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 ऩरयचम 

 

१.१ ऩषृ् ठबूलभ 
 

नेऩारको वतभुान सॊववधानरे सॊघीम ववत्त व्मवस्थाका भान्मता अनुसाय सॊववधानभै स्थानीम तहराई वविबन्न 
कय तथा गैय कयहरु रगाउने य उठाउने अचधकाय हदएको छ । सॊववधानरे प्रदान गयेका अचधकायहरुराई 
कामाुन्वमनभा ल्माउन आवश्मक ऩने कानमनी व्मफस्था तमाय गने िभभा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ 
तथा अन्म आवश्मक सॊघीम कानमनहरु सभेत जायी बैसकेको हुॉदा स्थानीम सयकायको याजस्व ऩियचारनका राचग 
केही हदसम्भ आवश्मक कानमनी आधायहरु तमाय बएका छन ्। स्थानीम सयकायरे आ-आफ्नो ऺेत्रभा ऩने सेवा 
प्रवाह तथा ववकास ननभाुणको ऺभताराई ववृि गन ु आम ऩियचारन ऺभताराई ववृि गन ु आम ऩियचारन 
ऺभताभा ऩनन सुधाय गन ुआवश्मक हुन्छ । मसका अनतियक्त प्राकृनतक तथा अन्म भानवीम कायणरे अकस्भात 
िसजनुा हुने प्रनतकुर ऩियस्स्थनतराई साभना गनसुक् ने गयी उत्थानशीर हुन ऩनन आम ऩियचारन ऺभता सुढढ 
हुनु ऩदुछ । 

 

स्थानीम सयकायराई सॊववधानद्वाया प्रदान गियएको कामसु्जम्भेवायी ऩुया गन ुआवश्मक ऩने साधनको ऩियऩमनतकुा 
राचग सङ्घ तथा प्रदेश सयकायफाट ववस्त्तम सभानीकयण अनुदान, सशत ुअनुदान, सभऩुयक अनुदान य ववशेष 
अनुदान हदन सक् ने व्मवस्था गयेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सयकायफाट प्रदान गियने मस्तो अनुदानरे भात्र 
स्थानीम तहको खव ु आवश्मकता ऩुया गन ु सम्बव नहुने य या्म शस्क्तको फाॉडपाॉड गदाु या्मको याजस्व 
अचधकायको सभेत तहगत सयकायफीच शस्क्तको फाॉडपाॉड गियने हुॉदा सङ्घीम ववत्त व्मवस्थाऩनका भान्मता 
अनुसाय स्थानीम तहराई वविबन् न कय तथा गैय कय रगाउने य उठाउने गयी याजस्व अचधकाय सभेत सॊवैधाननक 
रुऩभै प्रदान गियएको छ । अनुदान य याजस्व अचधकाय फाहेक स्थानीम तहरे सॊववधान य सङ्घीम कानमन 
फभोस्जभ याजस्व फाॉडपाॉड फाऩत प्राप् त गनसुक् ने य नेऩार सयकायको ऩमव ुस्वीकृनतभा ऋण िरन सक् ने कानुनी 
व्मवस्था सभेत गियएको छ । 
 

धचत्र नॊ. 1 : ववत्तीम हस्तान्जतयण प्रक्रिमा 
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स्थानीम सयकायराई प्राप् त बएका ववत्तीम अचधकायराई ऐनको प्रावधान अनुसाय व्मवस्स्थत तथा न्मामोचचत 
तियकारे ऩमणरुुऩभा ऩियचारन गन ुथऩ प्रमास गनुऩुने आवश्मकता भहशुस बएको छ । मसको भु्म कायणहरुभा 
स्थानीम सयकायराई प्राप् त कनतऩम अचधकायहरु नमाॉ बएकोरे त्मसका राचग आवश्मक नीनत तथा कामवुवचध, 
सॊगठनात्भक व्मवस्था, समचना तथा तथ्माङ्क प्रणारीको स्थाऩना, आमको सम्बावना अध्ममन, ननमन्त्रण 
प्रणारीको स्थाऩना आहद व्मवस्था तथा अभ्मासको कभी हुनु यहेको छ । 
 

स्थानीम सयकायको फढ्दो खच ु धान् नका राचग य उनीहरुको साभथ्म ु ववृि गनकुा राचग आन्तियक याजस्व 
ऩियचारन ऺभताभा ववृि गनुऩुने आवश्मकता फन् न ऩुगेको छ य मसका राचग स्थानीम तहको याजस्व 
अचधकायका सम्बावनाहरुको खोजी गने, सम्बाव्म ऺते्रको याजस्व ऩियचारनका राचग अवरम्फन गनुऩुने 
नीनतगत, कानमनी य व्मवस्थाऩकीम सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गयी कामाुन्वमनभा ल्माउने य ती सफै प्रमासका 
आधायभा आगाभी हदनभा ऩियचारन गन ु सक्रकने वास्तववक आन्तियक आमको प्रऺेऩण गने कामकुा राचग 
याजस्व सुधाय काममुोजना खाॉचो देखखन्छ । 
 

याजस्व सम्फन्धी वतभुान स्स्थनत अध्ममन, ववश् रेषण गयी याजस्व सुधायका राचग गनुऩुने कामहुरुको ऩहहचान 
गने, सभग्र याजस्व प्रशासनराई सुढढ गने तथा सोका आधायभा आगाभी तीन आचथकु वषकुो याजस्व प्रऺेऩण 
कामभुा सहजीकयण गने प्रमोजनाका राचग स्थानीम तहहरुरे याजस्व सुधाय काममुोजना (Revenue 

Improvement Action Plan) तमाय गयी स्थानीम तहहरुको याजस्व सुधाय गनकुा राचग अवरम्फन गनुऩुने 
क्रिमाकराऩहरुको काममुोजना आवश्मक छ । सो कामकुा राचग प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामिुभरे 
मस फागभती प्रदेश अन्तयगतका वविबन् न स्थानीम तहहरुको याजस्व सुधाय काममुोजना तमाय गनकुा राचग 
आवश्मक प्राववचधक सहमोग गने कामिुभ यहेको छ । 
 

मस दस्ताफेज तजुभुाको िभभा बएका प्रमासहरुभा गाउॉ ऩािरकाका प्रनतननचध, कभचुायी तथा अन्म सयोकायवारा 
ऩऺहरुरे याजस्व ऩियचारनको ऺेत्रभा आधायबमत अिबभुखीकयण, गाउॉ ऩािरकाको आन्तियक आम सुधायका राचग 
सहबाचगतात्भक ववचधफाट सभस्मा तथा अवसयहरुको ऩहहचान गयी भु्म उऩरस्ब्धका रुऩभा गाउॉ ऩािरकाको 
काममुोजना तमायी य आम सम्बाव्मताको ववश् रेषण गयी गाउॉ ऩािरकाको आम प्रऺेऩणराई भागदुशुन जस्ता 
कामहुरु गियएका छन ्। 
 

१.२ याजस्व सुधाय मोजनाको औधचत्म 
 

सङ्घीमताभा तहगत सयकायराई सॊववधानरे नै कामसु्जम्भेवायी ननस्श् चत गयी ती स्जम्भेवायीहरु ऩुया गन ुआवश्मक 
स्रोतको व्मवस्था गदा ु अन्तयसयकायी ववस्त्तम हस्तान्तयणको अरावा आफ्नो कामुऺ ेत्रभा तोक्रकएका स्रोतफाट 
सॊववधानरे प्रदान गयेको अचधकाय अनुरुऩ स्थानीम तहरे याजस्व ऩियचारन गयी साधन स्रोतको जोहो गदुछन ्। 
जनताको फढ्दो भाग फभोस्जभको खच ु धान् नका राचग आवश्मक साभथ्म ु अिबववृि गन ु ऩनन ती स्थानीम 
सयकायहरुको आन्तियक याजस्व ऩियचारन ऺभताभा ववृि हुनु अऩियहाम ुदेखखन्छ । मसका राचग स्थानीम तहको 
याजस्व अचधकायका सम्बावनाहरुको खोजी गन,ु सम्बाव्म ऺेत्रको याजस्व ऩियचारनका राचग अवरम्फन गनुऩुने 
नीनतगत, कानमनी य व्मवस्थाऩकीम सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गयी नतनको मथोचचत कामाुन्वमन गन ुय ती सफै 
प्रमासका आधायभा आगाभी हदनभा ऩियचारन गन ुसक्रकने वास्तववक आन्तियक आमको प्रऺेऩण गने कामकुा 
राचग याजस्व सुधाय काममुोजना भहत्वऩमण ुऔजाय हुने ववश् वास गियन्छ ।  
 

स्थानीम तहराई कय वा गैय कय वाऩत यकभ नतने स्थानीम वासीहरुरे आपुरे नतयेको कयको सदऩुमोग बए 
नबएको ननगयानी गने य मस ववषमभा ननमिभत रुऩभा आफ्नो गाउॉ ऩािरकासॉग प्रश् न सोध् ने हुनारे गाउॉ ऩािरका 
ऩनन जनताप्रनत सोझै उत्तयदामी हुने वातावयण िसजनुा हुन्छ । सेवा प्रवाहभा ऩनन सधुाय हुन्छ य जनताको 
सन्तुस्ष् टको भात्रा ऩनन फढ्दै जान्छ । आन्तियक स्रोतफाट ऩियचािरत याजस्व खच ुगदाु स्थानीम तहरे कुनैऩनन 
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फाह् म शतुहरु ऩारना गनु ुनऩने बएकोरे मसको भात्रा जनत फढी बमो त्मनत फढी भात्राभा स्वामत्तताको अनुबमनत 
गदुछन ्। मसयी स्थानीम तह य प्रदेश तहरे जनत फढी स्वामतताऩमवकु काभ गन ुऩाउॉछन ्त्मनत नै सङ्घीमता 
सपर य सुढढ हुॉदै जान्छ । 
 

वैधाननक रुऩभा नै स्रोत साधनभाचथ उल् रे्म अचधकाय प्राप् त बएको राभो सभमसम्भ ऩनन आन्तियक स्रोत तथा 
याजस्व कभजोय यहने य ननयन्तय सङ्घ तथा प्रदेशफाट प्राप् त हुने अनुदानभा नै बय ऩनुऩुने अवस्था बएभा 
स्थानीम सयकायको स्वामत्तता तथा दीगोऩनभा प्रश् नचचन्ह रा् ने सम्बावना यहन्छ । मस ऩियऩेष्यममभा स्थानीम 
सयकायहरुरे सभमभै कानुनरे अस््तमायी हदएका ऺेत्रभा आन्तियक याजस्वको सम्बावना अध्ममन गयी 
कानुनसम्भत रुऩभा याजस्वको ऺभता ववस्ताय गदै जानु आवश्मक हुन्छ । मसका राचग जन ननवाुचचत 
ऩदाचधकायीहरु य याष् रसेवक कभाुचायीहरुराई सॊववधानरे प्रदत्त गयेका काभ कतवु्म य अचधकायहरु कुशरता साथ 
सम्ऩादन गयी नागियकहरुराई नछटो छियतो गुणस्तयीम सेवा प्रवाह सुननस्श् चत गन ुसहमोग ऩु माउनु ऩहहरो य 
भहत्वऩमण ुकाम ुहो बने बखयैु सम्ऩन् न बएका स्थानीम तहको सॊस्थागत अवस्था स्व-भमल्माङ्कन गयी सुधायका 
ऺेत्रहरुको ऩहहचान गयी तदनुरुऩ आवश्मकता य भागभा आधाियत  ऺभता ववकासका कामिुभहरु सञ् चारन गदै 
रैजानु आवश्मक छ । मसका साथै स्थानीम तहराई सॊववधान य ऐनरे हदएको अचधकाय प्रमोग गयी ववत्तीम 
रुऩभा सवर य सऺभ फनाउन याजस्व ऩियचारन सम्फन्धी ऻान, सीऩ य ऺभता अिबववृि गदै सावजुननक ववकास 
ननभाुण य सेवा प्रवाहभा सऺभ फनाउन आवश्मक छ । 
 

गाउॉ ऩािरकाभा थऩ आन्तियक याजस्व ऩियचारन गन ुमसको अचधकाय ऺेत्रिबत्र सफै उऩरब्ध आन्तियक आमका 
स्रोतहरुफाट सम्बाव्म याजस्व ऩियचारन गनु ु अननवाम ु हुन्छ । मसभा सुधाय ल्माउन गाउॉ ऩािरकाको फाह् म 
वातावयण तथा याजस्व प्रशासनको सभेत ववश् रेषण गनुुऩने हुन्छ । मसैरे याजस्व ऩियचारनभा सुधायका 
कृमाकराऩहरु ऩहहचान गयी सोको कामाुन्वमनफाट स्थानीम तहको आन्तियक आमभा ऩन ुसक् ने प्रबाव सभेतका 
आधायभा आगाभी हदनभा प्राप् त हुन सक् ने याजस्वको प्रऺेऩण गन ुस्थानीम सयकाय सञ् चारन ऐन २०७४ को 
प्रावधान फभोस्जभ मो याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा गियएको छ । मस याजस्व सुधाय काममुोजनाफाट 
गाउॉ ऩािरकाराई आफ्नो आन्तियक आम ऩियचारन सुधायका साथै याजस्व प्रऺेऩणराई मथाथऩुयक, सभन्मानमक, 
सहबाचगताभमरक य वैऻाननक फनाई फजेट तजुभुा प्रकृमाराई थऩ व्मवस्स्थत गन ुभद्दत ऩु् ने अऩेऺा गियएको छ 
। मसै सन्दबभुा कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको आन्तियक आम ऩियचारनभा सुधाय ल्माउनको राचग याजस्व 
सुधायका कृमाकराऩहरु ऩहहचान गन ु य ऩहहचान गियएका कृमाकराऩहरुको कामाुन्वमनफाट स्थानीम तहको 
आन्तियक आमभा ऩन ुसक् ने प्रबाव सभेतका आधायभा आगाभी हदनभा प्राप् त हुन सक् ने याजस्वको प्रऺेऩण गने 
कामकुा राचग मो याजस्व सुधाय काममुोजना ननभाुण गन ुराचगएको छ । याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुाको 
औचचत्मको साॊयासराई ननम् न चचत्रभा प्रस्तुत गियएको छ । 
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धचत्र नॊ. 2 : याजस्व सधुाय कामयमोजनाको औधचत्म  

 

 
 
 

१.३ मोजनारे याखेका उदे्दश्महरु 
 

गाउॉ ऩािरकाको आन्तियक आमका सम्बावनाहरुको ऩहहचान तथा अचधकतभ ऩियचारनका राचग देखखएका 
सभस्माहरु न्ममनीकयण गनु काममुोजना तमाय गयी सोको आधायभा आगाभी ३ वषकुो आम प्रऺेऩणभा 
गाउॉ ऩािरकाराई सहमोग ऩुमाुउनु नै मस मोजनाको भमरबमत उद्देश्म हो । मस मोजनाका ननहदुष्ट उद्देश्महरु देहाम 
अनुसाय यहेका छन ्: 
 गाउॉ ऩािरकाका जनप्रनतननचधहरु तथा कभचुायीहरुराई याजस्व सुधाय काममुोजना सम्फन्धी अिबभुखीकयण गने । 
 शीषकुगत सम्बाववत कयका आधाय तथा ववगत तीन वषकुो आन्तियक आमको अवस्थाको ववश् रेषण गने । 
 याजस्व ववृिको राचग आमका प्रभुख स्रोतहरुको सम्बावना य मथाथ ुअसुरीभा बएको पयकको ऩहहचान गने । 
 स्थानीम तहको याजस्व प्रशासनको सॊगठनात्भक सङ्करन तथा बफिरङ्ग ऩिनत य आन्तियक ननमन्त्रण प्रणारी 

सहहत गाउॉ ऩािरकाको याजस्व प्रशासन तथा मसको कामकुुशरताको ववश् रेषण गने । 
 स्थानीम तहको आन्तियक आम ववृिका सम्बावनाहरु ऩहहचान गयी आम सुधाय काममुोजना य प्रऺेऩण सहहतको 

आन्तियक आम सुढढीकयण काममुोजना तमाय गने । 
 नमाॉ सम्बावनाहरुको ऩहहचान गदै स्थानीम तहरे अऩनाउनुऩने सुधाय यणनीनत सहहतको याजस्व सुधाय 

काममुोजना तमाय गने । 

१. स्थानीम तहको याजस्वका सम्बावना, नतन ुसक् ने ऺभता य याजस्व प्रशासनको 
ववश् रेषण गयी आवश्मक सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गन ु।  

२. स्थानीम तहको आन्तियक आमका आधाय, दामया य दयको सम्बाव्मता 
ववश् रेषण गिय याजस्व प्रऺेऩण गन ु।  

३. व्मवसामभैत्री कय प्रशासनफाट स्थानीम उद्मभ, व्मवसाम रगामतका आचथकु 
ववकास क्रिमाकराऩहरुराई कयको आधाय अन्तगुत सभेट् न आवश्मक भागदुशुन 
प्रदान गन ु। 

४. स्थानीम तहरे अऩनाउनु ऩने आम सुधायका काममुोजना तमाय गयी सो 
याजस्व सुधाय गन ु। 

५. आवचधक मोजना अन्तगतुका मोजनाहरुको कामाुन्वमन गनकुो ननिभत्त स्रोत 
सुननस्श् चत गन ु।  

६. वावषकु फजेटराई फढी मथाथऩुयक, प्रबावकायी य उद्देश्मभमरक फनाउन । 

७. स्थानीम तहको काभ कायवाहीराई अझै ऩायदशॉ तथा नागियक प्रनत स्जम्भेवाय 
फनाउन । 
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 स्थानीम तहको ववद्मभान आचथकु ऐन ऩुनयावरोकन गयी आगाभी आचथकु वषभुा सुधायका राचग सुझाव प्रदान 
गने । 

१.४ मोजना तजुयभा ववधध य प्रक्रिमा 
 

गाउॉ ऩािरकाको याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा प्रक्रिमा स्थानीम ऩदाचधकायी, कभचुायी, सम्फस्न्धत सिभनतहरु य 
सयोकायवाराहरुको अऩनत्व य ऺभता अिबववृि गने उद्देश्मरे सहबाचगताभमरक ववचध अवरम्फन गियएको छ । 
मसको भागदुशुकका रुऩभा सङ्घीम भािभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमद्वाया जायी गियएको स्थानीम 
तहको याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा सम्फन्धी हद्दशुन, २०७६ राई िरईएको छ । साथै स्थानीम 
आवश्मकता अनुसाय सम्बाव्म स्थानीम याजस्वका स्रोतहरुराई सभेट्ने उद्देश्मरे तथ्माङ्क तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमद्वाया जायी ननदेिशका फभोस्जभ काममुोजना तजुभुाका चयणहरु मसप्रकाय यहेका चथए । 
 

धचत्र नॊ.  3 : कामयमोजना तजुयभाका चयणहरु  
 

 

 
 

गाउॉ ऩािरकाको याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा गने कामिुभ सम्फन्धभा प्रदेश सुशासन केन्र य मस नेऩार 
डबेरऩभेन्ट कन्सल्ट फीच सम्झौता बएऩनछ वविबन् न सभमभा बएका छरपरहरुफाट गाउॉऩािरकाफाट आवश्मक 
सन्दब ुसाभग्री सङ्करन गियएको चथमो । याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुाका राचग ननम् न ववचध य प्रकृमा 
अवरम्वन गियएको चथमो । भुरत: याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा Coaching & Mentoring (स्थरगत रुऩभा 
सॉगसॉगै काभ गदै िसकाउॉ दै जाने) ववचधभा आधाियत छ । 

१ 
•याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा सम्फन्धी ननणमु य सभम साियणी ननधाुयण 

२ 
•मोजना तजुभुा कामदुर गठन 

३ 
•  मोजना तजुभुाका राचग आवश्मक सन्दब ुसाभाग्रीहरु सङ्करन तथा अध्ममन 

४ 
•  प्रायस्म्बक कामशुाराको आमोजना  

५ 
•  समचना तथा तथ्माङ्क सङ्करन एवभ ्ववश् रेषण 

६ 
•  याजस्व सुधाय काममुोजना तमायी (प्रायस्म्बक) 

७ 
•  मोजनाको भस्मौदा तमायी 

८ 
•  याजस्व सम्बावना ववश् रेषण तथा याजस्व प्रऺेऩण 

९ 
•  भस्मौदा प्रनतवेदन गाउॉ ऩािरकाभा प्रस्तुनत य सुझाव सङ्करन 

१० 
•  भस्मौदा ऩुनयावरोकन य अस्न्तभ भस्मौदा तमायी 
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 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाभा काम ु प्रायम्ब गनुबुन्दा ऩहहरा ऩयाभशुदातारे प्रदेश सुशासन केन्रको 
सम्फस्न्धत ववऻ वा तोक्रकएको कभचुायीहरुसॉग कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाभा गनुऩुने कामकुो मोजना फनाई 
छरपरफाट अस्न्तभ रुऩ हदई अगाडी फढाईएको चथमो । 

 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाफाट याजस्व काममुोजना तजुभुा कामकुो गुणस्तय सुननस्श् चतताका राचग अनुगभन 
य परोअऩ तथा प्रदेश सुशासन केन्रफाट अनुगभनको काभ बएको छ । सो कामकुा राचग सेवा प्रदामक 
सॊस्थारे मो काम ुगनकुा राचग ववस्ततृ काममुोजना सभेत ऩेश गयेको चथमो । ऩयाभशुदातारे प्रदेश सुशासन 
केन्रको सम्फस्न्धत ववऻ वा तोक्रकएको कभाुचायीहरुसॉग ननयन्तय सभन्वमभा काम ुसम्ऩन्न बएको छ । 

 याजस्व सुधाय काममुोजना ननभाुण प्रकृमाराई सहबाचगताभमरक ववचधफाट सञ् चारन गियएको चथमो । मस 
सन्दबभुा कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाका जनप्रनतननचध, कभुचायी एवभ ् सयोकायवाराहरुको सहबाचगताफाट 
याजस्व सुधाय सम्फन्धी आवश्मकताहरु ऩहहचान गियएको चथमो । 

 सङ्घीम भािभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको गाउॉ ऩािरका तथा नगयऩािरकाको याजस्व 
सुधाय काममुोजना तजुभुा हद् दशुन, २०७६ भा उल्रेखखत सम्फस्न्धत पायाभहरु ववचध तथा प्रकृमाहरु प्रमोग 
गयी (छरपर तथा कामशुारा) भापुत याजस्व सुधाय काममुोजना ननभाुण गियएको छ । 

 मस प्रकृमाफाट ऩहहचान गियएका आवश्मकताहरुराई एक्रककृत गयी कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको ३ वष े
याजस्व सुधाय काममुोजना तमाय गियएको छ य अस्न्तभ दस्तावेज तमाय गयी कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाराई 
प्रस्तुनतकयण गयी आवश्मक सुझावहरुराई सङ्करन गयी दस्तावेजराई अस्न्तभ रुऩ हदइएको छ । 

 याजस्व सुधाय काममुोजनाको अस्न्तभ दस्तावेज (ववद्मुनतम तथा बौनतक प्रनत) कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरका य 
प्रदेश सुशासन केन्रभा फुझाएको छ । 

 प्रदेश सुशासन केन्रफाट कामिुभको अस्न्तभ बुक्तानी िरनका राचग प्रदेशभा गठन भमल्माङ्कन सिभनतको 
अस्न्तभ भमल्माङ्कन ऩश् चात खचसुॉग सम्फस्न्धत आवश्मक ववर, बयऩाई सहहत कामुिभको अस्न्तभ 
प्रनतवेदन फुझाइएको छ । 

 

१. कामयमोजना तनभायणका चयणहरु 
 

ऩयाभशुदातारे सहबाचगताभमरक ववचध य प्रकृमा प्रमोग गयी याजस्व सुधाय काममुोजना तमाय गियएको चथमो । 
अध्ममनको सन्दबभुा प्राप् त जानकयी य तथ्माङ्कहरुको ऩियणात्भक य गुणात्भक ववश् रेषण गन ु िभचित 
ववचधहरुको प्रमोग बएको चथमो ।  
 

१.४.१ सन्जदबय साभाग्री सङ्करन तथा अध्ममन 
 

अध्ममन कामकुो प्रथभ चयणभा ववऻ सभमहफाट वविबन् न स्रोतहरुफाट सन्दब ु साभाग्रीहरुको सङ्करन तथा 
ऩुनयावरोकन गियएको चथमो । मस िभभा अध्ममन तथा ऩुनयावरोकन गियएका भु् म साभाग्रीहरु देहाम 
अनुसाय यहेका छन:् 
 

 गाउॉ ऩिरका तथा नगयऩािरकाको याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा सम्फन्धी हद्दशुन, २०७६ 
 नेऩारको सॊववधान, २०७२ 
 स्थानीम सयकाय सञ् चारन ऐन, २०७४ 
 अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
 सङ्घीम भािभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमद्वाया जायी गयेका सम्फस्न्धत नभमना कानमनहरु 
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 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको गाउॉ  वस्तु वववयण (ऩाश् वचुचत्र), २०७७ 
 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको आम/व्मम वववयण (आ.व. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको गाउॉसबाफाट स्वीकृत बएको आ.व. २०७८⁄७९ का राचग ननधाुयण गियएको 

वविबन् न कयहरुको दय येट (आचथकु ऐन २०७८) 
 कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको अथ ुसम्फन्धी प्रस्तावराई कामाुन्वमन गन ुफनेको कानुन 
 आन्तियक याजस्व व्मवस्थाऩनको तसे्रो सुधाय काममुोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
 यास्ष् रम मोजना आमोगको ऩन्ोज मोजना 
 फागभनत प्रदेशको आचथकु ऐन, २०७६ 
 यास्ष् रम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४ 
 एकीकृत आचथुक सङ्केत तथा वचगकुयण य व्मा्मा, २०७४ 
 आचथकु कामवुवचध तथा ववत्तीम उत्तयदानमत्व सम्फन्धी ऐन, २०७६ 
 सावजुननक ननजी साझदेायी तथा रगानी ऐन, २०७५ 
 नेऩार सयकायको सङ्घीम नीनत, ऐन, ननमभावरी, मोजना आहद । 

 

१.४.२ गाउॉऩालरकासॉग सम्ऩकय , छरपर य सूचना सङ्करन ववधध तनधाययण 
 

गाउॉ ऩािरकाका ऩदाचधकायीहरू य सम्फस्न्धत कभचुायीहरूसॊग सम्ऩकु य छरपर गयी गाउॉ ऩािरकारे हारसम्भ 
ऩियचारन गिय आएका कयका आधायहरु, याजस्व ऩियचारनको अवस्था, सुधाय गनु सक्रकने ऺेत्र, याजस्व 
प्रशासनको वतभुान सॊयचना, मसभा सुधाय गन ु सक्रकने ऺेत्र, ऩदाचधकायी तथा कभुचायीको ऺभता ववकासका 
सवारहरु य हार तमाय गन ु रागेको याजस्व सुधाय काममुोजना तजुभुा य मसको प्रक्रिमाफाये जानकायी गयाई 
गाउॉ ऩािरकाको बमिभका सम्फन्धभा स्ऩष् ट ऩाियएको चथमो ।  
 

