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पररच्छेद १: पररचय
१.१ पृष्ठभूतम
नेपालको मूल राज्य सञ्चालन संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशतिको
प्रयोग तीनै तहले तवद्यमान संवैधातनक व्यवस्था रहेको छ । संवैधातनक अतधकारतभत्र रही स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारहरुलाई कायय तजम्मेवारी तथा स्रोत पररचालन गनय सक्ने उलेख्य
अतधकार ददएको छ । स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा तवकास तनमायणको
क्षमतालाई वृति गनय आय पररचालन क्षमतालाई वृति गनय आय पररचालन क्षमतामा पतन सुधार गनय
आवश्यक हुन्छ । यसका अततररि प्राकृ ततक तथा अन्य मानवीय कारणले अकस्मात तसजयना हुने प्रततकु ल
पररतस्थततलाई सामना गनयसक्ने गरी उत्थानशील हुन पतन आय पररचालन क्षमता सुदढृ हुनु पदयछ ।
स्थानीय सरकारलाई संतवधानद्वारा प्रदान गररएको काययतजम्मेवारी पुरा गनय आवश्यक पने साधनको
पररपूर्ततका लातग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट तवतिय समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, समपुरक
अनुदान र तवशेष अनुदान ददन सक्ने व्यवस्था गरे को छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने यस्तो
अनुदानले मात्र स्थानीय तहको खवय आवश्यकता पुरा गनय सम्भव नहुने र राज्य शतिको बााँडफााँड गदाय
राज्यको राजस्व अतधकारको समेत तहगत सरकारबीच शतिको बााँडफााँड गररने हुाँदा सङ्घीय तवि
व्यवस्थापनका मान्यता अनुसार स्थानीय तहलाई तवतभन्न कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने गरी राजस्व
अतधकार समेत संवैधातनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अतधकार बाहेक स्थानीय तहले
संतवधान र सङ्घीय कानून बमोतजम राजस्व बााँडफााँड बापत प्राप्त गनयसक्ने र नेपाल सरकारको पूवय
स्वीकृ ततमा ऋण तलन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत गररएको छ ।
चचत्र नॊ. 1: वित्तीम हस्तान्तयण प्रक्रिमा

तविीय हस्तान्तरण
राजश्व बााँडफााँट (मु.अ.क. र
आन्तररक अन्तशुल्क)

प्राकृ ततक स्रोत रोयल्टी
बााँडफााँड

तवशेष अनुदान

समपुरक अनुदान

सशतय अनुदान

तविीय समानीकरण अनुदान

स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका तविीय अतधकारलाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवतस्थत तथा
न्यायोतचत तररकाले पूणयरुपमा पररचालन गनय थप प्रयास गनुप
य ने आवश्यकता महशुस भएको छ । यसको
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मुख्य कारणहरुमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त कततपय अतधकारहरु नयााँ भएकोले त्यसका लातग आवश्यक
नीतत तथा काययतवतध, संगठनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, आयको सम्भावना
अध्ययन, तनयन्त्रण प्रणालीको स्थापना आदद व्यवस्था तथा अभ्यासको कमी हुनु रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको बढ्दो खचय धान्नका लातग र उनीहरुको सामथ्यय वृति गनयका लातग ती तनकायहरुको
आन्तररक राजस्व पररचालन क्षमतामा वृति गनुयपने आवश्यकता बन्न पुगेको छ यसका लातग स्थानीय
तहको राजस्व अतधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य क्षेत्रको राजस्व पररचालनका लातग
अवलम्बन गनुयपने नीततगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरु पतहचान गरी कायायन्वयनमा
ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी ददनमा पररचालन गनय सदकने वास्ततवक आन्तररक आयको
प्रक्षेपण गने काययका लातग राजस्व सुधार कायययोजना खााँचो देतखन्छ ।
राजस्व सम्बन्धी वतयमान तस्थतत अध्ययन, तवश्लेषण गरी राजस्व सुधारका लातग गनुयपने काययहरुको
पतहचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनलाई सुदढृ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन आर्तथक वषयको
राजस्व प्रक्षेपण काययमा सहजीकरण गने प्रयोजनाका लातग १ नं. प्रदेश अन्तरगत का ५५ स्थानीय तहहरुले
राजस्व सुधार कायययोजना (Revenue Improvement Action Plan) तयार गरी स्थानीय तहहरुको
राजस्व सुधार गनयका लातग अवलम्बन गनुयपने दियाकलापहरुको कायययोजना आवश्यक छ । सो काययका
लातग प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययिमले यस प्रदेश अन्तरगतका तवतभन्न स्थानीय तहहरुको
राजस्व सुधार कायययोजना तयार गनयका लातग आवश्यक प्रातवतधक सहयोग गने काययिम रहेको छ ।
यस दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रयासहरुमा नगरपातलकाका प्रतततनतध, कमयचारी तथा अन्य
सरोकारवाला पक्षहरुले राजस्व पररचालनको क्षेत्रमा आधारभूत अतभमुखीकरण, नगरपातलकाको आन्तररक
आय सुधारका लातग सहभातगतात्मक तवतधबाट समस्या तथा अवसरहरुको पतहचान गरी मुख्य उपलतधधका
रुपमा नगरपातलकाको कायययोजना तयारी र आय सम्भाव्यताको तवश्लेषण गरी नगरपातलकाको आय
प्रक्षेपणलाई मागयदशयन जस्ता काययहरु रहेका छन् ।

१.२ राजस्व सुधार योजनाको औतचत्य
सङ्घीयतामा तहगत सरकारलाई संतवधानले नै काययतजम्मेवारी तनतश्चत गरी ती तजम्मेवारीहरु पुरा गनय
आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गदाय अन्तरसरकारी तवतिय हस्तान्तरणको अलावा आफ्नो काययक्षेत्रमा
तोदकएका स्रोतबाट संतवधानले प्रदान गरे को अतधकार अनुरुप स्थानीय तहले राजस्व पररचालन गरी
साधन स्रोतको जोहो गदयछन् । जनताको बढ्दो माग बमोतजमको खचय धान्नका लातग आवश्यक सामथ्यय
अतभवृति गनय पतन ती स्थानीय सरकारहरुको आन्तररक राजस्व पररचालन क्षमतामा वृति हुनु अपररहायय
देतखन्छ । यसका लातग स्थानीय तहको राजस्व अतधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य क्षेत्रको
राजस्व पररचालनका लातग अवलम्बन गनुयपने नीततगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरु
पतहचान गरी ततनको यथोतचत कायायन्वयन गनय र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी ददनमा पररचालन
गनय सदकने वास्ततवक आन्तररक आयको प्रक्षेपण गने काययका लातग राजस्व सुधार कायययोजना महत्वपूणय
औजार हुने तवश्वास गररन्छ ।
स्थानीय तहलाई कर वा गैर कर वापत रकम ततने स्थानीय तनवासीहरुले आफु ले ततरेको करको सदुपयोग
भए नभएको तनगरानी गने र यस तवषयमा तनयतमत रुपमा आफ्नो नगरपातलकासाँग प्रश्न सोध्ने हुनाले
नगरपातलकाहरु पतन जनताप्रतत सोझै उिरदायी हुने वातावरण तसजयना हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पतन सुधार
हुन्छ र जनताको सन्तुतष्टको मात्रा पतन बढ्दै जान्छ । आन्तररक स्रोतबाट पररचातलत राजस्व खचय गदाय
स्थानीय तहले कु नैपतन बाह्य शतयहरु पालना गनुय नपने भएकोले यसको मात्रा जतत बढी भयो त्यतत बढी
मात्रामा स्वायिताको अनुभूतत गदयछन् । यसरी स्थानीय तह प्रदेश तहले जतत बढी स्वायतता पूवयक काम
गनय पाउाँ छन् त्यतत नै सङ्घीयता सफल र सुदढृ हुाँदै जान्छ ।
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वैधातनक रुपमा नै स्रोत साधनमातथ उल्लेख्य अतधकार प्राप्त भएको लामो समयसम्म पतन आन्तररक स्रोत
तथा राजस्व कमजोर रहने र तनरन्तर सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानमा नै भर पनुयपने अवस्था
भएमा स्थानीय सरकारको स्वायिता तथा दीगोपनमा प्रश्नतचन्ह लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यस पररपेक्ष्यमा
स्थानीय सरकारहरुले समयमै कानुनले अतख्तयारी ददएका क्षेत्रमा आन्तररक राजस्वको सम्भावना अध्ययन
गरी कानुनसम्मत रुपमा राजस्वको क्षमता तवस्तार गदै जानु आवश्यक हुन्छ । यसका लातग जन तनवायतचत
पदातधकारीहरु र राष्रसेवक कमायचारीहरुलाई संतवधानले प्रदि गरे का काम कतयव्य र अतधकारहरु कु शलता
साथ सम्पादन गरी नागररकहरुलाई तछटो छररतो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुतनतश्चत गनय सहयोग पुयाउनु
पतहलो र महत्वपूणय कायय हो भने भखयरै सम्पन्न भएका स्थानीय तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्याङ्कन
गरी सुधारका क्षेत्रहरुको पतहचान गरी तदनुरुप आवश्यकता र मागमा आधाररत क्षमता तवकासका
काययिमहरु सञ्चालन गदै लैजानु आवश्यक छ । यसका साथै स्थानीय तहलाई संतवधान र ऐनले ददएको
अतधकार प्रयोग गरी तविीय रुपमा सवल र सक्षम बनाउन राजस्व पररचालन सम्बन्धी ज्ञान, तशप र
क्षमता अतभवृति गदै सावयजतनक तवकास तनमायण र सेवा प्रवाहमा सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।
पातलकामा थप आन्तररक राजस्व पररचालन गनय यसको अतधकार क्षेत्रतभत्र सबै उपलधध आन्तररक आयका
स्रोतहरुबाट सम्भाव्य राजस्व पररचालन गनुय अतनवायय हुन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नगरपातलकाको बाह्य
वातावरण तथा राजस्व प्रशासनको समेत तवश्लेषण गनुप
य ने हुन्छ । यसैले राजस्व पररचालनमा सुधारका
कृ याकलापहरु पतहचान गरी सोको कायायन्वयनबाट स्थानीय तहको आन्तररक आयमा पनय सक्ने प्रभाव
समेतका आधारमा आगामी ददनमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको प्रक्षेपण गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
२०७४ को प्रावधान बमोतजम यो राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा गररनेछ । यस राजस्व सुधार
कायययोजनाबाट नगरपातलकालाई आफ्नो आन्तररक आय पररचालन सुधारका साथै राजस्व प्रक्षेपणलाई
यथाथयपरक, समन्यातयक, सहभातगतामूलक र वैज्ञातनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृ यालाई थप व्यवतस्थत गनय
मद्दत पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । यसै सन्दभयमा लातलगुरााँस नगरपातलकाको आन्तररक आय पररचालनमा
सुधार ल्याउनको लातग राजस्व सुधारका कृ याकलापहरु पतहचान गनय र पतहचान गररएका
कृ याकलापहरुको कायायन्वयनबाट स्थानीय तहको आन्तररक आयमा पनय सक्ने प्रभाव समेतका आधारमा
आगामी ददनमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको प्रक्षेपण गने काययका लातग यो राजस्व सुधार कायययोजना
तनमायण गनय लातगएको छ । राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमाको औतचत्यको शांरासलाई तनम्न तचत्रमा
प्रस्तुत गररएको छ ।
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चचत्र नॊ. 2: याजस्ि सध
ु ाय कामुमोजनाको औचचत्म

१. स्थानीय तहको राजस्वका सम्भावना, ततनय सक्ने क्षमता र राजस्व

प्रशासनको तवश्लेषण गरी आवश्यक सुधारका उपायहरु पतहचान गनय ।
२. स्थानीय तहको आन्तररक आयका आधार, दायरा र दरको सम्भाव्यता

तवश्लेषण गरर राजस्व प्रक्षेपण गनय ।
३. व्यवसायमैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीय उद्यम, व्यवसाय लगायतका
आर्तथक तवकास दियाकलापहरुलाई करको आधार अन्तगयत समेट्न
आवश्यक मागयदशयन प्रदान गनय ।
४. स्थानीय तहले अपनाउनु पने आय सुधारका कायययोजना तयार गरी
सो राजस्व सुधार गनय ।
५. आवतधक योजना अन्तगयतका योजनाहरुको कायायन्वयन गनयको तनतमि
स्रोत सुतनतश्चत गनय ।
६. वार्तषक बजेटलाई बढी यथाथयपरक, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक
बनाउन ।
७. स्थानीय तहको काम कारवाहीलाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रतत

तजम्मेवार बनाउन ।

१.३ योजनाले राखेका उद्देश्यहरु
लातलगुरााँस नगरपातलकाको आन्तररक आयका सम्भावनाहरुको पतहचान तथा अतधकतम पररचालनका
लातग देतखएका समस्याहरु न्यूनीकरण गनय कायययोजना तयार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आय
प्रक्षेपणमा नगरपातलकालाई सहयोग पुयायउनु नै यस योजनाको मूलभूत उद्देश्य हो । यस योजनाका खास
उद्देश्यहरु देहाय अनुसार रहेका छन् :

 स्थानीय तहका जनप्रतततनधीहरु तथा कमयचारीहरुलाई राजस्व सुधार कायययोजना सम्बन्धी






अतभमुखीकरण गने ।
शीषयकगत रुपमा सम्भातवत करका आधार तथा तवगत तीन वषयको आन्तररक आयको अवस्थाको
तवश्लेषण गने ।
स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्कलन तथा तबतलङ्ग पितत र आन्तररक
तनयन्त्रण प्रणाली सतहत पातलकाको राजस्व प्रशासन तथा यसको काययकुशलताको तवश्लेषण ।
स्थानीय तहको आन्तररक आय वृतिका सम्भावनाहरु पतहचान गरी आय सुधार कायययोजना र
प्रक्षेपण सतहतको आन्तररक आय सुदढृ ीकरण कायययोजना तयार गने ।
नयााँ सम्भावनाहरुको पतहचान गदै स्थानीय तहले अपनाउनुपने सुधार रणनीतत सतहतको राजस्व
सुधार कायययोजना तयार गने ।
स्थानीय तहको तवद्यमान आर्तथक ऐन पुनरावलोकन गरी आगामी आर्तथक वषयमा सुधारका लातग
सुझाव प्रदान गने ।
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१.४ योजना तजुम
य ा तवतध र प्रदिया
नगरपातलकाको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा प्रदिया स्थानीय पदातधकारी, कमयचारी, सम्बतन्धत
सतमततहरु र सरोकारवालाहरुको अपनत्व र क्षमता अतभवृति गने उद्देश्यले सहभातगतामूलक तवतध
अवलम्बन गररएको छ । यसको मागयदशयकका रुपमा सङ्घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा
जारी गररएको स्थानीय तहको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा सम्बन्धी ददग्दशयन, २०७६ लाई तलईएको
छ । साथै स्थानीय आवश्यकता अनुसार सम्भाव्य स्थानीय राजस्वका स्रोतहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी तनदेतशका बमोतजम कायययोजना तजुयमाका चरणहरु यसप्रकार
रहेका छन् ।
चचत्र नॊ. 3: कामुमोजना तजभ
ु ाका चयणहरु

१

• राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा सम्बन्धी तनणयय र समय साररणी तनधायरण

२

• योजना तजुयमा काययदल गठन

३

• योजना तजुयमाका लातग आवश्यक सन्दभय सामाग्रीहरु सङ्कलन तथा अध्ययन

४

• प्रारतम्भक काययशालाको आयोजना

५

• सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन एवम् तवश्लेषण

६

• राजस्व सुधार कायययोजना तयारी (प्रारतम्भक)

७

• योजनाको मस्यौदा तयारी

८

• राजस्व सम्भावना तवश्लेषण तथा राजस्व प्रक्षेपण

९

• मस्यौदा प्रततवेदन नगरपातलकामा प्रस्तुतत र सुझाव सङ्कलन

१० • मस्यौदा पुनरावलोकन र अतन्तम मस्यौदा तयारी
११ • नगर काययपातलकामा छलफल र स्वीकृ तत
पातलकाको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा गने काययिम सम्बन्धमा लातलगुरााँस नगरपातलका, बसन्तपुर,
तेह्रथुम, प्रदेश नं. १ र यस तसतभल ओएतसस ईतन्जतनयररङ प्रा. तल. बीच सम्झौता भएपतछ तवतभन्न
समयमा भएका छलफलहरुबाट पातलकाबाट आवश्यक सन्दभय सामग्री सङ्कलन गरी अध्ययन टोलीलाई
प्राप्त भएको हो । राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमाका लातग तनम्न तवतध र प्रकृ या अवलम्वन गररनेछ ।
मुलत: राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा Coaching & Mentoring (स्थलगत रुपमा साँगसाँगै काम गदै
तसकाउाँ दै जाने) तवतधमा आधाररत हुनेछ ।
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लातलगुरााँस नगरपातलकामा कायय प्रारम्भ गनुयभन्दा पतहला परामशयदाताले प्रदेश प्रतशक्षण के न्रको
सम्बतन्धत तवज्ञ वा तोदकएको कमयचारीहरुसाँग लातलगुरााँस नगरपातलकामा गनुयपने काययको योजना
बनाई छलफलबाट अतन्तम रुप ददई अगाडी बढाईएको छ ।
लातलगुरााँस नगरपातलकाबाट राजस्व कायययोजना तजुयमा काययको गुणस्तर सुतनतश्चतताका लातग
अनुगमन र फलोअप हुनेछ भने प्रदेश प्रतशक्षण के न्रबाट अनुगमन हुन सक्नेछ । सो काययका लातग सेवा
प्रदायक संस्थाले यो कायय गनयका लातग तवस्तृत कायययोजना समेत पेश गरे को छ । परामशयदाताले प्रदेश
सुशासन के न्रको सम्बतन्धत तवज्ञ वा तोदकएको कमायचारीहरुसाँग तनरन्तर समन्वयमा कायय गनेछ ।
राजस्व सुधार कायययोजना तनमायण प्रकृ यालाई सहभातगतामूलक तवतधबाट सञ्चालन गरे को छ । साथै
यस तवषयमा लातलगुरााँस नगरपातलकाका कमयचारीहरुको पतन क्षमता अतभवृति गनुय पनेछ । यस
सन्दभयमा लातलगुरााँस नगरपातलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतततनतध, कमायचारी एवम्
सरोकारवालाहरुको सहभातगता र समूह छलफलबाट राजस्व सुधार सम्बन्धी आवश्यकताहरु पतहचान
गरे को छ ।
सङ्घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारे को नगरपातलका तथा नगरपातलकाको
राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा ददग्दशयन, २०७६ मा उल्लेतखत सम्बतन्धत फारामहरु तवतध तथा
प्रकृ याहरु प्रयोग गरी (छलफल तथा काययशाला) माफय त राजस्व सुधार कायययोजना तनमायण गररनेछ ।
यस प्रकृ याबाट पतहचान गररएका आवश्यकताहरुलाई एदककृ त गरी लातलगुरााँस नगरपातलकाको ३ वषे
राजस्व सुधार कायययोजना तयार गररनेछ र अतन्तम दस्तावेज तयार गरी लातलगुरााँस
नगरपातलकालाई प्रस्तुततकरण गरी आवश्यक सुझावहरुलाई सङ्कलन गरी दस्तावेजलाई अतन्तम रुप
ददनेछ ।
राजस्व सुधार कायययोजनाको अतन्तम दस्तावेज (तवद्युततय तथा भौततक प्रतत) लातलगुरााँस
नगरपातलका र प्रदेश प्रतशक्षण के न्र, कलवलगुरी, झापामा बुझाउने छ ।
प्रदेश प्रतशक्षण के न्रबाट काययिमको अतन्तम भुिानी तलनका लातग प्रदेशमा गठन मूल्याङ्कन
सतमततको अतन्तम मूल्याङ्कन पश्चात खचयसाँग सम्बतन्धत आवश्यक तवल, भरपाई सतहत काययिमको
अतन्तम प्रततवेदन बुझाउने छ ।

१. कायययोजना तनमायणका चरणहरु
परामशयदाताले सहभातगतामूलक तवतध र प्रकृ या प्रयोग गरी राजस्व सुधार कायययोजना तयार गनेछ ।
अध्ययनको सन्दभयमा प्राप्त जानकरी र तथ्याङ्कहरुको पररणात्मक र गुणात्मक तवश्लेषण गनय तमतित
तवतधहरुको प्रयोग गनेछ । राजस्व सुधार कायययोजना तयार गने िममा तनम्न चरणहरु अपनाउने छ ।
पतहलो: सन्दभय सामग्रीको अध्ययन
दोस्रो: अतभमुखीकरण तथा राजस्व सुधार योजना तजुयमा काययशाला
तेस्रो: तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन र तवश्लेषण
चौथो: राजस्व सुधार कायययोजना तयारी तथा राजस्व प्रक्षेपण
पाचौं: मस्यौदा प्रततवेदन तयारी
छैठौं: मस्यौदा प्रततवेदन मातथ छलफल, सुझाव सङ्कलन
सातौं: अतन्तम मस्यौदा तयारी, काययपातलका वैठकमा छलफल
आठौं: सहजीकरण तथा समन्वय सतमततमा अतन्तम सुझाव र कमेन्टका लातग पठाउने, प्राप्त सुझाव
समावेश गने र काययपातलकाबाट स्वीकृ त गने ।

9

१.४.१ सन्दभय सामाग्री सङ्कलन तथा अध्ययन
अध्ययन काययको प्रथम चरणमा तवज्ञ समूहबाट तवतभन्न स्रोतहरुबाट सन्दभय सामाग्रीहरुको सङ्कलन तथा
पुनरावलोकन गररएको छ । यस िममा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गररएका मुख्य सामाग्रीहरु देहाय
अनुसार रहेका छन् :


















नगरपतलका तथा नगरपातलकाको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा सम्बन्धी ददग्दशयन, २०७६
नेपालको संतवधान, २०७२
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
अन्तर सरकारी तवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४
सङ्घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी गरे का सम्बतन्धत नमूना कानूनहरु
लातलगुरााँस नगरपातलकाको नगर वस्तु तववरण (पाश्वयतचत्र), २०७५
लातलगुरााँस नगरपातलकाको आय/व्यय तववरण (आ.व. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८)
लातलगुरााँस नगरपातलकाको नवौं नगरसभाबाट स्वीकृ त भएको आ.व. २०७८⁄७९ का लातग
तनधायरण गररएको तवतभन्न करहरुको दर रे ट (आर्तथक ऐन २०७८)
लातलगुरााँस नगरपातलकाको अथय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायायन्वयन गनय बनेको कानुन-२०७५
आन्तररक राजस्व व्यवस्थापनको तेस्रो सुधार कायययोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८)
रातष्रय योजना आयोगको पन्रौं योजना
नेपाल सरकारको सङ्घीय नीतत, ऐन, तनयमावली, योजना, आदद
प्रदेश नं. १ को आर्तथक ऐन, २०७६
रातष्रय प्राकृ ततक स्रोत तथा तवि आयोग ऐन, २०७४
एकीकृ त आर्तथक सङ्के त तथा वर्तगकरण र व्याख्या, २०७४
आर्तथक काययतवतध तथा तविीय उिरदातयत्व सम्बन्धी ऐन, २०७६
सावयजतनक तनजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

