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प्रस्िावनााः स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा ६५ बमोन्जम गन्िि स्थानीर् राजस्व परामर्श सन्मन्िको काम, किशव्र् 

र अन्िकारिाई थप स्पष्ट गरी सन्मन्िको भून्मकािाई प्रभावकारी र पररणाममुखी बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, बन्दिपुर 

गाउँपान्िकाको कार्शपान्िकािे र्ो कार्शन्वन्ि िजुशमा गरेको छ ।  
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पररच्छेद–१ 

प्रारलम्िक 

१. संलिप्तनामरप्रारम्िाः (१) र्ो कार्शन्वन्िको नाम “बन्दिपुर गाँपान्िकाको राजस्व परामर्श सन्मन्िको कार्शसञ्चािन 

सम्बदिी कार्शन्वन्ि, २०७७” रहकेो छ । 

  (२) र्ो कार्शन्वन्ि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकार्न भएको न्मन्ििेन्ख िागू हुनेछ ।  

२. पररिाषााःन्बषर् वा प्रसङ्गिे अको अथश निागेमा र्स कार्शन्वन्िमा,– 

  (क) “ऐन” भदनािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनु पछश । 

  (ख)  “सन्मन्ि” भदनािे ऐनको िफा ६५ बमोन्जम गिन हुने स्थानीर् राजस्व परामर्श सन्मन्ि सम्झनु पछश । 

  (ग)  “संर्ोजक” भदनािे सन्मन्िको संर्ोजक सम्झनु पछश । 

  (घ)  “सिस्र्” भदनािे सन्मन्िको सिस्र् सम्झनु पछश । 

  (ङ)   “सिस्र् सन्चव” भदनािे सन्मन्िको सिस्र् सन्चव सम्झनु पछश । 

पररच्छेद–२ 

राजस्वपरामर्शसलमलिकोकायशिेत्र 

३. सलमलिकोकायशिेत्राः (१) ऐनको िफा ६५ उपिफा (२) मा उल्िेन्खि कामका अन्िररक्त सन्मन्िको कार्शक्षेत्र िेहार् 

बमोन्जम हुनेछः 

         (क)  आर् िेक्का बदिोबस्ि िथा राजस्व असुिीको िान्ग अपनाइएका न्वन्िहरुको अनुगमन र  मूल्र्ाँकन गने, 

    (ख)  राजस्व असुिीमा िेन्खएका समस्र्ाको पन्हचान गरी समस्र्ा समािानको िान्ग कार्शपान्िकािाई सुझाव न्िने, 

     (ग)  राजस्व प्रर्ासनमा काम गने जनर्न्क्तको क्षमिा न्वकास सम्बदिी र्ोजना िर्ार गने, 

     (घ)  राजस्व प्रर्ासनमा सूचना प्रन्वन्िको उपर्ोग सम्बदिी नीन्ि िथा कार्शक्रम िर्ार गने, 

     (ङ)  राजस्व पररचािनको न्नर्न्मि अनुगमन िथा िक्ष्र् अनुसारको राजस्व आम्िानी भए नभएको समीक्षा गरी 

कार्शपान्िकािाई आवश्र्क पषृ्ठपोषण न्िने,  

   (च)  राजस्व अन्भबनृ्िका िान्ग नीन्िगि, काननुी र संरचनागि सुिार सम्बदिी अध्र्र्न अनुसदिान गने गराउने,  

   (छ)  राजस्व सुिार सम्बदिी िर्ार गररएको कार्शर्ोजना कार्ाशदवर्नमा पहि गने,  

   (ज)  करिािा न्र्क्षा अन्भर्ान सञ्चािन गने गराउने, 
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   (झ)  उत्कृष्ट करिािाको पन्हचान गरी पुरस्कृि गनश कार्शपान्िकािाई न्सफाररस गने, 

  (ञ)  प्रत्र्ेक करका के्षत्रमा रहकेा सम्भान्वि करिािा र सम्भाव्र् कर असुिीको न्ववरण अद्यावन्िक गने, गराउने,  

