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गरेूवा गाउँपालिकाको  
स्थानीय राजस्व परामर्श सममतिको कायशसञ्चािन कायशतवधि, २०७८ 

 
प्रमाणिकरि ममति : २०७८/०९/०७ 

प्रस्िावनााः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोणजम गठिि स्थानीय राजस्व परामर्श सममतिको 
काम, किशव्य र अधिकारिाई थप स्पष्ट गरी सममतिको भमूमकािाई प्रभावकारी र पररिाममखुी बनाउन वाञ्छनीय 
भएकोि,े  

 गरेूवा गाउँपालिकाको प्रर्ासकीय कायशतवधि ननयममि गन े ऐन, २०७६ को दफा ४ बमोणजम गाउँ 
कायशपालिकाि ेयो कायशतवधि िजुशमा गरकेो छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारम्भभक 

१. संलिप्ि नाम र प्रारभभाः (१) यो कायशतवधिको नाम “गरेूवा गाउँपालिका स्थानीय राजस्व परामर्श सममतिको 
कायशसञ्चािन कायशतवधि, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो कायशतवधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्न भएको ममतिदणेख िाग ूहुनछे ।  

२. पररभाषााः तबषय वा प्रसङ्गि ेअको अथश निागमेा यस कायशतवधिमा,– 

  (क) “ऐन” भन्नाि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सभझन ुपछश । 

  (ख)  “सममति” भन्नाि ेऐनको दफा ६५ बमोणजम गिन हुन ेस्थानीय राजस्व परामर्श सममति 
सभझन ुपछश  

  (ग)  “संयोजक” भन्नाि ेसममतिको संयोजक सभझन ुपछश । 

  (घ)  “सदस्य” भन्नाि ेसममतिको सदस्य सभझन ुपछश । 

  (ङ)   “सदस्य सधचव” भन्नाि ेसममतिको सदस्य सधचव सभझन ुपछश । 

 

 

पररच्छेद– २ 

राजस्व परामर्श सममतिको कायशिते्र 

३.  सममतिको कायशिते्राः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्िणेखि कामका अतिररक्त सममतिको कायशिते्र 
दहेाय बमोणजम हुनछेाः 

    (क)  आय िके्का बन्दोबस्ि िथा राजस्व असिुीको िातग अपनाइएका तवधिहरुको 
अनगुमन र   मलू्याङ्कन गन,े 
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   (ख)  राजस्व असिुीमा दणेखएका समस्याको पनहचान गरी समस्या समािानको िातग 
कायशपालिकािाई सझुाव ददन,े 

       (ग)  राजस्व प्रर्ासनमा काम गन ेजनर्धक्तको िमिा तवकास सभबन्िी योजना ियार 
गन,े 

       (घ)  राजस्व प्रर्ासनमा सचूना प्रतवधिको उपयोग सभबन्िी नीति िथा कायशक्रम ियार 
गन,े 

   (ङ)  राजस्व पररचािनको ननयममि अनगुमन िथा िक्ष्य अनसुारको राजस्व आभदानी 
भए नभएको समीिा गरी कायशपालिकािाई आवश्यक पषृ्िपोषि ददन,े  

   (च)  राजस्व अमभबनृिका िातग नीतिगि, काननुी र संरचनागि सिुार सभबन्िी 
अध्ययन अनसुन्िान गन ेगराउन,े  

    (छ)  राजस्व सिुार सभबन्िी ियार गररएको कायशयोजना कायाशन्वयनमा पहि गन,े  

     (ज)  करदािा मर्िा अमभयान सञ्चािन गन ेगराउन,े 

     (झ)  उत्कृष्ट करदािाको पनहचान गरी परुस्कृि गनश कायशपालिकािाई धसफाररस गन,े 

   (ञ)  प्रत्यके करका िते्रमा रहकेा सभभातवि करदािा र सभभाव्य कर असिुीको तववरि 
अद्यावधिक गन,े गराउन,े  

    (ट)  करको दायरामा नआएका करदािाहरुको अमभिखे अद्यावधिक गरी कर असिुीको 
िातग िाकेिा गन,े गराउन,े  

