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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध 
सियसाधारणको िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको स्थानीर् रािस्ि परामशय सलमलतको कार्यसञ्चालन कार्यविलध, २०७८ 

प्रस्तािनााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गठित स्थानीर् रािस्ि परामशय 
सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकारलाई थप स्पष्ट गरी सलमलतको भलूमकालाई प्रभािकारी र पररणाममिुी बनाउन 
िाञ्छनीर् भएकोले,  

 आललताल गाउँपाललकाको प्रशासकीर् कार्यविलध लनर्लमत गने ऐन, २०७७ को दफा ३ बमोजिम गाउँ 
कार्यपाललकाले र्ो कार्यविलध बनाई िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभाः (१) र्ो कार्यविलधको नाम “आललताल गाउँपाललकाको रािस्ि परामशय सलमलतको 
कार्यसञ्चालन कार्यविलध, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविलध गाउँपाललकाको रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेजि लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः लबषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा : 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझन ुपछय । 

 

आललताल गाउँपाललका 

स्थानीर् रािपत्र 
िण्ड : ०५   संख्र्ा :  ११   लमलत : 2078।०४।०१ 

 

भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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(ि) “सलमलत” भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोजिम गिन हनुे आललताल गाउँपाललकाको रािस्ि 
परामशय सलमलत सभझन ुपछय  

(ग) “संर्ोिक” भन्नाले सलमलतको संर्ोिक सभझन ुपछय । 

(घ) “सदस्र्” भन्नाले सलमलतको सदस्र् सभझन ुपछय । 

(ङ) “सदस्र् सजिि” भन्नाले सलमलतको सदस्र् सजिि सभझन ुपछय । 

(ि) "गाउँपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललका सभझनपुदयछ । 

पररच्छेद-२ 

रािस्ि परामशय सलमलतको कार्यिते्र 

३.  सलमलतको कार्यिते्राः (१) स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लेजित 
कामका अलतररक्त सलमलतको कार्यिेत्र देहार् बमोजिम हनुछेाः 

(क) आर् िेक्का बन्दोबस्त तथा रािस्ि असलुीको लालग अपनाइएका विलधहरुको अनगुमन र   
मूल्र्ाङ्कन गने, 

(ि)  रािस्ि असलुीमा देजिएका समस्र्ाको पवहिान गरी समस्र्ा समाधानको लालग कार्यपाललकालाई 
सझुाि ठदने, 

 (ग)  रािस्ि प्रशासनमा काम गने िनशजक्तको िमता विकास सभबन्धी र्ोिना तर्ार गने, 

(घ)  रािस्ि प्रशासनमा सूिना प्रविलधको उपर्ोग सभबन्धी नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गने, 

(ङ)  रािस्ि पररिालनको लनर्लमत अनगुमन तथा लक्ष्र् अनसुारको रािस्ि आभदानी भए नभएको 
समीिा गरी कार्यपाललकालाई आिश्र्क पषृ्ठपोषण ठदन,े  

(ि)  रािस्ि अलभबवृिका लालग नीलतगत, काननुी र संरिनागत सधुार सभबन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान 
गने गराउने,  

 (छ)  रािस्ि सधुार सभबन्धी तर्ार गररएको कार्यर्ोिना कार्ायन्िर्नमा पहल गने,  

 (ि)  करदाता जशिा अलभर्ान सञ्चालन गने गराउने, 
(झ)  उत्कृष्ट करदाताको पवहिान गरी परुस्कृत गनय कार्यपाललकालाई लसफाररस गने, 

(ञ)  प्रत्रे्क करका िेत्रमा रहेका सभभावित करदाता र सभभाव्र् कर असलुीको वििरण अद्यािलधक 
गने, गराउने,  

 (ट)  करको दार्रामा नआएका करदाताहरुको अलभलेि अद्यािलधक गरी कर असलुीको लालग ताकेता 
गने, गराउने,  