   (ट)  करको िार्रामा नआएका करिािाहरुको अन्भिेख अद्यावन्िक गरी कर असुिीको िान्ग िाकेिा गने, गराउने,  

   (ि)  राजस्व पररचािनका िान्ग समदवर् र साझेिारीका सम्भान्वि क्षेत्र पन्हचान गरी कार्शपान्िकािाई न्सफाररस गने, 

   (ड)  राजस्वको प्रन्िवेिन प्रणािीको प्रभावकाररिाका िान्ग आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्रिान गने िथा न्नर्न्मि प्रन्िवेिन 

गने व्र्वस्था न्मिाउने, 

  (ढ) कार्शपान्िकािे िोकेका र सन्मन्ििे उपर्ुक्त िहर्ाशएका अदर् कार्श गने ।    

पररच्छेद–३ 

सलमलिकापदालधकारीकोकाम, किशव्यरअलधकार 

४. संयोजककोकाम, किशव्यरअलधकाराः संर्ोजकको काम, किशव्र् र अन्िकार िेहार् बमोन्जम हुनेछः–  

 (क)  सन्मन्िको बैिकको अध्र्क्षिा गने, 

 (ख)  सन्मन्िको बैिकको न्मन्ि र समर् िोक्ने,  

 (ग)  बैिकको सम्भान्वि कार्शसूची िर् गने, 

 (घ)  राजस्व पररचािनसँग सम्बन्दिि अदिर न्नकार्गि समदवर् गने, 

 (ङ)  सन्मन्िको प्रभावकारी कार्शसम्पािनको नेितृ्व गने, 

 (च)  सिस्र्हरुको न्जम्मेवारी बाँडफाँट गने, 

 (छ)  सन्मन्ििे िोकेका अदर् कार्श गने ।   

५. सदस्यकोकाम, किशव्यरअलधकाराः सिस्र्को काम, किशव्र् र अन्िकार िेहार्बमोन्जम हुनेछ :– 

 (क)  सन्मन्िको बैिकमा उपन्स्थि भै आफ्नो सुझाव र िारणा राख्ने,   

 (ख)  आफुिाई िोन्कएको कार्शन्जम्मेवारी न्नवाशह गने, 

 (ग)  सन्मन्ििे िोकेका अदर् कार्श गने । 

६. सदस्यसलचवकोकाम, किशव्यरअलधकाराः सिस्र् सन्चवको काम, किशव्र् र अन्िकार िेहार्बमोन्जम हुनेछ :– 

        (क) सन्मन्िको सन्चव भई काम गने,   

 (ख)  संर्ोजकसँग समदवर् गरी बैिकको कार्शसूची िर्ार गने, प्रस्िाव िर्ार गने र सिस्र्हरुिाई पत्राचार गने, 
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   (ग)  राजस्वसँग सम्बन्दिि न्वषर्हरुमा आवश्र्क सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन, न्वशे्लषण गरी सन्मन्िको बैिकमा 

पेर् गने, 

    (घ)  गाउँपान्िकाको राजस्व सुिारका िान्ग र्ोजना िर्ारी र कार्ाशदवर्नमा समदवर् र सहन्जकरण गने,  

    (ङ)  राजस्वका आिार, िर र िार्राको न्वशे्लषण गरी आर् अनुमान िर्ार गनश सन्मन्ििाई सहर्ोग गन,े  

        (च)  सन्मन्ििाई आन्थशक न्विर्ेकको मस्र्ौिा िर्ार गनश सहर्ोग गने, 

        (छ)  सन्मन्िको वान्षशक प्रन्िवेिन िर्ार गरी सन्मन्िको बैिकमा पेर् गने, 

        (ज)  सन्मन्िको न्नणशर् कार्ाशदवर्न गने गराउने, 

        (झ)  सन्मन्ििे िोकेका अदर् कार्श गने ।  

पररच्छेद–४ 

सलमलिकोबैठकसम्बन्धीकायशलवलध 

७. सलमलिकोबैठकरकायशसूचीाः  (१) सन्मन्िको बैिक आवश्र्किा अनुसार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएिा पन्न सन्मन्िको बैिक प्रत्र्ेक आन्थशक बषशमा पौष १५ गिेन्भत्र 

