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ऩरयच्छेद १: ऩरयचम 

 

१.१ ऩषृ् ठबिूभ 

 

नेऩारको भूर याज्म सञ् चारन सॊयचना सघ,घप रदेदेर य थाथान म गयत त न तहको हेने तथा याज्मरतिकतको रदेमोग 
त नै तहरे विद्मभान सॊिैधाननक व्मिथाथा यहेको छ । सॊिधैाननक अधधकायभबत्र यहत थाथान म सयकाय सञ् चारन 
ऐनप २०७४ रे थाथान म सयकायहरुराई कामय तिजम्भेिायत तथा स्रोत ऩरयचारन गनय सक ने उरेय म अधधकाय एदोको 
छ । थाथान म सयकायरे आ-आफ्नो ऺेत्रभा ऩने सेिा रदेिाह तथा विकास ननभायणको ऺभताराई िवृि गनय आम 
ऩरयचारन ऺभताराई िवृि गनय आम ऩरयचारन ऺभताभा ऩनन सेधाय गनय आिश्मक हेन्छ । मसका अनतरयकत 
रदेाकृनतक तथा अन्म भानि म कायणरे अकथाभात भसजयना हेने रदेनतकेर ऩरयतिथाथनतराई साभना गनयसक ने गयत 
उत्थानर र हेन ऩनन आम ऩरयचारन ऺभता सेदृढ हेने ऩदयछ । 

 

थाथान म सयकायराई सॊविधानद्िाया रदेदान गरयोको कामयतिजम्भेिायत ऩेया गनय आिश्मक ऩने साधनको ऩरयऩूनतयका 
राधग सघ,घ तथा रदेदेर सयकायफाट वितित्तम सभान कयण अनेदानप सरतय अनेदानप सभऩेयक अनेदान य विरेष 
अनेदान एदन सक ने व्मिथाथा गयेको छ । सघ,घ तथा रदेदेर सयकायफाट रदेदान गरयने मथातो अनेदानरे भात्र 
थाथान म तहको खिय आिश्मकता ऩेया गनय सम्बि नहेने य याज्म रतिकतको फाॉडपाॉड गदाय याज्मको याजथाि 
अधधकायको सभेत तहगत सयकायफ च रतिकतको फाॉडपाॉड गरयने हेॉदा सघ,घ म वित्त व्मिथाथाऩनका भान्मता 
अनेसाय थाथान म तहराई विभबन् न कय तथा गैय कय रगाउने य उााउने गयत याजथाि अधधकाय सभेत सॊिैधाननक 
रुऩभै रदेदान गरयोको छ । अनेदान य याजथाि अधधकाय फाहेक थाथान म तहरे सॊविधान य सघ,घ म कानून 
फभोतिजभ याजथाि फाॉडपाॉड फाऩत रदेाप् त गनयसक ने य नेऩार सयकायको ऩूिय थाि कृनतभा ऋण भरन सक ने कानेन  
व्मिथाथा सभेत गरयोको छ । 
 

चचत्र नॊ. 1 : ववत्तीम हस्तान्तयण प्रक्रिमा 
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ऐनको रदेािधान अनेसाय थाथान म सयकायराई रदेाप् त बोका वित्त म अधधकायराई व्मितिथाथत तथा न्मामोधचत 
तरयकारे ऩूणयरुऩभा ऩरयचारन गनय थऩ रदेमास गनेयऩने आिश्मकता भहरेस बोको छ । मसको भेय म कायणहरुभा 
थाथान म सयकायराई रदेाप् त कनतऩम अधधकायहरु नमाॉ बोकोरे त्मसका राधग आिश्मक न नत तथा कामयविधधप 
सॊगानात्भक व्मिथाथाप सूचना तथा तथ्माघ,क रदेणारतको थाथाऩनाप आमको सम्बािना अध्ममनप ननमन्त्रण 
रदेणारतको थाथाऩना आएद व्मिथाथा तथा अभ्मासको कभ  हेने यहेको छ । 

थाथान म सयकायको फढ्दो खचय धान् नका राधग य उन हरुको साभथ्मय िवृि गनयका राधग त  ननकामहरुको 
आन्तरयक याजथाि ऩरयचारन ऺभताभा िवृि गनेयऩने आिश्मकता फन् न ऩेगेको छ मसका राधग थाथान म तहको 
याजथाि अधधकायका सम्बािनाहरुको खोज  गनेप सम्बाव्म ऺेत्रको याजथाि ऩरयचारनका राधग अिरम्फन गनेयऩने 
न नतगतप कानून  य व्मिथाथाऩकीम सेधायका उऩामहरु ऩएहचान गयत कामायन्िमनभा ल्माउने य त  सफै रदेमासका 
आधायभा आगाभ  एदनभा ऩरयचारन गनय सककने िाथातविक आन्तरयक आमको रदेऺेऩण गने कामयका राधग 
याजथाि सेधाय कामयमोजना खाॉचो देखखन्छ । 

याजथाि सम्फन्ध  ितयभान तिथाथनत अध्ममनप विश् रेषण गयत याजथाि सेधायका राधग गनेयऩने कामयहरुको ऩएहचान 
गनेप सभग्र याजथाि रदेरासनराई सेदृढ गने तथा सोका आधायभा आगाभ  त न आधथयक िषयको याजथाि रदेऺेऩण 
कामयभा सहज कयण गने रदेमोजनाका राधग फागभत   रदेदेर अन्तयगतका थाथान म तहहरुरे याजथाि सेधाय 
कामयमोजना (Revenue Improvement Action Plan) तमाय गयत थाथान म तहहरुको याजथाि सेधाय गनयका राधग 
अिरम्फन गनेयऩने किमाकराऩहरुको कामयमोजना आिश्मक छ । सो कामयका राधग रदेदेर तथा थाथान म रासन 
सहमोग कामयिभरे मस रदेदेर अन्तयगतका विभबन् न थाथान म तहहरुको याजथाि सेधाय कामयमोजना तमाय गनयका 
राधग आिश्मक रदेाविधधक सहमोग गने कामयिभ यहेको छ । 

याजथाि सेधाय मोजना तजेयभाको िभभा बोका रदेमासहरुभा गाउॉ ऩाभरकाका रदेनतननधधप कभयचायत तथा अन्म 
सयोकायिारा ऩऺहरुरे याजथाि ऩरयचारनको ऺेत्रभा आधायबूत अभबभेख कयणप गाउॉ ऩाभरकाको आन्तरयक आम 
सेधायका राधग सहबाधगतात्भक विधधफाट सभथामा तथा अिसयहरुको ऩएहचान गयत भेय म उऩरतिधधका रुऩभा 
गाउॉ ऩाभरकाको कामयमोजना तमायत य आम सम्बाव्मताको विश् रेषण गयत गाउॉ ऩाभरकाको आम रदेऺेऩणराई 
भागयदरयन जथाता कामयहरु यहेका छन ्। 
 

१.२ याजस्व सधुाय मोजनाको औचचत्म 
 

सघ,घ मताभा तहगत सयकायराई सॊविधानरे नै कामयतिजम्भेिायत ननतिश् चत गयत त  तिजम्भेिायतहरु ऩेया गनय आिश्मक 
स्रोतको व्मिथाथा गदाय अन्तयसयकायत वितित्तम हथातान्तयणको अरािा आफ्नो कामयऺ ेत्रभा तोककोका स्रोतफाट 
सॊविधानरे रदेदान गयेको अधधकाय अनेरुऩ थाथान म तहरे याजथाि ऩरयचारन गयत साधन स्रोतको जोहो गदयछन ्। 
जनताको फढ्दो भाग फभोतिजभको खचय धान् नका राधग आिश्मक साभथ्मय अभबिवृि गनय ऩनन त  थाथान म 
सयकायहरुको आन्तरयक याजथाि ऩरयचारन ऺभताभा िवृि हेने अऩरयहामय देखखन्छ । मसका राधग थाथान म तहको 
याजथाि अधधकायका सम्बािनाहरुको खोज  गनयप सम्बाव्म ऺेत्रको याजथाि ऩरयचारनका राधग अिरम्फन गनेयऩने 
न नतगतप कानून  य व्मिथाथाऩकीम सेधायका उऩामहरु ऩएहचान गयत नतनको मथोधचत कामायन्िमन गनय य त  सफै 
रदेमासका आधायभा आगाभ  एदनभा ऩरयचारन गनय सककने िाथातविक आन्तरयक आमको रदेऺेऩण गने कामयका 
राधग याजथाि सेधाय कामयमोजना भहत्िऩूणय औजाय हेने विश् िास गरयन्छ ।  
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थाथान म तहराई कय िा गैय कय िाऩत यकभ नतने थाथान म ननिास हरुरे आपेरे नतयेको कयको सदऩेमोग बो 
नबोको ननगयान  गने य मस विषमभा ननमभभत रुऩभा आफ्नो गाउॉ ऩाभरका⁄नगयऩाभरकासॉग रदेश् न सोध् ने हेनारे 
गाउॉ ऩाभरका⁄नगयऩाभरकाहरु ऩनन जनतारदेनत सोझै उत्तयदाम  हेने िाताियण भसजयना हेन्छ । सेिा रदेिाहभा ऩनन 
सेधाय हेन्छ य जनताको सन्तेति टको भात्रा ऩनन फढ्दै जान्छ । आन्तरयक स्रोतफाट ऩरयचाभरत याजथाि खचय गदाय 
थाथान म तहरे केनैऩनन फाह् म रतयहरु ऩारना गनेय नऩने बोकोरे मसको भात्रा जनत फढत बमो त्मनत फढत 
भात्राभा थािामत्तताको अनेबूनत गदयछन ्। मसयत थाथान म तह रदेदेर तहरे जनत फढत थािामतता ऩूियक काभ गनय 
ऩाउॉ छन ्त्मनत नै सघ,घ मता सपर य सेदृढ हेॉदै जान्छ । 

िैधाननक रुऩभा नै स्रोत साधनभाधथ उल् रेय म अधधकाय रदेाप् त बोको राभो सभमसम्भ ऩनन आन्तरयक स्रोत तथा 
याजथाि कभजोय यहने य ननयन्तय सघ,घ तथा रदेदेरफाट रदेाप् त हेने अनेदानभा नै बय ऩनेयऩने अिथाथा बोभा 
थाथान म सयकायको थािामत्तता तथा दतगोऩनभा रदेश् नधचन्ह रा् ने सम्बािना यहन्छ । मस ऩरयऩेष्यममभा थाथान म 
सयकायहरुरे सभमभै कानेनरे अतिय तमायत एदोका ऺेत्रभा आन्तरयक याजथािको सम्बािना अध्ममन गयत 
कानेनसम्भत रुऩभा याजथािको ऺभता विथाताय गदै जाने आिश्मक हेन्छ । मसका राधग जन ननिायधचत 
ऩदाधधकायतहरु य या रसेिक कभायचायतहरुराई सॊविधानरे रदेदत्त गयेका काभ कतयव्म य अधधकायहरु केररता साथ 
सम्ऩादन गयत नागरयकहरुराई नछटो छरयतो गेणथातयतम सेिा रदेिाह सेननतिश् चत गनय सहमोग ऩे माउने ऩएहरो य 
भहत्िऩूणय कामय हो बने बखययै सम्ऩन् न बोका थाथान म तहको सॊथाथागत अिथाथा थाि-भूल्माघ,कन गयत सेधायका 
ऺेत्रहरुको ऩएहचान गयत तदनेरुऩ आिश्मकता य भागभा आधारयत  ऺभता विकासका कामयिभहरु सञ् चारन गदै 
रैजाने आिश्मक छ । मसका साथै थाथान म तहराई सॊविधान य ऐनरे एदोको अधधकाय रदेमोग गयत वित्त म 
रुऩभा सिर य सऺभ फनाउन याजथाि ऩरयचारन सम्फन्ध  ऻानप भरऩ य ऺभता अभबिवृि गदै साियजननक 
विकास ननभायण य सेिा रदेिाहभा सऺभ फनाउन आिश्मक छ । 

गाउॉ ऩाभरकाभा थऩ आन्तरयक याजथाि ऩरयचारन गनय मसको अधधकाय ऺेत्रभबत्र सफै उऩरधध आन्तरयक आमका 
स्रोतहरुफाट सम्बाव्म याजथाि ऩरयचारन गनेय अननिामय हेन्छ । मसभा सेधाय ल्माउन गाउॉ ऩाभरकाको फाह् म 
िाताियण तथा याजथाि रदेरासनको सभेत विश् रेषण गनेयऩने हेन्छ । मसैरे याजथाि ऩरयचारनभा सेधायका 
कृमाकराऩहरु ऩएहचान गयत सोको कामायन्िमनफाट थाथान म तहको आन्तरयक आमभा ऩनय सक ने बाि सभेतका 
आधायभा आगाभ  एदनभा रदेाप् त हेन सक ने याजथािको रदेऺेऩण गनय थाथान म सयकाय सञ् चारन ऐन २०७४ को 
रदेािधान फभोतिजभ मो याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभा गरयनेछ । मस याजथाि सेधाय कामयमोजनाफाट 
गाउॉ ऩाभरकाराई आफ्नो आन्तरयक आम ऩरयचारन सेधायका साथै याजथाि रदेऺेऩणराई मथाथयऩयकप सभन्मानमकप 
सहबाधगताभूरक य िैऻाननक फनाई फजेट तजेयभा रदेकृमाराई थऩ व्मितिथाथत गनय भद्दत ऩे् ने अऩेऺा गरयोको छ 
। मसै सन्दबयभा भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको आन्तरयक आम ऩरयचारनभा सेधाय ल्माउनको राधग याजथाि 
सेधायका कृमाकराऩहरु ऩएहचान गनय य ऩएहचान गरयोका कृमाकराऩहरुको कामायन्िमनफाट थाथान म तहको 
आन्तरयक आमभा ऩनय सक ने रदेबाि सभेतका आधायभा आगाभ  एदनभा रदेाप् त हेन सक ने याजथािको रदेऺेऩण गने 
कामयका राधग मो याजथाि सेधाय कामयमोजना ननभायण गनय राधगोको छ । याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभाको 
औधचत्मको राॊयासराई ननम् न धचत्रभा रदेथातेत गरयोको छ । 
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चचत्र नॊ. 2 : याजस्व सधुाय कामयमोजनाको औचचत्म  

 
 

१.३ मोजनारे याखकेा उद्देश्महरु 
 

गाउॉ ऩाभरकाको आन्तरयक आमका सम्बािनाहरुको ऩएहचान तथा अधधकतभ ऩरयचारनका राधग देखखोका 
सभथामाहरु न्मून कयण गनय कामयमोजना तमाय गयत सोको आधायभा आगाभ  ३ िषयको आम रदेऺेऩणभा 
गाउॉ ऩाभरकाराई सहमोग ऩेमायउने नै मस मोजनाको भूरबूत उद्देश्म हो । मस मोजनाका खास उद्देश्महरु देहाम 
अनेसाय यहेका छन ्: 
 

 थाथान म तहका जनरदेनतननध हरु तथा कभयचायतहरुराई याजथाि सेधाय कामयमोजना सम्फन्ध  
अभबभेख कयण गने । 

 र षयकगत रुऩभा सम्बावित कयका आधाय तथा विगत त न िषयको आन्तरयक आमको अिथाथाको 
विश् रेषण गने । 

 याजथाि िवृिको राधग आमका रदेभेख स्रोतहरुको सम्बािना य मथाथय असेरतभा बोको पयकको ऩएहचान 
गने । 

 थाथान म तहको याजथाि रदेरासनको सॊगानात्भक सघ,करन तथा बफभरघ,ग ऩिनत य आन्तरयक ननमन्त्रण 
रदेणारत सएहत ऩाभरकाको याजथाि रदेरासन तथा मसको कामयकेररताको विश् रेषण । 

 थाथान म तहको आन्तरयक आम िवृिका सम्बािनाहरु ऩएहचान गयत आम सेधाय कामयमोजना य रदेऺेऩण 
सएहतको आन्तरयक आम सेदृढतकयण कामयमोजना तमाय गने । 

१. स्थानीय तहको राजस्िका सम्भािना, वतनत सक् न े क्षमता र राजस्ि 

प्रशासनको विश् लेषण गरी आिश्यक सुधारका उपायहरु पवहचान गनत ।  

२. स्थानीय तहको आन्तररक आयका आधार, दायरा र दरको सम्भाव्यता 

विश् लेषण गरर राजस्ि प्रक्षेपण गनत ।  

३. व्यिसायमैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीय उद्यम, व्यिसाय लगायतका 

आर्थथक विकास क्रियाकलापहरुलाई करको आधार अन्तगतत समेट् न 

आिश्यक मागतदशतन प्रदान गनत । 

४. स्थानीय तहले अपनाउन ुपने आय सुधारका कायतयोजना तयार गरी 

सो राजस्ि सुधार गनत । 

५. आिवधक योजना अन्तगततका योजनाहरुको कायातन्ियन गनतको वनवमत्त 

स्रोत सुवनवश् चत गनत ।  

६. िार्थषक बजेटलाई बढी यथाथतपरक, प्रभािकारी र उद्दशे्यमूलक 

बनाउन । 

७. स्थानीय तहको काम कारिाहीलाई अझ ैपारदशी तथा नागररक प्रवत 

वजम्मेिार बनाउन । 
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 नमाॉ सम्बािनाहरुको ऩएहचान गदै थाथान म तहरे अऩनाउनेऩने सेधाय यणन नत सएहतको याजथाि सेधाय 
कामयमोजना तमाय गने । 

 थाथान म तहको विद्मभान आधथयक ऐन ऩेनयािरोकन गयत आगाभ  आधथयक िषयभा सेधायका राधग 
सेझाि रदेदान गने । 

 

१.४ मोजना तजुयभा ववचध य प्रक्रिमा 
 

गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभा रदेकिमा थाथान म ऩदाधधकायतप कभयचायतप सम्फतिन्धत सभभनतहरु य 
सयोकायिाराहरुको अऩनत्ि य ऺभता अभबिवृि गने उद्देश्मरे सहबाधगताभूरक विधध अिरम्फन गरयोको छ । 
मसको भागयदरयकका रुऩभा सघ,घ म भाभभरा तथा साभान्म रदेरासन भन्त्रारमद्िाया जायत गरयोको थाथान म 
तहको याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभा सम्फन्ध  एद्दरयनप २०७६ राई भरईोको छ । साथै थाथान म 
आिश्मकता अनेसाय सम्बाव्म थाथान म याजथािका स्रोतहरुराई सभेट्ने उद्देश्मरे तथ्माघ,क तथा साभान्म रदेरासन 
भन्त्रारमद्िाया जायत ननदेभरका फभोतिजभ कामयमोजना तजेयभाका चयणहरु मसरदेकाय यहेका छन ्। 

गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभा गने कामयिभ तम गयत सो सम्फन्धभा भकिानऩेयगढत 
गाउॉ ऩाभरकाप भकिानऩेयप फागभत  रदेदेर य मस ोन ् डड भस फ च बोको सम्झौता ऩश् चात विभबन् न सभमभा 
बोका छरपरहरुफाट गाउॉ ऩाभरकाफाट आिश्मक सन्दबय साभग्र  सघ,करन गयत अध्ममन टोरतराई रदेाप् त बोको 
हो । याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभाका राधग भेरत: Coaching & Mentoring (थाथरगत रुऩभा सॉगसॉगै काभ 
गदै भसकाउॉ दै जाने) विधधभा आधारयत हेनेछ । 

 भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा कामय रदेायम्ब गनेयबन्दा ऩएहरा ऩयाभरयदातारे रदेदेर रदेभरऺण केन्रको 
सम्फतिन्धत विऻ िा तोककोको कभयचायतहरुसॉग भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा गनेयऩने कामयको मोजना फनाई 
छरपरफाट अतिन्तभ रुऩ एदई अगाड  फढाईोको छ । 

 भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाफाट याजथाि कामयमोजना तजेयभा कामयको गेणथातय सेननतिश् चतताका राधग 
अनेगभन य परोअऩ तथा रदेदेर रदेभरऺण केन्रफाट अनेगभनभा काभ बोको छ । सो कामयका राधग सेिा 
रदेदामक सॊथाथारे मो कामय गनयका राधग विथाततृ कामयमोजना सभेत ऩेर गयेको धथमो । ऩयाभरयदातारे रदेदेर 
सेरासन केन्रको सम्फतिन्धत विऻ िा तोककोको कभायचायतहरुसॉग ननयन्तय सभन्िमभा कामय सम्ऩन्न बोको 
छ  ।  

 याजथाि सेधाय कामयमोजना ननभायण रदेकृमाराई सहबाधगताभूरक विधधफाट सञ् चारन गयेको धथमो । साथै 
मस विषमभा भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाका कभयचायतहरुको ऩनन ऺभता अभबिवृि गरयोको धथमो । मस 
सन्दबयभा भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाका अध्मऺप उऩाध्मऺ तथा अन्म जनरदेनतननधधप कभायचायत ोिभ ्
सयोकायिाराहरुको सहबाधगता य सभूह छरपरफाट याजथाि सेधाय सम्फन्ध  आिश्मकताहरु ऩएहचान 
गरयोको धथमो । 

 सघ,घ म भाभभरा तथा साभान्म रदेरासन भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको गाउॉ ऩाभरका तथा नगयऩाभरकाको याजथाि 
सेधाय कामयमोजना तजेयभा एद् दरयनप २०७६ भा उल्रेखखत सम्फतिन्धत पायाभहरु विधध तथा रदेकृमाहरु रदेमोग 
गयत (छरपर तथा कामयरारा) भापय त याजथाि सेधाय कामयमोजना ननभायण गरयोको छ । 

 मस रदेकृमाफाट ऩएहचान गरयोका आिश्मकताहरुराई ोकककृत गयत भकिानऩेयगढत गाउॉऩाभरकाको ३ िष े
याजथाि सेधाय कामयमोजना तमाय गरयोको छ य अतिन्तभ दथातािेज तमाय गयत भकिानऩेयगढत 
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गाउॉ ऩाभरकाराई रदेथातेनतकयण गयत आिश्मक सेझािहरुराई सघ,करन गयत दथातािेजराई अतिन्तभ रुऩ 
एदइोको छ । 

 याजथाि सेधाय कामयमोजनाको अतिन्तभ दथातािेज (विद्मेनतम तथा बौनतक रदेनत) भकिानऩयेगढत गाउॉ ऩाभरका 
य रदेदेर रदेभरऺण केन्रभा फेझाइोको छ । 

 रदेदेर रदेभरऺण केन्रफाट कामयिभको अतिन्तभ बेकतान  भरनका राधग रदेदेरभा गान भूल्माघ,कन सभभनतको 
अतिन्तभ भूल्माघ,कन ऩश् चात खचयसॉग सम्फतिन्धत आिश्मक विरप बयऩाई सएहत कामयिभको अतिन्तभ 
रदेनतिेदन फेझाइोको छ । 

 

१.५ कामयमोजना तनभायणका चयणहरु 
 

ऩयाभरयदातारे सहबाधगताभूरक विधध य रदेकृमा रदेमोग गयत याजथाि सेधाय कामयमोजना तमाय गरयोको धथमो । 
अध्ममनको सन्दबयभा रदेाप् त जानकयत य तथ्माघ,कहरुको ऩरयणात्भक य गेणात्भक विश् रेषण गनय भभधित 
विधधहरुको रदेमोग बोको धथमो । याजथाि सेधाय कामयमोजना तमाय गने िभभा ननम् न चयणहरु अऩनाइोको धथमो 
। 

चचत्र नॊ.  3 : कामयमोजना तजुयभाका चयणहरु  

 

 

 

१.५.१ सन्दबय साभाग्री सङ्करन तथा अध्ममन 

 

१ 
• राजस्ि सुधार कायतयोजना तजुतमा सम्बन्धी वनणतय र समय साररणी वनधातरण 

२ 
• योजना तजुतमा कायतदल गठन 

३ 
•  योजना तजुतमाका लावग आिश्यक सन्दभत सामाग्रीहरु सङ्कलन तथा अध्ययन 

४ 
•  प्रारवम्भक कायतशालाको आयोजना  

५ 
•  सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन एिम् विश् लेषण 

६ 
•  राजस्ि सुधार कायतयोजना तयारी (प्रारवम्भक) 

७ 
•  योजनाको मस्यौदा तयारी 

८ 
•  राजस्ि सम्भािना विश् लेषण तथा राजस्ि प्रक्षेपण 

९ 
•  मस्यौदा प्रवतिेदन गाउाँपावलकामा प्रस्तुवत र सुझाि सङ्कलन 

१० 
•  मस्यौदा पुनरािलोकन र अवन्तम मस्यौदा तयारी 
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अध्ममन कामयको रदेथभ चयणभा विऻ सभूहफाट विभबन् न स्रोतहरुफाट सन्दबय साभाग्र हरुको सघ,करन तथा 
ऩेनयािरोकन गरयोको धथमो । मस िभभा अध्ममन तथा ऩेनयािरोकन गरयोका भये म साभाग्र हरु देहाम 
अनेसाय यहेका छन ्: 
 

 गाउॉ ऩभरका तथा नगयऩाभरकाको याजथाि सेधाय कामयमोजना तजेयभा सम्फन्ध  एद्दरयनप २०७६ 

 नेऩारको सॊविधानप २०७२ 

 थाथान म सयकाय सञ् चारन ऐनप २०७४ 

 अन्तय सयकायत वित्त व्मिथाथाऩन ऐनप २०७४ 

 भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको ऩाश् ियधचत्रप २०७८ 

 भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको आम/व्मम विियण (आ.ि. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
 भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरको गाउॉ सबाफाट थाि कृत बोको आ.ि. २०७८⁄७९ का राधग ननधाययण गरयोको 

विभबन् न कयहरुको दय येट (आधथयक ऐन २०७८) 
 आन्तरयक याजथाि व्मिथाथाऩनको तसे्रो सेधाय कामयमोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
 नेऩार सयकायको सघ,घ म न नतप ऐनप ननमभािरतप मोजनाप आएद 

 ोकीकृत आधथयक सघ,केत तथा िधगयकयण य व्माय माप २०७४ 

 आधथयक कामयविधध तथा वित्त म उत्तयदानमत्ि सम्फन्ध  ऐनप २०७६ 

 

१.५.२ गाउॉ ऩािरकासॉग सम्ऩकय , छरपर य सूचना सङ्करन ववचध तनधाययण 
 

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाका अध्मऺप रदेभेख रदेरासकीम अधधकृतप सूचना रदेविधध अधधकृत तथा आन्तरयक रेखा 
ऩयतऺकसॉग रगामतसॉग रदेत्मऺ छरपर गयत गाउॉ ऩाभरकाकरे हारसम्भ ऩरयचारन गरय आोका कयका आधायहरुप 
याजथाि ऩरयचारनको अिथाथाप सेधाय गनय सककने ऺेत्रप याजथाि रदेरासनको ितयभान सॊयचनाप मसभा सेधाय गनय 
सककने ऺेत्रप ऩदाधधकायत तथा कभयचायतको ऺभता विकासका सिारहरु य हार तमाय गनय रागेको याजथाि सेधाय 
कामयमोजना तजेयभा य मसको रदेकिमाफाये जानकायत गयाई गाउॉ ऩाभरकाको बूभभका सम्फन्धभा थाऩ ट ऩारयोको हो ।  

 

याजथाि सेधाय कामयमोजनाका राधग कामयताभरका ननधाययण तथा कामयतिजम्भेिायत ननधाययण गयत आिश्मक सूचना 
सघ,करन पायाभ अनेसाय सम्फतिन्धत सूचनाप साभाग्र हरु आएदका आधायभा भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको 
याजथािको अिथाथा फाये जानकायत हाॉभसर हेनेका साथै भेय म सिारहरु ऩएहचान गनय भद्दत ऩेगेको छ । आिश्मक 
सन्दबय साभाग्र हरुको अध्ममन तथा विश् रेषण ऩश् चात विऻहरुको टोरतफाट तथ्माघ,क तथा सूचना सघ,करनका 
राधग आिश्मक पायाभहरुको विकास गरय सो पायाभराई अतिन्तभ रुऩ एदन मस कामयभा सघ,र् न विऻहरुफ च 
आिश्मक छरपर य अन्तयकिमा सभेत गरयोको धथमो । सूचना सघ,करनका राधग तमाय गरयोको  पायभहरु 
ननम् नानेसाय यहेका छन ्। 

