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सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, आषाढ १३ गते २०७८ साल (संख्या ६ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ६ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको स्थानीर् राजस्व परामिय िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसि, २०७८ 

प्रमाणीकरण समसत : २०७८।०३।१२ 

 
 

प्रस्तावनााः स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोशजम गठित स्थानीर् राजस्व परामिय 
िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकारिाई थप स्पष्ट गरी िसमसतको भसूमकािाई प्रभावकारी र पररणाममिुी 
बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे,  

 सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि सनर्समत गने ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोशजम गाउाँ 
कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि तजुयमा गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्यववसिको नाम “सिरीजङ्घा गाउाँपासिका स्थानीर् राजस्व परामिय 
िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसि, २०७८” रहेको छ । 

  (२) र्ो कार्यववसि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकािन भएको समसतदेशि िागू हनुछे ।  

२. पररभाषााः सबषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा,– 

  (क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िम्झन ुपछय । 

  (ि)  “िसमसत” भन्नािे ऐनको दफा ६५ बमोशजम गिन हनुे स्थानीर् राजस्व परामिय 
िसमसत िम्झन ुपछय । 

  (ग)  “िंर्ोजक” भन्नािे िसमसतको िंर्ोजक िम्झन ुपछय । 

  (घ)  “िदस्र्” भन्नािे िसमसतको िदस्र् िम्झन ुपछय । 

  (ङ)   “िदस्र् िशचव” भन्नािे िसमसतको िदस्र् िशचव िम्झन ुपछय । 

 

 

पररच्छेद– २ 

राजस्व परामिय िसमसतको कार्यिते्र 

३.  िसमसतको कार्यिते्राः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्िेशित कामका असतररक्त िसमसतको 
कार्यिेत्र देहार् बमोशजम हनुछेाः 

   (क)  आर् िेक्का बन्दोबस्त तथा राजस्व अििुीको िासग अपनाइएका ववसिहरुको 
अनगुमन र  मूल्र्ाङ्कन गने, 

   (ि)  राजस्व अििुीमा देशिएका िमस्र्ाको पवहचान गरी िमस्र्ा िमािानको 
िासग कार्यपासिकािाई िझुाव ठदन,े 
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   (ग)  राजस्व प्रिािनमा काम गने जनिशक्तको िमता ववकाि िम्बन्िी र्ोजना 
तर्ार गने, 

   (घ)  राजस्व प्रिािनमा िूचना प्रववसिको उपर्ोग िम्बन्िी नीसत तथा कार्यक्रम 
तर्ार गने, 

   (ङ)  राजस्व पररचािनको सनर्समत अनगुमन तथा िक्ष्र् अनिुारको राजस्व 
आम्दानी भए नभएको िमीिा गरी कार्यपासिकािाई आवश्र्क पषृ्ठपोषण 
ठदन,े  

   (च)  राजस्व असभबवृद्धका िासग नीसतगत, काननुी र िंरचनागत ििुार िम्बन्िी 
अध्र्र्न अनिुन्िान गने गराउन,े  

   (छ)  राजस्व ििुार िम्बन्िी तर्ार गररएको कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा पहि गने,  

   (ज)  करदाता शििा असभर्ान िञ्चािन गने गराउन,े 

   (झ)  उत्कृष्ट करदाताको पवहचान गरी परुस्कृत गनय कार्यपासिकािाई सिफाररि 
गने, 

   (ञ)  प्रत्रे्क करका िेत्रमा रहेका िम्भाववत करदाता र िम्भाव्र् कर अििुीको 
वववरण अद्यावसिक गने, गराउन,े  

   (ट)  करको दार्रामा नआएका करदाताहरुको असभिेि अद्यावसिक गरी कर 
अििुीको िासग ताकेता गने, गराउने,  

   (ि)  राजस्व पररचािनका िासग िमन्वर् र िाझेदारीका िम्भाववत िेत्र पवहचान 
गरी कार्यपासिकािाई सिफाररि गने, 

