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सिसिङ्वा गाउँपासिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श िसमसिको कायशिञ्चािन कायशसवसि, २०७८ 

प्रस्िावनािः  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोमजम गमिि स्थानीय राजस्ि परामर्श समममिको काम, किशव्य 

र अमिकारलाई थप स्पष्ट गरी समममिको भूममकालाई प्रभािकारी र पररणाममखुी बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,  

मसमदङ्िा गाउँपामलकाको प्रर्ासकीय कायशमिमि मनयममि गने ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोमजम गाउँ कायशपामलकाले 

यो कायशमिमि िजुशमा गरेको छ ।  

पररच्छेि– १ 

प्रारसभिक 

१. िंसिप्त नाम र प्रारभििः (१) यो कायशमिमिको नाम “स्थानीय राजस्ि परामर्श समममिको कायशसञ्चालन कायशमिमि, 

२०७८” रहकेो छ । 

(२) यो कायशमिमि स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्न भएको मममिदमेख लाग ूहुनेछ । 

२.  पररिाषािः मबषय िा प्रसङ्गले अको अथश नलागेमा यस कायशमिमिमा,– 

  (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पछश । 

  (ख)  “समममि” भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोमजम गिन हुने स्थानीय राजस्ि परामर्श समममि सम्झनु 

पछश । 

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

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

  (ङ)   “सदस्य समचि” भन्नाले समममिको सदस्य समचि सम्झन ुपछश । 

 

पररच्छेि– २ 

राजस्व परामर्श िसमसिको कायशिेत्र 

३. िसमसिको कायशिेत्रिः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लेमखि कामका अमिररक्त समममिको कायशक्षेत्र दहेाय 

बमोमजम हुनेछः 

(क) आय िेक्का बन्दोबस्ि िथा राजस्ि असलुीको लामग अपनाइएका मिमिहरुको अनगुमन र 

मलू्याङ्कन गने, 

(ख) राजस्ि असलुीमा दमेखएका समस्याको पमहचान गरी समस्या समािानको लामग 

कायशपामलकालाई सझुाि मदने, 

(ग) राजस्ि प्रर्ासनमा काम गने जनर्मक्तको क्षमिा मिकास सम्बन्िी योजना ियार गने, 
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(घ) राजस्ि प्रर्ासनमा सचूना प्रमिमिको उपयोग सम्बन्िी नीमि िथा कायशक्रम ियार गने, 

(ङ) राजस्ि पररचालनको मनयममि अनगुमन िथा लक्ष्य अनसुारको राजस्ि आम्दानी भए नभएको 

समीक्षा गरी कायशपामलकालाई आिश्यक पषृ्ठपोषण मदने,  

(च) राजस्ि अमभबमृिका लामग नीमिगि, काननुी र संरचनागि सुिार सम्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान 

गने गराउने,  

(छ) राजस्ि सिुार सम्बन्िी ियार गररएको कायशयोजना कायाशन्ियनमा पहल गने,  

(ज) करदािा मर्क्षा अमभयान सञ्चालन गने गराउने, 

(झ) उत्कृष्ट करदािाको पमहचान गरी परुस्कृि गनश कायशपामलकालाई मसफाररस गने, 

(ञ) प्रत्येक करका के्षत्रमा रहकेा सम्भामिि करदािा र सम्भाव्य कर असलुीको मििरण अद्यािमिक 

गन,े गराउन,े  

(ट) करको दायरामा नआएका करदािाहरुको अमभलेख अद्यािमिक गरी कर असलुीको लामग 

िाकेिा गने, गराउन,े  

(ि) राजस्ि पररचालनका लामग समन्िय र साझेदारीका सम्भामिि क्षेत्र पमहचान गरी कायशपामलकालाई 

मसफाररस गने, 

(ड) राजस्िको प्रमििेदन प्रणालीको प्रभािकाररिाका लामग आिश्यक पषृ्ठपोषण प्रदान गने िथा 