 

 गाउॉ ऩाभरकाको ऩरयचमको राधग आिश्मक आधायबूत य सॊथाथागत सूचना तथा भेय म 
ऩदाधधकायतहरुसॉगको ऩयाभरयका राधग तमाय गरयोको सूचना सघ,करन चकेभर ट अनेसेच  १ भा यहेको 
छ । मस सूच भा भेय मत: गाउॉ ऩाभरकको सॊक्षऺप् त ऩरयचमप गानप याजथाि रदेरासनको अिथाथा य विगत 



 8 

त न आधथयक िषयको याजथाि ऩरयचारनको तिथाथनत फाये जानकायत भरने उद्देश्मरे मो पायभको रदेमोग 
गरयोको छ । 

 याजथािका भरषयकगत सभूह छरपरका राधग आिश्मक सूचनासॉग सम्फतिन्धत पायभ अनेसूच  २ भा 
यहेको छ । थाथान म सयकाय सञ् चारन ऐनप २०७४ भा व्मिथाथा बो अनेसाय कय य गैयकयहरुको 
भरषयकगत रुऩभा ितयभान सभथामाहरुप सम्बािनाप सभाधानका राधग गनेयऩने उऩामहरु य तिजम्भेिाय 
ननकामको ऩएहचान य कामायन्िमनको सभमािध का फायेभा सभूहगत रुऩभा छरपर गनयका राधग मो 
पायभ रदेमोगभा ल्माईोको हो ।  

 

१.५.३ तथ्माङ्क ⁄सूचना सङ्करन 
 

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको सघ,कभरत विगतका आम तथा व्ममप आधथयक ऐन तथा विननमोजन ऐनप न नत 
तथा कानूनहरु य ऩूियननधायरयत रदेश् नािरत तथा ढाॉचाभा गाउॉ ऩाभरका य िडाथातयका रदेाथभभक तथा द्वित म स्रोतफाट 
रदेाप् त तथ्माघ,क तथा सूचनाहरु विश् रेषण गरयोको हो । जसफाट कामयमोजना तजेयभा सम्फन्ध  अऩेग सूचनाप 
अथाऩ टता य भेय म सिार सम्फन्ध  जानकयत बमो । म  विषमभा थऩ रदे टताका राधग गाउॉ ऩाभरका अध्मऺप 
रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत य रेखा अधधकृतसॉग बोको अन्तकिय माभा ोक आऩसभा रदे ट हेनेऩने विषमप 
गाउॉ ऩाभरकारे बोधगयहेका चेनौत हरुप अऩेऺा य आिश्मकता फायेभा जानकायत आदान रदेदान बमो । त्मसऩनछ सफै 
रदेाप् त सूचनाहरु य अन्तकिय माफाट रदेाप् त िथातेतिथाथत फायेको थऩ थाऩ टता ऩनछ केहत अझ थाऩ ट हेनेऩने विषमहरु 
गाउॉ ऩाभरकाको रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत तथा रेखा अधधकृतसॉग टेभरपोन छरपर गरय थाऩ ट गयत सोहत 
आधायभा याजथाि सेधाय कामयमोजनाको रदेनतिेदन तमाय गरयोको छ ।  

  

१.५.४ याजस्व सुधाय कामयमोजना तमायी तथा याजस्व प्रऺेऩण  
 

सन्दबय साभाग्र  सघ,करन तथा अध्ममनप गाउॉ ऩाभरकासॉग सम्ऩकय प छरपर य सूचना सघ,करन विधध ननधाययण य 
तथ्माघ,क⁄सूचना सघ,करन रगामतका किमाकराऩहरु तथा रदेाप् त सेचनाको विश् रेषणका आधायभा ऩएहचान बोको 
िावषयक केर सम्बाव्मता य स्रोतफाट रदेाप् त हेन सक ने याजथािराई आगाभ  त न िावषयक िषयका राधग रदेऺेऩण 
गरयोको छ । साथै भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा भथामौदा रदेनतिेदनको रदेथातेनतकयण गयत रदेाप् त सेझािहरु 
सघ,र् न गयत अतिन्तभ रदेनतिेदन तमाय गरयोको छ । 

  

 

१.५.५ याजस्व सुधाय कामयमोजनाको कामायन्वमन तथा अनुशयण 
 

याजथाि सेधाय कामयमोजनाराई गाउॉ ऩाभरकारे आिश्मक छरपर तथा थाि कृनत गयत कामायन्िमन गने य 
कामयमोजना फभोतिजभ कामय बो नबोको बन् ने फायेभा सभम सभमभा सभभऺा य आिश्मकता अनेसाय सेधायका 
राधग छरपर गनय ननमभभत रुऩभा गने अनेगभन सम्फन्ध  सेझाि गरयने छ । याजथाि सेधाय कामयमोजना 
कामायन्िमन गदाय चाल्नेऩने यणन नत य किमाकराऩ तथा याजथाि ऩरयचारनका सम्फन्धभा भकिानऩेयगढत 
गाउॉ ऩाभरकाको ऩदाधधकायत तथा कभयचायतहरुराई रदेभरऺण गने कामय सम्ऩन् न बोको छ ।  

 

 

१.६ मोजनाका सीभाहरु 
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भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि सेधाय कामयमोजना ननम् नानेसायका स भाभा यहत तमाय गरयोको छ । 
 

 अध्ममन तथा विश् रेषण कामय रदेभेख रुऩभा कामायरमको अभबरेखप दथातािेजप रदेनतिेदन तथा द्वित म 
स्रोतहरूफाट रदेाप् त तथ्माघ,क तथा सूचनाहरूभा आधारयत छ ।  

 गाउॉ ऩाभरकाको कामायरमफाट रदेाप् त अभबरेख तथा दथातािेजप अन्तयिातायप गाउॉ ऩाभरकाका ऩदाधधकायतहरु 
तथा सम्फतिन्धत कभायचायतहरु य अन्म सयोकायिाराहरुसॉग गरयोको अन्तयकिमा तथा कामायराराफाट 
रदेाप् त सूचनाको आधायभा तमाय गरयोको छ । मसका अरािा रदेदेर सरेासन केन्र तथा ऩाभरकाभा 
भथामौदा रदेनतिेदन रदेथातेनतकयण गयत रदेाप् त सेझािहरु सघ,र् न गरयोको छ । 

 गाउॉ ऩाभरकाको जनसघ,य मा तथा आधथयक गनतविधधभा हेने िवृिप गाउॉ ऩाभरकाको सेिाभा हेने िवृि य 
नागरयक सन्तेति टभा हेने िवृिप भूल्माघ,कन दयभा हेने िवृि तथा याजथािका दयको ऩेनयािरोकन आएद 
कृमाकराऩहरूरे बविश्मको याजथाि सघ,करनभा असय गने बोताऩनन म  तथ्माघ,कहरू उऩरधध नबोको 
खण्डभा आम रदेऺेऩणभा आधाय भरन कएानाई हेन सकछ । 

 गाउॉ ऩाभरकाको अभबरेख व्मितिथाथत बइ नसकेको खण्डभा ऐनतहाभसक रदेिनृत देखखने तथ्माघ,कीम 
विश् रेषणका राधग आिश्मक तथ्माघ,क य सूचनाको अबािभा थाटाएटतिथाटकर टेल्सहरुको रदेमोग गयत 
विश् रेषण तथा रदेऺेऩण गनय अभर असहज हेने देखखन्छ । 
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ऩरयच्छेद २: गाउॉ ऩािरकाको सॊक्षऺप् त ऩरयचम 

 

२.१ सॊक्षऺप् त ऩरयचम 
 

चचत्र नॊ.  4 : गाउॉ ऩािरकाको नक्सा 
भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको 
याजथाि सम्बाव्मता ऩएहचानप 
ऩरयचारन य व्मिथाथाऩनका 
राधग गाउॉ ऩाभरकाको 
िथातेतिथाथनतप आधथयक 
गनतविधधप भानि म सॊसाधान 
तथा बौनतक स्रोत साधन 
रगामतको भहत्िऩूणय बूभभका 
यहन्छ । मस ऩरयच्छेदभा 
गाउॉ ऩाभरकाको सॊक्षऺप् त 
ऩरयचमप भानि सॊसाधनको 
अिथाथा य गाउॉ ऩाभरकाको 
बौनतक सम्ऩतित्तको अिथाथा 
रदेथातेत गरयोको छ । 
भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरका फागभत  रदेदेरअन्तगयत भकिानऩेय तिजल्राभा अितिथाथत चेये य ऩहाड  विरेषता 
फोकेको गाउॉ ऩाभरका हो । साविक भकिानऩेयगढत, फेढतचौय, सकोया तथा आभबञ्ज्माङ गाविसहरु भभरेय फनेको मो 
गाउॉ ऩाभरका १४८.७३ िगय कक.भभ. ऺेत्रपरभा पैभरोको छ । ऩूिय एाॊगन य छनतिन हार िकैमा गाउॉ ऩाभरका, 
ऩतिश्चभ हेटौंडा नगयऩाभरका हार उऩभहानगयऩाभरका य साविक बैस  दोबान गाउॉ  विकास सभभनत हार भबभपेदत 
गाउॉ ऩाभरका उत्तय साभयत जराधाय ऺेत्र आभ बञ्ज्माङ य सेकौया गाउॉ  विकास सभभनतफाट हार भकिानऩेयगढत 
गाउॉ ऩाभरका दक्षऺण िडा २,५,६,७ हेटौंडा नगयऩाभरका िडा नॊ. २,५,७,६, हएटमा, हनायभाड , छनतिन गा.वि.स.फाट 
हार हेटौंडा उऩभहानगय ऩाभरकाको २,५,७,६, १६, १७ िडा य िकैमा गाउॉ ऩाभरका भसभानाभा धथमो । मो गाउॉ ऩाभरका 
इराका १३ भध्मे ४ नॊ. इराकाभा ऩदयछ । भकिानऩेय तिजल्राको १० िटा थाथाननम तहको रुऩभा घोषणा हेॉदा 
भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरका कामभ बोको हो ।  
 

नाभाकयण 

भकिानऩेय याज्मको याजधान  भकिानऩेयगढतको रुऩभा ऩरयधचत यहेको धथमो । त्मसैफाट तिजल्राको नाभाकयण हेदै 
२०७३ सार पागेन २७ गत ेयाज्म य थाथान म तहका याजधान को नाभ कामभ गदाय भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरका 
नाभाकयण बोको छ ।  
 

२.१.१ अवत्स्थतत 
बौगोभरक अितिथाथनत सभेन्रत सतहको करयफ १३०४ भभटय सम्भको उचाईभा यहेको भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरका 
बौगोभरक अितिथाथनतका एहसाफरे २७ डडग्र  २१ भभनेट ३९ सेकेण्डदेखख २७ डडग्र  ३० भभनेट ४१ सेकेण्ड उत्तयत 
अऺाॊर य ८५ डडग्र  २ भभनेट ३७ सेकेण्डदेखख ८५ डडग्र  १३ भभनेट ८ सेकेण्ड ऩूिॉ देरान्तयभा पैभरोको छ । मस 
गाउॉ ऩाभरका भकिानऩेय तिजल्राको तिजल्रा सदयभेकाभ हेटौंडासॉग भसभाना जोडडोय ऩूिय तथा उत्तय बागभा यहेको 
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छ । साथै मस गाउॉ ऩाभरकाको ऩूियभा फकैमा गाउॉ ऩाभरका, ऩतिश्चभ हेटौंडा उऩभहानगयऩाभरका ब भपेदत 
गाउॉ ऩाभरका, उतयभा ब भपेदत गाउॉ ऩाभरका दक्षऺणभा हेटौंडा उऩभहानगयऩाभरका य फकैमा गाउॉ ऩाभरकासॉग भसभाना 
जोडडोको छ । तिजल्राको केर ऺेत्रपरको ६.५२ रदेनतरते बू–बाग ओगटेको छ । गाउॉ ऩाभरकाको िडागत 
ऺेत्रपरसम्फन्ध  विियण देहामको ताभरका नॊ. १ भा रदेथातेत गरयोको छ ।  

 

तािरका 1: वडा ववबाजन तथा बौगोिरक अवस्था सम्वन्धी वववयण  

 

ि.सॊ. सभावेश गाववस ऺेत्रपर (वगय क्रक.िभ.) ऺेत्रपर प्रततशत जनघनत्व 

१ भकिानऩेयगढत (साविक िडा नॊ. १,२) २३.३४ १५.६९ 188.19 

२ भकिानऩेयगढत (साविक िडा नॊ. ४) १७.११ ११.५० 281.25 

३ भकिानऩेयगढत (साविक िडा नॊ. ६,७) ७.१९ ४.८३ 183.62 

४ भकिानऩेयगढत (साविक िडा नॊ. ८,९) ८.४९ ५.७० 207.96 

५ आभबञ्ज्माघ,ग (साविक िडा नॊ. १–४) २१.२३ १४.२७ 243.39 

६ आभबञ्ज्माघ,ग (साविक िडा नॊ. ५–९ १८.९७ १२.७५ 220.94 

७ सेकौया (साविक िडा नॊ. १–९) २५.१२ १६.८८ 237.01 

८ फेढतचौय (साविक िडा नॊ. १–९) २७.२८ १८.२३ 140.19 

जम्भा १४८.७३ १०० 170.25 

स्रोत:  सघ,घ म भाभभरा तथा साभान्म रदेरासन भन्त्रारमप २०७४ 
 

२.१.२ ब-ूफनोट य प्राकृततक स्रोतहरु 
  

मस गाउॉ ऩाभरकाभा फेंस का पाॉटहरु देखख एहउॉ  ऩने रेकसम्भ सभेएटोको छ । फेंस प टाय जथाता धान उत्ऩादन हेने 
पाॉटहरु य ऩहयाका पेदभा यहेको पाॉटहरु महाॉका थऩ उफयय बूभभहरु हेन ् । मस ऺेत्रभा धयातरतम थािरुऩका 
एहसािरे अधधकाॊर ब-ूबाग कृवषमो्म जभभनप िन ऺेत्रप चयण ऺेत्रप य फटे् मान ऺेत्ररे ओगटेको छ बने अन्म ब-ू
बाग फगय ऺेत्रप खोरा नाराप फथात  ऺेत्र य फाॉझो ज्गा यहेको छ । रदेाकृनतक स्रोतका एहसाफरे सम्ऩन् न 
भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा खानेऩान प भसञ् चाई य ऩमयटनको राधग  रदेय मात छ। महाॉका खोरा भसञ् चाईको 
राधग रदेमोग गरयोको छन ्।  

२.१.३ जनसङ््मा 
  

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको २०६८ को तथ्माघ,क अनेसाय गाॉउऩाभरकाको केर जनसघ,य मा तथा घयधेयत सघ,य मा 
२५३२३ य ५००३ यहेको छ । ऩाभरकाभा ऩेरुषको सघ,य मा १२प२७९ (४८.४९ रदेनतरत) य भएहराको सघ,य मा १३प०४३ 
(५१.५१ रदेनतरत) छ । मस गाॉउऩाभरकाको सयदय घयधेयत सघ,य मा ५.१प रैंधगक अनेऩात ०.९८  य जनघन्ति 
१७०.२५ व्मतिकत रदेनत िगय कक.भभ. यहेको छ । सफैबन्दा फढत जनसघ,य मा िडा नॊ २ भा ४प१८३ (१६.५२ रदेनतरत) 
य सफैबन्दा कभ जनसघ,य मा िडा नॊ ८ भा २प०८५ (८.२३ रदेनतरत) छ । जनघनत्िको एहसाफरे हेदाय सफैबन्दा 
फढत जनघनत्ि िडा ५ भा २४३.३९ व्मतिकत रदेनत िगय कक.भभ. तथा सफै बन्दा कभ िडा नॊ. ८ भा १४०.१९ व्मतिकत 
रदेनत िगय कक.भभ. छ ।  
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तािरका 2: भकवानऩुयगढी गाउॉऩािरकाको वडागत घयधयुी य जनसङ््मा वववयण 
 

वडा नॊ घयधुयी भहहरा ऩुरूष जम्भा रैङ्चगक अनुऩात औषत ऩरयवाय 
1 531 1424 1375 2799 0.97 5.3 

2 808 2158 2025 4183 0.94 5.2 

3 574 1437 1294 2731 0.90 4.8 

4 663 1600 1493 3093 0.93 4.7 

5 735 1856 1764 3620 0.95 4.9 

6 668 1720 1566 3286 0.91 4.9 

7 654 1804 1721 3525 0.95 5.4 

8 370 1044 1041 2085 1.00 5.6 

जम्भा 5003 13043 12279 25322 0.94 5.1 

स्रोत:  भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाप २०६८ 
 

 

२.१.४ बू-उऩमोग 
  

मस गाउॉ ऩाभरकाको जम्भा ब-ूबागभा ४४७४ हेकटय ऺेत्रपर अथायत ्३१.०५ रदेनतरत खेनत मो्म ऺेत्र यहेको छ । 
त्मसैगयत गाउॉ ऩाभरकाको केर ऺेत्रपरको ९.४९ रदेनतरत जभभनभा धान खेनत हेने गदयछ बने गाउॉ ऩाभरकाको जम्भा 
६.४६ रदेनतरत जभभन भसॊधचत ऺेत्र यहेको छ । जेन ननम्न ताभरकाभा रदेथातेत गरयोको छ । 

तािरका 3 : भकवानऩुयगढी गाउॉऩािरकाको बू-उऩमोगको प्रकाय 
 

ि.सॊ. वववयण ऺेत्रपर (हेक्टय) प्रततशत 

१ बौगोभरक ऺेत्रपर हे. 14401  

२ खेत मो्म ऺेत्रपर 4471 31.05 

३ धान खेनत 1366 9.49 

४ ऩाखोफायत  3025 21.01 

५ भसॊचाईबेभभ 325.5 2.26 

६ भौसभ  भसॊधचत 584.5 4.06 

७ जम्भा भसॊधचत ऺेत्रपर 930 6.46 

स्रोत:  ो]नतहाभसक भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको धचनायतप २०७८ 
 

 

२.१.५ साॉस्कृततक अवस्था 
  

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा एहन्द ेसॉथाकृनतराई आफ्नो साॉथाकृनतक ऩएहचानको रुऩभा भरोको छ बने भौभरक 
सॉथाकृनत य ऩयम्ऩयागत चरनहरु नै मस ऺेत्रको विरेषता यहेको छ । मस नगयऩाभरकाभा ऺेत्र प ब्राम्हणप ताभाडप 
भगयप दभरतप आएद जानतको भभधित फसोफास यहेको छ । भेय म फोरतचाभरको बाषा नेऩारत बोता ऩनन सफ ै
सभेदामको आ-आफ्नै खारका बाषाहरु रदेचरनभा यहेका छन ् । धाभभयक रुऩभा एहन्द े धभायरम्फ हरुको उच् च 
फाहेल्मता यहेको मस ऺेत्रभा कृणा टभ प त जप जनैऩूखणयभाप दरैंप नतहायप भाघे सॊिातिन्तप चैत ेदरैंप आएद भनाईने 
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गयेको छ । धाभभयक तथा बावषक रुऩभा करयफ ोकरुऩता यहेको मस ऩाभरका ऺेत्रभा चाडऩियका सभमभा गरयने 
विभबन् न साॉथाकृनतक किमाकराऩहरुरे मस ऺेत्रको साभातिजक य साॉथाकृनतक उत्कृतता झल्काउने गदयछ ।  
 

२.१.६ आचथयक अवस्था 
  

गाउॉ ऩाभरकाका फाभसन्दाहरु विरेष गरय कृवष ऩेराभा ननबयय यहेका छन ्बने केहत भात्राभा सयकायत नोकयतप व्माऩाय 

व्मिसाम य िैदेभरक योजगाय जथाता ऩेराभा आिि यहेका छन ् । गाउॉ ऩाभरकाका फाभसन्दाहरु कृवष, उद्मोगप 
व्माऩायभाप नोकयतप ज्मारादायतप िैदेभरक योजगाय य अन्म ऩेराभा आिि छन ्।  
गाउॉ ऩाभरकाभा आधथयक कायोिायको राधग फैंक साथै फचत तथा ऋण सहकायतप कृवष सहकायत य फहेउद्देश्म म 
सहकायत सॊथाथाहरु सञ् चारनभा यहेका छन ्जसरे गदाय गाॉउऩाभरकाको िडा य टोरहरुसम्भ वितित्तम ऩहेॉच ऩेगेको 
छ ।   
 

गाउॉ ऩाभरका ऺते्रभा खेनतमो्म जभभन ३१.०५ हेकटय यहेको छ जस अनेसाय कृवष कामयका राधग उऩमोग गरयोको 
केर जभभन करयि ४० रदेनतरत यहेको देखखन्छ । मस गाउॉऩाभरकाभा विभबन्न रदेकायका भहत्िऩूणय थािाथाथ्मिधयक 
जड फेटतहरु ऩाइन्छ ।   
 

मस गाउॉ ऩाभरकाको ऩरेऩारनको अिथाथा हेदाय याॉगाप खस प फोकाप फाख्राप सेॊगेयप फॊगेयप बेंडाप केखेयाप हाॉसप भाछाप 
भौयतप आएद भेय म ऩाल्ने गरयोको छ । गाउॉ ऩाभरकाभा दधेको उत्ऩादन उत्साहजनक यहेको छ । गाउॉ ऩाभरकारे 
ककसानहरूराइ सहमोग गनय ककसान ऩरयचमऩत्रको व्मिथाथा गयत ककसान िेडडट काडयको कामयराई सभेत अगाड  
फढाोको छ । साथै भासेजन्म उत्ऩादन ऩनन आत्भननबययता उन्भेख छ । परपेरको राधग उऩमेकत हािाऩान  
बोका कायण मस ऺेत्रभा केयाप भरच प आॉऩप कटहयप अनायप खेऩायन प य अॊगेय जथाता परपेर ऩाईन्छ । 
भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा कृषक सभूह य ऩरेऩारन सभूह दताय बई सञ् चारनभा यहेका छन ्। 

 

२.२ भानव सॊसाधनको अवस्था 
 

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको ऩएहरो ननिायचनफाट ननिायधचत जनरदेनतननधधहरू भापय त गाउॉ ऩाभरकाको कामय 
सञ् चारन बईयहेको छ । मस गाउॉ ऩाभरकाभा यहेका ८ िटा िडाभा ननिायधचत तथा भनोननत सदथामहरु सएहत 
जम्भा ४२ जना गाउॉ सबा सदथाम तथा १७ जना कामयऩाभरका सदथाम यहेका छन ्।  
 

त्मसैगयत गाउॉ  कामयऩाभरकाको दैननक कामयसम्ऩादनका राधग गाउॉ ऩाभरकारे तम गयेको गाउॉ  सबाप गाउॉ  
कामयऩाभरकाप विषमगत सभभनत य राखाप रदेभेख रदेरासकीम अधधकृतप सूचना अधधकृतप रेखा अधधकृतप 
ईतिन्जननमयप सफ-ईतिन्जननमयप सफ ओबयभसमयप कम्प्मेटय तथा कामायरम सहमोग  य िडा कामायरमहरुभा िडा 
सधचि तथा साभातिजक ऩरयचारक यहने व्मिथाथा गरयोको देखखन्छ । मस गाउॉ ऩाभरकाभा कामययत कभयचायत 
सम्फन्ध  विियण तरको ताभरकाभा देखाइोको छ ।   
 

तािरका 4 : गाउॉऩािरकाभा कामययत कभयचायीहरुको वववयण 
 

ि.सॊ. नाभ ऩद शाखा 
१ याभकेभाय ऩेडासैनन रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत रदेरासन 

२ सत्म नायामण साह ऩरे धचककत्सक अधधकृत आाौ ऩरे 
३ याभकृण िेा रेखा अधधकृत रेखा 
४ याभ फहादये घरान राखा अधधकृत  भरऺा,मेिा तथा खेरकेद 
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५ सूमय फहादये गेरुङ अधधकृत छैाौं कभयचायत रदेरासन राखा 
६ भान केभारय नतभरभसना अधधकृत छैाौं साभातिजक सेयऺा तथा ऩॊज कयण राखा 
७ चन्रकान्त चौधयत अधधकृत छैाौं कृवष राखा 
८ धेिय राभभछान े थािाथाथ्म ईकाइ रदेभेख थािाथाथ्म 

९ सेफास अधधकायत इतिन्जननमय रदेाविधधक (भसभबर ईतिन्जननमय) 
१० सेयज ऩौडरे सूचना तथा सॊचाय रदेविधध 

अधधकृत 

सेचना तथा रदेबफधध 

११ कबफयाज हेभागाई योजगाय सॊमोजक रदेधानभन्त्र  सोयोजगाय राखा 
१२ तिजिन नघभभये इतिन्जननमय घय नकसा 
१३ दारयधथ उऩाध्माम बण्डारय िोत भरऺक भरऺा विकास तथा खेरकेद 

१४   ईन्र फहादये काककय  िोत भरऺक भरऺा विकास तथा खेरकेद 

१५ मेफयाज ऩौड्मार ना.स े तिजन्स  
१६ बगित  अमायर रेखाऩार रेखा 
१७ रदेकार न्मौऩान े ना.स े मोजना 
१८ भतिन्दया थाऩा भएहरा विकास ननरयऺक भएहरा तथा फारफाभरका विकास 

१९ कौरल्मा केभायत धभरा अ.हे.ि. थािाथाथ्म 

२० याभरयन राभभछान े कानेन  सहजकताय न्माम क 

२१ गोऩार रम्सार नामफ रदेाविधधक सहामक कृवष 

२२ सावित्र  केभायत साऩकोटा सहामक भएहरा विकास 
ननरयऺक 

भएहरा तथा फारफाभरका विकास 

२३ याभ रदेसाद दाहार ोभ. आई. ोस. अऩयेटय साभातिजक रेयऺा तथा ऩतिञ्जकयण 

२३ रदेनतभा डाॉग  रघे उध्धभ विकास सहजकताय रघे उध्धभ(रदेरासन राखा) 
२५ बगिनत नघभभये रदेा.स. भरऺा भरऺा विकास तथा खेरकेद 

२६ सॊधगता चौरागाॉई आन्तरयक रेखा ऩरयऺक रेखा 
२७ सोननका अमायर सहामक थातय ऩाॉचौ दताय चरानन 

२८ अतिभता ऩौडरे अभभन नाऩ  
२९ बफभरा भाखझ अभभन घय नकसा 
३० उभा दाहार सहामक थातय चौथो मोजना 
३१ मेियाज न्मौऩान े कामायरम सहमोग  रदेरासन 

३२ गोबफन्द दरेार सिायत चारक रदेरासन 

३३ ऩवित्रा चौरागाईं कामायरम सहमोग  रदेरासन 

३४ मादि साऩकोटा कामायरम सहमोग  रदेरासन 

 

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाभा गाउॉ  कामयऩाभरकाप ८ िटा िडा कामायरमहरुप विषमगत कामायरमहरु (भरऺाप 
थािाथाथ्म)प आएदभा थाथाम  तथा कयायका कभयचायत कामययत छन ् । भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको सॊगानात्भक 
तथा भानि सॊराधन ताभरका मस रदेकाय यहेको छ: 
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तािरका 5 M भकवानऩुयगढी गाउॉऩािरकाको सॊगठनात्भक तािरका 

 
 

 

