

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          सखंयाः१९          चैत्र ३०  गते शुक्रबार, २०७७ 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको राजश्व परामशश सलमलतको (कायश सञ्चािन) कायशलिलध,२०७७ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः२०७७।१२।१६ 

प्रस्तािनाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन  न, २०७४ बिोलिि स्थानीर् तहको कर तथा गरैकर रािश्व पररचािन सम्बन्धी 

नीलत तथा काननूको तिजयिा, संसोधन, पररिाियन र पररपािनाका सम्बन्धिा आवश्र्क परािर्य प्रदान गने उद्दशे्र्िे गठन  

स्थानीर् रािश्व परािर्य सलिलत कार्य संचािन कार्यलवलधको काि, कतयव्र् र लिम्िवेारीहरुिाई प्रभावकारी र पररणाििजखी 

बनाउन वान्छनीर् भएकोिे सोही  नको दफा ६५ (४) को अधीनिा रही गन्र्ापधजरा गाउँ कार्यपालिकािे स्थानीर् 

सरकार सञ्चािन  नको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलिि रािश्व परािर्य सलिलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलध, 

२०७७ िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभः  

(१) र्ो कार्यलवलधको नाि "गन्यापधुरा गाउँपालिकाको राजश्व परामशश सलमलत (कायश संचािन) कायशलिलध 

२०७७" रहने छ । 

(२) र्ो कार्यलवलध गन्र्ापधजरा गाउँ कार्यपालिकािे स्वीकृत गरे पश्चात स्थानीर् रािपत्रिा प्रकालर्त भएको लिलत दलेख 

िागज हुनेछ ।  

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्ो कार्यलवलधिािः 

(क) “ न” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन  न, २०७४ िाई सम्झनज पदयछ । 

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे गन्र्ापधजरा गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाईिाई सम्झनज पदयछ । 

(ग) “सलिलत” भन्नािे  नको दफा ६५ बिोलिि गठन हुने स्थानीर् रािश्व सलिलतिाई सम्झनज पदयछ । 

स्थानीय राजपत्र 




 

(घ) “संर्ोिक” भन्नािे स्थानीर् रािश्व परािर्य सलिलतको संर्ोिकिाई सम्झनज पदयछ । 

(ङ) “सदस्र्” भन्नािे सलिलतका सदस्र्हरुिाई सम्झनज पदयछ । 

(च) “सदस्र् सलचव” भन्नािे सलिलतका सदस्र् सलचविाई सम्झनज पदयछ । 

पररच्छेद २ 

राजश्व परामशश सलमलतको कायशिेत्र 

३. सलमलतको कायशिेत्रः (१) सलिलतको कार्य क्षेत्र  नको दफा ६५ उपदफा २ िा उल्िेलखत कािका अलतररक्त दहेार् 

बिोलिि हुनेछिः 

(क) गाउँपालिकाको रािश्व सम्बन्धी नीलत तथा काननूको तिजयिा, संसोधन, पररिाियन र सो को पररपािनाका सम्बन्धिा 

गाउँपालिकािाई आवश्र्क परािर्य प्रदान गने, 

(ख) रािश्वको श्रोत, दार्रा र दर सितेको लवशे्लषण गरी आगािी आलथयक वषयिा प्राप्त हुन सक्ने रािश्वको अनजिान गने, 

(ग) रािश्वका दर र क्षेत्र िगार्का आधारिा आन्तररक आर्को लवशे्लषण र अनजिान गने, 

(घ) स्थानीर् उद्योग र व्र्वसार् प्रवयद्धन र रोिगारी लसियनािा र्ोगदान लदने लकलसिको कर नीलतको सम्बन्धिा 

गाउँपालिकािाई परािर्य लदने, 

(ङ) कर रािश्व तथा गरैकर रािश्व, सेवा र्जल्क, दस्तजर आलदको दर सम्बन्धिा गाउँपालिकािाई परािर्य लदने, 

(च) गाउँपालिकाको रािश्व प्रर्ासन सजधारका िालग अन्र् परािर्य लदने, 

(छ) गाउँपालिकाको आन्तररक रािश्व अलभबलृद्ध तथा सजधारको िालग रािश्व आधार, दर, दार्रा, रािश्व आधारहरुको 