    (ि)  राजस्व पररचािनका िातग समन्वय र साझेदारीका सभभातवि िते्र पनहचान गरी 
कायशपालिकािाई धसफाररस गन,े 

   (ड)  राजस्वको प्रतिवदेन प्रिािीको प्रभावकाररिाका िातग आवश्यक पषृ्िपोषि प्रदान 
गन ेिथा ननयममि प्रतिवदेन गन ेव्यवस्था ममिाउन,े 

   (ढ) कायशपालिकाि ेिोकेका र सममतिि ेउपयकु्त िहर् याएका अन्य कायश गन े।    

 

पररच्छेद– ३ 

सममतिका पदाधिकारीको काम, किशव्य र अधिकार 

४. संयोजकको काम, किशव्य र अधिकाराः संयोजकको काम, किशव्य र अधिकार दहेाय बमोणजम हुनछेाः–  

   (क)  सममतिको बिैकको अध्यििा गन,े 

   (ख)  सममतिको बिैकको ममति र समय िोक्न,े  

   (ग)  बिैकको सभभातवि कायशसचूी िय गन,े 
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   (घ)  राजस्व पररचािनसगँ सभबम्न्िि अन्िर ननकायगि समन्वय गन,े 

   (ङ)  सममतिको प्रभावकारी कायशसभपादनको निेतृ्व गन,े 

   (च)  सदस्यहरुको णजभमवेारी बाँडफाँट गन,े 

   (छ)  सममतिि ेिोकेका अन्य कायश गन े।   

५. सदस्यको काम, किशव्य र अधिकाराः सदस्यको काम, किशव्य र अधिकार दहेायबमोणजम हुनछे :– 

   (क)  सममतिको बिैकमा उपम्स्थि भ ैआफ्नो सझुाव र िारिा राख्न,े   

   (ख)  आफुिाई िोनकएको कायशणजभमवेारी ननवाशह गन,े 

   (ग)  सममतिि ेिोकेका अन्य कायश गन े। 

६. सदस्य सधचवको काम, किशव्य र अधिकाराः सदस्य सधचवको काम, किशव्य र अधिकार दहेायबमोणजम हुनछे 
:– 

   (क) सममतिको सधचव भई काम गन,े   

   (ख)  संयोजकसगँ समन्वय गरी बिैकको कायशसचूी ियार गन,े प्रस्िाव ियार गन ेर 
सदस्यहरुिाई पत्राचार गन,े 

   (ग)  राजस्वसगँ सभबम्न्िि तवषयहरुमा आवश्यक सचूना िथा िथ्याङ्क सङ्किन, 
तवश्िषेि गरी सममतिको बिैकमा परे् गन,े 

   (घ)  गाउँपालिकाको राजस्व सिुारका िातग योजना ियारी र कायाशन्वयनमा समन्वय 
र सहणजकरि गन,े  

   (ङ)  राजस्वका आिार, दर र दायराको तवश्िषेि गरी आय अनमुान ियार गनश 
सममतििाई सहयोग गन,े  

   (च)  सममतििाई आतथशक तवियकेको मस्यौदा ियार गनश सहयोग गन,े 

   (छ)  सममतिको वातष शक प्रतिवदेन ियार गरी सममतिको बिैकमा परे् गन,े 

   (ज)  सममतिको ननिशय कायाशन्वयन गन ेगराउन,े 

   (झ)  सममतिि ेिोकेका अन्य कायश गन े।  

 

पररच्छेद– ४ 

सममतिको बिैक सभबन्िी कायशतवधि 

७. सममतिको बिैक सभबन्िी व्यवस्थााः (१) सममतिको बिैक संयोजकि ेिोकेको ममति, समय र स्थानमा 
बस्नछे । सममतिका सदस्यमध्य ेकम्भिमा एकाउन्न प्रतिर्ि सदस्यको उपम्स्थिी भएमा बिैकको गिपरुक 
सङ्ख्या पगुकेो मानननछे ।  
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  (२) बिैकको अध्यििा संयोजकि ेगनछे र ननजको अनपुम्स्थतिमा सममतिमा प्रतिननधित्व गन े
कायशपालिकाका सदस्यमध्यबेाट जषे्ि सदस्यि ेबिैकको अध्यििा गनछे ।  

