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भूिमका थान नगरपािलकाको थानीय राज व परामश सिमितको कायस चालन 

कायिविध, २०७८ 
 

नगर कायपािलकाको िमित २०७८/०३/०६ गतेको बैठकबाट पा रत 
 

तावनाः थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोिजम गिठत थानीय राज व परामश सिमितको काम, कत य र 

अिधकारलाई थप प  गरी सिमितको भिूमकालाई भावकारी र प रणाममुखी बनाउन वा छनीय भएकोल,े  

 भिूमका थाननगरपािलकाको शासक य कायिविध िनयिमत गन ऐन, २०७४ को दफा ४ (१) बमोिजम नगर कायपािलकाल े

यो कायिविध तजमुा गरेको छ ।  

प र छेद– १ 

ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यो कायिविधको नाम “भिूमका थान नगरपािलका थानीय राज व परामश सिमितको 

कायस चालन कायिविध, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो कायिविध थानीय राजप मा काशन भएको िमितदिेख लाग ूहनछे ।  

२. प रभाषाःिबषय वा सङ्गल ेअक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,– 

  (क) “ऐन” भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ स झन ुपछ । 

  (ख)  “सिमित” भ नाले ऐनको दफा ६५ बमोिजम गठन हने थानीय राज व परामश सिमित स झन ुपछ  

  (ग)  “संयोजक” भ नाल ेसिमितको संयोजक स झन ुपछ । 

  (घ)  “सद य” भ नाले सिमितको सद य स झन ुपछ । 

  (ङ)   “सद य सिचव” भ नाले सिमितको सद य सिचव स झन ुपछ । 

 

 

प र छेद– २ 

राज व परामश सिमितको काय े  

३.  सिमितको काय े ः (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उ लेिखत कामका अित र  सिमितको काय े  दहेाय 

बमोिजम हनेछः 

   (क)  आय ठे का ब दोब त तथा राज व असलुीको लािग अपनाइएका िविधह को अनगुमन र   

मू याङ्कन गन, 
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   (ख)  राज व असलुीमा दिेखएका सम याको पिहचान गरी सम या समाधानको लािग 

कायपािलकालाई सझुाव िदन,े 

   (ग)  राज व शासनमा काम गन जनशि को मता िवकास स ब धी योजना तयार गन, 

   (घ)  राज व शासनमा सचूना िविधको उपयोग स ब धी नीित तथा काय म तयार गन, 

   (ङ)  राज व प रचालनको िनयिमत अनगुमन तथा ल य अनसुारको राज व आ दानी भए नभएको 

समी ा गरी कायपािलकालाई आव यक पृ पोषण िदन,े  

   (च)  राज व अिभबिृ का लािग नीितगत, काननुी र सरंचनागत सधुार स ब धी अ ययन 

अनसु धान गन गराउन,े  

   (छ)  राज व सधुार स ब धी तयार ग रएको काययोजना काया वयनमा पहल गन,  

   (ज)  करदाता िश ा अिभयान स चालन गन गराउन,े 

   (झ)  उ कृ  करदाताको पिहचान गरी परु कृत गन कायपािलकालाई िसफा रस गन, 

   (ञ)  येक करका े मा रहकेा स भािवत करदाता र स भा य कर असलुीको िववरण 

अ ाविधक गन, गराउन,े  

   (ट)  करको दायरामा नआएका करदाताह को अिभलेख अ ाविधक गरी कर असलुीको लािग 

ताकेता गन, गराउन,े  

   (ठ)  राज व प रचालनका लािग सम वय र साझेदारीका स भािवत े  पिहचान गरी 

कायपािलकालाई िसफा रस गन, 

   (ड)  राज वको ितवेदन णालीको भावका रताका लािग आव यक पृ पोषण दान गन तथा 

िनयिमत ितवेदन गन यव था िमलाउन,े 

   (ढ) कायपािलकाल ेतोकेका र सिमितले उपयु  ठहर ्याएका अ य काय गन ।    

 

प र छेद– ३ 

सिमितका पदािधकारीको काम, कत य र अिधकार 

४. सयंोजकको काम, कत य र अिधकारः संयोजकको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः–  

   (क)  सिमितको बैठकको अ य ता गन, 

   (ख)  सिमितको बैठकको िमित र समय तो न,े  

   (ग)  बैठकको स भािवत कायसचूी तय गन, 

   (घ)  राज व प रचालनसँग स बि धत अ तर िनकायगत सम वय गन, 
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   (ङ)  सिमितको भावकारी कायस पादनको नेतृ व गन, 