िलू्र्ाङ्कन, रािश्व सम्बन्धी संरचना, िनर्लक्त, क्षिता लबकास, प्रलवलध उपर्ोग, लनर्लित अनजगिन, रािश्व पररचािनको 

अवस्थाको आवलधक सिीक्षा, िलू्र्ाङ्कनको आधारिा गाउँ कार्यपालिकािाई नीलतगत तथा कार्यगत प्ृठपपोषण सलहत 

सजझाव लदन,े 

(ि) गाउँपालिकाको आन्तररक रािश्व अलभबलृद्ध तथा सजधारका िालग रािश्व सजधार कार्यर्ोिना तिजयिा, कार्यर्ोिनाको 

प्रभावकारी कार्ायन्वर्न, रािश्व पररचािनिाई प्रभावकारी र िाभ िागतको लवशे्लषणको आधारिा वाह्य प्रालवलधक तथा 

व्र्वस्थापकीर् सेवा लिने सम्बन्धी नीलतगत र प्रबन्धकीर् व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकािाई प्ृठपपोषण सलहत रार् 

सजझाव लदन,े  

(झ) गाउँ कार्ायपालिकािे तोके बिोलिि अन्र् कािहरु गने ।   

पररच्छेदः ३ 

सलमलतका पदालधकारीहरुको काम, कतशव्य र लजभमेिारी 

४. संयोजकको काम, कतशव्य र लजभमेिारीः (१) रािश्व परािर्य सलिलतको संर्ोिकको िजख्र् भलूिका दहेार् अनजसार 

रहनेछ ।  




 

(क) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता गने, 

(ख) गाउँपालिकािाई रािश्व पररचािनका सम्बन्धिा अध्र्क्ष र कार्यपालिकासँग आवश्र्क परािर्य गने, 

(ग) सलिलतको बैठकको लिलत तथा सिर् तोक्ने,  

(घ) बैठकको सम्भालवत कार्यसजची तर् गने, 

(ङ) रािश्वसँग सम्बलन्धत लनकार् वा व्र्लक्तहरुसँग आवश्र्क सिन्वर् गने, 

(च)  सलिलतको कार्यके्षत्रलभत्र पने सम्पणूय कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको िालग नेततृ्व प्रदान गने, 

(छ) अध्र्क्ष, कार्यपालिका वा सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. सदस्यहरुको काम, कतशव्य र लजभमेिारीः (१) सलिलतका सदस्र्हरुको िजख्र् भजलिका दहेार् अनजसार हुनेछ । 

(क) संर्ोिकिे बोिाएको बैठकिा उपलस्थत भई गाउँपालिकाको रािश्व के्षत्रिा सजधार गनजयपने लवषर्िा सजझाव तथा 

धारणा राख्ने,   

(ख) सलिलतिा आफज िे प्रलतलनलधत्व गरेको के्षत्रबाट गाउँपालिकािे रािश्व के्षत्रिा अविम्बन गनजयपने नीलत तथा 

कार्यक्रििा आवश्र्क सजझाव लदने, 

(ग) स्वीकृत रािश्वका दर र दार्रा बिोलिि कर संकिनको िालग आवश्र्क सहिीकरण गने,     

(घ) सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

६. सदस्य सलचिको काम, कतशव्य र लजभमेिारीः (१) स्थानीर् रािश्व परािर्य सलिलतको सदस्र् सलचवको िजख्र् 

भलूिका दहेार् अनजसार रहनेछ । 

(क) सलिलतको सलचव भई सलचवािर् सञ्चािन सम्बन्धी आवश्र्क लिम्िवेारी लनवायह गने,  

(ख) संर्ोिकसँग सिन्वर् गरी बैठकको कार्यसचूी तर्ार गने, प्रस्ताव तर्ार गने र सदस्र्हरुिाई पत्राचार गने, 

(ग) रािश्वसँग सम्बलन्धत लवषर्हरुिा आवश्र्क सचूना तथा तथ्र्ाङ्कहरुको संकिन, लवशे्लषण गरी सलिलतको बैठकिा 