२.३ बौततक सम्ऩत्त्तको अवस्था 
 

भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको कामायरम हार िडा नॊ. ३ मसभभा यहेको छ । भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको 
ऩाश् ियधचत्रप २०७८ अनेसाय गाउॉ ऩाभरकाको आफ्नै ज्गाभा १६ कोाे विषमगत कामायरम (२ तल्रे)प ८ कोाे सबा 
बिन (३ तल्रे)प ५ कोाे रदेरासकीम बिन (१ तल्रे)प १५ कोाे विबाग म बिन (२ तल्रे)प ३ कोाे चभेनागहृ (१ 
तल्रे) य १ कोाे थािमाऩ टहया धरक (१ तल्रे) यहेका छन ्। मद्मवऩ थाथाम  रुऩभा रदेभेख रदेसासकीम बिनको 
डड.वऩ.आय. तमाय तमाय बई ननभायण हेन फाॉकी यहेको छ । गाउॉ ऩाभरकाका ९ िटा िडा भध्मे ५ िटा िडा 
कामायरमको आफ्नै बिन यहेको छ बने ४ िटा िडा कामायरमहरु बाडाभा यहेका छन ्। िडा नॊ १प ३प ५ य ७ का 
िडा कामायरमहरु बाडाभा यहेको देखखन्छ य िडा नॊ.४ फाघ,गेवऩऩर तिथाथत साभेदानमक बिन हार िडा कामायरमको 
रुऩभा रदेमोग बईयहेको छ । ऩाभरकाको केिर िडा नॊ. ९ को कामायरम ऩक की यहेको छ बने अन्म िडा 
कामायरमहरु कच् च  अिथाथाभा छन ्।  
 

गाउॉ ऩाभरकाभा अचर सम्ऩतित्तका रुऩभा बिनप जभभनप कायप भोटय साईकरप कम्प्मेटयप पननयचयप भेभरनहरुप 
आएद यहेका छन ्। सिायत साधनतपय  २ िटा वऩक अऩ गाड  य १३ थान भोटय साईकर यहेको छ बने १ िटा 
धमाक हो रोडय खरयद गयेको छ । सूचना रदेविधध तपय  गाउॉ ऩाभरका आपैरे ऩूिायधाय ननभायण गयत सम्ऩूणय िडा 
कामायरम सम्भ ईन्टयनेट सेिा विथाताय गयेको छ । ऩाभरकाभा सेचनाप कम्प्मेटय तथा दयेसञ् चाय उऩकयण ४० 
िटाप कामायरम उऩकयणहरु २५ िटाप कम्प्मेटय उऩकयणहरु ९१ िटाप विद्मेनतम उऩकयण ८५ िटाप सञ् चाय 
उऩकयण १ िटाप ननभायण सम्फन्ध  उऩकयणहरु ६ िटाप अति् न यऺक उऩकयणहरु १२ िटाप पननयचय ३०७ िटा य 
जभभन १५ िटा यहेको छ । याजथाि सघ,करनको राधग कम्प्मेटय विभरङ रेरु गरयोको छ । याजथाि ऩरयचारनका 
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राधग गरयोको रदेबािकायत रदेमासहरुभा सफ्टिेमय खयतद गयत याजथाि सम्फन्ध  डाटािसेप याजथाि रदेरासनभा 
सफ्टिेमय य त्मसको रदेमोग गरयोको छ । गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो थािाभभत्िभा तथा हकबोगभा यहेका ज्गा तथा 
बिनहरुको अभबरेख ननमभभत अद्मािधधक गनेयऩदयछ । मसयत गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो थािाभभत्ि तथा हकबोगभा 
यहेका सम्ऩतित्तको उऩमोग गयत ननमभभत आमआजयन गनयका राधग आिश्मक रगान  तथा ननणयम गनय सककन्छ ।  
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ऩरयच्छेद ३: स्थानीम तहको याजस्व अचधकाय तथा आम सम्बाव्मता 
 
मस ऩरयच्छेदभा थाथान म सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा नेऩारको सॊविधान २०७२ अनेसाय थाथान म तहराई 
रदेाप्त याजश्िसम्फन्ध  अधधकाय य सो अधधकाय कामायन्िमनका राधग बोका कानून  व्मिथाथाको विश्रेषण 
गरयोको छ । मस खण्डभा गाउॉ ऩाभरकाको आफ्नो ऺेत्राधधकाय तपय को याजश्ि सॊकरनको अिथाथा, सम्बािना, 
सभथामा तथा चेनौत हरूर षयकगतरुऩभा विश्रेषण गरयोको छ ।  

 

३.१ ऩािरकाको याजश्व अचधकाय सम्फन्धी सॊवधैानीक तथा काननूी व्मवस्था  

नेऩारको सॊविधान २०७२ रे ऩाभरकारगामतका थाथान म तहराई ननम्नानेसाय याजश्ि अधधकाय रदेदान गयेको छ । 
सॊघ म कानेन (थाथान म सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४) अनेसाय थाथान म तहराई रदेाप्त याजश्ि अधधकायकाऺेत्रहरु 
मसरदेकाय छन ्। 

 

तािरका 6 : स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अनुसायको याजश्व अचधकाय 
 

याजश्वका शीषयक  कानूनी प्रावधान 

कय  ोकककृत सम्ऩतित्त कय िा घय ज्गा कय  

 बूभभ कय (भारऩोत), सम्ऩतित्त कय नरगाोको अिथाथाभा भात्र  

 घय ज्गा फहार कय  

 धमिसाम कय् ऩूॉज गत रगान  य आधथयक कायोफायको आधायभा  

 सिायत कय (टाॉगा, रयकसा, अटोरयकसा, इरयकसा)  

 जडडफेटत, किाड  य ज िजन्ते कय् आफ्नो ऺेत्रभबत्र ऊन, खोटो, 
जड फेटत, फनकस (खय), किाड  भार, ज िजन्तेको हाड, स ङ, प्िाॉख, 

छाराको धमिसानमक उऩमोग गये फाऩत  

शुल्क  फहार बफटौयत रेल्क् आपेरे ननभायण, येखदेख िा सञ्चारन गयेको 
हाट, फजाय िा ऩसर िा सयकायत ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग 
फाऩत  

 ऩाककय घ,ग  रेल्क् आफ्नो ऺते्रभबत्र केनै सिायतराई ऩाककय घ,ग सेिा 
उऩरधध गयाो फाऩत । 

सेवा शुल्क  आफ्नो ऺेत्रभबत्र सञ्चारनभा यहेका केिरकाय, रेककघ,ग, कामककघ,ग, 

तिजऩफ्रामय, फञ्ज  जम्ऩ, प्माया्राइडडघ,ग आएद भनोयञ्जन तथा 
साहस  खेरकेद सम्िन्ध  सेिा िा धमिसामभा  

 आपेरे ननभायण, सॊचारन िा धमिथाथाऩन गयेका थाथान म ऩेिायधाय िा 
उऩरधध गयाोको देहामको सेिाभा सेिाभा  

o खानेऩान , बफजेरत, धाया, अनतधथ गहृ, धभयरारा, ऩेथातकारम, 

सबागहृ, पोहयभैरा धमिथाथाऩन, सयसपाई, ढर ननकास, सडक 
ितित्त, रौचारम, ऩाकय , ऩौड  ऩोखयत, धमामाभरारा, ऩमयटकीम 
थाथर, हाटिजाय, ऩरे िधरारा, रिदाह गहृ, धोविघाट, सडक, 

िसऩाकय , ऩेर आएद  

 अचर सम्ऩतित्त िा अन्म केनै विषमको भूल्माॊकन सेिा रेल्क  
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 भसपारयस सम्फन्ध  केनै सेिा रेल्क 

दस्तुय  दताय, अनेभनत तथा नि कयण दथातेय्  

o ोप.ोभ येडडमो सॊचारन, घ िगयको ननभायण इजाजत ऩत्र, 

विद्मारम थाथाऩना, थाथान म थातयका धमाऩारयक पभय, सहकायत, 
रदेाविधधक भरऺा तथा धमिसानमक ताभरभ, ट्मेसन, कोधचङ, 

औषधध ऩसर, प्रएटघ,ग 

o ढेघ,गा, धगट्ट , िारेिा, भाटो, खयतढेघ,गा, थारेटजथाता िथातेको 
सबेऺण, उत्खनन य उऩमोग  

 नकसा ऩास दथातेय (नकरा ऩास नगयत ननभायण बोकाराई तधेफय 
दथातेय) 

 ऩॊतिजकयण धमिथाथाऩन दथातेय  

 िडा भापय त गरयने भसपारयर तथा रदेभाखणत दथातेय– दपा १२ (२ ङ) 
अनेसायको भसपारयर तथा रदेभाखणत फाऩत ज्गा नाऩ जाॉच तथा 
ककत्ता काट दथातेय  

वस्तु तथा सेवा वविी  ढेघ,गा, धगट्ट , िारेिा, भाटो, काा, दाउया, जयाजेयत, थारेट, खयतढेघ,गा 
आएद रदेाकृनतक ोिॊ खान जन्म िथातेको वििी तथा ननकास  रेल्क 
दथातेय  

साभुदातमक वनफाट आम प्राप्त गने 

 

 िन ऩैदािायको बफिी िाऩत रदेाप्त हेने यकभको दर रदेनतरत यकभ 
सम्फतिन्धत गाउॉ ऩाभरकाको सतिञ्चत कोषभा जम्भा गनेयऩने (केहत 
नेऩार ऐनराई सॊंॊसोधन गनय फनेको ऐन २०७५ िाट सॊसोधधत मो 
रदेािधानभा रदेबाि ऩने गयत भभनत २०७६।०६।०७ भा रदेभाण कयण 
गरयोको िन ऐन, २०७६ भा बोको व्मिथाथा अनेसाय) 

सॊघ तथा प्रदेश कानुनको आधायभा 
स्थातनम तहभा प्राप्त हुने 

 

 रदेाकृनतक स्रोत साधन य सेिा रेल्क योमल्टत  

 खननज ऩदाथयको उत्खनन योमल्टत  

 साभेदानमक िनको सॊचारन धमिथाथाऩनफाट रदेाप्त योमल्टत  

 ऩान  घट्ट, केरो ऩैन  जथाता सेिाफाट रदेाप्त योमल्टत  

 रदेाकृनतक स्रोत साधन य सेिा रेल्क योमल्टत  

 खननज ऩदाथयको उत्खनन योमल्टत  

 साभेदानमक िनको सॊचारन धमिथाथाऩनफाट रदेाप्त योमल्टत  

 ऩान  घट्ट, केरो ऩैन  जथाता सेिाफाट योमल्टत  

 खानेऩान  भहसेर  

 थाथान म साना सतह तथा बूभभगत भसॊचाई सेिा रेल्क  

 थाथान म थातयभा जडडिेटत तथा अन्म गैयकाा िन ऩैदािाय 
उत्ऩादन, सॊकरन, रदेरोधन य िजाय धमिथाथाऩन  

 जनयर अथाऩतार, नभसयघ,ग होभ, ननदान केन्र य थािाथाथ्म सॊथाथाको 
दताय, सॊचारन अनेभनत  

 थाथान म साियजननक मातामातको रुट अनेभनत, नि कयण 

 इन्टयनेट सेिा, टेरतसेन्टय, केिर, तायविएहन टेभरभबजन रदेसायण 
अनेभनत, नि कयण 

 थाथान म तहका ऩत्रऩबत्रकाको दताय 
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स्थानीम तहभा सॊकरन बई 
फाॉडपाॉड हुने 

 बफऻाऩन कय् थाथान म तहरे दय ननधाययण य सॊकरन गने  

 भनोयञ्जन कय् थाथान म तहरे सॊकरन गने (दय य सॊकरन विधध 
रदेदेररे ननधाययण गने) 

 घय ज्गा यतिजरेरन रेल्क ं् थाथान म तहरे सॊकरन गने (दय 
ननधाययण रदेदेररे गने ) 

 उद्मान, ऩाकय , धचडडमाखाना, ऐनतहाभसक तथा ऩेयातात्ि क सम्ऩदा, 
सॊग्रारम सम्ऩदा रदेिेर रेल्कको दय ननधाययण य सॊकरन थाथान म 
तहरे गने  

 ढेघ,गा, धगट्ट , थारेट, िारेिा, चेनढेघ,गा, अभ्रख, दहत्तय िहत्तयभा 
रदेाकृनतक स्रोतको कयको दय य रदेकृमा रदेदेररे ननधाययण गने य 
थाथान म तहरे सॊकरन गने ।  

प्रदेश तहफाट सॊकरन बई वाॉडपाॉड 
हुने 

 सिायत साधन (भाधथ उल्रेखखत फोहक) कयको दय ननधाययण तथा 
सॊकरन रदेदेररे गने य रदेदेर थातयतम कोषभा जम्भा गने  

 ऩदमात्रा तथा ऩमयटन रेल्कको दय ननधाययण य सॊकरन रदेदेर गने य 
रदेदेर थातयतम कोषभा जम्भा गने 

 ऩिताययोहण, यातिरम ननकेन्ज, िन्मजन्ते आयॊऺण तथा सॊयऺण 
ऺेत्रको रदेिेर रेल्क ननधाययण य सॊकरन नेऩार सयकायरे गये 
फभोतिजभ हेने 

 

उल्रेखखत याजस्व फाहेक स्थानीम तहरे तरका सुबफधाहरु ऩतन प्राप्त गदयछन ।  

(क) अनुदान 

  बफत्त म सभान कयण अनेदान् खचयको आिथामकता य याजथािको ऺभताको आधायभा आमोगको 
भसपारयसभा सॊ घ य रदेदेरफाट रदेाप्त  

  सरतय अनेदान् केनै मोजना कामायन्िमन गनय आमो गरे तोकेको आधायभा सॊघ य रदेदेरफाट रदेाप्त 
हेने  

  सभऩूयक अनेदान् ऩूिायधाय बफकास सम्फतिन्ध केनै मोजना कामायन्िमन गनय मोजनाको केर रागतको  

अनेऩातका आधायभा सॊघ य रदेदेरफाट रदेाप्त हेने  

  बफरेष अनेदान् केनै खास उदेश्म य मोजनाको राधग सॊघ य रदेदेरफाट  

 

(ख) फैदेिशक सहामता तथा आन्तरयक ऋण  

 नेऩार सयकायको ऩूियथाि कृनत भरोयभात्र फैदेभरक अनेदान िा सहमोग भरन िा फैदेभरक अनेदान िा 
सहमोगभा मोजना िा कामयिभ कामायन्िमन गनय गयाउन सकने   

 नेऩार सयकायको सहभनत भरोयभात्र वित्त आमोगरे भसपारयस गयेको भसभा भबत्र आन्तरयक ऋण 
भरन 

सकने   

 नेऩार सयकायसॉग भनाभसफ कामयकाराधग ऋण भरन सकने 

उऩयोकत धमिथाथाहरूरे थाथान म तहराई रदेाप्त हेन सकने आमका स्रोतहरूराई धमाय मा गयेको छ । थाथान म 
तहरे 

कानून फभोतिजभ िाहेक आप् नो अधधकाय ऺेत्रभा केनै कय रगाउन, उााउन य ऋण भरन नऩाउने धमिथाथा हेनेका 
साथै ननम्न अनेसायका थऩ धमिथाथाहरू यहेका छन ् ।  
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  कय रगाउॉ दा यातिरम आधथयक न नत, फथाते तथा सेिाको ओसाय ऩसाय, ऩूॉज  तथा िभ फजाय, नछभेकी 
रदेदेर तथा थाथान म तहराई रदेनतकेर असय नहेने गयत रगाउने ऩने (सॊिैधाननक धमिथाथा)  

  कय नरा्ने् केटन नतक ननमोग, केटनननतऻ, फैदेभरक ऋण िा सहामतािाट सॊचाभरत ऩरयमोजनािाट 
हेने ऩैाायत, साभेएहक िा सॊमेकत आिासको वििी नबोको थाटक, साभेएहक आिासको साियजननक 
उऩमोगको ऺेत्र   

  सेिा रेल्क असेरत कामय आपै िा धमिथाथाऩन कयाय िा साियजननक ननज  साझदेायतिाट गनय सकने 

 

याजश्ि सकरन विभबन्न र षयकहरुभा विभबन्न तहफाट सॊकरन बै यहेको हेन्छ । याजथाि अधधकाय सम्फन्ध  
विभबन् न तहहरुको ोकर तथा साझा अधधकाय सम्फन्ध  विियण तरको ताभरकाभा रदेथातेत गरयोको छ । 
 

तािरका 7 : तहगत याजस्व अचधकाय  
 

सङ्घीम तह  प्रदेश तह  स्थानीम तह साझा 
 बन्साय 

 अन्त:रेल्क 

 भूल्म अभबिवृि 
कय 

 सॊथाथागत 
आमकय 

 व्मतिकतगत 
आमकय 

 ऩारयिभभक कय 

 याहधान  कय 

 भबसा रेल्क 

 ऩमयटन दथातेय 

 सेिा रेल्क दथातेय 

 दण्ड जरयिाना 

 घयज्गा 
यतिज रेरन रेल्क 

 सिायत साधन कय 

 भनोयञ् जन कय 

 विऻाऩन कय 

 ऩमयटन रेल्क 

 कृवष आमभा कय 

 सेिा रेल्क 
दथातेय 

 दण्ड जरयिाना 

 सम्ऩतित्त कय 

 घय फहार कय 

 घय ज्गा 
यतिज रेरन रेल्क 

 सिायत साधन कय 

 सेिा रेल्क दथातेय 

 ऩमयटन रेल्क 

 विऻाऩन कय 

 व्मिसाम कय 

 बूभभकय 
(भारऩोत) 

 भनोयञ् जन कय 

 भारऩोत सघ,करन 

 दण्ड जरयिाना 

 सेिा रेल्क 

 दथातेय 

 दण्ड जरयिाना 
 रदेाकृनतक 

स्रोतफाट रदेाप् त 
योमल्टत 

 ऩमयटन रेल्क 

 

३.२ आम ऩरयचारनको अवस्था 
नेऩारको सॊविधान तथा थाथान म सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अनेसाय ऩाभरकाराई रदेाप्त याजश्ि अधधकायका 
र षयकहरूको ऩरयचारन कसयत बैयहेको छ बन्ने जान्ने उऩमेकत हेन्छ । गाउॉ ऩाभरकारे उऩयोकत याजश्ि र षयकहरू 
भध्मे हार असेरत गरययहेको, सॊकरनका राधग आिश्मक न नतगत ननणयम भात्र गयेको य सम्बािना बोका त्मथाता 
ऺेत्रहरुको मथाथय अिथाथाको फायेभा सम्फतिन्धत राखागत छरपरफाट रदेाप्त गाउॉ ऩाभरकाको आम ऩरयचारनको 
अिथाथाराई ननम्नानेसाय रदेथातेत गरयोको छ ।  
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तािरका 8: ऩािरकाको आम ऩरयचारनको अवस्था 
 

ि.सॊ आमका प्रकाय सम्बावनाको वववयण दय तनधाययणको 
अवस्था  

सॊकरन बएको/ 
नबएको 

क. कय याजश्व तपय        

१ सम्ऩतित्तभा आधारयत कय - घय ज्गा 
तथा भारऩोत िा बूभभकय 

बोको आधथयक ऐन २०७८ बोको 

२ सम्ऩतित्तभा आधायतत कय ोकककृत 
सम्ऩतित्त कय 

बोको आधथयक ऐन २०७८ बोको 

३ सिायत कय (रयकसा, अटोरयकसा, ट्माकस )  बोको बोको बोको 
४ सिायत दताय तथा िावषयक सिायत कय  नबोको नबोको नबोको 
५ घय ज्गा फहार कय  बोको बोको बोको 
६ व्मिसाम कय  बोको बोको बोको 
७ विऻाऩन कय बोको बोको बोको 
८ भनोयञ्जन कय बोको बोका बोको 
९ घय ज्गा यतिजरेरन रेल्क बोको बोको बोको 
१० जडडफेटत, किाड  य तिजिजन्ते कय बोको नबोको बोको 
ख. गैय कय याजश्व    बएको 
१ ढेघ,गा, धगट्ट , िारेिा, भाटो, काा, दाउया, 

जयाजेयत, थारेट, खयतढेघ,गा आएद रदेाकृनतक 
ोिॊ खान जन्म िथातेको वििी तथा 
ननकास  रेल्क 

बोको  बोको बोको 

२ नकसाऩास दथातेय बोको बोको बोको 
३ धमतिकतगत घटना दताय रेल्क बोको  बोको  बोको 
४ िहार विटौयत रेल्क बोको बोको बोको 

५ ऩाककय घ,ग रेल्क बोको बोको नबोको 
६ अथाऩतार सॊचारन बोको नबोको  बोको 
७ पोहयभैरा धमिथाथाऩन रेल्क बोको नबोको नबोको 

८ थाथान म खानेऩान  भहसेर बोको बोको बोको 
९ थाथान म विद्मेत भहसेर नबोको नबोको  नबोको 
१० केिरकाय, टेककघ,ग, कामाककघ,ग, 

िन्ज जम्ऩ, तिजऩ  फ्रामय, 

प्माया्राईडडघ,ग आएद भनोयॊजन तथा 
साहस  खेरकेद सम्िन्ध  सेिा तथा 
धमिसामभा सेिारेल्क 

भ्मूटािय सॊचारन, 

ऩाकय  तथा सघ,ग्रारम 
रदेिेर रेल्क, 

वऩकननक थाथर, 

ऩोखयत, उद्मान रेल्क 
(ाेकका) 

बोको बोको  
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ि.सॊ आमका प्रकाय सम्बावनाको वववयण दय तनधाययणको 
अवस्था  

सॊकरन बएको/ 
नबएको 

११ ननभायण, सॊचारन य धमिथाथाऩन गयेका 
थाथान म ऩेिायधाय तथा सेिाभा सेिारेल्क 
(खानेऩान , विजेरत, धाया, अनतधथ गहृ, 

धभयरारा, ऩेथातकारम, सबागहृ, ढर 
ननकास, सडक ितित्त,  रौचारम, ऩाकय , ऩौड  
ऩोखयत, धममभरारा, ऩमयटककम थाथर, 

हाटिजाय, ऩरे िधरारा, रिदाह गहृ, 

घोविधाट, सडक, िसऩाकय , ऩेरआएद 

बोको बोको बोको 

१२ भूल्माॊकन सेिा रेल्क बोको बोको बोको 
१३ दताय, अनेभनत तथा नि कयण दथातेय 

(ोपोभ येडडमो सॊचारन, घ िगयको 
ननभायण इजाजतऩत्र, विद्मारम थाथाऩना, 
थाथान म थातयका धमाऩारयक पभय  

बोको बोको बोको 

१४ ढेघ,गा, धगट्ट , िारेिा, नेन, भाटो, खयतढेघ,गा, 
थारेटजथाता िथातेको सबेऺण, उत्खनन 
तथा उऩमोग रेल्क 

बोको बोको नबोको 

१५ िडा भापय त गरयने भसपारयर तथा 
रदेभाखणत दथातेय 

बोको बोको बोको 

१६ दण्ड जरयिाना बोको बोको बोको 
 

गाउॉ ऩाभरकाभा उल्रेखखत कयका र षयकतपय  सम्ऩतित्तभा आधारयत (भारऩोत य सम्ऩतित्त) दिेै कय सॊकरन बोको 
देखखन्छ । घयज्गा िहार कयतपय  आभरॊक भात्राभा असेरत बोको देखखोको छ । जड फेटत, किाड  य ज िजन्ते 
कय तथा भनोयञ्जन कय सम्बािना न्मून यहेको छ । सिायत कयको सम्बािना बोय दय ननधाययण गरयोको 
बोऩनन सॊकरन बोको देखखॉदैन । धमिसाम कय भरइोको छ तय अझै रदेबािकायत फनाउने ऩने छ । 

त्मसैगरय गैयकय तपय  िडाफाट गरयने भसपारयस दथातेय, नकसाऩास दथातेय, सम्ऩतित्त भूल्माॊकन सेिा रेल्क, ऩूिायधाय 
उऩमोग सेिा रेल्क, पोहयभैरा व्मिथाथाऩन रेल्क, ऩाकय  तथा सघ,ग्रारम रदेिेर रेल्क, वऩकननक थाथर, ऩोखयत, 
उद्मान रेल्क (ाेकका) रेल्क रगाउने गरयोको छ । फहार बफटौयतका भापय त ऩनन रेल्क उठ्ने गयेको देखखदैन ।  

 

गाउॉ ऩाभरकाभा याजथाि सॊकरन हेने विभबन्न आम र षयकहरू भध्मे हार केहत र षयकहरुफाट भात्र सॊकरन बइयहेको 
छ तथावऩ याजश्ि रदेरासन सधेाय गयत अन्म र षयकहरूफाट सभेत आम सॊकरन गने सम्बािना देखखन्छ । 

 

३.३ आन्तरयक स्रोत तपय का याजश्व सॊकरनको प्रभखु ऺेत्रहरु य सम्बावना ववश्रेषण 

गाउॉ ऩाभरकारे रदेचभरत कानून फभोतिजभ आन्तरयक स्रोत तपय  सॊकरन गने याजश्ि भध्मे मस ऩाभरकारे हार 
उााइयहेका विद्मभान तथा सम्बावित नमाॉ आम ऺेत्रहरूको सम्बािनाको विश्रेषणात्भक अध्ममन मस र षयक 
अन्तगयत गरयोको छ । 
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३.३.१ कय याजस्व 

क. बिूभ कय (भारऩोत) 
हारको अवस्था् गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऐन, २०७८ रे सम्ऩतित्त कय रगाउने बन  तोककोको ज्गाफाहेकका अन्म 
ज्गाभा बूभभकय रगाउने व्मिथाथा गयेको छ । ज्गाको भूल्माॊकन गदाय ज्गाको ऺेत्रपर, ज्गा बौगोभरक 
अितिथाथनत, ज्गाको उऩमोगको अिथाथा, ज्गा यहेको थाथानभा ऩूिायधाय विकासको अिथाथाराई आधाय भाननने 
व्मिथाथा उकत ऐनरे गयेको छ । ज्गाको थािाभभत्ि, उऩमोधगता य ऩहेॉचका आधायभा ४ िटा सभेहभा िधगयकयण 
गयत सोहत फभोतिजभ दय तोककोको छ । ज्गाको थातय हेयत  २ बफघा सम्भको रदेनत योऩन  अव्िर रू २० िा रदेनत 
कठ्ठा रु १५ य अन्मको रदेनत योऩन  रु १५ य रदेनत कठ्ठा रु १३ तोककोको छ । त्मसै गरय २ बफघा भाधथको अधफर 
ज्गाको  रदेनत योऩन  अव्िर रू ४० िा रदेनत कठ्ठा रु ३० य अन्म ज्गाको रदेनत योऩन  रु ३० य रदेनत कठ्ठा रु २६ 
भारऩा]त बूभभकय तोककोको छ । गाउॉ ऩाभरकारे कयदाताफाट सम्ऩतित्त कय य बूभ  कयको यकभ फेखझभरई 
कयदाताराई ोकीकृत रुऩभा ोउटै विर-यभसद एदन सकने रदेािधान अनेरुऩ हार उकत कयहरु ोकैऩटक ोकीकृत 
रुऩभा सॊकरन गरययहेकोरे मस फाऩत सॊकरनहेने याजथाि सम्ऩतित्त कयको भेल्माॊकन कै आधायभा असेर उऩय 
हेदै आोकारे हारराई छेटै्ट गणना गरयोको छैन ।  

 

सॊबाव्मता् गाउॉ ऩाभरकाके भूय म आम्दान के स्रोत भारऩोत यहेको छ । विगतभा ोकककृत सम्ऩतित्त कयको रुऩभा 
मसको कामायन्िमन गरयोको य ऩनछ सॊघ म कानेन सॊसोधन बई धमिथाथा पेरयॊदा सभेत मो रदेणारत कामभ ै
यहेकारे भारऩोत फाऩतको कय सॊकरनराई छटै्ट गणना गनय सककने देखखन्छ । सोहत अनेसाय  आ.ि. २०७७/७८ 
भारऩोत कयफाट रु. १५ राख ४१ हजाय ८०१ आम बोको देखखन्छ । आ.ि. २०७६/७७ भा रु.६ राख ७ हजाय 
३९२ असेर बोको देखखन्छ बने आ.ि. २०७८/७९ भा रु. ५ राख ६८ हजाय ४३ यहेको ऩाइन्छ । मसयत हेदाय 
भारऩोत िाऩतको यकभ घटदै गोको देखखन्छ । मसराइ सेधाय गयत भारऩोत फाऩतको थऩ याजथाि असेर गनय 
सककने फभरमो सबािना यहेको छ । 

