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प्रस्तावनताः स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ को दफथा ६५ बमोजिम गजित 
स्थानीय रथािस्व परथामर्श सजमजतको कथाम, कत्शवय र अजिकथारलथाई ्प सपष्ट गरी 
सजमजतको भजूमकथालथाई प्रभथा्वकथारी र पररणथाममखुी बनथाउन ्वथाञ्छनीय भएकोले, 

 जरिपरुथासनुदरी गथाउँपथाजलकथाको प्ररथासकीय कथाय्शज्वजि जनयजमत गनने ऐन, २०७५ 
को दफथा ४ बमोजिम गथाउँ कथाय्शपथाजलकथाले यो कथाय्शज्वजि तिु्शमथा गरेको ्छ । 
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परिच छ्ेद– १

प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिः (१) यो कथाय्शज्वजिको नथाम “स्थानीय रथािस्व परथामर्श 
सजमजतको कथाय्शसञ्थालन कथाय्शज्वजि, २०७८” रहकेो ्छ ।

   (२) यो कथाय्शज्वजि स्थानीय रथािपरिमथा प्रकथारन भएको जमजतदजेख 
लथाग ूहुने्छ । 

२. परिभिताषताःजबषय ्वथा प्रसङ्गले अकको अ ््श नलथागेमथा यस कथाय्शज्वजिमथा,–

(क) “ऐन” भननथाले स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ सम्झन ुप्छ्श ।

(ख) “सजमजत” भननथाले ऐनको दफथा ६५ बमोजिम गिन हुने स्थानीय रथािस्व 
परथामर्श सजमजत सम्झन ुप्छ्श 

(ग)  “संयोिक” भननथाले सजमजतको संयोिक सम्झन ुप्छ्श ।

(घ) “सदसय” भननथाले सजमजतको सदसय सम्झन ुप्छ्श ।

(ङ) “सदसय सज््व” भननथाले सजमजतको सदसय सज््व सम्झन ुप्छ्श ।

परिच छ्ेद– २

िताजसव पितामर्श सममम्को कतार्शषिछेत्र

३.  सममम्को कतार्शषिछेत्रः (१) ऐनको दफथा ६५ उपदफथा (२) मथा उललेजखत कथामकथा 
अजतररक्त सजमजतको कथाय्शक्ेरि दहेथाय बमोजिम हुने्छः

(क) आय िेककथा बनदोबसत त्था रथािस्व असलुीकथा लथाजग अपनथाइएकथा 
ज्वजिहरुको अनगुमन र   मलूयथाङ्कन गनने,

(ख) रथािस्व असलुीमथा दजेखएकथा समसयथाको पजह्थान गरी समसयथा समथािथानकथा 
लथाजग कथाय्शपथाजलकथालथाई स्ुझथा्व जदने,

(ग)  रथािस्व प्ररथासनमथा कथाम गनने िनरजक्तको क्मतथा ज्वकथाससमबनिी योिनथा 
तयथार गनने,

(घ) रथािस्व प्ररथासनमथा सू् नथा प्रज्वजिको उपयोगसमबनिी नीजत त्था कथाय्शक्रम 
तयथार गनने,

(ङ) रथािस्व परर्थालनको जनयजमत अनगुमन त्था लक्यअनसुथारको रथािस्व 
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आमदथानी भए नभएको समीक्था गरी कथाय्शपथाजलकथालथाई आ्वशयक पषृ्ठपोषण 
जदने, 

(्) रथािस्व अजभबजृधिकथा लथाजग नीजतगत, कथाननुी र संर्नथागत सिुथारसमबनिी 
अधययन अनसुनिथान गनने गरथाउने, 

(्छ) रथािस्व सिुथारसमबनिी तयथार गररएको कथाय्शयोिनथा कथायथा्शन्वयनमथा पहल 
गनने, 

(ि) करदथातथा जरक्था अजभयथान सञ्थालन गनने गरथाउने,

(्झ) उतकृष्ट करदथातथाको पजह्थान गरी परुसकृत गन्श कथाय्शपथाजलकथालथाई जसफथाररस 
गनने,

(ञ) प्रतयेक करकथा क्ेरिमथा रहकेथा समभथाज्वत करदथातथा र समभथावय कर असलुीको 
ज्व्वरण अद्था्वजिक गनने, गरथाउने, 

