
 

 

 

 

 
 

स्थानीय राजपत्र 

देवघाट गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 
खण्डः ५      संखयाः ३      लिलतः २०७८/०३/२१ 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व पराििश सलिलतको 

कायशसम्पादन कायशववलि,  

२०७८ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायशपालिकाको कायाशिय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको 
कायशसञ्चािन कायशववलि, 

२०७८ 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७८/०३/१० 

प्रिाशित लिलत: २०७८/०३/२१ 

प्रस्तावनाः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बिोशजि गठित 
स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको काि, कतशव्य र अलिकारिाई थप स्पष्ट गरी 
सलिलतको भलूिकािाई प्रभावकारी र पररिाििखुी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,  

 देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायशववलि लनयलित गने ऐन,  
२०७४ को दफा ४ बिोशजि गाउँ सभािे यो कायशववलि तजुशिा गरेको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो कायशववलिको नाि “देवघाट गाउँपालिका 
स्थानीय राजश्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८” 
रहेको छ । 

(२) यो कायशववलि स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको लिलतदेशख िागू 
हनुेछ ।  

२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथश निागेिा यस कायशववलििा 
क)  “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछश 

। 

ख) “सलिलत” भन्नािे ऐनको दफा ६५ बिोशजि गिन हनुे स्थानीय 
राजस्व पराििश सलिलत सम्झन ुपछश । 

ग) “संयोजक” भन्नािे सलिलतको संयोजक सम्झन ुपछश । 

घ) “सदस्य” भन्नािे सलिलतको सदस्य सम्झन ुपछश । 

ङ) “सदस्य सशिव” भन्नािे सलिलतको सदस्य सशिव सम्झन ुपछश । 
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पररच्छेद - २ 

राजस्व पराििश सलिलतको कायशिते्र 

३. सलिलतको कायशिते्रः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) िा उल्िेशखत 
कािका अलतररक्त सलिलतको कायशिेत्र देहाय बिोशजि हनुेछः 
क) आय िेक्का बन्दोबस्त तथा राजस्व असिुीको िालग अपनाइएका 

ववलिहरुको अनगुिन र   िूल्याङ्कन गने, 

ख) राजस्व असिुीिा देशखएका सिस्याको पवहिान गरी सिस्या 
सिािानको िालग कायशपालिकािाई सझुाव ठदन,े 

ग) राजस्व प्रिासनिा काि गने जनिशक्तको ििता ववकास सम्बन्िी 
योजना तयार गने, 

घ) राजस्व प्रिासनिा सूिना प्रववलिको उपयोग सम्बन्िी नीलत तथा 
कायशक्रि तयार गने, 

ङ) राजस्व पररिािनको लनयलित अनगुिन तथा िक्ष्य अनसुारको 
राजस्व आम्दानी भए नभएको सिीिा गरी कायशपालिकािाई 
आवश्यक पषृ्ठपोषि ठदन,े  

ि) राजस्व अलभबवृिका िालग नीलतगत, काननुी र संरिनागत सिुार 
सम्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान गने गराउने,  

छ) राजस्व सिुार सम्बन्िी तयार गररएको कायशयोजना कायाशन्वयनिा 
पहि गने,  

ज) करदाता शििा अलभयान सञ्चािन गने गराउने, 
झ) उत्कृष्ट करदाताको पवहिान गरी परुस्कृत गनश कायशपालिकािाई 

लसफाररस गने, 

ञ) प्रत्येक करका िेत्रिा रहेका सम्भाववत करदाता र सम्भाव्य कर 
असिुीको वववरि अद्यावलिक गने, गराउने,  
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ट) करको दायरािा नआएका करदाताहरुको अलभिेख अद्यावलिक 
गरी कर असिुीको िालग ताकेता गने,  गराउन,े  

ि) राजस्व पररिािनका िालग सिन्वय र साझेदारीका सम्भाववत िेत्र 
पवहिान गरी कायशपालिकािाई लसफाररस गने, 

ड) राजस्वको प्रलतवेदन प्रिािीको प्रभावकाररताका िालग आवश्यक 
पषृ्ठपोषि प्रदान गने तथा लनयलित प्रलतवेदन गने व्यवस्था 
लििाउने, 

ढ) कायशपालिकािे तोकेका र सलिलतिे उपयकु्त िहर् याएका अन्य 
कायश गने ।    

 

