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गौमुलगाउँपाललकाकोस्थानीयराजस्वपरामर्शसलमलिकोकायशसञ्चालनकायशलवलध,२०७८ 

प्रस्िावनाः 

 स्थानीय सरकार स ञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ६५ बमोजजम गजठत स्थानीय राजस्व परामर्श सजमजतको काम , कतशव्य र ऄजधकारलाइ थप स्पष्ट गरी 

सजमजतको भजूमकालाइ प्रभावकारी र पररणाममखुी बनाईन वाञ्छनीय भएकोले , गौमलु गाईँपाजलकाको प्रर्ासकीय कायशजवजध जनयजमत गने ऐन , 

२०७५ को दफा ४ बमोजजम गाईँ कायशपाजलकाले यो कायशजवजध तजुशमा गरेको छ ।  

पररच्छेद  –१  

प्रारलभभक 

१. सलंिप्तनामरप्रारभभः ( १ )यो कायशजवजधको नाम “स्थानीय राजस्व परामर्श सजमजतको कायशसञ्चालन कायशजवजध , २०७८  ”रहकेो छ ।  

  (२  )यो कायशजवजध स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्न भएको जमजतदजेख लाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषाःजबषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथश नलागेमा यस कायशजवजधमा,– 

  (क)  “ऐन ”भन्नाले स्थ ाानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछश । 

  (ख ) “सजमजत ”भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोजजम गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श सजमजत सम्झन ुपछश  

  (ग )  “संयोजक ”भन्नाले सजमजतको संयोजक सम्झन ुपछश ।  

  (घ )  “सदस्य ”भन्नाले सजमजतको सदस्य सम्झन ुपछश ।  

  (ङ  )  “सदस्य सच जाव  ”भन्नाले सजमजतको सदस्य सजचव सम्झन ुपछश ।  

 

 

पररच्छेद –२  

राजस्वपरामर्शसलमलिकोकायशिेत्र 

३. सलमलिकोकायशिेत्रः ( १ )ऐनको दफा ६५ ईपदफा (२ )मा ईल्लेजखत कामका ऄजतररक्त सजमजतको कायशक्षेत्र दहेाय बमोजजम हुनेछः  

   (क )  अय ठेक्का बन्दोबस्त तथा राजस्व ऄसलुीको लाजग ऄपनाआएका जवजधहरुको ऄनगुमन र   मलू्याङ्कन गन,े 

   (ख )  राजस्व ऄसलुीमा दजेखएका समस्याको पजहचान गरी समस्या समाधानको लाजग कायशपाजलकालाइ सझुाव जदन,े 

   (ग )  राजस्व प्रर्ासनमा काम गने जनर्जक्तको क्षमता जवकास सम्बन्धी योजना तयार गन,े 

   (घ )  राजस्व प्रर्ासनमा सचूना प्रजवजधको ईपयोग सम्बन्धी नीजत तथा कायशक्रम तयार गन,े 

   (ङ )  राजस्व पररचालनको जनयजमत ऄनगुमन तथा लक्ष्य ऄनसुारको राजस्व अम्दानी भए नभएको समीक्षा गरी 

कायशपाजलकालाइ अवश्यक पषृ्ठपोषण जदन,े  

   (च )  राजस्व ऄजभबजृिका लाजग नीजतगत, काननुी र संरचनागत सधुार सम्बन्धी ऄध्ययन ऄनसुन्धान गने गराईन,े  

   (छ )  राजस्व सधुार सम्बन्धी तयार गररएको कायशयोजना कायाशन्वयनमा पहल गन,े  

   (ज )  करदाता जर्क्षा ऄजभयान सञ्चालन गने गराईन,े 
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   (झ )  ईत्कृष्ट करदाताको पजहचान गरी परुस्कृत गनश कायशपाजलकालाइ जसफाररस गन,े 

   (ञ )  प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहकेा सम्भाजवत करदाता र सम्भाव्य कर ऄसलुीको जववरण ऄद्यावजधक गन,े गराईन,े  

   (ट )  करको दायरामा नअएका करदाताहरुको ऄजभलेख ऄद्यावजधक गरी कर ऄसलुीको लाजग ताकेता गने, गराईन,े  

   (ठ )  राजस्व पररचालनका लाजग समन्वय र साझेदारीका सम्भाजवत क्षेत्र पजहचान गरी कायशपाजलकालाइ जसफाररस गन,े 