 

सुधारका पक्षहरूः  

गाॉउऩाभरकाभा भारऩोत भेय म आमको रुऩभा यहेको छ । मसराई रदेबािकायत रुऩभा कामायन्िमनभा ल्माउन 
ऩाभरकारे सेधाय गनेयऩने विषमहरु ननम्नअनेसाय यहेको देखखन्छ् 

 भारऩोतको राधग ज्गाको ककभसभ अनेसाय अभबरेख याय  ने । मसयत अभबरेख याय दा डडतिजटर 
नकसाॊकन गयत ननमभभत अद्मािधधक गने व्मिथाथा गने तथा मसराई याजथाि सॊकरन गने 
कभयचायतको सहज ऩहेॉचभा याय ने । 

 कयको दयराई अन्म ऩाभरकाहरुरे रागे गयेको दयको अध्ममन गयत मथाथयऩयक फनाउने । 

 कयको दामयाभा नआोकाराई सूचनाभूरक, जनचतेनाभूरक तथा अन्म कामयिभहरु भापय त कयको 
दामयाभा ल्माउने । 

 फावषयक रुऩभा सभम भै भारऩोत नतने कयदाताहरुराई केहत यकभ छेट एदोय ऩनन कय सकरन राई 
रदेबािकायत फनाउदै रैजाने ।  

 आफ्नो भारऩोत फाऩतको यकभ सूचना रदेविधधको भाध्मभद्िाया कयदातारे चाहेको सभमभा जानकायत 
ऩाउने ऩिनत सेरु गने । 

 भारऩोत िाऩतको यकभ सोझै फैक खाताभा जम्भा गनय सककने गयत कामायन्िमन गने । 

 भारऩोत सॊकरन सफै िडाफाट गनय सककने गयत कामय गने य सो को विियण सोहत एदन ऩाभरकाभा 
जाने ऩिनतको विकास गने । 
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ख. सम्ऩत्त्त कय 
हारको अवस्था् गाउॉ ऩाभरकाको ऩाश्िधचत्र विियणअनेसाय महाॉ केर ५००० बन्दा फढत घयधेयत यहेका छन ् । 
विद्मभान कानून  व्मिथाथारे घय य घयरे चचकेो ज्गा य अधधकतभ सो ज्गा फयाफयको थऩ ज्गाभा भात्र 
सम्ऩतित्त कय भरने व्मिथाथा गयेको छ ।  

गाउॉ ऩाभरकाको रदेभेख स्रोतको रुऩभा सम्ऩतित्त कय यहेको छ । आ.ि. २०७७/७८ सम्ऩतित्त कयफाट रु. २ राख ८२ 
हजाय ९६८ आम बोको देखखन्छ । आ.ि. २०७६/७७ भा रु. २ राख ३३ हजाय ७९२० असेर बोको देखखन्छ बने 
आ.ि. २०७८/७९ भा रु. ३ राख ९३ हजाय ८४९ यहेको ऩाइन्छ । ऩाभरकाको भेय म आमभा यहेको सम्ऩत्त  कयको 
दामयाभा कभ आोको हेॉदा त्मसराइ ििृ  गनय सकने रदेसथात सम्बािना यहेको छ । 
 

सॊबाव्मता् ऩाभरकाको ऩाश्र्िधचत्र अनेसाय मस गाउॉ ऩाभरकाभा यहेका घयधेयत भध्म सम्ऩतित्त कयका कयदाताको 
रुऩभा करयफ ४८८० अनेभाननत कयदाता हेन सकने अनेभान यहेको छ । अनेभाननत कयदाताको सॊय मा तथा 
सम्ऩतित्तकयको न्मूनतभ औसत अनेभाननत दयका आधायभा गणना गदाय सम्ऩतित्त कयको सम्बािना देहाम 
फभोतिजभ देखखन्छ । 

 

तािरका 9 : सम्ऩत्त्त कय सम्बावनाको गणना 
 

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

;+Vof 
cf};t s/sf] 

b/ ;DefJo cfDbfgL 

1 
 & nfv krf; xhf/ ?k}ofF;Ddsf] 
d"Nof+sgdf   

125 100              12,500  

2 
 & nfv krf; xhf/ b]lv !) nfv 
?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   

117 150              17,550  

3 
 !) nfv b]lv !@ nfv %) xhf/ 
?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   

123 200              24,600  

4 
 !@ nfv %) xhf/ b]lv !% nfv 
?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   

151 250              37,750  

5 
 !% nfv b]lv !& nfv %) xhf/ ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf 

175 
          

300  
             52,500  

6 
!& Nffv %) xhf/ b]lv @) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

157 
          

350  
             

54,950  

7 
la; Nffv b]lv @@ nfv %) xhf/ ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

234          400               93,600  

8 
 @@ Nffv %) xhf/ b]lv @% nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

417 
          

550  
            229,350  

9 
 @% Nffv b]lv @& nfv %) xhf/ ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

378 
          

700  
           264,600  

10 
 @& Nffv %) xhf/ b]lv #) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

623 
          

900  
           560,700  

11 
 #) Nffv b]lv #% nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

342 
        

1,100  
            376,200  

12 
 #% Nffv b]lv $) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

319 
        

1,500  
           

478,500  
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13 
 $) Nffv b]lv $% nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

296        2,000             592,000  

14 
 $% Nffv b]lv %) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

457        2,500           1,142,500  

15 
 %) Nffv b]lv ^) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

251 
        

3,200  
           803,200  

16 
 ^) Nffv b]lv &) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

211 
        

3,500  
           738,500  

17 
 &) Nffv b]lv *) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

128 
       

5,000  
           640,000  

18 
 *) Nffv b]lv () nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

95        7,000  
            

665,000  

19  () Nffv b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  78 
       

8,500  
            663,000  

20 
! s/f]8 b]lv ! s/f]8 @) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

67 
      

10,000  
           670,000  

21 
! s/f]8 @) nfv b]lv ! s/f]8 $) nfv 
;Ddsf] d'Nof+sgdf  

32 
      

12,000  
           384,000  

22 
! s/f]8 $) nfv b]lv ! s/f]8 ^) nfv 
;Ddsf] d'Nof+sgdf  

24      14,000              336,000  

23 
! s/f]8 ^) nfv b]lv ! s/f]8 *) nfv 
;Ddsf] d'Nof+sgdf  

21 
      

16,000  
            336,000  

24 
! s/f]8 *) nfv b]lv @ s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

18 
      

18,000  
           324,000  

25 
  @ s/f]8 b]lv @ s/f]8 %) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

12 
      

23,000  
           276,000  

26 
  @ s/f]8 %) nfv b]lv # s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

9 
      

27,000  
           243,000  

27 
  # s/f]8 b]lv # s/f]8 %) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

6 
      

30,000  
           180,000  

28 
  # s/f]8 %) nfv b]lv $ s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

4 
      

35,000  
           140,000  

29 
  $ s/f]8 b]lv $ s/f]8 %) nfv ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

4 
     

40,000  
           160,000  

30 
  $ s/f]8 %) nfv b]lv % s/f]8 ;Ddsf] 
d'Nof+sgdf  

3      50,000             150,000  

31   % s/f]8 b]lv dflysf] d'Nof+sgdf  3 0.15% 
                       

450,000  

          
hDdf 4880        11,096,000  

klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %)         5,548,000  

bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%          7,212,400  

t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%          9,431,600  
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ग. घयजग्गा फहार कय 
हारको अिथाथा् गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऐनको अनेसूच  ३ भा गाउॉ ऩाभरका ऺते्रभबत्र केनै व्मतिकत िा सॊथाथारे 
बिन, घय, ऩसर, ्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, ज्गा िा ऩोखयत ऩूयै आॊभरक तियरे िहारभा एदोकोभा घय ज्गा 
िहार कय रगाईने य असूर गरयने उल्रेख गयेको छ । मसयत िहारभा एदोकोभा सम्फतिन्धत धन फाट फहार कय 
दर रदेनतरत भरने व्मिथाथा गयेको छ । तय हारसम्भ सॊथाथागत रुऩभा फहारभा एदइोका घयहरुफाट भात्र मो कय 
सॊकरन गरयोको बन्ने जानकायत ऩाभरकासॉगको छरपरभा रदेाप्त बोको हो । मसफाट आ.ि. २०७८-७९ भा रु. 
२४ राख ३६ हजाय ६७१ असेर बोको देखखन्छ । त्मसैगयत आ.ि. २०७७-७८ भा रु ३ राख ६ हजाय ४९८ असेर 
बोको धथमो बने आ.ि. २०७६-७७ भा मो यकभ रु १६ राख ४० हजाय २६४ यहेको धथमो । 

सम्बाधमता् गाउॉ ऩाभरकारे घयज्गा फहार कयराई बाडाके दयको आधायभा सॊथाथागत, व्मिसानमक य आिभसम 
गयत त न बागभा िगॉकयण गयेको ऩाइन्छ । जेनसेकै रदेकाय बो ऩनन सफैराइ १० रदेनतरत दय कामभ गरय 
गयेको अिथाथा छ । मसै गयत गाउॉ ऩाभरका भबत्र केनै व्मतिकतरे िा सथाथारे ज्गा िा ऩोखयत बाडाभा एदो ऩनन 
त्मसभा ऩनन १० रदेनतरतका दयरे फहार कय उगाउने उल्रेख छ । गाउॉ ऩाभरकाको घयधेयत भध्मे केहत घय 
धन हरुरे आपना घय फहारभा रगाउने गयेको देखखन्छ । फहारभा एदने अधधकार घय धन हरु कयको दामयाभा 
आोका हेदैनन । सॊथाथागत हकभा बने फहार फाऩतको कयको सहजरुऩभा गणना हेन्छ तय आिाभसम हकभा बने 
गणना  बोको हेदैन । कयको दामया बन्दा फाएहय बोकाराई दामयाभा ल्माउन कक त ऩेयानो यकभ भभनाह िा 
छेट एदन सककन्छ । त्मसै गयत फहारकय फाऩत यकभ बेकतान  गनय आउनेराई बफरेष छेट एदोय कय सॊकरन य 
दामयाभा ल्माउन सककन्छ । उकत सॊय माभा यहेका घयहरुिाट घयफहार थािरुऩ आम गनय सककने सम्बािना 
यहेकोभा ऩएहरो िषय ५० रदेनतरत घयहरुिाट भात्र फहार कय सॊकरन हेने य िभस दोिो य तिेो िषयहरुभा ६५ य 
८५ रदेनतरत फहार कय सॊकरन हेने रदेषेऩण गरयोको विियण ताभरकाभा रदेथातेत गरयोको  छ । 

  

सधुायका ऩऺहरू्  

सम्ऩतित्त कय कामायन्िमनभा आइसकेको बो ऩनन सम्बावित सफै कयदाता कयको दामयाभा आइसकेको देखखॉदैन । 
सम्ऩतित्त कयका सम्फन्धभा ऩाभरकारे सेधाय गनेयऩने विषमहरु ननम्नअनेसाय यहेको देखखन्छ् 

 ऩाभरकाको आधथयक ऐनभा हार बोको सम्ऩतित्त कय सम्फन्ध  रदेािधानराई विद्मभान सॊघ म कानेन 
फभोतिजभ हेने गयत ऩरयभाजयन गने 

 ऩाभरकाका सफै सम्बावित कयदाताको रगत सॊकरन गयत घय दताय सम्ऩन्न गने  

 सम्ऩतित्त भूल्माॊकन दय य सम्ऩतित्त कयको दय ऩेनयािरोकन गयत मथाथयऩयक फनाउने  

 कयको दामयाभा नआोकाराई सूचनाभूरक, जनचेतनाभूरक तथा अन्म कामयिभहरु भापय त्कयको दामयाभा 
ल्माउने 

 सम्फतिन्धत कयदाताको सम्ऩनत भेल्माॊकन मथाथयऩयक फनाउन घय य फाटोको डडतिजटर नकसाॊकन गयत 
ननमभभत अद्मािधधक गने व्मिथाथा गने तथा मसराई याजथाि सॊकरन गने कभयचायतको सहज ऩहेॉचभा 
याय ने 

 सम्ऩतित्त कयको विजकराई सूचना रदेविधधको भाध्मभद्िाया कयदाताराई अधग्रभ रुऩभा जानकायत गयाउने 
ऩिनत सेरु गने । 
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तािरका 10 : गाउॉऩािरकाभा घय फहार कय सॊबावनाको 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 12 12000 144000 1728000          172,800  

2 Joj;flos ८० 15000 180000 14400000       1,440,000  

3 cfjfl;o १२५ २५०० 30000 3750000          375,000  

hDdf 217     19878000     1,987,800  

klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %) 
          

993,900  

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

1,292,070  

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

1,689,630  
 

घ. ववत्त्तम य ऩूॉत्जगत कायोफायभा राग्ने कय (व्मवसाम कय ) 
हारको अिथाथा् ऩाभरकारे आधथयक ऐन भापय त ् कायोिायको रदेकृनत हेयत व्माऩाय, व्मिसाम य सेिाभा ऩूॉज गत 
रगान  य आधथयक कायोफायका आधायभा व्मिसाम कय रगाउने व्मिथाथा गयेको छ । आधथयक ऐनभा अधधकृत 
ऩेॉज का आधायभा  िगॉकयण गरयोको छ । सोहत आधायभा व्मिसामको दताय रेल्क तोककोको छ बने घ फगयका 
ननभायण व्मिसाम  ऩाभरका भबत्रका िसय उद्मोग, फारेिा उद्मोग य अन्म उद्मोगको कयको दय तोवऩोको छ । 
अगाडड दताय बै काभ गयतयहेका िा दताय भात्र बोकाराई सभेत नविफयण रेल्क ऩूज गत दतायको आधा ननधाययण 
गयेको छ  

सॊबािना् गाउॉ ऩाभरकाको हारसम्भको तथ्माॊक अनेसाय सफै िडाहरुभा विभबन्न रदेकायका साना ाेरा व्मािसामहरु 
सॊचारन बोका छन ्। सफै व्मिसाम ऩाभरकाभा दताय बई कयको दामयभा आोका छैनन ्। त  व्मिसामहरुराई 
कयको दामयाभा सभािेस गनय सके आगाभ  आ.ि.कयको दामयाभा आउने साना ाेरा व्मािसामिाट करयफ रु. १० 
राख ९० हजाय व्मिसाम कय सॊकरन हेन सकने सम्बािना देखखोको छ । तय आगाभ  आ.ि.भा नै सफ ै
व्मिसामराई कयको दामयभा ल्माउन नसककने केया राई भध्मनजय गदै ६५ रदेनतरत व्मिसामफाट करयफ रु. ७ 
राख ८ हजाय सम्भ व्मािसाम कय रदेाप्त हेने अनेभान गरयोको छ बने त्मस ऩनछका िषयहरुभा िभर् १० 
रदेनतरतका दयरे िवृि हॉंेदै जानेछ । 

तािरका 11 : व्मवसाम कय सबावनाको 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_ 545 2000   1,090,000  
          

hDdf 545     1,090,000  

klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^% 
     

708,500  

bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt &%      817,500  

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



 28 

926,500  

 

त्मसै गयत व्मिसाम दताय तथा नविकयण फाऩत ऩनन आम गनय सककने सम्बािना यहेको छ । व्मिसामहरुराइ 
कयको दयभा ल्माउने य ऩेयाना व्मिसामराइ नविकयण गदाय तोककोको दय अनेसाय ऩनन याम्रो यकभ ऩाभरका भा 
रदेाप्त हेने देखखन्छ । ऩाभरकारे व्मिसाम नविकयण गदाय दतायको ५० रदेनतरत यकभ तोकेको छ । 

 

ङ. ववऻाऩन कय 
हारको अिथाथा् विद्मभान कानून  व्मिथाथा अनेसाय गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो ऺेत्रका सडक, चोक, साियजननक 
थाथरभा विऻाऩन, रदेचाय—रदेसाय आएदका राधग याय न एदने साइन फोडय, ्रो फोडय थाटर आएदभा विऻाऩन कय 
रगाउन सकनेछ । सॊघ म कानेन अनेसाय मो रदेदेर सयकायसॊग फाॉडपाॉड हेने कय हो । मस गाउॉ ऩाभरका ऺेत्रभबत्र 
हेने विऻाऩनभा गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऐन अनेसूधच (७) फभोतिजभ रदेनत िगय कपटका आधायभा विऻाऩन कय 
रगाई असूर उऩय गरयने य मसयत कय सॊकरन गदाय अन्तय सयकायत वित्त ऐन, २०७४ फभोतिजभ थाथान म तहको 
विबाज्म कोष भापय त गाउॉ ऩाभरका सॊधचत कोषभा याजश्ि फाडॉपाड गनेयऩने उल्रेख गरयोको छ । गाउॉ ऩाभरकारे 
विऻाऩन र षयकफाट विऻाऩनदाताहरुसॉग सम्झौता गयत हारसम्भ आम्दान  गयेको देखखदैन ।  

सम्बािना् मस गाउॉऩाभरकाअन्तगयत फजाय ऺेत्र, िसऩाकय  ऺते्र, याजभागयका सडक य ऩमयटकीम ऺेत्र आसऩास साना 
ाूरा होडड यङ फोडयहरु याखे फाऩत ोकभेा ाेकका भापय त फावषयक करयफ १ राख को हायाहायतभा याजथाि असेरत हेने 
देखखन्छ । त्मसै गयत अन्म विऻाऩनका साभग्र हरुको रदेमोग गयेफाऩत ८ राख अस  हजाय सम्भ आम्दान  हेन 
सकने सॊबािना हेन्छ ।  

तािरका 12 M ववऻाऩन वाऩतको सबाववत आम्दानी  
 

qm=;+=  ljj/0f 
;+Vof*a
u{ lkm6 

k|:tfljt s/sf] 

b/ -?=_ 

 ;+efljt 

c;'nL  

1 डडवऩोस िोडय १० िगय कपट सम्भ  600  300      180,000  

2 
डडवऩोस िोडय १० िगय कपट बन्दा भाधथ रदेनत िगय 
कपट  

300 50        15,000  

3 फ्रसाय रदेसाय ऩचाय ऩम्प्रेट रदेनत ऩाना 5000 1         5,000  

4 व्माऩारयक होडड यङ िोडय रदेनत िगय कपट 2000 50      100,000  

5 
व्माऩारयक तथा व्मिसानमक रदेमोजनको फ्रेकस 
रदेनत िगय कपट 

5000 20 
        

100,000  

6 
कऩडा तेर तथा फे्रभ नगरयोक व्मान रदेनत थान 
रदेनत ऩटक 

400 200 
         

80,000  

7 

व्माऩारयक तथा व्मिासानमक रदेमोजनका राग  घय 
तथा ऩखायरभा रेखखोको रदेचाय रदेसायको रदेनत ि 
पेट 

5000 5 
          

25,000  

8 
व्माऩारयक िथाते सेिा उत्ऩादनको थाटर याखख रदेसाय 
रदेसाय गने कामय रदेनत एदन 

150 1000 
        

150,000  

9 डडतिजटर होडड यङ िोडय रदेनत थान िावषयक 40 5000 
        

200,000  

10 
डडवऩोस िोडयहरुराइ १० िगय कपट बन्दा साना ोक 
बन्दा िढत िोडय याय ने बोभा 500 ५०           

25,000  
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hDdf      880,000  

 

सुधायका ऩऺहरू्  

 ऩाभरका ऺेत्रभा यहेका विद्मभान विऻाऩन साभग्र सम्फन्ध  रगत सॊकरन गने  

 विऻाऩन कय व्मफथाथाऩन कामयविधध तजेयभा गयत कामायन्िमनभा ल्माउने 

 कामयविधध तजेयभा गदाय विऻाऩन साभग्र को आकायका, विऻाऩनका विषमिथातेराई ऩनन िगॉकृत गने  

 विऻाऩन कयको अनेगभनराई रदेबािकायत फनाई सफै विऻाऩन कयको दामयाभा आउने विषम सेननतिश्चत गने  

 साियजननक ज्गा फाहेक ननज  घय य ज्गाभा याखखोका विऻाऩन साभग्र भा सभेत कय रगाउने गयत कानून  
व्मफथाथा  गने । 

 

च. जडडफटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकय 

हारको अिथाथा् मस र षयकभा गाउॉ ऩाभरकारे हारसम्भ केनै कय सॊकरन गयेको छैन । गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक 
ऐनभा ऩाभरका ऺेत्रभा केनै व्मतिकत िा सॊथाथारे ऊन, खोटो, जड फेटत, फनकस, भयेका जन्तेको हाड, भसङ, प्िाॉख, 

छाराजथाता िथातेको व्मिसानमक कायोफाय गयेफाऩत कय रगाइने य असेरउऩय गरयने उल्रेख गयेको छ । 
गाउॉ ऩाभरका आधथयक ऐनको अनेसूच  ५ भा भेरत जडडफेटत िा िन ऩैदाियभा आधारयत व्मिसामभा कय रगाइने 
उल्रेख छ । त्मसैगयत ज िजन्ते कय (रदेचभरत कानेन फभोतिजभ ननषेधधत ज िजन्ते फाहेकका अन्म भतृ िा 
भारयोको ज िजन्तेको हाड, स ङ, प्िाॉख, छारा, िा मथातै रदेकृनतको िथातेको व्मिसानमक उऩमोग कय) सभेतको 
व्मिथाथा गरयोको छ साथै किाड  भारको कायोफायभा ऩनन दययेट ननधाययण गरयोका छ तय त्मसको कामायन्िमन 
बने याम्रो बोको ऩाइदैन ।  

 

सम्बािना् मस ऩाभरकाका रोक भागय तथा सहामक याजभागयको फजाय धमाऩक रुऩभा पैभरोको हेनारे किाड  
भारिथातेको सॊकरन य ननमायत हेने सकने देखखन्छ । त्मसैगयत जडडफेटत तथा िन ऩैदािायको सॊकरन तथा 
बफिीसम्फन्धभा केनै तथ्माॊक नबो ऩनन आसऩासको ग्राभ ण ऺेत्रभा मसको उत्ऩादन य वििीको सम्बाधमता 
देखखन्छ । त्मसैगयत ज िजन्तेको हाड, छारा, प्िाख आएदको अभबरेख विना कायोफाय बइयहेको सेननछ । मस 
गाउॉ ऩाभरकाभा उल्रेखखत र षयक अन्तगयत किाड  तपय  ५ राखसम्भ य जडडफेटत य तिजिजन्ते तपय  १ राख गयत 
करयफ ६ राख हायाहायतभा आम्दान  हेनसकने अनेभान गरयोकोंे छ । त्मसै गयत फाॉस तथा अन्म िन 
ऩैदािायफाट ऩनन २ राख बन्दा फढत आम्दान  हेन सकने अनेभान गनय सककन्छ । 

सुधायका ऩऺहरू् 
 मससॉग सम्ितिन्धत व्मिसाम हरुको दताय य अभबरेख कयण गने  

 किाड  िथातेको व्मिसानमक कायोिायराई इजाजत रदेदान गयत िावषयक ाेकका भापय त कय सॊकरन गने 

 जड फेटतको य तिजिजन्तेको उऩरधधता ऩत्ता रगाउने  

 सम्फतिन्धत विषमभा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयत नछभेकी ऩाभरकाहरुको दयसॉग भभल्दोजेल्दो हेने 
गयत कयको दय ननधाययण गने 

 कय सॊकरन रेरुिात गने । 
 

छ. सवायी साधन कय 
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हारको कानून  व्मिथाथा अनेसाय गाउॉ ऩाभरकारे भसभभत सिायत साधन (ईरयकसा, ाेरा गाडा, टाॉगा य रयकसा) हरूको 
भात्र दताय, नि कयण तथा िावषयक िावषयक सिायत कय सॊकरन गनय सकने अधधकाय बोकारे सो को भात्र 
सम्बािनाको अध्ममन गरयोको छ । गाउॉ ऩाभरका ऺेत्रभा याजथाि सॊकरन गनय सककने त्मस ककभसभका सिायत 
साधनहरू न्मून सॊय माभा यहेको य मसको रगत तथा ननमभन नबोकारे याजश्ि सॊकरन बई यहेको देखखदैन । 
गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऐनको अनेसूच  ६ भा दययेट ननधाययण गरयो ऩनन मस र षयकभा हारसम्भ खासै आम्दान  
गयेको देखखदैन । आगाभ  आ.ि.फाट ऩाभरका ऺेत्र भबत्र सॊचरन हेने अटो रयकसा, ईरयकसा ाेरा तथा घेम्त  
ऩसरहरुराई कयको दामयाभा ल्माई कय याजश्ि  सॊकरन गनय सककन्छ । त्मसै गयत ऩाककय ङ रेल्कराई आमभा 
याखखोता ऩनन त्मस िाऩत केनै यकभ रदेाप्त बोको छैन । ऩाभरकारे फावषयक सिायत कय तथा ऩूिायधाय सेिा रेल्क 
तोके  ऩनन कामायन्िमन बोको ऩाइदैन तसथय त्मसराइ कामायन्िमन गयेका त्मस ककभसभका सिायत साधनफाट 
आम्दान को सम्बाव्मता आॉकरन गनय  सककन्छ । 
 

सुधायका ऩऺहरू्  
गाउॉ ऩाभरकारे साना सिायत कय सॊकरनभा सेधाय ल्माउनका राधग ननम्न कामयहरू गनय आिश्मक देखखन्छ ।  

 रयकसा, विद्मेत म रयकसा सम्फन्ध  तथ्माॊक सॊकरन गयत गाउॉ ऩाभरकाभा दताय गयाउने  

 सिायत साधनको दताय, नि कयण, खायेज , रुट ऩयभभट रगामतका कामयका राधग आिश्मक कामयविधध 
कानेन ननभायण, जनरतिकत व्मफथाथाऩन य अन्म सम्फि ननकामहरुसॉग सभन्िमको व्मफथाथा भभराउने  

 कयको दय य सम्फतिन्धत विषमभा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयत नछभेकी ऩाभरकाहरुको दयसॉग 
भभल्दोजेल्दो हेने गयत कयको दय ननधाययण गने 

 इतिञ्जनको ऺभता, ननभायण िषय आएदको आधायभा भाऩदण्ड तमाय गयत सोको आधायभा कयको दय 
ननधाययण गने । 

 ााउॉ  ााउॉ भा ऩाककय ङ थाथर ननभायण गयत सो फाऩतको रेल्क कामायन्िमन गने । 

 

३.३.२ गहै्र कय याजस्व 

गाउॉ ऩाभरकारे ऩाभरकािास  तथा सेिाग्राहतहरूराई विभबन्न सेिा रदेदान गयेफाऩत तोककोको दयभा सेिा रेल्क 
सॊकरन गने सकने रदेािधान अनेरुऩ गाउॉ  सबारे विभबन्न सेिाहरूको रेल्कको दय ननधाययण गयत सेिा रेल्कहरू 
सॊकरन गरययहेको छ । मसै सन्दबयभा अगाभ  आ.ि.हरुभा गाउॉ ऩाभरकाराई रदेाप्त हेने याजथाि अनेभान गरयोको  
छ । 
 

