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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भङ्टस्ताङ 

घयऩझोङ  गाउॉऩाङ्झरकाको 
 स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य सङ्झभङ्झतको कामयसञ्चारन कामयङ्जवङ्झध, 
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घयऩझोङ  गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य सङ्झभङ्झतको कामयसञ्चारन कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

 

प्रस्तावना् स्थानीम सयकाय सञ्चारन  न, २०७४ को दपा ६५ फभोङ्ञजभ गङ्छठत स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकायराई थऩ स्ऩष्ट गयी सङ्झभङ्झतको बङू्झभकाराई प्रबावकायी य ऩङ्चयणाभभङ्टखी 
फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे,  

 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रर्ासकीम कामयङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने  न, २०७७ को दपा ४ फभोङ्ञजभ गाउॉ 
कामयऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा गयेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद– १ 

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामयङ्जवङ्झधको नाभ “स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य सङ्झभङ्झतको कामयसञ्चारन 
कामयङ्जवङ्झध, २०७८” यहेको छ । 

  (२) मो कामयङ्जवङ्झध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकार्न बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनछे ।  

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्झफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा,– 

  (क) “ न” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन  न, २०७४ सभझनङ्ट ऩछय । 

  (ख)  “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे  नको दपा ६५ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य 
सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय  

  (ग)  “सॊमोजक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सभझनङ्ट ऩछय । 

  (घ)  “सदस्म” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सभझनङ्ट ऩछय । 

  (ङ)   “सदस्म सङ्ञचव” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचव सभझनङ्ट ऩछय । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद– २ 

याजस्व ऩयाभर्य सङ्झभङ्झतको कामयऺ ते्र 

३.  सङ्झभङ्झतको कामयऺ ते्र् (१)  नको दपा ६५ उऩदपा (२) भा उल्रेङ्ञखत काभका अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको 
कामयऺ ेत्र देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 
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    (क)  आम ठेक्का फन्दोफस्त तथा याजस्व असङ्टरीको राङ्झग अऩनाइएका ङ्जवङ्झधहरुको 
अनङ्टगभन य   भूल्माङ्कन गने, 

   (ख)  याजस्व असङ्टरीभा देङ्ञखएका सभस्माको ऩङ्जहचान गयी सभस्मा सभाधानको 
राङ्झग कामयऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव ङ्छदन,े 

       (ग)  याजस्व प्रर्ासनभा काभ गने जनर्ङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास सभफन्धी मोजना 
तमाय गने, 

       (घ)  याजस्व प्रर्ासनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग सभफन्धी नीङ्झत तथा कामयक्रभ 
तमाय गने, 

   (ङ)  याजस्व ऩङ्चयचारनको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा रक्ष्म अनङ्टसायको याजस्व 
आभदानी बए नबएको सभीऺा गयी कामयऩाङ्झरकाराई आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण 
ङ्छदन,े  

   (च)  याजस्व अङ्झबफङृ्जिका राङ्झग नीङ्झतगत, कानङ्टनी य सॊयचनागत सङ्टधाय सभफन्धी 
अध्ममन अनङ्टसन्धान गने गयाउन,े  

    (छ)  याजस्व सङ्टधाय सभफन्धी तमाय गङ्चयएको कामयमोजना कामायन्वमनभा ऩहर गने,  

     (ज)  कयदाता ङ्ञर्ऺा अङ्झबमान सञ्चारन गने गयाउन,े 

     (झ)  उत्कृष्ट कयदाताको ऩङ्जहचान गयी ऩङ्टयस्कृत गनय कामयऩाङ्झरकाराई ङ्झसपाङ्चयस 
गने, 

   (ञ)  प्रत्मेक कयका ऺेत्रभा यहेका सभबाङ्जवत कयदाता य सभबाव्म कय असङ्टरीको 
ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गने, गयाउन,े  

    (ट)  कयको दामयाभा नआएका कयदाताहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी कय 
असङ्टरीको राङ्झग ताकेता गने, गयाउने,  

    (ठ)  याजस्व ऩङ्चयचारनका राङ्झग सभन्वम य साझेदायीका सभबाङ्जवत ऺेत्र ऩङ्जहचान 
गयी कामयऩाङ्झरकाराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