 (ि)  रािस्ि पररिालनका लालग समन्िर् र साझेदारीका सभभावित िेत्र पवहिान गरी कार्यपाललकालाई 
लसफाररस गने, 
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(ड)  रािस्िको प्रलतिेदन प्रणालीको प्रभािकाररताका लालग आिश्र्क पषृ्ठपोषण प्रदान गने तथा 
लनर्लमत प्रलतिेदन गने व्र्िस्था लमलाउने, 

(ढ) कार्यपाललकाले तोकेका र सलमलतले उपर्कु्त िहर् र्ाएका अन्र् कार्य गने । 

पररच्छेद-३ 

सलमलतका पदालधकारीको काम, कतयव्र् र अलधकार 

४. संर्ोिकको काम, कतयव्र् र अलधकाराः संर्ोिकको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोजिम हनुेछाः 
(क) सलमलतको बैिकको अध्र्िता गने, 

(ि) सलमलतको बैिकको लमलत र समर् तोक्ने,  
(ग) बैिकको सभभावित कार्यसूिी तर् गने, 

(घ) रािस्ि पररिालनसँग सभबजन्धत अन्तर लनकार्गत समन्िर् गने, 

(ङ) सलमलतको प्रभािकारी कार्यसभपादनको नतेतृ्ि गने, 

(ि) सदस्र्हरुको जिभमेिारी बाँडफाँट गने, 

(छ) सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकाराः सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार देहार्बमोजिम हनुेछ : 
(क) सलमलतको बैिकमा उपजस्थत भई आफ्नो सझुाि र धारणा राख्न,े   

(ि) आफुलाई तोवकएको कार्यजिभमेिारी लनिायह गने, 

(ग) सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

६. सदस्र् सजििको काम, कतयव्र् र अलधकाराः सदस्र् सजििको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार्बमोजिम हनुेछ: 
(क) सलमलतको सजिि भई काम गने,   

(ि) संर्ोिकसँग समन्िर् गरी बैिकको कार्यसूिी तर्ार गने, प्रस्ताि तर्ार गने र 
सदस्र्हरुलाई पत्रािार गने, 

(ग) रािस्िसँग सभबजन्धत विषर्हरुमा आिश्र्क सूिना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी 
सलमलतको बैिकमा पेश गने, 

(घ) गाउँपाललकाको रािस्ि सधुारका लालग र्ोिना तर्ारी र कार्ायन्िर्नमा समन्िर् र 
सहजिकरण गने,  

(ङ) रािस्िका आधार, दर र दार्राको विश्लषेण गरी आर् अनमुान तर्ार गनय सलमलतलाई 
सहर्ोग गने,  

(ि) सलमलतलाई आलथयक विधेर्कको मस्र्ौदा तर्ार गनय सहर्ोग गने, 

(छ) सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन तर्ार गरी सलमलतको बैिकमा पेश गने, 

(ि) सलमलतको लनणयर् कार्ायन्िर्न गने गराउने, 
(झ) सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने । 
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पररच्छेद-४ 

सलमलतको बैिक सभबन्धी कार्यविलध 

७. सलमलतको बैिक र कार्यसूिीाः  (१) सलमलतको बैिक आिश्र्कता अनसुार बस्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पलन सलमलतको बैिक प्रत्रे्क आलथयक बषयमा 
पौष १५ गतेलभत्र र बैशाि १५ गतेलभत्र गरी कजभतमा दईु पटक बस्नपुनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम पौष १५ गते लभत्र बस्ने बैिकको सभभावित कार्यसूिी देहार् बमोजिम 
हनुेछाः– 

(क) रािस्ि प्रशासन सधुारका लालग स्िीकृत र्ोिना तथा िावषयक कार्यक्रम अनरुुपका 
कृर्ाकलापहरु कार्ायन्िर्न अिस्थाको समीिा गरी आिश्र्क समन्िर् र सहजिकरण 
गने, 