  (३) सममतिको बिैकको ननिशय सवशसभमिीबाट हुनछे । सवशसभमिी हुन नसकेमा सममतिका कुि 
सदस्य सङ्ख्याको बहुमिबाट गरकेो ननिशय मान्य हुनछे ।  

  (४) सममतिि ेआवश्यकिा अनसुार तवषय तवज्ञहरुिाई बिैकमा आमन्त्रि गनश सक्नछे ।  

   (५) बिैकको ननिशय सममतिको संयोजकि ेप्रमाणिि गनछे । 

 

८. सममतिको बिैक र कायशसचूीाः  (१) सममतिको बिैक आवश्यकिा अनसुार बस्न सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िणेखएको भएिा पनन सममतिको बिैक प्रत्यके आतथशक बष शमा 
पौष १५ गिमेभत्र र बरै्ाख १५ गिमेभत्र गरी कम्भिमा दईु पटक बस्नपुनछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोणजम पौष १५ गि ेमभत्र बस्न ेबिैकको सभभातवि कायशसचूी दहेाय बमोणजम 
हुनछेाः– 

      (क)  राजस्व प्रर्ासन सिुारका िातग स्वीकृि योजना िथा वातष शक कायशक्रम अनरुुपका 
कृयाकिापहरु कायाशन्वयन अवस्थाको समीिा गरी आवश्यक समन्वय र 
सहणजकरि गन,े 

     (ख)  अमघल्िो आतथशक वष श र चाि ुआतथशक वष शको िक्ष्य अनसुार राजस्व असिुी भए 
नभएको समीिा गन,े 

   (ग)  आगामी आतथशक वष शको आयको प्रिपेि गरी कायशपालिकामा परे् गन,े 

   (घ)  सममतिको वातष शक प्रतिवदेन उपर छिफि गरी कायशपालिकामा सझुाव परे् गन,े 

      (ङ)  राजस्व प्रर्ासनको ननयममि अनगुमनको नतिजा उपर छिफि गरी 
कायशपालिकामा सझुाव परे् गन,े  

   (च)  सममतिि ेआवश्यक िानकेा अन्य तवषयमा छिफि गन े।   

  (४)  उपदफा (२) बमोणजम बरै्ाख १५ गिमेभत्र बस्न ेबिैकको सभभातवि कायशसचूी दहेाय 
बमोणजम हुनछेाः– 

      (क)  चाि ुआतथशक वष शको चतै्र मसान्िसभमको राजस्व सङ्किनको सममिा गरी बाँकी 
अवधिमा उठ्न सक्न ेराजस्वको संर्ोधिि अनमुान ियार गन,े  

      (ख)  आगामी आतथशक वष शको िातग गाउँपालिकाि ेिगाउन ेकर र गरै राजस्वका दर 
ननिाशरि गन,े  

   (ग)  कर र गरै करका दरमा हुन ेपररविशन र राजस्वको दायरा तवश्िषेि गरी आगामी 
आतथशक वष शको आन्िररक आय अनमुान ियार गन,े 
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      (घ)  आगामी आतथशक वष शको िातग प्राप्ि बजटे सीमा, गि आतथशक वष शहरुको यथाथ श 
आय र  चाि ुआतथशक वष शको संर्ोधिि अनमुानका आिारमा आगामी आतथशक 
वष शका िातग आय अनमुान ियार गन,े 

      (ङ)  आगामी आतथशक वष शको िातग आन्िररक आय सङ्किनको न्यनुिम िके्का अङ्क 
अनमुान गन,े  

      (च)  गाउँ/नगरपालिकाको राजस्व पररचािन नीति िजुशमा िथा पनुराविोकन गन,े 

   (छ)  आगामी आतथशक वष शका िातग राजस्व प्रर्ासन सिुारको कृयाकिाप ननिाशरि िथा 
कायाशन्वयनका िातग आवश्यक श्रोिको अनमुान ियार गन,े 

      (ज)  आगामी आतथशक वष शको राजस्व नीति एवम ्कर िथा गरै करका दर पररमाजशन 
सभबन्िी तवषयमा सरोकारवािाहरुसगँ परामर्श गन,े 