र बैर्ाख १५ गिेन्भत्र गरी कन्म्िमा िईु पटक बस्नुपनेछ । 

  (३) उपिफा (२) बमोन्जम पौष १५ गिे न्भत्र बस्ने बैिकको सम्भान्वि कार्शसूची िेहार्बमोन्जम हुनेछः– 

      (क)  राजस्व प्रर्ासन सुिारका िान्ग स्वीकृि र्ोजना िथा वान्षशक कार्शक्रम अनुरुपका 

कृर्ाकिापहरु कार्ाशदवर्न अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्र्क समदवर् र सहन्जकरण गने, 

     (ख)  अन्घल्िो आन्थशक वषश र चािु आन्थशक वषशको िक्ष्र् अनुसार राजस्व असुिी भए नभएको 

समीक्षा गने, 

   (ग)  आगामी आन्थशक वषशको आर्को प्रके्षपण गरी कार्शपान्िकामा पेर् गने, 

   (घ)  सन्मन्िको वान्षशक प्रन्िवेिन उपर छिफि गरी कार्शपान्िकामा सुझाव पेर् गने, 

      (ङ)  राजस्व प्रर्ासनको न्नर्न्मि अनुगमनको नन्िजा उपर छिफि गरी कार्शपान्िकामा सुझाव 

पेर् गने,  

   (च)  सन्मन्ििे आवश्र्क िानेका अदर् न्वषर्मा छिफि गने ।   

  (४)  उपिफा (२) बमोन्जम बैर्ाख १५ गिेन्भत्र बस्ने बैिकको सम्भान्वि कार्शसूची िेहार्बमोन्जम हुनेछः– 
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      (क)  चािु आ.व.को चैत्र मसादिसम्मको राजस्व संकिनको सन्मक्षा गरी बाँकी अवन्िमा उि्न सक्ने 

राजस्वको संर्ोन्िि अनुमान िर्ार गन,े  

      (ख)  आगामी आन्थशक वषशको िान्ग गाउँपान्िकािे िगाउने कर र गैर राजस्वका िर न्निाशरण गने,  

   (ग)  कर र गैर करका िरमा हुने पररविशन र राजस्वको िार्रा न्वशे्लषण गरी आगामी आन्थशक वषशको 

आदिररक आर् अनुमान िर्ार गन,े 

      (घ)  आगामी आन्थशक वषशको िान्ग प्राप्त बजेट सीमा, गि आन्थशक वषशहरुको र्थाथश आर् र  चािु 

आन्थशक वषशको संर्ोन्िि अनुमानका आिारमा आगामी आन्थशक वषशका िान्ग आर् अनुमान 

िर्ार गन,े 

      (ङ)  आगामी आन्थशक वषशको िान्ग आदिररक आर् संकिनको दर्ुनिम िेक्का अङ्क अनुमान 

गने,  

      (च)  गाउँपान्िकाको राजस्व पररचािन नीन्ि िजुशमा िथा पुनराविोकन गने, 

   (छ)  आगामी आन्थशक वषशका िान्ग राजस्व प्रर्ासन सुिारको कृर्ाकिाप न्निाशरण िथा 

कार्ाशदवर्नका िान्ग आवश्र्क श्रोिको अनुमान िर्ार गने, 

      (ज)  आगामी आन्थशक वषशको राजस्व नीन्ि एवम् कर िथा गैर करका िर पररमाजशन सम्बदिी न्वषर्मा 

सरोकारवािाहरुसँग परामर्श गने, 

      (झ)  आगामी आन्थशक वषशको िान्ग आन्थशक ऐनको मस्र्ौिा िर्ार गने, 

      (ञ)   सन्मन्ििे आवश्र्क िेखेका अदर् न्वषर्मा छिफि गने ।   

      (ट)   उन्ल्िन्खि कृर्ाकिापहरुको आिारमा सन्मन्िको प्रन्िवेिन िर्ार गरी कार्शपान्िकामा पेर् 

