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मसमिङ्िा गाउँपामलका
गाउँ कायशपामलकाको कायाशलय
साब्लाखु, िाप्लेजुङ
१ नं. प्रिेर्, नेपाल

मसमिङ्िा गाउँपामलकाको स्थानीय राजस्ि परामर्श समममिको कायशसञ्चालन कायशमिमि, २०७८
प्रस्िािनािः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गजित स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजतको काम, कतशव्य
र अजिकारलाई थप स्पष्ट गरी सजमजतको भजू मकालाई प्रभावकारी र पररणाममख
ु ी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
जसजदङ्वा गाउँपाजलकाको प्रर्ासकीय कायशजवजि जनयजमत गने ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोजिम गाउँ कायशपाजलकाले
यो कायशजवजि तिशमु ा गरे को छ ।

पररच्छे ि– १
प्रारमभिक
१. संमिप्त नाम र प्रारभििः (१) यो कायशजवजिको नाम “स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजतको कायशसञ्चालन कायशजवजि,

२०७८” रहेको छ ।
(२) यो कायशजवजि स्थानीय रािपत्रमा प्रकार्न भएको जमजतदेजख लागू हुनेछ ।
२. पररिाषािः जबषय वा प्रसङ्गले अको अथश नलागेमा यस कायशजवजिमा,–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

“ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पछश ।
“सजमजत” भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोजिम गिन हुने स्थानीय रािस्व परामर्श सजमजत सम्झनु
पछश ।
“सयं ोिक” भन्नाले सजमजतको सयं ोिक सम्झनु पछश ।
“सदस्य” भन्नाले सजमजतको सदस्य सम्झनु पछश ।
“सदस्य सजचव” भन्नाले सजमजतको सदस्य सजचव सम्झनु पछश ।

पररच्छे ि– २
राजस्ि परामर्श समममिको कायशिेत्र
३. समममिको कायशिेत्रिः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लेजखत कामका अजतररक्त सजमजतको कायशक्षेत्र देहाय

बमोजिम हुनेछः
(क) आय िे क्का बन्दोबस्त तथा रािस्व असल
ु ीको लाजग अपनाइएका जवजिहरुको अनुगमन र
मल्ू याङ्कन गने,
(ख)रािस्व असल
ु ीमा देजखएका समस्याको पजहचान गरी समस्या समािानको लाजग
कायशपाजलकालाई सझु ाव जदने,
(ग) रािस्व प्रर्ासनमा काम गने िनर्जक्तको क्षमता जवकास सम्बन्िी योिना तयार गने ,
1

(घ) रािस्व प्रर्ासनमा सचू ना प्रजवजिको उपयोग सम्बन्िी नीजत तथा कायशक्रम तयार गने,
(ङ) रािस्व पररचालनको जनयजमत अनुगमन तथा लक्ष्य अनुसारको रािस्व आम्दानी भए नभएको
समीक्षा गरी कायशपाजलकालाई आवश्यक पृष्ठपोषण जदने,
(च) रािस्व अजभबृजिका लाजग नीजतगत, काननु ी र सरं चनागत सिु ार सम्बन्िी अध्ययन अनसु न्िान
गने गराउने,
(छ) रािस्व सिु ार सम्बन्िी तयार गररएको कायशयोिना कायाशन्वयनमा पहल गने,
(ि) करदाता जर्क्षा अजभयान सञ्चालन गने गराउने,
(झ) उत्कृ ष्ट करदाताको पजहचान गरी परु स्कृ त गनश कायशपाजलकालाई जसफाररस गने,
(ञ) प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहेका सम्भाजवत करदाता र सम्भाव्य कर असल
ु ीको जववरण अद्यावजिक
गने, गराउने,
(ट) करको दायरामा नआएका करदाताहरुको अजभलेख अद्यावजिक गरी कर असल
ु ीको लाजग
ताके ता गने, गराउने,
(ि) रािस्व पररचालनका लाजग समन्वय र साझेदारीका सम्भाजवत क्षेत्र पजहचान गरी कायशपाजलकालाई
जसफाररस गने,
(ड) रािस्वको प्रजतवेदन प्रणालीको प्रभावकाररताका लाजग आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गने तथा
जनयजमत प्रजतवेदन गने व्यवस्था जमलाउने,
(ढ) चौमाजसक तथा बाजषशक रुपमा रािस्वको लक्ष अनसु ारको प्राजिको सजमक्षा गने,
(ण) कायशपाजलकाले तोके का र सजमजतले उपयुक्त िहर्याएका अन्य कायश गने ।