      (झ)  आगामी आतथशक वष शको िातग आतथशक ऐनको मस्यौदा ियार गन,े 

      (ञ)   सममतिि ेआवश्यक दखेकेा अन्य तवषयमा छिफि गन े।   

      (ट)   उम्ल्िणखि कृयाकिापहरुको आिारमा सममतिको प्रतिवदेन ियार गरी 
कायशपालिकामा परे् गन े। 

पररच्छेद– ५ 

दर ननिाशरि, आय प्रिपेि िथा आवधिक सममिा गन े 

९. दर ननिाशरि गदाश ध्यान ददनपुनाेः (१) सममतिि ेकरका दर ननिाशरिका िातग धसफाररस गदाश करदािाको कर 
तिनश सक्न ेिमिािाई आिार मान्न ुपनछे ।  

  (२) गरै करका दर ननिाशरिका िातग धसफाररस गदाश वस्ि ुवा सवेाको िागि, सञ्चािन र ममशि 
सभभार खचशिाई आिार मान्न ुपनछे ।  

  (३) सममतिि ेउपदफा (१) र (२) बमोणजम कर र गरै करको दर धसफाररस गदाश नछमकेी स्थानीय 
िहि ेननिाशरि गरकेो दररटेिाई समिे ध्यान ददनपुनछे ।  

  (४) कर िथा गरै करका दरहरु पनुराविोकन गदाश तवगिको दरमा एकै पटक िूिो अनपुािमा बनृि 
नहुनगेरी धसफाररस गनुशपनछे ।  

१०. आय प्रिपेि गनाेः (१) सममतिि ेदफा ९ बमोणजम ननिाशरि गरकेो कर िथा गरै करको दर िथा उपिब्ि 
सचूना एवम ्िथ्याङ्क अनरुुप कर िथा गरै करको आिार यनकन गरी आगामी आतथशक वष शको आन्िररक 
आयको प्रिपेि गनुशपनछे ।  

  (२) नपेाि सरकार िथा प्रदरे् सरकारबाट प्राप्ि हुन ेअनदुान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक 
श्रोिको उपयोगबाट प्राप्ि हुन ेरोयल्टी रकमको अनमुान गदाश प्राप्ि भएको बजटे सीमािाई आिार मान्न ु
पनछे ।  
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  (३) ऋिबाट प्राप्ि हुन ेआयको सभबन्िमा सभबम्न्िि पिसगँ भएको सभझौिािाई आिार मान्न ु
पनछे ।  

  (४) सममतिि ेयस दफा बाणजम आय प्रिपेि गदाश जनसहभातगिा र अन्िर स्थानीय िह सहयोग 
स्वरुप प्राप्ि हुन ेरकमको समिे अनमुान गनुशपनछे ।  

  (५) राजस्व प्रिपेि गदाश अविभबन गनश सनकन ेतवधि अनसुचूी १ मा िोनकए बमोणजम हुनछे ।  

  (६) सममतिि ेआय प्रिपेिको िातग महािखेा ननयन्त्रक कायाशियि ेसमय समयमा िोनकददए 
बमोणजमको एकीकृि आतथशक सङ्किे, वगीकरि र व्याख्या अनरुुपको अनसुचूी २ बमोणजमको ढाँचा प्रयोग 
गनुशपनछे ।  

११.  आयको आवधिक सममिा गनुशपनाेः (१) सममतिि ेकायशपालिकाको त्रमैाधसक र वातष शक प्रगति समीिा बिैकमा 
आयको वातष शक िथा त्रमैाधसक िक्ष्य र यथाथ श प्रगति तववरि ियार गरी परे् गनुशपनछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोणजम परे् गररन ेप्रगति तववरिमा राजस्व नीति, सिुारमा कृयाकिाप, िक्ष्य 
अनसुार राजस्व पररचािन भए नभएको र राजस्व पररचािनमा दणेखएका समस्या एवम ्समािानका उपायहरु 
समिे समावरे् गनुशपनछे ।  