गने । 

८. सलमलिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सन्मन्िको बैिक संर्ोजकिे िोकेको न्मन्ि, समर् र स्थानमा बस्नेछ । 

सन्मन्िका सिस्र्मध्र्े कन्म्िमा एकाउदन प्रन्िर्ि सिस्र्को उपन्स्थिी भएमा बैिकको गणपुरक संख्र्ा पुगेको मान्ननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्र्क्षिा संर्ोजकिे गनछे र न्नजको अनुपन्स्थन्िमा सन्मन्िमा प्रन्िन्नन्ित्व गने कार्शपान्िकाका 

सिस्र्मध्र्ेबाट जेष्ठ सिस्र्िे बैिकको अध्र्क्षिा गनेछ ।  

  (३) सन्मन्िको बैिकको न्नणशर् सवशसम्मिीबाट हुनेछ । सवशसम्मिी हुन नसकेमा सन्मन्िका कुि सिस्र् संख्र्ाको 

बहुमिबाट गरेको न्नणशर् मादर् हुनेछ ।  

  (४) सन्मन्ििे आवश्र्किा अनुसार न्वषर् न्वज्ञहरुिाई बैिकमा आमदत्रण गनश सक्नेछ ।  
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   (५) बैिकको न्नणशर् सन्मन्िको संर्ोजकिे प्रमान्णि गनेछ । 

पररच्छेद–५ 

आयप्रिेपणिथाआवलधकसलमिालवलध 

९. दरलनधाशरणगदाशध्यानलदनुपननाः (१) सन्मन्ििे करका िर न्निाशरणका िान्ग न्सफाररस गिाश करिािाको कर न्िनश सक्न े

क्षमिािाई आिार मादनु पनेछ ।  

  (२) गैर करका िर न्निाशरणका िान्ग न्सफाररस गिाश वस्िु वा सेवाको िागि, सञ्चािन र ममशि सम्भार खचशिाई 

आिार मादनु पनेछ ।  

  (३) सन्मन्ििे उपिफा (१) र (२) बमोन्जम कर र गैर करको िर न्सफाररस गिाश न्छमेकी स्थानीर् िहिे न्निाशरण 

गरेको िररेटिाई समेि ध्र्ान न्िनुपनेछ ।  

  (४) कर िथा गरै करका िरहरु पुनराविोकन गिाश न्वगिको िरमा एकै पटक िुिो अनुपािमा बनृ्ि नहुनेगरी 

न्सफाररस गनुशपनेछ ।  

१०. आयप्रिेपणगननाः (१) सन्मन्ििे िफा ९ बमोन्जम न्निाशरण गरेको कर िथा गरै करको िर िथा उपिब्ि सूचना एवम् 

िथ्र्ाङ्क अनुरुप कर िथा गैर करको आिार र्न्कन गरी आगामी आन्थशक वषशको आदिररक आर्को प्रके्षपण गनुशपनेछ ।  

  (२) नेपाि सरकार िथा प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त हुने अनुिान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृन्िक श्रोिको उपर्ोगबाट 

प्राप्त हुने रोर्ल्टी रकमको अनुमान गिाश प्राप्त भएको बजेट सीमािाई आिार मादनु पनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त हुने आर्को सम्बदिमा सम्बन्दिि पक्षसँग भएको सम्झौिािाई आिार मादनु पनेछ ।  

  (४) सन्मन्ििे आर् प्रके्षपण गिाश जनसहभान्गिा र अदिर स्थानीर् िह सहर्ोगस्वरुप प्राप्त हुने रकमको समेि 

अनुमान गनुशपनेछ ।  

  (५) राजस्व प्रके्षपण गिाश अविम्बन गनश सन्कने न्वन्ि अनुसूची १ मा िोन्कएबमोन्जम हुनेछ ।  

  (६) सन्मन्ििे आर् प्रके्षपणको िान्ग महािेखा न्नर्दत्रक कार्ाशिर्िे समर् समर्मा िोन्कन्िए बमोन्जमको 

