हे टौंडा उऩभहानगयऩालरकाको प्रथभ नगयसबाफाट स्वीकृत आलथिक ऐन,२०७४
एवॊ तत् सम्फन्धी वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभफाये सॊ क्षऺप्त जानकायी
1. चारु आ फ का रालग कूर आन्तरयक आम रू १४ कयोड ९७ राख ३८ हजाय अनुभान गरयएकोभा
२०७४ आषाढ १५ सम्भभा रू १४ कयोड १३ राख ७० हजाय आम सॊ करन बएको छ ।
(अथाित ् कूर रक्ष्मको तुरनाभा ९४ प्रलतशत प्रगलत हालसर बएको )।
2. सालफकदे क्षख नै अभ्मासभा यहेका आम शीषिकहरूको हकभा कय, शुल्क तथा दस्तुयहरूको सॊ करनराई
सहज फनाउने उद्धेश्मरे लफस्तृत लफफयण सर्हतको छु ट्टाछु ट्टै १५ वटा अनुसूक्षचहरूको सभेत ब्मफस्था
गरयएको छ ।
3.

मस उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम्दानीका श्रोतहरू (जस्तै ्

ट्रेर्कङ, कोमोर्कड, क्मानोइङ्ग,

फन्जी जक्षम्ऩङ्ग, क्षजऩफ्रामय य मािुुफ्टीङ्ग शुल्क, ऩमिटन शुल्क, जडीफुटी, कफाडी य जीवजन्तु कय य
फहार लफटौयी शुल्क ) को प्रबावकायी रूऩभा

ऩरयचारन हुन नसर्कयहेको सन्दबिभा ती सॊ बार्वत

आमश्रोतहरूराई मसै प्रस्तालफत लफधेमकभा नै उल्रे ख गयी नगय कामिऩालरकाफाट लनमभ फनाई
कामािन्वमन गनि सक्ने गयी प्रस्ताव गरयएको ।
4. हारसम्भ अभ्मासभा नआएको उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका वातावयणराई प्रलतकूर प्रबाव ऩाने
उद्धोग, व्मफसाम वा वातावयण प्रदू र्षत गने र्कलसभका फस्तु वा सेवाको कायोफाय गने ब्मक्षि वा
सॊ स्थाराई वातावयण प्रदू षण शुल्क रगाइएको ।
5.

एकीकृत सम्ऩक्षि कय धेयैजसो नगयफासीहरूराई राग्ने कय बएकोरे मथा सॊ बव प्रगलतशीर कयदय
कामभ गने प्रमास गरयएको छ । भारऩोत कामािरमरे यक्षजष्ट्रेशन ऩारयत प्रमोजनका रालग वार्षिक
रूऩभा कामभ गने जग्गाको भूल्मराई आधाय भानी सम्ऩक्षि भूल्माॊकन गने गरयएको छ ।

6.

ऩक्की घयहरू लनभािण हुने क्रभ भुख्म शहयी ऺेत्रभा फढी हुने बएकोरे

ऩक्कीघयहरूको भूल्माॊकनभा

साभान्म फृर्द्ध गरयएको ।
7. एकीकृत सम्ऩक्षि कय लनधाियण गदाि गत वषि लतये को वा लतनुऩ
ि ने कय यकभको ३० प्रलतशत बन्दा फढी
नहुने गयी कय सॊ करन गने य मदद कय लनधाियण गदाि गत वषि लतये को वा लतनुऩ
ि ने कय यकभ बन्दा
कभ

हुने बएभा गत वषि लतये को वा लतनुऩ
ि ने कय यकभ बन्दा कभी नहुने गयी कय सॊ करन गने

ब्मफस्था बएको ।
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8.

ब्मफसाम कय भकवानऩुय उद्धोग फाक्षणज्म सॊ घ तथा उद्धोग सॊ घ हेटौंडाका प्रलतलनलधहरू सभेतको याम
सल्राहभा केही ब्मफसामभा साभान्म फृर्द्ध गयी कयका दयहरू कामभ बएको ।

9.

भर्हरा उद्धभीहरूरे सञ्चारन गने उद्धोगहरूको दताि दस्तुयभा लनधािरयत दस्तुयको ५० प्रलतशत छु ट
ददने ब्मफस्था गरयएको ।

10. भाटाका बाॉडा, लसराई फुनाई तथा हस्तकराका साभान लफक्री गने ब्मफसामीहरूराई प्रफद्धिन गने
उद्धेश्मरे सालफकको कय दयभा कभ गरयएको । रू