१.४.२ नगरपातलकासाँग सम्पकय , छलफल र सूचना सङ्कलन तवतध तनधायरण
नगरपातलकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अतधकृ त, सूचना प्रतवतध अतधकृ त तथा आन्तररक लेखा
परीक्षकसाँग लगायतसाँग प्रत्यक्ष छलफल गरी नगरपातलकाकले हालसम्म पररचालन गरर आएका करका
आधारहरु, राजस्व पररचालनको अवस्था, सुधार गनय सदकने क्षेत्र, राजस्व प्रशासनको वतयमान संरचना,
यसमा सुधार गनय सदकने क्षेत्र, पदातधकारी तथा कमयचारीको क्षमता तवकासका सवालहरु र हाल तयार गनय
लागेको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा र यसको प्रदियाबारे जानकारी गराई नगरपातलकाको भूतमका
सम्बन्धमा स्पष्ट पाररएको हो ।
राजस्व सुधार कायययोजनाका लातग काययतातलका तनधायरण तथा काययतजम्मेवारी तनधायरण गरी आवश्यक
सूचना सङ्कलन फाराम अनुसार सम्बतन्धत सूचना, सामाग्रीहरु आददका आधारमा लातलगुरााँस
नगरपातलकाको राजस्वको अवस्था बारे जानकारी हातसल हुनुका साथै मुख्य सवालहरु पतहचान गनय मद्दत
पुगेको हो । आवश्यक सन्दभय सामाग्रीहरुको अध्ययन तथा तवश्लेषण पश्चात तवज्ञहरुको टोलीबाट तथ्याङ्क
तथा सूचना सङ्कलनका लातग आवश्यक फारामहरुको तवकास गरर सो फारामलाई अतन्तम रुप ददन यस
काययमा सङ्लग्न तवज्ञहरुबीच आवश्यक छलफल र अन्तरदिया समेत गररएको तथयो । सूचना सङ्कलनका
लातग तयार गररएको फारमहरु तनम्नानुसार रहेका छन् ।
 नगरपातलकाको पररचयको लातग आवश्यक आधारभूत र संस्थागत सूचना तथा मुख्य
पदातधकारीहरुसाँगको परामशयका लातग तयार गररएको सूचना सङ्कलन चेकतलष्ट अनुसुची १ मा
रहेको छ । यस सूचीमा मुख्यत: नगरपातलकको संतक्षप्त पररचय, गठन, राजस्व प्रशासनको अवस्था
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र तवगत तीन आर्तथक वषयको राजस्व पररचालनको तस्थतत बारे जानकारी तलने उद्देश्यले यो
फारमको प्रयोग गररएको छ ।
राजस्वका तशषयकगत समूह छलफलका लातग आवश्यक सूचनासाँग सम्बतन्धत फारम अनुसूची २ मा
रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार कर र गैरकरहरुको
तशषयकगत रुपमा वतयमान समस्याहरु, सम्भावना, समाधानका लातग गनुयपने उपायहरु र तजम्मेवार
तनकायको पतहचान र कायायन्वयनको समयावधीका बारे मा समूहगत रुपमा छलफल गनयका लातग
यो फारम प्रयोगमा ल्याईएको हो ।

१.४.३ तथ्याङ्क ⁄सूचना सङ्कलन
लातलगुरााँस नगरपातलकाको सङ्कतलत तवगतका आय तथा व्यय, आर्तथक ऐन तथा तवतनयोजन ऐन, नीतत
तथा कानूनहरु र पूवयतनधायररत प्रश्नावली तथा ढााँचामा नगरपातलका र वडास्तरका प्राथतमक तथा तद्वतीय
स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु तवश्लेषण गररएको हो । जसबाट कायययोजना तजुयमा सम्बन्धी
अपुग सूचना, अस्पष्टता र मुख्य सवाल सम्बन्धी जानकरी भयो । यी तवषयमा थप प्रष्टताका लातग
नगरपातलका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अतधकृ त र लेखा अतधकृ तसाँग भएको अन्तर्क्रियामा एक आपसमा
प्रष्ट हुनुपने तवषय, नगरपातलकाले भोतगरहेका चुनौतीहरु, अपेक्षा र आवश्यकता बारे मा जानकारी आदान
प्रदान भयो । त्यसपतछ सबै प्राप्त सूचनाहरु र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त वस्तुतस्थत बारे को थप स्पष्टता पतछ
के ही अझ स्पष्ट हुनुपने तवषयहरु नगरपातलकाको प्रमुख प्रशासकीय अतधकृ त तथा लेखा अतधकृ तसाँग
टेतलफोन छलफल गरर स्पष्ट गरी सोही आधारमा राजस्व सुधार कायययोजनाको प्रततवेदन तयार गररने छ ।
१.४.४ राजस्व सुधार कायययोजना तयारी तथा राजस्व प्रक्षेपण
सन्दभय सामाग्री सङ्कलन तथा अध्ययन, नगरपातलकासाँग सम्पकय , छलफल र सूचना सङ्कलन तवतध
तनधायरण र तथ्याङ्क⁄सूचना सङ्कलन लगायतका दियाकलापहरु तथा प्राप्त सुचनाको तवश्लेषणका
आधारमा पतहचान भएको वार्तषक कु ल सम्भाव्यता र स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वलाई आगामी तीन
वार्तषक वषयका लातग प्रक्षेपण गररने छ । साथै लातलगुरााँस नगरपातलकामा मस्यौदा प्रततवेदनको
प्रस्तुततकरण गरी प्राप्त सुझावहरु सङ्लग्न गरी अतन्तम प्रततवेदन तयार गररने छ ।
१.४.५ राजस्व सुधार कायययोजनाको कायायन्वयन तथा अनुशरण
राजस्व सुधार कायययोजनालाई नगरपातलकाले आवश्यक छलफल तथा स्वीकृ तत गरी कायायन्वयन गने र
कायययोजना बमोतजम कायय भए नभएको भन्ने बारे मा समय समयमा सतमक्षा र आवश्यकता अनुसार
सुधारका लातग छलफल गनय तनयतमत रुपमा गने अनुगमन सम्बन्धी सुझाव गररने छ । राजस्व सुधार
कायययोजना कायायन्वयन गदाय चाल्नुपने रणनीतत र दियाकलाप तथा राजस्व पररचालनका सम्बन्धमा
लातलगुरााँस नगरपातलकाको पदातधकारी तथा कमयचारीहरुलाई प्रतशक्षण गने कायय सम्पन्न गररने छ ।

१.५ योजनाका सीमाहरु
लातलगुरााँस नगरपातलकाको राजस्व सुधार कायययोजना तनम्नानुसारका सीमामा रही तयार गररने छ ।
 अध्ययन तथा तवश्लेषण कायय प्रमुख रुपमा कायायलयको अतभलेख, दस्तावेज, प्रततवेदन तथा तद्वतीय
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूमा आधाररत हुनेछ ।
 नगरपातलकाको कायायलयबाट प्राप्त अतभलेख तथा दस्तावेज, अन्तरवाताय, नगरपातलकाका
पदातधकारीहरु तथा सम्बतन्धत कमायचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसाँग गररएको अन्तरदिया
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तथा कायायशालाबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा तयार गररने छ । यसका अलावा प्रदेश सुशासन
के न्र तथा पातलकामा मस्यौदा प्रततवेदन प्रस्तुततकरण गरी प्राप्त सुझावहरु सङ्लग्न गररने छ ।
नगरपातलकाको जनसङ्ख्या तथा आर्तथक गतततवतधमा हुने वृति, नगरपातलकाको सेवामा हुने
वृति र नागररक सन्तुतष्टमा हुने वृति, मूल्याङ्कन दरमा हुने वृति तथा राजस्वका दरको
पुनरावलोकन आदद कृ याकलापहरूले भतवश्यको राजस्व सङ्कलनमा असर गने भएतापतन यी
तथ्याङ्कहरू उपलधध नभएकोल खण्डमा आय प्रक्षेपणमा आधार तलन करठनाई हुन सक्छ ।
नगरपातलकाको अतभलेख व्यवतस्थत भइ नसके को खण्डमा ऐततहातसक प्रवृतत देतखने तथ्याङ्कीय
तवश्लेषणका लातग आवश्यक तथ्याङ्क र सूचनाको अभावमा स्टारटतस्टकल टुल्सहरुको प्रयोग गरी
तवश्लेषण तथा प्रक्षेपण गनय अतल असहज हुने देतखन्छ ।
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पररच्छेद २. नगरपातलकाको संतक्षप्त पररचय
२.१ संतक्षप्त पररचय
लातलगुरााँस नगरपातलकाको राजस्व सम्भाव्यता पतहचान, पररचालन र व्यवस्थापनका लातग
नगरपातलकाको वस्तुतस्थतत, आर्तथक गतततवतध, मानवीय संसाधान तथा भौततक स्रोत साधन लगायतको
महत्वपूणय भूतमका रहन्छ । यस पररच्छेदमा नगरपातलकाको संतक्षप्त पररचय, मानव संसाधनको अवस्था र
नगरपातलकाको भौततक सम्पतिको अवस्था प्रस्तुत गररएको छ ।
२.१.१ अवतस्थतत
लातलगुरााँस नगरपातलका २७००४’३३” देतख २७०११’०२” उिरी अक्षांश र ८७०२३’४१” देतख
८७०३०’५९” पूवी देशान्तर सम्म
फै तलएको छ ।क्षेत्रफलको तहसावले यस
नगरपातलका ९०.२७ वगय दकलोतमटर
ओगटेको छ । यो नगरपातलका लगभग
पूवय पतिम १२.०४ दकलोतमटर र
उिर दतक्षण १२.०६ दकलोतमटर
रहेको देतखन्छ । यो नगरपातलका
समुन्र सतह देतख ५६०-३०६५ तमटर
सम्मको उचाईमा रहेको छ । यो
नगरपातलकाको पूवय तसमाना तपङगुवा
खोलाले छु ट्टयाएको छ भने पतिम
तसमाना धनकु टा तजल्लाको पानी ढलो
डााँडाले छु ट्टयाएको छ । त्यस्तै उिरी
तसमाना सङ्खुवासभा-तेह्रथुमको सानो खोच तथा पानी ढलो डााँडाले छु ट्टयाएको छ । यसरी यस
नगरपातलकाको पूवय तफय म्याङ्लुङ् नगरपातलका, पतिम तफय धनकु टा संखुवासभा तजल्ला, उिर तफय
संखुवासभा तजल्ला र दतक्षणतफय छथर नगरपातलका पदयछन् । यस नगरपातलका ९ वटा वडामा तवभातजत
छन् । तेह्रथुम तजल्लाको पतिममा अवतस्थत संखुवासभा र धनकु टा तजल्लाको संगम स्थलमा रहेको
प्राकृ ततक तथा भौगोतलक अवतस्थततको दृतिले अतत रमणीय पययटकीय स्थलको रुपमा पररतचत सातवकका
बसन्तपुर, फु लेक, सोल्मा, सुङ्गनाम र दांगपा गा.तव.स. तमलाई नेपाल सरकारबाट तमतत २०७२ असोज
१ गते घोषणा भए अनुसार यस लालीगुरांस नगरपातलकाको सञ्चालन र व्यवतस्थत गररएको छ । यो
नगरपातलका मध्य पहाडी लोक मागय र कोतश राजमागयको संगम स्थल हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट
घोतषत मध्य पहाडी लोक मागय अन्तरगयतका १० वटा नयां शहर मध्येको एक शहर हो तथा संखुवासभा,
ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम तजल्लाको तराई संगको प्रवेशिार हो । लालीगुरााँस नगरपातलका नेपालको पूवय क्षेत्र
तथा प्रदेश नं. १ अन्तरगत तेह्रथुम तजल्लाको मध्यपतिम क्षेत्रमा पदयछ । यस यस क्षेत्रको हावापानीमा
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तवतवधता पाईएको छ । जसमा उचाई अनुसार उपोष्ण मौसम जलवायु, न्यानो समतशतोष्ण जलवायु र
ठण्डा समतशतोष्ण जलवायु पाइन्छ ।

नामाकरण
यस नगरपातलका महाभारत रे न्जको मूख्य भागको रुपमा रहेको छ । तवतभन्न अध्ययनहरुका अनुसार यस
क्षेत्रमा अठ्ठाइस (२८) प्रजाततको लालीगुरााँस वनस्पतत रहेको हुाँनाले लातलगुरााँसको राजधानीको रूपमा यस
नगरपातलकाको नामाकरणा भएको रहेछ । स्थानीय नेतृत्वले नामाकरण गरे को वसन्तपुर लालीगुरासाँ
नगरपातलका २०७२ साउन ०५ गते तसफाररस गरे को तथयो । तजल्ला तवकास सतमतत, तेह्रथुमको
कायायलयले तमतत २०७२ साउन ११ मा वसन्तपुर लालीगुरासाँ नामलाइ लामो भयो भन्दै प्रस्ताव
सतमततको नाम छोटो लालीगुरासाँ बनाएको जानकारी ददइएको तथयो । साथै, यस नगरपातलका क्षेत्र
तभत्रका भुभागमा भने स्थानीय आददबासी तलम्बु समुदायको तवतभन्न यकहरु र वसोबासका नामहरु
इततहास रहेको छ । जस्तैैः माङभुको यस तपररङ यक हाल वडा नं. ४ मा अवतस्थत रहेको छ, दांगापा,
सुङनाम, सोल्मा, मुसाङ, यस बाहेक जनिुतत अनुसार लसुनेमा पानी परे को बेला लसुनको जस्तो वासना
आउने ढु ंगा भएको कारण लसुने रहेको भन्ने मान्यता छ । यस्तै, यस नगरपातलकाको सदरमुकाम, हालको
बसन्तपुर क्षेत्रको पुरानो नाम तबधल्यााँटे रहेको तथयो । ऐततहातसक रुपमा बसन्तपुर सानो बजारको
के न्रको रुपमा रहेको तथयो जहााँ यस वररपररका गााँउहरु मुसाङखेल, दांगापा, के बुक, साधला, फु लेक,
चम्फु ला, सुङनाम, ओख्र, मारे ककटहरे , देउरालीका बातसन्दाहरुको दैतनक उपभोगको सामग्री खररद
तबिी गने सावयजतनक स्थलको रुपमा तवकास भएको हो । यस स्थानले कोशी राजमागयको माध्यमबाट
उपभोग गने यात्रुहरु यतह स्थानमा एक बास बस्ने र जानेआउने भएको कारण आर्तथक तथा सामान्य
घरहरुमा पतन बास तथा नास्ताका पसलहरु (Home stay) बढी संख्यामा रहेको छ ।
यस नगरपातलको तसमाना तथा क्षेत्रमा मातथ उल्लेख गररएको जस्तो के न्रकृ त राज्य व्यवस्था भएको
वखतका पााँचवटा गातवसहरुको राजनीततक, सामातजक, भौगोतलक क्षेत्रलाइ समेटेर तनमायण गररएको
राजनीततक तसमाना रहेको छ । यस नगरपातलकाको एक मात्र उच्च भुभाग पतिम मोहडामा रहेको तीनजुरे
डााँडा जुन वडा नं. ७ अन्तगयत पदयछ । यस नगरपातलकाको वडागत तवभाजन गदाय ताकाका आधारहरु स्पि
नरहेको पाइन्छ । तथातप भौगोतलक आधार तथा राजनीततक प्रभावको आधारमा तनमायण गररएको
बुतझन्छ । उदाहरणका लातग, दााँगपामा जनसंख्या बढी रहेको छ तथा आर्तथक असमानता पतन बढी रहेको
छ तथातप त्यो सम्पुणय गातवसलाइ एक वटा बडा बनाईएको छ । यस्तै, फु लेक पतन सम्पुणय गातवस एक वडा
बनाइएको छ भने वसन्तपुर तीन वडामा र सुङनामलाइ र सोल्मा गातवसलाइ दुई -दुई वडामा तवभाजन
गररएको छ ।

यस नगरपातलकाको वतयमान अवस्थामा ३,४४६ घरधुरी संख्या रहेको छ । यस नगरपातलकाको वडागत
रुपमा बढी घरधुरी वडा नं. ५को १४.६ प्रततशत, ९ को १३ प्रततशत, २ को ११.७ प्रततशत, र कमीमा ३
को ९.७ प्रततशत, र १ को ८ प्रततशत रहेको छ । बााँकी वडाहरुको १० र ११ प्रततशतको रुपमा रहेको छ ।
तवस्तृत तवबरण तातलका नं. २ रातखएको छ ।
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तािरका 1 रािरगुयाॉस नगयऩािरकाको िडागत घयधयु ी विियण
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यस नगरपातलकाको घरधुरीलाइ जातजातीको आधारमा तवभि गदाय सघन रुपमा बसोवास गने
समुदायहरुमा ब्राम्हण-क्षेत्री ३५.८ प्रततशत, तलम्बु ३२.५ प्रततशत, गुरुङ ८.१ प्रततशत, मगर ७.१
प्रततशत, दतलत समुदायको ५.५ प्रततशत रहेको छ । यस बाहेकका जातजततहरूमा शेपा, भुजेल, याक्खा
लगाएत रहको छ । यस क्षेत्रमा तहन्दु (५३.६ प्रततशत), दकरााँत (२०.६ प्रततशत), बौि (१६.९ प्रततशत),
युमा (६.० प्रततशत), दितियन (२.९ प्रततशत), अन्य (०.१ प्रततशत) धमायवलम्बीहरु रहेका छन् । दशैं,
ततहार, बुिजयन्ती, ल्होसार, उधौली, उभौली, तीज, बालाचतुदश
य ी माघे तथा साउने सिातन्त,
कृ ष्णजन्म अिमी, गाईजात्रा, तहलेजात्रा, रामनवमी आदद पवयहरु तवशेषरुपमा मनाइने गररन्छ ।
व्यवसायीले बनाएका वस्तुहरु मध्ये धातु करुवा, अल्लेके कपडा, लातलगुरााँसको पयायय बतनसके को छ ।
लातलगुरााँस क्षेत्रमा काठमाडौ, भिपुर, लतलतपुर, धुतलखेल, बनेपा, सााँगा, नाला आदद स्थानबाट
व्यापारको तसलतसलामा आई नेवारहरुको बसोवास वृति भए संगै बजार क्षेत्रमा सोही ठाउाँ को संस्कार र
संस्कृ ततहरु हालसम्म जीवन्त रहेको पाउन सदकन्छ । कोशी राजमागयले तराई तथा सदरमुकाम
खााँदबारीसम्मको व्यापार व्यवसाय तथा आवत (जावतमा सुगमता पुयायउन, यस क्षेत्रको आर्तथक,
सामातजक गतततवतधमा वृति गनुयको साथै पूवायधार तवकासको क्षेत्रमा पतन उल्लेखनीय भूतमका खेलेको छ ।
लातलगुरााँस नगरपातलकामा तजल्ला अदालत, तजल्ला न्यायातधविाको कायायलय, शसस्त्र प्रहरी गुल्म,
मालपोत कायायलय, नापी कायायलय, इलाका प्रशासन कायायलय, इलाका प्रहरी कायायलय, कृ तष सेवा
के न्र, पशु स्वास्थ्य के न्र, इलाका हुलाक कायायलय, नेपाल टेतलकम, नेपाल तवधुत प्रातधकरण, आयुवेद
औषधालय, प्राथतमक स्वास्थ्य के न्र, स्वास्थ्य के न्रहरु आदद सरकारी कायायलयहरु रहेकामा हाल स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोतजम स्थानीय तहमा रहेर सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी क्षेत्रको
कृ तष तवकास बैंक, रातिय वातणज्य बैंक, तनतज क्षेत्रको ग्लोबल आइ एम इ बैंक लगायत तीन वटा लघुतवि
संस्थाहरुका साथै कररव २० सहकारी संस्थाहरुसमेत संचालनमा रहेका छन् ।
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पातलकामा उत्पाददत खेतीहरूमा धान, मकै , कोदो, गहुाँ, खाधान्नवाली र अलैची, उखु, बदाम, कफी,
तचया, अदुवा, खुसायनी, अमृसो, सुन्तला, आलु, बोडी, मास, मस्याम, आाँप, रुराक्ष (दाना) जस्ता
नगदेवाली तथा तरकारी वालीहरु पदयछन् । त्यसैगरी गाई, भैसी, बंगुर, बाख्रा, खसी, भेडा, कु खुरा
जस्ता पशुपंक्षीहरु पातलन्छन् । यहााँको खेतत तथा पशुपंक्षी पाल्ने तररका परम्परागत ढंगबाटै गररन्छ भने
रुराक्ष र अलैची यस क्षेत्रको महत्वपुणय नगदे बालीको रुपमा रहेको छ ।
तािरका 2: िडा विबाजन तथा बौगोिरक अिस्था सम्फन्धी विियण
वडा समावेश गातवस (वडा)
नं.
१ बसन्तपुर

कु ल जनसङ्ख्या

क्षेत्रफल (वगय दक.तम.)

प्रततशत

1326

7.4

२

बसन्तपुर

1846

10.3

३

बसन्तपुर

1852

10.4

४

फु लेक

1853

10.4

५

दांगापा

2745

15.4

६

सुंङनाम

1964

11.0

७

सुंङनाम

1926

10.8

८

सोल्मा

1957

11.0

९

सोल्मा

2389

13.4

जम्मा

१००
लातलगुरााँस नगरपातलकाको घरपररवार सवेक्षण, २०७५

२.१.२ भू-बनोट र प्राकृ ततक स्रोतहरु
प्रदेश नं. १ अन्तगयत तेह्रथुम तजल्लाको लातलगुरााँस नगरपातलका तभरपाखा र खकय हरु रहेको पहाडी क्षेत्रको
पातलका xf] । नगरपातलका धरालततय स्वरुपका तहसाबले महाभारत पवयत िृखला अन्र्तगत रहेको छ । यस
नगरपातलकाको उचााँई समुर सतहबाट न्युनतम ५७८ जुन लम्बु र तपङवा खोलाको दोभानमा रहेको छ भने
उच्चतम उचााँइमा ३०३८ तमटर अग्लो ततनजुरे डाडााँ रहेको छ । तसयथ यस क्षेत्रमा रहेको तवतशि भौगोतलक
संरचनाका कारण कम उचााँइमा हुने वनस्पतत देतख लगभग ३००० तमटर उचााँइसम्म हुने वनस्पतत,
हावापानी आददको तवतवधता पाइन्छ । यस नगरपातलको ददशागत रुपमा पूवय, उिर, र दतक्षण मोहडाको
रहेको छ ।यस क्षेत्रमा धरातलीय स्वरुपका तहसाबले अतधकांश भू-भाग तभरपाखा, वन, खेतीयोग्य जतमन
तथा खोला नालाले ओगटेको छ । पहाडी क्षेत्रमा रहेको यस नगरपातलकाको अतधकांश भू-भाग तभरालो
रहेको छ । यस नगरपातलकाका बेशी क्षेत्र र पहाडका बीच बीचमा कम तभरालो भएका स्थानहरुमा बस्ती
तवकास गररएका छन् । धेरै तभरालो बाहेकका स्थानमा मानव बस्तीका साथै खेतीयोग्य जमीनहरु छन् ।
यस नगरपातलकाका बेशी क्षेत्रमा धान उत्पादन हुन्छ भने अन्य भागमा गहुाँ, मकै , कोदो बढी उत्पादन हुने
गदयछन् । यसका साथै प्राय स्थानमा मौसम अनुसारका तरकारी उत्पादन हुने गदयछ । यस नगरपातलकामा
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वेशी क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा मैदान परे को जतमन छैन ।
प्राकृ ततक स्रोतका तहसाबले सम्पन्न लातलगुरााँस नगरपातलकामा एक दजयन भन्दा बढी साना ठू ला नदद तथा
खोलाहरु, लम्बुखोला, तपङवाखोलामा वालुवा लगायतका नददजन्य पदाथय, खतनज पदाथय, चरण क्षेत्रहरू
रहेका छन् ।
२.१.३ जनसङ्ख्या
लातलगुरााँस नगरपातलकाको घरपररवार सवेक्षण, २०७५ अनुसार यस नगरपातलकामा कु ल घरधुरी
५,६२२, मतहला १३,८३२ (४८.६३ प्रततशत) र पुरुष १४,६१० (५१.३७ प्रततशत) गरी कु ल जनसङ्ख्या
२८,४४२ रहेको छ । नगरपातलकाको औषत पररवार सङ्ख्या ५.१, लैतङ्गक अनुपात ९५/१०० तथा
जनघनत्व ३१५ प्रतत वगय दक.मी. रहेको छ ।
तािरका 3: रािरगुयाॉस नगयऩािरकाको िडागत घयधयु ी य जनसङ््मा विियण
वडा नं.

