स्थानीय राजपत्र
भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड 5) भिमाद पौष 28 गते , 2078 साि (सं ख्या 11
िाग 2
भिमाद नगरपाभिका
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे
बनाएको ति िेशखए

बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ।

भिमाद नगरपाभिका

राजश्व परामिय सभमभतको काययसञ्चािन काययविभि‚ २०७८

प्रस्तािना:स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन‚ २०७४ बमोशजम स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजश्व पररचािन
सम्बन्िी नीभत तथा कानूनको तजजम
य ा‚ पररमाजयन र पररपािनाको सम्बन्िमा आिश्यक परामिय प्रदान गने
उद्देश्यिे गठन हजने स्थानीय राजश्व परामिय सभमभत काययसञ्चािन काययविभिको अिािमा प्रिािकारी हजन नसकेको

अिस्थामा कानूनबाट भनशित काम ,कतयव्य र शजम्मेिारीिाई प्रिािकारी र पररणाममजखी बनाउन िान्छनीय
िएकोिे सोही ऐनको दफा ६५ (४) को अभिनमा रवह भिमाद नगरपाभिका नगर काययपाभिकाको कायायियिे
ऐनको दफा १०२ (२) बमोशजम यो राजश्व परामिय सभमभतको कायय सञ्चािन काययविभि‚ २०७८ तजजम
य ा गरी
कायायन्ियन गरे को छ ।
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पररच्छे द -१
प्रारशम्िक
१. सं शिप्त नाम र प्रारम्ि:
१) यस काययविभिको नाम "भिमाद नगरपाभिका राजश्व परामिय सभमभत काययसञ्चािन कायायविभि‚ २०७८" रहने
छ ।

२) यो काययविभि नगरकाययपाभिकािे स्िीकृत गरे को भमभतबाट िागज हजनेछ ।
२. पररिाषा :-

क) " ऐन "

विषय र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविभिमा‚

िन्नािे स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन‚ २०७४ िाई जनाउनेछ ।

ख) " नगरपाभिका " िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई जनाउनेछ ।

ग) "सभमभत" िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन‚ २०७४ को दफा ६५ बमोशजमको सभमभतिाई
जनाउनेछ ।
घ) "सं योजक" िन्नािे स्थानीय राजश्व परामिय सभमभतको सं योजकिाई जनाउनेछ ।
ङ) "सदस्य" िन्नािे राजश्व परामिय सभमभतको सदस्यिाई

जनाउनेछ ।

च) "सदस्य सशचि" िन्नािे राजश्व परामिय सभमभतको सं दस्य सशचििाई जनाउनेछ ।
पररच्छे द -२
राजश्व परामिय सभमभतको काययित्र
े
३. सभमभतको काययित्र
े :- (१) सभमभतको काययिेत्र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन‚ २०७४ को

दफा ६५

को उपदफा २ मा उल्िेशखत काययका अभतररक्त दे हाय बमोशजम हजनेछ ।

क) नगरपाभिकाको राजश्व सम्बन्िी नीभत तथा कानूनको तजजम
य ा‚ सं िोिन ‚ पररमाजयन र सोको पररपािना
सम्बन्िमा नगरपाभिकािाई आिश्यक परामिय प्रदान गने ‚
ख) राजश्वको स्रोत‚ दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आभथयक िषयमा प्राप्त हजन सक्ने राजश्वको
अनजमान गने ‚
ग) राजश्वको दर र िेत्र िगायतका आिारमा आन्तररक आयको विश्लेषण र अनजमान गने ‚
घ) स्थानीय उद्योग‚ व्यिसाय ‚प्रियद्धन र रोजगारी सृजनामा योगदान ददने वकभसमको कर नीभतको सम्बन्िमा
नगरपाभिकािाई परामिय ददने ‚
ङ) कर राजश्व ‚गैर कर राजश्व‚ सेिा िजल्क र दस्तजर आददको दर सम्बन्िमा नगरपाभिकािाई परामिय ददने ‚
च) नगरपाभिकाको राजश्व प्रिासन

सजिारका िाभग आिश्यक राय ददने ‚

छ) नगरपाभिकाको आन्तररक राजश्व अभििृवद्ध तथा सजिारको िाभग राजश्वको आिार‚ दर र दायरा राजश्वको
आिारको मूल्याङ्कन गदै राजश्व सम्बन्िी सं रचना‚ जनिशक्त‚ िमता विकाि‚ प्रविभि उपयोग‚ भनयभमत अनजगमन
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गदै