   (च)  सद यह को िज मेवारी बाँडफाँट गन, 

   (छ)  सिमितले तोकेका अ य काय गन ।   

५. सद यको काम, कत य र अिधकारः सद यको काम, कत य र अिधकार दहेायबमोिजम हनेछ :– 

   (क)  सिमितको बैठकमा उपि थत भै आ नो सझुाव र धारणा रा न,े   

   (ख)  आफुलाई तोिकएको कायिज मेवारी िनवाह गन, 

   (ग)  सिमितले तोकेका अ य काय गन । 

६. सद य सिचवको काम, कत य र अिधकारः सद य सिचवको काम, कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ :– 

   (क) सिमितको सिचव भई काम गन,   

   (ख)  संयोजकसँग सम वय गरी बैठकको कायसचूी तयार गन, ताव तयार गन र सद यह लाई 

प ाचार गन, 

   (ग)  राज वसगँ स बि धत िवषयह मा आव यक सचूना तथा त याङ्क सङ्कलन, िव ेषण गरी 

सिमितको बैठकमा पेश गन, 

   (घ)  नगरपािलकाको राज व सधुारका लािग योजना तयारी र काया वयनमा सम वय र सहिजकरण 

गन,  

   (ङ)  राज वका आधार, दर र दायराको िव ेषण गरी आय अनमुान तयार गन सिमितलाई सहयोग 

गन,  

   (च)  सिमितलाई आिथक िवधयेकको म यौदा तयार गन सहयोग गन, 

   (छ)  सिमितको वािषक ितवेदन तयार गरी सिमितको बैठकमा पेश गन, 

   (ज)  सिमितको िनणय काया वयन गन गराउन,े 

   (झ)  सिमितले तोकेका अ य काय गन ।  

 

प र छेद– ४ 

सिमितको बैठक स ब धी कायिविध 

७. सिमितको बैठक स ब धी यव थाः (१) सिमितको बैठक सयंोजकल े तोकेको िमित, समय र थानमा ब नेछ । 

सिमितका सद यम ये कि तमा एकाउ न ितशत सद यको उपि थती भएमा बैठकको गणपरुक सङ् या पगुकेो मािननछे ।  

  (२) बैठकको अ य ता संयोजकले गनछ र िनजको अनपुि थितमा सिमितमा ितिनिध व गन कायपािलकाका 

सद यम येबाट जे  सद यल ेबैठकको अ य ता गनछ ।  
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  (३) सिमितको बैठकको िनणय सवस मतीबाट हनेछ । सवस मती हन नसकेमा सिमितका कुल सद य सङ् याको 

बहमतबाट गरेको िनणय मा य हनछे ।  

  (४) सिमितले आव यकता अनुसार िवषय िव ह लाई बैठकमा आम ण गन स नछे ।  

  (५) बैठकको िनणय सिमितको संयोजकले मािणत गनछ । 

 

८. सिमितको बैठक र कायसचूीः  (१) सिमितको बैठक आव यकता अनसुार ब न स नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन सिमितको बैठक येक आिथक बषमा पौष १५ गतेिभ  

र बैशाख १५ गतेिभ  गरी कि तमा दईु पटक ब नुपनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पौष १५ गते िभ  ब न ेबैठकको स भािवत कायसचूी देहायबमोिजम हनछेः– 

   (क)  राज व शासन सधुारका लािग वीकृत योजना तथा वािषक काय म अनु पका 

कृयाकलापह  काया वयन अव थाको समी ा गरी आव यक सम वय र सहिजकरण गन, 

   (ख)  अिघ लो आिथक वष र चालु आिथक वषको ल य अनसुार राज व असलुी भए नभएको 

समी ा गन, 

   (ग)  आगामी आिथक वषको आयको ेपण गरी कायपािलकामा पेश गन, 

   (घ)  सिमितको वािषक ितवेदन उपर छलफल गरी कायपािलकामा सझुाव पेश गन, 

   (ङ)  राज व शासनको िनयिमत अनगुमनको नितजा उपर छलफल गरी कायपािलकामा सझुाव 

पेश गन,  

   (च)  सिमितले आव यक ठानकेा अ य िवषयमा छलफल गन ।   

  (४)  उपदफा (२) बमोिजम बैशाख १५ गतेिभ  ब ने बैठकको स भािवत कायसचूी दहेायबमोिजम हनछेः– 