क. व्मवसाम यत्जष्रेशन दस्तयु 

हारको अिथाथा् हारको कानून  व्मिथाथा अनेसाय गाउॉ ऩाभरकारे ोपोभ येडडमो सॊचारन, घ िगयको ननभायण 
इजाजत ऩत्र, विद्मारम थाथाऩना, थाथान म थातयका धमाऩारयक पभय, सहकायत, रदेाविधधक भरऺा तथा धमिसानमक 
ताभरभ, ट्मेसन, कोधचङ, औषधध ऩसर, प्रएटघ,ग जथाता व्मिसानमक सॊघ सॊथाथाहरूको दताय, नि कयण गरय सो को 
दथातेय सॊकरन गनयसकने छ । थाथान म तहहरूको गान सॊगै गाउॉ ऩाभरकाराई मो अधधकाय रदेाप्त बोको हो । 
उल्रेखखत सॊघसॊथाथाहरू ोकऩटक गाउॉ ऩाभरकाभा दताय बईसकेऩनछ अन्मत्र ऩेन् दताय हेने ऩदैन । व्मिसाम तथा 
सॊघसॊथाथाहरू दताय बई सकेऩनछ िावषयक रुऩभा नि कयण गनेयका साथै िावषयक कय ऩनन नतनेयऩने हेन्छ । 
गाउॉ ऩाभरकारे आधथयक ऐन अनेसूच  ४ भा ननधाययण गयेको दताय रेल्कको आधायभा घ िगयको ननभायण व्मिसाम  
दताय तथा नि कयण रेल्क िभर रु १०,००० य रु ५,००० तोकेको छ मएद सभमभा नविकयण नगयेभा विरम्फ 
रेल्क सभेत ननधाययण गरयोको छ । 
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सम्बािना् आउने आ.ि.भा करयफ २९९ िटा सॊघसॊथाथाहरू दताय÷नि कयण हेने य सो फाऩत गाउॉ ऩाभरकाराई करयफ 
२९ राख ४३ हजायको हायाहायतभा याजथाि रदेाप्त हेने अनेभान गरयोको छ बने त्मसऩनछका आ.ि.हरूभा न्मून 
सॊय माभा सॊघसॊथाथाहरू दताय हेदै जाने तथा अनघल्रा आ.ि.हरूभा दताय बोकाहरू नि कयण हेदै जानेछन ्। 
उल्रेखखत सम्बावित यतिजरेरन दथातेय फाऩतको आम सम्फतिन्धत व्मिसानमक सॊघ सॊथाथा दताय गदायको आधथयक 
िषयभा दताय दथातेय यकभ भात्र सॊकरन हेने य त्मसऩनछका आ.ि.भा नि कयण गदाय नि कयण दथातेय रदेाप्त हेने 
गदयछ । 
 

तािरका 13 M नमाॉ व्मवसाम दताय वाऩत कय सम्बावनाको गणना  
 

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

1  ! nfv;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 60 1100 

 

66000 
2  ! Nffv b]lv # nfv ;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 70 3100 217000 
3  # Nffv ! b]lv % nfv ;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 80 6100 488000 
4  % Nffv ! b]lv @) nfv ;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 50 12100 605000 

5  @) Nffv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 15 20100 301500 

6  ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo 5 30100 150500 

7  % s/f]8 ! b]lv dflysf] k"FhL ePsf] Joj;fo 2 50100 100200 

8 3 ju{ lgdf{0f Joj;foL 4 10000   40000 

9 ufp kflnsf leqsf qm;/ Joj;foL 5 100000   500000 

10 ufp kflnsf leqsf afn'jf pBf]u 5 50000   250000 

11 ufp kflnsf leqsf pBf]ux? 3 75000   225000 

hDdf 299     2943200 
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %) 1471600 
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^% 1913080 
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *% 2501720 

 
ख. फहार ववटौयी शलु्क 

हारको अिथाथा् गाउॉ ऩाभरका आपेरे ननभायण, येखदेख िा सञ्चारन गयेको हाट, फजाय िा ऩसर िा सयकायत 
ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग फाऩत फहार विटौयत रेल्क सॊकरन गनय सकने कानून  रदेािधान यहेको छ । 
साियजननक ज्गा, फाटोको छेउछाउका साियजननक थाथरभा यहेका टहया, ऩसरहरु फाट रदेबािकायत रुऩभा बफटौयत 
कय सॊकरन गनय सकेको खण्डभा याजथाि असेरतको सॊबािना देखखन्छ । गाउॉ ऩाभरकारे फहार बफटौयत फाऩत केनै 
ऩनन यकभ सॊकरन गयेको छैन । सो सम्फन्धभा ऩाभरकाको आधथयक विधमेकको अनेसूधच ९ फभोतिजभ फहार 
विटौयत रेल्कको ननधाययण गयेको छ । तय सोको कामायन्िमन नहेदा उान ऩने यकभ नउाेको देखखन्छ ।  

सॊबािना् फहार बफटौयत रेल्कका राधग मस गाउॉ ऩाभरकाको रोकभागय तथा सहामक याजभागय आसऩास यहेका 
सडक अधधकाय ऺेत्रभा ननभायण गरयोका होटेर, येटेयेन्टहरुसॉग िहार विटौयत असेर गनय सककन्छ । मसरदेकाय 
सडक ऺेत्रभा ननभायण बोका टहया, ऩसरहरु ोिॊ हाटफजायभा यहेका ऩसरहरु तथा फोका खस  तथा गाइ बैस  
फाऩत ऩाभरकारे ननधाययण गयेको रेल्क उााउदा ऩनन उल्रेय म आम रदेाप्त हेने देखखन्छ ।  



 32 

रदेबािकायत रुऩभा न नतगत व्मिथाथाका साथ मो कय रागे गनय सकेभा गाउॉ ऩाभरकारराई त्मस ककभसभका ज्गा, 
सॊयचनाफाट करयफ २ राखसम्भ िावषयक आम्दान  हेन सकने अनेभान गरयोको छ । 

सुधायका ऩऺहरू्  
 साियजननक, ऩतॉ य ऐरान  ज्गा तथा त्मथाता ज्गाभा फनेका घय, टहया तथा अन्म सॊयचनासम्फन्ध  

विथाततृ तथ्माॊक सॊकरनराई अतिन्तभ रुऩ एदई फहार विटौयत रेल्कको दामयाभा ल्माउने  

 जभभनको उऩमोग अनेसाय रेल्कको दय ननधाययण गने  

 हाट फजायभा हेने ऩसर तथा व्माऩायसम्फन्ध  आिश्मक तथ्माॊक तथा विियण सॊकरन गने ।  

 सॊकभरत विियणका आधायभा ऩसरहरूको िगॉकयण गयत हाट फजाय विटौयत रेल्कको दय ननधाययण गने य 
सोहत आधायभा ाेकका अॊक कामभ गने ।  

 गाउॉ ऩाभरकारे हार उााइ आोको अव्मफतिथाथत फसोफास व्मफथाथाऩन रेल्क आधथयक ऐनभा ऩरयभाजयन 
गयत फहार विटौयत रेल्कको दामयाभा ल्माउने । 

 
ग. िसपारयस तथा प्रभाखणत दस्तयु 
हारको अिथाथा् गाउॉ ऩाभरकारे विभबन्न ककभसभका भसपारयर तथा रदेभाखणत दथातेयको दय आधथयक ऐन भापय त 
ननधाययण गयत कामयऩाभरकाको कामायरम तथा िडा कामायरमफाट सॊकरन गदैआोको छ । आधथयक ऐनको अनेसूच  
१२  भा विभबन्न ६६ ककभसभका भसपारयस तथा रदेभाखणत दथातेयको दय ननधाययण गयेको छ । भसपारयर तथा 
रदेभाखणत दथातेय िाऩत आ.ि. ०७६।७७ भा ७ राख २० हजाय ५०८ रुऩैमा ंॊसॊकरन बोको छ । आ.ि. ०७७।७८ 
भा १३ राख ४३५ रुऩैमा ंॊसॊकरन बोको छ । त्मसैगयत आ.ि. २०७८।७९ भा ९ राख २ हजाय ८७२ 
रुऩैमा ंॊसॊकरन बोको छ । 

सम्बािना् मस अन्तगयत गाउऩाभरकारे रदेदान गने सॊघसॊथाथा भसपारयस, इजाजत भसपारयस, नाता रदेभाखणत, 

ाेगाना रदेभाखणत, घयज्गा नाभसायत, घयज्गाको चायककल्रा भसपारयस, िैदेभरक काभकाजको राधग भसपारयस 
रगामतका विभबन्न भसपारयसहरू गयेिाऩत भरईने दथातेय ऩदयछ, जेन गाउॉ ऩाभरकाको रदेभेख आन्तरयक आम 
भध्मेको ोक हो । गाउॉ ऩाभरकारे आधथयक विधेमकको अनेसूधच १२ फभोतिजभको भसपारयर दथातेयको दययेट 
ननधाययण गनेयका साथै विभबन्न र षयकहरूभा यकभ सभेत सॊकरन गरययहेको छ । जस फाऩत गाउऩाभरकाराई 
करयफ २८ राख ८० हजायको हायाहायतभा याजथाि सॊकरन हेने अनेभान गरयोको छ ।  

तािरका 14 M िसपारयस दस्तुय  
 

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'/ 24 5760 500 2,880,000 

hDdf 24     2,880,000 
 

सुधायका ऩऺहरू्  
 भसपारयर िा रदेभाखणत गनेयऩूिय दथातेय नतये ननतयेको ोकीन गने  

 दथातेय नफेझाोसम्भ सम्ितिन्धत अधधकायतरे भसपारयर िा रदेभाखणत नगने  

 िडािाट सॊकभरत दथातेयहरू र षयक सएहतको विियण तमाय गने  

 सफै िडा कामायरमहरुभा कम्प्मेटय सफ्टिेमयभा आधारयत बफभरङ रदेणारतराई अननिामय फनाउने । 
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घ. नक्शा ऩास दस्तयु  
हारको अिथाथा् गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऐनभा नकसाऩास दथातेयको दय तोककोको छ तय नकसाऩासको रदेचरन 
व्माऩक रुऩरे अनघ िढेको देखखॊदैन । छरपरको िभभा नकसाऩास रदेकिमा रेरु गरयोको य ननभायण बइसकेका 
घयहरुको सभेत ननमभन गने तमायत बोको उल्र ्ं ोख गरयोको छ । आधथयक ऐनको अनेसूच  १२ भा घय नकसा 
ऩास दथातेय कच्च  घय य ऩककी घय गयत िगॉकयण गरयोको छ । जसअनेसाय कच्च  घयका राधग नकसाऩास 
दथातेय रदेनत िगय कपट रु. १ देखख य ऩककी घयका राधग रदेनत िगय कपट रु. ५ तोककोको छ ।  मस र षयकफाट 
२०७६।७७ भा रु. ६६ हजाय १६ रुऩैमा सॊकरन बोको छ बने आ.ि. ०७७।७८ भा १ राख ४६ हजाय ५७३ 
रुऩैमा ंॊसॊकरन बोको छ । त्मसैगयत आ.ि. ०७८।७९ भा २ राख १५ हजाय ९०० रुऩैमा ंॊसॊकरन बोको 
देखखन्छ । 

ऩाभरका ऺेत्रभा नकसाऩास अनेभनत नभरइकन फनेका घयहरुको सॊय मा उल्रेय म यहेका तय कडाइका साथ 
अभबरेख कयण दथातेय सॊकरन हेन नसकेको देखखन्छ । 

सम्बािना् नकसाऩास गाउॉ ऩाभरकाको ननमभभत य ोक उल्रेय म आम्दान को स्रोत हो । आगाभ  आ.ि.भा हेन 
सकने नमाॉ घयहरूको नकसा ऩास य ऩेयाना घयहरूको दताय (अभबरेखखकयण) को अनेभाननत सॊय मा य रदेाप्त 
तथ्माॊक तथा विगतको आम रदेितृित्तका आधायभा नकसाऩास तथा ऩेयानो घय अभबरेख कयण दथातेय फाऩत रदेाप्त 
हेने आम ननम्नअनेसाय केर रु. ५३ राख ६० हजाय आॉकरन गरयोको छ । 

तािरका 15 M नक्सा ऩास दस्तुयको सम्बावनाको 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_ 400 7 1200 3,360,000 

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

2400 1 500 1,200,000 

# hUuf ljsfz -Knl6+u_ ug]{x?n] Kn6 gS;f 
:jLs[t 

20 40000 1 800,000 

hDdf 2820     5,360,000 
 

सुधायका ऩऺहरु्  
 सचतेनाभूरक तथा रदेचायात्भक अभबमानहरु सञ्चारन गयत नकसाऩास हेन फाॉकी सफ ैघयराई नकसाऩासको 

दामयाभा ल्माउने  

 आिास म, व्मिसानमक तथा औद्मोधगक रदेमोजनका घयहरुराई नकसाऩास दथातेयको दयभा विविधता कामभ 
गयत सकेसम्भ सानो सॊयचना ननभायण गने भसभान्त कयदाताराई सहेभरमत रदेदान गने  

 नकसा ऩास य घय फहार कय तथा व्मिसाम कयराई सूचना रदेविधधको उऩमोग गयत ोक आऩसभा आिि गने 
तथा कय रदेरासन य नकसाऩास रदेकिमाराई सयरतकयण गने । 

 

ङ. सयकायी सम्ऩत्त्तको फहारफाट प्राप्त आम   

हारको अिथाथा् मस र षयकभा गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो थािाभभत्िभा यहेका बौनतक सम्ऩतित्तहरु सबा हर , विभबन्न 
िडाभा साियजननक ज्गाभा यहेका घय तथा सॊयचाना तथा ऩोखयतहरु (जेभसि  तथा व्माकहो रोडय बाडा सभेत 
आएद फहारभा एदोय गाउॉ ऩाभरकारे आम रदेाप्त गरययहेको अिथाथा छ ।  

सम्बािना् गाउॉ ऩाभरकाको थािाभभत्िभा बोका सम्ऩतित्तहरूका फहार ऩरयचारन सम्फन्धभा रदेामाप्त तथ्माॊकहरू 
नबोता ऩनन आगाभ  आ.ि.भा देहाम अनेसाय आम रदेाप्त हेने अनेभान गरयोको छ ।  
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तािरका 16 M सयकायी सम्ऩततको फहारफाट प्राप्त आम 
 

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 tyf kf]v/Lx?, xf6 ahf/sf k;n, h]l;jL tyf 
u|]9/ ef8f ;d]t 

Psd'i7 1,500,000 

hDdf   1,500,000 

 
सुधायका ऩऺहरू्  

 गाउॉ ऩाभरकाको थािाभभत्िभा बोका य फहारभा रगाउन सककने सम्ऩतित्तहरूको विियण ोकीन गयत सफै 
सम्ऩतित्तको फहार यकभको दय आधथयक ऐनभा सभािेर गने  

 गाउॉ ऩाभरकाको सम्ऩतित्त फहारभा रगाउने सम्फन्धभा कामयविधध तजेयभा गयत कामायन्िमभा ल्माउने  

 कामयविधधभा उतिल्रखखत रतयहरू ऩाराना बो नबोको आिधधक रुऩभा अनेगभन गने । 
 

 
च. भनोयञ्जन कय 
गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो ऺते्र भबत्र सॊचाभरत ऩाकय , भ्मूटािय, सॊग्रहारम, िार उद्मान, झयना तथा अन्म भनोयॊजन 
थाथरहरुका रगत तमाय गयत आिश्मक न नतगत ननणयम गयत आम आजयन गनय सकने सम्बािना यहेको छ । मस 
ककभसभको कयको सम्बाव्मता हारराई गणना गरयोको छैन । मस गाउॉ ऩाभरकाभ ऩऩ्ाभरकारे आफ्नो आधथयक 
विधेमकभा अनेसूधच ८ भा भनोयञ्जन सम्फन्ध  कयको दय ननधाययण गये ऩनन त्मो रदेथाट ऩाने तथा कामायन्मन 
गने तपय  रा्नेऩने हेन्छ ।  
 

छ. ऩमयटन शलु्क  

चचत्र नॊ.  5 : भकवानऩयुगढी गाउॉ ऩािरका ऩमयटक्रकम स्थर नक्सा  
भकिानऩेयगढत गाउॉ  
ऩाभरका ऩमयटन का 
दृटतरे रदेरथात 
सॊबािना फोकेको 
ऩाभरका हो । मस 
ऩाभरकाभा 
भकिानऩेयगढत 
रगामतका 
ऐनतहाभसक थाथानभा 
ऩमयटकहरु आउने 
गदयछन । ऩाभरकारे 
सो को राधग 
भकिानऩेयगढत 
गाउॉ ऩाभरका 
अन्तयगतका 
ऩमयटककम 
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थाथरहरुसम्भ ऩे्नको राधग नकसा सभेत तमाय गरयोको बोता ऩनन कामायन्िमन ऩऺ कभजोय देखखन्छ । 
ऩमयटककम थाथारको रदेिियन तपय  आिश्मक ऩहर आम फढाउन सकने देखखन्छ ।  
ज. अन्म ववववध आम 

गाउॉ ऩाभरकारे विभबन्न ककभसभका पायभहरू बफिीफाट रदेाप्त आमराई बफिी अन्तगयत याखेको छ बने अन्म 
विविध आमभा दण्ड जरयिाना, ऩेश्की कपताय, तथा अन्म विविध आमहरू यहेका छन ् । मस र षयक अन्तगयत 
गाउॉ ऩाभरकारे करयफ १५ राखसम्भ सॊकरन गने सकने अनेभान गरयोको छ । 

ऩरयच्छेद ४: आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता तथा सॊकरन अवस्था 
मस ऩरयच्छेद अन्तगयत भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको सभग्र याजथाि रदेरासनसॊग सम्फतिन्धत आम सॊकरनको 
ितयभान सॊथाथागत ऺभता य सॊकरनको अिथाथाका फायेभा विश्रेषण गरयोको छ । 

4.1  याजश्व ऩरयचारन नीततहरू  

मस गाउॉ ऩाभरकारे याजश्ि ऩरयचारन तथा धमिथाथाऩनका राधग छेटै्ट न नत तथा कामयिभ तमाय गयेको छ । 
याजश्ि ऩरयचारनका राधग मस ऩाभरकारे ननम्न फभोतिजभका कामयहरू अगाडड फढाोको देखखन्छ । 

1. गाउॉ ऩाभरकाको रेखा रदेणारतराई चेथात, दरेुथात, भभतव्मम  तथा ऩायदरॉ फनाउनका राधग ोकीकृत 
सफ्टिेमयफाट रेखा रदेणारत सञ्चारन गरयनेछ ।  

2. तोकको फभोतिजभको कय ननमभभत य सहज ोिॊ रदेबािकायत रुऩभा फेझाउने कयदाताराई रदेोत्साहन गने 
व्मिथाथा भभराइने छ ।  

3. आफ्नो ऺेत्र भबत्र यहेका साियजाननक ज्गाको ोककन रागत तमाय गने कामय अगाडड फढाइनेछ ।  

4. गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक ऺभता फढाउनका राधग आफ्नो ऺेत्रभा रागे गनय सककने खारका कयका 
दामयाहरूको ऩएहचान गयत कयका दय बन्दा दामया फढाउने न नत अिरम्फन गरयनेछ । 

5. नेऩारको सॊविधान य थाथान म तह सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोतिजभ गाउॉ ऩाभरकाभा दताय हेने बन  
तोककोका उद्मोग व्मिसामराई गाउॉ ऩाभरकाभा दताय गने व्मिथाथा भभराई त्मसको अभबरेख कयण गने 
कामयराई रदेबािकायत रुऩभा अगाडड फढाइनेछ । 

6. आन्तरयक आमभा फढोत्तयत गनय कय सॊकरन टोरत गान गरय किमाभरर गयाईनेछ । गाॉउऩाभरकाको 
याजथाि िवृि ug{ उद्मोग, करकायखाना खोल्न सहज कयण गने, रदेोत्साहन गने व्मिथाथा भभराइनेछ ।  

7. गाॉउऩाभरकाभा थाथावऩत फैंक राखा भापय त आधथयक कायोफायराई रदेबािकायत ोिॊ ऩायदरॉ फनाईनेछ । 

 

4.2  आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता (याजश्व शाखा तथा याजश्व प्रशासन) 
गाउॉ ऩाभरकाको सॊगान थािरुऩ हेदाय याजथाि असेरतका राधग याजथाि उऩराखा थाथाऩना गयत ऩाभरकारे आफ्ना 
दैननक रदेरासननक काभहरु अनघ फढाई यहेको देखखन्छ । अन्म राखाहरुभा जथात ै याजथाि राखाको कामय 
सॊचारनका ननभभत्त छेटै्ट रदेमायप्त थाथानको अबाि यहेको देखखन्छ । गाउॉ ऩाभरकारे याजश्ि असेरत कामयभा 
कम्प्मेटयतकृत रदेणारत (कम्प्मेटय, वरदेन्टय, विभरङ सफ्टिेमय सएहतको) रदेमोगरे सेिाभा सहजता रदेदान गदयछ । 
ननिेदन दथातेय, भसपारयस, ऩञ्ज कयण दथातेय, भारऩोत बूभभकय रगामतका र षयकभा असेर हेने याजश्ि िडा 
कामायरमफाटै सॊकरन गने धमिथाथा यहेको छ । दताय अनेभनत नि कयण दथातेय, नकसाऩास रगामतका सेिा बने 
गाउॉ  कामयऩाभरका कामायरमफाटै हेने गयेको छ ।  
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4.3 याजश्व शाखाभा कामययत कभयचायीहरूको वववयण 

गाउॉ ऩाभरकाको धेयैजसो आम्दान का र षयकहरुभा िडा कामायरमहरूफाट याजथाि सॊकरन गने गरयोको छ । याजथाि 
राखाको काभकाज सहतिजकयण य सेिा रदेिाहका राधग कभयचायतहरु कामययत यहेकाछन ्। याजथाि असेरतका राधग 
रदेमाप्त भात्राभा बौनतक सॊयचना, ोकीकृत कम्प्मूटय रदेणारत य रदेमाप्त कभयचायतहरु उऩरधध नबोको देखखन्छ ।   

4.4 याजश्व ऩयाभशय सिभतत 

गाउॉ कामयऩाभरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा याजश्ि ऩयाभरय सभभत गान गरयोको छ । सभभनतका सदथामहरुभा 
कामयऩाभरका सदथाम, रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत, याजथाि राखाको रदेभेख, थाथान म उद्मोग िाखणज्म सॊघ, घयेरे 
भहासॊघका रदेनतननध हरु सभाफेर गरयोको छ य आिमकता अनेसाय फैाकहरु फस  ननणयम गने गरयोको छ । 

तािरका 17 M याजस्व ऩयाभशय सिभततको वववयण 
 

s|=;+= gfd kb, ;ldlt -lhDd]jf/L_ 
! >L dfg s'df/L kflv|g ufpFkflnsf pkfWoIf, ;+of]hs 

@ >L /fds'df/ k'8f;}gL k|d'v k|zf;sLo clws[t, kb]g ;b:o 

# >L lbk]z bfxfn sfo{kflnsf ;b:o, ;b:o 

$ >L ;fljqL ljZjsdf{ sfo{kflnsf ;b:o, ;b:o 

% >L k|sf; Gof}kfg] ;b:o ;lrj 

 

4.5 याजस्व प्रशासनभा सधुाय गनुयऩने ऩऺहरु 

गाउॉ ऩाभरकारे याजश्ि रदेरासनसॊग सम्फतिन्धत देहाम फभोतिजभको सिारहरुभा रदेमाप्त सेधाय गनेयऩने देखखन्छ ।  

1. गाउॉ ऩाभरकाको सॊगान सॊयचनाभा याजश्ि राखा गान बइसकेको छ । अनराईन भापय त याजश्िसम्फन्ध  
सॊकरन य अभबरेख याय ने कामय बई यहेको छ । रदेमायप्त थाथान सएहतको कोााको व्मिथाथाऩन गयत 
आिश्मक दऺ कभयचायत य बौनतक सेविधा सएहत कामयकऺको व्मिथाथा गयत सेदृढ गनेयऩने देखखन्छ । 

2. गाउॉ ऩाभरका ऺेत्रभबत्र यहेका धाभभयक तथा ऐनतहाभसक ऩूिायधायहरुको अभबरेखाॊकन, सॊयऺण, रदेियदन य 
विकास गयत ऩमयटकीम गन्तधमको रुऩभा विकभसत गदै कय ोिभ ्याजश्िको िोतभा रुऩान्तयण गयाउन 
आिश्मक यहेको देखखन्छ । गाउॉ ऩाभरका अन्तगयतका ऐरान  ऩतॉ ज्गाहरूको ऩएहचान गयत 
गाउॉ ऩाभरकाको अधधनभा यहने रदेिन्ध भभराइ त  ज्गाहरूराई विभबन्न ढघ,गरे उऩमोग गयत आमआजयन 
गने व्मिथाथा भभराउने ऩने । 

3. गाउॉ ऩाभरकाको ऺेत्र भबत्र यहेका धाभॉक तथा ऐनतहाभसक थाथर, ऩाकय  तथा वऩकननक थाथरहरुराई 
ऩमयटकीम गन्तव्मको रुऩभा विकास गनयका राधग ऩमयटन फोडयसॊग सभन्िम गयत ऩमयटकीम गेरुमोजना 
तमाय ऩाने य मस कामयराई कयको दामयाभा ल्माउने । 

4. फजाय व्मिसाम हरूसॊग सहकामय गयत व्मिसाम दताय गने रदेकृमा थारन  गने य अन्म सयोकायिारसॊग 
छरपर ोिॊ सहकामय गयत व्मिसाम कयसम्फन्ध  आिश्मक कामयविधध ननभायण गयत रागे गनेयऩने देखखन्छ 
। 
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5. सफै िडाहरूभा कयदाता भरऺा कामयिभ रदेबािकायत ढॊगरे सॊचारन गयत कय चेहािटराई न्मून कयण 
गनेयऩने देखखन्छ । 

6. कयको सम्बािना बोका र षयकभा कयको दय ननधाययण नबोको य बविमभा असेर हेन सकने ऺेत्रभा 
दय ननधाययण बोको देखखोकोरे कयको दामया तथा दयभा सभम साऩेऺ हेयपेय गनेयऩने देखखन्छ ।  

7. याजश्ि तथा कय दथातेय असेर गनयका राधग िडाहरूभा घेम्त  सेिा चौभाभसक÷िावषयक रुऩभा सॊचारन 
गनेयऩने । 

8. कय रदेरासन कयदाताभैत्र  बो नबोको अध्ममन गयत यहने य सो सम्फन्धभा आोका गेनासाहरुको 
तेरुन्तै सभाधान गने खारको सॊमन्त्र िा सॊयचना तमाय गनेयऩने देखखन्छ ।  

9. कय तथा रेल्कराई ऩायदभरय फनाई विकास ननभायणभा खचय बोको रदेत्माबूत गनय सककने खारका 
कृमाकराऩहरु गनेय ऩने देखखन्छ । 

10. याजश्ि राखाको रदेरासननक ऺभता िवृि गरय रदेबािकायत ढॊगरे किमाभरर गयाउन िोत अनेभान सभभनत 
य याजश्ि ऩयाभरय सभभत को बेभभका अझ फढत य रदेबािकायत फनाउन आिश्मक देखखन्छ । 

4.6  याजश्व प्रशासन तथा नीततसम्फन्धी सवारहरू 

उऩयोकत धमिथाथाराई भध्मनजय गदाय गाउॉ ऩाभरकाको हारको याजश्ि ऩरयचारनका सम्फन्धभा ननम्न सिारहरू 
विद्मभान यहेको देखखन्छ । 

1. याजश्ि रदेरासनसम्फन्ध  सफै आिश्मक ऐन, ननमभ तथा कामयविधधहरू तमाय नहेने  

2. याजश्ि रदेरासनका राधग भसऩ ोिॊ ऺभतारे रदेमेकत कभयचायत तथा रदेविध को कभ  हेने  

3. याजश्िसम्फन्ध  अभबरेख सभेएटोको िथातेगत विियण नहेने  

4. नमाॉ स्रोतहरूको ऩएहचान य विद्मभान स्रोतहरूको दामया विथातायभा विरेष ऩहर नगनेय  

5. कय तथा रेल्कराई ऩायदभरय फनाई विकास ननभायणभा खचय बोको रदेत्माबूत गनय नसककोको । 

6. याजथाि असेरतभा याजनैनतक रदेनतििता नदेखखने । 
7. जनता िा कयदाताहरुराई सो सम्फन्ध  जनचेतना तथा जानकायत रदेदान गने खारका कामयिभ ोिॊ अभबमान 

