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डङेु्गश्वर गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श सलमलिको  

कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

         ufpF sfo{klfnsfaf6 kfl/t ldlt M@)&*÷)#÷)( 

                           k|dfl0fs/0f ldlt M@)&*÷)#÷)( 

 

प्रस्िावनााः स्थानीय सरकार सञ्चािन  न, २०७४ को दफा ६५ बमोजजम गठिि स्थानीय राजस्व 
परामर्श सलमलिको काम, किशव्य र अलिकारिाई थप स्पष्ट गरी सलमलिको भलूमकािाई प्रभावकारी र 
पररणाममखुी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,  

 डुङ्गेश्रर गाउँपालिकाको प्रर्ासकीय कायशववलि लनयलमि गने  न, २०७४ को दफा ७० 
बमोजजम गाउँ कायशपालिकािे यो कायशववलि िजुशमा गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभाः (१) यो कायशववलिको नाम “डङु्गशे्रर गाउँपालिका स्थानीय राजस्व 
परामर्श सलमलिको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो कायशववलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्न भएको लमलिदेजख िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथश निागेमा यस कायशववलिमा,– 

  (क) “ न” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन  न, २०७४ सभझन ुपछश । 

  (ख)  “सलमलि” भन्नािे डुङ्गेश्वर गाउँ कायशपालिका स्थानीय राजस्व परामर्श सलमलि 
सभझन ुपछश  

  (ग)  “संयोजक” भन्नािे सलमलिको संयोजक सभझन ुपछश । 

  (घ)  “सदस्य” भन्नािे सलमलिको सदस्य सभझन ुपछश । 

  (ङ)   “सदस्य सजिव” भन्नािे सलमलिको सदस्य सजिव सभझन ुपछश । 

            (ि)   “कायशपालिका” भन्नािे डुङ्गेश्वर गाउँ कायशपालिका सभझन ुपछश ।   
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पररच्छेद– २ 

राजस्व परामर्श सलमलिको गिन र कायशिते्र 

३.   राजस्व परामर्श सलमलिाः  डुङ्गेश्वर गाउँपालिका राजश्व सभबजधि परामर्शको िालग देहाय बमोजजम 
एक राजश्व परामर्श सलमलि रहनेछाः– 

            (क) गाउँपालिकाको उपाध्यि       – संयोजक 

            (ख) प्रमखु प्रर्ासवकय अलिकृि –सदस्य 

             (ग) कायशपालिकािे िोकेको कायशपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना मवहिा 
सवहि दरु्श जना सदस्य – सदस्य 

             (घ) लनजी िेत्रके उिोग वाजणज्य सभबजधि माधयिा प्राप्त संस्थाको गाउँ िहको 
अध्यि वा लनजिे िोकेको प्रलिलनलि –सदस्य 

             (ङ) घरेि ुिथा साना उिोग सभबजधि माधयिा प्राप्त संस्थाको गाउँ िहको अध्यि 
वा लनजिे िोकेको प्रलिलनलि –सदस्य 

              (ि) कायशपालिकाको राजश्व र्ाखा प्रमखु       –  सदस्य सजिव  

 

४.  सलमलिको कायशिते्राः स्थानीय सरकार सञ्चािन  न, २०७४ को दफा ६५ उपदफा (२) मा 
उल्िेजखि कामका अलिररक्त सलमलिको कायशिेत्र देहाय बमोजजम हनुेछाः 

   (क)  आय िेक्का बधदोबस्ि िथा राजस्व असिुीको िालग अपनार्एका 
ववलिहरुको अनगुमन र   मूल्याङ्कन गने, 

   (ख)  राजस्व असिुीमा देजखएका समस्याको पवहिान गरी समस्या 
समािानको िालग कायशपालिकािाई सझुाव ठदन,े 

   (ग)  राजस्व प्रर्ासनमा काम गने जनर्जक्तको िमिा ववकास सभबधिी 
योजना ियार गने, 
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   (घ)  राजस्व प्रर्ासनमा सूिना प्रववलिको उपयोग सभबधिी नीलि िथा 
कायशक्रम ियार गने, 