घरधुरी
मतहला

जनसङ्ख्या
पुरुष

औषत पररवार

लैतङ्गक अनुपात

जम्मा

१

276

655

671

1326

4.8

99:100

२

403

907

939

1846

4.6

98:100

३

333

914

938

1852

5.6

99:100

४

348

899

954

1853

5.3

97:100

५

503

1372

1373

2745

5.5

100:100

६

358

971

993

1964

5.5

99:100

७

397

916

1010

1926

4.9

95:100

८

381

922

1035

1957

5.1

94:100

९

447

1171

1218

2389

5.3

98:100

9131

17858

5.2

98:100

जम्मा

3,446

8727

स्रोत: लातलगुरााँस नगरपातलकाको नगर वस्तु तववरण (पाश्वयतचत्र), २०७५

मूल रूपमा जनजाततको बाहुल्य रहेके यस नगरतपलकामा नेवार, राई, तलम्बु, तामांग, क्षेत्री, ब्राह्मण,
कामी, दमाई, साकी, भुजेल, शेपाय, मगर, घती, जोगी आदद तवतभन्न जाततका मातनसहरुको वसोवास
रहेको यस क्षेत्रमा तहन्दु, बौि, दकरााँत, दितियन आदद धमायवलम्बीहरु रहेका छन् । दशैं, ततहार,
बुिजयन्ती, ल्होसार, उधौली, उभौली, तीज, बालाचतुदश
य ी माघे तथा साउने सिातन्त, कृ ष्णजन्म
अिमी, गाईजात्रा, तहलेजात्रा, रामनवमी आदद पवयहरु तवशेषरुपमा मनाइने गररन्छ ।

17

२.१.४ भू-उपयोग
यस नगरपातलकामा कररव ६५ प्रततशत खेततयोग्य जतमन रहेको यस क्षेत्रमा धान, मकै , कोदो, गहुाँ,
खाधान्नवाली र अलैची, उखु, बदाम, कफी, तचया, अदुवा, खुसायनी, अमृसो, सुन्तला, आलु, बोडी,
मास, मस्याम, आाँप, रुराक्ष (दाना) जस्ता नगदेवाली तथा तरकारी वालीहरु उत्पादन हुन्छन् । त्यसैगरी
गाई, भैसी, बंगुर, बाख्रा, खसीª, भेडा, कु खुरा जस्ता पशुपंक्षीहरु पातलन्छन् । यहााँको खेतत तथा
पशुपंक्षी पाल्ने तररका परम्परागत ढंगबाटै गररन्छ भने रुराक्ष र अलैची यस क्षेत्रको महत्वपुणय नगदे
बालीको रुपमा रहेको छ। तपलुवाखोला, हेवाखोला लगायतका स्थानमा जलतवद्युत उत्पादन भएको र
कततपय स्थानमा उत्पादनको चरणमा रहेको छ ।
२.१.५ सााँस्कृ ततक अवस्था
लातलगुरााँस नगरपातलकामा तहन्दु साँस्कृ ततलाई आफ्नो सााँस्कृ ततक पतहचानको रुपमा तलएको छ भने
मौतलक साँस्कृ तत र परम्परागत चलनहरु नै यस क्षेत्रको तवशेषता रहेको छ । यस नगरपातलकामा क्षेत्री,
ब्राम्हण, तामा राई, मगर, दतलत, आदद जाततको तमतित बसोबास रहेको छ । मुख्य बोलीचातलको भाषा
नेपाली भएता पतन सबै समुदायको आ-आफ्नै खालका भाषाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । धार्तमक रुपमा तहन्दु
धमायलम्बीहरुको उच्च बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा कृ ष्णाष्टमी, तीज, जनैपूर्तणमा, दशैं, ततहार, माघे
संिातन्त, चैते दशैं, आदद मनाईने गरे को छ । धार्तमक तथा भातषक रुपमा कररब एकरुपता रहेको यस
नगरपातलका क्षेत्रमा चाडपवयका समयमा गररने तवतभन्न सााँस्कृ ततक दियाकलापहरुले यस क्षेत्रको
सामातजक र सााँस्कृ ततक उत्कृ ष्तता झल्काउने गदयछ । यस क्षेत्रमा पुरुषहरुले मुख्य रुपमा दौरा सुरुवाल,
टोपी र कोट तथा मतहलाहरुले गुन्यु चोली, बुलाकी र पटुकी लगाउने गदयछन् ।
२.१.६ आर्तथक अवस्था
लातलगुरााँस नगरपातलकाको नगर वस्तु तववरण (पाश्वयतचत्र), २०७५ अनुसार १९ देतख ५९ वषय उमेर
समूहका आर्तथक रुपले सदिय जनसङ्ख्या ५५.१५ प्रततशत रहेको छ । नगरपातलकाको कु ल घरधुरी ३४४५
मध्ये मूख्य पेशा कृ तष तथा पशुपालन २४९१ घरधुरी (७२.३ प्रततशत), कृ षी ज्याला मजदुरी प्रमुख पेशा
भएको ३७५ घरधुरी (१०.८ प्रततशत), वैदते शक रोजगारीमा तनभरय १३७ घरधुरी (४ प्रततशत), नोकरीमा
११४ घरधुरी तनभरय (३.३ प्रततशत), उद्योग तथा व्यापरमा संल्गन १९४ घरधुरी (५.६ प्रततशत) र अन्य
पेशा अगाल्ने १०६ घरधुरी (३.९ प्रततशत) रहेका छन् । त्यसैगरी रटभी भएका घर ५९.५ प्रततशत छन् ।
ल्यापटप भएकाघर ६.७ प्रततशत छ भने दिज भने १.५ प्रततशत, बाइक ५.५ प्रततशत, मेबाइल ९२
प्रततशत, गाडी ०.८ प्रततशत, अरय को घर पतन भएको५.८ प्रततशत र अरय को पतन घडेरी भएका घर संख्या
भने १४.३ प्रततशत रहेका छन् ।
लातलगुरााँस नगरपातलका क्षेत्रमा व्यवसातयक तथा तशपमूलक तातलम तलने घरपररवारको सङ्ख्या ३,२०७
रहेकोमा तसलाई, बुनाई, बुरटक, िृंगार तथा पालयर तातलम तलने १४६ जना, तनमायण सम्बन्धी (म्यासन,
कापेन्री, आदद) तातलम ९९ जना, सूचना प्रतवतध, इलेतक्रकल तथा इलेक्रोतनक्स तातलम ५५ जना, कृ तष
सम्बन्धी तातलम ६५ जना, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी तातलम करीव ३२ जना, पशुस्वास्थ्य तातलम २१ जना,
उद्योग तथा कला सम्बन्धी तातलम १५ जना, इतञ्जतनयररङ, अटोमोबाइल र मेकातनक्स तातलम १० जना,
पययटन सम्बन्धी तातलम ५ जना तथा अन्य तातलम ३,००५ जनाले तलएको छ ।
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२.१.७ सामातजक अवस्था
लातलगुरााँस नगरपातलकाको नगर वस्तु तववरण (पाश्वयतचत्र), २०७५ अनुसार शाक्षार ६५.९ प्रततशत छ
भने यहााँ १० बालतवकास के न्र, २२ आधारभूत तवद्यालय, १५ माध्यतमक तवद्यालय (१० उच्च मा.तव.
तसहत) र १ क्याम्पस संचातलत छन् । जसमा बालतवकास के न्रमा ४४०, आधारभूत तवद्यालयमा २,६२६
र माध्यतमक तवद्यालयमा ९५७ जना तवद्याथी अध्ययन गदछयन् । नगरपातलकाको जम्मा १० वटा स्वास्थ्य
संस्थाले सेवा प्रदान गरे का छन् । जसमा स्वास्थ्य चौकी ४ वटा, प्राथतमक स्वास्थ्य के न्र १, अयुबेददक
अस्पताल १ का साथै ३ वटा प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाले सेवा ददइरहेका छन् । जसमा वडा नं. ४, ५, ६ र
८मा एक एक वटा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहेका छन् भने वडा नं. २ मा एउटा प्राथतमक स्वास्थ्य
के न्र, वडा नं. २ र ७ मा एक एक आयुबेद औषधालय र वडा नं. २ मा दुइ वटा र वडा न. ६ मा एउटा
प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गरररहेका छन् । नेपालको कु ल घरधुरी मध्धे ८५.२६ प्रततशत आफ्नै
घरमा बसोबास गरे को छन, यस्तै तेहथुम तजल्लामा ८७.१७ प्रततशत छ (के ततव २०११) भने लााँलीगुरास
नगरपातलकामा भने ८७.४ प्रततशत आफ्नै घरमा बसोबास गरे को छन । यस नगरपातलकामा घरधुरीहरुको
बसोबासको अवस्था घरहरुको स्वातमत्वमा तवभाजन गदाय आफ्नै स्वातमत्वमा पुरुषको नाममा ६७.५
प्रततशत रहेको छ ।आफ्नै स्वातमत्वमा मतहलाको नाममा १०.१ प्रततशत रहेको छ भने संयुि स्वातमत्वमा
९.८ प्रततशत रहेको छ । लातलगुरााँस नगरपातलका क्षेत्रमा रहेका कु ल ३,४४५ घरपररवार मध्ये ८५.२६
प्रततशत घरधुरी अस्थाई र ५३०७ घरधुरीको स्थायी बसोबास छ भने ६६ घरपररवार (१.९ प्रततशत)
सुकुम्बासी छन् । प्राय सबै घरधुरीमा शौचालय बनेको छ ।
यस नगरपातलकामा खानेपानीको िोतको अवस्थामा धाराको पानी (उपचार नगररएको तर पाइपबाट
आएको), ढकनीसतहतको कु वा, प्राकृ ततक मुल र खोला, खोल्सा आददको मुहानलाइ तलइएको छ । शहरी
क्षेत्रमा धाराको पानी भन्नाले प्रशोधन गररएको पानी भन्ने हुन्छ । यस नगरपातलकामा कु ल घरधुरी मध्धे
९५ प्रततशतले पाइपबाट आएको पानी प्रयोग गरे को अवस्था रहेको छ । र असुरतक्षत मुहान जस्तैैः
असंरतक्षत प्राकृ ततक मुल, ढकनीतवनाको कु वा प्रयोग गने घरधुरी ३.७ प्रततशत रहेको छ । यस
नगरपातलका बातसन्दाहरुमा शौचालय नभएको घरधुरीहरुमा जम्मा ९३ रहेको छ । यस्तै, शौचालय
नभएको घरधुरीमा सबैभन्दा बढी वडा नं.५ रहेको छ र अतन वडा नं.४ र वडा नं. २ रहेको छ ।
नगरपातलकाका ९ वटा तवतभन्न स्थानहरुमा सावयजतनक शौचालय तनमायण समेत गररएको छ ।
यस नगरपातलकाको सबै वडाहरुमा खेलकु द मैदानको व्यवस्था रहेको छ । यस नगरपातलकामा
जम्मा १३ वटा सानाठु ला खेलकु द मैदान रहेको छ । प्रत्येक वडाहरुमा भएको खेलकु द मैदानले यहााँको
युवाहरुमा तवषेश गरर भतलबल, फु टबलले तवषेश प्रभाव पारे को छ । नगरपातलका तथा अन्य व्यति तथा
संस्थाहरुले तवतभन्न खेलकु दका गतततवतधहरु संचालन गदै आइरहेको छ । पययटदकय स्थल यस
नगरपातलकामा पययटकहरुका लातग उपयुि नगरपातलकाका रुपमा तलन सदकन्छ । यस नगरपातलकामा
भएको प्राकृ ततक, सांस्कृ ततक, सामातजक, र मानतवय तवतवधता नै पययटकका लातग उपयुि स्थान रहेको
छ।
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२.१.८ भौततक अवस्था
लातलगुरााँस नगरपातलकाको कु ल घरधुरी मध्धे परम्परागत कच्ची घर ८६.३ प्रततशतको रहेको छ। यस्तै,
झुपडी, जस्ता /रटनले िमश ५.१ र २.५ प्रततशत रहेको छ ।
लातलगुरााँस नगरपातलकामा खाना पकाउनको लातग मुख्य इन्धनको रुपमा अतधकांश घरधुरी (८६.०१
प्रततशत) ले दाउरा उपयोग गने गरे का छन् । त्यसै गरी १२.१० प्रततशत घरपररवारले एल.पी. ग्यास प्रयोग
गने गरे का छन् भने मरट्टतेल प्रयोग ०.०६ प्रततशत, तवद्युत १.८ प्रततशत र अन्य इन्धन ०.०३ प्रततशत
रहेको छ । यस नगरपातलकामा नतवकरणीय उजायमा गोबर ग्यााँस र गुइठाको प्रयोगको अवस्था यस
नगरपातलकामा शून्य रहेको देतखन्छ । नगरपातलका क्षेत्रमा बिीको लातग उपयोग गररने इन्धनको रुपमा
तवजुली, मरट्टतेल, वायो गयााँस र सोलार लगायत रहेका छन् ।
यस नगरपातलकामा घरको तलाहरुको अवस्थामा एक तला देतख ५ तलासम्मको घरहरु रहेको छ । यसमा
सबैभन्दा बढी ४३ प्रततशत घरहरु दुई तलाको रहेको छ । तीन तलाको घरहरु ३९ प्रततशत रहेको छ । र
भान्साको लातग अगल कोठा वा घर भएको घरधुरी भएको ७३.६ प्रततशत रहेको छ । यसलाई वडागत
तहको अवस्थामा वडा नं. १,२, ३ मा िमशैः ९४.५७, ९३.५५ र ८१.९८ प्रततशत रहेको छ ।
नगरपातलकामा सञ्चारको मुख्य स्रोत मोबाईल टेतलफोन (९१.१ प्रततशत), टेतलतभजन (५९.५ प्रततशत),
मोटरसाईकल (५.५ प्रततशत), कम्प्युटर (६.७ प्रततशत) रहेको छ । त्यसै गरी बस/रक (०.८० प्रततशत),
इन्टरनेट (०.२० प्रततशत), मोटर/कार (०.१४ प्रततशत), रे दिजरे टर (१.५ प्रततशत) लगायतका सुतवधा
उपलधध छ । यसैगरी नगरपातलकामा अन्यत्र पतन घर हुने ५.८ प्रततशत र अन्यत्र पतन घडेरी हुने १४.३
प्रततशत रहेको छ ।

२.२ मानव संसाधनको अवस्था
नवगरठत नगरपातलकाको पतहलो तनवायचन सम्पन्न भई हाल सोही तनवायतचत जनप्रतततनतधहरू माफय त
नगरपातलकाको कायय सञ्चालन भईरहेको छ । यस नगरपातलकामा रहेका ९ वटा वडामा तनवायतचत तथा
मनोतनत सदस्यहरु सतहत जम्मा ४७ जना नगरसभा सदस्यहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी नगर काययपातलकाको दैतनक काययसम्पादनका लातग नगरपातलकाले तय गरे को नगर सभा, नगर
काययपातलका, तवषयगत सतमतत र शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अतधकृ त, सूचना अतधकृ त, लेखा अतधकृ त,
ईतन्जतनयर, सब-ईतन्जतनयर, सब ओभरतसयर, कम्प्युटर तथा कायायलय सहयोगी र वडा कायायलयहरुमा
वडा सतचव तथा सामातजक पररचालक रहने व्यवस्था गररएको देतखन्छ । तवतभन्न तवषयगत क्षमता सतहत
अतधकृ त तथा सहायक कमयचारी काययरत रहेको लातलगुरााँस नगरपातलकाको वेवसाइट अनुसार यस
नगरपातलकामा काययरत कमयचारी सम्बन्धी तववरण तलको तातलकामा देखाइको छ ।
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तािरका 4: नगयऩािरकाभा कामुयत कभुचायीहरुको विियण
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१५

१५

०

१५

०

४९

३९

१६

२३

१०

रस्टधयैः ररि दरबन्दी अतधकृ तस्तर २ जना र सहायकस्तर ८ जना रहेका छन् ।
नगर लातलगुरााँसमा नगरपातलकाको सेवाप्रदायकका लातग ९ वटा वडा कायायलयहरु, ५ वटा स्वास्थ्य के न्र,
२ वटा आयुबेददक औषधालय, ३ वटा प्राइभेट औषधालय, ३ वटा बैंक, कृ तष सेवा के न्र, ईलाका हुलाक,
अततररि हुलाक, सरकारी कायायलयहरुले सेवा प्रवाह गरररहेका छन् ।, पशु सेवा के न्र रहेको छ । त्यसै गरी
ईलाका वन कायायलय, २ वटा प्रहरी चौकी, ४६ सामुदातयक बन, १६९ कृ तष फमय, क्लबहरू, र १८ वटा
खेल मैदान रहेको छ । नगरपातलकामा १ जना आन्तररक लेखा परीक्षक सतहत राजस्व सङ्कलन गने छु ट्टै
राजस्व शाखाको व्यवस्था गररएको छ । लातलगुरााँस नगरपातलकाको संगठनात्मक तथा मानव संशाधन
तातलका यस प्रकार रहेको छ:
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चचत्र नॊ. 4: रािरगयु ाॉस नगयऩािरकाको सॊगठनात्भक स्िरुऩ
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२.३ भौततक सम्पतिको अवस्था
लातलगुरााँस नगर काययपातलकाको कायायलय हाल वडा नं. ६ बसन्तपुर पंचमी बजारमा रहेको छ ।
नगरपातलकामा अचल सम्पतिका रुपमा भवन, जतमन, १ बस, १ दमकल, एम्बुलेन्स, २ तजप, १८ मोटर
साईकल, २ रयाक्टर र २ एक्साभेटर मेतशनहरु रहेका छन् । नगरपातलकाको तवतभन्न ठाउाँ मा जतमन तथा
भवनहरू रहेक छन् । पातलकामा ३३ डेक्सटप कम्पुटर, ल्यापटप २४ वटा, नगरपतलकामा तसतसरटतभ
जडान गररएको छ । त्यसैगरी ३६ दराज, ४९ कु रयसी, ५१ टेवल, ४ रट.तभ., २ प्रेजेक्टर लगाएतका सामाग्री
छन् । नगर काययपातलकाको प्रशासकीय भवन तयार भइ सञ्चातलत भएको छ । नगरपातलका कायायलयमा
टेतलफोन तथा ईमेल ईन्टरनेटको सुतवधा रहेको छ भने सबै वडा कायायलयमा यी सुतवधाहरु उपलधध
भैसके को छ । अतत आवश्यक फर्तनचर तथा औजार उपकरणहरु (कम्प्युटर, तप्रन्टर) भने उपलधध रहेको छ ।
राजस्व सङ्कलनको लातग हालै मात्र कम्प्युटर तवतलङ शुरु गररएको छ । नगरपातलकाले आफ्नो
स्वातमत्वमा तथा हकभोगमा रहेका जग्गा तथा भवनहरुको अतभलेख तनयतमत अद्यावतधक गनय जरुरी
देतखन्छ । यसरी नगरपातलकाले आफ्नो स्वातमत्व तथा हकभोगमा रहेका सम्पतिको उपयोग गरी तनयतमत
आयआजयन गनयका लातग आवश्यक लगानी तथा तनणयय गनय आवश्यक देतखन्छ ।
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पररच्छेद ३. स्थानीय तहको राजस्व अतधकार तथा आय सम्भाव्यता
यस पररच्छेदमास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४तथा नेपालको संतवधान २०७२ अनुसार स्थानीय
तहलाई प्राप्त राजश्वसम्बन्धी अतधकार र सो अतधकार कायायन्वयनका लातग भएका कानूनी व्यवस्थाको
तवश्लेषण गररएको छ । यस खण्डमा नगरपातलकाको आफ्नो क्षेत्रातधकार तफय को राजश्व संकलनको अवस्था,
सम्भावना, समस्या तथा चुनौतीहरूशीषयकगतरुपमा तवश्लेषण गररएको छ ।

३.१ नगरपातलकाको राजश्व अतधकार सम्बन्धी संवैधाlनक तथा कानूनी
व्यवस्था
नेपालको संतवधान२०७२ ले नगरपातलका लगायतका स्थानीय तहलाई तनम्नानुसार राजश्व अतधकार प्रदान
गरे को छ ।संघीय कानुन (स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त राजश्व
अतधकारका क्षेत्रहरु यसप्रकार छन् ।
तािरका 5: स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अनुसायको याजश्ि अचधकाय
राजश्वका शीषयक
कर

कानूनी प्रावधान
 एदककृ त सम्पति कर वा घर जग्गा कर


भूतम कर (मालपोत), सम्पति कर नलगाएको अवस्थामा मात्र




घर जग्गा बहाल कर
धयवसाय करैः पूाँजीगत लगानी र आर्तथक कारोबारको आधारमा



सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा)



जतडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करैः आफ्नो क्षेत्रतभत्र ऊन, खोटो,
जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी माल, जीवजन्तुको हाड, सीङ,
प्वााँख, छालाको धयवसातयक उपयोग गरे बापत

शुल्क



बहाल तबटौरी शुल्कैः आफु ले तनमायण, रे खदेख वा सञ्चालन गरे को
हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको

सेवा शुल्क



उपयोग बापत
पार्क्रकङ्ग शुल्कैः आफ्नो क्षेत्रतभत्र कु नै सवारीलाई पार्क्रकङ्ग सेवा
उपलधध गराए बापत ।



आफ्नो क्षेत्रतभत्र सञ्चालनमा रहेका के वलकार, रेदकङ्ग,
कायदकङ्ग, तजपफ्लायर, बञ्जी जम्प, प्याराग्लाइतडङ्ग आदद
मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकु द सम्वन्धी सेवा वा धयवसायमा



आफु ले तनमायण, संचालन वा धयवस्थापन गरे का स्थानीय
पुवायधार वा उपलधध गराएको देहायको सेवामा सेवामा
o खानेपानी,

तबजुली,

धारा,

अतततथ

गृह,

धमयशाला,

पुस्तकालय, सभागृह, फोहरमैला धयवस्थापन, सरसफाई,
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ढल तनकास, सडक वति, शौचालय, पाकय , पौडी पोखरी,
धयायामशाला, पययटकीय स्थल, हाटवजार, पशु वधशाला,
शवदाह गृह, धोतवघाट, सडक, वसपाकय , पुल आदद

दस्तुर




अचल सम्पति वा अन्य कु नै तवषयको मूल्यांकन सेवा शुल्क
तसफाररस सम्बन्धी कु नै सेवा शुल्क



दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुरैः
o एफ.एम रे तडयो संचालन, घ वगयको तनमायण इजाजत पत्र,
तवद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका धयापाररक फमय,
सहकारी, प्रातवतधक तशक्षा तथा धयवसातयक तातलम,
ट्युसन, कोतचङ, औषतध पसल, प्लरटङ्ग
o ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा, माटो, खरीढु ङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको
सभेक्षण, उत्खनन र उपयोग



नक्सा पास दस्तुर (नक्शा पास नगरी तनमायण भएकालाई तेधबर
दस्तुर)
पंतजकरण धयवस्थापन दस्तुर



वडा माफय त गररने तसफाररश तथा प्रमातणत दस्तुर– दफा १२ (२



ङ) अनुसारको तसफाररश तथा प्रमातणत बापत जग्गा नाप जााँच
तथा दकिा काट दस्तुर
वस्तु तथा सेवा तविी

सामुदातयक वनबाट आय प्राप्त गने





ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट,
खरीढु ङ्गा आदद प्राकृ ततक एवं खानीजन्य वस्तुको तविी तथा
तनकासी शुल्क दस्तुर
वन पैदावारको तबिी वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रततशत रकम
सम्बतन्धत नगरपातलकाको सतञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने (के ही
नेपाल ऐनलाई संंंसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट संसोतधत
यो प्रावधानमा प्रभाव पने गरी तमतत २०७६।०६।०७ मा
प्रमाणीकरण गररएको वन ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था

संघ तथा प्रदेश कानुनको
आधारमा स्थातनय तहमा प्राप्त
हुने





अनुसार)
प्राकृ ततक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी
खतनज पदाथयको उत्खनन रोयल्टी
सामुदातयक वनको संचालन धयवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी



पानी घट्ट, कु लो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी





प्राकृ ततक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी
खतनज पदाथयको उत्खनन रोयल्टी
सामुदातयक वनको संचालन धयवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी



पानी घट्ट, कु लो पैनी जस्ता सेवाबाट रोयल्टी





खानेपानी महसुल
स्थानीय साना सतह तथा भूतमगत ससचाई सेवा शुल्क
स्थानीय स्तरमा जतडवुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार
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उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वजार धयवस्थापन


जनरल अस्पताल, नर्तसङ्ग होम, तनदान के न्र र स्वास्थ्य
संस्थाको दताय, संचालन अनुमतत



स्थानीय सावयजतनक यातायातको रुट अनुमतत, नवीकरण



इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, के वल, तारतवतहन टेतलतभजन प्रसारण
अनुमतत, नवीकरण

स्थानीय तहमा
बााँडफााँड हुने

संकलन

भई







स्थानीय तहका पत्रपतत्रकाको दताय
तबज्ञापन करैः स्थानीय तहले दर तनधायरण र संकलन गने
मनोरञ्जन करैः स्थानीय तहले संकलन गने (दर र संकलन तवतध
प्रदेशले तनधायरण गने)
घर जग्गा रतजिेशन शुल्क ंैः स्थानीय तहले संकलन गने (दर
तनधायरण प्रदेशले गने )
उद्यान, पाकय , तचतडयाखाना, ऐततहातसक तथा पुरातात्वीक
सम्पदा, संग्रालय सम्पदा प्रवेश शुल्कको दर तनधायरण र संकलन
स्थानीय तहले गने



प्रदेश तहबाट
वााँडफााँड हुने

संकलन

भई





ढु ङ्गा, तगट्टी, स्लेट, वालुवा, चुनढु ङ्गा, अभ्रख, दहिर वहिरमा
प्राकृ ततक स्रोतको करको दर र प्रकृ या प्रदेशले तनधायरण गने र
स्थानीय तहले संकलन गने ।
सवारी साधन (मातथ उल्लेतखत बोहक) करको दर तनधायरण तथा
संकलन प्रदेशले गने र प्रदेश स्तरीय कोषमा जम्मा गने
पदयात्रा तथा पययटन शुल्कको दर तनधायरण र संकलन प्रदेश गने
र प्रदेश स्तरीय कोषमा जम्मा गने
पवतायरोहण, रातिय तनकु न्ज, वन्यजन्तु आरं क्षण तथा संरक्षण
क्षेत्रको प्रवेश शुल्क तनधायरण र संकलन नेपाल सरकारले गरे
बमोतजम हुने

३.२ आय पररचालनको अवस्था
नेपालको संतवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपातलकालाई प्राप्त राजश्व
अतधकारका शीषयकहरूको पररचालन कसरी भैरहेको छ भन्ने जान्नु उपयुि हुन्छ । नगरपातलकाले उपरोि
राजश्व शीषयकहरू मध्ये हाल असुली गरररहेको, संकलनकालातग आवश्यक नीततगत तनणयय मात्र गरे को र
सम्भावना भएका त्यस्ता क्षेत्रहरुको यथाथय अवस्थाको बारे मा सम्बतन्धत शाखागत छलफलबाट प्राप्त
नगरपातलकाको आय पररचालनको अवस्थालाई तनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
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तािरका 6: नगयऩािरकाको आम ऩरयचारनको अिस्था
ि.

