रोहिणी गाउँपाहिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श सहमहिको कायशसञ्चािन कायशहवहि, २०७८
प्रस्िावनााः स्थानीय सरकार सञ्चालन न न, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गजित स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजतको काम, कतशव्य र
अजिकारलन ाई थप स्पष्ट गरी सजमजतको भजू मकालन ाई प्रभावकारी र पररणाममख
ु ी बनाउन वाञ्छनीय भएकोलन े,
रोहिणी गाउँपाजलन काको प्रर्ासकीय कायशजवजि जनयजमत गने न, २०७४ को दफा ४ बमोजिम गाउँ कायशपाजलन कालन े यो
कायशजवजि तिशमु ा गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारहभिक
१.

सहं िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यो कायशजवजिको नाम “स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजतको कायशसञ्चालन न कायशजवजि, २०७८”
रहेको छ ।
(२) यो कायशजवजि स्थानीय रािपत्रमा प्रकार्न भएको जमजतदेजख लन ागू हुनछ
े ।

२.

पररिाषााः जबषय वा प्रसङ्गलन े अको अथश नलन ागेमा यस कायशजवजिमा,–
(क)

“ न” भन्नालन े स्थानीय सरकार सञ्चालन न न, २०७४ सम्झनु पछश ।

(ख)

“सजमजत” भन्नालन े नको दफा ६५ बमोजिम गिन हुने स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजत सम्झनु पछश

(ग)

“संयोिक” भन्नालन े सजमजतको संयोिक सम्झनु पछश ।

(घ)

“सदस्य” भन्नालन े सजमजतको सदस्य सम्झनु पछश ।

(ङ)

“सदस्य सजचव” भन्नालन े सजमजतको सदस्य सजचव सम्झनु पछश ।

पररच्छे द– २
राजस्व परामर्श सहमहिको कायशिेत्र
३.

सहमहिको कायशिेत्राः (१) नको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लन ेजखत कामका अजतररक्त सजमजतको कायशक्षेत्र देहाय बमोजिम
हुनेछः
(क)

आय िे क्का बन्दोबस्त तथा रािस्व असलन 
ु ीको लन ाजग अपनाइएका जवजिहरुको अनगु मन र
मल्ू याङ्कन गने,

(ख)

रािस्व असलन 
ु ीमा देजखएका समस्याको पजहचान गरी समस्या समािानको लन ाजग
कायशपाजलन कालन ाई सझु ाव जदने,

(ग)

रािस्व प्रर्ासनमा काम गने िनर्जक्तको क्षमता जवकास सम्बन्िी योिना तयार गने,
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(घ)

रािस्व प्रर्ासनमा सचू ना प्रजवजिको उपयोग सम्बन्िी नीजत तथा कायशक्रम तयार गने,

(ङ)

रािस्व पररचालन नको जनयजमत अनगु मन तथा लन क्ष्य अनसु ारको रािस्व आम्दानी भए नभएको
समीक्षा गरी कायशपाजलन कालन ाई आवश्यक पृष्ठपोषण जदने,

(च)

रािस्व अजभबृजिका लन ाजग नीजतगत, काननु ी र सरं चनागत सिु ार सम्बन्िी अध्ययन अनसु न्िान
गने गराउने,

(छ)

रािस्व सिु ार सम्बन्िी तयार गररएको कायशयोिना कायाशन्वयनमा पहलन  गने,

(ि)

करदाता जर्क्षा अजभयान सञ्चालन न गने गराउने,

(झ)

उत्कृ ष्ट करदाताको पजहचान गरी परु स्कृ त गनश कायशपाजलन कालन ाई जसफाररस गने,

(ञ)

प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहेका सम्भाजवत करदाता र सम्भाव्य कर असलन 
ु ीको जववरण अद्यावजिक
गने, गराउने,

(ट)

करको दायरामा नआएका करदाताहरुको अजभलन ेख अद्यावजिक गरी कर असलन 
ु ीको लन ाजग
ताके ता गने, गराउने,

(ि)

रािस्व पररचालन नका लन ाजग समन्वय र साझेदारीका सम्भाजवत क्षेत्र पजहचान गरी
कायशपाजलन कालन ाई जसफाररस गने,

(ड)

रािस्वको प्रजतवेदन प्रणालन ीको प्रभावकाररताका लन ाजग आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गने तथा
जनयजमत प्रजतवेदन गने व्यवस्था जमलन ाउने,

(ढ)

कायशपाजलन कालन े तोके का र सजमजतलन े उपयक्त
ु िहर्याएका अन्य कायश गने ।
पररच्छे द– ३
सहमहिका पदाहिकारीको काम, किशव्य र अहिकार

४.

