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िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 
सम्बि ्२०७९ सािको काययविमि नं. २ 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको राजश्व परािर्य समिमि (कायय सञ्चािन) काययविमि, २०७९ 

प्रस्िािनााः स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बिोजजि स्थानीय िहको कर िथा गैरकर 
राजश्व पररचािन सम्बन्िी नीमि िथा कानूनको िजुयिा, संसोिन, पररिाजयन र पररपािनाका 
सम्बन्ििा आिश्यक परािर्य प्रदान गने उदे्दश्यिे गठन हनु ेस्थानीय राजश्व परािर्य समिमि 
कायय संचािन काययविमिको अभाििा कानूनद्वारा पररभाविि काि, कियव्य र जजम्िेिारीहरुिाई 
प्रभािकारी र पररणाििखुी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे सोही ऐनको दफा ६५ (४) को 
अमिनिा रही गाउँपामिकाको प्रर्ासकीय काययविमि मनयमिि गने ऐन, २०७४ को दफा २ 
िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी यो राजश्व परािर्य समिमिको कायय संचािन काययविमि, २०७९ 
िजुयिा गरी कायायन्ियन गरेको छ ।  
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पररच्छ्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यो काययविमिको नाि िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको राजश्व 
परािर्य समिमि (कायय संचािन) काययविमि, २०७९ रहने छ । 

(२) यो काययविमि िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका गाउँ काययपामिकािे जस्िकृि गरेको मिमि 
देजख िाग ुहनुेछ।  

२. पररभािााः मबिय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यो काययविमििााः 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “गाउँपामिका” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “समिमि” भन्नािे ऐनको दफा ६५ बिोजजि गठन हनुे स्थानीय राजश्व 
समिमििाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “संयोजक” भन्नािे स्थानीय राजश्व समिमिको संयोजकिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “सदस्य” भन्नािे समिमिका सदस्यहरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “सदस्य सजचि” भन्नािे समिमिका सदस्य सजचििाई सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छ्छेद - २ 

राजश्व परािर्य समिमिको काययिते्र 

३. समिमिको काययिते्राः समिमिको कायय िेत्र ऐनको दफा ६५ उपदफा २ िा उल्िेजखि 
कािका अमिररक्त देहाय बिोजजि हनुेछाः 

(क) गाउँपामिकाको राजश्व सम्बन्िी नीमि िथा कानूनको िजुयिा, संसोिन, पररिाजयन 
र सोको पररपािनाका सम्बन्ििा गाउँपामिकािाई आिश्यक परािर्य प्रदान 
गने, 

(ख) राजश्वको श्रोि, दायरा र दर सिेिको मबश्लिेण गरी आगािी आमथयक बियिा 
प्राप्त हनु सक्न ेराजश्वको अनिुान गने, 
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(ग)  राजश्वका दर र िेत्र िगायका आिारिा आन्िररक आयको मबश्लिेण र अनिुान 
गने, 

(घ)  स्थानीय उद्योग र व्यिसाय प्रियद्धन र रोजगारी सजृनािा योगदान ददन े
वकमसिको कर नीमिको सम्बन्ििा गाउँपामिकािाई परािर्य ददने, 

(ङ)  कर राजश्व िथा गैरकर राजश्व, सेिा र्लु्क, दस्िरु आदीको दर सम्बन्ििा 
गाउँपामिकािाई परािर्य ददने, 

(च)  गाउँपामिकाको राजश्व प्रर्ासन सिुारका िामग अन्य परािर्य ददने, 

(छ) गाउँपामिकाको आन्िररक राजश्व अमभबवृद्ध िथा सिुारको िामग राजश्व आिार, 

दर, दायरा, राजश्व आिारहरुको िूल्यांकन, राजश्व सम्बन्िी संरचना, जनर्जक्त, 

िििा मबकास, प्रविमि उपयोग, मनयमिि अनगुिन, राजश्व पररचािनको 
अिस्थाको आिमिक समििा, िूल्यांकनको आिारिा गाउँ काययपामिकािाई 
नीमिगि िथा काययगि पषृ्ठपोिण सवहि सझुाि ददने, 