सञ्चारन नगरयने । 

4.7 प्रबावकायी याजश्व ऩरयचारनका प्रभखु ऩऺहरू      

थाथान म सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे ऩाभरकाराई उऩरधध गयाोको वित्त म अधधकाय अनेकेर याजश्ि 
ऩरयचारनभा सेधाय ल्माउनको राधग कयको दयभा हेयपेय गयत तत्कार थऩ तथा मोजनाफि रदेमास थाल्नेंेऩने 
देखखन्छ । गाउॉ ऩाभरकारे याजश्ि ऩरयचारनका राधग तत्कार सम्फोधन गनेयऩने सॊथाथागत सिारहरू देहाम 
फभोतिजभ यहेका छन ्। 

4.7.1 कानूनी तथा नीततगत व्मवस्था 

नेऩारको सॊविधान तथा सॊघ म कानेनरे रदेदान गयेका याजश्ि अधधकायसम्फन्ध  रदेािधानहरूको व्मितिथाथत 
कामायन्िमन य याजश्ि ऩरयचारनका राधग कयको दामया तथा दयभा ऩरयभाजयन गयत विननमोजन ऐन , आधथयक ऐन, 
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ननमभािरत तथा विभबन्न कामयविधधहरू सभमभै अद्मािधधक गयत गाउॉ सबाफाट ऩारयत गयत कामायन्िमन गनेयऩने 
देखखन्छ । 

4.7.2 उऩमुक्त सॊगठन तनभायण 

उऩमूकत भानि स्रोतको व्मिथाथा, ऺभता विकास ताभरभ, कम्प्मेटयतकृत याजश्ि अभबरेख तथा सूचना रदेणारत 
सएहत याजश्ि ऩरयचारनका राधग सेदृढ तथा छेटै्ट याजश्ि राखाको व्मिथाथा गनेय ऩने देखखन्छ । साथै िडा 
कामायरमराई केहत र षयकहरूभा याजश्ि असेरतको तिजम्भेिायत एदइोकोरे िडाका कभयचायतहरूराई आिश्मक ताभरभ 
एदई दऺ फनाउने ऩने देखखन्छ । 

4.7.3 तथ्माङ्कभा आधारयत अिबरेख तथा स्रोतहरूको प्राथिभकीकयण 

गाउॉ ऩाभरकारे तमाय ऩायेको कयको दामया य दय येटरे सफै ऺेत्रराई सभेट्न नसकेकोरे गाउॉ ऩाभरकारे सॊकरन गनय 
सकने विभबन्न कय तथा गैह्र कयका दामया तथा दयहरूको विियण अद्मािधधक गनेयऩने देखखन्छ । आगाभ  
एदनहरूभा नमाॉ स्रोतहरूको ऩएहचान तथा विद्मभान स्रोतहरूको दामया विथाताय गदै याजश्ि ऩरयचारन चेथात 
दरेुथात ऩानेय ऩदयछ ।  

4.7.4 वविबन्न आमभूरक कामयिभ 

आफ्नो आन्तरयक आम िवृिका राधग विभबन्न सॊघ सॊथाथाहरूसॊग सभन्िम गयत विभबन्न ककभसभका मेिा 
अभबभेख कयण, स ऩभेरक तथा आमभेरक कामयिभहरू सॊचारन गयत ऩाभरकाभा ाेरो सॊय माभा यहेका भएहरा 
तथा मेिा जनसॊय माराई उद्मभ  िा अन्तय उद्मभ को रुऩभा रुऩान्तयण गयत ऩाभरकािास हरुकोंे कय नतनय सकने 
ऺभता अभबिवृि गनेयऩने हेन्छ । मसकाराधग विद्मभान सम्ऩतित्तको ऩरयचारन गयत व्मिसाम क सेिाभेरक तथा 
आमभूरक कामयिभहरू ऩनन सञ्चारन गनय न तिज ऺेत्रसॊग सभन्िम गनय आिश्मक देखखन्छ । घयेरे तथा साना 
उद्मोग विकास सभभनतसॊग सभन्िम गयत रघे साना ोिभ भझौरा उद्मभ हरूको सजृना गनेयऩने देखखन्छ । 
ऩाभरका ऺेत्रभा सॊचाभरत व्माऩाय, ऩमयटन, कृवष य व्मिािसाम रगामतका थऩ आमभेरक कामयिभहरु सॊ ॊंचारनभा 
गनेयऩने देखखन्छ ।  

4.7.5 ऩायदिशयता य जवापदेहहता 

रदेबािकायत याजश्ि रदेरासनका राधग गाउॉ ऩाभरकारे रदेदान गने िथाते तथा सेिा गेणथातयतम, ऩायदरॉ य नागरयक 
रदेनत जिापदेहत हेन आिश्मक छ । जेन र षयकफाट आम आजयन बोको हो सोहत र षयकभा नै फढत खचय गदाय 
ऩाभरकािास हरूभा याम्रो सन्देर जान सकदछ । सकॊ भरत याजश्ि तथा खचयको साियजननक गनेय ऩायदभरयता 
अभबिवृिका राधग याम्रो रदेमास हेन सकदछ । फैक भापय त याजश्ि सॊकरन गने ऩयतऩाटत फसारेभा थऩ ऩायदभरयता 
हेने हेन्छ ।    

4.7.6 ऩरयवततयत ब्मवस्था अनुसाय याजश्व सॊकरन 

ऩरयिनतयत धमिथाथा अनेसाय याजश्ि सॊकरनको राधग कानून  धमिथाथा गनेय, त्मस फभोतिजभको दययेट ननधाययण 
गनेय, सॊकरनको राधग सॊथाथागत सॊमन्त्रको थाथाऩना गनेय, फाॉडपाॉड हेने याजश्ि र षयकहरूभा सभन्िमात्भक तरयकारे 
याजश्ि सॊकरन गनेय, तत्कार गनेयऩने भहत्िऩूणय कामयको रुऩभा यहेको छ । 

 

 



 

ऩरयच्छेद ऩाॉच: याजश्व सधुाय कामयमोजना  

मस ऩरयच्छेदभा सूचना विश्रेषण तथा सहबाधगताभूरक छरपरफाट तमाय ऩारयोको भकऩानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि सेधाय कामयमोजना रदेथातेत गरयोको छ । 
गाउॉ ऩाभरकाको याजश्िसम्फन्ध  अधधकाय, कयको दामया, दययेट सॊम्फन्ध  सयोकायिाराहरूसॊगको छरपरभा याजश्ि सेधायका ऺेत्रहरूको ऩएहचान गयत ननतिश्चत सभमािधधभा गरयने 
तिजम्भेिायत सएहतको सेधायका किमाकराऩहरू देहाम फभोतिजभ यहेको छ ।   

तािरका 18 M याजस्व सुधाय मोजना  
 

सुधायका ऺेत्रहरू सुधायका क्रिमाकराऩहरू सभमावचध  त्जम्वेवायी 
क. कय तथा गैह्र कय याजस्व 

 

 

 

 

 

सम्ऩत्त्त कय 

 सम्ऩतित्त कय कामयन्िमि सम्फतिन्ध अभबभेख कयण कामयिभ गने  

 सम्ऩतित्त कय कामायन्िमनका राधग कामय विधध तमाय गरय गाउॉ  
सबा िा कामयऩाभरकाफाट ऩारयत गने 

 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत  

याजथाि  ऩयाभरय सभभनत 

गाउॉ  सबा, िडा कामायरम 

 याजथाि राखा अन्तगयत यहने गरय सम्ऩतित्त कय इकाईको थाथाऩना 
तथा बौनतक सेविधा को व्मिथाथा गने 

 

२०७९ साउनको ऩएहरो 
हप्तासम्भ 

रदेभेख रदेरासकीम  

अधधकृत  

याजथाि  राखा, िडा कामायरम 

 असेर उऩय गनयको राधग  सफ्टिेमय य विभरॊग रदेणारत रेरु गने 
 

याजथाि  राखा, िडा कामायरम 

 भारऩोत (फकमौता सभेत) असरे गने २०७९ िािण १ देखख 
ननयन्तय 

 गाउॉ ऩाभरका  भबत्र यहेका िडाहरूभा भाइककङ, सबा,गोाीहरू 
सॊचारन गरय जनचतेना जगाउने 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासकीम  

अधधकृत, िडा कामायरम 

 सम्ऩतित्त कय रागे बोऩनछ सो कय रदेाप्त बो नबोकोसम्फन्धभा 
अधधकाय रदेाप्त अधधकायत तथा अनेगभन टोरत फनाई िडा िडाभा 
अनेगभन गने 

ननयन्तय गाउॉ कामयऩाभरका, याजथाि  ऩयाभरय 
सभभनत 

 सम्ऩतित्त कय रागू बोका नऩा, गाऩाहरूको अिरोकन भ्रभण गने २०७९ पाल्गेण भसान्त 
सम्भ 

गाउॉ कामयऩाभरका, रदेभेख 
रदेरासकीम अधधकृत, याजथाि 
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सुधायका ऺेत्रहरू सुधायका क्रिमाकराऩहरू सभमावचध  त्जम्वेवायी 
राखा 

 

 

 

 

ब्मवसाम कय 

 गाउॉ ऩाभरका भबत्र यहेका धमिसाम हरूको तथ्माॊक अध्मािधधक गने २०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

याजथाि  राखा 
िडा कामायरमहरू 

 धमिसाम हरूराई कयसम्िन्ध  सिै िडाहरुभा १ एदने सचतेना 
अभबभेख कयण आमोजना गने 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

याजश्ि राखा, याजथाि ऩयाभरय 
सभभनत, िडा कामायरम 

 दताय नबोका धमिसाम राई गाउॉ ऩाभरकाभा दतायको राधग 
साियजननक सञ्चाय भाध्मभ भापय त सूचना जायत गने 

 ननधायरयत सभम बन्दा एढरो कय नतनेराई जरयिाना तथा नछटो 
नतनेराई रदेोत्साहनको व्मिथाथा गने । 

ननयन्तय, गाउॉ सबा, रदेभेख रदेरासकीम 
अधधकृत 

सवायी कय  गाउॉ ऩाभरका ऺते्रभा यहेका साना सिायत (ाेरा रगामत) को रगत 
सॊकरन गने  

 दताय नि कयणको रदेकृमा अगाडड फढाई कय सॊकरन गने 

 अन्म सिायत कयको विषमभा रदेदेर कानेन य रदेदेर सयकायसॉग 
सभन्िम अनेसाय गने । 

२०७९ िािण १ देखख  रदेरासन राखा, िडा कामायरम 

घय वहार कय 
 गाउॉ ऩाभरका  भबत्र यहेका िहारभा एदने घयधन हरूको विियण िडा 

कामायरम भापय त अध्मािधधक गने  

 घय िहारकय नतनयका राधग घयधन राई रदेोत्साएहत  गने । 

आ.ि.०७८÷७९  भबत्र 

ननयन्तय 

रदेरासन राखा, िडा कामायरम 

जडीफुटी, कवाडी, त्जवजन्तु कय 

 जड फेटत ननकास  िा ऩैाायत गने, किाड  कायोिाय गने, तिजिजन्ते 
ननकास  िा ऩैाायत गनेहरू सॊग याजथाि ऩयाभरय सभभनतभा 
छरपर गरय उधचत दय ननधाययण गरय कय सॊकरन गने । 

२०७९ असाय भसान्त 
देखख ननयन्तय 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

याजश्ि राखा, याजथाि ऩयाभरय 
सभभनत, िडा कामायरम 

वहार ववटौयी शुल्क  िहार विटौयत रगाउन सककने ऺेत्रहरूको ननधाययण गने  

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

याजश्ि राखा, याजथाि ऩयाभरय 
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 साियजननक ज्गा, ऐरान  ज्गाभा यहेका घयहरूकोसम्फन्धभा 

घयिाराहरू सॊग छरपर गयत कयको रेल्क तोकने  

 साियजननक ज्गाहरू िावषयक ाेकका रगाई रेल्क असेरत गने । 

सभभनत, िडा कामायरम 

 

व्मवसाम यत्जष्रेसन दस्तुय 
 यतिजरेसन गनेयऩने सॊघसॊथाथाहरूको विियण सॊकरन तथा 

अध्मािधधक गनेंे  

 िडाथातयतम कय भरवियहरू सॊचारन गने । 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

याजश्ि राखा, याजथाि ऩयाभरय 
सभभनत, िडा कामायरम 

 

अचर सम्ऩत्त्त भूल्माॊकन शुल्क 

 सम्ऩतित्त कय य अचर सम्ऩतित्त भूल्माॊकन अभबरेखराई ोकबत्रत 
गने  

 भूल्माॊकन रेल्क दय आिश्मक भात्राभा ऩेनयािरोकन गने  

 िैदेभरक य िैंककॊ ङ रदेमोजनको रुऩभा िधगयकयण गने । 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, गाउॉ  
कामयऩाभरका, याजश्ि राखा, 
याजथाि ऩयाभरय सभभनत, िडा 
कामायरम 

ऩमयटन सेवा शुल्क 

 ऐनतहाभसक, ऩमयटककम तथा अन्म धाभभयक थाथरहरू य नत 
ऺेत्रहरूको रदेचाय रदेसाय, विकास तथा सेिाहरूको व्मिथाथाऩन गयत 
ऩमयटन रेल्क रगाउने । 

ननयन्तय 

याजथाि  राखा  

रदेरासन राखा 
गाउॉ कामयऩाभरका 

ऩुवायधाय उऩमोग शुल्क 

 गाउॉ ऩाभरकारे ननभायण गयेका सॊयचना िा हथातान्तयण बई आोको 
फाटो, धभयरारा, सबागहृहरू रगामतभा रेल््क ननधाययण गरय 
उऩमोग रेल्क रगाउने । 

२०७९ असाय भसान्त 
सम्भ 

गाउॉ कामयऩाभरका, याजथाि  ऩयाभरय 
सभभनत, याजश्ि राखा 

नक्सा ऩास दस्तुय 

 घय, टहया ,कम्ऩाउण्ड नकसाऩास दथातेय कडाईका साथ अननिामय 
गनेयऩने 

ननयन्तय 

िडा कामायरम, नकसाऩास राखा, 
गाउॉ कामयऩाभरका 

 ननमभभत अनेगभन य दण्ड जरयिाना रगाउने 

हयेक त न÷त न 
भएहनाभा 

नकसाऩास राखा, याजथाि  राखा 

 अभबरेखखकयण रदेकृमाराई आगाभ  आ.ि.सम्भ कामभ याय ने २०७९÷०८० सम्भ नकसा राखा 
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अन्म 

 विभबन्न सेिा रेल्कहरूका दय ननधाययण, ऩरयभाजयन गरय सेिा 
रेल्क भरने । 

२०७९ असाय देखख 
ननयन्तय 

गाउॉ सबा, याजथाि  ऩयाभरय 
सभभनत, याजश्ि राखा, िडा 
कामायरमहरु 

ख. नमाॉ ऺेत्र ऩहहचान तथा ऩरयचारन 

सावयजतनक सम्ऩत्त्तको 
अिबरेखखकयण तथा ऩरयचारन 

 गाउॉ ऩाभरका ऺते्र भबत्रका साियजननक ज्गाहरू, साियजननक 
थाथरहरू, रुखबफरुिा अभबरेखखकयण गने, सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 
गने, सोको ऩरयचारन सॊबाव्मता अध्ममन गने । 

 

 

 

 

 

२०७९ असोज 
भसान्तसम्भ 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत 

गाउॉ कामयऩाभरका, गाउॉ  सबा 
सम्फतिन्धत िडा कामायरमहरू 

सम्बाव्म सुववधाको तनभायण, 

सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 

 गाउॉ ऩाभरकाको दतघयकाभरन आम स्रोत हेने गयत सम्बाव्मता 
अध्ममन गने  

 कृष  तथा तयकायत फजाय केन्र (हाट फजाय) व्मितिथाथत गने 

 साियजननक रौचारम ननभायण तथा धमितिथाथत गने 

 सॊघसॊथाथा तथा ननतिज ऺेत्रका थाकेरहरू आएदसॊग छरपर गयत 
नतननहरूरांाई कयको दामयाभा ल्माउनें  

 भेराऩियहरूभा भनोयञ्जन गयाउने धमिसाम हरूराई कयको 
दामयाभा ल्माउने  

 धभयरारा, सबाहर ननभायण गरय आम आजयन गने  

 गाउॉ ऩाभरकाको भेय म फजाय ऺते्रभा िाइपाइ जोनको विकास गरय 
आम आजयन िवृि गने  

 ऩाककय घ,ग थाथरहरुको ननभायण तथा व्मिथाथाऩन गने । 

आ.ि. ०७९÷०८० देखख 
०८१÷०८२ भसान्तसम्भ 

गाउॉ कामयऩाभरका, 
सम्फतिन्धत िडाकामायरम 

ननज  ऺेत्र 



43 

 

सुधायका ऺेत्रहरू सुधायका क्रिमाकराऩहरू सभमावचध  त्जम्वेवायी 

dxTjk'0f{ wfld{s tyf ko{6lso :ynxsf] 
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 गाउॉ ऩाभरका  भबत्र यहेका धाभभयक तथा ऩमयटककम थाथरहरूको 
विकास, सॊयऺण तथा रदेििधयनकका राधग गेरुमोजना फनाउने 
अध्ममन गने । 

२०७९ चैत्र भसान्तसम्भ गाउॉ ऩाभरका  कामयऩाभरका, 
सम्फतिन्धत िडाकामायरम 

ननज  ऺेत्र 

ग. याजस्व  प्रशासन 

नीततगत व्मवस्था 
 याजथाि  सेधाय कामयमोजना रगामत याजथाि  ऐन तथा अन्म 

आिश्मक कामयविधध तमाय गरय गाउॉ सबाफाट ऩास गने  

 याजथाि ऩयाभरय सभभनतरे ऩारयत गयेका कय न नत रागे गने । 

२०७९ आषाढ भसान्त 
भबत्र 

 रदेभेख रदेरासककम 
अधधकृत 

 गाउॉ सबा 

साॊगाठतनक व्मवस्था 

 गाउॉ ऩाभरकाको सॊगानात्भक धमिथाथा अ्तगत याजथाि  राखाभा 
आिश्मक कभयचायतहरू व्मिथाथा गने  

 याजथाि  रदेरांासनका राधग आिश्मक बौनतक सेविधाहरू (कामय 
थाथर, पननयचय, ल्माऩटऩ, वरदेन्टय, कम्प्मेटय सप्पट्िेमय आएद) । 

२०७९ आषाढ भसान्त 
भबत्र 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

याजश्ि राखा, याजथाि ऩयाभरय 
सभभनत, िडा कामायरम 

याजस्व  सॊकरन तथा अिबरेख 

 याजथाि अभबरेख सम्िन्ध   सफ्टिेमय अध्मािधधक गने, 

कयदाताको विियण सोहत सफ्टिेमयभा इन्रत गने 

 याजथाि  रदेरासनभा सफ्टिेमय तथा कम्प्मेटयकृत रदेणारतभापय त 
सेिा एदने व्मिथाथा भभराउने । 

२०७९ असोज १५ भबत्र 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, गाउॉ  
कामयऩाभरक, याजश्ि राखा, 
याजथाि ऩयाभरय सभभनत, िडा 
कामायरम 

सूचना तथा ऩायदिशयता 

 सञ्चाय भाध्मभहरू (थाथाननम ोप ोभ येडडमो, टेभरभबजन) फाट 
कय नतने रदेोत्साएहत गने सम्िन्ध  सूचना सम्रेदेषण गने । 
गाउॉ ऩाभरका य िडाभा कयको दययेट सएहत नागरयक फडाऩत्र याय ने 
। 

२०७९ आषाढ देखख  

ननयन्तय 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत, 

िडा सधचिहरू 

अनुगभन  अनेगभन गरय छेटेका कयदाताराई कयको दामयाभा ल्माउने रदेत्मेक त न भएहनाभा गाउॉ  कामयऩाभरका 

ऩायदिशयता 
 भाभसक रुऩभा आम धमामको साियजननककयण गने  

 कयदाताहरू सतिम्भभरत साियजननक अन्तयकिमा कामयिभ 
आमोजना गने । 

ननमभभत 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत 

कयदाता तथा कभयचायी प्रोत्सहान  कयदाताराई सम्भान (फएढ कय नतने य ननमभभत नतनेराई) िावषयक रुऩभा (गाउॉ  सबा रदेभेख रदेरासककम अधधकृत 
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कामयिभ  कभयचायतराई याजथाि  असेरतको आधायभा कामयसम्ऩादन 

भूल्माघ,गन गयत रदेोत्साहन गने । 
गने एदनभा) गाउॉ  कामयऩाभरका 

 

सिभऺा य भूल्माॊकन  िावषयक रुऩभा सभभऺा तथा ऩनेयािरोकन गने । 

चौभाभसक रुऩभा 
(आधथयक िषय सभाप्त 
बोको ऩएहरो 
चौभाभसक) 

रदेभेख रदेरासककम अधधकृत 

गाउॉ  कामयऩाभरका 
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ऩरयच्छेद छ: आगाभी तीन वषयको आम प्रऺेऩण  

मस ऩरयच्छेदभा आगाभ  त न आधथयक िषयहरूका राधग भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि रदेऺेऩण गरयोको  
छ । भहारेखा ऩयतऺकरे थाि कृत गयेको ोकीकृत आधथयक सॊकेत तथा िगॉकयण य व्माय मा, २०७४ को आधायभा 
आम रदेऺेऩण गरयोको छ । गाउॉ ऩाभरकाको याजथाि अधधकाय, हारको आम सघ,करन अिथाथा तथा याजथाि सेधाय 
कामयमोजना कामायन्िमन ऩश्चात ् आम सघ,करनभा ऩाने रदेबाि सभेतराई भध्मनजय गदै आगाभ  त न िषयको 
आम रदेऺेऩण गरयोको छ । मस रदेऺेऩणरे भकिानऩेयगढत गाउॉ ऩाभरकाको आम िजेट तजेयभा गनय सहमोग ऩे्ने 
छ । ऩाभरकाको फजेट रदेऺेऩण गदाय विगत त न िषयभा रदेाप्त फजेटराई आधाय भाननोको छ । जेन ननम्न 
ताभरकाभा देखाइोको छ ।  

तािरका 19 M ववगत तीन आचथयक फषयको वास्तववक आम  
 

/fhZj 

;+s]t 
/fhZj lzif{s 
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75,931,651  
    

110,248,569  
      

58,357,221  

11300 ;DkQL s/ 
    

8,446,812  
       

8,022,797  
      

23,167,569  
       

2,738,030  

11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/ 
    

6,806,548  
        

7,716,299  
     

21,100,000  
       

2,494,359  

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

cfodf nfUg] s/ 

                 
-    

             
282,968  

          
1,700,000  

             
393,849  

11312 JolQmut ;DklQdf nfUg] jflif{s s/         

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

11313 ;DklQ s/ 
          

233,792  
      

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_ 
          

607,393  
           

1,541,801  
         

4,000,000  
            

568,044  

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

5,965,363  
           

5,891,530  
        

15,400,000  
           

1,532,466  

11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/ 
    

1,640,264  
         

306,498  
       

2,067,569  
         

243,671  

11321 3/ axfn s/ 
       

1,640,264  
             

306,498  
           

2,067,569  
             

243,671  

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/ 
   

56,344,457  
      

67,087,279  
     

80,881,000  
     

55,077,964  
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11410 d'No clej[l4 s/ 
   

43,557,697  
      

51,600,466  
     

38,840,500  
     

40,896,654  

14411 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/ 
      

43,557,697  
         

51,600,466  
        

38,840,500  
        

40,896,654  

11420 cGtMz'Ns 
   

11,645,960  
      

14,936,813  
     

38,840,500  
      

12,211,309  

11421 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns 
      

11,645,960  
          

14,936,813  
        

38,840,500  
          

12,211,309  
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/ 

    
1,140,800  

         
550,000  

      
2,700,000  

       
1,970,001  

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/ 
       

1,140,800  
            

550,000  
          

2,700,000  
          

1,970,001  
11456 ;jf/L ;fwg s/         

11470 dgf]/+hg s/                   -    
        

500,000  
                -    

11471 l;g]df 8s'd]G6«L         

11472 lj1fkg s/         

11473 cGo dgf]/+hg s/ 
                 

-    
                    

-    
            

500,000  
                    

-    

11600 cGo s/ 
    

7,402,015  
          

821,576  
      

6,200,000  
         

541,227  

11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{ 
       

272,350  
          

821,576  
      

3,700,000  
         

541,227  

11611 Joj;fo s/ 
          

272,350  
             

821,576  
          

3,700,000  
             

541,227  
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/ 
      

                    
-    
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11632 cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/         

11690 cGo s/ 
     

7,129,665  
                -    

      
2,500,000  

                -    

11691 cGo s/ 
        

7,129,665  
  

          
2,500,000  

                    
-    

13000 cg'bfg 
  

346,224,751  
   

400,757,080  
    

461,156,000  
   

445,383,000  
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              -                    -                    -                    -    

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 
  

346,224,751  
   

400,757,080  
    

461,156,000  
   

445,383,000  

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg 
  

346,224,751  
   

400,757,080  
    

461,156,000  
   

445,383,000  

  ;+l3o ;/sf/ 
  

304,210,751  
    

339,439,080  
    

401,366,000  
   

400,566,000  

13311 ;dfgLs/0f cg'bfg 
     

98,400,000  
        

98,900,000  
       

105,300,000  
       

105,300,000  

13312 z;t{ cg'bfg rfn' 
     

166,268,000  
       

217,939,080  
       

214,516,000  
        

213,716,000  

13313 ljif]z cg'bfg rfn' 
     

28,242,000  
        

22,600,000  
        

62,300,000  
        

62,300,000  

13314 ;dk'/s cg'bfg rfn' 
      

11,100,000  
  

          
9,300,000  

          
9,300,000  

13315 cGo cg'bfg rfn' 
          

200,751  
      

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut                         
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9,950,000  9,950,000  

  k|b]z ;/sf/ 
  

42,014,000  
      

61,318,000  
     

59,790,000  
    

44,817,000  

  ;dfgLs/0f cg'bfg 
      

10,118,000  
         

10,158,000  
          

8,600,000  
          

6,425,250  

  z;t{ cg'bfg rfn' 
      

12,187,000  
         

16,160,000  
          

3,990,000  
           

2,991,750  

  ljif]z cg'bfg 
       

7,500,000  
          

5,000,000  
         

4,700,000  
          

3,525,000  

  ;dk'/s cg'bfg 
      

10,979,000  
        

30,000,000  
        

30,000,000  
        

21,250,000  

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut     
   

12,500,000  
         

10,625,000  

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

cg'bfg !#$!!_ 

       
1,230,000  

    
  

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 
    

67,629,837  
     

62,021,808  
     

235,797,626  
      

80,571,013  

14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo 
    

66,038,163  
     

46,248,996  
    

196,706,041  
      

71,923,341  
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         

14150 ef8f tyf /f]oN6L 
   

19,520,364  
      

19,027,355  
    

112,864,000  
     

46,683,194  

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

-    
    

                    
-    

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



49 

 

/fhZj 

;+s]t 
/fhZj lzif{s 

076/77 077/78 078/79  

jf:tljs jf:tljs cg'dfg 
jf:tljs   

-)&(.@ ;Ddsf]_ 

14153 jg /f]oN6L         

14154 vfgL /f]oN6L         

14157 bx/xQ/s 
      

19,520,364  
         

19,027,355  
       

105,364,000  
         

37,865,700  

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

/f]oN6L 
    

          
7,500,000  

          
8,817,494  

14170 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo 
   

46,517,799  
      

27,221,641  
     

83,842,041  
     

25,240,147  

14171 jg /f]oN6L 
         

174,884  
          

8,780,493  
        

12,500,000  
            

942,287  

14172 vfgL /f]oN6L 
      

34,879,916  
          

2,720,288  
        

44,101,041  
         

14,147,118  
14173 hn;|f]t /f]oN6L   1,584,872      2,132,875     3,800,000                  -    

