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बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ताकुकोट,  गोरखा  

 

प्रकाशकीय मन्तब्य  

 

 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लगायत अन्य सङ्घीय ऐन समेतले सङ्घ तथा प्रदेशसवित 

स्थानीय तििरूले अवनिाययरुपमा राजश्व सुधार कायययोजना तजुयमा गनुयपने व्यिस्था गरेसँग ै बारपाक 

सुवलकोट गाउँपावलकाले पवन प्रदेश सुशासन केन्र गण्डकी प्रदेशको सियोगमा यो राजश्व सुधार 

कायययोजनातजुयमा भएकोमा खुशी व्यक्त गदयछु ।  

राजश्व सुधार कायययोजनाले जनचािना र विद्यमान सम्भािनामा आधाररत रिी विद्यमान समस्यािरूलाई 

व्यिवस्थत गनय गाउँपावलकाको आन्तररक र बाह्य श्रोत पविचान तथा पररचालन गनय मद्दत पुगे्न विश्वास 

वलएको छु । गाउँपावलकाको आिवधक योजनालाई िार्षयक योजनासँग जोडी काययन्ियन गने क्रममा यस 

राजश्व सुधार कायययोजनाको सबायवधक मित्ि रिने गदयछ । 

राजश्व सुधार कायययोजना गाउँपावलकाको श्रोत क्षमता पविचान गनय, पररचालन गनय र वित्त 

व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन सफलवसद्ध भएको एउटा मित्िपूर्य औजार भएको नाताल ेयसले दीगो 

विकासका लक्ष्यिरूमा प्राथवमकताका साथ लगानी बढाउन मित्िपूर्य भूवमका खेल्ने अपेक्षा गरेको छु, र 

यस दस्तािेजले गाउँपावलकाबाट पररचालन हुने साियजवनक वित्तलाई दीगो विकास लक्ष्य तथा 

गाउँपावलकाका समस्यािरूको सम्बोधन गने तफय  सिी ककवसमले अगावड बढाउन सके्न अपेक्षा गरेको छु ।  

अन्त्यमा, यो राजश्व सुधार कायययोजना तजुयमा गनय लावग पने सम्पूर्य कमयचारी, सघाउने पदावधकारी, 

आर्थयक सियोग गने  गण्डकी प्रदेश सुशासन केन्र,  तथा प्रावबवधक सियोग गने सेन्टर फर सस्टेनेबल 

डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रा.वल. का विज्ञ टोलीलाई िा्दयक धन्यिाद ज्ञापन गनय चािन्छु ।  

                                                                                                         

..... .......... ..... ..... 

 श्री वबष्र्ु प्रसाद भट्ट  

 गाउँपावलका अध्यक्ष 
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मन्तब्य 

 

साियजवनक खचयमा विवनयोजन कुशलता, कायायन्ियन दक्षता र विवत्तय सुशासन कायम गरी साियजवनक 

स्रोतको प्रभािकारी व्यिस्थापन गनुय गाउँपावलकाको एक प्रमुख कायय तथा वजम्मेिारी िो । आफ्नो 

गाउँपावलकाको िार्षयक आन्तररक आय कवत्त हुन सक्छ र त्यसको आधारमा कवत्त बजेट बराबरको काययक्रम 

तथा बजेट तयार पाने िो भने े विषय गाउँपावलकाको लावग असाध्यै मित्िपूर्य विषय िो । राजश्व सुधार 

कायययोजना एउटा मित्िपूर्य योजना िो जस्ले स्थानीय तिको बजेट प्रके्षपर् गनयमा सियोग पु¥याउद छ । 

यस्ले साियजवनक वित्त ब्यिस्थापनलाई चुस्त र दरुुस्त तुल्याउदै आिवधक योजना तथा िार्षयक योजनािरुलाई 

यथाथय रुपमा काययन्ियन गराउन सियोग पुयायउद छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लगायत 

अन्य सङ्घीय ऐन समेतले स्थानीय तििरूले अवनिाययरुपमा राजश्व सुधार कायययोजना तजुयमा गनुयपने 

व्यिस्था गरेको छ । सोिी अनुरुप बारपाक सुवलकोट गाउँपावलकाले यो राजश्व सुधार कायययोजनातजुयमा 

गरेको छ ।  

यस कायययोजनाले गाउँपावलकाको कदघयकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राविका लावग बनाईएको आिवधक 

योजना, त्यसले वलएका उद्देश्य, लक्ष्य प्राविको लावग श्रोत जुटाउन मित्िपूर्य भूवमका खेल्ने भएको हुनाले 

यसको तजुयमा गनय गाउँपावलकाको लावग आिश्यकताको विषयका रुपमा रिेको वथयो । यसै सन्दभयमा गण्डकी 

प्रदेश सुशासन केन्रको आर्थयक सियोग, गाउँपावलकाका कमयचारीिरुको अथक प्रयास र गाउँपावलकाका 

पदावधकारीिरुको सवि मागयवनदेश र सेन्टर फर सस्टेनेबल स्टवडज प्रा.वल. को प्राविवधक सियोग सबैको 

संयुक्त मेिनतको कारर्ले आज यो कायययोजना तयार भएको छ । यसका लावग सम्पूर्यलाई िा्दयक धन्यिाद 

ज्ञापन गनय चािन्छु ।  

                                                                                                                        

 

 ..... ..... ..... ..... ..... 

श्री सनमाया गुरुङ 

गाउँपावलका उपाध्यक्ष   
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दईु शव्द 

 

 

ufpFkflnsfsf] dfu{bz{g b:tfj]hsf] ?kdf klxnf] k6s af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsfsf] /fhZj ;'wf/ 

sfo{of]hgf th'{df u/L k|sfzgdf Nofpg kfpFbf dnfO{ lgs} v';Lsf] cg'e"tL eO/x]sf] 5 . cGt/ ;/sf/L 

ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ n] :yfgLo txn] ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ubf{ cfˆgf] cfGtl/s cfDbfgLsf] 

cWoog u/L k|If]k0f ug'{ kg]{ Joj:yf u/]sf] 5 . ;+3fTds zf;g k|0ffnLdf :yfgLo txsf] cfGtl/s 

cfDbfgLsf] cfwf/df ;Ifdtfsf] d'Nofª\sg x'g] ub{5 . :yfgLo s/, u}/ s/, b:t'/, axfn, la6f}/L b/ cflbsf] 

lgwf{/0f ug]{ / ;+sng ug]{ clwsf/ :yfgLo ;/sf/nfO{ 5 . ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] 

laleGg lzif{ssf cg'bfg ;lxtsf] af/kfs ;'lnsf]6sf] s'n jflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] of]ubfg # 

k|ltzt eGbf sd /x]sf] 5 . o;nfO{ a[l4 ug{sf] nflu s'g If]qdf slQ s/ nufpg ;lsG5 / o:sf] 

kl/rfng s;/L ug{ ;lsG5 eGg] of]hgf g} /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf xf] . cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo 

pQ/bfloTj P]g, @)&^ n] ;dli6ut ljQ vfsf, ah]6 tyf sfo{qmdsf] vfsf / glthf vfsf tof/L ubf{ 

laQLo ljZn]if0f ug'{ kg]{ Joj:yf /x]sf] 5 . ;DalGwt ;a} sfg'gL Joj:yfx¿nfO{ ;Daf]wg ub{} of] /fhZj 

;'wf/ sfo{of]hgf th'{df ul/Psf] x'gfn] o; b:tfj]hn] af/kfsf ;'lnsf]6 ufpFkflnsfsf] sfg"gL bfloTj k'/f 

ub}{ ufpFkflnsfsf] cfGtl/s >f]t cfh{g tyf kl/rfngdf 7"nf] of]ubfg k'¥ofpg] ck]Iff u/]sf] 5' .  

bLuf] ljsf;sf] cfjZostf / dxTj k|uf9 x'Fb} uPsf] kl/k|]Iodf :yfgLo ;/sf/sf sfd, st{Jo, clwsf/ 

tyf lhDd]jf/L;Fu k|ToIf ;DalGwt ljifo ePsf] x'gfn] o; o; sfo{of]hgfsf] th'{dfaf6 o; ufpFkflnsf 

dfkm{t\ vr{ ul/g] ;fj{hlgs ljQnfO{ nIo pGd'v agfpg ;xof]u k'Ug] / ;fj{hlgs vr{n] ljsf; 

k|of;x¿nfO{ bLuf] agfpg] ljZjf; lnPsf] 5' .  

cGtdf, af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsfsf] o; /fhZj ;'wf/ sfo{of]gfsf] th'{dfsf nflu u08sL k|b]z ;'zf;g 

s]Gb|sf] cfly{s / ;]G6/ km/ ;:6]g]an 8]enkd]G6 :6l8h k|f=ln=sf] k|fljlws ;xof]u k|fKt x'g'sf;fy} 

ufpFkflnsfsf cWoIfHo", pkfWoIfHo" nufot lgaf{lrt kbflwsf/L / /fi6 «;]js sd{rf/Lx?sf] k|ToIf ck|ToIf 

;xof]u /x]sf] 5 . o; ;Gbe{df ;of]u k|bfg ug{] ;+:yfx?, kbflwsf/Lx?, sd{rf/Lx? Pjd\ lj1x?nfO{ 

xflb{s wGojfb 1fkg ug{ rfxG5' .  

  

         ====== ====== ====== == =======

 >L t'n;L /fd cfrfo{  

                                                                                                                       k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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कृतज्ञता 

 

राज्यको पुनरसंरचना पश्चात मखु्यतयााः स्थानीय क्षेत्रको विकासको लावि स्थानीय सरकारको प्रभािकारी भवुमकाको अपेक्षा तमाम 

जनता िा समदुायले राखेका छन् । खास िरेर हालसम्म विकासको हरेक अियिहरुमा समान रुपल ेदृवि पुग्न नसकेको फलस्िरुप 

विकासले िवत वलन नसक्दा जनतामा आएको वितषृ्णा र जनआक्रोसल ेराज्यको शासन प्रणालीमा नै पररिततन िनुतपने अिस्था 

वनम््यायो । पररणाम स्िरुप  देश िणतन्त्रमा प्रिेश ियो भने विकासको दृविल ेसमान ढंिले सम्िोधन िनत सवकयोस भनेर संघीय 

लोकतावन्त्रक प्रणालीमा संचालन हुने संिैधावनक व्यिस्था लािु भयो । शासन प्रणाली जनुसकैु भए पवन सिैको एउटै लक्ष्य समदृ्ध 

मलुकु र सम्पन्न जनता बनाउन ुनै हो ।  

 

मलुकुलाई समदृ्ध बनाउन हरेक स्थानीय सरकारहरु समदृ्ध हुनु जरुरी हुन्छ । जसको लावि अ्यन्तै िस्तुपरक योजनाहरु वनमातण िरी 

वतवनहरुको प्रभािकारी कायातन्ियन नै मखु्य उपाय हो । स्थानीय सरकारका रुपमा रहकेा स्थानीय तहहरुल े आफ्नो आन्तरीक 

आम्दानीलाई  बढाउँद ैआ्मवनभतरताको बाटोवतर अिाडी बढ्नुपने अवहलेको आिश्यकता हो । जसमध्ये स्थानीय तहको राजश्व 

सधुार कायतयोजना (Revenue Improvement Action Plan) तयार  िनुत एउटा प्रमखु कायत हो । संविधानद्वारा प्रदत्त क्षेत्रावधकार 

वभत्र रही स्थानीय तहहरुल ेआफ्नो क्षेत्रवभत्र राजश्वको सम्भािना लिायत करको दर तथा दायराहरु सम्िन्धी अध्ययन िरी कायतयोजना 

तयारी िनुतपने हुन्छ ।  यस कायतका लावि बारपाक सवुलकोट िाउँपावलकाले  हाम्रो कम्पनी सेन्टर फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट स्टवडज 

प्रा. वल. लार्त छनौट िरर अिसर प्रदान िरेकोमा िाउँपावलकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिायत िाउँकायतपावलका परीिार, प्रमखु 

प्रशासवकय अवधकृत सबै प्रवत हावदतक कृतज्ञता ज्ञापन िदतछु ।  

 

राजश्व सधुार कायतयोजना तयारी कायत ्यवत सहज छैन । यसलाई अ्यन्तै स्य तथ्यपरक बनाउने प्रयास िररएको छ । यो कायतयोजना 

तयारीका क्रममा सचूना संकलन कायतमा सहयोि पुयातउनुहुने िाउँपावलका, संघ संस्था तथा कमतचारी साथीहरु प्रवत हावदतक कृतज्ञता 

व्यक्त िदतछु ।  

 

 

६ असार २०७९ 

 

धन्यिाद । 

 

              प्रकाश रार्य 

कार्यकारी लनरे्दशक 

सेन्टर फर सस्टेनेबि डेभिपमेन्ट स्टलडज प्रा. लि. 

 िलितपुर 
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पररच्छेद -१ 

कार्यर्ोजनाको पररचर् 
 

१.१ पषृ्ठभूमी 
वि सं २०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा भर् लािु भएसंिै नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास शरुु भएको छ 

। संविधानले संघ, प्रदशे र स्थानीय िरी तीन तहको संघीय ढाँचाको व्यबस्था िरेको छ र संविधानको धारा २३२ ले तीन 

तहका सरकारहरुबीचको सम्बन्ध सहकाररता, सहअवस्त्ि र समन्ियको वसद्धान्तमा आधारीत हुने व्यबस्था िरेको छ । 

राज्यको पनुसंरचनासँिै तीनिटै तहका सरकारको वनिातचन सम्पन्न भएको र वित्तीय संघीयताको समेत कायातन्ियन 

प्रारम्भ भर्सकेको छ । वित्तीय संघीयता आफैमा पेवचलो विषय हो भने वित्तीय संघीयताको सन्दभतमा खचतको 

विकेन्रीकरण भन्दा राजश्व परीचालनको विषय अझै बढी पेवचलो विषय हो । नेपालको संविधान अनुसार तीनै तहका 

सरकारहरुलाई राजश्वको अवधकार प्राप्त छ । राज्यमा वनवहत राजस्ि अवधकालाई  संविधानले  संघ, प्रदेश र स्थानीयमा 

बाँडफाँट िरेको छ । वतनै तहका सरकारको राजस्ि क्षेत्रावधकार वभत्र  आआफ्ना एकल अवधकार सवहत केही क्षेत्रमा 

साझा अवधकार समेत कायम रहने व्यबस्था िररएको छ । यस अिस्थामा संविधान र कानूनले वदएको अवधकार क्षेत्र 

वभत्र रही कर र िैर करका दरहरु तोकी यथोवचत राजश्व पररचालन िनुत तीनै तहका सरकारहरुको अवत मह्िपणुत 

वजम्मेिारी हुन आएको छ । 

नेपालको संघीय शासन व्यिस्थामा जनताको सबैभन्दा नवजकको सरकारको रुपमा ६ िटा महानिरपावलका, ११ उप 

महानिरपावलका, २७६ निरपावलका र ४६० िटा िाउँपावलका िरी जम्मा ७५३ िटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।  

स्थानीय सरकारले पवहलो पटक यस्तो अवधकारको उपयोि िनत प्रारम्भ िरेको र यसरी नयाँ पद्धवत अिलम्बन िदात 

कवतपय अिस्थामा पयातप्त छलफल र तयारी नभएका कारण अवधकांश स्थानीय तहहरुमा राजश्व संकलन तथा 

पररचालनमा केही समस्याहरू समेत दवेखने िरेका छन् ।  

वयनै समस्याहरूको समाधान िरी संविधान र प्रचवलत कानूनले स्थानीय तहलाई  प्रदान िरेको राजश्व अवधकारको पणूत 

उपयोि िरी स्थानीय तहको राजस्ि पररचालन क्षमतालाई सदुृढ िनत राजश्व सुधार कार्यर्ोजना [Revenue 

Improvement Action Plan (RIAP)] तयार िरी कायातन्ियन िनत आिश्यक छ । सोही आिश्यकतालर्त महशसु 

िरी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, िोरखाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको प्रवतिेदन तयार पारीएको छ ।  

 

१.२ कार्यर्ोजनाको उद्देश्र्  

बारपाक सवुलकोट िाउँपावलकाको आन्तररक आयको विद्यमान अिस्था र आन्तररक स्रोतका संभािनाहरुको विशे्लषण 

िरी सधुारका कृयाकलाप पवहचान िनत र सोको आधारमा आिामी ३ िषतको आय प्रके्षपणमा िाउँपावलकालाई सहयोि 

िनत नै यस कायतयोजना तयारी िनुतको मुलभतू उद्देश्य हो । यस कायतयोजनाका विवशष्ठ उद्देश्यहरू दहेाय अनुसार रहेका 

छन् ।  
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 िाउँपावलकाको राजस्ि अवधकार तथा सधुार योजनाको आिश्यकता सम्बन्धमा वनिातवचत प्रवतवनवध, कमतचारी 

र सरोकारिालाहरूलाई राजश्व पररचालन सम्बन्धी वदशा वनदशे िनुत । 

 िाउँपावलकाको राजस्िका आधारहरुको शीषतकित विशे्लषण सवहत विित तीन िषतको आन्तररक आयको 

अिस्थाको विशे्लषण िनुत । 

 आन्तररक आयिवृद्धको लावि आयका प्रमखु स्रोतहरूको सम्भािना र यथाथत असुलीको बीचमा भएको फरक 

पवहचान िनुत ।  

 राजस्ि प्रशासनको िततमान संस्थाित क्षमता र आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको विशे्लषण िनुत । 

 िाउँपावलकाको आन्तररक आय िवृद्धका सम्भािनाहरू पवहचान िरी आिामी ३ िषतको आय प्रके्षपण एबम ्

आय सधुार रणनीवत सवहतको राजस्ि सधुार कायतयोजना तयार िनुत । 

१.३ कार्यर्ोजनाका ववषर्बस्तुहरु 

यस प्रवतिेदनमा बारपाक सवुलकोट िाउँपावलकाको राजस्ि पररचालनको िततमान अिस्थाको विशे्लषणका आधारमा 

राजस्ि सधुारको लावि िनुतपने कृयाकलापहरुको पवहचान सवहत आिामी तीन आवथतक िषतको राजस्ि प्रके्षपण िररएको 

छ । यस कायतयोजनाले िाउँपावलकाको राजस्ि सधुारमा िनुतपने कायतहरूलाई माितदशतन िने र आिामी िषतहरूको आय 

बजेट तयार िनत आधार उपलब्ध िराउने विश्वास वलर्एको छ । कायतयोजनामा समेवटएका विषयिस्तुहरू दहेाय बमोवजम 

रहेका छन् । 

क. कायतयोजनाको पररचय 

ख. िाउँपावलकाको संवक्षप्त पररचय 

ि. िाउँपावलकाको राजस्ि अवधकार तथा आय संभाव्यता विशे्लषण 

घ. आय संकलनको संस्थाित क्षमता तथा संकलनको अिस्था 

ङ. राजस्ि सधुार कायतयोजना 

च. आिामी ३ िषतको आय प्रके्षपण 

छ. वनष्कषत तथा सझुाि 
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१.४ कार्यर्ोजना तजुयमा ववधध तथा प्रक्रिर्ा 
यस कायतयोजना तयारी िने कायतमा सहभावितामलूक विवधको अिलम्बन िररएको वथयो । यस क्रममा सितप्रथम 

िाउँपावलकाका पदावधकारी, शाखा प्रमखु तथा अन्य कमतचारी र िडा सवचिहरू सवहतको सहभावितामा कायतशाला 

आयोजना िरी सम्पन्न िररएको वथयो । ्यसबाहेक, सचूना संकलन फारामको उपयोि तथा सम्बवन्धत कमतचारी तथा 

जनप्रवतवनवधहरसिँ छलफल जस्ता विवधहरूबाट थप सचूना संकलन िररएको वथयो । अध्ययनका क्रममा अिलम्बन 

िररएका विवधहरूको विस्ततृ वििरण तल प्रस्तुत िररएको छ । 

१.४.१  सन्र्दभय सामग्री संकिन तथा अध्र्र्न 

अध्ययन कायतको प्रथम चरणमा विवभन्न स्रोतहरूबाट सन्दभत सामग्रीहरू संकलन, अध्ययन तथा पनुरािलोकन िररएको 

वथयो । थप सचूनाका लावि सम्बवन्धत कमतचारी तथा पदावधकारीहरुसंि छलफल िररएको वथयो । कायतयोजना तजुतमाको 

क्रममा अध्ययन तथा पनुरािलोकन िररएका मखु्य सन्दभत सामग्रीहरू अनुसूची १ मा समािेश िररएको छ । 

१.४.२  तथ्र्ांक/सूचना संकिन फाराम तर्ारी  

तथ्यांक संकलन िनुतअवघ सम्बवन्धत विवभन्न सन्दभत सामग्रीहरूको अध्ययनका आधारमा परामशतदात ृससं्थाबाट सचूना 

संकलनका लावि आिश्यक फारामहरूको विकास िररएको वथयो । राजस्ि सधुार कायतयोजनाको सन्दभतमा तथ्यांक 

संकलनको लावि प्रयोि िररएको फाराम अनुसूची २ मा समाबेश िररएको छ ।  

१.४.३  प्रारलभभक बैठक तथा अलभमुखीकरण कार्यशािा 

िाउँपावलकामा आवश्वन ९ िते प्रारवम्भक बैठक िरी अवभमवुखकरण कायतशालाको वमवत, समय, सहभावि र छलफलका 

विषयबस्तुहरु तय िररएको वथयो । राजस्ि सधुार कायतयोजना तजुतमा सम्बन्धी प्रारवम्भक कायतशाला िोष्ठी २०७९ जेष्ठ 

१३ िते विहान नौ बजेदवेख बेलकुी पाचँ बजेसम्म आयोजना िररएको वथयो । कायतशाला िोष्ठीमा िाउँपावलका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत, कायतपावलका सदस्यहरू, उद्योि िावणज्य संघ, वनमातण व्यबसायी संघ तथा अन्य 

व्यबसावयक संस्थाका प्रवतवनवध, िाउँपावलकाका शाखा प्रमखुहरू, िडा सवचिहरूको सहभाविता रहकेो वथयो ।  

कायतशाला िोष्ठीको शभुारम्भ सत्रमा मन्तव्य व्यक्त िद ैिाउँपावलका अध्यक्ष श्री विष्ण ुभट्टले िाउँपावलकाको आन्तरीक 

आम्दानी विना िाउँ सरकार आ्मवनभतर हुन नसक्ने र ्यसको लावि िाउँपावलकाले प्रिवतशील कर प्रणालीलार्त 

आ्मसात िद ैकरको दायरामा िवृद्ध िनुतपने  विचार व्यक्त िनुत भएको वथयो । यसअवघ कायतशाला िोष्ठीमा स्िाित 

मन्तव्य व्यक्त िदै िाउँपावलकाका उपाध्यक्ष श्री सनमाया िुरुङले राजस्ि सधुार कायतयोजनाले िाउँपावलकाको राजस्ि 

िवृद्धमा योिदान पयुातउने धारणा व्यक्त िनुत भएको वथयो । शभुारम्भ सत्र शभुारम्भ सत्रको सञ्चालन िाउँपावलका प्रमखु 

प्रशासकीय अवधकृत श्री तुलशीराम आचायतले िनुतभएको वथयो । शभुारम्भ सत्र सम्पन्न भएपवछ परामशतदाता  टोलीलाई 

सत्र सञ्चालनको वजम्मा वदर्एको वथयो । 
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कायतशाला िोष्ठीको प्रारम्भमा परामशतदात ृ संस्थाका तफत बाट टोली प्रमखु श्री प्रकाश रार्तले कायतक्रमको उद्देश्य, 

अिधारणा तथा कायतयोजना तजुतमा प्रवक्रयाबारे प्रकाश पानुत भएको वथयो । ्यस लितै्त राजस्ि सधुार योजना वबज्ञ श्री 

वबनोद वघवमरेले कर तथा िैरकरको अिधारणा सवहत स्थानीय तहको राजस्ि अवधकार तथा राजस्ि सधुार 

कायतयोजनाको आिश्यकता र औवच्यका सम्बन्धमा विषयबस्तुको प्रस्तुवत सवहत सत्र सहजीकरण िनुतभएको वथयो । 

प्रस्तुवतकरण सत्र पश्चात् सहभािीहरुलाई चार समहूमा विभाजन िरी राजस्ि सधुार कायतयोजनाका आधारभतू 

विषयिस्तुमा छलफल िरी तयार पाररएको समहू कायतलाई प्लेनरीमा प्रस्तुती र  छलफल िरीएको वथयो ।  

सचूना संकलन कायतटोलीको िठनसंिै कायतशाला समापनको लावि परामशतदाता टोलीको तफत बाट धन्यबाद सवहत फ्लोर 

िाउँपावलकालाई हस्तान्तरण िररएको वथयो । समापनका अिसरमा िाउँपावलका अध्यक्ष श्री विष्ण ुप्रसाद भट्टले यस 

कायतयोजना तजुतमाबाट िाउँपावलकाको आन्तररक आय बवृद्धमा ठोस सधुारको अपेक्षा िदै सहभावि सबैलाई धन्यबाद 

व्यक्त िनुत भएको वथयो ।  

१.४.४  तथ्र्ांक/सूचना संकिन 

अध्ययनका क्रममा परामशतदाताद्वारा िाउँपावलकाका विवभन्न शाखाहरू तथा सरोकारिाला पक्षहरूसंि छलफल, 

अन्तरकृया, स्थलित अिलोकन एबम ्प्रकावशत अप्रकावशत प्रवतबेदनहरुबाट आिश्यक सचूनाहरू संकलन िररएको 

वथयो । यसका अलािा तथ्यांक संकलन कायतटोलीले समेत आिश्यक तथ्यांकहरू संकलन िरी परामशतदाता टीमलाई 

उपलब्ध िराएको वथयो । अध्ययनका क्रममा संकलन िररएका के्षत्रित तथ्यांक एिं सचूनाहरू दहेाय बमोवजम रहेका 

छन्  ।  

 राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी वििरण 

 विित दईुिषत तथा चालु िषतको यथाथत आय वििरण 

 चाल ुिषतको आवथतक ऐन तथा बजेट 

 िाउँपावलकाको िस्तुित वििरण 

 कमतचारी वििरण तथा संिठन संरचना  

 आन्तररक आयको स्रोत, के्षत्र तथा दर सम्बन्धी विस्ततृ वििरण 

 आन्तररक आय संकलनको संभावित नयाँ के्षत्रहरू सम्बन्धी तथ्यांक तथा सचूना  
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१.४.५  तथ्र्ांक लवशे्लषण तथा कार्यर्ोजनाको मस्र्ौर्दा तर्ारी 

कायतशाला, समहूित छलफल र स्थलित भ्रमण तथा सन्दभत सामग्रीहरुको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांक तथा सचूनाहरूलाई 

विवभन्न तथ्यांकीय औजारहरूको प्रयोि िरी विशे्लषण िररएको छ । यसरी िररएको विशे्लषणको आधारमा राजस्ि सधुार 

कायत योजनाको प्रारवम्भक मस्यौदा तयार पाररएको वथयो ।  

१.४.६ मस्र्ौर्दा कार्यर्ोजना पेश 

राजस्ि सधुार कायतयोजनाको मस्यौदा उपर िाउँपावलकाबाट आिश्यक सझुाि तथा सल्लाह प्राप्त िनतका लावि  मस्यौदा 

प्रवतबेदन िाउँपावलका समक्ष पेश िररएको वथयो । िाउँपावलकाबाट प्राप्त सझुाि समेतका आधारमा पररमाजतन िररएको 

मस्यौदालाई परामशत कायतशालामा प्रस्तुत िररएको वथयो । 

१.४.७  परामशय कार्यशािा गोष्ठी 

प्रवतबेदनको पररमावजतत मस्यौदा प्रस्तुत िरी सझुाि प्राप्त िनत िाउँपावलकासंिको समन्ियमा २०७९  जेठ १७ िते परामशत 

कायतशाला िोष्ठीको आयोजना िररएको वथयो । परामशत कायतशाला िोष्ठीमा िाउँपावलका पदावधकारी, शाखा प्रमखु तथा 

अन्य कमतचारी, उ.िा.संघ लिायतका सरोकारिालाहरुको उपवस्थवत रहेको वथयो । कायतशालामा मस्यौदा प्रस्तुत 

िरीएको र प्रवतबेदनका विषयबस्तु मावथ विस्ततृ छलफल िरी राय सझुाि संकलन िररएको वथयो ।  

१.४.८ अलन्तम प्रलतवेर्दन तर्ारी   

कायतयोजनाको मस्यौदामा िाउँपावलकाबाट प्राप्त सुझाि र वमवत २०७९ असार ५ िते आयोवजत परामशत कायतशालाबाट 

िोष्ठीबाट प्राप्त सझुाि समेतका आधारमा मस्यौदा प्रवतिेदनलाई अवन्तम रुप वदर्एको छ । यसरी तयार भएको मस्यौदा 

उपर संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सझुाि समािेश िरी यो अवन्तम प्रवतबेदन तयार िरी पेश 

