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पौवादुङमा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
(आलथयक वर्य २०७८/०७९ को िालग १० औ ंगाउँसभाबाट पारित नर्ाँ  तथा संशोलित वजेट/कार्यक्रमहरु ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

च्र्ाङ्रे, भोजपुि  

१ नं.प्रदेश, नेपाि 
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                                        आर् व्र्र्को लवविण 

                                       आ.व.२०७८।७९ (संशोधन समते)  

    
रु. हजारमा  

शीर्यक 
गत आ.व.२०७७\७८ 

को र्थाथय 

चािु आ.व. २०७८ / 

७९ को सरुु अनुमान 

चा.िु. २०७८\७९ को 

हािसम्मको र्थाथय 

चा.िु. २०७८\७९ 

को सशंोलित 

अनुमान 

आर्ः ३८,२०,६९.९९२ ३८,६०,६५.०१ १८,६९,४२.१२६ ३९,५३,८२.७२६ 

 

िाजस्वः १०,२१,४४.३९७ ८,१०,७० ३,४१,१८.५२० ८,७१,२७.७२६ 

 
आन्तररक राजस्व ३८,४७.०७६ ५६,५० १६,२६.९०५ ५६,५० 

 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ५,१२,२०.१३२ ६,२७,२०.०१ १,८९,३७.७२१ ६,२७,२०.०१ 

 

अन्य आय\अ.ल्या. ४,७०,७७.१८७ १,२७,००.०० १,२७,००.०० १,८७,५७.७१६ 

 

अन्ति सिकािी लवत्तीर् 

हस्तान्तिण 
२७,९९,२५.५९५ ३०,४९,९५ १५,३६,७७.५०० 

३०,८२,५५ 

 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त 

२६,०५,६६.५९

५ 
२८,६०,०० १४,४१,८०.०० 

२८,९२,६० 

 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त १,९३,५९ १,८९,९५ ९४,९७.५०० १,८९,९५ 

 

अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त 

   
 

 
जनसहभालगताः 

   
 

 
नगद सहभागगता 

   
 

 
श्रम तथा वस्तगुत सहायता 

   
 

व्र्र्ः ३८,२०,६९.९९२ ३८,६०,६५.०१ १८,६९,४२.१२६ ३९,५३,८२.७२६ 

 
चालु खचच २१,९८,८९.६३८ २२,९९,०४.०१ ५,४७,७५.९०२ २५,८०,७९,०१० 

 

प ाँगजगत खचच ११,१४,४९.९९१ १५,६१,६१ १,२३,९७.१०७ १३,७३,०३,७१६ 

 गफताच ३,१९,७२.६४७    

 
अ.ल्या.\मौज्दात १,८७,५७.७१६ 
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बजेट बचत (+)/न्र्ून (-) ० ०   

लवत्तीर् व्र्वस्था ० ०   

 

खुद ऋण िगानी 

   
 

 
ऋण लगानी (-) 

   
 

 

ऋण लगानीको सावााँगफताच प्राप्ती 

(+) 
   

 

     
 

 
खुद शेर्ि िगानी ० ० ०  

 
शेयर लगानी (-) 

   
 

 

शेयर गबक्रीबाट लगानीगफताच 

प्राप्ती (+)    

 

     
 

 
खुद ऋण प्राप्ती ० ० ०  

 

ऋणको सााँवा भकु्तानी (-

) 
   

 

 
ऋण प्राप्ती (+) 

   
 

अलन्तम बजेट बचत (+)/न्र्ून (-) ३८,२०,६९.९९२ ३८,६०,६५.०१ १८,६९,४२.१२६ ३९,५३,८२.७२६ 
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पौवादङुमा गाउँपालिकाको आय-व्यय वववरण संशोलित शारंस २०७८।७९ 

काययक्षते्रगत व्यय अनमुान 

 क्र.
स आय शशर्यक बजेट रु प्रलतशत खर्यको शशर्यक बजेट रु प्रलतशत 

१ 

ववशिय समालनकरण अनदुान सङ्घीय 
सरकार 

८,३५,००,००० २१.११ 
आलथयक ववकास तर्य  

1,३९,७५,000 3.5३ 

२ सशतय अनदुान सङ्घीय सरकार र्ाि ु
१५,८१,६०,००० ४०.०० 

सामाशजक ववकास तर्य  
2,१५,३४,००० 5.4४ 

३ सङ्घीय शसतय पुजँीगत अनदुान 
१,०२,००,००० २.५८ 

पूवायिार ववकास तर्य  
3,८३,86,000 9.७० 

४ सङ्घीय ववशेर् अनदुान 

२,४९,००,००० ६.२९ 
वातावरण तथा ववपद 
व्यवस्थापन तर्य  

40,00,000 1.0१ 

५ समपरुक अनदुान सङ्घीय सरकार 

१,२५,००,००० ३.१६ 
संस्थागत ववकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन तर्य  

३१,५७,७१६.७९ ०.७९ 

६ 

राजश्व बाँडर्ाट (मूल्य अलिववृि कर 
र अन्तःशलु्क) सङ्घीय वविाज्यकोर् 

६,०२,२७,००० १५.२३ 

ववद्यायन सलमलत तर्य  

५,५०,००० ०.१३ 

७ 

प्राकृलतक श्रोत रोयशल्ट बाँडर्ाट 
(वन तर्य ) 

 0 

वडा सलमलत अनदुान 

४,५३,००,००० ११.४५ 

८ 

ववशिय समालनकरण अनदुान प्रदेश 
सरकार 

४५,९४,००० १.१६ 
गाउँपालिका र्ाि ु

६,२७,२०,०१० १५.८६ 

९ सशतय अनदुान पूशजगत प्रदेश सरकार 
२०,००,००० ०.५० 

संशिय शसतय र्ाि ु
१५,८१,६०,००० ४०.०० 

 सशतय अनदुान र्ािू प्रदेश सरकार 
१७,०४,००० ०.४३ 

संशिय शसतय पुजँीगत 
४,७६,००,००० १२.०३ 

११ ववशेर् अनदुान र्ािू प्रदेश सरकार 
६,९७,००० ०.१७ 

  

  

१० समपरुक अनदुान प्रदेश सरकार 
१,००,००,००० २.५२ 

 

  

१२ 

सवारी सािन कर बाँडर्ाट (प्रदेश 
वविाज्य कोर्) 

२४,९३,०१० ०.६३ 

  

  

१३ 

गत आ.व को नगद मौजदात 
(अ.ल्या) 

१,८७,५७,७१६.७९ ४.७४ 
  

  

१४ 

आन्तररक श्रोत (कर तथा गैर कर 
राजश्व) 

५६,५०,००० १.४२ 

  

  

 

जम्मा 
३९,५३,८२,७२६.७९ १०० 

जम्मा 
३९,५३,८२,७२६.७९ १०० 
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संशोलित बजेट शशलिङ २०७८\७९ 
 

 नेपाि सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त हनुे सशतय अनदुान र्ाि ुतर्य  रु. 15,८१,६0,000।– संशिय शसतय 
पुजँीगत तर्य  रु. १,०२,00000।– संिीय ववशेर् अनदुान पूशजगत रु. २,४९,००,०००।– संिीय 
समपूरक अनदुान पूशजगत १,२५,००,०००।- ववशिय समालनकरण अनदुान (लनशतय) रु. 8,35,00,000।- 
राजस्व बाँडर्ाँड (मलु्य अलिववृिकर र अन्त शलु्क) वापत रु.6,02,27,000।- गरी कुि रु. 
34,९४,८७,000।- रहेको छ । 

 प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त हनुे सावरी सािन कर बाँडर्ाँड वापत रु. 24,93,010।-, ववशिय 
सामालनकरण अनदुान वापत रु. 45,94,000।-, प्रदेश शसतय अनदुान र्ािू रु. १७,०४,०००।– प्रदेश 
सशतय पूशजगत रु. २०,००,०००।– प्रदेश ववर्शे अनदुान र्ािू रु. ६,९७,०००।-, प्रदेश समहु परुक 
अनदुान रु. 1,00,00,000।– र प्रदेश सवारी सािन कर वाँडर्ाडबाट रु. २४,९३,०१०।- गरी कुि 
जम्मा २,१४,८८,०१०।- रहेको छ । 

 गाउँपालिकाको आन्तररक राजस्व पररर्ािनबाट संकिन गररने रु. 56,5०,000।- र गत आ.व.को 
अ.ल्याबाट रु.1,८७,५७,७१६.७९।- गरी जम्मा आन्तररक श्रोत तर्य  रु. २,४४,०७,७१६.७९।- प्रक्षेपण 
गररएको छ । 

 सबै स्रोतहरु एकमषु्ट गाउँपालिकाको कुि बजेट शशलिङ रु 3९,५३,८२,७२६.७९ रुपैयाँ रहेको छ । 

 कुि वजेट मध्ये र्ाि ुबजेट ६५.२७ प्रलतशत पुँजीगत बजेट ३४.७२ प्रलतशत ववलनयोजन गररएको छ । 

 

 

 

 

बजेटको साराशं 

 

शशर्यकको नाम र्ाि ुखर्य पुशँजगत खर्य ववशिय ब्यावस्था जम्मा 

 

गाउँपालिका तर्य  ९,७५,१८,०१० ४,२४,०३,७१६.७९   1३,९९,२१,७२६.७९ 

 

वडा कायायिय ० ४,५३,००,०००   ४,५३,००,००० 

 

संशिय\प्रदेश ससतय तर्य  १६,०५,६१,००० ४,९६,००,०००   २१,०१,६१,००० 

 

कुि जम्मा २५,८०,७९,०१० १३,७३,०३,७१६.७९  ० 3९,५३,८२,७२६.७९ 
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र्ािू आ.व. 207८/7९ संशोलित कर तथा गैर कर आन्तररक राजश्व अनमुान 

 

लस.नं राजश्वका क्षते्रहरू गत 
आ.व.207७/7८ को 
यथाथय रकम 

207८/7९ सरुु 
अनमुान 

र्ािू आ.व. 
2077/78 को 
हािसम्मको यथाथय 

आगमी आ.व. 
2078/79 को 
संशोलित अनमुान 

कैवर्यत 

१ मािपोत\िमुीकर १२,००,०००।- 1650000।- १,२७,२३५ 1650000।-  

२ सम्पशि कर ५,००,०००।- 450000।- ५३,१७३ 450000।-  

३ िर बहाि कर १५,०००।- 50000।- १७,६९९ 50000।-  

४ लसर्ारीस दस्तरु ५,२०,०००।- 500000।- ३,०४,५०२ 500000।-  

५ लबक्री आय ० 100000।-  100000।-  

६ व्यवसाय दताय नववकरण 
तथा सूशर्करण  

५०,०००।- 220000।- १,१५,७००।- 220000।-  

७ पशिकरण लबिम्ब 
शलु्क 

४,50,315 200000।- १,५१,२५०।- 200000।-  

८ िरजग्गा रशजषे्ट्रशन 
शलु्क 

३,३०,८५९।- 250000।-  250000।-  

९ बेरुज ुअसिुी १,७८,४३५।- 200000।- ४,१९,५७०।- ४५0000।-  

१० अन्य लबलबि आम्दानी १,१९,८२३ 330000 ३,७६,७७६।- ५,८०,000  

११ एम्बिेुन्सबाट आम्दानी ३,८४,४४४।- 500000।- ६१,०००।- 500000।-  

१२ प्राकृलतक स्रोत उपयोग 
कर (गोलिया लनकासी, 
ढुङ्गा, लगवट बािवुा 
लबक्री) 