   (ड )  राजस्वको प्रजतवेदन प्रणालीको प्रभावकाररताका लाजग अवश्यक पषृ्ठपोषण प्रदान गने तथा जनयजमत प्रजतवेदन गने 

व्यवस्था जमलाईन,े 

   (ढ)  कायशपाजलकाले तोकेका र सजमजतले ईपयकु्त ठहर याएका ऄन्य कायश गने ।    

 

पररच्छेद –३  

सलमलिकापदालधकारीकोकाम, किशव्यरऄलधकार 

४. सयंोजककोकाम, किशव्यरऄलधकारः संयोजकको काम, कतशव्य र ऄजधकार दहेाय बमोजजम हुनेछः – 

   (क )  सजमजतको बैठकको ऄध्यक्षता गन,े 

   (ख )  सजमजतको बैठकको जमजत र समय तोक्न,े  

   (ग )  बैठकको सम्भाजवत कायशसचूी तय गन,े 

   (घ )  राजस्व पररचालनसँग सम्बजन्धत ऄन्तर जनकायगत समन्वय गन,े 

   (ङ )  सजमजतको प्रभावकारी कायशसम्पादनको नेततृ्व गन,े 

   (च )  सदस्यहरुको जजम्मेवारी बाँडफाँट गन,े 

   (छ )  सजमजतले तोकेका ऄन्य कायश गने ।   

५. सदस्यकोकाम, किशव्यरऄलधकारः सदस्यको काम, कतशव्य र ऄजधकार दहेायबमोजजम हुनेछ :– 

   (क )  सजमजतको बैठकमा ईपजस्थत भै अफ्नो सझुाव र धारणा राख्न,े   

   (ख )  अफुलाइ तोजकएको कायशजजम्मेवारी जनवाशह गन,े 

   (ग )  सजमजतले तोकेका ऄन्य कायश गने । 

६. सदस्यसलचवकोकाम, किशव्यरऄलधकारः सदस्य सजचवको काम, कतशव्य र ऄजधकार दहेायबमोजजम हुनेछ :– 

   (क)  सजमजतको सजचव भइ काम गन,े   

   (ख )  संयोजकसँग समन्वय गरी बैठकको कायशसचूी तयार गन,े प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुलाइ पत्राचार गन,े 

   (ग )  राजस्वसँग सम्बजन्धत जवषयहरुमा अवश्यक सचूना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन , जवशे्लषण गरी सजमजतको बैठकमा 

पेर् गन,े 

   (घ )  गाईँपाजलकाको राजस्व सधुारका लाजग योजना तयारी र कायाशन्वयनमा समन्वय र सहजजकरण गन,े  
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   (ङ )  राजस्वका अधार, दर र दायराको जवशे्लषण गरी अय ऄनमुान तयार गनश सजमजतलाइ सहयोग गन,े  

   (च )  सजमजतलाइ अजथशक जवधयेकको मस्यौदा तयार गनश सहयोग गन,े 

   (छ )  सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी सजमजतको बैठकमा पेर् गन,े 

   (ज )  सजमजतको जनणशय कायाशन्वयन गने गराईन,े 

   (झ )  सजमजतले तोकेका ऄन्य कायश गने ।  

 

पररच्छेद –४  

सलमलिकोबैठकसभबन्धीकायशलवलध 

७. सलमलिकोबैठकरकायशसचूीः (  १ )सजमजतको बैठक अवश्यकता ऄनसुार बस्न सक्नेछ ।  

  (२ )ईपदफा (१ )मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पजन सजमजतको बैठक प्रत्येक अजथशक बषशमा पौष १५ गतेजभत्र र बैर्ाख १५ 

गतेजभत्र गरी कजम्तमा दइु पटक बस्नपुनेछ । 

  (३ )ईपदफा (२ )बमोजजम पौष १५ गते जभत्र बस्ने बैठकको सम्भाजवत कायशसचूी दहेायबमोजजम हुनेछः–  

   (क ) राजस्व प्रर्ासन सधुारका लाजग स्वीकृत योजना तथा वाजषशक कायशक्रम ऄनरुुपका कृयाकलापहरु कायाशन्वयन 