   (ड)  राजस्वको प्रसतवेदन प्रणािीको प्रभावकाररताका िासग आवश्र्क पषृ्ठपोषण 
प्रदान गने तथा सनर्समत प्रसतवेदन गने व्र्वस्था समिाउन,े 

   (ढ) कार्यपासिकािे तोकेका र िसमसतिे उपर्कु्त िहर् र्ाएका अन्र् कार्य गने ।    

 

पररच्छेद– ३ 

िसमसतका पदासिकारीको काम, कतयव्र् र असिकार 

४. िंर्ोजकको काम, कतयव्र् र असिकाराः िंर्ोजकको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम हनुेछाः–  

   (क)  िसमसतको बैिकको अध्र्िता गने, 

   (ि)  िसमसतको बैिकको समसत र िमर् तोक्न,े  

   (ग)  बैिकको िम्भाववत कार्यिूची तर् गने, 

   (घ)  राजस्व पररचािनिाँग िम्बशन्ित अन्तर सनकार्गत िमन्वर् गने, 

   (ङ)  िसमसतको प्रभावकारी कार्यिम्पादनको नतेतृ्व गने, 

   (च)  िदस्र्हरुको शजम्मेवारी बााँडफााँट गने, 
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   (छ)  िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. िदस्र्को काम, कतयव्र् र असिकाराः िदस्र्को काम, कतयव्र् र असिकार देहार्बमोशजम हनुेछ :– 

   (क)  िसमसतको बैिकमा उपशस्थत भै आनोनो िझुाव र िारणा रान,े   

   (ि)  आफुिाई तोवकएको कार्यशजम्मेवारी सनवायह गने, 

   (ग)  िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

६. िदस्र् िशचवको काम, कतयव्र् र असिकाराः िदस्र् िशचवको काम, कतयव्र् र असिकार देहार्बमोशजम 
हनुेछ :– 

   (क) िसमसतको िशचव भई काम गने,   

   (ि)  िंर्ोजकिाँग िमन्वर् गरी बैिकको कार्यिूची तर्ार गने, प्रस्ताव तर्ार गने 
र िदस्र्हरुिाई पत्राचार गने, 

   (ग)  राजस्विाँग िम्बशन्ित ववषर्हरुमा आवश्र्क िूचना तथा तथ्र्ाङ्क िङ्किन, 

ववश्लषेण गरी िसमसतको बैिकमा पेि गने, 

   (घ)  सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको राजस्व ििुारका िासग र्ोजना तर्ारी र 
कार्ायन्वर्नमा िमन्वर् र िहशजकरण गने,  

   (ङ)  राजस्वका आिार, दर र दार्राको ववश्लषेण गरी आर् अनमुान तर्ार गनय 
िसमसतिाई िहर्ोग गने,  

   (च)  िसमसतिाई आसथयक वविरे्कको मस्र्ौदा तर्ार गनय िहर्ोग गने, 

   (छ)  िसमसतको वावषयक प्रसतवेदन तर्ार गरी िसमसतको बैिकमा पेि गने, 

   (ज)  िसमसतको सनणयर् कार्ायन्वर्न गने गराउन,े 

   (झ)  िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

 

पररच्छेद– ४ 

िसमसतको बैिक िम्बन्िी कार्यववसि 

७. िसमसतको बैिक िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) िसमसतको बैिक िंर्ोजकिे तोकेको समसत, िमर् र स्थानमा 
बस्नेछ । िसमसतका िदस्र्मध्रे् कशम्तमा एकाउन्न प्रसतित िदस्र्को उपशस्थती भएमा बैिकको 
गणपरुक िङ्खख्र्ा पगेुको मासननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्र्िता िंर्ोजकिे गनेछ र सनजको अनपुशस्थसतमा िसमसतमा प्रसतसनसित्व गने 
कार्यपासिकाका िदस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ िदस्र्िे बैिकको अध्र्िता गनेछ ।  