(ि) अजघल्लो आलथयक िषय र िाल ुआलथयक िषयको लक्ष्र् अनसुार रािस्ि असलुी भए नभएको 
समीिा गने, 

(ग) आगामी आलथयक िषयको आर्को प्रिेपण गरी कार्यपाललकामा पेश गने, 

(घ) सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन उपर छलफल गरी कार्यपाललकामा सझुाि पेश गने, 

(ङ) रािस्ि प्रशासनको लनर्लमत अनगुमनको नलतिा उपर छलफल गरी कार्यपाललकामा 
सझुाि पेश गने,  

(ि) सलमलतले आिश्र्क िानेका अन्र् विषर्मा छलफल गने ।   

(४) उपदफा (२) बमोजिम बैशाि १५ गतेलभत्र बस्न े बैिकको सभभावित कार्यसूिी देहार् बमोजिम 
हनुेछाः– 

(क) िाल ुआलथयक िषयको िैत्र मसान्तसभमको रािस्ि सङ्कलनको सलमिा गरी बाँकी अिलधमा 
उठ्न सक्ने रािस्िको संशोलधत अनमुान तर्ार गने,  

(ि) आगामी आलथयक िषयको लालग गाउँपाललकाले लगाउन ेकर र गैर रािस्िका दर लनधायरण 
गने,  

(ग) कर र गैर करका दरमा हनु ेपररितयन र रािस्िको दार्रा विश्लषेण गरी आगामी आलथयक 
िषयको आन्तररक आर् अनमुान तर्ार गने, 

(घ) आगामी आलथयक िषयको लालग प्राप्त बिेट सीमा, गत आलथयक िषयहरुको र्थाथय आर् र  
िाल ुआलथयक िषयको संशोलधत अनमुानका आधारमा आगामी आलथयक िषयका लालग आर् 
अनमुान तर्ार गने, 

(ङ) आगामी आलथयक िषयको लालग आन्तररक आर् सङ्कलनको न्र्नुतम िेक्का अङ्क अनमुान 
गने,  



 

5 

 

(ि) गाउँपाललकाको रािस्ि पररिालन नीलत तिुयमा तथा पनुरािलोकन गने, 

(छ) आगामी आलथयक िषयका लालग रािस्ि प्रशासन सधुारको कृर्ाकलाप लनधायरण तथा 
कार्ायन्िर्नका लालग आिश्र्क श्रोतको अनमुान तर्ार गने, 

(ि) आगामी आलथयक िषयको रािस्ि नीलत एिम ्कर तथा गैर करका दर पररमाियन सभबन्धी 
विषर्मा सरोकारिालाहरुसँग परामशय गने, 

(झ) आगामी आलथयक िषयको लालग आलथयक ऐनको मस्र्ौदा तर्ार गने, 

(ञ) सलमलतले आिश्र्क देिेका अन्र् विषर्मा छलफल गने ।   

(ट) उजल्लजित कृर्ाकलापहरुको आधारमा सलमलतको प्रलतिेदन तर्ार गरी कार्यपाललकामा 
पेश गने । 

८. सलमलतको बैिक सभबन्धी व्र्िस्थााः (१) सलमलतको बैिक संर्ोिकले तोकेको लमलत, समर् र स्थानमा बस्नेछ 
। सलमलतका सदस्र्मध्रे् कजभतमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्र्को उपजस्थती भएमा बैिकको गणपरुक सङ्खख्र्ा 
पगेुको मालननेछ ।  

(२) बैिकको अध्र्िता संर्ोिकले गनेछ र लनिको अनपुजस्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलधत्ि गने 
कार्यपाललकाका सदस्र्मध्रे्बाट िेष्ठ सदस्र्ले बैिकको अध्र्िता गनेछ ।  

(३) सलमलतको बैिकको लनणयर् सियसभमतीबाट हनुेछ । सियसभमती हनु नसकेमा सलमलतका कुल 
सदस्र् सङ्खख्र्ाको बहमुतबाट गरेको लनणयर् मान्र् हनुेछ ।  