याजस्व सुधाय काममुोजनाका राचग कामतुािरका ननधाुयण तथा कामसु्जम्भेवायी ननधाुयण गयी आवश्मक समचना 
सङ्करन पायाभ अनुसाय सम्फस्न्धत समचना, साभाग्रीहरु आहदका आधायभा कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको 
याजस्वको अवस्था फाये जानकायी हािसर हुनुका साथै भु्म सवारहरु ऩहहचान गन ुभद्दत ऩुगेको हो । आवश्मक 
सन्दब ुसाभाग्रीहरुको अध्ममन तथा ववश् रेषण ऩश् चात ववऻहरुको टोरीफाट तथ्माङ्क तथा समचना सङ्करनका 
राचग आवश्मक पायाभहरुको ववकास गिय सो पायाभराई अस्न्तभ रुऩ हदन मस कामभुा सङ्र् न ववऻहरुफीच 
आवश्मक छरपर य अन्तयक्रिमा सभेत गियएको चथमो । समचना सङ्करनका राचग तमाय गियएको पायभहरु 
ननम् नानुसाय यहेका छन ्। 
 

 गाउॉ ऩािरकाको ऩियचमको राचग आवश्मक आधायबमत य सॊस्थागत समचना तथा भु्म 
ऩदाचधकायीहरुसॉगको ऩयाभशुका राचग तमाय गियएको समचना सङ्करन चकेिरष् ट अनुसुची १ भा यहेको 
छ । मस समचीभा भु्मत: गाउॉ ऩािरकको सॊक्षऺप् त ऩियचम, गठन, याजस्व प्रशासनको अवस्था य ववगत 
तीन आचथकु वषकुो याजस्व ऩियचारनको स्स्थनत फाये जानकायी िरने उद्देश्मरे मो पायभको प्रमोग 
गियएको छ । 

 याजस्वका शीषकुगत सभमह छरपरका राचग आवश्मक समचनासॉग सम्फस्न्धत पायभ अनुसमची २ भा 
यहेको छ । स्थानीम सयकाय सञ् चारन ऐन, २०७४ भा व्मवस्था बए अनुसाय कय य गैयकयहरुको 
शीषकुगत रुऩभा वतभुान सभस्माहरु, सम्बावना, सभाधानका राचग गनुऩुने उऩामहरु य स्जम्भेवाय 
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ननकामको ऩहहचान य कामाुन्वमनको सभमावधीका फायेभा सभमहगत रुऩभा छरपर गनकुा राचग मो 
पायभ प्रमोगभा ल्माईएको हो ।  

१.४.३ तथ्माङ्क ⁄सूचना सङ्करन 
 

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको सङ्किरत ववगतका आम तथा व्मम, आचथकु ऐन तथा ववननमोजन ऐन, नीनत तथा 
कानमनहरु य ऩमवनुनधाुियत प्रश् नावरी तथा ढाॉचाभा गाउॉ ऩािरका य वडास्तयका प्राथिभक तथा द्ववतीम स्रोतफाट 
प्राप् त तथ्माङ्क तथा समचनाहरु ववश् रेषण गियएको छ । मी ववषमभा थऩ प्रष् टताका राचग गाउॉ ऩािरका अध्मऺ, 
प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत य रेखा अचधकृतसॉग बएको अन्तक्रिुमाभा एक आऩसभा प्रष् ट हुनुऩने ववषम, 
गाउॉ ऩािरकारे बोचगयहेका चुनौतीहरु, अऩेऺा य आवश्मकता फायेभा जानकायी आदान प्रदान गियमो । त्मसऩनछ 
सफै प्राप् त समचनाहरु य अन्तक्रिुमाफाट प्राप् त वस्तुस्स्थत फायेको थऩ स्ऩष् टता ऩनछ केही अझ स्ऩष् ट हुनुऩने 
ववषमहरु गाउॉ ऩािरकाको प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत तथा रेखा अचधकृतसॉग सम्ऩकु गदै सोही आधायभा याजस्व 
सुधाय काममुोजनाको प्रनतवेदन तमाय गियएको छ ।  

 

१.४.४ याजस्व सुधाय कामयमोजना तमायी तथा याजस्व प्रऺेऩण  
 

सन्दब ुसाभाग्री सङ्करन तथा अध्ममन, गाउॉ ऩािरकासॉग सम्ऩकु, छरपर य समचना सङ्करन ववचध ननधाुयण य 
तथ्माङ्क⁄समचना सङ्करन रगामतका क्रिमाकराऩहरु तथा प्राप् त सुचनाको ववश् रेषणका आधायभा ऩहहचान बएको 
वावषकु कुर सम्बाव्मता य स्रोतफाट प्राप् त हुन सक् ने याजस्वराई आगाभी तीन वावषकु वषकुा राचग प्रऺेऩण 
गियएको छ । साथै कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाभा भस्मौदा प्रनतवेदनको प्रस्तुनतकयण गयी प्राप् त सुझावहरु सङ्र् न 
गयी अस्न्तभ प्रनतवेदन तमाय गियएको छ । 
 

१.४.५ याजस्व सुधाय कामयमोजनाको कामायन्जवमन तथा अनुशयण 
 

याजस्व सुधाय काममुोजनाराई गाउॉ ऩािरकारे आवश्मक छरपर तथा स्वीकृनत गयी कामाुन्वमन गने य 
काममुोजना फभोस्जभ काम ुबए नबएको बन् ने फायेभा सभम सभमभा सिभऺा य आवश्मकता अनुसाय सुधाय य 
ऩियभाजनुका राचग छरपर गन ुननमिभत रुऩभा गने अनुगभन सम्फन्धी सुझाव सभावेश गियएको छ । याजस्व 
सुधाय काममुोजना कामाुन्वमन गदाु चाल्नुऩने यणनीनत य क्रिमाकराऩ तथा याजस्व ऩियचारनका सम्फन्धभा 
कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको ऩदाचधकायी तथा कभचुायीहरुराई अिबभुखीकयण गियएको छ ।  

 

१.५ मोजनाका सीभाहरु 
 

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको याजस्व सुधाय काममुोजना ननम् नानुसायका सीभाभा यही तमाय गियएको छ । 
 

 अध्ममन तथा ववश् रेषण कामु प्रभुख रुऩभा कामाुरमको अिबरेख, दस्तावेज, प्रनतवेदन तथा द्ववतीम 
स्रोतहरूफाट प्राप् त तथ्माङ्क तथा समचनाहरूभा आधाियत छ ।  

 गाउॉ ऩािरकाको कामाुरमफाट प्राप् त अिबरेख तथा दस्तावेज, अन्तयवाताु, गाउॉ ऩािरकाका ऩदाचधकायीहरु 
तथा सम्फस्न्धत कभाुचायीहरु य अन्म सयोकायवाराहरुसॉग गियएको अन्तयक्रिमा तथा कामाुशाराफाट 
प्राप् त समचनाको आधायभा तमाय गियएको छ । मसका साथै प्रदेश सुशासन केन्र तथा गाउॉ ऩािरकाभा 
भस्मौदा प्रनतवेदन प्रस्तुनतकयण गयी प्राप् त सुझावहरु सङ्र् न गियएको छ । 

 गाउॉ ऩािरकाको जनसङ््मा तथा आचथकु गनतववचधभा हुने ववृि, गाउॉ ऩािरकाको सेवाभा हुने ववृि य 
नागियक सन्तुस्ष् टभा हुने ववृि, भमल्माङ्कन दयभा हुने ववृि तथा याजस्वका दयको ऩुनयावरोकन आहद 



 
 

9 
 

 

कृमाकराऩहरूरे बववश्मको याजस्व सङ्करनभा असय गने बएताऩनन मी तथ्माङ्कहरू उऩरब्ध नबएको 
खण्डभा आम प्रऺेऩणभा आधाय िरन कहठनाई हुन सक्छ । 

 गाउॉ ऩािरकाको अिबरेख व्मवस्स्थत बइ नसकेकोरे ऐनतहािसक प्रवनृत देखखने तथ्माङ्कीम ववश् रेषणका 
राचग आवश्मक तथ्माङ्क य समचनाको अबावभा स्टाहटस्स्टकर टुल्सहरुको प्रमोग गयी ववश् रेषण तथा 
प्रऺेऩण गन ुअिर असहज बएको छ । 
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गाउॉ ऩालरकाको सॊक्षऺप् त ऩरयचम 

 

२.१ सॊक्षऺप् त ऩरयचम 
 

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको याजस्व सम्बाव्मता ऩहहचान, ऩियचारन य व्मवस्थाऩनका राचग गाउॉ ऩािरकाको 
वस्तुस्स्थनत, आचथकु गनतववचध, भानवीम सॊसाधान य बौनतक स्रोत साधन रगामतका ऩऺहरूको भहत्वऩमणु 
बमिभका यहन्छ । मस ऩियच्छेदभा गाउॉ ऩािरकाको सॊक्षऺप् त ऩियचम, भानव सॊसाधनको अवस्था य गाउॉ ऩािरकाको 
बौनतक सम्ऩस्त्तको अवस्था प्रस्तुत गियएको छ । 
 

नाभाकयण 

नमाॉ सॊयचना अनुसाय नमाॉ नाभ याखखएको गाउॉ ऩािरकाको आपनो छुटै्ट ववशेषता यहेको छ । तत्कािरन ५ वटा 
गाउॉ  ववकास सिभनतहरुको बौगोिरक ऺेत्रराई सभेटी फनकेो मस गाउॉ ऩािरकाको नाभाकयण सॊववधानको भभ ु
अनुसाय ऩहहचानको नाभभा याखखएको छ । ७५ प्रनतशतबन्दा फढी ताभाङ्ग जानतको फसोवास यहेको मस 
गाउॉ ऩािरका देशको याजधानी काठभाण्डजफाट नस्जक यहेको गाउॉ ऩािरका हो । बौगोिरक सुन्दयता, धािभकु 
ववववधता य साॊस्कृनतक एकता यहेको मस गाउॉ ऩािरकाको नाभ ताभाङ्ग बाषाभा कोन््मोको अथ ुयत्न य सोभको 
अथ ुतीन हो । कोन््मोसोभराई बत्रयत्न बन्न सक्रकन्छ । कोन््मोसोभको अथ ुफुिका बत्रयत्न हो जसभा फुियत्न, 
धभयुत्न य सङ्गयत्न ऩदुछन ्। फुियत्नरे बगवान गौत्तभ फुिको वाणी, धभयुत्नरे स्वमॊ बगवान धभकुा गुरु य 
सॊघयत्नरे बगवान फुिको उऩदेशराई ववश्वबयी पैराउने कामरुाई फुखझन्छ साथै कोन््मोसोभ शब्दरे हहन्द ु
धभकुा बत्रदेव ब्रह्भा, ववष्णु य भहेश्वय (ससृ्ष्टकताु, ऩारनकताु य सॊहायकताु) राई ऩनन फुझाउने गदुछ बन्ने 
धािभकु ववश्वास यहेको छ । 
 

२.१.१ अवस्स्थतत  
चचत्र नॊ.  4 : गाउॉऩािरकाको नक्सा 

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरका 
फागभनत प्रदेश अन्तगतु 
रिरतऩुय स्जल्राभा 
अवस्स्थत छ । नेऩारको 
सॊववधान २०७२ फभोस्जभ 
नेऩार सयकायरे स्थानीम 
ननकामहरूको ऩुन 
सॊयचनाको राचग गठन 
गयेको उच्च स्तियम 
आमोगरे २०७३ ऩुस २२ 
गत े फुझाएको प्रनतवेदन 
नेऩार सयकायरे ऩियभाजनु 
गयी वव.सॊ.२०७३ पागुन २७ 
गत े देखख स्थानीम तह 
रागम गने ननणमु अनुसाय 
मस गाउॉ ऩािरका घोषणा 
गदाु रिरतऩुय स्जल्राको 

 

 
 

ऩरयच्छेद दईु 
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साववक चौघये, शॊखु, दरचोकी, नल्रु य बायदेउ गाउॉ  ववकास सिभनतराई एकै स्थानभा गािबएको चथमो । हार 
मस गाउॉ ऩािरकाभा ५ वटा वडाहरू यहेका छन ्। मस गाउॉ ऩािरकाको कामाुरम वडा नॊ. १ चौघयेभा यहेको छ ।  
 
मस कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरका बौगोचगक अवस्स्थनतका हहसाफरे ववश्व भानचचत्रभा ८५ डडचग्र १८ िभ.२७ से.देखख 
८५ डडचग्र २४ िभ.२३ से. ऩमवॉ देशान्तयसम्भ य २७ डडचग्र २८ िभ.३६ से.देखख २७ डडचग्र ३३ िभ.४९ से. उत्तयी 
अऺाॊशभा अवस्स्थत मस कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको कम र ऺेत्रपर ४४.१६ वग ुक्रक.िभ. छ । गाउॉ ऩािरकाको उचाई 
सभुन्दै सतहफाट १०५३ िभटयदेखख २६१९ िभटयसम्भ छ । महाॉको औषत अचधकतभ ताऩिभ २६.४ डडचग्र य औषत 
न्ममनतभ ताऩिभ २.३ डडचग्र यहेको ऩाईन्छ । मस गाउॉ ऩािरकाको १२ भहहनाको औषत ताऩिभ १४.८ डडचग्र 
सेस्ल्समस य फावषकु औषत वषाु १६९७ िभ.िभ. यहेको छ । मस गाउॉ ऩािरका याजधानीदेखख २७ क्रकरोिभटय 
दक्षऺणऩमवभुा अवस्स्थत छ बने प्रदेश याजधानी हेटजडाफाट १०१ क्रकरोिभटयको दयुीभा यहेको छ । मस 
गाउॉ ऩािरकाको उत्तयभा गोदावयी नगयऩािरका, ऩस्श्चभभा गोदावयी नगयऩािरका य फागभनत गाउॉ ऩािरका, 
दक्षऺणभा फागभनत य भहाॉकार गाउॉ ऩािरका य ऩमवभुा भहाॉकार गाउॉ ऩािरका य काभे्रऩरान्चोक स्जल्रा यहेकाछन ्। 
 

तालिका न.ं 2: वडा लवभाजन तथा भौगोलिक ऄवस्था सम्बन्धी लववरण 
 

वडा नम्वय कुर जनसङ््मा ऺेत्रपर (वगय क्रक.लभ.) प्रततशत 
१ २,४३२ ७.७४ १७.५३ 
२ ३,०५५ १४.३२ ३२.४३ 
३ १,५५३ ६.२५ १४.१५ 
४ २,९७४ ८.०२ १८.१६ 
५ ३,०२३ ७.८३ १७.७३ 
जम्भा १३,०३७ ४४.१६ १०० 

स्रोत:  कोन््मोसोभ  गाउॉ ऩािरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ 
 

२.१.२ बू-फनोट य प्राकृततक स्रोतहरु 
  

दक्षऺण रिरतऩुयभा अवस्स्थत मस कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको ववद्मभान बम–उऩमोग हेदाु झण्ड ै ५५.८ प्रनतशत 
(२४.६४ वग ुक्रक.भी.) बमबाग वनजॊगररे ढाक्रकएको छ बने ३१.०५ प्रनतशत (१३.७१ वग ुक्रक.भी.) बमबाग हार खन–
जोत हुने उऩमुक्त जिभनको रुऩभा यहेको छ । त्मस्तै झाॉडी तथा फुट्मान ऺेत्ररे कियव ९.०८ प्रनतशत ( ४.०१ 
वग ुक्रक.भी.) ज्गा ओगटेको ऩाइन्छ । फारुवा तथा चट्टान १.३६ प्रनतशत (०.६ वग ुक्रक.भी.), घाॉसे भैदान ०.६६ 
प्रनतशत (०.२९ वग ुक्रक.भी.) य नदीनारा तथा खोराहरू ०.१८ प्रनतशत (०.०८ वग ुक्रक.भी) बमबागभा यहेको छ । 
गाउॉ ऩािरकाभा १.८८ प्रनतशत (०.८३ वग ु क्रक.भी.) बमबागभा गाउॉ फासीहरूरे आफ्नो वस्ती फनाई फसोफास गयेको 
देखखन्छ । 
 

२.१.३ जनसङ््मा 
  

गाउॉ ऩािरकाको घयऩियवाय सवेऺ ण, २०७७ अनुसाय मस गाउॉऩािरकाभा कुर २,५९३ घयधुयी यहेको छ बने भहहरा 
६,४६२ (४९.५७ प्रनतशत) य ऩुरुष ६,५७५ (५०.४३ प्रनतशत) गयी कुर जनसङ््मा १३,०३७ यहेको छ । 
गाउॉ ऩािरकाको औषत ऩियवाय सङ््मा ६.३१, रैङ्चगक अनुऩात ११३.६५ तथा जनघनत्व १२३.०२ प्रनत वग ुक्रक.भी. 
यहेको छ ।  
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तालिका न.ं 3: कोन््योसोम गाउँपालिकाको वडागत घरधुरी र जनसङ्ख्या लववरण 
 

वडा नॊ. घयधुयी जनसङ््मा जनघनत्व 
भहहरा  ऩुरुष  जम्भा  

१ ४२६ १२१४ १२१८ २४३२ ३१४.२१ 
२ ६६९ १४९३ १५६२ ३०५५ २१३.३४ 
३ ३८१ ७६९ ७८४ १५५३ २४८.४८ 
४ ५८१ १४५६ १५१८ २९७४ ३७०.८२ 
५ ५३६ १५३० १४९३ ३०२३ ३०६.०८ 

जम्भा २,५९३ ६,४६२ ६,५७५ १३,०३७ ३०६.५९ 

स्रोत: कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ 
 
भमर रुऩभा िभचित जातजानतको फसोफास यहेको मस गाउॉ ऩािरकाभा जानतगत हहसाफरे महाॉ आहदवासी जनजाती 
८४.०७ प्रनतशत, ब्राहभण/ऺेत्री १५.०७ प्रनतशत य दिरत ०.८६ प्रनतशत फसोफास यहेको छ । भातबृाषाको आधायभा 
ताभाङ्ग बाषा फोल्नेको फाहुल्मता यहेको छ बने फाॉकीरे नेऩारी बाषा फोल्ने गयेका छन ्। 
 

२.१.४ बू-उऩमोग 
  

मस गाउॉ ऩािरकाको जम्भा बम-बागभा सफैबन्दा फढी ऺेत्र अथाुत ् ३१.०५ प्रनतशत वन जङ्गर ऺेत्र यहेको छ । 
त्मसैगयी गाउॉ ऩािरकाको कुर ऺेत्रपरको १६.४४ प्रनतशत जिभनभा खेती गियएको छ बने फगय तथा फरौटे 
जिभन २.५६ प्रनतशत, जाडड तथा फुट् मानरे कियफ १.८९ प्रनतशत य ऩानीरे ढाकेको बुिभ ०.३८ प्रनतशत यहेको छ 
। कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको बम-उऩमोग वववयण तरको तािरकाभा प्रस्तुत गियएको छ । 
 

तालिका न.ं 4: कोन््योसोम गाउँपालिकाको भउूपयोग लववरण 
 

ि.सॊ. जलभनको प्रकाय ऺेत्रपर (वगय क्रक.भी.) प्रततशत 
१ खेती मो्म जिभन १३.७१ ३१.०५ 
२ वन जङ्गर २४.६४ ५५.८ 
३ घाॉसे भैदान  ०.२९ ०.६६ 
४ फस्ती ०.८३ १.८८ 
५ फारुवा, फरौटे जिभन ०.६ १.३६ 
६ झाडी ४.०१ ९.०८ 
७ नदी नारा तथा खोरा ०.०८ ०.१८ 

जम्भा ४४.१६ १००.०० 
स्रोत:  कोन्ज्मोसोभ  गाउॉ ऩालरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ 

 

२.१.५ साॉस्कृततक अवस्था 
  

मस गाउॉ ऩािरकाभा फािसन्दाहरुरे भम्म फौि य हहन्द धभ ुभान्नेहरुको फाहुल्मता यहेको ऩाईन्छ । ऩहहरोभा फौि 
धभाुवरम्फीहरुको जनसॊ्मा ६,९३१ (५३.१६५) य दोस्रोभा हहन्द ु धभाुवरम्वीहरुको जनसॊ्मा ५,५५२ (४२.५९५) 
यहेको छ । त्मसैगयी तसे्रोभा इसाई धभाुवरम्फीहरुको जनसॊ्मा ५३७ (४.१२५) यहेको छ बने केही सॊ्माभा 
क्रकयात धभाुवरम्वी सभेत यहेका छन ् । मस गाउॉ ऩािरकाका धेयैरे फौि धभ ुभान्ने बएकोरे सोही अनुसायका 
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चाडऩवुहरु ल्होसाय, फुिजमन्ती, चण्डी ऩव ुभनाउने गदुछन ्बने अन्म चाडऩवभुा दशै, नतहाय, जनैऩमखणभुा, तीज, 
होरी, क्रिसभस ड ेजस्ता चाडऩवहुरु भनाउने गदुछन ्। 
 

२.१.६ आधथयक अवस्था 
  

कुनै ऩनन स्थानको ववकासभा त्महाॉको उभेयगत जनसॊ्मारे बमिभका खेल्दछ । गाउॉ ऩािरकाभा १८ वष ुदेखख ५९ 
वष ु उभेय सभमहको जनसॊ्माराई आचथकु रुऩरे सक्रिम जनसॊ्माको रुऩभा िरईएको छ । जसभा भहहराको 
सॊ्मा ३,८३५ (५९.३५ प्रनतशत) य ऩुरुषको सॊ्मा ३,९४७ (६०.०३ प्रनतशत), देखखन्छ । गाउॉ ऩािरकाको कुर 
जनसॊ्माको ७,७८२ अथाुत ्५९.६९ प्रनतशत जनसॊ्मा आचथुक रुऩरे सक्रिम छन ्। 
गाउॉ ऩािरकाको कम र जनसॊ्मा १३,०३७ भध्मे ३,३८९ अथाुत २६ प्रनतशत जनसॊ्माको भु्म ऩेशा कृवष तथा 
ऩशुऩारन यहेको छ । मसैगयी अन्म भम्म ऩेशाहरुभा ्माराभजदयुी य नोकयी यहेको छ जसभा कम र जनसॊ्माको 
कियव ९ प्रनतशत य ७ प्रनतशत यहेको छ । 
 

कम र २५९३ घयऩियवाय भध्मे ७७.१७ प्रनतशत वा २००१ घयऩियवायको फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाभा खाता यहेको छ । 
वडागत रुऩभा हेदाु वडा नॊ. २ सफैबन्दा फढी ४९६ घयऩियवायभा फैंक खाता यहेको छ बने वडा नॊ. १ भा सफैबन्दा 
कभ २७४ घयऩियवायको फैंक खाता यहेको छ । 
 

मस गाउॉ ऩािरकाभा हार वविबन्न २५ वटा ववस्त्तम सॊस्थाहरु कामयुत यहेका छन ्। कभिसमुर फैंकभा साननभा 
फैंक यहेको छ बने अन्म ववस्त्तम सॊस्थाहरुभा सहकायी य केही सॊ्माभा रघुववत्त यहेका छन ्। स्थानीम तहभा 
स्थाऩना बई कामसुॊचारन गदै आएका सहकायीहरुभा कम र ५८७७ (भहहरा–३६६८ ऩुरुष–२२०९) सदस्महरु यहेका छन ्
बने स्थानीम सहकायीहरुभा फचत तथा ऋण, फहुउद्देश्मीम य कृवष सहकायीहरु यहेका छन ्। 
 

मस गाउॉ ऩािरकाका सफै घयऩियवायरे वावषकु रुऩभा प्राप्त गने कम र आम्दानीको २६.८१ प्रनतशत नोकयीफाट, 
२४.५५ प्रनतशत ्माराफाट, १९.८५ प्रनतशत व्माऩायफाट, १९.७९ फैदेिशक योजगायफाट य ३.९४ प्रनतशत अन्नवारी, 
परपम र, ऩशुऩन्छी य तयकायीफाट प्राप्त हुने गयेको देखखन्छ । 
 

२.१.७ साभास्जक अवस्था 
 

कोन््मोसोभ  गाउॉ ऩािरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ अनुसाय मस गाउॉ ऩािरकाभा कम र १८ वटा शैक्षऺक 
सॊस्थाहरु यहेको छ जस अन्तगतु आधायबमत ववद्मारमहरु ८ वटा, भाध्मिभक ववद्मारमहरु ७ वटा य उच्च 
भाध्मिभक ववद्मारमहरु ३ वटा यहेको छ । मसैगयी साभुदानमक वारववकास केन्रहरु ३२ वटा यहेको छ । 
तहगत रुऩभा शैक्षऺकस्तय हेदाु साधायण रेखऩढ गने २०.८५ प्रनतशत, ऩमव ुप्राथिभक तह ऩुया गने २.५० प्रनतशत, 
आधायबमत तह ऩुया गने २७.६९ प्रनतशत, भाध्मिभक तह ऩुया गने १९.९४ प्रनतशत, स्नातक तह ऩुया गने ३.७१ 
प्रनतशत यहेका छन ्। 
 

कोन््मोसोभ  गाउॉ ऩािरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ मस गाउॉ ऩािरकाका ११७ जना दीघयुोगी य २४१ जनाराई 
साभान्म योग रागेको देखखन्छ बने कोिबड १९ फाट एकजना प्रबाववत बएको चथमो । स्वास्थ्म सम्फन्धी 
जनचेतना फढेसॊगै घय घयभा चऩॉ फनाउने काभ बएको छ । मस अन्तगतु मस गाउॉ ऩािरकाभा साधायण सहहत 
सुववधामुक्त शौचारम ननभाुण बएको ऩाईमो । सवेऺणको िभभा अझैऩनन ३२ घयधुयीभा चऩॉ नबएको अवस्था 
छ । 
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२.१.८ बौततक अवस्था 
  

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको डडस्जटर प्रोपाईर, २०७७ गाउॉ ऩािरका िबत्र कारो ऩत्रे, धुरे सडक, ग्राबेर य कच्ची 
गयी कम र ३५४ क्रकभी सडक यहेको छ । जस भध्मे वऩच सडक ११.८५ क्रकभी, १० क्रकभी ग्राबेर, १३० क्रकभी धुरे 
कच्ची सडक, १७२ क्रकभी घोयटो फाटो य भु्म गोयेटो फाटो ३० क्रकभी यहेको छ । 
 

मस ऩािरका ऺेत्रभा वविबन्न २२ वटा ऩुर तथा ऩुरेसाहरु यहेका छन ्। जस भध्मे १६ वटा कल्बटु ऩुर, ५ वटा 
झोरुङ्गे ऩुर य एउटा काठे ऩरु यहेको छ । मी भध्मे अचधकतभ ऩुरहरु याम्रो अवस्था यहेका छन ्। 
 

मस ऩािरकाभा यहेका अचधकाशॊ घयधुयीहरुरे ववद्मुतको सुववधा उऩमोग गयेको ऩाईन्छ जसभा यास्ष्रम प्रशायण 
राईन, रघु ववद्मुत य सोरायको प्रमोग हुॉदै आएको छ बने ८ घयधुयीरे भहट्टतरेको प्रमोग गिययहेको छ । 
 

मस ऩािरकाका फािसन्दाहरुरे वविबन्न आधुननक सुववधाहरुको प्रमोग गयेको देखखन्छ । मस अन्तगतु येडडमो, 
टेिरिबजन, पोन, क्रिज, कम्प्मुटय, ईन्टयनेटका साथै साधनहरुभा भोटयसाईकर जस्भा ६७७ य भोटयकाय २० 
यहेका छन ्। गाउॉ ऩािरका यहेका ९ घयधुयीहरुभा मी कुनै ऩनन आधुननक सुववधाभा ऩहुॉच यहेको छैन । 
 