पररच्छेद - ३ 

सलिलतका पदालिकारीको काि, कतशव्य र अलिकार 

४. संयोजकको काि, कतशव्य र अलिकारः संयोजकको काि, कतशव्य र 
अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ ।  

क) सलिलतको बैिकको अध्यिता गने, 

ख) सलिलतको बैिकको लिलत र सिय तोक्ने,  
ग) बैिकको सम्भाववत कायशसूिी तय गने, 

घ) राजस्व पररिािनसँग सम्बशन्ित अन्तर लनकायगत सिन्वय गने, 

ङ) सलिलतको प्रभावकारी कायशसम्पादनको नेततृ्व गने, 

ि) सदस्यहरुको शजम्िेवारी बाँडफाँट गने, 

छ) सलिलतिे तोकेका अन्य कायश गने ।   

५. सदस्यको काि, कतशव्य र अलिकारः सदस्यको काि, कतशव्य र अलिकार 
देहायबिोशजि हनुेछ । 

क) सलिलतको बैिकिा उपशस्थत भै आफ्नो सझुाव र िारिा राख्न,े   

ख) आफुिाई तोवकएको कायशशजम्िेवारी लनवाशह गने, 



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ५,       संखयाः ३,      लिलतः २०७८/०३/२१ 

 

 

4 देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

 

ग) सलिलतिे तोकेका अन्य कायश गने । 

६. सदस्य सशिवको काि, कतशव्य र अलिकारः सदस्य सशिवको काि, 

कतशव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ । 

क) सलिलतको सशिव भई काि गने,   

ख) संयोजकसँग सिन्वय गरी बैिकको कायशसूिी तयार गने, प्रस्ताव 
तयार गने र सदस्यहरुिाई पत्रािार गने, 

ग) राजस्वसँग सम्बशन्ित ववषयहरुिा आवश्यक सूिना तथा तथ्याङ्क 
सङ्किन, ववश्लषेि गरी सलिलतको बैिकिा पेि गने, 

घ) गाउँपालिकाको राजस्व सिुारका िालग योजना तयारी र 
कायाशन्वयनिा सिन्वय र सहशजकरि गने,  

ङ) राजस्वका आिार, दर र दायराको ववश्लषेि गरी आय अनिुान 
तयार गनश सलिलतिाई सहयोग गने,  

ि) सलिलतिाई आलथशक ववियेकको िस्यौदा तयार गनश सहयोग गने, 

छ) सलिलतको वावषशक प्रलतवेदन तयार गरी सलिलतको बैिकिा पेि 
गने, 

ज) सलिलतको लनिशय कायाशन्वयन गने गराउने, 
झ) सलिलतिे तोकेका अन्य कायश गने ।  

 

पररच्छेद - ४ 

सलिलतको बैिक सम्बन्िी कायशववलि 

७. सलिलतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) सलिलतको बैिक संयोजकिे 
तोकेको लिलत, सिय र स्थानिा बस्नेछ । सलिलतका सदस्यिध्ये 
कशम्तिा एकाउन्न प्रलतित सदस्यको उपशस्थती भएिा बैिकको 
गिपरुक सङ्खखया पगेुको िालननेछ ।  
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 (२) बैिकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुशस्थलतिा 
सलिलतिा प्रलतलनलित्व गने कायशपालिकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ 
सदस्यिे बैिकको अध्यिता गनेछ ।  

 (३) सलिलतको बैिकको लनिशय सवशसम्ितीबाट हनुेछ । सवशसम्िती 
हनु नसकेिा सलिलतका कुि सदस्य सङ्खखयाको बहिुतबाट गरेको 
लनिशय िान्य हनुेछ ।  

 (४) सलिलतिे आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञहरुिाई बैिकिा 
आिन्त्रि गनश सक्नेछ ।  

  (५) बैिकको लनिशय सलिलतको संयोजकिे प्रिाशित गनेछ । 

 

८. सलिलतको बैिक र कायशसूिीः  (१) सलिलतको बैिक आवश्यकता 
अनसुार बस्न सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सलिलतको 
बैिक प्रत्येक आलथशक बषशिा पौष १५ गतेलभत्र र बैिाख १५ गतेलभत्र 
गरी कशम्तिा दईु पटक बस्नपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोशजि पौष १५ गते लभत्र बस्ने बैिकको 
सम्भाववत कायशसूिी देहाय बिोशजि हनुेछः– 