(४) सलमलतले आिश्र्कता अनसुार विषर् विज्ञहरुलाई बैिकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

 (५) बैिकको लनणयर् सलमलतको संर्ोिकले प्रमाजणत गनेछ । 

पररच्छेद-५ 

दर लनधायरण, आर् प्रिपेण तथा आिलधक सलमिा गने  

९. दर लनधायरण गदाय ध्र्ान ठदनपुनेाः (१) सलमलतले करका दर लनधायरणका लालग लसफाररस गदाय करदाताको कर 
लतनय सक्ने िमतालाई आधार मानु्न पनेछ ।  

(२) गैर करका दर लनधायरणका लालग लसफाररस गदाय िस्त ुिा सेिाको लागत, सञ्चालन र ममयत 
सभभार िियलाई आधार मानु्न पनेछ ।  

(३) सलमलतले उपदफा (१) र (२) बमोजिम कर र गैर करको दर लसफाररस गदाय लछमेकी 
स्थानीर् तहले लनधायरण गरेको दररेटलाई समेत ध्र्ान ठदनपुनेछ ।  

४) कर तथा गैर करका दरहरु पनुरािलोकन गदाय विगतको दरमा एकै पटक िूलो अनपुातमा 
बवृि नहनुेगरी लसफाररस गनुयपनेछ ।  
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१०. आर् प्रिपेण गनेाः (१) सलमलतले दफा ९ बमोजिम लनधायरण गरेको कर तथा गैर करको दर तथा उपलब्ध 
सूिना एिम ्तथ्र्ाङ्क अनरुुप कर तथा गैर करको आधार र्वकन गरी आगामी आलथयक िषयको आन्तररक 
आर्को प्रिेपण गनुयपनेछ ।  

  (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुान, रािस्ि बाँडफाँट र प्राकृलतक 
श्रोतको उपर्ोगबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी रकमको अनमुान गदाय प्राप्त भएको बिेट सीमालाई आधार मानु्न 
पनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त हनुे आर्को सभबन्धमा सभबजन्धत पिसँग भएको सभझौतालाई आधार मानु्न 
पनेछ ।  

  (४) सलमलतले र्स दफा बमोजिम आर् प्रिेपण गदाय िनसहभालगता र अन्तर स्थानीर् तह 
सहर्ोग स्िरुप प्राप्त हनुे रकमको समेत अनमुान गनुयपनेछ ।  

  (५) रािस्ि प्रिेपण गदाय अिलभबन गनय सवकने विलध अनसूुिी-१ मा तोवकए बमोजिम हनुेछ।  

  (६) सलमलतले आर् प्रिेपणको लालग महालेिा लनर्न्त्रक कार्ायलर्ले समर् समर्मा तोवकठदए 
बमोजिमको एकीकृत आलथयक सङे्कत, िगीकरण र व्र्ाख्र्ा अनरुुपको अनसूुिी-२ बमोजिमको ढाँिा प्रर्ोग 
गनुयपनेछ ।  

११.  आर्को आिलधक सलमिा गनुयपनेाः (१) सलमलतले कार्यपाललकाको तै्रमालसक र िावषयक प्रगलत समीिा 
बैिकमा आर्को िावषयक तथा तै्रमालसक लक्ष्र् र र्थाथय प्रगलत वििरण तर्ार गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने प्रगलत वििरणमा रािस्ि नीलत, सधुारका वक्रर्ाकलाप, 

लक्ष्र् अनसुार रािस्ि पररिालन भए नभएको र रािस्ि पररिालनमा देजिएका समस्र्ा एिम ्समाधानका 
उपार्हरु समेत समािेश गनुयपनेछ ।  