(ट)  करको दथायरथामथा नआएकथा करदथातथाहरुको अजभलेख अद्था्वजिक गरी कर 
असलुीकथा लथाजग तथाकेतथा गनने, गरथाउने, 

(ि)  रथािस्व परर्थालनकथा लथाजग समन्वय र सथा्झदेथारीकथा समभथाज्वत क्ेरि 
पजह्थान गरी कथाय्शपथाजलकथालथाई जसफथाररस गनने,

(ड) रथािस्वको प्रजत्वेदन प्रणथालीको प्रभथा्वकथाररतथाकथा लथाजग आ्वशयक 
पषृ्ठपोषण प्रदथान गनने त्था जनयजमत प्रजत्वेदन गनने वय्वस्था जमलथाउने,

(ढ)  कथाय्शपथाजलकथाले तोकेकथा र सजमजतले उपयकु्त िहर ्यथाएकथा अनय कथाय्श गनने ।

परिच छ्ेद– ३

सममम्कता पदतामिकतािीको कताम, क ््शवर ि अमिकताि

४. सरंोजकको कताम, क ््शवर ि अमिकतािः संयोिकको कथाम, कत्शवय र अजिकथार 
दहेथाय बमोजिम हुने्छः– 

(क) सजमजतको बैिकको अधयक्तथा गनने,

(ख)  सजमजतको बैिकको जमजत र समय तोकने, 

(ग)  बैिकको समभथाज्वत कथाय्शसू् ी तय गनने,

(घ) रथािस्व परर्थालनसँग समबजनित अनतर जनकथायगत समन्वय गनने,
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(ङ)  सजमजतको प्रभथा्वकथारी कथाय्शसमपथादनको नेततृ्व गनने,

(्)  सदसयहरुको जिमम्ेवथारी बथँाडफथँाट गनने,

(्छ) सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्श गनने ।  

५. सदसरको कताम, क ््शवर ि अमिकतािः सदसयको कथाम, कत्शवय र अजिकथार 
दहेथायबमोजिम हुने्छ :–

(क) सजमजतको बैिकमथा उपजस्त भ ैआफनो स्ुझथा्व र िथारणथा रथाखने,  

(ख) आफुलथाई तोजकएको कथाय्शजिमम्ेवथारी जन्वथा्शह गनने,

(ग)  सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्श गनने ।

६. सदसर समिवको कताम, क ््शवर ि अमिकतािः सदसय सज््वको कथाम, कत्शवय 
र अजिकथार दहेथायबमोजिम हुने्छ :–

(क) सजमजतको सज््व भई कथाम गनने,  

(ख)  संयोिकसँग समन्वय गरी बैिकको कथाय्शसू् ी तयथार गनने, प्रसतथा्व तयथार गनने 
र सदसयहरुलथाई परिथा्थार गनने,

(ग)  रथािस्वसँग समबजनित ज्वषयहरुमथा आ्वशयक सू् नथा त्था तथयथाङ्क 
सङ्कलन, ज्वशे्षण गरी सजमजतको बैिकमथा पेर गनने,

(घ) गथाउँपथाजलकथाको रथािस्व सिुथारकथा लथाजग योिनथा तयथारी र कथायथा्शन्वयनमथा 
समन्वय र सहिीकरण गनने, 

(ङ) रथािस्वकथा आिथार, दर र दथायरथाको ज्वशे्षण गरी आयअनमुथान तयथार गन्श 
सजमजतलथाई सहयोग गनने, 

(्)  सजमजतलथाई आज ््शक ज्वियेकको मसययौदथा तयथार गन्श सहयोग गनने,

(्छ) सजमजतको ्वथाजष्शक प्रजत्वेदन तयथार गरी सजमजतको बैिकमथा पेर गनने,

(ि)  सजमजतको जनण्शय कथायथा्शन्वयन गनने गरथाउने,

(्झ)  सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्श गनने । 
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परिच छ्ेद– ४

सममम्को बैठकस्बनिी कतार्शमवमि

७. सममम्को बैठक ि कतार्शसिूीः  (१) सजमजतको बैिक आ्वशयकतथाअनसुथार 
बसन सकने्छ ।

   (२) उपदफथा (१) मथा िनुसकैु कुरथा लेजखएको भएतथा पजन सजमजतको 
बैिक प्रतयेक आज ््शक बष्शमथा पयौष १५ गतेजभरि र बैरथाख १५ गतेजभरि गरी 
कजमतमथा दईु पटक बसनपुनने्छ ।