14174 kj{tf/f]x0f /f]oN6L         

14175 kbofqf /f]oN6L         

14176 ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L   
            

906,000  
          

2,561,000  
                    

-    
14177 3/hUuf /lhi6«]zg /f]oN6L         

14178 ;jf/L ;fwg s/ 
        

9,878,127  
         

12,681,985  
        

20,880,000  
         

10,150,742  
14179 cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj         

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

1,268,124  
       

2,049,914  
     

11,400,000  
       

3,190,072  

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

453,300  
         

547,106  
      

1,200,000  
         

270,500  
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_ 

         
441,300  

             
366,000  

  
                    

-    

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 
           

12,000  
             

181,106  
          

1,200,000  
            

270,500  

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

28,300  
          

43,800  
          

25,000  
              

800  

14221 Goflos b:t'/ 
                 

-    
      

14223 lzIff If]qsf] cfDbfgL 
                 

-    
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14224 k/LIff z'Ns 
           

28,300  
              

43,800  
              

25,000  
                  

800  
14225 oftfoft If]qsf] cfDbfgL         

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

-    
                    

-    
    

14240 b:t'/ 
       

786,524  
       

1,459,008  
     

10,175,000  
       

2,918,772  
14241 cfGtl/s >f]t         

14242 kfls{Ë z'Ns              -                    -          500,000                   -    

14242 gS;fkf; b:t'/ 
            

66,016  
             

146,573  
          

3,000,000  
             

215,900  

14243 l;kmfl/z b:t'/ 
          

672,634  
           

1,238,380  
         

4,000,000  
             

758,372  

14244 AolQmut 36gf btf{ b:t'/ 
            

37,624  
              

49,655  
            

750,000  
            

134,050  

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
           

10,250  
              

12,400  
            

125,000  
              

10,450  
14246 d'Nof+sg b:t'/         

14249 cGo b:t'/ 
                 

-    
              

12,000  
          

1,800,000  
          

1,800,000  
14253 Joa;fo /lhi6]«;g b:t'/          

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

14300 b08, hl/jfgf / hkmt              -    
       

3,268,875  
       

6,382,585  
       

3,457,600  

14310 b08, hl/jfgf / hkmt              -    
       

3,268,875  
       

6,382,585  
       

3,457,600  

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt       
                    

-    

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

3,268,875  
           

6,382,585  
          

3,457,600  
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                   -                      -    
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14520 cGo /fhZj 
       

323,550  
     

10,454,023  
     

21,309,000  
      

2,000,000  

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns 
                 

-    
                    

-    
         

16,309,000  
         

2,000,000  
14522 ;fgf ;jf/L s/         

14523 nfut ;xeflutf         

14529 cGo /fhZj -ljljw cfo_ 
          

323,550  
        

10,454,023  
         

5,000,000  
                    

-    
14530 k"FhLut /fhZj              -                    -                    -                    -    

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

k|fKt cfo 
  

                    
-    

  
                    

-    

15000 a]?h' 
         

11,220  
         

907,441  
      

5,600,000  
         

529,641  

15100 a]?h' 
         

11,220  
         

907,441  
      

5,600,000  
         

529,641  
15110 a]?h'         

15111 a]?h' 
            

11,220  
            

907,441  
          

5,600,000  
             

529,641  
33000 bfloTj              -                    -                    -                    -    

33100 cfGtl/s bfloTj              -                    -                    -                    -    

33190 v'b cfGtl/s C0f              -                    -                    -                    -    

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 
      

59,073,431  
         

34,530,356  
       

111,300,000  
                    

-    

  hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj 
  

545,132,523  
    

574,148,336  
    

924,102,195  
   

584,840,875  
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6.1 याजश्व सधुाय कामयमोजनाका आधायभा याजश्व प्रऺेऩण 

भाधथ उल्रेखखत याजश्ि सेधाय कामयमोजनाको रदेबािकायत कामायन्िमन बई गाउॉ ऩाभरकारे सॊकरन गने आगाभ  
त न आधथयक िषयहरू (आ.ि. २०७९।०८० देखख २०८१।०८२सम्भ) को आमको सम्बाव्मता राई रदेऺेऩण गरयोको   
छ । मो आम अनेभान गदाय याजश्ि सेधाय कामयमोजनाभा मोजना गरयोका कृमाकराऩहरूको आधायभा तमाय 
गरयोको हो । रदेऺेऩणका राधग विगत आधथयक िषयको आमको रदेफतृित्त, याजथाि फवृि दय य याजथाि सेधाय कामय 
मोजनाको कामायन्िमरे दामया फढ्न गई सो फाट हेने मोगदानको अनेभानराई आधाय भरईोको छ । 
गाउॉ ऩाभरकारे मस रदेऺेऩणराई बविमभा िावषयक फजेट अनेभानको राधग भागय दरयनको रूऩभा भरई आन्तरयक 
आम फवृि गदयछ बन्ने अनेभान गरयोको छ । याजथाि सेधाय कामय मोजनाको आधायभा यहेय गरयोको आन्तरयक 
आमको रदेऺेऩणका भेरबूत भान्मताहरू मस रदेकाय यहेका छन । 

साभान्म भान्मताहरू् 

 गाउॉ ऩाभरकाभा नमाॉ ऺेत्र गाभबोसॊगै आम सॊकरनको आधाय (कयको दामया) थाित् विथाताय बोको 
 याजश्ि सेधाय कामयमोजना कामायन्िमन बो ऩश्चात्त गाउॉ ऩाभरकाको याजश्ि रदेरासनभा सधेाय आउने 

 याजश्ि रदेरासनभा सेधाय आउनेरे याजश्ि सॊकरन रदेबािकायत हेने । 
उल्रेखखत रदेऺेऩणका आधायभा यहत आगाभ  त न आधथयक िषयहरूका राधग रदेऺेवऩत आम ननम्नानेसाय रदेथातेत 
गरयोको छ । 
 

तािरका 20 M आगाभी तीन आचथयक फषयको राचग आम प्रऺेऩण  
 

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

079/80 080/81 081/82 

10000 /fhZj tyf cg'bfg     708,597,250      782,376,437     862,016,500  
11000 s/     98,084,824       111,734,156     125,098,467  
11300 ;DkQL s/      13,848,855        16,542,121       19,962,646  
11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/      13,848,855        16,542,121       19,962,646  
11311 JolQmut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/       
11312 ;+:yfut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/       

11313 ;DklQ s/ 
         

5,548,000  
          

7,212,400  
         

9,431,600  

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_ 
          

5,806,955  
           

6,387,651           7,026,416  
11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/       

11321 3/ axfn s/ 
             

993,900  
          

1,292,070  
          

1,689,630  

11322 axfn lj6f}/L z'Ns 
          

1,500,000  
          

1,650,000  
         

1,815,000  
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/      76,475,467       84,123,014       92,535,315  
11410 d'No clej[l4 s/       

14411 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/ 
         

58,891,182  
        

64,780,300  
        

71,258,330  
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11420 cGtMz'Ns       

14421 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns 
        

17,584,285  
         

19,342,714  
        

21,276,985  
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/        2,600,401        2,860,441        3,146,486  

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/ 
          

2,600,401  
          

2,860,441  
         

3,146,486  
11470 dgf]/+hg s/         980,000        1,078,000        1,185,800  
11471 l;g]df 8s'd]G6«L       

11472 lj1fkg s/ 
            

880,000  
            

968,000  
         

1,064,800  

11473 cGo dgf]/+hg s/ 
            

100,000  
            

110,000             121,000  
11600 cGo s/       4,180,100         7,130,580        8,268,220  

11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{  
            

708,500  
            

817,500  
           

926,500  

11613 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/           1,471,600  
           

1,913,080  
         

2,501,720  
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     510,209,100      561,230,010      617,353,011  
13100 l4kIfLo j}b]lzs cg'bfg       
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       
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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     510,209,100      561,230,010      617,353,011  
13310 cGt/;/sf/L cg'bfg     493,521,600      542,873,760      597,161,136  

13311 ;dflgs/0f cg'bfg 
       

125,290,000  
       

137,819,000  
      

151,600,900  

13312 z;t{ cg'bfg 
       

240,356,600  
       

264,392,260  
      

290,831,486  

13313 ljif]z cg'bfg         73,700,000  
        

81,070,000  
       

89,177,000  

13314 ;dk'/s cg'bfg         43,230,000  
        

47,553,000         52,308,300  

13315 cGo cg'bfg 
        

10,945,000  
         

12,039,500         13,243,450  
13320 cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg       16,687,500        18,356,250       20,191,875  

13321 z;t{ k"FhLut cg'bfg 
         

11,687,500  
         

12,856,250  
       

14,141,875  

13322 ljz]if k"FhLut cg'bfg          5,000,000  
          

5,500,000  
         

6,050,000  

14000 cGo /fhZj       99,773,686  
    

108,935,594      119,136,013  
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       
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      43,152,270       47,467,497      52,214,247  

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 

         
41,652,270  

        
45,817,497  

       
50,399,247  

14170 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo        35,663,156        39,229,471      43,152,419  
14171 jg /f]oN6L                                1,505,021  
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1,243,819  1,368,201  

14172 vfgL /f]oN6L 
         

18,674,195  
         

20,541,615  
        

22,595,776  

14173 hn;|f]t /f]oN6L 
           

2,346,162  
          

2,580,778  
         

2,838,856  
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_ 
         

13,398,979  
         

14,738,877  
         

16,212,765  
14179 cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj                      -                      -    
14200 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd        1,857,060         2,042,766       2,247,043  
14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd        1,857,060         2,042,766       2,247,043  
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       

14218 ljB'Q ;]jf z'Ns       

14219 cGo ;]jf z'Ns 
             

357,060  
             

392,766  
           

432,043  

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns          175,000           192,500          211,750  

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                      -                      -    
14240 b:t'/       11,336,860       12,470,546       13,717,601  

14241 kfls{ª z'Ns  
            

100,000  
            

110,000             121,000  

14242 gS;fkf; b:t'/ 
          

5,360,000  
          

5,896,000  
         

6,485,600  

14243 l;kmfl/z b:t'/           3,168,000  
         

3,484,800           3,833,280  

14244 AolQmut 36gf btf{ b:t'/ 
             

316,800  
            

348,480  
            

383,328  

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
              

92,060  
             

101,266  
             

111,393  

14246 d'Nof+sg b:t'/ 
            

500,000  
            

550,000  
           

605,000  
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14249 cGo b:t'/ 
          

1,800,000  
          

1,980,000  
         

2,178,000  
14300 b08, hl/jfgf / hkmt        3,261,840         2,772,564         2,356,679  
14310 b08, hl/jfgf / hkmt        3,261,840         2,772,564         2,356,679  

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt 
            150,000  

             
127,500  

            
108,375  

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

3,111,840  
          

2,645,064  
        2,248,304  

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       
14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?       
14511 aLdf bfjL k|fKtL       
14520 cGo /fhZj        4,327,500         4,760,250        5,236,275  

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns 
          

2,640,000  
         

2,904,000  
         

3,194,400  

14522 ;fgf ;jf/L s/             187,500  
             

206,250  
            

226,875  

14523 nfut ;xeflutf   
                    

-                      -    

14529 cGo /fhZj -ljljw cfo_ 
          

1,500,000  
          

1,650,000  
         

1,815,000  
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'          529,641  
         

476,676.89  
           

429,009  
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     708,597,250      782,376,437     862,016,500  
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6.2  आगाभी तीन आचथयक वषयको आम प्रऺेऩण 

गाउॉ ऩाभरकाहरुरे थाथान म सयकायको रुऩभा याज्म ऩेनयसॊयचना गान बोसगै अधधकाय रदेाप्त गयेको छ । मस 
अध्ममन रदेनतिेदनभा फदभरॊदो ऩरयिेर अनेसाय याजश्ि ऩरयचारनका ऺेत्रभा गनेयऩने कृमाकराऩहरूको ऩएहचान य 
मोजनाका साथभा अगाभ  आधथयक त न िषयहरूभा सॊकरन हेन सकने याजश्िको रदेऺेऩण गरयोको छ । सायाॊरभा 
याजश्ि सेधाय कामयमोजनाको कामायन्िमन ऩश्चात गाउॉ ऩाभरकाको आम सॊयचनाराई तरको ताभरकाभा एदईोको  
छ । याजश्ि फाॉडपाॊडको रदेऺेऩण गदाय हार िाॉडपाॉड बई आोका स्रोतहरूको भात्र रदेऺेऩण गरयोकारे बविमभा 
गाउॉ ऩाभरकारे याजश्ि आमभा उल्रेख गरयोबन्दा फढत आम रदेाप्तहेने अिथाथा यहेको छ । 

तािरका 21 M गाउॉऩािरकाको आम सॊयचना 
 

s|=;+= lzif{s 
cf=j= 

  079/80    080/81    081/82  

1 cfGtl/s cfo 39,967 46,989 53,186 

2 
/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt 
cfo 157,891 173,680 191,048 

3 cg'bfg 510,209 561,230 617,353 

          

hDdf 708,068 781,900 861,587 

 

याजथाि सेधाय कामयमोजनारे औल्माोका कयका ऺेत्रहरुभा आिश्मक सेधाय तथा कामायन्िमन गनय सकको 
गाउॉ ऩाभरकाराई आगाभ  ३ िषयभा रदेाप्त हेने आन्तरयक आम िाऩतको यकभ तरको ग्रापधचत्रभा रदेऺेऩण गरयोको 
छ । 

धचत्र नॊ. 6 : भकवानऩयुगढी गाउॉ ऩािरकाको आगाभी तीन वषयको आन्तरयक आम प्रऺऩेण 

 

 

 

39,967 
46,989 

53,186 

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

dsjfgk'/u9L ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo k|If]k0f 
/sd xhf/df 
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ऩरयच्छेद सात: अऩके्षऺत नततजा  

 

गाउॉ ऩाभरकाराई याजश्ि सॊकरन अधधकाय उल्रेय म रुऩभा रदेदान गरयोता ऩनन गाउॉ ऩाभरकारे कामायन्िमन गयेको 
कयको दामया अधधक देखखदैन । गाउॉ ऩाभरकारे आफ्नो अधधकाय ऺेत्रका सम्बाव्म सफै कय, रेल्क तथा दथातेय 
सॊकरन गने रदेमास कभ गयेको देखखन्छ । भसभभत साधन य िोतका कायण याजश्ि रदेरासन रदेबािकायत हेन 
नसकने बोकोरे तत्कार याजश्ि फवृिभा मोगदान ऩ¥ेमाउन भद्दत गने केएह भहत्िऩेणय य रदेबािकायत िोतहरूको 
सॊकरन तपय  ध्मान एदने उऩमेकत देखखन्छ । साथै याजश्ि सेधाय कामय मोजनाभा उल्रेख बोका 
किमाकराऩहरूराई ऩनन रदेाथभभकीकयण गयत कामायन्िमन गनेय उधचत हेन्छ । गाउॉ ऩाभरकारे याजश्िको रदेबािकायत 
सॊकरनका राधग रदेाथभभकताका आधायभा तत्कार जोड एदनेऩने याजश्िका र षयकहरू ननम्नानेसाय छन । 

 सम्ऩतित्तकय 

 व्मिसाम कय 
 फहार कय 
 नकसाऩास दथातेय 
 ऩमयटन रेल्क  

उऩयोकत कयको रदेबािकायत सॊकरनकाराधग रदेाथभभकताका आधायभा गनेय ऩने किमाकराऩहरू ननम्नानेसाय छन ्ं् 
 आिश्मक जनरतिकत तथा छेटै्ट बौनतक सेविधा सएहतको याजश्ि राखा थाथाऩना गने  

 सम्ऩतित्तकय िैऻाननक ढघ,गरे रागे गने  

 तथ्माघ,क सॊकरन य अद्मािधधक गने । 
त्मसैगयत, भकिानऩेयगढत गाउॉऩाभरकारे याजथाि फवृि ोिॊ कयको रदेबािकायत सॊकरनका राधग रदेाथभभकताका 
आधायभा ननम्नानेसायका किमाकराऩहरू गनय भसपारयस गरयन्छ । 

 कयसचतेनासम्िन्ध  कामयिभहरु तम गयत कामायन्िमन गने  

 आिधधक रुऩभा उद्मोग  तथा व्मिसाम हरुसॉग कय याजथािसम्फन्ध  विषमभा छरपर तथा 
अन्तयकिमा गने  

 ऩूिायधाय विकासका ऺेत्रभा रगान राई रदेिधयन य रदेोत्साहन गनय साियजननक न तिज साॉझदेायत 
न नत तजेयभा गयत कामायन्िमनभा जोड एदने  

 आिश्मक जनरतिकत तथा बौनतक सेविधा सएहतको याजथाि राखा गान गने  

 याजश्ि आम्दान का सम्बािना यहेका िोतहरुको खोतिज गने, तथ्माॊक सॊकरन य अद्मािधधक 
गने  

 फहार विटौयत कयका ऺते्रहरुको ऩएहचान य ाेकका ननधाययण गने  

 कय चेकता विना सेिा सेविधा नगयाउने धमिथाथाको रदेबािकायत तियरे कामायन्िमन गने  

 कयदाताहरूराई ननमभभत रुऩभा ऩत्र, ोसोभोस िा विद्मेनतम सूचना ऩााउन 

 आन्तरयक याजश्ि कामायरमसॊगको सभन्िमभा व्मिसाम कय असेरतराई रदेबािकायत फनाउने  

 नकसाऩास रदेकृमाराई सयभरकृत गदै मसफाट आम स्रोत िवृिभा ध्मान एदने ऩने य बौगोभरक 
सूचना रदेणारत य याजश्ि राखा फ च ननकटतभसम्िन्ध थाथाऩना गने । साथै नकसा ऩास 
विियण, फहारकय य धमिसाम कयराई सभेत कम्प्मेयाइज्ड गने  

 रेखा रदेणारतराई व्मितिथाथत गयत ऩेश्की ननमन्त्रण, रदेोदबाि  रेखा रदेणारत कामायन्िमन तथा 
धमिथाथाऩन य थाथ य सम्ऩतित्तहरूको सॊयऺण य ऩरयचारन  गने । 

 कयराई भसधै फैक दाखखरा गने सकने गयत व्मिथाथा गने  
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 कय, रेल्क, भहरेर य दथातेयहरुको कयको दय ननधाययण गदाय नछभेकी ऩाभरकाहरुको कयको 
दयहरुका फायेभा अध्ममन गने ।  

 कयका दयराई सभम साऩेऺ फनाउदै रैजाने ।  

 उााोको याजश्ि सोहत ऺेत्रभा खचय गने गयत व्मिथाथाऩन गने य कयदाताहरुराइ आश्िथात हेने 
गयत सञ्चाय गने । 

 याजथाि असेरत तथा ऩरयचारन कामयराई थऩ रदेबािकायत िनाउन िडा सभभनत य टोर 

सॊथाथाहरूराई ऩरयचारन तथा तिजम्भेिाय फनाउने ऩने । 
 अऩाघ,ग, असहाम, अरकत, दैि रदेकोऩ वऩडडत, िन्द वऩडडत, जेा नागरयक य ोकर भएहराका 

भसपारयसहरू ननरेल्क गने  । 
 िोत व्मिथाथाऩनराई मथाथयऩयक य व्मितिथाथत गनय सूचना रदेविधधको रदेमोगराई फढिा एदने ऩने 

। 
 ननतिश्चत अफध  तोकेय साियजननक सेनेिाइप अन्तयकिमाप ऩाभरका फेरेटतन जथाता कामयिभहरु 

सञ्चारन गयेका ऩनन कयदाताराइ विश्िथात ऩानय सककने हेन्छ । 
 भा भतिन्दयको नाउॉ  भा यहेको गेाी ज्गाको मककन गयत त्मसफाट रदेाप्त हेने आम स्रोतको 

उधचत रदेफन्ध गने य चेहािट हेनफाट यो की त्मथाता ऺेत्रहरूको ऩमयटन रदेिद्र्धनको व्मिथाथा गनेय 
ऩने । 

 कय सप्ताहप कय एदिस जथाता कामयिभ रदेत्मेक िषय आमोजना गयत फषय बयतभा सफैबन्दा फढत 
कय यकभ दाखखरा गने कयदाता राई ऩेयथाकृत गने । 

 ढेॊगा, धगट्ट , फारेिा, भाटो रगामतका रदेाकृनतक तथा नदतजन्म िोतको उऩमोग य ऩमयटनराई 
व्मितिथाथत गयत कयको ऺेत्रभबत्र ल्माउने । 
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ऩरयच्छेद आठ : कामय मोजनाको अनगुभन तथा भलू्माङ्कन   

थाथान म सयकाय सॊचारन ऐनको धमिथाथा अनेसाय याजथाि ऩयाभरय सभभनतराई याजथािका स्रोत, दामया तथा दयको 
विश्रेषण गयत आम अनेभान गने य स्रोत अनेभान तथा िजेट स भा ननधाययण सभभनतराई आगाभ  ३ आधथयक 
फषयको आम अनेभान गने कामयभा मो याजथाि सेधाय कामयमोजनारे सहमोग गदयछ । मसै सन्दबयभा रदेथातेत 
कामयमोजना हयेक आधथयक फषयको पाल्गेण भएहनासम्भभा याजथाि सेधाय कामयमोजना तमाय गयत सम्फतिन्धत 
सभभनतराई उऩरधध गयाोभा सभभनतफाट गरयने ननणयमहरूका राधग आिश्मक आधाय हेनेछ । याजथाि सेधायका 
न नत, किमाकराऩहरू तथा िजेट अनेभान ऩश्चात ्याजथाि सेधाय कामयमोजना अनेसायका किमाकराऩहरू सॊचारन 
बो नबोको तथा अनेभान अनेसाय आम असेरत बोको नबोको सम्िन्धभा ननमभभत रुऩभा अनेगभन गने, 

आगाभ  आधथयक फषयको आम रदेऺेऩणको राधग त्मस अिधधसम्भको किमाकराऩ तथा आम असेरत अिथाथाको 
भूल्माघ,कन गने तथा आधथयक फषय सम्ऩन्न बोऩनछ सो आधथयक फषयको राधग तम गरयोको किमाकराऩहरू तथा 
आम असेरत अिथाथाको भूल्माघ,कन गनय आिश्मक हेन्छ ।  

मस याजथाि सेधाय कामय मोजनाको अनेगभन तथा भूल्माघ,कनको राधग ननम्न चाय तहको अनेगभन तथा 
भूल्माघ,कनको धमिथाथा भसपारयर गरयोको छ ।  

(क) कामायरम स्तयको अनगुभन 

मो थातयको अनेगभन तथा भूल्माघ,कनको राधग रदेभेख रदेरासकीम अधधकृत, याजथाि राखा तथा अन्म सम्ितिन्धत 
राखाका रदेनतननधधहरूराई तिजम्भेिाय िनाउने ऩदयछ । थाथान म सयकायरे कतिम्तभा भएहनाभा ोक ऩटक फैाक 
िस  मोजनाको कामायन्िमनको अिथाथा तथा असेरत अिथाथाको अनेगभन गयत रऺ हाभसर गनेतपय  आिश्मक 
कामयगत ननणयमहरू गयत कामायन्िमनभा ल्माउने ऩदयछ ।  

(ख) याजस्व ऩयाभशय सिभततवाट अनगुभन तथा भलू्माङ्कन 

याजथाि ऩयाभरय सभभनतरे चौभाभसक रुऩभा याजथाि सेधाय मोजनाको कामायन्िमनको अिथाथा, आम सघ,करनको 
अिथाथाको ननमभभनत अनेगभन गयत कामयऩाभरकाराई आिश्मक ऩयाभरय रदेदान गने कामय मस अन्तगयत ऩदयछ । 
त्मसैगयत आगाभ  आधथयक फषयको राधग आमको अनेभान गने कामय, ऩूिय बोका कामयको भलू्माघ,कन गयत स्रोत, दय 
तथा दामयाभा सेधायको राधग किमाकराऩ भसपारयर गने य त्मसको आधायभा आमको अनेभान गनेय ऩदयछ । 
मसका अनतरयकत आधथयक फषयको सभाप्त  ऩश्चात ्याजथाि सधेाय मोजनाको सभभऺा गरयन्छ । 

(ग) कामयऩािरकावाट अनगुभन तथा भलू्माङ्कन 

कामयऩाभरकाको फैाकरे याजथाि ऩयाभरय सभभनतिाट रदेथातेत गयेका सेझािहरूराई छरपरभा ल्माई आिश्मक 
ननणयम गने कामय मस अन्तगयत ऩदयछ । छरपरको िभभा याजथाि सेधाय मोजना तथा आम असेरत अिथाथाको 
सभभऺा गयत आिश्मक न नतगत तथा कामयगत ननणयम गनेय आिश्मक बोभा ननणयम गरयन्छ । 

(घ) वाह्म अनगुभन तथा भलू्माङ्कन 

याजथाि सेधाय कामयमोजना कामायन्िमनभा सहतिजकयण गनय चाहने सॊघ म भाभरा तथा साभान्म रदेरासन 
भन्त्रारम, यातिरम रदेाकृनतक स्रोत तथा वित्त आमोग, रदेदेर भन्त्रारम, दात ृननकामहरू आएदरे अनेगभनको राधग 
सहमोग रदेदान गनय सकनेछन ् । मथातो अनेगभन रदेणारतको थाथाऩनारे थाथान म सयकायको अनेगभन तथा 
रदेनतिेदन गने ऺभताभा विकास हेनेछ । याजथाि रदेरासनसॉग सम्ितिन्धत तथ्माॊक िाहेक मोजना कामायन्िमन 
रदेकिमाको अनेगभन तथा कयदाताहरूको अनेबेनत सघ,करन ऩनन अनेगभनको भूय म विधध हेन सकनेछ । 
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अनसुचूीहरू् 
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अनसुचूी १ – सचूना सॊकरन पायभ  
 

 

१ गाउॉ ऩािरकाको सॊक्षऺऩ ्त ऩरयचम तथा हारको अवस्था 
 

सॊक्षऺऩ ्त ऩरयचम 
 

- नाभाकयण 

- घयधेयत तथा जनसॊय मा 

- ऺेत्रपर तथा िडा विबाजन 

- रदेभसि थाथरहरु 

 

भु्म ऩूवायधायको अवस्था 
 

- सडकप फाटोप ऩेर 

- बफजेरत 

- खानेऩान  तथा भसॊचाई 

- साियजननक बिन तथा ऩूिायधायहरु 

- पोहयभैरा व्मिथाथाऩन (पोहयको ऩरयभाण य व्मिथाथाऩनको अिथाथा) 

 

आचथयक अवस्था 
 

- उद्मोगप व्मिसाम तथा करकायखाना 

- भेय म व्माऩारयक केन्रहरु 

- रदेाकृनतक तथा ऩमयटकीम सम्ऩदा 

 

 

गाउॉ ऩािरकाको सॊगठन तथा याजस्व प्रशासन 
 

हारको सॊगठन सॊयचना 
 

- कभयचायतहरुको विियण 
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ि.सॊ. ऩद स्वीकृत दयफन्दी ऩदऩुततय 
स्थामी कयाय 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

१७     
 

बौततक सुववधाहरु 
 

- कामायरमका बिनहरु 

- सिायत साधन 

- पननयचयप कम्प्मेटयप वरदेन्टय 

याजस्व शाखा तथा याजस्व प्रशासन 
 

- याजथाि राखाभा कामययत कभयचायतहरुको विियण 

ि.सॊ. नाभ ऩद त्जम्भेवायी 
१    

२    

३    

४    
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५    

६    

 

