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तमानखोला गाउँपाललकाकोस्थानीयराजस्वपरामर्शसलमलतकोकायशसञ्चालनकायशलवलध,२०७८
काययपालिकाबाट स्वीकृ त लमलत २०७८/०२/२८
प्रस्तावनाः
स्थानीय सरकार सञ्चािन न, २०७४ को दफा ६५ बमोलजम गलठत स्थानीय राजस्व परामर्य सलमलतको काम,
कतयव्य र ऄलधकारिाइ थप स्पष्ट गरी सलमलतको भलू मकािाइ प्रभावकारी र पररणाममख
ु ी बनाईन वाञ्छनीय भएकोिे,
तमानखोिा गाईँपालिकाको प्रर्ासकीय काययलवलध लनयलमत गने न, २०७४ को दफा ४ बमोलजम गाईँ
काययपालिकािे यो काययलवलध तजमयु ा गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारलभभक
१.संलिप्तनामरप्रारभभः
(१) यो काययलवलधको नाम “ तमानखोला गाउँपाललका स्थानीय राजस्व परामर्श सलमलतको कायशसञ्चालन
कायशलवलध, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो काययलवलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्न भएको लमलतदेलख िागू हुनेछ ।
२.पररभाषाःलबषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा,–
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन न, २०७४ सम्झनु पछय ।
(ख) “सलमलत” भन्नािे नको दफा ६५ बमोलजम गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्य सलमलत सम्झनु पछय
(ग) “सयं ोजक” भन्नािे सलमलतको सयं ोजक सम्झनु पछय ।
(घ) “सदस्य” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनु पछय ।
(ङ) “सदस्यसलचव” भन्नािे सलमलतको सदस्य सलचव सम्झनु पछय ।
पररच्छे द–२
राजस्वपरामर्शसलमलतकोकायशिेत्र
३.सलमलतकोकायशिेत्रः
(१) नको दफा ६५ ईपदफा (२) मा ईल्िेलखत कामका ऄलतररक्त सलमलतको काययक्षेत्र देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) अय ठे क्का बन्दोबस्त तथा राजस्व ऄसि
ु ीको िालग ऄपनाआएका लवलधहरुको ऄनगु मन र मल्ू याङ्कन
गने,
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(ख) राजस्व ऄसुिीमा देलखएका समस्याको पलहचान गरी समस्या समाधानको िालग काययपालिकािाइ
सझु ाव लदने,
(ग) राजस्व प्रर्ासनमा काम गने जनर्लक्तको क्षमता लवकास सम्बन्धी योजना तयार गने,
(घ) राजस्व प्रर्ासनमा सचू ना प्रलवलधको ईपयोग सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार गने,
(ङ) राजस्व पररचािनको लनयलमत ऄनगु मन तथा िक्ष्य ऄनसु ारको राजस्व अम्दानी भए नभएको समीक्षा
गरी काययपालिकािाइ अवश्यक पृष्ठपोषण लदने,
(च) राजस्व ऄलभबृलिका िालग नीलतगत, काननु ी र सरं चनागत सधु ार सम्बन्धी ऄध्ययन ऄनसु न्धान गने
गराईने,
(छ) राजस्व सधु ार सम्बन्धी तयार गररएको कायययोजना कायायन्वयनमा पहि गने,
(ज) करदाता लर्क्षा ऄलभयान सञ्चािन गने गराईने,
(झ) ईत्कृ ष्ट करदाताको पलहचान गरी परु स्कृ त गनय काययपालिकािाइ लसफाररस गने,
(ञ) प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहेका सम्भालवत करदाता र सम्भाव्य कर ऄसि
ु ीको लववरण ऄद्यावलधक गने, गराईने,
(ट) करको दायरामा नअएका करदाताहरुको ऄलभिेख ऄद्यावलधक गरी कर ऄसि
ु ीको िालग ताके ता गने,
गराईने,
(ठ) राजस्व पररचािनका िालग समन्वय र साझेदारीका सम्भालवत क्षेत्र पलहचान गरी काययपालिकािाइ लसफाररस
गने,
(ड) राजस्वको प्रलतवेदन प्रणािीको प्रभावकाररताका िालग अवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गने तथा लनयलमत
प्रलतवेदन गने व्यवस्था लमिाईने,
(ढ)