िररएको छ । 

१.५. अध्र्र्नको सीमा 
िाउँपावलकाको राजस्ि सधुार कायत योजनाको के्षत्र व्यापक रहेको भएता पवन सीवमत स्रोत साधन, पयातप्त सचूनाको 

अभाि, समयको वसवमतता जस्ता कारणले यस अध्ययन प्रवतिेदनका केही सीमाहरू रहेका छन् । ्यस्ता सीमाहरु  

वनम्नानुसार रहेका छन् ।   

 अध्ययन तथा विशे्लषण कायतका लावि प्रमखु रुपमा कायातलयको अवभलेख, दस्तािेज अन्य तथा वद्वतीय 

स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्यांक तथा सचूना एबम ्कमतचारी तथा जनप्रवतवनवधसंिको छलफलका आधारमा प्राप्त 

सचूनाहरू उपयोि िररएको छ । तथ्यांक संकलनको लावि विस्ततृ स्थलित सभेक्षण िनत समय र स्रोतको 

वसवमतता तथा परामशत सेिाको कायतक्षेत्रित शततमा समाबेश नभएकोले संभि भएन ।  
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 पयतटन शलु्क सम्बन्धी अवधकार संघ, प्रदशे तथा स्थानीय िरी तीनिटै तहका सरकारको कायतक्षेत्रमा समािेश 

भएको कारण यस स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने आयको आँकलन िनत सवकएको छैन । सो विषयमा स्पिता भए 

पश्चात् यस प्रवतिेदनलाई पररमाजतन िनत आिश्यक दवेखन्छ, जनु कायत यस अध्ययनको कायतके्षत्रमा समािेश 

छैन ।  

 िाउँपावलकाको जनसंख्या तथा आवथतक िवतविवधमा हुने िवृद्ध, िाउँपावलकाको सेिामा हुने िवृद्ध र  मूल्यांकन 

दर तथा राजस्िका दरको पनुरािलोकन आवद कारणहरुले भविष्यको राजस्ि संकलनमा पनत सक्ने असर 

समबन्धी तथ्यांकहरू उपलब्ध नभएकाले आय प्रके्षपणमा आधार वलन सवकएको छैन । 
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पररच्छेद - २ 

गाउँपालिकाको संक्षिप्त पररचर् 
 

यस पररच्छेदमा िाउँपावलकाको भौिोवलक, आवथतक सामावजक अिस्था र मानिीय र भौवतक स्रोतको उपलब्धता जस्ता 

आन्तररक आय पररचालनसंि सम्बवन्धत विषयबस्तुहरूलाई समािेश िररएको हुँदा यस पररच्छेदले िाउँपावलकाको 

राजस्ि पररचालनसंि सम्बवन्धत संस्थाित क्षमतालाई वचत्रण िदतछ । 

२ .१ गाउँपालिकाको संलिप्त पररचर् 

िण्डकी प्रदशे अन्तरित िोखात वजल्लामा पने  बारपाक सवुलकोट िाउँपावलका साविकको स्िाँरा, सौरपानी, 

ताँकुमाझलाकुरीिोट, ताकुकोट, पाँचखिुा दउेराली, पन्रुङ र िारपाक िा.वि.स. हरु समािेश िरी वि सं २०७३ फाल्िुन २७ 

िते स्थापना भएको हो । िोरखा वजल्लाको एक ऐवतहावसक ठाउँ सवुलकोट र वभक्टोरीया क्रसधारी िजेघलेको िाउँ तथा 

२०७२ सालको महाभकुम्पको केन्रवबन्द ुरहेको बारपाकको नामबाट रावखएको हो । बारपाक सुवलकोट िाउँपावलकाको 

पिूतमा आरुघाट िाउँपावलका र धाचे िाउँपावलका, पवश्चममा वसरानचोक िाउँपावलका र अवजरकोट िाउँपावलका, उत्तरमा 

चनु नुब्री िाउँपावलका र 

दवक्षणमा वभमसेन 

िाउँपावलका रहेकाछन् ।  
 

 बारपाक सवुलकोट 

िाउँपावलका ८४० ३९' 

६" पिुत दवेख ८४० ४८' 

७" पवश्चमी दशेान्तर 

सम्म तथा २८०२' ३२"  

उत्तर दवेख २८० ४८' 

१३" उत्तरी अक्षांश 

सम्म फैवलएको छ ।  

बारपाक सवुलकोट 

िाउँपावलकाको भ ुभाि 



समनु्री सतहदवेख ४८८ वमटर (दरौदी वशिालय दोभान) दवेख ५३९९ वमटर सम्मको उचार्मा रहेको छ ।  बारपाक 

सवुलकोट िाउँपावलकाको कुल के्षत्रफल २००.६३ ि.वक.वम. रहेको छ । यहाँ जम्मा ८ िटा िडाहरु रहेको छ भने 

को िस्तुवस्थवत वििरण २०७५ अनुसार यस िाउँपावलकामा जम्मा ४६४२ घरधरुी रहेका छन् भने जम्मा २५३८९ 

जनसंख्या रहकेोछ ।  

२.२ मानव संसाधन  

िाउँपावलकाले प्रदान िने सेिा प्रबाहका लावि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा १६ जना सदस्य सवहतको कायतपावलका 

रहेको छ । कायतपावलकाको कायातलयमा २०७९ असार मवहनाको तथ्यांक अनुसार रा.प. वत्रवतय शे्रणीको प्रमखु 

प्रशासकीय अवधकृत सवहत विवभन्न तहका  कमतचारी कायतरत रहेका छन् । यो प्रवतिेदन तयार पादातका बखत िाउँ 

कायतपावलकामा रहेका मखु्य शाखा तथा शाखा प्रमुखहरुको  वििरण तलको तावलकामा प्रस्तुत िररएको छ । 

तालिका ३: कमयचारीहरुको लववरण 

क्र सं नाम पर्द शाखा फोन नं 

१ तुलसी राम आचायत प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत  ९८५६०१००६० 

२ ईश्वरी प्रसाद पनेरु सचूना अवधकारी प्रशासन शाखा ९८४६०७०४२२ 

३ कल्पना पौडेल रेग्मी लेखा अवधकृत लेखा शाखा ९८४६३६२०५७ 

४ वभम कुमार शे्रष्ठ वशक्षा संयोजक वशक्षा -शाखा  ९८४६५७०१७२ 

५ अवभनि िौतम र्वन्जवनयर प्रावबवधक शाखा 9846265378 

६ बसन्तराज भट्ट वशक्षाअवधकृत वशक्षा -शाखा  ९८४८८०७४०३ 

७ मोदराज भट्ट वस .अ.हे.ब.  स्िास्थ्य शाखा ९८४६०७५२२२ 

८ कृष्ण भट्ट अवधकृत छैटौं स्िास्थ्य शाखा ९८५६०४०१९९ 

९ दशतन न्यौपाने अन्तररक लेखा पररक्षक  9847410338 

१० विनोद वबश्वकमात प्रा  .स.  कृवष शाखा ९८६५००४३३५ 

११ अमतृ पोखरेल प्रा  .स.  पशु शाखा 9855082143 

१२ सयुत िौतम प्रा  .स.  वशक्षा -शाखा  ९८६०१७९८०४ 

१३ अवस्मता अवधकारी सि र्वन्जवनयर प्रावबवधक शाखा ९८४९७३६८४३ 

१४ तेजनाथ पाठक िडा सवचि प्रशासन शाखा ९८४७७५००१४ 
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क्र सं नाम पर्द शाखा फोन नं 

१५ अप्सरा पौडेल ररज्याल िडा सवचि प्रशासन शाखा ९८४७६६५६६४ 

१६ कविता पाण्डे िडा सवचि प्रशासन शाखा 9849724971 

१७ धन कुमार िुरुङ अ .सब-र्वन्जवनयर  प्रावबवधक शाखा 9860453141 

१८ अन्ज ुथापा अ .सब-र्वन्जवनयर  प्रावबवधक शाखा 9862816247 

१९ विजय िुरुङ अ .सब-र्वन्जवनयर  प्रावबवधक शाखा 9856041559 

२० बसन्त भट्ट खा .पा.स.टे  प्रावबवधक शाखा 9842981643 

२१ रावजन िुरुङ कम्प्यटुर अपरेटर सचूना प्रवबवध शाखा 9846271190 

२२ वखल कुमारी िुरुङ वफल्ड सहायक  9846188398 

२३ वनरु िरुुङ वफल्ड सहायक  9862785227 

२४ प्रेम प्रकाश आर सी ना .कृ.से.प्रा.  कृवष शाखा ९८६७७५१७६४ 

२५ तेज माया िुरुङ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८४६१२४८३० 

२६ यम बहादरु सनुार सिारी चालक  ९८१६१६०६२६ 

२७ चन्र कुमार बराम कायातलय सहयोिी  ९८१४४७४७५९ 

२८ रोल नारायण शे्रष्ठ कायातलय सहयोिी  ९८२७१७१३०८ 

 

कायतपावलकाको कायातलयमा कायतरत कमतचारीहरु बाहेक ८ िटा िडा कायातलयहरुमा िडा सवचि र कायातलय 

सहयोिी समेत कमतचारीहरु कायतरत रहेका छन् । 

२.३ भत्तपतक सिपवभ  

िाउँ कायतपावलकाको वजवन्स शाखासंि रहेको तथ्यांक अनुसार िाउँपावलकाको स्िावम्िमा िाउँ क्षेत्रवभत्र 

िाउँपावलकाको प्रशासवनक भिन र ६ िटा िडा कायातलय भिन रहेका छन् भने िडा नं २ र ६ को िडा कायातलय 

भिन बन्न बाँकी रहेको दवेखन्छ ।  
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पररच्छेद - ३ 

राजश्व अधधकार र आर् सिभावना ववश्िेषण 
यस पररच्छेदमा संविधान र प्रचवलत कानून बमोवजम प्राप्त अवधकार अनुसार िाउँपावलकाको आन्तररक आय 

पररचालनको सम्भाव्यतालाई वशषतकित रुपमा विस्ततृ विशे्लषण िररएको छ । यसबाट िाउँपावलकाको आन्तररक 

आय पररचालनको विद्यमान अिस्था तथा सम्भािनाको विस्ततृ विशे्लषणका आधारमा पवहचान िररएका 

मदु्दाहरूलाई राजस्ि सधुार कायतयोजनाले सम्िोधन िने विश्वास वलर्एको छ । 

३.१ राजस्व अधधकार सिबन्धी संवैधापनक तथा कानुनी व्र्वस्था  

नेपालको संविधानले िाउँपावलकालाई प्रदान िरेका राजस्ि अवधकार दहेाय बमोवजम रहेको  छाः 

 सम्पवत्त कर  विज्ञापन कर 

 घर बहाल कर  व्यिसाय कर 

 घर जग्िा रवजष्रेशन शलु्क  भमूीकर (मालपोत)  

 सिारी साधन कर  दण्ड जररिाना 

 सेिा शलु्क दस्तुर  मनोरञ्जन कर 

 पयतटन शलु्क  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले िाउँपावलकालाई दहेायका राजस्ि अवधकार प्रदान िरेको छाः 

(क)  गाउँपालिकाको एकि राजस्व अलधकारः 

अ) कर 

 सभपलि करः आफ्नो क्षेत्रवभत्रको घर र घरजग्िामा घर र सो घरले चचेको जग्िामा सम्पवत्त कर लिाई बाकँी जग्िा 

र घर नभएका अन्य जग्िामा भमूीकर (मालपोत) लिाउनु पने व्यबस्था रहेको छ । “घरले चचेको जग्िा” भन्नाले 

घरले ओिटेको जग्िाको क्षेत्रफल र अवधकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्िासम्म पदतछ । (आवथतक ऐन, २०७५ 

र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन िनत बनेको ऐन, २०७५ िाट संशोवधत ब्यिस्था) 

 भूलम कर (मािपोत): आफ्नो क्षेत्रवभत्रको जग्िामा ्यस्तो जग्िाको उपयोिका आधारमा भमूीकर िा मालपोत 

लिाउने व्यबस्था छ । तर, सम्पवत्त कर लिाएको अिस्थामा भवूमकर (मालपोत) लिाउन पार्दनै । (आवथतक ऐन 

२०७५ िाट संशोवधत ब्यिस्था) 

 घर जग्गा बहाि करः कुनै व्यवक्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, िोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्िा 

िा पोखरी परैू िा आंवशक तिरले बहालमा वदएकोमा घरजग्िा बहाल कर लिाउन सवकने व्यबस्था छ। (तर खण्ड 

६८, संख्या ३, भाि ५, वमवत २०७५।१।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकावशत सचूना अनुसार प्राकृवतक व्यवक्तले 

आजतन िने घर बहाल आयमा लाग्ने घर बहाल कर मात्र सम्बवन्धत स्थानीय तहले संकलन िने व्यबस्था िरेको 

छ ।) 
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 व्र्वसार् करः पजूीित लिानी र आवथतक कारोबारको आधारमा स्थानीय तहले व्यबसाय कर लिाउने व्यबस्था 

रहेको छ ।  

 सवारी करः टािा, ररक्सा, अटोररक्सा, विद्यवुतय ररक्सामा स्थानीय तहले सिारी कर लिाउन सक्छ । 

 जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः आफ्नो क्षेत्रवभत्र ऊन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), किाडी माल, 

जीिजन्तुको हाड, सीङ, प्िाँख, छालाको ब्यिसावयक उपयोि िरे बापत स्थानीय तहले यस्तो कर लिाउन सक्छ 

। 

आ) शुल्क 

 बहाि लबटौरी शुल्कः आफुले वनमातण, रेखदखे िा सञ्चालन िरेको हाट, बजार िा पसल िा सरकारी जग्िामा 

बनेका संरचनाको उपयोि बापत स्थानीय तहले बहाल विटौरी शलु्क वलन सक्ने व्यबस्था छ । 

 पालकय ङ शुल्कः आफ्नो क्षते्रवभत्र सिारीलाई पावकत ङ सेिा उपलब्ध िराए बापत यो शलु्क लिाउन सवकन्छ । 

र्) सेवा शुल्क 

स्थानीय तहले उपलब्ध िराउने दहेायका सेिामा सेिाशलु्क लिाई उठाउन सक्ने व्यबस्था छ M 

 आफ्नो क्षेत्रवभत्र सञ्चालनमा रहेका केिलकार, रेवकङ, कायवकङ, बञ्जी जम्प, वजपप्लायर, प्याराग्लार्वडङ 

आवद मनोरञ्जन तथा साहसीक खेलकुद सम्बन्धी सेिा िा व्यिसायमा । 

 आफुले वनमातण, संचालन िा ब्यिस्थापन िरेका स्थानीय पिुातधार िा उपलब्ध िराएको खानेपानी, विजलुी, धारा, 

अवतवथ िहृ, धमतशाला, पसु्तकालय, सभािहृ, फोहरमैला व्यिस्थापन, सरसफाई, ढल वनकास, सडक बवत्त, 

शौचालय, पाकत , पौडी पोखरी, ब्यायामशाला, पयतटकीय स्थल, हाटिजार, पश ु िधशाला, शिदाहिहृ, 

धोविघाट, सडक, िसपाकत , पलु आवद सेिामा । 

 अचल सम्पवत्त िा अन्य कुनै विषयको मलू्यांकन सेिा शलु्क । 

 वसफाररश सम्बन्धी कुनै सेिा शलु्क । 

ई) र्दस्तुर 

 र्दताय, अनुमलत तथा नवीकरण र्दस्तुरः  दहेायका सेिा उपलब्ध िराए बापत स्थानीय तहले दस्तुर वलन सक्छ : 

–  एफएम रेवडयो संचालन, ‘घ’ िितको वनमातण र्जाजत पत्र, विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमत, 

सहकारी, प्राविवधक वशक्षा तथा व्यिसावयक तावलम, ट्युसन, कोवचङ सेन्टर, औषवध पसल, जग्िा विकास 

(प्लवटङ) 

–  ढुङ्िा, विट्टी, िालिुा, माटो, स्लेटजस्ता िस्तुको सभेक्षण, उ्खनन् तथा उपयोि  

   घरनक्सा पास   
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  ३५ वदन पवछ दतात िररने व्यवक्तित घटना   

   सबै वकवसमका वसफाररश तथा प्रमावणत सेिा 

उ)  लबक्री गनय सक्ने (केही नेपाल ऐनलाई संसोधन िनत बनेको ऐन २०७५ िाट संसोवधत ब्यिस्था) 

 िाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्र िाताबरणीय प्रभाि मलू्यांकन तथा प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षणबाट तोवकएको 

पररमाणमा स्लेट, ढुङ्िा, विट्टी, बालिुा एबम ्माटोजन्य िस्तुको वबक्री िनत सक्ने । 

 िाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्रको साितजवनक तथा ऐलानी जग्िामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहत्तर बहत्तर 

आवदको वबक्री िनत सक्ने । 

 यस्तो वबक्रीबाट प्राप्त रकम िाउँपावलकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा िनुतपने ।  

ऊ) सामुर्दालर्क वनबाट आर् प्राप्त गने (केही नेपाल ऐनलाई संसोधन िनत बनेको ऐन २०७५ िाट संसोवधत 

ब्यिस्था) 

 सामदुावयक िन उपभोक्ता सवमवतले िन पैदािार वबक्री तथा उपयोि सम्बन्धी आफ्नो िावषतक कायतयोजना बनाई 

िाउँपावलकाबाट स्िीकृत िराउनुपने । 

 िन पैदािारको वबक्री िापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रवतशत रकम सम्बवन्धत िाउँपावलकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा 

िनुतपने ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उपरोक्त कानूनी व्यबस्था र संघीय िन ऐन २०७६ मा िररएको सामदुावयक 

िन सम्बन्धी व्यबस्था एक आपसमा बावझन िएको अिस्था उ्पन्न भएको छ । 

(ख) प्ररे्दश तथा संघीर् कानून अनुसार प्राप्त हुने (र्दफा ११ (४))  

 प्राकृवतक स्रोत साधन र सेिा शलु्क रोयल्टी  

 खवनज पदाथतको उ्खनन् रोयल्टी  

 सामदुावयक िनको संचालन ब्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी  

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेिाबाट प्राप्त रोयल्टी  

 प्राकृवतक स्रोत साधन र सेिा शलु्क रोयल्टी   

 खानेपानी महसलु 

 स्थानीय साना सतह तथा भवूमित वसंचाई सेिा शलु्क 

 स्थानीय स्तरमा जवडिटुी तथा िैरकाष्ठ िन पैदािार उ्पादन, संकलन, प्रशोधन र िजार ब्यिस्थापन 

 जनरल अस्पताल, नवसतङ होम, वनदान केन्र र स्िास्थ्य संस्थाको दतात, संचालन अनुमवत 
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 स्थानीय साितजवनक यातायातको रुट अनुमवत, निीकरण 

 र्न्टरनेट सेिा, टेलीसेन्टर, केिल, तारविवहन टेवलवभजन प्रसारण अनुमवत, निीकरण 

 स्थानीय तहका पत्रपवत्रकाको दतात 

अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले िाउँपावलकालाई वनम्नअनुसार राजस्ि अवधकार प्रदान िरेको छाः 

(अ) एकि कर प्रशासन सभवन्धी ब्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ वाट संसोलधत ब्र्वस्था) 

(क) सिारी साधन कर प्रदशेले लिाउने र उठाउने । तर टािा, ररक्सा, अटोररक्सा र विद्यवुतय ररक्सामा सिारी साधन 

कर िाउँपावलकाले लिाउने र उठाउने 

(ख) घरजग्िा रवजष्रेशन शलु्कको दर प्रदशेले वनधातरण िने र िाउँपावलकाले उठाउने ।  

(ि) मनोरंजन करको दर प्रदशेले वनधातरण िने र िाउँपावलकाले उठाउने । 

(घ) विज्ञापन कर िाउँपावलकाले लिाउने र उठाउने । 

(ख), (ि) र (घ) बमोवजमको करिाट उठेको रकममध्ये ६० प्रवतशत रकम िाउँपावलकाको संवचत कोषमा 

जम्मा िरी ४० प्रवतशत रकम मावसक रुपमा प्रदशे सवञ्चत कोषमा जम्मा िनुतपने व्यबस्था रहेको छ ।  

 प्रदशेले सिारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदशे विभाज्य कोषमा जम्मा िनुतपने हुन्छ । प्रदशे विभाज्य कोषमा 

जम्मा भएको रकम ६० प्रवतशत रकम प्रदशे सरकारलाई र ४० प्रवतशत िाउँपावलकालाई बाँडफाँट हुने िदतछ । यस्तो 

रकम रावष्रय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोिले वनधातरण िरेको वनधातरण िरेको आधार र ढाँचा बमोवजम प्रदशे 

सरकारले स्थानीय तहलाई मावसक रुपमा उपलब्ध िराउनु पने हुन्छ । 

(आ) राजस्व बाँडफाँट  

नेपाल सरकारले संकलन िरको मलू्य अवभिवृद्ध कर र आन्तररक उ्पादन तफत को अन्तशलु्कबाट संकलन भएको 

रकमको १५ प्रवतशत स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यबस्था छ । रावष्रय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोिले 

वनधातरण िरेको आधार र ढाचँा बमोवजम यस्तो रकमको बाडँफाँट  हुने िदतछ । यस्तो रकम स्थानीय सवञ्चत कोषमा 

मावसक रुपमा प्राप्त हुने व्यबस्था छ । प्राकृवतक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समेत आयोिको वसफाररसमा प्राकृवतक 

श्रोतको उपयोिबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई २५ प्रवतशतले हुने रकम बाँडफाँट िररन्छ । यस्तो रोयल्टी स्थानीय 

तहलाई बावषतक रुपमा प्राप्त हुने व्यबस्था छ । 

(र्)  अनुर्दान 

 लविीर् समानीकरण अनुर्दानः खचतको आिश्यकता र राजस्िको क्षमताको आधारमा रावष्रय प्राकृवतक स्रोत 

तथा वित्त आयोिको वसफाररशमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

 सशतय अनुर्दानः कुनै योजना कायातन्ियन िनत आयोिले तोकेको आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 
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 समपूरक अनुर्दानः पिूातधार वबकास सम्बवन्ध कुनै योजना कायातन्ियन िनत योजनाको कुल लाितको अनुपातका 

आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

 लवशेष अनुर्दानः कुनै खास उद्देश्य र योजनाको लावि संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

(ई) वैरे्दलशक सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 

 नेपाल सरकारको पूितस्िीकृवत वलएर मात्र िैदेवशक अनुदान िा सहयोि वलन िा बैदवेशक अनुदान िा सहयोिमा 

योजना िा कायतक्रम कायातन्ियन िनत िराउन सक्ने । 

 नेपाल सरकारको सहमवत वलएरमात्र रावष्रय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोिले वसफाररस िरेको वसमा वभत्र 

आन्तररक ऋण वलन सक्ने । 

 स्थानीय तहले नेपाल सरकारस“ि मनावसब कायतका लावि ऋण वलन सक्ने  

उपरोक्त कानूनी व्यिस्था बमोवजम स्थानीय तहले राजस्ि अवधकारको उपयोि िदात कानून बमोवजम िाहेक कुनै कर 

लिाउन, उठाउन र ऋण वलन नपाउने ब्यिस्था हुनुका साथै वनम्न अनुसारका थप ब्यिस्थाहरू रहेका छन् । 

 कर लिाउँदा रावष्रय आवथतक नीवत, िस्तु तथा सेिाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, वछमेकी प्रदशे तथा 

स्थानीय तहलाई प्रवतकुल असर नहुने िरी लिाउनु पने संिैधावनक ब्यिस्था रहेको । 

 कूटनीवतक वनयोि, कूटनीवतज्ञ, िैदवेशक ऋण िा सहायताबाट संचावलत पररयोजनािाट हुने पैठारी, सामवुहक िा 

संयुक्त आिासको वबक्री नभएको स्टक, सामवुहक आिासको साितजवनक उपयोिको क्षेत्रमा कर नलाग्ने  

 सेिा शलु्क असलुी कायत आफै िा ब्यिस्थापन करार िा साितजवनक वनजी साझेदारीिाट िनत सक्ने । 

३.२. आन्तररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 
मावथ उवल्लवखत राजस्ि अवधकार सम्बन्धी कानूनी व्यबस्थाका आधारमा यस िाउँपावलकाको सम्भाव्य आय 

वशषतकहरूको पररचालनको अिस्था विशे्लषण िररएको छ । यस अन्तितत िाउँपावलकामा सम्भािना भएका आय 

वशषतकहरूको संभाव्यता, दर वनधातरण र संकलनको अिस्थालाई दहेाय बमोवजम पवहचान िररएको छ : 

तालिका न.ं ४: आन्तररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

क्र.स.ं आर्का लशषयक सभभावना र्दर लनधायरण संकिन 

क. करतफय   

१ भवूम कर (मालपोत) भएको भएको भएको 

२ सम्पवत्त कर   भएको भएको भएको 

३ सिारी कर  नभएको भएको नभएको 

४ घर जग्िा बहाल कर   भएको भएको भएको 

५ व्यिसाय कर   भएको भएको भएको 
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क्र.स.ं आर्का लशषयक सभभावना र्दर लनधायरण संकिन 

६ जडीबुटी, किाडी र जीिजन्तु कर भएको भएको नभएको 

७ विज्ञापन कर भएको भएको नभएको 

ख. गैरकर 

१ ढंुिा, विट्टी, बालिुा, एिम ्माटोजन्य 

िस्तुको वबक्री  

भएको भएको भएको 

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहत्तर, 

बहत्तर वबक्री  

भएको भएको भएको 

३ सामदुावयक िन पैदािार वबक्री  भएको नभएको नभएको 

४ नक्सापास दस्तुर   भएको भएको भएको 

५ व्यवक्तित घटना दतात विलम्ब दस्तुर भएको भएको भएको 

६ बहाल विटौरी शुल्क   भएको भएको भएको 

७ पावकत ड्ड शुल्क   भएको भएको नभएको 

८ फोहरमैला व्यिस्थापन शुल्क  भएको नभएको नभएको 

९ स्थानीय खानेपानी महसलु  नभएको नभएको नभएको 

१० स्थानीय विद्यतु् महसलु  नभएको नभएको नभएको 

११ मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकुद 

सम्िन्धी सेिा तथा व्यिसायमा 

सेिाशुल्क (केिलकार, टेवकड्ड, 

कायावकड्ड, िन्जीजम्प, 

वजपफलायर, प्याराग्लाईवडड्ड 

आवद)  

नभएको नभएको नभएको 

१२ वनमातण, संचालन र व्यिस्थापन 

िरेका स्थानीय पूिातधार तथा सेिामा 

सेिा शुल्क (अवतवथ िहृ, सभािहृ, 

सडक िवत्त, शौचालय, पाकत , 

व्यायामशाला, पयतटकीय स्थल, 

हाटबजार, पशु िधशाला, शिदाह 

िहृ, िसपाकत  आवद)  

भएको भएको नभएको 

१३ मलू्यांकन सेिा शुल्क  भएको भएको भएको 

१४ दतात, अनुमवत तथा निीकरण दस्तुर 

(एफएम रेवडयो संचालन, घ िितको 

वनमातण र्जाजतपत्र, विद्यालय 

१५स्थापना, स्थानीय स्तरका 

व्यापाररक फमत  (आंवशक) 

भएको भएको भएको 

१५ ढुड्डा, विट्टी, बालिुा, माटो, 

स्लेटजस्ता िस्तुको सभेक्षण, 

उ्खनन् तथा उपयोि शुल्क  

भएको भएको भएको 
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क्र.स.ं आर्का लशषयक सभभावना र्दर लनधायरण संकिन 

१६ वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुर भएको भएको भएको 

१७ दण्ड जररिाना   भएको भएको नभएको 

 

प्रस्तुत तावलकामा विद्यमान कानुनी प्रािधान अनुसार िाउँपावलकाले वलन पाउने कर तथा िैरकरहरुको आधारभतू 

अिस्था शीषतकित रुपमा प्रस्तुत िररएको छ ।  

तावलका अनुसार करतफत  ७ शीषतक र िैरकरतफत  १७ शीषतकमा आन्तररक आयको विद्यमान अिस्था विशे्लषण 

िररएको छ । यस तावलका अनुसार िाउँपावलकाले वलनसक्ने सात वकवसमका करमध्ये िाउँपावलकाका सम्बवन्धत 

कमतचारीहरूसिँको छलफल, स्थानीय तहको भ्रमण तथा िाउँपावलकाका दस्तािेजहरूको अध्ययनका आधारमा ७ 

वकवसमका करहरु संकलनको सम्भािना रहेको दवेखन्छ । त्काल संभािना नदवेखएको ईररक्सा लिायतका सिारी 

साधनहरुको पवन दर वनधातरण िररएकोले सबै १५ वकवसमका करको दर वनधातरण भएको मध्य जवडबुटी, किाडी, 

जीिजन्तु कर, सिारी कर, पावकत ङ, रेवकङ, पयतटन, मानोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बाहकेका अन्य ७ वकवसमका 

शीषतकबाट मात्र राजस्ि संकलन भएको दवेखन्छ ।  

िैरकरतफत का राजस्िका ४ समहुका ११० शीषतकमध्ये १४ शीषतकमा संकलनको सम्भािना भएको पार्ए पवन १० 

शीषतकको दर वनधातरण भएको र ८ िटा शीषतकहरुबाट मात्र राजस्ि संकलन भएको पार्एको छ । 

३.३ आन्तररक राजस्वका प्रमुख िेस् र सिभावना 
३.३.१ कर राजस्व 

क. सभपलि कर   

हािको अवस्थाः िाउँपावलकाले आ.ि. ०७४।०७५ दवेख सम्पवत्त कर कायातन्ियनमा ल्याएको छ । 

िाउँपावलकाको आवथतक ऐन २०७६ ले घरसंरचना र सो घरसंरचनाले चचेको (वप्लन्थ एररया) जग्िामा सम्पवत्त कर 

लिाउने व्यिस्था िरेको छ । जग्िाको मलू्यांकन दर कायम िदात व्यापाररक के्षत्रको जग्िाको सबैभन्दा बढी रु. 