९८,२००।- 1000000।- 0 ५00000।-  

13 िर जग्गा नक्सा पास 
तथा परुानो सशुर्कृत 

 200000  200000  

कुि जम्मा 3८,४७,०७६/- ५६,५०,०००।- १६,२६,९०५।- 5650000/-  

 गतको नगद (अल्या) ४,७०,७७,१८७.८५ १27००००0। १27००००0। १,८७,५७,७१६.७९  

 जम्मा ५,०९,२४,२६३.८५ 1,83,50,000 १,४३,२६,९०५ २,४४,०७,७१६.७९  

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

र्ािू आ.व. २०७८\७९ को संशोलित राजश्व अनमुान  

क्र.स राजश्वको स्रोत आ.व. २०७६\७७ को आ.ब. 2078/79 को र्ािू आ.व.को संशोलित 
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गत आ.व. २०७७/०७८ मा खर्य िई बाकँी रहेको अल्या िई प्राप्त रु. 1,87,57,716.79।- मध्ये र्ािू 
आ.व.को शरुु वजेट ववलनयोजनमा समावेश रु. 1,27,00,000।- िटाई बाकँी रु. 60,57,716.79।- 
अक्षरी.साठी िाख सन्ताउन्न हजार सात सय सोह्र रुपैया ँउनासी पैसा मात्रको तपलसि बमोशजमको काययक्रम 
ववलनयोजन गने लनणयय गररयो । 

यथाथय सरुु अनमुान अनमुान 

१ अन्तरसरकारी ववि हस्तान्तरण २७,९९,२५,५९५।- 30,49,95,000।- ३०,८२,५५,०००।- 
 क) संिीय सरकार 2६,०५,६६,५९५।- 28,60,00,000- 28,९२,६०,000- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ७,८९,००, ०००।- 8,35,00,000।- 8,35,00,000।- 
 सशतय अनदुान र्ाि ु 1८,१६,६६,५९५।- 15,49,00,000।- 15,८१,६0,000।- 
 समपूरक अनदुान ० 12500000।- 12500000।- 
 ववर्ेश अनदुान ० 2,49,00,000।- 2,49,00,000।- 
 ससतय अनदुान पुशँजगत  1,02,00,000।- 1,02,00,000।- 
 ख) प्रदेश सरकार 19359000 १,८९,९५,०००।- १,८९,९५,०००।- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ६९,९९,०००।- 45,94,000।- 45,94,000।- 
 सशतय अनदुान 23,60,000।- ४४,०१,००० ४४,०१,००० 

 समपूरक अनदुान १,००,००,०००।– १,००,००,०००।- १,००,००,०००।- 
 ववर्ेश अनदुान    

     

२ राजश्व बाडँार्ाडँ ५,१२,२०,१३२.७९ 6,27,20,010।- 6,27,20,010।- 
 मूल्य अलिबदृ्दि कर र अन्तः शलु्क ४,८७,१७,५४३.३५ 6,02,27,000।- 6,02,27,000।- 
 प्राकृलतक स्रोत रोयल्टी वाँडार्ाड (बन 

तर्य ) 
९९०५.४६   

 सवारी सािन कर (प्रदेश) २४,९२,६८३.९८ 24,93,010।- 24,93,010।- 
     

३ आन्तररक स्रोत 5,0९,२४,२६३.85।- १,83,50,०००।- २,४४,०७,७१६.७९ 

 गत आ.व.को नगद मौज्दात (अ.ल्या.) 4,70,77,187.85 १,27,००,०००।- १,८७,५७,७१६.७९ 

 आन्तररक स्रोत (कर तथा गैरकर 
राजश्व) 

३८,४७,०७६।- 56,50,000।- 56,50,000।- 

       

 कूि जम्मा ३8,२०,६९,९९२।- 38,60,65,010।- 3९,५३,८२,७२६.७९ 
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तपलसि 

क्र.स. काययक्रम/आयोजनाको नाम स्तर रकम स्रोत 

1. ईिाका प्रहरी कायायिय लतवारीिञ्ज्याङ्ग 
हावािर लनमायण तथा ममयत 

गा.पा. 300000 अल्या आन्तररक स्रोत 

2. वडा नं. ५ वडा िवन लनमायण सम्पन्न गा.पा. 600000 अल्या आन्तररक स्रोत 

3. गाउँपालिका पररर्र लनमायण गा.पा. 600000 अल्या आन्तररक स्रोत 

4. खतु्रकेु वर्त गा.पा. 150000 अल्या आन्तररक स्रोत 

5. छरछरे देवीथान पययटन ववकास योजना गा.पा. 150000 अल्या आन्तररक स्रोत 

6. ववववि (गाउँपालिकाको लनणययानसुार खर्य 
गने गरी) 

गा.पा. 557716.79 अल्या आन्तररक स्रोत 

7. ६ नं. वडा ठुिोदमु्मा स्वास््य र्ौकी िवन 
सम्पन्न थप 

गा.पा. 400000 अल्या आन्तररक स्रोत 

 जम्मा  2757716.79  
 

वडास्तररय आयोजनाहरु (थप) 
क्र.स. काययक्रम/आयोजनाको नाम स्तर रकम स्रोत 

1. खिेर्ौक देशख िाकुरे जोड्ने कृवर् सडक 
लनमायण क्रमागत 

वडा नं.1 300000 अल्या आन्तररक स्रोत 

2. बगैर्ा देशख बगैर्ा पछुारसम्म जोड्ने कृवर् 
सडक लनमायण तथा सिे 

वडा नं.1 250000 अल्या आन्तररक स्रोत 

3. लिरखकय  नागी टोि खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं.2 100000 अल्या आन्तररक स्रोत 

4. बािखोर खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं.2 40000 अल्या आन्तररक स्रोत 

5. किर वप्रन्टर खररद तथा वडा कायायिय 
उदिाटन 

वडा नं.2 60000 अल्या आन्तररक स्रोत 

6. मिवढडे कुवा ममयत वडा नं.2 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

7. बेकरी उत्पादन तथा व्यवस्थापन (मरुारी 
खड्काको र्मय व्यवसाय) 

वडा नं.2 30000 अल्या आन्तररक स्रोत 

8. कमयर्ारी प्रोत्साहन वडा नं.2 100000 अल्या आन्तररक स्रोत 

9. िारा गैरा लसँर्ाईका िालग पाईप खररद तथा 
ववतरण 

वडा नं.2 120000 अल्या आन्तररक स्रोत 

10 िाउखाने वोल्डे जोडने गोरेटो बाटो लनमायण वडा नं.2 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

 

 

11. खानी गाउँदेशख सराते जोड्ने सडकस्तरोन्नती वडा नं.3 200000 अल्या आन्तररक स्रोत 

12. साकी टोि सडक लनमायण वडा नं.3 60000 अल्या आन्तररक स्रोत 

13. गोसेथान देशख िाते वढकुरासम्म सडक सिे वडा नं.3 75000 अल्या आन्तररक स्रोत 
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14. मौिेबारीबाट सरण बहादरु काकीको िर हुँदै 
ववतिब जोडने सडक सिे लनमायण 

वडा नं.3 100000 अल्या आन्तररक स्रोत 

55. लतवारीिञ्ज्याङ्ग-मानेडाँडा सडकदेशख हस्त ब. 
खड्काको िरसम्म सडक सिे 

वडा नं.3 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

16. ३ नं. वडा कायायियको िालग वप्रन्टर खररद वडा नं.3 40000 अल्या आन्तररक स्रोत 

17. िोकताशन्त्रक प्रा.वव.को िालग वप्रन्टर खररद वडा नं.3 25000 अल्या आन्तररक स्रोत 

18. जंगिे खानेपानी च्याम्वर लनमायण वडा नं.4 20000 अल्या आन्तररक स्रोत 

19. मानेडाँडा प्रहरी र्ौकी व्यवस्थापन वडा नं.4 20000 अल्या आन्तररक स्रोत 

20. ४ नं. वडा कायायिय व्यवस्थापन वडा नं.4 35000 अल्या आन्तररक स्रोत 

21. ववववि (वडा सलमलतको लनणययानसुार) वडा नं.4 25000 अल्या आन्तररक स्रोत 

22. मौिेबारीबाट सरण बहादरु काकीको िर हुँदै 
ववतिब जोडने सडक सिे लनमायण 

वडा नं.4 100000 अल्या आन्तररक स्रोत 

23. टोि नं. ९ देशख टोि नं. २ जोडने सडक 
स्तरोन्नती 

वडा नं.4 150000 अल्या आन्तररक स्रोत 

24. वरवोट देशख समु्तेन जोडने सडक स्तरोन्नती वडा नं.4 150000 अल्या आन्तररक स्रोत 

25 पवहरेपानी सडक स्तरोन्नती वडा नं.4 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

26. वडा कायायिय िेरावारा वडा नं.५ 500000 अल्या आन्तररक स्रोत 

27 लडप वोररङ व्यवस्थापन वडा नं.५ 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

28. लडप वोररङ व्यवस्थापन वडा नं.6 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

29. दङुमािी िार्ाका ववलिन्न पसु्तक प्रकाशन वडा नं.6 50000 अल्या आन्तररक स्रोत 

30. र्िेपरु सनुबािवुा सडक लनमायण वडा नं.6 200000 अल्या आन्तररक स्रोत 

31. च्यानडाँडा बािवुा िेडाबारी सडक लनमायण वडा नं.6 250000 अल्या आन्तररक स्रोत 

 जम्मा  3300000  
 

९ औ ंगाउँसिाबाट आ.व. २०७८/०७९ का िालग स्वीकृत केही आयोजनाहरुको  दशौ गाउँसिाबाट संशोिन 
गररएको वववरण 

क्र.स. साववक योजनाको नाम स्तर सरुु ववलनयोजन 
रकम 

संशोलित आयोजनाको नाम संशोलित 
प्रस्ताव 

1. संशियता पलछ सशशिकरणमा 
वर्र्र िेखन ववलिन्न र्रणमा 
(स्वदेशी लमलडया) 

गा.पा. 150000 संशियता पलछ सशशिकरणमा 
वर्र्र िेखन ववलिन्न र्रणमा 
(तायाजोङ लमलडया एण्ड 
प्रोडक्शन प्रा.लि.) 

150000 

2. कक्षा २ र ३ को दङुमािी 
िार्ाको पा.प.ु तयार र दङुमािी 
शब्दकोर् तयार 

गा.पा. 430000 दङुमािी शब्दकोर् तयार 430000 

3. लतवारीिञ्याङ्ग मा.वव. देशख 
ताकमारे जाने वाटो  

गा.पा. 100000 खत्रीटोि वरवोट जाने सडक 
स्तरोन्नती 

100000 



10 
 

 जम्मा  680000  680000 
 

वडा कायायियतर्य  संशोलित योजनाहरु 

क्र.स. साववकको योजनाको नाम स्तर सरुु 
ववलनयोशजत 
रकम 

संशोलित आयोजनाको नाम संसोलित 
प्रस्ताव 

1. टोि नं.२ कृवर् सडक ममयत वडा नं.1 300000 गैरीगाउँ कृवर् सडक 
सम्पन्नता 

300000 

2. हाम्र्ािा सडक लनमायण वडा नं.2 300000 छेछेरेङ खोिा ग्याशब्िङ 
सोलिङ वाि 

200000 

सािु ँखोल्सा हवुटलन टोि 
गोरेटो वाटो स्तरोन्नती 

100000 

3. ढाँड गाउँ सडक लनमायण वडा नं.2 500000 

मशल्र्ङ प्िावष्टक खररद 365000 
काकी टोि खानेपानी लमटर 
प्रणािी 

115000 

वकरात राई खनु्डुङ उत्थान 
समाज कायायिय व्यवस्थापन 

20000 

4. बादर हेराि ु
वडा नं.2 

50000 मालथल्िो ठुिढुङ्गे खानेपानी 
ट्याङ्की िेरावारा 

50000 

5. पण्डा िारा लनमायण 
वडा नं.2 

50000 पालथिारा माता मशन्दर 
लनमायण तथा व्यवस्थापन 

50000 

6. खत्री टोि देवािी थान गोरेटो 
वाटो 

वडा नं.2 
30000 हाब ुदेवीथान गोरेटो वाटो 

लनमायण 
30000 

7. लगिेङ्ग सडक लनमायण 
वडा नं.2 

400000 पाशक्र्खोङ हाव ुसडक 
स्तरोन्नती 

400000 

8. च्याङ्ग्र ेदेशख तिेगाउँ 
लतवारीिञ्ज्याङ्ग कृवर् सडक टोि 
नं.4 (जनपररर्ािन) 