पेर् गने, 

(घ) गाउँपालिकाको रािश्व सजधार कार्यर्ोिना तर्ार पाने काििा सहिीकरण गने,  

(ङ) गाउपालिकाको रािश्व सजधार कार्यर्ोिना बिोलिि आगािी आ.व.को िालग रािश्व आधार, दर र दार्रा, 

िलू्र्ाङ्कन िस्ता पक्षहरुको लवशे्लषण गरी कार्यपालिकािाई आलथयक लवधर्ेक तर्ार पानय सहर्ोग गने, 

(च) सलिलतको वालषयक प्रलतवदेन तर्ार गने,  

(छ) रािश्व प्रर्ासन सजधारका िालग कार्यक्रिहरु तिजयिा गरी सलिलतको बैठकिा प्रस्तजत गन,े  




 

(ि) सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

पररच्छेद ४ 

सलमलतको बैठक समय, कायशसूची तथा बैठक सभबन्धी कायशलिलध 

७. सलमलतको बैठकः (१) सािान्र्तर्ा सलिलतको लनर्लित बैठक एक आलथयक बषयिा न्र्जनति ४ पटक बस्नेछ, तर 

सलिलतिे आवश्र्क ठानेिा सो भन्दा बढी पटक बैठक बस्न बाधा िालननेछैन ।  

८. पलहिो बैठक र यसका कायशसूचीः (१) नर्ाँ आलथयक वषय सजरु भएपलछ श्रावण िसान्तलभत्र सलिलतको पलहिो 

बैठक बस्नेछ, पलहिो बैठकको कार्यसचूीहरु दहेार् अनजसार हुनेछन ् 

(क) चािज आ.व.को िालग स्वीकृत वालषयक नीलत, कार्यक्रि तथा विटे िध्र्े रािश्व संकिन तफय को नीलत, कार्यक्रि तथा 

बिटेको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको कार्यतालिका बनाउने,  

(ख) रािश्व संकिनिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्थापकीर् प्रबन्ध िस्तै रािश्व र्ाखाको संस्थागत क्षिता 

लवशे्लषणको आधारिा संरचनागत सजधार, िानवीर् तथा प्रलवलधगत क्षिता लबकास कार्यर्ोिना र िागत अनजिान तर्ार 

गरी कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकािाई लसफाररस गने, 

(ग) चािज आ.व.को िालग स्वीकृत बालषयक रािश्व िक्ष्र्िाई चौिालसक रुपिा लबभािन गरी चौिालसक िक्ष्र् लनधायरण 

गन,े रािश्व प्रर्ासनिा संिग्न कियचारीहरुका िालग प्रोत्साहन कार्यक्रि तर्ार गरी स्वीकृलतका िालग गाउँ कार्यपालिकािा 

पेर् गने,  

(घ) चािज आ.व.को स्वीकृत रािश्व नीलत तथा कार्यक्रि अन्तगयत करदाता लर्क्षा कार्यक्रिहरुको चौिालसक कार्यतालिका 

तर्ार गने,  

(ङ) स्वीकृत रािश्व नीलत, िक्ष्र्, कार्यक्रि, रणनीलत र सो को कार्ायन्वर्नको क्रििा चौिालसक रुपिा गररने अनजगिन 

कार्यर्ोिना तिजयिा गने र रािश्वसँग सम्बलन्धत संघ तथा प्रादलेर्क कार्ायिर् लनकार्हरुसँग सिन्वर् गने, 

(च) रािश्व परािर्य सलिलत, र्ाखा र कियचारीको क्षिता अलभबलृद्ध सम्बन्धी व्र्वस्था, 

(छ) सलिलतिे आवश्र्क ठानेका अन्र् लवषर्हरु ।   

९. सलमलतको दोश्रो बैठक र यसका कायशसूचीः (१) सदस्र् सलचविे संर्ोिकको परािर्यिा पौष १५ गतेलभत्र दोश्रो 

बैठक बोिाउनज पनेछ । दोश्रो बैठकको िालग कार्यसचूीहरु दहेार् अनजसार हुनेछिः 

(क) चािज आ.व.को पलहिो ६ िलहना अवलधको आन्तररक तथा वाह्य रािश्व पररचािन सम्बन्धी अधयवालषयक सिीक्षा, 