क) राजस्व प्रिासन सिुारका िालग स्वीकृत योजना तथा वावषशक 
कायशक्रि अनरुुपका कृयाकिापहरु कायाशन्वयन अवस्थाको 
सिीिा गरी आवश्यक सिन्वय र सहशजकरि गने, 

ख) अशघल्िो आलथशक वषश र िाि ुआलथशक वषशको िक्ष्य अनसुार 
राजस्व असिुी भए नभएको सिीिा गने, 

ग) आगािी आलथशक वषशको आयको प्रिेपि गरी कायशपालिकािा 
पेि गने, 

घ) सलिलतको वावषशक प्रलतवेदन उपर छिफि गरी कायशपालिकािा 
सझुाव पेि गने, 
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ङ) राजस्व प्रिासनको लनयलित अनगुिनको नलतजा उपर छिफि 
गरी कायशपालिकािा सझुाव पेि गने,  

ि) सलिलतिे आवश्यक िानेका अन्य ववषयिा छिफि गने ।   

 (४)  उपदफा (२) बिोशजि बैिाख १५ गतेलभत्र बस्ने बैिकको 
सम्भाववत कायशसूिी देहाय बिोशजि हनुेछः 

क) िाि ुआलथशक वषशको िैत्र िसान्तसम्िको राजस्व सङ्किनको 
सलििा गरी बाँकी अवलििा उठ्न सक्ने राजस्वको संिोलित 
अनिुान तयार गने,  

ख) आगािी आलथशक वषशको िालग गाउँपालिकािे िगाउन ेकर 
र गैर राजस्वका दर लनिाशरि गने,  

ग) कर र गैर करका दरिा हनुे पररवतशन र राजस्वको दायरा 
ववश्लषेि गरी आगािी आलथशक वषशको आन्तररक आय 
अनिुान तयार गने, 

घ) आगािी आलथशक वषशको िालग प्राप्त बजेट सीिा, गत आलथशक 
वषशहरुको यथाथश आय र  िाि ुआलथशक वषशको संिोलित 
अनिुानका आिारिा आगािी आलथशक वषशका िालग आय 
अनिुान तयार गने, 

ङ) आगािी आलथशक वषशको िालग आन्तररक आय सङ्किनको 
न्यनुति िेक्का अङ्क अनिुान गने,  

ि) गाउँपालिकाको राजस्व पररिािन नीलत तजुशिा तथा 
पनुराविोकन गने, 

छ) आगािी आलथशक वषशका िालग राजस्व प्रिासन सिुारको 
कृयाकिाप लनिाशरि तथा कायाशन्वयनका िालग आवश्यक 
श्रोतको अनिुान तयार गने, 
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ज) आगािी आलथशक वषशको राजस्व नीलत एवि ्कर तथा गैर 
करका दर पररिाजशन सम्बन्िी ववषयिा सरोकारवािाहरुसँग 
पराििश गने, 

झ) आगािी आलथशक वषशको िालग आलथशक ऐनको िस्यौदा तयार 
गने, 

ञ) सलिलतिे आवश्यक देखेका अन्य ववषयिा छिफि गने ।   

ट) उशल्िशखत कृयाकिापहरुको आिारिा सलिलतको प्रलतवेदन 
तयार गरी कायशपालिकािा पेि गने । 

पररच्छेद - ५ 

दर लनिाशरि, आय प्रिपेि तथा आवलिक सलििा गने 

९. दर लनिाशरि गदाश ध्यान ठदनपुनेः (१) सलिलतिे करका दर लनिाशरिका 
िालग लसफाररस गदाश करदाताको कर लतनश सक्न ेिितािाई आिार 
िान्नु पनेछ ।  

 (२) गैर करका दर लनिाशरिका िालग लसफाररस गदाश वस्त ुवा सेवाको 
िागत, सञ्चािन र ििशत सम्भार खिशिाई आिार िान्न ुपनेछ ।  

 (३) सलिलतिे उपदफा (१) र (२) बिोशजि कर र गैर करको दर 
लसफाररस गदाश लछिेकी स्थानीय तहिे लनिाशरि गरेको दररेटिाई सिेत 
ध्यान ठदनपुनेछ ।  

 (४) कर तथा गैर करका दरहरु पनुराविोकन गदाश ववगतको दरिा 
एकै पटक िूिो अनपुातिा बवृि नहनुेगरी लसफाररस गनुशपनेछ ।  