   (ङ)  राजस्व पररिािनको लनयलमि अनगुमन िथा िक्ष्य अनसुारको राजस्व 
आभदानी भए नभएको समीिा गरी कायशपालिकािाई आवश्यक 
पषृ्ठपोषण ठदन,े  

   (ि)  राजस्व अलभबवृिका िालग नीलिगि, काननुी र संरिनागि सिुार 
सभबधिी अध्ययन अनसुधिान गने गराउने,  

   (छ)  राजस्व सिुार सभबधिी ियार गररएको कायशयोजना कायाशधवयनमा 
पहि गने,  

   (ज)  करदािा जर्िा अलभयान सञ्चािन गने गराउने, 

   (झ)  उत्कृष्ट करदािाको पवहिान गरी परुस्कृि गनश कायशपालिकािाई 
लसफाररस गने, 

   (ञ)  प्रत्येक करका िेत्रमा रहेका सभभाववि करदािा र सभभाव्य कर 
असिुीको वववरण अद्यावलिक गने, गराउने,  

   (ट)  करको दायरामा नआएका करदािाहरुको अलभिेख अद्यावलिक गरी 
कर असिुीको िालग िाकेिा गने, गराउने,  

   (ि)  राजस्व पररिािनका िालग समधवय र साझेदारीका सभभाववि िेत्र 
पवहिान गरी कायशपालिकािाई लसफाररस गने, 

   (ड)  राजस्वको प्रलिवेदन प्रणािीको प्रभावकाररिाका िालग आवश्यक 
पषृ्ठपोषण प्रदान गने िथा लनयलमि प्रलिवेदन गने व्यवस्था लमिाउने, 

   (ढ) कायशपालिकािे िोकेका र सलमलििे उपयकु्त िहर ्याएका अधय कायश 
गने ।    

 

पररच्छेद– ३ 

सलमलिका पदालिकारीको काम, किशव्य र अलिकार 
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५. संयोजकको काम, किशव्य र अलिकाराः संयोजकको काम, किशव्य र अलिकार देहाय बमोजजम 
हनुेछाः–  

   (क)  सलमलिको बैिकको अध्यििा गने, 

   (ख)  सलमलिको बैिकको लमलि र समय िोक्ने,  

   (ग)  बैिकको सभभाववि कायशसूिी िय गने, 

   (घ)  राजस्व पररिािनसँग सभबजधिि अधिर लनकायगि समधवय गने, 

   (ङ)  सलमलिको प्रभावकारी कायशसभपादनको नेितृ्व गने, 

   (ि)  सदस्यहरुको जजभमेवारी बाँडफाँट गने, 

   (छ)  सलमलििे िोकेका अधय कायश गने ।   

 

६. सदस्यको काम, किशव्य र अलिकाराः सदस्यको काम, किशव्य र अलिकार देहायबमोजजम 
हनुेछाः– 

   (क)  सलमलिको बैिकमा उपजस्थि भै आफ्नो सझुाव र िारणा राख्न,े   

   (ख)  आफुिाई िोवकएको कायशजजभमेवारी लनवाशह गने, 

   (ग)  सलमलििे िोकेका अधय कायश गने । 

७. सदस्य सजिवको काम, किशव्य र अलिकाराः सदस्य सजिवको काम, किशव्य र अलिकार 
देहायबमोजजम हनुेछ :– 

   (क) सलमलिको सजिव भई काम गने,   

   (ख)  संयोजकसँग समधवय गरी बैिकको कायशसूिी ियार गने, प्रस्िाव ियार 
गने र सदस्यहरुिाई पत्रािार गने, 

   (ग)  राजस्वसँग सभबजधिि ववषयहरुमा आवश्यक सूिना िथा िथ्याङ्क 
सङ्किन, ववश्लषेण गरी सलमलिको बैिकमा पेर् गने, 
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   (घ)  गाउँपालिकाको राजस्व सिुारका िालग योजना ियारी र कायाशधवयनमा 
समधवय र सहजजकरण गने,  

   (ङ)  राजस्वका आिार, दर र दायराको ववश्लषेण गरी आय अनमुान ियार 
गनश सलमलििाई सहयोग गने,  