सयं ोजकको काम, किशव्य र अहिकाराः संयोिकको काम, कतशव्य र अजिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)

सजमजतको बैिकको अध्यक्षता गने,

(ख)

सजमजतको बैिकको जमजत र समय तोक्ने,

(ग)

बैिकको सम्भाजवत कायशसचू ी तय गने,

(घ)

रािस्व पररचालन नसँग सम्बजन्ित अन्तर जनकायगत समन्वय गने,

(ङ)

सजमजतको प्रभावकारी कायशसम्पादनको नेतत्ृ व गने,

(च)

सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गने,

(छ)

सजमजतलन े तोके का अन्य कायश गने ।
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५.

६.

सदस्यको काम, किशव्य र अहिकाराः सदस्यको काम, कतशव्य र अजिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क)

सजमजतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सझु ाव र िारणा राख्ने,

(ख)

आफुलन ाई तोजकएको कायशजिम्मेवारी जनवाशह गने,

(ग)

सजमजतलन े तोके का अन्य कायश गने ।

सदस्य सहचवको काम, किशव्य र अहिकाराः सदस्य सजचवको काम, कतशव्य र अजिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क)

सजमजतको सजचव भई काम गने,

(ख)

सयं ोिकसँग समन्वय गरी बैिकको कायशसचू ी तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुलन ाई
पत्राचार गने,

(ग)

रािस्वसँग सम्बजन्ित जवषयहरुमा आवश्यक सचू ना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन न, जवश्ले षण गरी
सजमजतको बैिकमा पेर् गने,

(घ)

गाउँपाजलन काको रािस्व सिु ारका लन ाजग योिना तयारी र कायाशन्वयनमा समन्वय र सहजिकरण
गने,

(ङ)

रािस्वका आिार, दर र दायराको जवश्ले षण गरी आय अनमु ान तयार गनश सजमजतलन ाई सहयोग
गने,

(च)

सजमजतलन ाई आजथशक जवियेकको मस्यौदा तयार गनश सहयोग गने,

(छ)

सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी सजमजतको बैिकमा पेर् गने,

(ि)

सजमजतको जनणशय कायाशन्वयन गने गराउने,

(झ)

सजमजतलन े तोके का अन्य कायश गने ।

पररच्छे द– ४
सहमहिको बैठक सभबन्िी कायशहवहि
७.

सहमहिको बैठक र कायशसच
ू ीाः (१) सजमजतको बैिक आवश्यकता अनसु ार बस्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा लन ेजखएको भएता पजन सजमजतको बैिक प्रत्येक आजथशक बषशमा पौष १५ गतेजभत्र
र बैर्ाख १५ गतेजभत्र गरी कजम्तमा दईु पटक बस्नपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पौष १५ गते जभत्र बस्ने बैिकको सम्भाजवत कायशसचू ी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)

रािस्व प्रर्ासन सिु ारका लन ाजग स्वीकृ त योिना तथा वाजषशक कायशक्रम अनरुु पका
कृ याकलन ापहरु कायाशन्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गने,
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(४)

८.

(ख)

अजघल्लन ो आजथशक वषश र चालन ु आजथशक वषशको लन क्ष्य अनसु ार रािस्व असलन 
ु ी भए नभएको
समीक्षा गने,

(ग)

आगामी आजथशक वषशको आयको प्रक्षेपण गरी कायशपाजलन कामा पेर् गने,

(घ)

सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन उपर छलन फलन  गरी कायशपाजलन कामा सझु ाव पेर् गने,

(ङ)

रािस्व प्रर्ासनको जनयजमत अनगु मनको नजतिा उपर छलन फलन  गरी कायशपाजलन कामा सझु ाव पेर्
गने,

(च)

सजमजतलन े आवश्यक िानेका अन्य जवषयमा छलन फलन  गने ।

उपदफा (२) बमोजिम बैर्ाख १५ गतेजभत्र बस्ने बैिकको सम्भाजवत कायशसचू ी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)