एकीकृि आन्थशक सङ्केि, वगीकरण र व्र्ाख्र्ा अनुरुपको अनुसूची २ बमोन्जमको ढाँचा प्रर्ोग गनुशपनेछ ।  

११. आयकोआवलधकसलमिागनुशपननाः (१) सन्मन्ििे कार्शपान्िकाको तै्रमान्सक र वान्षशक प्रगन्ि समीक्षा बैिकमा आर्को 

वान्षशक िथा तै्रमान्सक िक्ष्र् र र्थाथश प्रगन्ि न्ववरण िर्ार गरी पेर् गनुशपनेछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोन्जम पेर् गररने प्रगन्ि न्ववरणमा राजस्व नीन्ि, सुिारमा कृर्ाकिाप, िक्ष्र् अनुसार राजस्व 

पररचािन भए नभएको र राजस्व पररचािनमा िेन्खएका समस्र्ा एवम् समािानका उपार्हरु समेि समावेर् गनुशपनेछ ।  
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१२. उपसलमलि वाकायशदि गठन गनश सलकनेाः (१) सन्मन्ििे आफ्नो काममा सहर्ोग पुग्नेगरी आवश्र्किा अनुसार 

सन्मन्िका कुनै सिस्र्को संर्ोजकत्वमा सम्बन्दिि न्वषर् के्षत्रका न्वज्ञ समेि समावेर् भएको उपसन्मन्ि वा कार्शिि गिन 

गनश सक्नेछ ।  

  (२) उपिफा (१) बमोन्जम गिन हुने उपसन्मन्ि वा कार्शििको कार्शन्ववरण त्र्स्िो उपसन्मन्ि वा कार्शिि गिन 

गिाशकै बखि िोन्कन्िनु पनेछ ।  

  (३) र्स िफा बमोन्जम गिन हुने उपसन्मन्ि वा कार्शििका सिस्र्िाई कुनै सेवा सुन्विा उपिब्ि गराउनु पने 

अवस्थामा कार्शपान्िकािे िोकेबमोन्जम हुनेछ ।  

पररच्छेद–६ 

लवलवध 

१३. सलमलिकोप्रलिवेदनाः (१) सन्मन्ििे आफुिे गरेको कामको वान्षशक प्रन्िवेिन िर्ार गरी कार्शपान्िकामा पेर् गनुशपनेछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोन्जम पेर् गररने वान्षशक प्रन्िवेिनको ढाँचा अनुसूची ३ मा िोन्कएबमोन्जम हुनेछ ।   

१४. सलचवािय सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) राजस्व न्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/उपर्ाखा वा राजस्व सम्बदिी काम गनश 

िोन्कएको एकाइिे सन्मन्िको सन्चवािर्को रुपमा काम गनेछ । 

   (२) सन्चवािर्िे सन्मन्िको न्नणशर् पुन्स्िका िथा र्स कार्शन्वन्ि बमोन्जम िर्ार गररने प्रन्िवेिन एवम् 

राजस्वसँग सम्बन्दिि सूचना र िथ्र्ाङ्कको व्र्वन्स्थि अन्भिेख राख्नु पनेछ ।  

१५. अलधकारप्रत्यायोजनाः संर्ोजकिे आफुिाई प्राप्त अन्िकार सन्मन्िका सिस्र्िाई प्रत्र्ार्ोजन गनश सक्नेछ । 

१६. बैठकित्ााः सन्मन्िका पिान्िकारीहरुिे पाउने बैिक भत्ता िथा अदर् सुन्विा प्रिेर् कानुन बमोन्जम हुनेछ ।  

१७. बाधाअड्काउफुकाउनेअलधकाराः र्स कार्शन्वन्िमा उन्ल्िन्खि कुनै कुरामा न्िन्विा वा कुनै बािा अड्काउ उत्पदन 

भएमा कार्शपान्िकािे त्र्स्िो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनुसूची– १ 

(कार्शन्वन्िको िफा १० को उपिफा (५) सँग सम्बन्दिि) 

राजस्वप्रिेपणकािालगअविम्बनगररनेलवलध 

 