काययपालिकािे तोके का र सलमलतिे ईपयक्त
ु ठहरयाएका ऄन्य कायय गने ।
पररच्छे द–३
सलमलतकापदालधकारीकोकाम, कतशव्यरऄलधकार

४.संयोजककोकाम, कतशव्यरऄलधकारः संयोजकको काम, कतयव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः–
(क) सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता गने,
(ख) सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोक्ने,
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(ग) बैठकको सम्भालवत काययसचू ी तय गने,
(घ) राजस्व पररचािनसँग सम्बलन्धत ऄन्तर लनकायगत समन्वय गने,
(ङ) सलमलतको प्रभावकारी काययसम्पादनको नेतत्ृ व गने,
(च) सदस्यहरुको लजम्मेवारी बाँडफाँट गने,
(छ) सलमलतिे तोके का ऄन्य कायय गने ।
५.सदस्यकोकाम, कतशव्यरऄलधकारः सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकार देहायबमोलजम हुनेछ :–
(क) सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत भै अफ्नो सझु ाव र धारणा राख्ने,
(ख) अफुिाइ तोलकएको काययलजम्मेवारी लनवायह गने,
(ग) सलमलतिे तोके का ऄन्य कायय गने ।
६.सदस्यसलचवकोकाम, कतशव्यरऄलधकारः सदस्य सलचवको काम, कतयव्य र ऄलधकार देहायबमोलजम हुनेछ :–
(क)सलमलतको सलचव भइ काम गने,
(ख) संयोजकसँग समन्वय गरी बैठकको काययसचू ी तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाइ पत्राचार गने,
(ग) राजस्वसँग सम्बलन्धत लवषयहरुमा अवश्यक सचू ना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, लवश्लेषण गरी सलमलतको
बैठकमा पेर् गने,
(घ) गाईँपालिकाको राजस्व सुधारका िालग योजना तयारी र कायायन्वयनमा समन्वय र सहलजकरण गने,
(ङ) राजस्वका अधार, दर र दायराको लवश्ले षण गरी अय ऄनमु ान तयार गनय सलमलतिाइ सहयोग गने,
(च) सलमलतिाइ अलथयक लवधयेकको मस्यौदा तयार गनय सहयोग गने,
(छ) सलमलतको वालषयक प्रलतवेदन तयार गरी सलमलतको बैठकमा पेर् गने,
(ज) सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराईने,
(झ) सलमलतिे तोके का ऄन्य कायय गने ।
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पररच्छे द–४
सलमलतकोबैठकसभबन्धीकायशलवलध
७.सलमलतकोबैठकरकायशसूचीः
(१) सलमलतको बैठक अवश्यकता ऄनसु ार बस्न सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन सलमलतको बैठक प्रत्येक अलथयक बषयमा पौष १५ गतेलभत्र र
बैर्ाख १५ गतेलभत्र गरी कलम्तमा दइु पटक बस्नपु नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम पौष १५ गते लभत्र बस्ने बैठकको सम्भालवत काययसचू ी देहाय बमोलजम हुनेछः–
(क) राजस्व प्रर्ासन सधु ारका िालग स्वीकृ त योजना तथा वालषयक काययक्रम ऄनरुु पका कृ याकिापहरु
कायायन्वयन ऄवस्थाको समीक्षा गरी अवश्यक समन्वय र सहलजकरण गने,
(ख) ऄलघल्िो अलथयक वषय र चािु अलथयक वषयको िक्ष्य ऄनसु ार राजस्व ऄसि
ु ी भए नभएको समीक्षा गने,
(ग) अगामी अलथयक वषयको अयको प्रक्षेपण गरी काययपालिकामा पेर् गने,
(घ) सलमलतको वालषयक प्रलतवेदन ईपर छिफि गरी काययपालिकामा सझु ाव पेर् गने,
(ङ) राजस्व प्रर्ासनको लनयलमत ऄनगु मनको नलतजा ईपर छिफि गरी काययपालिकामा सझु ाव पेर् गने,
(च) सलमलतिे अवश्यक ठानेका ऄन्य लवषयमा छिफि गने ।
(४) ईपदफा (२) बमोलजम बैर्ाख १५ गतेलभत्र बस्ने बैठकको सम्भालवत काययसचू ी देहाय बमोलजम हुनेछः–