२.२ भानव सॊसाधनको अवस्था 
 

नवगहठत गाउॉ ऩािरकाको ऩहहरो ननवाुचन सम्ऩन् न बई हार सोही ननवाुचचत जनप्रनतननचधहरू भापुत 
गाउॉ ऩािरकाको काम ुसञ् चारन बईयहेको छ । मस गाउॉ ऩािरकाभा यहेका ५ वटा वडाभा ननवाुचचत तथा भनोननत 
सदस्महरु सहहत गाउॉसबा य कामऩुािरका सदस्महरुफाट स्जम्भेवायी अनुसाय कामसुम्ऩादन बइयहेको छ ।  
 

त्मसैगयी गाउॉ  कामऩुािरकाको दैननक कामसुम्ऩादनका राचग गाउॉ ऩािरकारे तम गयेको गाउॉ  सबा, गाउॉ  
कामऩुािरका, ववषमगत सिभनत य शाखा, प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत, समचना अचधकृत, रेखा अचधकृत, 
ईस्न्जननमय, सफ-ईस्न्जननमय, सफ ओबयिसमय, कम्प्मुटय तथा कामाुरम सहमोगी य वडा कामाुरमहरुभा वडा 
सचचव तथा साभास्जक ऩियचारक यहने व्मवस्था गियएको देखखन्छ । वविबन् न ववषमगत ऺभता सहहत अचधकृत 
तथा सहामक कभुचायी कामयुत यहेको कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाभा २५ जना कभचुायीहरू कामयुत यहेका छन ्। 
 

२.३ बौततक सम्ऩस्त्तको अवस्था 
 

गाउॉ  कामऩुािरकाको कामाुरम वडा नॊ. १ चौघयेभा यहेको छ । गाउॉ ऩािरकाभा अचर सम्ऩस्त्तका रुऩभा हारै 
ननभाुण बएको कामाुरम बवन, भोटय साईकर य भेिशनहरु यहेका छन ्। गाउॉ  कामऩुािरकाको प्रशासकीम बवन 
तमाय बइ सञ् चािरत बएकोरे कामाुरम व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन बएको छ । गाउॉ  कामऩुािरकाको 
प्रशासकीम बवन गाउॉ ऩािरका कामाुरमभा टेिरपोन तथा ईभेर ईन्टयनेटको सुववधा यहेको छ बने वडा 
कामाुरमहरूभा मी सुववधाहरु उऩरब्ध छन ् । वडा कामाुरमहरूभा आवश्मक पननचुय तथा औजाय उऩकयणहरु 
(कम्प्मुटय, वप्रन्टय) उऩरब्ध यहेको छ । 
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स्थानीम तहको याजस्व अधधकाय तथा आम सम्बाव्मता 
 
मस ऩियच्छेदभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा नेऩारको सॊववधान २०७२ अनुसाय स्थानीम तहराई 
प्राप्त याजश्वसम्फन्धी अचधकाय य सो अचधकाय कामाुन्वमनका राचग बएका कानमनी व्मवस्थाको ववश्रेषण 
गियएको छ । मस खण्डभा गाउॉ ऩािरकाको आफ्नो ऺेत्राचधकाय तपुको याजश्व सॊकरनको अवस्था, सम्बावना, 
सभस्मा तथा चुनौतीहरू शीषकुगतरुऩभा ववश्रेषण गियएको छ ।  
 

३.१ ऩालरकाको याजश्व अधधकाय सम्फन्जधी सॊवैधातनक तथा कानूनी व्मवस्था  

नेऩारको सॊववधान २०७२ रे स्थानीम तहहरूराई ननम्नानुसाय याजश्व अचधकाय प्रदान गयेको छ । सॊघीम कानुन 
(स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४) अनुसाय स्थानीम तहराई प्राप्त याजश्व अचधकायका ऺेत्रहरु मसप्रकाय छन ्
। 
 

तालिका न.ं 5: स्थानीय सरकार सचंािन ऐन २०७४ ऄनसुारको राजस्व ऄलधकार 
 

राजश्वका शीषयक  काननूी प्रावधान 

कय  एक्रककृत सम्ऩस्त्त कय वा घय ज्गा कय  
 बमिभ कय (भारऩोत), सम्ऩस्त्त कय नरगाएको अवस्थाभा भात्र  
 घय ज्गा फहार कय  
 ब्मवसाम कय् ऩमॉजीगत रगानी य आचथकु कायोफायको आधायभा  
 सवायी कय (टाॉगा, ियक्सा, अटोियक्सा, इियक्सा)  
 जडडफुटी, कवाडी य जीवजन्तु कय् आफ्नो ऺेत्रिबत्र ऊन, खोटो, जडीफुटी, 

फनकस (खय), कवाडी भार, जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाॉख, छाराको 
ब्मवसानमक उऩमोग गये फाऩत  

शुल्क  फहार बफटौयी शुल्क् आपुरे ननभाुण, येखदेख वा सञ्चारन गयेको हाट, फजाय 
वा ऩसर वा सयकायी ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग फाऩत  

 ऩाक्रकुङ्ग  शुल्क् आफ्नो ऺते्रिबत्र कुनै सवायीराई ऩाक्रकुङ्ग सेवा उऩरब्ध 
गयाए फाऩत । 

सेवा शुल्क  आफ्नो ऺेत्रिबत्र सञ्चारनभा यहेका केवरकाय, रेक्रकङ्ग, कामक्रकङ्ग, 
स्जऩफ्रामय, फञ्जी जम्ऩ, प्माया्राइडडङ्ग आहद भनोयञ्जन तथा साहसी 
खेरकुद सम्वन्धी सेवा वा ब्मवसामभा  

 आपुरे ननभाुण, सॊचारन वा ब्मवस्थाऩन गयेका स्थानीम ऩुवाुधाय वा उऩरब्ध 
गयाएको देहामको सेवाभा सेवाभा  

 खानेऩानी, बफजुरी, धाया, अनतचथ गहृ, धभशुारा, ऩुस्तकारम, सबागहृ, 
पोहयभैरा ब्मवस्थाऩन, सयसपाई, ढर ननकास, सडक वस्त्त, शौचारम, ऩाकु, 
ऩौडी ऩोखयी, ब्मामाभशारा, ऩमटुकीम स्थर, हाटवजाय, ऩशु वधशारा, शवदाह 
गहृ, धोववघाट, सडक, वसऩाकु, ऩुर आहद  

 अचर सम्ऩस्त्त वा अन्म कुनै ववषमको भमल्माॊकन सेवा शुल्क  
 िसपाियस सम्फन्धी कुनै सेवा शुल्क 

दस्तुय  दताु, अनुभनत तथा नवीकयण दस्तुय  
 एप.एभ येडडमो सॊचारन, घ वगकुो ननभाुण इजाजत ऩत्र, ववद्मारम स्थाऩना, 

ऩरयच्छेद तीन 
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स्थानीम स्तयका ब्माऩाियक पभु, सहकायी, प्राववचधक िशऺा तथा ब्मवसानमक 
तािरभ, ट्मुसन, कोचचङ, औषचध ऩसर, प्रहटङ्ग 

 ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा, भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता वस्तुको सबेऺण, उत्खनन 
य उऩमोग  

 नक्सा ऩास दस्तुय (नक्शा ऩास नगयी ननभाुण बएकाराई तबे्फय दस्तुय) 
 ऩॊस्जकयण ब्मवस्थाऩन दस्तुय  
 वडा भापुत गियने िसपाियश तथा प्रभाखणत दस्तुय– दपा १२ (२ ङ) अनुसायको 

िसपाियश तथा प्रभाखणत फाऩत ज्गा नाऩ जाॉच तथा क्रकत्ता काट दस्तुय  
वस्तु तथा सेवा वविी  ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजुयी, स्रेट, खयीढुङ्गा आहद 

प्राकृनतक एवॊ खानीजन्म वस्तुको वविी तथा ननकासी शुल्क दस्तुय  
साभुदानमक वनफाट आम 
प्राप्त गने 
 

 वन ऩैदावायको बफिी वाऩत प्राप्त हुने यकभको दश प्रनतशत यकभ सम्फस्न्धत 
गाउॉ ऩािरकाको सस्ञ्चत कोषभा जम्भा गनुऩुने (केही नेऩार ऐनराई सॊसोधन 
गन ु फनेको ऐन २०७५ वाट सॊसोचधत मो प्रावधानभा प्रबाव ऩने गयी िभनत 
२०७६।०६।०७ भा प्रभाणीकयण गियएको वन ऐन, २०७६ भा बएको व्मवस्था 
अनुसाय) 

सॊघ तथा प्रदेश कानुनको 
आधायभा स्थाननम तहभा 
प्राप्त हुने 
 

 प्राकृनतक स्रोत साधन य सेवा शुल्क योमल्टी  
 खननज ऩदाथकुो उत्खनन योमल्टी  
 साभुदानमक वनको सॊचारन ब्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी  
 ऩानी घट्ट, कुरो ऩैनी जस्ता सेवाफाट प्राप्त योमल्टी  
 प्राकृनतक स्रोत साधन य सेवा शुल्क योमल्टी  
 खननज ऩदाथकुो उत्खनन योमल्टी  
 साभुदानमक वनको सॊचारन ब्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी  
 ऩानी घट्ट, कुरो ऩैनी जस्ता सेवाफाट योमल्टी  
 खानेऩानी भहसुर  
 स्थानीम साना सतह तथा बमिभगत िसॊचाई सेवा शुल्क  
 स्थानीम स्तयभा जडडवुटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय उत्ऩादन, सॊकरन, 

प्रशोधन य वजाय ब्मवस्थाऩन  
 जनयर अस्ऩतार, निसङु्ग होभ, ननदान केन्र य स्वास्थ्म सॊस्थाको दताु, 

सॊचारन अनुभनत  
 स्थानीम सावजुननक मातामातको रुट अनुभनत, नवीकयण 
 इन्टयनेट सेवा, टेरीसेन्टय, केवर, तायववहहन टेिरिबजन प्रसायण अनुभनत, 

नवीकयण 
 स्थानीम तहका ऩत्रऩबत्रकाको दताु 

स्थानीम तहभा सॊकरन 
बई फाॉडपाॉड हुने 

 बफऻाऩन कय् स्थानीम तहरे दय ननधाुयण य सॊकरन गने  
 भनोयञ्जन कय् स्थानीम तहरे सॊकरन गने (दय य सॊकरन ववचध प्रदेशरे 

ननधाुयण गने) 
 घय ज्गा यस्जष्रेशन शुल्क स्थानीम तहरे सॊकरन गने (दय ननधाुयण प्रदेशरे 

गने ) 
 उद्मान, ऩाकु, चचडडमाखाना, ऐनतहािसक तथा ऩुयातात्वीक सम्ऩदा, सॊग्रारम 

सम्ऩदा प्रवेश शुल्कको दय ननधाुयण य सॊकरन स्थानीम तहरे गने  
 ढुङ्गा, चगट्टी, स्रेट, वारुवा, चुनढुङ्गा, अभ्रख, दहत्तय वहत्तयभा प्राकृनतक 
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स्रोतको कयको दय य प्रकृमा प्रदेशरे ननधाुयण गने य स्थानीम तहरे सॊकरन 
गने  

प्रदेश तहफाट सॊकरन 
बई वाॉडपाॉड हुने 

 सवायी साधन (भाचथ उल्रेखखत फोहक) कयको दय ननधाुयण तथा सॊकरन 
प्रदेशरे गने य प्रदेश स्तयीम कोषभा जम्भा गने  

 ऩदमात्रा तथा ऩमटुन शुल्कको दय ननधाुयण य सॊकरन प्रदेश गने य प्रदेश 
स्तयीम कोषभा जम्भा गने 

 ऩवताुयोहण, यास्ष्रम ननकुन्ज, वन्मजन्तु आयॊऺण तथा सॊयऺण ऺेत्रको प्रवेश 
शुल्क ननधाुयण य सॊकरन नेऩार सयकायरे गये फभोस्जभ हुने 

 

उल्रेखखत याजस्व फाहेक स्थानीम तहरे तरका सुबफधाहरु ऩतन प्राप्त गदयछन ।  

(क) अनुदान 

  बफत्तीम सभानीकयण अनुदान् खचकुो आवस्मकता य याजस्वको ऺभताको आधायभा आमोगको 
िसपाियसभा सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त हुने 

  सशत ुअनुदान् कुनै मोजना कामाुन्वमन गन ुआमोगरे तोकेको आधायभा सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त 
हुने  

  सभऩमयक अनुदान् ऩमवाुधाय बफकास सम्फस्न्ध कुनै मोजना कामाुन्वमन गन ुमोजनाको कुर रागतको  

अनुऩातका आधायभा सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त हुने  
  बफशेष अनुदान् कुनै खास उद्दशे्म य मोजनाको राचग सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त हुने  

 

(ख) फैदेलशक सहामता तथा आन्जतरयक ऋण  

 नेऩार सयकायको ऩमवसु्वीकृनत िरएयभात्र फैदेिशक अनुदान वा सहमोग िरन वा फैदेिशक अनुदान वा 
सहमोगभा मोजना वा कामिुभ कामाुन्वमन गन ुगयाउन सक्ने   

 नेऩार सयकायको सहभनत िरएयभात्र ववत्त आमोगरे िसपाियस गयेको िसभा िबत्र आन्तियक ऋण 
िरन 

सक्ने   

 नेऩार सयकायसॉग भनािसफ कामकुा राचग ऋण िरन सक्ने 
 

उऩयोक्त ब्मवस्थाहरूरे स्थानीम तहराई प्राप्त हुन सक्ने आमका स्रोतहरूराई ब्मा्मा गयेको छ । स्थानीम 
तहरे 

कानमन फभोस्जभ वाहेक आफ्नो अचधकाय ऺेत्रभा कुनै कय रगाउन, उठाउन य ऋण िरन नऩाउने ब्मवस्था हुनुका 
साथै ननम्न अनुसायका थऩ व्मवस्थाहरू यहेका छन ् ।  

  कय रगाउॉ दा यास्ष्रम आचथकु नीनत, फस्तु तथा सेवाको ओसाय ऩसाय, ऩमॉजी तथा िभ फजाय, नछभेकी 
प्रदेश तथा स्थानीम तहराई प्रनतकुर असय नहुने गयी रगाउनु ऩने (सॊवैधाननक ब्मवस्था)  

  कय नरा्ने् कुटनीनतक ननमोग, कुटनननतऻ, फैदेिशक ऋण वा सहामतावाट सॊचािरत ऩियमोजनावाट 
हुने ऩैठायी, साभुहहक वा सॊमुक्त आवासको वविी नबएको स्टक, साभुहहक आवासको सावजुननक 
उऩमोगको ऺेत्र  

  सेवा शुल्क असुरी काम ुआपै वा ब्मवस्थाऩन कयाय वा सावजुननक ननजी साझदेायीवाट गन ुसक्ने 
 

३.२ आम ऩरयचारनको अवस्था 
नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अनुसाय ऩािरकाराई प्राप्त याजश्व अचधकायका 
शीषकुहरूको ऩियचारन कसयी बैयहेको छ बन्ने जान्नु उऩमुक्त हुन्छ । गाउॉ ऩािरकारे उऩयोक्त याजश्व शीषकुहरू 
भध्मे हार असुरी गिययहेको, सॊकरनका राचग आवश्मक नीनतगत ननणुम भात्र गयेको य सम्बावना बएका 
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त्मस्ता ऺेत्रहरुको मथाथ ु अवस्थाको फायेभा सम्फस्न्धत शाखागत छरपरफाट प्राप्त गाउॉ ऩािरकाको आम 
ऩियचारनको अवस्थाराई ननम्नानुसाय प्रस्तुत गियएको छ । 
  

 

तालिका न.ं 6 : गाउँपालिकाको अय पररचािनको ऄवस्था 
 

ि.सॊ आमका प्रकाय सम्बावनाको वववयण दय तनधाययणको 
अवस्था  

सॊकरन बएको/ 
नबएको 

क. कय याजश्व तपय        

१ सम्ऩस्त्तभा आधाियत कय - घय ज्गा तथा 
भारऩोत वा बमिभकय 

बएको आचथकु ऐन २०७८ बएको 

२ सम्ऩस्त्तभा आधाियत कय एक्रककृत सम्ऩस्त्त 
कय 

बएको आचथकु ऐन २०७८ बएको 

३ सवायी कय (ियक्सा, अटोियक्सा, ट्माक्सी)  बएको बएको बएको 
४ सवायी दताु तथा वावषकु सवायी कय  नबएको नबएको नबएको 
५ घय ज्गा फहार कय  बएको बएको बएको 
६ व्मवसाम कय  बएको बएको बएको 
७ ववऻाऩन कय बएको बएको बएको 
८ भनोयञ्जन कय बएको बएका बएको 
९ घय ज्गा यस्जष्रेशन शुल्क बएको बएको बएको 
१० जडडफुटी, कवाडी य स्जवजन्तु कय बएको नबएको नबएको 
ख. गैय कय याजश्व    बएको 
१ ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजुयी, 

स्रेट, खयीढुङ्गा आहद प्राकृनतक एवॊ 
खानीजन्म वस्तकुो वविी तथा ननकासी शुल्क 

नबएको  बएको बएको 

२ नक्साऩास दस्तुय बएको बएको बएको 
३ ब्मस्क्तगत घटना दताु शुल्क बएको  बएको  बएको 
४ वहार ववटौयी शुल्क बएको बएको बएको 

५ ऩाक्रकुङ्ग शुल्क बएको बएको नबएको 
६ अस्ऩतार सॊचारन बएको नबएको  नबएको 
७ पोहयभैरा ब्मवस्थाऩन शुल्क बएको नबएको नबएको 

८ स्थानीम खानेऩानी भहसुर बएको बएको बएको 
९ स्थानीम ववद्मुत भहसरु नबएको नबएको  बएको 
१० केवरकाय, टेक्रकङ्ग, कामाक्रकङ्ग, वन्जीजम्ऩ, 

स्जऩ  फ्रामय, प्माया्राईडडङ्ग आहद 
भनोयॊजन तथा साहसी खेरकुद सम्वन्धी सेवा 
तथा ब्मवसामभा सेवाशुल्क 

भ्ममटावय सॊचारन, ऩाकु 
तथा सङ्ग्रारम प्रवशे 
शुल्क, वऩकननक स्थर, 

ऩोखयी, उद्मान शुल्क 
(ठेक्का) 

बएको नबएको  
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११ ननभाुण, सॊचारन य ब्मवस्थाऩन गयेका 
स्थानीम ऩुवाुधाय तथा सेवाभा सेवाशुल्क 
(खानेऩानी, ववजुरी, धाया, अनतचथ गहृ, 

धभशुारा, ऩुस्तकारम, सबागहृ, ढर ननकास, 

सडक वस्त्त,  शौचारम, ऩाकु, ऩौडी ऩोखयी, 
ब्ममभशारा, ऩमटुक्रकम स्थर, हाटवजाय, ऩश ु
वधशारा, शवदाह गहृ, घोववधाट, सडक, 

वसऩाकु, ऩुरआहद 

बएको बएको बएको 

१२ भमल्माॊकन सेवा शुल्क बएको बएको बएको 
१३ दताु, अनुभनत तथा नवीकयण दस्तुय (एपएभ 

येडडमो सॊचारन, घ वगकुो ननभाुण इजाजतऩत्र, 

ववद्मारम स्थाऩना, स्थानीम स्तयका 
ब्माऩाियक पभ ु 

बएको बएको बएको 

१४ ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा, नुन, भाटो, खयीढुङ्गा, 
स्रेटजस्ता वस्तुको सबेऺण, उत्खनन तथा 
उऩमोग शुल्क 

बएको बएको नबएको 

१५ वडा भापुत गियने िसपाियश तथा प्रभाखणत 
दस्तुय 

बएको बएको बएको 

१६ दण्ड जियवाना बएको बएको बएको 
 
गाउॉ ऩािरकाभा उल्रेखखत कयका शीषकुतपु सम्ऩस्त्तभा आधाियत (भारऩोत य सम्ऩस्त्त) दवुै कय सॊकरन बएको 
देखखन्छ । घयज्गा वहार कयतपु आिशॊक भात्राभा असुरी बएको देखखएको छ । जडीफटुी, कवाडी य जीवजन्तु 
कय तथा भनोयञ्जन कय सम्बावना न्ममन यहेको छ । सवायी कयको सम्बावना बएय दय ननधाुयण गियएको 
बएऩनन सॊकरन बएको देखखॉदैन । ब्मवसाम कय िरइएको छ तय अझै प्रबावकायी फनाउनु ऩने छ । 
त्मसैगिय गैयकय तपु वडाफाट गियने िसपाियस दस्तुय, नक्साऩास दस्तुय, सम्ऩस्त्त भमल्माॊकन सेवा शुल्क, 
ऩमवाुधाय उऩमोग सेवा शुल्क, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शुल्क, ऩाकु तथा सङ्ग्रारम प्रवेश शुल्क, वऩकननक स्थर, 
शुल्क रगाउने गियएको छ । फहार बफटौयीका भापुत ऩनन शुल्क उठ्ने गयेको देखखदैन ।  
 

गाउॉ ऩािरकाभा याजस्व सॊकरन हुने वविबन्न आम शीषकुहरू भध्मे हार केही शीषकुहरुफाट भात्र सॊकरन बइयहेको 
छ तथावऩ याजश्व प्रशासन सधुाय गयी अन्म शीषकुहरूफाट सभेत आम सॊकरन गने प्रसस्त सम्बावना देखखन्छ । 
 

३.३ आन्जतरयक स्रोत तपय का याजश्व सॊकरनको प्रभुख ऺेत्रहरु य सम्बावना ववश्रेषण 

गाउॉ ऩािरकारे प्रचिरत कानमन फभोस्जभ आन्तियक स्रोत तपु सॊकरन गने याजश्व भध्मे मस ऩािरकारे हार 
उठाइयहेका ववद्मभान तथा सम्बाववत नमाॉ आम ऺेत्रहरूको सम्बावनाको ववश्रेषणात्भक अध्ममन मस शीषकु 
अन्तगुत गियएको छ । 
३.३.१ कय याजस्व 

क. बूलभ कय (भारऩोत) 
हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐन, २०७८ रे सम्ऩस्त्त कय रगाउने बनी तोक्रकएको ज्गाफाहेकका 
अन्म ज्गाभा बमिभकय रगाउने व्मवस्था गयेको छ । ज्गाको भमल्माॊकन गदाु ज्गाको ऺेत्रपर, ज्गा 
बौगोिरक अवस्स्थनत, ज्गाको उऩमोगको अवस्था, ज्गा यहेको स्थानभा ऩमवाुधाय ववकासको अवस्थाराई आधाय 
भाननने व्मवस्था उक्त ऐनरे गयेको छ । गाउॉ ऩािरकारे कयदाताफाट सम्ऩस्त्त कय य बमभी कयको यकभ फुखझिरई 
कयदाताराई एकीकृत रुऩभा एउटै ववर-यिसद हदन सक्ने प्रावधान अनुरुऩ हार उक्त कयहरु एकैऩटक एकीकृत 
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रुऩभा सॊकरन गिययहेकोरे मस फाऩत सॊकरन हुने याजस्व सम्ऩस्त्त कयको भुल्माॊकन कै आधायभा असुर उऩय 
हुदै आएकारे हारराई छुटै्ट गणना गियएको छैन ।  
 

सॊबाव्मता् ज्गाको स्वािभत्व, उऩमोचगता य ऩहुॉचका आधायभा ४ वटा सभुहभा वचगकुयण गयी सोही फभोस्जभ 
दय तोक्रकएको छ । ज्गाको स्तय हेयी प्रनत योऩनी अव्वर रू १५ दोमभको रु १४ सीभ रु १३ य चाहाय रु १२ 
भारऩोत बमिभकय तोक्रकएको छ । गाउॉ ऩािरकाको भम्म आम्दानीको स्रोत भारऩोत यहेको छ । ववगतभा एक्रककृत 
सम्ऩस्त्त कयको रुऩभा मसको कामाुन्वमन गियएको य ऩनछ सॊघीम कानुन सॊसोधन बई ब्मवस्था पेियॊदा सभेत 
मो प्रणारी कामभै यहेकारे भारऩोत फाऩतको कय सॊकरनराई छटै्ट गणना गन ुसक्रकने देखखन्छ । सोही अनुसाय 
आ.व. २०७७/७८ भारऩोत कयफाट रु. ४७ राख ९४ हजाय ५२५ आम बएको देखखन्छ । आ.व. २०७६/७७ भा रु.२० 
राख ६६ हजाय ०२६ असुर बएको देखखन्छ । मसयी हेदाु भारऩोत वाऩतको यकभ फढदै गएको देखखन्छ । 
भारऩोत तथा सम्ऩस्त्तकय छुटै्ट रेखाङ्कन तथा मसराइ सधुाय गयी भारऩोत फाऩतको थऩ याजस्व असुर गन ु
सक्रकन ेफिरमो सबावना यहेको छ । 
 

ख. सम्ऩस्त्त कय 
हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकाको ऩाश्वचुचत्र वववयण अनुसाय महाॉ कुर २५०० बन्दा फढी घयधुयी यहेका छन ् । 
ववद्मभान कानमनी व्मवस्थारे घय य घयरे चचकेो ज्गा य अचधकतभ सो ज्गा फयाफयको थऩ ज्गाभा भात्र 
सम्ऩस्त्त कय िरने व्मवस्था गयेको छ ।  
 

गाउॉ ऩािरकाको प्रभुख स्रोतको रुऩभा सम्ऩस्त्त कय यहेको छ । आ.व. २०७७/७८ सम्ऩस्त्त कयफाट रु. १ राख ९२ 
हजाय ३५९ आम बएको देखखन्छ । आ.व. २०७६/७७ भा रु. २२ हजाय ३२९ असुर बएको देखखन्छ । सो कय 
वाऩतको आम फढदो िभभा यहेको छ । ऩािरकाको भु्म आमभा यहेको सम्ऩत्ती कयको दामयाभा कभ आएको 
हुॉदा त्मसराइ विृी गन ुसक्ने प्रसस्त सम्बावना यहेको छ ।  
 

सॊबाव्मता् गाउॉ ऩािरकाको ऩाश्वचुचत्र अनुसाय मस गाउॉ ऩािरकाभा यहेका घयधुयी भध्मे सम्ऩस्त्त कयका कयदाताको 
रुऩभा कियफ २२०० अनुभाननत कयदाता हुन सक्ने अनुभान यहेको छ । अनुभाननत कयदाताको सॊ्मा तथा 
सम्ऩस्त्त कयको न्ममनतभ औसत अनुभाननत दयका आधायभा गणना गदाु सम्ऩस्त्त कयको सम्बावना प्रसस्त 
देखखन्छ । तय मसको राचग गाउॉ ऩािरकारे आवश्मक दय येटको ननधाुयण गयेको ऩाइएन । गाउॉ ऩािरकाको आचथकु 
ऐनभा ऩनन मसको फायेभा कुनै कुया सभावेश छैन । गाउॉ ऩािरकाको भु्म आमभा यहेको सम्ऩत्ती कयको 
दामयाभा कभ आएको हुॉदा त्मसराइ विृी गन ुसक्ने प्रसस्त सम्बावना यहेको छ । तरको तािरकाभा अनुभाननत 
कयदाता य अनुभाननत कयको दय याखी सम्बाव्म आम्दानीको गणना गियएको छ । 
 