पररच्छे ि– ३
समममिका पिामिकारीको काम, किशव्य र अमिकार
४. संयोजकको काम, किशव्य र अमिकारिः संयोिकको काम, कतशव्य र अजिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

सजमजतको बैिकको अध्यक्षता गने
सजमजतको बैिकको जमजत, समय र स्थान तोक्ने,
बैिकको सम्भाजवत कायशसचू ी तय गने,
रािस्व पररचालनसँग सम्बजन्ित अन्तर जनकायगत समन्वय गने,
सजमजतको प्रभावकारी कायशसम्पादनको नेतत्ृ व गने,
रािश्वको चौमाजसक तथा बाजषशक लक्ष तथा प्राजिको प्रगजत प्रजतवेदन कायशपाजलका बैिकमा
पेर् गने,
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(छ)

सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गने,

(छ)

सजमजतले तोके का अन्य कायश गने ।

५. सिस्यको काम, किशव्य र अमिकारिः सदस्यको काम, कतशव्य र अजिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) सजमजतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सझु ाव र िारणा राख्ने,
(ख) रािस्व सिु ार सम्बजन्ि जनजतगत तथा कायशगत सिु ारको लाजग रचनात्मक कायश गने,
(ग) आफुलाई तोजकएको कायशजिम्मेवारी जनवाशह गने,
(घ) सजमजतले तोके का अन्य कायश गने ।
६. सिस्य समचिको काम, किशव्य र अमिकारिः सदस्य सजचवको काम, कतशव्य र अजिकार देहायबमोजिम हुनेछः(क) सजमजतको सजचव भई काम गने,
(ख) सयं ोिकसँग समन्वय गरी बैिकको कायशसचू ी तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुलाई
पत्राचार गने,
(ग) रािस्वसँग सम्बजन्ित जवषयहरुमा आवश्यक सचू ना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, जवश्लेषण गरी
सजमजतको बैिकमा पेर् गने,
(घ) गाउँपाजलकाको रािस्व सिु ारका लाजग योिना तयारी र कायाशन्वयनमा समन्वय र सहजिकरण
गने,
(ङ) रािस्वका आिार, दर र दायराको जवश्लेषण गरी आय अनुमान तयार गनश सजमजतलाई सहयोग
गने,
(च) सजमजतलाई आजथशक जवियेकको मस्यौदा तयार गनश सहयोग गने ,
(छ) सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी सजमजतको बैिकमा पेर् गने,
(ि) रािस्वको लक्ष तथा प्राजिको चौमाजसक तथा बाजषशक प्रगजत प्रजतवेदन तयार गरी सजमजतको
बैिकमा पेर् गने,
(झ) उक्त प्रजतवेदन संबजन्ित जनकायमा पिाउने तथा प्रकाजर्त गने,
(ञ) सजमजतको जनणशय कायाशन्वयन गने गराउने,
(ट) सजमजतले तोके का अन्य कायश गने ।

पररच्छे ि– ४
समममिको बैठक सभबन्िी कायश मिमि
७. समममिको बैठक र कायशसूचीिः (१) सजमजतको बैिक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएता पजन सजमजतको बैिक प्रत्येक आजथशक बषशमा पौष १५
गतेजभत्र र बैर्ाख १५ गतेजभत्र गरी कजम्तमा दईु पटक बस्नुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पौष १५ गते जभत्र बस्ने बैिकको सम्भाजवत कायशसचू ी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(४)

रािस्व प्रर्ासन सिु ारका लाजग स्वीकृ त योिना तथा वाजषशक कायशक्रम अनरुु पका
कृ याकलापहरु कायाशन्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गने,
अजघल्लो आजथशक वषश र चालु आजथशक वषशको लक्ष्य अनुसार रािस्व असल
ु ी भए नभएको
समीक्षा गने,
आगामी आजथशक वषशको आयको प्रक्षेपण गरी कायशपाजलकामा पेर् गने,
सजमजतको वाजषशक प्रजतवेदन उपर छलफल गरी कायशपाजलकामा सझु ाव पेर् गने,
रािस्व प्रर्ासनको जनयजमत अनुगमनको नजतिा उपर छलफल गरी कायशपाजलकामा सझु ाव
पेर् गने,
सजमजतले आवश्यक िानेका अन्य जवषयमा छलफल गने ।