२७,१०० प्रवत रोपनी र खेतीयोग्य जग्िाको सबैभन्दा कम रु. ३० प्रवत रोपनी वनधातरण िरेको छ ।  

िाउँपावलकाले सम्पवत्त कर बापत ित आ.ि. २०७७।७८ मा रु. ९६१,५६७ संकलन िरेकोमा चाल ुआ.ि. २०७८।७९ 

मा सम्पवत्त बापत रु. ३१०,१७१ संकलन िरेको छ । िाउँपावलका कायातलय लिायत सबै ८ िटा िडा कायातलयहरुमा 

वबवलङका लावि कम्प्युटर सफ्टिेयरको व्यिस्था रहेको साथै हाते वबल पवन काट्ने अभ्यास रहेको छ ।  

संभाव्र्ताः  

िाउँपावलकाले २०७५ मा िरेको सभेक्षण अनुसारको कुल घरधरुी  संख्या ४६४२ भएको र हालको कानूनी व्यबस्था 

अनुसार घर तथा घरले चचेको जग्िाको मात्र सम्पवत्त कर वलन सवकने भएकोले संभाव्यता िणना िदात सम्पणूत घरधरुी 

मध्ये कररब ५०० दवेख ७०० घरहरु पवतत र ऐलानी जग्िामा बनेको अनुमानका आधारमा सम्पवत्त करमा ४००० 

करदाता रहने अनुमान िररएको छ । हाल िाउँपावलकाले विितको एकीकृत सम्पवत्त कर सम्बन्धी व्यबस्था नै सबै 
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जग्िा र घरमा सम्पवत्त कर वलने िरेको कारण करदाताले न्यूनतम रु २२ दवेख अवधकतम रु २७,१०० सम्म कर वतने 

िरेको पार्न्छ । तर अि उप्रान्त घर र घरले चचेको जग्िाको मात्र सम्पवत्त कर वलन पार्ने हुंदा प्रवत करदाता औषत 

रकममा व्यापक कमी आउने दवेखएकोले औषत करदाता रु ३०० का दरले रकम अनुमान िररएको छ । 

सुधारका पिहरः  

सम्पवत्त कर सम्बन्धी संशोवधत कानूनी व्यबस्था कायातन्ियनमा नआर्सकेको र सम्भावित सबै करदाता करको 

दायरामा आर्नसकेको अिस्थामा सम्पवत्त करका सम्बन्धमा िाउँपावलकाले सधुार िनुतपने विषयहरु वनम्नअनुसार 

रहेको दवेखन्छाः 

 िाउँपावलकाको आवथतक ऐनमा हाल भएको सम्पवत्तकर सम्बन्धी प्रािधानलाई व्यबहारमा कायातन्ियनमा ल्याउने ।  

 सम्पवत्त मलू्यांकन दर, सम्पवत्त करको दर पनुरािलोकन िरी यथाथतपरक बनाउने र सफ्टिेयरमा आिश्यक पररमाजतन 

िने ।  

 करको दायरामा नआएकालाई सचूनामलूक, जनचेतनामलूक तथा अन्य कायतक्रमहरु माफत त करको दायरामा 

ल्याउने । 

 सबै िडामा कम्प्युटरमा आधाररत वबवलङ पद्धवतलाई अवनिायत िने । 

 सम्पवत्त करको विजकलाई सचूना प्रविवधको माध्यमद्वारा करदातालाई अवग्रम रुपमा जानकारी िराउने पद्धवत 

शरुुिने । 

 

ख. भूलम कर (मािपोत)  

हािको अवस्थाः िाउँपावलकाको आवथतक ऐन, २०७६ ले सम्पवत्त कर लिाउने भनी तोवकएको जग्िाबाहेकका 

अन्य जग्िामा भवूमकर (मालपोत) लिाउने व्यिस्था िरेको छ । भमूीकर (मालपोत) वलंदा सम्पवत्त कर प्रयोजनका 

लावि कायम भएको जग्िाको मलू्य र करको दरका आधारमा वलने िररएको छ । िाउँपावलकाले करदाताबाट सम्पवत्त 

कर र भमूीकर (मालपोत) भनी एउटै विल/रवसद वदने िरेको भए पवन भमूीकर (मालपोत) र सम्पवत्त कर लाग्ने जग्िाको 

के्षत्रफल छुट्याई कर वलने िरेको छैन ।  

िाउँपावलकाले आ.ि. ०७४।०७५ देवख नै सम्पवत्त कर कायातन्ियनमा ल्याएको हुदा ् यस पवछका आ.ि. २०७७।७८ 

सम्मका लावि बक्यौता मालपोत रकम मात्र असूल िरररहेको छ । चाल ुआ.ि. २०७८।७९  मा मालपोत बापत रु 

१,१२,१८१ संकलन िरेको दवेखन्छ ।  

संभाव्र्ताः  

िाउँपावलकामा नीवज स्िावम्िको जग्िा सम्बन्धी एकीन विबरण उपलब्ध छैन । मालपोत कायातलयबाट पवन यस्तो 

विबरण उपलब्ध हुन सकेन । िाउँपावलकाको िस्तुित विबरण २०७८ अनुसार घरधरुी संख्या ४६४२ दवेखएको भए 

पवन कवतपय करदाताको घरधरुी अलि दवेखए पवन जग्िा र घरको स्िावम्ि एकै व्यवक्तको नाममा रहेको र कवतपय 

करदाताको सम्पवत्त कर लाग्ने बाहेक मालपोत लाग्ने जग्िा नहुने समेत संभािनालाई ध्यानमा राखी  कुल मालपोत 

करको करदाता संख्या ४००० अनुमान िररएको छ । साथै प्रवत करदाता औसत रु ३०० का दरले अनुमान िररएकोछ । 
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सुधारका पिहरः  िाउँपावलकामा मालपोत करदाता सम्बन्धी विस्ततृ र यकीन तथ्यांक उपलब्ध छैन । यसकारण 

मालपोतको करदाता सम्बन्धी विस्ततृ र यकीन तथ्यांक संकलन र वनयवमत अद्यािवधकरणको व्यिस्था िनुत  

आिश्यक दवेखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु दहेायअनुसार छन् : 

 मालपोत कायातलयबाट तथ्यांक संकलन िरेर अथिा मालपोत कायातलयसिँको समन्ियमा नयाँ नापी िरेर 

भवूमसम्बन्धी यकीन र विस्ततृ तथ्यांकीय आधार तयार िने 

 सबै िडामा कम्प्युटरमा आधाररत वबवलङ पद्धवतलाई अवनिायत िने 

 आवथतक ऐनमा पररमाजतन िरी मालपोत र सम्पवत्त कर एकैपटक उठाउने कानूनी व्यबस्था िने  

 मालपोत लाग्ने जग्िाको मलू्यांकनमा आिश्यकता अनुसार पररमाजतन िने 

ग. घरजग्गा वहाि कर  

हािको अवस्थाः  िाउँपावलकाको आवथतक ऐन २०७६ ले िाउँपावलका के्षत्रवभत्र कुनै व्यवक्त िा संस्थाले भिन, 

घर, पसल, ग्यारेज, िोदाम, टहरा, छप्पर, जग्िा िा पोखरी परैु िा आंवशक दिरले िहालमा वदर्एकोमा िहाल 

रकमको १२ प्रवतशतका दरले िहाल कर लिाउने व्यिस्था िरेको छ । आ.ि. २०७७।७८ मा यस शीषतकमा रु. 

३९२७३२ संकलन भएको दवेखन्छ । िाउँपावलकाले राजश्व सम्बन्धी वशषतक अनुसार राजश्व प्रबिृ निरेकोले कुन 

वशषतकमा कवत संकलन भएको हो भनी एवकन िनत कवठन दवेखन्छ ।  

संभावनाः  बजार के्षत्रहरुमा पक्की घरहरुको आवधक्यता रहेको भए पवन अवधकांश ग्रामीण भेिमा कच्ची घरहरु 

रहेको र बजार क्षेत्रमा मात्र घर बहालमा वलने वदने िरेको अिस्था छ । बजार क्षेत्रमा पवन प्रायजसो कायातलय, संघ 

संस्थाहरुले घरबहालमा वलने िरेका छन् । व्यापाररक प्रयोजन र आिावसय प्रयोजनका लावि भाडामा वदने िरेका घर 

जग्िाहरु न्यून संख्यामा रहेको छ । 

िाउँपावलकामा के कवत व्यवक्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, िोदाम आवद भाडामा लिाएका छन् भन्ने 

यकीन तथ्यांक उपलब्ध नभएको कारण आवथतक जनिणनाको तथ्यांकलाई आधार बनाई वनम्नअनसुार घरजग्िा 

बहाल कर अनुमान िररएको छाः 

तालिका न.ं ५ : घरजग्गा वहाि करको सभभाव्र्ता लवशे्लषण 

क्र 

सं 
 प्रर्ोजनका आधारमा बहािमा बस्ने 

कुि 

संख्र्ा 

बहािमा बस्ने 

अनुमालनत संख्र्ा 

(क) 

मालसक औषत 

अनुमालनत भाडा रकम 

(ख)  

वालषयक भाडा 

रकम  (ग)  

क X ख X १२ 

घर बहाि कर 

(घ)  

(ग) को १2 

प्रलतशत* 

१ बैंक २ २ ४०००० ८०००० ९६०० 

२ सहकारी ८ ८ २००० १६००० १९२० 

३ वनजी विद्यालय १ १ ५००० ५००० ६०० 

४ होटेल तथा रेिुरेन्ट १८ ५ ५००० २५००० ३००० 

५ घरायसी प्रयोजनमा बस्नेहरु २०० २० १५०० ३०००० ३००० 
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क्र 

सं 
 प्रर्ोजनका आधारमा बहािमा बस्ने 

कुि 

संख्र्ा 

बहािमा बस्ने 

अनुमालनत संख्र्ा 

(क) 

मालसक औषत 

अनुमालनत भाडा रकम 

(ख)  

वालषयक भाडा 

रकम  (ग)  

क X ख X १२ 

घर बहाि कर 

(घ)  

(ग) को १2 

प्रलतशत* 

६ सरकारी तथा िसै संघ संस्थाहरु १० ५ ७००० ३५००० ४२०० 

७ अन्य व्यिसायहरु ४०० २०० २५०० ५००००० ६०००० 

जभमा ८७५ ५८७ ५८००० ६९१००० ८२३२० 

 

मावथको तावलकाको विशे्लषण अनुसार िाउँपावलका क्षेत्रवभत्र घर बहालमा लिाउने व्यवक्तहरुले संस्थाित 

प्रयोजनका लावि बहालमा लिाउनेहरुका लावि १२ प्रवतशत र व्यवक्तित प्रयोजनका लावि बहालमा लिाउनेहरुका 

लावि १० प्रवतशत मात्र करको दर प्रस्ताि िदात िावषतक रुपमा िाउँपावलकाले कररब रु. ८२,३२०/-  बहाल कर उठ्न 

सक्ने अनुमान िररएको छ ।  

सुधारका पिहरः िाउँपावलकाका पदावधकारी, कमतचारी तथा सरोकारिालासंिको छलफल तथा स्थानीय स्तरको 

अध्ययन भ्रमणका आधारमा घरबहाल करमा सधुारका लावि वनम्नअनुसार सझुािहरू प्रस्ततु िररएको छाः 

 घरबहाल करको दरलाई प्रिवतशील बनाउने उदाहरणका लावि धेरै बहाल रकम आयआजतन हुने करदातासंि 

अवधक दरमा (बैंक, विद्यालय, होटल तथा ठूला व्यिसावयक प्रयोजनिापत संकलन हुने बहालमा १० 

प्रवतशतका दरले) र कम बहाल आयतआजतन िने करदातासँि कम दरमा (घरायसी प्रयोजनमा संकलन हुने 

बहालमा ५ प्रवतशतका दरले) घरिहाल करको प्रवतशत वनधातरण िने । 

 घरबहालमा वदनेहरुको लित संकलन िने र वनयवमत अद्यािवधक िने व्यिस्था िने 

 आवथतक िवतविवधका आधारमा बजार के्षत्रलाई विवभन्न िितमा ििीकरण िरी सो अनुसार न्यूनतम घर बहाल    

दर वनधातरण िरी सोही दरमा आधाररत भई कर असुली िने 

 घरधनी तथा बहालमा बस्ने दिैुलाई बहाल करको विषयमा जानकारी िराउने 

 सम्पवत्त कर, व्यबसाय कर र घर जग्िा बहाल कर संकलनलाई एकीकृत रुपमा एकै पटक उठाउन सवकने िरी 

तथ्यांक र असलूी प्रकृयामा सफ्टिेयर पद्धवत विकास िरी कायातन्ियनमा ल्याउने 

घ. व्र्वसार् कर 

हािको अवस्थाः प्रचवलत कानूनी व्यबस्था अनुसार िाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्र सञ्चालनमा रहेका उद्योि, 

व्यापार, व्यिसाय र सेिामा व्यिसायको प्रकृवत, पूँजीित लिानी र आवथतक कारोबारका आधारमा व्यिसायको 

बिीकरण िरी दतात र िावषतक नविकरणमा व्यबसाय कर लिाउन सवकन्छ । िाउँपावलकाले आ.ि. २०७७।७८ मा 

यस शीषतकमा रु ५३,६००/- आम्दानी िरेको दवेखन्छ । िाउँपावलकाको आवथतक ऐन २०७९ बमोवजम व्यबसाय 

करको दर न्यूनतम रु. ३०० वमठार् पसल देवख अवधकतम रु. १०,०००/- सम्म वनधातरण िररएको छ ।  
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संभावनाः िाउँपावलकाले तयार िरेको बस्तुित विबरण अनुसार हाल िाउँक्षेत्रमा कररब २६२ उद्योि व्यिसाय 

सञ्चालनमा रहेको दवेखन्छ । िाउँपावलकाले आ.ि. २०७७।७८६ मा उठाएको व्यबसाय करमा विितको बक्यौता 

र अन्य कर समेत समािेश भएको पार्एकोले आिमी िषतहरुमा वनम्नअनुसार व्यिसाय करको सम्भाव्यता आकँलन 

िररएको छाः 

तालिका न.ं ६: व्र्वसार् करको सभभाव्र्ता लवशे्लषण 

क्र सं व्र्ापार व्र्वसार्को लववरण संख्र्ा  करको औसत र्दर सभभालवत आर् 

१ होटेल रेिुरेन्ट ३० ३००० ९०००० 

२ वित्तीय संस्था/सहकारी ८ ७००० ५६००० 

३ घरेल ुउद्योि १० २५०० २५००० 

४ वनजी विद्यालय २ २५०० ५००० 

५ रार्स वमल ८ २५०० २०००० 

६ फवनतचर उद्योि तथा साःवमल  ४ २००० ८००० 

७ वनजी अस्पताल ० ५००० ० 

८ अन्य व्यिसाय २०० १००० २००००० 

जभमा २६२  ४०४००० 

 

मावथको विशे्लषण अनुसार िाउँपावलकामा कुल व्यिसाय कर ४,०४,०००/- उठाउन सवकने दवेखन्छ । चालु 

आ.ि.का २०७८/७९ लावि िाउँपावलकाको यस शीषतकमा रु. १००,०००/- संकलन हुने अनुमान िरेको छ । 

िाउँपावलकाले िरेको अनुमान सम्भाव्यताको तुलनामा वनकै कम रहेको कारण अवधकांश व्यबसायहरु व्यबसाय 

करको दायरामा ल्याउन बाँकी रहेको अनुमान िनत सवकन्छ ।  

सुधारका पिहरः व्यबसाय कर संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि िाउँपावलकाले वनम्नवलवखत कायतहरू िनत 

आिश्यक दवेखन्छाः 

 िाउँपावलका क्षेत्रवभत्र सञ्चावलत सबै वकवसमको व्यिसायको लित तयार िने  

 घमु्ती टोली खटाई स्थलित रुपमै व्यबसाय दतात िरी प्रमाणपत्र वदने र कर संकलन िने व्यबस्था िने  

 एकै प्रकारको व्यिसायलाई व्यिसायमा भएको लिानी तथा कारोिारको आधारमा ििीकरण िरी करको दरमा 

पररमाजतन िने  

 व्यबसाय दतात, नविकरण र खारेजी सम्बन्धी स्पि कायतविवध तयार िरी कायातन्ियनमा ल्याउने 
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ङ. जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर  

हािको अवस्था र सभभाव्र्ताः  िाउँपावलकाले आवथतक ऐन २०७६ मा जडीबटुी र जीिजन्तु करको दर वनधातरण 

िरेको भएता पवन ित आ.ब. २०७७।७८ र चाल ुआ.ि. मा समेत हालसम्म यसबापत कुनै आम्दानी भएको दवेखदनै 

। शहरीकरण बढ्द ैिएको पररपे्रक्ष्यमा किाडी करको सम्भािना बढ्द ैिएको छ भने जवडबटुी करको केही संभािना 

रहेको दवेखन्छ । तर यी दबुै करका आधार सम्बन्धी यकीन तथ्यांक िाउँपावलकामा उपलब्ध छैन र सरोकारिाला 

संिको छलफलका आधारमा त्काल यस स्रोतबाट कुनै उल्लेख्य रकम आम्दानी हुन सक्ने समेत नवदखएकोले कुनै 

रकम अनुमान िररएको छैन । 

सुधारका पिहरः  किाडी, जडीिटुी र जीिजन्तु कर संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि वनम्न कायतहरू िनत 

आिश्यक दवेखन्छाः 

 िाउँ के्षत्रमा संकलन भै व्यबसावयक उपयोि हुने किाडी, जवडबटुी र जीिजन्तुको पररमाण एकीन िरी कर 

असलूीका लावि ठेक्का बन्दोबस्त िने । 

 जवडबटुी, जीिजन्तु तथा किाडी कर उठाउन ठेक्का बन्दोबस्त िनत संभि नभएको अिस्थामा ्यस्ता िस्तुको 

कारोबार िने व्यबसायीहरुलाई व्यबसाय करको दायरामा ल्याउने । 

च. सवारी कर  

हािको अवस्था र सभभाव्र्ताः िाउँपावलका वभत्रका केही बजार के्षत्रमा अटोररक्सा तथा विद्यतुीय ररक्सा जस्ता 

सिारी साधन सञ्चालनको संभािना रहेको भएता पवन यस्ता सिारीको दतात, अनुमवत, नामसारी, निीकरण तथा 

खारेजीका लावि आिश्यक कानून तथा आिश्यक दक्ष जनशवक्तको व्यबस्थापन नभएसम्म यस शीषतकमा कुनै रकम 

प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले यसबाट हाललाई कुनै रकम आम्दानी हुने अनुमान िररएको छैन । 

सुधारका पिहरः  सिारी कर संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि वनम्न कायतहरू िनत आिश्यक दवेखन्छाः 

 सितप्रथम अटोररक्सा तथा विद्यतुीय ररक्सा जस्ता सिारी साधनको दतात, अनुमवत, नामसारी, निीकरण 

तथा खारेजी सम्बन्धी कानूनी व्यबस्था िने 

 कानूनी व्यबस्थासंिै आिश्यक जनशवक्त िनत  व्यबस्थापन िने 

 आवथतक ऐन २०७६ को अनुसचूीमा प्रदशेको के्षत्रावधकार वभत्र पने सिारी साधनहरुको पवन करको दर 

वनधातरण भएको दवेखएकोले आवथतक ऐनमा आिश्यक पररमाजतन िने ।  

छ) लवज्ञापन कर 

हािको अवस्था र सभभावना : िाउँपावलकाको आवथतक ऐन २०७६ ले िाउँपावलका क्षेत्रवभत्रका साितजवनक 

जवमनमा होवडतङ बोडत, सार्न बोडत, ब्यानर जस्ता विज्ञापनका सामग्रीहरु राखेमा प्रवत िित फुटका वहसाबले विज्ञापन 

कर वलने िरी दर वनधातरण िरेको छ । यस वशषतकमा दररेट वनधातरण भएता पवन अवहले सम्म कुनै राजश्व संकलन 

भएको दवेखदनै । 
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सुधारका पिहरः  विज्ञापन कर संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि वनम्न कायतहरू िनत आिश्यक दवेखन्छाः 

 िाउँपावलका के्षत्रमा रहेका विज्ञापन सामग्री सम्बन्धी लित संकलन िने । 

 विज्ञापन सामग्रीको आकारका अवतररक्त विज्ञापनका विषयिस्तुलाई पवन ििीकृत िने िरी विज्ञापन कर 

व्यबस्थापन कायतविवध तजुतमा िरी कायातन्ियनमा ल्याउने । 

 विज्ञापन करको अनुिमनलाई प्रभािकारी बनाई कानून बमोवजमका सबै विज्ञापन सामग्रीलाई करको दायरामा 

आउने विषय सवुनवश्चत िने । 

 साितजवनक जग्िा बाहेक वनजी घर र जग्िामा रावखएका विज्ञापन सामग्रीमा समेत कर लिाउने िरी कानूनी 

व्यबस्था िने । 

३.३.२ गैरकर राजस्व 

क) बहाि लबटौरी शुल्क 

हािको अवस्था र सभभावना :  िाउँपावलकाले आवथतक ऐनमा व्यबस्था िरी आफ्नो स्िावम्िमा रहेको जग्िा र 

साितजवनक, पवतत एबम ्ऐलानी जग्िामा बनेका संरचनालाई आिासको लावि अलि अलि बहाल विटौरी शलु्कको 

दर कायम िरेको छ । िाउँपावलकामा संकलन हुने राजश्वको वशषतक अनुसार आम्दानी प्रवबि नभएकोले यस वशषतकमा 

कवत राजश्व संकलन भएको हो भन्ने एवकन िनत कवठन दवेखन्छ । विितमा यस्तो शलु्कमा अन्य रकम समेत समािेश 

भै जम्मा भएको जानकारी  लेखा शाखाबाट प्राप्त भएको र िाउँपावलकामा यस्ता करदाता सम्बन्धी एकीन तथ्यांक 

नभएकोले कायातशालामा भएको छलफलका आधारमा आिामी िषतहरुमा यस्ता करदाता २०० हुने र प्रवत करदाता 

रु ५०० का दरले शलु्क प्राप्त हुने अनुमान िररएको छ । 

सुधारका पिहरः  बहाल विटौरी शलु्क संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि वनम्न कायतहरू िनत आिश्यक दवेखन्छाः 

 साितजवनक, पती र ऐलानी जग्िा तथा ्यस्ता जग्िामा बनेका घर, टहरा तथा अन्य संरचना सम्बन्धी विस्ततृ 

तथ्यांक संकलनलाई अवन्तम रुप वदई बहाल विटौरी शलु्कको दायरामा ल्याउने 

 जवमनको उपयोि अनुसार बहाल विटौरी शलु्कको दर वनधातरण िने । 

 िाउँपावलकाको स्िावम्ि र भोिचलनमा रहेका संभाव्य स्थानको जग्िामा सटरहरु वनमातण िरी बहालमा लिाउने 

विषयलाई प्राथवमकतामा राख्ने । 

ख) पालकय ङ शुल्क  

हािको अवस्थाः  िाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्र कुनै सिारीलाई पावकत ङ सेिा उपलब्ध िराएबापत पावकत ङ 

शलु्क लिाउन सक्ने कानुनी व्यिस्था रहेको छ । िाउँपावलकाले आवथतक ऐनमा बसपाकत  तथा िाउँपावलकाले 

तोकेको पावकत ङ के्षत्रमा पावकत ङ िने सिारी साधनहरुमा वकवसम अनुसार रु ५ देवख रु २० प्रवत घण्टा पावकत ङ शलु्क 
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वलने व्यिस्था िरेको छ । यद्यपी हालसम्म िाउँपावलकाले यस शीषतकमा कुनै रकम आम्दानी िरेको दवेखदनै र आय 

अनुमान समेत िरेको छैन ।  

सुधारका पिहरः  पावकंङ शलु्क संकलनमा सधुार ल्याउनका लावि वनम्न कायतहरू िनत आिश्यक दवेखन्छाः 

 खलंिामा रहेका दबुै िसपाकत मा पावकंङ सवुिधाका लावि आिश्यक भौवतक पिूातधार तयार िने । 

 पिूातधार वनमातणका लावि स्िलिानी, सहलिानी िा नीवजक्षेत्र पररचालन िने नीवत अिलम्बन िने । 

 अन्य बजार क्षेत्रमा पावकत ङ स्थल वनमातणका लावि समय मै स्थान वनधातरण िने । 

 पावकत ङ शलु्क असलुी विवध छनोट र कायातन्ियनमा ल्याउने । 

ग) फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शुल्क  

हािको अवस्थाः िाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्र फोहोरमैला व्यिस्थापन, सरसफार्, ढल वनकासजस्ता सेिा 

वनमातण, सञ्चालन िा व्यिस्थापन िरेको अिस्थामा सेिा शलु्क वलन सवकने कानुनी व्यिस्था छ । प्रारवम्भक 

अनुमान अनुसार िाउँपावलकामा दवैनक औसत एक रेक्टर फोहोर वनष्कासन हुने िरेको छ । तर सेिाशलु्क बापत 

कुनै रकम उठाउने िरी शलु्क वनधातरण िररएको छैन । उठाएको फोहोरलाई  राताचौर भन्ने ठाउँमा विसजतन मात्र िने 

िररएको छ ।  

सभभावनाः  प्रारवम्भक अनुमान अनुसार िाउँपावलकामा दैवनक औसत एक रेक्टर फोहोर वनष्कासन हुने िरेको छ 

। हाल िाउँपावलकाले खलंिा बजार के्षत्रमा दैवनक रुपमा फोहोरमैला उठाउने िरेको छ । तर सेिाशलु्क बापत कुनै 

रकम उठाउने िरी शलु्क वनधातरण िररएको छैन ।  

सुधारका पिहरः  फोहोर मैला व्यिस्थापनका सन्दभतमा वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 

 िाउँपावलकाले फोहोर व्यिस्थापनका लावि ल्याण्डवफल साईटको व्यबस्था िरी नीवज क्षेत्र माफत त 

फोहोरमैला व्यबस्थापन नीवत अिलम्बन िने ।  

 घरधरुीमै फोहोर ििीकरण िने कायतलाई अवनिायत बनाउने । 

 सेिाशलु्क िाउँपावलकाले तोक्ने र नीवज क्षेत्रको सेिाप्रदायक माफत त रकम उठाई िाउँपावलकाको संवचत 

कोषमा दावखला िने र सेिाप्रदायकलाई भकु्तानी वदने प्रणाली अपनाउने ।  

 फोहोरमैला व्यिस्थापनका िैकवल्पक र प्रभािकारी उपायहरु तथा सफल अभ्यासहरुको खोजी िरी 

कायातन्ियनमा ल्याउने ।  

घ) लसफाररश तथा प्रमालणत र्दस्तुर 

हािको अवस्थाः  िाउँपावलकाले दस्तुर शीषतक अन्तितत नक्सापास दस्तुर, वसफाररश तथा बक्सौनी दस्तुर, घटना 

दतात विलम्ब दस्तुर अन्य दस्तुर (वनिेदन तथा वसफाररश, सजतवमन, र्जाजत तथा निीकरण आवद) आवथतक ऐनमा 
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तोकी राजस्ि संकलन िररआएको छ । आ.ि. २०७७।७८ मा यस शीषतकमा कुल रु. ११,९०,३८२ राजस्ि संकलन 

िरेकोमा चाल ुआ.ि. २०७८।७९ मा रु. १३,००,००० संकलन िने लक्ष्य राखेको छ ।   

वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुर िापतको राजस्ि संकलन िने कायत िाउँपावलका कायातलय सवहत सबै िडा 

कायातलयहरुबाट िने िररएको छ । वबवलङको लावि िाउँपावलका कायातलयसवहत सबै िडाहरु समेतमा कम्प्युटर, 