तालिका न.ं 7: पालिकाको सम्पलत करको सम्भावनाको ऄवस्था 
 

qm=;+= ;DklQsf] cf};t d"Nof+sg 
cg'dflgt s/bftf 

;+Vof 
cf};t s/sf] 

b/ ;DefJo cfDbfgL 

1  % nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   75 ५० 3750 

2  !) nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   77 75 5775 

3  !% nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   91 130 11830 

4  @) nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   222 200 44400 

5  @! nfv b]lv %) nfv;Ddsf] d'Nof+sgdf 364 500 182000 

6 %! Nffv b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  576 1500 864000 

7 ! s/f]8 ! nfv b]lv @ s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

331 3400 1125400 
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8  @ s/f]8 ! Nffv b]lv # s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

287 6600 1894200 

9 # s/f]8 ! Nffv b]lv % s/f]8 ;Ddsf]] 
d'Nof+sgdf 

112 14000 1568000 

10  % s/f]8 ! Nffv b]lv !) s/f]8 ;Ddsf]] 
d'Nof+sgdf 

45 35000 1575000 

11 !) s/f]8 ! Nffv b]lv dflysf] d'Nof+sgdf 25 55000 1375000 
          

hDdf 2205         8,649,355  
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %) 4,324,677.5 
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^% 5,622,080.75 
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *% 7,351,951.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग. घयजग्गा फहार कय 

 हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐनको अनुसमची २ भा गाउॉ ऩािरका ऺेत्रिबत्र कुनै व्मस्क्त वा सॊस्थारे 
बवन, घय, ऩसर, सेड, ्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, ज्गा वा ऩोखयी ऩमयै आॊिशक तवयरे वहारभा हदएकोभा घय 
ज्गा वहार कय रगाईने य असमर गियने उल्रेख गयेको छ । मसयी वहारभा हदएकोभा सम्फस्न्धत धनीफाट 
फहार कय १० प्रनतशत िरने व्मवस्था गयेको छ । तय हारसम्भ सॊस्थागत रुऩभा फहारभा हदइएका घयहरुफाट 
भात्र मो कय सॊकरन गियएको बन्ने जानकायी ऩािरकासॉगको छरपरभा प्राप्त बएको हो । आ.व. २०७७-७८ भा 
रु ९३ हजाय ४३६ असुर बएको चथमो बने आ.व. २०७६-७७ भा मो यकभ रु ५१ हजाय ९५ यहेको चथमो । 

सम्बाब्मता् घयज्गा फहार कयराई बाडाको दयको आधायभा सॊस्थागत, व्मवसानमक य आविसम गयी तीन 
बागभा वगॉकयण गयेको ऩाइन्छ । जुनसुकै प्रकाय बए ऩनन सफैराइ १० प्रनतशत दय कामभ गिय गयेको अवस्था 

सुधारका पक्षहरूः  

सम्ऩस्त्त कयको ननधाुयण य कामाुन्वमनभा आइसकेको देखखदैन । जसको कायण ऩनन सम्बाववत सफै कयदाता 
कयको दामया बन्दा फाहहय छन । सम्ऩस्त्त कयका सम्फन्धभा ऩािरकारे सुधाय गनुऩुने ववषमहरु ननम्नअनुसाय 
यहेको देखखन्छ् 

 गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐनभा सम्ऩस्त्त कय सम्फन्धी प्रावधान नबएकोरे ऩािरकाको आचथकु ऐनराई 
ऩियभाजनु गयी सम्ऩत्ती कयका दयहरु थऩ गने तथा ववद्मभान सॊघीम कानुन फभोस्जभ हुने गयी अरु 
ऩनन थऩ गने । 

 गाउॉ ऩािरकाका सफ ैसम्बाववत कयदाताको रगत सॊकरन गयी घय दताु सम्ऩन्न गने । 
 सम्ऩस्त्त भमल्माॊकन दय य सम्ऩस्त्त कयको दय ननधाुयण गयी मथाथऩुयक फनाउने । 
 कयको दामयाभा नआएकाराई समचनाभमरक, जनचेतनाभमरक तथा अन्म कामिुभहरु भापुत कयको दामयाभा 

ल्माउने । 
 सम्फस्न्धत कयदाताको सम्ऩनत भुल्माॊकन मथाथऩुयक फनाउन घय य फाटोको डडस्जटर नक्साॊकन गयी 

ननमिभत अद्मावचधक गने व्मवस्था गने तथा मसराई याजस्व सॊकरन गने कभुचायीको सहज ऩहुॉचभा 
या्ने । 

 सम्ऩस्त्त कयको ववजकराई समचना प्रववचधको भाध्मभद्वाया कयदाताराई अचग्रभ रुऩभा जानकायी गयाउने । 
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छ । मसै गयी गाउॉ ऩािरका िबत्र कुनै व्मस्क्तरे वा सस्थारे ज्गा बाडाभा हदए ऩनन त्मसभा ऩनन १० प्रनतशतका 
दयरे फहार कय रगाउने उल्रेख छ । गाउॉ ऩािरकाको घयधुयी भध्मे केही घय धनीहरुरे आपना घय फहारभा 
रगाउने गयेको देखखन्छ । उक्त सॊ्माभा यहेका घयहरुवाट घयफहार स्वरुऩ आम गन ुसक्रकने सम्बावना यहेकोभा 
ऩहहरो वष ु ५० प्रनतशत घयहरुवाट भात्र फहार कय सॊकरन हुने य िभस दोिो य तिेो वषहुरुभा ६५ य ८५ 
प्रनतशत फहार कय सॊकरन हुने प्रषेऩण गियएको वववयण तािरकाभा प्रस्तुत गियएको छ । 

 

तालिका न.ं 8: पालिकामा घरवहाि करको सम्भावनाको गणना  
 

qm=;+= k|of]hgsf cfwf/df 
axfndf a:g] 

axfndf j:g]] 
;+Vof 

dfl;s ef8f /sd jflif{s ef8f /sd hDdf ef8f c;'nL 3/ axfn s/ 
-v_ -u_ -3_   

-s_ cg'dflgt v X !@ s X u 3 sf] !) k|ltzt 

1 ;+:yfut ५० 12,000 144,000 7,200,000 720,000 

2 Joj;flos १०० 15,000 180,000 18,000,000 1,800,000 

3 cfjfl;o ३०० 2,000 24,000 7,200,000 360,000 

hDdf 450     25200000 2,880,000 
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %) 1,440,000 
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^% 1,872,000 
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *% 2,448,000 

 

 

 

घ. ववस्त्तम य ऩूॉस्जगत कायोफायभा राग्ने कय (व्मवसाम कय ) 
 

हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकारे आचथकु ऐन भापुत ् कायोवायको प्रकृनत, व्माऩाय, व्मवसाम य सेवाभा ऩमॉजीगत 
रगानी य आचथकु कायोफायका आधायभा व्मवसाम दताु तथा कय रगाउने व्मवस्था गयेको छ । आचथकु ऐनभा 
व्मवसामको  अचधकृत ऩुॉजीका आधायभा वगॉकयण गियएको छ य सोही आधायभा व्मवसामको दताु शुल्क 
तोक्रकएको छ । गाउॉ ऩािरकारे व्मवसाम कय फाऩत आ.व. २०७६÷७७ भा रु ५८ हजाय ८५१ असुर बएको चथमो । 
त्मसैगयी, आ.व. २०७७÷७८ भा रु.५६ हजाय २८७ असुर बएको देखखन्छ ।  
 

सॊबावना् गाउॉ ऩािरकाको हारसम्भको तथ्माॊक अनुसाय सफै वडाहरुभा वविबन्न प्रकायका साना ठुरा व्मावसामहरु 
सॊचारन बएका छन ्। सफै व्मवसाम ऩािरकाभा दता ुबई कयको दामयभा आएका छैनन ्। ती व्मवसामहरुराई 
कयको दामयाभा सभावसे गन ुसके आगाभी आ.व.कयको दामयाभा आउने साना ठुरा व्मावसामवाट कियफ रु. ८ 
राख २५ हजाय व्मवसाम कय सॊकरन हुन सक्ने सम्बावना देखखएको छ । तय आगाभी आ.व.भा नै सफ ै
व्मवसामराई कयको दामयभा ल्माउन नसक्रकने कुया राई भध्मनजय गदै ६५ प्रनतशत व्मवसामफाट कियफ रु. ५ 
राख ३६ हजाय सम्भ व्मावसाम कय प्राप्त हुने अनुभान गियएको छ बने त्मस ऩनछका वषहुरुभा िभश् १० 
प्रनतशतका दयरे ववृि हुॉदै जानेछ । 
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तालिका न.ं 9: व्यवसाय करको सम्भावनाको गणना  
 

s|=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;+Vof cf};t s/sf] b/ ;+efljt cfo 

! ljleGg Joj;fo -km/s km/s nufgL k"FhL ePsf] Joj;fo_ 550 1,500 825,000 

          

hDdf 550   825,000 
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^% 536,250 
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt &% 618,750 
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *% 701,250 

 

त्मसै गयी व्मवसाम दताु तथा नववकयण फाऩत ऩनन आम गन ुसक्रकने सम्बावना यहेको छ । व्मवसामीहरुराइ 
कयको दयभा ल्माउने य ऩयुाना व्मवसामराइ नववकयण गदाु तोक्रकएको दय अनुसाय ऩनन याम्रो यकभ 
गाउॉ ऩािरकाभा प्राप्त हुने देखखन्छ । ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा,  भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता वस्तुको सबेऺण, उत्खनन 
तथा उऩमोग शुल्कको  दय तम गयी कयको प्रक्रिमाभा ल्माउने सके याजश्वभा ववृि गन ुसक्रकने सम्बावना छ । 
 

ङ. ववऻाऩन कय 
हारको अवस्था् ववद्मभान कानमनी व्मवस्था अनुसाय गाउॉ ऩािरकारे आफ्नो ऺेत्रका सडक, चोक, सावजुननक 
स्थरभा ववऻाऩन, प्रचाय—प्रसाय आहदका राचग या्न हदने साइन फोडु, ्रो फोड ु स्टर आहदभा ववऻाऩन कय 
रगाउन सक्नेछ । सॊघीम कानुन अनुसाय मो प्रदेश सयकायसॊग फाॉडपाॉड हुने कय हो । मस गाउॉ ऩािरका ऺेत्रिबत्र 
हुने ववऻाऩनभा गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐन अनुसमचच (५) फभोस्जभ प्रनत वग ु क्रपटका आधायभा ववऻाऩन कय 
रगाई असमर उऩय गियने य मसयी कय सॊकरन गदाु अन्तय सयकायी ववत्त ऐन, २०७४ फभोस्जभ स्थानीम तहको 
ववबा्म कोष भापुत गाउॉ ऩािरका सॊचचत कोषभा याजश्व फाडॉपाड गनुऩुने उल्रेख गियएको छ । गाउॉ ऩािरकारे 
ववऻाऩन शीषकुफाट ववऻाऩनदाताहरुसॉग सम्झौता गयी हारसम्भ आम्दानी गयेको देखखदैन ।  

सम्बावना् मस गाउॉ ऩािरका अन्तगुत फजाय ऺेत्र, वसऩाकु ऺेत्र, याजभागकुा सडक य ऩमटुकीम ऺेत्र आसऩास 
साना ठम रा होडडङु फोडहुरु याखे फाऩत एकभुष्ठ ठेक्का भापुत फावषकु कियफ १३ राख ७५ हजायको हायाहायीभा 
याजस्व असुरी हुने देखखन्छ ।   

तालरका नॊ. 10: लवज्ञापन बापतको सम्भालवत अम्दानी  

qm=;+= xf]8L{ªaf]8{sf] ljj/0f :yfg ;+Vof*au{lkm6 
k|:tfljt 

s/sf] b/ -?=_ 

;+efljt 

c;'nL 

! 
xf]l8ª af]8{, Unf] af]8{, wft'sf] k|m]]d 

-jflif{s_ k|lt ju{ lkm6 
ahf/ If]q 20000 50 

      
1,000,000  

  
xf]l8ª af]8{, Unf] af]8{, wft'sf] k|m]]d 

-jflif{s_ k|lt ju{ lkm7 

ahf/ 

afx]ssf] 

If]q 

15000 25 
        

375,000  

hDdf       

      
1,375,000  
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सुधायका ऩऺहर्  

 ऩािरका ऺेत्रभा यहेका ववद्मभान ववऻाऩन साभग्रीसम्फन्धी रगत सॊकरन गने । 
 ववऻाऩन कय व्मफस्थाऩन कामुववचध तजुभुा गयी कामाुन्वमनभा ल्माउने । 
 कामवुवचध तजुभुा गदाु ववऻाऩन साभग्रीको आकायका अनतियक्त ववऻाऩनका ववषमवस्तुराई ऩनन वगॉकृत 

गने । 
 ववऻाऩन कयको अनुगभनराई प्रबावकायी फनाई सफ ैववऻाऩन कयको दामयाभा आउने ववषम सुननस्श्चत 

गने । 
 सावजुननक ज्गा फाहेक ननजी घय य ज्गाभा याखखएका ववऻाऩन साभग्रीभा सभेत कय रगाउने गयी 

कानमनी व्मफस्था गने । 
 

च. जडडफटुी, कवाडी, जीवजन्जत ुकय 
 

हारको अवस्था् मस शीषकुभा गाउॉ ऩािरकारे हारसम्भ कुनै कय सॊकरन गयेको छैन । गाउॉ ऩािरकाको आचथकु 
ऐनभा ऩािरका ऺेत्रभा कुनै व्मस्क्त वा सॊस्थारे ऊन, खोटो, जडीफुटी, फनकस, भयेका जन्तुको हाड, िसङ, प्वाॉख, 

छाराजस्ता वस्तुको व्मवसानमक कायोफाय गयेफाऩत कय रगाइने य असुरउऩय गियने सभेत उल्रेख गयेको छैन । 
त्मसैगयी जीवजन्तु कय (प्रचिरत कानुन फभोस्जभ ननषेचधत जीवजन्तु फाहेकका अन्म भतृ वा भाियएको 
जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाॉख, छारा, वा मस्तै प्रकृनतको वस्तुको व्मवसानमक उऩमोग कय) सभेतको व्मवस्था 
गियएको छ साथै कवाडी भारको कायोफायभा ऩनन दययेट ननधाुयण गियएका छैन । 
 

सम्बावना् मस ऩािरकाका रोक भाग ु तथा सहामक याजभागकुो फजाय तथा अन्म फजाय ववस्तायै पैिरएको 
हुनारे कवाडी भारवस्तुको सॊकरन य ननमाुत हुने सक्ने देखखन्छ । त्मसैगयी जडडफुटी तथा वन ऩैदावायको 
सॊकरन तथा बफिीसम्फन्धभा कुनै तथ्माॊक नबए ऩनन आसऩासको ग्राभीण ऺेत्रभा मसको उत्ऩादन य वविीको 
सम्बाब्मता देखखन्छ । त्मसैगयी जीवजन्तुको हाड, छारा, प्वाख आहदको अिबरेख ववना कायोफाय बइयहेको सुननछ 
। मस गाउॉ ऩािरकाभा उल्रेखखत शीषकु अन्तगतु कवाडी तपु ५ राखसम्भ य जडडफुटी य स्जवजन्तु तपु १ राख 
गयी कियफ ६ राख हायाहायीभा आम्दानी हुनसक्ने अनुभान गियएको छ । त्मसै गयी फाॉस तथा अन्म वन 
ऩैदावायफाट ऩनन २ राख बन्दा फढी आम्दानी हुन सक्ने अनुभान गन ुसक्रकन्छ । 
 

सुधायका ऩऺहर् 
 मससॉग सम्वस्न्धत व्मवसामीहरुको दताु य अिबरेखीकयण गने . 
 कवाडी वस्तुको व्मवसानमक कायोवायराई इजाजत प्रदान गयी वावषकु ठेक्का भापुत कय सॊकरन गने 

 जडीफुटीको य स्जवजन्तुको उऩरब्धता ऩत्ता रगाउने . 
 सम्फस्न्धत ववषमभा सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गयी नछभेकी ऩािरकाहरुको दयसॉग िभल्दोजुल्दो हुने 

गयी कयको दय ननधाुयण गने . 

 कय सॊकरन शुरुवात गने ।  
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छ. सवायी साधन कय 
हारको कानमनी व्मवस्था अनुसाय गाउॉ ऩािरकारे िसिभत सवायी साधन (ईियक्सा, ठेरा गाडा, टाॉगा य ियक्सा) हरूको 
भात्र दता,ु नवीकयण तथा वावषकु वावषुक सवायी कय सॊकरन गन ु सक्ने अचधकाय बएकारे सो को भात्र 
सम्बावनाको अध्ममन गियएको छ । गाउॉ ऩािरका ऺेत्रभा याजस्व सॊकरन गन ुसक्रकने त्मस क्रकिसभका सवायी 
साधनहरू न्ममन सॊ्माभा यहेको य मसको रगत तथा ननमभन नबएकारे याजश्व सॊकरन बई यहेको देखखदैन । 
गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐनको अनुसमची ४ भा सवायी कय प्रदेश कानुनरे तोके अनुसायको दययेट ननधाुयण गियए 
ऩनन मस शीषकुभा हारसम्भ खासै आम्दानी गयेको देखखदैन । आगाभी आ.व.फाट ऩािरका ऺेत्र िबत्र सॊचरन हुने 
अटो ियक्सा, ईियक्सा ठेरा तथा घुम्ती ऩसरहरुराई कयको दामयाभा ल्माई कय याजश्व सॊकरन गन ुसक्रकन्छ । 
त्मसै गयी ऩाक्रकुङ शुल्कराई आमभा याखखएता ऩनन त्मस वाऩत कुनै यकभ प्राप्त बएको छैन । ऩािरकारे फावषकु 
सवायी कय तथा ऩमवाुधाय सेवा शुल्क तोके ऩनन कामाुन्वमन बएको ऩाइदैन तसथ ुत्मसराइ कामाुन्वमन गयेका 
त्मस क्रकिसभका सवायी साधनफाट आम्दानीको सम्बाव्मता आॉकरन गन ुसक्रकन्छ । 
 

सुधायका ऩऺहर्  

गाउॉ ऩािरकारे साना सवायी कय सॊकरनभा सुधाय ल्माउनका राचग ननम्न कामहुरू गन ुआवश्मक देखखन्छ ।  

 ववद्मुतीम ियक्सा सम्फन्धी तथ्माॊक सॊकरन गयी ऩािरकाभा दताु गयाउने । 
 सवायी साधनको दताु, नवीकयण, खायेजी, रुट ऩयिभट रगामतका कामकुा राचग आवश्मक कामवुवचध 

कानुन ननभाुण, जनशस्क्त व्मफस्थाऩन य अन्म सम्फि ननकामहरुसॉग सभन्वमको व्मफस्था िभराउने । 
 कयको दय य सम्फस्न्धत ववषमभा सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गयी नछभेकी ऩािरकाहरुको दयसॉग 

िभल्दोजुल्दो हुने गयी कयको दय ननधाुयण गने ।  
 इस्ञ्जनको ऺभता, ननभाुण वष ु आहदको आधायभा भाऩदण्ड तमाय गयी सोको आधायभा कयको दय 

ननधाुयण गने । 
 ठाउॉ  ठाउॉभा ऩाक्रकुङ स्थर ननभाुण गयी सो फाऩतको शुल्क कामाुन्वमन गने । 

 

3.3.1   गहै्र कय याजस्व 

गाउॉ ऩािरकारे ऩािरकावासी तथा सेवाग्राहीहरूराई वविबन्न सेवा प्रदान गयेफाऩत तोक्रकएको दयभा सेवा शुल्क 
सॊकरन गने सक्ने प्रावधान अनुरुऩ गाउॉसबारे वविबन्न सेवाहरूको शुल्कको दय ननधाुयण गयी सेवा शुल्कहरू 
सॊकरन गिययहेको छ । मसै सन्दबभुा अगाभी आ.व.हरुभा गाउॉ ऩािरकाराई प्राप्त हुने याजस्व अनुभान गियएको 
छ । 
 

क. व्मवसाम यस्जष्रेशन दस्तयु 

हारको अवस्था् हारको कानमनी व्मवस्था अनुसाय गाउॉ ऩािरकारे एपएभ येडडमो सॊचारन, घ वगकुो ननभाुण 
इजाजत ऩत्र, ववद्मारम स्थाऩना, स्थानीम स्तयका ब्माऩाियक पभु, सहकायी, प्राववचधक िशऺा तथा ब्मवसानमक 
तािरभ, ट्मुसन, कोचचङ, औषचध ऩसर, प्रहटङ्ग जस्ता व्मवसानमक सॊघ सॊस्थाहरूको दताु, नवीकयण गिय सो को 
दस्तुय सॊकरन गनसुक्ने छ । स्थानीम तहहरूको गठन सॊगै गाउॉ ऩािरकाराई मो अचधकाय प्राप्त बएको हो । 
उल्रेखखत सॊघसॊस्थाहरू एकऩटक गाउॉ ऩािरकाभा दताु बईसकेऩनछ अन्मत्र ऩुन् दताु हुनु ऩदैन । व्मवसाम तथा 
सॊघसॊस्थाहरू दताु बई सकेऩनछ वावषकु रुऩभा नवीकयण गनुकुा साथै वावषकु कय ऩनन नतनुऩुने हुन्छ । 
गाउॉ ऩािरकारे आचथकु ऐन अनुसमची ३ भा व्मवसामको ऩमॉजीको आधायभा दता ु तथा नववकयणको दय ननधाुयण 
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गयेको छ त्मसै गयी घ वगुको ननभाुण व्मवसामी दताु तथा नवीकयण शुल्क िभश रु १,००० तोकेको छ महद 
सभमभा नववकयण नगयेभा ववरम्फ शुल्क सभेत ननधाुयण गियएको छ य आ. फ सक्रकएको ६ भहहना ऩनछ 
नववकयण गियने छैन बन्ने उल्रेख गयेको छ ।  

सम्बावना् आउने आ.व.भा कियफ ५५० वटा व्मवसामहरू दताु÷नवीकयण हुने य सो फाऩत गाउॉ ऩािरकाराई कियफ 
१३ राख ५० हजायको हायाहायीभा याजस्व प्राप्त हुने अनुभान गियएको छ बने त्मसऩनछका आ.व.हरूभा न्ममन 
सॊ्माभा सॊघसॊस्थाहरू दताु हुदै जाने तथा अनघल्रा आ.व.हरूभा दताु बएकाहरू नवीकयण हुदै जानेछन ् । 
उल्रेखखत सम्बाववत यस्जष्रेशन दस्तुय फाऩतको आम सम्फस्न्धत व्मवसानमक सॊघ सॊस्था दताु गदाुको आचथकु 
वषभुा दताु दस्तुय यकभ भात्र सॊकरन हुने य त्मसऩनछका आ.व.भा नवीकयण गदाु नवीकयण दस्तुय प्राप्त हुने 
गदुछ । 

तालिका न.ं 11: व्यवसाय रलजष्ट्शन दस्तरुको सम्भावनाको गणना  
 

s|=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;+Vof s/sf] b/ gljs/0f b:t'/ ;+efljt cfo 

1 ! nfv;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 250 1000 500         250,000  

2 
! nfv Ps b]lv # nfv;Dd k"FhL ePsf] 
Joj;fo 200 3000 1000         600,000  

3 # nfv Ps b]lv % nfv ;Dd k"FhL ePsf] 
Joj;fo 

100 5000 1200         500,000  

hDdf 550         1,350,000  
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %)         675,000  

bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%         877,500  

t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%       1,147,500  

 

 
 

ख. फहार ववटौयी शलु्क 

हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरका आपुरे ननभाुण, येखदेख वा सञ्चारन गयेको हाट, फजाय वा ऩसर वा सयकायी 
ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग फाऩत फहार ववटौयी शुल्क सॊकरन गन ुसक्ने कानमनी प्रावधान यहेको छ । 
सावजुननक ज्गा, फाटोको छेउछाउका सावजुननक स्थरभा यहेका टहया, ऩसरहरु फाट प्रबावकायी रुऩभा बफटौयी 
कय सॊकरन गन ुसकेको खण्डभा याजस्व असुरीको सॊबावना देखखन्छ । गाउॉ ऩािरकारे फहार बफटौयी फाऩत कुनै 

सुधायका ऩऺहर्  

 व्मवसामको प्रकृनत अनुसाय शुल्कको दय ननधाुयण गने । 
 ५ राख बन्दा फढी ऩमस्ज बएका व्मवसामको यस्जष्टेशनको दय ननधाुयण नबएकोरे त्मो बन्दा फढी 

ऩमजी बएका व्मवसामको तहगत दय ननधाुयण गने य असमर उऩय गने । 
 ननभाुण व्मवसामी रगाएतका गाउॉ ऩािरका ऺते्र िबत्रका व्मवसामीहरुराइ व्मवसाम यस्जष्टेसन गन ु

उत्पे्रियत हुने काम ुसञ्चारन गने ।  
 दताु बएका व्मवसामहरुको सुयऺाको प्रत्माबमनत गने । 
 ढुङ्गा, चगट्टी, वारुवा,  भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता वस्तुको सबेऺण, उत्खनन तथा उऩमोग शुल्क तथा  

त्मस्ता उद्मोगहरुको यस्जष्टेशन शुल्कको दय तम गयी दताु प्रक्रिमाभा ल्माउने । 
 ज्गाको एक्रककयण तथा क्रकत्ताकाट गयी गियने व्मवसामराई दताु प्रकृमाभा ल्माउनु ऩने ।  
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ऩनन यकभ सॊकरन गयेको छैन । सो सम्फन्धभा ऩािरकाको आचथकु ऐनको अनुसमचच ७ फभोस्जभ फहार ववटौयी 
शुल्क ननधाुयण गयेको छ । तय सोको कामाुन्वमन नहुदा उठन ऩने यकभ नउठेको देखखन्छ ।  

सॊबावना् फहार बफटौयी शुल्कका राचग मस गाउॉ ऩािरकाको रोकभाग ु तथा सहामक याजभाग ुआसऩास यहेका 
सडक अचधकाय ऺेत्रभा ननभाणु गियएका होटेर, येष्टुयेन्टहरुसॉग वहार ववटौयी असुर गन ुसक्रकन्छ । मसप्रकाय 
सडक ऺेत्रभा ननभाुण बएका टहया, ऩसरहरु एवॊ हाटफजायभा यहेका ऩसरहरु तथा फोका खसी तथा गाइ बैसी 
फाऩत गाउॉ ऩािरकारे ननधाुयण गयेको शुल्क उठाउदा ऩनन उल्रे्म आम प्राप्त हुने देखखन्छ ।  

प्रबावकायी रुऩभा नीनतगत व्मवस्थाका साथ मो कय रागु गन ुसकेभा गाउॉ ऩािरकारराई त्मस क्रकिसभका ज्गा, 
सॊयचनाफाट कियफ २ राखसम्भ वावषकु आम्दानी हुन सक्ने अनुभान गियएको छ । 

सुधायका ऩऺहर्  

 सावजुननक, ऩतॉ य ऐरानी ज्गा तथा त्मस्ता ज्गाभा फनेका घय, टहया तथा अन्म सॊयचनासम्फन्धी 
ववस्ततृ तथ्माॊक सॊकरनराई अस्न्तभ रुऩ हदई फहार ववटौयी शुल्कको दामयाभा ल्माउने । 