९०० फाट घटाई रू ५०० कामभ बएको ।

11. घय तथा अन्म प्रकायका सॊ यचनाहरुको नक्सा ऩास गदाि राग्ने दस्तुयभा बू उऩमोग, बौगोलरक
लफशेषता, सॊ यचनाको र्कलसभ सभेतराई लफचाय गयी भुख्म शहयी ऺेत्र केक्षन्ित हुने गयी सॊ बव बएसम्भ
प्रगलतशीर दय कामभ गने प्रमास गरयएको ।
12. कामािरमफाट प्रदान गरयने लफलबन्न प्रकायका सेवाभा सालफकदे क्षख राग्दै आएको दस्तुय तथा सेवा
शुल्क भध्मे केहीभा साभान्म फृर्द्ध बएको ।
13. प्रर्टॊ ग स्वीकृलत प्रदान गदाि राग्ने शुल्कभा बने उल्रे ख्म फृर्द्ध गरयएको छ ।
14. क्षजल्रा सभन्वम सलभलतको कामािरम भकवानऩुयफाट अगाभी आ फ भा याजस्व फाॉडपाॉड फाऩत रु २
कयोड २ राख आम हुने अनुभान गरयएको ।
15. आ फ २०७४।०७५ का रालग कूर १ अयफ २२ कयोड ९० राख ३५ हजाय रूऩैमा आम हुने
अनुभान गरयएको छ ।
16. कूर आन्तरयक आम रू १९ कयोड ३ राख ७० हजायको सायाॊश लफफयण दे हाम फभोक्षजभ यहेको :
(क) एकीकृत सम्ऩक्षिकय रु ३ कयोड १० राख
(ख) घयफहार कय रू ३० राख
(ग) यक्षजष्ट्रेशन दस्तुय रू ३ कयोड १५ राख
(घ) ऩटके सफायी कय रू २ कयोड ४० राख
(ङ) वार्षिक सफायी कय रू १ राख ५० हजाय
(च) लफलबन्न प्रकायका दस्तुयहरू रू २ कयोड ५७ राख ५० हजाय
(छ) लफऻाऩन कय रू ३० राख
(ज) ब्मफसामकय रू ९० राख
(झ) फक्मौता घयजग्गा कय

तथा भारऩोत रू ५ राख ५० हजाय
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(ञ) वातावयण

प्रदू षण शुल्क रू ८५ राख

(ट) क्षजल्रा सभन्वम सलभलतफाट याजस्व फाॉडपाॉड वाऩत प्राप्त हुने आम रू २ कयोड

२ राख

(ठ) अन्म रु ३ कयोड ३७ राख २० हजाय

१७ कूर फाह्य आम रू १ अयफ ३ कयोड ८६ राख ६५ हजाय रूऩैंमाको सायाॊश लफफयण मस
प्रकाय छ :

(क)

सयकायफाट प्राप्त हुने सभानीकयण अनुदान रू ५२ कयोड ५५ राख

९४ हजाय
(ख) सयकायफाट प्राप्त हुने सशति अनुदान रू ३१ कयोड ७१ हजाय
(ग) नगय लफकास कोषफाट प्राप्त हुने अनुदान रू ८० राख
(घ) सडक फोडि नेऩारफाट प्राप्त हुने अनुदान रू ९० राख

(ङ) साभाक्षजक सुयऺा बिा फाऩत प्राप्त हुने अनुदान रू १८ कयोड ५० राख
(च) अन्म आम रु १० राख ।
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x]^f}+*f pkdfxgu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
cfly{s P]g 2074 sf] bkmf 13 -1_ ;+u ;DalGwt -cg';"lr 13_
gu/ sfo{kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq nufpg ;Sg] gS;fkf; b:t'/ tyf ;f] ;DaGwL Aoa:yf
ejgsf] k|sf/
1_ zx/L If]qsf nflu
2_ cf/=l;=l;= k|m]d:^|\Sr/ l;d])^ hf]*fO{ ejg
3_ nf]* laol/* :^Sr/ l;d])^ hf]*fO{ ejg
4_ nf]* laol/* df^f] hf]*fO{ :^Sr/ ejg
5_ nf]* laol/* h:tf %fgf ePsf] ejg
6_ ^«;sf] lalN**
7_ kmfOa/ lalN**

4

Jofkfl/s tyf
cfjfl;o If]q
-?=_

cfjfl;o s
-?=_

cfjfl;o v
-?=_

15.00
12.00
10.00
9.00
8.00
7.50
7.50

–
10.00
9.00
9.00
7.50
7.00
7.00

–
9.00
8.00
8.00
6.00
5.00
5.00

x]^f}+*f pkdxfgu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
cfly{s P]g 2074 sf] bkmf 3 -2_ ;+u ;DalGwt cg';"lr -1_
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s_ d"n ;*s ;+u hf]l*Psf] hUufdf 4 s&\&f eGbf a(L hUufsf] ax'b/ k|)ffnL nfu" x'g] .
v_ ax'b/ k|)ffnLdf 20 k|ltzt af^f]n] %f]Psf] hUufsf] / 80 k|ltzt uf]/]^f] af^f] ;/x

d"Nof+sg x'g] .

u_ aSof}tf s/ c;'n ubf{ o; cf=j= sf] b/n] aSof}tf jif{ u')ffg ubf{ x'g] /sd lng] .
#_ ;DklQ ljj/)f km/s kf/L kl% s/ ltg{ cfPdf %'^ hUufsf] nfUg] s/sf] zt k|ltzt yk u/L s/ lng] .
ª_ hUufsf] d"Nof+sg dfnkf]t sfof{no, dsjfgk'/af^ lnvt /lhi^«]zg kf; k|of]hgsf nflu sfod ul/Psf]
Go"gtd d"Nof+sg cg';f/ x'g]% .
r_ dfly pNn]lvt tflnsf adf]lhd s/ lgwf{/)f ubf{ ut cf=a= eGbf sd x'g cfPdf ut cf=a= ;/x g} s/
c;'n ug]{ .
%_ dfly pNn]lvt tflnsf adf]lhd s/ lgwf{/)f ubf{ cf=a= 2073.074 df nfu]sf] s/ /sdsf] 30 k|ltzt
eGbf a(L ePdf a(L ePhlt s/ /sd %"^ lbO{ s/ c;"n ug{] .
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x]^f}+*f pkdxfgu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
cfly{s P]g 2074 sf] bkmf 3-4_ ;+u ;DalGwt cg';"lr -2_

gu/ sfo{kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq nufpg ;Sg] PsLs[t ;DklQs/ lgwf{/)fsf nflu
ef}lts ;+/rgfx?sf] d"Nof+sg
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