(ज) गाउँपामिकाको आन्िररक राजश्व अमभबवृद्ध िथा सिुारका िामग राजश्व सिुार 
कायययोजना िजुयिा, कायययोजनाको प्रभािकारी कायायन्ियन, राजश्व पररचािनिाई 
प्रभािकारी र िाभ िागिको मबश्लिेणको आिारिा िाह्य प्राविमिक िथा 
व्यिस्थापकीय सेिा मिने सम्बन्िी नीमिगि र प्रिन्िकीय व्यिस्थापनका िामग 
गाउँपामिकािाई पषृ्ठपोिण सवहि राय सझुाि ददने,  

(झ)  गाउँपामिकािे िोके बिोजजि अन्य काि ।  

 

पररच्छ्छेद - ३ 

समिमिका पदामिकारीहरुको काि, कियव्य र जजम्िेिारी 

४. संयोजकको काि, कियव्य र जजम्िेिारीाः राजश्व परािर्य समिमिको संयोजकको िखु्य 
भमुिका देहाय अनसुार रहनछे ।  

(क) समिमिको बैठकको अध्यििा गने, 
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(ख) गाउँपामिकािाई राजश्व पररचािनका सम्बन्ििा अध्यि र काययपामिकासँग 
आिश्यक परािर्य गने, 

(ग) समिमिको बैठकको मिमि िथा सिय िोक्ने,  
(घ) बैठकको सम्भाविि काययसूची िय गने, 

(ङ) राजश्वसँग सम्बजन्िि मनकाय िा व्यजक्तहरुसगँ आिश्यक सिन्व्य गने, 

(च) समिमिको काययिेत्रमभत्र पने सम्पूणय काययहरुको प्रभािकारी काययसम्पादनको 
िामग नेितृ्ि प्रदान गने, 

(छ) अध्यि, काययपामिका िा समिमििे िोकेका अन्य कायय गने ।   

५. सदस्यहरुको काि, कियव्य र जजम्िेिारीाः समिमिका सदस्यहरुको िखु्य भमुिका देहाय 
अनसुार हनुेछ । 

(क) संयोजकिे डाकेको बैठकिा उपजस्थि भै गाउपामिकाको राजश्व िते्रिा 
सिुार गनुयपने मबियिा सझुाि िथा िारणा राख्न,े   

(ख) समिमििा आफुिे प्रमिमनमित्ि गरेको िेत्रबाट गाउँपामिकािे राजश्व िेत्रिा 
अििम्बन गनुयपने नीमि िथा काययक्रििा आिश्यक सझुाि ददने, 

(ग) स्िीकृि राजश्वका दर र दायरा बिोजजि कर संकिनको िामग आिश्यक 
सहजजकरण गने,    

(घ) समिमििे िोकेका अन्य कायय गने । 

६. सदस्य सजचिको काि, कियव्य र जजम्िेिारीाः स्थानीय राजश्व परािर्य समिमिको सदस्य 
सजचिको िखु्य भमुिका देहाय अनसुार रहनछे । 

(क) समिमिको सजचि भई सजचिािय सञ्चािन सम्बन्िी आिश्यक जजम्िेिारी 
मनिायह गने,  

(ख) संयोजकसँग सिन्िय गरी बैठकको काययसूची ियार गने, प्रस्िाि ियार गने र 
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने,  

(ग) राजश्वसँग सम्बजन्िि विियहरुिा आिश्यक सूचना िथा िथयांकहरुको 
संकिन, विश्लिेण गरी समिमिको बैठकिा पेर् गने, 

(घ) गाउँपामिकाको राजश्व सिुार कायययोजना ियार पाने काििा सहजजकरण गने,  
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(ङ) गाउपामिकाको राजश्व सिुार कायययोजना बिोजजि आगािी आ.ि.को िामग 
राजश्व आिार, दर र दायरा, िूल्यांकन जस्िा पिहरुको विश्लिेण गरी 
काययपामिकािाई आमथयक वििेयक ियार पानय सहयोग गने, 