 जिभनको उऩमोग अनुसाय शुल्कको दय ननधाुयण गने । 
 हाट फजायभा हुने ऩसर तथा व्माऩायसम्फन्धी आवश्मक तथ्माॊक तथा वववयण सॊकरन गने ।  
 सॊकिरत वववयणका आधायभा ऩसरहरूको वगॉकयण गयी हाट फजाय ववटौयी शुल्कको दय ननधाुयण गने 

य सोही आधायभा ठेक्का अॊक कामभ गने ।  
 गाउॉ ऩािरकारे हार उठाइ आएको अव्मफस्स्थत फसोफास व्मफस्थाऩन शुल्क आचथकु ऐनभा ऩियभाजनु 

गयी फहार ववटौयी शुल्कको दामयाभा ल्माउने । 
 
ग. लसपारयस तथा प्रभाखणत दस्तयु 
हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकारे वविबन्न क्रकिसभका िसपाियश तथा प्रभाखणत दस्तुयको दय आचथकु ऐन भापुत 
ननधाुयण गयी कामऩुािरकाको कामाुरम तथा वडा कामाुरमफाट सॊकरन गदै आएको छ । आचथकु ऐनको अनुसमची 
९ भा वविबन्न क्रकिसभका िसपाियस तथा प्रभाखणत दस्तुयको दय ननधाुयण गयेको छ । िसपाियश तथा प्रभाखणत 
दस्तुय वाऩत आ.व. ०७६।७७ भा ७ राख ४२ हजाय ६४६ रुऩैमा सॊकरन बएको छ । आ.व. ०७७।७८ भा ८ राख 
३७ हजाय २६० रुऩैमा सॊकरन बएको छ ।  

सम्बावना् मस अन्तगतु गाउॉ ऩािरकारे प्रदान गने सॊघसॊस्था िसपाियस, इजाजत िसपाियस, नाता प्रभाखणत, 

ठेगाना प्रभाखणत, घयज्गा नाभसायी, घयज्गाको चायक्रकल्रा िसपाियस, वैदेिशक काभकाजको राचग िसपाियस 
रगामतका वविबन्न िसपाियसहरू गयेवाऩत िरईने दस्तुय ऩदुछ, जुन गाउॉ ऩािरकाको प्रभुख आन्तियक आम 
भध्मेको एक हो । गाउॉ ऩािरकारे आचथकु ववधेमकको अनुसमचच ९ फभोस्जभको िसपाियश दस्तुयको दययेट ननधाुयण 
गनुकुा साथै वविबन्न थऩ शीषकुहरूभा यकभ सभेत सॊकरन गन ुसक्रकन्छ । जस फाऩत गाउऩािरकाराई कियफ 
२१ राख ६० हजायको हायाहायीभा याजस्व सॊकरन हुने अनुभान गियएको छ । 

तालिका न.ं 12: लसफाररश दस्तरुको लववरण 
 

b:t'/ cf};t b}lgs cf};t aflif{s lgj]bg 
-aflif{s @$) lbg_ cf};t b/ ;DefJo /fh:j  

laleGg l;kmfl/; b:t'/ 18 4,320 500 2,160,000 

hDdf 18     2,160,000 
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सुधायका ऩऺहर्  

 िसपाियश वा प्रभाखणत गनुऩुमवु दस्तुय नतये ननतयेको एकीन गने । 
 दस्तुय नफुझाएसम्भ सम्वस्न्धत अचधकायीरे िसपाियश वा प्रभाखणत नगने । 
 वडावाट सॊकिरत दस्तुयहरू शीषकु सहहतको वववयण तमाय गने । 
 सफै वडा कामाुरमहरुभा कम्प्मुटय सफ्टवेमयभा आधाियत बफिरङ प्रणारीराई अननवाम ुफनाउने । 

 
घ. नक्शा ऩास दस्तयु  
हारको अवस्था् गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऐनभा नक्साऩास दस्तुयको दय तोक्रकएको छ तय नक्साऩासको प्रचरन 
व्माऩक रुऩरे अनघ वढेको देखखॊदैन । छरपरको िभभा नक्साऩास प्रक्रिमा शुरु गियएको य ननभाुण बइसकेका 
घयहरुको सभेत ननमभन गने तमायी बएको उल्रेख गियएको छ । आचथकु ऐनको अनुसमची ९ भा घय नक्सा ऩास 
दस्तुय कच्ची घय य ऩक्की घय गयी वगॉकयण गियएको छ । जसअनुसाय कच्ची घयका राचग नक्साऩास दस्तुय 
प्रनत वग ुक्रपट रु. २ देखख य ऩक्की घयका राचग प्रनत वग ुक्रपट रु. ५ तोक्रकएको छ । मस शीषकुफाट २०७६।७७ 
भा रु. १ राख २१ हजाय १७५ रुऩैमा सॊकरन बएको छ बने आ.व. ०७७।७८ भा १ राख ७१ हजाय २४४ रुऩैमा 
सॊकरन बएको छ । ऩािरका ऺेत्रभा नक्साऩास अनुभनत निरइकन फनेका घयहरुको सॊ्मा उल्रे्म यहेका तय 
कडाइका साथ अिबरेखीकयण दस्तुय सॊकरन हुन नसकेको देखखन्छ । 

सम्बावना् नक्साऩास गाउॉ ऩािरकाको ननमिभत य एक उल्रे्म आम्दानीको स्रोत हो । आगाभी आ.व.भा हुन 
सक्ने नमाॉ घयहरूको नक्सा ऩास य ऩुयाना घयहरूको दताु (अिबरेखखकयण) को अनुभाननत सॊ्मा य प्राप्त 
तथ्माॊक तथा ववगतको आम प्रवसृ्त्तका आधायभा नक्साऩास तथा ऩुयानो घय अिबरेखीकयण दस्तुय फाऩत प्राप्त 
हुने आम ननम्नअनुसाय कुर रु. २६ राख ७५ हजाय आॉकरन गियएको छ । 

तालिका न.ं 13: नक्सा पास दस्तुरको सम्भावनाको गणना 
 

qm=;+= ljj/0f ;+Vof 
cf};t b/ -k|lt 
gS;f k|lt ju{ 

lkm6_ 

k|lt 3/ If]qkmn -
k|lt ju{ lkm6 

;DefJo cfo -?=_ 

! 
3/ gS;f kf; -cf};t !@)) ju{ 
lkm6_ 500 4 1200 2,400,000 

@ 
k'/fgf] 3/ clen]lvs/0f k|df0f kq -
Psd'i6_ 

1100 0.5 500 275,000 

hDdf 1600     2,675,000 
 

सुधायका ऩऺहरु्  

 सचतेनाभमरक तथा प्रचायात्भक अिबमानहरु सञ्चारन गयी नक्साऩास हुन फाॉकी सफै घयराई 
नक्साऩासको दामयाभा ल्माउने । 

 आवासीम, व्मवसानमक तथा औद्मोचगक प्रमोजनका घयहरुराई नक्साऩास दस्तुयको दयभा ववववधता 
कामभ गयी सकेसम्भ सानो सॊयचना ननभाुण गने िसभान्त कयदाताराई सहुिरमत प्रदान गने । 

 नक्सा ऩास य घय फहार कय तथा व्मवसाम कयराई समचना प्रववचधको उऩमोग गयी एक आऩसभा आवि 
गने तथा कय प्रशासन य नक्साऩास प्रक्रिमाराई सयरीकयण गने । 

 ऩुयाना घयराइ अिबरेखीकयण गन ुउत्पे्रियत गने । 
 ज्गा जिभनको व्मवसाम गने प्रमोजनका राचग हुने ज्गाको नक्साऩासका राचग दयको ननधाुयण गने य 

ववना स्वीकृती काभ गन ुफन्देज गने । 
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ङ. सयकायी सम्ऩस्त्तको फहारफाट प्राप्त आम   

हारको अवस्था् मस शीषकुभा गाउॉ ऩािरकारे आफ्नो स्वािभत्वभा यहेका बौनतक सम्ऩस्त्तहरु, वविबन्न वडाभा 
सावजुननक ज्गाभा यहेका घय तथा सॊयचना तथा सयकायी साभग्रीहरुको फहारभा हदएय गाउॉ ऩािरकारे आम प्राप्त 
खासै गन ुसकेको देखखदैन ्।  

सम्बावना् गाउॉ ऩािरकाको स्वािभत्वभा बएका सम्ऩस्त्तहरूका फहार ऩियचारन सम्फन्धभा प्रामाप्त तथ्माॊकहरू 
नबएता ऩनन आगाभी आ.व.भा देहाम अनुसाय आम प्राप्त हुने अनुभान गियएको छ ।  

तालिका न.ं 14: सरकारी सम्पलतको बहािबाट अय  
 

qm=;+= axfnsf If]q PsfO ;DefJo jflif{s c;'nL  

1 
Joj;flos ;6/ tyf ;+/rgf ef8f, ljleGg j8fdf ;fj{hlgs 
hUufdf /x]sf 3/ tyf ;+/rgf, xf6 ahf/sf k;n, h]l;jL tyf 
u|]9/ ef8f ;d]t 

Psd'i7 900,000 

hDdf   900,000 
 

सुधायका ऩऺहर्  

 गाउॉ ऩािरकाको स्वािभत्वभा बएका य फहारभा रगाउन सक्रकने सम्ऩस्त्तहरूको वववयण एकीन गयी सफै 
सम्ऩस्त्तको फहार यकभको दय आचथकु ऐनभा सभावेश गने । 

 गाउॉ ऩािरकाको सम्ऩस्त्त फहारभा रगाउने सम्फन्धभा कामवुवचध तजुभुा गयी कामाुन्वमभा ल्माउने । 
 कामवुवचधभा उस्ल्रखखत शतहुरू ऩाराना बए नबएको आवचधक रुऩभा अनुगभन गने । 
 फहार फाऩत प्राप्त यकभको केही बाग सो को स्तयोन्नतीभा रगाउने । जसको कायण कयको दयभा विृी 

गयी याजश्व आम फढाउन सक्रकन्छ ।  
 फहार यकभ िसधै फैकभा जम्भा गने प्रणारीको ववकास गने ।  
 सम्बाव्म स्थानको ऩहहचान गयी आवश्मक ननभाुण काम ुगने ।   

 

च. भनोयञ्जन कय 
गाउॉ ऩािरकारे आफ्नो ऺते्र िबत्र सॊचािरत ऩाकु, भ्ममटावय, सॊग्रहारम, वार उद्मान, झयना तथा अन्म भनोयॊजन 
स्थरहरुका रगत तमाय गयी आवश्मक नीनतगत ननणमु गयी आम आजुन गन ुसक्ने सम्बावना यहेको छ । मस 
क्रकिसभको कयको सम्बाव्मता हारराई गणना गियएको छैन । ऩािरकारे आफ्नो आचथकु ववधेमकभा अनुसमचच ६ 
भा भनोयञ्जन सम्फन्धी कयको दय ननधाुयण प्रदेश कानमनरे तोके फभोस्जभ गये ऩनन त्मो प्रस्ट ऩाने तथा 
कामाुन्मन गने तपु रा्नुऩने हुन्छ । 
 

छ. अन्जम ववववध आम 

गाउॉ ऩािरकारे वविबन्न क्रकिसभका पायभहरू बफिीफाट प्राप्त आमराई बफिी अन्तगतु याखेको छ बने अन्म 
ववववध आमभा दण्ड जियवाना, ऩेश्की क्रपताु, तथा अन्म ववववध आमहरू यहेका छन ् । मस शीषकु अन्तगुत 
गाउॉ ऩािरकारे कियफ १५ राखसम्भ सॊकरन गने सक्ने अनुभान गियएको छ । 
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आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता तथा सॊकरन अवस्था 
मस ऩियच्छेद अन्तगुत कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको सभग्र याजस्व प्रशासनसॊग सम्फस्न्धत आम सॊकरनको 
वतभुान सॊस्थागत ऺभता य सॊकरनको अवस्थाका फायेभा ववश्रेषण गियएको छ । 

4.1 याजश्व ऩरयचारन नीततहर 

मस गाउॉ ऩािरकारे याजश्व ऩियचारन तथा ब्मवस्थाऩनका राचग छुटै्ट नीनत तथा कामिुभ तमाय गयेको छ । 
याजश्व ऩियचारनका राचग मस ऩािरकारे ननम्न फभोस्जभका कामहुरू अगाडड फढाएको देखखन्छ । 

1. गाउॉ ऩािरकाको रेखा प्रणारीराई चुस्त, दरुुस्त, िभतव्ममी तथा ऩायदशॉ फनाउनका राचग एकीकृत 
सफ्टवेमयफाट रेखा प्रणारी सञ्चारन गियनेछ ।  

2. तोक्रकए फभोस्जभको कय ननमिभत य सहज एवॊ प्रबावकायी रुऩभा फुझाउने कयदाताराई प्रोत्साहन गने 
व्मवस्था िभराइने छ ।  

3. आफ्नो ऺेत्र िबत्र यहेका सावजुाननक ज्गाको एक्रकन रागत तमाय गने काम ुअगाडड फढाइनेछ ।  
4. गाउॉ ऩािरकाको आचथकु ऺभता फढाउनका राचग आफ्नो ऺेत्रभा रागम गन ु सक्रकने खारका कयका 

दामयाहरूको ऩहहचान गयी कयका दय बन्दा दामया फढाउने नीनत अवरम्फन गियनेछ । 
5. नेऩारको सॊववधान य स्थानीम तह सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोस्जभ गाउॉ ऩािरकाभा दताु हुने बनी 

तोक्रकएका उद्मोग व्मवसामराई गाउॉ ऩािरकाभा दताु गने व्मवस्था िभराई त्मसको अिबरेखीकयण गने 
कामरुाई प्रबावकायी रुऩभा अगाडड फढाइनेछ । 

6. आन्तियक आमभा फढोत्तयी गन ुकय सॊकरन टोरी गठन गिय क्रिमािशर गयाईनेछ । गाॉउऩािरकाको 
याजस्व ववृिका राचग उद्मोग, करकायखाना खोल्न सहजीकयण गने, प्रोत्साहन गने व्मवस्था िभराइने छ 
।  

7. गाॉउऩािरकाभा स्थावऩत फैंक शाखा भापुत आचथकु कायोफायराई प्रबावकायी एवॊ ऩायदशॉ फनाईनेछ । 
 

4.2 आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता (याजश्व शाखा तथा याजश्व प्रशासन) 
गाउॉ ऩािरकाको सॊगठन स्वरुऩ हेदाु याजस्व असुरीका राचग याजस्व उऩशाखा स्थाऩना गयी गाउॉ ऩािरकारे आफ्ना 
दैननक प्रशासननक काभहरु अनघ फढाई यहेको देखखन्छ । अन्म शाखाहरुभा जस्त ै याजस्व शाखाको काम ु
सॊचारनका ननिभत्त छुटै्ट प्रमाुप्त स्थानको अबाव यहेको देखखन्छ । गाउॉ ऩािरकारे याजश्व असुरी कामभुा 
कम्प्मुटयीकृत प्रणारी (कम्प्मुटय, वप्रन्टय, वविरङ सफ्टवेमय सहहतका) प्रमोगरे सेवाभा सहजता प्रदान गदुछ । 
ननवेदन दस्तुय, िसपाियस, ऩञ्जीकयण दस्तुय, भारऩोत बमिभकय रगामतका शीषकुभा असुर हुने याजश्व वडा 
कामाुरमफाटै सॊकरन गने ब्मवस्था यहेको छ । दताु अनुभनत नवीकयण दस्तुय, नक्साऩास रगामतका सेवा बने 
गाउॉ  कामऩुािरका कामाुरमफाटै हुने गयेको छ ।  

4.2.1 याजश्व शाखाभा कामययत कभयचायीहरको वववयण 

गाउॉ ऩािरकाको धेयैजसो आम्दानीका शीषकुहरुभा वडा कामाुरमहरूफाट याजस्व सॊकरन गने गियएको छ । याजस्व 
शाखाको काभकाज सहस्जकयण य सेवा प्रवाहका राचग कभचुायीहरु कामयुत यहेकाछन ्। याजस्व असुरीका राचग 
प्रमाप्त भात्राभा बौनतक सॊयचना, एकीकृत कम्प्ममटय प्रणारी य प्रमाप्त कभचुायीहरु उऩरब्ध हुन नसकेको देखखन्छ 
।  

ऩरयच्छेद चाय 
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4.2.2 याजश्व ऩयाभशय सलभतत 

गाउॉकामऩुािरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा याजश्व ऩयाभश ुसिभत गठन गियएको छ । सिभनतका सदस्महरुभा 
कामऩुािरका सदस्म, प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत, याजस्व शाखाको प्रभुख, स्थानीम उद्मोग वाखण्म सॊघ, घयेरु 
भहासॊघका प्रनतननधहरु सभाफेश गियएको छ य आवश्मकता अनुसाय फैठकहरु फसी ननणुम गने गियएको छ ।  

तालिका न.ं 15: राजस्व परामशय सलमलत लववरण  

s|=;+= gfd ;ldlt -lhDd]jf/L_ 
! >L /fhg k|;fb l3ld/] ufpFkflnsf pk–k|d'v, ;+of]hs 

@ >L 6]s axfb'/ a'9yfkf kb]g ;b:o 

# >L /f]xg 3nfg nfdf ;b:o 

$ >L km'ndfof Nofjf ;b:o 

% >L tKt/fh pkfWofo  ;b:o ;lrj  

^  
 

 

4.2.3 याजस्व प्रशासनभा सधुाय गनुयऩने ऩऺहरु 

गाउॉ ऩािरकारे याजश्व प्रशासनसॊग सम्फस्न्धत देहाम फभोस्जभको सवारहरुभा प्रमाप्त सुधाय गनुऩुने देखखन्छ ।  

1. गाउॉ ऩािरकाको सॊगठन सॊयचनाभा याजश्व शाखा गठन बइसकेको छ । अनराईन भापुत याजश्वसम्फन्धी 
सॊकरन य अिबरेख या्ने काम ु बई यहेको छ । प्रमाुप्त स्थान सहहतको कोठाको व्मवस्थाऩन गयी 
आवश्मक दऺ कभचुायी य बौनतक सुववधा सहहत कामुकऺको व्मवस्था गयी सुढढ गनुऩुने देखखन्छ । 

2. गाउॉ ऩािरका ऺेत्रिबत्र यहेका धािभकु तथा ऐनतहािसक ऩमवाुधायहरुको अिबरेखाॊकन, सॊयऺण, प्रवदुन य 
ववकास गयी ऩमटुकीम गन्तब्मको रुऩभा ववकिसत गदै कय एवभ ्याजश्वको िोतभा रुऩान्तयण गयाउन 
आवश्मक यहेको देखखन्छ । गाउॉ ऩािरका अन्तगतुका ऐरानी ऩतॉ ज्गाहरूको ऩहहचान गयी 
गाउॉ ऩािरकाको अचधनभा यहने प्रवन्ध िभराइ ती ज्गाहरूराई वविबन्न ढङ्गरे उऩमोग गयी आमआजुन 
गने व्मवस्था िभराउनु ऩने । 

3. गाउॉ ऩािरकाको ऺेत्र िबत्र यहेका धाभॉक तथा ऐनतहािसक स्थर, ऩाकु तथा वऩकननक स्थरहरुराई 
ऩमटुकीम गन्तव्मको रुऩभा ववकास गनकुा राचग ऩमटुन फोडसुॊग सभन्वम गयी ऩमटुकीम गुरुमोजना 
तमाय ऩाने य मस कामरुाई कयको दामयाभा ल्माउने । 

4. फजाय व्मवसामीहरूसॊग सहकाम ुगयी व्मवसाम दताु गने प्रकृमा थारनी गने य अन्म सयोकायवाराहरुसॊग 
छरपर एवॊ सहकाम ुगयी व्मवसाम कय सम्फन्धी आवश्मक कामवुवचध तजुभुा गयी रागम गनुऩुने देखखन्छ 
। 

5. सफै वडाहरूभा कयदाता िशऺा कामिुभ प्रबावकायी ढॊगरे सॊचारन गयी कय चुहावटराई न्ममनीकयण 
गनुऩुने देखखन्छ । 

6. कयको सम्बावना बएका शीषकुभा कयको दय ननधाुयण नबएको य बववष्मभा असुर हुन सक्ने ऺेत्रभा 
दय ननधाुयण बएको देखखएकोरे कयको दामया तथा दयभा सभम साऩेऺ हेयपेय गनुऩुने देखखन्छ ।  
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7. याजश्व तथा कय दस्तुय असुर गनकुा राचग वडाहरूभा घुम्ती सेवा चौभािसक÷वावषकु रुऩभा सॊचारन 
गनुऩुनेछ । 

8. याजश्व शाखाको प्रशासननक ऺभता ववृि गिय प्रबावकायी ढॊगरे क्रिमािशर गयाउन िोत अनुभान सिभनत 
य याजश्व ऩयाभशु सिभतीको बुिभका अझ फढी य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक देखखन्छ ।  

9. कयदाताराई सम्भान तथा कय नतन ुसहज हुने क्रकिसभको वातावयण ननभाुण गनुऩुने देखखन्छ ।  

10. कय प्रशासन कयदाताभैत्री बए नबएको अध्ममन गयी यहने य सो सम्फन्धभा आएका गुनासाहरुको 
तुरुन्तै सभाधान गने खारको सॊमन्त्र वा सॊयचना तमाय गनुऩुने देखखन्छ ।  

4.3  याजश्व प्रशासन तथा नीततसम्फन्जधी सवारहर 

उऩयोक्त ब्मवस्थाराई भध्मनजय गदाु गाउॉ ऩािरकाको हारको याजश्व ऩियचारनका सम्फन्धभा ननम्न सवारहरू 
ववद्मभान यहेको देखखन्छ । 

1. याजश्व प्रशासनसम्फन्धी सफै आवश्मक ऐन, ननमभ तथा कामवुवचधहरू तमाय नहुनु । 
2. याजश्व प्रशासनका राचग िसऩ एवॊ ऺभतारे प्रमुक्त कभचुायी कभी हुनु । 
3. याजश्वसम्फन्धी अिबरेख सभेहटएको वस्तुगत वववयण नहुनु । 
4. नमाॉ स्रोतहरूको ऩहहचान य ववद्मभान स्रोतहरूको दामया ववस्तायभा ववशेष ऩहर नगनु ु। 
5. याजस्व असुरीभा याजनैनतक प्रनतविता नदेखखनु । 
6. जनता वा कयदाताहरुराई सो सम्फन्धी जनचतेना तथा जानकायी प्रदान गने खारका कामिुभ एवॊ अिबमान 

सञ्चारन नगियनु ।  
 

4.4  प्रबावकायी याजश्व ऩरयचारनका प्रभखु ऩऺहर      

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे ऩािरकाराई उऩरब्ध गयाएको ववत्तीम अचधकाय अनुकुर याजश्व 
ऩियचारनभा सुधाय ल्माउनको राचग कयको दयभा हेयपेय गयी तत्कार थऩ तथा मोजनाफि प्रमास थाल्नुुुऩने 
देखखन्छ । गाउॉ ऩािरकारे याजश्व ऩियचारनका राचग तत्कार सम्फोधन गनुऩुने सॊस्थागत सवारहरू देहाम 
फभोस्जभ यहेका छन ्। 

4.4.1 काननूी तथा नीततगत व्मवस्था 
नेऩारको सॊववधान तथा सॊघीम कानुनरे प्रदान गयेका याजश्व अचधकायसम्फन्धी प्रावधानहरूको व्मवस्स्थत 
कामाुन्वमन य याजश्व ऩियचारनका राचग कयको दामया तथा दयभा ऩियभाजनु गयी ववननमोजन ऐन , आचथकु ऐन, 

ननमभावरी तथा वविबन्न कामवुवचधहरू सभमभै अद्मावचधक गयी गाउॉसबाफाट ऩाियत गयी कामाुन्वमन गनुऩुने 
देखखन्छ । 

4.4.2 उऩमकु्त सॊगठन तनभायण 

उऩममक्त भानव स्रोतको व्मवस्था, ऺभता ववकास तािरभ, कम्प्मुटयीकृत याजश्व अिबरेख तथा समचना प्रणारी 
सहहत याजश्व ऩियचारनका राचग सुढढ तथा छुटै्ट याजश्व शाखाको व्मवस्था गनुु ऩने देखखन्छ । साथै वडा 
कामाुरमराई केही शीषकुहरूभा याजश्व असुरीको स्जम्भेवायी हदइएकोरे वडाका कभचुायीहरूराई आवश्मक तािरभ 
हदई दऺ फनाउनु ऩने देखखन्छ । 
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4.4.3 तथ्माङ्कभा आधारयत अलबरेख तथा स्रोतहरको प्राथलभकीकयण 

गाउॉ ऩािरकारे तमाय ऩायेको कयको दामया य दय येटरे सफै ऺेत्रराई सभेट्न नसकेकोरे गाउॉ ऩािरकारे सॊकरन गनु 
सक्ने वविबन्न कय तथा गैह्र कयका दामया तथा दयहरूको वववयण अद्मावचधक गनुऩुने देखखन्छ । आगाभी 
हदनहरूभा नमाॉ स्रोतहरूको ऩहहचान तथा ववद्मभान स्रोतहरूको दामया ववस्ताय गदै याजश्व ऩियचारन चुस्त 
दरुुस्त ऩानु ुऩदुछ ।  

4.4.4  ववलबन्जन आमभरूक कामयिभ 

आफ्नो आन्तियक आम ववृिका राचग वविबन्न सॊघ सॊस्थाहरूसॊग सभन्वम गयी वविबन्न क्रकिसभका मुवा 
अिबभुखीकयण, सीऩभुरक तथा आमभुरक कामिुभहरू सॊचारन गयी ऩािरकाभा ठुरो सॊ् माभा यहेका भहहरा 
तथा मुवा जनसॊ्माराई उद्मभी वा अन्तय उद्मभीको रुऩभा रुऩान्तयण गयी ऩािरकावासीहरुकोुे कय नतन ुसक्ने 
ऺभता अिबववृि गनुऩुने हुन्छ । मसका राचग ववद्मभान सम्ऩस्त्तको ऩियचारन गयी व्मवसामीक सेवाभुरक तथा 
आमभमरक कामिुभहरू ऩनन सञ्चारन गन ुनीस्ज ऺेत्रसॊग सभन्वम गन ुआवश्मक देखखन्छ । घयेरु तथा साना 
उद्मोग ववकास सिभनतसॊग सभन्वम गयी रघु साना एवभ भझौरा उद्मभीहरूको सजृना गनुऩुने देखखन्छ । 
गाउॉ ऩािरका ऺते्रभा सॊचािरत व्माऩाय, ऩमटुन, कृवष य व्मवसाम रगामतका थऩ आमभुरक कामिुभहरु सॊचारन 
गनुऩुने देखखन्छ ।  

4.4.5 ऩायदलशयता य जवापदेहहता 
प्रबावकायी याजश्व प्रशासनका राचग गाउॉ ऩािरकारे प्रदान गने वस्तु तथा सेवा गुणस्तयीम, ऩायदशॉ य नागियकप्रनत 
जवापदेही हुन आवश्मक छ । जुन शीषकुफाट आमआजनु बएको हो सोही शीषकुभा नै फढी खच ु गदा ु
ऩािरकावासीहरूभा याम्रो सन्देश जान सक्दछ । सकॊ िरत याजश्व तथा खचकुो सावुजननक गनु ु ऩायदिशुता 
अिबववृिका राचग याम्रो प्रमास हुन सक्दछ । फैक भापुत याजश्व सॊकरन गने ऩयीऩाटी फसारेभा थऩ ऩायदिशुता 
हुनेछ ।    