१२.  उपसममति वा कायशदि गिन गनश सनकनाेः (१) सममतिि ेआफ्नो काममा सहयोग पगु्नगेरी आवश्यकिा 
अनसुार सममतिका सदस्यको संयोजकत्वमा सभबम्न्िि तवषय िते्रका तवज्ञ समिे समावरे् भएको उपसममति 
वा कायशदि गिन गनश सक्नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोणजम गिन हुन ेउपसममति वा कायशदिको कायशतववरि त्यस्िो उपसममति 
वा कायशदि गिन गदाशकै बखि िोनकददन ुपनछे ।  

  (३) यस दफा बमोणजम गिन हुन ेउपसममति वा कायशदिका सदस्यिाई कुन ै नकधसमको सवेा 
सतुविा उपिब्ि गराउन ुपन ेअवस्थामा कायशपालिकाि ेिोकेबमोणजम हुनछे ।  

 

पररच्छेद– ६ 

तवतवि 

१३.  सममतिको प्रतिवदेनाः (१) सममतिि ेआफुि ेगरकेो कामको वातष शक प्रतिवदेन ियार गरी कायशपालिकामा परे् 
गनुशपनछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोणजम परे् गररन ेवातष शक प्रतिवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ मा िोनकए बमोणजम 
हुनछे ।   

१४.  सधचवािय सभबन्िी व्यवस्थााः (१) राजस्व र्ाखा/उपर्ाखा वा राजस्व सभबन्िी काम गनश िोनकएको 
एकाइि ेसममतिको सधचवाियको रुपमा काम गनछे । 

   (२) सधचवाियि ेसममतिको ननिशय पमु्स्िका सरुलिि रुपमा राख्न ेिथा यस कायशतवधि बमोणजम 
ियार गररन ेप्रतिवदेन एवम ्राजस्वसगँ सभबम्न्िि सचूना र िथ्याङ्कको व्यवम्स्थि अमभिखे राख्न ुपनछे ।  
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१५.  अधिकार प्रत्यायोजनाः संयोजकि ेआफुिाई प्राप्ि अधिकार सममतिका सदस्यिाई प्रत्यायोजन गनश सक्नछे । 

१६.  बिैक भत्ााः सममतिका पदाधिकारीहरुि ेपाउन ेबिैक भत्ा िथा अन्य सतुविा प्रदरे् काननु बमोणजम हुनछे 
।  

१७.  बािा अड्काउ फुकाउन ेअधिकाराः यस कायशतवधिमा उम्ल्िणखि कुन ैकुरामा नितविा वा कुन ैबािा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा कायशपालिकाि ेत्यस्िो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नछे ।  
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अनसुचूी– १ 

(दफा १० को उपदफा (५) सगँ सभबम्न्िि) 

राजस्व प्रिपेिका िातग अविभबन गररन ेतवधि 

 

१   िथ्याङ्कीय आिाराः करदािा संख्या X करको औसि दर X दायरामा ल्याउन सनकन ेप्रतिर्ि । 

२.  तवगिको आय वनृिको प्रवधृत्ाः कम्भिमा ३ दखेी ५ बष शको औषि वातष शक वनृिदर ननकािी अम्न्िम वष शको 
अनमुाननि आयमा सोही प्रतिर्िको आिारमा वनृि गद ैजान े। 

३.  तवननयोजन िथा त्यसपनछ एकमषु्ट (Lum Sum) वनृि दराः सङ्घ र प्रदरे् सरकारबाट प्राप्ि हुन ेराजस्व 
बाँडफाँट िथा अन्य ननकायबाट प्राप्ि हुन ेअनमुाननि रकममा वातष शक १० प्रतिर्िका दरि ेवनृि गद ैजान े
। 

४.  सभझौिाको आिाराः ऋि िथा अन्य आयको सभझौिा भएमा सोही सभझौिाको आिारमा आयको प्रिपेि 
गन े

५.  अनमुानको आिारमा प्रिपेिाः तवल्कुि ैनयाँ आयका स्रोिहरू भई आय अनमुानका िातग कुन ैआिार उपिब्ि 
नभएको अवस्था प्रयोग गन े। 

६. र्नू्य प्रिपेिाः आयको कुन ैसभभावना नभएका मर्ष शकहरूमा प्रयोग गन े। 
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अनसुचूी– २ 
(दफा १० को उपदफा (६) सगँ सभबम्न्िि) 