चालन ु आजथशक वषशको चैत्र मसान्तसम्मको रािस्व सङ्कलन नको सजमक्षा गरी बाँकी अवजिमा
उि्न सक्ने रािस्वको संर्ोजित अनमु ान तयार गने,

(ख)

आगामी आजथशक वषशको लन ाजग गाउँपाजलन कालन े लन गाउने कर र गैर रािस्वका दर जनिाशरण गने,

(ग)

कर र गैर करका दरमा हुने पररवतशन र रािस्वको दायरा जवश्ले षण गरी आगामी आजथशक वषशको
आन्तररक आय अनमु ान तयार गने,

(घ)

आगामी आजथशक वषशको लन ाजग प्राप्त बिेट सीमा, गत आजथशक वषशहरुको यथाथश आय र चालन ु
आजथशक वषशको संर्ोजित अनमु ानका आिारमा आगामी आजथशक वषशका लन ाजग आय अनमु ान
तयार गने,

(ङ)

आगामी आजथशक वषशको लन ाजग आन्तररक आय सङ्कलन नको न्यनु तम िे क्का अङ्क अनमु ान
गने,

(च)

गाउँपाजलन काको रािस्व पररचालन न नीजत तिमशु ा तथा पनु रावलन ोकन गने,

(छ)

आगामी आजथशक वषशका लन ाजग रािस्व प्रर्ासन सिु ारको कृ याकलन ाप जनिाशरण तथा
कायाशन्वयनका लन ाजग आवश्यक श्रोतको अनमु ान तयार गने,

(ि)

आगामी आजथशक वषशको रािस्व नीजत एवम् कर तथा गैर करका दर पररमािशन सम्बन्िी जवषयमा
सरोकारवालन ाहरुसँग परामर्श गने,

(झ)

आगामी आजथशक वषशको लन ाजग आजथशक नको मस्यौदा तयार गने,

(ञ)

सजमजतलन े आवश्यक देखेका अन्य जवषयमा छलन फलन  गने ।

(ट)

उजल्लन जखत कृ याकलन ापहरुको आिारमा सजमजतको प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलन कामा पेर्
गने ।

सहमहिको बैठक सभबन्िी व्यवस्थााः (१) सजमजतको बैिक संयोिकलन े तोके को जमजत, समय र स्थानमा बस्नेछ । सजमजतका
सदस्यमध्ये कजम्तमा एकाउन्न प्रजतर्त सदस्यको उपजस्थती भएमा बैिकको गणपरु क सङ्ख्या पगु ेको माजननेछ ।
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(२) बैिकको अध्यक्षता सयं ोिकलन े गनेछ र जनिको अनपु जस्थजतमा सजमजतमा प्रजतजनजित्व गने कायशपाजलन काका
सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यलन े बैिकको अध्यक्षता गनेछ ।
(३) सजमजतको बैिकको जनणशय सवशसम्मतीबाट हुनेछ । सवशसम्मती हुन नसके मा सजमजतका कुलन  सदस्य सङ्ख्याको
बहुमतबाट गरे को जनणशय मान्य हुनछ
े ।
(४) सजमजतलन े आवश्यकता अनसु ार जवषय जवज्ञहरुलन ाई बैिकमा आमन्त्रण गनश सक्नेछ ।
(५) बैिकको जनणशय सजमजतको संयोिकलन े प्रमाजणत गनेछ ।
पररच्छे द– ५
दर हनिाशरण, आय प्रिेपण िथा आवहिक सहमिा गने
९.

दर हनिाशरण गदाश ध्यान हदनपु नेाः (१) सजमजतलन े करका दर जनिाशरणका लन ाजग जसफाररस गदाश करदाताको कर जतनश सक्ने
क्षमतालन ाई आिार मान्नु पनेछ ।
(२) गैर करका दर जनिाशरणका लन ाजग जसफाररस गदाश वस्तु वा सेवाको लन ागत, सञ्चालन न र ममशत सम्भार खचशलन ाई
आिार मान्नु पनेछ ।
(३) सजमजतलन े उपदफा (१) र (२) बमोजिम कर र गैर करको दर जसफाररस गदाश जछमेकी स्थानीय तहलन े जनिाशरण
गरे को दररे टलन ाई समेत ध्यान जदनपु नेछ ।
(४) कर तथा गैर करका दरहरु पनु रावलन ोकन गदाश जवगतको दरमा एकै पटक िूलन ो अनपु ातमा बृजि नहुनगे री जसफाररस
गनशपु नेछ ।

१०.