   (३) उपदफथा (२) बमोजिम पयौष १५ गते जभरि बसने बैिकको 
समभथाज्वत कथाय्शसू् ी दहेथायबमोजिम हुने्छः–

(क)  रथािस्व प्ररथासन सिुथारकथा लथाजग स्वीकृत योिनथा त्था ्वथाजष्शक 
कथाय्शक्रम अनरुुपकथा कृयथाकलथापहरु कथायथा्शन्वयन अ्वस्थाको समीक्था 
गरी आ्वशयक समन्वय र सहिीकरण गनने,

(ख)  अजघललो आज ््शक ्वष्श र ्थाल ु आज ््शक ्वष्शको लक्य अनसुथार 
रथािस्व असलुी भए नभएको समीक्था गनने,

(ग)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको आयको प्रक्ेपण गरी कथाय्शपथाजलकथामथा पेर 
गनने,

(घ)  सजमजतको ्वथाजष्शक प्रजत्वेदन उपर ्छलफल गरी कथाय्शपथाजलकथामथा 
स्ुझथा्व पेर गनने,

(ङ)  रथािस्व प्ररथासनको जनयजमत अनगुमनको नजतिथा उपर ्छलफल गरी 
कथाय्शपथाजलकथामथा स्ुझथा्व पेर गनने, 

(्)  सजमजतले आ्वशयक िथानेकथा अनय ज्वषयमथा ्छलफल गनने ।  
   (४) उपदफथा (२) बमोजिम बैरथाख १५ गतेजभरि बसने बैिकको 

समभथाज्वत कथाय्शसू् ी दहेथायबमोजिम हुने्छः–
(क)  ्थाल ु आज ््शक ्वष्शको ्रैि मसथानतसममको रथािस्व सङ्कलनको 

सजमक्था गरी बथँाकी अ्वजिमथा उि्न सकने रथािस्वको संरोजित 
अनमुथान तयथार गनने, 

(ख)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको लथाजग गथाउँपथाजलकथाले लगथाउने कर र गैर 
रथािस्वकथा दर जनिथा्शरण गनने, 

(ग)  कर र गैर करकथा दरमथा हुने परर्वत्शन र रथािस्वको दथायरथा ज्वशे्षण 
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गरी आगथामी आज ््शक ्वष्शको आनतररक आय अनमुथान तयथार गनने,
(घ)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको लथाजग प्रथाप्त बिेट सीमथा, गत आज ््शक 

्वष्शहरुको य्था ््श आय र  ् थाल ुआज ््शक ्वष्शको संरोजित अनमुथानकथा 
आिथारमथा आगथामी आज ््शक ्वष्शकथा लथाजग आय अनमुथान तयथार गनने,

(ङ)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको लथाजग आनतररक आय सङ्कलनको 
नयनुतम िेककथा अङ्क अनमुथान गनने, 

(्)  गथाउँपथाजलकथाको रथािस्व परर्थालन नीजत तिु्शमथा त्था पनुरथा्वलोकन 
गनने,

(्छ)  आगथामी आज ््शक ्वष्शकथा लथाजग रथािस्व प्ररथासन सिुथारको 
कृयथाकलथाप जनिथा्शरण त्था कथायथा्शन्वयनकथा लथाजग आ्वशयक श्ोतको 
अनमुथान तयथार गनने,

(ि)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको रथािस्व नीजत ए्वम ्कर त्था गैर करकथा दर 
पररमथाि्शनसमबनिी ज्वषयमथा सरोकथार्वथालथाहरुसँग परथामर्श गनने,

(्झ)  आगथामी आज ््शक ्वष्शको लथाजग आज ््शक ऐनको मसययौदथा तयथार गनने,
(ञ) सजमजतले आ्वशयक दखेकेथा अनय ज्वषयमथा ्छलफल गनने ।  
(ट) उजललजखत कृयथाकलथापहरुको आिथारमथा सजमजतको प्रजत्वेदन तयथार 