१२.  उपसलमलत िा कार्यदल गिन गनय सवकनाेः (१) सलमलतले आफ्नो काममा सहर्ोग पगु्नेगरी आिश्र्कता 
अनसुार सलमलतका सदस्र्को संर्ोिकत्िमा सभबजन्धत विषर् िेत्रका विज्ञ समेत समािेश भएको उपसलमलत 
िा कार्यदल गिन गनय सक्नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजिम गिन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलको कार्यवििरण त्र्स्तो उपसलमलत 
िा कार्यदल गिन गदायकै बित तोवकठदन ुपनेछ ।  

  (३) र्स दफा बमोजिम गिन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलका सदस्र्लाई कुनै वकलसमको सेिा 
सवुिधा उपलब्ध गराउन ुपने अिस्थामा कार्यपाललकाले तोकेबमोजिम हनुेछ।  
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पररच्छेद-६ 

विविध 

१३. सलमलतको प्रलतिेदनाः (१) सलमलतले आफुले गरेको कामको िावषयक प्रलतिेदन तर्ार गरी कार्यपाललकामा 
पेश गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने िावषयक प्रलतिेदनको ढाँिा अनसूुिी-३ मा तोवकए 
बमोजिम हनुेछ ।   

१४.  सजििालर् सभबन्धी व्र्िस्था : (१) रािस्ि ईकाइले सलमलतको सजििालर्को रुपमा काम गनेछ । 

   (२) सजििालर्ले सलमलतको लनणयर् पजुस्तका सरुजित रुपमा राख्न ेतथा र्स कार्यविलध बमोजिम 
तर्ार गररन ेप्रलतिेदन एिम ्रािस्िसँग सभबजन्धत सूिना र तथ्र्ाङ्कको व्र्िजस्थत अलभलेि राख्न ुपनेछ।  

१५. अलधकार प्रत्र्ार्ोिनाः संर्ोिकले आफुलाई प्राप्त अलधकार सलमलतका सदस्र्लाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ। 

१६. बैिक भत्ााः सलमलतका पदालधकारीहरुले पाउन े बैिक भत्ा आललताल गाउँपाललकाको कार्यसंिालन 
लनदेजशका, २०७८ बमोजिम हनुेछ ।  

१७. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकाराः र्स कार्यविलधमा उजल्लजित कुनै कुरामा ठिविधा िा कुनै बाधा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा कार्यपाललकाले त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे ।  
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अनसूुिी-१ 

(दफा १० को उपदफा (५) सँग सभबजन्धत) 

रािस्ि प्रिेपणका लालग अिलभबन गररन ेविलध 

 

१   तथ्र्ाङ्कीर् आधाराः करदाता संख्र्ा X करको औसत दर X दार्रामा ल्र्ाउन सवकने प्रलतशत। 

२.  विगतको आर् िृविको प्रिृजत्ाः औषत िावषयक िृविदर लनकाली अजन्तम िषयको अनमुालनत आर्मा सोही 
प्रलतशतको आधारमा िवृि गदै िान े। 

३.  विलनर्ोिन तथा त्र्सपलछ एकमषु्ट (Lum Sum) िृवि दराः सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रािस्ि 
बाँडफाँट तथा अन्र् लनकार्बाट प्राप्त हनुे अनमुालनत रकममा िावषयक १० प्रलतशतका दरले िृवि गदै 
िाने । 

४.  सभझौताको आधाराः ऋण तथा अन्र् आर्को सभझौता भएमा सोही सभझौताको आधारमा आर्को प्रिेपण 
गने 

५.  अनमुानको आधारमा प्रिेपणाः विल्कुलै नर्ाँ आर्का स्रोतहरू भई आर् अनमुानका लालग कुनै आधार 
उपलब्ध नभएको अिस्था प्रर्ोग गने । 

६. शून्र् प्रिेपणाः आर्को कुनै सभभािना नभएका जशषयकहरूमा प्रर्ोग गने । 
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अनसूुिी-२ 

(दफा १० को उपदफा (६) सँग सभबजन्धत) 

एकीकृत आलथयक सङे्कत िगीकरण र व्र्ाख्र्ा अनसुार रािस्ि तथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