आमका प्रकाय

सॊ

सम्बािनाको

दय

ननधाुयणको सॊकरन बएको/

विियण

अिस्था

नबएको

क.

कय याजश्ि तपु

१

सम्ऩत्ततभा आधारयत कय - घय बएको

आर्थिक ऐन

बएको

२

सम्ऩत्ततभा आधायीत कय एकककृत बएको

आर्थिक ऐन

बएको

सवायी

(रयक्सा, अटोरयक्सा, नबएको

नबएको

नबएको

सवायी दताि तथा वार्षिक सवायी नबएको

नबएको

नबएको

जग्गा तथा भारऩोत वा बूमभकय
सम्ऩत्तत कय

३

कय

२०७८
२०७८

ट्माक्सी)
४

कय
५

घय जग्गा फहार कय

बएको

बएको

बएको

६

व्मवसाम कय

बएको

बएको

बएको

७

र्वऻाऩन कय

बएको

बएको

बएको

८

भनोयञ्जन कय

बएको

बएका

बएको

९

घय जग्गा यत्जष्ट्रे शन शुल्क

बएको

बएको

बएको

बएको

नबएको

बएको

१०
ख.
१

जडडफुटी, कवाडी य त्जवजन्तु कय
गैय कय याजश्ि

बएको

ढुङ्गा, र्गट्टी, वारुवा, भाटो, काठ, नबएको

बएको

बएको

दाउया, जयाजुयी, स्रेट, खयीढुङ्गा
आदद
२

प्राकृततक

एवॊ

खानीजन्म

वस्तुको र्वक्री तथा तनकासी शुल्क
नक्साऩास दस्तुय

बएको

बएको

बएको

ब्मत्क्तगत घटना दताि शल्
ु क

बएको

बएको

बएको

वहार र्वटौयी शुल्क

बएको

बएको

बएको

ऩाककिङ्ग शुल्क

बएको

बएको

नबएको

अस्ऩतार सॊचारन

बएको

नबएको

बएको

७

पोहयभैरा ब्मवस्थाऩन शुल्क

बएको

बएको

बएको

८

स्थानीम खानेऩानी भहसुर

बएको

बएको

बएको

नबएको

नबएको

बएको

३
४
५
६

९

स्थानीम र्वद्मुत भहसुर
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ि.

आमका प्रकाय

सम्बािनाको

दय

विियण

अिस्था

नबएको

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

नवीकयण बएको

बएको

बएको

बएको

नबएको

बएको

बएको

बएको

बएको

सॊ
१०

केवरकाय,

टे ककङ्ग,

वन्जीजम्ऩ,

त्जऩ

कामाककङ्ग, भ्मट
ू ावय

ननधाुयणको सॊकरन बएको/

फ्रामय, सॊचारन, ऩाकि

प्मायाग्राईडडङ्ग आदद भनोयॊ जन तथा सङ्रारम
तथा

साहसी

खेरकुद

सम्वन्धी प्रवेश शल्
ु क,

सेवा तथा ब्मवसामभा सेवाशल्
ु क

११

र्ऩकतनक स्थर,
ऩोखयी, उद्मान
शुल्क (ठे क्का)

तनभािण, सॊचारन य ब्मवस्थाऩन बएको
गये का

स्थानीम

सेवाभा
र्वजुरी,

ऩुवािधाय

तथा

अततर्थ

गह
ृ ,

सेवाशुल्क
धाया,

(खानेऩानी,

धभिशारा, ऩुस्तकारम, सबागह
ृ , ढर
तनकास, सडक वत्तत,
ऩाकि, ऩौडी
ऩमिटककम

शौचारम,

ऩोखयी, ब्ममभशारा,
स्थर, हाटवजाय, ऩशु

वधशारा, शवदाह गह
ृ , घोर्वधाट,
१२
१३

सडक, वसऩाकि, ऩुरआदद
भल्
ू माॊकन सेवा शल्
ु क
दताि,

अनभ
ु तत

तथा

दस्तयु (एपएभ ये डडमो सॊचारन, घ
वगिको

तनभािण

र्वद्मारम

इजाजतऩत्र,

स्थाऩना,

स्थानीम

स्तयका ब्माऩारयक पभि
१४

ढुङ्गा, र्गट्टी, वारुवा, नुन, भाटो, बएको
खयीढुङ्गा,

स्रेटजस्ता

सबेऺण, उतखनन
१५
१६

तथा

वस्तुको
उऩमोग

शुल्क

वडा भापित गरयने मसपारयश तथा बएको
प्रभाणणत दस्तुय
दण्ड जरयवाना

बएको
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नगरपातलकामा उल्लेतखत करका शीषयकतफय सम्पतिमा आधाररत (मालपोत र सम्पति) दुवै कर संकलन
भएको देतखन्छ । घरजग्गा वहाल करतफय आसशक मात्रामा असुली भएको देतखएको छ । जडीबुटी, कवाडी र
जीवजन्तु कर तथा मनोरञ्जन कर सम्भावना न्यून रहेको छ । सवारी करको सम्भावना भएर दर तनधायरण
गररएको भएपतन संकलन भएको देखखदैन । धयवसाय कर तलइएको छ तर अझै प्रभावकारी बनाउनु पने छ ।
त्यसैगरर गैरकर तफय वडाबाट गररने तसफाररस दस्तुर, नक्सापास दस्तुर, सम्पति मूल्यांकन सेवा शुल्क,
पूवायधार उपयोग सेवा शुल्क, फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क र भ्यूटावर संचालन, पाकय तथा सङ्ग्रालय प्रवेश
शुल्क, तपकतनक स्थल, पोखरी, उद्यान शुल्क (ठे क्का) शुल्क लगाउने गररएको छ । बहाल तबटौरीका माफय त
सतपङ कम्ल्पेक्सबाट मातसक भाडा बापतको शुल्क उठ्ने गरे को देतखन्छ ।
नगरपातलकामा राजस्व संकलन हुने तवतभन्न आय शीषयकहरू मध्ये हाल २० वटा शीषयकहरुबाट मात्र
संकलन भइरहेको छ तथातप राजश्व प्रशासन सुधार गरी अन्य शीषयकहरूबाट समेत आय संकलन गने
सम्भावना देतखन्छ ।

३.३ आन्तररक स्रोत तफय का राजश्व संकलनको प्रमुख क्षेत्रहरु र सम्भावना तवश्लेषण
नगरपातलकाले प्रचतलत कानून बमोतजम आन्तररक स्रोत तफय संकलन गने राजश्व मध्ये यस नगरपातलकाले
हाल उठाइरहेका तवद्यमान तथा सम्भातवत नयााँ आय क्षेत्रहरूको सम्भावनाको तवश्लेषणात्मक अध्ययन यस
शीषयक अन्तगयत गररएको छ ।

३.३.१ कर राजस्व
क. भूतम कर (मालपोत)
हालको अवस्थाैः नगरपातलकाको आर्तथक ऐन, २०७८ ले सम्पति कर लगाउने भनी तोदकएको
जग्गाबाहेकका अन्य जग्गामा भूतमकर लगाउने व्यवस्था गरे को छ । जग्गाको मूल्यांकन गदाय जग्गाको
क्षेत्रफल, जग्गा भौगोतलक अवतस्थतत, जग्गाको उपयोगको अवस्था, जग्गा रहेको स्थानमा पूवायधार
तवकासको अवस्थालाई आधार मातनने व्यवस्था उि ऐनले गरे को छ । नगरपातलकाले करदाताबाट सम्पति
कर र भूमी करको रकम बुतझतलई करदातालाई एकीकृ त रुपमा एउटै तवल-रतसद ददन सक्ने प्रावधान अनुरुप
हाल उि करहरु एकै पटक एकीकृ त रुपमा संकलन गरररहेकोले यस बापत संकलनहुने राजस्व सम्पति
करको मुल्यांकन कै आधारमा असुल उपर हुदै आएकाले हाललाई छु ट्टै गणना गररएको छैन ।
संभाव्यताैः जग्गाको स्वातमत्व, उपयोतगता र पहुाँचका आधारमा ४ वटा समुहमा वर्तगकरण गरी सोही
बमोतजम दर तोदकएको छ । जग्गाको स्तर हेरी प्रतत रे पनी अव्वल रू ५, दा]यम रू ४, तसम रू ३ र चाहार
रू २ गरी मालपा]त भूतमकर त]flsPsf] 5 . तवगतमा एदककृ त सम्पति करको रुपमा यसको कायायन्वयन
गररएको र पतछ संघीय कानुन संसोधन भई धयवस्था फे ररदा समेत यो प्रणाली कायमै रहेकाले मालपोत
बापतको कर संकलनलाई छट्टै गणना गनय सदकने देतखयता पतन हाललाई तनम्नानुसारको सुधार गरी
मालपोत बापतको थप राजस्व असुल गनय सदकने अवस्था छ ।
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ख. सम्पति कर
हालको अवस्थाैः नगरपातलकाको पाश्वतचत्र तववरणअनुसार यहााँ कु ल ३४४५ घरधुरी रहेका छन् ।
तवद्यमान कानूनी व्यवस्थाले घर र घरले चचेको जग्गा र अतधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र
सम्पति कर तलने व्यवस्था गरे को छ । नगरपातलकामा ढलान वा पक्की घर भएका ३४४५ घरधुरी, एकतले
घर ५७७ घर, दुइतले घर १४९० र तीनतले घर १३५६ घर, चारतले घर १७ र पााँचतले घर ५ वटा
रहेका छन् ।
नगरपातलकाको प्रमुख स्रोतको रुपमा सम्पति कर रहेको छ । आ.व. २०७७/७८ सम्पति करबाट रु. २९
लाख १४ हजार ९८७ आय भएको देतखन्छ । आ.व. २०७६/७७ मा रु.१० लाख १३ हजार ३४० असुल
भएको देतखन्छ भने आ.व. २०७५/७६ मा रु. ११ लाख ५५ हजार २५६ रहेको पाइन्छ ।
संभाव्यताैः नगरको पाश्र्वतचत्र अनुसार यस नगरपातलकामा कररब ३४४५ घरधुरी रहेकाले सम्पति करका
करदाताको रुपमा कररब ३७८० अनुमातनत करदाता हुन सक्ने अनुमान रहेको छ । अनुमातनत करदाताको
संख्या तथा सम्पतिकरको न्यूनतम औसत अनुमातनत दरका आधारमा गणना गदाय सम्पति करको सम्भावना
देहाय बमोतजम देतखन्छ ।
तािरका 7: नगयऩािरकाको सम्ऩनत कयको सम्बािनाको अिस्था
ि.सॊ.

सम्ऩत्त्तको औसत भूलमाॊकन

अनुभानीत
कयदाता

औसत

सम्बाव्म

कयको दय

आम्दानी

सॊ्मा
१

180000

६००

३००

१८००००

२

2340000

१९५०

१२००

१८६००००

३

5250000

१०५०

५०००

५२५००००

४

1125000

१५०

७५००

११२५०००

५

375000

२५

१५०००

३७५०००

६

125000

५

२५०००

१२५०००

जम्भा

३७८०

९३९५००००

ऩहहरो िषु कयको दामयाभा आउन सक्ने प्रनतशत ५०

4697500

दोश्रो िषु कयको दामयाभा आउन सक्ने प्रनतशत ६५

6106750

तेस्रो िषु कयको दामयाभा आउन सक्ने प्रनतशत ८५

7985750

सुधारका पक्षहरूैः
सम्पति कर कायायन्वयनमा आइसके को भए पतन सम्भातवत सबै करदाता करको दायरामा आइसके को देखखदैन ।
सम्पति करका सम्बन्धमा नगरपातलकाले सुधार गनुयपने तवषयहरु तनम्नअनुसार रहेको देतखन्छैः




नगरपातलकाको आर्तथक ऐनमा हाल भएको सम्पति कर सम्बन्धी प्रावधानलाई तवद्यमान संघीय कानुन
बमोतजम हुने गरी पररमाजयन गने
नगरपातलकाका सबै सम्भातवत करदाताको लगत संकलन गरी घर दताय सम्पन्न गने
सम्पति मूल्यांकन दर र सम्पति करको दर पुनरावलोकन गरी यथाथयपरक बनाउने



करको दायरामा नआएकालाई सूचनामूलक, जनचेतनामूलक तथा अन्य काययिमहरु माफय त्करको दायरामा 30



ल्याउने





सम्बतन्धत करदाताको सम्पतत मुल्यांकन यथाथयपरक बनाउन घर र बाटोको तडतजटल नक्सांकन गरी
तनयतमत अद्यावतधक गने व्यवस्था गने तथा यसलाई राजस्व संकलन गने कमयचारीको सहज पहुाँचमा राख्ने
सम्पति करको तवजकलाई सूचना प्रतवतधको माध्यमद्वारा करदातालाई अतग्रम रुपमा जानकारी गराउने
पितत सुरु गने ।

ग. घयजग्गा फहार कय
हालको अवस्थाैः नगरपातलकाको आर्तथक ऐनको अनुसच
ू ी ३ मा नगर क्षेत्रतभत्र कु नै व्यति वा संस्थाले
भवन, घर, पसल, ग्यारे ज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंतशक तवरले वहालमा ददएकोमा
घर जग्गा वहाल कर लगाईने र असूल गररने उल्लेख गरे को छ । यसरी वहालमा ददएकोमा सम्बतन्धत
धनीबाट बहाल कर दश प्रततशत तलने व्यवस्था गरे को छ । तर हालसम्म संस्थागत रुपमा बहालमा ददइएका
घरहरुबाट मात्र यो कर संकलन गररएको भन्ने जानकारी नगरपातलकासाँगको छलफलमा प्राप्त भएको हो ।
यसबाट आ.व. २०७७-७८ मा रु. २२ लाख ५२ हजार १४५ असुल भएको देतखन्छ । त्यसैगरी आ.व.
२०७६-७७ मा रु ४ लाख ८२ हजार २९८ असुल भएको तथयो भने आ.व. २०७५-७६ मा यो रकम रु ९
लाख ३७ हजार ३९१ रहेको तथयो ।
सम्भाधयताैः नगरपातलकाले घरजग्गा बहाल करलाई संस्थागत, व्यवसातयक र आवतसय गरी तीन भागमा
वगीकरण गरे को र संस्थागतको हकमा १२ प्रततशत र आवसीयको हकमा ५ प्रततशत दर कायम गरर गरे को
अवस्थामा नगरपातलकाको घरधुरी मध्ये कररव १३६५ घर धनीहरुले आफना घर बहालमा लगाउने गरे को
देतखन्छ । उि संख्यामा रहेका घरहरुवाट घरबहाल स्वरुप ६२ लाख ९४ हजार कु ल आय गनय सदकने
सम्भावना रहेकोमा पतहलो वषय ५० प्रततशत घरहरुवाट मात्र बहाल कर संकलन हुने र िमस दोिो र तेिो
वषयहरुमा ६५ र ८५ प्रततशत बहाल कर संकलन हुने प्रषेपण गररएको तववरण तातलकामा प्रस्तुत गररएको
छ।
तािरका 8: नगयऩािरकाभा घयिहार कयको सम्बािनाको गणना
axfndf j:g]] dfl;s ef8f /sd jflif{s ef8f /sd hDdf ef8f c;'nL 3/ axfn s/
;+Vof
-v_
-u_
-3_
k|of]hgsf cfwf/df
qm=;+=
axfndf a:g]
3 sf] !)
-s_
cg'dflgt
v X !@
sXu
k|ltzt
1
2
3

;+:yfut
Joj;flos
cfjfl;o
hDdf

175

12000

144000

25200000

3024000

90

15000

180000

16200000

1620000

1100

2500

30000

33000000

1650000

41400000

6294000

1365

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

3147000
4091100
5349900
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#. ljlQo / k“"lhut sf/f]jf/df nfUg] s/ (Joj;fo s/)
xfnsf] cj:yfM gu/kflnsfn] cfly{s P]g dfkm{t\ sf/f]jf/sf] k|s[lt x]/L Jofkf/, Joj;fo / ;]jfdf k"FhLut
nufgL / cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df Joj;fo s/ nufpg] Joj:yf u/]sf] 5 . cfly{s P]gdf clws[t
k'FhLsf cfwf/df १७ efudf juL{s/0f ul/Psf] 5 . ;a}eGbf a9L s]a'n g]6jls{ª÷OG6/g]6 ;]jf] ;+rfngsf]
nflu btf{ tyf gjLs/0f z'Ns ? !)))) lgwf{/0f ul/Psf] 5 eg] bf];|f] a9L xfplhª tyf 3/hUuf vl/b
ljlqm, l/on :6]6 / :sLOª, UnfOl8ª, jf6/ ¥ofK6Lª, ko{6s l/;f]6{÷xf]6n cflb Joj;fo ;+rfng ug{ btf{
tyf gjLs/0f z'Ns z'Ns ? %%)) lgwf{/0f ul/Psf] 5 . Go"gtd btf{ z'Ns slj/fh ;]jfsf] btf{ tyf
gjLs/0f z'Ns ? ^)) / s[ifL tyf kz'kfng Jofj;fo, b}lgs pkef]usf vfB kbfy{, ;'lt sk8f, cflbsf]
yf]s tyf v'b|f Jofkf/sf] nflu btf{ tyf gjLs/0f z'Ns ? &)) lgwf{/0f ul/Psf] 5 . gu/kflnsfn]
Joj;fo s/ afkt cf=j= @)&%÷&^ df of] /sd ? @ xhf/ $)) ;+sng u/]sf] lyof] eg] cf=j=
@)&^÷&& df ? ^ nfv ^ xhf/ #)) c;'n ePsf] lyof] . To;}u/L, rfn' cf=j= @)&&÷&* df ?=& nfv
@! xhf/ @%) c;'n ePsf] b]lvG5 .
;+efjgfM gu/kflnsfsf] xfn;Ddsf] tYof+s cg';f/ ;a} j8fx?df ljleGg k|sf/sf ;fgf 7'nf u/L (&%
j6f Jofj;fox? ;+rfng ePsf 5g\ . ;a} Joj;fo gu/kflnsfdf btf{ eO{ s/sf] bfo/df cfPsf 5}gg\ .
tL Joj;fox?nfO{ s/sf] bfo/fdf ;dfj]; ug{ ;s] cfufdL cf=j=s/sf] bfo/fdf cfpg] ;fgf 7'nf
Jofj;fojf6 sl/a ?= @& nfv %) xhf/ Joj;fo s/ ;+sng x'g ;Sg] ;Defjgf b]lvPsf] 5 . t/
cfufdL cf=j=df g} ;a} Joj;fonfO{ s/sf] bfo/df Nofpg g;lsg] s'/f nfO{ dWogh/ ub}{ ^% k|ltzt
Joj;foaf6 sl/a ?= !& nfv *& xhf/ % ;o;Dd Jofj;fo s/ k|fKt x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 eg] To;
kl5sf jif{x?df qmdzM !) k|ltztsf b/n] j[l4 xF'b} hfg]5 .
तािरका 9: व्मिसाम कयको सम्बािनाको गणना
s|=;+=
!

Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f

;+Vof

cf};t s/sf] b/

;+efljt cfo

ljleGg Joj;fo -km/s km/s nfufgL k"FhL ePsf] Joj;fo_

2500

1100

2750000

hDdf

2500

2750000

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

1787500
2062500
2337500

ª. lj!fkg s/
xfnsf] cj:yfM ljBdfg sfg"gL Joj:yf cg';f/ gu/kflnsfn] cfˆgf] If]qsf ;8s, rf]s, ;fj{hlgs
:yndf lj1fkg, k|rf/—k|;f/ cflbsf nflu /fVg lbg] ;fOg af]8{, Unf] af]8{ :6n cflbdf lj1fkg s/
nufpg ;Sg]5 . ;+3Lo sfg'g cg';f/ of] k|b]z ;/sf/;+u afF8kmfF8 x'g] s/ xf] . o; gu/kflnsf If]qleq
x'g] lj1fkgdf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g cg';"lr -*_ adf]lhd k|lt ju{ lkm6 ? %) lj1fkg s/ nufO{
c;"n pk/ ul/g] / o;/L s/ ;+sng ubf{ cGt/ ;/sf/L ljQ P]g, @)&$ adf]lhd :yfgLo txsf] ljefHo
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sf]if dfkm{t gu/kflnsf ;+lrt sf]ifdf /fhZj af8Fkmf8 ug'{kg]{ pNn]v ul/Psf] 5 . gu/kflnsfn] lj1fkg
zLif{saf6 lj1fkgbftfx?;Fu ;Demf}tf u/L xfn;Dd cfDbfgL u/]sf] b]lvb}g .
;DefjgfM o; gu/kflnsfcGtu{t dWo kxf8L nf]sdfu{ / b'O{ j6f ;xfos /fhdfu{ kb{5g\ . ahf/ If]q,
j;kfs{ If]q, /fhdfu{sf ;8s / ko{6sLo If]q cf;kf; ;fgf 7"nf xf]l8{ª af]8{x? /fv] afkt Psd'i7 7]Ssf
dfkm{t aflif{s sl/a ! nfv %) xhf/sf] xf/fxf/Ldf /fh:j c;'nL x'g] b]lvG5 .
;'wf/sf






kIfx¿M
gu/kflnsf If]qdf /x]sf ljBdfg lj1fkg ;fdu|L;DaGwL nut ;+sng ug{]
lj1fkg s/ Joa:yfkg sfo{ljlw th'{df u/L sfof{Gjogdf Nofpg]
sfo{ljlw th'{df ubf{ lj1fkg ;fdu|Lsf] cfsf/sf cltl/Qm lj1fkgsf ljifoj:t'nfO{ klg juL{s[t ug{]
lj1fkg s/sf] cg'udgnfO{ k|efjsf/L agfO{ ;a} lj1fkg s/sf] bfo/fdf cfpg] ljifo ;'lglZrt ug{]
;fj{hlgs hUuf afx]s lghL 3/ / hUufdf /flvPsf lj1fkg ;fdu|Ldf ;d]t s/ nufpg] u/L sfg"gL Joa:yf
ug]{ .

r. h*Lj'^L, sjf*L, hLjhGt' s/
xfnsf] cj:yfM o; zLif{sdf gu/kflnsfn] xfn;Dd s'g} s/ ;+sng u/]sf] 5}g . gu/kflnsfsf] cfly{s
P]gdf gu/kflnsf If]qdf s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], h8La'6L, ags;, d/]sf hGt'sf] xf8, l;ª,
KjfFv, 5fnfh:tf j:t'sf] Joj;flos sf/f]af/ u/]afkt s/ nufOg] / c;'npk/ ul/g] pNn]v u/]sf] 5 .
gu/kflnsf cfly{s P]gsf] cg';"rL $ df d'nt hl8a'6L jf jg k}bfj/df cfwfl/t Joj;fodf ? @*))
s/ nufOg] pNn]v 5 . To;}u/L hLjhGt' s/ -k|rlnt sfg'g adf]lhd lgif]lwt hLjhGt' afx]ssf cGo
d[t jf dfl/Psf] hLjhGt'sf] xf8, ;Lª, KjfFv, 5fnf, jf o:t} k|s[ltsf] j:t'sf] Joj;flos pkof]u s/_
Joj:yf ul/Psf] 5}g ;fy} sjf8L dfnsf] sf/f]af/df klg b//]6 lgwf{/0f ul/Psf 5}g .
;DefjgfM o; gu/kflnsfsf nf]s dfu{ tyf ;xofos /fhdfu{sf] ahf/ Aofks ?kdf km}lnPsf] x'gfn]
sjf8L dfnj:t'sf] ;+sng / lgof{t x'g] ;Sg] b]lvG5 . To;}u/L hl8a'6L -vf]6f], kfFrcf}n], ljleGg
hl8a'6Lsf] t]n nflnu'/fF; cflb_ sf] ;+sng tyf laqmL;DaGwdf s'g} tYof+s geP klg cf;kf;sf] u|fdL0f
If]qdf o;sf] pTkfbg / ljqmLsf] ;DefAotf b]lvG5 . To;}u/L hLjhGt'sf] xf8, 5fnf, Kjfv cflbsf]
clen]v ljgf sf/f]af/ eO/x]sf] ;'lg5 . o; gu/kflnsfdf pNn]lvt zLif{s cGtu{t sjf8L tkm{ &
nfv;Dd / hl8a'6L / lhjhGt' tkm{ @ nfv u/L sl/a ( nfv xf/fxf/Ldf cfDbfgL x'g;Sg] cg'dfg
ul/Psf]] 5 .
;'wf/sf





kIfx¿M
o;;Fu ;DjlGwt Joj;foLx?sf] btf{ / clen]vLs/0f ug{]
sjf8L j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/nfO{ Ohfht k|bfg u/L jflif{s 7]Ssf dfkm{t s/ ;+sng ug]{
h8La'6Lsf] / lhjhGt'sf] pknAwtf kQf nufpg]
;DalGwt ljifodf ;/f]sf/jfnfx?;Fu 5nkmn u/L l5d]sL gu/kflnsfx?sf] b/;Fu ldNbf]h'Nbf] x'g] u/L s/sf] b/
lgwf{/0f ug{]
 s/ ;+sng z'?jft ug]{ .

%. ;jf/L ;fwg s/
xfnsf] sfg"gL Joj:yf cg';f/ gu/kflnsfn] l;ldt ;jf/L ;fwg -O{l/S;f, 7]nf uf8f, 6fFuf / l/S;f_
x¿sf] dfq btf{, gjLs/0f tyf jflif{s jflif{s ;jf/L s/ ;+sng ug{ ;Sg] clwsf/ ePsfn] ;f] sf] dfq
;Defjgfsf] cWoog ul/Psf] 5 . gu/kflnsf If]qdf /fh:j ;+sng ug{ ;lsg] To; lsl;dsf ;jf/L
33

;fwgx¿ Go"g ;+Vofdf /x]sf] / o;sf] nut tyf lgodg gePsfn] /fhZj ;+sng eO{ /x]sf] b]lvb}g .
gu/kflnsfsf] cfly{s P]gsf] cg';"rL % df b//]6 lgwf{/0f ul/P klg o; zLif{sdf xfn;Dd cfDbfgL u/]sf]
b]lvb}g . cfufdL cf=j=af6 gu/ leq ;+rng x'g] c6f] l/S;f, O{l/S;f 7]nf tyf 3'DtL k;nx?nfO{ s/sf]
bfo/fdf NofO{ s/ /fhZj ;+sng ug{ ;lsG5 . t/ xfnnfO{ To; lsl;dsf ;jf/L ;fwgaf6 cfDbfgLsf]
;DefJotf cfFsng ul/Psf] 5}g .
;'wf/sf kIfx¿M
gu/kflnsfn] ;fgf ;jf/L s/ ;+sngdf ;'wf/ Nofpgsf nflu lgDg sfo{x¿ ug{ cfjZos b]lvG5 .
 l/S;f, ljB'tLo l/S;f ;DaGwL tYof+s ;+sng u/L gu/kflnsfdf btf{ u/fpg]
 ;jf/L ;fwgsf] btf{, gjLs/0f, vf/]hL, ?6 k/ld6 nufotsf sfo{sf nflu cfjZos sfo{ljlw sfg'g lgdf{0f,
hgzlQm Joa:yfkg / cGo ;Da4 lgsfox?;Fu ;dGjosf] Joa:yf ldnfpg]
 s/sf] b/ / ;DalGwt ljifodf ;/f]sf/jfnfx?;Fu 5nkmn u/L l5d]sL gu/kflnsfx?sf] b/;Fu ldNbf]h'Nbf] x'g] u/L
s/sf] b/ lgwf{/0f ug{]
 Ol~hgsf] Ifdtf, lgdf{0f jif{ cflbsf] cfwf/df dfkb08 tof/ u/L ;f]sf] cfwf/df s/sf] b/ lgwf{/0f ug{] .

3.3.1 u}x| s/ /fh:j
gu/kflnsfn] gu/jf;L tyf ;]jfu|fxLx¿nfO{ ljleGg ;]jf k|bfg u/]afkt tf]lsPsf] b/df ;]jf z'Ns
;+sng ug]{ ;Sg] k|fjwfg cg'?k gu/ ;efn] ljleGg ;]jfx¿sf] z'Nssf] b/ lgwf{/0f u/L ;]jf z'Nsx¿
;+sng ul//x]sf] 5 . o;} ;Gbe{df cufdL cf=j=x?df gu/kflnsfnfO{ k|fKt x'g] /fh:j cg'dfg ul/Psf]
5.
s. Joj;fo /lhi^«]zg b:t'/
xfnsf] cj:yfM xfnsf] sfg"gL Joj:yf cg';f/ gu/kflnsfn] PkmPd /]l8of] ;+rfng, 3 ju{sf] lgdf{0f
Ohfht kq, ljBfno :yfkgf, :yfgLo :t/sf Aofkfl/s kmd{, ;xsf/L, k|fljlws lzIff tyf Aoj;flos
tflnd, 6\o';g, sf]lrª, cf}iflw k;n, Knl6Ë h:tf Joj;flos ;+3 ;+:yfx¿sf] btf{, gjLs/0f ul/ ;f] sf]
b:t'/ ;+sng ug{;Sg] 5 . :yfgLo txx¿sf] u7g ;+u} gu/kflnsfnfO{ of] clwsf/ k|fKt ePsf] xf] .
pNn]lvt ;+3;+:yfx¿ Psk6s gu/kflnsfdf btf{ eO{;s]kl5 cGoq k'gM btf{ x'g' kb}{g . Joj;fo tyf
;+3;+:yfx¿ btf{ eO{ ;s]kl5 jflif{s ?kdf gjLs/0f ug'{sf ;fy} jflif{s s/ klg ltg'{kg]{ x'G5 .
gu/kflnsfn] cfly{s P]g cg';"rL $ df lgwf{/0f u/]sf] btf{ z'Nssf] cfwf/df 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL
btf{ tyf gjLs/0f{ z'Ns ? @@)) / ljnDa z'Ns ? $$)) lgwf{/0f ul/Psf] 5 .
;DefjgfM cfpg] cf=j=df sl/a @!% j6f ;+3;+:yfx¿ btf{÷gjLs/0f x'g] / ;f] afkt gu/kflnsfnfO{
sl/a ^ nfv %& xhf/sf] xf/fxf/Ldf /fh:j k|fKt x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 eg] To;kl5sf cf=j=x¿df Go"g
;+Vofdf ;+3;+:yfx¿ btf{ x'b} hfg] tyf cl3Nnf cf=j=x¿df btf{ ePsfx¿ gjLs/0f x'b} hfg]5g\ .
pNn]lvt ;Defljt /lhi6«]zg b:t'/ afktsf] cfo ;DalGwt Joj;flos ;+3 ;+:yf btf{ ubf{sf] cfly{s
jif{df btf{ b:t'/ /sd dfq ;+sng x'g] / To;kl5sf cf=j=df gjLs/0f ubf{ gjLs/0f b:t'/ k|fKt x'g]
ub{5 .
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तािरका 10: व्मिसाम यत्जष््शन दस्तुयको सम्बािनाको गणना
s|=;+=

Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f

;+Vof

s/sf]
b/

1

% nfv;Dd k"FhL ePsf] Joj;fo
% nfv Ps b]lv !) nfv;Dd k"FhL ePsf]
Joj;fo
!) nfv Ps b]lv dflysf] k"FhL ePsf] Joj;fo

800

1500

168

3000

7

10200

2
3

hDdf

gljs/0f b:t'/
pBf]u Joj;fosf] jflif{s
gjLs/0f ubf{ k'FhLdf nfUg]
Joj;fo s/sf] % k|ltzt

975

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

;+efljt cfo
1200000
504000
71400
1775400
887700
1154010
1509090

;'wf/sf kIfx¿M
gu/kflnsfsf] Joj;fo s/ ;+sngdf ;'wf/ Nofpgsf nflu lgDg sfo{x¿ ug{ cfjZos b]lvG5 .
 btf{, cg'dlt / gjLs/0fsf nflu 5'6\6} sfo{ljlw th'{df ug]{
 cfly{s P]gdf btf{, cg'dlt / gjLs/0f b:t'/sf] b/ lgwf{/0f ug]{
 gofF ;+:yf, kmd{ jf pBf]u :yfkgf ug'{k"j{ btf{ tyf cg'dlt k|df0fkq clgjfo{ ug]{
 cg'dlt glnO{ ;+rfngdf /x]sf ;+:yf, kmd{ jf pBf]unfO{ lgoldt ug{ b08 hl/jfgfsf] Joj:yf ug]{ .

v. axfn lj^f}/L z'Ns
xfnsf] cj:yfM gu/kflnsf cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;~rfng u/]sf] xf6, ahf/ jf k;n jf ;/sf/L
hUufdf ag]sf ;+/rgfsf] pkof]u afkt axfn lj6f}/L z'Ns ;+sng ug{ ;Sg] sfg"gL k|fjwfg /x]sf] 5 .
;fj{hlgs hUuf, af6f]sf] 5]p5fpsf ;fj{hlgs :yndf /x]sf 6x/f, k;nx? af6 k|efjsf/L ?kdf la6f}/L
s/ ;+sng ug{ ;s]sf] v08df /fh:j c;'nLsf] ;+efjgf b]lvG5 . gu/kflnsfn] axfn la6f}/L afkt cf=j=
@)&%÷&^ df of] /sd ? ! nfv ( xhf/ $!) ;+sng u/]sf] lyof] eg] cf=j= @)&^÷&& df ? %@ xhf/
!) c;'n ePsf] lyof] . To;}u/L, rfn' cf=j= @)&&÷&* df !) xhf/ dfq c;'n ePsf] b]lvG5 .
;+efjgfM axfn la6f}/L z'Nssf nflu o; gu/kflnsfsf] nf]sdfu{ tyf ;xfos /fhdfu{ cf;kf; /x]sf
;8s clwsf/ If]qdf lgdf{0f ul/Psf xf]6]n, /]i6'/]G6x?;Fu jxfn lj6f}/L c;'n ug{ ;lsG5 . o;k|sf/
;8s If]qdf lgdf{0f ePsf 6x/f, k;nx? sl/a @)) sf] ;+Vofdf /x]sf / ltgLx?;Fu jflif{s !@))) sf]
b/n] c;'n ubf{ sl/a @$ nfv;Dd cfo k|fKt x'g] b]lvG5 .
k|efjsf/L ?kdf gLltut Joj:yfsf ;fy of] s/ nfu' ug{ ;s]df gu/kflnsfnnfO{ To:f lsl;dsf hUuf,
;+/rgfaf6 sl/a % nfv;Dd jflif{s cfDbfgL x'g ;Sg] cg'dfg ul/Psf] 5 .
;'wf/sf kIfx¿M
 ;fj{hlgs, ktL{ / P]nfgL hUuf tyf To:tf hUufdf ag]sf 3/, 6x/f tyf cGo ;+/rgf;DaGwL lj:t[t tYof+s
;+sngnfO{ clGtd ?k lbO{ axfn lj6f}/L z'Nssf] bfo/fdf Nofpg]
 hldgsf] pkof]u cg';f/ z'Nssf] b/ lgwf{/0f ug{]
 xf6 ahf/df x'g] k;n tyf Jofkf/;DaGwL cfjZos tYof+s tyf ljj/0f ;+sng ug]{ .
 ;+slnt ljj/0fsf cfwf/df k;nx¿sf] juL{s/0f u/L xf6 ahf/ lj6f}/L z'Nssf] b/ lgwf{/0f ug]{ / ;f]xL cfwf/df
7]Ssf c+s sfod ug]{ .
 gu/kflnsfn] xfn p7fO cfPsf] cJoal:yt a;f]af; Joa:yfkg z'Ns ;+ljwfg / k|rlnt ;+3Lo sfg'g adf]lhd
gu/kflnsfsf] If]qflwsf/leq gkg]{ b]lvPsf]n] ljBdfg cfly{s P]gdf kl/dfh{g u/L axfn lj6f}/L z'Nssf] bfo/fdf
Nofpg] .
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u. l;kmfl/; tyf k|dfl-ft b:t'/
xfnsf] cj:yfM gu/kflnsfsfn] ljleGg lsl;dsf l;kmfl/z tyf k|dfl0ft b:t'/sf] b/ cfly{s P]g dfkm{t
lgwf{/0f u/L sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf j8f sfof{noaf6 ;+sng ub}{cfPsf] 5 . cfly{s P]gsf] cg';"rL
& df ljleGg !( lsl;dsf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft b:t'/sf] b/ lgwf{/0f u/]sf] 5 . l;kmfl/z tyf k|dfl0ft
b:t'/ jfkt cf=j= @)&%.&^ df s'n ?= && nfv *# xhf/ !^) ?k}of ;+sng ePsf] 5 eg] cf=j=
)&^.&& df !& nfv *% xhf/ @&) ?k}of +;+sng ePsf] 5 . To;}u/L cf=j= )&&.&* df @) nfv *
xhf/ !%( ?k}of +;+sng ePsf] 5 .
;DefjgfM o; cGtu{t gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ ;+3;+:yf l;kmfl/;, Ohfht l;kmfl/;, gftf k|dfl0ft,
7]ufgf k|dfl0ft, 3/hUuf gfd;f/L, 3/hUufsf] rf/lsNnf l;kmfl/;, j}b]lzs sfdsfhsf] nflu l;kmfl/;
nufotsf ljleGg l;kmfl/;x¿ u/]jfkt lnO{g] b:t'/ kb{5, h'g gu/kflnsfsf] k|d'v cfGtl/s cfo dWo]sf]
Ps xf] . gu/kflnsfn] l;kmfl/z b:t'/sf] b//]6 gu/ ;efaf6 lgwf{/0f ug'{sf ;fy} ljleGg zLif{sx¿df
/sd ;d]t ;+sng ul//x]sf] 5 . h; afkt g=kf=nfO{ sl/a #( nfv ^) xhf/sf] xf/fxf/Ldf /fh:j
;+sng x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 .
तािरका 11: िसपारयश दस्तुयको विियण
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'/

33

7920

500

3960000

hDdf

33

;'wf/sf





3960000

kIfx¿M
l;kmfl/z jf k|dfl0ft ug'{k"j{ b:t'/ lt/] glt/]sf] PsLg ug]{
b:t'/ ga'emfP;Dd ;DjlGwt clwsf/Ln] l;kmfl/z jf k|dfl0ft gug]{
j8fjf6 ;+slnt b:t'/x¿ zLif{s ;lxtsf] ljj/0f tof/ ug]{
;a} j8f sfof{nox?df sDKo'6/ ;ˆ6j]o/df cfwfl/t lalnª k|0ffnLnfO{ clgjfo{ agfpg] .

#. gSzf kf; b:t'/
xfnsf] cj:yfM gu/kflnsfsf] cfly{s P]gdf gS;fkf; b:t'/sf] b/ tf]lsPsf] 5 t/ gS;fkf;sf] k|rng
Jofks ?kn] cl3 j9]sf] b]lv+b}g . 5nkmnsf] qmddf gS;fkf; k|lqmof z'? ul/Psf] / lgdf{0f eO;s]sf
3/x?sf] ;d]t lgodg ug]{ tof/L ePsf] pNN]fv ul/Psf] 5 . cfly{s P]gsf] cg';"rL * df 3/ gS;f kf;
b:t'/ sRrL 3/ / kSsL 3/ u/L juL{s/0f ul/Psf] 5 . h;cg';f/ sRrL 3/sf nflu gS;fkf; b:t'/ k|lt
ju{ lkm6 ?= ! b]lv / kSsL 3/sf nflu k|lt ju{ lkm6 ?= % tf]lsPsf] 5 . o; zLif{saf6 @)&%.&^ df
?= # nfv %! xhf/ !)* ?k}of ;+sng ePsf] 5 eg] cf=j= )&^.&& df @ nfv &* xhf/ (*% ?k}of
+;+sng ePsf] 5 . To;}u/L cf=j= )&&.&* df $@ xhf/ ^^! ?k}of +;+sng ePsf] b]lvG5 .
gu/ If]qdf gS;fkf; cg'dlt glnOsg ag]sf 3/x?sf] ;+Vof pNn]Vo /x]sf t/ s8fOsf ;fy
clen]vLs/0f b:t'/ ;+sng x'g g;s]sf] b]lvG5 .
;DefjgfM gS;fkf; gu/kflnsfsf] lgoldt / Ps pNn]Vo cfDbfgLsf] ;|f]t xf] . cfufdL cf=j=df x'g ;Sg]
gofF 3/x¿sf] gS;f kf; / k'/fgf 3/x¿sf] btf{ -clen]lvs/0f_ sf] cg'dflgt ;+Vof / k|fKt tYof+s tyf
ljutsf] cfo k|j[lQsf cfwf/df gS;fkf; tyf k'/fgf] 3/ clen]vLs/0f b:t'/ afkt k|fKt x'g] cfo
lgDgcg';f/ s'n ?= #^ nfv @) xhf/ @*) cfFsng ul/Psf] 5 .
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तािरका 12: नक्सा ऩास दस्तुयको सम्बािनाको गणना
qm=;+=
!
@

ljj/0f
3/ gS;f kf; -cf};t !@)) ju{ lkm6_
k'/fgf] 3/ clen]lvs/0f k|df0f kq
hDdf

;+Vof

cf};t b/ -k|lt gS;f
k|lt ju{ lkm6_

500

5

3446

0.15

3946

;DefJo cfo -?=_
3,000,000
620,280
3,620,280

;'wf/sf kIfx?M
 ;r]tgfd"ns tyf k|rf/fTds cleofgx? ;~rfng u/L gS;fkf; x'g afFsL ;a} 3/nfO{
gS;fkf;sf] bfo/fdf Nofpg]
 cfjf;Lo, Joj;flos tyf cf}Bf]lus k|of]hgsf 3/x?nfO{ gS;fkf; b:t'/sf] b/df ljljwtf sfod
u/L ;s];Dd ;fgf] ;+/rgf lgdf{0f ug]{ l;dfGt s/bftfnfO{ ;x'lnot k|bfg ug]{
 gS;f kf; / 3/ axfn s/ tyf Joj;fo s/nfO{ ;"rgf k|ljlwsf] pkof]u u/L Ps cfk;df cfj4
ug]{ tyf s/ k|zf;g / gS;fkf; k|lqmofnfO{ ;/nLs/0f ug]{ .
ª. ;/sf/L ;DklQsf] axfnaf^ k|fKt cfo
xfnsf] cj:yfM o; zLif{sdf gu/kflnsfn] cf=j= @)&%÷&^ df ? !( nfv #^ xhf/ *#) cfDbfgL u/]sf]
5 . eg] @)&^÷&& df ? $ nfv @# xhf/ #^% / cf=j= @)&&÷&* df ? $ nfv $% xhf/ (&% ;o
#! cfDbfgL u/]sf] b]lvG5 . o; gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf ef}lts ;DklQx? ;ef xn, ljleGg
j8fdf ;fj{hlgs hUufdf /x]sf 3/ tyf ;+/rfgf tyf kf]v/Lx? -h]l;jL tyf Jofsxf] nf]8/ ef8f ;d]t
cflb axfndf lbP/ gu/kflnsfn] cfo k|fKt ul//x]sf] cj:yf 5 .
;DefjgfM gu/kflnsfsf] :jfldTjdf ePsf ;DklQx¿sf axfn kl/rfng;DaGwdf k|fofKt tYof+sx¿
gePtf klg cfufdL cf=j=df b]xfo cg';f/ cfo k|fKt x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 M
तािरका 13: सयकायी सम्ऩनतको फहारफाट cfo
s|+= ;+=
1
2
3
4

:jfldTjdf /x]sf] ;DklQ
h];Lle -Jofs xf] nf]8/_ ef8f
j}7s xn ef8f
se{8 xn
cGo -;/sf/L hldg ef8f nufot_
hDdf

cg'dflgt ;+efJo cfo
500,000
300,000
200,000
500,000
1500,000

;'wf/sf kIfx¿M
 gu/kflnsfsf] :jfldTjdf ePsf / axfndf nufpg ;lsg] ;DklQx¿sf] ljj/0f PsLg u/L ;a}
;DklQsf] axfn /sdsf] b/ cfly{s P]gdf ;dfj]z ug{]
 gu/kflnsfsf] ;DklQ axfndf nufpg];DaGwdf sfo{ljlw th'{df u/L sfof{Gjodf Nofpg]
 sfo{ljlwdf plNnlvt zt{x¿ kfnfgf eP gePsf] cfjlws ?kdf cg'udg ug]{ .
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r. dgf]/~hg s/
gu/kflnsfn] gu/ If]q leq ;+rflnt kfs{, Eo"6fj/, ;+u|xno, jfn pBfg, dm/gf tyf cGo dg]f/+hg
:ynx?sf nut tof/ u/L cfjZos gLltut lg0f{o u/L cfo cfh{g ug{ ;Sg] ;Defjgf /x]sf] 5 . o;
lsl;dsf] s/sf] ;DefJotf xfnnfO{ u0fgf ul/Psf] 5}g .
%. cGo ljljw cfo
Gfu/kflnsfn] ljleGg lsl;dsf kmf/dx¿ las|Laf6 k|fKt cfonfO{ las|L cGtu{t /fv]sf] 5 eg] cGo ljljw
cfodf b08 hl/jfgf, k]ZsL lkmtf{, tyf cGo ljljw cfox¿ /x]sf 5g\ . o; zLif{s cGtu{t Gfu/kflnsfn]
sl/a @) nfv;Dd ;+sng ug]{ ;Sg] cg'dfg ul/Psf] 5 .
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पररच्छेद ४ : आय संकलनको संस्थागत क्षमता तथा संकलन अवस्था
o; kl/R5]b cGtu{t रामरगयु ाॉस gu/kflnsfsf] ;du| /fh:j k|zf;g;+u ;DalGwt cfo ;+sngsf] jt{dfg
;+:yfut Ifdtf / ;+sngsf] cj:yfsf af/]df ljZn]if0f ul/Psf] 5 .