   (क)  चालु आिथक वषको चै  मसा तस मको राज व सङ्कलनको सिम ा गरी बाँक  अविधमा 

उठ्न स ने राज वको सशंोिधत अनुमान तयार गन । 

   (ख)  आगामी आिथक वषको लािग नगरपािलकाले लगाउने कर र गैर राज वका दर िनधारण गन । 

   (ग)  कर र गैर करका दरमा हन ेप रवतन र राज वको दायरा िव ेषण गरी आगामी आिथक वषको 

आ त रक आय अनमुान तयार गन । 

   (घ)  आगामी आिथक वषको लािग ा  बजेट सीमा, गत आिथक वषह को यथाथ आय र  चाल ु

आिथक वषको संशोिधत अनमुानका आधारमा आगामी आिथक वषका लािग आय 

अनमुान तयार गन । 

   (ङ)  आगामी आिथक वषको लािग आ त रक आय सङ्कलनको यनुतम ठे का अङ्क अनमुान 

गन । 
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   (च)  नगरपािलकाको राज व प रचालन नीित तजमुा तथा पनुरावलोकन गन । 

   (छ)  आगामी आिथक वषका लािग राज व शासन सधुारको कृयाकलाप िनधारण तथा 

काया वयनका लािग आव यक ोतको अनमुान तयार गन । 

   (ज)  आगामी आिथक वषको राज व नीित एवम ् कर तथा गरै करका दर प रमाजन स ब धी 

िवषयमा सरोकारवालाह सँग परामश गन । 

   (झ)  आगामी आिथक वषको लािग आिथक ऐनको म यौदा तयार गन । 

   (ञ)   सिमितले आव यक दखेेका अ य िवषयमा छलफल गन ।   

   (ट)   उि लिखत कृयाकलापह को आधारमा सिमितको ितवेदन तयार गरी कायपािलकामा पशे 

गन । 

प र छेद– ५ 

दर िनधारण, आय ेपण तथा आविधक सिम ा गन  

९. दर िनधारण गदा यान िदनुपनः (१) सिमितले करका दर िनधारणका लािग िसफा रस गदा करदाताको कर ितन स न े

मतालाई आधार मा न ुपनछ ।  

  (२) गैर करका दर िनधारणका लािग िसफा रस गदा व त ुवा सवेाको लागत, स चालन र ममत स भार खचलाई 

आधार मा न ुपनछ ।  

  (३) सिमितले उपदफा (१) र (२) बमोिजम कर र गरै करको दर िसफा रस गदा िछमके  थानीय तहले िनधारण 

गरेको दररेटलाई समते यान िदनपुनछ ।  

  (४) कर तथा गैर करका दरह  पनुरावलोकन गदा िवगतको दरमा एकै पटक ठूलो अनपुातमा बिृ  नहनेगरी 

िसफा रस गनपुनछ ।  

१०. आय ेपण गनः (१) सिमितले दफा ९ बमोिजम िनधारण गरेको कर तथा गरै करको दर तथा उपल ध सचूना एवम ्

त याङ्क अनु प कर तथा गैर करको आधार यिकन गरी आगामी आिथक वषको आ त रक आयको ेपण गनपुनछ ।  

  (२) नेपाल सरकार तथा दशे सरकारबाट ा  हने अनदुान, राज व बाँडफाँट र ाकृितक ोतको उपयोगबाट ा  

हने रोय टी रकमको अनमुान गदा ा  भएको बजटे सीमालाई आधार मा नु पनछ ।  

  (३) ऋणबाट ा  हने आयको स ब धमा स बि धत प सँग भएको स झौतालाई आधार मा नु पनछ ।  

  (४) सिमितले यस दफा बािजम आय ेपण गदा जनसहभािगता र अ तर थानीय तह सहयोग व प ा  हन े

रकमको समते अनमुान गनुपनछ ।  

  (५) राज व पेण गदा अवल बन गन सिकन ेिविध अनसुचूी १ मा तोिकएबमोिजम हनछे ।  

  (६) सिमितले आय पेणको लािग महालेखा िनय क कायालयले समय समयमा तोिकिदए बमोिजमको 

एक कृत आिथक सङ्केत, वग करण र या या अनु पको अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचा योग गनपुनछ ।  
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११.  आयको आविधक सिम ा गनुपनः (१) सिमितले कायपािलकाको मैािसक र वािषक गित समी ा बैठकमा आयको 