  (३) िसमसतको बैिकको सनणयर् िवयिम्मतीबाट हनुेछ । िवयिम्मती हनु निकेमा िसमसतका 
कुि िदस्र् िङ्खख्र्ाको बहमुतबाट गरेको सनणयर् मान्र् हनुेछ ।  

  (४) िसमसतिे आवश्र्कता अनिुार ववषर् ववज्ञहरुिाई बैिकमा आमन्त्रण गनय िक्नेछ ।  

  (५) बैिकको सनणयर् िसमसतको िंर्ोजकिे प्रमाशणत गनेछ । 
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८. िसमसतको बैिक र कार्यिूचीाः  (१) िसमसतको बैिक आवश्र्कता अनिुार बस्न िक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन िसमसतको बैिक प्रत्रे्क आसथयक 
बषयमा पौष १५ गतेसभत्र र बैिाि १५ गतेसभत्र गरी कशम्तमा दईु पटक बस्नपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पौष १५ गते सभत्र बस्ने बैिकको िम्भाववत कार्यिूची 
देहार्बमोशजम हनुेछाः– 

   (क)  राजस्व प्रिािन ििुारका िासग स्वीकृत र्ोजना तथा वावषयक कार्यक्रम 
अनरुुपका कृर्ाकिापहरु कार्ायन्वर्न अवस्थाको िमीिा गरी आवश्र्क 
िमन्वर् र िहशजकरण गने, 

   (ि)  अशघल्िो आसथयक वषय र चाि ुआसथयक वषयको िक्ष्र् अनिुार राजस्व अििुी 
भए नभएको िमीिा गने, 

   (ग)  आगामी आसथयक वषयको आर्को प्रिेपण गरी कार्यपासिकामा पेि गने, 

   (घ)  िसमसतको वावषयक प्रसतवेदन उपर छिफि गरी कार्यपासिकामा िझुाव पेि 
गने, 

   (ङ)  राजस्व प्रिािनको सनर्समत अनगुमनको नसतजा उपर छिफि गरी 
कार्यपासिकामा िझुाव पेि गने,  

   (च)  िसमसतिे आवश्र्क िानेका अन्र् ववषर्मा छिफि गने ।   

  (४)  उपदफा (२) बमोशजम बैिाि १५ गतेसभत्र बस्ने बैिकको िम्भाववत कार्यिूची 
देहार्बमोशजम हनुेछाः– 

   (क)  चाि ुआसथयक वषयको चैत्र मिान्तिम्मको राजस्व िङ्किनको िसमिा गरी 
बााँकी अवसिमा उठ्न िक्ने राजस्वको िंिोसित अनमुान तर्ार गने,  

   (ि)  आगामी आसथयक वषयको िासग गाउाँपासिकािे िगाउने कर र गैर राजस्वका 
दर सनिायरण गने,  

   (ग)  कर र गैर करका दरमा हनुे पररवतयन र राजस्वको दार्रा ववश्लषेण गरी 
आगामी आसथयक वषयको आन्तररक आर् अनमुान तर्ार गने, 

   (घ)  आगामी आसथयक वषयको िासग प्राप्त बजेट िीमा, गत आसथयक वषयहरुको 
र्थाथय आर् र  चाि ुआसथयक वषयको िंिोसित अनमुानका आिारमा आगामी 
आसथयक वषयका िासग आर् अनमुान तर्ार गने, 

   (ङ)  आगामी आसथयक वषयको िासग आन्तररक आर् िङ्किनको न्र्नुतम िेक्का अङ्क 
अनमुान गने,  

   (च)  सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको राजस्व पररचािन नीसत तजुयमा तथा पनुराविोकन 
गने, 
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   (छ)  आगामी आसथयक वषयका िासग राजस्व प्रिािन ििुारको कृर्ाकिाप सनिायरण 
तथा कार्ायन्वर्नका िासग आवश्र्क श्रोतको अनमुान तर्ार गने, 