मनयममि प्रमििेदन गने व्यिस्था ममलाउने, 

(ढ) चौमामसक िथा बामषशक रुपमा राजस्िको लक्ष अनसुारको प्रामिको सममक्षा गने, 

(ण) कायशपामलकाले िोकेका र समममिले उपयकु्त िहर् याएका अन्य कायश गने ।    

 

पररच्छेि– ३ 

िसमसिका पिासिकारीको काम, किशव्य र असिकार 

४. िंयोजकको काम, किशव्य र असिकारिः संयोजकको काम, किशव्य र अमिकार दहेाय बमोमजम हुनेछः–  

(क) समममिको बैिकको अध्यक्षिा गने 

(ख) समममिको बैिकको मममि, समय र स्थान िोक्ने, 

(ग) बैिकको सम्भामिि कायशसचूी िय गने, 

(घ) राजस्ि पररचालनसँग सम्बमन्िि अन्िर मनकायगि समन्िय गने, 

(ङ) समममिको प्रभािकारी कायशसम्पादनको नेितृ्ि गने, 

(च) राजश्वको चौमामसक िथा बामषशक लक्ष िथा प्रामिको प्रगमि प्रमििेदन कायशपामलका बैिकमा 

पेर् गने, 
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(छ) सदस्यहरुको मजम्मेिारी बाँडफाँड गन,े 

  (छ)  समममिले िोकेका अन्य कायश गने ।   

५. ििस्यको काम, किशव्य र असिकारिः सदस्यको काम, किशव्य र अमिकार दहेायबमोमजम हुनेछ :– 

(क) समममिको बैिकमा उपमस्थि भै आफ्नो सझुाि र िारणा राख्ने,  

(ख) राजस्ि सिुार सम्बमन्ि मनमिगि िथा कायशगि सिुारको लामग रचनात्मक कायश गने,  

(ग) आफुलाई िोमकएको कायशमजम्मेिारी मनिाशह गने, 

(घ) समममिले िोकेका अन्य कायश गने । 

६. ििस्य िसचवको काम, किशव्य र असिकारिः सदस्य समचिको काम, किशव्य र अमिकार दहेायबमोमजम हुनेछः- 

(क) समममिको समचि भई काम गने,   

(ख) संयोजकसँग समन्िय गरी बैिकको कायशसचूी ियार गने, प्रस्िाि ियार गने र सदस्यहरुलाई 

पत्राचार गने, 

(ग) राजस्िसँग सम्बमन्िि मिषयहरुमा आिश्यक सचूना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन, मिशे्लषण गरी 

समममिको बैिकमा पेर् गने, 

(घ) गाउँपामलकाको राजस्ि सिुारका लामग योजना ियारी र कायाशन्ियनमा समन्िय र सहमजकरण 

गन,े  

(ङ) राजस्िका आिार, दर र दायराको मिशे्लषण गरी आय अनमुान ियार गनश समममिलाई सहयोग 

गने,  

(च) समममिलाई आमथशक मिियेकको मस्यौदा ियार गनश सहयोग गने, 

(छ) समममिको िामषशक प्रमििेदन ियार गरी समममिको बैिकमा पेर् गने, 

(ज) राजस्िको लक्ष िथा प्रामिको चौमामसक िथा बामषशक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी समममिको 

बैिकमा पेर् गने, 

(झ) उक्त प्रमििेदन संबमन्िि मनकायमा पिाउने िथा प्रकामर्ि गने, 

(ञ) समममिको मनणशय कायाशन्ियन गने गराउने, 

(ट) समममिले िोकेका अन्य कायश गने ।  

 

पररच्छेि– ४ 

िसमसिको बैठक िभबन्िी कायशसवसि 

७. िसमसिको बैठक र कायशिूचीिः  (१) समममिको बैिक आिश्यकिा अनसुार बस्न सक्नेछ । 
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 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेमखएको भएिा पमन समममिको बैिक प्रत्येक आमथशक बषशमा पौष १५ 

गिेमभत्र र बैर्ाख १५ गिेमभत्र गरी कमम्िमा दईु पटक बस्नपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोमजम पौष १५ गिे मभत्र बस्ने बैिकको सम्भामिि कायशसचूी दहेाय बमोमजम हुनेछः– 