वािषक तथा ैमािसक ल य र यथाथ गित िववरण तयार गरी पेश गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग रने गित िववरणमा राज व नीित, सधुारमा कृयाकलाप, ल य अनुसार राज व 

प रचालन भए नभएको र राज व प रचालनमा दिेखएका सम या एवम ्समाधानका उपायह  समते समावशे गनपुनछ ।  

१२.  उपसिमित वा कायदल गठन गन सिकनेः (१) सिमितले आ नो काममा सहयोग पु नगेरी आव यकता अनसुार सिमितका 

सद यको सयंोजक वमा स बि धत िवषय े का िव  समते समावेश भएको उपसिमित वा कायदल गठन गन स नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हने उपसिमित वा कायदलको कायिववरण य तो उपसिमित वा कायदल गठन 

गदाकै बखत तोिकिदन ुपनछ ।  

  (३) यस दफा बमोिजम गठन हन े उपसिमित वा कायदलका सद यलाई कुनै िकिसमको सेवा सिुवधा उपल ध 

गराउन ुपन अव थामा कायपािलकाल ेतोकेबमोिजम हनछे ।  

 

प र छेद– ६ 

िविवध 

१३.  सिमितको ितवेदनः (१) सिमितले आफुले गरेको कामको वािषक ितवेदन तयार गरी कायपािलकामा पेश गनपुनछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग रने वािषक ितवेदनको ढाँचा अनुसचूी ३ मा तोिकएबमोिजम हनछे ।   

१४.  सिचवालय स ब धी यव थाः (१) राज व शाखा वा राज व स ब धी काम गन तोिकएको एकाइले सिमितको 

सिचवालयको पमा काम गनछ । 

  (२) सिचवालयले सिमितको िनणय पिु तका सरुि त पमा रा ने तथा यस कायिविध बमोिजम तयार ग रन े

ितवेदन एवम ्राज वसगँ स बि धत सचूना र त याङ्कको यवि थत अिभलेख रा न ुपनछ ।  

१५.  अिधकार यायोजनः संयोजकले आफुलाई ा  अिधकार सिमितका सद यलाई यायोजन गन स नेछ । 

१६.  बैठक भ ाः सिमितका पदािधकारीह ले पाउन ेबैठक भ ा तथा अ य सिुवधा दशे काननु बमोिजम हनेछ ।  

१७.  बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः यस कायिविधमा उि लिखत कुनै कुरामा ि िवधा वा कुनै बाधा अड्काउ उ प न 

भएमा कायपािलकाल े य तो बाधा अड्काउ फुकाउन स नेछ ।  
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अनसुचूी– १ 

(दफा १० को उपदफा (५) सगँ स बि धत) 

राज व ेपणका लािग अवल बन ग रने िविध 

 

१   त याङ्क य आधारः करदाता सं या X करको औसत दर X दायरामा याउन सिकन े ितशत । 

२.  िवगतको आय विृ को विृ ः कि तमा ३ दखेी ५ बषको औषत वािषक विृ दर िनकाली अि तम वषको अनमुािनत 

आयमा सोही ितशतको आधारमा विृ  गद जान े। 

३.  िविनयोजन तथा यसपिछ एकमु  (Lum Sum)विृ  दरः सङ्घ र दशे सरकारबाट ा  हन ेराज व बाँडफाँट तथा अ य 

िनकायबाट ा  हने अनमुािनत रकममा वािषक १० ितशतका दरले विृ  गद जान े। 

४.  स झौताको आधारः ऋण तथा अ य आयको स झौता भएमा सोही स झौताको आधारमा आयको पेण गन 

५.  अनमुानको आधारमा पेणः िव कुलै नयाँ आयका ोतह  भई आय अनुमानका लािग कुनै आधार उपल ध नभएको 

अव था योग गन । 

६. शू य पेणः आयको कुनै स भावना नभएका िशषकह मा योग गन । 
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अनसुचूी– २ 

(दफा १० को उपदफा (६) सगँ स बि धत) 
एक कृत आिथक सङ्केत वग करण र या या अनुसार राज व तथा अनुदान ाि को अनुमान 

 