   (ज)  आगामी आसथयक वषयको राजस्व नीसत एवम ् कर तथा गैर करका दर 
पररमाजयन िम्बन्िी ववषर्मा िरोकारवािाहरुिाँग परामिय गने, 

   (झ)  आगामी आसथयक वषयको िासग आसथयक ऐनको मस्र्ौदा तर्ार गने, 

   (ञ)   िसमसतिे आवश्र्क देिेका अन्र् ववषर्मा छिफि गने ।   

   (ट)   उशल्िशित कृर्ाकिापहरुको आिारमा िसमसतको प्रसतवेदन तर्ार गरी 
कार्यपासिकामा पेि गने । 

पररच्छेद– ५ 

दर सनिायरण, आर् प्रिपेण तथा आवसिक िसमिा गने  

९. दर सनिायरण गदाय ध्र्ान ठदनपुनेाः (१) िसमसतिे करका दर सनिायरणका िासग सिफाररि गदाय 
करदाताको कर सतनय िक्न ेिमतािाई आिार मानु्न पनेछ ।  

  (२) गैर करका दर सनिायरणका िासग सिफाररि गदाय वस्त ुवा िेवाको िागत, िञ्चािन र 
ममयत िम्भार िचयिाई आिार मानु्न पनेछ ।  

  (३) िसमसतिे उपदफा (१) र (२) बमोशजम कर र गैर करको दर सिफाररि गदाय सछमेकी 
स्थानीर् तहिे सनिायरण गरेको दररेटिाई िमेत ध्र्ान ठदनपुनेछ ।  

  (४) कर तथा गैर करका दरहरु पनुराविोकन गदाय ववगतको दरमा एकै पटक िूिो 
अनपुातमा बवृद्ध नहनुेगरी सिफाररि गनुयपनेछ ।  

१०. आर् प्रिपेण गनेाः (१) िसमसतिे दफा ९ बमोशजम सनिायरण गरेको कर तथा गैर करको दर तथा 
उपिब्ि िूचना एवम ् तथ्र्ाङ्क अनरुुप कर तथा गैर करको आिार र्वकन गरी आगामी आसथयक 
वषयको आन्तररक आर्को प्रिेपण गनुयपनेछ ।  

  (२) नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, राजस्व बााँडफााँट र प्राकृसतक 
श्रोतको उपर्ोगबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी रकमको अनमुान गदाय प्राप्त भएको बजेट िीमािाई आिार 
मानु्न पनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त हनुे आर्को िम्बन्िमा िम्बशन्ित पििाँग भएको िम्झौतािाई आिार 
मानु्न पनेछ ।  

  (४) िसमसतिे र्ि दफा बमोशजम आर् प्रिेपण गदाय जनिहभासगता र अन्तर स्थानीर् तह 
िहर्ोगस्वरुप प्राप्त हनुे रकमको िमेत अनमुान गनुयपनेछ ।  

  (५) राजस्व प्रिेपण गदाय अविम्बन गनय िवकने ववसि अनिूुची १ मा तोवकएबमोशजम हनुछे 
।  



िण्ड ३, िंख्र्ा ६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग २, समसत २०७८.०३.१३ 

 

7 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

  (६) िसमसतिे आर् प्रिेपणको िासग महािेिा सनर्न्त्रक कार्ायिर्िे िमर् िमर्मा तोवकठदए 
बमोशजमको एकीकृत आसथयक िङे्कत, वगीकरण र व्र्ाख्र्ा अनरुुपको अनिूुची २ बमोशजमको ढााँचा 
प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

११.  आर्को आवसिक िसमिा गनुयपनेाः (१) िसमसतिे कार्यपासिकाको तै्रमासिक र वावषयक प्रगसत िमीिा 
बैिकमा आर्को वावषयक तथा तै्रमासिक िक्ष्र् र र्थाथय प्रगसत वववरण तर्ार गरी पेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पेि गररने प्रगसत वववरणमा राजस्व नीसत, ििुारमा कृर्ाकिाप, 