   (ि)  सलमलििाई आलथशक ववियेकको मस्यौदा ियार गनश सहयोग गने, 

   (छ)  सलमलिको वावषशक प्रलिवेदन ियार गरी सलमलिको बैिकमा पेर् गने, 

   (ज)  सलमलिको लनणशय कायाशधवयन गने गराउने, 

   (झ)  सलमलििे िोकेका अधय कायश गने ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद– ४ 

सलमलिको बैिक सभबधिी कायशववलि 

८. सलमलिको बैिक सभबधिी व्यवस्थााः (१) सलमलिको बैिक संयोजकिे िोकेको लमलि, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । सलमलिका सदस्यमध्ये कजभिमा एकाउन्न प्रलिर्ि सदस्यको उपजस्थिी 
भएमा बैिकको गणपरुक सङ्ख्या पगेुको मालननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्यििा संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुजस्थलिमा सलमलिमा 
प्रलिलनलित्व गने कायशपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे बैिकको अध्यििा गनेछ ।  

  (३) सलमलिको बैिकको लनणशय सवशसभमिीबाट हनुेछ । सवशसभमिी हनु नसकेमा 
सलमलिका कुि सदस्य सङ्ख्याको बहमुिबाट गरेको लनणशय माधय हनुेछ ।  
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  (४) सलमलििे आवश्यकिा अनसुार ववषय ववज्ञहरुिाई बैिकमा आमधत्रण गनश 
सक्नेछ ।  

  (५) बैिकको लनणशय सलमलिको संयोजकिे प्रमाजणि गनेछ । 

 

९. सलमलिको बैिक र कायशसूिीाः  (१) सलमलिको बैिक आवश्यकिा अनसुार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन सलमलिको बैिक प्रत्येक 
आलथशक बषशमा पौष १५ गिेलभत्र र बैर्ाख १५ गिेलभत्र गरी कजभिमा दईु पटक बस्नपुनेछ 
। 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम पौष १५ गिे लभत्र बस्ने बैिकको सभभाववि कायशसूिी 
देहायबमोजजम हनुेछाः– 

   (क)  राजस्व प्रर्ासन सिुारका िालग स्वीकृि योजना िथा वावषशक कायशक्रम 
अनरुुपका कृयाकिापहरु कायाशधवयन अवस्थाको समीिा गरी 
आवश्यक समधवय र सहजजकरण गने, 

   (ख)  अजघल्िो आलथशक वषश र िाि ुआलथशक वषशको िक्ष्य अनसुार राजस्व 
असिुी भए नभएको समीिा गने, 

   (ग)  आगामी आलथशक वषशको आयको प्रिेपण गरी कायशपालिकामा पेर् गने, 

   (घ)  सलमलिको वावषशक प्रलिवेदन उपर छिफि गरी कायशपालिकामा सझुाव 
पेर् गने, 

   (ङ)  राजस्व प्रर्ासनको लनयलमि अनगुमनको नलिजा उपर छिफि गरी 
कायशपालिकामा सझुाव पेर् गने,  

   (ि)  सलमलििे आवश्यक िानेका अधय ववषयमा छिफि गने ।   

  (४)  उपदफा (२) बमोजजम बैर्ाख १५ गिेलभत्र बस्ने बैिकको सभभाववि 
कायशसूिी देहायबमोजजम हनुेछाः– 
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   (क)  िाि ुआलथशक वषशको िैत्र मसाधिसभमको राजस्व सङ्किनको सलमिा 
गरी बाँकी अवलिमा उठ्न सक्ने राजस्वको संर्ोलिि अनमुान ियार 
गने,  

   (ख)  आगामी आलथशक वषशको िालग गाउँपालिकािे िगाउने कर र गैर 
राजस्वका दर लनिाशरण गने,  

   (ग)  कर र गैर करका दरमा हनुे पररविशन र राजस्वको दायरा ववश्लषेण 
गरी आगामी आलथशक वषशको आधिररक आय अनमुान ियार गने, 

   (घ)  आगामी आलथशक वषशको िालग प्राप्त बजेट सीमा, गि आलथशक वषशहरुको 
यथाथश आय र  िाि ुआलथशक वषशको संर्ोलिि अनमुानका आिारमा 
आगामी आलथशक वषशका िालग आय अनमुान ियार गने, 