गरी कथाय्शपथाजलकथामथा पेर गनने ।

८. सममम्को बैठकस्बनिी वरवस्ताः (१) सजमजतको बैिक संयोिकले तोकेको 
जमजत, समय र स्थानमथा बसने्छ । सजमजतकथा सदसयमधये कजमतमथा एकथाउनन प्रजतरत 
सदसयको उपजस्जत भएमथा बैिकको गणपरुक सङ्खयथा पगुेको मथाजनने्छ । 

   (२) बैिकको अधयक्तथा संयोिकले गनने्छ र जनिको अनपुजस्जतमथा 
सजमजतमथा प्रजतजनजित्व गनने कथाय्शपथाजलकथाकथा सदसयमधयेबथाट िेष्ठ सदसयले 
बैिकको अधयक्तथा गनने्छ । 

   (३) सजमजतको बैिकको जनण्शय स्व्शसममतीबथाट हुने्छ । स्व्शसममजत 
हुन नसकेमथा सजमजतकथा कुल सदसय सङ्खयथाको बहुमतबथाट गरेको जनण्शय मथानय 
हुने्छ । 

   (४) सजमजतले आ्वशयकतथाअनसुथार ज्वषय ज्वज्ञहरुलथाई बैिकमथा 
आमनरिण गन्श सकने्छ । 

   (५) बैिकको जनण्शय सजमजतको संयोिकले प्रमथाजणत गनने्छ ।



-v08 $_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&* ;fn h]7 @$ ut] -;+Vof #_

7

परिच छ्ेद– ५

दि मनिता्शिण, आर प्रषिछेपण ््ता आवमिक समीषिता गनने 

९. दि मनिता्शिण गदता्श धरतान मदनुपननेः (१) सजमजतले करकथा दर जनिथा्शरणकथा लथाजग 
जसफथाररस गदथा्श करदथातथाको कर जतन्श सकने क्मतथालथाई आिथार मथानन ुपनने्छ । 

   (२) गैर करकथा दर जनिथा्शरणकथा लथाजग जसफथाररस गदथा्श ्वसत ु ्वथा 
से्वथाको लथागत, सञ्थालन र मम्शत समभथार ख््शलथाई आिथार मथानन ुपनने्छ । 

   (३) सजमजतले उपदफथा (१) र (२) बमोजिम कर र गैर करको दर 
जसफथाररस गदथा्श ज्छमकेी स्थानीय तहले जनिथा्शरण गरेको दररेटलथाई समते धयथान 
जदनपुनने्छ । 

   (४) कर त्था गैर करकथा दरहरु पनुरथा्वलोकन गदथा्श ज्वगतको दरमथा 
एकै पटक िूलो अनपुथातमथा बजृधि नहुनेगरी जसफथाररस गनु्शपनने्छ । 

१०. आर प्रषिछेपण गननेः (१) सजमजतले दफथा ९ बमोजिम जनिथा्शरण गरेको कर 
त्था गैर करको दर त्था उपलबि सू् नथा ए्वम ्तथयथाङ्क अनरुुप कर त्था गैर 
करको आिथार यजकन गरी आगथामी आज ््शक ्वष्शको आनतररक आयको प्रक्ेपण 
गनु्शपनने्छ । 

   (२) नेपथाल सरकथार त्था प्रदरे सरकथारबथाट प्रथाप्त हुने अनदुथान, 
रथािस्व बथँाडफथँाट र प्रथाकृजतक श्ोतको उपयोगबथाट प्रथाप्त हुने रोयलटी रकमको 
अनमुथान गदथा्श प्रथाप्त भएको बिेट सीमथालथाई आिथार मथानन ुपनने्छ । 

   (३) ऋणबथाट प्रथाप्त हुने आयको समबनिमथा समबजनित पक्सँग 
भएको सम्झयौतथालथाई आिथार मथानन ुपनने्छ । 

   (४) सजमजतले यस दफथा बथाजिम आय प्रक्ेपण गदथा्श िनसहभथाजगतथा 
र अनतर स्थानीय तह सहयोगस्वरुप प्रथाप्त हुने रकमको समते अनमुथान गनु्शपनने्छ । 

   (५) रथािस्व प्रक्ेपण गदथा्श अ्वलमबन गन्श सजकने ज्वजि अनसुू् ी १ 
मथा तोजकएबमोजिम हुने्छ । 