आय प्रिेपण गनेाः (१) सजमजतलन े दफा ९ बमोजिम जनिाशरण गरे को कर तथा गैर करको दर तथा उपलन ब्ि सचू ना एवम्
तथ्याङ्क अनरुु प कर तथा गैर करको आिार यजकन गरी आगामी आजथशक वषशको आन्तररक आयको प्रक्षेपण गनपशु नेछ ।
(२) नेपालन  सरकार तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हुने अनदु ान, रािस्व बाँडफाँट र प्राकृ जतक श्रोतको उपयोगबाट प्राप्त
हुने रोयल्टी रकमको अनमु ान गदाश प्राप्त भएको बिेट सीमालन ाई आिार मान्नु पनेछ ।
(३) ऋणबाट प्राप्त हुने आयको सम्बन्िमा सम्बजन्ित पक्षसँग भएको सम्झौतालन ाई आिार मान्नु पनेछ ।
(४) सजमजतलन े यस दफा बाजिम आय प्रक्षेपण गदाश िनसहभाजगता र अन्तर स्थानीय तह सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने
रकमको समेत अनमु ान गनशपु नेछ ।
(५) रािस्व प्रक्षेपण गदाश अवलन म्बन गनश सजकने जवजि अनसु चू ी १ मा तोजकए बमोजिम हुनेछ ।
(६) सजमजतलन े आय प्रक्षेपणको लन ाजग महालन ेखा जनयन्त्रक कायाशलन यलन े समय समयमा तोजकजदए बमोजिमको एकीकृ त
आजथशक सङ्के त, वगीकरण र व्याख्या अनरुु पको अनसु चू ी २ बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गनशपु नेछ ।

११.

आयको आवहिक सहमिा गनशपु नेाः (१) सजमजतलन े कायशपाजलन काको त्रैमाजसक र वाजषशक प्रगजत समीक्षा बैिकमा आयको
वाजषशक तथा त्रैमाजसक लन क्ष्य र यथाथश प्रगजत जववरण तयार गरी पेर् गनपशु नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम पेर् गररने प्रगजत जववरणमा रािस्व नीजत, सिु ारमा कृ याकलन ाप, लन क्ष्य अनसु ार रािस्व
पररचालन न भए नभएको र रािस्व पररचालन नमा देजखएका समस्या एवम् समािानका उपायहरु समेत समावेर् गनपशु नेछ ।
१२.

उपसहमहि वा कायशदि गठन गनश सहकनेाः (१) सजमजतलन े आफ्नो काममा सहयोग पग्ु नगे री आवश्यकता अनसु ार सजमजतका
सदस्यको संयोिकत्वमा सम्बजन्ित जवषय क्षेत्रका जवज्ञ समेत समावेर् भएको उपसजमजत वा कायशदलन  गिन गनश सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा कायशदलन को कायशजववरण त्यस्तो उपसजमजत वा कायशदलन  गिन
गदाशकै बखत तोजकजदनु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा कायशदलन का सदस्यलन ाई कुनै जकजसमको सेवा सजु विा उपलन ब्ि गराउनु
पने अवस्थामा कायशपाजलन कालन े तोके बमोजिम हुनेछ ।

पररच्छे द– ६
हवहवि
१३.

सहमहिको प्रहिवेदनाः (१) सजमजतलन े आफुलन े गरे को कामको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलन कामा पेर् गनपशु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेर् गररने वाजषशक प्रजतवेदनको ढाँचा अनसु चू ी ३ मा तोजकए बमोजिम हुनेछ ।

१४.

सहचवािय सभबन्िी व्यवस्थााः (१) रािस्व र्ाखा/उपर्ाखा वा रािस्व सम्बन्िी काम गनश तोजकएको एकाइलन े सजमजतको
सजचवालन यको रुपमा काम गनेछ ।
(२) सजचवालन यलन े सजमजतको जनणशय पजु स्तका सरु जक्षत रुपमा राख्ने तथा यस कायशजवजि बमोजिम तयार गररने
प्रजतवेदन एवम् रािस्वसँग सम्बजन्ित सचू ना र तथ्याङ्कको व्यवजस्थत अजभलन ेख राख्नु पनेछ ।

१५.

अहिकार प्रत्यायोजनाः सयं ोिकलन े आफुलन ाई प्राप्त अजिकार सजमजतका सदस्यलन ाई प्रत्यायोिन गनश सक्नेछ ।

१६.