 क) राज व तथा अनदुान ाि को 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:jtyfcg'bfg     
11000 s/     
11300 ;DkQL s/     
11310 crn ;DkQLdfnfUg] s/     
11313 ;DklQ s/        
11314 e"dL s/÷dfnkf]t        
11315 3/hUuf /lhi6«]zgb:t'/        
11320 v'b ;DklQdfnfUg] rfn' s/     
11321 3/ axfn s/        
11322 axfnlj6f}/L s/        
11400 j:t' tyf ;]jfdfcfwfl/t s/     
11410 d'Noclej[l4 s/     
14411 afF8kmfF6eO{ k|fKtx'g] d'=c=s/      
11420 cGtMz'Ns     
14421 afF8kmfF6eO{ k|fKtx'g] cGtMz'Ns        
11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L 

;fwgdfnfUg] s/ 
    

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

    
11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udfnfUg] s/     
11456 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] ;jf/L ;fwg s/      
11470 dgf]/+hg tyflj1fkg s/     
11471 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] dgf]/~hg s/        
11472 afF8kmfF6af6k|fKtx'g] lj1fkg s/        
11600 cGo s/     
11630 s[liftyfkz'hGosf/f]jf/dfnfUg] s/     
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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 

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]lzscg'bfg     
13110 låkIfLo j}b]lzsrfn" cg'bfg     
13111 låkIfLo j}b]lzsrfn" cg'bfg        
13120 låkIfLo j}b]lzs k'"hLutcg'bfg     
13121 l4kIfLo j}b]lzs k'"hLutcg'bfg     
13200 ax'kIfLo j}b]lzscg'bfg     
13210 ax'kIfLo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13211 cGt/fli6«ocGt/;/sf/L ;+:yfaf6k|fKtrfn' 

cg'bfg 
    

13212 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6k|fKtrfn' 
cg'bfg 

    
13220 ax'kIfLo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13221 cGt/fli6«ocGt/;/sf/L 

;+:yfaf6k|fKtk"FhLutcg'bfg 
       

13222 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L 
;+:yfaf6k|fKtk"FhLutcg'bfg 

       
13230 cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13231 cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg     
13240 cGo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13241 cGo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg     
13300 cGt/;/sf/L ljQLox:tfGt/0f     
13310 cGt/;/sf/L cg'bfg     
13311 ;dfgLs/0fcg'bfg     
13312 z;t{ cg'bfgrfn'     
13313 z;t{ cg'bfgk"FhLut     
13314 ljif]z cg'bfgrfn'        
13315 ljif]z cg'bfgk"FhLut        
13316 ;dk'/s cg'bfgrfn'        
13317 ;dk'/s cg'bfgk"FhLut        
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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 

13318 cGocg'bfgrfn' -;fdflhs ;'/Iff_        
13319 cGocg'bfgk"FhLut        
13400 cGocfGtl/s cg'bfg     
13410 cGocfGtl/s cg'bfg     
13411 cGo ;+:yfutcfGtl/s cg'bfg-;8saf]8{ 

g]kfn_ 
       

13412 cGoJolQmutcfGtl/s cg'bfg -nfut 
;xeflutf_ 

       
14000 cGo /fhZj     
14100 ;DklQaf6k|fKtcfo     
14110 Jofh     
14111 ljQLolgsfoaf6k|fKtJofh     
14119 cGolgsfoaf6 k||fKtJofh     
14120 nfef+z     
14129 cGolgsfoaf6 k||fKtnfef+z        
14150 ef8ftyf /f]oN6L     
14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6k|fKtcfo     
14153 afF8kmfF6eO{ k|fKtjg /f]oN6L        
14154 afF8kmfF6eO{ k|fKtvfgLtyfvlgh ;DaGwL 

/f]oN6L 
       

14155 afF8kmfF6eO{ k|fKthn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L        
14156 afF8kmfF6eO{ k|fKtljB'Q ;DaGwL /f]oN6L        
14157 afF8kmfF6eO{ k|fKtbxQ/ axQ/sf] 

las|Laf6k|fKtx'g] cfo 
       

14158 afF8kmfF6eO{ k|fKtkj{tf/f]x0fjfktsf] /f]oN6L        
14159 cGo ;|f]taf6k|fKt /f]oN6L        
14190 cGoz'Ns     
14191 ko{6gz'Ns     
14200 a:t' tyf ;]jflalqmaf6k|fKt /sd     
14210 a:t' tyf ;]jflalqmaf6k|fKt /sd     
14211 s[ifLpTkfbgsf] lalqmaf6k|fKt /sd        
14212 ;/sf/L ;DkQLlalqmaf6k|fKt /sd        
14213 cGolalqmaf6k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, 

gS;fcflb_ 
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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 