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

(ङ)
(च)
(छ)
(ि)

चालु आजथशक वषशको चैत्र मसान्तसम्मको रािस्व सङ्कलनको सजमक्षा गरी बाँकी अवजिमा
उि्न सक्ने रािस्वको संर्ोजित अनुमान तयार गने,
आगामी आजथशक वषशको लाजग गाउँपाजलकाले लगाउने कर र गैर रािस्वका दर जनिाशरण गने,
कर र गैर करका दरमा हुने पररवतशन र रािस्वको दायरा जवश्लेषण गरी आगामी आजथशक वषशको
आन्तररक आय अनुमान तयार गने,
आगामी आजथशक वषशको लाजग प्राि बिेट सीमा, गत आजथशक वषशहरुको यथाथश आय र चालु
आजथशक वषशको संर्ोजित अनुमानका आिारमा आगामी आजथशक वषशका लाजग आय
अनुमान तयार गने,
आगामी आजथशक वषशको लाजग आन्तररक आय सङ्कलनको न्युनतम िे क्का अङ्क अनुमान
गने,
गाउँपाजलकाको रािस्व पररचालन नीजत तिशमु ा तथा पनु रावलोकन गने,
आगामी आजथशक वषशका लाजग रािस्व प्रर्ासन सिु ारको कृ याकलाप जनिाशरण तथा
कायाशन्वयनका लाजग आवश्यक श्रोतको अनमु ान तयार गने,
आगामी आजथशक वषशको रािस्व नीजत एवम् कर तथा गैर करका दर पररमािशन सम्बन्िी
जवषयमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गने,
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(झ)
(ञ)
(ट)

आगामी आजथशक वषशको लाजग आजथशक ऐनको मस्यौदा तयार गने,
सजमजतले आवश्यक देखेका अन्य जवषयमा छलफल गने ।
उजल्लजखत कृ याकलापहरुको आिारमा सजमजतको प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलकामा पेर्
गने ।
८. समममिको बैठक सभबन्िी व्यिस्थािः (१) सजमजतको बैिक संयोिकले तोके को जमजत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
सजमजतका सदस्यमध्ये कजम्तमा एकाउन्न प्रजतर्त सदस्यको उपजस्थती भएमा बैिकको गणपरु क सङ्ख्या पगु ेको
माजननेछ ।
(२) बैिकको अध्यक्षता संयोिकले गनेछ र जनिको अनुपजस्थजतमा सजमजतमा प्रजतजनजित्व गने कायशपाजलकाका
सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ ।
(३) सजमजतको बैिकको जनणशय सवशसम्मतीबाट हुनेछ । सवशसम्मती हुन नसके मा सजमजतका कुल सदस्य
सङ्ख्याको बहुमतबाट गरे को जनणशय मान्य हुनेछ ।
(४) सजमजतले आवश्यकता अनसु ार जवषय जवज्ञहरुलाई बैिकमा आमन्त्रण गनश सक्नेछ ।
(५) बैिकको जनणशय सजमजतको संयोिकले प्रमाजणत गनेछ ।

पररच्छे ि– ५
िर मनिाशरि, आय प्रिेपि िथा आिमिक सममिा गने
९. िर मनिाशरि गिाश ध्यान मिनुपनेिः (१) सजमजतले करका दर जनिाशरणका लाजग जसफाररस गदाश करदाताको कर जतनश

सक्ने क्षमतालाई आिार मान्नु पनेछ ।
(२) गैर करका दर जनिाशरणका लाजग जसफाररस गदाश वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र ममशत सम्भार खचशलाई
आिार मान्नु पनेछ ।
(३) सजमजतले उपदफा (१) र (२) बमोजिम कर र गैर करको दर जसफाररस गदाश जछमेकी स्थानीय तहले जनिाशरण
गरे को दररे टलाई समेत ध्यान जदनुपनेछ ।
(४) कर तथा गैर करका दरहरु पनु रावलोकन गदाश जवगतको दरमा एकै पटक िूलो अनुपातमा बृजि नहुनेगरी
जसफाररस गनशपु नेछ ।
१०. आय प्रिेपि गनेिः (१) सजमजतले दफा ९ बमोजिम जनिाशरण गरे को कर तथा गैर करको दर तथा उपलब्ि सच
ू ना