राजस्ि सफ्टिेयर तथा र्न्भटतरको व्यिस्था भए पवन हाते वबलसमेत प्रयोि िने िररएको पार्न्छ । खासिरी सबै 

िडाहरुले वबवलङका लावि कम्प्युटर सफ्टिेयरका अवतररक्त हाते वबल प्रयोि िने िरेका छन् ।  

सभभावनाः  वसफाररश िा प्रमावणत िाउँपावलकाको वनयवमत र वनरन्तर काम भएकाले यो िाउँपावलकाको 

आम्दानीको एक वनयवमत स्रोत समेत हो । यस शीषतकमा विितको आय प्रिवृत्त, जनसंख्या तथा बढ्दो 

शहरीकरणलाई मध्यनजर िदात  कुल रु. ३,९५०,००० आय प्राप्त िनत सक्ने अनुमान िररएको छाः 

तालिका न.ं ९: लसफाररश तथा प्रमालणत र्दस्तुरको सभभाव्र्ता लवशे्लषण 

प्रमालणत तथा र्दस्तुरका प्रकारहरु अनुमालनत संख्र्ा 
औसत र्दर   

सभभाव्र् रकम (रु) 
 (वालषयक) 

वनिेदन तथा वसफारीश दस्तुर ६००० १५० ९००००० 

व्यवक्तित घटना दतात विलम्ब दस्तुर  ५० २०० १०००० 

प्रमावणत दस्तुर ५०० २५० १२५००० 

अन्य दस्तुर १००० १०० १००००० 

न्यावयक दण्ड जररिाना र जफत ५० २०० १०००० 

प्रशासवनक दण्ड जररिाना १०० २०० २०००० 

अन्य विविध आय २३०० १०० २३०००० 

जभमा     
१३९५००० 

 

सुधारका पिहरः  वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुरका सन्दभतमा वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 

 वसफाररश िा प्रमावणत िनुतपिूत दस्तुर वतरे नवतरेको एकीन िने । 

 दस्तुर नबझुाएसम्म सम्िवन्धत अवधकारीले वसफाररश िा प्रमावणत निने । 

 िडािाट संकवलत दस्तुरहरू वशषतक सवहतको वििरण तयार िने र तोवकएको समयमा बैंक दावखला िने ।  

 सबै िडा कायातलयहरुमा कम्प्युटर सफ्टिेयरमा आधाररत वबवलङ प्रणालीलाई अवनिायत बनाउने । 
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ङ) पर्यटन स्थि प्रवेश शुल्क  

हािको अवस्थाः  िाउँपावलकाले वनमातण, सञ्चालन िा व्यिस्थापन िरेको स्थानीय पूिातधार िा पयतटकीय 

स्थलमा कुनै सेिा उपयोि िरेबापत सम्बवन्धत सेिा प्रदायक तथा सेिाग्राहीलाई सेिाशलु्क लिाउन सक्ने कानुनी 

व्यिस्था छ ।  तर हालसम्म पयतटन शलु्क सम्बन्धमा कुनै वनणतय भने िरेको छैन ।  

बारपाक सवुलकोट िाउँपावलका पयतटकीय सम्भािना रहेको भए पवन त्कालका लावि प्रिेश शलु्क लिाउन सवकने 

संभािना कमै रहेको छ । भेरी नदीमा राफ्टीङको राम्रो संभािना रहेको भए पवन त्काल कायातन्ियनमा आउने दवेखदनै 

। तसथत पयतटन स्थल प्रिेश शलु्क बापत आिामी तीन िषतसम्म िाउँपावलकालाई कुनै संभािना देवखदनै ।  

सभभावनाः  िाउँपावलकाले पयतटकीय क्षेत्रको विकास िरी वनयवमत रुपमा अथोपाजतन िने सम्भािना रहेको छ । यी 

सबै संरचना वनमातणमा ठूलो लिानी आिश्यक पने हुँदा िाउँपावलकाले नीवज के्षत्रसंि सहकायत िनत आिश्यक छ । 

यसका लावि सबैभन्दा पवहले संभाव्यता अध्ययन िराउन आिश्यक छ ।  

च) नक्शापास र्दस्तुर  

हािको अवस्था र सभभावना : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ७, दफा २७ ले कसैले पवन 

िाउँपावलकाबाट नक्शापास निराई भिन वनमातण िनत नहुने व्यबस्था िरेको छ । िाउँपावलकाको आवथतक ऐनले 

आर.सी.सी. घरको नक्शापास दस्तुर बजारके्षत्र र अन्य के्षत्रमा तल्लाित रुपमा प्रवत िित फुट रु. ३ दवेख रु ७ सम्म  

अन्य प्रकारका घरहरुको प्रवत िित फुट रु. ०.५० दवेख रु १ सम्म  कायम िरेको छ भने दरखास्त फारामको रु. १५०० 

दस्तुर तोकेको छ । िाउँपावलकाले आ.ि. २०७७।७८ मा यस शीषतकमा रु १८,००० रकम संकलन िरेको छ । चालु 

आ.ि. २०७८।७९ मा भने रु. ७५,००० संकलन िने अनुमान िररएको छ । नयाँ वनमातण हुने घरको संख्या कम 

रहेको, वनमातण हुने सबै घरहरु नक्शापास प्रकृयामा नआउने र अवभलेखीकरण िनत आउने घरहरुको संख्या पवन कम 

भएकोले यस शीषतकबाट अपेक्षा अनुरुप आय संकलन हुन सकेको दवेखदनै । हाल िावषतक रुपमा ३० िटा घर नयाँ 

वनमातण हुने र कररब १३० जवत घर अवभलेवखकरण िनत बाँकी रहेको र आिमी तीन िषत वभत्रमा प्रवत िषत १३० घर 

अवभलेवखकरण हुने अनुमानका आधारमा यस बापतको रकम आँकलन िररएको छ । 

तालिका न.ं १०: नक्शापास र्दस्तुरको सभभाव्र्ता लवशे्लषण 

क्र स ं र्दस्तुर 
अनमुालनत 

सखं्र्ा 

औसत 

िेत्रफि 

(घनफुट ) 

प्रस्तालवत 

र्दर 

राजश्व रकम 

(रु) 

१ नक्सापास आर सी सी ३०   ५००० १५०००० 

२ अवभलेखीकरण दस्तुर १००   ५०० ५०००० 

कुि राजश्व       
२००००० 

 

सुधारका पिहरुः नक्शापास दस्तुरका सन्दभतमा वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 
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 नक्शा पास निरेको घरमा पानी, विद्यतु जडान िनत नवमल्ने िरी कानूनी व्यबस्था िरी सोको कायातन्ियनका 

लावि सम्बवन्धत वनकायमा अनुरोध िने 

 सचेतनामलूक तथा प्रचारा्मक अवभयानहरु सञ्चालन िरी नक्शापास हुन बाँकी सबै घरलाई नक्सापासको 

दायरामा ल्याउने र वनवश्चत अिवधवभत्र नक्शापास निरे जररिानाको कानूनी व्यबस्था िने 

 आिासीय र व्यिसावयक प्रयोजनका घरहरुलाई नक्शापास दस्तुरको दरमा विविधता कायम िने   

 नक्शा पाससंि सम्पवत्त कर लिायत अन्य करलाई सचूना प्रविवध माफत त आबद्ध िने  

छ) व्र्वसार् रलजष्ट्रेशन र्दस्तुर (र्दताय तथा अनुमलत र्दस्तुर)  

हािको अवस्था र सभभावना : िाउँपावलकाले एफएम रेवडयो सञ्चालन, ‘घ’ िितको वनमातण र्जाजत पत्र, 

विद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका ब्यापाररक फमत, सहकारी, प्राविवधक वशक्षा तथा ब्यिसावयक तावलम, ट्युसन, 

कोवचङ सेन्टर, औषवध पसल, ढंुिा, विट्टी, िालुिा, माटो, स्लेटजस्ता िस्तुको सभेक्षण, उ्खनन् तथा उपयोि 

आवद कायत िनतको लावि अनुमवत वदन र सो बापत दस्तुर संकलन िनत सक्छन् । यो व्यिस्था भखैरै प्रचलनमा आएको 

हुनाले िाउँपावलकाले आवथतक ऐनमा सेिा शलु्क, दस्तुर शीषतक अन्तितत वनमातण व्यबसायी ईजाजत र नविकरण 

दस्तुरको दर न्युनतम रु ३०० दवेख अवधकतम रु १०,०००  तोकेको छ भने अन्य दस्तुर तोवकएको छैन । आिामी 

बषतहरुका लावि प्रवत िषत ५० िटा फमतहरुबाट औषत रु ५,००० का दरले आय प्राप्त हुने अनुमान िररएको छ । 

सुधारका पिहरः व्यबसाय रवजिशेन दस्तुरका सन्दभतमा वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 

 दतात, अनुमती र नविकरणका लावि छुटै्ट कायतविवध तजुतमा िने । 

 आवथतक ऐनमा दतात, अनुमवत र नविकरण दस्तुरको दर वनधातरण िने । 

 नयाँ संस्था, फमत िा उद्योि स्थापना िनुतपिूत दतात तथा अनुमवत प्रमाणपत्र अवनिायत िने । 

 अनुमवत नवलई संचालनमा रहेका संस्था, फमत िा उद्योिलाई वनयवमत िनत दण्ड जररिाना सम्बन्धी कानूनी 

ब्यिस्था िने र यसको वनयवमत रुपमा अनुिमन िने । 

ज) लबक्रीबाट प्राप्त रकम (स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािुवा तथा माटोजन्र् वस्तु लबक्री) 

हािको अवस्था र सभभावना : केही नेपाल ऐन संशोधन िने ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७५ को दफा ६२ क थप िरी िाउँपावलकाले आफ्नो के्षत्रवभत्र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन तथा प्रारवम्भक 

िातािरणीय परीक्षणबाट तोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढंुिा, विट्टी, बालिुा एिम ्माटोजन्य िस्तु वबक्री िनत सक्ने 

व्यबस्था िररएको छ । प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रवतबेदनका आधारमा आिामी दईु िषतका लावि १५१००० 

घनमीटर परीमाणमा ढंुिा, विट्टी, बालिुा संकलन िनत सवकने संभािना रहेको रहेको दवेखएकोले प्रवत िषत ७५००० 

घनमीटरको प्रवत घनमीटर रु १०० का दरले कूल आय सभाव्यता अनुमान िररएको छ । साथै संकलन लाित 
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समेतका आधारमा संभाव्यताको कररि ६७ प्रवतशत रकम प्राप्त हुने अनुमान िररएको छ । साथै तेस्रो िषतमा १० 

प्रवतशतले बवृद्ध हुने अनुमान िररएको छ ।   

सुधारका पिहरः  ढंुिा, विट्टी, बालिुा विक्रीको सन्दभतमा वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 

 संभाब्य सबै के्षत्रको प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण अविलम्ब स्िीकृत िराउने 

 ढंुिा, विट्टी तथा बालिुा ठेक्का प्रवक्रया अिावड बढाउनु पिूत िाउँसभाबाट वबक्रीको दर वनधातरण िरी आवथतक 

ऐनमा व्यिस्था िने । 

 िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनले वसफाररश िरेका मापदण्डवभत्र रहेर उ्खनन् िने कायत िराउन आिश्यक 

कायतविवध तजुतमा िने 

 संकलन कायतको वनयवमत रुपमा अनुिमन िरी अध्ययन प्रवतिेदनले वसफाररश िरेको मापदण्डवभत्र मात्र रहेर 

उ्खनन् हुने कायत सवुनवश्चत िने । 

 िाउँपावलकाले अवथतक ऐन र कायतविवध माफत त िरेको व्यबस्था विपररत िने ठेकदारलाई कारबाही िने र ठूलो 

पररमाणमा दण्ड जररिाना िनत सवकने प्रािधान कानूनमा समािेश िने । 

झ) सामुर्दालर्क वनको वन पैर्दावार लबक्रीबाट प्राप्त हुने आर्  

हािको अवस्थाः   केही नेपाल ऐन संशोधन िने ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा 

६२ ख. थप िरे पश्चात् सामुदावयक िन उपभोक्ता सवमवतले िन पैदािारको वबक्रीबापत प्राप्त िने रकमको दश प्रवतशत 

सम्बवन्धत िाउँपावलकाको सवञ्चत कोषमा जम्मा िनुतपने व्यिस्था रहेको छ । वडवभजन िन कायातलय िोरखाले 

उपलतब्ध िराएको तथ्यांक अनुसार यस िाउँपावलका क्षेत्रमा जम्मा १८ िटा सामदुावयक िनहरु रहेका छन् । 

तालिका नं. ११: सामुर्दालर्क वनबाट प्राप्त आर् सभभाव्र्ता लवशे्लषण 

क्र स ं लववरण तथ्र्ांक 

१ सामदुावयक िन संख्या १८ 

२ प्रवत सा ि को सरदर िावषतक िन पैदािार विक्री परीमाण  (घनफुट) ५५० 

३ िन पैदािारको औषत मलू्य (प्रवत घन फुट)  ८५ 

४ िन पैदािरको कुल वबक्री मलू्य रु. ४६७५० 

५ िाउँपावलकाले प्राप्त िनत सक्ने १० प्रवतशत आय रकम रु. ( प्रवत िन ) ४६७५ 

६ गाउँपालिकािे प्राप्त गनय सक्ने १० प्रलतशत आर् रकम रु.  ८४१,५०० 

 

सुधारका पिहरः  सामदुावयक बनको आयका लावि वनम्नअनुसार सझुािहरु प्रस्तुत िररएको छाः 

 िाउँपावलकामा रहेका सामदुावयक िन तथा िन पैदािर सम्बन्धी अवभलेख संकलन िने । 

 सामदुावयक िन उपभोक्ता सवमवतहरुस“ि छलफल िरी पररिवततत प्रािधानका बारेमा जानकारी िराउने 
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 सामदुावयक िन पैदािार वबक्री तथा उपयोि सम्बन्धी िावषतक कायतयोजना माि िरी स्िीकृत िने । 

 आय संकलन सम्बन्धी प्रािधान आवथतक ऐनमा समािेश िने र रकम प्राप्तीको व्यबस्था वमलाउने ।   

माथी उवल्लवखत संभािना विशे्लषणका आधारमा िाउँपावलकाले रु ८४१,५०० प्राप्त िनत सक्ने संभािना दवेखएको 

भएता पवन हालै मात्र संघीय बन ऐन २०७६ मा िररएको व्यबस्थाले िदात सामदुावयक िनहरुबाट यस्तो रकम त्काल 

िाउँपावलकामा प्राप्त हुन सक्ने अिस्था नदवेखएकोले हाललाई यस स्रोतबाट कुनै रकम आम्दानी हुने अनुमान 

िररएको छैन । तर  कानूनमा पररमाजतन भएको अिस्थामा यस के्षत्रको आय अनुमानमा पररमाजतन िनुतपने दवेखन्छ ।  
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पररच्छेद - ४ 

आर् संकिनको संस्थागत िमता तथा संकिन अवस्था 
 

यस पररच्छेदमा िाउँपावलकाको राजस्ि पररचालन सम्बन्धी संस्थाित क्षमता र आय संकलनको िततमान 

अिस्थालाई संवक्षप्त रुपमा चचात िररएको छ । यसबाट िाउँपावलकाको आन्तररक आय पररचालनका लावि संस्थाित 

क्षमतामा सधुार िनत िनुतपने कायतहरू पवहचान िनत सहयोि पगु्नेछ । 

४.१ राजस्व पररचािन सिबन्धी संस्थागत संरचना 
िाउँपावलकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ अनुसार िाउँपावलका उपप्रमखुको 

संयोजक्िमा राजस्ि सम्बन्धी विषयमा परामशतका लावि सात सदस्यीय स्थानीय राजस्ि परामशत सवमवत िठन 

िररएको छ । 

तालिका न.ं १२: राजस्व परामशय सलमलत 

क्र सं नाम पर्द  लजभमेवारी 

१ श्री सनमाया िुरुङ  उपाध्यक्ष संयोजक 

२ श्री तुलशी राम आचायत प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत सदस्य 

३ श्री पुणत बहादरु िरुुङ कायतपावलका सदस्य सदस्य 

४ श्री बाबुलाल िरुुङ कायतपावलका सदस्य सदस्य 

५ अध्यक्ष िा प्रवतवनवध उद्योि बावणज्य संघ सदस्य 

६ अध्यक्ष िा प्रवतवनवध घरेल ुतथा साना उद्योि  सदस्य 

७ श्री कल्पना पौडेल लेखा अवधकृत सदस्य सवचि 

 

राजस्ि परामशत सवमवतले राजस्ि सम्बन्धी नीवत तथा कानूनको तजुतमा, राजस्िका स्रोत, दायरा र दर समेतको 

विशे्लषण िरी िाउँपावलकामा वसफाररश िने लिायत सवमवतको लावि प्रचवलत कानूनले तोकेका काम, कततव्य र 

अवधकार क्षेत्रवभत्रका कामहरू िदै आएको छ । सवमवतको वमवत २०७९ असार  मवहनामा  बसेको बैठकले 

िाउँपावलकाले आ.ि. २०७९।८० मा लिाउने विवभन्न कर तथा िैर करहरुको दररेटको सम्बन्धमा शीषतकित रुपमा 

छलफल िरी स्िीकृवतका लावि िाउँ सभामा पेश िने वनणतय िरेको वथयो । सवमवतको बैठक ०७८।७९ मा ३ पटक 

सम्म बसेको दवेखन्छ ।  

आ.व.२०७९।८०७ का िालग स्वीकृत राजस्व सभबन्धी नीलत तथा कार्यर्ोजनाहरः 

बारपाक सवुलकोट िाउँपावलकाको िाउँसभाले आवथतक िषत २०७९/०८० को लावि राजस्ि पररचालन सम्बन्धी 

विषयमा नीवत तथा कायतयोजनाहरू तय िरेको छ । िाउँपावलकाले आ.ि. ०७४।०७५ दवेख एकीकृत सम्पवत्त कर 

लिाएको भएता पवन संघीय आवथतक ऐन, २०७५ बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनले 
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िाउँपावलकाले सम्पवत्त कर र भमूवकर (मालपोत) छुट्टा छुटै्ट वलनु पने व्यिस्था िरेको छ । यसै व्यबस्थाको 

कायातन्ियनका लावि िाउँपावलकाले आवथतक ऐन, २०७९ मा सोही अनुसार कानूनी व्यबस्था िरेको छ ।  

िाउँपावलकाले आवथतक िषत २०७९/०८० को लावि स्िीकृत िरेको राजश्व सम्बन्धी नीवतहरुको विस्ततृ वििरण 

अनुसूची ५ मा समािेश िरीएको छ । 

४.२ आर् संकिनको संस्थागत व्र्वस्था  

िाउँपावलकाको राजस्ि संकलन सम्बन्धी संस्थाित व्यिस्था दहेाय अनुसार रहेको छाः 

 िाउँपावलकामा राजस्ि परामशत सवमवतले आिश्यकता अनुसार बैठक िने, करका दर, दायरा सम्बन्धमा 

शीषतकित छलफल िरी स्िीकृवतका लावि िाउँसभामा पेश िने िरेको छ ।  

 राजस्ि शाखामा कुल १ जना कमतचारी कायतरत रहेका छन् ।  

 िडा कायातलयहरुमा िडा सवचि, कायातलय सहयोिी सवहत सामान्यतया दईु जना कमतचारी कायतरत रहेका छन ्

।  

 िाउँ कायतपावलकाको कायातलय सवहत सबै िडा कायातलयमा कम्प्युटर, र्न्भटतर सवहत राजस्ि सफ्टिेयरको 

व्यिस्था रहेको छ । सबै िडा कायातलयबाट कम्प्युटर सफ्टिेयरमा आधाररत वबवलङ िने िरेको भए पवन पयातप्त 

कमतचारी लिायत अन्य कारणले हातले लेखी कािजी वबल पवन काट्ने िररएको पार्न्छ ।  

 कर संकलन र व्यिस्थापन प्रभािकारी बनाउन सम्पवत्त कर व्यिस्थापन कायतविवध २०७५ तजुतमा िरी 

कायातन्ियनमा ल्यार्एको छ ।  

 स्थानीय तहको राजस्ि प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्धी विषयमा विवशष्ठीकृत तावलम, अध्ययन, अिलोकन 

भ्रमण लिायत क्षमता विकासका कृयाकलापहरु भने हुन सकेको दवेखदनै ।  

४.३. ववगतको आर् पररचािनको अवस्था  

िाउँपावलकाले आ.ि. ०७५।०७६ देवख सम्पवत्त कर कायातन्ियन सरुु िरेको छ । जडीबटुी, किाडी, जीिजन्तु कर, 

विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सिारी साधन कर, पयतटन शलु्क, सरसफाई सेिाशलु्क, पावकत ङ शलु्क जस्ता 

शीषतकहरुमा भने राजस्ि संकलन िने िरेको दवेखदनै । यससम्बन्धी थप वििरण दहेायअनुसार रहेको छाः 

तालिका न.ं १३ : गाउँपालिकाको राजस्व संकिनको अवस्था 
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  सिारी साधन कर ० ० ० ० ० 

  सेिा शुल्क दस्तुर ५६० ० ० ० ० 

  पयतटन शुल्क ० ० ० ० ० 

  विज्ञापन कर ० ० ० ० ० 

  व्यिसाय कर १५७ ५४ ७५ १०५ १४७ 

  भमूीकर (मालपोत)  ७६५ ० ० ० ० 

  दण्ड जररिाना ० ५३० ७४१ १०३८ १४५३ 

  मनोरञ्जन कर ० ० ० ० ० 

  वसफाररस दस्तुर ९०० ११९० १६६७ २३३३ ३२६६ 

  नाता प्रमावणत दस्तुर २५० १२२ १७० २३८ ३३४ 

  नक्शा पास ० १८ २५ ३५ ४९ 

  व्यवक्तित घटना दतात दस्तुर ० ८४ ११८ १६५ २३१ 

  धरौटी सदस्याह ० १२५ १७५ २४५ ३४३ 

  अन्य दस्तुर ० ८७० १२१७ १७०४ २३८६ 

  अन्य क्षेत्रको आय ० २३८८ ३३४४ ४६८१ ६५५४ 

  
बेरुज ु ० ६०१ ८४१ ११७८ १६४९ 

ख 
राजश्व बाँडफाट 

78,779 52,035 

 MTEF 

प्रिेपण  108,450 124,102 142,065 

  
/fhZj jf*kmf+̂  -;+#_ 72628.5 46335.7  101611 

116852.
7 

134380.5 

  /fhZj jf*kmf+̂  -k|b]z_ 6150 5699  6839 7249.34 7684.3 

ग अनदुान ४५०४८० ४३८६०८ MTEF प्रिेपण ४२१७४५ ४६१५०१ ४८८२९५ 

1 

;+#Lo ;/sf/ ljQLo 

x:tfGt/)f 
416661 410950  403000 436631 

461482.
8 

ljlQo ;dfgLs/)f 138300 143400  151900 157976 
164295.

0 
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;dk'/s cg'bfg 20000 20800  0 10000 15000 
;zt{ cg'bfg  248361 246750  251100 263655 276837.7 
ljz]if cgb'fg 10000 0  0 5000 5350 

2 

k|b]z ;/sf/ ljQLo 

x:tfGt/)f 
33819 27658 

MTEF प्रिेपण 
18745 24869.7 26811.9 

ljlQo ;dfgLs/)f 12443 17658  18745 19869.7 21061.9 

;dk'/s cg'bfg 21376 5000  0 5000 5750 
;zt{ cg'bfg        

ljz]if cgb'fg  5000     

3 cfGtl/s C)f       

4 

cGo cg"bfg -lh=;=; 

nufot_ 
0 0  0  

 

5 hf;xeflutf       

6 cGt/ :yfgLo tx ;fem]bf/L       

घ जनसहभाधगता ० ० - ० ० ० 

ङ नगद मत्तज्दात (अ.ल्र्ा.) ८०२०३ ११२६५४ MTEF प्रिेपण १५००० १४००० १३००० 

  जिमा आर् 612094 610632  555465 613980 2425501.5 
 

िाउँपावलकाको विित दरु् िषतको कुल आय संरचना हेदात आ.ि. २०७६।७७ को कुल आयमा आन्तररक आयको 

वहस्सा ३ प्रवतशत रहेको छ भने आ.ि. २०७७।७८ मा ०.४ प्रवतशत र आ.ि. २०७८।७९ मा १.२ प्रवतशत रहेको 

दवेखन्छ । आ.ि. २०७९।८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको र राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम पवन घटेको 

पार्न्छ । िाउँपावलकाको कुल आयमा बाह्य स्रोतको वहस्सा ९८ प्रवतशत रहेको दवेखन्छ । यस सम्बन्धी थप वििरण 

दहेाय अनुसार रहेको छाः 

तालिका न.ं १४: गाउँपालिकाको कूि आर् संरचना 

आर् स्रोत २०७७ /०७८  प्रलतशत २०७८ /०७९ प्रलतशत २०७९ /०८० प्रलतशत 

आन्तरीक आय (रु.) 2632.232 0.4 7335.358 1.20 10269.5012 1.8 

राजश्व बाँडफाँट (रु.) 78778.5 12.9 52034.68 8.52 108450 19.5 

बाह्य स्रोत (रु.) 450480 73.6 438608 71.83 421745 75.9 

जनसहभािीता 0 - 0 - 0 - 

ित िषतको मौज्दात 80203 13.1 112654 18.45 15000 2.7 
जभमा 612093.7 100.0 610632 100.00 555464.5012 100.0 
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४.५.  राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरू 

यस िाउँपावलकाले राजस्ि अवधकार क्षेत्रवभत्रका धेरै सम्भािनाहरुलाई अझैपवन पणूत रुपमा उपयोिमा ल्याउन 

सकेको दवेखदनै । समग्रमा यस िाउँपावलकाको राजस्ि पररचालनको के्षत्रमा वनम्नअनुसारका प्रमखु सिालहरु 

विद्यमान रहेका छन् ।  

क. आन्तररक आर् पररचािन सभबन्धी नीलतगत र कानूनी व्र्बस्था  

िाउँपावलकाले आय पररचालन सम्बन्धी सम्पवत्त कर बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा समेत कायतविवध तयार िरी िडा 

सवमवतहरूलाई समेत उपलब्ध िराउनु आिश्यक छ । यसमा करदाताको पवहचान, करदाता दतात, नविकरण, कर 

वनधातरण, कर संकलन, बैंक दावखला तथा प्रवतिेदन बझुाउने ढाँचा र अनुिमन जस्ता विषिस्तु पदतछन् । साथै 

िाउँपावलकाले हाल आवथतक ऐनमा समाबेश िरेका प्रदशेको के्षत्रावधकार वभत्रका सिारी करको कानूनी बैधतामा 

पवन प्रश्न उठ्न सक्ने देवखएकोले सधुार िनत आिश्यक दवेखन्छ । साथै सम्पवत्त कर र भमूीकर (मालपोत) को हकमा 

कानूनी व्यबबस्थाको व्यबहाररक कायातन्ियनको खाँचो दवेखएको छ । 

ख. संगठन संरचना र जनशलि व्र्बस्थापन 

राजस्ि संकलनलाई प्रभािकारी बनाउन राजस्ि संकलन सम्बन्धी कानूनी व्यबस्थास“िै आिश्यक जनशवक्त,  

कायतस्थल तथा उपकरण सवहतको कायतिातािरण हुनु आिश्यक हुन्छ ।  िडास्तरमा पयातप्त कमतचारी नभएको कारण 

कम्प्युटर, र्न्भटतर र राजस्ि सफ्टिेयर भएर पवन हाते वबल प्रयोि िने िररएको छ । राजस्ि शाखाका लावि पयातप्त 

स्थानको कमी रहेको दवेखन्छ । राजस्ि शाखामा एकजना मात्र कमतचारी कायतरत छन् । िडा कायातलयहरुको हकमा 

एकजना िडा सवचि र एकजना कायातलय सहायोिी कायतरत रहेको दवेखन्छ । कायतबोझका आधारमा कमतचारी 

व्यबस्थासंिै कायतरत कमतचारीहरुको लावि क्षमता विकासमा समेत पयातप्त ध्यान वदन आिश्यक दवेखन्छ । 

ग. सूचना तथा तथ्र्ांक प्रणािी र सूचना प्रलवलध  

हाल िाउँपावलकामा सम्पवत्त कर, भवूम कर (मालपोत), व्यिसाय कर तथा अन्य कर र िैरकर बझुाउने करदाताको 

संख्या के कवत छ भन्ने यकीन तथ्यांक उपलब्ध छैन । यसका लावि सबै करदाताको लित संकलन िनुतपने 

आिश्यकता रहेको छ । करदाताको लित संकलन पश्चात् करको दायरामा आउन बाँकी करदाताको संख्याका बारेमा 

पवन आकँलन िनत सवकन्छ । पूणतरुपमा कम्प्युटरमा आधाररत वबवलङ िने पररपाटी भए मात्र कुन शीषतकमा कर वतने 