वडा नं.3 200000 च्याङ्ग्र ेदेशख तिेगाउँ 
लतवारीिञ्ज्याङ्ग कृवर् सडक 
टोि नं.4 

200000 

9 टोि नं.४ लसंहदेवी मशन्दर तार 
िेरावार 

वडा नं.4 80000 मानेडाँडा िािखुोप हुँदै 
ठुिोदमु्मा जोड्ने गोरेटो 
बाटो लनमायण 130000 

10. बािबालिका ववकास काययक्रम 

 
वडा नं.4 50000 

11. साववक ५, ७ का िालग 
खेिमैदानको जग्गा प्राप्ती तथा 
लनमायण  

वडा नं.5 600000 टोि नं. ५ र  ७ का िालग 
खेिमैदान लनमायण  

600000 

12. 
वडा कायायिय र खेिमैदानको 
िालग जग्गा व्यावस्थापन 

वडा नं.5 450000 
वडा कायायिय खानेपानी 
व्यवस्थापन 

100000 
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लिरािेटार देशख 
छापडाडासम्म सडक 
स्तरोन्नती 

50000 

बेतेनी-हङरायो खोिा सडक 
स्तरोन्नती 

250000 

कािरुाम राईको िर देशख 
कोल्बोटे हदैु च्वानबारी 
सडक सिे लनमायण 

50000 

13. बािबालिक ववकास काययक्रम वडा नं.5 25000 र्ौकीबारी र्र्य व्यवस्थापन 25000 
14. ववद्यतु ममयतका िालग पाररश्रलमक वडा नं.5 40000 खडकाडाडा-र्कुीडाडा सडक 

लनमायण 
230000 

15. बिृबिृािाई न्यानो पोशाक 
खररद तथा ववतरण 

वडा नं.5 200000 कािरुाम राईको िर देशख 
कोल्बोटे हदैु च्वानबारी 
सडक सिे लनमायण 

10000 

16. स्रेर्र तथा इमरजेन्सी िाईट 
खररद 

वडा नं.5 40000 
शिल्के लसरान महुान 

खा.पा.ममयत 
70000 17. प्िावष्टक कुसी खररद तथा बैठक 

कोठा व्यवस्थापन(स्वास््य 
र्ौकी) 

वडा नं.5 30000 

18. ििुवुाबाट पूवयशक्षलतज प्रा.वव.हदैु 
कुडार सम्म सडक सिे लनमायण 

वडा नं.5 200000 
पोखरीटार-प्याक्िाबेसी 
सडक लनमायण 

200000 

19. मवहिा ववकास काययक्रम वडा नं.5 50000 
च्वानबारी गमु्बा ममयत 100000 

20. जनजालत ववकास काययक्रम वडा नं.5 50000 

21. 
वडा कायायियका िालग खानेपानी 
व्यवस्थापन 

वडा नं.5 140000 

सारथी कृवर् सहकारी पवहरो 
व्यवस्थापन 

15000 

पवुार टोि 
खा.पा.व्यवस्थापन 

125000 
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गाउँपालिका र्ािू तर्य को संशोलित बजेट शीर्यक र रकम 

 

संशिय सशतय अनदुान तर्य  सरुु ववलनयोजनमा थप नया ँकाययक्रम 

शीर्यक नं. ३७०००११८ कोलिड-१९ रोकथाम तथा लनयन्त्रण काययक्रम  

काययक्रम नं. ७.२.८.४७ कोलिड-१९ महामारीबाट प्रिाववत अलत ववपन्न पररवार नगद 
हस्तान्तरण काययलबलि, २०७८ बमोशजम हनुे गरी अलििम िािराही 
पररवार संख्या ३२६ िाई रु. १० हजारको दरिे नगद हस्तान्तरण 
प्रयोजनाथय 

 

बजेट रकम एकाई रु. ३२,६०,०००।-   

संशिय सशतय अनदुान तर्य  सरुु ववलनयोजनमा संशोिन काययक्रम 

क्र.स. बजेट शीर्यक सरुु लबलनयोशजत 
बजेट रकम 

थप\िट संशोिन पलछ कायम 
िएको बजेट रकम 

कैवर्यत 

१ कमयर्ारी तिब, रडे बदृ्दि संर्य 
कोर्, बीमा र योगदानमा 
आिारीत लनबशृििरण समेत 

२,१५,२८,०१० ४०,००,००० 
(िट) 

१,७५,२८,०१० दरबन्दी अनसुार सबै पदमा 
पदपूती नहुँदा कम खर्य हनुे 
अनमुान 

२ ईन्िन पदालिकारी ३,००,००० ३,००,००० 
(थप) 

६,००,००० सववकमा पदालिकारी सवुविामा 
समावेश हनुे गरेकोमा हाि 
वीिको ििुानी हनुे गरेकोिे 
अपगु 

३ पानी तथा लबजिुी २,५०,००० १,००,००० 
(थप) 

३,५०,००० लडप बोरीङ र स्वा.र्ौ.हरूको 
समेत खपत वढेको हुँदा अपगु 

४ ईन्िन कायायिय प्रयोजन ८,००,००० ४,००,००० १२,००,००० आयोजना संख्या बढेको, 
कमयर्ारी र सवारी संख्या बढेको 
र तेिको मूल्या बदृ्दि िएकोिे 
अपगु 

५ अन्य सेवा शलु्क करार 
कमयर्ारी तिब ििा (िोिङु्गे 
पिु हेरािू, ECD, लबद्यािय 
कमयर्ारी तिव सािेदारी समेत) 

१,१०,००,००० २८,००,००० 
(थप) 

१,३८,००,००० कशम्तमा १५,०००।– तिब 
स्केि पयुायउने नेपाि सरकारको 
लनणयय िएकोिे थप व्ययिार 
बढ्दा 

६ सावयजलनक सनुवुाई २,००,००० १,००,००० 
(थप) 

३,००,००० ३ पटक आयोजना गनय नपगु 
हुँदा 

७ सिा सञ्चािन खर्य २,००,००० १,००,००० 
(थप) 

३,००,००० ववशेर् अलिवेशन समेत 
डाकीएकोिे नपगु हुँदा 

८ िरिाडा २,००,००० २,००,००० 
(थप) 

४,००,००० आयवेुद केन्र र स्टोरका िालग 
िाडामा लिन ुपदाय अपगु 

 जम्मा ३,४४,७८,०१० ००० ३,४४,७८,०१०  
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बजेट 
शशर्यक\कृयाक
िाप  

सरु आयोजनाको नाम लबलनयोशजत रकम 
(रु) 

 संशोलित काययक्रम रकम कैवर्यत 

३७००१०१२ 

 

प्राथलमक स्वास््य सेवा     

२.७.२२.८८ स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको तिब 
महंगी ििा स्थानीय 
ििा पोर्ाक िगायत 
प्रशासलनक खर्य समरत 

२,३२,००,०००।- स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको तिब 
र्ाडपवय खर्य, रडे, 
संर्यकोर्, बीमा समेत 

१,५२,००,०००  

स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको स्थानीय 
ििा 

६,००,०००।-  

स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको पोर्ाक खर्य 

५,००,०००।-  

स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको महंगी ििा 

३,००,०००।-  

स्थानीय तहका स्वास््य 
र्ौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरूमा काययरत 
कमयर्ारीहरूको पययटन 
काज ििा 

४,००,०००।-  

५४ वटा टोिहरूिाई 
स्रेर्र खरीद 

३,७८,०००।-  

स्वास््य स्टोर लनमायण तथा 
ममयत 

११,७५,०००।-  

ल्याव सामारी व्यवस्थापन, 
मानेडाँडा अस्पताि 

२,१०,०००।-  

खोप तथा गाउँिर शक्िलनक 
संर्ािन यातायात र 
अनगुमन 

९७,०००।-  
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बलथयङ सेन्टरमा काययरत 
कमयर्ारीिाई नाईट ििा 

२,५०,०००।-  

सरसर्ाई ििा ६७,०००।-  

दैलनक भ्रमाण ििा ४,२०,०००।-  

सञ्चार खर्य ६०,०००।-  

स्वास््य सामारी छपाई २,२१,०००।-  

खानेपानी, ववद्यतु, ईन्टरनेट २,३०,०००।-  

स्टेशनरी ४,००,०००।-  

पाहनुा सत्कार तथा ववववि 
खर्य 

३,००,०००।-  

सािेदारी काययक्रम खर्य २,५०,०००।-  

एम्बिेुन्स सञ्चािन तथा 
ममयत खर्य 

४,९५,०००।-  

मोटरसाईकि ममयत तथा 
ईन्िन खर्य 

४,९०,०००।-  

ल्याप टप खरीद तथा ममयत ४,२०,०००।-  

प्रशासलनक खर्य प्रत्येक 
संस्था १ िाखका दरिे 

६,००,०००।-  

र्लनयर्र स्वास््य संस्थाका 
िालग 

४,९७,०००।-  

ववववि १,७६,०००।-  

   

जम्मा २,३२,००,०००।  

 

 

 योजनाको नाम कायम सम्बन्िमा 

गाउँपालिका अन्तगयत िवन तथा सहरी ववकास शशर्यक अन्तगयत २०७८ आसार १० मा ववलनयोशजत रकम रु. 
150000।– योजनाको नाम ववलििसय इष्टनय र्र्य सानोदमु्मा हनुपुनेमा गाउँपालिकाबाट प्रकाशशत रातो वकताबमा 
उि योजनाको रकममात्र उल्िेख िएको तर नाम छुटेको हनुािे यस बुँदामा उि नाम कायम गररएको छ । 
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र्ािू आ.व.को ववववि कोर् अन्तगयत तपलसिका कोर्हरुको आय-व्याय वववरण तथा काययक्रमहरु  

(क) कन्टीन्जेन्सी कोर् 

    
आय तर्य    व्याय तर्य  

आय शशर्यक रकम   व्याय शशर्यक रकम 

गत आ.व.को अ.ल्या 
(शजम्मेवारी सरेको) 

७,१७,४८५।- 
  

र्ािू र्र्य   

  

र्ािू आ.व. को कोर् कट्टी 
(२%) बाट प्राप्त हनुे अनमुान १६,००,०००।- १ 

अनगुमन ििा,  खाजा, खाना, सञ्चार,  

ईन्िन समेत ४,००,०००।- 

    २ 

प्राववलिक तथा अन्य बन्दोबस्तीको 
िालग सामारीहरु खररद ३,००,०००।- 

    ३ राजश्व सिुार योजना लनमायण ३,००,०००।- 

    ४ कायायियको िैपरी ववववि खर्य १,१७,४८५।- 

  
 

  जम्मा र्ािू ११,१७,४८५।- 

      

पूजँीगत तर्य  
 

      गा.पा. िवन DPR र SOIL TEST ८,००,०००।- 

      

मेशीनरी औजार (ल्यापटप, वप्रन्टर, 

डेस्क टप आद्दद) खररद ४,००,०००।- 

  ०   जम्मा पुजँीगत १२,००,०००।- 

जम्मा २३,१७,४८५।-   कूि जम्मा २३,१७,४८५।- 
 

(ख) ममयत संिार को तर्य  
    

आय तर्य      व्याय तर्य  

आय शशर्यक रकम   व्याय शशर्यक रकम 

गत आ.व.को अ.ल्या 
(जम्मेवारी सरेको) ११,९७,०४०।- १ 

विुर्ौक देशख अरुणडाँडा िालमयक स्थि 
जाने मो.वा.ममयत ५०,०००।- 

गाउँ सिाबाट ववलनयोशजत १६,००,०००।- २ लतिार बगैर्ा टोि खण्डको मो.वा. ममयत ५०,०००।- 

    ३ 

औलिया-गोसेथान-लतिारको च्याङ्ग्र ेखण्ड 
मो.वा.को ममयत ५०,०००।- 
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    ४ वाशस्तम टोि नं. 6 जाने मो.वा. ममयत ५०,०००।- 

    ५ 

वडा नं.४, ५, र ६ को वडाको लनणययानसुार 
सडक बाटो ममयत गने प्रलत वडा १ िाखका 
दरिे ३,००,०००।- 