एवम् तथ्याङ्क अनरुु प कर तथा गैर करको आिार यजकन गरी आगामी आजथशक वषशको आन्तररक आयको प्रक्षेपण
गनशपु नेछ ।
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(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राि हुने अनदु ान, रािस्व बाँडफाँट र प्राकृ जतक श्रोतको उपयोगबाट
प्राि हुने रोयल्टी रकमको अनुमान गदाश प्राि भएको बिेट सीमालाई आिार मान्नु पनेछ ।
(३) ऋणबाट प्राि हुने आयको सम्बन्िमा सम्बजन्ित पक्षसँग भएको सम्झौतालाई आिार मान्नु पनेछ ।
(४) सजमजतले यस दफा बमोजिम आय प्रक्षेपण गदाश िनसहभाजगता र अन्तर स्थानीय तह सहयोग स्वरुप प्राि
हुने रकमको समेत अनुमान गनशपु नेछ ।
(५) रािस्व प्रक्षेपण गदाश अवलम्बन गनश सजकने जवजि अनुसच
ू ी - १ मा तोजकए बमोजिम हुनेछ ।
(६) सजमजतले आय प्रक्षेपणको लाजग महालेखा जनयन्त्रक कायाशलयले समय समयमा तोजकजदए बमोजिमको
एकीकृ त आजथशक सङ्केत, वगीकरण र व्याख्या अनुरुपको अनुसूची - २ बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गनशपु नेछ ।
११. आयको आिमिक सममिा गनशुपनेिः (१) सजमजतले कायशपाजलकाको चौमाजसक र वाजषशक प्रगजत समीक्षा बैिकमा

आयको वाजषशक तथा चौमाजसक लक्ष्य र यथाथश प्रगजत जववरण तयार गरी पेर् गनशपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेर् गररने प्रगजत जववरणमा रािस्व नीजत, सिु ारमा कृ याकलाप, लक्ष्य अनुसार
रािस्व पररचालन भए नभएको र रािस्व पररचालनमा देजखएका समस्या एवम् समािानका उपायहरु समेत
समावेर् गनशपु नेछ ।
१२. उपसमममि िा कायशिल गठन गनश समकनेिः (१) सजमजतले आफ्नो काममा सहयोग पग्ु नेगरी आवश्यकता अनुसार

सजमजतका सदस्यको सयं ोिकत्वमा सम्बजन्ित जवषय क्षेत्रका जवज्ञ समेत समावेर् भएको उपसजमजत वा कायशदल
गिन गनश सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा कायशदलको कायशजववरण त्यस्तो उपसजमजत वा कायशदल
गिन गदाशकै बखत तोजकजदनु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा कायशदलका सदस्यलाई कुनै जकजसमको सेवा सजु विा उपलब्ि
गराउनु पने अवस्थामा कायशपाजलकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

पररच्छे ि– ६
मिमिि
१३. समममिको प्रमििेिनिः (१) सजमजतले आफुले गरे को कामको वाजषशक प्रजतवेदन तयार गरी कायशपाजलकामा पेर्

गनशपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेर् गररने वाजषशक प्रजतवेदनको ढाँचा अनुसच
ू ी - ३ मा तोजकए बमोजिम हुनेछ ।
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१४. समचिालय सभबन्िी व्यिस्थािः (१) रािस्व र्ाखा/उपर्ाखा वा रािस्व सम्बन्िी काम गनश तोजकएको एकाइले

