
 

 

 

आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०२   संख्या :  १   लिलत : 2077/०४/०१ 

 

भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ  काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको काययविलध सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 2077 

प्रस्तािना : आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक िर्य 2077।78 को सेिा र काययहरुको िालग संजित कोर्बाट केही 
रकि खिय गने अलधकार दिन र सो रकि विलनयोजन गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोजजि आलिताि गाउँपालिका, डडेल्धरुाको गाउँ सभािे 
यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७७" रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन आलिताि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा सूिना प्रकाजशत गरेको लिलत िेजख प्रारम्भ हनेुछ। 

 

२. आलथयक िर्य २०७७।७८ को लनलित्त संजित कोर्बाट रकि खिय गने अलधकार : (१) आलथयक िर्य २०७७।७८ 
िा गाउँ काययपालिका, िडा सलिलत, विर्यगत शाखािे गने सेिा र काययहरुका िालग अनसूुिी १ िा उल्िेजखत 
िािू खिय, पूजँजगत खिय र विजत्तय व्यिस्थाको रकि सिेत गरी जम्िा रकि (अिरेपी) सम्ि नबढाई लनदियष्ट 
गररए बिोजजि संजित कोर्बाट खिय गनय सवकनेछ । 

 



 

 

३. विलनयोजन : (१) यस ऐनद्वारा संजित कोर्बाट खिय गने अलधकार दिइएको रकि आलथयक िर्य २०७७।७८ िा 
आलिताि गाउँपालिका, डडेल्धरुाको गाउँ काययपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत शाखािे गने सेिा र 
काययहरुको िालग विलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन काययपालिका, िडा सलिलत र विर्यगत शाखािे 
गने सेिा र काययहरुको िालग विलनयोजन गरेको रकि िध्ये कुनैिा बित हनेु र कुनैिा अपगु हनेु िेजखन 
आएिा गाउँ काययपालिकािे बित हनेु जशर्यकबाट नपगु हनेु जशर्यकिा रकि सानय सक्नेछ । यसरी रकि 
सािाय एक जशर्यकबाट सो जशर्यकको जम्िा रकिको १० प्रलतशतिा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा 
बढी जशर्यकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी जशर्यकहरुिा रकि सानय तथा लनकासा र खिय जनाउन 
सवकनेछ । पूजँजगत खिय र वित्तीय व्यिस्था तफय  विलनयोजजत रकि साँिा भकु्तानी खिय र व्याज भकु्तानी 
खिय जशर्यकिा बाहेक अन्य िािू खिय जशर्यक तफय  सानय र वित्तीय व्यिस्था अन्तगयत साँिा भकु्तानी खिय तफय  
विलनयोजजत रकि ब्याज भकु्तानी खिय जशर्यकिा बाहेक अन्यत्र सानय सवकने छैन । 

तर िाि ुतथा पूजँजगत खिय र वित्तीय व्यिस्थाको खिय व्यहोनय एक स्रोतबाट अको स्रोतिा रकि सानय 
सवकनेछ। 

   (३) उपिफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन एक जशर्यकबाट सो जशर्यकको जम्िा स्िीकृत 
रकिको १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी जशर्यकहरुिा रकि सानय परेिा गाउँ 
सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ। 



 

 

आलिताि गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिको कायायिय, डडेल्धरुा 

आय तथा व्ययको प्रिपेण 

२०७७।७८               रु. हजारिा  

जशर्यक २०७५,७८६ को 
यथाथय 

२०७६।७७ को 
संशोलधत अनिुान 

२०७७।७८ को 
अनिुान 

राजस्ि 0 0 449477.59 

आन्तररक श्रोत 0 0 22751.33 

11313 एकीकृत सम्पती कर 0 0 500 

11314 भलुिकर/िािपोत 0 0 700 

11321 घरिहाि कर 0 0 500 

11322 िहाि विटौरी कर 0 0 1500 

11479 अन्य िनोरञ्जन कर 0 0 200 

11632 अखेटोपहारिा िाग्ने कर 0 0 200 

11691 अन्य कर 0 0 1100 

14151 सरकारी सम्पत्तीको िहािबाट प्राप्त आय 0 0 700 

14159 अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 0 0 2000 

14191 पययटन शलु्क 0 0 200 

14212 सरकारी सम्पत्तीको लबक्रीबाट प्राप्त रकि 0 0 500 

14221 न्यावयक िस्तूर 0 0 100 

14224 परीिा शलु्क 0 0 100 

14229 अन्य प्रशासलनक सेिा शलु्क 0 0 1200 

14242 नक्सापास िस्तरु 0 0 700 

14243 लसफाररश िस्तरु 0 0 600 

14244 व्यजक्तगत घटना िताय िस्तरु 0 0 350 

14245 नाता प्रिाजणत िस्तरु 0 0 300 

14249 अन्य िस्तरु 0 0 1500 

14253 व्यिसाय रजजषे्ट्रशन िस्तरु 0 0 600 

14265 अन्य िेत्रको आय 0 0 200 

14313 धरौटी सिरस्याहा 0 0 200 

14529 अन्य राजस्ि 0 0 880.92 

14611 व्यिसाय कर 0 0 500 

राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकि 0 0 79654.67 

11411 बाँडफाँड भई प्राप्त हनेु िूल्य अलभबवृि कर (राजस्ि बाँडफाँड-संघीय सरकार) 0 0 78059.67 

11456 बाँडफाँडबाट प्राप्त हनेु सिारी साधनकर (राजस्ि बाँडफाँड-प्रिेश सरकार) 0 0 1595 

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 0 0 350992 

संघीय सरकार 0 0 326700 

प्रिेश सरकार 0 0 24292 

िैिेजशक स्रोत 0 0 0 

वित्तीय व्यिस्था (प्रालप्त) 0 0 0 

अन्य आय 0 0 3500 

15111 बेरुज ु 0 0 3500 

जनसहभालगता 0 0 0 

 

व्यय 0 0  

बजेट बित (+)/न्यनु(-) 0 0 449477.59 

गत िको नगि िौज्िात 0 0 7420.40 

 

 

 
आज्ञािे, 

भोज बहािरु ऐडी 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