(क) राजस्ि प्रर्ासन सिुारका लामग स्िीकृि योजना िथा िामषशक कायशक्रम अनरुुपका 

कृयाकलापहरु कायाशन्ियन अिस्थाको समीक्षा गरी आिश्यक समन्िय र सहमजकरण गने, 

(ख) अमघल्लो आमथशक िषश र चाल ुआमथशक िषशको लक्ष्य अनसुार राजस्ि असलुी भए नभएको 

समीक्षा गने, 

(ग) आगामी आमथशक िषशको आयको प्रक्षेपण गरी कायशपामलकामा पेर् गने, 

(घ) समममिको िामषशक प्रमििेदन उपर छलफल गरी कायशपामलकामा सझुाि पेर् गने, 

(ङ) राजस्ि प्रर्ासनको मनयममि अनगुमनको नमिजा उपर छलफल गरी कायशपामलकामा सझुाि 

पेर् गने,  

(च) समममिले आिश्यक िानेका अन्य मिषयमा छलफल गने ।   

 (४)  उपदफा (२) बमोमजम बैर्ाख १५ गिेमभत्र बस्ने बैिकको सम्भामिि कायशसचूी दहेाय बमोमजम 

हुनेछः– 

(क) चाल ुआमथशक िषशको चैत्र मसान्िसम्मको राजस्ि सङ्कलनको सममक्षा गरी बाँकी अिमिमा 

उि्न सक्ने राजस्िको संर्ोमिि अनमुान ियार गन,े  

(ख) आगामी आमथशक िषशको लामग गाउँपामलकाले लगाउने कर र गैर राजस्िका दर मनिाशरण गने,  

(ग) कर र गैर करका दरमा हुने पररििशन र राजस्िको दायरा मिशे्लषण गरी आगामी आमथशक िषशको 

आन्िररक आय अनमुान ियार गने, 

(घ) आगामी आमथशक िषशको लामग प्राि बजेट सीमा, गि आमथशक िषशहरुको यथाथश आय र  चाल ु

आमथशक िषशको संर्ोमिि अनमुानका आिारमा आगामी आमथशक िषशका लामग आय 

अनमुान ियार गने, 

(ङ) आगामी आमथशक िषशको लामग आन्िररक आय सङ्कलनको न्यनुिम िेक्का अङ्क अनुमान 

गन,े  

(च) गाउँपामलकाको राजस्ि पररचालन नीमि िजुशमा िथा पनुरािलोकन गने, 

(छ) आगामी आमथशक िषशका लामग राजस्ि प्रर्ासन सिुारको कृयाकलाप मनिाशरण िथा 

कायाशन्ियनका लामग आिश्यक श्रोिको अनमुान ियार गने, 

(ज) आगामी आमथशक िषशको राजस्ि नीमि एिम ् कर िथा गैर करका दर पररमाजशन सम्बन्िी 

मिषयमा सरोकारिालाहरुसँग परामर्श गने, 
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(झ) आगामी आमथशक िषशको लामग आमथशक ऐनको मस्यौदा ियार गने, 

(ञ) समममिले आिश्यक दखेेका अन्य मिषयमा छलफल गने ।   

(ट) उमल्लमखि कृयाकलापहरुको आिारमा समममिको प्रमििेदन ियार गरी कायशपामलकामा पेर् 

गने । 

८. िसमसिको बैठक िभबन्िी व्यवस्थािः (१) समममिको बैिक संयोजकले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

समममिका सदस्यमध्ये कमम्िमा एकाउन्न प्रमिर्ि सदस्यको उपमस्थिी भएमा बैिकको गणपरुक सङ्ख्या पगेुको 

मामननेछ ।  

 (२) बैिकको अध्यक्षिा संयोजकले गनेछ र मनजको अनपुमस्थमिमा समममिमा प्रमिमनमित्ि गने कायशपामलकाका 

सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षिा गनेछ ।  

 (३) समममिको बैिकको मनणशय सिशसम्मिीबाट हुनेछ । सिशसम्मिी हुन नसकेमा समममिका कुल सदस्य 