    ६ 

च्याङ्ग्र ेकिडयहि खानेपानी तथा ट्वाईिेट 
ममयत १,००,०००।- 

    ७ गा.पा.स्टोर लनमायण ३,००,०००।- 

    ८ 

ममयत संिार कोर्को लनणययानसुार खर्य गने 
गरी १८,९७,०४०।- 

जम्मा २७,९७,०४०।-   जम्मा २७,९७,०४०।- 
 
 
 
 

(ग) ववपद व्यवस्थापन को 
(कोलिड कोर्) 

    
आय तर्य      व्याय तर्य  

आय शशर्यक रकम   व्याय शशर्यक रकम 

गत आ.व.को अ.ल्या 
(जम्मेवारी सरेको) ३५,२२,२८७।- १ 

कोलिड अस्पतािमा काययरत करार सेवाका 
मेलडकि अलिकृत, स्टार् नसय र कायायिय 
सहयोगीको तिव, र्ाडयपवय खर्य र पोर्ाक 
खर्य समेत १६,८०,०००।- 

गाउँ सिाबाट ववलनयोशजत १५,००,०००।- २ 

मानेडाँडा अस्पतािका िालग और्िी र 
स्वास््य सामारी खररद (कोलिड 
रोकथामका सामारी और्लि समेत) ५,००,०००।- 

    ३ 

काययपालिकाको आवश्यकतानसुारको 
लनणययबाट हनुे खर्य २८,२०,२८७ 

जम्मा ५०,२२,२८७।-   जम्मा ५०,२२,२८७।- 
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पौवादङुमा गाउँपालिकाको अथय सम्बन्िी प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनय बनेको वविेयक, 
२०७८ (संशोिन समेत) 

गाउँसिामा पेश िएको लमलतः २०७८।०९।१५ 

प्रस्तावनाः पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७८/७९ को अथयसम्बन्िी प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनयको 
लनलमि स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट द्ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय 
िएकोिे,  
नेपािको संवविानको िारा २२८ को उपिारा (१) बमोशजम पौवादङुमा गाउँसिािे यो ऐन संशोिन गरेको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “आलथयक ऐन, २०७८ (संशोिन समेत)” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साि पौर् १५ गते देशख पौवादङुमा गाउँपालिका लित्र िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत करः गाउँपालिकाका क्षेत्रलित्र अनसूुशर्-१ मा िेशखए बमोशजम िर तथा िरिे र्रे्को क्षेत्र र िडेरी 
प्रयोजनका िालग प्रयोग िईरहेको जग्गामा जग्गाको न्यनुिम मूल्याङकनको आिारमा सम्पशि कर/िरजग्गा कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

३. िलूम कर (मािपोत) : दर्ा २. बाहेकका गाउँपालिका क्षेत्रलित्रका जग्गाहरूमा अनसूुशर् २ मा िेशखए बमोशजमको 
िलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. िरजग्गा वहाि करः  गाउँपालिका क्षेत्रलित्र कुनै व्यशि वा संस्थािे िवन, िर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी पूरै आंशशक तवरिे वहािमा द्ददएकोमा अनसूुशर्-३ मा िेशखए बमोशजमको िरजग्गा वहाि कर 
िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः गाउँपालिका क्षेत्रलित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र आलथयक कारोवारका आिारमा 
अनसूुशर् ४ मा िेशखए बमोशजमको व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः गाउँपालिका क्षेत्रलित्र कुनै व्यशि वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रर्लित कानूनिे लनर्िे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, 

प्वाँख, छािा, काठ, दाउरा, गोलिया जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुशर्-५ मा िेशखए 
बमोशजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. बहाि लबटौरी शलु्कः गाउँपालिका क्षेत्रलित्र आरु्िे लनमायण, रेखदेख वा संर्ािन गरेका अनसूुशर्मा िेशखए बमोशजम 
उल्िेख िए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुशर्-६ मा िएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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८. सेवा शलु्क, दस्तरुः गाउँपालिकािे लनमायण, संर्ािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूशर्-७ मा उशल्िशखत स्थानीय 
पूवायिार र उपिब्ि गराइएको सेवामा सेवाराहीबाट सोही अनसूुशर्मा व्यवस्था िए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

९. कर छुटः यस ऐन बमोशजम कर लतने दावयत्व िएका व्यशि वा संस्थाहरुिाई कानून बमोशजमको बाहेक कुनै पलन 
वकलसमको कर छुट द्ददईने छैन ।  

१०. कर तथा शलु्क संकिन सम्बशन्ि काययववलिः यो ऐनमा िएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बशन्ि काययववलि गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । सम्पूणय करको एवककृत अनसूुशर् ति प्रस्ततु 
गररएको छ ।  
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अनसूुर्ी-१ 

 दर्ा-२ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ५५ अनसुारको कर 

 

क्र.स. सम्पलत करको दर 
आलथयक वर्य कैवर्यत 

 १ 
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

कर योग्य सम्पलतको मूल्य 
 २०७७\७८ का 
बावर्यक दर रु  

2078/89 को 
प्रस्ताववत दर रु 

 

१ देशख १,००,००० मलु्य सम्मको मलु्यांकनमा ५० ५० 
 

१,००,००१ देशख ५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा १०० १०० 
 

५,००,००१ देशख १०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा १५० १५० 
 

१०,००,००१ देशख १५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा २०० २००  

१५,००,००१ देशख २०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ३०० ३००  

२०,००,००१ देशख २५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा ४०० ४००  

२५,००,००१ देशख ३०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ५०० ५०० 
 

३०,००,००१ देशख ३५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ६५० ६५०  

३५,००,००१ देशख ४०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ८०० ८०० 
 

४०,००,००१ देशख ४५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १००० १०००  

४५,००,००१ देशख ५०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १२०० १२०० 
 

५९,००,००१ देशख ५५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १४५० १४५० 
 

५५,००,००१ देशख ६०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १७०० १७०० 
 

६०,००,००१ देशख ६५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  २००० २०००  

६५,००,००१ देशख ७०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  २३०० २३००  

७०,००,००१ देशख ७५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  २७५० २७५० 
 

७५,००,००१ देशख ८०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ३१०० ३१००  

८०,००,००१ देशख ८५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ३५०० ३५००  

८५,००,००१ देशख ९०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ३९०० ३९००  

८५,००,००१ देशख ९५,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ४४०० ४४०० 
 

९५,००,००१ देशख १००,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ४९०० ४९०० 
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१,००,००,००१ देशख १,१०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ५५०० ५५०० 
 

१,१०,००,००१ देशख १,२०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ६१०० ६१०० 
 

१,२०,००,००१ देशख १,३०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ६८०० ६८०० 
 

१,३०,००,००१ देशख १,४०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ७५०० ७५०० 
 

१,४०,००,००१ देशख १,५०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ८३०० ८३०० 
 

१,५०,००,००१ देशख १,६०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ९१०० ९१०० 
 

१,६०,००,००१ देशख १,७०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १०००० १०००० 
 

१,७०,००,००१ देशख १,८०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १०९०० १०९०० 
 

१,८०,००,००१ देशख १,९०,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  ११९०० ११९०० 
 

१,९०,००,००१ देशख २,००,००,००० सम्मको मलु्यांकनमा  १२९०० १२९०० 
 

२,००,००,००१ देशख माथी २,२०,००,००० सम्मको 
मलु्यांकनमा 

१४००० १४००० 
 

२ करोड २० िाख १ रु देशख माथी प्रलतिाख रु १०० का दरिे सम्पलत कर िाग ुगररनेछ 

सम्पशि कर प्रयोजनाका िालग िर तथा िरिे र्रे्को क्षते्र र िडेरी प्रयोजनका िालग प्रयोग िएको जग्गाको मूल्याङ्कन 

 २ स्थान 

न्यनुिम मूल्य 
प्रलतरोपनी रु. 
(व्यापाररक क्षेत्रमा) 

 न्यनुिम मूल्य 
प्रलतरोपनी रु. 
(व्यापाररक क्षेत्रमा) 

  

 

श्यामलसिा  शकु्रवारे हवटया देशख र्ापेडाँडा सम्म र 
वहिेिन्ज्याङ्ग वजार, हाव,ु लतवारीिन्जयाङ्ग देशख सोसेटार 
सम्म मध्यपहाडी राजमागयपद्दि सडकिे छोएका दाया वाया 
१०० लमटर लित्रका व्यापाररक उदेश्यका साथ वकिाकाट 
गरर िडेररमा वववक्र हनु,े वशस्त तथा वजार ववकलसत िएका 
जग्गा जलमनहरुको प्रलत रोपनी 

५००000 ५००000 
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लतवारीिन्ज्याङ्ग, कोटगढी, च्गाङ्ग्र ेवजार, र्ाम्ताङ्ग, वाशस्तम 
पानीटैवक डाडा र मानेडाडा वजार, हदैु मालिका सम्मका 
लतवारीिन्ज्याङ्ग-अिेरीिाट सम्मको मखु्य सडक रावेि 
िएकोिेछोयको दायावाया १०० लमटर लित्रका व्यापाररक 
उदेश्यका साथ वकिाक ााट गरर िडेररमावववक्र ववतरण 
हनुे जलमनको प्रलतरोपलन 

३००000 ३००000 

 

 

मालिका देखी र्ौवकवारी, थपुय, र्ाम्ताङ्ग देशखसानोदङु्गमा, 
पिेरी,  ठुिोदङु्गमा, वाशस्तम पानीटंवकडाडा देशख गाउसम्म, 

शकु्रवारे हवटया देशख श्यामलसिा वडा कायायिय सम्म, 

मठु्केआहाि देशख औलिया च्यार ेसम्म, प्याक्िा 
वाररपाररकै देशख च्यार ेसम्मका सहायक सडकमा छुएको 
जग्गा जलमनहरुको प्रलतरोपलन रु 

२००000 २००000 

 

  अन्य स्थानको िर र िरिे र्रे्को क्षेत्रर्िमा   
 

 

  
िरवाररको रुपमा रहेको कम्पाउन्ड समेत कायम िएका 
िडेरर 

 १५०000 १५०000 
 

 ३ सम्पशि कर प्रयोजनाका िालग िर संरर्नाको मूल्याङ्कन 
  स्थान 

  
 

 
  
  
  

लसमेन्ट,छडकोप्रयोग गरर पद्दि वपिर, ववमको प्रयोग गरर 
छत ढिान िएको िर, पालि तथा अन्यसंरर्नाको न्यनुतम 
मलु्यांकनप्रलत कोठा /प्रलततिा /वगयवर्ट 

    

 

एकतिे  १५०००००  १५०००००  

दइुतिे  २५०००००  २५०००००  

लतनतिे  ३५०००००  ३५००००० 
 

 
  
  
  

ढंुगावा पद्दि ईटामा लसमन्टको जोडाई, ववमको प्रयोग गरर 
छत ढिान िएको िर, पालि, तथा अन्य संरर्नाको 
न्यनुतम मलु्यांकन 

    

 
 

एकतिे  १००००००  १००००००  

दइुतिे  १५०००००  १५०००००  

लतनतिे  २००००००  २०००००० 
 

 
  
  

ढंुगावा पद्दि ईटामा लसमन्ट वा माटोको जोडाई िएको 
ककय टपाताको छाना िएको िर, पालि, तथा अन्य संरर्नाको 
न्यनुतम मलु्यांकन 

    

 

एकतिे  ५०००००  ५००००० 
 

दइुतिे  ७०००००  ७००००० 
 

  लतनतिे  १००००००  १००००००  

 
 
  
  

ढंुगावा पद्दि वा कार्ो ईटामा माटोको जोडाई गरी टायि 
छाना िएको िर, पालि, तथा अन्य संरर्नाको न्यनुतम 
मलु्यांकन 
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एकतिे  ४०००००  ४०००००  

दइुतिे  ६०००००  ६०००००  

लतनतिे  ८०००००  ८००००० 
 

 
  
  
  

ढंुगावा ईटाको प्रयोग गरर माटोको जोडाई गरर खर 
परािको छाना िएको िर पालि तथा अन्य संरर्नाको 
न्यनुतम मलु्यांकन 