   (ङ)  आगामी आलथशक वषशको िालग आधिररक आय सङ्किनको धयनुिम 
िेक्का अङ्क अनमुान गने,  

   (ि)  गाउँपालिकाको राजस्व पररिािन नीलि िजुशमा िथा पनुराविोकन गने, 

   (छ)  आगामी आलथशक वषशका िालग राजस्व प्रर्ासन सिुारको कृयाकिाप 
लनिाशरण िथा कायाशधवयनका िालग आवश्यक श्रोिको अनमुान ियार 
गने, 

   (ज)  आगामी आलथशक वषशको राजस्व नीलि एवम ्कर िथा गैर करका दर 
पररमाजशन सभबधिी ववषयमा सरोकारवािाहरुसँग परामर्श गने, 

   (झ)  आगामी आलथशक वषशको िालग आलथशक  नको मस्यौदा ियार गने, 

   (ञ)   सलमलििे आवश्यक देखेका अधय ववषयमा छिफि गने ।   

   (ट)   उजल्िजखि कृयाकिापहरुको आिारमा सलमलिको प्रलिवेदन ियार गरी 
कायशपालिकामा पेर् गने । 

पररच्छेद – ५ 

दर लनिाशरण, आय प्रिपेण िथा आवलिक सलमिा गने  
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१०. दर लनिाशरण गदाश ध्यान ठदनपुनेाः (१) सलमलििे करका दर लनिाशरणका िालग लसफाररस गदाश 
करदािाको कर लिनश सक्ने िमिािाई आिार मानु्न पनेछ ।  

  (२) गैर करका दर लनिाशरणका िालग लसफाररस गदाश वस्ि ु वा सेवाको िागि, 

सञ्चािन र ममशि सभभार खिशिाई आिार मान्नु पनेछ ।  

  (३) सलमलििे उपदफा (१) र (२) बमोजजम कर र गैर करको दर लसफाररस गदाश 
लछमेकी स्थानीय िहिे लनिाशरण गरेको दररेटिाई समेि ध्यान ठदनपुनेछ ।  

  (४) कर िथा गैर करका दरहरु पनुराविोकन गदाश ववगिको दरमा एकै पटक िूिो 
अनपुािमा बवृि नहनुेगरी लसफाररस गनुशपनेछ ।  

११. आय प्रिपेण गनेाः (१) सलमलििे दफा ९ बमोजजम लनिाशरण गरेको कर िथा गैर करको दर 
िथा उपिब्ि सूिना एवम ्िथ्याङ्क अनरुुप कर िथा गैर करको आिार यवकन गरी आगामी 
आलथशक वषशको आधिररक आयको प्रिेपण गनुशपनेछ ।  

  (२) नेपाि सरकार िथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, राजस्व बाँडफाँट र 
प्राकृलिक श्रोिको उपयोगबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी रकमको अनमुान गदाश प्राप्त भएको बजेट 
सीमािाई आिार मान्नु पनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त हनुे आयको सभबधिमा सभबजधिि पिसँग भएको सभझौिािाई 
आिार मान्नु पनेछ ।  

  (४) सलमलििे यस दफा बाजजम आय प्रिेपण गदाश जनसहभालगिा र अधिर स्थानीय 
िह सहयोगस्वरुप प्राप्त हनुे रकमको समेि अनमुान गनुशपनेछ ।  

  (५) राजस्व प्रिेपण गदाश अविभबन गनश सवकने ववलि अनसूुिी –१ मा 
िोवकएबमोजजम हनुेछ ।  

  (६) सलमलििे आय प्रिेपणको िालग महािेखा लनयधत्रक कायाशियिे समय समयमा 
िोवकठदए बमोजजमको एकीकृि आलथशक सङ्केि, वगीकरण र व्या्या अनरुुपको अनसूुिी –२ 
बमोजजमको ढाँिा प्रयोग गनुशपनेछ ।  
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१२.  आयको आवलिक सलमिा गनुशपनेाः (१) सलमलििे कायशपालिकाको तै्रमालसक र वावषशक प्रगलि 
समीिा बैिकमा आयको वावषशक िथा तै्रमालसक िक्ष्य र यथाथश प्रगलि वववरण ियार गरी 
पेर् गनुशपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम पेर् गररने प्रगलि वववरणमा राजस्व नीलि, सिुारमा 
कृयाकिाप, िक्ष्य अनसुार राजस्व पररिािन भए नभएको र राजस्व पररिािनमा देजखएका 
समस्या एवम ्समािानका उपायहरु समेि समावेर् गनुशपनेछ ।  