(ख) रािश्व संकिनिाई प्रभाकारी बनाउन कर प्रर्ासनिा सजधार, कर लर्क्षा कार्यक्रि संचािन, स्वर्ि ्कर घोषणा 

कार्यिाई प्रोत्साहन िस्ता गलतलवलधहरुको संचािन, अनजगिन, सिन्वर् र सहिीकरण, 

(ग) आगािी आ.व.का िालग रािश्व प्रके्षपणका िालग आधार सचूकहरुको लवशे्लषण 




 

(घ) आगािी आ.व.को िालग गाउँपालिकाको आर् अनजिान प्रके्षपणको िालग आवश्र्क आधारभतू सचूना तथ्र्ांक 

संकिन सम्बन्धिा,  

(ङ) चािज आ.व.को रािश्व नीलत, कार्यक्रि तथा पररर्ोिनाहरुको प्ृठपभलूििा आगािी आ.व.को रािश्व प्रक्षेपणको 

प्रारलम्भक खाका तर्ारी,  

(च) आगािी आ.व.को िालग रािश्व प्रक्षेपण सलहतको रािश्व अध्र्र्न प्रलतवदेन तर्ार गरी कार्यपालिकािा पेर् गने, 

(छ) चािज आ.व.को पलहिो ६ िलहनाको अवलधिा पररचािन भएको आन्तररक तथा वाह्य आर् सितेको आधारिा 

संर्ोलधत अनजिालनत र आगािी आ.व.को प्रारलम्भक अनजिान गरी दफा ६७ बिोलििको बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा, 

(ि) आगािी आ.व.को िालग आन्तररक आर् संकिनको िालग ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी कार्यको र्ोिना तिजयिा, 

(झ) आगािी आ.व.िा रािश्व संकिनिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क नीलत, कानजन, बिेट तथा कार्यक्रि तिजयिा गरी 

स्वीकृलतका िालग बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलत िाफय त कार्यपालिकािा पेर् गने,  

(ञ) सलिलतिे आवश्र्क ठानेका अन्र् लवषर्हरु ।   

 १०. सलमलतको तेस्रो बैठक र यसका कायशसूचीः(१) सदस्र् सलचविे संर्ोिकको परािर्यिा तेस्रो बैठक बैर्ाख 

िसान्तलभत्र बैठक वोिाउनज पनेछ । चौथो बैठकको िालग कार्यसचूीहरु दहेार् अनजसार हुनेछिः 

(क) चािज आ.व.को चैत्र िसान्तसम्िको आन्तररक रािश्व संकिनको सिीक्षा र बाँकी अवधीिा उठ्न सक्ने रकिको 

अनजिानको आधारिा आगािी आ.व.को िालग गाउँपालिकािा प्राप्त हुने आन्तररक आर् लववरण दफा ६६ बिोलििको 

श्रोत अनजिान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतिाई उपिब्ध गराउने,  

(ख) आगािी आ.व.को िालग आन्तररक आर् संकिनको िालग ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी कार्यको र्ोिना 

कार्ायन्वर्न, 

(च) गाउँपालिकािे तोकेका तथा सलिलतिे आवश्र्क ठानेका अन्र् लवषर्हरु ।   

११. सलमलतको चौथो बैठक र यसका कायशसूचीः(१) सदस्र् सलचविे संर्ोिकको परािर्यिा अषाढ ५ गतेलभत्र 

चौथो बैठक बोिाउनज पनेछ । चौथो बैठकको िालग कार्यसचूीहरु दहेार् अनजसार हुनेछिः 

(क) चािज आ.व.को ि्ेठप िसान्तसम्िको आन्तररक तथा वाह्य रािश्व पररचािनको अवस्थाको सिीक्षा र बाँकी 

अवधीिा उठ्न सक्ने रािश्व अनजिानको आधारिा आगािी आ.व.को िा पररचािन हुने कूि रािश्वको अलन्ति लववरण 