4.1 /fhZj kl/rfng gLltx¿
o; gu/kflnsfn] /fhZj kl/rfng tyf Aoj:yfkgsf nflu 5'§} gLlt tyf sfo{qmd tof/ u/]sf] 5 .
/fhZj kl/rfngsf nflu o; gu/kflnsfn] lgDg adf]lhdsf sfo{x¿ cufl8 a9fPsf] b]lvG5 .
1. gu/kflnsfsf] n]vf k|0ffnLnfO{ r':t, b'?:t, ldtJooL tyf kf/bzL{ agfpgsfnflu PsLs[t
;km\6j]o/af6 n]vf k|0ffnL ;~rfng ul/g]5 .
2. tf]lsP adf]lhdsf] s/ lgoldt / ;xh Pj+ k|efjsf/L ?kdf a'emfpg] s/bftfnfO{ k|f]T;fxg ug]{
Joj:yf ldnfOg] 5 .
3. gu/ If]q leq /x]sf ;fj{hflgs hUufsf] Plsg nfut tof/ ug]{ sfo{ cufl8 a9fOg]5 .
4. gu/kflnsfsf] cfly{s Ifdtf a9fpgsf nflu gu/ If]qdf nfu' ug{ ;lsg] vfnsf s/sf
bfo/fx¿sf] klxrfg u/L s/sf b/ eGbf bfo/f a9fpg] gLlt cjnDag ul/g]5 .
5. g]kfnsf] ;+ljwfg / :yfgLo tx ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd gu/kflnsfdf btf{ x'g]
egL tf]lsPsf pBf]u Joj;fonfO{ gu/kflnsfdf btf{ ug]{ Joj:yf ldnfO{ To;sf] clen]vLs/0f
ug]{ sfo{nfO{ k|efjsf/L ?kdf cufl8 a9fOg]5 .

4.2 cfo ;+sngsf] ;+:yfut Ifdtf (/fhZj zfvf tyf /fhZj k|zf;g)
gu/kflnsfsf] ;+u7g :j?k x]bf{ /fh:j c;'nLsf nflu /fh:j pkzfvf :yfkgf u/L gu/kflnsfn] cfkm\gf
b}lgs k|zf;lgs sfdx? cl3 a9fO{ /x]sf] b]lvG5 . cGo zfvfx?df h:t} /fh:j zfvfsf] sfo{ ;+rfngsf
lgldQ 5'6\6} k|o{fKt :yfgsf]cefj /x]sf] b]lvG5 . gu/kflnsfn] /fhZj c;'nL sfo{df sDKo'6/Ls[t k|0ffnL
-sDKo'6/, lk|G6/, ljlnª ;km\6j]o/ ;lxtsf_] k|of]u ug]{ u/]sf]] 5 . lgj]bg b:t'/, l;kmfl/;, k~hLs/0f
b:t'/, dfnkf]t e"lds/ nufotsf zLif{sdf c;'n x'g] /fhZj j8f sfof{noaf6} ;+sng ug]{ Aoj:yf /x]sf]
5 . btf{ cg'dlt gjLs/0f b:t'/, gS;fkf; nufotsf ;]jf eg] gu/ sfo{kflnsf sfof{noaf6} x'g] u/]sf]
5.

4.3 /fhZj zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/-f
gu/kflnsfsf] w]/}h;f] cfDbfgLsf zLif{sx?df j8f sfof{nox¿af6 /fh:j ;+sng ug]{ ul/Psf] 5 .
gu/kflnsfdf /fhZj ;+sngsf nflu 5'6\6} OsfO{ 5 . /fh:j zfvfsf] sfdsfh ;xlhs/0f / ;]jf
k|jfxsf nflu % hgf sd{rf/Lx? /x]sf5g\ . /fh:j c;'nLsf nflu k|ofKt dfqfdf ef}lts ;+/rgf, PsLs[t
sDKo"6/ k|0ffnL / cfjZos sd{rf/Lx? pknAw x'g g;s]sf] b]lvG5 .

4.4

/fhZj k/fdz{ ;ldlt

रामरगयु ाॉस

gu/ sfo{kflnsfdf pk k|d'vsf] ;+of]hsTjdf & ;bl:o /fhZj k/fdz{ ;ldt u7g ul/Psf]
5 . ;ldltsf ;b:ox?df sfo{kflnsf ;b:oहरू, k|d'v k|zf;sLo clw[st, /fh:j zfvfsf] k|d'v, :yfgLo
pBf]u jfl0fHo ;+3, 3/]n' dxf;+3sf k|ltlgwLx? ;dfa]z ul/Psf] 5 / cfjostf cg';f/ a}7sx? a;L
lg0f{o ug{] ul/Psf] 5 .
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तािरका 14: याजस्ि ऩयाभशु सिभनत विियण

s|=;+=
!
@

gfd

kb

;ldlt -lhDd]jf/L_

gu/ pk–k|d'v
gu/;ef ;b:o

;+of]hs
;b:o

#

>L ltnf kf]v/]n
>L
>L

gu/;ef ;b:o

;b:o

$

>L

pBf]u jfl0fHo ;+3

;b:o

%

>L

3/]n' dxf;+3

;b:o

^

>L ;ljgf >]i7

lg= k|d'v k|zf;sLo clws[t

kb]g ;b:o

&

>L zf]ef clwsf/L

/fhZj clws[t

;b:o ;lrj

4.5 /fh:j k|zf;gdf ;'wf/ ug'{kg{] kIfx?
रामरगुयाॉस

gu/kflnsfn] /fhZj k|zf;g;+u ;DalGwt b]xfo adf]lhdsf] ;jfnx?df k|ofKt ;'wf/ ug'{kg{]

b]lvG5 .
1. gu/kflnsfsf] ;+u7g ;+/rgfdf /fhZj zfvf u7g eO;s]sf] 5 . cgnfO{g dfkm{t /fhZj;DaGwL

;+sng / clen]v /fVg] sfo{ eO{ /x]sf] 5 . k|of{Kt :yfg ;lxtsf] sf]7fsf] Joj:yfkg u/L cfjZos
bIf sd{rf/L / ef}lts ;'ljwf ;lxt sfo{sIfsf] Joj:yf u/L ;'b[9 ug'{kg]{ b]lvG5 .
2. gu/kflnsf If]qleq /x]sf wfld{s tyf P]ltxfl;s k"jf{wf/x?sf] clen]vf+sg, ;+/If0f, k|j{bg / ljsf;

u/L ko{6sLo uGtAosf] ?kdf ljsl;t ub}{ s/ Pjd\ /fhZjsf] >f]tdf ?kfGt/0f u/fpg cfjZos
/x]sf] b]lvG5 . gu/kflnsf cGtu{tsf P]nfgL ktL{ hUufx¿sf] klxrfg u/L gu/kflnsfsf] clwgdf
/xg] k|jGw ldnfO tL hUufx¿nfO{ ljleGg 9Ën] pkof]u u/L cfocfh{g ug]{ Joj:yf ldnfpg' kg]{ .
3. gu/If]qdf /x]sf wfdL{s tyf P]ltxfl;s :yn, kfs{ tyf lkslgs :ynx?nfO{ ko{6sLo uGtJosf]

?kdf ljsf; ug{sf nflu ko{6g af]8{;+u ;dGjo u/L ko{6sLo u'?of]hgf tof/ kfg]{ / o; sfo{nfO{
s/sf] bfo/fdf Nofpg] .
4. ahf/ Joj;foLx¿;+u ;xsfo{ u/L Joj;fo btf{ ug]{ k|s[of yfngL ug]{ / cGo ;/f]sf/jfn;+u

5nkmn Pj+ ;xsfo{ u/L Joj;fo s/;DaGwL cfjZos sfo{ljlw lgdf{0f u/L nfu' ug{'kg]{ b]lvG5 .
5. ;a} j8fx¿df s/bftf lzIff sfo{qmd k|efjsf/L 9+un] ;+rfng u/L s/ r'xfj6nfO{ Go"gLs/0f ug'{kg]{

b]lvG5 .
6. s/sf] ;Defjgf ePsf zLif{sdf s/sf] b/ lgwf{/0f gePsf] / eljiodf c;'n x'g ;Sg] If]qdf b/

lgwf{/0f ePsf] b]lvPsf]n] s/sf] bfo/f tyf b/df ;do ;fk]If x]/km]/ ug{'kg]{ b]lvG5 .
7. /fhZj tyf s/ b:t'/ c;'n ug{sf nflu j8fx¿df 3'DtL ;]jf rf}dfl;s÷jflif{s ?kdf ;+rfng

ug'{kg]{ .
8. /fhZj zfvfsf] k|zf;lgs Iffdtf j[l4 ul/ k|efjsf/L 9+un] ls|oflzn u/fpg >f]t cg'dfg ;ldlt /

/fhZj k/fdz{ ;ldtLsf] e'ldsf cem a9L / k|efjsf/L agfpg cfjZos b]lvG5 .
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4.6 /fhZj k|zf;g tyf gLlt;DaGwL ;jfnx¿
pk/f]Qm Aoj:yfnfO{ dWogh/ ubf{
;jfnx¿ ljBdfg /x]sf] b]lvG5 .
1.
2.
3.
4.
5.

4.7

रामरगुयाॉस

gu/kflnsfsf] xfnsf] /fhZj kl/rfngsf ;DaGwdf lgDg

/fhZj k|zf;g;DaGwL ;a} cfjZos P]g, lgod tyf sfo{ljlwx¿ tof/ gx'g'
/fhZj k|zf;gsf nflu l;k Pj+ Ifdtfn] k|o'Qm sd{rf/L sdL x'g'
/fhZj;DaGwL clen]v ;d]l6Psf] j:t'ut ljj/0f gx'g'
gofF ;|f]tx¿sf] klxrfg / ljBdfg ;|f]tx¿sf] bfo/f lj:tf/df ljz]if kxn gug'{
/fh:j c;'nLdf /fhg}lts k|ltj4tf gb]lvg' .

k|efjsf/L /fhZj kl/rfngsf k|d'v kIfx¿

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ n] gu/kflnsfnfO{ pknAw u/fPsf] ljQLo clwsf/ cg's'n /fhZj
kl/rfngdf ;'wf/ Nofpgsf] nflu s/sf] b/df x]/km]/ u/ tTsfn yk tyf of]hgfa4 k|of; yfNg''kg]{
b]lvG5 . रामरगुयाॉस gu/kflnsfn] /fhZj kl/rfngsf nflu tTsfn ;Daf]wg ug'{kg]{ ;+:yfut ;jfnx¿
b]xfo adf]lhd /x]sf 5g\ .
4.4.1 sfg"gL tyf gLltut Joj:yf
g]kfnsf] ;+ljwfg tyf ;+3Lo sfg'gn] k|bfg u/]sf /fhZj clwsf/;DaGwL k|fjwfgx¿sf] Jojl:yt
sfof{Gjog / /fhZj kl/rfngsf nflu s/sf] bfo/f tyf b/df kl/dfh{g u/L ljlgof]hg P]g, cfly{s P]g,
lgodfjnL tyf ljleGg sfo{ljlwx¿ ;dod} cBfjlws u/L gu/;efaf6 kfl/t u/L sfof{Gjog ug'{kg]{
b]lvG5 .
4.4.2 pko'Qm ;+u&g lgdf{-f
pko"Qm dfgj ;|f]tsf] Joj:yf, Ifdtf ljsf; tflnd, sDKo'6/Ls[t /fhZj clen]v tyf ;"rgf k|0ffnL
;lxt /fhZj kl/rfngsf nflu ;'b[9 tyf 5'6\6} /fhZj zfvfsf] Joj:yf ug'{ kg{] b]lvG5 . ;fy} j8f
sfof{nonfO{ s]xL zLif{sx¿df /fhZj c;'nLsf] lhDd]jf/L lbOPsf]n] j8fsf sd{rf/Lx¿nfO{ cfjZos
tflnd lbO{ bIf agfpg 'kg]{ b]lvG5 .
4.4.3 tYof‚df cfwfl/t clen]v tyf ;|f]tx¿sf] k|fyldsLs/-f
gu/kflnsfn] tof/ kf/]sf] s/sf] bfo/f / b/ /]6n] ;a} If]qnfO{ ;d]6\g g;s]sf]n] gu/kflnsfn] ;+sng
ug{ ;Sg] ljleGg s/ tyf u}x| s/sf bfo/f tyf b/x¿sf] ljj/0f cfjlws ug'{kg]{ b]lvG5 . cfufdL
lbgx¿df gofF ;|f]tx¿sf] klxrfg tyf ljBdfg ;|f]tx¿sf] bfo/f lj:tf/ ub}{ /fhZj kl/rfng r':t b'?:t
kfg'{ kb{5 .
4.4.4 ljleGg cfod"ns sfo{qmd
cfˆgf] cfGtl/s cfo j[l4sf nflu ljleGg ;+3 ;+:yfx¿;+u ;dGjo u/L ljleGg lsl;dsf o'jf
cled'vLs/0f, ;Lkd'ns tyf cfod'ns sfo{qmdx¿ ;+rfng u/L gu/df 7'nf] ;+Vofdf /x]sf dlxnf tyf
o'jf hg;+VofnfO{ pBdL jf cGt/ pBdLsf] ?kdf ?kfGt/0f u/L gu/jf;Lx?sf]] s/ ltg{ ;Sg] Ifdtf
clej[l4 ug'{kg]{ x'G5 . o;sfnflu ljBdfg ;DklQsf] kl/rfng u/L Joj;foLs ;]jfd'ns tyf cfod"ns
sfo{qmdx¿ klg ;~rfng ug{ gLlh If]q;+u ;dGjo ug{ cfjZos b]lvG5 . 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf;
;ldlt;+u ;dGjo u/L n3' ;fgf Pjd demf}nf pBdLx¿sf] ;[hgf ug'{kg]{ b]lvG5 . gu/ If]qdf ;+rflnt
Jofkf/, ko{6g, s[lif / Jojfj;fo nufotsf yk cfod'ns sfo{qmdx? ;++rfngdf ug'{kg{] b]lvG5 .
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4.4.5 kf/blz{tf / hjfkmb]lxtf
k|efjsf/L /fhZj k|zf;gsf nflu gu/kflnsfn] k|bfg ug]{ j:t' tyf ;]jf u'0f:t/Lo, kf/bzL{ / gful/s
k|lt hjfkmb]xL x'g cfjZos 5 . h'g zLif{saf6 cfo cfh{g ePsf] xf] ;f]xL zLif{sdf g} a9L vr{ ubf{
gu/jf;Lx¿df /fd|f] ;Gb]z hfg ;Sb5 . ;s+lnt /fhZj tyf vr{sf] ;fj{hlgs ug'{ kf/blz{tf clej[l4sf
nflu /fd|f] k|of; x'g ;Sb5 .
4.4.6 kl/jlt{t Aoj:yf cg';f/ /fhZj ;+sng
kl/jlt{t Aoj:yf cg';f/ /fhZj ;+sngsf] nflu sfg"gL Aoj:yf ug'{, To; adf]lhdsf] b//]6 lgwf{/0f ug'{,
;+sngsf] nflu ;+:yfut ;+oGqsf] :yfkgf ug'{, afF8kmfF8 x'g] /fhZj zLif{sx¿df ;dGjofTds tl/sfn]
/fhZj ;+sng ug'{, tTsfn ug'{kg]{ dxTjk"0f{ sfo{sf] ?kdf /x]sf] 5 .

42

kl/R%]b kf“r M /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf
o; kl/R5]bdf ;"rgf ljZn]if0f tyf ;xeflutfd"ns 5nkmnaf6 tof/ kfl/Psf] रामरगुयाॉस Gfu/kflnsfsf] /fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf k|:t't ul/Psf] 5 . gu/kflnsfsf]
/fhZj;DaGwL clwsf/, s/sf] bfo/f, b//]6 ;+DaGwL ;/f]sf/jfnfx¿;+usf] 5nkmndf /fhZj ;'wf/sf If]qx¿sf] klxrfg u/L lglZrt ;dofjlwdf ul/g] lhDd]jf/L
;lxtsf] ;'wf/sf lqmofsnfkx¿ b]xfo adf]lhd /x]sf] 5 .
तािरका 15: याजस्ि सध
ु ाय कामुमोजना

;'wf/sf If]qx¿

;'wf/sf lqmofsnfkx¿
s= s/ tyf u}x| s/ /fh:j
 ;DklQ s/ sfo{Gjoj ;DalGw cled'vLs/0f sfo{s|d ug]{
 ;DklQ s/ sfof{Gjogsf nflu sfo{ ljlw tof/ ul/ gu/
;ef jf sfo{kflnsfaf6 kfl/t ug]{
 /fh:j zfvf cGtu{t /xg] ul/ ;DklQ s/ OsfO{sf] :yfkgf
tyf ef}lts ;'ljwf sf] Joj:yf ug]{

;DklQ s/
 c;'n pk/ ug{sf] nflu ;km\6j]o/ / ljln+u k|0ffnL z'? ug]{
 dfnkf]t -aSof}tf ;d]t_ c;'n ug{]
 gu/kflnsf leq /x]sf j8fx¿df dfOlsª, ;ef,uf]i7Lx¿
;+rfng ul/ hgr]tgf hufpg]
 ;DklQ s/ nfu' ePkl5 ;f] s/ k|fKt eP gePsf];DaGwdf
clwsf/ k|fKt clwsf/L tyf cg'udg 6f]nL agfO{ j8f j8fdf
cg'udg ug]{
 ;DklQ s/ nfu" ePsf gkf, ufkfx¿sf] x¿sf] cjnf]sg
e|d0f ug]{

;dofjlw
@)&( c;f/ d;fGt
;Dd

lhDj]jf/L
k|d'v k|zf;sLo clws[t
/fh:j k/fdz{ ;ldlt
gu/ ;ef, j8f sfof{no

k|d'v k|zf;sLo
@)&( ;fpgsf] klxnf] clws[t
xkm\tf;Dd
/fh:j zfvf, j8f sfof{no
@)&( >fj0f ! b]lv
@)&( c;f/ d;fGt
;Dd
lg/Gt/

/fh:j zfvf, j8f sfof{no
k|d'v k|zf;sLo clws[t,j8f
sfof{no
gu/sfo{kflnsf,
/fh:j
k/fdz{ ;ldlt

@)&( kmfNu'0f d;fGt gu/sfo{kflnsf,
;Dd
k|zf;sLo clws[t,
zfvf
 gu/kflnsf leq /x]sf Aoj;foLx¿sf] tYof+s cWofjlws ug{] @)&( cfiff9 d;fGt /fh:j zfvf
;Dd
j8f sfof{nox¿

k|d'v
/fh:j
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;'wf/sf If]qx¿

Aoj;fo s/




;jf/L s/





;'wf/sf lqmofsnfkx¿
Aoj;foLx¿nfO{ s/;DjGwL ;j} j8fx?df ! lbg] ;r]tgf
cled'vLs/0f cfof]hgf ug]{
btf{ gePsf Aoj;foLnfO{ gu/kflnsfdf btf{sf] nflu
;fj{hlgs ;~rf/ dfWod dfkm{t ;"rgf hf/L ug]{
lgwf{l/t ;do eGbf l9nf] s/ ltg]{nfO{ hl/jfgf tyf l56f]
ltg]{nfO{ k|f]T;fxgsf] Joj:yf ug]{ .
gu/kflnsf If]qdf /x]sf ;fgf ;jf/L -7]nf nufot_ sf] nut
;+sng ug]{
btf{ gjLs/0fsf] k|s[of cufl8 a9fO{ s/ ;+sng ug]{
cGo ;jf/L s/sf] ljifodf k|b]z sfg'g / k|b]z ;/sf/;Fu
;dGjo cg';f/ ug]{ .

3/ jxfn s/

 gu/kflnsf leq /x]sf jxfndf lbg] 3/wgLx¿sf] ljj/0f
j8f sfof{no dfkm{t cWofjlws ug]{
 3/ jxfns/ ltg{sf nflu 3/wgLnfO{ k|f]T;flxt ug]{ .

Hf8La'6L, sjf8L, lhjhGt' s/

 Hf8La'6L lgsf;L jf k}7f/L ug]{, sjf8L sf/f]jf/ ug]{, lhjhGt'
lgsf;L jf k}7f/L ug]{x¿ ;+u /fh:j k/fdz{ ;ldltdf
5nkmn ul/ plrt b/ lgwf{/0f ul/ s/ ;+sng ug]{ .

jxfn lj6f}/L z'Ns

Joj;fo /lhi6«];g b:t'/

 jxfn lj6f}/L nufpg ;lsg] If]qx¿sf] lgwf{/0f ug]{
 ;fj{hlgs hUuf, P]nfgL hUufdf /x]sf 3/x¿sf];DaGwdf
3/jfnfx¿ ;+u 5nkmn u/L s/sf] z'Ns tf]Sg]
 ;fj{hlgs hUufx¿ jflif{s 7]Ssf nufO{ z'Ns c;'nL ug]{ .
 /lhi6«];g ug'{kg]{ ;+3;+:yfx¿sf] ljj/0f ;+sng tyf
cWofjlws ug]{]
 j8f:t/Lo s/ lzlj/x¿ ;+rfng ug]{ .