सङ्ख्याको बहुमिबाट गरेको मनणशय मान्य हुनेछ ।  

 (४) समममिले आिश्यकिा अनसुार मिषय मिज्ञहरुलाई बैिकमा आमन्त्रण गनश सक्नेछ ।  

  (५) बैिकको मनणशय समममिको संयोजकले प्रमामणि गनेछ । 

 

पररच्छेि– ५ 

िर सनिाशरि, आय प्रिेपि िथा आवसिक िसमिा गने  

९. िर सनिाशरि गिाश ध्यान सिनुपनेिः (१) समममिले करका दर मनिाशरणका लामग मसफाररस गदाश करदािाको कर मिनश 

सक्ने क्षमिालाई आिार मान्न ुपनेछ ।  

 (२) गैर करका दर मनिाशरणका लामग मसफाररस गदाश िस्ि ुिा सेिाको लागि, सञ्चालन र ममशि सम्भार खचशलाई 

आिार मान्न ुपनेछ ।  

 (३) समममिले उपदफा (१) र (२) बमोमजम कर र गैर करको दर मसफाररस गदाश मछमेकी स्थानीय िहले मनिाशरण 

गरेको दररेटलाई समेि ध्यान मदनपुनेछ ।  

 (४) कर िथा गैर करका दरहरु पनुरािलोकन गदाश मिगिको दरमा एकै पटक िूलो अनपुािमा बमृि नहुनेगरी 

मसफाररस गनुशपनेछ ।  

१०. आय प्रिेपि गनेिः (१) समममिले दफा ९ बमोमजम मनिाशरण गरेको कर िथा गैर करको दर िथा उपलब्ि सचूना 

एिम ्िथ्याङ्क अनरुुप कर िथा गैर करको आिार यमकन गरी आगामी आमथशक िषशको आन्िररक आयको प्रके्षपण 

गनुशपनेछ ।  
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 (२) नेपाल सरकार िथा प्रदरे् सरकारबाट प्राि हुने अनदुान, राजस्ि बाँडफाँट र प्राकृमिक श्रोिको उपयोगबाट 

प्राि हुने रोयल्टी रकमको अनमुान गदाश प्राि भएको बजेट सीमालाई आिार मान्न ुपनेछ ।  

 (३) ऋणबाट प्राि हुने आयको सम्बन्िमा सम्बमन्िि पक्षसँग भएको सम्झौिालाई आिार मान्न ुपनेछ ।  

 (४) समममिले यस दफा बमोमजम आय प्रक्षेपण गदाश जनसहभामगिा र अन्िर स्थानीय िह सहयोग स्िरुप प्राि 

हुने रकमको समेि अनुमान गनुशपनेछ ।  

 (५) राजस्ि प्रक्षेपण गदाश अिलम्बन गनश समकने मिमि अनुिूची - १ मा िोमकए बमोमजम हुनेछ ।  

 (६) समममिले आय प्रक्षेपणको लामग महालेखा मनयन्त्रक कायाशलयले समय समयमा िोमकमदए बमोमजमको 

एकीकृि आमथशक सङ्केि, िगीकरण र व्याख्या अनरुुपको अनुिूची - २ बमोमजमको ढाँचा प्रयोग गनुशपनेछ ।  

११. आयको आवसिक िसमिा गनुशपनेिः (१) समममिले कायशपामलकाको चौमामसक र िामषशक प्रगमि समीक्षा बैिकमा 

आयको िामषशक िथा चौमामसक लक्ष्य र यथाथश प्रगमि मििरण ियार गरी पेर् गनुशपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोमजम पेर् गररने प्रगमि मििरणमा राजस्ि नीमि, सिुारमा कृयाकलाप, लक्ष्य अनसुार 

राजस्ि पररचालन भए नभएको र राजस्ि पररचालनमा दमेखएका समस्या एिम ्समािानका उपायहरु समेि 

समािेर् गनुशपनेछ ।  

१२. उपिसमसि वा कायशिि गठन गनश िसकनेिः (१) समममिले आफ्नो काममा सहयोग पगु्नेगरी आिश्यकिा अनसुार 