राजश्व पररचािनको अिस्थाको आिभिक सभमिा मूल्याङ्कनको आिारमा नगर काययपाभिकािाई नीभतगत

तथा काययगत पृष्ठपोषण सवहत सजझाि ददने ‚
ज) नगरपाभिकाको आन्तररक राजश्व अभििृवद्ध तथा सजिारको िाभग राजश्व सजिार कायययोजना तजजम
य ा ‚
कायययोजनाको प्रिािकारी कायायन्ियन‚ राजश्व पररचािनिाई प्रिािकारी र िाि िागतको विश्लेषणको आिारमा
बाह्य प्राविभिक तथा व्यिस्थापवकय सेिा भिने सम्बशन्ि नीभतगत र प्रबन्िकीय व्यिस्थापनको िाभग
नगरपाभिकािाई पृष्ठपोषण सवहत राय सजझाि ददने ‚
झ) नगरपाभिकािे तोके बमोशजमका अन्य कायय गने ।

पररच्छे द - ३

सभमभतका पदाभिकारीहरुको काम , कतयब्य र शजम्मेिारी
४. सं योजकको काम‚ कतयब्य र शजम्मेिारी :- (१) राजश्व परामिय सभमभतको सं योजकको मजख्य िूभमका दे हाय
बमोशजम हजनेछ ।

क) सभमभतको बैठकको अध्यिता गने‚

ख) नगरपाभिकािाई राजश्व पररचािनको सम्बन्िमा नगरप्रमजख तथा काययपाभिकासँग आिश्यक परामिय ददने
‚
ग) बैठकको स्थान‚

भमभत र समय तोक्ने‚

घ) बैठकको सम्िावित कायय सूची तय गने‚

ङ) राजश्वसं ग सम्बशन्ित भनकाय िा व्यशक्तसँग आिश्यक समन्िय गने ‚

च) सभमभतको काययिेत्र भित्र पने सम्पूणय काययको प्रिािकारी कायय सम्पादनको िाभग नेतत्ृ ि प्रदान गने ‚
छ) नगर प्रमजख ‚ नगर काययपाभिका िा सभमतिे तोकेका अन्य कायय गने‚

५. सदस्यहरुको काम ‚ कतयव्य र शजम्मेिारी :सभमभतका सदस्यहरुको मजख्य िभज मका दे हाय बमोशजम हजनेछ ।

क) सं योजकिे बोिाएको बैठकमा उपशस्थत िै नगरपाभिकाको राजश्व िेत्रमा सजिार गनजप
य ने भबषयमा सजझाि
तथा िारणा राख्ने ‚

ख) सभमभतमा आफजिे प्रभतभनभित्ि गरे को िेत्रबाट नगरपाभिकाको राजश्व िेत्रमा अििम्िन गनजय पने नीभत
काययक्रममा आिश्यक सजझाब ददने‚
ग) सभमभतिे तोकेका अन्य कायय गने ‚

६. सदस्य सशचिको काम कतयव्य र शजम्मेिारी : स्थानीय राजश्व परामिय सभमभतको सदस्य सशचिको मजख्य
काययहरु दे हाय बमोशजम हजनेछ ।

क) सभमभतको सशचि िई सशचिािय सञ्चािन सम्बन्िी आिश्यक शजम्मेिारी भनिायह गने‚

ख) सं योजकसं ग समन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार गने‚ प्रस्ताि तयार गने र सदस्यहरुिाई पत्राचार गने‚
ग) राजश्वसं ग सम्बशन्ित आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कको सं किन विश्लेषण गरी सभमभतको बैठकमा पेि गने‚
घ) नगरपाभिकाको राजश्व सजिार कायययोजना तयार पाने काममा सहजीकरण गने‚
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ङ) नगरपाभिकाको राजश्व सजिार कायययोजना बमोशजम आगामी आ.ि.को िाभग राजश्वको आिार दर र
दायरा मूल्याङ्कन जस्ता पिहरुको विश्लेषण गरी काययपाभिकािाई आभथयक वििेयक तयार पानय सहयोग गने ‚
च) सभमभतको बावषयक प्रभतिेदन तयार गने‚
छ) सभमभतिे तोकेका अन्य कायय गने‚