१३.  उपसलमलि वा कायशदि गिन गनश सवकनाेः (१) सलमलििे आफ्नो काममा सहयोग पगु्नेगरी 
आवश्यकिा अनसुार सलमलिका सदस्यको संयोजकत्वमा सभबजधिि ववषय िेत्रका ववज्ञ समेि 
समावेर् भएको उपसलमलि वा कायशदि गिन गनश सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गिन हनुे उपसलमलि वा कायशदिको कायशवववरण त्यस्िो 
उपसलमलि वा कायशदि गिन गदाशकै बखि िोवकठदन ुपनेछ ।  

  (३) यस दफा बमोजजम गिन हनुे उपसलमलि वा कायशदिका सदस्यिाई कुनै 
वकलसमको सेवा सवुविा उपिब्ि गराउन ुपने अवस्थामा कायशपालिकािे िोकेबमोजजम हनुेछ 
।  

 

पररच्छेद– ६ 

ववववि 

१४.  सलमलिको प्रलिवेदनाः (१) सलमलििे आफुिे गरेको कामको वावषशक प्रलिवेदन ियार गरी 
कायशपालिकामा पेर् गनुशपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम पेर् गररने वावषशक प्रलिवेदनको ढाँिा अनसूुिी ३ मा 
िोवकएबमोजजम हनुेछ ।   

१५.  सजिवािय सभबधिी व्यवस्थााः (१) राजस्व र्ाखा/उपर्ाखा वा राजस्व सभबधिी काम गनश 
िोवकएको एकार्िे सलमलिको सजिवाियको रुपमा काम गनेछ । 
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  (२) सजिवाियिे सलमलिको लनणशय पजुस्िका सरुजिि रुपमा राख्न ेिथा यस कायशववलि 
बमोजजम ियार गररने प्रलिवेदन एवम ् राजस्वसँग सभबजधिि सूिना र िथ्याङ्कको व्यवजस्थि 
अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

१६.  अलिकार प्रत्यायोजनाः संयोजकिे आफुिाई प्राप्त अलिकार सलमलिका सदस्यिाई प्रत्यायोजन 
गनश सक्नेछ । 

१७.  बैिक भत्ााः सलमलिका पदालिकारीहरुिे पाउने बैिक भत्ा िथा अधय सवुविा प्रदेर् काननु 
बमोजजम हनुेछ ।  

१८.  बािा अड्काउ फुकाउन ेअलिकाराः यस कायशववलिमा उजल्िजखि कुनै कुरामा ठिवविा वा कुनै 
बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा कायशपालिकािे त्यस्िो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनसूुिी – १ 

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सभबजधिि) 

राजस्व प्रिपेणका िालग अविभबन गररन ेववलि 

 

१   िथ्याङ्कीय आिाराः करदािा सं्या                     ======  करको औसि दर ======= दायरामा ल्याउन सवकन े
प्रलिर्ि । 

२.  ववगिको आय ववृिको प्रवजृत्ाः कजभिमा ३ देखी ५ बषशको औषि वावषशक ववृिदर लनकािी 
अजधिम वषशको अनमुालनि आयमा सोही प्रलिर्िको आिारमा ववृि गदै जाने । 

३.  ववलनयोजन िथा त्यसपलछ एकमषु्ट (Lum Sum)ववृि दराः सङ्घ र प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हनुे 
राजस्व बाँडफाँट िथा अधय लनकायबाट प्राप्त हनुे अनमुालनि रकममा वावषशक १० प्रलिर्िका 
दरिे ववृि गदै जाने । 

४.  सभझौिाको आिाराः ऋण िथा अधय आयको सभझौिा भएमा सोही सभझौिाको आिारमा 
आयको प्रिेपण गने 

५.  अनमुानको आिारमा प्रिेपणाः ववल्कुिै नयाँ आयका स्रोिहरू भई आय अनमुानका िालग कुनै 
आिार उपिब्ि नभएको अवस्था प्रयोग गने । 