(च) समिमिको िावियक प्रमििेदन ियार गने,  

(छ) राजश्व प्रर्ासन सिुारका िामग काययक्रिहरु िजुयिा गरी समिमिको बैठकिा 
प्रस्ििु गने,  

(ज) समिमििे िोकेका अन्य कायय गने ।  

 

पररच्छ्छेद ४ 

समिमिको बैठक सियिामिका, सम्भाविि काययसूची िथा बैठक सम्बन्िी काययविमि 

७. समिमिको बैठक: सािान्यिया समिमिको मनयमिि बैठक एक आमथयक िियिा न्यनुिि ६ 
पटक िस्नछे, िर समिमििे आिश्यक ठानिेा सो भन्दा िवि पटक बैठक बस्न िािा 
िामनने छैन । बैठक संख्या र सिय िामिका देहाय अनसुार हनुछे ।  

बैठक संख्या बैठकको सम्भाविि सिय िामिका बैठकको सम्भाविि काययसूची 
पवहिो बैठक श्रािण िसान्ि मभत्र काययविमिको दफा ८ िा उल्िेख भए बिोजजि 

दोश्रो बैठक िंमसर १५ मभत्र काययविमिको दफा ९ िा उल्िेख भए बिोजजि 

िेश्रो बैठक पौि १५ मभत्र काययविमिको दफा १० िा उल्िेख भए बिोजजि 

चौंथो बैठक फागनु १५ मभत्र काययविमिको दफा ११ िा उल्िेख भए बिोजजि 

पाचँौ बैठक िैसाख िसान्ि मभत्र काययविमिको दफा १२ िा उल्िेख भए बिोजजि 

छैठौ बैठक आिाि ५ गिे मभत्र काययविमिको दफा १३ िा उल्िेख भए बिोजजि 

 

८. पवहिो बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः नया ँआ.ि.सरुु भएपमछ समिमिको पवहिो बैठक 
बस्नेछ, पवहिो बैठकको सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय अनसुार हनुेछाः 

(क) चाि ुआ.ि.को िामग स्िीकृि िावियक नीमि, काययक्रि िथा िजेट िध्ये राजश्व 
संकिन िफय को नीमि, काययक्रि िथा बजेटको प्रभािकारी कायायन्ियनको 
काययिामिका बनाउने, 
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(ख) राजश्व संकिनिाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक व्यिस्थापकीय प्रबन्ि जस्िै 
राजश्व र्ाखाको संस्थागि िििा मबश्लिेणको आिारिा संरचनागि सिुार, 

िानिीय िथा प्रविमिगि िििा मबकास कायययोजना र िागि अनिुान ियार 
गरी कायायन्ियनका िामग काययपामिकािाई मसफाररस गने, 

(ग) चाि ु आ.ि.को िामग स्िीकृि बावियक राजश्व िक्ष्यिाई चौिामसक रुपिा 
विभाजन गरी चौिामसक िक्ष्य मनिायरण गने, राजश्व राजश्व प्रर्ासनिा संिग्न 
कियचारीहरुका िामग प्रोत्साहन काययक्रि ियार गरी जस्िकृिीका िामग गाउँ 
काययपामिकािा पेर् गने,  

(घ) चाि ुआ.ि.को जस्िकृि राजश्व नीमि िथा काययक्रि अन्िगयि करदािा जर्िा 
काययक्रिहरुको चौिामसक काययिामिका ियार गने,  

(ङ) जस्िकृि राजश्व नीमि, िक्ष्य, काययक्रि, रणनीमि र सो को कायायन्ियनको क्रििा 
चौिामसक रुपिा गररन ेअनगुिन कायययोजना िजुयिा गने र राजश्वसँग सम्बजन्िि 
संघीय िथा प्रादेजर्क कायायिय मनकायहरुसंग सिन्िय गने, 