ऄवस्थाको समीक्षा गरी अवश्यक समन्वय र सहजजकरण गन,े 

   (ख ) ऄजघल्लो अजथशक वषश र चालु अजथशक वषशको लक्ष्य ऄनसुार राजस्व ऄसलुी भए नभएको समीक्षा गन,े 

   (ग )  अगामी अजथशक वषशको अयको प्रक्षेपण गरी कायशपाजलकामा पेर् गन,े 

   (घ )  सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन ईपर छलफल गरी कायशपाजलकामा सझुाव पेर् गन,े 

   (ङ ) राजस्व प्रर्ासनको जनयजमत ऄनगुमनको नजतजा ईपर छलफल गरी कायशपाजलकामा सझुाव पेर् गन,े  

   (च )  सजमजतले अवश्यक ठानेका ऄन्य जवषयमा छलफल गने ।   

  (४ )  ईपदफा (२ )बमोजजम बैर्ाख १५ गतेजभत्र बस्ने बैठकको सम्भाजवत कायशसचूी दहेायबमोजजम हुनेछः–  

   (क ) चालु अजथशक वषशको चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलनको सजमक्षा गरी बाँकी ऄवजधमा ईठ्न सक्ने राजस्वको 

संर्ोजधत ऄनमुान तयार गन,े  

   (ख ) अगामी अजथशक वषशको लाजग गाईँपाजलकाले लगाईने कर र गैर राजस्वका दर जनधाशरण गन,े  

   (ग ) कर र गैर करका दरमा हुने पररवतशन र राजस्वको दायरा जवशे्लषण गरी अगामी अजथशक वषशको अन्तररक अय 

ऄनमुान तयार गन,े 

   (घ ) अगामी अजथशक वषशको लाजग प्राप्त बजेट सीमा , गत अजथशक वषशहरुको यथाथश अय र  चालु अजथशक वषशको 

संर्ोजधत ऄनमुानका अधारमा अगामी अजथशक वषशका लाजग अय ऄनमुान तयार गन,े 

   (ङ ) अगामी अजथशक वषशको लाजग अन्तररक अय सङ्कलनको न्यनुतम ठेक्का ऄङ्क ऄनमुान गन,े  

   (च ) गाईँपाजलकाको राजस्व पररचालन नीजत तजुशमा तथा पनुरावलोकन गन,े 
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   (छ ) अगामी अजथशक वषशका लाजग राजस्व प्रर्ासन सधुारको कृयाकलाप जनधाशरण तथा कायाशन्वयनका लाजग 

अवश्यक श्रोतको ऄनमुान तयार गन,े 

   (ज ) अगामी अजथशक वषशको राजस्व नीजत एवम ्कर तथा गैर करका दर पररमाजशन सम्बन्धी जवषयमा 

सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गन,े 

   (झ ) अगामी अजथशक वषशको लाजग अजथशक ऐनको मस्यौदा तयार गन,े 

   (ञ  ) सजमजतले अवश्यक दखेेका ऄन्य जवषयमा छलफल गने ।   

   (ट  ) ईजल्लजखत कृयाकलापहरुको अधारमा सजमजतको प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलकामा पेर् गने । 

८. सलमलिकोबैठकसभबन्धीव्यवस्थाः ( १ )सजमजतको बैठक संयोजकले तोकेको जमजत , समय र स्थानमा बस्नेछ । सजमजतका सदस्यमध्ये 

कजम्तमा एकाईन्न प्रजतर्त सदस्यको ईपजस्थती भएमा बैठकको गणपरुक सङ्ख्या पगुेको माजननेछ ।  

  (२ )बैठकको ऄध्यक्षता संयोजकले गनेछ र जनजको ऄनपुजस्थजतमा सजमजतमा प्रजतजनजधत्व गने कायशपाजलकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ 

सदस्यले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

  (३ )सजमजतको बैठकको जनणशय सवशसम्मतीबाट हुनेछ । सवशसम्मती हुन नसकेमा सजमजतका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट गरेको 

जनणशय मान्य हुनेछ ।  

  (४ )सजमजतले अवश्यकता ऄनसुार जवषय जवज्ञहरुलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनश सक्नेछ ।  

  (५ )बैठकको जनणशय सजमजतको संयोजकले प्रमाजणत गनेछ । 

 

पररच्छेद –५  

दरलनधाशरण, अयप्रिेपणिथाअवलधकसलमिागने 

९. दरलनधाशरणगदाशध्यानलदनुपनेः ( १ )सजमजतले करका दर जनधाशरणका लाजग जसफाररस गदाश करदाताको कर जतनश सक्ने क्षमतालाइ अधार मान्नु 