;dofjlw

lhDj]jf/L

@)&( cfiff9 d;fGt /fh:j k/fdz{ ;ldlt, j8f
sfof{no
;Dd
lg/Gt/, gu/;ef

gu/;ef,
clws[t

k|d'v

k|zf;sLo

@)&( >fj0f ! b]lv

k|zf;g zfvf, j8f sfof{no

cf=j=)&*÷&( leq
lg/Gt/

k|zf;g zfvf, j8f sfof{no

@)&( c;f/ d;fGt;Dd

@)&(c;f/
d;fGt;Dd
@)&(
d;fGt;Dd

/fh:j k/fdz{ ;ldlt
gu/sfo{kflnsf
c;f/ gu/sfo{kflnsf
zfvf

/

k|zf;g
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;'wf/sf If]qx¿
crn ;DklQ d"Nof+sg z'Ns

ko{6g ;]jf z'Ns

k'jf{wf/ pkof]u z'Ns






;'wf/sf lqmofsnfkx¿
;dofjlw
;DklQ s/ / crn ;DklQ d"Nof+sg clen]vnfO{ Pslqt ug]{
@)&(c;f/
d"Nof+sg z'Ns b/ cfjZos dfqfdf k'g/fjnf]sg ug]{
d;fGt;Dd
j}b]zLs / j}+ls+ª k|of]hgsf] ?kdf jlu{s/0f ug]{ .
P]ltxfl;s, ko{6lso tyf cGo wfld{s :ynx¿ / lt
If]qx¿sf] k|rf/ k|;f/, ljsf; tyf ;]jfx¿sf] Joj:yfkg u/L lg/Gt/
ko{6g z'Ns nufpg] .

 gu/kflnsfn] lgdf{0f u/]sf ;+/rgf jf x:tfGt/0f eO{ cfPsf]
af6f], wd{zfnf, ;efu[xx¿ nufotdf z'\Ns lgwf{/0f ul/
pkof]u z'Ns nufpg] .
 3/,6x/f ,sDkfp08 gS;fkf; b:t'/ s8fO{sf ;fy clgjfo{
ug'{kg]{

gS;f kf; b:t'/

 lgoldt cg'udg / b08 hl/jfgf nufpg]
 clen]lvs/0f k|s[ofnfO{ cfufdL cf=j=;Dd sfod /fVg]

cGo
;fj{hlgs
;DklQsf]
clen]lvs/0f tyf kl/rfng
;DefJo ;'ljwfsf] lgdf{0f,
;+rfng tyf Joj:yfkg

 ljleGGf ;]jf z'Nsx¿sf b/ lgwf{/0f ul/ ;]jf z'Ns lng] .
v= gofF If]q klxrfg tyf kl/rfng
 Gfu/kflnsf If]q leqsf ;fj{hlgs hUufx¿, ;fj{hlgs
:ynx¿, ?vla?jf clen]lvs/0f ug]{, ;+/If0f tyf ;Da4{g
ug],{ ;f]sf] kl/rfng ;+efJotf cWoog ug]{ .
 gu/kflnsf sf] bL3{sflng cfo ;|f]t x'g] u/L ;DefJotf
cWoog ug]{]
 s[ifL tyf t/sf/L ahf/ s]Gb| -xf6 ahf/_ Jojl:yt ug]{

lhDj]jf/L
/fh:j k/fdz{ ;ldlt
/fh:j zfvf
/fh:j zfvf
k|zf;g zfvf
gu/sfo{kflnsf

gu/sfo{kflnsf,
@)&( cfiff9 d;fGt
k/fdz{ ;ldlt
;Dd
lg/Gt/

j8f sfof{no
gS;fkf;
gu/sfo{kflnsf

/fh:j

zfvf

x/]s
tLg÷tLg
gS;fkf; zfvf, /fh:j zfvf
dlxgfdf
@)&*÷)&( ;Dd
gS;f zfvf
@)&(
c;f/ gu/;ef, /fh:j
k/fdz{
d;fGt;Dd
;ldlt
@)&( c;f]h
d;fGt;Dd

k|d'v k|zf;lso clws[t
gu/sfo{kflnsf,gu/ ;ef
;DalGwt j8f sfof{nox¿

cf=j= )&(÷)*) b]lv gu/sfo{kflnsf,
)*!÷)*@ d;fGt;Dd ;DalGwt j8fsfof{no
lghL If]q
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;'wf/sf If]qx¿






dxTjk'0f{ wfld{s tyf ko{6lso
:ynxsf] ljsf;, ;+/If0f tyf
k|j4w{g





gLltut Joj:yf

;f+uf7lgs Joj:yf

/fh:j ;+sng tyf clen]v
;"rgf tyf kf/blz{tf



;'wf/sf lqmofsnfkx¿
;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f tyf Aojl:yt ug]{
;+3;+:yf tyf lglh If]qsf :s'nx¿ cflb;+u 5nkmn u/L
ltlgx¿nffO{ s/sf] bfo/fdf Nofpg]+
d]nfkj{x¿df dgf]/~hg u/fpg] Aoj;foLx¿nfO{ s/sf]
bfo/fdf Nofpg]
wd{zfnf, ;efxn lgdf{0f ul/ cfo cfh{g ug]{
gu/kflnsf sf] d'Vo ahf/ If]qdf jfOkmfO hf]gsf] ljsf;
ul/ cfo cfh{g j[l4 ug]{
kfls{Ë :ynx?sf] lgdf{0f tyf Joj:yfkg ug]{ .
gu/kflnsf leq /x]sf wfld{s tyf ko{6lso :ynx¿sf]
ljsf;, ;+/If0f tyf k|j4w{gssf nflu u'?of]hgf agfpg]
cWoog ug]{ .
u= /fh:j k|zf;g
/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf nufot /fh:j P]g tyf cGo
cfjZos sfo{ljlw tof/ ul/ gu/;efaf6 kf; ug]{
/fh:j k/fdz{ ;ldltn] kfl/t u/]sf s/ gLlt nfu' ug]{ .

 gu/kflnsfsf] ;+u7gfTds Aoj:yf cGt{ut /fh:j zfvfdf
cfjZos sd{rf/Lx¿ Joj:yf ug]{
 /fh:j k|zff;gsf nflu cfjZos ef}lts ;'ljwfx¿ -sfo{
:yn, kmlg{r/, Nofk6k, lk|G6/, sDKo'6/ ;Kkm6\j]o/ cflb_ .
 /fh:j clen]v ;DjGwL ;km\6j]o/ cWofjlws ug{],
s/bftfsf] ljj/0f ;f]xL ;km\6j]o/df OG6«L ug]{
 /fh:j k|zf;gdf ;km\6j]o/ tyf sDKo'6/s[t k|0ffnLdfkm{t
;]jf lbg] Joj:yf ldnfpg] .
 ;~rf/ dfWodx¿ -:yflgo Pkm Pd /]l8of], 6]lnlehg_ af6
s/ ltg]{ k|f]T;flxt ug]{ ;DjGwL ;"rgf ;Dk|]if0f ug]{ .

;dofjlw

@)&( r}q d;fGt;Dd

lhDj]jf/L

gu/kflnsf sfo{kflnsf,
;DalGwt j8fsfof{no
lghL If]q

@)&( cfiff9 d;fGt - k|d'v k|zf;lso clws[t
leq
- gu/;ef

@)&( cfiff9 d;fGt /fh:j k/fdz{ ;ldlt
k|zf;g zfvf
leq

@)&( c;f/ !% leq

s]Gb| ;/sf/ / sfo{kflnsf

@)&( cfiff9 d;fGt k|d'v k|zf;lso clws[t,
j8f ;lrjx¿
leq
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;'wf/sf If]qx¿

kf/blz{tf





s/bftf tyf sd{rf/L k|f]T;xfg
sfo{s|d




cg'udg

;ldIff / d"Nof+sg

;'wf/sf lqmofsnfkx¿
gu/kflnsf / j8fdf s/sf] b//]6 ;lxt gful/s a8fkq
/fVg] .
cg'udg ul/ 5'6]sf s/bftfnfO{ s/sf] bfo/fdf Nofpg]
dfl;s ?kdf cfo Aofosf] ;fj{hlgss/0f ug]{
s/bftfx¿ ;lDdlnt ;fj{hlgs cGt/lqmof sfo{qmd
cfof]hgf ug]{ .
s/bftfnfO{ ;Ddfg -al9 s/ ltg]{ / lgoldt ltg]{nfO{_
sd{rf/LnfO{ /fh:j c;'nLsf] cfwf/df sfo{;Dkfbg d"NofËg
u/L k|f]T;fxg ug]{ .

 jflif{s ?kdf ;ldIff tyf k'g/fjnf]sg ug]{ .

;dofjlw

lhDj]jf/L

lg/Gt/
k|To]s tLg dlxgfdf

sfo{kflnsf
k|d'v k|zf;lso clws[t

lgoldt
jflif{s ?kdf -gu/
;ef ug]{ lbgdf_
rf}dfl;s ?kdf cfly{s jif{ ;dfKt
ePsf] klxnf]
rf}dfl;s_

k|d'v k|zf;lso clws[t
sfo{kflnsf
k|d'v k|zf;lso clws[t
sfo{kflnsf
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kl/R%]b % M cfufdL tLg jif{sf] cfo k|If]k-f
o; kl/R5]bdf cfufdL tLg cfly{s jif{x¿sf nflu रामरगुयाॉस gu/kflnsfsf] /fh:j k|If]k0f ul/Psf] 5 .
dxfn]vf k/LIfsn] :jLs[t u/]sf] PsLs[t cfly{s ;+s]t tyf juL{s/0f / JofVof, @)&$ sf] cfwf/df cfo
k|If]k0f ul/Psf] 5 . gu/kflnsfsf] /fh:j clwsf/, xfnsf] cfo ;Íng cj:yf tyf /fh:j ;'wf/
sfo{of]hgf sfof{Gjog kZrft\ cfo ;Íngdf kfg]{ k|efj ;d]tnfO{ dWogh/ ub}{ cfufdL tLg jif{sf] cfo
k|If]k0f ul/Psf] 5 . o; k|If]k0fn] nflnu'/fF; gu/kflnsfsf] cfo jh]6 th{'df ug{ ;xof]u k'Ug] 5 .
kflnsfsf] ah]6 k|If]k0f ubf{ ljut tLg jif{df k|fKt ah]6nfO{ cfwf/ dflgPsf] 5 . h'g lgDg tflnsfdf
b]vfOPsf] 5 .
तािरका 16: तीन फषुको अनभ
ु ान य िास्तविक विियण

/fhZj lzif{s
;+l3o ;/sf/
;dfgLs/0f cg'bfg
z;t{ cg'bfg
ljif]z cg'bfg
;dk'/s cg'bfg
cGo cg'bfg
k|b]z ;/sf/
;dfgLs/0f cg'bfg
z;t{ cg'bfg
ljif]z cg'bfg
;dk'/s cg'bfg
cGo cg'bfg
cGt/;/sf/L k"FhLut
cg'bfg
z;t{ k"FhLut cg'bfg
ljz]if k"FhLut cg'bfg

076/77

cg'dfg
81700000

077/78

jf:tljs

cg'dfg

jf:tljs

078/79

cg'dfg

jf:tljs

81700000 83800000 83800000 86500000

184030000 184030000 235624810 226515810 235100000
10000000 10000000

6973000

6973000

6962000

6962000

4875000

15492000

15492000

3428000

3428000

11815000

10000000 10000000 10000000

6.1 /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfsf cfwf/df /fhZj k|If]k-f
dfly pNn]lvt /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfsf] k|efjsf/L sfo{fGjog eO{ gu/kflnsfn] ;+sng ug]{ cfufdL
tLg cfly{s jif{x¿ -cf=j= @)&*.)&( b]lv @)*).)*!;Dd_ sf] cfosf] ;DefJotf nfO{ k|If]k0f ul/Psf]
5 . of] cfo cg'dfg ubf{ /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfdf of]hgf ul/Psf s[ofsnfkx¿sf] cfwf/df tof/
ul/Psf] xf] . k|If]k0fsf nflu ljut cfly{s jif{sf] cfosf] k|a[lQ, /fh:j a[l4 b/ / /fh:j ;'wf/ sfo{
of]hgfsf] sfof{Gjon] bfo/f a9\g uO{ ;f] af6 x'g] of]ubfgsf] cg'dfgnfO{ cfwf/ lnO{Psf] 5 . gu/kflnsfn]
o; k|If]k0fnfO{ eljiodf jflif{s ah]6 cg'dfgsf] nflu dfu{ bz{gsf] ¿kdf lnO{ cfGtl/s cfo a[l4 ub{5
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eGg] cg'dfg ul/Psf] 5 . /fh:j ;'wf/ sfo{ of]hgfsf] cfwf/df /x]/ ul/Psf] cfGtl/s cfosf] k|If]k0fsf
d'ne"t dfGotfx¿ o; k|sf/ /x]sf 5g .
;fdfGo dfGotfx¿M
 gu/kflnsfdf gofF If]q ufleP;+u} cfo ;+sngsf] cfwf/ -s/sf] bfo/f_ :jtM lj:tf/ ePsf]
 /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf sfof{Gjog eP kZrfQ gu/kflnsfsf] /fhZj k|zf;gdf ;'wf/ cfpg]
 /fhZj k|zf;gdf ;'wf/ cfpg'n] /fhZj ;+sng k|efjsf/L x'g] .
pNn]lvt k|If]k0fsf cfwf/df /xL cfufdL tLg cfly{s jif{x¿sf nflu k|If]lkt cfo lgDgfg';f/ k|:t't
ul/Psf] 5 .
तािरका 17: तीन आचथुक फषुको राचग आम प्रऺेऩण
k|If]lkt cfo -cf=j=_

/fhZj lzif{s

079/80

080/81

081/82

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

374,920,496

414,698,752

458,596,907

18,688,526

22,843,585

27,556,223

13,899,540

17,300,550

21,148,620

13,899,540

17,300,550

21,148,620

4,697,500

6,106,750

7,985,750

e"dL s/ -dfnkf]t_
v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/

4,745,000

5,219,500

5,741,450

3/ axfn s/
axfn lj6f}/L z'Ns
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/
j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/
d'No clej[l4 s/

2,745,040

4,091,100

5,349,900

1,712,000

1,883,200

2,071,520

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

1

1.1

1.21

;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{, jflif{s ;jf/L s/ tyf
k6s] ;jf/L s/_
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/
dgf]/+hg s/
l;g]df 8s'd]G6«L

1

1.1

1.21

104375

114812.5

126293.75

afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/
cGtMz'Ns
afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns
ljz]if ;]jfdf nfUg] s/
:jf:Yo ;]jf s/
lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf
lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs cWoog
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lj1fkg s/
cGo dgf]/+hg s/
cGo s/
Joj;fon] e'QmfgL ug]{
Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/
Joj;fo s/
/]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/
Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL ug]{
rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{ lstfa ;DaGwL b:t'/
s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/
s[lif tyf kz'hGo j:t'sf] Aoj;flos sf/f]jf/df nfUg]
s/
cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/
cGo s/
cGo s/ -sjf8L s/_
cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt rfn' cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt rfn' cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt k"FhLut
cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt k"FhLut
cg'bfg
cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f
cGt/;/sf/L cg'bfg

19375

21312.5

23443.75

85000

93500

102850

4,684,610

5,428,221

6,281,308

1,787,500

2,062,500

2,337,500

894500

1162850

1520650

1579530

1737483

1911231.3

211540

232694

255963.4

211540

232694

255963.4

340,579,856

374,637,842

412,101,626

340,579,856

374,637,842

412,101,626

340,579,856

374,637,842

412,101,626

;dflgs/0f cg'bfg

99,838,200

109,822,020

120,804,222

z;t{ cg'bfg

218,806,449

240,687,094

264,755,804

ljif]z cg'bfg

10,951,817

12,046,998

13,251,698

;dk'/s cg'bfg

10,983,390

12,081,729

13,289,902

15,652,114

17,217,325

18,939,058

cGo cg'bfg
cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg
z;t{ k"FhLut cg'bfg
ljz]if k"FhLut cg'bfg
cGo /fhZj
;DklQaf6 k|fKt cfo
Jofh
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ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh
Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt Jofh
cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt Jofh
;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt Jofh
cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh
nfef+z
ljQLo lgsfoaf6 k|fKt nfef+z
Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
ef8f tyf /f]oN6L
;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo
Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L
cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8 gx'g] /f]oN6L
/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo
jg /f]oN6L
vfgL /f]oN6L
hn;|f]t /f]oN6L
kj{tf/f]x0f /f]oN6L
kbofqf /f]oN6L
ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L
3/hUuf /lhi6«]zg /f]oN6L
;jf/L ;fwg s/ -kfls{ª z'Ns_
cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd
s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd
;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd
cGo lalqmaf6 k|fKt /sd
lghL wf/f afktsf]] z'Ns
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf] z'Ns
ljB'Q ;]jf z'Ns
cGo ;]jf z'Ns
k|zf;lgs ;]jf z'Ns
Goflos b:t'/
lzIff If]qsf] cfDbfgL
k/LIff z'Ns
oftfoft If]qsf] cfDbfgL
cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns
b:t'/
kfls{ª z'Ns

423,365

465,702

512,272

423,365

465,702

512,272

0

0

0

0

0

0

3,720,281

4,092,309

4,501,540

3,620,280

3982308

4380538.8

100000

110000

121000

1

1

1

107,252

117,977

129,775

107252

117977.2

129774.92

1

1

1

107251

117976.1

129773.71

476,001

523,601

575,961

1

1

1

476,000

523,600

575,960

10,226,212

11,248,833

12,373,717

100,000

110,000

121,000

s
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gS;fkf; b:t'/

6,864,901

7,551,391

8,306,530

l;kmfl/z b:t'/
AolQmut 36gf btf{ b:t'/
gftf k|dfl0ft b:t'/
d'Nof+sg b:t'/
cGo b:t'/
b08, hl/jfgf / hkmt
b08, hl/jfgf / hkmt
Goflos b08, hl/jfgf / hkmt
k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt
cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f
rfn' x:tfGt/0f
rfn' x:tfGt/0f
k"FhLut x:tfGt/0f
k"FhLut x:tfGt/0f
ljljw /fhZj
rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?
aLdf bfjL k|fKtL
cGo /fhZj
k|b'if0f lgoGq0f z'Ns
;fgf ;jf/L s/
nfut ;xeflutf
cGo /fhZj -ljljw cfo_
k"+hLut /fhZj
;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKt cfo

2,101,401

2,311,541

2,542,695

18850

20,735

22,809

92060

101,266

111,393

500000

550,000

605,000

549,000

603,900

664,290

150,001

165,001

181,501

150,001

165,001

181,501

1

1.1

1.21

150000

165000

181500

1

1.1

1.21

549,002

603,902

664,292

549,000

603,900

664,290

1

1

1

1

1

1

374,920,496

414,698,752

458,596,907

a]?h'
a]?h'
a]?h'
a]?h'
bfloTj
cfGtl/s bfloTj
v'b cfGtl/s q[m0f
qm[0f kq dfkm{t\ k|fKt qm[0f
cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt qm[0f
cGo ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt qm[0f
jfx\o ljlQo bfloTj
v'b j}}b]lzs qm[0f
j}]b]lzs qm[0fsf] k|flKt
hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj
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6.2 cfufdL tLg cfly{s jif{sf] cfo k|If]k-f
gu/kflnsfx?n] :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf /fHo k'g{;+/rgf u7g eP;u} clwsf/ k|fKt u/]sf] 5 . o;
cWoog k|ltj]bgdf abln+bf] kl/j]z cg';f/ /fhZjkl/rfngsf If]qdf ug'{kg]{ s[ofsnfkx¿sf] klxrfg /
of]hgfsf ;fydf cufdL cfly{s tLg jif{x¿df ;+sng x'g ;Sg] /fhZjsf] k|If]k0f ul/Psf] 5 . ;f/f+zdf
/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfsf] sfof{Gjog kZrft gu/kflnsfsf] cfo ;+/rgfnfO{ tnsf] tflnsfdf lbO{Psf]
5 . /fhZj afF8kmf+8sf] k|If]k0f ubf{ xfn jfF8kmfF8 eO{ cfPsf ;|f]tx¿sf] dfq k|If]k0f ul/Psfn] eljiodf
gu/kflnsfn] /fhZj cfodf pNn]v ul/PeGbf a9L cfo k|fKtx'g] cj:yf /x]sf] 5 .
तािरका 18: नगयऩािरकाको cfo सॊयचना
s|=;+=
1
2
3

cf=j= -cfo ?= xhf/df_

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

hDdf

079/80

080/81

081/82

30,620

35,969

41,994

3,720

4,092

4,502

340,580

374,638

412,102

374,920

414,699

458,597

/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgfn] cf}NofPsf s/sf If]qx?df cfjZos ;'wf/ tyf sfof{Gjog ug{ ;lsP
रामरगयु ाॉस gu/kflnsfnfO{ cfufdL # jif{df k|fKt x'g] cfGtl/s cfo jfktsf] /sd tnsf] u|fkmlrqdf
k|If]k0f ul/Psf] 5 .
चचत्र नॊ. 5: नगयऩािरकाको आगाभी तीन िषुको आन्तरयक आम प्रऺेऩण

/sd xhf/df

nflnu'/fF; gu/kflnsfsf] cfGtl/s cfo

41,994
35,969
30,620

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

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

cf=j= )*!.*@ sf] k|If]lkt
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kl/R%]b ;ft M ck]lIft glthf
gu/kflnsfnfO{ /fhZj ;+sng clwsf/ pNn]Vo ?kdf k|bfg ul/Ptf klg gu/kflnsfsf] bfo/f clws
b]lvb}g . gu/kflnsfn] cfkm\gf] clwsf/ If]qsf ;DefJo ;a} s/, z'Ns tyf b:t'/ ;+sng ug]{ k|of; u/]sf]
b]lvG5 . l;ldt ;fwg / >f]tsf sf/0f /fhZj k|zf;g k|efjsf/L x'g g;Sg] ePsf]n] tTsfn /fhZj
a[l4df of]ubfg k'¥ofpg d2t ug]{ s]lx dxTjk'0f{ / k|efjsf/L >f]tx¿sf] ;+sng tkm{ Wofg lbg' pko'Qm
b]lvG5 . ;fy} /fhZj ;'wf/ sfo{ of]hgfdf pNn]v ePsf lqmofsnfkx¿nfO{ klg k|fyldsLs/0f u/L
sfof{Gjog ug'{ plrt x'G5 . gu/kflnsfn] /fhZjsf] k|efjsf/L ;+sngsf nflu k|fyldstfsf cfwf/df
tTsfn hf]8 lbg'kg]{ /fhZjsf zLif{sx¿ lgDgfg';f/ 5g .





;DklQs/
Joj;fo s/
Afxfn s/
gS;fkf; b:t'/

pk/f]Qm s/sf] k|efjsf/L ;+sngsfnflu k|fyldstfsf cfwf/df ug'{ kg]{ lqmofsnfkx¿ lgDgfg';f/ 5g\ M
 cfjZos hgzlQm tyf 5'6\6} ef}lts ;'ljwf ;lxtsf] /fhZj zfvf :yfkgf ug]{
 ;DklQs/ j}1flgs 9Ën] nfu' ug]{
 tYofÍ ;+sng / cBfjlws ug]{ .
Gfu/kflnsfnfO{ /fh:j ;+sng clwsf/ pNn]Vo ?kdf k|bfg ul/Psf]n] gu/kflnsfsf] bfo/f clws
b]lvG5 . Gfu/kflnsfn] cfˆgf] clwsf/ If]qsf ;DefJo ;a} s/, z'Ns tyf b:t'/ ;+sng ug]{ k|of; u/]sf]
b]lvb}g . o; sf/0f /fh:j k|zf;g k|efjsf/L x'g g;Sg] ePsf]n] tTsfn /fh:j a[l4df of]ubfg k'¥ofpg
d2t ug]{ s]lx dxTjk'0f{ / k|efjsf/L >f]tx¿sf] ;+sngtkm{ Wofg lbg' pko'Qm b]lvG5 . ;fy} /fh:j ;'wf/
sfo{ of]hgfdf pNn]v ePsf lqmofsnfkx¿nfO{ klg k|fyldsLs/0f u/L sfof{Gjog ug'{ plrt x'G5 .
Gfu/kflnsfn] k|efjsf/L ;+sngdf k|fyldstfsf cfwf/df tTsfn hf]8 lbg'kg]{ /fh:jsf zLif{sx¿
lgDgfg';f/ 5g\ .