कवत करदाता छन् भन्ने तथ्यांक यकीन साथ तरुुन्त भन्न सवकने वस्थवत रहने हुँदा वबवलङ पद्धवतलाई पूणतरुपमा 

कम्प्युटरमा आधाररत बनाउनुपने दवेखन्छ । साथै करदाताले वतनुत पने कर रकम बारे अवग्रम जानकारी वदने र कर 

दावखला िने सहज व्यबस्थाका लावि सचूना प्रविवधको अवधकतम उपयोि आिश्यक छ । 

घ. राजस्व प्रशासनमा पारर्दलशयता एबम ्र्दण्ड र पुरस्कार नीलत 

िाउँपावलकाले लिाउने कर तथा िैरकरका दर वनधातरण िदात सरोकारिाला व्यवक्त तथा संघ संस्थाहरुसंि पयातप्त 

छलफल, संबाद र अन्तरकृया िने र सभाबाट स्िीकृत भएको करको दरलाई जनस्तरसम्म प्रचार प्रसार िनत आिश्यक 

हुन्छ । िाउँपावलकाले करदाता वशक्षामा पवन पयातप्त ध्यान वदन सकेको दवेखदनै । यसका अवतररक्त करदाताले आफुले 
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वतरेको करको सही उपयोि होस भन्ने चाहना राख्ने भएको हुँदा आन्तररक आयबाट उठेको रकम कहाँ र कसरी खचत 

भैरहको छ भन्ने विषयमा करदातालाई सही र यथाथत सचूना प्रिाह िरी करदातामा विश्वासको िाताबरण सजृना िनत 

आिश्यक छ । साथै राजस्ि प्रशासनमा दण्ड र परुस्कारको नीवतलाई प्रभािकारी रुपमा अिलम्बन िनत पवन उवत्तकै 

आिश्यक दवेखन्छ ।  

ङ. समन्वर् संर्न्त्रको प्रभावकाररता  

राजस्ि पररचालन सम्बन्धी नीवत वनमातण, शलु्क तथा दस्तुरको दर वनधातरण, राजस्ि संकलन विवध वनधातरण जस्ता 

कायतमा िाउँपावलकाले आन्तररक रुपमा तथा उद्योि िावणज्य संघ, आन्तररक राजस्ि कायातलय, विद्यतु, खानेपानी, 

मालपोत, नापी, बन, प्रहरी जस्ता बाह्य वनकायहरूसंि पवन प्रभािकारी समन्ियको खाँचो पदतछ । यसका लावि  

राजस्ि परामशत सवमवतको भवूमकालाई पवन प्रभािकारी बनाउन आिश्यक हुन्छ । आय संकलनमा िडा सवमवतको 

भवूमकालाई स्पि व्याख्या िरी िडा र राजस्ि शाखाबीच वनरन्तर समन्ियको खाँचो दवेखन्छ । ्यसैिरी रोयल्टी 

लिायतका राजस्ि बाँडफाँट सम्बन्धमा नेपाल सरकारसंि, सिारी साधन कर तथा घरजग्िा रवष्रेशन शलू्कको 

बाँडफाटँका लावि प्रदशे सरकारसंि र विित बषतहरुको राजस्ि बाँडफाँटका लावि वजल्ला समन्िय सवमवतसंि समेत 

पयातप्त समन्िय कायम हुन आिश्यक दवेखन्छ ।  

च. आन्तररक लनर्न्त्रण र जवाफरे्दलहता  

कर वतनुतपने दावय्ि भएका सबै व्यवक्तलाई करको दायरामा ल्याउन, कर वनधातरणमा कुनै पवन वकवसमको भेदभाि,  

मोलावहजा र पक्षपात निरी यथाथत कर वनधातरण िनत, असलू भएको कर समयमै तोवकएको कोषमा जम्मा िनत र कर 

सम्बन्धी सबै अवभलेख दरुुस्त राख्न सदुृढ आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली आिश्यक हुन्छ । आयको संकलन 

अिस्थाको अनुिमन िरी राजस्ि चहुािट भएको पार्एमा ्यसलाई वनयन्त्रण िनत त्काल आिश्यक कारबाही िनुत 

पदतछ । िाउँपावलकाले आन्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको विकाससंिै आय व्ययको वििरण आिवधक रूपमा प्रकाशमा 

ल्याउन,ु करदातासंि वनरन्तर संिाद िनुत, सचूना प्रविवध तथा सामावजक वमवडयामाफत त् राजस्ि र खचतको वििरणबारे 

जनता तथा सरोकारिालालाई जानकारी िराउनु यस वदशातफत को केही सकारा्मक प्रसासहरू हुन सक्दछन् । 
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पररच्छेद - ५ 

राजश्व सुधार कार्यर्ोजना 
यस पररच्छेदमा अध्ययनको क्रममा प्राप्त सचूना तथा तथ्यांकहरुको विशे्लषण र कायतशाला माफत त िररएको 

सहभावितामलूक छलफल समेतका आधारमा तयार पाररएको िाउँपावलकाको राजस्ि सधुार कायतयोजना प्रस्तुत 

िररएको छ । यस कायतयोजनालाई िाउँपावलकाले कायतपावलकाबाट स्िीकृत िरी कायातन्ियनमा ल्याउन सकेमा 

िाउँपावलकाको आन्तररक आय पररचालन अिस्थामा सधुार हुने विश्वास वलर्एको छ ।  

५.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 
िाउँपावलकाको राजस्ि पररचालनमा के कस्ता समस्या छन् र सधुारका लावि के कस्ता कृयाकलाहरु सञ्चालन िनत 

आिश्यक छ भन्ने विषयमा वनिातवचत जनप्रवतवनवध र सो कायतमा संलग्न जनशवक्त नै सबैभन्दा बढी जानकार हुन 

सक्दछन् । ् यसबाहेक यसका सरोकारिालाहरुको भोिाई पवन आफैमा मह्िपणूत मावनन्छ । यस कायतका लावि बाह्य 

परामशतदाताको भमूीका उनीहरुलाई समस्या पवहचान िरी समाधानका सही उपाय पवहल्याउने कुरामा सहजीकरण 

िने सम्मको हुन्छ । तसथत यो कायतयोजना तजुतमा िदात पवन यसै अिधारणा अनुरुप सहभावितामलूक कायतशालाको 

आयोजना िररएको वथयो । कायतशालाका सहभािीहरूलाई चार िटा समहूमा विभाजन िरी िररएको समहू कायत र 

्यसउपर प्लेनरीमा भएको छलफलका आधारमा तय भएका विषयबस्तुलाई परामशतदाताद्वारा संकवलत अन्य सचूना 

तथा विशे्लषणबाट आएका नवतजाहरूलाई समेत समािेश िरी राजस्ि सधुार कायतयोजना तयार िररएको छ । यस 

कायतयोजनाका वक्रयाकलापहरूलाई बहृत् रुपमा वनम्न तीन क्षेत्रमा विभाजन िररएको छाः  

क. कर राजस्ि सधुार योजना 

ख. िैरकर राजस्ि सधुार योजना 

ि. राजस्ि प्रशासन सधुार योजना  

क. कर राजस्व सुधार र्ोजना 

कायतशालाको वनष्कषत, पदावधकारीहरुसंिको छलफल र परामशतदाताले प्राप्त िरेका सचूना तथा तथ्यांकहरुको 

विशे्लषणका आधारमा नेपालको संविधान, संघीय कानूनहरु र िाउँपावलकाको आवथतक ऐनमा भएका कर राजस्ि 

सम्बन्धी विषयमा आिश्यक सधुारका लावि वनम्नानुसारका कृयाकलापहरु प्रस्ताि िररएको छाः 

तालिका न.ं १५ : कर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 

क्र.सं 
कर राजस्वको 

लशषयक 
सुधारका िालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध लजभमेवारी 

१ भमूीकर (मालपोत) 

मालपोतलाई बैज्ञावनक तुल्याउन 

िाउँक्षेत्रका सम्पूणत जग्िाको पनुाः 

ििीकरण िने 

 २०७९ माघ मसान्तसम्म राजश्व शाखा, सम्पवत्त 

मलु्यांकन सवमवत  

    
बिीकरण अनुसारको मालपोत दर 

वनधातरण िरी आवथतक ऐन पररमजतन िने 

 २०८० आषाढ 

मसान्तसम्म 

कानून शाखा, राजश्व परामशत 

सवमवत र िाउँ सभा 
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क्र.सं 
कर राजस्वको 

लशषयक 
सुधारका िालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध लजभमेवारी 

    नयाँ मालपोतको दर कायातन्ियन िने  २०८०  श्रािण देवख राजश्व शाखा 

२ सम्पवत्त कर 
सबै िडामा राजश्व सम्िन्धी अन्तरवक्रया 

िोष्ठी आयोजना िने 

 २०७९ चैत्र मसान्तसम्म प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत र 

राजश्व शाखा 

    
सम्पवत्त कर व्यिस्थापन कायतविवध 

संसोधन िने 

 २०७९ माघ मसान्तसम्म विधायन सवमवत 

    सफ्टिेयर अद्यािवधक िने  २०७९ फाल्िुनसम्म राजश्व शाखा र लेखा शाखा 

    
राजश्व संकलन घमु्तीटोली परीचालन िने  २०८० माघ देवख 

आिश्यकता अनुसार 

प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत 

३ घर जग्िा बहाल कर 
घर जग्िा िहाल कर सम्िन्धी कायतविवध 

वनमातण िने 

 २०७९ माघ मसान्तसम्म कानून शाखा 

    
घर जग्िा बहाल सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन िने 

 २०७९ चैत्र मसान्तसम्म राजश्व शाखा 

    

सरकारी तथा संघ संस्थाले भाडामा 

वलएका घरको िहाल कर कट्टी िरी 

पठाउन पत्राचार िने 

 २०७९ माघ देवख वनरन्तर राजश्व शाखा 

    करको दरलाई प्रिवतशील बनाउने  २०८० असारसम्म िाउँ सभा 

    
ऐलानी जग्िामा बनेका घरहरुलाई बहाल 

विटौरी शुल्कको दायरामा ल्याउनत 

 २०८० श्रािण देवख  सबै िडा अध्यक्ष तथा िडा 

सवचिहरु 

४ व्यिसाय कर 
व्यिसाय दतातका लावि घमु्ती शीविर 

स्रचालन िने 

 हरेक िषत माघ मवहनामा राजश्व शाखा 

    

िडा कायातलयबाट वसफारीश िदात 

व्यिसाय, सम्पवत्त, भमूी (मालपोत), 

घरिहाल कर रवसद अवनिायत िने 

 २०८० श्रािण देवख  राजश्व शाखा, िडा अध्यक्ष 

तथा िडा सवचिहरु 

    
व्यबसायको पुनाः ििीकरण िरी करको 

दरलाई  प्रिवतशील बनाउने 

 २०८० असार मसान्त 

सम्म 

िाउँ सभा र राजस्ि परामशत 

सवमवत 

५ जडीिटुी, किाडी र 

जीिजन्तु कर 

करको दरमा पुनरािलोकन िने  २०८० असार मसान्त 

सम्म 

िाउँ सभा र राजस्ि परामशत 

सवमवत 

 

 

ख. गैरकर राजस्व सुधार र्ोजना 

िैरकर राजस्िको के्षत्रमा आिश्यक सधुारका लावि वनम्नानुसारका कृयाकलापहरु प्रस्ताि िररएको छाः 

तालिका न.ं १६ : गैरकर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 
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क्र.सं 
गैरकर राजस्वका 

लशषयक 

सुधारका िालग गनुयपने 

कार्यहरु 
समर्ावलध लजभमेवारी 

१ 

ढंुिा, विट्टी, बालिुा, 

जराजरुी,  आवद प्राकृवतक 

िस्तुको  विक्री  

प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण 

(IEE) िने 

 २०७९ पौष मसान्त सम्म र 

्यसपवछ हरेक िषत आषाढवभत्र 

प्राविवधक शाखा र योजना 

शाखा 

    
बोलपत्र आह्वान िने र ठेक्का 

सम्झौता िने 

 २०७९ पौष मसान्त सम्म र 

्यसपवछ हरेक िषत भारवभत्र 

प्राविवधक शाखा र योजना 

शाखा 

    

क्रसर उद्योि स्थापनाको 

सम्भाव्यता अध्ययनका लावि 

नीवजक्षेत्रसँि छलफल िने 

 २०८० चैत्र मसान्त सम्म िाउँप्रमखु र प्राविवधक शाखा 

२ 

कोर्ला खानी, स्लेट, 

खरीढंुिा लिायत 

खानीजन्य िस्तुको 

उ्खनन्  

सम्भाव्यता अध्ययनका लावि 

सम्बवन्धत वनकायमा पहल िने 

 २०८० चैत्र मसान्त सम्म कायतपावलका 

३ नक्सापास दस्तुर 

नक्सा पास शाखामा दक्ष 

जनशवक्तको व्यिस्थापन िने 

तथा तावलम प्रदान िने 

 २०७९ चैत्र मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत  

    

पुित वनवमतत भिनहरुको 

अवभलेवखकरणको लावि 

सचूना जारी िने 

 २०८० पौष मसान्त सम्म प्राविवधक शाखा र योजना 

शाखा 

    

खानेपानी, विद्यतु, टेवलफोन 

जस्ता सेिाहरु उपलव्धताका 

लावि नक्सापासलाई अवनिायत 

िराउने  

 २०७९ माघ १ िते देवख प्राविवधक शाखा र योजना 

शाखा 

४ 
व्यवक्तित घटना दतात 

शुल्क 

व्यवक्तित घटना दतातको 

मह्िलाई त जनस्तरसम्म पुयातउन 

संचार माध्यमहरुको प्रयोि िने 

 २०७९ चैत्र मसान्त सम्म पंंंजीकरण शाखा तथा िडा 

कायातलयहरु 

    

िडा कायातलयद्धारा उपलव्ध 

िरार्ने विवभन्न वसफारीशका 

लावि व्यवक्तित घटना दतातलाई 

अवनिायत िराउने 

 २०७९ चैत्र मसान्त सम्म िडा कायातलयहरु 

५ बहाल विटौरी शुल्क 

िाउँवभत्रका बहाल विटौरी 

शुल्क लिाउन सवकने संभाव्य 

क्षेत्रहरुको वभलेख तयार िने 

 २०७९ चैत्र मसान्त सम्म राजश्व शाखा 

    
िहाल विटौरी शुल्कको दर 

पुनरािलोकन िने 

 २०८० असार मसान्त सम्म राजश्व शाखा र राजस्ि 

परामशत सवमवत 

    
बहाल विटौरी शुल्क 

कायातन्ियनमा ल्याउने 

 २०८० साउन देवख राजश्व शाखा 

६ पावकंि शुल्क 

हाल संचालना रहकेा पावकंि 

क्षेत्रहरुमा थप पुिातधारको 

विकास िरी शुल्क वनधातरण िने 

 २०८० साउन देवख राजश्व शाखा र योजना शाखा 
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क्र.सं 
गैरकर राजस्वका 

लशषयक 

सुधारका िालग गनुयपने 

कार्यहरु 
समर्ावलध लजभमेवारी 

    

िाउँ क्षेत्रवभत्र बसपाकत  तथा 

अन्य पावकंि क्षेत्रको वनमातणका 

लावि विस्ततृ अध्ययन िने   

 २०८१ मंसीर मसान्त सम्म योजना शाखा र पुिातधार 

शाखा 

७ फोहरमैला व्यिस्थापन 
फोहरमैला व्यिस्थापन सम्िन्धी 

कायतविवध वनमातण िने 

 २०७९ चैत्र मसान्त सम्म िातािरण शाखा र कानून 

शाखा 

    
फोहरमैला व्यिस्थापन शुल्क 

वनधातरण  

 २०८० असार मसान्त सम्म िाउँसभा र राजश्व परामशत 

सवमवत 

    शुल्क असलुी कायत शुरु िने  २०८० साउन देवख राजश्व शाखा 

८ पयतटन शुल्क 

पयतटकीय क्षेत्रहरु तथा पयतटन 

िवतविवधहरुको सम्भाव्यता 

अध्ययन िने 

 २०८० कावततक मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत र 

कानून शाखा 

    
संभाव्य पयतटकीय क्षेत्रहरुमा 

पयतटन सेिा शुल्क वनधातरण िने 

 २०८१ असार मसान्त सम्म िाउँसभा र राजश्व परामशत 

सवमवत 

    
पयतटन शुल्क असलूी कायत शरुु 

िने  

 २०८१ साउन देवख राजश्व शाखा 

९ 
सेिा शुल्क तथा 

वसफाररश प्रमावणत दस्तुर 

सेिा शुल्क र वसफाररश 

प्रमावणतदस्तुरहरुको दर 

पुनरािलोकन िने 

 २०८० असार मसान्त सम्म राजस्ि परामशत सवमवत र 

िाउँसभा 

१० 
दतात, अनुमवत तथा 

नविकरण दस्तुर 

दतात, अनुमवत तथा नविकरण 

दस्तुर शुल्क पुनरािलोकन िने 

 २०८० असार मसान्त सम्म िाउँसभा तथा राजश्व परामशत 

सवमवत 

 

ग. राजस्व प्रशासन सुधार र्ोजना 

समग्र राजस्ि पररचालनलाई प्रभािकारी बनाउन राजस्ि प्रशासनको के्षत्रमा िररनु पने सधुारका लावि दहेाय 

बमोवजमका कृयाकलापहरु प्रस्ताि िररएको छाः 

तालिका न.ं १७: राजस्व प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना 

क्र.सं. 
राजस्व प्रशासन सुधारका िालग गनुयपने 

कार्यहरु 
समर्ावलध लजभमेवारी 

१ 

िाउँपावलकाको कायातलय तथा िडा 

कायातलयहरुमा राजश्व सम्िन्धी काम िनतका 

लावि एक एक जना दक्ष कमतचारीको पदपुवतत 

 २०७९ फाल्िु मसान्त सम्म िाउँपावलका 

२ 

िाउँपावलकाको कायातलय तथा िडा 

कायातलयहरुमा राजश्व सम्िवन्ध सफ्टिेयर 

अद्यािवधक िनत र्न्टरनेट सेिालाई  वनयवमत िने 

 २०७९ फाल्िुन मसान्त सम्म िाउँपावलका तथा राजश्व 

शाखा 

३ 
कर वशक्षा सम्िन्धी जतचेतनामलुक कायतक्रम 

स्रचालन िने 

 २०७९ माघ मसान्त सम्म राजश्व परामशत सवमवत, राजश्व 

शाखा तथा िडा कायातलयहरु 
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क्र.सं. 
राजस्व प्रशासन सुधारका िालग गनुयपने 

कार्यहरु 
समर्ावलध लजभमेवारी 

४ 
करदाता वििरण अद्यािवधक िने  २०७९ पौष मसान्त सम्म राजश्व शाखा तथा िडा 

कायातलयहरु 

५ 
राजश्व सम्िन्धी अनुिमन संयन्त्रको िठन तथा 

प्र्येक मवहना परीचालन िने 

 २०७९ माघ मसान्तसम्म िाउँकायतपावलका तथा राजश्व 

परामशत सवमवत 

६ 
कर सप्ताह संचालन िने  प्र्येक आ.ि.को माघ मवहनाको 

दोस्रो हप्ता 

राजश्व शाखा तथा राजश्व 

परामशत सवमवत 

७ 
कर प्रशासन सम्िन्धी क्षमता विकास तावलम 

संचालन िने 

 २०७९ माघ मसान्त सम्म राजश्व शाखा  

८ 
िाउँ सभाबाट कर असलुी सम्िन्धमा पुरस्कार 

तथा दण्ड जरीिानाको शुरुिात 

प्र्येक िाउँसभाको समयमा िाउँ कायतपावलका र राजश्व 

शाखा 

९ 

िाउँकायतपावलका, शाखा प्रमखु कमतचारीहरु ्था 

िडा सवचिहरुका लावि राजश्व प्रशासन 

प्रभािकारी भएका अन्य िाउँपावलकाहरुमा 

अध्ययन भ्रमण 

 २०७९ फाल्िुन मसान्त सम्म राजश्व शाखा तथा राजश्व 

परामशत सवमवत 

१० 

िाउँकायतपावलकाको कायातलयको हकमा प्र्येक 

वदन र िडा कायातलयहरुको हकमा प्र्येक 

मवहनाको पवहलो हप्ता संकलन भएको राजश्व 

बैंक दावखला िने प्रणालीलाई  अवनिायत िने 

 २०७९ माघ १ देवख  राजश्व शाखा तथा िडा 

कायातलयहरु 

११ 
करका दरहरु सबै करदाताल ेजानकारी पाउने िरी 

फल्यास वप्रन्ट िरी सबैले देख्ने स्थानमा टाँस िने 

 २०८० साउन मसान्त सम्म राजश्व शाखा  

१२ 
कर सम्िन्धमा करदाताहरुलाई  क्ाःक् क्थकतझ 

बाट जानकारी वदने पणालीको विकास िने 

 २०८० साउन १ देवख  राजश्व शाखा तथा सचूना 

प्रविवध शाखा 

१३ 
र् सेिा माफत त राजश्व संकलनको शुरुिात ( 

परीक्षणको रुपमा िडा नं ३ र ४ मा) 

 २०८० मशंीर १ देवख  राजश्व शाखा तथा सचूना 

प्रविवध शाखा 

१४ 
करका दरहरु मोबार्ल एप्समा राख्ने   २०८१ साउन १ देवख  राजश्व शाखा तथा सचूना 

प्रविवध शाखा 

१५ 
िाउँपावलकाको राजश्व नीवत तजुतमा िने प्र्येक िषतको जेष्ठ मवहना राजश्व शाखा तथा राजश्व 

परामशत सवमवत 

१६ 
राजश्व शाखाको सफ्टिेयरमा घर नक्सापासको 

सफ्टिेयरको र्न्टरवलंक िने  

 २०८० मशंीर १ देवख  राजश्व शाखा, सचूना प्रविवध 

शाखा तथा प्राविवधक शाखा 
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पररच्छेद - ६ 

आगामी तीन वषयको आर् प्रिेपण 

यस पररच्छेदमा िाउँपावलकाको विित तीन आवथतक िषतको राजस्ि पररचानको यथाथत अिस्था, नेपालको संविधान 

एबम ्प्रचवलत कानून बमोवजम िाउँपावलकालाई प्राप्त राजस्ि अवधकार तथा आय संकलनका के्षत्रित आधारहरुको 

विशे्लषण िरी िाउँपावलकाको आिामी तीन िषतको आय प्रके्षपण िररएको छ । आय प्रके्षपण िदात महालेखा 

पररक्षकले स्िीकृत िरेको एकीकृत आवथतक संकेत तथा ििीकरण र व्याख्या, २०७४ को आधारमा िररएको छ । 

यसले िाउँपावलकाको आय बजेट तजुतमा िनत सहयोि पगु्ने विश्वास वलर्एको छ ।  

६.१ राजस्व प्रिेपणका आधारहरु 

मावथ पररच्छेद ५ मा प्रस्ताि िररएको राजस्ि सधुार कायतयोजनाको कायातन्ियनबाट िाउँपावलकाको आन्तररक 

आयमा पने प्रभाि समेतलाई ध्यानमा राखी आिामी तीन िषत (आ.ि. २०७९।८० दवेख २०८०।८२) को लावि 

आय प्रके्षपण िररएको छ । धेरैजसो वशषतकहरूको आय प्रके्षपण प्राप्त तथ्यांकमा आधाररत छ भने भविष्यमा आयका 

आधारको दायरा बढ्न िई सोबाट हुने योिदानलाई समेत मध्यनजर िररएको छ । ्यसैिरर केही वशषतकहरूको आय 

प्रके्षपण िदात विितको आय संकलनको िवृद्धदरलाई आधार मावनएको छ । तथ्यांकीय आधार तथा विितको बवृद्ध 

दर समेत उपलब्ध नभएको स्रोतका लावि कायतशालामा भएको छलफलका आधारमा एकमिु अनुमान िररएको छ 

। प्र्येक शीषतकको आय प्रके्षपण िदात दहेायका आधारहरु वलर्एको छाः  

तालिका न.ं  १८ : राजश्व प्रिेपणका आधारहर 

राजस्व 

सकेंत 
राजस्व लशषयक 

कुि सभभाव्र्ता (रु 

हजारमा)  
आर् प्रिेपणका आधारहर 

११३१३ सम्पवत्त कर १८०००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ७० प्रवतशत संकलन हुने र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक ५ प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

११३१४ भमूी कर (मालपोत) १८०००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हनेु र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

११३२१ घर बहाल कर १६२००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हनेु र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

११३२२ बहाल वबटौरी शुल्क २५०००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हनेु र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

१४४११ 
बाँडफाँट भई प्राप्त हुने 

म.ुअ.कर 
११०३३००० 

आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त भएको रकममा िावषतक १० 

प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने िरी  
१४४२१ 

बाँडफाँट भई प्राप्त हुने 

अन्ताःशुल्क 

११४७२ विज्ञापन कर १००००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हनेु र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

११४७३ मनोरञ्जन कर ०  हाललाई संभािना नरहकेो 
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राजस्व 

सकेंत 
राजस्व लशषयक 

कुि सभभाव्र्ता (रु 

हजारमा)  
आर् प्रिेपणका आधारहर 

११६१३ 
व्यिसाय रवजष्रेशन 

दस्तुर/घ िित 
५००००० 

पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हनेु र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

११६९१ 

  

अन्य कर  
१४००००० 

 पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ६० प्रवतशत संकलन हुने र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने व्यिसाय कर   

१३३११ समानीकरण अनुदान १४०६९८८०० 
आ ि ०७६।०७७ मा प्राप्त भएको रकममा िावषतक १० 

प्रवतशतका दरल ेिवृद्ध हुने िरी  

१३३१२ सशतत अनुदान २२४४००००० 
आ ि ०७८।०७८ मा प्राप्त भएको रकममा िावषतक १० 

प्रवतशतका दरल ेिवृद्ध हुने िरी  

१३३१४ समपुरक अनुदान २६८३३४० 
आ ि ०७५।०७६ मा प्राप्त भएको रकममा िावषतक १० 

प्रवतशतका दरल ेिवृद्ध हुने िरी  

१३३१५ विषेश अनुदान ०  हालसम्म प्राप्त नभएकोले अनुमान िनत नसवकएको 

१४१७१ िन रोयल्टी ९१३०० 
चाल ुआ ि मा िन रोयल्टी िापत रु ८३०००। प्राप्त भएको 

रकममा िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हने िरी 

१४१७२ खानी रोयल्टी ० आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त नभएकोले अनुमान निररएको 

१४१७३ जलस्रोत रोयल्टी ० आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त नभएकोले अनुमान निररएको 

१४१७४ पिततारोहण रोयल्टी ० आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त नभएकोले अनुमान निररएको 

१४१७५ पदयात्रा रोयल्टी ० आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त नभएकोले अनुमान निररएको 

१४१७६ पयतटन रोयल्टी ० आ ि ०७८।०७९ मा प्राप्त नभएकोले अनुमान निररएको 

१४१७७ 
घरजग्िा रवजष्रेशन 

शुल्क 
३५०००० 

चाल ुआ ि मा घरजग्िा रोयल्टी िापत िाउँपावलकाले रु 

२१०००० । रकम प्राप्त हुने अनुमान िरेकोमा मालपोत 

कायातलयसंि सम्पकत  िदात चाल ुआ ि मा नै घरजग्िा 

रवजष्रेशन शुल्क िापत अनुमावनत रकम रु ३२०००००।   

प्राप्त हुन सक्ने जानकारी आएको आधारमा आिामी आ ि मा 

रु ३५००००० । अनुमान िरीएको । ्यस पश्चात क्रमशाः 

िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

१४१७८ सिारी साधन कर १३१२०० 

चाल ुआ ि मा सिारी साधन कर  िापत प्रदशेबाट रु 

११९३०००। प्राप्त हुने अनमुान भएको र अनमुावनत रकममा 

तत् पश्चात िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने िरी 

१४१७९ 
अन्य बाँडफाँट हुने 

राजस्ि 
०   

  वबवक्रबाट प्राप्त रकम     
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राजस्व 

सकेंत 
राजस्व लशषयक 

कुि सभभाव्र्ता (रु 

हजारमा)  
आर् प्रिेपणका आधारहर 

१४२१३ (ढंुिा, विट्टी, बालुिा  ९०६००० 

चाल ुआ ि मा यस शीषतक बाट िाउँपावलकाले रु 

५०००००० । रकम प्राप्त हुने अनमुान िरेकोमा IEE Report 

का आधारमा आिामी दरु् िषतका लावि १५१००० घनवमटर 

परीमाण संकलन हुने अनुमान िरीएकोले प्रवत िषत ७५००० 

घनवमटरका दरले संकलन हुने र संकलन सम्भािनाको करीि 

६७ प्रवतशत उपयोिमा ल्याउन सवकने अनमुान िरीएको । र 

्यस पश्चात तेस्रो िषतमा  १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

अनुमान िरीएको । 

  बन पैदािर रु.  ०  दहत्तर बहत्तर विक्रीको खासै संभािना नदेवखएको 

१४२१९ 

अन्य सेिा शुल्क 

(फोहोरमैला 

व्यबस्थापन) 