बैठक ित्ााः सजमजतका पदाजिकारीहरुलन े पाउने बैिक भत्ता तथा अन्य सजु विा प्रदेर् काननु बमोजिम हुनेछ ।

१७.

बािा अड्काउ फुकाउने अहिकाराः यस कायशजवजिमा उजल्लन जखत कुनै कुरामा जिजविा वा कुनै बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा
कायशपाजलन कालन े त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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अनसु चू ी– १
(दफा १० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्ित)
राजस्व प्रिेपणका िाहग अविभबन गररने हवहि

१

तथ्याङ्कीय आिारः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याउन सजकने प्रजतर्त ।

२.

जवगतको आय वृजिको प्रवृजत्तः औषत वाजषशक वृजिदर जनकालन ी अजन्तम वषशको अनमु ाजनत आयमा सोही प्रजतर्तको आिारमा
वृजि गदै िाने ।

३.

जवजनयोिन तथा त्यसपजछ एकमष्टु (Lum Sum) वृजि दरः सङ्घ र प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हुने रािस्व बाँडफाँट तथा अन्य
जनकायबाट प्राप्त हुने अनमु ाजनत रकममा वाजषशक १० प्रजतर्तका दरलन े वृजि गदै िाने ।

४.

सम्झौताको आिारः ऋण तथा अन्य आयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको आिारमा आयको प्रक्षेपण गने

५.

अनमु ानको आिारमा प्रक्षेपणः जवल्कुलन ै नयाँ आयका स्रोतहरू भई आय अनमु ानका लन ाजग कुनै आिार उपलन ब्ि नभएको
अवस्था प्रयोग गने ।

६.

र्न्ू य प्रक्षेपणः आयको कुनै सम्भावना नभएका जर्षशकहरूमा प्रयोग गने ।
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अनसु चू ी– २
(दफा १० को उपदफा (६) सँग सम्बजन्ित)
एकीकृि आहथशक सङ्के ि वगीकरण र व्याख्या अनस
ु ार राजस्व िथा अनदु ान प्राहप्तको अनमु ान
क) राजस्व िथा अनुदान प्राहप्तको अनुमान
/fhZj ;+s]t

/fh:j lzif{s

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/

11400

j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/

11410

d'No clej[l4 s/

14411

afF8kmfF6 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/

11420

cGtMz'Ns

14421

11452

afF8kmfF6 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdf
nfUg] s/
;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f,
Ol/S;f_
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/

11456

afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] ;jf/L ;fwg s/

11470

dgf]/+hg tyf lj1fkg s/

11471

afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] dgf]/~hg s/

11472

afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] lj1fkg s/

11600

cGo s/

11630

s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/

11450
11451

cf=j=
cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== sf]
@)==.== sf]
sf] oyfy{
sf] cg'dfg ;+;f]lwt cg'dfg
cg'dfg
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/fhZj ;+s]t

/fh:j lzif{s

11690

cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L /
lhjhGt' s/_
cGo s/

11691

cGo s/

13000

cg'bfg

13100

låkIfLo j}b]lzs cg'bfg

13110

låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg

13111

låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg

13120

låkIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg

13121

l4kIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg

13200

ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg

13210

13230

ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg
cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt rfn'
cg'bfg
cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt rfn'
cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg
cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt
k"FhLut cg'bfg
cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt
k"FhLut cg'bfg
cGo j}b]lzs rfn' cg'bfg

13231

cGo j}b]lzs rfn' cg'bfg

13240

cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg

13241

cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg

13300

cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f

13310

cGt/;/sf/L cg'bfg

13311

;dfgLs/0f cg'bfg

13312

z;t{ cg'bfg rfn'

13313

z;t{ cg'bfg k"FhLut

13314

ljif]z cg'bfg rfn'

13315

ljif]z cg'bfg k"FhLut

13316

;dk'/s cg'bfg rfn'

11632

13211
13212
13220
13221
13222

cf=j=
cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== sf]
@)==.== sf]
sf] oyfy{
sf] cg'dfg ;+;f]lwt cg'dfg
cg'dfg
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/fhZj ;+s]t