4.4.6 ऩरयवतत यत ब्मवस्था अनसुाय याजश्व सॊकरन 

ऩियवनततु ब्मवस्था अनुसाय याजश्व सॊकरनको राचग कानमनी ब्मवस्था गनुु, त्मस फभोस्जभको दययेट ननधाुयण 
गनु,ु सॊकरनको राचग सॊस्थागत सॊमन्त्रको स्थाऩना गनु,ु फाॉडपाॉड हुने याजश्व शीषकुहरूभा सभन्वमात्भक तियकारे 
याजश्व सॊकरन गनु ुतत्कार गनुऩुने भहत्वऩमण ुकामकुो रुऩभा यहेको छ ।  
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याजश्व सधुाय कामयमोजना  

मस ऩियच्छेदभा समचना ववश्रेषण तथा सहबाचगताभमरक छरपरफाट तमाय ऩाियएको कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको याजस्व सुधाय काममुोजना प्रस्तुत गियएको छ । 
गाउॉ ऩािरकाको याजश्वसम्फन्धी अचधकाय, कयको दामया, दययेट सॊम्फन्धी सयोकायवाराहरूसॊगको छरपरभा याजश्व सुधायका ऺेत्रहरूको ऩहहचान गयी ननस्श्चत सभमावचधभा गियने 
स्जम्भेवायी सहहतको सुधायका क्रिमाकराऩहरू देहाम फभोस्जभ यहेको छ ।  

तालिका न.ं 16: राजस्व सुधार कायययोजना  
 

सुधायका ऺेत्रहर सुधायका क्रिमाकराऩहर सभमावधध स्जम्वेवायी 
क. कय तथा गैह्र कय याजस्व 

 

 

 

 

 

सम्ऩस्त्त कय 

 सम्ऩस्त्त कय कामनु्वमवन सम्फस्न्ध अिबभुखीकयण कामिुभ गने ।  
 सम्ऩस्त्त कय कामाुन्वमनका राचग काम ुववचध तमाय गिय गाउॉ  सबा वा 

कामऩुािरकाफाट ऩाियत गने । 

 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत  
याजस्व  ऩयाभश ुसिभनत 

गाउॉ  सबा, वडा कामाुरम 

 याजस्व शाखा अन्तगतु यहने गिय सम्ऩस्त्त कय इकाईको स्थाऩना तथा 
बौनतक सुववधा को व्मवस्था गने । २०७९ साउनको ऩहहरो 

हप्तासम्भ 

प्रभुख प्रशासकीम  
अचधकृत  
याजस्व  शाखा, वडा कामाुरम 

 असुर उऩय गनकुो राचग  सफ्टवेमय य वविरॊग प्रणारी शुरु गने  

याजस्व  शाखा, वडा कामाुरम 
 भारऩोत (फक्मौता सभेत) असरु गने । २०७९ िावण १ देखख ननयन्तय 
 गाउॉ ऩािरका  िबत्र यहेका वडाहरूभा भाइक्रकङ, सबा,गोष्ठीहरू सॊचारन गिय 

जनचेतना जगाउने । 
२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासकीम  
अचधकृत, वडा कामाुरम 

 सम्ऩस्त्त कय रागु बएऩनछ सो कय प्राप्त बए नबएको सम्फन्धभा अचधकाय 
प्राप्त अचधकायी तथा अनुगभन टोरी फनाई वडा वडाभा अनुगभन गने । 

ननयन्तय 
गाउॉकामऩुािरका, याजस्व  ऩयाभशु 
सिभनत 

 सम्ऩस्त्त कय रागम बएका नऩा, गाऩाहरूको अवरोकन भ्रभण गने । 
२०७९ पाल्गुण भसान्त सम्भ 

गाउॉकामऩुािरका, प्रभुख 
प्रशासकीम अचधकृत, याजस्व 
शाखा 

ऩरयच्छेद ऩाॉच 
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ब्मवसाम कय 

 गाउॉ ऩािरका िबत्र यहेका ब्मवसामीहरूको तथ्माॊक अध्मावचधक गने । 
२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

याजस्व  शाखा 
वडा कामाुरमहरू 

 ब्मवसामीहरूराई कयसम्वन्धी सवै वडाहरुभा १ हदने सचतेना अिबभुखीकयण 
आमोजना गने । 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

याजश्व शाखा, याजस्व ऩयाभशु 
सिभनत, वडा कामाुरम  दताु नबएका ब्मवसामीराई गाउॉ ऩािरकाभा दताुको राचग सावजुननक सञ्चाय 

भाध्मभ भापुत समचना जायी गने । 
 ननधाुियत सभम बन्दा हढरो कय नतनेराई जियवाना तथा नछटो नतनेराई 

प्रोत्साहनको व्मवस्था गने । 
ननयन्तय, 

गाउॉसबा, प्रभुख प्रशासकीम 
अचधकृत 

सवायी कय  गाउॉ ऩािरका ऺते्रभा यहेका साना सवायी (ठेरा रगामत) को रगत सॊकरन 
गने । 

 दताु नवीकयणको प्रकृमा अगाडड फढाई कय सॊकरन गने । 
 अन्म सवायी कयको ववषमभा प्रदेश कानुन य प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 

अनुसाय गने । 

२०७९ िावण १ देखख 

प्रशासन शाखा, वडा कामाुरम 

घय वहार कय 
 गाउॉ ऩािरका  िबत्र यहेका वहारभा हदने घयधनीहरूको वववयण वडा कामाुरम 

भापुत अध्मावचधक गने । 
 घय वहारकय नतनुका राचग घयधनीराई प्रोत्साहहत  गने । 

आ.व.०७८÷७९  िबत्र 

ननयन्तय 
प्रशासन शाखा, वडा कामाुरम 

जडीफुटी, कवाडी, 
स्जवजन्जतु कय 

 जडीफुटी ननकासी वा ऩैठायी गने, कवाडी कायोवाय गने, स्जवजन्तु ननकासी वा 
ऩैठायी गनेहरू सॊग याजस्व ऩयाभशु सिभनतभा छरपर गिय उचचत दय 
ननधाुयण गिय कय सॊकरन गने । 

२०७९ असाय भसान्त देखख 
ननयन्तय 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

याजश्व शाखा, याजस्व ऩयाभशु 
सिभनत, वडा कामाुरम 

वहार ववटौयी 
शुल्क 

 वहार ववटौयी रगाउन सक्रकने ऺेत्रहरूको ननधाुयण गने  
 सावजुननक ज्गा, ऐरानी ज्गाभा यहेका घयहरूकोसम्फन्धभा घयवाराहरू सॊग 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

याजश्व शाखा, याजस्व ऩयाभशु 
सिभनत, वडा कामाुरम 
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छरपर गयी कयको शुल्क तोक्ने । 

 सावजुननक ज्गाहरू वावषकु ठेक्का रगाई शुल्क असुरी गने । 
 

व्मवसाम 
यस्जष्रेसन दस्तुय 

 यस्जष्रेसन गनुऩुने सॊघसॊस्थाहरूको वववयण सॊकरन तथा अध्मावचधक गने ।  
 वडास्तयीम कय िशववयहरू सॊचारन गने । 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

याजश्व शाखा, याजस्व ऩयाभशु 
सिभनत, वडा कामाुरम 

 

अचर सम्ऩस्त्त 
भूल्माॊकन शुल्क 

 सम्ऩस्त्त कय य अचर सम्ऩस्त्त भमल्माॊकन अिबरेखराई एकबत्रत गने । 
 भमल्माॊकन शुल्क दय आवश्मक भात्राभा ऩुनयावरोकन गने । 
 वैदेिशक य वैंक्रकॊ ङ प्रमोजनको रुऩभा वचगकुयण गने । 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, गाउॉ  
कामऩुािरका, याजश्व शाखा, 
याजस्व ऩयाभश ु सिभनत, वडा 
कामाुरम 

ऩमयटन सेवा 
शुल्क 

 ऐनतहािसक, ऩमटुक्रकम तथा अन्म धािभकु स्थरहरू य नत ऺेत्रहरूको प्रचाय 
प्रसाय, ववकास तथा सेवाहरूको व्मवस्थाऩन गयी ऩमटुन शुल्क रगाउने । ननयन्तय 

याजस्व  शाखा  
प्रशासन शाखा 
गाउॉकामऩुािरका 

ऩुवायधाय उऩमोग 
शुल्क 

 गाउॉ ऩािरकारे ननभाुण गयेका सॊयचना वा हस्तान्तयण बई आएको फाटो, 
धभशुारा, सबागहृहरू रगामतभा शुल््क ननधाुयण गिय उऩमोग शुल्क रगाउने 
। 

२०७९ असाय भसान्त सम्भ 
गाउॉकामऩुािरका, याजस्व  ऩयाभशु 
सिभनत, याजश्व शाखा 

नक्सा ऩास 
दस्तुय 

 घय, टहया ,कम्ऩाउण्ड नक्साऩास दस्तुय कडाईका साथ अननवाम ुगनुऩुने । ननयन्तय 
वडा कामाुरम, नक्साऩास शाखा, 
गाउॉकामऩुािरका 

 ननमिभत अनुगभन य दण्ड जियवाना रगाउने । हयेक तीन÷तीन भहहनाभा नक्साऩास शाखा, याजस्व  शाखा 
 अिबरेखखकयण प्रकृमाराई आगाभी आ.व.सम्भ कामभ या्ने । २०७९÷०८० सम्भ नक्सा शाखा 

अन्जम  वविबन्न सेवा शुल्कहरूका दय ननधाुयण, ऩियभाजनु गिय सेवा शुल्क िरने । २०७९ असाय देखख ननयन्तय 
गाउॉसबा, याजस्व  ऩयाभशु 
सिभनत, याजश्व शाखा, वडा 
कामाुरमहरु 
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ख. नमाॉ ऺेत्र ऩहहचान तथा ऩरयचारन 

सावयजतनक 
सम्ऩस्त्तको 
अलबरेखखकयण 
तथा ऩरयचारन 

 गाउॉ ऩािरका ऺते्र िबत्रका सावजुननक ज्गाहरू, सावजुननक स्थरहरू, 

रुखबफरुवा अिबरेखखकयण गने, सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन गने, सोको ऩियचारन 
सॊबाव्मता अध्ममन गने । 

२०७९ असोज भसान्तसम्भ 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत 

गाउॉकामऩुािरका, गाउॉ  सबा 
सम्फस्न्धत वडा कामाुरमहरू 

सम्बाव्म 
सुववधाको 
तनभायण, सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩन 

 गाउॉ ऩािरकाको दीघकुािरन आम स्रोत हुने गयी सम्बाव्मता अध्ममन गने । 
 कृषी तथा तयकायी फजाय केन्र (हाट फजाय) व्मवस्स्थत गने 

 सावजुननक शौचारम ननभाुण तथा ब्मवस्स्थत गने । 
 सॊघसॊस्था तथा ननस्ज ऺेत्रका स्कुरहरू आहदसॊग छरपर गयी नतननहरूराुाई 

कयको दामयाभा ल्माउनें । 
 भेराऩवहुरूभा भनोयञ्जन गयाउने ब्मवसामीहरूराई कयको दामयाभा ल्माउने  

 धभशुारा, सबाहर ननभाुण गिय आम आजनु गने । 
 गाउॉ ऩािरकाको भु्म फजाय ऺते्रभा वाइपाइ जोनको ववकास गिय आम 

आजनु ववृि गने । 
 ऩाक्रकुङ्ग स्थरहरुको ननभाुण तथा व्मवस्थाऩन गने । 

आ.व. ०७९÷०८० देखख 
०८१÷०८२ भसान्तसम्भ 

गाउॉकामऩुािरका, 
सम्फस्न्धत वडाकामाुरम 

ननजी ऺेत्र 

भहत्वऩुणय 
धालभयक तथा 
ऩमयटक्रकम 
स्थरहको 
ववकास, सॊयऺण 
तथा प्रवद्धधयन 

 गाउॉ ऩािरका  िबत्र यहेका धािभकु तथा ऩमटुक्रकम स्थरहरूको ववकास, सॊयऺण 
तथा प्रविधनुकका राचग गुरुमोजना फनाउने अध्ममन गने । 

२०७९ चैत्र भसान्जतसम्भ 

गाउॉ ऩािरका  कामऩुािरका, 
सम्फस्न्धत वडाकामाुरम 

ननजी ऺेत्र 

ग. याजस्व  प्रशासन 
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सुधायका ऺेत्रहर सुधायका क्रिमाकराऩहर सभमावधध स्जम्वेवायी 

नीततगत 
व्मवस्था 

 याजस्व  सुधाय काममुोजना रगामत याजस्व  ऐन तथा अन्म आवश्मक 
कामवुवचध तमाय गिय गाउॉसबाफाट ऩास गने । 

 याजस्व ऩयाभशु सिभनतरे ऩाियत गयेका कय नीनत रागु गने । 
२०७९ आषाढ भसान्त िबत्र 

 प्रभुख प्रशासक्रकम 
अचधकृत 

 गाउॉसबा 

साॊगाठतनक 
व्मवस्था 

 गाउॉ ऩािरकाको सॊगठनात्भक ब्मवस्था अन्र्तगत याजस्व  शाखाभा 
आवश्मक कभुचायीहरू व्मवस्था गने । 

 याजस्व  प्रशाुासनका राचग आवश्मक बौनतक सुववधाहरू (काम ुस्थर, 

पननचुय, ल्माऩटऩ, वप्रन्टय, कम्प्मुटय सप्पट्वेमय आहद) । 

२०७९ आषाढ भसान्त िबत्र 
प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

याजश्व शाखा, याजस्व ऩयाभशु 
सिभनत, वडा कामाुरम 

याजस्व  सॊकरन 
तथा अलबरेख 

 याजस्व अिबरेख सम्वन्धी  सफ्टवेमय अध्मावचधक गने, कयदाताको 
वववयण सोही सफ्टवेमयभा इन्री गने । 

 याजस्व  प्रशासनभा सफ्टवेमय तथा कम्प्मुटयकृत प्रणारीभापुत सेवा 
हदने व्मवस्था िभराउने । 

२०७९ असोज १५ िबत्र 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, गाउॉ  
कामऩुािरक, याजश्व शाखा, 
याजस्व ऩयाभश ु सिभनत, वडा 
कामाुरम 

सूचना तथा 
ऩायदलशयता 

 सञ्चाय भाध्मभहरू (स्थाननम एप एभ येडडमो, टेिरिबजन) फाट कय नतने 
प्रोत्साहहत गने सम्वन्धी समचना सम्पे्रषण गने । गाउॉ ऩािरका य वडाभा 
कयको दययेट सहहत नागियक फडाऩत्र या्ने । 

२०७९ आषाढ देखख 

ननयन्तय 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत, 

वडा सचचवहरू 

अनुगभन  अनुगभन गिय छुटेका कयदाताराई कयको दामयाभा ल्माउने । प्रत्मेक तीन भहहनाभा गाउॉ  कामऩुािरका 

ऩायदलशयता 
 भािसक रुऩभा आम ब्मामको सावजुननककयण गने । 
 कयदाताहरू सस्म्भिरत सावजुननक अन्तयक्रिमा कामिुभ आमोजना गने । 

ननमिभत 
प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत 

कयदाता तथा 
कभयचायी 
प्रोत्सहान 
कामयिभ 

 कयदाताराई सम्भान (फहढ कय नतने य ननमिभत नतनेराई) । 
 कभचुायीराई याजस्व  असुरीको आधायभा कामसुम्ऩादन भमल्माङ्गन गयी 

प्रोत्साहन गने । 

वावषकु रुऩभा (गाउॉ  सबा गने 
हदनभा) 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत 

गाउॉ  कामऩुािरका 
 

सलभऺा य 
भूल्माॊकन 

 वावषकु रुऩभा सिभऺा तथा ऩनुयावरोकन गने । 
चौभािसक रुऩभा (आचथकु वष ु

सभाप्त बएको ऩहहरो 
चौभािसक) 

प्रभुख प्रशासक्रकम अचधकृत 

गाउॉ  कामऩुािरका 
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आगाभी तीन वषयको आम प्रऺेऩण  

मस ऩियच्छेदभा आगाभी तीन आचथकु वषहुरूका राचग कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकाको याजस्व प्रऺेऩण गियएको छ 
। भहारेखा ऩयीऺकरे स्वीकृत गयेको एकीकृत आचथकु सॊकेत तथा वगॉकयण य व्मा्मा, २०७४ को आधायभा 
आम प्रऺेऩण गियएको छ । गाउॉ ऩािरकाको याजस्व अचधकाय, हारको आम सङ्करन अवस्था तथा याजस्व सुधाय 
काममुोजना कामाुन्वमन ऩश्चात ्आम सङ्करनभा ऩाने प्रबाव सभेतराई भध्मनजय गदै आगाभी तीन वषकुो 
आम प्रऺेऩण गियएको छ । मस प्रऺेऩणरे कोन््मोसोभ गाउॉऩािरकाको आम वजेट तजुभुा गन ुसहमोग ऩु्ने छ 
। ऩािरकाको फजेट प्रऺेऩण गदा ु ववगत तीन वषभुा प्राप्त फजेटराई आधाय भाननएको छ । जुन ननम्न 
तािरकाभा देखाइएको छ ।   

तालिका न.ं 17: तीन बषयको ऄनमुान र वास्तलवक लववरण  

/fhZj 

;+s]t 
/fhZj lzif{s 

076/77 077/78 078/79 

jf:tljs jf:tljs jf:tljs  

10000 /fhZj tyf cg'bfg   319,666,553    321,755,698   358,157,294  

11000 s/    27,639,161     36,955,648     64,531,746  

11300 ;DkQL s/    2,139,451       5,080,321     10,128,589  

11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/     2,088,356     4,986,885     10,013,518  

11131 ;DklQdf axfn tyf k6\\6f afktsf] 

cfodf nfUg] s/ 

                 
-    

                    
-    

  

11312 JolQmut ;DklQdf nfUg] jflif{s s/       

11312 ;+:yfut ;DklQdf nfUg] jflif{s s/       

11313 ;DklQ s/         22,329         192,359          237,433  

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_     2,066,027      4,794,526      9,776,085  

11315 3/ hUuf /lh:6];g b:t'/       

11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/         51,095           93,436         115,071  

11321 3/ axfn s/         51,095           93,436          115,071  

11322 axfn lj6f}/L z'Ns               -        

11350 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/              -                    -                    -    

11351 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/                  -                    -    

11400 j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/   25,250,699     31,728,575     36,672,679  

11410 d'No clej[l4 s/   19,813,509      21,765,341     27,701,138  

14411 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/   19,813,509      21,765,341     27,701,138  

11420 cGtMz'Ns    5,437,189       9,963,234     8,971,541  

11421 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns    5,437,189       9,963,234      8,971,541  

11440 ljz]if ;]jfdf nfUg] s/              -                    -                    -    

11442 :jf:Yo ;]jf s/                  -                    -    

ऩरयच्छेद छ  
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11443 lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf                   -                    -    

11444 lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs cWoog                   -                    -    

11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L 

;fwgdf nfUg] s/ 
             -                    -                    -    

11451 ;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{, jflif{s 

;jf/L s/ tyf k6s] ;jf/L s/_ 

                 
-    

                    
-    

                    
-    

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/       

11456 ;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/      249,012        146,752    17,730,478  

11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{         58,851        122,287          21,000  

11611 Joj;fo s/         58,851         122,287          21,000  

11614 /]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/       

11620 Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL ug]{              -                    -                    -    

11621 rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{ lstfa 

;DaGwL b:t'/ 
  

                    
-    

                    
-    

11630 s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/              -                    -                    -    

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/        190,161         24,465    17,709,478  

11691 cGo s/        190,161          24,465    17,709,478  

13000 cg'bfg 182,750,441    221,301,991   236,109,208  

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              -                    -                    -    

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              -                    -                    -    

13211 cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 

rfn' cg'bfg 
      

13212 u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 

rfn' cg'bfg 
      

13220 ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg              -                    -                    -    
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13221 cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 

k"FhLut cg'bfg 
      

13222 u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 

k"FhLut cg'bfg 
      

13300 cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f 182,750,441    221,301,991   236,109,208  

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg 182,750,441    221,301,991    236,109,208  

  ;+l3o ;/sf/ 164,550,458   199,266,900  204,904,749  

13311 ;dfgLs/0f cg'bfg   66,300,000     67,100,000    69,900,000  
13312 z;t{ cg'bfg rfn'  98,250,458    121,679,140    120,214,272  
13313 ljif]z cg'bfg rfn'     10,487,760    

13314 ;dk'/s cg'bfg rfn'       

13315 cGo cg'bfg rfn'          5,398,355  

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut          9,392,122  

  k|b]z ;/sf/  18,199,983     22,035,091     31,204,459  

  ;dfgLs/0f cg'bfg    9,909,000     9,874,000     4,807,000  
  z;t{ cg'bfg rfn'    8,290,983      12,161,091      11,363,054  
  ljif]z cg'bfg                   -         5,318,417  

  ;dk'/s cg'bfg                   -        9,715,988  

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut       

  cGo cg'bfg -cGo ;+:yfut cfGtl/s 

cg'bfg !#$!!_ 
    

  
13320 cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg              -                      -    

13321 z;t{ k"FhLut cg'bfg       

13322 ljz]if k"FhLut cg'bfg       

14000 cGo /fhZj  12,416,020    17,608,543     16,329,277  

14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo    9,342,051     12,760,899     13,529,265  

14110 Jofh              -                    -                    -    

14111 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh       

14112 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       

14122 Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       

14123 cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       

14124 ;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       

14129 cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       
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14150 ef8f tyf /f]oN6L              -                    -                    -    

14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo               -                     -    

14152 Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L       

14153 jg /f]oN6L       

14154 vfgL /f]oN6L       

14157 bx/xQ/s       

14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8 gx'g] /f]oN6L       

14170 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo    9,342,051     12,760,899     13,529,265  

14171 jg /f]oN6L       143,507         515,968           67,378  

14172 vfgL /f]oN6L       765,599      1,700,654      2,004,327  

14173 hn;|f]t /f]oN6L       199,548                  -           125,984  

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/     8,233,397    10,544,277      11,331,576  

14179 cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj       

14200 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd      1,129,517       1,650,177     2,433,940  

14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd              -                    -           359,050  

14211 s[lif pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd       

14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd       

14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd-9'Ëf, lu§L, 

jfn'jf_ 
    

                    
-    

14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns       

14217 vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u 

afktsf] z'Ns 
      

14218 ljB'Q ;]jf z'Ns       

14219 cGo ;]jf z'Ns            359,050  

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns              -          237,960         85,000  

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               -           237,960          85,000  

14240 b:t'/      1,129,517       1,412,217      1,989,890  

14241 cfGtl/s >f]t       

14242 kfls{Ë z'Ns       

14242 gS;fkf; b:t'/        121,175         171,244          48,522  
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14243 l;kmfl/z b:t'/       426,770          612,160         516,690  

14244 AolQmut 36gf btf{ b:t'/        137,276         103,350        190,400  

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/      178,600         121,750  86,500  

14246 d'Nof+sg b:t'/       

14249 cGo b:t'/ 153,440  293,311  1,063,316  

14253 Joa;fo /lhi6]«;g b:t'/  112,256  110,402          84,462  

14254 /]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/       

14300 b08, hl/jfgf / hkmt 75,000                  -                    -    

14310 b08, hl/jfgf / hkmt 75,000                  -                    -    

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt       

14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt 
           

75,000  
                    

-    
  

14400 cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f              -                    -                    -    

14410 rfn' x:tfGt/0f              -                    -                    -    

14411 rfn' x:tfGt/0f       

14420 k"FhLut x:tfGt/0f              -                    -                    -    

14421 k"FhLut x:tfGt/0f     
                    

-    
14471 af8kmf+6 jfkt k|fKt x'g] dgf]/+hgs/       

14500 ljljw /fhZj              -                    -                    -    

14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?   
                    