समममिका सदस्यको संयोजकत्िमा सम्बमन्िि मिषय के्षत्रका मिज्ञ समेि समािेर् भएको उपसमममि िा कायशदल 

गिन गनश सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोमजम गिन हुने उपसमममि िा कायशदलको कायशमििरण त्यस्िो उपसमममि िा कायशदल 

गिन गदाशकै बखि िोमकमदन ुपनेछ ।  

 (३) यस दफा बमोमजम गिन हुने उपसमममि िा कायशदलका सदस्यलाई कुनै मकमसमको सेिा समुििा उपलब्ि 

गराउन ुपने अिस्थामा कायशपामलकाले िोकेबमोमजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेि– ६ 

सवसवि 

१३. िसमसिको प्रसिवेिनिः (१) समममिले आफुले गरेको कामको िामषशक प्रमििेदन ियार गरी कायशपामलकामा पेर् 

गनुशपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोमजम पेर् गररने िामषशक प्रमििेदनको ढाँचा अनुिूची - ३ मा िोमकए बमोमजम हुनेछ ।   
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१४. िसचवािय िभबन्िी व्यवस्थािः (१) राजस्ि र्ाखा/उपर्ाखा िा राजस्ि सम्बन्िी काम गनश िोमकएको एकाइले 

समममिको समचिालयको रुपमा काम गनेछ । 

  (२) समचिालयले समममिको मनणशय पमुस्िका सरुमक्षि रुपमा राख्ने िथा यस कायशमिमि बमोमजम ियार गररने 

प्रमििेदन एिम ्राजस्िसँग सम्बमन्िि सचूना र िथ्याङ्कको व्यिमस्थि अमभलेख राख्न ुपनेछ ।  

१५. असिकार प्रत्यायोजनिः संयोजकले आफुलाई प्राि अमिकार समममिका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनश सक्नेछ । 

१६. राजश्व िुिा कायशयोजना िजुशमा गनुश पनेिः यो कायशमिमि लाग ुभएको ६ ममहना मभत्रमा समममिले राजश्व सिुार 

कायशयोजना िजुशमा गरी लाग ुगनुश पनेछ । 

१७. बैठक िथा अन्य ित्ािः समममिका पदामिकारीहरुले पाउने बैिक भत्ता िथा अन्य समुििा प्रदरे् काननु िथा 

गाँपामलकाको कायशसञ्चालन मनदमेर्का बमोमजम हुनेछ ।  

१८. बािा अड्काउ फुकाउने असिकारिः यस कायशमिमिमा उमल्लमखि कुनै कुरामा मिमििा िा कुनै बािा अड्काउ 

उत्पन्न भएमा कायशपामलकाले त्यस्िो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१९. िंर्ोिन गनश िकनेिः यस कायशमिमिमा उल्लेख भएका कुनै कुरा संर्ोिन गनुश पने भएमा कायशपामलकाले संर्ोिन 

गनश सक्नेछ ।  

२०. बचाउिः- चाल ुआ.ब. को हकमा राजस्ि परामर्श सममिबाट यस भन्दा अमघ भएका सम्पणुश कायशहरु यसै कायशमिमि 

बमोमजम भएको मामननेछ । 
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अनुिूची– १ 

(िफा १० को उपिफा (५) िँग िभबसन्िि) 

राजस्व प्रिेपिका िासग अविभबन गररने सवसि 

 

१. िथ्याङ्कीय आिारिः करदािा संख्या X करको औसि दर X दायरामा ल्याउन समकने प्रमिर्ि । 

२. सवगिको आय वृसिको प्रवृसत्िः औषि िामषशक िमृिदर मनकाली अमन्िम िषशको अनमुामनि आयमा सोही 

प्रमिर्िको आिारमा िमृि गदै जाने । 

३. सवसनयोजन िथा त्यिपसछ एकमुष्ट (Lum Sum) वृसि िरिः सङ्घ र प्रदरे् सरकारबाट प्राि हुने राजस्ि 