६. रू्धय प्रिपेणाः आयको कुनै सभभावना नभएका जर्षशकहरूमा प्रयोग गने । 

  



12 
 

अनसूुिी– २ 

(दफा ११ को उपदफा (६) सँग सभबजधिि) 

एकीकृि आलथशक सङ्किे वगीकरण र व्या्या अनसुार राजस्व िथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

 

 क) राजस्व िथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

/fhZj ;+s]t /fh:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

cf=j= @)==.== sf] 

;+;f]lwtcg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

10000 /fh:jtyfcg'bfg     
11000 s/     
11300 ;DkQL s/     
11310 crn ;DkQLdfnfUg] s/     
11313 ;DklQ s/        
11314 e"dL s/÷dfnkf]t        
11315 3/hUuf /lhi6«]zg b:t'/        
11320 v'b ;DklQdfnfUg] rfn' s/     
11321 3/ axfn s/        
11322 axfn lj6f}/L s/        
11400 j:t' tyf ;]jfdfcfwfl/t s/     
11410 d'Noclej[l4 s/     
14411 afF8kmfF6 eO{ k|fKtx'g] d'=c=s/      
11420 cGtMz'Ns     
14421 afF8kmfF6 eO{ k|fKtx'g] cGtMz'Ns        
11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L 

;fwgdfnfUg] s/ 

    

11451 ;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f, 

Ol/S;f_ 

    

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udfnfUg] s/     
11456 afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] ;jf/L ;fwg s/      
11470 dgf]/+hg tyf lj1fkg s/     
11471 afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] dgf]/~hg s/        
11472 afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] lj1fkg s/        
11600 cGo s/     
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/fhZj ;+s]t /fh:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

cf=j= @)==.== sf] 

;+;f]lwtcg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

11630 s[liftyfkz'hGo sf/f]jf/dfnfUg] s/     
11632 cf]v]6f]kxf/dfnfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L / 

lhjhGt' s/_ 

       

11690 cGo s/     
11691 cGo s/     
13000 cg'bfg     
13100 låkIfLo j}b]lzscg'bfg     
13110 låkIfLo j}b]lzsrfn" cg'bfg     
13111 låkIfLo j}b]lzsrfn" cg'bfg        
13120 låkIfLo j}b]lzs k'"hLutcg'bfg     
13121 l4kIfLo j}b]lzs k'"hLutcg'bfg     
13200 ax'kIfLo j}b]lzscg'bfg     
13210 ax'kIfLo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13211 cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKtrfn' 

cg'bfg 

    

13212 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKtrfn' 

cg'bfg 

    

13220 ax'kIfLo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13221 cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKtk"FhLutcg'bfg 

       

13222 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKtk"FhLutcg'bfg 

       

13230 cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13231 cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13240 cGo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13241 cGo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13300 cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f     
13310 cGt/;/sf/L cg'bfg     
13311 ;dfgLs/0f cg'bfg     
13312 z;t{ cg'bfgrfn'     
13313 z;t{ cg'bfgk"FhLut     
13314 ljif]z cg'bfgrfn'        
13315 ljif]z cg'bfgk"FhLut        
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/fhZj ;+s]t /fh:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

cf=j= @)==.== sf] 

;+;f]lwtcg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

13316 ;dk'/s cg'bfgrfn'        
13317 ;dk'/s cg'bfgk"FhLut        
13318 cGocg'bfgrfn' -;fdflhs ;'/Iff_        
13319 cGocg'bfgk"FhLut        
13400 cGocfGtl/s cg'bfg     
13410 cGocfGtl/s cg'bfg     
13411 cGo ;+:yfutcfGtl/s cg'bfg-;8s af]8{ 

g]kfn_ 

       

13412 cGoJolQmutcfGtl/s cg'bfg -nfut 

;xeflutf_ 

       

14000 cGo /fhZj     
14100 ;DklQaf6 k|fKtcfo     
14110 Jofh     
14111 ljQLo lgsfoaf6 k|fKtJofh     
14119 cGo lgsfoaf6 k||fKtJofh     
14120 nfef+z     
14129 cGo lgsfoaf6 k||fKtnfef+z        
14150 ef8f tyf /f]oN6L     
14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKtcfo     
14153 afF8kmfF6 eO{ k|fKtjg /f]oN6L         
14154 afF8kmfF6 eO{ k|fKtvfgLtyfvlgh ;DaGwL 