पनेछ ।  

  (२ ) गैर करका दर जनधाशरणका लाजग जसफाररस गदाश वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र ममशत सम्भार खचशलाइ अधार मान्न ुपनेछ ।  

  (३ )सजमजतले ईपदफा (१ )र (२ )बमोजजम कर र गैर करको दर जसफाररस गदाश जछमेकी स्थानीय तहले जनधाशरण गरेको दररेटलाइ समेत 

ध्यान जदनपुनेछ ।  

  (४ )कर तथा गैर करका दरहरु पनुरावलोकन गदाश जवगतको दरमा एकै पटक ठूलो ऄनपुातमा बजृि नहुनेगरी जसफाररस गनुशपनेछ ।  

१०. अयप्रिेपणगनेः ( १ )सजमजतले दफा ९ बमोजजम जनधाशरण गरेको कर तथा गैर करको दर तथा ईपलब्ध सचूना एवम ्तथ्याङ्क ऄनरुुप कर तथा 

गैर करको अधार यजकन गरी अगामी अजथशक वषशको अन्तररक अयको प्रक्षेपण गनुशपनेछ ।  

  (२ )नेपाल सरकार तथा प्रदरे् सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनदुान , राजस्व बाँडफाँट र प्राकृजतक श्रोतको ईपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी 

रकमको ऄनमुान गदाश प्राप्त भएको बजेट सीमालाइ अधार मान्न ुपनेछ ।  

  (३ )ऋणबाट प्राप्त हुने अयको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पक्षसँग भएको सम्झौतालाइ अधार मान्न ुपनेछ ।  
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  (४ )सजमजतले यस दफा बाजजम अय प्रक्षेपण गदाश जनसहभाजगता र ऄन्तर स्थानीय तह सहयोगस्वरुप प्राप्त हुने रकमको समेत ऄनमुान 

गनुशपनेछ ।  

  (५ )राजस्व प्रक्षेप ण गदाश ऄवलम्बन गनश सजकने जवजध ऄनसुचूी १ मा तोजकएबमोजजम हुनेछ ।  

  (६ )सजमजतले अय प्रक्षेपणको लाजग महालेखा जनयन्त्रक कायाशलयले समय समयमा तोजकजदए बमोजजमको एकीकृत अजथशक सङ्केत , 

वगीकरण र व्याख्या ऄनरुुपको ऄनसुचूी २ बमोजजमको ढाँचा प्रयोग गनुशपनेछ ।  

११. अयकोअवलधकसलमिागनुशपनेः ( १ )सजमजतले कायशपाजलकाको त्रैमाजसक र वाजषशक प्रगजत समीक्षा बैठकमा अयको वाजषशक तथा त्रैमाजसक 

लक्ष्य र यथाथश प्रगजत जववरण तयार गरी पेर् गनुशपनेछ । 

  (२ )ईपदफा (१ )बमोजजम पेर् गररने प्रगजत जववरणमा राजस्व नीजत , सधुारमा कृयाकलाप , लक्ष्य ऄनसुार राजस्व पररचालन भए 

नभएको र राजस्व पररचालनमा दजेखएका समस्या एवम ्समाधानका ईपायहरु समेत समावेर् गनुशपनेछ ।  

१२. उपसलमलिवाकायशदलगठनगनशसलकनेः ( १ )सजमजतले अफ्नो काममा सहयोग पगु्नेगरी अवश्यकता ऄनसुार सजमजतका सदस्यको 

संयोजकत्वमा सम्बजन्धत जवषय क्षेत्रका जवज्ञ समेत समावेर् भएको ईपसजमजत वा कायशदल गठन गनश सक्नेछ ।  

  (२ )ईपदफा (१ )बमोजजम गठन हुने ईपसजमजत वा कायशदलको कायशजववरण त्यस्तो ईपसजमजत वा का यशदल गठन गदाशकै बखत तोजकजदन ु

पनेछ ।  

  (३ )यस दफा बमोजजम गठन हुने ईपसजमजत वा कायशदलका सदस्यलाइ कुनै जकजसमको सेवा सजुवधा ईपलब्ध गराईन ुपने ऄवस्थामा 