४५००० 
पवहलो िषत कुल सम्भाव्यताको ५० प्रवतशत संकलन हुने र 

्यसपश्चात् क्रमशाः िावषतक १० प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

१४२२९ 
अन्य प्रशासवनक सेिा 

शुल्क 
०   

१४२४१ पावकत ङ शुल्क ०  

१४२४२ नक्सापास दस्तुर २१५००० 

िाउँपावलकामा हाल प्रवत िषत कररब ३० िटा नयाँ घरहररु 

वनमातण हुने र प्रवत घर औषत रु ५०००। का दरल ेर 

अवभलेवखकरण िनत बाँकी रहकेा घरहरु कररब ३००० रहकेो 

र प्रवत िषत १००० घरको अवभलेवखकरण िदात औषत प्रवत 

घर रु २०००। का दरल ेआम्दानी हुने अनुमान । 

१४२४३ वसफाररश दस्तुर ३७५०००० 

चाल ुआ ि मा यस शीषतक बाट िाउँपावलकाले रु ७५०००० 

। रकम प्राप्त हुने अनुमान िरेकोमा प्रारवम्भक िोष्ठीमा 

छलफलका आधारमा कुल सम्भाव्यता रकम रु ३७५००००। 

अनुमान िरीएको । जसमा पवहलो िषत कुल सम्भाव्यता 

रकमको ६० प्रवतशत र ्यस पश्चात क्रमशाः िावषतक १० 

प्रवतशतका दरले िवृद्ध हुने 

१४२४४ 
व्यवक्तित घटना दतात 

दस्तुर 
०  वसफाररश दस्तुरमा समािेश 

१४२४५ नाता प्रमावणत दस्तुर ० वसफाररश दस्तुरमा समािेश 

१४२४९ अन्य दस्तुर ० वसफाररश दस्तुरमा समािेश 

१४३११ 
न्यावयक दण्ड, 

जररिाना र जफत 
० 

वसफाररश दस्तुरमा समािेश 

१४३१२ 
प्रशासवनक दण्ड, 

जररिाना र जफत 
० 

वसफाररश दस्तुरमा समािेश 

१४५२२ साना सिारी कर ०  हाललाई संभािना नरहकेो 

१४५२३ जनसहभाविता ०  हाललाई संभािना नरहकेो 

१४५२९ 
अन्य राजस्ि   (विविध 

आय) 
०   
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राजस्व 

सकेंत 
राजस्व लशषयक 

कुि सभभाव्र्ता (रु 

हजारमा)  
आर् प्रिेपणका आधारहर 

१५१११ बेरुज ु ०   

६.२ आगामी तीन आधथयक वषयको आर्को प्रिेपण 

मावथ उवल्लवखत प्रके्षपणका आधारमा िाउँपावलकाको आिामी ३ िषतको प्रके्षवपत आयको वििरण तलको 

तावलकामा प्रस्तुत िररएको छ । प्रके्षपणको लावि राजस्ि संकेतका लावि तोवकएको कोडको प्रयोि िररएको छ ।   

तालिका न.ं १९ : चािू आ.व.को अनुमान तथा आगामी तीन आलथयक वषयको आर् प्रिेपण 

राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

१०००० राजस्व तथा अनरु्दान 14863366.7 15015223 16508802 18140587 
११००० कर 3458333.3 3285486 3612234 3971568 
११३०० सभपिी कर 93333.3 98914 107006 115816 
११३१० अचि सभपिीमा िाग्ने कर 70000 66857 71743 77027 
११३११ व्यवक्तित सम्पत्तीमा लाग्ने िावषतक कर 0 0 0 0 
११३१२ संस्थाित सम्पत्तीमा लाग्ने िावषतक कर 0 0 0 0 
११३१३ सम्पवत्त कर 66666.7 36000 37800 39690 
११३१४ भूमी कर मालपोत 3333.3 30857 33943 37337 
११३२० खुर्द सभपलिमा िाग्ने चािु कर 23333.3 32057 35263 38789 
११३२१ घर बहाल कर 16666.7 27771 30549 33603 
११३२२ बहाल विटौरी शुल्क 6666.7 4286 4714 5186 

११३५० 
लविीर् र पुजँीगत कारोबारमा िाग्ने 

कर 0 0 0 0 
११३५१ वित्तीय र पूँजीित कारोबारमा लाग्ने कर 0 0 0 0 
११४०० वस्त ुतथा सेवामा आधाररत कर 3348333.33 3154000 3469400 3816340 
११४१० मुल्र् अलभवृलि कर 3343333.33 3152286 3467514 3814266 
१४४११ बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मु.अ.कर 3343333.33 3152286 3467514 3814266 
११४२० अन्तःशुल्क 0 0 0 0 
१४४२१ बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्ताःशुल्क 0 0 0 0 
११४४० लवशेष सेवामा िाग्ने कर 0 0 0 0 
११४४२ स्िास्थ्य सेिा कर 0 0 0 0 
११४४३ वशक्षा सेिा शुल्क  : शैवक्षक संस्था 0 0 0 0 
११४४४ वशक्षा सेिा शुल्क : िैदवेशक अध्ययन 0 0 0 0 

११४५० 
पवुायधार सेवाको उपर्ोग तथा सवारी 

साधनमा िाग्ने कर 3333.3 0 0 0 
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राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

११४५१ 
सिारी साधनमा कर (सिारी दतात, िावषतक 

सिारी कर तथा पटके सिारी कर) 3333.3 0 0 0 
११४५२ पुिातधार सेिाको उपयोिमा लाग्ने कर 0 0 0 0 
११४७० मनोरंजन कर 1666.7 1714 1886 2074 
११४७१ वसनेमा डकुमेन्री 0 0 0 0 
११४७२ विज्ञापन कर 1666.7 1714 1886 2074 
११४७३ अन्य मनोरंजन कर 0 0 0 0 
११६०० अन्र् कर 16666.7 32571 35829 39411 
११६१० व्र्वसार्िे भुिानी गने 0 8571 9429 10371 
११६१३ व्यिसाय रवजष्रेशन दस्तरु 0 8571 9429 10371 
११६१४ रेवडयो, एफ.एम. संचालन दस्तरु 0 0 0 0 
११६२० व्र्वसार् बाहेक अन्र्िे भुिानी गने 0 0 0 0 

११६२१ 
चालक अनुमती पत्र, सिारी दतात वकताब 

सम्बन्धी दस्तरु 0 0 0 0 

११६३० 
कृलष तथा पशुजन्र् कारोवारमा िाग्ने 

कर 0 0 0 0 

११६३१ 
कृवष तथा पशुजन्य िस्तकुो ब्यिसावयक 

कारोिारमा लाग्ने कर 0 0 0 0 
११६३१ ओखटेोपहारमा लाग्न ेकर 0 0 0 0 
११६९० अन्र् कर 16666.7 24000 26400 29040 
११६९१ अन्य कर (व्यबसाय कर) 16666.7 24000 26400 29040 
१३००० अनरु्दान 11063600 11198063 12317869 13549656 
१३१०० लिपिीर् वैर्देलशक अनरु्दान 0 0 0 0 
१३११० लिपिीर् वैर्देलशक चािू अनरु्दान 0 0 0 0 
१३१११ वद्वपक्षीय िैदवेशक चाल ूअनुदान 0 0 0 0 
१३१२० लिपिीर् वैर्देलशक पुजँीगत अनरु्दान 0 0 0 0 
१३१२१ वद्वपक्षीय िैदवेशक पुँजीित अनुदान 0 0 0 0 
१३२०० बहुपिीर् वैर्देलशक अनरु्दान 0 0 0 0 
१३२१० बहुपिीर् वैर्देलशक चािु अनरु्दान 0 0 0 0 

१३२११ 
अन्तरसरकारी अन्तरावष्रय संस्थाबाट प्राप्त 

चाल ुअनुदान 0 0 0 0 

१३२१२ 
िरैसरकारी अन्तरावष्रय संस्थाबाट प्राप्त 

चाल ुअनुदान 0 0 0 0 
१३२२० बहुपिीर् वैर्देलशक पूजँीगत अनरु्दान 0 0 0 0 



45 
 

राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

१३२२१ 
अन्तरसरकारी अन्तरावष्रय संस्थाबाट प्राप्त 

पूँजीित अनुदान 0 0 0 0 

१३२२२ 
िरैसरकारी अन्तरावष्रय संस्थाबाट प्राप्त 

पूँजीित अनुदान 0 0 0 0 
१३३०० अन्तरसरकारी लविीर् हस्तान्तरण 11063600 11198063 12317869 13549656 
१३३१० अन्तरसरकारी अनरु्दान 11063600 11198063 12317869 13549656 
१३३११ वित्तीय समावनकरण अनुदान 4263600 4019966 4421962 4864159 
१३३१२ शसतत अनुदान 6800000 6411429 7052571 7757829 
१३३१३ विषेश अनुदान 0 0 0 0 
१३३१४ समपुरक अनुदान 0 766669 843335 927669 
१३३१५ अन्य अनुदान 0 0 0 0 
१३३२० अन्तरसरकारी पूजँीगत अनरु्दान 0 0 0 0 
१३३२१ शसतत पूँजीित अनुदान 0 0 0 0 
१३३२२ विशेष पूँजीित अनुदान 0 0 0 0 
१४००० अन्र् राजश्व 341433.333 531674 578699 619363 
१४१०० सभपलिबाट प्राप्त आर् 130100 140674 154742 159153 
१४११० व्र्ाज 0 0 0 0 
१४१११ वित्तीय वनकायबाट प्राप्त व्याज 0 0 0 0 
१४११२ व्यापाररक वनकायबाट प्राप्त  व्याज 0 0 0 0 
१४११३ औद्योविक वनकायबाट प्राप्त  व्याज 0 0 0 0 
१४११४ सेिामुलक वनकायबाट प्राप्त व्याज 0 0 0 0 
१४११९ अन्य वनकायबाट प्राप्त  व्याज 0 0 0 0 
१४१२० िाभांश 0 0 0 0 
१४१२१ वित्तीय वनकायबाट प्राप्त लाभांश 0 0 0 0 
१४१२२ व्यापाररक वनकायबाट प्राप्त लाभांश 0 0 0 0 
१४१२३ औद्योविक वनकायबाट प्राप्त  लाभांश 0 0 0 0 
१४१२४ सेिामुलक वनकायबाट प्राप्त  लाभांश 0 0 0 0 
१४१२९ अन्य वनकायबाट प्राप्त  लाभांश 0 0 0 0 
१४१५० भाडा तथा रोर्ल्टी 83333.3 0 0 0 
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय 0 0 0 0 
१४१५२ क्यावसनोबाट प्राप्त रोयल्टी 0 0 0 0 

१४१५९ 
अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने 

रोयल्टी 83333.3 0 0 0 
१४१७० राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आर् 46766.7 140674 154742 159153 
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राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

१४१७१ िन रोयल्टी 0 2609 2869 3156 
१४१७२ खानी रोयल्टी 0 0 0 0 
१४१७३ जलस्रोत रोयल्टी 0 0 0 0 
१४१७४ पिततारोहण रोयल्टी 0 0 0 0 
१४१७५ पदयात्रा रोयल्टी 0 0 0 0 
१४१७६ पयतटन सेिा शुल्क रोयल्टी 0 0 0 0 
१४१७७ घरजग्िा रवजष्रेशन रोयल्टी 7000 100571 110629 110629 
१४१७८ सिारी साधन कर 39766.7 37494 41244 45368 
१४१७९ अन्य बाँडफाँट हुने राजश्व 0 0 0 0 
१४२०० बस्तु तथा सेवा लबलक्रबाट प्राप्त रकम 207666.7 391000 423957 460210 
१४२१० बस्तु तथा सेवा लबलक्रबाट प्राप्त रकम 173333.3 265286 291814 320996 
१४२११ कृषी उ्पादनको वबवक्रबाट प्राप्त रकम 0 0 0 0 
१४२१२ सरकारी सम्पत्ती वबवक्रबाट प्राप्त रकम 0 0 0 0 

१४२१३ 
अन्य वबवक्रबाट प्राप्त रकम (ढंुिा, विट्टी, 

बालिुा ..) 166666.7 258857 284743 313217 
१४२१६ वनजी धारा बापतको शुल्क 0 0 0 0 

१४२१७ 
खानेपानी, नहर तथा कुलो उपयोि 

बापतको शुल्क 0 0 0 0 
१४२१८ विद्यतु ्सेिा शुल्क 0 0 0 0 

१४२१९ 
अन्य सेिा शुल्क (फोहोरमैला 

व्यबस्थापन) 6666.7 6429 7071 7779 
१४२२० प्रशासलनक सेवा शुल्क 0 0 0 0 
१४२२१ न्यावयक दस्तरु 0 0 0 0 
१४२२३ वशक्षा क्षते्रको आम्दानी 0 0 0 0 
१४२२४ परीक्षा शुल्क 0 0 0 0 
१४२२५ यातायात क्षते्रको आम्दानी 0 0 0 0 

१४२२९ 
अन्य प्रशासवनक सेिा शुल्क (सम्पवत्त 

मूल्यांकन) 0 0 0 0 
१४२४० र्दस्तुर 34333.3 125714 132143 139214 
१४२४१ पावकत ङ शुल्क 0 0 0 0 
१४२४२ नक्सापास दस्तरु 10000 61429 61429 61429 
१४२४३ वसफाररश दस्तरु 24333.3 64286 70714 77786 
१४२४४ ब्यवक्तित घटना दतात दस्तरु  0 0 0 0 
१४२४५ नाता प्रमावणत दस्तरु 0 0 0 0 
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राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

१४२४९ अन्य दस्तरु (दतात, निीकरण) 0 0 0 0 
१४३०० र्दण्ड, जररवाना र जफत 3666.7 0 0 0 
१४३१० र्दण्ड, जररवाना र जफत 3666.7 0 0 0 
१४३११ न्यावयक दण्ड, जररिाना र जफत 0 0 0 0 
१४३१२ प्रशासवनक दण्ड, जररिाना र जफत 3666.7 0 0 0 
१४४०० अनरु्दान बाहेकको हस्तान्तरण 0 0 0 0 
१४४१० चािु हस्तान्तरण 0 0 0 0 
१४४११ चाल ुहस्तान्तरण 0 0 0 0 
१४४२० पूजँीगत हस्तान्तरण 0 0 0 0 

१४४२१ 
पूँजीित हस्तान्तरण (निद मौज्दात तथा 

हस्तान्तरण) 0 0 0 0 
१४५०० लवलवध राजश्व 0 0 0 0 
१४५१० चाल ुदािी तथा अन्य शुल्कहरु 0 0 0 0 
१४५११ बीमा दािी प्राप्ती 0 0 0 0 
१४५२० अन्र् राजश्व 0 0 0 0 
१४५२१ प्रदषुण वनयन्त्रण शुल्क 0 0 0 0 
१४५२२ साना सिारी कर 0 0 0 0 
१४५२३ जन सहभाविता 0 0 0 0 
१४५२९ अन्य राजश्व (विविध आय) 0 0 0 0 
१४५३० पूजँीगत राजश्व 0 0 0 0 

१४५३१ 
सरकारी घर, जग्िा, िडुविल वबक्रीबाट 

प्राप्त आय 0 0 0 0 

१५००० बेरुज ु 0 0 0 0 
१५१०० बेरुज ु 0 0 0 0 
१५११० बेरुज ु 0 0 0 0 
१५१११ बरेुज ु 0 0 0 0 
३३००० र्दालर्त्व 0 0 0 0 
३३१०० आन्तररक र्दालर्त्व 0 0 0 0 
३३१९० खुर्द आन्तररक ऋण 0 0 0 0 
३३१९१ ऋण पत्र माफत त ्प्राप्त ऋण 0 0 0 0 
३३१९२ अन्य आन्तररक सरकारबाट प्राप्त ऋृण 0 0 0 0 
३३१९३ अन्य संघ संस्थाबाट प्राप्त कृ्रण 0 0 0 0 
३३२०० वाह्य लविीर् र्दालर्त्व 0 0 0 0 
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राजश्व संकेत राजश्व लशषयक 
प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् 

०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

३३२४० खुर्द वैर्देलशक ऋण 0 0 0 0 
३३२४१ िैदवेशक ऋणको प्रावप्त 0 0 0 0 

  जभमा राजस्व, अनरु्दान तथा र्दालर्त्व 14863366.7 15015223 16508802 18140587 
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पररच्छेद - ७ 

पनष्कषय तथा सुझाव  
 

७.१ आगामी तीन आधथयक वषयको आर् प्रिेपण 

यस अध्ययनका आधारमा आिामी तीन आ.ि.मा िाउँपावलकाले प्रमखु शीषतकमा िनत सक्ने प्रके्षवपत आम्दानी 

वनम्नानुसार रहेको छाः  

तालिका न.ं २० : आगामी ३ वषयको प्रिेलपत आर् 

राजश्व लशषयक प्रस्तालवत प्रिेलपत आर् ( रु. हजारमा) 

  ०७६ /०७७ ०७९ /०८० ०८०/ ०८१ ०८१/ ०८२ 

आन्तररक आय ७३३५ १०२७० १४३७७ १७८२१ 

संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय 46335.7 101611 116852.7 134380.5 

प्रदेश राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय 5699 6839 7249.34 7684.3 

अनुदान ४३८६०८ ४२१७४५ ४६१५०१ ४८८२९५ 

जभमा ४९७९७८ ५४०४६५ ५९९९८० १४२०६४ 

 

७.२ पनष्कषय तथा सुझावहरु 

मावथ उवल्लवखत वििरण अनुसार बारपाक सवुलकोट िाउँपावलकाले आिामी आवथतक िषत २०८१।८२ मा १ करोड 

७८ लाख २१ हजार हुने अनुमान िररएको छ, जनु चाल ुआवथतक िषतको अनुमानको तुलनामा ४०.७७ प्रवतशत ले 

बढी हुन आँउछ । यो रकम संकलन िनत िाउँपावलकाले बततमान संरचना तथा ब्यिस्थापन प्रणालीमा ठुलै पररिततन 

िनत आिश्यक दवेखन्छ । यद्दवप विित आवथतक िषत २०७७।७८ को तुलनामा आवथतक िषत २०७८।७९ मा आन्तररक 

आयमा िाउँपावलकाले ७६.१४ प्रवतशतले बवृद्ध िनत सफल भएको दवेखन्छ । तर पवन पररमाणा्मक वहसािले हेदात 

प्रके्षवपत आय लक्ष्य हावसल िनत िाउँपावलकाले वनम्नवलवखत कदम चाल्न आिश्यक दवेखन्छाः  

 प्रस्तावित आन्तररक आयमा ढंुिा, विट्टी, िालुिा विवक्रको योिदान कररि ५० प्रवतशत रहेको हुँदा 

आन्तररक आयमा योिदान िने आय स्रोतको पररचालनमा विषेश जोड वदने । यसका लावि ढंुिा, विट्टी, 

िालिुाको प्रारवम्भक िातािरणीय प्रवतिेदन त्काल स्िीकृत िरी ठेक्का बन्दोबस्त िने । 

 आन्तररक आयमा बहाल कर तथा व्यबसाय करको वहस्सा पवन ठूलै रहेको हुँदा यस्तो स्रोतको  

पररचालनको लावि आिश्यक कायतविवध तजुतमा िने, घमु्ती टोली पररचालन िने र बहालमा रहकेा 

कायातलय र संघ संस्थालाई घरबहाल भकु्तानी िदात कर कट्टी िरी दावखला िनत पत्राचार िने । 

 सम्पवत्त करलाई विद्दमान संघीय कानूनी व्यबस्था अनुकुल िनाउने र आवथतक ऐनमा कर तथा िैर कर 

राजश्वका विद्यमान  दरमा समसावयक पररमाजतन िने साथै छुट र जररिानाको व्यबस्था िने । 
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 राजश्व परामशत सवमवतको भमूीकालाई  थप प्रभािकारी बनाउने  । 

 राजस्ि संकलनको वनयवमत प्रिवत समीक्षा िने र संकवलत राजस्ि रकम समयमै बैंक दावखला हुने कुरालाई 

सवुनवश्चत िने । 

 राजश्व शाखाको क्षमता विकास र राजस्ि प्रशासन र सेिा प्रिाहमा सचूना प्रविवधको भरपरू उपयोिमा जोड 

वदने । 

 यस कायतयोजनाको प्रभािकारी कायातन्ियनलाई सवुनवश्चत िनत तोवकएको शाखालाई वलखत रुपमा 

वजम्मेिारी प्रदान िरी वनयवमत रुपमा प्रिवत पेश िने र छलफल िने पररपाटी अिलम्बन िने । 

७.३ कार्यर्ोजनाको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको ब्यिस्था अनुसार राजस्ि परामशत सवमवतलाई राजस्िका स्रोत, दायरा तथा दरको 

विशे्लषण िरी आय अनुमान िने र स्रोत अनुमान तथा िजेट वसमा वनधातरण सवमवतलाई बैशाख १० िते वभत्र आिावम 

३ आवथतक बषतको आय अनुमान िने कायतमा यो राजश्व सधुार कायतयोजनाले सहयोि िदतछ । ् यसैले यस कायतयोजना 

बमोवजमका कृयाकलापहरुको सञ्चालनबाट सो सवमवतलाई कायतसञ्चालन िनत पवन अिस्य सहज हुनेछ । सवमतले 

राजश्व सधुारका नीवत, कृयाकलापहरु तथा िजेट अनुमान पश्चात राजश्व सधुार कायतयोजना अनुसारका 

कृयाकलापहरु संचालन भए नभएको तथा अनुमान अनुसार आय असुली भएको नभएको सम्िन्धमा वनयवमत रुपमा 

अनुिमन िने, आिामी आवथतक बषतको आय प्रके्षपणको लावि ् यस अिवध सम्मको कृयाकलाप तथा आय असलुी 

अिस्थाको मलू्यांकन िने तथा आवथतक बषत सम्पन्न भएपवछ सो आवथतक बषतको लावि तय िररएका कृयाकलापहरु 

तथा आय असलुी अिस्थाको मलू्यांकन िने कायत िनुतपने हुन्छ । यस राजश्व सधुार कायत योजनाको कायातन्ियनलाई 

सवुनवश्चत िनत कायतयोजनाको अनुिमन तथा मलू्यांकनको लावि वनम्न चार तहको अनुिमन तथा मलू्यांकन ब्यिस्था 

वसफाररश िररएको छ । 

(क) कार्ायिर् स्तरको अनुगमनः यस तहको अनुिमन तथा मलू्यांकनको लावि प्रमखु प्रशासवकय अवधकृत, 

राजश्व शाखा तथा अन्य सम्िवन्धत शाखाका प्रवतवनवधहरुलाई वजम्मेिार िनाउनु पदतछ । यसका लावि प्रमखु 

प्रशासकीय अवधकृतले कवम्तमा दईु मवहनामा एक पटक बैठक िसी कायतयोजनाको कायातन्ियन अिस्था तथा 

राजस्ि असलुी अिस्थाको अनुिमन िरी लक्ष्य अनुसारको प्रिवत हावसल िनेतफत  आिश्यक वनणतयहरु िरी 

कायातन्ियनमा ल्याउनु पदतछ । 

(ख) राजश्व परामशय सलमलतवाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः राजश्व परामशत सवमवतले चौमावसक रुपमा राजश्व 

सधुार योजनाको कायातन्ियनको अिस्था, आय संकलनको अिस्थाको वनयवमवत अनुिमन िरी कायतपावलकालाई 

आिश्यक परामशत प्रदान िनत उपयुक्त हुन्छ । यसका लावि प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतले कायतयोजनाको प्रिवत 

अिस्थाको विबरण तयार िरी सवमवत समक्ष पेश िने व्यबस्था वमलाउनु पदतछ । यसका अवतररक्त आवथतक बषतको 

समाप्तीमा सवमवतले कायतयोजनाको समीक्षा िरी कायतपावलकामा प्रस्तुत िनत उपयुक्त हुन्छ । 
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(ग) कार्यपालिकावाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः कायतपावलकाको बैठकले राजश्व परामशत सवमवतिाट प्रस्तुत 

िरेका सझुािहरुलाई छलफलमा ल्याई आिश्यक वनणतय िने कायत यस अन्तितत पदतछ । छलफलको क्रममा राजश्व 

सधुार योजना तथा आय असलुी अिस्थाको सवमक्षा िरी आिश्यक नीवतित तथा कायतित वनणतय िनुत आिश्यक 

भएमा वनणतय िरीन्छ । ्यसैिरी आिामी आवथतक बषतको लावि यस कायतयोजनामा प्रके्षपण िररएका आयका प्र्येक 

शीषतकहरुको समीक्षा िरी प्रके्षपणलाई अपडेट िने र कायतयोजनाका कृयाकलापहरु पवन पररमाजतन िनुत उपयुक्त हुन्छ 

। 

(घ) वाह्य अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः राजश्व सधुार कायतयोजना कायातन्ियनमा सहवजकरणका लावि संघीय मामला 

तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रावष्रय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोि, प्रदशे मन्त्रालय, दात ृवनकायहरु आवदले 

अनुिमनको लावि सहयोि िनत सक्दछन् । यस्तो अनुिमन प्रणालीको स्थापनाले िाउँपावलकाको अनुिमन तथा 

प्रवतिेदन िने क्षमता विकासमा सहयोि पगु्नेछ । ् यसबाहेक समय समयमा िररने करदाता सन्तुिी सिेक्षण पवन अको 

एक मह्िपणूत अनुिमन cf}जार हुन सक्दछ । 
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अनुसूचीहरू 

 

अनुसचूी – १  

 सन्र्दभय सामग्रीहरु 

 

 नेपालको संविधान २०७२ 

 स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ (संशोधन सदहत) 
 अन्तर सरकारी वित्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ (संशोधन सदहत) 
 नेपाल सरकारको िजेट िक्तब्य, २०७६।७७ 

 नेपाल सरकारको आर्थाक ऐन, २०७६ र विगतका आर्थाक ऐनहरु 

 राष्ट्रिय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

 केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ 

 स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह सम्बन्धी ब्यिस्था, २०७४ 

 एकीकृत आर्थाक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ (र्ोस्रो संशोधन सदहत) 
 बारपाक सुललकोट गाउँपाललकाको आर्थाक ऐन, २०७६ तथा विगतका आर्थाक ऐनहरु  

 प्ररे्श तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाि प्रततिेर्न, २०७५ – नेपाल सरकार (मष्ट्न्िपररषद्) 
तनणायबाट गदिन कायार्लले अथा मन्िालय समक्ष पेश गरेको 

 बारपाक सुललकोट गाउँपाललकाको िस्तुगत वििरण, २०७५ 

 ढंुगा, र्गट्टी, बालुिाको प्रारष्ट्म्भक िातािरणीय परीक्षणको प्रततिेर्न, २०७६ 

 गाउँपाललकाको विलभन्न आर्थाक िषाहरूको गाउँ विकास योजना, बजेट तथा कायाक्रमहरू 

 संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयका पररपि तथा प्रकाशनहरू 

  

अनुसचूी – २  

 सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन सूची तथा फाराम  

tYof+s ;+sng ;"rL 

ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro tyf xfnsf] cj:yfM 

 ;+lIfKt kl/ro M  

 gfdf+s/0f,  

 3/w'/L tyf hg;+Vof 

 If]qkmn tyf j8f ljefhg 

 k|lz4 :ynx¿ 

 d'Vo k"jf{wf/sf] cj:yf 
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 ;8s, af6f], k'n 

 lah'nL 

 vfg]kfgL tyf l;+rfO{ 

 ;fjh{lgs ejg tyf k"jf{wf/x¿ 

 kmf]x/d}nf Joj:yfkg -kmf]x/sf] kl/df0f / Joj:yfkgsf] cj:yf_ 

 cfly{s cj:yf  

 pBf]u, Joj;fo tyf snsf/vfgf 

 d'Vo Jofkfl/s s]Gb|x¿ 

 k|fs[lts tyf ko{6lso ;Dkbf 

ufpFkflnsfsf] ;+u7g tyf /fh:jk|zf;g M 

 xfnsf] ;+u7g ;+/rgf 

 sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f 

qm=;+= Kb :jLs[t b/jGbL 
kbk"tL{ 

:yfoL s/f/ 

     

     

     

     

     

     

     

 ef}lts ;'ljwfx¿ 

 sfof{nosf ejgx¿ 

 ;jf/L ;fwg  

 kmlg{r/, sDKo'6/, lk|G6/ 

 /fh:j zfvf tyf /fh:j k|zf;g 

 /fh:j zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f 

qm=;+= Gfd kb lhDj]jf/L 
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qm=;+= Gfd kb lhDj]jf/L 