१   िथ्र्ांकीर् आिारः करिािा संख्र्ा X करको औसि िर X िार्रामा ल्र्ाउन सन्कने प्रन्िर्ि । 

२.  न्वगिको आर् वनृ्िको प्रवृन्त्तः औषि वान्षशक वनृ्ििर न्नकािी अन्दिम वषशको अनुमान्नि आर्मा सोही प्रन्िर्िको 

आिारमा वनृ्ि गिै जाने । 

३.  न्वन्नर्ोजन िथा त्र्सपन्छ एकमुष्ट (Lum Sum) वनृ्ि िरः संघ र प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट िथा अदर् 

न्नकार्बाट प्राप्त हुने अनुमान्नि रकममा वान्षशक १० प्रन्िर्िका िरिे वनृ्ि गिै जाने । 

४.  सम्झौिाको आिारः ऋण िथा अदर् आर्को संझौिा भएमा सोही सम्झौिाको आिारमा आर्को प्रके्षपण गने 

५.  अनुमानको आिारमा प्रके्षपणः न्वल्कुिै नर्ाँ आर्का स्रोिहरू भई आर् अनुमानका िान्ग कुनै आिार उपिब्ि नभएको 

अवस्था प्रर्ोग गने । 

६. र्ूदर् प्रके्षपणः आर्को कुनै सम्भावना नभएका न्र्षशकहरूमा प्रर्ोग गने । 
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अनुसूची– २ 

(कार्शन्वन्िको िफा १० को उपिफा (६) सँग सम्बन्दिि) 

एकीकृिआलथशकसङ्केिवगीकरणरव्याख्याअनुसारराजस्विथाअनुदानप्रालप्तकोअनुमान 

 

 क)राजस्विथाअनुदानप्रालप्तकोअनुमान 

/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/        
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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 

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        

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     



बन्दिपुर गाउँपान्िकाको राजस्व परामर्श सन्मन्िको कार्श सञ्चािन कार्शन्वन्ि, २०७७ | 11 

/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 

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     

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  
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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 

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'/     
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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 

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'/     

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     
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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 

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{     

नोट :- अनुसूची ३ को खण्ड (ङ) र (च) को िथ्र्ाङ्कको आिारमा िर्ार हनुे । 
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अनुसूची–३ 

(कार्शन्वन्ि को िफा १३ को उपिफा (२) संग सम्वन्दिि) 

बदिीपुर गाउँपान्िका 

राजस्व परामर्श सन्मन्िको प्रन्िवेिन, .......... 

 

(क) पृष्ठिूलम 

 

(ख) राजस्वकोमौजुदाअवस्थाकोलवशे्लषण(राजस्वआम्दानीकोप्रवृलत्लवशे्लषणसमेि) 

 

(ग) राजस्वनीलिहरु (प्रस्िालवि) 

 

(घ) करकाआधारहरु (गैरकरसमेि) 

क्रस कर िथा गैर करको न्वद्यमान 

आिार 

आगामी आन्थशक वषशका िान्ग 

प्रस्िान्वि आिार 

पुस्ट्र्ाई ं 

    

    

    

    

 

(ङ) आगामीआ.व.कोिालगप्रस्िालविकरिथागैरकरराजस्वदर 

न्स.नं. कर िथा गैर करका 

आिार 

चािु आन्थशक वषशको 

िर 

प्रस्िान्वि 

िर  

पुष््टर्ाई ं कैन्फर्ि 
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(च) आगामीआ.व.कोिालगअनुमालनिकरिथागैरकरराजस्वरकम 

न्स.नं. राजस्वको 

के्षत्रहरु 

गि आ.व.को 

र्थाथश रकम 

चािु आ.व.को 

संर्ोन्िि अनुमान 

आगामी 

आ.व.को 

अनुमान 

कैन्फर्ि 

      

      

      

 

(छ) लनष्कषशिथासुझावहरु 

 

(....................) 

संर्ोजक ................ 

सिस्र् ................. 

 

 
आज्ञािे 

नािः िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