बाँडफाँट िथा अन्य मनकायबाट प्राि हुने अनमुामनि रकममा िामषशक १० प्रमिर्िका दरले िमृि गद ैजाने । 

४. िभझौिाको आिारिः ऋण िथा अन्य आयको सम्झौिा भएमा सोही सम्झौिाको आिारमा आयको प्रक्षेपण 

गन े

५. अनुमानको आिारमा प्रिेपििः मिल्कुलै नयाँ आयका स्रोिहरू भई आय अनुमानका लामग कुनै आिार 

उपलब्ि नभएको अिस्था प्रयोग गने । 

६. रू्न्य प्रिेपििः आयको कुनै सम्भािना नभएका मर्षशकहरूमा प्रयोग गने । 
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अनुिूची– २ 

(िफा १० को उपिफा (६) िँग िभबसन्िि) 

एकीकृि आसथशक िङ्केि वगीकरि र व्याखया अनुिार राजस्व िथा अनुिान प्रासप्तको अनुमान 

 

 क) राजस्व िथा अनुिान प्रासप्तको अनुमान 

राजश्व 

संकेि नं. 

राजश्व मर्षशक आ.ब. 

२०...।... 

को यथाथश 

आ.ब. 

२०....।.... 

को अनमुान 

आ.ब. 

२०...।.... को 

संर्ोमिि 

अनमुान 

आ.ब. 

२०....।.... 

को अनमुान 

१००० राजस्ि िथा अनदुान     

११०० कर     

११३० सम्पिी कर     

११३१० अचल सम्पिीमा लाग्ने कर     

११३१३ सम्पि ्कर     

११३१४ भमूी कर/मालपोि     

११३१५ घरजग्गा रमजष्ट्रेर्न दस्िरु     

११३२० खदु सम्पत्तीमा लाग्ने चाल ुकर     

११३२१ घर बहाल कर     

११३२२ बहाल मबटौरी कर     

११४० िस्ि ुिथा सेिामा आिाररि कर     

११४१ मलु्य अमभबमृि कर     

१४४१ बाँडफाँट भई प्राि हुने म.ु अ. कर     

११४० अन्िःर्ुल्क     

१४४२ बाँडफाँट भई प्राि हुने अन्िःर्ुल्क     

११४५ पिूाशिार सेिाको उपयोग िथा सिारी 

सािनमा लाग्ने कर 

    

११४५१ सिारी सािन कर (टाँगा, ररक्सा, अटो 

ररक्सा, इररक्सा) 

    

११४५ पिुाशिार सेिाको उपयोगमा लाग्ने कर     

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राि हुने सिारी सािन कर     

११४७ मनोरंजन िथा मिज्ञापन कर     

११४७१ बाँडफाँटबाट प्राि हुने मनोरञ्जन कर     

११४७२ बाँडफाँटबाट प्राि हुने मिज्ञापन कर     
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११६०० अन्य कर     

११६३० कृमष िथा पर्जुन्य कारोबारमा लाग्ने कर     

११६३२ ओखेटोपहारमा लाग्ने कर (जमडबटुी, 

किाडी र मजिजन्ि ुकर) 

    

११६९० अन्य कर     

११६९१ अन्य कर     

१३०० अनदुान     

१३१०० मिपक्षीय िैदमेर्क अनदुान     

१३११० मिपक्षीय िैदमेर्क चाल ूअनदुान     

१३१११ मिपक्षीय िैदमेर्क चाल ूअनदुान     

१३१२० मिपक्षीय िैदमेर्क पूंमजगि अनुदान     

१३१२१ मिपक्षीय िैदमेर्क पूंमजगि अनुदान     

१३२०० बहुपक्षीय िैदमेर्क अनदुान     

१३२१० बहुपक्षीय िैदमेर्क चाल ुअनदुान     

१३२११ अन्िररामष्ट्रय अन्िरसरकारी संस्थाबाट 

प्राि चाल ुअनदुान 

    

१३२१२ अन्िररामष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्थाबाट 

प्राि चाल ुअनदुान 

    