/f]oN6L  

       

14155 afF8kmfF6 eO{ k|fKthn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L        
14156 afF8kmfF6 eO{ k|fKtljB'Q ;DaGwL /f]oN6L        
14157 afF8kmfF6 eO{ k|fKtbxQ/ axQ/sf] las|Laf6 

k|fKtx'g] cfo 

       

14158 afF8kmfF6 eO{ k|fKtkj{tf/f]x0f jfktsf] /f]oN6L         
14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L        
14190 cGoz'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[ifLpTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd        
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/fhZj ;+s]t /fh:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

cf=j= @)==.== sf] 

;+;f]lwtcg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd        
14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, 

gS;fcflb_ 

       

14216 lghLwf/f afktsf]] z'Ns        
14217 vfg]kfgL, gx/ tyfs'nf] pkof]u afktsf] z'Ns        
14218 ljB't\ ;]jfz'Ns        
14219 cGo ;]jfz'NstyflaqmL -kfs{, PDj'n]G; 

cflbtyfafn'jf, df6f], sf7 laqmL ;d]t_  

       

14220 k|zf;lgs ;]jfz'Ns     
14221 Goflos b:t'/     
14224 k/LIffz'Ns     
14229 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns -af]nkq, kmf/fdljqmL_     
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 cGok|zf;lgs b:t'/     
14253 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/     
14254 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/     
14260 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns     
14262 ljB't\ ;DaGwL b:t'/     
14263 hn;|f]t ;DaGwLcGo b:t'/ -kfgLlas|L_     
14265 cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLsjg 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     
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/fhZj ;+s]t /fh:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

cf=j= @)==.== sf] 

;+;f]lwtcg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

14400 cg'bfgafx]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' bfjLtyfcGoz'Nsx?     
14511 jLdfbfjLk|fKtL     
14520 cGo /fh:j     
14529 cGo /fh:j        
14530 k"FhLut /fhZj     
14531 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKtcfo     
14610 Joj;fo s/     
14611 Joj;fo s/     
15000 ljljwk|fKtL     
15100 ljljwk|fKtL     
15110 ljljwk|fKtL     
15111 a]?h'     
15112 lgsf;flkmtf{     
15113 cg'bfglkmtf{     
नोटाःअनसूुिी ३ को खण्ड (ङ) र (ि) को िथ्याङ्कको आिारमा ियार हनेु । 
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अनसूुिी–३ 

(दफा १४ को उपदफा (२)सगँ सभवजधिि) 

डङेु्गश्रर गाउँपालिका 
स्थानीय राजस्व परामर्श सलमलिकोवावषशक प्रलिवेदन 

 

(क) पषृ्ठभलूम 

(ख) राजस्वको मौजदुा अवस्थाको ववश्लषेण(राजस्व आभदानीको ववगि ३ देजख ५ 
वषशको प्रवजृत् ववश्लषेण समेि) 

(ग) राजस्व नीलिहरु(प्रस्िाववि) 

(घ) करका आिारहरु(गैर कर समेि) 

क्र.सं. कर िथा गैर करको 
ववद्यमान आिार 

आगामी आलथशक वषशका 
िालग प्रस्िाववि आिार 

पसु्याईं 

    

    

    

    

 

(ङ) आगामी आ.व.को िालग प्रस्िाववि कर िथा गैर कर राजस्व दर 

लस.नं. कर िथा गैर करका 
आिार 

िाि ुआलथशक 
वषशको दर 

प्रस्िाववि 
दर  

पषु्ट्याईं कैवफयि 
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(ि) आगामी आ.व.को िालग अनमुालनि कर िथा गैर कर राजस्व रकम 

लस.नं. राजस्वको 
िेत्रहरु 

गि आ.व.को 
यथाथश 
रकम 

िाि ुआ.व.को 
संर्ोलिि 
अनमुान 

आगामी 
आ.व.
को 

अनमुान 

कैवफयि 

      

      

      

 

(छ) लनष्ट्कषश िथा सझुावहरु 

 

 

                 संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

          cf1fn] , 

          ===================== 
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