   (ड)  याजस्वको प्रङ्झतवेदन प्रणारीको प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण 
प्रदान गने तथा ङ्झनमङ्झभत प्रङ्झतवेदन गने व्मवस्था ङ्झभराउन,े 

   (ढ) कामयऩाङ्झरकारे तोकेका य सङ्झभङ्झतरे उऩमङ्टक्त ठहय    माएका अन्म कामय गने ।    
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ऩङ्चयच्छेद– ३ 

सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

४. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–  

   (क)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने, 

   (ख)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत य सभम तोक्न,े  

   (ग)  फैठकको सभबाङ्जवत कामयसूची तम गने, 

   (घ)  याजस्व ऩङ्चयचारनसॉग सभफङ्ञन्धत अन्तय ङ्झनकामगत सभन्वम गने, 

   (ङ)  सङ्झभङ्झतको प्रबावकायी कामयसभऩादनको नतेतृ्व गने, 

   (च)  सदस्महरुको ङ्ञजभभेवायी फाॉडपाॉट गने, 

   (छ)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।   

५. सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

   (क)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत बै आफ्नो सङ्टझाव य धायणा याख्न,े   

   (ख)  आपङ्ट राई तोङ्जकएको कामयङ्ञजभभेवायी ङ्झनवायह गने, 

   (ग)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

६. सदस्म सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सदस्म सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :– 

   (क) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ गने,   

   (ख)  सॊमोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गने, प्रस्ताव तमाय गने 
य सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

   (ग)  याजस्वसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जवषमहरुभा आवश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क सङ्करन, 

ङ्जवश्लषेण गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेर् गने, 

   (घ)  गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व सङ्टधायका राङ्झग मोजना तमायी य कामायन्वमनभा 
सभन्वम य सहङ्ञजकयण गने,  

   (ङ)  याजस्वका आधाय, दय य दामयाको ङ्जवश्लषेण गयी आम अनङ्टभान तमाय गनय 
सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने,  
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   (च)  सङ्झभङ्झतराई आङ्झथयक ङ्जवधमेकको भस्मौदा तमाय गनय सहमोग गने, 

   (छ)  सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेर् गने, 

   (ज)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कामायन्वमन गने गयाउन,े 

   (झ)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– ४ 

सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी कामयङ्जवङ्झध 

७. सङ्झभङ्झतको फैठक य कामयसूची्  (१) सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्न सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक आङ्झथयक 
फषयभा ऩौष १५ गतेङ्झबत्र य फैर्ाख १५ गतेङ्झबत्र गयी कङ्ञभतभा दङ्टई ऩटक फस्नङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩौष १५ गते ङ्झबत्र फस्ने फैठकको सभबाङ्जवत कामयसूची देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

      (क)  याजस्व प्रर्ासन सङ्टधायका राङ्झग स्वीकृत मोजना तथा वाङ्जषयक कामयक्रभ 
अनङ्टरुऩका कृमाकराऩहरु कामायन्वमन अवस्थाको सभीऺा गयी आवश्मक 
सभन्वम य सहङ्ञजकयण गने, 

     (ख)  अङ्ञघल्रो आङ्झथयक वषय य चारङ्ट आङ्झथयक वषयको रक्ष्म अनङ्टसाय याजस्व असङ्टरी 
बए नबएको सभीऺा गने, 

   (ग)  आगाभी आङ्झथयक वषयको आमको प्रऺेऩण गयी कामयऩाङ्झरकाभा ऩेर् गने, 

   (घ)  सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर गयी कामयऩाङ्झरकाभा सङ्टझाव ऩेर् 
गने, 

      (ङ)  याजस्व प्रर्ासनको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको नङ्झतजा उऩय छरपर गयी 
कामयऩाङ्झरकाभा सङ्टझाव ऩेर् गने,  

   (च)  सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ठानेका अन्म ङ्जवषमभा छरपर गने ।   

  (४)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ फैर्ाख १५ गतेङ्झबत्र फस्ने फैठकको सभबाङ्जवत कामयसूची 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
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      (क)  चारङ्ट आङ्झथयक वषयको चैत्र भसान्तसभभको याजस्व सङ्करनको सङ्झभऺा गयी 
फाॉकी अवङ्झधभा उठ्न सक्ने याजस्वको सॊर्ोङ्झधत अनङ्टभान तमाय गने,  

      (ख)  आगाभी आङ्झथयक वषयको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे रगाउने कय य गैय याजस्वका 
दय ङ्झनधाययण गने,  