िक्ष्र् अनिुार राजस्व पररचािन भए नभएको र राजस्व पररचािनमा देशिएका िमस्र्ा एवम ्
िमािानका उपार्हरु िमेत िमावेि गनुयपनेछ ।  

१२.  उपिसमसत वा कार्यदि गिन गनय िवकनाेः (१) िसमसतिे आनोनो काममा िहर्ोग पगु्नेगरी आवश्र्कता 
अनिुार िसमसतका िदस्र्को िंर्ोजकत्वमा िम्बशन्ित ववषर् िेत्रका ववज्ञ िमेत िमावेि भएको 
उपिसमसत वा कार्यदि गिन गनय िक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गिन हनुे उपिसमसत वा कार्यदिको कार्यवववरण त्र्स्तो 
उपिसमसत वा कार्यदि गिन गदायकै बित तोवकठदन ुपनेछ ।  

  (३) र्ि दफा बमोशजम गिन हनु े उपिसमसत वा कार्यदिका िदस्र्िाई कुनै वकसिमको 
िेवा िवुविा उपिब्ि गराउन ुपने अवस्थामा कार्यपासिकािे तोकेबमोशजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद– ६ 

ववववि 

१३.  िसमसतको प्रसतवेदनाः (१) िसमसतिे आफुिे गरेको कामको वावषयक प्रसतवेदन तर्ार गरी कार्यपासिकामा 
पेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पेि गररने वावषयक प्रसतवेदनको ढााँचा अनिूुची ३ मा तोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।   

१४.  िशचवािर् िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) राजस्व िािा/उपिािा वा राजस्व िम्बन्िी काम गनय तोवकएको 
एकाइिे िसमसतको िशचवािर्को रुपमा काम गनेछ । 

  (२) िशचवािर्िे िसमसतको सनणयर् पशुस्तका िरुशित रुपमा रान े तथा र्ि कार्यववसि 
बमोशजम तर्ार गररने प्रसतवेदन एवम ्राजस्विाँग िम्बशन्ित िूचना र तथ्र्ाङ्कको व्र्वशस्थत असभिेि 
रान ुपनेछ ।  

१५.  असिकार प्रत्र्ार्ोजनाः िंर्ोजकिे आफुिाई प्राप्त असिकार िसमसतका िदस्र्िाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 
िक्नेछ । 

१६.  बैिक भत्ााः िसमसतका पदासिकारीहरुिे पाउने बैिक भत्ा तथा अन्र् िवुविा प्रदेि काननु बमोशजम 
हनुेछ ।  
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१७.  बािा अड्काउ फुकाउन ेअसिकाराः र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित कुनै कुरामा ठिवविा वा कुनै बािा 
अड्काउ उत्पन्न भएमा कार्यपासिकािे त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ ।  
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अनिूुची– १ 

(दफा १० को उपदफा (५) िाँग िम्बशन्ित) 

राजस्व प्रिपेणका िासग अविम्बन गररन ेववसि 

 

१   तथ्र्ाङ्कीर् आिाराः करदाता िंख्र्ा X करको औित दर X दार्रामा ल्र्ाउन िवकने प्रसतित । 

२.  ववगतको आर् वृवद्धको प्रवृशत्ाः कशम्तमा ३ देिी ५ बषयको औषत वावषयक वृवद्धदर सनकािी अशन्तम 
वषयको अनमुासनत आर्मा िोही प्रसतितको आिारमा वृवद्ध गदै जाने । 

३.  ववसनर्ोजन तथा त्र्िपसछ एकमषु्ट (Lum Sum)वृवद्ध दराः िङ्घ र प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनु े राजस्व 
बााँडफााँट तथा अन्र् सनकार्बाट प्राप्त हनुे अनमुासनत रकममा वावषयक १० प्रसतितका दरिे वृवद्ध गदै 
जाने । 