सजमजतको सजचवालयको रुपमा काम गनेछ ।
(२) सजचवालयले सजमजतको जनणशय पजु स्तका सरु जक्षत रुपमा राख्ने तथा यस कायशजवजि बमोजिम तयार गररने
प्रजतवेदन एवम् रािस्वसँग सम्बजन्ित सचू ना र तथ्याङ्कको व्यवजस्थत अजभलेख राख्नु पनेछ ।
१५. अमिकार प्रत्यायोजनिः संयोिकले आफुलाई प्राि अजिकार सजमजतका सदस्यलाई प्रत्यायोिन गनश सक्नेछ ।
१६. राजश्व सुिा कायशयोजना िजशुमा गनशु पनेिः यो कायशजवजि लागु भएको ६ मजहना जभत्रमा सजमजतले रािश्व सि
ु ार

कायशयोिना तिशमु ा गरी लागु गनशु पनेछ ।
१७. बैठक िथा अन्य ित्ािः सजमजतका पदाजिकारीहरुले पाउने बैिक भत्ता तथा अन्य सजु विा प्रदेर् कानुन तथा
गाँपाजलकाको कायशसञ्चालन जनदेजर्का बमोजिम हुनेछ ।
१८. बािा अड्काउ फुकाउने अमिकारिः यस कायशजवजिमा उजल्लजखत कुनै कुरामा जिजविा वा कुनै बािा अड्काउ
उत्पन्न भएमा कायशपाजलकाले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
१९. संर्ोिन गनश सकनेिः यस कायशजवजिमा उल्लेख भएका कुनै कुरा संर्ोिन गनशु पने भएमा कायशपाजलकाले संर्ोिन
गनश सक्नेछ ।
२०. बचाउिः- चालु आ.ब. को हकमा रािस्व परामर्श समजतबाट यस भन्दा अजघ भएका सम्पण
ु श कायशहरु यसै कायशजवजि
बमोजिम भएको माजननेछ ।
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अनुसच
ू ी– १
(िफा १० को उपिफा (५) सँग सभबमन्िि)
राजस्ि प्रिेपिका लामग अिलभबन गररने मिमि
१. िथ्याङ्कीय आिारिः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याउन सजकने प्रजतर्त ।
२. मिगिको आय िृमिको प्रिृमत्िः औषत वाजषशक वृजिदर जनकाली अजन्तम वषशको अनुमाजनत आयमा सोही
प्रजतर्तको आिारमा वृजि गदै िाने ।
३. मिमनयोजन िथा त्यसपमछ एकमुष्ट (Lum Sum) िृमि िरिः सङ्घ र प्रदेर् सरकारबाट प्राि हुने रािस्व
बाँडफाँट तथा अन्य जनकायबाट प्राि हुने अनुमाजनत रकममा वाजषशक १० प्रजतर्तका दरले वृजि गदै िाने ।
४. सभझौिाको आिारिः ऋण तथा अन्य आयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको आिारमा आयको प्रक्षेपण
गने
५. अनुमानको आिारमा प्रिेपििः जवल्कुलै नयाँ आयका स्रोतहरू भई आय अनुमानका लाजग कुनै आिार
उपलब्ि नभएको अवस्था प्रयोग गने ।
६. र्ून्य प्रिेपििः आयको कुनै सम्भावना नभएका जर्षशकहरूमा प्रयोग गने ।
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अनुसच
ू ी– २
(िफा १० को उपिफा (६) सँग सभबमन्िि)
एकीकृि आमथशक सङ्के ि िगीकरि र व्याखया अनुसार राजस्ि िथा अनुिान प्रामप्तको अनुमान
क) राजस्ि िथा अनुिान प्रामप्तको अनुमान
रािश्व
संकेत नं.
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रािश्व जर्षशक

आ.ब.
आ.ब.
आ.ब.
आ.ब.
२०...।... २०....।.... २०...।.... को २०....।....
को यथाथश को अनमु ान सर्
ं ोजित को अनमु ान
अनुमान