-    
                    

-    

14511 aLdf bfjL k|fKtL   
                    

-    
                    

-    
14520 cGo /fhZj 1,869,452  3,197,467  366,072  

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns -        

14522 ;fgf ;jf/L s/       

14523 nfut ;xeflutf       

14529 cGo /fhZj -ljljw cfo_ 1,869,452  3,197,467  366,072  

14530 k"FhLut /fhZj              -                    -                    -    

14530 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 

k|fKt cfo 
  -    -    

15000 a]?h'              -    189,305  1,152,704  

15100 a]?h'              -    189,305  1,152,704  

15110 a]?h'       

15111 a]?h'   189,305  1,152,704  

33000 bfloTj              -                    -                    -    

33100 cfGtl/s bfloTj              -                    -                    -    

33190 v'b cfGtl/s C0f              -                    -                    -    
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33191 C0fkq dfkm{t\ k|fKt C0f                   -                    -    

33192 cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt C0f   -    -    

33193 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       

  hg;xeflutf       

32121 ut jif{sf] gub df}Hbft   -      

  a}s df}Hbft 96,860,930  45,700,211  40,034,359  

  hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj  319,666,553    321,755,698   358,157,294  

 

 

6.1 याजश्व सुधाय कामयमोजनाका आधायभा याजश्व प्रऺेऩण 

याजश्व सुधाय काममुोजनाको प्रबावकायी कामाुन्वमन बई गाउॉ ऩािरकारे सॊकरन गने आगाभी तीन आचथकु 
वषहुरू (आ.व. २०७९।०८० देखख २०८१।०८२सम्भ) को आमको सम्बाव्मताराई प्रऺेऩण गियएको छ । मो आम 
अनुभान गदाु याजश्व सुधाय काममुोजनाभा मोजना गियएका कृमाकराऩहरूको आधायभा तमाय गियएको हो । 
प्रऺेऩणका राचग ववगत आचथकु वषकुो आमको प्रफसृ्त्त, याजस्व फवृि दय य याजस्व सुधाय काम ु मोजनाको 
कामाुन्वमरे दामया फढ्न गई सो फाट हुने मोगदानको अनुभानराई आधाय िरईएको छ । गाउॉ ऩािरकारे मस 
प्रऺेऩणराई बववष्मभा वावषकु फजेट अनुभानको राचग भाग ु दशुनको रूऩभा िरई आन्तियक आम फवृि गदुछ 
बन्ने अनुभान गियएको छ । याजस्व सुधाय काम ुमोजनाको आधायभा यहेय गियएको आन्तियक आमको प्रऺेऩणका 
भुरबमत भान्मताहरू मस प्रकाय यहेका छन । 

साभान्जम भान्जमताहर् 

 गाउॉ ऩािरकाभा नमाॉ ऺेत्र गािबएसॊगै आम सॊकरनको आधाय (कयको दामया) स्वत् ववस्ताय बएको । 
 याजश्व सुधाय काममुोजना कामाुन्वमन बए ऩश्चात्त गाउॉ ऩािरकाको याजश्व प्रशासनभा सधुाय आउने । 
 याजश्व प्रशासनभा सुधाय आउनुरे याजश्व सॊकरन प्रबावकायी हुने । 

उल्रेखखत प्रऺेऩणका आधायभा यही आगाभी तीन आचथकु वषहुरूका राचग प्रऺेवऩत आम ननम्नानुसाय प्रस्तुत 
गियएको छ ।  

तालिका न.ं 18: तीन अर्थथक बषयको िालग अय प्रक्षपेण  
 

/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

10000 /fhZj tyf cg'bfg  351,044,008     389,663,358   430,403,557  
11000 s/     61,712,835      71,436,929    80,388,560  
11300 ;DkQL s/      8,146,723      10,150,330      12,770,426  
11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/      8,146,723      10,150,330      12,770,426  
11311 JolQmut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/       
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

11312 ;+:yfut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/       
11313 ;DklQ s/     4,324,678        5,622,081        7,351,952  

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_      1,302,045        1,432,250       1,575,474  
11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/       

11321 3/ axfn s/      1,620,000       2,106,000       2,754,000  
11322 axfn lj6f}/L z'Ns       900,000         990,000       1,089,000  
11350 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/       
11351 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/       
11400 j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/    47,592,863      52,352,149     57,587,364  
11410 d'No clej[l4 s/       

14411 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/    32,648,012      35,912,813     39,504,094  
11420 cGtMz'Ns       
14421 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns   14,944,851      16,439,336      18,083,270  
11440 ljz]if ;]jfdf nfUg] s/       
11442 :jf:Yo ;]jf s/       
11443 lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf       
11444 lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs cWoog       

11450 
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdf 
nfUg] s/ 

     
1,287,000       1,415,700       1,557,270  

11451 
;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{, jflif{s ;jf/L 
s/ tyf k6s] ;jf/L s/_       

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/     1,287,000       1,415,700        1,557,270  
11470 dgf]/+hg s/     1,475,000       1,622,500     1,784,750  
11471 l;g]df 8s'd]G6«L       
11472 lj1fkg s/      1,375,000        1,512,500        1,663,750  
11473 cGo dgf]/+hg s/        100,000          110,000         121,000  
11600 cGo s/       3,211,250      5,896,250      6,688,750  
11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{         536,250         618,750          701,250  
11613 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/        675,000         877,500       1,147,500  
11614 /]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/       
11620 Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL ug]{       

11621 
rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{ lstfa ;DaGwL 
b:t'/       

11630 s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/       

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/     2,000,000      2,200,000      2,420,000  
11691 cGo s/ -sjf8L s/_     2,000,000       2,200,000      2,420,000  
13000 cg'bfg  254,812,190   280,293,409    308,322,750  
13100 l4kIfLo j}b]lzs cg'bfg       
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

13110 l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg       
13111 l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg       
13120 l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg       
13121 l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg       
13200 ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg       
13210 ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg       

13211 
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt rfn' 
cg'bfg       

13212 
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt rfn' 
cg'bfg       

13220 ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg       

13221 
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 
k"FhLut cg'bfg       

13222 
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt k"FhLut 
cg'bfg       

13300 cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f 
     

254,812,190  
     

280,293,409  
    

308,322,750  

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg 
     

243,432,190  
     

267,775,409  
    

294,552,950  

13311 ;dflgs/0f cg'bfg 
        

84,671,400  
         

93,138,540  
      

102,452,394  

13312 z;t{ cg'bfg 
       

147,224,254  
        

161,946,680  
      

178,141,347  

13313 ljif]z cg'bfg 
          

11,536,536  
         

12,690,190  
        

13,959,209  

13314 ;dk'/s cg'bfg 
                    

-    
                    

-    
                  

-    

13315 cGo cg'bfg 
                    

-    
                    

-    
                  

-    

13320 cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg 
       

11,380,000  
      

12,518,000  
      

13,769,800  

13321 z;t{ k"FhLut cg'bfg 
          

6,380,000  
          

7,018,000  
         

7,719,800  

13322 ljz]if k"FhLut cg'bfg 
         

5,000,000  
          

5,500,000  
         

6,050,000  

14000 cGo /fhZj 
       

34,329,678  
       

37,762,645  
      

41,538,910  
14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo       
14110 Jofh       
14111 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh       
14112 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       
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14120 nfef+z       
14121 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt nfef+z       
14122 Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       
14123 cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       
14124 ;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       
14129 cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z       

14150 ef8f tyf /f]oN6L 
        

2,325,000  
        

2,557,500  
       

2,813,250  

14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo 
          

1,500,000  
          

1,650,000  
         

1,815,000  

14152 Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L   
                    

-    
                  

-    

14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8 gx'g] /f]oN6L 
            

825,000  
            

907,500  
           

998,250  

14170 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo 
      

18,050,388  
      

19,855,427  
     

21,840,969  

14171 jg /f]oN6L 
            

928,742  
           

1,021,617  
          

1,123,778  

14172 vfgL /f]oN6L 
          

2,244,863  
           

2,469,350  
          

2,716,285  

14173 hn;|f]t /f]oN6L 
             

325,680  
            

358,248  
            

394,073  
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/ -kfls{ª z'Ns_ 

     
14,551,102.2

6  
          

16,006,212  
        

17,606,834  

14179 cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj   
                    

-    
                  

-    

14200 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd 
        

1,500,000  
        

1,650,000  
       

1,815,000  

14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd 
        

1,500,000  
        

1,650,000  
       

1,815,000  
14211 s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd       
14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd       

14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd 
          

1,500,000  
          

1,650,000  
         

1,815,000  
14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns       

14217 
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf] 
z'Ns       
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14218 ljB'Q ;]jf z'Ns       

14219 cGo ;]jf z'Ns 
                    

-    
                    

-    
                  

-    

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns 
           

436,756  
          

480,432  
         

528,475  

14221 Goflos b:t'/ 
            

150,000  
             

165,000  
           

181,500  
14223 lzIff If]qsf] cfDbfgL       

14224 k/LIff z'Ns 
              

25,000  
              

27,500  
             

30,250  
14225 oftfoft If]qsf] cfDbfgL       

14229 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns 
             

261,756  
             

287,932  
            

316,725  

14240 b:t'/ 
         

6,413,073  
        

7,054,381  
       

7,759,819  

14241 kfls{ª z'Ns  
            

100,000  
            

110,000  
           

121,000  

14242 gS;fkf; b:t'/ 
          

2,675,000  
          

2,942,500  
          

3,236,750  

14243 l;kmfl/z b:t'/ 
           

2,376,000  
           

2,613,600  
         

2,874,960  

14244 AolQmut 36gf btf{ b:t'/ 
            

264,000  
            

290,400  
           

319,440  

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
             

146,100  
             

160,710  
            

176,781  

14246 d'Nof+sg b:t'/ 
            

500,000  
            

550,000  
           

605,000  

14249 cGo b:t'/ 
              

351,973  
             

387,171  
           

425,888  

14300 b08, hl/jfgf / hkmt 
          

205,000  
          

225,500  
         

248,050  

14310 b08, hl/jfgf / hkmt 
          

205,000  
          

225,500  
         

248,050  

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt 
            

150,000  
             

165,000  
           

181,500  

14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt 
              

55,000  
              

60,500  
             

66,550  
14400 cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f       
14410 rfn' x:tfGt/0f       

14411 rfn' x:tfGt/0f   
                    

-    
                  

-    
14420 k"FhLut x:tfGt/0f       
14421 k"FhLut x:tfGt/0f       
14500 ljljw /fhZj       
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?       
14511 aLdf bfjL k|fKtL       

14520 cGo /fhZj 
        

5,399,460  
        

5,939,406  
        

6,533,347  

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns 
           

1,375,000  
           

1,512,500  
          

1,663,750  

14522 ;fgf ;jf/L s/ 
            

187,500  
             

206,250  
            

226,875  

14523 nfut ;xeflutf   
                    

-    
                  

-    

14529 cGo /fhZj -ljljw cfo_ 
           

3,836,960  
           

4,220,656  
         

4,642,722  
14530 k"+hLut /fhZj       
14531 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKt cfo       
15000 a]?h'       
15100 a]?h'       

15110 a]?h' 
          

189,305  
         

170,374.50  
             

153,337  
15111 a]?h'       
33000 bfloTj       
33100 cfGtl/s bfloTj       
33190 v'b cfGtl/s q[m0f       
33191 qm[0f kq dfkm{t\ k|fKt qm[0f       
33192 cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt qm[0f       
33193 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 
    

351,044,008  
      

389,663,358  
    

430,403,557  

 

 

6.2 आगाभी तीन आधथयक वषयको आम प्रऺेऩण 

या्म ऩुनसुॊयचना बएसॊगै गाउॉऩािरकाहरु स्थानीम सयकायको रुऩभा गठन बइ अचधकाय प्राप्त गयेको छ । मस 
अध्ममन प्रनतवेदनभा फदिरॊदो ऩियवेश अनुसाय याजश्व ऩियचारनका ऺेत्रभा गनुऩुने कृमाकराऩहरूको ऩहहचान य 
मोजनाका साथभा अगाभी आचथकु तीन वषहुरूभा सॊकरन हुन सक्ने याजश्वको प्रऺेऩण गियएको छ । सायाॊशभा 
याजश्व सुधाय काममुोजनाको कामाुन्वमन ऩनछ गाउॉ ऩािरकाको आम सॊयचनाराई तरको तािरकाभा हदईएको छ । 
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याजश्व फाॉडपाॊडको प्रऺेऩण गदाु हार वाॉडपाॉड बई आएका स्रोतहरूको भात्र प्रऺेऩण गियएकारे बववष्मभा 
गाउॉ ऩािरकारे याजश्व आमभा उल्रेख गियएबन्दा फढी आम प्राप्त हुने अवस्था यहेको छ । 

तालिका न.ं 19: पालिकाको अय सरंचना  

 

s|=;+= lzif{s 
cf=j= -/sd ? xhf/df_ 

  079/80    080/81  081/82 

1 cfGtl/s cfo 28,264 34,605 39,840 

2 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo 67,968 74,765 82,242 

3 cg'bfg 254,812 280,293 308,323 

       

hDdf 351,044 389,663 430,404 

 
 

याजस्व सुधाय काममुोजनारे औल्माएका कयका ऺेत्रहरुभा आवश्मक सुधाय तथा कामाुन्वमन गन ु सक्रकए 
गाउॉ ऩािरकाराई आगाभी ३ वषभुा प्राप्त हुने आन्तियक आम वाऩतको यकभ तरको ग्रापचचत्रभा प्रऺेऩण गियएको 
छ । 

 

धचत्र नॊ.  5 : कोन्ज्मोसोभ गाउॉ ऩालरकाको आगाभी तीन वषयको आन्जतरयक आम प्रऺेऩण 

 

 

  

28,264 
34,605 39,840 

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

sf]GHof];f]d ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo  /sd xhf/df 
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अऩेक्षऺत नततजा  

गाउॉ ऩािरकाराई याजश्व सॊकरन अचधकाय उल्रे्म रुऩभा प्रदान गियएता ऩनन गाउॉ ऩािरकारे कामाुन्वमन गयेको 
कयको दामया अचधक देखखदैन । गाउॉ ऩािरकारे आफ्नो अचधकाय ऺेत्रका सम्बाव्म सफै कय, शुल्क तथा दस्तुय 
सॊकरन गने प्रमास कभ गयेको देखखन्छ । िसिभत साधन य िोतका कायण याजश्व प्रशासन प्रबावकायी हुन 
नसक्ने बएकोरे तत्कार याजश्व फवृिभा मोगदान ऩु¥माउन भद्दत गने केहह भहत्वऩुण ु य प्रबावकायी िोतहरूको 
सॊकरन तपु ध्मान हदनु उऩमुक्त देखखन्छ । साथै याजश्व सुधाय काम ु मोजनाभा उल्रेख बएका 
क्रिमाकराऩहरूराई ऩनन प्राथिभकीकयण गयी कामाुन्वमन गनु ुउचचत हुन्छ । गाउॉ ऩािरकारे याजश्वको प्रबावकायी 
सॊकरनका राचग प्राथिभकताका आधायभा तत्कार जोड हदनुऩने याजश्वका शीषकुहरू ननम्नानुसाय छन । 

 सम्ऩस्त्त कय 
 व्मवसाम कय 
 फहार कय 
 नक्साऩास दस्तुय 
 ऩमटुन शुल्क  

उऩयोक्त कयको प्रबावकायी सॊकरनका राचग प्राथिभकताका आधायभा गनु ुऩने क्रिमाकराऩहरू ननम्नानुसाय छन ््  
 आवश्मक जनशस्क्त तथा छुटै्ट बौनतक सुववधा सहहतको याजश्व शाखा स्थाऩना गने  
 सम्ऩस्त्त कय वैऻाननक ढङ्गरे रागम गने  
 तथ्माङ्क सॊकरन य अद्मावचधक गने । 

त्मसैगयी, कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकारे याजस्व फवृि एवॊ कयको प्रबावकायी सॊकरनका राचग प्राथिभकताका 
आधायभा ननम्नानुसायका क्रिमाकराऩहरू गन ुिसपाियस गियन्छ । 

 कय सचतेना सम्वन्धी कामिुभहरु तम गयी कामाुन्वमन गने । 
 आवचधक रुऩभा उद्मोगी तथा व्मवसामीहरुसॉग कय याजस्वसम्फन्धी ववषमभा छरपर तथा अन्तयक्रिमा 

गने । 
 ऩमवाुधाय ववकासका ऺेत्रभा रगानीराई प्रवधनु य प्रोत्साहन गन ुसावजुननक नीस्ज साॉझदेायी नीनत तजुभुा 

गयी कामाुन्वमनभा जोड हदने । 
 आवश्मक जनशस्क्त तथा बौनतक सुववधा सहहतको याजस्व शाखा गठन गने । 
 याजश्व आम्दानीका सम्बावना यहेका िोतहरुको खोस्ज गने, तथ्माॊक सॊकरन य अद्मावचधक गने  
 फहार ववटौयी कयका ऺते्रहरुको ऩहहचान य ठेक्का ननधाुयण गने । 
 कय चुक्ता ववना सेवा सुववधा नगयाउने ब्मवस्थाको प्रबावकायी तवयरे कामाुन्वमन गने । 
 कयदाताहरूराई ननमिभत रुऩभा ऩत्र, एसएभएस वा ववद्मुनतम समचना ऩठाउने । 
 आन्तियक याजश्व कामाुरमसॊगको सभन्वमभा व्मवसाम कय असुरीराई प्रबावकायी फनाउने । 
 नक्साऩास प्रकृमाराई सयिरकृत गदै मसफाट आम स्रोत ववृिभा ध्मान हदनु ऩने य बौगोिरक समचना 

प्रणारी य याजश्व शाखा फीच ननकटतभ सम्वन्ध स्थाऩना गने । साथै नक्सा ऩास वववयण, फहारकय य 
ब्मवसाम कयराई सभेत कम्प्मुयाइ्ड गने । 

 कयराई िसधै फैक दाखखरा गने सक्ने गयी व्मवस्था गने । 
 नछभेकी ऩािरकाहरुको कयको दयहरुका फायेभा अध्ममन गने ।  
 कयका दयराई सभम साऩेऺ फनाउदै रैजाने ।  

ऩरयच्छेद सात  
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 उठाएको याजश्व सोही ऺेत्रभा खच ु गने गयी व्मवस्थाऩन गने य कयदाताहरुराइ आश्वस्त हुने गयी 
सञ्चाय गने ।  

 रेखा प्रणारीराई व्मवस्स्थत गयी ऩेश्की ननमन्त्रण, प्रोदबावी रेखा प्रणारी कामाुन्वमन तथा ब्मवस्थाऩन 
य स्स्थय सम्ऩस्त्तहरूको सॊयऺण य ऩियचारन गने । 
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कामय मोजनाको अनगुभन तथा भलू्माङ्कन   

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको ब्मवस्था अनुसाय याजस्व ऩयाभशु सिभनतराई याजस्वका स्रोत, दामया तथा दयको 
ववश्रेषण गयी आम अनुभान गने य स्रोत अनुभान तथा वजेट सीभा ननधाुयण सिभनतराई आगाभी तीन आचथकु 
फषकुो आम अनुभान गने कामभुा मो याजस्व सुधाय काममुोजनारे सहमोग गदुछ । मसै सन्दबभुा प्रस्तुत 
काममुोजना हयेक आचथकु फषकुो पाल्गुण भहहनासम्भभा याजस्व सुधाय काममुोजना तमाय गयी सम्फस्न्धत 
सिभनतराई उऩरब्ध गयाएभा सिभनतफाट गियने ननणमुहरूका राचग आवश्मक आधाय हुनेछ । याजस्व सुधायका 
नीनत, क्रिमाकराऩहरू तथा वजेट अनुभान ऩश्चात ्याजस्व सुधाय काममुोजना अनुसायका क्रिमाकराऩहरू सॊचारन 
बए नबएको तथा अनुभान अनुसाय आम असुरी बएको नबएको सम्वन्धभा ननमिभत रुऩभा अनुगभन गने, 

आगाभी आचथकु फषकुो आम प्रऺेऩणको राचग त्मस अवचधसम्भको क्रिमाकराऩ तथा आम असुरी अवस्थाको 
भमल्माङ्कन गने तथा आचथकु फष ुसम्ऩन्न बएऩनछ सो आचथकु फषकुो राचग तम गियएको क्रिमाकराऩहरू तथा 
आम असुरी अवस्थाको भमल्माङ्कन गन ुआवश्मक हुन्छ । गाउॉ ऩािरकारे याजस्व सॊकरनको दय येट आवश्मकता 
अनुसाय ऩियभाजनु गयेभा सोही अनुसाय याजस्व सुधाय काममुोजनाराई ऩियभाजनु सभेत गदै अगाडी फढ्नु ऩनेछ 
। 

मस याजस्व सुधाय काम ु मोजनाको अनुगभन तथा भमल्माङ्कनको राचग ननम्न चाय तहको अनुगभन तथा 
भमल्माङ्कनको ब्मवस्था िसपाियश गियएको छ ।    

(क) कामायरम स्तयको अनगुभन 

मो स्तयको अनुगभन तथा भमल्माङ्कनको राचग प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत, याजस्व शाखा तथा अन्म सम्वस्न्धत 
शाखाका प्रनतननचधहरूराई स्जम्भेवाय वनाउनु ऩदुछ । स्थानीम सयकायरे कस्म्तभा भहहनाभा एक ऩटक फैठक 
वसी मोजनाको कामाुन्वमनको अवस्था तथा असुरी अवस्थाको अनुगभन गयी रऺ हािसर गनेतपु आवश्मक 
कामगुत ननणमुहरू गयी कामाुन्वमनभा ल्माउनु ऩदुछ । 

(ख) याजस्व ऩयाभशय सलभततवाट अनगुभन तथा भलू्माङ्कन  

याजस्व ऩयाभशु सिभनतरे चौभािसक रुऩभा याजस्व सुधाय मोजनाको कामाुन्वमनको अवस्था, आम सङ्करनको 
अवस्थाको ननमिभनत अनुगभन गयी कामऩुािरकाराई आवश्मक ऩयाभशु प्रदान गने काम ुमस अन्तगतु ऩदुछ । 
त्मसैगयी आगाभी आचथकु फषुको राचग आमको अनुभान गने काम,ु ऩमव ुबएका कामकुो भमल्माङ्कन गयी स्रोत, दय 
तथा दामयाभा सुधायको राचग क्रिमाकराऩ िसपाियश गने य त्मसको आधायभा आमको अनुभान गनु ु ऩदुछ । 
मसका अनतियक्त आचथकु फषुको सभाप्ती ऩश्चात ्याजस्व सधुाय मोजनाको सिभऺा गियन्छ । 

(ग) कामयऩालरकावाट अनगुभन तथा भलू्माङ्कन 

कामऩुािरकाको फैठकरे याजस्व ऩयाभश ु सिभनतवाट प्रस्तुत गयेका सुझावहरूराई छरपरभा ल्माई आवश्मक 
ननणुम गने काम ुमस अन्तगुत ऩदुछ । छरपरको िभभा याजस्व सुधाय मोजना तथा आम असुरी अवस्थाको 
सिभऺा गयी आवश्मक नीनतगत तथा कामगुत ननणुम गनु ुआवश्मक बएभा ननणुम गियन्छ । 

 

ऩरयच्छेद आठ  
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(घ) वाह्म अनगुभन तथा भलू्माङ्कन  

याजस्व सुधाय काममुोजना कामाुन्वमनभा सहस्जकयण गन ु चाहने सॊघीम भाभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारम, यास्ष्रम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोग, प्रदेश भन्त्रारम, दात ृननकामहरू आहदरे अनुगभनको राचग 
सहमोग प्रदान गन ु सक्नेछन ् । मस्तो अनुगभन प्रणारीको स्थाऩनारे स्थानीम सयकायको अनुगभन तथा 
प्रनतवेदन गने ऺभताभा ववकास हुनेछ । याजस्व प्रशासनसॉग सम्वस्न्धत तथ्माॊक वाहेक मोजना कामाुन्वमन 
प्रक्रिमाको अनुगभन तथा कयदाताहरूको अनुबुनत सङ्करन ऩनन अनुगभनको भम्म ववचध हुन सक्नेछ । वाह्म 
ऩऺफाट हुने अनुगभनफाट प्राप्त सुझावरे गाउॉ ऩािरकाको आन्तियक स्रोत ववृिभा सहमोग ऩुगी गाउॉ ऩािरकाराई 
ववत्तीम सऺभता फनाउन सहमोग ऩु्नेछ । 

(ङ) कामयमोजना ऩरयभाजयन गनुयऩने 

याजश्व सुधाय काममुोजना कामाुन्वमन गयेको ववगतको अनुबव, िोत व्मवस्थाऩन तथा ऩियचारन गदाु आएका 
सभस्माहरुराई याजस्व सुधाय सिभनतरे ववस्ततृ रुऩभा ननमिभत छरपर गनु ुऩदुछ । छरपर गदाु बावी हदनको 
राचग सभम साऩेऺ फावषकु रुऩभा काममुोजना ऩियभाज ुगदै र्नु ऩदुछ । 
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१ सम्ऩस्त्त कयको दय कसयी ननधाुयण गने 
गियएको छ य दय ननधाुयण गने उऩमुक्त 
आधाय के हुन सक्छ बन्ने ववश्रेषण गयेको 
ऩाइएन। बौगोिरक हहसाफरे ववकट 
गाउॉ ऩािरकारे सम्ऩस्त्त कयको सुरुवात गदाु 
के कस्ता आधायभा सम्ऩस्त्त भमल्माङ्कन गने 
बन्ने ववषम सुधाय मोजनाभा सभेहटनु 
आवश्मक छ। याजस्व नतन ुसक्ने ऺभताका 
आधायभा कयको दय तोक्नुऩने ववषमसभेत 
सुधाय मोजनाभा सभेहटनु िरनुऩदुछ। 
उदाहयणको राचग दगुभु ऩािरकाहरुभा 
सम्ऩत्ती कय रगाउॉ दा कयदातारे नतन ुसक्ने 
वा नसक्ने बन्ने ववषम ववश्रेषण हुनु ऩदुछ।  

कोन््मोसोभ गाउॉ ऩािरकारे ऩनन ऩुॊस्जगत रुऩभा 
सम्ऩस्त्तराई १० बागभा वगॉकयण गिय 
भलु्माङ्कन गयेको बएताऩनन ऺेत्रगत रुऩभा 
मसराई वचगकुयण गयेको छैन। मो ऩािरका 
ववकट ऺेत्रभा अवस्स्थत बएकारे सम्बाव्मता 
अनभुान गियएबन्दा धेयै न्ममन भात्राभा याजस्व 
उठ्ने गयेको छ। त्मसरैे सम्ऩनत कयका 
सन्दबभुा स्वमॊ घोषणा गन ुरगाइ मसभा 
सम्ऩमण ुकयदाताहरुराई सभावेश गन ुसक्रकमो 
बने मसफाट ठम रो उऩरस्ब्ध हुन सक्ने अनभुान 
गन ुसक्रकन्छ।  

२ घय फहार कय य व्मवसाम कय कनत ऩािरकाभा 
खासै सम्बावना नबएकारे सुझाव गियएका सफै 
क्रिमाकराऩ कामाुन्वमन हुन सक्ने देखखॉदैन।  

गाउॉऩािरकाभा घयफहार कय त्मनत प्रबाफकायी 
यहेको देखखॉदैन तय ऩनन मो शीषकुफाट केही 
यकभ रगाताय रुऩभा प्राप्त हुॉदै आएकारे 
मसराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा अगाडड रजैानऩुने 
देखखन्छ आम्दानीका आधायभा घय फहार कय 
उठाउन सक्ने अवस्थाराई ऩनन सम्ऩस्त्त कयभा 
जस्त ैस्वमभ ्कय घोषणा गन ुरगाइमो बने 
कयको दामयाभा ववृि गन ुसक्रकने देखखन्छ। 
मसफाट सम्ऩमण ुघयधनीहरु कयको दामयाभा यहन 
सक्दछन।् मसगैयी ब्मवसाम कयका सन्दबभुा 
ऩनन व्मवसाम कय दताु शलु्क य नववकयण 
शलु्कका रूऩभा भात्र उठाउनऩुने देखखन्छ। 

३ स्थानीम तहरे आपम रे प्रदान गने सेवाराई 
छियतो ढङ्गफाट ववद्मुतीम भाध्मभ प्रमोग गयी 
प्रदान गने य सो सेवासॉग आफि गयी सेवा 
दस्तुय सॊकरन गन ुसक्ने सम्बावनाराई 
उजागय गदाु सुधाय मोजना फढी कामाुन्वमन 
हुने देखखन्छ।  

 केही ऩािरका हरुरे सेवा शलु्क दस्तयु फाऩत 
िरनऩुने याजस्वराई ववद्मतुीम भाध्मभको प्रमोग 
गिय  याजस्व प्राप्त गने िभभा यहेको देखखएको 
छ । मस ैअनरुूऩ मो गाउॉ ऩािरकाभा यही 
छरपर गदा ुआगाभी हदनभा मसराई अगाडड 
फढाउन सक्रकने प्रनतफिता जनाईएको छ। 

४ स्थानीमतहभा ऩमवाुधाय उऩमोग शुल्क 
ऩियचारन गने सम्बावना अहहरे नै व्मवहाियक 
छैन। याजस्व सुधाय मोजना फनाउॉ दा कय 
ऩियचारन गन ुसक्रकने सम्बावनाको ववश्रेषण 
कभ बएको देखखमो। कानुनफभोस्जभ कयायोऩण 
गन ुसक्रकने बए ऩनन व्मवहायत् रागम गन ु
नसक्रकने ववषमराई काममुोजनाभा या्नु 
आवश्मक देखखॉदैन।  

ऩफुधुाय उऩमोग शलु्कका ववषमभा आन्तियक 
रूऩभ ैकेही वववादहरु प्रशस्त भात्राभा देखखएका 
कायणरे गदाु मो ऩािरकाभा ऩनन मसको सही 
उऩमोग हुन सकेको देखखदैन।  
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५ व्मवसाम कय य व्मवसाम यस्जष्रेसन दस्तुयका 
नाभभा ब्रोकय वा शुल्क रगाउने गयी सुधाय 
मोजना फनाउनु हुॉदैन। व्मवसाम दताु य 
नवीकयण फाऩत ्भात्र व्मवसाम दताु कयवा 
शुल्क रगाउने ववषमभा मी स्ऩष्ट हुनुऩने 
देखखन्छ। 

हारको स्थानीम ननकाम सॊयचना बन्दा 
अगाडडदेखख न ैकेही व्मवसामीहरुरे आफ्नो 
व्मवसाम सोहीअनरुुऩ दताु गदै आएको तय नमाॉ 
सॊयचना अन्तयगत स्थानीम तहभा आफ्नो 
व्मवसाम दताु नगयेको ऩाइएको छ।  साथै 
व्मवसाम कयका रूऩभा दोहोयो भायभा ऩयेको 
केही व्मवसामीहरुरे जनाएकारे मही मो शीषकु 
ऩनन वववाहदत न ैयहेको देखखन्छ। 