   (ग)  कय य गैय कयका दयभा हङ्टने ऩङ्चयवतयन य याजस्वको दामया ङ्जवश्लषेण गयी 
आगाभी आङ्झथयक वषयको आन्तङ्चयक आम अनङ्टभान तमाय गने, 

      (घ)  आगाभी आङ्झथयक वषयको राङ्झग प्राप्त फजेट सीभा, गत आङ्झथयक वषयहरुको 
मथाथय आम य  चारङ्ट आङ्झथयक वषयको सॊर्ोङ्झधत अनङ्टभानका आधायभा आगाभी 
आङ्झथयक वषयका राङ्झग आम अनङ्टभान तमाय गने, 

      (ङ)  आगाभी आङ्झथयक वषयको राङ्झग आन्तङ्चयक आम सङ्करनको न्मङ्टनतभ ठेक्का अङ्क 
अनङ्टभान गने,  

      (च)  गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व ऩङ्चयचारन नीङ्झत तजङ्टयभा तथा ऩङ्टनयावरोकन गने, 

   (छ)  आगाभी आङ्झथयक वषयका राङ्झग याजस्व प्रर्ासन सङ्टधायको कृमाकराऩ ङ्झनधाययण 
तथा कामायन्वमनका राङ्झग आवश्मक श्रोतको अनङ्टभान तमाय गने, 

      (ज)  आगाभी आङ्झथयक वषयको याजस्व नीङ्झत एवभ  कय तथा गैय कयका दय 
ऩङ्चयभाजयन सभफन्धी ङ्जवषमभा सयोकायवाराहरुसॉग ऩयाभर्य गने, 

      (झ)  आगाभी आङ्झथयक वषयको राङ्झग आङ्झथयक  नको भस्मौदा तमाय गने, 

      (ञ)   सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देखेका अन्म ङ्जवषमभा छरपर गने ।   

      (ट)   उङ्ञल्रङ्ञखत कृमाकराऩहरुको आधायभा सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
कामयऩाङ्झरकाभा ऩेर् गने । 

८. सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी व्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा 
फस्नेछ । सङ्झभङ्झतका सदस्मभध्मे कङ्ञभतभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतर्त सदस्मको उऩङ्ञस्थती बएभा फैठकको 
गणऩङ्टयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।  

  (२) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने 
कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  
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  (३) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सवयसभभतीफाट हङ्टनेछ । सवयसभभती हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतका 
कङ्ट र सदस्म सङ्ख्माको फहङ्टभतफाट गयेको ङ्झनणयम भान्म हङ्टनेछ ।  

  (४) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻहरुराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

   (५) फैठकको ङ्झनणयम सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे प्रभाङ्ञणत गनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 

दय ङ्झनधाययण, आम प्रऺऩेण तथा आवङ्झधक सङ्झभऺा गने  

९. दय ङ्झनधाययण गदाय ध्मान ङ्छदनङ्टऩने् (१) सङ्झभङ्झतरे कयका दय ङ्झनधाययणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाय 
कयदाताको कय ङ्झतनय सक्न ेऺभताराई आधाय भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।  

  (२) गैय कयका दय ङ्झनधाययणका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाय वस्तङ्ट वा सेवाको रागत, सञ्चारन य 
भभयत सभबाय खचयराई आधाय भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।  

  (३) सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ कय य गैय कयको दय ङ्झसपाङ्चयस गदाय ङ्झछभेकी 
स्थानीम तहरे ङ्झनधाययण गयेको दययेटराई सभेत ध्मान ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

  (४) कय तथा गैय कयका दयहरु ऩङ्टनयावरोकन गदाय ङ्जवगतको दयभा एकै ऩटक ठूरो 
अनङ्टऩातभा फङृ्जि नहङ्टनेगयी ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टयऩनेछ ।  

१०. आम प्रऺऩेण गने् (१) सङ्झभङ्झतरे दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्झनधाययण गयेको कय तथा गैय कयको दय तथा 
उऩरब्ध सूचना एवभ  तथ्माङ्क अनङ्टरुऩ कय तथा गैय कयको आधाय मङ्जकन गयी आगाभी आङ्झथयक 
वषयको आन्तङ्चयक आमको प्रऺेऩण गनङ्टयऩनेछ ।  