 

 क) रािस्ि तथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

रािस्ि 
संकेत 

रािस्ि शीषयक 

आ.ि. २०...। को 
र्थाथय 

आ.ि. २०...। 
को  अनमुान 

आ.ि. २०...। 
को संशोलधत 

आ.ि. २०...। 
को अनमुान 

10000 रािस्ि तथा अनदुान     

11000 कर     

11300 सभपजत् कर     

11310 अिल सभपजत्मा लाग्न ेकर     

11313 सभपजत् कर        

11314 भमूी कर/मालपोत        

11315 घरिग्गा रजिषे्ट्रशन दस्तरु        

11320 िदु सभपजत्मा लाग्न ेिाल ुकर     

11321 घर िहाल कर        

11322 िहाल विटौरी कर        

11400 िस्त ुतथा सेिामा आधाररत कर     

11410 मूल्र् अलभिवृि कर     

14411 बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे म.ुअ. कर     

11420 अन्त: शलु्क     

14421 बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क        

11450 
पूिायधार सेिाको उपर्ोग तथा सिारी 
साधनमा लाग्न ेकर 

    

11451 सिारी साधन कर (टाँगा, ररक्सा, इररक्सा)     

11452 पूिायधार सेिाको उपर्ोगमा लाग्ने कर     

11456 बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे सिारी साधन कर     

11470 मनोरञ् िन तथा विज्ञापन कर     

11471 बाँडफाडबाट प्राप्त हनुे मनोरञ् िन कर        

11472 बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे विज्ञापन कर        

11600 अन्र् कर     

11630 कृवष तथा पशिुन्र् कारोिारमा लाग्न ेकर     

11632 
ओिेटोकहारमा लाग्न ेकर (िलडबटुी, 
किाडी र िीििन्त ुकर) 

       

11690 अन्र् कर     
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रािस्ि 
संकेत 

रािस्ि शीषयक 

आ.ि. २०...। को 
र्थाथय 

आ.ि. २०...। 
को  अनमुान 

आ.ि. २०...। 
को संशोलधत 

आ.ि. २०...। 
को अनमुान 

11691 अन्र् कर     

13000 अनदुान     

13100 ठिपिीर् िैदेजशक अनदुान     

13110 ठिपिीर् िैदेजशक िाल ुअनदुान     

13111 ठिपिीर् िैदेजशक िाल ुअनदुान        

13120 ठिपिीर् िैदेजशक पूिँीगत अनदुान     

13121 िपिीर् िैदेजशक पूिँीगत अनदुान     

13200 बहपुिीर् िैदेशीक अनदुान     

13210 बहपुिीर् िैदेजशक अनदुान     

13211 
अन्तरावष्ट्रर् अन्तरस्कारी संस्थाबाट प्राप्त 
िाल ुअनदुान 

    

13212 
अन्तरावष्ट्रर् गैह्र सरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
िाल ुअनदुान 

    

13220 बहपुिीर् िैदेजशक पूिँीगत अनदुान     

13221 
अन्तरावष्ट्रर् अन्तरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
पूिँीगत अनदुान 

       

13222 
अन्तरावष्ट्रर् गैह्र सरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
पूिँीगत अनदुान 

       

13230 अन्र् िैदेजशक िाल ुअनदुान     

13231 अन्र् िैदेजशक िाल ुअनदुान     

13240 अन्र् िैदेजशक पूिँीगत अनदुान     

13241 अन्र् िैदेजशक पूिँीगत अनदुान     

13300 अन्तरसरकारी विजत्र् हस्तान्तरण     

13310 अन्तरसरकारी अनदुान     

13311 समानीकरण अनदुान     

13312 शसतय अनदुान िाल ु     

13313 शसतय अनदुान पूिँीगत     

13314 विषेश अनदुान िाल ु        

13315 विषेश अनदुान पूिँीगत        

13316 समपरुक अनदुान िाल ु        

13317 समपरुक अनदुान पूिँीगत        

13318 अन्र् अनदुान िाल ु(सामाजिक सरुिा)        