कायशपाजलकाले तोकेबमोजजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद –६  

लवलवध 

१३. सलमलिकोप्रलिवेदनः ( १ )सजमजतले अफुले गरेको कामको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलकामा पेर् गनुशपनेछ ।  

  (२ )ईपदफा (१ )बमोजजम पेर् गररने वाजषशक प्रजतवेदनको ढाँचा ऄनसुचूी ३ मा तोजकएबमोजजम हुनेछ ।   

१४. सलचवालयसभबन्धीव्यवस्थाः ( १ )राजस्व र्ाखा /ईपर्ाखा वा राजस्व सम्बन्धी काम गनश तोजकएको एकाआले सजमजतको सजचवालयको रुपमा 

काम गनेछ । 

  (२ )सजचवालयले सजमजतको जनणशय पजुस्तका सरुजक्षत रुपमा राख्ने तथा यस कायशजवजध बमोजजम तयार गररने प्रजतवेदन एवम ्राजस्वसँग 

सम्बजन्धत सचूना र तथ्याङ्कको व्यवजस्थत ऄजभलेख राख्न ुपनेछ ।  

१५. ऄलधकारप्रत्यायोजनः संयोजकले अफुलाइ प्राप्त ऄजधकार सजमजतका सदस्यलाइ प्रत्यायोजन गनश सक्नेछ । 

१६. बैठकभत्ाः सजमजतका पदाजधकारीहरुले पाईने बैठक भत्ता तथा ऄन्य सजुवधा प्रदरे् काननु बमोजजम हुनेछ ।  

१७. बाधाऄड्काउफुकाउनेऄलधकारः  यस कायशजवजधमा ईजल्लजखत कुनै कुरामा जिजवधा वा कुनै बाधा ऄड्काई ईत्पन्न भएमा कायशपाजलकाले 

त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेछ ।  
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                                                                                     ऄनसुचूी  –१  

(दफा १० को ईपदफा (५ )सँग स म्बजन्धत) 

राजस्वप्रिेपणकालालगऄवलभबनगररनेलवलध 

 

१   तथ्याङ्कीय अधारः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याईन सजकने प्रजतर्त । 

२ . जवगतको अय वजृिको प्रवजृत्तः औषत वाजषशक वजृिदर जनकाली ऄजन्तम वषशको ऄनमुाजनत अयमा सोही प्रजतर्तको अधारमा वजृि गद ैजाने । 

३ . जवजनयोजन तथा त्यसपजछ एकमषु्ट (Lum Sum)वजृि दरः सङ्घ र प्रदरे् सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा ऄन्य जनकायबाट प्राप्त हुने 

ऄनमुाजनत रकममा वाजषशक १० प्रजतर्तका दरले वजृि गद ैजाने । 

४ . सम्झौताको अधारः ऋण तथा ऄन्य अयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको अधारमा अयको प्रक्षेपण गन े

५ . ऄनमुानको अधारमा प्रक्षेपणः जवल्कुलै नयाँ अयका स्रोतहरू भइ अय ऄनमुानका लाजग कुनै अधार ईपलब्ध नभएको ऄवस्था प्रयोग गने । 

६. र्नू्य प्रक्षेपणः अयको कुनै सम्भावना नभएका जर्षशकहरूमा प्रयोग गने । 

  



efu @   v08 #    c+s !$   @)&* c;f/  ( ut] a'wjf/ 

 

ऄनसुचूी  –२  

(दफा १० को ईपदफा (६ )सँग सम्बजन्धत)  

एकीकृिअलथशकसङ्केिवगीकरणरव्याख्याऄनुसारराजस्विथाऄनुदानप्रालप्तकोऄनुमान 

 

क) राजस्विथाऄनुदानप्रालप्तकोऄनुमान 

/fhZj ;+s]t /fh:j lzif{s 

cf=j= @)&&.)&* sf] xfn 

;Ddsf] oyft{ 

/sd 

 

cf=j= @)&*.)&( sf] /fhZjsf] 

cg'dfg 

 

10000 /fh:j tyf cg'bfg   
11000 s/   
11300 ;DkQL s/   
11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/   
11313 ;DklQ s/ 

 
 

11314 e"dL s/÷dfnkf]t 
 

 
11315 3/hUuf /lhi6«]zg b:t'/ 

 
 

11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/   
11321 3/ axfn s/ 

 
 