  (२) नेऩार सयकाय तथा प्रदेर् सयकायफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान, याजस्व फाॉडपाॉट य प्राकृङ्झतक 
श्रोतको उऩमोगफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी यकभको अनङ्टभान गदाय प्राप्त बएको फजेट सीभाराई आधाय 
भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।  

  (३) ऋणफाट प्राप्त हङ्टने आमको सभफन्धभा सभफङ्ञन्धत ऩऺसॉग बएको सभझौताराई आधाय 
भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।  

  (४) सङ्झभङ्झतरे मस दपा फाङ्ञजभ आम प्रऺेऩण गदाय जनसहबाङ्झगता य अन्तय स्थानीम तह 
सहमोग स्वरुऩ प्राप्त हङ्टने यकभको सभेत अनङ्टभान गनङ्टयऩनेछ ।  
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  (५) याजस्व प्रऺेऩण गदाय अवरभफन गनय सङ्जकन ेङ्जवङ्झध अनङ्टसूची १ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
।  

  (६) सङ्झभङ्झतरे आम प्रऺेऩणको राङ्झग भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामायरमरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदए 
फभोङ्ञजभको एकीकृत आङ्झथयक सङे्कत, वगॉकयण य व्मा्मा अनङ्टरुऩको अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको ढाॉचा 
प्रमोग गनङ्टयऩनेछ ।  

११.  आमको आवङ्झधक सङ्झभऺा गनङ्टयऩने् (१) सङ्झभङ्झतरे कामयऩाङ्झरकाको तै्रभाङ्झसक य वाङ्जषयक प्रगङ्झत सभीऺा 
फैठकभा आमको वाङ्जषयक तथा तै्रभाङ्झसक रक्ष्म य मथाथय प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गयी ऩेर् गनङ्टयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेर् गङ्चयने प्रगङ्झत ङ्जववयणभा याजस्व नीङ्झत, सङ्टधायभा कृमाकराऩ, 

रक्ष्म अनङ्टसाय याजस्व ऩङ्चयचारन बए नबएको य याजस्व ऩङ्चयचारनभा देङ्ञखएका सभस्मा एवभ  
सभाधानका उऩामहरु सभेत सभावेर् गनङ्टयऩनेछ ।  

१२.  उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गनय सङ्जकने्  (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभभा सहमोग ऩङ्टग्नेगयी आवश्मकता 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतका सदस्मको सॊमोजकत्वभा सभफङ्ञन्धत ङ्जवषम ऺेत्रका ङ्जवऻ सभेत सभावेर् बएको 
उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गनय सक्नेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदरको कामयङ्जववयण त्मस्तो 
उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गदायकै फखत तोङ्जकङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

  (३) मस दपा फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदरका सदस्मराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने अवस्थाभा कामयऩाङ्झरकारे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– ६ 

ङ्जवङ्जवध 

१३.  सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन् (१) सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट रे गयेको काभको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी कामयऩाङ्झरकाभा 
ऩेर् गनङ्टयऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेर् गङ्चयने वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा अनङ्टसूची ३ भा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

१४.  सङ्ञचवारम सभफन्धी व्मवस्था् (१) याजस्व र्ाखा/उऩर्ाखा वा याजस्व सभफन्धी काभ गनय तोङ्जकएको 
एकाइरे सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको रुऩभा काभ गनेछ । 
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   (२) सङ्ञचवारमरे सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम ऩङ्टङ्ञस्तका सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा याख्न े तथा मस कामयङ्जवङ्झध 
फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयने प्रङ्झतवेदन एवभ  याजस्वसॉग सभफङ्ञन्धत सूचना य तथ्माङ्कको व्मवङ्ञस्थत अङ्झबरेख 
याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

१५.  अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् सॊमोजकरे आपङ्ट राई प्राप्त अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतका सदस्मराई प्रत्मामोजन गनय 
सक्नेछ । 

१६.  फैठक बत्ा् सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुरे ऩाउने फैठक बत्ा तथा अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदेर् कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

१७.  फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय् मस कामयङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नै कङ्ट याभा ङ्छिङ्जवधा वा कङ्ट नै फाधा 
अड्काउ उत्ऩङ्ङ बएभा कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्नेछ ।  

 

  

  