१०. आय प्रिपेि गनेः (१) सलिलतिे दफा ९ बिोशजि लनिाशरि गरेको 
कर तथा गैर करको दर तथा उपिब्ि सूिना एवि ्तथ्याङ्क अनरुुप 
कर तथा गैर करको आिार यवकन गरी आगािी आलथशक वषशको 
आन्तररक आयको प्रिेपि गनुशपनेछ ।  
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 (२) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, राजस्व 
बाँडफाँट र प्राकृलतक श्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हनु ेरोयल्टी रकिको 
अनिुान गदाश प्राप्त भएको बजटे सीिािाई आिार िानु्न पनेछ ।  

 (३) ऋिबाट प्राप्त हनुे आयको सम्बन्ििा सम्बशन्ित पिसँग भएको 
सम्झौतािाई आिार िान्नु पनेछ ।  

 (४) सलिलतिे यस दफा बाशजि आय प्रिेपि गदाश जनसहभालगता र 
अन्तर स्थानीय तह सहयोग स्वरुप प्राप्त हनुे रकिको सिेत अनिुान 
गनुशपनेछ ।  

 (५) राजस्व प्रिेपि गदाश अविम्बन गनश सवकने ववलि अनसूुिी १ िा 
तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

 (६) सलिलतिे आय प्रिेपिको िालग िहािेखा लनयन्त्रक कायाशियिे 
सिय सियिा तोवकठदए बिोशजिको एकीकृत आलथशक सङे्कत, वगीकरि 
र व्याखया अनरुुपको अनसूुिी २ बिोशजिको ढाँिा प्रयोग गनुशपनेछ 
।  

११. आयको आवलिक सलििा गनुशपनेः (१) सलिलतिे कायशपालिकाको 
तै्रिालसक र वावषशक प्रगलत सिीिा बैिकिा आयको वावषशक तथा 
तै्रिालसक िक्ष्य र यथाथश प्रगलत वववरि तयार गरी पेि गनुशपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि पेि गररने प्रगलत वववरििा राजस्व नीलत, 

सिुारिा कृयाकिाप, िक्ष्य अनसुार राजस्व पररिािन भए नभएको र 
राजस्व पररिािनिा देशखएका सिस्या एवि ् सिािानका उपायहरु 
सिेत सिावेि गनुशपनेछ ।  

१२. उपसलिलत वा कायशदि गिन गनश सवकनेः (१) सलिलतिे आफ्नो 
काििा सहयोग पगु्नेगरी आवश्यकता अनसुार सलिलतका सदस्यको 
संयोजकत्विा सम्बशन्ित ववषय िते्रका ववज्ञ सिेत सिावेि भएको 
उपसलिलत वा कायशदि गिन गनश सक्नेछ ।  
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 (२) उपदफा (१) बिोशजि गिन हनुे उपसलिलत वा कायशदिको 
कायशवववरि त्यस्तो उपसलिलत वा कायशदि गिन गदाशकै बखत 
तोवकठदन ुपनेछ ।  

 (३) यस दफा बिोशजि गिन हनु े उपसलिलत वा कायशदिका 
सदस्यिाई कुन ैवकलसिको सेवा सवुविा उपिब्ि गराउन ुपने अवस्थािा 
कायशपालिकािे तोकेबिोशजि हनुेछ ।  

 

पररच्छेद - ६ 

ववववि 

१३. सलिलतको प्रलतवेदनः (१) सलिलतिे आफुिे गरेको कािको वावषशक 
प्रलतवेदन तयार गरी कायशपालिकािा पेि गनुशपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि पेि गररने वावषशक प्रलतवेदनको ढाँिा 
अनसूुिी ३ िा तोवकए बिोशजि हनुेछ ।   

१४. सशिवािय सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) राजस्व िाखा/उपिाखा वा राजस्व 
सम्बन्िी काि गनश तोवकएको एकाइिे सलिलतको सशिवाियको रुपिा 
काि गनेछ । 

 (२) सशिवाियिे सलिलतको लनिशय पशुस्तका सरुशित रुपिा राख्न ेतथा 
यस कायशववलि बिोशजि तयार गररने प्रलतवेदन एवि ् राजस्वसँग 
सम्बशन्ित सूिना र तथ्याङ्कको व्यवशस्थत अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

१५. अलिकार प्रत्यायोजनः संयोजकिे आफुिाई प्राप्त अलिकार सलिलतका 
सदस्यिाई प्रत्यायोजन गनश सक्नेछ । 