एकीकृि आतथशक सङ्किे वगीकरि र व्याख्या अनसुार राजस्व िथा अनदुान प्राम्प्िको अनमुान 
 

 क) राजस्व िथा अनदुान प्राम्प्िको अनमुान 

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

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

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

;+;f]lwt cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

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 afF8kmfF6 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns         

11450 
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdf 

nfUg] s/ 

    

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

Ol/S;f_ 

    

11452 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/     

11632 
cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L / 

lhjhGt' s/_ 

       

11690 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        
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/fhZj ;+s]t /fh:j lzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

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

;+;f]lwt cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

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 ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg     

13211 
cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt rfn' 

cg'bfg 

    

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

cg'bfg 

    

13220 ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg     

13221 
cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt 

k"FhLut cg'bfg 

       

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

k"FhLut cg'bfg 

       

13230 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'        

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     

13411 
cGo ;+:yfut cfGtl/s cg'bfg -;8s af]8{ 

g]kfn_ 

       

13412 
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     
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/fhZj ;+s]t /fh:j lzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

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

;+;f]lwt cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo      

14153 afF8kmfF6 eO{ k|fKt jg /f]oN6L         

14154 
afF8kmfF6 eO{ k|fKt vfgL tyf vlgh ;DaGwL 

/f]oN6L  

       

14155 afF8kmfF6 eO{ k|fKt hn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L        

14156 afF8kmfF6 eO{ k|fKt ljB'Q ;DaGwL /f]oN6L        

14157 
afF8kmfF6 eO{ k|fKt bxQ/ axQ/sf] las|Laf6 

k|fKt x'g] cfo 

       

14158 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         

14213 
cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, 

gS;f cflb_ 

       

14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns        

14217 
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf] 

z'Ns 

       

14218 ljB't\ ;]jf z'Ns        

14219 
cGo ;]jf z'Ns tyf laqmL -kfs{, PDj'n]G; 

cflb tyf afn'jf, df6f], sf7 laqmL ;d]t_  

       

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns     

14221 Goflos b:t'/     

14224 k/LIff z'Ns     

14229 
cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns -af]nkq, kmf/fd 

ljqmL_ 

    

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 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'/     
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/fhZj ;+s]t /fh:j lzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

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

;+;f]lwt cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

14263 hn;|f]t ;DaGwL cGo b:t'/ -kfgL las|L_     

14265 
cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLs jg 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     

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{     

नोटाः अनसुचूी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को िथ्याङ्कको आिारमा ियार हुन े। 
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अनसुचूी– ३ 
(दफा १३ को उपदफा (२) सगँ सभवम्न्िि) 

गरेूवा गाउँपालिका 
स्थानीय राजस्व परामर्श सममतिको वातष शक प्रतिवदेन 

 

(क) पषृ्िभमूम 
(ख) राजस्वको मौजदुा अवस्थाको तवश्िषेि (राजस्व आभदानीको तवगि ३ दणेख ५ वष शको प्रवधृत् तवश्िषेि 

समिे) 
(ग) राजस्व नीतिहरु (प्रस्िातवि) 
(घ) करका आिारहरु (गरै कर समिे) 

क्र.सं. कर िथा गरै करको 
तवद्यमान आिार 

आगामी आतथशक वष शका िातग 
प्रस्िातवि आिार 

पसु्याईं 

    
    
    
    

 

(ङ) आगामी आ.व.को िातग प्रस्िातवि कर िथा गरै कर राजस्व दर 

धस.नं. कर िथा गरै करका आिार चाि ुआतथशक वष शको दर प्रस्िातवि 
दर  

पषु्याईं कैनफयि 

      
      
      
      

(च) आगामी आ.व.को िातग अनमुाननि कर िथा गरै कर राजस्व रकम 

धस.नं. राजस्वको 
िते्रहरु 

गि आ.व.को 
यथाथ श रकम 

चाि ुआ.व.को संर्ोधिि 
अनमुान 

आगामी आ.व.को 
अनमुान 

कैनफयि 

      
      
      

 

(छ) ननष्कष श िथा सझुावहरु 

 
 



v08M %    ;+VofM (                   ldltM @)&*÷)(÷)& 

 

 
 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 
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