(क) चािु अलथयक वषयको चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व सङ्किनको सलमक्षा गरी बाँकी ऄवलधमा ईठ्न सक्ने
राजस्वको संर्ोलधत ऄनुमान तयार गने,
(ख) अगामी अलथयक वषयको िालग गाईँपालिकािे िगाईने कर र गैर राजस्वका दर लनधायरण गने ,
(ग) कर र गैर करका दरमा हुने पररवतयन र राजस्वको दायरा लवश्ले षण गरी अगामी अलथयक वषयको अन्तररक
अय ऄनमु ान तयार गने,
(घ) अगामी अलथयक वषयको िालग प्राप्त बजेट सीमा, गत अलथयक वषयहरुको यथाथय अय र चािु अलथयक
वषयको संर्ोलधत ऄनमु ानका अधारमा अगामी अलथयक वषयका िालग अय ऄनमु ान तयार गने,
(ङ) अगामी अलथयक वषयको िालग अन्तररक अय सङ्किनको न्यनु तम ठे क्का ऄङ्क ऄनमु ान गने,
(च) गाईँपालिकाको राजस्व पररचािन नीलत तजमयु ा तथा पनु राविोकन गने,
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(छ) अगामी अलथयक वषयका िालग राजस्व प्रर्ासन सधु ारको कृ याकिाप लनधायरण तथा कायायन्वयनका
िालग अवश्यक श्रोतको ऄनुमान तयार गने,
(ज) अगामी अलथयक वषयको राजस्व नीलत एवम् कर तथा गैर करका दर पररमाजयन सम्बन्धी लवषयमा
सरोकारवािाहरुसँग परामर्य गने,
(झ) अगामी अलथयक वषयको िालग अलथयक नको मस्यौदा तयार गने,
(ञ) सलमलतिे अवश्यक देखेका ऄन्य लवषयमा छिफि गने ।
(ट) ईलल्िलखत कृ याकिापहरुको अधारमा सलमलतको प्रलतवेदन तयार गरी काययपालिकामा पेर् गने ।
८.सलमलतकोबैठकसभबन्धीव्यवस्थाः
(१) सलमलतको बैठक सयं ोजकिे तोके को लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । सलमलतका सदस्यमध्ये कलम्तमा एकाईन्न
प्रलतर्त सदस्यको ईपलस्थती भएमा बैठकको गणपरु क सङ्ख्या पगु क
े ो मालननेछ ।
(२) बैठकको ऄध्यक्षता सयं ोजकिे गनेछ र लनजको ऄनपु लस्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलधत्व गने काययपालिकाका
सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।
(३) सलमलतको बैठकको लनणयय सवयसम्मतीबाट हुनेछ । सवयसम्मती हुन नसके मा सलमलतका कुि सदस्य सङ्ख्याको
बहुमतबाट गरे को लनणयय मान्य हुनेछ ।
(४) सलमलतिे अवश्यकता ऄनसु ार लवषय लवज्ञहरुिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(५) बैठकको लनणयय सलमलतको सयं ोजकिे प्रमालणत गनेछ ।
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पररच्छे द–५
दरलनधाशरण, अयप्रिेपणतथाअवलधकसलमिागने
९.दरलनधाशरणगदाशध्यानलदनुपनेः
(१) सलमलतिे करका दर लनधायरणका िालग लसफाररस गदाय करदाताको कर लतनय सक्ने क्षमतािाइ अधार मान्नु पनेछ ।
(२) गैर करका दर लनधायरणका िालग लसफाररस गदाय वस्तु वा सेवाको िागत, सञ्चािन र ममयत सम्भार खचयिाइ
अधार मान्नु पनेछ ।
(३) सलमलतिे ईपदफा (१) र (२) बमोलजम कर र गैर करको दर लसफाररस गदाय लछमेकी स्थानीय तहिे लनधायरण गरे को
दररे टिाइ समेत ध्यान लदनपु नेछ ।
(४) कर तथा गैर करका दरहरु पनु राविोकन गदाय लवगतको दरमा एकै पटक ठूिो ऄनपु ातमा बृलि नहुनेगरी लसफाररस
गनयपु नेछ ।
१०.अयप्रिेपणगनेः
(१) सलमलतिे दफा ९ बमोलजम लनधायरण गरे को कर तथा गैर करको दर तथा ईपिब्ध सचू ना एवम् तथ्याङ्क ऄनरुु प
कर तथा गैर करको अधार यलकन गरी अगामी अलथयक वषयको अन्तररक अयको प्रक्षेपण गनयपु नेछ ।