पररच्छे द- ४

सभमभतको बैठक समय ताभिका सम्िावित काययसूची तथा बैठक सम्िन्िी काययविभि
७. सभमभतको बैठक सामान्यतया: सभमभतको भनयभमत बैठक एक आभथयक िषयमा न्यजनतम् ६ पटक बस्नेछ ।
तर सभमभतिे आिश्यक ठानेको िखत सो िन्दा िढी पटक बैठक िस्न बािा परे को माभनने छै न । बैठक
सङ्खख्या र समय ताभिका दे हाय बमोशजम हजनेछ ।
बैठक सङ्खख्या

सम्िावित समय

बैठकको सम्िावित काययसूची

पवहिो

साउन मसान्त भित्र

काययविभिको दफा ८ मा उल्िेख िए बमोशजम

दोस्रो

मंभसर १५ भित्र

काययविभिको दफा ९ मा उल्िेख िए बमोशजम

तेस्रो

पौष १५ भित्र

काययविभिको दफा १० मा उल्िेख िए बमोशजम

चौथो

फाल्गजन १५ भित्र

काययविभिको दफा ११ मा उल्िेख िए बमोशजम

पाचौँ

िैसाख मसान्त भित्र

काययविभिको दफा १२मा उल्िेख िए बमोशजम

छै ठौं

असार ५ गते भित्र

काययविभिको दफा १३ मा उल्िेख िए बमोशजम

८. पवहिो बैठक र सम्िावित काययसूची : १)नयाँ आभथयक िषय सजरु िएपछी सभमभतको पवहिो बैठक िस्नेछ

पवहिो बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछन् ।

क) चािज आभथयक िषयको िाभग स्िीकृत िावषयक नीभत ‚काययक्रम तथा बजेट मध्ये राजश्व सं किन तफयको नीभत‚
काययक्रम तथा िजेटको प्रिािकारी कायायन्ियनको काययताभिका िनाउने‚
ख) राजश्व सं किनिाई प्रिािकारी बनाउन आिश्यक व्यिस्थापकीय प्रबन्ि जस्तै राजश्व िाखाको िमता
विश्लेषणको आिारमा सं रचनागत सजिार‚ मानविय तथा प्रविभिगत िमता विकाि कायययोजना र िागत अनजमान
तयार गरी कायायन्यनको िाभग उपयजक्त काययक्रम तयार गरी स्िीकृभतको िाभग नगर काययपाभिकामा पेि गने‚

घ) चािज आभथयक िषयको राजश्व नीभत तथा काययक्रम अन्तगयत करदाता शििा काययक्रमको चौमाभसक काययताभिका
तयार गने‚

ङ) स्िीकृत राजश्व नीभत िक्ष्य काययक्रम रणनीभत र सोको कायायन्ियनको क्रममा चौमाभसक रुपमा गररने
अनजगमन कायययोजना तजजम
य ा गने र राजश्वसं ग सम्बन्िीत सं घीय कायायिय
भनकायसं ग समन्िय गने‚
च)

राजश्व परामिय सभमभत िाखा र कमयचारीको िमता विकाि

छ) सभमभतिे आिश्यक ठानेका अन्य विषयहरु ।
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९. दोस्रो बैठक र सम्िावित काययसूची : सदस्य सशचििे सं योजकको परामियमा दोस्रो बैठक बोिाउनज पनेछ
। दोस्रो बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछ ।
क) चािज आभथयक िषयको पवहिो चौमाभसक सभमिा गने ‚

ख) सभमिाको भनस्कषयको आिारमा दोस्रो चौमाभसक अिभिको िाभग राजश्व िक्ष्य ‚ रणनीभत र कायययोजना
तथा काययताभिकामा आिश्यकताको आिारमा पररमाजयन गने‚
ग) राजश्व सं किनिाई प्रिािकारी बनाउन कर प्रिासनमा सजिार कर शििा काययक्रम सञ्चािन स्ियम् कर
घोषणा काययक्रमिाई प्रोत्साहन जस्ता गभतविभिहरुको सञ्चािन अनजगमन तथा समन्िय र सहजीकरण गने‚

घ) आगामी आभथयक िषयको िाभग नगरपाभिकाको िाभग आय प्रिेपणको िाभग आिश्यक आिारि जत सजचना
तथा तथ्याङ्क सं किन सम्बन्िमा गने‚
ङ) सभमभतिे आिश्यक ठानेको अन्य विषयहरु ।

१०. सभमभतको तेस्रो बैठक र सम्िावित काययसूची : (१) सदस्य सशचििे सं योजकको परामियमा तेस्रो बैठक
बोिाउनज पनेछ । तेस्रो

बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछन् ।

क) चािज आभथयक िषयको पवहिो ६ मवहना अिभिको आन्तररक तथा बाह्रय राजश्व पररचािनको अिय बावषयक
सभमिा गने ‚
ख) आगामी आभथयक िषयको िाभग राजश्व प्रिेपणका िाभग आिार सजचकहरुको विश्लेषण गने ‚
ग) चािज आभथयक बषयको राजश्व नीभत काययक्रम र पररयोजनाहरुको पृष्ठिूमीमा आगामी आभथयक िषयको राजश्व
प्रिेपणको प्रारशम्िक खाका तयारी गने ‚
घ) सभमभतिे आिश्यक ठानेका अन्य विषयहरु ।

११. सभमभतको चौथो बैठक र सम्िावित काययसूची
िोिाउनज पनेछ । चौथो

: सदस्य सशचििे सं योजकको परामियमा चौथो बैठक

बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछन् ।

क) चािज आभथयक िषयको आन्तररक आय सं किनको िाभग ठे क्का बन्दोबस्त सम्बन्िी काययको योजना तजजम
य ा
गने ‚
ख) आगामी आभथयक बषयको राजश्व सं किनिाई प्रिािकारी बनाउन नीभत कानजन बजेट तथा काययक्रम तजजम
य ा
गरी स्िीकृभतको िाभग काययपाभिकामा पेि गने ‚
ग) तोवकय बमोशजमका अन्य कायय गने ।

१२. सभमभतको पाचौ बैठक र सम्िावित काययसूची : (१) सदस्य सशचििे सं योजकको परामियमा पाँचौ बैठक
िोिाउनज पनेछ । तेस्रो

बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछन् ।

क) चािज आभथयक िषयको चैत्र मसान्त भित्रको आन्तररक राजश्व सं किनको सभमिा गने र बाँकी अिभिमा
उठ्न सक्ने रकमको अनजमानको आिारमा आगामी आभथयक िषयको िाभग नगरपाभिकािाई प्राप्त हजने आन्तररक
आय वििरण दफा ६६ बमोशजमको श्रोत अनजमान तथा बजेट भनिायरण सभमभतिाई उपिब्ि गराउने
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ख) आगामी आभथयक बषय को िाभग आन्तररक आय सं किनको िाभग ठे क्का बन्दोबस्त सम्िन्िी काययको योजना
कायायन्ियन गने
ग) नगरपाभिकािे तोकेको र सभमभतिे आिश्यक ठानेको अन्य विषयहरु ।
१३. सभमभतको छै ठौं बैठक र सम्िावित काययसूची :
िोिाउनज पनेछ । छै ठौं

सदस्य- सशचििे सं योजकको परामियमा छै ठौं

बैठकको सम्िावित काययसूचीहरु दे हाय बमोशजम हजनेछन् ।

बैठक

क) चािज आभथयक िषयको जेठ मसान्त भित्रको आन्तररक तथा बाह्रय राजश्व पररचािनको अिस्थाको सभमिा

िाँकी अिभिमा उठ्न सक्ने अनजमानको आिारमा आगामी आभथयक िषयमा पररचािन हजने कजि राजश्वको अशन्तम
वििरण काययपाभिकािाई उपिब्ि गराउने‚

ख) नगरपाभिकाको िाभग राजश्व नीभत व्यिस्थापवकय प्रबन्ि‚ सं स्थागत िमता विकाि ‚ कायययोजना र िागत
अनजमानको अशन्तम प्रभतिेदन स्िीकृभतको िाभग काययपाभिका समि पेि गने‚
ग) सभमभतिे आिश्यक ठानेका अन्य विषयहरु‚
१४. सभमभतको बैठक प्रणािी : सभमभतको बैठक सञ्चािन दे हाय बमोशजम हजनेछ ।

क) सभमभतको बैठकको अध्यिता सभमभतको सं योजकिे गनेछ र भनजको अनजपशस्थभतमा नगर काययपाभिकाको
सदस्य मध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ ।
ख) सभमभतको बैठक सं योजकिे तोकेको भमभत समय र स्थानमा आिश्यकता अनजसार बस्नेछ ।
ग) सभमभतको बैठकमा आिश्यकता अनजसार भबषय भबज्ञिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।
घ) सभमभतको बैठकको भनणयय सियसम्मत रुपमा गररनेछ ।
ङ) सभमभतको बैठकको भनणयय सं योजकबाट प्रमाशणत गररनेछ ।
पररच्छे द - ५
राजश्व अनजमान प्रिेपण र आिभिक सभमिा
१५. राजश्व अनजमान प्रिेपण : (१) सभमभतिे प्रत्येक आभथयक िषय नगरपाभिकािाई प्राप्त कर तथा गैर कर