14216 lghLwf/f afktsf]] z'Ns        
14217 vfg]kfgL, gx/ tyfs'nf] pkof]u afktsf] z'Ns        
14218 ljB't\ ;]jfz'Ns        
14219 cGo ;]jfz'NstyflaqmL -kfs{, PDj'n]G; 

cflbtyfafn'jf, df6f], sf7laqmL ;d]t_  
       

14220 k|zf;lgs ;]jfz'Ns     
14221 Goflosb:t'/     
14224 k/LIffz'Ns     
14229 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns -af]nkq, kmf/fdljqmL_     
14240 b:t'/     
14241 kfls{Ë z'Ns        
14242 gS;fkf; b:t'/        
14243 l;kmfl/z b:t'/ -k|dfl0ft ;d]t_        
14244 JolQmut36gfbtf{ b:t'/        
14245 gftfk|dfl0ftb:t'/        
14249 cGob:t'/ -btf{, cg'dlt, Ohfht_        
14250 cGok|zf;lgsb:t'/     
14253 Joj;fo /lhi6«]zgb:t'/     
14254 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfngb:t'/     
14260 cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns     
14262 ljB't\ ;DaGwLb:t'/     
14263 hn;|f]t ;DaGwLcGob:t'/ -kfgLlas|L_     
14265 cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLsjg k}bfj/ las|Laf6_     
14300 b08, hl/jfgf / hkmt     
14310 b08, hl/jfgf / hkmt     
14311 Goflosb08, hl/jfgf / hkmt     
14312 k|zf;lgsb08, hl/jfgf / hkmt     
14313 w/f}6L ;b/:ofxf     
14400 cg'bfgafx]ssf] x:tfGt/0f     
14410 rfn' x:tfGt/0f     
14411 rfn' x:tfGt/0f     
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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 

14420 k"FhLutx:tfGt/0f     
14421 k"FhLutx:tfGt/0f        
14500 ljljw /fhZj     
14510 rfn' bfjLtyfcGoz'Nsx?     
14511 jLdfbfjLk|fKtL     
14520 cGo /fh:j     
14529 cGo /fh:j        
14530 k"FhLut /fhZj     
14531 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljnlas|Laf6k|fKtcfo     
14610 Joj;fo s/     
14611 Joj;fo s/     
15000 ljljwk|fKtL     
15100 ljljwk|fKtL     
15110 ljljwk|fKtL     
15111 a]?h'     
15112 lgsf;flkmtf{     
15113 cg'bfglkmtf{     

नोटःअनसुचूी ३ को ख ड (ङ) र (च) को त याङ्कको आधारमा तयार हन े। 
 

  



13 
 

अनुसचूी–३ 

(दफा १३ को उपदफा (२)सँग स वि धत) 

भिूमका थान नगरपािलका 
थानीय राज व परामश सिमितकोवािषक ितवेदन 

 

(क) पृ भूिम 

 

(ख) राज वको मौजुदा अव थाको िव े षण(राज व आ दानीको िवगत ३ देिख ५ वषको वृि  िव े षण समेत) 

 

(ग) राज व नीितह ( तािवत) 

 

(घ) करका आधारह (गैर कर समेत) 

.स.ं कर तथा गैर करको िव मान 

आधार 

आगामी आिथक वषका लािग 

तािवत आधार 

पु ट्याई ं

    

    

    

    

 

(ङ) आगामी आ.व.को लािग तािवत कर तथा गैर कर राज व दर 

िस.न.ं कर तथा गैर करका आधार चालु आिथक वषको दर तािवत दर  पु ्याई ं कैिफयत 
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(च) आगामी आ.व.को लािग अनुमािनत कर तथा गैर कर राज व रकम 

िस.न.ं राज वको े ह  गत आ.व.को यथाथ 

रकम 

चालु आ.व.को सशंोिधत 

अनुमान 

आगामी आ.व.को 

अनुमान 

कैिफयत 

      

      

      

 

(छ) िन कष तथा सझुावह  

 

 

 

 

संयोजक ................ 

सद य ................. 

सद य ................. 

सद य ................. 

सद य ................. 

 

 