(च) राजश्व परािर्य समिमि, र्ाखा र कियचारीहरूको िििा अमभबवृद्ध सम्बन्िी 
व्यिस्था, 

(छ) समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

९. समिमिको दोश्रो बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः सदस्य सजचििे संयोजकको परािर्यिा दोश्रो 
बैठक बोिाउन ु पनेछ । दोश्रो बैठकको िामग सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय अनसुार 
हनुेछाः 

(क) चाि ुआ.ि.िा स्िीकृि कायययोजना अनसुार पवहिो चौिामसक (श्रािण, भाद्र, 

असोज र कामियक) अिमििा भएको प्रगमि समििा,  
(ख) समििाको मनष्कियको आिारिा दोश्रो चौिामसक अिमिका िामग राजश्व िक्ष्य, 

रणनीमि र कायययोजना र काययिामिकािा आिश्यकिाको आिारिा पररिाजयन, 

(ग) राजश्व संकिनिाई प्रभाकारी बनाउन कर प्रर्ासनिा सिुार, कर जर्िा 
काययक्रि संचािन, स्ियि ्कर घोिणा काययिाई प्रोत्साहन जस्िा गमिविमिहरुको 
संचािन, अनगुिन, सिन्िय र सहजजकरण, 
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(घ) आगािी आ.ि.को िामग गाउँपामिकाको आय अनिुान प्रिेपणको िामग 
आिश्यक आिारभिू सूचना िथयांक संकिन सम्बन्ििा,  

(ङ) समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

१०. समिमिको िेश्रो बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः सदस्य सजचििे संयोजकको परािर्यिा 
िेश्रो बैठक बोिाउन ुपनेछ । िेश्रो बैठकको िामग सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय अनसुार 
हनुेछाः 

(क) चाि ु आ.ि.को पवहिो ६ िवहना अिमिको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व 
पररचािन सम्बन्िी अियिावियक समििा, 

(ख) आगािी आ.ि.का िामग राजश्व प्रिेपणका िामग आिार सूचकहरुको मबश्लिेण 

(ग) चाि ुआ.ि.को राजश्व नीमि, काययक्रि िथा पररयोजनाहरुको पषृ्ठभिूीिा आगािी 
आ.ि.को    राजश्व प्रिेपणको प्रारजम्भक खाका ियारी  

(घ) समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

११. समिमिको िेश्रो बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः सदस्य सजचिििे संयोजकको परािर्यिा 
चौंथो बैठक बोिाउन ु पनेछ । चौंथो बैठकको िामग सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय 
अनसुार हनुेछाः 

क) चाि ु आ.ि.को पवहिो ६ िवहना अिमिको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व 
पररचािन सम्बन्िी अियिावियक समििा, 

ख) आगािी आ.ि.को िामग राजश्व प्रिेपण सवहिको राजश्व अध्ययन प्रमििेदन 
ियार गरी काययपामिकािा पेर् गने, 

ग) चाि ुआ.ि.को पवहिो ६ िवहिनाको अिमििा पररचािन भएको आन्िररक 
िथा िाह्य आय सिेिको आिारिा संर्ोमिि अनिुानि र आगािी आ.ि.को 
प्रारजम्भक अनिुान गरी दफा ६७ बिोजजिको बजेट िथा काययक्रि िजुयिा, 

घ) आगािी आ.ि.को िामग आन्िररक आय संकिनको िामग ठेक्का िन्दोिस्िी 
सम्बन्िी काययको योजना िजुयिा, 
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ङ) आगािी आ.ि.िा राजश्व संकिनिाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक नीमि, 

काननु, बजेट िथा काययक्रि िजुयिा गरी स्िीकृिीका िामग बजेट िथा काययक्रि 
िजुयिा समिमि िाफय ि काययपामिकािा पेर् गने,  

च) समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

 १२. समिमिको पाचँौ बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः सदस्य सजचििे संयोजकको परािर्यिा 
पाँचौ िैठक िोिाउन ु पनेछ । पाँचौ बैठकको िामग सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय 
अनसुार हनुेछाः 