11322 axfn lj6f}/L s/ 
 

 
11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdf nfUg] s/   
11451 ;jf/L ;fwg s/ -lhk , 6\ofS6/ _   
11470 dgf]/+hg tyf lj1fkg s/   
11471  dgf]/~hg s/    
11472 lj1fkg s/    
11600 cGo s/   
11630 s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/   
11632 cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt' s/_    
11690 cGo s/   
11691 cGo s/   
14150 ef8f tyf /f]oN6L   
14151  ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo    
14153  jg /f]oN6L     

14154  vfgL tyf vlgh ;DaGwL /f]oN6L     

14155  hn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L    
14156  ljB'Q ;DaGwL /f]oN6L    
14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L    
14190 cGo z'Ns   

14191 ko{6g z'Ns    

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

14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd   
14211 s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd   
14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd     

14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, gS;f cflb_    

14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns    
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14217 vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf] z'Ns    

14218 ljB't\ ;]jf z'Ns    

14219 cGo ;]jf z'Ns tyf laqmL -9'uf lu6L tyf afn'jf, df6f], 

sf7 laqmL ;d]t_  

  

14220 स्वास््य सम्वन्धि सेवा शुल्क   
14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns   
14221 Goflos b:t'/   
14224 k/LIff z'Ns   
14229 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns -af]nkq, kmf/fd ljqmL_   
14240 b:t'/   
14241 kfls{Ë z'Ns   
14242 gS;fkf; b:t'/   
14243 l;kmfl/z b:t'/ -k|dfl0ft ;d]t_   
14244 JolQmut 36gf btf{ b:t'/   
14245 gftf k|dfl0ft b:t'/   
14249 cGo b:t'/ -btf{, cg'dlt, Ohfht_   
14250 cGo k|zf;lgs b:t'/   
14253 Joj;fo gljs/0f / /lhi6«]zg b:t'/   
14254 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/   
14260 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns   
14262 ljB't\ ;DaGwL b:t'/   
14263 hn;|f]t ;DaGwL cGo b:t'/    
14265 cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLs jg k}bfj/ las|L af6_   
14300 b08, hl/jfgf / hkmt   
14310 b08, hl/jfgf / hkmt   
14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt   
14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt   
14313 w/f}6L ;b/:ofxf   
14500 ljljw /fhZj   
14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?   
14511 jLdf bfjL k|fKtL   
14520 cGo /fh:j   
14529 cGo /fh:j    
14530 k"FhLut /fhZj   
14531 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKt cfo   
14610 Joj;fo s/   
14611 Joj;fo s/   
15000 ljljw k|fKtL   
15100 ljljw k|fKtL   
15110 ljljw k|fKtL   

 
  

 hDdf   
 

नोटःअनसुचूी ३ को खण्ड (ङ )र (च )को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने ।  
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ऄनुसचूी–३ 

(दफा १३ को ईपदफा (२)सँग सम्वजन्धत) 

.......गाईँपाजलका 

स्थानीयराजस्वपरामर्शसलमलिकोवालषशकप्रलिवेदन 

 

(क) पृष्ठभूलम 

 

(ख) राजस्वकोमौजुदाऄवस्थाकोलवशे्लषण(राजस्वअभदानीकोप्रवृलत्लवशे्लषणसमेि) 

 

(ग) राजस्वनीलिहरु(प्रस्िालवि) 

 

(घ) करकाअधारहरु(गैरकरसमेि) 

क्र.स.ं करिथागैरकरकोलवद्यमान

अधार 

अगामीअलथशकवषशकालालग

प्रस्िालविअधार 

पुस्ट्याई ं

    

    

    

    

 

(ङ) अगामीअ.व.कोलालगप्रस्िालविकरिथागैरकरराजस्वदर 

लस.नं. करिथागैरकरकाअधार चालुअलथशकवषशकोदर प्रस्िालविदर पुष््टयाई ं कैलफयि 
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(च) अगामीअ.व.कोलालगऄनुमालनिकरिथागैरकरराजस्वरकम 

लस.नं. राजस्वकोिेत्रहरु गिअ.व.कोयथाथश

रकम 

चालुअ.व.कोसरं्ोलधि

ऄनुमान 

अगामीअ.व.को

ऄनुमान 

कैलफयि 

      

      

      

 

(छ) लनष्कषशिथासझुावहरु 

 

 

 

 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

 

 

 