    

 

एकतिे  २०००००  २०००००  

दइुतिे  ३०००००  ३००००० 
 

लतनतिे  ४०००००  ४००००० 
 

 

काठ वा वासको खावो वनाइ सेन्टर वेयरा प्रयोग गरर एक 
तिा िन्दा माथीवटन वा खर परािको छाना िएको िर, 

पालि वा अन्य संरर्नाको न्यनुतम मलु्यांकन 

 १०००००  १००००० 

 

 

काठ वा वासको खावो वनाइ सेन्टर वेयरा प्रयोग गरर 
अन्य ववकल्पको छाना िएको िर, पालिवा अन्य संरर्नाको 
न्यनुतम मलु्यांकन 

 ५००००  ५०००० 

 

माथी न. २ र ३ मा उल्िेशखएकोमा सोही बमोशजम र अन्यको हकमा खेत र पाखोवारीको बैदेशशक छात्रबिृी, बैक ऋण िगायतका प्रयोजनाका 
िालग सम्पिीको मूल्याङकन तपसीि बमोशजमको हनुे छ । 

वडा नं. १ श्यामसीिा 

जग्गा प्राकार प्रलत रोपनी     

खेत 

अवि 
 

६०००० 
 

 

दोयम  ४९०००   

सीम  ४५०००   

र्ाहार  ३२०००   

पार्ौं  २१५००   

बारी 

अबि  ५३०००   

दोयम   ४५०००   

लसम  ३६०००   

र्हार  २३०००   

पाँर्ौ  २१५००   

वडा नं. २ लतवारीिञ्ज्याङ     

खेत 

 
 
 

अवि  ६८०००   

दोयम   ५५०००   

लसम  ४००००   

र्हार  ३२०००   

पाँर्ौ  २१५००   

बारी  अवि  ५५०००   
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दोयम  ४९०००   

लसम  ३६०००   

र्हार  २३०००   

पाँर्ौ  २१५००   

वडा नं ३ च्याङ्ग्र े     

खेत  

 
 

अवि  ५८०००   

दोयम  ४९०००   

लसम  ३६०००   

र्हार  २७०००   

पाँर्ौ  २१५००   

बारी 

अवि   ४९०००   

दोयम  ४५०००   

लसम   ३२०००   

र्हार  २३०००   

पाँर्ौ  २१५००   

वडा नं ४ वाशस्तम 

खेत  

अवि   ६००००   

दोयम  ४९०००   

लसम  ३६०००   

र्हार  २६०००   

पाँर्ौ  २१५००   

बारी 

अवि  ४९०००   

दोयम  ४००००   

लसम  ३२०००   

र्हार  २३०००   

पाँर्ौ  २१५००   

वडा नं ५ सानोदमु्मा     

खेत  

अवि  ५८०००   

दोयम  ४९०००   

लसम  ३६०००   

र्हार  २५०००   

पाँर्ौ 
 

 १९०००  
 

बारी  

अवि  ४९०००   

दोयम  ४५०००   

लसम  ४००००   

र्हार  ३००००   

पाँर्ौ  २१५००   

वडा नं ६ ठुिोदमु्मा     

खेत  

 

अवि   ५३०००   

दोयम  ४००००   
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 लसम  ३००००   

र्हार  २५०००   

पार्ौ  १९०००   

बारी 

अवि   ४५०००   

दोयम  ३५०००   

लसम  २५०००   

र्हार  २१५००   

पाँर्ौ  १९०००   

मालथ उल्िेशखत मलु्यमा मलु्याङकन गदाय कुि मलु्यांकन रकमको १ प्रलतशतका  दरिे राजश्व संकिन गररने छ । साथै अन्य सम्पिी जस्तै 
व्यवसाय, कृवर् र्मय, लनयलमत तिव ििा, िरजग्गा बहािको आम्दानी, व्यवसाय बहािको आम्दानी तथा र्ि सम्पशिको समेत मूल्याङ्कन गदाय 
मूल्याङ्कन रकमको १%िे हनु आउने रकम शलु्क वापत लबिीलिई मूल्याङ्कन गररद्ददन ुपदयछ । 

 
 

अनसूुर्ी-२ 
दर्ा-३ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ५६ अनसुारको कर 

िमूीकर (मािपोत) 

 २ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

जग्गाको प्रकार र पररमाण पाखोबारी 
 आ.व. २०७७\७८ 
का  दररेट 

आ.ब.2078/
79 प्रस्ताववत 
दररेट 

  

अब्बि (१० रोपनी िन्दा कम ) बारी  ७ 8   

अब्बि (१० रोपनी िन्दा बढी) बारी  २७ 30   

दोयम (१० रोपनी िन्दा कम ) बारी  ६ 8   

दोयम (१० रोपनी िन्दा बढी) बारी  २५ 28   

सीम (१० रोपनी िन्दा कम ) बारी  ५ 6   

सीम (१० रोपनी िन्दा बढी) बारी  २२ 25   

र्ाहार (१० रोपनी िन्दा कम ) बारी  ४ 5   

र्ाहार (१० रोपनी िन्दा बढी ) बारी  १९ 22   

 खेत       

अब्बि (१० रोपनी िन्दा कम) खेत  १२ 14   
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अब्बि (१० रोपनी िन्दा बढी ) खेत  ३९ 42   

दोयम (१० रोपनी िन्दा कम ) खेत  १० 11   

दोयम (१० रोपनी िन्दा बढी) खेत  ३३ 36   

सीम (१० रोपनी िन्दा कम ) खेत  ८ 9   

सीम (१० रोपनी िन्दा बढी ) खेत  २७ 30   

र्ाहार (१० रोपनी िन्दा कम) खेत  ६ 7   

र्ाहार (१० रोपनी िन्दा बढी ) खेत  २२ 25   

नोटः- लबगत आ.व.को बक्यौता मािर्त तथा सम्पशि करमा संकिन गदाय उि साि संकिन हनुपुने रकममा १०% जररवाना थप गरी असिुउपर 
गररनेछ ।  
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अनसूुर्ी-३ 
दर्ा-४ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ५७ अनसुारको कर 

िरजग्गा बहाि कर 

 
  

आ.व. 
२०७७\७८ का 
िालग दर 

आ.ब 2078/89 
को प्रस्ताववत दर 

 
 

 ३ िर जग्गा बहािकर 
कोठा वा िरिाडा, 
ग्यारेजिाडा,कम्पाउण्ड र जग्गा 
िाडामा द्ददएकोमा सम्िौता रकमको 

१० प्रलतशत 10 प्रलतशत 
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अनसूुर्ी-४ 

दर्ा-५ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ५८ अनसुारको कर 

व्यवसाय कर 

४ व्यवसायको प्रकार लबशशष्टीकृत 

आ.व. 
२०७७/७८ का 
िालग दर(बावर्यक 
रु.) 

आ.ब. 
2078/79 को 
िालग प्रस्ताववत दर 
(बावर्यक रु.) 

  

  मद्ददरा पसि ववतरक ३५०० ३५०० 
  

  मद्ददरा पसि थोक २५०० २५०० 
  

  मद्ददरा पसि खरुा १००० १०००   

  र्रुोट लबडी सतुीजन्य ववतरक १००० १०००   

  र्रुोट लबडी सतुीजन्य थोक ७०० ७००   

  र्रुोट लबडी सतुीजन्य खरुा ५०० ५०० 
  

  र्रुोट लबडीसतुीजन्य ववतरक १००० १०००   

  हल्का पेयपदाथय थोक ७०० ७००   

  हल्का पेयपदाथय खरुा ५०० ५०० 
  

  सनुर्ाँदी पसि थोक २५०० २५००   

  सनुर्ाँदी पसि खरुा पसि र ममयत २००० २०००   

  और्िी पसि थोक ७०० ७००   

  और्िी पसि खरुा डाक्टर िएको ५०० ५०० 
  

  और्िी पसि खरुा डाक्टर निएको ५०० ५००   

  माछा मास ुलबक्री पसि   १००० १०००   

  आयवेुद्ददक और्िी पसि   ५०० ५०० 
  

  एरोिेट पसि थोक १००० १०००   

  एरोिेट पसि खरुा १००० १०००   

  स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि थोक १५०० १५००   

  स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि खरुा १००० १०००   

  छपाइ तथा प्रकाशन अर्सेटप्रसे २००० २०००   

  छपाइ तथा प्रकाशन सािारण प्रसे १००० १०००   

  कस्मेवटक पसि वावर्यक १००० १०००   

  मोटरपाट्सय थोक २००० २०००   

  मोटरपाट्सय खरुा १००० १०००   
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  प्िाइतथाग्िास थोक २००० २०००   

  प्िाइतथाग्िास खरुा १५०० १५००   

  
कपडा/रे्न्सी/जिुार्प्पि/ब्याग 
पसि 

थोक १५०० १५०० 
  

  
कपडा/रे्न्सी/जिुार्प्पि/ब्याग 
पसि 

खरुा १००० १००० 
  

  िागोटाक पसि थोक ५०० ५०० 
  

  िागोटाक पसि खरुा २०० २००   

  
इिेक्रोलनक पसि (मोबाइि, िडी, 
क्याल्कुिेटर अलडयो, लिलडयो, आद्दद) ववतरक २५०० २५०० 

  

  
इिेक्रोलनक पसि (मोबाइि, िडी, 
क्याल्कुिेटर अलडयो, लिलडयो, आद्दद) थोक २००० २००० 

  

  
इिेक्रोलनक पसि (मोबाइि, िडी, 
क्याल्कुिेटर अलडयो, लिलडयो, आद्दद) खरुा १५०० १५०० 

  

  
हाडयवेयर/ मेलसनरी/स्यालनटरी/माबयि 
पसि 

थोक ३००० ३००० 
  

  
हाडयवेयर/ मेलसनरी/स्यालनटरी/माबयि 
पसि 

खरुा २००० २००० 
  

  पेरोलियम पदाथय पेरोि पम्प ५००० ५००० 
  

  पेरोलियम पदाथय पेरोि लबक्री केन्र २५०० २५००   

  पेरोलियम पदाथय ग्यास लसलिन्डर सब लडिर ३००० ३००० 
  

  पेरोलियम पदाथय मवट्टतेि मात्र लबक्री ५०० ५००   

  शस्टि आिमलुनयम पसि थोक १००० १००० 
  

  शस्टि आिमलुनयम पसि खरुा ५०० ५००   

  र्लनयर्र थोक २५०० २५०० 
  

  र्लनयर्र खरुा १५०० १५०० 
  

  
ढुङ्गा ,लगट्टी ,बािवुा ,र्नुढुङ्गा 
लबक्रीववतरणगने व्यावसायीक अनमुलत 

वावर्यक २५००० २५००० 
  

  
ढुङ्गा तथा लगट्टी लमश्रीत रावेि लबक्री 
लनकासी कर 

प्रलत ट्याक्टर ३०० ३०० 
  

  र्नु ढंुगा  प्रलत ट्याक्टर ५०० ५००   

  छाप्ने ढंुगा  प्रलत ट्याक्टर ५०० ५००   

  वािवुा प्रलत ट्याक्टर ५०० ५००   

  सािरण ढंुगा प्रलत ट्याक्टर २०० २००   

  स्िेट  प्रलत ट्याक्टर १००० १००० 
  

  कपडा लसिाइकटाइ टेिररङआिलुनक १००० १०००   

  कपडा लसिाइकटाइ हाते मेलसन ५०० ५००   

  पश ुआहार लबक्री केन्र वावर्यक ५०० ५००   
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  वकराना पसि थोक २००० २०००   

  वकराना पसि खरुा ५०० ५००   

  र्िरू्ि/तरकारी पसि थोक १००० १०००   

  र्िरू्ि/तरकारी पसि खरुा ५०० ५०० 
  

  उपहार/ लगफ्ट/ खेिौना पसि थोक १००० १००० 
  

  उपहार/ लगफ्ट/ खेिौना पसि खरुा ५०० ५००   

  
िाँडापसि (स्टीि, 

प्िाशस्टक,आल्मलुनयम सबै थरी) थोक २००० २००० 
  

  
िाँडापसि (स्टीि, 

प्िाशस्टक,आल्मलुनयम सबै थरी) खरुा १००० १००० 

  