६ कुनै ऩािरकाहरूको स्थाननम सम्बावनाका 
आधायभा याजस्व सुधाय मोजना फन्नु ऩनेभा 
एउटै ढाॉचा य क्रिमाकराऩभा सधुाय मोजना 
फनाएको देखखमो। उदाहयणकोराचग कनतऩम 
गाउॉ ऩािरकाभा ढुॊगा चगटी य फारुवा जस्ता 
नदीजन्म ऩदाथ ुफाट ठुरो याजस्वको 
सम्बावना छ बने ठम रा शहयी ऺेत्रभा ववऻाऩन 
कयफाऩत उल्रेखनीम याजस्व प्राप्त गन ु
सक्रकन्छ। मसयी ऩािरकाको सम्बावनाराई 
उजागय गने गयी सुधाय मोजना फन्नु ऩने 
देखखन्छ। 

मो ऩािरकाको भु् म स्रोत ढुॊगा चगट्टी फारवुा, 
व्मवसाम कय आहद यहेका छन ्त्मसरेै मही 
ऺेत्रराई न ैथऩ व्मवस्स्थत गनुऩुने देखखन्छ। 

७ घय फहार कय य सम्ऩस्त्त कयभा स्वमॊ घोषणा 
गने ववचधका ववषमभा अध्ममन बएको ऩाइएन 
। घयफहार कयको दय व्मवसानमक य सॊस्थागत 
को हकभा फढी दय य आवािसमको हकभा कभ 
गनु ुउऩमुक्त हुदैन। मो घयफहार  हदने 
ब्मस्क्तको आएभा रा्ने बएकारे अरग अरग 
गनु ुत्रुहटऩमण ुहुन्छ। कनतऩम ऩािरकाभा अरग 
अरग गने गयी सुधाय मोजनारे हदएको सुझाव 
व्मक्त छैन। 

घय फहार कय य सम्ऩनत कयका बफषमभा फसेय 
छरपर गदा ुमो ऩािरकार ेआगाभी हदनभा 
प्रबावकायी रूऩभा उठाउने प्रनतफिता 
जनाउनबुएको छ। 

८ कयका दय य आधाय तोक्दा नछभेकी स्थानीम 
तहसॊग सभन्वम गने ववषमराई सभेत सफै 
स्थानीम तहको याजस्व सुधाय मोजनाभा 
सभावेश गनुऩुदुछ।  

मो ऩािरकारे आफ्नो नछभकेी ऩािरकाराई 
सभन्वम गयी कय याजस्वका फायेभा छरपर 
गने नगयेको ऩाइof] । अगाभी हदनभा 
आवश्मकताका आधायभा सभन्वम गयी फढ्ने 
प्रनतफिता जनाएको छन।्  

९ सुधाय मोजनाभा सभावेश बएका 
क्रिमाकराऩहरु व्मफहाियक बन्दा फढी 
सैिास्न्तक बएकारे स्थानीम तहफाट 
कामाुन्वमन हुने बफषमभा आशॊका छ।  

स्थानीम ऩािरकाहरुरे आ-आफ्नो एक कामकुार 
भात्र ऩाय गयेका छन।् मसकैायणरे ऩनन 
याजस्वका सन्दबभुा ऩािरकाहरु आधायबमतरुऩभा 
हदगो फन्न सकेका छैनन ्मसका राचग 
सिैास्न्तक कुयाहरुराई ऩकडदै व्मवहाियक रुऩभा 
स्थानीम आफ्ना कयदाताहरुराई कयका 
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सन्दबभुा जागरुक फनाउनऩुने देखखन्छ । 
१०  प्रदेश सयकाय य  सॊघीम सयकायरे दय तोक्ने य 

सॊकरन गने तय स्थानीम तहराई सभेत 
फाॉडपाॉड हुने कय हरुभा स्थानीम तहरे गनुऩुने 
बमिभकाभा याजस्व सुधाय मोजना भौन  छ।  

स्थानीम कयदाताहरुसॉग फसेय छरपर गदाु 
फायम्फाय उनीहरूको गनुासो कयराई एक द्वाय 
प्रणारी भाध्मभफाट भात्र ऊठाउॉदा याम्रो हुने तथा 
कयको वायेभा कुन ैभ्रभ नयहने कुयाको जानकायी 
ऩाईएको छ। त्मसरैे कय ऊठाउॉ ने याजस्व अक्रपस 
एऊटै हुने य त्महह अक्रपसरे न ैस्थाननम, प्रदेश य 
सॊघीम गयेय फाॉडपाॉड गनेहो बने उचचत हुन्थ्मो 
होरा बन्ने गनुासो सनु्न ऩाइन्छ। 
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अनसुचूी २: तथ्माङ्क सङ्करन सचूी  
 

१ गाउॉ ऩालरकाको सॊक्षऺप् त ऩरयचम तथा हारको अवस्था 

 

सॊक्षऺऩ्तऩियचम 
- नाभाकयण 

- घयधुयी तथा जनसॊ्मा 

- ऺेत्रपर तथा वडा ववबाजन 

- प्रिसि स्थरहरु 

भु्मऩमवाुधायकोअवस्था 
- सडक, फाटो, ऩुर 

- बफजुरी 

- खानेऩानी तथा िसॊचाई 

- सावजुननक बवन तथा ऩमवाुधायहरु 

- पोहयभैरा व्मवस्थाऩन (पोहयको ऩियभाण य व्मवस्थाऩनको अवस्था) 

आधथयक अवस्था 

- उद्मोग, व्मवसाम तथा करकायखाना 

- भु्म व्माऩाियक केन्रहरु 

- प्राकृनतक तथा ऩमटुकीम सम्ऩदा 

१. गाउॉ ऩालरकाको सॊगठन तथा याजस्व प्रशासन 

 

हारको सॊगठन सॊयचना 

- कभचुायीहरुको वववयण 
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ि.सॊ. ऩद स्वीकृत दयफन्जदी ऩदऩुततय 
स्थामी कयाय 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

१७     
 

बौततक सुववधाहरु 

- कामाुरमका बवनहरु 

- सवायी साधन 

- पननचुय, कम्प्मुटय, वप्रन्टय 

याजस्व शाखा तथा याजस्व प्रशासन 

- याजस्व शाखाभा कामयुत कभचुायीहरुको वववयण 

ि.सॊ. नाभ ऩद स्जम्भेवायी 
१    

२    

३    

४    
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- कामकुऺ तथा काम ुस्थरको ऩमाुप् तता 

- पननचुय, कम्प्मुटय, वप्रन्टय तथा अन्म बौनतक सुववधाहरु 

- याजस्व सम्फन्धी डाटा फेस, याजस्व प्रशासनभा सफ्टवेमय य त्मसको प्रमोग 

- कम्प्ममटय वविरङ्ग प्रणारीको प्रमोग 

गाउॉ ऩालरकाको आम (आन्जतरयक तथा वाह् म) सम्फन्जधी वववयण 

 

- ववगत तीन आचथकु वषहुरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ य २०७७⁄७८) को मथाथ ुआम वववयण 

- चारु आचथकु वषकुो (२०७८⁄७९) को अनुभाननत⁄फजेट वववयण य गत चौभािसकको मथाथ ुवववयण 

- चारु आचथकु वषकुा राचग गाउॉ  सबारे ऩाियत गयेको कय, शुल्क तथा दस्तुयका दयहरु 

 

अन्जम दस्तावेज तथा सूचनाहरु 

- ननवाुचचत ऩदाचधकायीहरुको वववयण 

- गाउॉ   सबारे ऩाियत गयेको आचथकु ऐन 

- याजस्वसॉग सम्फस्न्धत अन्म नीनत तथा कामिुभहरु 

- गाउॉ ऩािरकाको फस्तुस्स्थनत वववयण (Profile) 

- याजस्व ऩियचारनका राचग बएका प्रबावकायी प्रमासहरु 
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अनसुचूी ३: ववषमगत ववश् रषेणको नभनूा पायाभ 

क) याजस्व तपय  

१) सम्ऩतत कय 

 सम्ऩस्त्त कय कामाुन्वमन प्रायम्ब बएको आचथकु फषु्   

 जम्भा कयदाता सङ््मा:  

 गत आचथकु फषभुा उठेको जम्भा यकभ रु्  

 चार ुआचथकु फषकुो वावषकु रष्यमम रु्  

 चार ुआचथकु फषकुो गत भहहनासम्भ उठेको यकभ रु्  

 अचधकतभ य न्ममनतभ कय नतने व्मस्क्तरे कनत नतयेका छन?् अचधकतभ रु्            
न्ममनतभ रु्  

 गत आचथकु फषसुम्भको फक्मौता यकभ रु्  

 

२) बूलभकय (भारऩोत) 

 

 गाउॉऩािरका िबत्रको जम्भा खेतीमो्म ज्गाको कम र ऺते्रपर्   (ऩािरकाभा तथ्माङ्क 
उऩरब्ध नबए भारऩोत वा नाऩी कामाुरमफाट प्राप् त गन ुसक्रकने) 

 गत आ.फ. भा उठेको यकभ रु् 
 गत आ.फ.सम्भको जम्भा फक्मौता यकभ रु्  

 

३) व्मवसाम कय 

 दताु बएका व्मफसानमक पभकुो सङ््मा: 
 गत आ.फ. भा उठेको जम्भा यकभ रु् 
 चार ुआ.फ.को वावषकु रष्यमम रु् 
 चार ुआ.फ. को गत भहहनासम्भ उठेको यकभ रु् 
 अचधकतभ य न्ममनतभ कय नतने व्मस्क्तरे कनत नतयेका छन ्? अचधकतभ रु्            

न्ममनतभ रु्  

 गत आ.फ.सम्भको फक्मौता यकभ रु् 
 दताु हुन फाॉकी यहेका पभकुो सङ््मा रु् 

 

ि.सॊ. व्माऩाय व्मवसामको वववयण साना रगानी भझौरा रगानी ठूरा रगानी कैक्रपमत 

१ उद्मोग     

२ ववत्तीम सॊस्था (फैंक, ववकास फैंक, 
सहकायी ववभा, आहद) 
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३ व्माऩाियक बवन, भर, ननजी 
अस्ऩतार, सॊस्थागत करेज 
ववद्मारम  

    

४ डडरय तथा थोक वविेता     

५ अन्म व्मवसाम     

 

४) व्मवसाम वहार कय 

 

 सॊस्थागत रुऩभा (फैंक, सयकायी, नीस्ज ववद्मारम, सयकायी कामाुरम आहदराई) बाडाभा हदएका 
घयहरुको सङ््मा:   औषत भािसक घय बाडा यकभ रु् 

 व्मवसानमक पभ ु(ऩसर, होटेर, येष् टुयेन्ट आहद) राई बाडाभा हदएका घयहरुको सङ््मा:         
औषत भािसक घय बाडा यकभ रु् 

 आवािसम प्रमोजनका राचग बाडाभा हदएका घयको सङ््मा:  औषत भािसक घय 
बाडा यकभ रु् 

 चार ुआ.फ.को वावषकु रष्यमम रु् 
 चार ुआ.फ. को पाल्गणु भहहनासम्भ उठेको यकभ रु् 

 

५) जडडफुटी, कवाडी य जीवजन्जतु कय 

 जडडफटुी सङ्करन गने व्मफसामीको सङ््मा:      सङ्करन हुने जडडफटुीको औषत ऩियभाण्       
के.जी. 

 प्रनत के.जी. जडडफटुी कयको दय्  चार ुआ.फ.को रष्यमम् 
 

ि.सॊ. वस्तहुरु ईकाई कुर सङ्करन ऩरयणाभ अनभुातनत भलु्म 

क जडडवटुी जन्जम वस्तहुरु    

     

     

ख कवाडी जन्जम वस्तहुरु    

     

     

ग जीवजन्जत ु    
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ख) गैय कय याजस्व तपय  

 

१) लसपारयश/प्रभाखणत दस्तुय (वडा य ऩालरकाफाट गरयने सफ ैक्रकलसभका) 

 

 गत आ.फ. भा सफ ैगियएको िसपाियश प्रभाखणतको सङ््मा: 
 िसपाियश/प्रभाखणत दस्तयुको न्ममनतभ दय्  िसपाियस/प्रभाखणत दस्तयुको 

अचधकतभ दय् 
 गत आ.फ. भा प्राप् त मथाथ ुआम रु् 
 चार ुआ.फ.को वावषकु रष्यमम रु् 
 चार ुआ.फ. को पाल्गणु भहहनासम्भ उठेको यकभ रु् 
 वावषकु रुऩभा दताु य नववकयण सम्फन्धी सेवाको ववफयण् 

ि.स. सेवाको क्रकलसभ सङ््मा दस्तयुको 
दय 

सङ्करन हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

गत आ.फ 
भा प्राप् त  
यकभ 

१ एप एभ येडडमो     

२ 
घ वगकुो ननभाणु व्मवसामी 
ईजाजत 

    

३ ववद्मारम स्थाऩना     

४ ऩत्रऩबत्रका     

५ व्माऩाियक पभ ु     

६ सहकायी     

७ अन्म     

 जम्भा     
 

 

२) बवन तनभायण अनुभतत दय 

 वावषकु रुऩभा ननभाुण हुने नमाॉ घयको सङ््मा: 
 नक्शाऩास प्रकृमाभा आउने गयेका घयहरुको प्रनतशत् 
 नक्शाऩास दस्तयुको दय प्रनतवग ुपीट् 
 गत आ.फ. भा ऩास बएका नक्सा सङ््मा:  दस्तयु फाऩतको मथाथ ुआम् 
 चार ुआ.फ.को वावषकु रष्यमम रु् 
 चार ुआ.फ. को पाल्गणु भहहनासम्भ उठेको यकभ रु् 
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३) सेवा शुल्क 

ि.स. सेवाको क्रकलसभ दय सेवाग्राहीको 
सङ््मा 

सङ्करन 
हुनसक् ने कुर 

याजस्व 

गत आ.फ भा 
प्राप् त  यकभ 

१ हाटफजाय     

२ ऩाक्रकुङ     

३ फहार बफयौटी शलु्क     

४ पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन (सयसपाई)     

५ सडक फस्त्त     

६ शौचारम     

७ ऩाकु     

८ ऩमटुक्रकम स्थर     

९ सडक, फसऩाकु     

१० अचर सम्ऩनत भमल्माङ्कन     

जम्भा     

 

४) बफिी 

ि.स. सम्ऩततको क्रकलसभ 
EIA/IEE प्रततवेदन 
अनसुायको ऩरयणाभ 

दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने कुर 
याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को ठेक् का 

यकभ 

१ 

ढुॊगा 
चगट्टी 
वारवुा 
भाटो 
स्रेट 

अन्म 

     

२ 
टेण्डय पभ ु(फावषकु 
सङ््मा) 

     

३ 
ऩसु्तक वा नक्शा 
(सङ््मा) 

     

४ अन्म सम्ऩनत      

जम्भा      
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५) सम्ऩतत बाडा 

ि.स. सम्ऩततको क्रकलसभ ऩरयणाभ दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को 

अनभुान 
१ भेिसन औजाय      

२ घय वा ज्गा वा ऩोखयी      

३ अन्म सम्ऩनत      

जम्भा      

 

६) दण्ड जरयवाना 

ि.स. दण्ड जरयवानाको क्रकलसभ ऩरयणाभ दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को 

अनभुान 
१ नक्शा ऩास      

२ छाडा गाईवस्त/ऩश ु      

३ सडक वा सडक ऩेटी      

४ पोहोयभरैा      

 अन्म      

७) सवायी साधन कय (टेम्ऩो, स्जऩ, रक, हटऩय, भ्मान, भाईिोफस, लभतनफस/फस) 

ि.स. सवायी साधनको 
क्रकलसभ 

सङ््मा दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने कुर 
याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को अनभुान 

१ टेम्ऩो      

२ स्जऩ      

३ िभननरक      

४ रक      

५ हटऩय      

६ भ्मान      

७ भाईिोफस      

८ िभननफस      

९ फस      

 अन्म      
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८) प्रदेशसॉग फाॉडपाॉड हुने याजस्व 

ि.स. याजस्वको क्रकलसभ ऩरयणाभ दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने कुर 
याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को अनभुान 

१ सवायी साधन कय      

२ घयज्गा यस्जष् रेशन शलु्क      

३ भनोयञ् जन कय (कयदाता)      

४ ववऻाऩन कय (कयदाता)      

 अन्म      

 

९) गाउॉ ऩालरकाको स्वालभत्तभा यहेको जग्गा य मसको हारको उऩमोग सम्फन्जधी वववयण् 

 

१०) गाउॉ ऩालरकाभा सावयजतनक, ऩततय ऐरानी जग्गा य मसको हारको उऩमोगको अवस्था् 

 

 

११) गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्रका भहत्वऩूणय ऩमयटक्रकम य धालभयक स्थरहरु सम्फन्जधी वववयण् 

 

१२) आन्जतरयक आमका अन्जम कुनै थऩ सॊबाव्म स्रोत बएभा सोको वववयण्  

 

गाउॉऩालरका आम स्रोतहरु तथा हारको अवस्था 

ि. 
सॊ. 

आमका प्रकाय सम्बावनाको 
वववयण 

सङ्करन 
बएको⁄ नबएको 

दय तनधाययणको 
अवस्था 

क कय तपय     

१ बमिभ कय (भारऩोत)    

२ सम्ऩस्त्त कय    

३ सवायी कय     

४ घय ज्गा फहार कय    

५ व्मवसाम कय    

६ जडीवटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय    

ख अन्जम याजस्व    

१ ढुङ्गा, चगट्टी, वारवुा, भाटो, काठ, दाउया, 
स्रेट, आहद जस्ता वस्तकुो वविी तथा 
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ननकासी शलु्क 

२ नक्साऩास दस्तयु    

३ व्मस्क्तगत घटना दताु शलु्क    

४ वहार ववटौयी शलु्क    

५ ऩाक्रकुङ्ग शलु्क    

६ अस्ऩतार सञ् चारन शलु्क    

७ पोहयभरैा व्मवस्थऩन शलु्क    

८ स्थानीम खानेऩानी शलु्क    

९ स्थानीम ववद्मतु भहशरु    

१० केवरकाय, रेक्रकॊ ग, कामाक्रकङ्ग, 
फन्जीजम्ऩ, जीऩफ्रामय, ऩाया्राईडडङ्ग, 
आहद भनोयञ् जन तथा साहसी खेरकुद 
सम्फन्धी सेवा तथा व्मवसामभा 
सेवाशलु्क 

   

११ ननभाुण, सञ् चारन य व्मवस्थाऩन गयेका 
स्थानीम ऩमवाुधाय तथा सेवाभा सेवाशलु्क 
(खानेऩानी, ववजरुी, धाया, अनतचथ गहृ, 
धभशुारा, ऩसु्तकारम, सबागहृ, ढर 
ननकास, सडक फस्त्त, शौचारम, ऩाकु, 
ऩौडी ऩोखयी, व्मामाभशारा, ऩमटुक्रकम 
स्थर, हाटफजाय, ऩश ुवधशारा, शवदाह 
गहृ, धोववघाट, सडक, फसऩाकु, ऩरु, 
आहद 

   

१२ भमल्माङ्कन सेवा शलु्क    

१३ दताु, अनभुनत तथा नवीकयण दस्तयु 
(एपएभ येडडमो सञ् चारन, घ वगकुो 
ननभाुण इजाजतऩत्र, ववद्मारम स्थाऩना, 
स्थानीम स्तयका व्माऩाियक पभ,ु आहद) 

   

१४ ढुङ्गा, चगट्टी, वारवुा, ननु, भाटो तथा 
स्रेट जस्ता वस्तकुो सवेऺण, उत्खनन 
तथा उऩमोग शलु्क 

   

१५ वडा कामाुरम भापुत गियने िसपाियस 
तथा प्रभाखणत दस्तयु 

   

१६ दण्ड जियवाना    
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गाउॉऩालरकाको स्वालभत्व वा बोगचरनभा यहेका जग्गा य बवन 

ि.सॊ. जग्गा यहेको स्थान क्रक.नॊ. ऺेत्रपर हारको उऩमोग बाडा वा फहार 
यकभ (महद बएभा) 

क स्वालभत्व यहेको जग्गा 
१      

२      

३      

४      

५      

ख बोगचरनभा यहेको जग्गा 
१      

२      

३      

४      

५      

 

गाउॉ ऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेका बवन 

ि.सॊ. बवन यहेको स्थान बवनको वववयण हारको उऩमोग बाडा वा फहार 
यकभ (महद बएभा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

 

बवन सम्फन्जधी वववयण 

ि.सॊ. घयको वगीकयण अनभुातनत 
सङ््मा 

फहारभा 
बएको 
सङ््मा 

औसत 
फहार दय 

१ व्माऩियक प्रमोजनका राचग ननिभतु बवन⁄घयहरु 
(नोट: व्माऩाियक कम्प्रेक्स, ऩाटॊ प्मारेस, 
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अस्ऩतार, कोल्ड स्टोय, नीस्ज ववद्मारम तथा 
क्माम्ऩस, आहद) 

२ औद्मोचगक प्रमोजनका बवन⁄घयहरु    

३ आवािसम बवन⁄घयहरु    

३.१ कच् ची घयहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अध ुकच् ची घयहरु (भाटोको जोडाई य कॊ क्रिट वा 
स्स्टरको छाना बएको) 

   

३.३ वऩरय िसस्टभ नबएको ऩक् की घय (Without RCC 

Frame Structure) 

   

३.४ वऩरय िसस्टभ बएको ऩक् की घय (With RCC 

Frame Structure) 

   

जम्भा    

 

जग्गा सम्फन्जधी वववयण 

ि.सॊ. जग्गाको क्रकलसभ अनभुातनत 
ऺेत्रपर 

औसत भलु्माङ्कन दय (भारऩोत 
कामायरमको आधायभा) 

कैक्रपमत 

१ शहयी ऺेत्र    

२ आवासीम ऺेत्र    

३ कृवष ऺते्र    

४ वन तथा अन्म ऺेत्र    

जम्भा    

 

फहार ववटौयी 

ि.सॊ. सम्ऩस्त्तहरु ईकाई ऩरयभाण दय 
क बवन तथा कोठाहरु    

     

ख भेिसनहरु    

     

ग सावजुननक सम्ऩस्त्त    
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गाउॉ ऩालरकारे तनभायण, सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन गयेका सेवा 

ि.सॊ. सेवाहरु उऩरब्ध गयाईएको 
स्थान वा ऺेत्र 

ईकाई य 
ऩरयभाण 

सेवा शलु्कको 
सॊबावना के छ 

? 

हारको अवस्था 
(आम) 

१ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन     

२ स्थानीम खानेऩानी     

३ ववजुरी     

४ धाया     

५ अनतचथ गहृ     

६ धभशुारा     

७ ऩसु्तकारम     

८ सबागहृ     

९ ढर ननकास     

१० सडक वस्त्त     

११ सावजुननक शौचारम     

१२ ऩाकु     

१३ ऩौडी ऩोखयी     

१४ व्मामभशारा     

१५ ऩमटुकीम स्थर     

१६ हाट फजाय     

१७ ऩश ुफधशारा     

१८ शवदाह गहृ     

१९ फसऩाकु     

२० अन्म ऩाक्रकुङ्ग ऺते्र     

२१ िसपाियश तथा प्रभाखणत     

२२ दताु, अनभुनत, नववकयण 
दस्तयु 

    

२३ भमल्माङ्कन सेवा शलु्क     

२४ नक्साऩास     

जम्भा     
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वस्तुगत ववश् रेषणको नभूना पायाभ 

 

अय शीषयकहरु अवश्यक सचूना सचूनाको सम्भाव्य स्रोतहरु 

भूलम कर (मािपोत) जग्गाको क्षेत्रफि तथा उपयोग मािपोत कायायिय 

सम्पलत्त कर सम्पलत्त धनी तथा लनजको नाममा रहकेा 

जग्गा तथा संरचना 

स्थानीय तह, मािपोत कायायिय, 

सभेक्षणहरु 

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

कायायिय, व्यवसालयक सङ्खघ संगठनहरु 

सवारी कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा सवारी साधनहरु यातायात व्यवस्था कायायिय 

बहाि लवटौरी शुल्क भाडामा ददएको जग्गाको क्षेत्रफि र भाडा दर स्थानीय तह 

घर जग्गा बहाि कर भाडामा ददईएका घरहरु तथा प्रचलित दर कर कायायिय, जनगणना तथा 

सवेक्षणहरु 

लवज्ञापन कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीय तह 

मनोरञ् जन कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा लसनेमा हिहरु स्थानीय तह 

सवारी पार्ककङ शुल्क पार्ककङ क्षेत्रको क्षेत्रफि तथा सवारी प्रवेश 

सङ्ख्या 

स्थानीय तह तथा स्थिगत सवेक्षण 

खानेपानी महशुि धारा सङ्ख्या तथा पानीको उपयोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

लवदु्यत महशुि लमटर सङ्ख्या तथा लवजुिीको उपभोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन 

शुल्क 

सेवा लिनेको सङ्ख्या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

ढि लनकास सेवा शलु्क सेवा लिनेको सङ्ख्या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

हाटबजार सेवा शुल्क हाटबजार क्षेत्रको क्षेत्रफि स्थिगत सभेक्षण 

पशु वधशािा सेवा शलु्क औषत पश ुवध सङ्ख्या स्थिगत सभेक्षण 

सावयजलनक संरचना 

ममयत सम्भार शलु्क 

प्रत्यक्ष सेवा लिनेको सङ्ख्या स्थानीय तह 

भाडा तथा बहाि भाडा बहािमा ददएको पसि, घर तथा 

प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

मेलसन तथा औजार भाडा भाडामा ददएको मेलसन तथा औजार र 

प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

ताि, पोखरी तथा जग्गा 

भाडा 

ताि, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ्ख्या तथा 

क्षेत्रफि तथा प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

प्राकृलतक स्रोत लनस्काशन पररणाम EIA प्रलतवेदन, स्थिगत सभेक्षण 
 

कुि अय सम्भाव्यता पलहचान (लशषयकगत रुपमा लवश् िषेण गन)े 

लववरण सङ्ख्या औषत कर वा शलु्कको दर सम्भाव्य रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुि अय सम्भाव्यता    
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खदु अय सम्भाव्यता पलहचान  

लववरण रकम 

कुि अय सम्भाव्यता  

खुद अय सम्भाव्यता: करको दायरामा ल्याउन सदकन े(कुि सम्भाव्यताको ... 

प्रलतशतिे हुन ेरकम) 

 

 

खदु अय सम्भाव्यता पलहचान (अय ठेक् का) 

लववरण रकम 

कुि अय सम्भाव्यता  

करको दायरामा ल्याउन सदकने (कुि सम्भाव्यताको ... प्रलतशति ेहुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरहडे खचय (अयको १५ प्रलतशति ेहुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (अयको १० प्रलतशत)  

खदु अय सम्भाव्यता (प्रारलम्भक ठेक् का ऄङ्खक)  

 

लनश्कषय: 

सम्भाव्यता पलहचान पलछ अय 

सङ्खकिनमा ठूिो खाडि (GAP) 

देलखएका अय लशषयकहरु 

खाडि ठूिो हुनकुो कारण समाधानका उपायहरु 
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अनसचूी ४ : कामयिभका झरकहर तथा भाइन्जमटू 
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राजश्व सधुार कायययोजना प्रलतवदेनमालथ सझुाव सकंिन 

 

 