;DklQs/
Joj;fo s/
3/ axfn s/
gS;fkf; b:t'/

To;}u/L, रामरगुयाॉस gu/kflnsfn] /fh:j a[l4 Pj+ s/sf] k|efjsf/L ;+sngsf nflu k|fyldstfsf cfwf/df
lgDgfg';f/sf lqmofsnfkx¿ ug{ l;kmfl/; ul/G5 .
 s/;r]tgf;DjGwL sfo{qmdx? to u/L sfof{Gjog ug]{
 cfjlws ?kdf pBf]uL tyf Joj;foLx?;Fu s/ /fh:j;DaGwL ljifodf 5nkmn tyf cGt/lqmof
ug]{
 k"jf{wf/ ljsf;sf If]qdf nufgLnfO{ k|jw{g / k|f]T;fxg ug{ ;fj{hlgs gLlh ;fFem]bf/L gLlt th'{df
u/L sfof{Gjogdf hf]8 lbg]
 cfjZos hgzlQm tyf ef}lts ;'ljwf ;lxtsf] /fh:j zfvf u7g ug]{
 /fhZj cfDbfgLsf ;Defjgf /x]sf >f]tx?sf] vf]lh ug]{, tYof+s ;+sng / cBfjlws ug]{
 axfn lj6f}/L s/sf If]qx?sf] klxrfg / 7]Ssf lgwf{/0f ug]{
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s/ r'Qmf ljgf ;]jf ;'ljwf gu/fpg] Aoj:yfsf] k|efjsf/L tj/n] sfof{Gjog ug]{
s/bftfx¿nfO{ lgoldt ?kdf kq, P;PdP; jf ljB'lto ;"rgf k7fpg
cfGtl/s /fhZj sfof{no;+usf] ;dGjodf Joj;fo s/ c;'nLnfO{ k|efjsf/L agfpg]
gS;fkf; k|s[ofnfO{ ;/lns[t ub}{ o;af6 cfo ;|f]t j[l4df Wofg lbg' kg]{ / ef}uf]lns ;"rgf
k|0ffnL / /fhZj zfvf aLr lgs6td;DjGw :yfkgf ug]{ . ;fy} gS;f kf; ljj/0f, axfns/ /
Aoj;fo s/nfO{ ;d]t sDKo'/fOH8 ug]{
 n]vf k|0ffnLnfO{ Jojl:yt u/L k]ZsL lgoGq0f, k|f]befjL n]vf k|0ffnL sfof{Gjog tyf Aoj:yfkg /
:yL/ ;DklQx¿sf] ;+/If0f / kl/rfng ug{] .
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kl/R%]b cf&M sfo{of]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof·g
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gsf] Aoj:yf cg';f/ /fh:j k/fdz{ ;ldltnfO{ /fh:jsf ;|f]t, bfo/f tyf b/sf]
ljZn]if0f u/L cfo cg'dfg ug]{ / ;|f]t cg'dfg tyf jh]6 ;Ldf lgwf{/0f ;ldltnfO{ cfufdL # cfly{s
aif{sf] cfo cg'dfg ug]{ sfo{df of] /fh:j ;'wf/ sfo{of]hgfn] ;xof]u ub{5 . o;} ;Gbe{df k|:t't
sfo{of]hgf x/]s cfly{s aif{sf] kmfNu'0f dlxgf;Dddf /fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf tof/ u/L ;DaGwLt
;ldltnfO{ pknAw u/fPdf ;ldltaf6 ul/g] lg0f{ox¿sf nflu cfjZos cfwf/ x'g]5 . /fh:j ;'wf/sf
gLlt, lqmofsnfkx¿ tyf jh]6 cg'dfg kZrft\ /fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf cg';f/sf lqmofsnfkx¿ ;+rfng
eP gePsf] tyf cg'dfg cg';f/ cfo c;'nL ePsf] gePsf] ;DjGwdf lgoldt ?kdf cg'udg ug]{,
cfufdL cfly{s aif{sf] cfo k|If]k0fsf] nflu To; cjlw;Ddsf] lqmofsnfk tyf cfo c;'nL cj:yfsf]
d"NofÍg ug]{ tyf cfly{s aif{ ;DkGg ePkl5 ;f] cfly{s aif{sf] nflu to ul/Psf] lqmofsnfkx¿ tyf cfo
c;'nL cj:yfsf] d"NofÍg ug{ cfjZos x'G5 .
o; /fh:j ;'wf/ sfo{ of]hgfsf] cg'udg tyf d"NofÍgsf] nflu lgDg rf/ txsf] cg'udg tyf d"NofÍgsf]
Aoj:yf l;kmfl/z ul/Psf] 5 .
(s) sfof{no :t/sf] cg'udg
of] :t/sf] cg'udg tyf d"NofÍgsf] nflu k|d'v k|zf;sLo clws[t, /fh:j zfvf tyf cGo ;DjlGwt
zfvfsf k|ltlglwx¿nfO{ lhDd]jf/ jgfpg' kb{5 . :yfgLo ;/sf/n] slDtdf dlxgfdf Ps k6s a}7s j;L
of]hgfsf] sfof{Gjogsf] cj:yf tyf c;'nL cj:yfsf] cg'udg u/L nIf xfl;n ug]{tkm{ cfjZos sfo{ut
lg0f{ox¿ u/L sfof{Gjogdf Nofpg' kb{5 .
(v) /fh:j k/fdz{ ;ldltjf^ cg'udg tyf d"Nof‚g
/fh:j k/fdz{ ;ldltn] rf}dfl;s ?kdf /fh:j ;'wf/ of]hgfsf] sfof{Gjogsf] cj:yf, cfo ;Íngsf]
cj:yfsf] lgoldlt cg'udg u/L sfo{kflnsfnfO{ cfjZos k/fdz{ k|bfg ug]{ sfo{ o; cGtu{t kb{5 .
To;}u/L cfufdL cfly{s aif{sf] nflu cfosf] cg'dfg ug]{ sfo{, k"j{ ePsf sfo{sf] d"NofÍg u/L ;|f]t, b/
tyf bfo/fdf ;'wf/sf] nflu lqmofsnfk l;kmfl/z ug]{ / To;sf] cfwf/df cfosf] cg'dfg ug{' kb{5 .
o;sf cltl/Qm cfly{s aif{sf] ;dfKtL kZrft\ /fh:j ;'wf/ of]hgfsf] ;ldIff ul/G5 .
(u) sfo{kflnsfjf^ cg'udg tyf d"Nof‚g
sfo{kflnsfsf] a}7sn] /fh:j k/fdz{ ;ldltjf6 k|:t't u/]sf ;'emfjx¿nfO{ 5nkmndf NofO{ cfjZos
lg0f{o ug]{ sfo{ o; cGtu{t kb{5 . 5nkmnsf] qmddf /fh:j ;'wf/ of]hgf tyf cfo c;'nL cj:yfsf]
;ldIff u/L cfjZos gLltut tyf sfo{ut lg0f{o ug{' cfjZos ePdf lg0f{o ul/G5 .
(#) jfXo cg'udg tyf d"Nof‚g
/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf sfof{Gjogdf ;xlhs/0f ug{ rfxg] ;+3Lo dfdnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno,
/fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u, k|b]z dGqfno, bft[ lgsfox¿ cflbn] cg'udgsf] nflu ;xof]u
k|bfg ug{ ;Sg]5g\ . o:tf] cg'udg k|0ffnLsf] :yfkgfn] :yfgLo ;/sf/sf] cg'udg tyf k|ltj]bg ug]{
Ifdtfdf ljsf; x'g]5 . /fh:j k|zf;g;Fu ;DjlGwt tYof+s jfx]s of]hgf sfof{Gjog k|lqmofsf] cg'udg
tyf s/bftfx¿sf] cg'e'lt ;Íng klg cg'udgsf] d"Vo ljlw x'g ;Sg]5 .
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(ª) sfo{of]hgf kl/dfh{g ug'{kg]{
/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf sfof{Gjog u/]sf] ljutsf] cg'ej, >f]t Joj:yfkg tyf kl/rfng ubf{ cfPsf
;d:ofx?nfO{ /fh:j ;'wf/ ;ldltn] lj:t[t ?kdf lgoldt 5nkmn ug'{ kb{5 . 5nkmn ubf{ efjL lbgsf]
nflu ;do ;fk]If aflif{s ?kdf sfo{of]hgf kl/dfh{ ub}{ nUg' kb{5 .
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अनुसूचीहरूैः
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अनुसूची १ – सूचना संकलन फारम [१]
१. नगरपातलकाको संतक्षप्त पररचय तथा हालको अवस्था
संतक्षप्त पररचय
-

नामाकरण

-

घरधुरी तथा जनसंख्या

-

क्षेत्रफल तथा वडा तवभाजन

-

प्रतसि स्थलहरु

मुख्य पूवायधारको अवस्था
-

सडक, बाटो, पुल

-

तबजुली

-

खानेपानी तथा ससचाई

-

सावयजतनक भवन तथा पूवायधारहरु

-

फोहरमैला व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था)

आर्तथक अवस्था
-

उद्योग, व्यवसाय तथा कलकारखाना

-

मुख्य व्यापाररक के न्रहरु

-

प्राकृ ततक तथा पययटकीय सम्पदा

२. नगरपातलकाको संगठन तथा राजस्व प्रशासन
हालको संगठन संरचना
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ि.सं.

कमयचारीहरुको तववरण
पद

स्वीकृ त दरबन्दी

पदपुर्तत
स्थायी

करार

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

भौततक सुतवधाहरु
-

कायायलयका भवनहरु

-

सवारी साधन

-

फर्तनचर, कम्प्युटर, तप्रन्टर
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राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन
ि.सं.
१

राजस्व शाखामा काययरत कमयचारीहरुको तववरण
नाम

पद

तजम्मेवारी

२
३
४
५
६
७
-

काययकक्ष तथा कायय स्थलको पयायप्तता

-

फर्तनचर, कम्प्युटर, तप्रन्टर तथा अन्य भौततक सुतवधाहरु

-

राजस्व सम्बन्धी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेयर र त्यसको प्रयोग

-

कम्प्यूटर तवतलङ्ग प्रणालीको प्रयोग

३. नगरपातलकाको आय (आन्तररक तथा वाह्य) सम्बन्धी तववरण
-

तवगत तीन आर्तथक वषयहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को यथाथय आय तववरण

-

चालु आर्तथक वषयको (२०७८⁄७९) को अनुमातनत⁄बजेट तववरण र गत चौमातसकको यथाथय तववरण

-

चालु आर्तथक वषयका लातग नगर सभाले पाररत गरे को कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु

अन्य दस्तावेज तथा सूचनाहरु
-

तनवायतचत पदातधकारीहरुको तववरण

-

नगर सभाले पाररत गरे को आर्तथक ऐन

-

राजस्वसाँग सम्बतन्धत अन्य नीतत तथा काययिमहरु

-

नगरपातलकाको बस्तुतस्थतत तववरण (Profile)

-

राजस्व पररचालनका लातग भएका प्रभावकारी प्रयासहरु
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अनुसूची २ – सूचना संकलन फारम [२]
क) राजस्व तफय
१) सम्पतत कर


सम्पति कर कायायन्वयन प्रारम्भ भएको आर्तथक बषयैः



जम्मा करदाता सङ्ख्या:



गत आर्तथक बषयमा उठे को जम्मा रकम रुैः



चालु आर्तथक बषयको वार्तषक लक्ष्य रुैः



चालु आर्तथक बषयको गत मतहनासम्म उठे को रकम रुैः



अतधकतम र न्यूनतम कर ततने व्यतिले कतत ततरे का छन्? अतधकतम रुैः



गत आर्तथक बषयसम्मको बक्यौता रकम रुैः

न्यूनतम रुैः

२) भूतमकर (मालपोत)


नगरपातलका तभत्रको जम्मा खेतीयोग्य जग्गाको कू ल क्षेत्रफलैः

(पातलकामा

तथ्याङ्क उपलधध नभए मालपोत वा नापी कायायलयबाट प्राप्त गनय सदकने)


गत आ.ब. मा उठे को रकम रुैः



गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्यौता रकम रुैः

३) व्यवसाय कर


दताय भएका व्यबसातयक फमयको सङ्ख्या:



गत आ.ब. मा उठे को जम्मा रकम रुैः



चालु आ.ब.को वार्तषक लक्ष्य रुैः



चालु आ.ब. को गत मतहनासम्म उठे को रकम रुैः



अतधकतम र न्यूनतम कर ततने व्यतिले कतत ततरे का छन् ? अतधकतम रुैः



गत आ.ब.सम्मको बक्यौता रकम रुैः



दताय हुन बााँकी रहेका फमयको सङ्ख्या रुैः

ि.सं. व्यापार व्यवसायको तववरण
१
उद्योग
२

४

तविीय संस्था (बैंक, तवकास बैंक,
सहकारी तवमा, आदद)
व्यापाररक भवन, मल, तनजी
अस्पताल, संस्थागत कलेज तवद्यालय
तडलर तथा थोक तविे ता

५

अन्य व्यवसाय

३

न्यूनतम रुैः

साना लगानी मझौला लगानी ठू ला लगानी

कै दफयत
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४) व्यवसाय वहाल कर


संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीतज तवद्यालय, सरकारी कायायलय आददलाई) भाडामा ददएका
घरहरुको सङ्ख्या:



औषत मातसक घर भाडा रकम रुैः

व्यवसातयक फमय (पसल, होटेल, रे ष्टु रेन्ट आदद) लाई भाडामा ददएका घरहरुको सङ्ख्या:
औषत मातसक घर भाडा रकम रुैः



आवातसय प्रयोजनका लातग भाडामा ददएका घरको सङ्ख्या:

औषत मातसक घर

भाडा रकम रुैः


चालु आ.ब.को वार्तषक लक्ष्य रुैः



चालु आ.ब. को फाल्गुण मतहनासम्म उठे को रकम रुैः

५) जतडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर


जतडबुटी सङ्कलन गने व्यबसायीको सङ्ख्या:

सङ्कलन हुने जतडबुटीको औषत पररमाणैः

के .जी.


प्रतत के .जी. जतडबुटी करको दरैः

ि.सं.
क

वस्तुहरु
जतडवुटी जन्य वस्तुहरु

ख

कवाडी जन्य वस्तुहरु

ग

जीवजन्तु

चालु आ.ब.को लक्ष्यैः
ईकाई

कु ल सङ्कलन पररणाम

अनुमातनत मुल्य

ख) गैर कर राजस्व तफय
१) तसफाररश/प्रमातणत दस्तुर (वडा र पातलकाबाट गररने सबै दकतसमका)


गत आ.ब. मा सबै गररएको तसफाररश प्रमातणतको सङ्ख्या:



तसफाररश/प्रमातणत दस्तुरको न्यूनतम दरैः



गत आ.ब. मा प्राप्त यथाथय आय रुैः



चालु आ.ब.को वार्तषक लक्ष्य रुैः



चालु आ.ब. को फाल्गुण मतहनासम्म उठे को रकम रुैः



वार्तषक रुपमा दताय र नतवकरण सम्बन्धी सेवाको तवबरणैः

तसफाररस/प्रमातणत दस्तुरको अतधकतम दरैः
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ि.स.

सेवाको दकतसम

१

एफ एम रे तडयो

२

घ वगयको तनमायण व्यवसायी ईजाजत

३

तवद्यालय स्थापना

४

पत्रपतत्रका

५

व्यापाररक फमय

६

सहकारी

७

अन्य

सङ्ख्या

दस्तुरको सङ्कलन हुनसक्ने
दर
कु ल राजस्व

गत आ.ब मा
प्राप्त रकम

जम्मा
२) भवन तनमायण अनुमतत दर


वार्तषक रुपमा तनमायण हुने नयााँ घरको सङ्ख्या:



नक्शापास प्रकृ यामा आउने गरे का घरहरुको प्रततशतैः



नक्शापास दस्तुरको दर प्रततवगय फीटैः



गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा सङ्ख्या:



चालु आ.ब.को वार्तषक लक्ष्य रुैः



चालु आ.ब. को फाल्गुण मतहनासम्म उठे को रकम रुैः

दस्तुर बापतको यथाथय आयैः

३) सेवा शुल्क
ि.स.

सेवाको दकतसम

१

हाटबजार

२

पार्क्रकङ

३

बहाल तबरौटी शुल्क

४

फोहोरमैला व्यवस्थापन (सरसफाई)

५

सडक बति

६

शौचालय

७

पाकय

८

पययटदकय स्थल

९

सडक, बसपाकय

१०

दर

सेवाग्राहीको सङ्कलन हुनसक्ने
सङ्ख्या
कु ल राजस्व

गत आ.ब मा
प्राप्त रकम

अचल सम्पतत मूल्याङ्कन
जम्मा
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४) तबिी
EIA/IEE
प्रततवेदन
अनुसारको पररणाम

ि.स. सम्पततको दकतसम

दर

सङ्कलन
चालु आ.व.
गत आ.व. मा
हुनसक्ने कु ल
को ठे क्का
प्राप्त रकम
राजस्व
रकम

दर

सङ्कलन
हुनसक्ने
कु ल राजस्व

गत आ.व.
मा प्राप्त
रकम

चालु आ.व.
को अनुमान

दर

सङ्कलन
हुनसक्ने
कु ल राजस्व

गत आ.व.
मा प्राप्त
रकम

चालु आ.व.
को अनुमान

ढु ंगा
तगट्टी
१

वालुवा
माटो
स्लेट
अन्य

२

टेण्डर

फमय

(बार्तषक

सङ्ख्या)

३

पुस्तक वा नक्शा (सङ्ख्या)

४

अन्य सम्पतत
जम्मा

५) सम्पतत भाडा
ि.स.

सम्पततको दकतसम

१

मेतसन औजार

२

घर वा जग्गा वा पोखरी

३

अन्य सम्पतत

पररणाम

जम्मा
६) दण्ड जररवाना
ि.स.

दण्ड जररवानाको दकतसम

१

नक्शा पास

२

छाडा गाईवस्त/पशु

३

सडक वा सडक पेटी

४

फोहोरमैला

पररणाम

अन्य
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७) सवारी साधन कर (टेम्पो, तजप, रक, रटपर, भ्यान, माईिोबस, तमतनबस/बस)
सङ्कलन हुनसक्ने गत आ.व. मा चालु आ.व.
ि.स. सवारी साधनको दकतसम सङ्ख्या
दर
कु ल राजस्व
प्राप्त रकम को अनुमान
टेम्पो
१
२

तजप

३

तमतनरक

४

रक

५

रटपर

६

भ्यान

७

माईिोबस

८

तमतनबस

९

बस
अन्य

८) प्रदेशसाँग बााँडफााँड हुने राजस्व
ि.स. राजस्वको दकतसम
१

सवारी साधन कर

२

घरजग्गा रतजष्रेशन शुल्क

३

मनोरञ्जन कर (करदाता)

४

तवज्ञापन कर (करदाता)

पररणाम

दर

सङ्कलन
गत आ.व. मा चालु आ.व.
हुनसक्ने कु ल
प्राप्त रकम को अनुमान
राजस्व

अन्य
९) नगरपातलकाको स्वातमिमा रहेको जग्गा र यसको हालको उपयोग सम्बन्धी तववरणैः

१०) नगरपातलकामा सावयजतनक, पर्तत ऐलानी जग्गा र यसको हालको उपयोगको अवस्थाैः

११) नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका महत्वपूणय पययटदकय र धार्तमक स्थलहरु सम्बन्धी तववरणैः

१२) आन्तररक आयका अन्य कु नै थप संभाव्य स्रोत भएमा सोको तववरणैः
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नगरपातलका आय स्रोतहरु तथा हालको अवस्था
ि. आयका प्रकार
सं.
क कर तफय
१

भूतम कर (मालपोत)

२

सम्पति कर

३

सवारी कर

४

घर जग्गा बहाल कर

५

व्यवसाय कर

६

जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

ख

अन्य राजस्व

१

२

ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा,
स्लेट, आदद जस्ता वस्तुको तविी तथा
तनकासी शुल्क
नक्सापास दस्तुर

३

व्यतिगत घटना दताय शुल्क

४

वहाल तवटौरी शुल्क

५

पार्क्रकङ्ग शुल्क

६

अस्पताल सञ्चालन शुल्क

७

फोहरमैला व्यवस्थपन शुल्क

८

स्थानीय खानेपानी शुल्क

९

स्थानीय तवद्युत महशुल

१०

११

१२
१३

सम्भावनाको
तववरण

सङ्कलन
भएको⁄ नभएको

दर तनधायरणको
अवस्था

के वलकार, रेककग, कायादकङ्ग, बन्जीजम्प,
जीपफ्लायर,
पाराग्लाईतडङ्ग,
आदद
मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकु द सम्बन्धी
सेवा तथा व्यवसायमा सेवाशुल्क
तनमायण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरे का
स्थानीय पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क
(खानेपानी, तवजुली, धारा, अतततथ गृह,
धमयशाला, पुस्तकालय, सभागृह, ढल
तनकास, सडक बति, शौचालय, पाकय , पौडी
पोखरी, व्यायामशाला, पययटदकय स्थल,
हाटबजार, पशु वधशाला, शवदाह गृह,
धोतवघाट, सडक, बसपाकय , पुल, आदद
मूल्याङ्कन सेवा शुल्क
दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर
(एफएम रे तडयो सञ्चालन, घ वगयको
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१४

१५
१६

तनमायण इजाजतपत्र, तवद्यालय स्थापना,
स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, आदद)
ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा, नुन, माटो तथा स्लेट
जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा
उपयोग शुल्क
वडा कायायलय माफय त गररने तसफाररस
तथा प्रमातणत दस्तुर
दण्ड जररवाना

नगरपातलकाको स्वातमत्व वा भोगचलनमा रहेका जग्गा र भवन
ि.सं. जग्गा रहेको स्थान
दक.नं.
क्षेत्रफल
क
१

हालको उपयोग

भाडा वा बहाल
रकम (यदद भएमा)

हालको उपयोग

भाडा वा बहाल
रकम (यदद भएमा)

स्वातमत्व रहेको जग्गा

२
३
४
५
ख
१

भोगचलनमा रहेको जग्गा

२
३
४
५
नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेका भवन
ि.सं. भवन रहेको स्थान
भवनको तववरण
१
२
३
४
५
६
७
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भवन सम्बन्धी तववरण
ि.सं. घरको वगीकरण

१

अनुमातनत
सङ्ख्या

२

व्यापररक प्रयोजनका लातग तनर्तमत भवन⁄घरहरु
(नोट: व्यापाररक कम्प्लेक्स, पाटी प्यालेस, अस्पताल,
कोल्ड स्टोर, नीतज तवद्यालय तथा क्याम्पस, आदद)
औद्योतगक प्रयोजनका भवन⁄घरहरु

३

आवातसय भवन⁄घरहरु

३.१

कच्ची घरहरु (कच्ची जोडाई तथा छाना)

३.२

अधय कच्ची घरहरु (माटोको जोडाई र कं दिट वा
तस्टलको छाना भएको)
तपलर तसस्टम नभएको पक्की घर (Without RCC
Frame Structure)
तपलर तसस्टम भएको पक्की घर (With RCC Frame
Structure)
जम्मा

३.३
३.४

बहालमा
भएको
सङ्ख्या

औसत
बहाल दर

जग्गा सम्बन्धी तववरण
ि.सं. जग्गाको दकतसम
१

शहरी क्षेत्र

२

आवासीय क्षेत्र

३

कृ तष क्षेत्र

४

वन तथा अन्य क्षेत्र

अनुमातनत
क्षेत्रफल

औसत मुल्याङ्कन दर (मालपोत
कायायलयको आधारमा)

कै दफयत

जम्मा
बहाल तवटौरी
ि.सं. सम्पतिहरु
क
भवन तथा कोठाहरु
ख

मेतसनहरु

ग

सावयजतनक सम्पति

ईकाई

पररमाण

दर
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नगरपातलकाले तनमायण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका सेवा
ि.सं. सेवाहरु
१

फोहरमैला व्यवस्थापन

२

स्थानीय खानेपानी

३

तवजुली

४

धारा

५

अतततथ गृह

६

धमयशाला

७

पुस्तकालय

८

सभागृह

९

ढल तनकास

१०

सडक वति

११

सावयजतनक शौचालय

१२

पाकय

१३

पौडी पोखरी

१४

व्यायमशाला

१५

पययटकीय स्थल

१६

हाट बजार

१७

पशु बधशाला

१८

शवदाह गृह

१९

बसपाकय

२०

अन्य पार्क्रकङ्ग क्षेत्र

२१

तसफाररश तथा प्रमातणत

२२
२३

दताय, अनुमतत, नतवकरण
दस्तुर
मूल्याङ्कन सेवा शुल्क

२४

नक्सापास

उपलधध गराईएको
स्थान वा क्षेत्र

ईकाई र
पररमाण

सेवा शुल्कको हालको अवस्था
संभावना के छ ?
(आय)

जम्मा
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