  माटाको िाँडा पसि थोक,खरुा १०० १००   

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यावसायी 
सेवा 

शर्वकत्सक ५००० ५००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यावसायी 
सेवा 

कन्सल्टेन्ट 
सेवा(इशन्जलनयररङ्ग) 

५००० ५००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यावसायी 
सेवा 

काननु व्यवसायी ि र्मय २००० २००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यावसायी 
सेवा 

िेखापरीक्षण व्यवसायी २००० २००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यवसायी 
सेवा 

दन्तशर्वकत्सक २००० २००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यवसायी 
सेवा 

अनसुन्िानकताय परामशयदाता ३००० ३००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यवसायी 
सेवा 

पश ुशर्वकत्सक डाक्टर २००० २००० 
  

  
ववशेर्ज्ञ परामशय तथा अन्य व्यवसायी 
सेवा 

रोजगार सेवा २००० २००० 
  

 
ढुवानी तथा रान्सपोटय   ५००० ५०००   

 
पेन्टर/साइनबोडयिेख्न े   ५०० ५०० 

  

 
खोटो लबक्री तथा लनकासी कर प्रलत टीन ५ ५ 

  

 
खोटोव्यवसायी प्रमाण पत्र लिन ुपने    २००० २००० 

  

  
वकराना पसि स्टेसनरी तथा रे्न्सी 
सवहतको एवककृत पसि 

  ३००० ३००० 
  

 
जग्गाव्यवसायी   ५००० ५००० 

  

 

लनमायण व्यवसायी नया दताय गनय 
आवेदन साथ लिइन ेदस्तरु 

  ५००० ५००० 

  

  ि वगयको इजाजत पत्र दस्तरु    १०,००० १०,०००   

  ि वगयको इजाजत पत्र नववकरण   ५००० ५०००   
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दस्तरु  

  
ि वगयको इजाजत पत्र प्रलतलिपी 
दस्तरु  

  १००० १००० 
  

  
ि वगयको इजाजत पत्र नववकरण 
दस्तरु म्याद नािेको अवस्थामा  

  ३००० ३००० 

३ बर्यसम्म 
पलन नवीकरण 
नगरे दताय 
खारेज हनेु 

 

 

ि वगयको इजाजत पत्र नामसारी 
दस्तरु   

५००० ५००० 
  

 रुराक्ष व्यवसाय सञ्चािन लबक्री 
लबतरण व्यवसाय दताय प्रामाण पत्र 

  ५००० 
  

 रुराक्ष व्यवसाय सञ्चािन लबक्री 
लबतरण व्यवसाय वावर्यक नवीकरण 

  २५०० 
  

 
यस वगीकरणमा नपरेका व्यवसायको 
दतायको हकमा 

  १००० 

व्यवसायको िागत 
हेरी प्रलतिाख 
०.५% 

  

 यस वगीकरणमा नपरेका व्यवसायको 
नवीकरणको हकमा 

  
व्यवसायको िागत 
हेरी प्रलतिाख 
०.२५% 

  

  उत्पादन मूिक उद्योग   
 

   

 
रीि उद्योग   ३००० ३०००   

 
जिुा उद्योग   १५०० १५०० 

  

 

िरेि कुवटर उद्योग(अगरबिी, 
मैनबिी, टीकी, अर्ार तथा अन्य 
कुवटर) 

  ५०० ५०० 

  

 
कपडा तथा गामेन्ट उद्योग   ५००० ५००० 

  

 
लसरक डसना उद्योग पसि   १५०० १५०० 

  

 
कुटानी पेिानी/ लमि   २००० २००० 

  

  परुाना कपडा पेिेर लसरक वनाउन े   २००० २०००   

 
मसिालमि   ५०० ५००   

 
कृवर्/पश ुर्मय 

  
500   

 
कृवर् समहु 

  
700   

 
कृवर् सहकारी 

  
1000   

( मवहिा कृवर् समहु/मवहिा कृवर् सहकारी तथा र्मय िएमा ५० प्रलतशत छुट द्ददइने) 

  
नोट: यद्दद मसिा लमि रहेको लमिबाटै कुटानी पेिानी लमि पलन छ िने कुटानी पेिानी लमिकै व्यवसाय कर िाग्नेछ। 
  

 

 
डेरीउद्योग/ व्यवसाय   ५०० ५०० 

  

 
उपिोग्य वस्त ुउत्पादन उद्योग कुवकजनडुल्स १००० १००० 
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दािमोट पाउरोटी र्ाउमीन ५०० ५००   

पापड शर्प्स वर्गर ५०० ५०० 
  

 
वनजन्य उद्योग 

सलमि प्िाइउड उद्योग १०,००० १०,०००   

काठ लबक्री लडपो ५००० ५००० 
  

 

क्रसर कन्क्रीट इटािट्टा उद्योग प्रमाण 
पत्र 

  १०००० १०००० 
  

 
ढाका टोपी पशस्मना उद्योग   ५०० ५००   

 
सलुतयजन्य उद्योग   ५००० ५००० 

  

 
होटि िज रेषु्टरेन्ट 

होटिर िज २००० २०००   

िोजनािय १००० १०००   

लमठाई पसि ५०० ५००   

पाटी प्यािेस २५०० २५००   

रेषु्टरेन्ट-बार २००० २०००   

शर्या र खाजा पसि ५०० ५०० 
  

साना,खाजा-नास्ता पसि 

(मद्ददरासवहत) 
२००० २००० 

  

 
टेन्टहाउस   २००० २०००   

 
सेवाउद्योग         

 
सञ्चार 

एर्.एम प्रसारण २००० २०००   

केविु च्यानि प्रसारण २००० २००० 
  

पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा ५०० ५००   

पी.सी.ओ.,साइबर तथा 
क्यारे् 

२००० २००० 
  

कुररयर सेवा १००० १०००   

अनिाईन मेलडया  २००० २०००   

किर ल्याब/र्ोटो स्टुलडयो ५०० ५००   

 
वविीय 

वाशणज्य वैंकप्रलत 
शाखाकेशन्रय कायायिय 

६००० ६००० 

  

ववकास वैंक प्रलत शाखा /
केशन्रय कायायिय 

६००० ६००० 
  

र्ाइनान्स कम्पनी शाखा 
कायायिय 

६००० ६००० 
  

वविीय /ऋण सहकारी संस्था ३००० ३०००   

मनी रान्सर्र २५०० २५००   

ववमा कम्पनी ६००० ६००० 
  

िि ुववि ६००० ६०००   

 
स्वास््य सेवा व्यवसाय 

लनजीअस्पताि तथा नलसयङ्ग 
होम 

१०००० १०००० 
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शक्िलनक तथा ल्याब २५०० २५००   

र्स्मा पसि १००० १००० 
  

 
शशक्षा सेवा लनजी 

क्याम्पस २००० २०००   

मावव /उच्र्मावव १५०० १५००   

मावव १००० १००० 
  

आिारितू १००० १०००   

प्रालथलमक १००० १०००   

छात्रावास १००० १०००   

मन्टेश्वरी १००० १०००   

पूवय प्राथलमक ८०० ८००   

ट्युशन सेन्टर १५०० १५०० 
  

कम्प्यटुर  /नतृ्यकिा 
लसकाइ केन्दर 

१००० १००० 
  

तािीम तथा अनसुन्िान 
केन्र 

१००० १००० 
  

 
ममयत सम्िार 

टायर-ट्युवममयत, 

ररसोलिङ्ग,हावा िने 
१००० १००० 

  

इशन्जन ममयत १००० १००० 
  

डेशन्टङ्ग पेशन्टङ्ग १००० १०००   

वट.िी, विज, मोटर, पङ्खा, 
रेलडयो, िडीजेनेरेटर, 

कम्प्यटुर, मोबाइि, 
ईिेक्रोलनक्स 

१००० १००० 

  

मोटरसाइकि ममयत १००० १००० 
  

बस,ट्याक्सी िगायतका 
सवारी सािन ममयत 

२००० २००० 
  

अन्य ववववि ममयत १००० १००० 
  

 
ड्राइशक्िलनक,  व्यटुीपाियर तथा सैिनु   १००० १००० 

  

 
रू्ि ववरुवा पसि   ५०० ५००   

 
गैर सरकारी संस्थाहरु 

रावष्ट्रय ५००० ५०००   

अन्तरावष्ट्रय १०००० १००००   

 

सवारी सािन कर सडक पूवायिार 
उपयोग कर वावर्यक 

बस रक िरी र हेिीगाडी  प्रदेश  कानून 
बमोशजम 

 प्रदेश  कानून 
बमोशजम 

  

िाडाका कार शजप 
प्रदेश कानून 
बमोशजम 

प्रदेश कानून 
बमोशजम 

  

लनजी कार, जीप, मयरुी 
प्रदेश कानून 
बमोशजम 

प्रदेश कानून 
बमोशजम 
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स्कुटर, मोटरसाइकि तथा 
अन्य सवारी सािनमा 

प्रदेश कानून 
बमोशजम 

प्रदेश कानून 
बमोशजम 

  

टेम्पो ,ररक्सा ,ई-ररक्सा, 
लसटी सर्ारी दताय तथा रुट 
पलमयट 

 २५००   

टेम्पो ,ररक्सा ,ई-ररक्सा, लसटी 
सर्ारी वावर्यक नवीकरण 
शलु्क 

 
१००० 

  

  रष्टव्य: एक स्थानीय तहिे सवारी दताय तथा वावर्यक सवारी कर लिए पलछ अको तहिे त्यस्तो कर लिन पाउँनेछैन। 
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अनसूुर्ी-५ 
दर्ा-६ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ६१ अनसुारको कर 

जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 

 करको क्षेत्र एकाई 
आ.व. 
२०७७\७८ का 
िालग दर 

आ.ब.2078/79 का 
िालग प्रस्ताववत दर रेट 

  

 
पश ुलनकासीकर    

  

  

 
गाई, राँगा, िैसी, खच्र्ड, िोडा, गोरु प्रलतगोटा ३० 50 

  

 
बाख्रा, सगुरु,िेँडा प्रलतगोटा १५ 25 

  

 
हाँस, कुखरुा, परेवा प्रलतगोटा ५ 10 

  

     
  

 

खयर बाहेक सबै प्रकारका काठ ,

गोलिया कटान लसर्ारीस शलु्क 
प्रलत लसर्ारीस १००० 1500 

  

 
खयरको कटान लसर्ाररस प्रलत लसर्ाररस 0 2500   

 शर्िाउन उलतस ,पात्िे ,िगायतका 
सकुकाठ गोलिया लनकासी कर 

प्रलत रक (सानो) 1000 1000   

 प्रलत रक (ठूिो) 1500 2000   

 शर्िाउन े,उशिस ,पात्िे ,सल्िो 
िगायतका कुकाठ शर्रानी काठ 
लनकासी कर 

प्रलत रक (सानो) २५०० 3000   

 प्रलत रक (ठूिो) ३५०० 4000   

 खयर लनकासी कर प्रलत रक २००० 5000   

 बाँस लनकासी  प्रलत रक १००० 1000   

 अिैर्ी लनकासी कर प्रलत वकिो १० 10   

 अदवुा लनकासी  प्रलत वकिो ५० पैसा 50पैसा   

 खसुायनी प्रलत केजी ५० पैसा रु1   

 अशम्िसो लनकासी प्रलत वकिो ५० पैसा 50पैसा   

 तरकारी लनकासी प्रलत ट्याक्टर  रु .२०० 200   

 दाि लनकासी प्रलत वकिो १ रुपैया 1    

 शर्राईतो िगायतका अन्य जडीबटुी 
लनकासी 

प्रलत वकिो २ रुपैया 2 
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 ररठ्ठा लनकासी  प्रलत वकिो ३ रुपैया ३ रुपैया   

 रुराक्ष लनकासी  प्रलतवकिो ५ रुपैया ५ रुपैया   

 

अनसूुर्ी-६ 

दर्ा-७ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ५९ अनसुारको कर 

बहाि लबटौरी शलु्क 

 करको क्षेत्र प्रकार 
आ.व. २०७७\७८ 
का िालग  दर 

आ.ब 2079/79 का 
िालग प्रस्ताववत दर 

 
 

 
बहािलबटौरी शलु्क 

टहरोछाप्रोको वावर्यक 500 500 
 

 

िमु्ती वावर्यक 500 500 
 

 

ठेिा वावर्यक 200 200 
 

 

हाट बजार कर प्रलतहाट बावर्यक रु. 20000 
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अनसूुर्ी- ७ 
दर्ा-८ संग सम्बशन्ित 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दर्ा ६२ अनसुारको शलु्क 

सेवा शलु्क 

 
राजस्वका क्षते्रहरु   

 आ.व. २०७७\७८ 
का िालग दर 

आ.ब 
2078/79 
का िालग 
प्रस्ताववत दर 

 
कैवर्यत 

  सेवा शलु्क  एकाई   प्रलतरोपनी रु. 
  