क) चाि ुआ.ि.को चैत्र िसान्िसम्िको आन्िररक राजश्व संकिनको समििा र 
बाँकी अिमििा उठ्न सक्न ेरकिको अनिुानको आिारिा आगािी आ.ि.को 
िामग गाउँपामिकािा प्राप्त हनु े आन्िररक आय वििरण ऐनको दफा ६६ 
बिोजजिको श्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा मनिायरण समिमििाई उपिब्ि 
गराउने,  

ख) आगािी आ.ि.को िामग आन्िररक आय संकिनको िामग ठेक्का बन्दोिस्िी 
सम्बन्िी काययको योजना कायायन्ियन, 

ग) गाउँपामिकािे िोकेका िथा समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

१३. समिमिको छैठौं बैठक र सम्भाविि काययसूचीाः सदस्य सजचििे संयोजकको परािर्यिा 
छैठौ िैठक िोिाउन ु पनेछ । छैठौ िैठकको िामग सम्भाविि काययसूचीहरु देहाय 
अनसुार हनुेछाः 

(क) चाि ुआ.ि.को जेष्ठ िसान्िसम्िको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व पररचािनको 
अिस्थाको समििा र बाँकी अिमििा उठ्न सक्न ेअनिुानको आिारिा आगािी 
आ.ि.को िा पररचािन हनुे कूि राजश्वको अजन्िि वििरण काययपामिकािाई 
उपिब्ि गराउने,  

(ख) गाउँपामिकाको िामग राजश्व नीमि, व्यिस्थापकीय प्रबन्ि, संस्थागि िििा 
मबकास, संस्थागि िििा मबकास कायययोजना र िागि अनिुानको अजन्िि 
प्रमििदेन जस्िकृमिका िामग काययपामिका सिि पेर् गने,  

(ग) समिमििे आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   
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१४. समििको िैठक प्रणािीाः समिमिको बैठक संचािन प्रणािी देहाय बिोजजि हनुेछाः 

(क) समिमिको िैठक समिमिका संयोजकिे िोकेको मिमि, सिय र स्थानिा 
आिश्यकिा अनसुार बस्नेछ, 

(ख) समिमिको िैठकको अध्यििा समिमिको संयोजकिे गनेछ र मनजको 
अनपुजस्थमििा गाउँ काययपामिकाका सदस्यहरुिध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे 
बैठकको अध्यििा गनेछ, 

(ग) समिमिको बैठकिा आिश्यकिा अनसुार मबिय मबज्ञहरुिाई आिजन्त्रि गनय 
सवकनेछ, 

(घ) समिमिको बैठकको मनणयय सियसम्िि प्रणािीबाट पाररि हनुछे यदी सियसम्िि 
हनु नसकेिा बहिुि प्रणािीबाट पाररि गररनछे, 

(ङ) समिमिको िैठकको मनणयय समिमिको संयोजकबाट प्रिाजणि गररनछे । 

 