13319 अन्र् अनदुान पूिँीगत        
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रािस्ि 
संकेत 

रािस्ि शीषयक 

आ.ि. २०...। को 
र्थाथय 

आ.ि. २०...। 
को  अनमुान 

आ.ि. २०...। 
को संशोलधत 

आ.ि. २०...। 
को अनमुान 

13400 अन्र् आन्तररक अनदुान     

13410 अन्र् आन्तररक अनदुान     

13411 
अन्र् संस्थागत आन्तररक अनदुान (सडक 
बोडय नेपाल) 

       

13412 
अन्र् व्र्जक्तगत आन्तररक अनदुान (लागत 
सहभागीता) 

       

14000 अन्र् रािस्ि     

14100 सभपजत्बाट प्राप्त आर्     

14110 व्र्ाि     

14111 वित्ीर् लनकार्बाट प्राप्त व्र्ाि     

14119 अन्र् लनकार्बाट प्राप्त व्र्ाि     

14120 लाभाशं     

14129 अन्र् लनकार्बाट प्राप्त लाभांश        

14150 भाडा तथा रोर्ल्टी     

14151 सरकारी सभपजत्को िहालबाट प्राप्त आर्     

14153 बाँडफाँड भई प्राप्त िन रोर्ल्टी        

14154 
बाँडफाँड भई प्राप्त िानी तथा िलनि 
सभबन्धी रोर्ल्टी 

       

14155 
बाँडफाँड भई प्राप्त िलस्रोत सभबन्धी 
रोर्ल्टी 

       

14156 बाँडफाँड भई प्राप्त विद्यतु सभबन्धी रोर्ल्टी        

14157 
बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्र बहत्रको 
लबक्रीबाट प्राप्त हनुे आर् 

       

14158 
बाँडफाड भई प्राप्त पियतारोहण िपतको 
रोर्ल्टी 

       

14159 अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी        

14190 अन्र् शलु्क     

14191 पर्यटन शलु्क     

14200 िस्त ुतथा सेिा विक्रीबाट प्राप्त रकम     

14210 िस्त ुतथा सेिा लबक्रीबाट प्राप्त रकम     

14211 कृषी उत्पादनको लबवक्रबाट प्राप्त रकम        

14212 सरकारी सभपत्ी लबक्रीबाट प्राप्त रकम        

14213 
अन्र् लबवक्रबाट प्राप्त रकम (रािपत्र, 
पसु्तस, नक्सा आठद) 
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रािस्ि 
संकेत 

रािस्ि शीषयक 

आ.ि. २०...। को 
र्थाथय 

आ.ि. २०...। 
को  अनमुान 

आ.ि. २०...। 
को संशोलधत 

आ.ि. २०...। 
को अनमुान 

14216 लनिी धारा िाफतको शलु्क        

14217 
िानेपानी, नहर तथा कूलो उपर्ोग 
िापतको शलु्क 

       

14218 लबद्यतु सेिा शलु्क        

14219 
अन्र् सेिा शलु्क तथा विक्री (पाकय , 
एभिलेुन्स आठद तथा िालिुा, माटो, काि 
लबक्री समेत 

       

14220 प्रशासलनक सेिा शलु्क     

14221 न्र्ावर्क दस्तरु     

14224 परीिा शलु्क     

14229 
अन्र् प्रशासलनक सेिा शलु्क (बोलपत्र, 
फाराम विक्री) 

    

14240 दस्तरु     

14241 पाकय ङ्ग शलु्क        

14242 नक्सापास दस्तरु        

14243 लसफाररस दस्तरु (प्रमाजणत)        

14244 व्र्जक्तगत घटना दताय दस्तरु        

14245 नाता प्रमाजणत दस्तरु        

14249 अन्र् दस्तरु (दताय, अनमुती, ईिाित)        