(२) नेपाि सरकार तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृ लतक श्रोतको ईपयोगबाट प्राप्त हुने
रोयल्टी रकमको ऄनमु ान गदाय प्राप्त भएको बजेट सीमािाइ अधार मान्नु पनेछ ।
(३) ऋणबाट प्राप्त हुने अयको सम्बन्धमा सम्बलन्धत पक्षसँग भएको सम्झौतािाइ अधार मान्नु पनेछ ।
(४) सलमलतिे यस दफा बालजम अय प्रक्षेपण गदाय जनसहभालगता र ऄन्तर स्थानीय तह सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने
रकमको समेत ऄनमु ान गनयपु नेछ ।
(५) राजस्व प्रक्षेपण गदाय ऄविम्बन गनय सलकने लवलध ऄनसु च
ू ी १ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(६) सलमलतिे अय प्रक्षेपणको िालग महािेखा लनयन्त्रक कायायियिे समय समयमा तोलकलदए बमोलजमको एकीकृ त
अलथयक सङ्के त, वगीकरण र व्याख्या ऄनरुु पको ऄनसु चू ी २ बमोलजमको ढाँचा प्रयोग गनयपु नेछ ।
११. अयकोअवलधकसलमिागनशपु नेः
(१) सलमलतिे काययपालिकाको त्रैमालसक र वालषयक प्रगलत समीक्षा बैठकमा अयको वालषयक तथा त्रैमालसक िक्ष्य र
यथाथय प्रगलत लववरण तयार गरी पेर् गनयपु नेछ ।
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम पेर् गररने प्रगलत लववरणमा राजस्व नीलत, सधु ारमा कृ याकिाप, िक्ष्य ऄनसु ार राजस्व
पररचािन भए नभएको र राजस्व पररचािनमा देलखएका समस्या एवम् समाधानका ईपायहरु समेत समावेर्
गनयपु नेछ ।
१२. उपसलमलतवाकायशदलगठनगनशसलकनेः
(१) सलमलतिे अफ्नो काममा सहयोग पग्ु नेगरी अवश्यकता ऄनसु ार सलमलतका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बलन्धत
लवषय क्षेत्रका लवज्ञ समेत समावेर् भएको ईपसलमलत वा काययदि गठन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम गठन हुने ईपसलमलत वा काययदिको काययलववरण त्यस्तो ईपसलमलत वा काययदि गठन
गदायकै बखत तोलकलदनु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोलजम गठन हुने ईपसलमलत वा काययदिका सदस्यिाइ कुनै लकलसमको सेवा सलु वधा ईपिब्ध गराईनु
पने ऄवस्थामा काययपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
पररच्छे द–६
लवलवध
१३. सलमलतकोप्रलतवेदनः
(१) सलमलतिे अफुिे गरे को कामको वालषयक प्रलतवेदन तयार गरी काययपालिकामा पेर् गनयपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम पेर् गररने वालषयक प्रलतवेदनको ढाँचा ऄनसु चू ी ३ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
१४. सलचवालयसभबन्धीव्यवस्थाः
(१) राजस्व र्ाखा/ईपर्ाखा वा राजस्व सम्बन्धी काम गनय तोलकएको एकाआिे सलमलतको सलचवाियको रुपमा काम
गनेछ ।
(२) सलचवाियिे सलमलतको लनणयय पलु स्तका सरु लक्षत रुपमा राख्ने तथा यस काययलवलध बमोलजम तयार गररने प्रलतवेदन
एवम् राजस्वसँग सम्बलन्धत सचू ना र तथ्याङ्कको व्यवलस्थत ऄलभिेख राख्नु पनेछ ।
१५. ऄलधकारप्रत्यायोजनः संयोजकिे अफुिाइ प्राप्त ऄलधकार सलमलतका सदस्यिाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ
।
१६. बैठकभत्ाः सलमलतका पदालधकारीहरुिे पाईने बैठक भत्ता तथा ऄन्य सलु वधा प्रदेर् काननु बमोलजम हुनेछ ।
१७. बाधा ऄड्काउ फुकाउने ऄलधकारः यस काययलवलधमा ईलल्िलखत कुनै कुरामा लिलवधा वा कुनै बाधा
ऄड्काई ईत्पन्न भएमा काययपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेछ ।
8