- कामयकऺ तथा कामय थाथरको ऩमायप् तता 

- पननयचयप कम्प्मेटयप वरदेन्टय तथा अन्म बौनतक सेविधाहरु 

- याजथाि सम्फन्ध  डाटा फेसप याजथाि रदेरासनभा सफ्टिेमय य त्मसको रदेमोग 

- कम्प्मूटय विभरघ,ग रदेणारतको रदेमोग 

गाउॉ ऩािरकाको आम (आन्तरयक तथा वाा  म )सम्फन्धी वववयण  
 

- विगत त न आधथयक िषयहरु (२०७५⁄७६प २०७६⁄७७ य २०७७⁄७८) को मथाथय आम विियण 

- चारे आधथयक िषयको (२०७८⁄७९) को अनेभाननत⁄फजेट विियण य गत चौभाभसकको मथाथय विियण 

- चारे आधथयक िषयका राधग गाउॉ  सबारे ऩारयत गयेको कयप रेल्क तथा दथातेयका दयहरु 

 

अन्म दस्तावेज तथा सूचनाहरु 
- ननिायधचत ऩदाधधकायतहरुको विियण 

- गाउॉ   सबारे ऩारयत गयेको आधथयक ऐन 

- याजथािसॉग सम्फतिन्धत अन्म न नत तथा कामयिभहरु 

- गाउॉ ऩाभरकाको फथातेतिथाथनत विियण (Profile) 

- याजथाि ऩरयचारनका राधग बोका रदेबािकायत रदेमासहरु 
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अनसुचूी २ – सचूना सॊकरन पायभ – २  
 

क  )याजस्व तपय  
१  )सम्ऩतत कय  

 सम्ऩतित्त कय कामायन्िमन रदेायम्ब बोको आधथयक फषय्   

 जम्भा कयदाता सघ,य मा:  

 गत आधथयक फषयभा उाेको जम्भा यकभ रु्  

 चार ेआधथयक फषयको िावषयक रष्यमम रु्  

 चार ेआधथयक फषयको गत भएहनासम्भ उाेको यकभ रु्  

 अधधकतभ य न्मनूतभ कय नतने व्मतिकतरे कनत नतयेका छन?् अधधकतभ रु्            
न्मनूतभ रु्  

 गत आधथयक फषयसम्भको फकमौता यकभ रु्  

 

२  )बूिभकय (भारऩोत)  
 

 गाउॉ ऩाभरका भबत्रको जम्भा खेत मो्म ज्गाको कूर ऺते्रपर्   (ऩाभरकाभा तथ्माघ,क 
उऩरधध नबो भारऩोत िा नाऩ  कामायरमफाट रदेाप् त गनय सककने) 

 गत आ.फ. भा उाेको यकभ रु् 
 गत आ.फ.सम्भको जम्भा फकमौता यकभ रु्  

 

३  )व्मवसाम कय  
 

 दताय बोका व्मफसानमक पभयको सघ,य मा: 
 गत आ.फ. भा उाेको जम्भा यकभ रु् 
 चार ेआ.फ.को िावषयक रष्यमम रु् 
 चार ेआ.फ. को गत भएहनासम्भ उाेको यकभ रु् 
 अधधकतभ य न्मनूतभ कय नतने व्मतिकतरे कनत नतयेका छन ्? अधधकतभ रु्            

न्मनूतभ रु्  

 गत आ.फ.सम्भको फकमौता यकभ रु् 
 दताय हेन फाॉकी यहेका पभयको सघ,य मा रु् 

 

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

१ उद्मोग     

२ वित्त म सॊथाथा (फैंकप विकास फैंकप 
सहकायत विभाप आएद) 

    

३ व्माऩारयक बिनप भरप ननज  
अथाऩतारप सॊथाथागत करेज 
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विद्मारम  

४ डडरय तथा थोक वििेता     

५ अन्म व्मिसाम     

 

४  )व्मवसाम वहार कय  
 

 सॊथाथागत रुऩभा (फैंकप सयकायतप न तिज विद्मारमप सयकायत कामायरम आएदराई) बाडाभा एदोका 
घयहरुको सघ,य मा:   औषत भाभसक घय बाडा यकभ रु् 

 व्मिसानमक पभय (ऩसरप होटेरप ये टेयेन्ट आएद) राई बाडाभा एदोका घयहरुको सघ,य मा:         
औषत भाभसक घय बाडा यकभ रु् 

 आिाभसम रदेमोजनका राधग बाडाभा एदोका घयको सघ,य मा:  औषत भाभसक घय 
बाडा यकभ रु् 

 चार ेआ.फ.को िावषयक रष्यमम रु् 
 चार ेआ.फ. को पाल्गणे भएहनासम्भ उाेको यकभ रु् 

 

५  )जडडफुटी ,कवाडी य जीवजन्तु कय  
  

 जडडफटेत सघ,करन गने व्मफसाम को सघ,य मा:      सघ,करन हेने जडडफटेतको औषत ऩरयभाण्       
के.ज . 

 रदेनत के.ज . जडडफटेत कयको दय्  चार ेआ.फ.को रष्यमम् 
 

ि.सॊ. वस्तहुरु ईकाई कुर सङ्करन ऩरयणाभ अनभुातनत भलु्म 

क जडडवटुी जन्म वस्तहुरु    

     

     

ख कवाडी जन्म वस्तहुरु    

     

     

ग जीवजन्त ु    

     

     

 

ख  )गैय कय याजस्व तपय  
१  )िसपारयश/प्रभाखणत दस्तुय (वडा य ऩािरकाफाट गरयन ेसफै क्रकिसभका) 
 

 गत आ.फ. भा सफ ैगरयोको भसपारयर रदेभाखणतको सघ,य मा: 



67 

 

 भसपारयर/रदेभाखणत दथातयेको न्मनूतभ दय्  भसपारयस/रदेभाखणत दथातयेको 
अधधकतभ दय् 

 गत आ.फ. भा रदेाप् त मथाथय आम रु् 
 चार ेआ.फ.को िावषयक रष्यमम रु् 
 चार ेआ.फ. को पाल्गणे भएहनासम्भ उाेको यकभ रु् 
 िावषयक रुऩभा दताय य नविकयण सम्फन्ध  सेिाको विफयण् 

ि.स. सेवाको क्रकिसभ सङ््मा दस्तयुको 
दय 

सङ्करन हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

गत आ.फ 
भा प्राप् त  
यकभ 

१ ोप ोभ येडडमो     

२ 
घ िगयको ननभायण व्मिसाम  
ईजाजत 

    

३ विद्मारम थाथाऩना     

४ ऩत्रऩबत्रका     

५ व्माऩारयक पभय     

६ सहकायत     

७ अन्म     

 जम्भा     
 

२  )बवन तनभायण अनुभतत दय  
 

 िावषयक रुऩभा ननभायण हेने नमाॉ घयको सघ,य मा: 
 नकराऩास रदेकृमाभा आउने गयेका घयहरुको रदेनतरत् 
 नकराऩास दथातयेको दय रदेनतिगय पीट् 
 गत आ.फ. भा ऩास बोका नकसा सघ,य मा:  दथातये फाऩतको मथाथय आम् 
 चार ेआ.फ.को िावषयक रष्यमम रु् 
 चार ेआ.फ. को पाल्गणे भएहनासम्भ उाेको यकभ रु् 

 

३  )सेवा शुल्क  

ि.स. सेवाको क्रकिसभ दय सेवाग्राहीको 
सङ््मा 

सङ्करन 
हुनसक् ने कुर 

याजस्व 

गत आ.फ भा 
प्राप् त  यकभ 

१ हाटफजाय     

२ ऩाककय ङ     

३ फहार बफयौटत रले्क     

४ पोहोयभरैा व्मिथाथाऩन (सयसपाई)     

५ सडक फतित्त     
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६ रौचारम     

७ ऩाकय      

८ ऩमयटककम थाथर     

९ सडकप फसऩाकय      

१० अचर सम्ऩनत भलू्माघ,कन     

जम्भा     

 

४  )बफिी  

ि.स. सम्ऩततको क्रकिसभ 
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 

ढेॊगा 
धगट्ट  
िारिेा 
भाटो 
थारेट 

अन्म 

     

२ 
टेण्डय पभय (फावषयक 
सघ,य मा) 

     

३ 
ऩथेातक िा नकरा 
(सघ,य मा) 

     

४ अन्म सम्ऩनत      

जम्भा      

 

५  )सम्ऩतत बाडा  

ि.स. सम्ऩततको क्रकिसभ ऩरयणाभ दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को 

अनभुान 
१ भेभसन औजाय      

२ घय िा ज्गा िा ऩोखयत      

३ अन्म सम्ऩनत      

जम्भा      

 

६  )  दण्ड जरयवाना  

ि.स. दण्ड जरयवानाको क्रकिसभ ऩरयणाभ दय सङ्करन गत आ.व. चार ुआ.व. 
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हुनसक् ने 
कुर याजस्व 

भा प्राप् त  
यकभ 

को 
अनभुान 

१ नकरा ऩास      

२ छाडा गाईिथात/ऩर े      

३ सडक िा सडक ऩेटत      

४ पोहोयभरैा      

 अन्म      

 

७  )सवायी साधन कय (टेम्ऩो ,त्जऩ ,रक ,हटऩय ,नमान ,भाईिोफस ,िभतनफस/फस)  

ि.स. सवायी साधनको 
क्रकिसभ 

सङ््मा दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने कुर 
याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को अनभुान 

१ टेम्ऩो      

२ तिजऩ      

३ भभननरक      

४ रक      

५ एटऩय      

६ भ्मान      

७ भाईिोफस      

८ भभननफस      

९ फस      

 अन्म      

 

८  )प्रदेशसॉग फाॉडपाॉड हुने याजस्व  

ि.स. याजस्वको क्रकिसभ ऩरयणाभ दय 
सङ्करन 

हुनसक् ने कुर 
याजस्व 

गत आ.व. 
भा प्राप् त  
यकभ 

चार ुआ.व. 
को अनभुान 

१ सिायत साधन कय      

२ घयज्गा यतिज रेरन रले्क      

३ भनोयञ् जन कय (कयदाता)      

४ विऻाऩन कय (कयदाता)      

 अन्म      

 

९ )गाउॉ ऩािरकाको स्वािभत्तभा यहेको जग्गा य मसको हारको उऩमोग सम्फन्धी वववयण् 
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१० )गाउॉऩािरकाभा सावयजतनक  ,ऩततय ऐरानी जग्गा य मसको हारको उऩमोगको अवस्था्  
 

 

 

११ )गाउॉऩािरका ऺेत्रिबत्रका भहत्वऩूणय ऩमयटक्रकम य धािभयक स्थरहरु सम्फन्धी वववयण् 
 

२  )  आन्तरयक आमका अन्म कुनै थऩ सॊबाव्म स्रोत  बएभा सोको वववयण्  
 

गाउॉ ऩािरका आम स्रोतहरु तथा हारको अवस्था 
 

ि. 
सॊ. 

आमका प्रकाय सम्बावनाको 
वववयण 

सङ्करन 
बएको⁄ नबएको 

दय तनधाययणको 
अवस्था 

क कय तपय     

१ बभूभ कय (भारऩोत)    

२ सम्ऩतित्त कय    

३ सिायत कय     

४ घय ज्गा फहार कय    

५ व्मिसाम कय    

६ जड िटेतप किाड  य ज िजन्त ेकय    

ख अन्म याजस्व    

१ ढेघ,गाप धगट्ट प िारिेाप भाटोप कााप दाउयाप 
थारेटप आएद जथाता िथातकेो वििी तथा 
ननकास  रले्क 

   

२ नकसाऩास दथातये    

३ व्मतिकतगत घटना दताय रले्क    

४ िहार विटौयत रले्क    

५ ऩाककय घ,ग रले्क    

६ अथाऩतार सञ् चारन रले्क    

७ पोहयभरैा व्मिथाथऩन रले्क    

८ थाथान म खानेऩान  रले्क    

९ थाथान म विद्मते भहररे    

१० केिरकायप रेककॊ गप कामाककघ,गप 
फन्ज जम्ऩप ज ऩफ्रामयप ऩाया्राईडडघ,गप 
आएद भनोयञ् जन तथा साहस  खेरकेद 
सम्फन्ध  सेिा तथा व्मिसामभा 
सेिारले्क 

   

११ ननभायणप सञ् चारन य व्मिथाथाऩन गयेका 
थाथान म ऩिूायधाय तथा सेिाभा सेिारले्क 
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(खानेऩान प विजेरतप धायाप अनतधथ गहृप 
धभयराराप ऩथेातकारमप सबागहृप ढर 
ननकासप सडक फतित्तप रौचारमप ऩाकय प 
ऩौड  ऩोखयतप व्मामाभराराप ऩमयटककम 
थाथरप हाटफजायप ऩर े िधराराप रिदाह 
गहृप धोविघाटप सडकप फसऩाकय प ऩरेप 
आएद 

१२ भलू्माघ,कन सेिा रले्क    

१३ दतायप अनभेनत तथा नि कयण दथातये 
(ोपोभ येडडमो सञ् चारनप घ िगयको 
ननभायण इजाजतऩत्रप विद्मारम थाथाऩनाप 
थाथान म थातयका व्माऩारयक पभयप आएद) 

   

१४ ढेघ,गाप धगट्ट प िारिेाप ननेप भाटो तथा 
थारेट जथाता िथातकेो सिेऺणप उत्खनन 
तथा उऩमोग रले्क 

   

१५ िडा कामायरम भापय त गरयने भसपारयस 
तथा रदेभाखणत दथातये 

   

१६ दण्ड जरयिाना    

 

गाउॉ ऩािरकाको स्वािभत्व वा बोगचरनभा यहेका जग्गा य बवन 
ि.सॊ. जग्गा यहेको स्थान क्रक.नॊ. ऺेत्रपर हारको उऩमोग बाडा वा फहार 

यकभ (महद बएभा) 
क स्वािभत्व यहेको जग्गा 
१      

२      

ख बोगचरनभा यहेको जग्गा 
१      

२      

 

गाउॉ ऩािरकाको स्वािभत्वभा यहेका बवन 
ि.सॊ. बवन यहेको स्थान बवनको वववयण हारको उऩमोग बाडा वा फहार 

यकभ (महद बएभा) 
१     

२     

३     
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बवन सम्फन्धी वववयण 
ि.सॊ. घयको वगीकयण अनभुातनत 

सङ््मा 
फहारभा 
बएको 
सङ््मा 

औसत 
फहार दय 

१ व्माऩरयक रदेमोजनका राधग ननभभयत बिन⁄घयहरु 
(नोट: व्माऩारयक कम्प्रेकसप ऩाटॊ प्मारेसप 
अथाऩतारप कोल्ड थाटोयप न तिज विद्मारम तथा 
कमाम्ऩसप आएद) 

   

२ औद्मोधगक रदेमोजनका बिन⁄घयहरु    

३ आिाभसम बिन⁄घयहरु    

३.१ कच् च  घयहरु (कच् च  जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् च  घयहरु (भाटोको जोडाई य कॊ किट िा 
तिथाटरको छाना बोको) 

   

३.३ वऩरय भसथाटभ नबोको ऩक की घय (Without RCC 

Frame Structure) 

   

३.४ वऩरय भसथाटभ बोको ऩक की घय (With RCC 

Frame Structure) 

   

जम्भा    

 

जग्गा सम्फन्धी वववयण 
ि.सॊ. जग्गाको क्रकिसभ अनभुातनत 

ऺेत्रपर 

औसत भलु्माङ्कन दय (भारऩोत 
कामायरमको आधायभा) 

कैक्रपमत 

१ रहयत ऺेत्र    

२ आिास म ऺेत्र    

३ कृवष ऺते्र    

४ िन तथा अन्म ऺेत्र    

जम्भा    

 

फहार ववटौयी 
 

ि.सॊ. सम्ऩत्त्तहरु ईकाई ऩरयभाण दय 
क बिन तथा कोााहरु    

     

ख भेभसनहरु    

     

ग साियजननक सम्ऩतित्त    
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गाउॉ ऩाभरकारे ननभाणय तथा व्मिथाथाऩन गयेकाक् ऺेत्र सम्फन्ध  विियण 

ि.सॊ. सेवाहरु उऩरब्ध गयाईएको 
स्थान वा ऺेत्र 

ईकाई य 
ऩरयभाण 

सेवा शलु्कको 
सॊबावना के छ 

? 

हारको अवस्था 
(आम) 

१ पोहयभरैा व्मिथाथाऩन     

२ थाथान म खानेऩान      

३ विजेरत     

४ धाया     

५ अनतधथ गहृ     

६ धभयरारा     

७ ऩथेातकारम     

८ सबागहृ     

९ ढर ननकास     

१० सडक ितित्त     

११ साियजननक रौचारम     

१२ ऩाकय      

१३ ऩौड  ऩोखयत     

१४ व्मामभरारा     

१५ ऩमयटकीम थाथर     

१६ हाट फजाय     

१७ ऩर ेफधरारा     

१८ रिदाह गहृ     

१९ फसऩाकय      

२० अन्म ऩाककय घ,ग ऺते्र     

२१ भसपारयर तथा रदेभाखणत     

२२ दतायप अनभेनतप नविकयण 
दथातये 

    

२३ भलू्माघ,कन सेिा रले्क     

२४ नकसाऩास     

जम्भा     
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अनसुचूी ३ – याजस्व सधुाय कामयमोजना तजुयभा िभभा खखचचएका तत्स्वय तथा भाइन्मटुहरु 
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/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf tof/L k|f/lDes 5nkmnsf] dfOGo"6 
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/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf d:of}bf k|:t'tLs/0f tyf k|df0fLs/0f sfo{zfnfsf tl:j/x? 

 
/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf d:of}bf k|lta]bg k|:t'tLs/0f  

 
;+of]hs tyf ;xefuLx? 
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अनसुचूी ४: ऩषृ्ठऩोषण सम्फन्धभा 
 

िॊ .सॊ. ऩषृ्ठऩोषण प्रमास  

१ सम्ऩतित्त कयको दय कसयत ननधाययण गने 
गरयोको छ य दय ननधाययण गने उऩमेकत 
आधाय के हेन सकछ बन्ने विश्रेषण गयेको 
ऩाइोन। बौगोभरक एहसाफरे विकट 
गाउॉ ऩाभरकारे सम्ऩतित्त कयको सेरुिात गदाय 
के कथाता आधायभा सम्ऩतित्त भूल्माघ,कन गने 
बन्ने विषम सेधाय मोजनाभा सभेएटने 
आिश्मक छ। याजथाि नतनय सकने ऺभताका 
आधायभा कयको दय तोकनेऩने विषमसभेत 
सेधाय मोजनाभा सभेएटने भरनेऩदयछ। 
उदाहयणको राधग दगेयभ ऩाभरकाहरुभा 
सम्ऩत्त  कय रगाउॉ दा कयदातारे नतनय सकने 
िा नसकने बन्ने विषम विश्रेषण हेने ऩदयछ।  

गा ऩा को आधथयक ऐनराई आधाय भानेय तमाय 
गरयोको हो । सो ऐनभा घय भेल्माङकन न्मेनतभ 
३००००० हेनेछ बन  व्मिथाथा गयेको छ । त्मसै गयत 
घयको भेल्माङकन नकसाऩास बो त्मस अनेसाय 
नबोभा थािघोषणा िाट हेनेछ बन्ने उल्रेख बोकोरे 
सो नकसाको आधायभा भबन्दा भबन्दै भूल्माॊकन 
कामभ गयेको छ । सेविधा सम्ऩन्नको भूल्माॊकन 
फढत य कभ सेबफधा बोको कभ दय ननधाययण गयेको 
छ । सोहत ऐनको दयराई औसत कामभ गयत तमाय 
गरयोको छ । 
 

२ घय फहार कय य व्मिसाम कय कनत ऩाभरकाभा 
खासै सम्बािना नबोकारे सेझाि गरयोका सफै 
किमाकराऩ कामायन्िमन हेन सकने देखखॉदैन।  

मस ऩाभरकाभा मो र षयकफाट केहत यकभ रगाताय 
रुऩभा रदेाप्त हेॉदै आोकारे मसराई थऩ रदेबािकायत 
रुऩभा अगाडड रैजानेऩने देखखन्छ । घय फहार कय 
िाऩत आ फ ७७/७८ भा ३ राख बन्दा फढत य आ फ 
७८/७९ को २०७९/०२/१० सम्भ करयफ २ राख ५० 
हजाय सॊकरन बोको कायणरे सम्बािना देखखन्छ । 
तथाऩ  आिाभसम तथा अन्म फहारकयभा सॊसोधन 
गरय अतिन्तभ रुऩ एदइोको छ । व्मिसाम कयभा ऩनन 
सॊकरन बोको आधायभा अनेभान गरयोको छ । 
व्मिसामराई थऩ रदेिदयन गयेभा व्मिसाम कय 
फाऩतको आम फढने सॊबािना यहन्छ । 
  

३ थाथान म तहरे आपूरे रदेदान गने सेिाराई 
छरयतो ढघ,गफाट विद्मेत म भाध्मभ रदेमोग गयत 
रदेदान गने य सो सेिासॉग आफि गयत सेिा 
दथातेय सॊकरन गनय सकने सम्बािनाराई 
उजागय गदाय सेधाय मोजना फढत कामायन्िमन 
हेने देखखन्छ।  

सेधायका ऩऺहरु भरषयकभा सो फायेभा उल्रेख गयत 
रागे गनय सेझाि एदइोको । जथातै् कम्प्मेटय 
सफ्टिेमयभा आधारयत विभरघ,ग रदेणारतराई अननिामय 
गने, सेचना रदेविधधको रदेमोग गयत कय रदेरासन य 
अन्म विच आऩसभा आिि गयाइ सयरतकृत गने, कय 
यकभ भसधै फैक खाताभा जम्भा हेने रदेणारतको 
विकास गने आएद । 

४ थाथान मतहभा ऩूिायधाय उऩमोग रेल्क 
ऩरयचारन गने सम्बािना अएहरे नै व्मिहारयक 
छैन। याजथाि सेधाय मोजना फनाउॉ दा कय 
ऩरयचारन गनय सककने सम्बािनाको विश्रेषण 
कभ बोको देखखमो। कानेनफभोतिजभ कयायोऩण 
गनय सककने बो ऩनन व्मिहायत् रागू गनय 

मस गाउॉ  ऩाभरकाको विगत ३ िषयको आम व्मम 
विियणभा ऩूिायधाय उऩमोग रेल्क िाऩत यकभ असेर 
बोको देखखन्छ । ऩूिायधाय उऩमोग रेल्क आ.ि.: 
२०७६/७७ भा रु ११,४०,८०० आ.ि.: २०७७/७८ 
अिध भा रु ५,५०,००० य आ.ि.:२०७८/७९ अिध  को 
२०७९/०२/१० सम्भ रु १९,७०,००१ असेर बोकोरे 
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नसककने विषमराई कामयमोजनाभा याय ने 
आिश्मक देखखॉदैन।  

सोहत आधायभा अनेभान गरयोको छ । 

 

 
 

५ व्मिसाम कय य व्मिसाम यतिजरेसन दथातेय 
का नाभभा ब्रोकय िा रेल्क रगाउने गयत 
सेधाय मोजना फनाउने हेॉदैन। व्मिसाम दताय य 
नि कयण फाऩत ् भात्र व्मिसाम दताय कयिा 
रेल्क रगाउने विषमभा म  थाऩट हेनेऩने 
देखखन्छ। 

व्मिसाम कय य यतिजरेसन कय दोहोयो रुऩभा रदेथाताि 
गरयोको छैन । ऩेयाना व्मिसाम राई व्मिसाम कय य 
नमाॉ तथा दताय नबोका व्मिसामराइ यतिजरेसन 
गनयको राधग रेल्क रदेथाताि गरयोको छ । सि ै
रदेथातािभा ऩएहरो िषय रदेथाताि गयेको ६५ रदेनतरत 
भात्र दामयाभा आउने अनेभानका आधायभा मोजना 
फनाइोको छ । 

 

६ केनै ऩाभरकाहरूको थाथाननम सम्बािनाका 
आधायभा याजथाि सेधाय मोजना फन्ने ऩनेभा 
ोउटै ढाॉचा य किमाकराऩभा सेधाय मोजना 
फनाोको देखखमो। उदाहयणकोराधग कनतऩम 
गाउॉ ऩाभरकाभा ढेॊगा धगटत य फारेिा जथाता 
नदतजन्म ऩदाथय फाट ाेरो याजथािको 
सम्बािना छ बने ाूरा रहयत ऺेत्रभा विऻाऩन 
कयफाऩत उल्रेखन म याजथाि रदेाप्त गनय 
सककन्छ। मसयत ऩाभरकाको सम्बािनाराई 
उजागय गने गयत सेधाय मोजना फन्ने ऩने 
देखखन्छ। 

ऩाभरका अनेसायको सम्बािनाराई थऩ रदेथाट ऩारयोको 
छ । मस ऩाभरकाभा ढेॊगा धगटत रगामतका रदेाकृनतक 
स्रोतके सॊबािना यहेको छ । त्मसै गयत ऩमयटनफाट 
ऩनन याम्रा आम गने सॊबािना देखखोको छ ।  

७  घय फहार कय य सम्ऩतित्त कयभा थािमॊ 
घोषणा गने विधधका विषमभा अध्ममन बोको 
ऩाइोन। घयफहार कयको दय व्मिसानमक य 
सॊथाथागत को हकभा फढत दय य आिाभसमको 
हकभा कभ गनेय उऩमेकत हेदैन। मो 
घयफहार  एदने धमतिकतको आोभा रा्न े
बोकारे अरग अरग गनेय त्रेएटऩूणय हेन्छ। 
कनतऩम ऩाभरकाभा अरग अरग गने गयत 
सेधाय मोजनारे एदोको सेझाि व्मकत छैन। 

फहार कयको दय सभान १० रदेनतरत कामभ गरयोको 
छ । कयको थािमॊ घोषणा य सभमभै बेकतान  
सम्फन्ध  थऩ गरयोको छ । 

८ कयका दय य आधाय तोकदा नछभेकी थाथान म 
तहसॊग सभन्िम गने विषमराई सभेत सफै 
थाथान म तहको याजथाि सेधाय मोजनाभा 
सभािेर गनेयऩदयछ।  

सेधायका ऩऺहरुभा सो केया सभेएटोको छ । 
तेरनात्भक रुऩभा हेदाय कयका दयभा धेयै अन्तय 
बोको ऩाइदैन । 

९ सेधाय मोजनाभा सभािेर बोका 
किमाकराऩहरु व्मफहारयक बन्दा फढत 
सैिातिन्तक बोकारे थाथान म तहफाट 
कामायन्िमन हेने बफषमभा आरॊका छ।  

किमाकराऩहरु व्मिहारयक फनाइोको छ । कय 
कामायन्िमनभा सकिमता हेने ऩने नै हेन्छ । सहज 
रुऩभा कय नतनय आउने िाताियण ननभायण गनय जरुयत 
छ । सोको राधग केहत सेझािहरु सभेएटोको छ । 
कय तथा रेल्कराई ऩायदभरय फनाई विकास ननभायणभा 
खचय बोको रदेत्माबूत गनय सककने खारका 
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कृमाकराऩहरु गने हो बने कामायन्िमनभा कएानाइ 
आउदैन । जानकायत तथा जनचेतना एदने खारका 
कामयिभहरु तथा भरवियहरु सञ्चारन गनेय आिश्मक 
छ । जेन रदेमोजनफाट कय उााइोको हो सोहत 
रदेमोजन अनेसायको ऺेत्रको थातयोन्नत  गनयभा 
अधधकाॊर यकभ खचय गरयने ऩदयछ । त्मसो बोभा 
आगाभ  एदनभा कय सयकरन कामय सहज हेने हेन्छ । 
कामायन्िमनको दौयानभा अव्मिहारयक रागेभा सेधाय 
गदय जाने उधचत हेन्छ । 

 

१०  रदेदेर सयकाय य  सॊघ म सयकायरे दय तोकने य 
सॊकरन गने तय थाथान म तहराई सभेत 
फाॉडपाॉड हेने कयहरुभा थाथान म तहरे गनेयऩने 
बूभभकाभा याजथाि सेधाय मोजना भौन  छ।  

थाथान म तहको बूभभकाराइ सभेएटोको छ । 

 

  

 
 
 

 