14250 अन्र् प्रशासलनक दस्तरु     

14253 व्र्िसार् रजिषे्ट्रशन दस्तरु     

14254 रेलडर्ो/एफ.एम. संिालन दस्तरु     

14260 अन्र् प्रशासलनक सेिा शलु्क     

14262 विद्यतु सभबन्धी दस्तरु     

14263 
िलस्रोत सभबन्धी अन्र् दस्तरु (पानी 
लबक्री) 

    

14265 
अन्र् िेत्रको आर् (सामदुार्ीक िान पैदािर 
लबक्रीबाट) 

    

14300 दण्ड, िररिाना र िफत     

14310 दण्ड, िररिाना र िफत     

14311 न्र्ावर्क दण्ड, िररिाना र िफत     

14312 प्रशासलनक दण्ड, िररिाना र िफत     

14313 धरौटी सदरस्र्ाहा     

14400 अनदुान बाहेकको हस्तान्तरण     
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रािस्ि 
संकेत 

रािस्ि शीषयक 

आ.ि. २०...। को 
र्थाथय 

आ.ि. २०...। 
को  अनमुान 

आ.ि. २०...। 
को संशोलधत 

आ.ि. २०...। 
को अनमुान 

14410 िाल ुहस्तान्तरण     

14411 िाल ुहस्तान्तरण     

14420 पूिँीगत हस्तान्तरण     

14421 पूिँीगत हस्तान्तरण        

14500 विविध रािस्ि     

14510 िाल ुदािी तथा अन्र् शलु्कहरु     

14511 िीमा दािी प्राप्ती     

14520 अन्र् रािस्ि     

14529 अन्र् रािस्ि        

14530 पूिँीगत रािस्ि     

14531 
सरकारी घर, िग्गा, गडुविल विक्रीबाट प्राप्त 
आर् 

    

14610 व्र्िसार् कर     

14611 व्र्िसार् कर     

15000 विविध प्राप्ती     

15100 विविध प्राप्ती     

15110 विविध प्राप्ती     

15111 िेरुि ु     

15112 लनकासा वफताय     

15113 अनदुान वफताय     

नोटाः अनसूुिी ३ को िण्ड (ङ) र (ि) को तथ्र्ाङ्कको आधारमा तर्ार हनेु । 
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अनसूुिी-३ 

(दफा १३ को उपदफा (२) सँग सभिजन्धत) 

आललताल गाउँपाललका 
स्थानीर् रािस्ि परामशय सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन 

 

(क) पषृ्ठभलूम 

(ि) रािस्िको मौिदुा अिस्थाको विश्लषेण (रािस्ि आभदानीको प्रिजृत् विश्लषेण समेत) 

(ग) रािस्ि नीलतहरु (प्रस्तावित) 

(घ) करका आधारहरु (गैर कर समेत) 

क्र.सं. कर तथा गैर करको 
विद्यमान आधार 

आगामी आलथयक िषयका लालग 
प्रस्तावित आधार 

पसु्याईं 

    

    

 

(ङ) आगामी आ.ि.को लालग प्रस्तावित कर तथा गैर कर रािस्ि दर 

लस.नं. कर तथा गैर करका आधार िाल ुआलथयक िषयको दर प्रस्तावित 
दर  

पषु्ट्याईं कैवफर्त 

      

      

 

(ि) आगामी आ.ि.को लालग अनमुालनत कर तथा गैर कर रािस्ि रकम 

लस.नं. रािस्िको 
िते्रहरु 

गत आ.ि.को 
र्थाथय रकम 

िाल ुआ.ि.को संशोलधत 
अनमुान 

आगामी 
आ.ि.को 
अनमुान 

कैवफर्त 

      

 

(छ) लनष्ट्कषय तथा सझुािहरु 

 

संर्ोिक ................ 
सदस्र् ................. 
सदस्र् ................. 
सदस्र् ................. 
सदस्र् ................. 

 

 

 

आज्ञाले, 
भोि बहादरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