9 
 

अनङ्टसूची– १ 

(दपा १० को उऩदपा (५) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

याजस्व प्रऺेऩणका राङ्झग अवरभफन गङ्चयन ेङ्जवङ्झध 

 

१   तथ्माङ्कीम आधाय् कयदाता सॊ्मा X कयको औसत दय X दामयाभा ल्माउन सङ्जकने प्रङ्झतर्त । 

२.  ङ्जवगतको आम वृङ्जिको प्रवृङ्ञत्् औषत वाङ्जषयक वृङ्जिदय ङ्झनकारी अङ्ञन्तभ वषयको अनङ्टभाङ्झनत आमभा सोही 
प्रङ्झतर्तको आधायभा वङृ्जि गदै जान े। 

३.  ङ्जवङ्झनमोजन तथा त्मसऩङ्झछ एकभङ्टष्ट (Lum Sum) वृङ्जि दय् सङ्घ य प्रदेर् सयकायफाट प्राप्त हङ्टने याजस्व 
फाॉडपाॉट तथा अन्म ङ्झनकामफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टभाङ्झनत यकभभा वाङ्जषयक १० प्रङ्झतर्तका दयरे वृङ्जि गदै 
जाने । 

४.  सभझौताको आधाय् ऋण तथा अन्म आमको सभझौता बएभा सोही सभझौताको आधायभा आमको 
प्रऺेऩण गने 

५.  अनङ्टभानको आधायभा प्रऺेऩण् ङ्जवल्कङ्ट रै नमाॉ आमका स्रोतहरू बई आम अनङ्टभानका राङ्झग कङ्ट नै आधाय 
उऩरब्ध नबएको अवस्था प्रमोग गने । 

६. रू्न्म प्रऺेऩण् आमको कङ्ट नै सभबावना नबएका ङ्ञर्षयकहरूभा प्रमोग गने । 
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अनङ्टसूची– २ 

(दपा १० को उऩदपा (६) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

एकीकृत आङ्झथयक सङे्कत वगॉकयण य व्मा्मा अनङ्टसाय याजस्व तथा अनङ्टदान प्राङ्झप्तको अनङ्टभान 

 

 क) याजस्व तथा अनङ्टदान प्राङ्झप्तको अनङ्टभान 

/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     
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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 

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_        
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        
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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 

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_ 

       

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{     
नोट् अनङ्टसूची ३ को खण्ड (ङ) य (च) को तथ्माङ्कको आधायभा तमाय हङ्टने । 
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अनङ्टसूची– ३ 

(दपा १३ को उऩदपा (२) सॉग सभवङ्ञन्धत) 

.......गाउॉऩाङ्झरका 
स्थानीम याजस्व ऩयाभर्य सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 

(क) ऩषृ्ठबङू्झभ 

 

(ख) याजस्वको भौजङ्टदा अवस्थाको ङ्जवश्लषेण (याजस्व आभदानीको प्रवङृ्ञत् ङ्जवश्लषेण सभेत) 

 

(ग) याजस्व नीङ्झतहरु (प्रस्ताङ्जवत) 

 

 

(घ) कयका आधायहरु (गैय कय सभेत) 

क्र.सॊ. कय तथा गैय कयको 
ङ्जवद्यभान आधाय 

आगाभी आङ्झथयक वषयका राङ्झग 
प्रस्ताङ्जवत आधाय 

ऩङ्टस्याईं 

    

    

    

    

 

(ङ) आगाभी आ.व.को राङ्झग प्रस्ताङ्जवत कय तथा गैय कय याजस्व दय 

ङ्झस.नॊ. कय तथा गैय कयका आधाय चारङ्ट आङ्झथयक वषयको दय प्रस्ताङ्जवत 
दय  

ऩङ्टष्ट्याईं कैङ्जपमत 
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(च) आगाभी आ.व.को राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत कय तथा गैय कय याजस्व यकभ 

ङ्झस.नॊ. याजस्वको 
ऺते्रहरु 

गत आ.व.को 
मथाथय यकभ 

चारङ्ट आ.व.को सॊर्ोङ्झधत 
अनङ्टभान 

आगाभी 
आ.व.को 
अनङ्टभान 

कैङ्जपमत 

      

      

      

 

(छ) ङ्झनष्ट्कषय तथा सङ्टझावहरु 

 

 

 

 

सॊमोजक ................ 

सदस्म ................. 

सदस्म ................. 

सदस्म ................. 

सदस्म ................. 
 

 