१३२२० बहुपक्षीय िैदमेर्क पूँमजगि अनदुान     

१३२२१ अन्िररामष्ट्रय अन्िरसरकारी संस्थाबाट 

प्राि पूँमजगि अनदुान 

    

१३२२२ अन्िररामष्ट्रय गैह्र सरकारी संस्थाबाट 

प्राि पूँमजगि अनदुान 

    

१३२३० अन्य िैदमेर्क चाल ुअनदुान     

१३२३१ अन्य िैदमेर्क चाल ुअनदुान     

१३२४ अन्य िैदमेर्क पूँमजगि अनदुान     

१३२४१ अन्य िैदमेर्क पूँमजगि अनदुान     

१३३०० अन्िरसरकारी मित्तीय हस्िान्िरण     

१३३१० अन्िरसरकारी अनदुान     

१३३११ समानीकरण अनदुान     

१३३१२ र्सिश अनदुान चालु     

१३३१३ र्सिश अनदुान पूँजीगि     

१३३१४ मिरे्ष अनदुान चाल ु     

१३३१५ मिरे्ष अनदुान पूँजीगि     
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१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु     

१३३१७ समपरुक अनदुान पूँजीगि     

१३३१८ अन्य अनदुान चाल ु(सामामजक सरुक्षा)     

१३३१९ अन्य अनदुान पूँजीगि     

१३४० अन्य आन्िररक अनदुान     

१३४१ अन्य आन्िररक अनदुान     

१३४११ अन्य संस्थागि आन्िररक अनदुान 

(सडक बोडश नेपाल) 

    

१३४१२ अन्य व्यमक्तगि आन्िररक अनदुान 

(लागि सहभामगिा) 

    

१४०० अन्य राजश्व     

१४१० सम्पत्तीबाट प्राि आय     

१४११ ब्याज     

१४१११ मित्तीय मनकायबाट प्राि व्याज     

१४११९ अन्य मनकायबाट प्राि व्याज     

१४१२ लाभांर्     

१४१२ अन्य मनकायबाट प्राि लाभांर्     

१४१५ भाडा िथा रोयल्टी     

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राि आय     

१४१५३ बाँडफाँट भई प्राि िन रोयल्टी     

१४१५ बाँडफाँट भई प्राि खानी िथा खमनज 

सम्बन्िी रोयल्टी 

    

१४१५ बाँडफाँट भई प्राि जलश्रोि सम्बन्िी 

रोयल्टी 

    

१४१५६ बाँडफाँट भई प्राि मिद्यिु सम्बन्िी 

रोयल्टी 

    

१४१५ बाँडफाँट भई प्राि दहत्तर बहत्तरको 

मबक्रीबाट प्राि हुने आय 

    

१४१५ बाँडफाँट भई प्राि पिशिारोहण िापिको 

रोयल्टी 

    

१४१५ अन्य श्रोिबाट प्राि रोयल्टी     

१४१९ अन्य र्लु्क     

१४१९१ पयशटन र्लु्क     

१४२० िस्ि ुिथा सेिा मबमक्रबाट प्राि रकम     
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१४२१ िस्ि ुिथा सेिा मबमक्रबाट प्राि रकम     

१४२११ कृषी उत्पादनको मबमक्रबाट प्राि रकम     

१४२१२ सरकारी सम्पत्ती मबमक्रबाट प्राि रकम     

१४२१३ अन्य मबमक्रबाट प्राि रकम (राजपत्र, 

पसु्िक, नक्सा आमद) 

    

१४२१६ मनजी िारा बापिको र्लु्क     

१४२१७ खानेपानी, नहर िथा कुलो उपयोग 

बापिको र्लु्क 

    

१४२१ मिद्यिु सेिा र्लु्क     

१४२१ अन्य सेिा र्ुल्क िथा मिक्री (पाकश , 

एम्बलेुन्स आमद िथा बालिुा, माटो, 

काि मबक्री समेि) 

    

१४२२ प्रर्ासमनक सेिा र्ुल्क     

१४२२१ न्यामयक दस्िरु     

१४२२ परीक्षा र्लु्क     

१४२२ अन्य प्रर्ासमनक सेिा र्ुल्क र्लु्क 

(बोलपत्र, फाराम मबक्री) 