४.  िम्झौताको आिाराः ऋण तथा अन्र् आर्को िम्झौता भएमा िोही िम्झौताको आिारमा आर्को 
प्रिेपण गने 

५.  अनमुानको आिारमा प्रिेपणाः ववल्कुिै नर्ााँ आर्का स्रोतहरू भई आर् अनमुानका िासग कुनै आिार 
उपिब्ि नभएको अवस्था प्रर्ोग गने । 

६. िून्र् प्रिेपणाः आर्को कुनै िम्भावना नभएका शिषयकहरूमा प्रर्ोग गने । 
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अनिूुची– २ 

(दफा १० को उपदफा (६) िाँग िम्बशन्ित) 

एकीकृत आसथयक िङे्कत वगीकरण र व्र्ाख्र्ा अनिुार राजस्व तथा अनदुान प्रासप्तको अनमुान 

 

 क) राजस्व तथा अनदुान प्रासप्तको 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: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'Noclej[l4 s/     

14411 afF8kmfF6 eO{ k|fKtx'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|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/     

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]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:jlzif{s 
cf=j= @)==.== 

sf] oyfy{ 

cf=j= @)==.== 

sf] cg'dfg 

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

;+;f]lwtcg'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]lzscg'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"FhLutcg'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 cGocfGtl/s cg'bfg     

13410 cGocfGtl/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        
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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 

14150 ef8f tyf /f]oN6L     

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 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        

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

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

       

14220 k|zf;lgs ;]jfz'Ns     

14221 Goflos b:t'/     

14224 k/LIffz'Ns     

14229 cGo k|zf;lgs ;]jfz'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 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     
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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 

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     

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 ljljwk|fKtL     

15100 ljljw k|fKtL     

15110 ljljw k|fKtL     

15111 a]?h'     

15112 lgsf;f lkmtf{     

15113 cg'bfg lkmtf{     

नोटाःअनिूुची ३ को िण्ड (ङ) र (च) को तथ्र्ाङ्कको आिारमा तर्ार हनेु । 
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अनिूुची–३ 

(दफा १३ को उपदफा (२)िाँग िम्वशन्ित) 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
स्थानीर् राजस्व परामिय िसमसतको वावषयक प्रसतवेदन 

 

(क) पषृ्ठभसूम 

 

(ि) राजस्वको मौजदुा अवस्थाको ववश्लषेण(राजस्व आम्दानीको ववगत ३ देशि ५ वषयको प्रवशृत् ववश्लषेण 
िमेत) 

 

(ग) राजस्व नीसतहरु(प्रस्ताववत) 

 

(घ) करका आिारहरु(गैर कर िमेत) 

क्र.िं. कर तथा गैर करको 
ववद्यमान आिार 

आगामी आसथयक वषयका िासग 
प्रस्ताववत आिार 

पसु्याईं 

    

    

    

    

 

(ङ) आगामी आ.व.को िासग प्रस्ताववत कर तथा गैर कर राजस्व दर 

सि.नं. कर तथा गैर करका आिार चाि ुआसथयक वषयको दर प्रस्ताववत दर  पषु्ट्याईं कैवफर्त 

      

      

      

      

      

(च) आगामी आ.व.को िासग अनमुासनत कर तथा गैर कर राजस्व रकम 

सि.नं. राजस्वको 
िते्रहरु 

गत आ.व.को 
र्थाथय रकम 

चाि ुआ.व.को िंिोसित 
अनमुान 

आगामी आ.व. 
को अनमुान 

कैवफर्त 

      

      

      

 

(छ) सनष्ट्कषय तथा िझुावहरु 

 

 

 

 

 

िंर्ोजक ................ 
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िदस्र् ................. 
िदस्र् ................. 
िदस्र् ................. 
िदस्र् ................ 

 

 

 

 

 

cf1fn], 

>L ;Gtf]if l3ld/] 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

l;/Lh‹f ufpFkflnsf, tfKn]h'ª . 