 

१ 

  

  

  

  

  

िरजग्गा नामसारी र मोवह िगत 
कट्टा लसर्ाररस 

  

  

  

  

५ रोपलन सम्म 

प्रलत रोपनी ६० 60 
 

(मोवहिगत
कट्टाको 
िागी मोवह 
र साहिेु 
वरावरी गरर 
लतनुय पने) 

 

५ देशख १० रोपलन सम्म 

१० देशख २० रोपलनसम्म 
६५ 65 

 २० देशख ३० रोपलनसम्म 

३० देशख ५० रोपलनसम्म 70 70 
 

५०रोपलन िन्दा माथी ७५ 75 
 

२ सरजलमन लसर्ारीस दस्तरु  प्रलतगोटा ६०० 600 
 

 

३ छात्रवलृत लसर्ारीस शलु्क प्रलत पटक २०० 300 
 

 

४ नागररकता लसर्ारीस  ( बंशज) प्रलत लसर्ारीस ३५० 400 
 

 

५ नागररकता लसर्ारीस  ( अंलगकृत) प्रलतलसर्ारीस १५०० 2000 
 

 

६ 
ववद्यतु तथा पानीको िारा जडान 
लसर्ारीस 

 प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
 

 

७ व्यवसाय दताय लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ६५० 650 
 

 

८ व्यवसाय बन्द लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
 

 

९ व्यवसाय सञ्चािन निएको लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
 

 

१० व्यापार व्यवसाय निएको लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
 

 

११ उद्योग ठाउँ सारी लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ६५० 1000 
 

 

१२ 
दबैु नाम गरेको व्यशि एकै हो िने्न 
वा र्रक जन्मलमलत संशोिनलसर्ारीस 

 प्रलत लसर्ारीस ३५० 500 
 

 

१३ जीववत रहेको लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
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१४ नाबािक पररर्यपत्र लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ३५० 350 
 

 

१५ र्ौपाया सम्बन्िी लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ५०० 500 
 

 

१६ 
ववद्यािय सञ्चािन स्वीकृत 
कक्षावदृ्दि/लसर्ारीस 

 प्रलत लसर्ारीस १५०० 2000 
 

 

१७ ववद्यािय ठाउँसारी लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस १५०० 2000 
 

 

१८ संस्था दताय लसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस १५०० 2000 
 

 

१९ 
संस्था नववकारण १ िाख िन्दा मलुन 
कारोवार हनु े

  ६०० 600 
 

 

२० 
संस्था नववकरण लसर्ाररस वावर्यक १ 
िाख िन्दा माथीकारोवारको प्रलतशत 

  १% १% 
 

 

२१ जग्गादतायलसर्ारीस  प्रलत लसर्ारीस ६०० ६०० 
 

 

२२ 
जग्गा िनी पजुाय हराएकोमा प्रलतलिपी 
पाउने लसर्ारीस 

 प्रलत लसर्ारीस ३५० ५०० 
 

 

२३ 
व्यशिगत वववरण लसर्ाररस/ 
नवीकरण लसर्ारीस 

 प्रलत लसर्ारीस ३५० ५०० 
 

 

२४ संरक्षक लसर्ारीस व्यशिगत  प्रलत लसर्ारीस ३५० ५०० 
 

 

२५ संरक्षकलसर्ारीससंस्थागत  प्रलत लसर्ारीस ६०० १००० 
 

 

२६      
 

२७ र्ारवकल्िा प्रमाशणत  गोटा ६०० ६०० 
 

 

२८ जीववतसँगको नाता प्रमाशणत  गोटा ३५० ४०० 
 

 

२९ मतृकसँगको नाता प्रमाशणत  गोटा ३५० 400 
 

 

३० 
आलथयक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता 
प्रमाशणत 

 गोटा १००० 1000 
 

 

३१ 
आलथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता 
प्रमाशणत 

  ३५० 350 
 

 

३२ िरकायम लसर्ारीस  ( पिी िर) प्रलत वगय वर्ट २ 3 
 

 

३३ िरकायम लसर्ारीस  (कच्र्ी िर) प्रलत वगय वर्ट १ 2 
 

 

३४ नक्सा पास लनवेदन र्ारामदस्तरु   १२० 150 
 

 

३५ िर नक्सा पास दस्तरु (पिी िर) प्रलत वगय वर्ट 
 

3 
 

 

३६ िर नक्सा पास दस्तरु (कच्र्ी िर) प्रलत वगय वर्ट  2 
 

 

३७ िर सम्पन्न लसर्ारीस/ प्रमाशणत 

(पिी) 
प्रलत गोटा १२०० 1200 

 

 

३८ िर सम्पन्न लसर्ारीस/ प्रमाशणत 

(कच्र्ी) 
प्रलत गोटा 600 600 

 

 

३९ िर बाटोप्रमाशणत (बाटो िएको) प्रलतगोटा ६०० 700 
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४० िर बाटोप्रमाशणत  (बाटो निएको) प्रलतगोटा ६०० 600 
 

 

४१ 
कोठा खोल्न कायय रोहबरमा बस्न े
लसर्ारीस 

 प्रलतगोटा ६०० 600 
 

 

४२ िरखािी गराउँदा   प्रलत गोटा ६०० 600 
 

 

४३ िरपाताि प्रमाशणत गदाय  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४४ कागज/मिुररनामा प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४५ हक वािा वा हकदार प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४६ जन्म लमलत प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४७ वववाह प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४८ अस्थाइ बसोबास लसर्ारीस  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

४९ स्थायी बसोबास लसर्ारीस  प्रलत गोटा ६०० 600 
 

 

५० अवववावहत प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

५१ आन्तररक बसाइसराइ लसर्ारीस  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

५२ अपतुािी लसर्ाररस  प्रलत गोटा ६०० 600 
 

 

५३ अन्य लसर्ारीस वा प्रमाशणत  प्रलत गोटा ३५० 400 
 

 

५४ 
सरसर्ाइ सम्बन्िी पवुायिार बनेपलछ 
सरसर्ाइ शलु्क 

मालसक ६० 60 
 

 

५५ 
सरसर्ाइ सम्बन्िी पवुायिार बनेपलछ 
सरसर्ाइ शलु्क 

सरसर्ाइ काडयको ११५ 115 
 

 

५६ 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो कायम 
लसर्ारीस 

 प्रलत गोटा लनशलु्क लनशलु्क 
 

 

५७ 
ववपन्न/असहाय ववद्याथी छात्रवलृत 
लसर्ारीस 

 प्रलत गोटा  लनःशलु्क लनशलु्क 
 

 

५८ अपाङ्गता िएको लसर्ारीस  प्रलत गोटा  लनःशलु्क लनशलु्क 
 

 

५९ कोटयर्ी लमनाहा लसर्ारीस  प्रलत गोटा  लनःशलु्क लनशलु्क 
 

 

६० स्वास््य उपर्ारको लसर्ारीस लनःशलु्कउपर्ारको िालग  लनःशलु्क लनशलु्क 
 

 

६१ स्वास््य उपर्ारको लसर्ारीस सःशलु्क उपर्ारको िालग  लनःशलु्क लनशलु्क 
 

 

61.1 िेनदेनको लिखत प्रमाशणत सयकडा २ प्रलतशत 
थैिी प्रमाशणत गलु्क 
राउने पक्षबाट शलु्क 
लिइने । 

  

 

मालथ उशल्िशखत लसर्ारीस वा प्रमाशणतको प्रलतलिपीआवश्यक परेमा पलन सरुु तोवकएको दस्तरु पनु :िाग्नेछ । उशल्िशखत 
कागजातअंरजेी िार्ामा आवश्यक परेमा सरुू तोवकएको रकममा दोब्बर दस्तरु िाग्नेछ । मालथ उशल्िशखत लसर्ारीस र प्रमाशणत 
बाहेक कुनै लनणयय वा रै्सिा आद्ददको निि आवश्यक परेमा प्रलतपाना १० रुपयाँका दरिे दस्तरु िाग्नछे । 

  

 लनःशलु्क 

  दतायशलु्क          

 ६२ जन्मदताय ३५द्ददनलित्र िए लनःशलु्क अन्यथा 200 200 
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 ६३ मतृ्यदताय ३५द्ददनलित्र िए लनःशलु्क अन्यथा 200 200 
 

 

 ६४ बसाइसराइ जाने दताय   २३०० 2500 
 

 

६५ बसाई सरीआउने दताय   लनःशलु्क 200   

 ६६ सम्बन्ि ववच्छेद दताय 
३५द्ददनलित्र िए लनःशलु्क अन्यथा 
पीलडतिाई 

200 200 
 

 

 ६७ वववाह दताय ३५द्ददनलित्र िए लनःशलु्क अन्यथा 200 200 
 

 

 ६८ नयाँ व्यवसायदताय १िाख सम्मको २५० 300 
 

 

 ६९ नयाँ व्यवसायदताय १ िाख देशख ५ िाखसम्मको ५०० 600 
 

 

 ७० नयाव्यवसायदताय ५ िाखदेशख २० िाख सम्मको १००० 1200 
 

 

 ७१ नयाँ व्यवसायदताय २० िाखदेशख मालथ १५०० 2000 
 

 

 ७२ उजरुी दताय तथा मिुा दस्तरु   २५० 250 
 

 

 

लनयलमत ब्यवसावयक कर अशिल्िो आलथयक बर्यको कारोबारको ब्यवसावयक कर पलछल्िो आ.ब को पवहिो र्ौमालसक लित्र लतरर ब्यवसाय नववकरण गनुय 
पने अन्यथा दोस्रो र्ौमालसक बाट प्रलत मवहना तोवकएको ब्यवसावयक करको ५ प्रलतशतको दर जररवाना थप गरर असिु गररनेछ ।  

 72 स्थालनय स्रोत उपयोग वापत शलु्क हििाडाप्रलतद्ददन ६०० 600 
 

 

 ७3 स्थालनय स्रोत उपयोग वापत शलु्क 
कुसी िाडा प्रलतद्ददन /

प्रलतगोटा 
५ 5 

 

 

 ७4 स्थालनय स्रोत उपयोग वापत शलु्क प्रोजेक्टर ६०० 600   

75 कन्सूिर िेरीवर्केशन शलु्क  (प्रलत कागजात) ५०० 500   

76 ठूिो डोजर करवावर्यक   ४०००० 40000  
ििुानी 
लसर्ारीसमा 
वडािे 
मेशशनवािा 
एकीन गरी 
पठाउने 

 77 सानो टायरवािा व्याकहोिोडर   २५००० 25000  

78 
ब्याशि गत िटना दताय प्रलतलिवप 
शलु्क 

 500 500  
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अनसूुर्ी-८ 
र्ािू आ.व. 207८/7९ संशोलित कर तथा गैर कर आन्तररक राजश्व अनमुान 

 