रािस्व तथा अनुदान
कर
सम्पती कर
अचल सम्पतीमा लाग्ने कर
सम्पत् कर
भमू ी कर/मालपोत
घरिग्गा रजिष्ट्रेर्न दस्तुर
खदु सम्पत्तीमा लाग्ने चालु कर
घर बहाल कर
बहाल जबटौरी कर
वस्तु तथा सेवामा आिाररत कर
मल्ु य अजभबृजि कर
बाँडफाँट भई प्राि हुने म.ु अ. कर
अन्तःर्ल्ु क
बाँडफाँट भई प्राि हुने अन्तःर्ल्ु क
पवू ाशिार सेवाको उपयोग तथा सवारी
सािनमा लाग्ने कर
सवारी सािन कर (टाँगा, ररक्सा, अटो
ररक्सा, इररक्सा)
पवु ाशिार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर
बाँडफाँटबाट प्राि हुने सवारी सािन कर
मनोरंिन तथा जवज्ञापन कर
बाँडफाँटबाट प्राि हुने मनोरञ्िन कर
बाँडफाँटबाट प्राि हुने जवज्ञापन कर
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११६००
११६३०
११६३२
११६९०
११६९१
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१३११०
१३१११
१३१२०
१३१२१
१३२००
१३२१०
१३२११
१३२१२
१३२२०
१३२२१
१३२२२
१३२३०
१३२३१
१३२४
१३२४१
१३३००
१३३१०
१३३११
१३३१२
१३३१३
१३३१४
१३३१५

अन्य कर
कृ जष तथा पर्िु न्य कारोबारमा लाग्ने कर
ओखेटोपहारमा लाग्ने कर (िजडबटु ी,
कवाडी र जिविन्तु कर)
अन्य कर
अन्य कर
अनुदान
जिपक्षीय वैदजे र्क अनुदान
जिपक्षीय वैदजे र्क चालू अनदु ान
जिपक्षीय वैदजे र्क चालू अनुदान
जिपक्षीय वैदजे र्क पंजू िगत अनुदान
जिपक्षीय वैदजे र्क पंजू िगत अनुदान
बहुपक्षीय वैदेजर्क अनदु ान
बहुपक्षीय वैदेजर्क चालु अनुदान
अन्तरराजष्ट्रय अन्तरसरकारी संस्थाबाट
प्राि चालु अनदु ान
अन्तरराजष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्थाबाट
प्राि चालु अनुदान
बहुपक्षीय वैदेजर्क पँजू िगत अनदु ान
अन्तरराजष्ट्रय अन्तरसरकारी सस्ं थाबाट
प्राि पँजू िगत अनुदान
अन्तरराजष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्थाबाट
प्राि पँजू िगत अनुदान
अन्य वैदेजर्क चालु अनुदान
अन्य वैदेजर्क चालु अनुदान
अन्य वैदेजर्क पँजू िगत अनदु ान
अन्य वैदेजर्क पँजू िगत अनुदान
अन्तरसरकारी जवत्तीय हस्तान्तरण
अन्तरसरकारी अनुदान
समानीकरण अनदु ान
र्सतश अनुदान चालु
र्सतश अनुदान पँिू ीगत
जवर्ेष अनुदान चालु
जवर्ेष अनदु ान पँिू ीगत
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समपरु क अनुदान चालु
समपरु क अनदु ान पँिू ीगत
अन्य अनुदान चालु (सामाजिक सरु क्षा)
अन्य अनुदान पँिू ीगत
अन्य आन्तररक अनुदान
अन्य आन्तररक अनदु ान
अन्य संस्थागत आन्तररक अनुदान
(सडक बोडश नेपाल)
अन्य व्यजक्तगत आन्तररक अनदु ान
(लागत सहभाजगता)
अन्य रािश्व
सम्पत्तीबाट प्राि आय
ब्याि
जवत्तीय जनकायबाट प्राि व्याि
अन्य जनकायबाट प्राि व्याि
लाभार्
ं
अन्य जनकायबाट प्राि लाभांर्
भाडा तथा रोयल्टी
सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राि आय
बाँडफाँट भई प्राि वन रोयल्टी
बाँडफाँट भई प्राि खानी तथा खजनि
सम्बन्िी रोयल्टी
बाँडफाँट भई प्राि िलश्रोत सम्बन्िी
रोयल्टी
बाँडफाँट भई प्राि जवद्यतु सम्बन्िी
रोयल्टी
बाँडफाँट भई प्राि दहत्तर बहत्तरको
जबक्रीबाट प्राि हुने आय
बाँडफाँट भई प्राि पवशतारोहण वापतको
रोयल्टी
अन्य श्रोतबाट प्राि रोयल्टी
अन्य र्ल्ु क
पयशटन र्ल्ु क
वस्तु तथा सेवा जबजक्रबाट प्राि रकम
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वस्तु तथा सेवा जबजक्रबाट प्राि रकम
कृ षी उत्पादनको जबजक्रबाट प्राि रकम
सरकारी सम्पत्ती जबजक्रबाट प्राि रकम
अन्य जबजक्रबाट प्राि रकम (रािपत्र,
पस्ु तक, नक्सा आजद)
जनिी िारा बापतको र्ल्ु क
खानेपानी, नहर तथा कुलो उपयोग
बापतको र्ल्ु क
जवद्यतु सेवा र्ल्ु क
अन्य सेवा र्ल्ु क तथा जवक्री (पाकश ,
एम्बल
ु ेन्स आजद तथा बालवु ा, माटो,
काि जबक्री समेत)
प्रर्ासजनक सेवा र्ल्ु क
न्याजयक दस्तुर
परीक्षा र्ल्ु क
अन्य प्रर्ासजनक सेवा र्ल्ु क र्ल्ु क
(बोलपत्र, फाराम जबक्री)
दस्तरु
पाजकश ङ र्ल्ु क
नक्सापास दस्तुर
जसफाररर् दस्तुर (प्रमाजणत समेत)
व्यजक्तगत घटना दताश दस्तरु
नाता प्रमाजणत दस्तुर
अन्य दस्तुर
प्रर्ासजनक दस्तुर
व्यवसाय रजिष्ट्रेर्न दस्तरु
रे जडयो/एफ.एम. संचालन दस्तुर
अन्य प्रर्ासजनक सेवा र्ल्ु क
जवद्यतु सम्बन्िी दस्तुर
िलस्रोत सम्बन्िी अन्य दस्तरु (पानी
जबक्री)
अन्य क्षेत्रको आय (सामदु ाजयक वन
पैदावर जबक्री बाट)
दण्ड, िररवाना र िफत
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दण्ड, िररवाना र िफत
न्याजयक दण्ड, िररवाना र िफत
प्रर्ासजनक दण्ड, िररवाना र िफत
िरौटी सदरस्याहा
अनुदान बाहेकको हस्तान्तरण
चालु हस्तान्तरण
चालु हस्तान्तरण
पँिू ीगत हस्तान्तरण
पँिू ीगत हस्तान्तरण
जवजवि रािश्व
चालु दावी तथा अन्य र्ल्ु कहरु
बीमा दावी प्रािी
अन्य रािश्व
अन्य रािस्व
पँिू ीगत रािश्व
सरकारी घर, िग्गा, गुडजवल जबक्रीबाट
प्राि आय
व्यवसाय कर
व्यवसाय कर
जवजवि प्रािी
जवजवि प्रािी
जवजवि प्रािी
बेरुिु
जनकासा जफताश
अनुदान जफताश