ऄनसु चू ी– १
(दफा १० को ईपदफा (५) सँग सम्बलन्धत)
राजस्वप्रिेपणकालालगऄवलभबनगररनेलवलध

१

तथ्याङ्कीय अधारः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याईन सलकने प्रलतर्त ।

२.

लवगतको अय वृलिको प्रवृलत्तः औषत वालषयक वृलिदर लनकािी ऄलन्तम वषयको ऄनुमालनत अयमा सोही
प्रलतर्तको अधारमा वृलि गदै जाने ।

३.

लवलनयोजन तथा त्यसपलछ एकमष्टु (Lum Sum) वृलि दरः सङ्घ र प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व
बाँडफाँट तथा ऄन्य लनकायबाट प्राप्त हुने ऄनमु ालनत रकममा वालषयक १० प्रलतर्तका दरिे वृलि गदै जाने ।

४.

सम्झौताको अधारः ऋण तथा ऄन्य अयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको अधारमा अयको प्रक्षेपण
गने

५.

ऄनमु ानको अधारमा प्रक्षेपणः लवल्कुिै नयाँ अयका स्रोतहरू भइ अय ऄनमु ानका िालग कुनै अधार
ईपिब्ध नभएको ऄवस्था प्रयोग गने ।

६.

र्न्ू य प्रक्षेपणः अयको कुनै सम्भावना नभएका लर्षयकहरूमा प्रयोग गने ।
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ऄनसु चू ी– २
(दफा १० को ईपदफा (६) सँग सम्बलन्धत)
एकीकृतअलथशकसङ्के तवगीकरणरव्याख्याऄनुसारराजस्वतथाऄनुदानप्रालप्तकोऄनुमान
क)राजस्वतथाऄनुदानप्रालप्तकोऄनुमान
/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/

11450
11451

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

/fh:j lzif{s

11471

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

11472

afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] lj1fkg s/

11600

cGo s/

11630

11690

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

11632

13211
13212
13220
13221
13222

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

/fh:j lzif{s

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'

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

13411
13412

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

af]8{ 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
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/fhZj
;+s]t

/fh:j lzif{s

14159

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

14220

;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd
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

14154
14155
14156
14157
14158

14213
14216
14217
14218
14219

14229

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

/fh:j lzif{s

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'/
hn;|f]t ;DaGwL cGo b:t'/ -kfgL

14263

las|L_

14300

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

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

14265

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

/fh:j lzif{s

14520

cGo /fh:j

14529

cGo /fh:j

14530

14610

k"FhLut /fhZj
;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6
k|fKt cfo
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{

14531

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

नोटः अनसु चू ी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने ।
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ऄनस
ु ूची–३
(दफा १३ को ईपदफा (२) सग सम्वलन्धत)
तमानखोिा गाईँपालिका
स्थानीयराजस्वपरामर्शसलमलतकोवालषशकप्रलतवेदन
(क)

पृष्ठभूलम

(ख)

राजस्वकोमौजुदाऄवस्थाकोलवश्ले षण(राजस्वअभदानीकोप्रवृलत्लवश्ले षणसमेत)

(ग)

राजस्वनीलतहरु (प्रस्तालवत)

(घ)

करकाअधारहरु (गैरकरसमेत)

क्र.सं.

(ङ)
लस.नं.

करतथागैरकरको
लवद्यमानअधार

अगामीअलथशकवषशका
लालगप्रस्तालवतअधार

पुस्ट्याई ं

अगामीअ.व.कोलालगप्रस्तालवतकरतथागैरकरराजस्वदर
करतथागैरकरका
अधार

चालुअलथशकवषशको
दर
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प्रस्तालवत
दर

पुष्ट्याई ं

कै लफयत

(च)

अगामीअ.व.कोलालगऄनुमालनतकरतथागैरकरराजस्वरकम
लस.न.ं

(छ)

राजस्वको
िेत्रहरु

गतअ.व.को
यथाथशरकम

चालु अ.व.को
संर्ोलधत
ऄनुमान

अगामी
कै लफयत
अ.व.को
ऄनुमान

लनष्कषशतथासुझावहरु

संयोजक ................
सदस्य .................
सदस्य .................
सदस्य .................
सदस्य .................

17