१६. बैिक भत्ाः सलिलतका पदालिकारीहरुिे पाउने बैिक भत्ा तथा 
अन्य सवुविा प्रदेि काननु बिोशजि हनुेछ ।  
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१७. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः यस कायशववलििा उशल्िशखत कुन ै
कुरािा ठद्ववविा वा कुनै बािा अड्काउ उत्पन्न भएिा कायशपालिकािे 
त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनसूुिी - १ 

(दफा १० को उपदफा (५) सँग सम्बशन्ित) 

राजस्व प्रिपेिका िालग अविम्बन गररने ववलि 

 

१   तथ्याङ्कीय आिारः करदाता संखया X करको औसत दर X दायरािा ल्याउन 
सवकने प्रलतित । 

२.  ववगतको आय वृविको प्रवृशत्ः कशम्तिा ३ देखी ५ बषशको औषत वावषशक 
वृविदर लनकािी अशन्ति वषशको अनिुालनत आयिा सोही प्रलतितको आिारिा 
वृवि गदै जाने । 

३.  ववलनयोजन तथा त्यसपलछ एकिषु्ट (Lum Sum) वृवि दरः सङ्घ र प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य लनकायबाट प्राप्त हनु े
अनिुालनत रकििा वावषशक १० प्रलतितका दरिे वृवि गदै जान े। 

४.  सम्झौताको आिारः ऋि तथा अन्य आयको सम्झौता भएिा सोही 
सम्झौताको आिारिा आयको प्रिेपि गने 

५.  अनिुानको आिारिा प्रिेपिः ववल्कुिै नया ँआयका स्रोतहरू भई आय 
अनिुानका िालग कुन ैआिार उपिब्ि नभएको अवस्था प्रयोग गने । 

६. िून्य प्रिेपिः आयको कुन ैसम्भावना नभएका शिषशकहरूिा प्रयोग गने । 

  



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ५,       संखयाः ३,      लिलतः २०७८/०३/२१ 

 

 

12 देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

 

अनसूुिी - २ 

(दफा १० को उपदफा (६) सँग सम्बशन्ित) 

एकीकृत आलथशक सङ्कते वगीकरि र व्याखया अनसुार राजस्व तथा अनदुान प्रालप्तको 
अनिुान 

 

 क) राजस्व तथा अनदुान प्रालप्तको अनिुान 

/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/     
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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 

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     
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_        
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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 

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  

       

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_ 
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15 देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

 

/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 

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'/     
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     
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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 

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{     

नोटः अनसूुिी ३ को खण्ड (ङ) र (ि) को तथ्याङ्कको आिारिा तयार हनेु । 
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17 देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

 

अनसूुिी– ३ 

(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सम्वशन्ित) 

देवघाट गाउँपालिका 
स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको वावषशक प्रलतवेदन 

 

(क) पषृ्ठभलूि 

 

(ख) राजस्वको िौजदुा अवस्थाको ववश्लषेि (राजस्व आम्दानीको ववगत ३ 
देशख ५ वषशको प्रवशृत् ववश्लषेि सिेत) 

 

(ग) राजस्व नीलतहरु (प्रस्ताववत) 

 

(घ) करका आिारहरु (गैर कर सिेत) 

क्र.सं. 
कर तथा गैर करको 
ववद्यिान आिार 

आगािी आलथशक वषशका 
िालग प्रस्ताववत आिार 

पसु्याईं 

    
    
    
    

 

(ङ) आगािी आ.व.को िालग प्रस्ताववत कर तथा गैर कर राजस्व दर 

लस.नं. 
कर तथा गैर करका 

आिार 

िाि ुआलथशक वषशको 
दर 

प्रस्ताववत 
दर 

पषु्ट्याईं कैवफयत 
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18 देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व पराििश सलिलतको कायशसञ्चािन कायशववलि, २०७८ 

 

      
      
      
      

 

(ि) आगािी आ.व.को िालग अनिुालनत कर तथा गैर कर राजस्व रकि 

लस.नं. 
राजस्वको 
िते्रहरु 

गत आ.व.को 
यथाथश रकि 

िाि ु आ.व.को 
संिोलित अनिुान 

आगािी आ.व.को 
अनिुान 

कैवफयत 

      
      
      
      

 

(छ) लनष्ट्कषश तथा सझुावहरु 

 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 

सदस्य ................. 
 

 

 

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