   (६) सजमजतले आय प्रक्ेपणको लथाजग महथालेखथा जनयनरिक 
कथायथा्शलयले समयसमयमथा तोजकजदए बमोजिमको एकीकृत आज ््शक सङ्केत, 
्वगगीकरण र वयथाखयथा अनरुुपको अनसुू् ी २ बमोजिमको ढथँा्था प्रयोग गनु्शपनने्छ । 

११.  आरको आवमिक सममषिता गनु्शपननेः (१) सजमजतले कथाय्शपथाजलकथाको रिैमथाजसक 
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र ्वथाजष्शक प्रगजत समीक्था बैिकमथा आयको ्वथाजष्शक त्था रिैमथाजसक लक्य र य्था ््श 
प्रगजत ज्व्वरण तयथार गरी पेर गनु्शपनने्छ ।

   (२) उपदफथा (१) बमोजिम पेर गररने प्रगजत ज्व्वरणमथा रथािस्व 
नीजत, सिुथारमथा कृयथाकलथाप, लक्य अनसुथार रथािस्व परर्थालन भए नभएको 
र रथािस्व परर्थालनमथा दजेखएकथा समसयथा ए्वम ् समथािथानकथा उपथायहरु समते 
समथा्वेर गनु्शपनने्छ । 

१२.  उपसममम् वता कतार्शदल गठन गन्श समकनछेः (१) सजमजतले आफनो कथाममथा 
सहयोग पगुनेगरी आ्वशयकतथाअनसुथार सजमजतकथा सदसयको संयोिकत्वमथा 
समबजनित ज्वषय क्ेरिकथा ज्वज्ञ समते समथा्वेर भएको उपसजमजत ्वथा कथाय्शदल गिन 
गन्श सकने्छ । 

   (२) उपदफथा (१) बमोजिम गिन हुने उपसजमजत ्वथा कथाय्शदलको 
कथाय्शज्व्वरण तयसतो उपसजमजत ्वथा कथाय्शदल गिन गदथा्शकै बखत तोजकजदन ुपनने्छ । 

   (३) यस दफथा बमोजिम गिन हुने उपसजमजत ्वथा कथाय्शदलकथा 
सदसयलथाई कुनै जकजसमको से्वथा सजु्विथा उपलबि गरथाउन ु पनने अ्वस्थामथा 
कथाय्शपथाजलकथाले तोकेबमोजिम हुने्छ । 

परिच छ्ेद– ६

मवमवि

१३.  सममम्को प्रम्वछेदनः (१) सजमजतले आफुले गरेको कथामको ्वथाजष्शक प्रजत्वेदन 
तयथार गरी कथाय्शपथाजलकथामथा पेर गनु्शपनने्छ ।

   (२) उपदफथा (१) बमोजिम पेर गररने ्वथाजष्शक प्रजत्वेदनको ढथँा्था 
अनसुू् ी ३ मथा तोजकएबमोजिम हुने्छ ।  

१४.  समिवतालर स्बनिी वरवस्ताः (१) रथािस्व रथाखथा/उपरथाखथा ्वथा रथािस्व 
समबनिी कथाम गन्श तोजकएको एकथाइले सजमजतको सज््वथालयको रुपमथा कथाम 
गनने्छ ।

   (२) सज््वथालयले सजमजतको जनण्शय पजुसतकथा सरुजक्त रुपमथा रथाखने 
त्था यस कथाय्शज्वजि बमोजिम तयथार गररने प्रजत्वेदन ए्वम ्रथािस्वसँग समबजनित 
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सू् नथा र तथयथाङ्कको वय्वजस्त अजभलेख रथाखन ुपनने्छ । 

१५.  अमिकताि प्रतरतारोजनः संयोिकले आफुलथाई प्रथाप्त अजिकथार सजमजतकथा 
सदसयलथाई प्रतयथायोिन गन्श सकने्छ ।

१६.  बैठक भितताः सजमजतकथा पदथाजिकथारीहरुले पथाउने बैिक भत्था त्था अनय सजु्विथा 
प्रदरे कथाननुबमोजिम हुने्छ । 

१७.  बतािता अड्कताउ फुकताउनछे अमिकतािः यस कथाय्शज्वजिमथा उजललजखत कुनै कुरथामथा 
जविज्विथा ्वथा कुनै बथािथा अड्कथाउ उतपनन भएमथा कथाय्शपथाजलकथाले तयसतो बथािथा 
अड्कथाउ फुकथाउन सकने्छ ।
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अनसुू् ी– १