/fh:j lzif{s

13317

;dk'/s cg'bfg k"FhLut

13318

cGo cg'bfg rfn' -;fdflhs ;'/Iff_

13319

cGo cg'bfg k"FhLut

13400

cGo cfGtl/s cg'bfg

13410

cGo cfGtl/s cg'bfg
cGo ;+:yfut cfGtl/s cg'bfg -;8s af]8{

13411
13412

g]kfn_

cGo JolQmut cfGtl/s cg'bfg -nfut

;xeflutf_

14000

cGo /fhZj

14100

;DklQaf6 k|fKt cfo

14110

Jofh

14111

ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh

14119

cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh

14120

nfef+z

14129

cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z

14150

ef8f tyf /f]oN6L

14151

;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo

14153

afF8kmfF6 eO{ k|fKt jg /f]oN6L
afF8kmfF6 eO{ k|fKt vfgL tyf vlgh ;DaGwL
/f]oN6L
afF8kmfF6 eO{ k|fKt hn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L

14154
14155
14156

14158

afF8kmfF6 eO{ k|fKt ljB'Q ;DaGwL /f]oN6L
afF8kmfF6 eO{ k|fKt bxQ/ axQ/sf] las|Laf6
k|fKt x'g] cfo
afF8kmfF6 eO{ k|fKt kj{tf/f]x0f jfktsf] /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

14157

cf=j=
cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== sf]
@)==.== sf]
sf] oyfy{
sf] cg'dfg ;+;f]lwt cg'dfg
cg'dfg
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/fhZj ;+s]t

/fh:j lzif{s

14220

cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, k':ts,
gS;f cflb_
lghL wf/f afktsf]] z'Ns
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf]
z'Ns
ljB't\ ;]jf z'Ns
cGo ;]jf z'Ns tyf laqmL -kfs{, PDj'n]G;
cflb tyf afn'jf, df6f], sf7 laqmL ;d]t_
k|zf;lgs ;]jf z'Ns

14221

Goflos b:t'/

14224

14240

k/LIff z'Ns
cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns -af]nkq, kmf/fd
ljqmL_
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 /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

14300

hn;|f]t ;DaGwL cGo b:t'/ -kfgL las|L_
cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLs jg k}bfj/ las|L
af6_
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

14213
14216
14217
14218
14219

14229

14265

cf=j=
cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== sf]
@)==.== sf]
sf] oyfy{
sf] cg'dfg ;+;f]lwt cg'dfg
cg'dfg
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/fhZj ;+s]t

/fh:j lzif{s

14400

cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f

14410

rfn' x:tfGt/0f

14411

rfn' x:tfGt/0f

14420

k"FhLut x:tfGt/0f

14421

k"FhLut x:tfGt/0f

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

15111

a]?h'

15112

lgsf;f lkmtf{

15113

cg'bfg lkmtf{

cf=j=
cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== cf=j= @)==.== sf]
@)==.== sf]
sf] oyfy{
sf] cg'dfg ;+;f]lwt cg'dfg
cg'dfg

नोटः अनसु चू ी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने ।
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अनस
ु च
ू ी– ३
(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्वजन्ित)
रोजहणी गाउँपाजलन का
स्थानीय राजस्व परामर्श सहमहिको वाहषशक प्रहिवेदन
(क)

पष्ठृ िहू म

(ख)

राजस्वको मौजुदा अवस्थाको हवश्ले षण (राजस्व आभदानीको प्रवृहत् हवश्ले षण समेि)

(ग)

राजस्व नीहििरु (प्रस्िाहवि)

(घ)

करका आिारिरु (गैर कर समेि)

क्र.स.ं कर िथा गैर करको हवद्यमान
आिार

(ङ)
हस.नं.

आगामी आहथशक वषशका िाहग
प्रस्िाहवि आिार

पुस्ट्याई ं

आगामी आ.व.को िाहग प्रस्िाहवि कर िथा गैर कर राजस्व दर
कर िथा गैर करका आिार

चािु आहथशक वषशको दर
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प्रस्िाहवि दर

पुष्ट्याई ं

कै हफयि

(च)

आगामी आ.व.को िाहग अनुमाहनि कर िथा गैर कर राजस्व रकम
हस.नं.

(छ)

राजस्वको
िेत्रिरु

गि आ.व.को यथाथश
रकम

चािु आ.व.को सर्
ं ोहिि आगामी आ.व.को कै हफयि
अनुमान
अनमु ान

हनष्कषश िथा सझ
ु ाविरु

संयोिक ................
सदस्य .................
सदस्य .................
सदस्य .................
सदस्य .................
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