    

 sfo{sIf tyf sfo{ :ynsf] kof{Kttf 

 kmlg{r/, sDKo"6/, lk|G6/ tyf cGo ef}lts ;'ljwfx¿ 

 /fh:j ;DaGwL 8f6f j];, /fh:j k|zf;gdf ;km6\j]o/ / To;sf] k|of]u  

 sKo"6/ ljlnË k|0fflnsf] k|of]u,  

ufpFkflnsfsf] cfo -cfGtl/ tyf jfx\o_ ;DaGwL ljj/0fM 

 ljut tLg cfly{s jif{x¿ -@)&#÷&$, )&$÷&% / )&%÷&^_ sf] oyfy{ cfoljj/0f 

 rfn' cfly{s jif{sf] -@)&^÷&&_ sf] cg'dfgLt÷ah]6 ljj/0f / sflt{s d;fGt ;Ddsf] oyfy{ 

 rfn' cfly{s jif{sf nflu ufpF ;efn] kfl/t u/]sf] s/, z'Ns tyf b:t'/sf b/x¿ 

cGo b:tfj]h tyf ;"rgfx¿ 

 lgjf{lrt kbflwsf/Lx¿sf] ljj/0f 

 ufpF ;efn] kfl/t u/]sf] cfly{s P]g 

 /fh:j;+u ;DalGwt cGo gLlt tyf sfo{s|dx¿ 

 ufpFkflnsfsf] a:t'l:ylt ljj/0f (Profile) 

 /fh:j kl/rfngsfnflu ePsf k|efjsf/L k|of;x¿ 
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tYof+s ;+sng kmf/d 

 

!= ufpFkflnsfsf] cfosf ;|f]tx¿ tyf xfnsf] cj:yf 

 

s|=;+= cfosf k|sf/ ;Defjgf 
b/ lgwf{/0fsf] 

cj:yf 

;+sng 

ePsf]÷gePsf] 

s= s/ tkm{    

 e"ld s/ -dfnkf]t_    

 ;DkLQ s/    

 ;jf/L s/ -6fFuf, l/S;f, c6f]l/S;f, 

Ol/S;f_  

   

 3/ hUuf axfn s/     

 Joj;fo s/     

 hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt' s/    

v= cGo /fh:j    

 9'Ëf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], sf7, bfp/f, 

h/fh'/L, :n]6, v/L9'Ëf cflb k|fs[lts Pj+ 

vfgLhGo j:t'sf] ljqmL tyf lgsf;L z'Ns 

   

 gS;fkf; b:t'/    

 AolQmut 36gf btf{ z'Ns    

 jxfn lj6f}/L z'Ns    

 kfls{Ë z'Ns    

 kmf]x/d}nf Aoj:yfkg z'Ns    

 s]jnsf/, 6]lsË, sfoflsË, jGhLhDk, 

lhkkm|nfo/, Kof/fUnfO{l8Ë cflb dgf]/+hg 

tyf ;fx;L v]ns'b ;DjGwL ;]jf tyf 

Aoj;fodf ;]jfz'Ns 

   

 lgdf{0f, ;+rfng / Aoj:yfkg u/]sf 

:yfgLok'jf{wf/ tyf ;]jfdf ;]jfz'Ns -

vfg]kfgL, ljh'nL, wf/f, cltly u[x, 

wd{zfnf, k':tsfno, ;efu[x, 9n lgsf;, 

;8s jlQ,  zf}rfno, kfs{, kf}8L kf]v/L, 

Aoodzfnf, ko{6lso :yn, xf6jhf/, kz' 

jwzfnf, zjbfx u[x, 3f]ljwf6, ;8s, 

j;kfs{, k'ncflb 

   

 d"Nof+sg ;]jf z'Ns    

 btf{, cg'dlt tyf gjLs/0f b:t'/ -PkmPd 

/]l8of] ;+rfng, 3 ju{sf] lgdf{0f 
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s|=;+= cfosf k|sf/ ;Defjgf 
b/ lgwf{/0fsf] 

cj:yf 

;+sng 

ePsf]÷gePsf] 

Ohfhtkq, ljBfno :yfkgf, :yfgLo 

:t/sf Aofkfl/s kmd{  

 9'Ëf, lu6\6L, jfn'jf, g'g, df6f], v/L9'Ëf, 

:n]6h:tf j:t'sf] ;e]{If0f, pTvgg tyf 

pkof]u z'Ns 

   

 j8f dfkm{t ul/g] l;kmfl/z tyf k|dfl0ft 

b:t'/ 

   

 b08 hl/jfgf    

 

@= ufpFkflnsfsf] :jldTj jf ef]urngdf /x]sf hUuf 

qm=;+= hUuf /x]sf :yfg ls=g= If]qkmn xfnsf] pkof]u ef8f jf axfn 

/sd -obL ePdf_ 

s :jfldTjdf /x]sf] hUuf  

     
 

      

      

v ef]urngdf /x]sf] hUuf  

      

      

      

      

;|f]t M  

#= ufpFkflnsfsf] :jldTjdf /x]sf ejg 

qm=;+= :yfg ejgsf] ljj/0f xfnsf] pkef]u ef8f jf axfn 

/sd -obL ePdf_ 

     

     

     

;|f]t M  
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$= s/df cfwfl/t ;"rgfx¿  

s= ;DklQ s/ ;DaGwL ljj/0f 

ufpFkflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

cf=j= @)&%.&^ df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

v= ejg ;DaGwL ljj/0f 

qm=;+= 3/sf] juL{s/0f 
cg'dflgt 

;+Vof 

axfndf 

ePsf] 

;+Vof 

cf};t 

axfn b/ 

1 Jofkf/Ls k|of]hgsf nflu lgld{t ejg÷3/x¿ 

-gf]6M Jofkf/Ls sDkn]S;, kf6L{ Kofn];, c:ktfn, sf]N8 :6f]/, 

gLlh ljBfno tyf Sofk; cfbL_ 

     

2 cf}Bf]lus k|of]hgsf ejg÷3/x¿      

3 cfjfl;o ejg÷3/x¿      

3.1 sRrL 3/x¿ -sRrLhf]8fO{ tyf 5fgf f_      

3.2 cw{ sRrL 3/x¿ -df6f]sf] hf]8fO{ / s+ls|6 jf l:6nsf] 5fgf 

ePsf_ 

     

3.3 lkn/ l;:6d gePsf] klSs 3/ (Without RCC Frame 

Structure) 
     

3.4 lkn/ l;:6d ePsf] klSs 3/ (With RCC Frame Structure)      

hDdf   
   

u= hUuf ;DaGwL ljj/0f 

s|=;+= hUufsf] lsl;d 
cg'dflgt 

If]qkmn 

cf};t d'Nof+sg b/ -dfnkf]t 

sfof{nosf] cfwf/df_ 
s}lkmot 

1 zx/L If]q      

2 cfjfl;o If]q      

3 s[ifL If]q      

4 jg tyf cGo If]q    

hDdf   
 

  

3= ;jf/L ;fwg ;DaGwL ljj/0f 

ufpFkflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

cf=j= @)&%.&^ df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 



58 
 

ª= Jofkf/ Joj;fo ;DaGwL ljj/0f 

ufpFkflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

cf=j= @)&%.&^ df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

qm=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;fgfnufgL 
demf}nf 

nufgL 

7"nf 

nufgL 
s}lkmot 

1 pBf]u       

2 ljQLo ;+:yf -a}s, ljsf; a}s, ;xsf/L, 

ljdf cflb_ 

      

3 Aofkfl/s ejg, dn, lghL c:ktfn, 

;+:yfut sn]h ljBfno 

      

4 l8n/ tyf yf]s ljs]|tf       

5 cGo Aoj;fox¿       

r= vfgLhGo j:t' ljs|L tyf lgsf;L 

qm=;+= 
pTkfbg÷pTvgg 

:yn 
a:t'x¿ 

s'n pTvgg of]Uo 

kl/0ffd 
ljs|L d'No ;+efJo lgsf;L kl/df0f 

!    
  

9'Ëf        

lu6\6L        

:n]6       

afn'jf    

bxQ/ jXQ/        

cGo    

5= hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt' Aoj;flos pkof]u 

s|=;+= 

a:t'x¿ 

OsfO{ s'n ;+sng 

kl/0ffd 

cg'dflgt d'No 

s= hl8a'6L hGo a:t'x¿      

       

v= sjf8L hGo a:t'x¿    

     

u= lhj hGt'     
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h= jxfn lj6f}/L 

s|=;+= 
;DklQx¿ 

OsfO{ 
kl/df0f b/ 

s= ejg tyf sf]7fx¿      

       

v= d]l;gx¿    

     

u= ;fj{hlgs ;DklQ    

     

     

 

em= ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng tyf Joj:yfkg u/]sf ;]jf 

qm=;+= ;]jfx¿ 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf s] 5 < 

xfnsf] 

cj:yf -cfo_ 

1 kmf]x/d}nf Joj:yfkg       

2 :yfgLo vfg]kfgL       

3 lah'nL     

4 Wff/f     

5 cltly u[x     

6 wd{zfnf     

7 k':tsfno     

8 ;efu[x     

9 9n lgsf;     

10 ;8s alQ     

11 ;fj{hgLs zf}rfno       

12 kfs{       

13 kf}8L kf]v/L       

14 Jofodzfnf     

15 ko{6lso :yn     

16 xf6 ahf/     

17 kz' awzfnf     



60 
 

qm=;+= ;]jfx¿ 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf s] 5 < 

xfnsf] 

cj:yf -cfo_ 

18 zjbfx u[x     

19 a;kfs{     

20 cGo kfls{Ë If]q     

21 l;kmfl/z tyf k|dfl0ft       

22 
btf{, cg'dflt, gljs/0f 

b:t'/ 

  

    

23 d"Nof+sg ;]jf z'Ns       

24 gS;fkf;     

      

hDdf       
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अनुसचूी – ३  

 प्रारलभभक कार्यशािाको कार्यक्रम तथा उपलस्थलत  

af/kfsf ;'lnsf]6 ufpkflnsf 
/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df ;DaGwL  

k|f/lDes sf{ozfnf 
@)&( h]7 !# ut] 

sfo{qmd tflnsf 

;do lqmofsnfk lhDd]jf/L 

&=#)–*=#) Vfhf  

*=#)–(=)) sfo{qmd z'ef/De ufpFkflnsf 

(=))–(=#) kl/ro, sfo{qmdsf] p2]Zo, cjwf/0ff tyf sfo{of]hgf 

th'{df k|lqmof 
;xhLs/0f ;d"x 

(=#)–!)=#) s/ tyf z'Ns ;DaGwL cjwf/0ff ;xhLs/0f ;d"x 

!)=#)–!!=#) :yfgLo ;/sf/sf] /fhZj clwsf/ ;xhLs/0f ;d"x 

!!=#)–!@=)) kmf/fd k|:t'tL tyf ;d"x ljefhg ;xhLs/0f ;d"x 

!@=))–!@=$% Vfgf  

!@=$%–!$=!% 
/fh:j k|If]k0f tyf /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf ;DaGwL 

;d"x sfo{ 

;xeflux? ;a} 

!$=!%–!%=!% ;d"x k|:t'lt tyf ;'emfj ;+sng 
;xhLs/0f ;d"x tyf 

;xeflux? ;a} 

!%=!%–!^=!% tYof+s ;+sngsf nflu 6f]nL u7g / kmf/fd k|:t'lt  ;xhLs/0f ;d"x 

!^=!%–!^=#) ;dfkg ufpFkflnsf 
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अनुसचूी – ४  

 परामशय कार्यशािाको कार्यक्रम तथा सहभालगहरुको उपलस्थलत 

af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsf 

/fh:j ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df ;DaGwL  

k/fdz{ sf{ozfnf 

@)&( h]7 !& ut] 

sfo{qmd tflnsf 

;do lqmofsnfk lhDd]jf/L 

)&=#)–)*=#) Vfhf  

)*=#)–)(=)) sfo{qmd z'ef/De ufpFkflnsf 

)(=))–!!=)) sfo{of]hgfsf] d:of}bf k|ltj]bg k|:t'lt ;xhLs/0f ;d"x 

!!=))–!@=#) 5nkmn tyf ;'emfj ;+sng ;xeflux? 

!@=#)–)!=)) sfo{s|d ;dfkg ufpFkflnsf 

)!=))–)!=#) Vfgf  

!^=!%–!^=#) ;dfkg ufpFkflnsf 
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अनुसचूी ५ 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ 

af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog 
ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf 
ug{ jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd af/kfs ;'lnsf]6 

ufpFkflnsfsf] gjf} ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!_  ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsf cfly{s P]g, @)&* 

/x]sf] 5 . 

-@_  of] P]g @)&( ;fn >fj0f ! ut] b]lv af/kfs ;'lnsf]6 ufpFkflnsf If]qleq nfu' x'g]5 . 

@_ ;DklQ s/ M ufpFkflnsf If]q leq cg';"rL -!_ adf]lhd ;DklQ s/÷3/hUuf s/ nufOg] 

/ c;'npk/ ul/g] 5 .  

#_  e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';''lr -@_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ nufOg] / 

c;''n pk/ ul/g]5 . 

$_  3/ axfn s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 

6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';"rL -#_ adf]lhd 

3/hUuf jxfn s/ nufOg] / c;'n ul/g]5 . 

%_  Joj;fo s/ M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k'Flhut nufgL / cfly{s 

sf/f]af/sf cfwf/df cg';'rL -$_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'npk/ ul/g]5 .  

^_  hl8a'l6, safl8 / lhjhGt' s/M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], 

hl8a'l6, ags;, sjfl8 dfn / k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' jfx]ssf cGo d[t 

jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;+, Kjf+v, 5fnf h:tf j:t'sf] Joj;flos sf/f]af/ u/]afkt 

cg';"rL -%_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;'npk/ ul/g]5 . 

&_  ;jf/L ;fwg s/ M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';"rL–^ adf]lhd ;jf/L 

;fwg s/ nufOg] / c;'npk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO ;f] sfg"gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx k|b]z adf]lhd x'g]5 . 
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*_  lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';''lr ^ adf]lhd lj1fkg s/ nufO{g] / 

c;'npk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf 

;f]lx k|b]z adf]lhd x'g]5 . 

(_  dgf]/~hg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/~hg Joj;fo ;]jfdf cg';"rL * adf]lhd 

Joj;fo s/ nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!)_  axfn la6f}/L z'NsM ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf cg';"rL ( 

df pNn]v eP cg';f/ xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg';"rLdf ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn 

lj6f}/L z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 .  

!!_  kfls{+Ë z'NsM ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{+Ë ;]jf pknAw u/fPafkt 

cg';"rL !) adf]lhd kfls{+Ë z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 . 

!@_  6«]lsË, sfolsª, Sofgf]OË, alGhhlDkË, lhkKnfP/ / /\oflK6Ë, z'NsM ufpFkflnsf If]qleq 

6«]lsË, sfolsª, Sofgf]OË, alGhhlDkË, lhkKnfP/ / /\oflK6Ë ;]jf jf Joj;fo ;~rfng 

u/]afkt cg';"rL !! adf]lhdsf] z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 .  

!#_  ;]jf z'Ns, b:t'/ M ufpFkflnsf lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL !@ df plNnlvt 

:yfgLo k"af{wf/ / pknAw u/fO{Psf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]lx cg';"rLdf Joj:yf eP cg';f/ 

z'Ns nufOg] / c;'npk/ ul/g]5 . 

!$_  ko{6g z'Ns M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq k|j]z ug]{ ko{6sx?af6 cg';"rL !# df plNnlvt 

b/df ko{6g z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf 

cGoyf Joj:yf ePsf] ;f]lx adf]lhd x'g]5 .  

!%_ ;8s dd{t ;+ef/ z'Ns M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq ufpFkflnsfn] lgdf{0f u/]sf ;8sx?  

    ;+rfng x'g] ;jf/L ;fwgnfO{ cg';"rL !$ adf]lhd ;8s dd{t;+ef/ z'Ns nufOg] / c;'npk/  

    ul/g]5 . 

!^_  k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ M ufpFkflnsf If]qleq 9'+uf, lu§L, :n]6, afn'jf, r'g9'ª\uf, 

v/L9'ª\uf, ce|v, bxQ/, axQ/df cg';'rL !% adf]lhd s/ nufOg] / c;'npk/ ul/g]5 . t/ 

k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 
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!&_  b08 hl/jfgf M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq cg';'rL !^ adf]lhd Joj:yf eP b08 hl/jfgf 

nufpg ;Sg]5 . 

!*_  s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] 

s/ 5'6 lbO{g] 5}g . t/ c;fdfGo kl/l:ytLdf cfjZostf / cf}lrTosf cfwf/df s/ 5'6 

;DaGwL Joj:yf ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

!(_ s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{lalwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns 

;+sng ;DjGwL sfo{ljlw ufpF sfo{kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

@)_ o; P]gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg bkmf !), !@, !% sf k|fjwfgx? ufpF sfo{kflnsfn] 

:yfgLo /fhkqdf ;"rgf k|sflzt u/]sf] ldltaf6 nfu' x'g]5 . 

@!_  k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] M o; P]gdf n]lvPsf] Joj:yfdf o; P]g adf]lhd x'g] / ;f] afx]s 

cGo Joj:yf k|rlnt sfg"gdf n]lvP adf]lhd x'g]5 . 

cg';"rL ! 

bkmf @ ;Fu ;DalGwt  

;DklQ s/sf] b/ 

 

qm=;+= s/ of]Uo ;DklQsf] d"No ;DklQ s/sf] b/ 

aflif{s ?= 

s}lkmot 

! % nfv ?k}Fof ;Dd #).–  

@ % nfv ! ?k}Fof b]lv !) nfv ;Dd ^).–  

# !) nfv ! ?k}Fof b]lv !% nfv ;Dd !%).–  

$ !% nfv ! ?k}Fof b]lv @) nfv ;Dd @)).–  

% @) nfv ! ?k}Fof b]lv @% nfv ;Dd #)).–  

^ @% nfv ! ?kF}of b]lv #) nfv ;Dd %)).–  

& #) nfv ! ?k}Fof b]lv $) nfv ;Dd &)).–  

* $) nfv ! ?k}Fof b]lv %) nfv ;Dd !!)).–  

( %) nfv ! ?kF}of b]lv ^) nfv ;Dd !%)).–  

!) ^) nfv ! ?kF}of b]lv &) nfv ;Dd @))).–  

!! &) nfv ! ?kF}of b]lv *) nfv ;Dd @^)).–  

!@ *) nfv ! ?kF}of b]lv () nfv ;Dd #$)).–  

!# () nfv ! ?kF}of b]lv ! s/f]8 ;Dd $$)).–  

!$ ! s/f]8 ! b]lv ! s/f]8 #) nfv ;Dd %^)).–  

!% ! s/f]8 ! #) nfv ! ?kF}of b]lv ! s/f]8 %) nfv 

;Dd  

&))).–  

!^ ! s/f]8 %) nfv ! ?kF}of b]lv ! s/f]8 ) nfv ;Dd *^)).–  

!& ! s/f]8 *) nfv ! ?kF}of b]lv @ s/f]8 ?kF}of ;Dd !)$)).–  
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!* @ s/f]8 ! ?kF}of b]lv @ s/f]8 %) nfv ;Dd !@^)).–  

!( @ s/f]8 %) nfv ! ?kF}of b]lv # s/f]8 ;Dd !%))).–  

@) # s/f]8 ! ?kF}of b]lv # s/f]8 %) nfv ;Dd !&^)).–  

@! # s/f]8 %) nfv ! ?kF}of b]lv $ s/f]8 ;Dd @)^)).–  

@@ $ s/f]8 ! ?kF}of b]lv $ s/f]8 %) nfv ;Dd @#^)).–  

@# $ s/f]8 %) nfv ! ?k}Fof b]lv % s/f]8 ;Dd @&!)).–  

@$ % s/f]8 ! ?kF}of dfly ;j}sf] b'O{ ?kF}of k|lt 

xhf/ 

 

cg';"lr @ 

-bkmf # ;F ;DalGwt_ 

e"ld -dfnkf]t_ s/ 

qm=;+= ljj/0f b/÷/]6 

! s_ cAan k|lt /f]kgL ?= !$.– 

v_ bf]od k|lt /f]kgL ?= !@.– 

u_ l;d k|lt /f]kgL ?= !).– 

3_ rfxf/ k|lt /f]kgL ?= *.– 

@ hl/jfgf  

s_ k|lt jif{  @% Ü 

v_ kfFr jif{ ;Dd &%Ü 

u_ kfFr jif{ eGbf dfly !))Ü 

:k:6Ls/0f M- dfnkf]t tyf e'dLs/sf] af/]df :ki6 b:t'/ gv'n]sf] sf/0f l4ljwf k/]df ljut 

jif{df lnP cg';f/ b//]6 cg';f/ ug{ ;lsG5 . 

cg';"lr # 

-bkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 

3/ hUuf axfn s/ 

s|=;+= k|sf/ ljj/0f jflif{s ?= 

! axfn s/ s_ JolQmut k|of]hg !)Ü 

  v_ ;+3 ;+:yf tyf Joj;flos k|of]hg !@Ü 

 

cg';"lr $ 

-bkmf % ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo s/ 
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qm=;+= Joj;fosf] gfd >]0fL b/÷/]6 gjLs/0f 

z'Ns 

! dlb/f tyf r'/f]6 l8n/ 

;d]t yf]s ljqm]tf 

 %))).– @%)). 

@ cGo l8n/ ;d]t yf]s 

ljqm]tf 

 %))).– @%)). 

# lgdf{0f ;fdfu|L ljqm]tf s=Ps eGbf a9L 

l8n/l;k ePsf] 

$))).– @))). 

$ sDKo"6/ l6eL /]l8of] 38L  @))).– !))). 

% df]afOn dd{t  @))).– !))). 

^ k]6«f]lnod kbfy{ s= l8h]n k]6«f]n kDk %))).– @%)). 

  v= d6\6Lt]n l8n/ @))).– !))). 

  u= Uof; l8n/ @))).– !))). 

& b}lgs pkef]Uo vfB kbfy{ s= yf]s ljqm]tfM 

v= v'b|f 

!%)).– &%). 

!))).– %)). 

* km]G;L tyf sk8f k;n s= yf]s ljqm]tfM 

v= v'b|f 

!%)).– 

!))).– 

&%). 

%)). 

( ;jf/L ;fwg ljqm]tf s=df]6/ ;fOsn lhk 

sf/ 6\ofS6/ tyf ;f]?d 

%))).– 

 

@%)). 

v= df]6/;fOsn :s'6/ 

:ko]o/ kf6{ ;DalGw 

;fdfg a]Rg] 

@%)).– !@%). 

!) gl;ª xf]d ;fd'bflos 

c:ktfn 

 !%)).– &%). 

!! cf}ifwL yf]s ljqm]tf / 

lSnlgs 

 @))).– !))). 

!@ cf}ifwL k;n / lSnlgs  !%)).– &%). 

!# cfFvf lSnlgs / r:df 

k;n 

 !))).– %)). 

!$ lSnlgs / Nofa  #))).– !%)). 

!% cf}ifwL k;n  $))).– @))). 

!^ 8]G6n lSnlgs  $))).– @))). 

!& lgdf{0f Joj;foL  ;]jf z'Ns b:t'/ tyf 

cg';'rL !@ df pNn]v 

eP adf]lhd 
 

!* xf]6n s_ xf]6n nh /]i6'/]06 

;d]t 

#))).– !%)). 

v_ ;fdfGo vfhf k;n @))).– !))). 

!( /]i6'/]06 s_ ljlzi6 tf/] xf]6n  #))).– !%)). 

v_ ;fdfGo /]i6'/]06 @))).– !))). 

@) pBf]u s_ /]lnª tyf Sns 

pBf]u 

%))).– @%)). 

v_ cfNd'lgod tyf 

tfdfsf ef8f pBf]u 

%))).– @%)). 

u_ a]s/L pBf]u !))).– %)). 
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qm=;+= Joj;fosf] gfd >]0fL b/÷/]6 gjLs/0f 

z'Ns 

3_ rfdn tyf t]n 

pTkfbg ug]{ ;fgf 

pBf]u 

!))).– %)). 

@! kmlg{r/, pBf]u tyf sf7 

ljqmL ljt/0f 

 !%)).– &%). 

kmlg{r/ pBf]u dfq  !))).– %)). 

5kfO tyf k|sfzg  

-ckm;]6_ 

 !))).– %)). 

sDKo"6/  !))).– %)). 

8«fOleª OlG:6Ro"6 $ kf+u|]  @))).– !))). 

ˆofS; OG6/g]6, ;fOa/ 

s'l/o;{ ;]jf dfq 

 !))).– %)). 

@@ ljlQo sDkgLx? s= ju{sf] %))).– @%)). 

v= ju{sf] $))).– @))). 

u= ju{sf] #))).– !%)). 

3= ju{sf] @))).– !))). 

@# ;xsf/L ;+:yf s= C0f tyf art %))). @%)). 

  v= s[lif ;xsf/L  @))). !))).- 

@$ ljdf sDkgL zfvf 

sfof{no 

 &))).– #%)). 

@% k|fljlws lzIffno÷efiff 

k|lzIf0f s]Gb| cflb 

 !)))).– %))).– 
@^ xf]:6]n  %))).– #))).– 

@& js{;k s_ j; 6«s cflb df]6/ 

kf6{; ljqmL ;d]t 

@))).– !))).– 

v_=dd{t !))).– %)).– 

u_ df]6/ ;fOsn 

js{;j 

!))).– %)).– 

3_= 6fo/ dd{t tyf 

xfjf eg]{ 

!))).– %)).– 

ª_= 6fo/ k;n tyf 

Aof6«L k;n 

!))).– %)).– 

@* a}b]lzs /f]huf/ ;]jf  %))).– @%)). 

@( Ao'6L kfn{/  %))).– @%)). 

#) kmf]6f] :6'l8of] s_ sn/ Nofa tyf 

kmf]6f] :6'l8of] 

!%)).– &%). 

v_kmf]6f] :6'l8of] !))).– !))).– 

#! 6]nl/ª s_ sk8f ;lxt 6]nl/ª !))).– %)). 

v= 6]nl/ª dfq *)).– $)). 

#@ x]o/ sl6ª s=_tLg l;6 eGbf dfly !))).– %)). 

v_ b'O l;6 ;Ddsf] *)).– $)).– 

h'Qf rKkn k;n s_ xf]n;]n tyf v'b|f *)).– $)). 

v_ h'Qf rKkn 

s:d]l6s 

^)).– #)) 

u_ ;fdfGo s:d]l6s %)).–  @%). 



69 
 

qm=;+= Joj;fosf] gfd >]0fL b/÷/]6 gjLs/0f 

z'Ns 

## pTkfbgd'ns pBf]u s_ lrDgL pBf]u #))).– !%)).– 

v_ O{6fe§f !%)).– 

&%). 

#$ efF8f k;n s_ yf]s tyf v'b|f *)).– $)). 

v_ ljqm]tf ^)).– #)). 

#% cf6{; Joj;fo s_ l8lh6n !))).– %)). 

v_;fwf/0f %)).– @%).– 

#^ On]lS6«s k;n  !))).– %)). 

#& wfuf] 6fFs k;n  *)).– $)). 

#* l;;f KnfO sfk]{6 ˆn]d 

cflb ljqm]tf 

 !))).– %)). 

#( kmlg{r/ ;f]?d  !))).– %)). 

$) v]nf}gf pkxf/ luˆ6 

ljqm]tf 

 !))).– %)). 

$! s]jn g]6js{  !))).– %)). 

$@ df;' k;n s_ s'v'/f !))).– %)). 

v_ v;L af]sf / s'v'/f !%)).– &%). 

u_ /fFuf tyf jFu'/ !))).– %)). 

3_ df5f k;n !))).– %)). 

ङ_  अन्य मास ुपसल  १२००।- ८००।- 
$# lu|n pBf]u  !))).– %)). 

$$ :6]zg/L  !))).– %)).– 

$% bfgf c08f tyf Xofr/L 

k;n 

 %)).– @%).– 

$^ Hofs]6 tyf emf]nf k;n  %)).– @%).– 

$& d;nf pBf]u  %)).– @%).– 

$* t/sf/L tyf kmnkm"n k;n  %)).– @)).– 

$( ld7fO{ k;n  %)).– @)).– 

%) /f;folgs dn tyf 

Pu|f]e]6 

s_ l8n/ tyf yf]s !))).– %)). 

v_ v'b|f *)).– $)). 

%! s'6fgL lk;fgL ;]n/ xf]N8/ $)).– @)). 

%@ cfO{;lqmd tyf b'Uw 

;DalGw kl/sf/ 

 !))).– %)). 

%# ;'grfFbL Hjono{; k;n  %))).– @%)). 

%$ 6]G6 xfp; tyf Sof6l/ª  %))).– @%)). 

%% kfp/f]6L e08f/  !))). %)) 

%^ kz' cf}ifwL k;n  !))). %)) 

%& lah e08f/  !))). %)) 

%* Hof]lift ;]jf  !))). %)) 

%( cl86/ kmd{  !))). %)) 

^) /]ld6]G; ;]jf -cfO=Pd=O=_  !))). %)) 

\^! df]afOn 6fj/  !))). %)) 

^@ l;/s 8;gf pBf]u  !))). %)) 

^# s[lif tyf kz'k+IfL kmd{x? s_ %)) ;Dd s'v'/f %)).– @%) 
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qm=;+= Joj;fosf] gfd >]0fL b/÷/]6 gjLs/0f 

z'Ns 

v_ %)! b]lv !))) 