कार्यपालिकािाई उपिब्ध गराउने,  

(ख) गाउँपालिकाको िालग रािश्व नीलत, व्र्वस्थापकीर् प्रबन्ध, संस्थागत क्षिता लबकास, क्षिता लबकास कार्यर्ोिना 

र िागत अनजिानको अलन्ति प्रलतवदेन स्वीकृलतका िालग कार्यपालिका सिक्ष पेर् गने,  

(ग) आगािी आ.व.को आलथयक लवधेर्कको तर्ारी गनय सरोकारवािाहरुसँग परािर्य गने र िस्र्ौदा गरी 

कार्यपालिकािाई परािर्य लदने,  




 

(घ) सलिलति ेआवश्र्क ठानेका अन्र् लवषर्हरु ।   

१२. सलमलतको िैठक प्रणािीः (१) सलिलतको बैठक संचािन प्रणािी दहेार् बिोलिि हुनेछिः 

(क) सलिलतको बैठक सलिलतका संर्ोिकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा आवश्र्कता अनजसार बस्नेछ, 

(ख) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता सलिलतको संर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनजपलस्थलतिा उपलस्थत सदस्र्िध्र्े ि्ेठप 

सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ, 

(ग) सलिलतको बैठकिा आवश्र्कता अनजसार लवषर् लवज्ञहरुिाई आिलन्त्रत गनय सलकनेछ, 

(घ) सलिलतको वठैकको लनणर्य सवयसम्ित प्रणािीबाट पाररत हुनेछ र्लद सवयसम्ित हुन नसकेिा बहुित प्रणािीबाट 

पाररत गररनेछ, 

(च) सलिलतको बैठकको लनणर्य सलिलतको संर्ोिक र सदस्र् सलचवबाट प्रिालणत गररनेछ । 

पररच्छेद ५ 

राजश्व अनुमान प्रिेपण र आिलधक समीिा 

१३. राजश्व अनुमान प्रिेपणः (१) सलिलतिे प्रत्र्ेक बषय गाउँपालिकािाई प्राप्त कर तथा गैरकर रािश्व अलधकार क्षेत्र, 

स्वीकृत दर, दार्रा, करर्ोग्र् सम्पलि, आम्दानी तथा वस्तज र सेवाको प्रचलित बिार िलू्र्, गाउँपालिकाको रािश्व 

प्रर्ासन संर्न्त्र, िनर्लक्त, प्रलवलध क्षिता सितेको लवशे्लषणको आधारिा पररचािन हुन सक्ने कर तथा गरै रािश्वको 

अनजिान प्रके्षपण अनजसचूी-१ बिोलििको ढाँचािा तर्ार गरी गाउँ कार्यपालिका सिक्ष पेर् गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि प्रस्तजत गररने रािश्व अनजिान प्रके्षपण तर्ार गदाय लवगत ३ आ.व.अनजिान र र्थाथय आर्को 

सिीक्षा, लवशे्लषणको आधारिा आगािी ३ आ.व.को िालग गररएको अनजिान प्रके्षपण, िक्ष्र्, रणनीलत र कार्यक्रि 

सलहतको रािश्व सजधार कार्यर्ोिनािाई आधार िानी प्रके्षपण गनजय पनेछ । 

(३) सलिलतिे आगािी आ.व.को िालग रािश्व अनजिान प्रके्षपण प्रस्तजत गदाय कर तथा गरैकर र्ीषयक अन्तगयतको 

आन्तररक आर्, बाह्य आर्का साथै गाउँपालिकािे अविम्बन गने नीलत, कार्यक्रि र आर्ोिना पररर्ोिनाको िालग 

आवश्र्क पने श्रोत अनजिानको आधारिा न्र्जन हुने श्रोत पररचािनका िालग आन्तररक ऋण पररचािन वा लनिी के्षत्रको 

श्रोत पररचािन िस्ता वकैलल्पक लवलधहरुको संभाव्र् श्रोत पररचािन सम्बन्धी खाका सिते लसफाररस गनय सलकनेछ । 

१४. आिलधक समीिाः (१) सलिलतिे प्रस्ताव गरेको रािश्व अनजिान प्रके्षपण, लसफाररस गररएको रािश्व नीलत, 