लस.नं राजश्वका क्षते्रहरू गत 
आ.व.207७/7८ को 
यथाथय रकम 

207८/7९ सरुु 
अनमुान 

र्ािू आ.व. 
2077/78 को 
हािसम्मको यथाथय 

आगमी आ.व. 
2078/79 को 
संशोलित अनमुान 

कैवर्यत 

१ मािपोत\िमुीकर १२,००,०००।- 1650000।- १,२७,२३५ 1650000।-  

२ सम्पशि कर ५,००,०००।- 450000।- ५३,१७३ 450000।-  

३ िर बहाि कर १५,०००।- 50000।- १७,६९९ 50000।-  

४ लसर्ारीस दस्तरु ५,२०,०००।- 500000।- ३,०४,५०२ 500000।-  

५ लबक्री आय ० 100000।-  100000।-  

६ व्यवसाय दताय नववकरण 
तथा सूशर्करण  

५०,०००।- 220000।- १,१५,७००।- 220000।-  

७ पशिकरण लबिम्ब 
शलु्क 

४,50,315 200000।- १,५१,२५०।- 200000।-  

८ िरजग्गा रशजषे्ट्रशन 
शलु्क 

३,३०,८५९।- 250000।-  250000।-  

९ बेरुज ुअसिुी १,७८,४३५।- 200000।- ४,१९,५७०।- ४५0000।-  

१० अन्य लबलबि आम्दानी १,१९,८२३ 330000 ३,७६,७७६।- ५,८०,000  

११ एम्बिेुन्सबाट आम्दानी ३,८४,४४४।- 500000।- ६१,०००।- 500000।- ६५००० बैक गनय 
दाशखिा वाकँी 

१२ प्राकृलतक स्रोत उपयोग 
कर (गोलिया लनकासी, 
ढुङ्गा, लगवट बािवुा 
लबक्री) 

९८,२००।- 1000000।- 0 ५00000।-  

13 िर जग्गा नक्सा पास 
तथा परुानो सशुर्कृत 

 200000  200000  

कुि जम्मा 3८,४७,०७६/- ५६,५०,०००।- १६,२६,९०५।- 5650000/-  

 गतको नगद (अल्या) ४,७०,७७,१८७.८५ १27००००0। १27००००0। १,८७,५७,७१६.७९  

 जम्मा ५,०९,२४,२६३.८५ 1,83,50,000 १,४३,२६,९०५ २,४४,०७,७१६.७९  
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अनसूुर्ी-९ 

र्ािू आ.व. २०७८\७९ को संशोलित राजश्व अनमुान  
 

 

 

 

 

 

 

क्र.स राजश्वको स्रोत आ.व. २०७६\७७ को 
यथाथय 

आ.ब. 2078/79 को 
सरुु अनमुान 

र्ािू आ.व.को संशोलित 
अनमुान 

१ अन्तरसरकारी ववि हस्तान्तरण २७,९९,२५,५९५।- 30,49,95,000।- ३०,८२,५५,०००।- 
 ग) संिीय सरकार 2६,०५,६६,५९५।- 28,60,00,000- 28,९२,६०,000- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ७,८९,००, ०००।- 8,35,00,000।- 8,35,00,000।- 
 सशतय अनदुान र्ाि ु 1८,१६,६६,५९५।- 15,49,00,000।- 15,८१,६0,000।- 
 समपूरक अनदुान ० 12500000।- 12500000।- 
 ववर्ेश अनदुान ० 2,49,00,000।- 2,49,00,000।- 
 ससतय अनदुान पुशँजगत  1,02,00,000।- 1,02,00,000।- 
 ि) प्रदेश सरकार 19359000 १,८९,९५,०००।- १,८९,९५,०००।- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ६९,९९,०००।- 45,94,000।- 45,94,000।- 
 सशतय अनदुान 23,60,000।- ४४,०१,००० ४४,०१,००० 

 समपूरक अनदुान १,००,००,०००।– १,००,००,०००।- १,००,००,०००।- 
 ववर्ेश अनदुान    

     

२ राजश्व बाडँार्ाडँ ५,१२,२०,१३२.७९ 6,27,20,010।- 6,27,20,010।- 
 मूल्य अलिबदृ्दि कर र अन्तः शलु्क ४,८७,१७,५४३.३५ 6,02,27,000।- 6,02,27,000।- 
 प्राकृलतक स्रोत रोयल्टी वाँडार्ाड (बन 

तर्य ) 
९९०५.४६   

 सवारी सािन कर (प्रदेश) २४,९२,६८३.९८ 24,93,010।- 24,93,010।- 
     

३ आन्तररक स्रोत 5,0९,२४,२६३.85।- १,83,50,०००।- २,४४,०७,७१६.७९ 

 गत आ.व.को नगद मौज्दात (अ.ल्या.) 4,70,77,187.85 १,27,००,०००।- १,८७,५७,७१६.७९ 

 आन्तररक स्रोत (कर तथा गैरकर 
राजश्व) 

३८,४७,०७६।- 56,50,000।- 56,50,000।- 

       

 कूि जम्मा ३8,२०,६९,९९२।- 38,60,65,010।- 3९,५३,८२,७२६.७९ 
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पौवादङुमा गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७8 (संशोिन समेत) 
 

पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथयक बर्य २०७8/७9 को सेवा र काययहरुको िालग स्थानीय सशञ् र्त कोर्बाट केही रकम 
खर्य गने र ववलनयोजन गने सम्बन्िमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन 

गाउँसिाबाट संशोलित लमलतः २०७8।०९।१५ 

प्रस्तावनाः पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथयक बर्य २०७८\ \७9 को सेवा र काययहरुको िालग सशञ् र्त कोर्बाट केही 
रकम खर्य गने अलिकार द्ददन र सो रकम ववलनयोजन गनय वाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोशजम पौवादङुमा गाउँसिािे यो ऐन संशोिन गरेको छ । 

१. संशक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्िः 

(१) यस ऐनको नाम “पौवादङुमा गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७8 (संशोिन समेत)” रहेको छ। 

(२) यो ऐन २०७८ पौर् १५ गते वववहबारदेशख पौवादङुमा गाउँपालिका िरी िाग ुहनुेछ । 

२. आलथयक बर्य २०७8।७9 को लनलमि सशञ् र्त कोर्बाट रकम खर्य गने अलिकारः (१) आलथयक वर्य २०७8।७9 को 
लनलमि गाउँ काययपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत शाखािे गने सेवा र काययहरुका लनलमि अनसूुर्ी-१ मा उशल्िशखत 
र्ािू खर्य, पूजँीगत खर्य र लबिीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ३९,५३,८२,७२६.७९ (उनन्र्ािीस 
करोड लत्रपन्न िाख बयासी हजार सातसय छब्बीस रुपैया उनासी पैसा) मा नबढाई लनद्ददयष्ट गररए बमोशजम सशञ् र्त 
कोर्बाट खर्य गनय सवकनेछ । 

३. ववलनयोजनः (१) यस ऐनिारा सशञ्चत कोर्बाट खर्य गनय अलिकार द्ददइएको रकम आलथयक वर्य २०७8।७9 को लनलमि 
पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र काययहरुको लनलमि 
ववलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िए तापलन काययपालिका, वडा सलमलत र ववर्यगत शाखािे गने सेवा र 
काययहरुको लनलमि ववलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशखन आएमा गाउँ 
काययपालिकािे बर्त हनुे शीर्यकबाट नपगु हनुे शीर्यकमा रकम सानय सक्नेछ । यसरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट सो 
शीर्यकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक िन्दा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक वा एक 
िन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय तथा लनकासा र खर्य जनाउन सवकनेछ । पूजँीगत खर्य र वविीय व्यवस्थातर्य  
ववलनयोशजत रकम साँवा ििुानी खर्य र व्याज ििुानी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्य शीर्यकतर्य  सानय र 
लबिीय व्यवस्था अन्तगयत साँवा ििुानी खर्यतर्य  ववलनयोशजत रकम व्याज ििुानी खर्य शीर्यकमा बाहेक अन्यत्र सानय 
सवकने छैन ।तर र्ाि ुतथा पूजँीगत खर्य र वविीय व्यवस्थाको खर्य व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय 
सवकनेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िए तापलन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० 
प्रलतशत िन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक िन्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय परेमा गाउँ सिाको स्वीकृलत लिन ु
पनेछ । 
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अनसूुर्ी–१ 

(दर्ा २ सँग सम्बशन्ित) 
नेपािको संवविानको िारा २२९ (२) बमोशजम 

संशञ्चत कोर्बाट ववलनयोजन हनुे रकम 

- रकम रु. मा _ 
क्र.स अनदुान 

सङ्ग्ख्या 
शीर्यकको नाम र्ाि ुखर्य पूजँीगत खर्य वविीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 
 गाउँ काययपालिका ९,७५,१८,010 ४,२४,०३,७१६.७९  १३,९९,२१,७२६.७९ 

२  वडा कायायिय ० ४,५३,००,०००  4,५३,00,000 

 ३  सङ्घीय\प्रदेश शसतय (शसतय, समपरुक र 
ववर्ेश) 

1६,०५,६१,००० 4,९6,00,000 
 2१,०१,६१,,000 

४  ऋणको साँवा ब्याज ििूानी     

५  िगानी (सेयर।ऋण)     

 जम्मा  25,८०,७९,०10 13,७३,०३,७१६.७९ 
 ३९,५३,८२,७२६.७९ 

 

नोट:- ववर्यगत शाखाहरुको बजेट र गाउँ काययपालिकाको बजेट एकै ठाउँमा राशखएको छ ।  
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अनसूुर्ी-२ 

र्ािू आ.व. २०७८\७९ को संशोलित राजश्व अनमुान  
 

 

 

 

 

क्र.स राजश्वको स्रोत आ.व. २०७६\७७ को 
यथाथय 

आ.ब. 2078/79 को 
सरुु अनमुान 

र्ािू आ.व.को संशोलित 
अनमुान 

१ अन्तरसरकारी ववि हस्तान्तरण २७,९९,२५,५९५।- 30,49,95,000।- ३०,८२,५५,०००।- 
 क) संिीय सरकार 2६,०५,६६,५९५।- 28,60,00,000- 28,९२,६०,000- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ७,८९,००, ०००।- 8,35,00,000।- 8,35,00,000।- 
 सशतय अनदुान र्ाि ु 1८,१६,६६,५९५।- 15,49,00,000।- 15,८१,६0,000।- 
 समपूरक अनदुान ० 12500000।- 12500000।- 
 ववर्ेश अनदुान ० 2,49,00,000।- 2,49,00,000।- 
 ससतय अनदुान पुशँजगत  1,02,00,000।- 1,02,00,000।- 
 ख) प्रदेश सरकार 19359000 १,८९,९५,०००।- १,८९,९५,०००।- 
 ववशिय समालनकरण अनदुान ६९,९९,०००।- 45,94,000।- 45,94,000।- 
 सशतय अनदुान 23,60,000।- ४४,०१,००० ४४,०१,००० 

 समपूरक अनदुान १,००,००,०००।– १,००,००,०००।- १,००,००,०००।- 
 ववर्ेश अनदुान    

     

२ राजश्व बाडँार्ाडँ ५,१२,२०,१३२.७९ 6,27,20,010।- 6,27,20,010।- 
 मूल्य अलिबदृ्दि कर र अन्तः शलु्क ४,८७,१७,५४३.३५ 6,02,27,000।- 6,02,27,000।- 
 प्राकृलतक स्रोत रोयल्टी वाँडार्ाड (बन 

तर्य ) 
९९०५.४६   

 सवारी सािन कर (प्रदेश) २४,९२,६८३.९८ 24,93,010।- 24,93,010।- 
     

३ आन्तररक स्रोत 5,0९,२४,२६३.85।- १,83,50,०००।- २,४४,०७,७१६.७९ 

 गत आ.व.को नगद मौज्दात (अ.ल्या.) 4,70,77,187.85 १,27,००,०००।- १,८७,५७,७१६.७९ 

 आन्तररक स्रोत (कर तथा गैरकर 
राजश्व) 

३८,४७,०७६।- 56,50,000।- 56,50,000।- 

       

 कूि जम्मा ३8,२०,६९,९९२।- 38,60,65,010।- 3९,५३,८२,७२६.७९ 