;Dd s'v'/f 

&)).– #%) 

u_ !))! b]lv %))) 

;Dd s'v'/f 

!))).– %)). 

3_ %))! b]lv dfly !%)).– &%). 

ङ_ kmnkm"n tyf 

t/sf/L v]tL 

%)).– @%) 

र्_ ufO{ j+u'/ afv|f 

kfng Joj;fo 

%)).– @%) 

 5_ df5f kfng 

Joj;fo 

%)).– @%) 

  kz' jwzfnf @))).– !))).– 

^$ ;+rf/ ;]jf s=g]kfn 6]lnsd Pg;]n 

o'l6Pn / cGo 

!)))).– %)). 

v=s'l/o/ ;]jf %)).– @%).– 

u=lkslgs :k6 %))).– @%)).– 

3=d;fh kfn{/ %))).– @%)).– 

ª= Ao'6L kfn{/ @))).– !))).– 

   

^% ;fOsn dd{t tyf ljqmL  $))).– @))).– 

^^ df]6/;fOsn dd{t tyf 

ljqmL 

 %))).– @%))).– 

^&    ;'grfFbL tyf uxgf k;n 

 s_ ;j} lsl;dsf 

;'grfFbLsf ;fdfg /fvL 

ljqmL ug]{nfO{ 

 %))).– @%)).– 

 v_ ;j} lsl;dsf 

;'grfFbLsf ;dfg c8{/ 

cg';f/ agfpg]nfO{ 

 ^))).– #))).– 

 u_ rfbLsf ;dfg agfO{ 

ljqmL ug]{nfO{ 

 #))).– !%)).– 

^*    ld7fO{ tyf lrof k;n 

 s_ lkm|h /fvL pRr :t/sf] 

ld7fO{ ;d]t ljqmL ug]{nfO{ 

 %)).– @%)).– 

 v_ ;fdfGo ld7fO{ lrof 

gf:tf ljqmL ug]{nfO{ 

 #)).– !%).– 

 

:kli6s/0fM -s_ dfly pNn]v ePsf] Joj;fodf ;f]xL cg';f/ / pNn]v gePsfx?df ?= 

%))).– ;Dd ga9\g] u/L ufpF sfo{kflnsfsf] j}7saf6 lg0f{o u/L Joj;fo s/ c;'npk/ 

ul/g] 5 . 
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-v_ s'g} Ps Joj;fosf] Ohfht lnO{ cGo Joj;fo yk u/]df Joj;fodf dfly pNn]lvt 

b/sf] k|To]s Joj;fodf @%Ü n] x'g cfpg] /sd yk Jo;fo s/ c;'npk/ ul/g] 5 . 

 

 

                                       cg';"lr % 

-bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_ 

h8La'6L sjf8L / lhjtGt' s/sf b/x? 

-s_ h8La'6L 

qm=;+= s/ lzif{s÷k|lt s]=hL= b/ /]6 -?= df_ 

! ;'gufef @).– 

@ l6d'/ %.– 

# Sfkmn #.– 

$ sfpnf] %.– 

% Kfvg !).– 

^ r'qf] af]qmf] @).– 

& ;dof] %.– 

* ?b|fIf *.– 

( 3'Rrf] (.– 

!) af]]hf] !).– 

!! sf7 k|lt So' lkm6 ;fn !%.– 

!@ ;Nnf !%.– 

!# cGo !%.– 

!$ lhjtGt'sf] xf8vf]/ !).– 
 

 

-v_ sjf8L dfn 

 

qm=;+= sjf8Lsf] dfn gfd÷k|lt lSjG6n b/ /]6 -?= df_ 

! vfnL af]tn -dlb/f_ %).– 

@ tfdfsf] tf/ -k'/fgf] ef8f_ *)).– 

# l6g Pj+ h:tf @)).– 

$ Kmnfd !%).– 

% sfFr !))).– 

^ cGo sfof{non] tf]lsP adf]lhd 

 

cg';"lr ^ 

-bkmf & ;Fu ;DalGwt_ 
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;jf/L ;fwg s/ 

qm=;+= ljj/0f :jLs[t dfl;s s/ ?= df s}lkmot 

! 6fFuf l/S;f !).–  

@ c6f] – l/S;f %).–  

# O l/S;f %.–  

 

 

cg';"lr & 

-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 

lj1fkg s/ 

qm=;+ ljj/0f jflif{s ?= 

! k|lt ju{ km'6 xf]l8ª ?=@)).– 

@ kf]n Aofg/ ?=!)).– 

cg';"lr * 

-bkmf ( ;Fu ;DalGwt_ 

dgf]/~hg s/ 

qm=;+= ljj/0f b/ k|lt jif{ 

! d]nf dxf]T;j ?= !)).– 

@ ;+f:s[lts k|bz{gL ?= !)).– 

# Joj;foLs lel8of] s/ ?= @)).– 

cg';"lr ( 

-bkmf !);Fu ;DalGwt_ 

jxfn lj/f}6L s/ 

qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ dfl;s s}lkmot 

! xf6 ahf/ ?= %).– jflif{s 

@ P]nfgL hUuf dfu ?= %)).– k|lt /f]kgL 

# af6f]sf] 5]psf c:yfoL k;n ef8f k|lt 

6x/f 

?= !))).– jflif{s 

$ cGo ef8f ?= %))).– jflif{s 

cg';"lr !) 

-bkmf !!;Fu ;DalGwt_ 

kfls{ª s/ 

qm=;+= ljj/0f jflif{s ?= 

! s_ 7"nf pks/0f ?= @))).– 

@ v_ 7"nf a;, 6«s, n/L 6\ofS6/ ?= !))).– 

# u_ ef8fsf ldlg a;, ldlg 6«s ?= %)).– 

$ 3_ hLk, sf/ Eofg ?= #)).– 
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% ª_ dfOqmf]a; ?=#)).– 

^ r_ df]6/;fOsn ?= %).– 

 

cg';"lr !! 

-bkmf ( ;Fu ;DalGwt_ 

6«]lsª z'Ns 

qm=;+= ljj/0f k|lt JolQm b/ ?= df s}lkmot 

! af/kfs If]q k|j]z 

z'Ns 

%)).– ljb]zL gful/snfO{ clgjfo{ t/ :jb]zL 

gful/snfO{ lgz'Ns 

@ ?kfsf]6 kbdfu{ %)).– ljb]zL gful/snfO{ clgjfo{ t/ :jb]zL 

gful/snfO{ lgz'Ns 

 

         cg';"lr !# 

         -bkmf !# ;Fu ;DalGwt_ 

         ko{6g z'Ns 

s|=;+= ljj/0f b/ 

! ;Ltf u'kmf ?= %).– 

@ af/kfs le;L ;ª\u|fno ?= %).– 

# ;'lnsf]6 8fF8f ?= %).– 

$ 3'Grf]s kf]v/L ?= %).– 

% a'4 kfs{ af/kfs ?= %).– 

^ a}hgL tfn ?= %).– 

& dfOsf]6 b]jL dlGb/ ?= %).– 

* lbn axfb'/ /Dt]n :d[tL kfs{ ?= %).– 

( zlxb kfs{ af/kfs ?= %).– 

:ki6Ls/0f cg';"rL–!# df pNn]lvt Joj:yf ljb]zL gful/ssf] xsdf dfq nfu" x'g]5 . 

 

cg';'rL—!@ 

bkmf !# ;+u ;DalGwt 

g]kfnsf] ;+lawfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f @ adf]lhd 

;]jf z'Ns, b:t'/ 

qm=;+= laj/0f cf=j= @)&*÷&( sf] nfuL 

:jLs[t b/ ?= 

!  lga]bg kmf/d !).– 

@  gSsn ptf/ k|dfl0ft -k|ltlnlk k|ltkfgf_ !).– 

 s gSsn ptf/ k|dfl0ft -k|ltlnlk k|ltkfgf_ !).– 

 v sG;'n/ k|dfl0ft k|ltkfgf %)).– 

#  Gfftf k|dfl0ft z'Ns  
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qm=;+= laj/0f cf=j= @)&*÷&( sf] nfuL 

:jLs[t b/ ?= 

 s g]kflndf l;kmfl/; !%).– 

 v cu|]hLdf l;kmf/L; #)).– 

$  hUuf gfd;f/L l;kmfl/; -yk k|lt lsQf ?+=%)_ !)).– 

%  5'6 ePsf] hUuf btf{ l;kmf/L; #)).– 

^ =s Gffd ;+D;f]wg l;kmfl/; @)).– 

 v rf/ lsNnf k|dfl0ft  @)). 

 u  cGo d'r'Nsfx? #)). 

&  3/af; eP gePsf] l;kmf/L;  %)).– 

*  ;8sn] 5f]P g5f]Psf] l;kml/; %)).– 

(  xfn}sf] as; kqdf -;fsf/_ l;kmf/L; !))).– 

!)  z]if k5Lsf] as; kq @))). 

!!  c+z j08f l;kmf/L; -yk k|lt lsQf ?= %)_ !)).– 

!@  ck'tfnL l;kmfl/; %)).– 

!#  ck'tfnL hUuf gfd;f/L l;kmfl/; !))).– 

!$  aSof}tf g/x]sf] l;km/L; -dfnkf]t k|of]hg_ !)).– 

!%  Gffu/Lstf l;kmf/L; b:t'/  

 s a+zh gfu/Lstf l;kmf/L; !%).– 

 v c+lus[t gfu/Lstf l;kmf/L; %)).– 

 u c+lus[t gfu/Lstf kmf/d b:t'/ @)).– 

!^           gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; 

  j+zh gful/stf l;kmfl/; #)).– 

  c+uLs[t gful/stf l;kmfl/;  %)).– 

!&  3/ gS;f ;8s cj/f]w  

 s !))) au{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -cgnf]8 u/]sf] @$ 

306f leq x6fpg]_ 

!%)).– 

 v !))! b]lv @))) au{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -

cgnf]8 u/]sf] @$ 306f leq x6fpg]_ 

@))).– 

 u  @))! b]lv dfly au{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -

cgnf]8 u/]sf] @$ 306f leq x6fpg]_ 

@%)).– 

!*  gS;f kf; b:t'/ - cf/ l;l; km|]d :6Sr/ cfjZos 

k|of]hg_ 

 

!(  lKnGy Pl/of !))) au{ lkm6 ;Dd  

 s hldg tnf ? # k|lt au{ lkm6 

 v k|yd tnf ? $ k|lt au{ lkm6 

 u bf];|f] tnf / s|dz ? % k|lt au{ lkm6 

@)  lKnGy Pl/of !))) au{ lkm6 eGbf dfly  

 s hldg tnf ? $ k|lt au{ lkm6 

 v k|yd tnf ? % k|lt au{ lkm6 

 u bf];|f] tnf / s|dz ? ^ k|lt au{ lkm6 

@!  cf/ l;l; km|]d :6Sr/ Aofkf/L k|of]hg  

 s hldg tnf ? % k|lt au{ lkm6 

 v k|yd tnf ? ^ k|lt au{ lkm6 

 u bf];|f] tnf / s|dz ? & k|lt au{ lkm6 

@@  lKnGy Pl/of !))) au{ lkm6 eGbf dfly  Aofkf/L k|of]hg  
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qm=;+= laj/0f cf=j= @)&*÷&( sf] nfuL 

:jLs[t b/ ?= 

 s hldg tn ? % k|lt au{ lkm6 

 v k|yd tn ? ^ k|lt au{ lkm6 

 u bf];|f] tnf / s|dz ? & k|lt au{ lkm6 

@#  nf]8 ljofl/Ë jfn l;:6d  

 s cf/ l;l; 5fgf ePsf] ? # k|lt au{ lkm6 

 v h:tfsf] 5fgf ePsf] ? @ k|lt au{ lkm6 

@$  c:yfO{ 6x/f -uf]7, vf]/, s6]/f, uf]bfd cfbL_  

 s hldg tn ? !+ k|lt au{ lkm6 

@%  JolQmut 36gf btf{ -hGd, d[To', ljjfx tyf a;fO;/fO_ @)).– 

@^  36gf btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk %)).– 

@&  l;kmf/L;  

 s g]kfnLdf l;kmf/L; -lalaw k|sf/sf_ @)).– 

 v c+u|]hLdf l;kmf/L; lalaw k|sf/sf $)).– 

 u k]G;g l;kmf/L; g]kfnsf] nfuL @)).– 

 3 k]G;g l;kmf/L; ;fs{ d'n'ssf] nfuL %)).– 

 ª k]G;g l;kmf/L; lab]zsf] nfuL !))).– 

 r k]G;g jf/];gfdf l;kmf/L; !))).– 

 5 gf]s/L /x]sf] jf cjlw k|dfl0ft l;kmf/L; a}b]lzs %)).– 

 h rfl/lqs l;kmf/L; -ef/tsf] nfuL_ ^)).– 

 em Eff/t afx]s cGo -rfl/lqs l;kmf/L;_ d'n'ssf] nfuL !))).– 

 ` Rffl/lqs l;kmf/L; g]kfnsf] nfuL @)).– 

@*  s/ r'Qmf l;kmf/L;  

 s g]kfnLdf l;kmf/L;  #)).– 

 v c+u|]hLdf l;kmf/L; %)).– 

@*  axfn s/ l;kmfl/; @)).– 

@(        cfo >f]t k|dfl0ft 

 s g]kfnL k|of]hg )=!) 

 v j}b]lzs k|of]hg )=@% 

#)  lwtf] d'Nof+sg k|lt xhf/  @= %.– 

#!  sf7sf] l;kmf/L; b:t'/ -cfkm\g} hUufdf /x]sf s'sf7 

s6fg_ 

%)).– 

#@  ;+3 ;+:yf btf{ tyf gljs/0fsf] nfuL l;km/L; %%).– 

##  aGb sf]7f 3/ k;n cflb vf]Ng'kbf{ d'r'Nsf afkt !%)).– 

#$  Vffg]kfgL l;kmf/L;  

#%  gofF wf/f vfg]kfgL h8fg l;kmf/L;  %)).– 

#^  Vffg]kfgL wf/f gfd;f/L #)).– 

#&  pBf]u btf{  

 s s[lifhGo pBf]u l;kmf/L; %%).– 

 v aghGo pBf]u l;kmf/L; *%).– 

 u ;'rgf k|ljlwhGo pBf]u l;kmf/L; %))).– 

 3 pTkfbgd'ns pBf]u l;kmf/L; @)%).– 

 ª ko{6ghGo pBf]u l;kmf/L; ^%).– 

 r lgdf{0fhGo pBf]u  l;kmf/L; *)).– 

  cGo pBf]u l;kmfl/; !))) 
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qm=;+= laj/0f cf=j= @)&*÷&( sf] nfuL 

:jLs[t b/ ?= 

#*  k|fOe]6 kmd{ tyf ;fem]bf/L kmd{ /lhi6«]zg tyf gljs/0f 

s'n k'FhL nfutsf]_ 

 

#(  Ps nfv ;Ddsf]  

 s /lhi6«]zg b:t'/ !@)).– 

 v lgj]bg b:t'/ !)).– 

 u gljs/0f b:t'/ *)).– 

  Ps nfv tLg nfv ;Ddsf]  

 s /lhi6«]zg b:t'/ #%)).– 

 v lgj]bg b:t'/ !)).– 

 u gljs/0f b:t'/ !@).– 

  tLg nfv b]lv kfFr nfv ;Ddsf]  

 s /lhi6«]zg b:t'/ &))).– 

 v lgj]bg b:t'/ !)).– 

 u gljs/0f b:t'/ @)).– 

  kfFr nfv b]lv la; nfv ;Ddsf]  

 s /lhi6«]zg b:t'/ !%))).– 

 v lgj]bg b:t'/ !)).– 

 u gljs/0f b:t'/ #%)).– 

  la; nfv b]lv Ps s/f]8 ;Ddsf]  

 s /lhi6«]zg b:t'/ @%))).– 

 v lgj]bg b:t'/ !)).– 

 u gljs/0f b:t'/ %%)).– 
 

$)  lglh laBfno btf{ l;kmf/L; @%)).– 

 ! dG6]Zj/L  

 s w/f}6L !))))).– 

 v btf{ !)))).– 

 @ sIff g;{/L b]lv sIff * ;Dd  btf{ l;kmf/L; %))) 

 s w/f}6L @))))).– 

 v btf{ !%))).– 

 # sIff ( b]lv !@ ;Dd  btf{ l;kmf/L;  

 s w/f}6L #))))).– 

 v btf{ @)))).– 

$!  ljlQo sf/f]jf/ ug]{ ;xsf/L ;+:yf vf]Ng l;kmf/L; @%)).– 

$@  ljlQo sf/f]jf/ ug]{ ;xsf/L ;+:yf btf{ !)))).– 

$#  ;6xL sfpG6/ cflb vf]Ng l;kmf/L; @)%).– 

$$  kmfOGgfl;on a}s %)%).– 

$%  ;xsf/L ;+:yf u}/ lalQo !))).– 

$^  Goflos ;ldlt b:t'/  

 s d'4fdfldnf ldnfkq -b'a} kIfaf6_ %)).– 

 v k|ltpQ/ kq b:t'/ !)).– 

 u lkm/fb b:t'/ !)).– 

 3 Otnfgfogfdf b:t'/ !). 

 ª ;DkQL /f]Ssf lga]bg b:t'/ %)). 

 5 Goflos ;ldlt cGo km'6s/ lga]bg b:t'/ !). 
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$&  Joj;fo btf{ k|df0fkq !).– 

$*  xnef8f k|ltlbg -!) k|ltzt s/ ;d]t_ !^%).– 

$(  dlN6ldl8of k|f]h]S6/ k|ltlbg %)).– 

%)  ;/;kmfO{ s]Gb|, kfs{ cWoog tyf cg'udgsf nfuL k|j]z kf; ;+:yfut !))).– 

%!  3 au{sf] lgdf{0f Joj;foL !))). 

 s Ohfht kq !))).– 

 v btf{ !%))).– 

 u Gffd;/L ^))).– 

 3 glas/0f %))).– 

 ª k|ltlnlk %))).– 

%@  Jofxnf]8x/  

 s JolQmut  @@)).– 

 v pkef]Qmf ;ldlt @@))..– 

 u ;+:yfut÷;/sf/L k|of]hg @@))..– 

%#  cldg ;]jf z'Ns  

 s JolQmut dfu k|ltlsQf @))).– 

 v ;+:yfut k|lt lsQf @))).– 

%$  hUuf ljsfz -Knl6ª_  

 s hUuf ljsfz cg'dlt !))).– 

 v hUuf ljsfz gS;f :jLs[t k|lt/f]kgL !)))).– 

%%  ;'lrs[t  

 s sG;N6]G;L !))).  

 v 7]s]bf/ #))).– 

 u   

%^  kfgLsf] d'xfg btf{ !))).– 

%&  Joj;foL÷a; btf{ aflif{s glas/0f  

%*  ;+3 ;+:yf ;'rLs[t btf{ -u}/ ;/sf/L ;+:yf_ %)).– 

%(  c6f] l/S;f %)).– 

^)  l8h]n÷k]6«f]n÷Uof;  

 s btf{ %))).– 

 v gljs/0f %)).– 

&#  On]Sl6s  

 s btf{ $))).– 

 v gljs/0f #)).– 

&$  7]nfuf8f  

  Ohfht kq !)). 

 s btf{ @)).– 

 v gljs/0f @%.– 

&%  lgz'Ns l;kmf/L;  

 s 5fqfa[lQ l;kmf/L;  

 v K|ffljlws lzIffno  

 u a[xt /f]ux? -d'6',SofG;/,d[uf}nf,AofsOGh'/L_  

 3 ;/sf/L sfof{nox?÷;fd'bflos laBfnox?  

 ª ckfª\u kl/ro kq l;kmfl/;  

 r clt lakGg l;kmf/L;  

 5 AoSLtut #% lbglEfqdf lgMZf"Ns   

 h cfly{s ;xfotf ;Lkmf/L;  
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 em lakthGo l;kmf/L;  

 ` k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{s|d;+u ;DalGwt s'g} klg l;kmf/L;  

&^  k|flalws ;]jf k/fdz{  

 s /s O:6d]6 -% nfv eGbf sd nfut cg'dfg ePsf]_ %))) 

 v /s O:6d]6 -% b]lv @% nfv ;Dd nfut cg'dfg ePsf]_ !)))) 

 u /s O:6d]6 -% nfv eGbf sd nfut cg'dfg ePsf]_  

  /s O:6d]6 -@% nfv eGbf dfly nfut cg'dfg ePsf]_ !%))) 

 3 la:t[t nfut cg'dfg -% nfv eGbf sd nfut cg'dfg ePsf]_ nfut cg'dfgsf] # 

k|ltzt 

 ª la:t[t nfut cg'dfg -% nfv eGbf sd nfut cg'dfg ePsf]_ nfut cg'dfgsf] @ 

k|ltzt 

 r la:t[t nfut cg'dfg -@% b]lv %) nfv ;Dd nfut cg'dfg ePsf]_ nfut cg'dfgsf] ! 

k|ltzt 

 5 la:t[t nfut cg'dfg -%)nfv b]lv  Ps s/f]8  ;Dd nfut cg'dfg 

ePsf]_ 

nfut cg'dfgsf] )=* 

k|ltzt 

 h la:t[t nfut cg'dfg -Ps s/f]8  eGbf dfly nfut cg'dfg ePsf]_ nfut cg'dfgsf] 

)=&% k|ltzt 

 em sfo{ d'Nof+sg nfut cg'dfg % nfv eGbf sd nfut cg'dfgsf] # 

k|ltzt 

 ` sfo{ d'Nof+sg nfut cg'dfg % nfv b]lv @% nfv ;Dd nfut cg'dfgsf] @ 

k|ltzt 

 6 sfo{ d'Nof+sg nfut cg'dfg @% nfv b]lv %) nfv ;Dd nfut cg'dfgsf] ! 

k|ltzt 

 7 sfo{ d'Nof+sg nfut cg'dfg %) nfv b]lv ! s/f]8 ;Dd nfut cg'dfgsf] )=* 

k|ltzt 

 9 sfo{ d'Nof+sg nfut cg'dfg ! s/f]8 eGbf dfly nfut cg'dfgsf] 

)=&% k|ltzt 

&&  ;Dklt d"Nofª\sg ;Dklt d"Nofª\sgsf] 

)=)@ k|ltZft 

 

 

 

cg';'rL—!$ 

 

     -bkmf !^ ;Fu ;DalGwt_ 

      k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ 

 

/f]8f, u|]u|fg, :n]6, lu6L, 9'+uf, r§fg 9'+uf, lrK; kfg]{ df6f], cGo ;fwf/0f df6f], afn'jf, r'g9'+uf, 

gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7, s'sf7 / bfp/f h/fh'/L h:tf bxQ/ jxQ/ / vfgL tyf 

gbLhGo kbfy{df b]xfo adf]lhdsf] z'Ns nufO{ c;'npk/ ul/g]5 . 
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qm=;+= ljj/0f OsfO{ b/ /]6 

! /f]8f u|]u|fg k|lt So" lkm6  &.– 
@ :n]6 9'+uf k|lt So" lkm6  &.– 
# lu6L 9'+uf k|lt So" lkm6  &.– 
$ r§fg 9'+uf k|lt So" lkm6  &.– 
% sl6Ë 9'+uf k|lt So" lkm6  &.– 
^ lrK; k|lt So" lkm6  &.– 
& O§f kfg]{ df6f] k|lt So" lkm6  &.– 
* cGo ;fwf/0f df6f] k|lt So" lkm6  &.– 
( afn'jf k|lt So" lkm6  &.– 
!) r'g9'+uf k|lt So" lkm6  !).– 

!! gbL jf vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7 k|lt So" lkm6  #)).– 

!@ gbL jf vf]nfn] aufP/ NofPsf] s'sf7 k|lt So" lkm6  %).– 

!# gbL jf vf]nfn] aufP/ NofPsf] k|lt s]hL  $.– 

!$ gbL jf bfp/f h/fh'/L k|lt s]hL  $.– 

 

c_ bxQ/ axQ/ eGgfn] gbL vf]N;f vf]N;L jg If]q jf ;fj{hlgs jf lghL hUufaf6 pTvgg\ 

jf ;+sng ul/g] jx'd"No kTy/, P]ltxfl;s tyf ;f+:s[lts dxTjsf zflnsu|fd zLn / clt 

d"Nojfg j:t' jfx]ssf gbLn] aufO{ NofPsf] jf lalu|Psf] 9'+uf, lu6L, df6f], r§fg, sf7, 

s'sf7, bfp/f, h/fh'/L h:tf gbLhGo tyf vfgL hGo k|fs[lts >f]tnfO{ ;Demg'k5{ . 

cf_ 9'+uf, lu§L, afn'jf, qm;/, O§f, :n]6 tyf r'g9'+uf pBf]u Joj;fox? ljlwk'j{s btf{ / 

gljs/0f u/L clgjfo{ ?kdf d"No clej[l4 s/df ;d]t btf{ eO{ sf/f]jf/ u/]sf] x'g'kg]{5 . 

ljleGg cfof]hgfsf] gfddf vf]lnPsf] o:tf pBf]u tyf Joj;fon] ;DalGwt cfof]hgfdf 

afx]s cGoq ljlqm ljt/0f ug{ kfpg] 5}gg\ . 

O_ So" lkm6 afx]s cGo OsfOdf sf/f]jf/ ePsf sf/f]jf/ ePsf] OsfO{nfO{ So' lkm6df kl/j{tg 

u/L u0fgf ug'{kg]{5 . 

cg';'rL—!% 

 -bkmf !^ ;Fu ;DalGwt_ 

                     bkmf !^ df ePsf] Aoa:yf ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

 

 

                                              cg';"lr !^ 

-bkmf !& ;Fu ;DalGwt_ 

b08 hl/jfgf b:t'/ 

qm=;+= ljj/0f hl/jfgf b:t'/ 

! ufpFkflnsfdf a'emfpg'kg]{ e"dLs/ ;dodf 

ga'emfPdf 

@)Ü 



80 
 

qm=;+= ljj/0f hl/jfgf b:t'/ 

@ Joj;fo s/ ljut jif{sf] jSof}tdf ltg{ afFsL 

/x]df sSof}tf /sddf nfUg] 

@)Ü 

# ljut cf=j= sf] jSof}tf jxfn s/df @)Ü 

$ ljleGg ;+3 ;+:yf ;d"x gljs/0f ug{ ;dodf 

gcfPdf 

@)Ü 

% lagf cg'dlt kfgLdf df5f dfg]{nfO{ %)).– 

^ gbLdf ljif /fVg] tyf s/]G6 nufpg] !))).– 

& cg'dlt glnO{ knl6ª u/]df % /f]kgL ;Dd %),))).– 

* cg'dlt glnO{ Knl6ª u/]df % /f]kgL eGbf 

a9L 

!,)),))).– 

( lgif]lwt If]qdf lgdf{0f ;fdfu|L /fvL 

c7rfln; 306f leq gx6fPdf 

!))).– 

!) lgif]lwt If]qdf kmnkm"n 7]nfuf8f t/sf/L 

3'DtL k;n k|rf/ jf]8 tyf cGo ;fgf 

Joj;fo u/]df 

;fdfg hkmt u/L ?= !)).– 

hl/jfgf 

!! ;fj{hlgs :yndf kmf]xf]/ d}nf kmfn]df kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg P]g, 

@)^* adf]lhd 

!@ 5tsf] kfgL, jfy?ksf] kfgL / lsrgsf] kfgL 

;fj{hlgs :yndf kmfn]df 

?= !))).– 

!# gS;f kf; ljgf 3/ agfPdf ?= !))).– k|lt lkm6 

!$ cf=;L=;L= k|m]d :6Sr/ gS;f kf; b:t'/df yk ?= 

%.– k|lt ju{ km'6 

!% Ans, 9'ª\uf df6f]sf] hf]8fO{ c:yfoL / cGo 

;+/rgf nflu 

gS;f kf; b:t'/df ?= %.– 

k|lt ju{ km'6 

!^ cg'dtL lagf vfgLhGo 9'ª\uf pTvg u/]df ?= %))).– 

!& gbLhGo 9'ª\uf lu6L afn'jf rf]/L lgsfzL k|lt 

3g ld6/ 

;dfg hkmt ;lxt ?= 

%))).– 

!* ljgf Ohfht d]lzg/L cf}hf/ :sfe]6/, h]l;le 

;fj{hlgs hUufdf k|of]u k|lt lbg 

?= %))).– 

!( ljgf Ohfht d]lzg/L cf}hf/ tyf :sfe]6/, 

h]l;le JolQmut hUufdf k|of]u u/]df k|ltlbg 

?= @)).– 

@) o;/L pNn]lvt afx]s cGo ljifosf ;DaGwdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

ufpF sfo{kfnlsfn] 

 

 