कार्यक्रि र गाउँपालिकािे पाररत गरेको रािश्व िक्ष्र्, नीलत, कार्यक्रि अनजसार रािश्व पररचािन भए नभएको सम्बन्धिा 

आवलधक सिीक्षा गरी सम्बलन्धत लनकार्िाई नीलतगत तथा व्र्वस्थापकीर् सजधार एव ं लनदरे्नको िालग 

कार्यपालिकािाई सजझाव लदन सक्नेछ । 

(२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोलिि कार्यपालिकािाई लदएको सजझाव कार्ायन्वर्न गने लिम्िवेारी गाउँ कार्यपालिकाको 

हुनेछ । 




 

१५. उपसलमलत िा कायशदि गठन गनश सलकनेः (१) सलिलतिे गाउँपालिकाको आन्तररक रािश्व अलभबलृद्धका िालग 

रािश्वसँग सम्बलन्धत कज नै लबषर् वा के्षत्र सम्बन्धिा अध्र्र्न अनजसन्धान गनय आवश्र्क ठानेिा उपसलिलत वा कार्यदि 

गठन गनय सलकनेछ ।  

(२) र्सरी गठन हुने उपसलिलत वा कार्यदिको कार्य लववरण, सेवा र्तय सजलवधा सम्बन्धी व्र्वस्था सलिलतको लसफाररसिा 

गाउँ कार्यपालिकाको लनणर्य बिोलिि हुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

लिलिध 

१६. आिलधक तथा बालषशक प्रलतिेदनः सलिलतिे आफनो कार्य सम्पादन सम्बन्धी चौिालसक तथा बालषयक प्रलतवदेन 

गाउँ कार्यपालिका सिक्ष पेर् गनेछ । 

१७. अलधकार प्रत्यायोजनः सलिलत तथा सलिलतको संर्ोिकिे आफूिाई प्राप्त अलधकार सदस्र् वा अन्र् 

पदालधकारीिा प्रत्र्ार्ोिन गनय सलकनेछ । 

१८. बैठक भत्ाः सलिलतका पदालधकारीहरुिे कार्यपालिकािे तोके बिोलििको बैठक भिा पाउनेछ । 

२९. कायशलिलधको व्याखयाः र्स कार्यलवलधको अलन्ति व्र्ाख्र्ा गने अलधकार गाउँ कार्यपालिकािा रहनेछ ।  

२०. प्रचलित कानूनसगँ बालिएमाः र्स कार्यलवलधिा िेलखएका कज नै कज रा प्रचलित काननूसँग बालझएको खण्डिा 

बालझएको हदसम्ि प्रचलित काननू बिोलिि नै हुनेछ । 

  




 

अनुसूची-१ 

 आगामी आ. ि. का िालग अनुमालनत कर तथा गैर कर राजश्व दर 

लस. 

नं. 

राजश्वका िेत्रहरु गत आ. ि. को 

यथाथश रकम 

चािु आ. ि. को 

संशोलधत अनुमान 

आगामी आ. ि. 

को अनुमान 

कैलियत 

१ सम्पलि कर      

२ भलूि कर (िािपोत कर)     

३ घर बहाि कर     

४ घर िग्गा रलिष्ट्रेर्न र्जल्क     

५ सवारी साधन कर     

६ सेवा र्जल्क     

७ दस्तजर (लसफाररस िगार्त)     

८ पर्यटन र्जल्क     

९ पालकय ङ र्जल्क     

१० लवज्ञापन कर     

११ व्र्वसार् कर     

१२ दण्ड िररवाना     

१३ िनोरञ्िन कर     

१४ बहाि लवटौरी      

१५ िडीबजटी, काठ, ितृ िीविन्तजका हाड, 

लसङ, पवाँख छािािा कर 

    

१६ कवाडी कर     

१७ प्राकृलतक स्रोत साधनिा कर     

१८ र्रे्र िगानीबाट प्राप्त िाभांर्     

१९ ऋण िगानीबाट प्राप्त व्र्ाि     

 

 

                                                                                                     आज्ञािे  

                                                                                               लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