राजश्व अभिकार िेत्र, स्िीकृत दर , दायरा , कर योग्य सम्पभत ,आम्दानी िस्तज र सेिामा प्रचभित बजारमजल्य
नगरपाभिकाको राजश्व प्रिासन सं यन्त्र, जनिशक्त र प्रविभि िमता समेतको विश्लेषणको आिारमा पररचािन हजन
सक्ने कर तथा गैर कर राजश्वको अनजमान तयार गरी नगर काययपाभिका समि पेि गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रस्तजत गररने राजश्व अनजमान प्रिेपण तयार गदाय विगत ३ आभथयक िषय अनजमान
र यथाथय आयको सभमिा विश्लेषणको आिारमा आगामी ३ आ.ि. को िाभग गरीएको अनजमान प्रिेपण िक्ष्य
,रणनीभत र काययक्रम सवहतको राजश्व सजिार कायययोजनािाई आिार मानी प्रिेपण गनजय पनेछ ।
(३) सभमभतको आगामी आभथयक िषयको िाभग राजश्व अनजमान प्रिेपण प्रस्तजत गदाय कर तथा गैर कर िीषयक
अन्तगयतको आन्तररक आय र बाह्य आयका साथै नगरपाभिकािे अििम्िन गने नीभत‚ काययक्रम र आयोजना
पररयोजनाको िाभग आिश्यक पने स्रोत अनजमानको आिारमा न्यजन हजने स्रोत पररचािनको िाभग आन्तररक
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ऋण पररचािन िा भनशज िेत्रको स्रोत पररचािन तथा िैकशल्पक विभिहरुको सम्िाव्य स्रोत पररचािन सम्बन्िी
खाका समेत भसफाररस गनेछ ।
१६. आिभिक सभमिा :

सभमभतिे प्रस्ताि गरे को राजश्व अनजमान प्रिेपण भसफाररस गररएको राजश्व नीभत र

काययक्रम र नगरपाभिकािे पाररत गरे को राजश्व िक्ष्य , नीभत र काययक्रम अनजसार राजश्व पररचािन िए निएको
सम्बन्िमा आिभिक सभमिा गरी सम्बन्िीत भनकायिाई नीभतगत तथा व्यिस्थापवकय सजिार एंि भनदे िनको
िाभग कायायपभिकािाई सजझाि ददन सक्नेछ ।
१७. उपसभमभत िा काययदि गठन गनय सवकने :

सभमभतिे नगरपाभिकाको आन्तररक राजश्व अभििृवद्ध िाभग

राजश्वसं ग सम्बन्िीत कजनै विषय िा िेत्र सम्बन्िमा अध्ययन अनजसन्िान गनय आिश्यक ठानेमा उपसभमभत िा
काययदि गठन गनय सवकनेछ ।

(२) यसरी गठन हजने उपसभमभत िा काययदिको कायय वििरण सेिा ितय सजवििा सम्बन्िी व्यिस्था सभमभतको
भसफाररसमा नगर काययपाभिकाको भनणयय बमोशजम हजनेछ ।

पररच्छे द - ६
विविि

१८. प्रभतिेदन सम्बन्िी व्यिस्था :

सभमभतिे आफ्नो काययसम्पादनको विषयमा िावषयक प्रभतिेदन तयार गरी

नगर काययपाभिकामा पेि गनेछ ।
१९. अभिकार प्रत्यायोजन :

सभमभत िा सभमभतको सं योजकिे आफजिाई प्राप्त अभिकार सदस्य िा अन्य

पदाभिकारीमा प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
२०. बैठक ित्ता : सभमभतका पदाभिकारीहरुिे तोवकए बमोशजम बैठक ित्ता पाउनेछन ।
२१. काययविभिको व्याख्या : यस काययविभिको अशन्तम व्याख्या गने अभिकार नगर काययपाभिकामा रहनेछ ।
२२. प्रचभित कानूनसं ग बाशझएमा :

यस काययविभिमा िेशखएको कजनै भबषय प्रचभित कानजनसं ग बाशझएमा

बाशझएको हदसम्म प्रचभित कानजन बमोशजम नै हजनेछ ।
प्रमाणीकरण भमभतिः- 2078/09/28
आज्ञािे,
थमन भसं ह थापा
प्रमजख प्रिासकीय अभिकृत
सजचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मजदरत। मूल्य रु.80
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