नोटः अनुसचू ी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने ।

13

अनुसच
ू ी–३
(दफा १३ को उपदफा (२) संग सम्वजन्ित)
जसजदङ्वा गाउँपाजलका
स्थानीय राजस्ि परामर्श समममिको िामषशक प्रमििेिन
(क)

पष्ठृ िूमम

(ख)

राजस्िको मौजुिा अिस्थाको मिश्ले षि (राजस्ि आभिानीको प्रिृमत् मिश्ले षि समेि)

(ग)

राजस्ि नीमिहरु (प्रस्िामिि)

(घ)

करका आिारहरु (गैर कर समेि)

क्र.सं. कर िथा गैर करको मिद्यमान आिार

(ङ)

आगामी आमथशक िषशका लामग प्रस्िामिि आिार

पुस्ट्याई ं

आगामी आ.ि.को लामग प्रस्िामिि कर िथा गैर कर राजस्ि िर

मस.नं. कर िथा गैर करका आिार चालु आमथशक िषशको प्रस्िामिि
िर
िर
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पुष्ट्याई ं

कै मफयि

(च)

आगामी आ.ि.को लामग अनुमामनि कर िथा गैर कर राजस्ि रकम

मस.नं. राजस्िको
िेत्रहरु

(छ)

गि आ.ि.को चालु आ.ि.को सर्
ं ोमिि आगामी
यथाथश रकम अनुमान
अनुमान

आ.ि.को कै मफयि

मनष्कषश िथा सुझािहरु

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