    

१४२४ दस्िरु     

१४२४ पामकश ङ र्लु्क     

१४२४ नक्सापास दस्िरु     

१४२४ मसफाररर् दस्िरु (प्रमामणि समेि)     

१४२४ व्यमक्तगि घटना दिाश दस्िरु     

१४२४ नािा प्रमामणि दस्िरु     

१४२४ अन्य दस्िरु     

१४२५ प्रर्ासमनक दस्िरु     

१४२५ व्यिसाय रमजष्ट्रेर्न दस्िरु     

१४२५ रेमडयो/एफ.एम. संचालन दस्िरु     

१४२६ अन्य प्रर्ासमनक सेिा र्लु्क     

१४२६ मिद्यिु सम्बन्िी दस्िरु     

१४२६ जलस्रोि सम्बन्िी अन्य दस्िरु (पानी 

मबक्री) 

    

१४२६ अन्य के्षत्रको आय (सामदुामयक िन 

पैदािर मबक्री बाट) 

    

१४३० दण्ड, जररिाना र जफि     
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१४३१ दण्ड, जररिाना र जफि     

१४३११ न्यामयक दण्ड, जररिाना र जफि     

१४३१ प्रर्ासमनक दण्ड, जररिाना र जफि     

१४३१३ िरौटी सदरस्याहा     

१४४० अनदुान बाहकेको हस्िान्िरण     

१४४१ चाल ुहस्िान्िरण     

१४४१ चाल ुहस्िान्िरण     

१४४२ पूँजीगि हस्िान्िरण     

१४४२ पूँजीगि हस्िान्िरण     

१४५० मिमिि राजश्व     

१४५१ चाल ुदािी िथा अन्य र्लु्कहरु     

१४५१ बीमा दािी प्रािी     

१४५२ अन्य राजश्व     

१४५२ अन्य राजस्ि     

१४५३ पूँजीगि राजश्व     

१४५३ सरकारी घर, जग्गा, गडुमिल मबक्रीबाट 

प्राि आय 

    

१४६१ व्यिसाय कर     

१४६१ व्यिसाय कर     

१५०० मिमिि प्रािी     

१५१० मिमिि प्रािी     

१५११ मिमिि प्रािी     

१५१११ बेरुजु     

१५११२ मनकासा मफिाश     

१५११३ अनदुान मफिाश     

 

 

 

नोटः अनसुचूी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने । 
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अनुिूची – ३ 

(दफा १३ को उपदफा (२) संग सम्िमन्िि) 

मसमदङ्िा गाउँपामलका 

स्थानीय राजस्व परामर्श िसमसिको वासषशक प्रसिवेिन 

 

(क) पृष्ठिूसम 

 

(ख) राजस्वको मौजुिा अवस्थाको सवशे्लषि (राजस्व आभिानीको प्रवृसत् सवशे्लषि िमेि) 

 

(ग) राजस्व नीसिहरु (प्रस्िासवि) 

 

(घ) करका आिारहरु (गैर कर िमेि) 

क्र.िं. कर िथा गैर करको सवद्यमान आिार आगामी आसथशक वषशका िासग प्रस्िासवि आिार पुस्ट्याई ं

    

    

    

    

 

(ङ) आगामी आ.व.को िासग प्रस्िासवि कर िथा गैर कर राजस्व िर 

सि.नं. कर िथा गैर करका आिार चािु आसथशक वषशको  

िर 

प्रस्िासवि           

िर 

पुष््टयाई ं कैसफयि 
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(च) आगामी आ.व.को िासग अनुमासनि कर िथा गैर कर राजस्व रकम 

सि.नं. राजस्वको 

िेत्रहरु 

गि आ.व.को 

यथाथश रकम 

चािु आ.व.को िंर्ोसिि 

अनुमान 

आगामी आ.व.को 

अनुमान 

कैसफयि 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(छ) सनष्कषश िथा िुझावहरु 

 

 

 

 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

 

 