(दफथा १० को उपदफथा (५) सँग समबजनित)

िताजसव प्रषिछेपणकता लतामग अवल्बन गरिनछे मवमि

१. तथयथाङ्कीय आिथारः करदथातथा संखयथा X करको औसत दर X दथायरथामथा लयथाउन 
सजकने प्रजतरत ।

२.  ज्वगतको आय ्वजृधिको प्र्वजृत्ः औषत ्वथाजष्शक ्वजृधिदर जनकथाली अजनतम ्वष्शको 
अनमुथाजनत आयमथा सोही प्रजतरतको आिथारमथा ्वजृधि गददै िथाने ।

३.  ज्वजनयोिन त्था तयसपज्छ एकमषु्ट (Lum Sum) ्वजृधि दरः सङ्घ र प्रदरे 
सरकथारबथाट प्रथाप्त हुने रथािस्व बथँाडफथँाट त्था अनय जनकथायबथाट प्रथाप्त हुने अनमुथाजनत 
रकममथा ्वथाजष्शक १० प्रजतरतकथा दरले ्वजृधि गददै िथाने ।

४.  सम्झयौतथाको आिथारः ऋण त्था अनय आयको सम्झयौतथा भएमथा सोही सम्झयौतथाको 
आिथारमथा आयको प्रक्ेपण गनने

५.  अनमुथानको आिथारमथा प्रक्ेपणः ज्वलकुलै नयथँा आयकथा स्ोतहरू भई आय 
अनमुथानकथा लथाजग कुनै आिथार उपलबि नभएको अ्वस्था प्रयोग गनने ।

६. रनूय प्रक्ेपणः आयको कुनै समभथा्वनथा नभएकथा जरष्शकहरूमथा प्रयोग गनने ।
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अनसुू् ी– २

(दफथा १० को उपदफथा (६) सँग समबजनित)

एकीकृ् आम ््शक सङ्कछे ् वगगीकिण ि वरताखरताअनुसताि िताजसव ््ता अनुदतान 
प्रतामप्तको अनुमतान

 क) िताजसव ््ता अनुदतान प्रतामप्तको अनुमतान
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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/    
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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

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'
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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    

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    
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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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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{

नोटःअनसुचूी ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधयारमया त्यार हुने ।
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अनुसिूी–३
(दफथा १३ को उपदफथा (२)सँग सम्वजनित)

जरिपरुथासनुदरी गथाउँपथाजलकथा
स्तानीर िताजसव पितामर्श सममम्कोवतामष्शक प्रम्वछेदन

(१) पषृ्ठभूिमम
(२) िताजसवको मौजुदता अवस्ताको मवश्छेषण(िताजसव आ्दतानीको प्रवमृत 

मवश्छेषण समछे्)
(३) िताजसव नीम्हरु(प्रस्तामव्)
(४) किकता आितािहरु(गैि कि समछे्)

क्र.स.ं
कि ््ता गैि किको 
मवद्यमतान आिताि

आगतामी आम ््शक वष्शकता 
लतामग प्रस्तामव् आिताि

पुस््रताई ं

(५) आगतामी आ.व.को लतामग प्रस्तामव् कि ््ता गैि कि िताजसव दि

मस.नं.
कि ््ता गैि 

किकता आिताि
ितालु आम ््शक 

वष्शको दि
प्रस्तामव् 

दि 
पुष्रताई ं कैमफर्

(६) आगतामी आ.व.को लतामग अनुमतामन् कि ््ता गैि कि िताजसव िकम
मस.
नं.

िताजसवको 
षिछेत्रहरु

ग् आ.व.को 
र्ता ््श िकम

ितालु आ.व.को 
सरंोमि् अनुमतान

आगतामी आ.व.को 
अनुमतान

कैमफर्

(७) मनषकष्श ््ता सझुतावहरु
संयोिक ................
सदसय ...................
सदसय ...................
सदसय ...................
सदसय ...................

cf1fn],
/fdrGb| O6gL

k|d'v k|zf;sLo clws[t
16

lqk'/f;'Gb/L ufpFkflnsfåf/f k|sflzt .