पररच्छ्छेद - ५ 

राजश्व अनिुान प्रिपेण र आिमिक समििा 

१५. राजश्व अनिुान प्रिपेणाः (१) समिमििे प्रत्येक बिय गाउँपामिकािाई प्राप्त कर िथा 
गैरकर राजश्व   अमिकार िेत्र, जस्िकृि दर, दायरा, करयोग्य सम्पजि, आम्दानी िथा िस्ि ु
र सेिाको प्रचमिि बजारिूल्य, गाउँपामिकाको राजश्व प्रर्ासन सयंन्त्र, जनर्जक्त, प्रविमि 
िििा सिेिको मबश्लिेणको आिारिा पररचािन हनु सक्ने कर िथा गैर राजश्वको 
अनिुान प्रिेपण अनसूुची १ बिोजजिको िाँचािा ियार गरी गाउँकाययपामिका सिि पेर् 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस्ििु गररने राजश्व अनिुान प्रिेपण ियार गदाय विगि 
३ आ.ि.अनिुान र यथाथय आयको समििा, मबश्लिेणको आिारिा आगािी ३ आ.ि.को 
िामग गररएको अनिुान प्रिेपण, िक्ष्य, रणनीमि र काययक्रि सवहिको राजश्व सिुार 
कायययोजनािाई आिार िानी प्रिेपण गनुय पनेछ । 
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(३) समिमििे आगािी आ.ि.को िामग राजश्व अनिुान प्रिेपण प्रस्ििु गदाय कर िथा 
गैरकर जर्ियक अन्िगयिको आन्िररक आय, िाह्य आयका साथै गाउँपामिकािे अििम्बन 
गने नीमि, काययक्रि र आयोजना पररयोजनाको िामग आिश्यक पने श्रोि अनिुानको 
आिारिा न्यनु हनुे श्रोि पररचािनका िामग आन्िररक ऋण पररचािन िा मनजी िेत्रको 
श्रोि पररचािन जस्िा िैकजल्पक मबमिहरुको संभाव्य श्रोि पररचािन सम्बन्िी खाका 
सिेि मसफाररस गनय सवकनेछ । 

१६. आिमिक समििााः (१) समिमििे प्रस्िाि गरेको राजश्व अनिुान प्रिेपण, मसफाररस 
गररएको राजश्व नीमि, काययक्रि र गाउँपामिकािे पाररि गरेको राजश्व िक्ष्य, नीमि, 

काययक्रि अनसुार राजश्व पररचािन भए नभएको सम्बन्ििा आिमिक समििा गरी 
सम्बजन्िि मनकायिाई नीमिगि िथा व्यिस्थापकीय सिुार एिं मनदेर्नको िामग 
कायायपामिकािाई सझुाि ददन सक्नेछ । 

(२) समिमििे उपदफा (१) बिोजजि काययपामिकािाई ददएको सझुाि कायायन्ियन 
गने जजम्िेिारी गाउँ काययपामिकाको हनुेछ । 

१७. उपसमिमि िा काययदि गठन गनय सवकनाेः (१) समिमििे गाउँपामिकाको आन्िररक 
राजश्व अमभिवृद्धका िामग राजश्वसँग सम्बजन्िि कुनै मबिय िा िेत्र सम्बन्ििा अध्ययन 
अनसुन्िान गनय आिश्यक ठानेिा उपसमिमि िा काययदि गठन गनय सवकनेछ ।  

(२) यसरी गठन हनु े उपसमिमि िा काययदिको कायय वििरण, सेिा र्िय सवुििा 
सम्बन्िी व्यिस्था समिमिको मसफाररसिा गाउँ काययपामिकाको मनणयय बिोजजि हनुछे । 

 

पररच्छ्छेद ६ 

मबमबि 

१८. आिमिक िथा बावियक प्रमििेदनाः समिमििे आफनो कायय सम्पादन सम्बन्िी चौिामसक 
िथा बावियक प्रमििदेन गाउँ काययपामिका सिि पेर् गनेछ । 

१९. अमिकार प्रत्यायोजनाः समिमि िथा समिमिको संयोजकिे आफुिाई प्राप्त अमिकार सदस्य 
िा अन्य पदामिकारीिा प्रत्यायोजन गनय सवकनेछ । 
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२०. बैठक भिााः समिमिका पदामिकारीहरुिे काययपामिकािे िोके बिोजजिको बैठक भिा 
पाउनेछ । 

२१. काययविमिको व्याख्यााः यस काययविमिको अजन्िि व्याख्या गने अमिकार गाउँकाययपामिकािा 
रहनेछ ।  

२२. प्रचमिि कानूनसगँ बाजझएिााः यस काययविमििा िेजखएका कुनै कुरा प्रचमिि कानूनसगँ 
िाझीएको खण्डिा िाझीएको हदसम्ि प्रचमिि कानून बिोजजि नै हनुेछ ।  

 
 
 
 

 
 

आज्ञािे, 
बेदहरर अमिकारी 

  प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृि



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िूल्याः रु. २५।- 
प्रकार्काः 
िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 


