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माहाकुलङु गाउँपाललका 

बङु, सोलखुमु्ब ु

१ न,ं प्रदशे 

२०७५ 



 

माहाकुलुङ गाउँपाललकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 
प्रस्तावना: माहाकुलङु गाँउपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई 

कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त स्थालनर् कर तथा शुल्क संकलन गनि, छुट ददने तथा आर् संकलनको प्रशासलनक 

व्यव्सस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संलवधान धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम महाकुलङु गाउँ 

सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (२) र्स ऐनको नाम " आर्थिक ऐन, २०७५" रहकेो छ । 

          (२) र्ो ऐन २०७५ साल >fj0f ! गतेदेलख माहाकुलुङ गाँउपाललका िेत्रमा लागू हुनेछ । 

२. सम्पलत कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनुसूलि (१) बमोलिम एदककृत सम्पलत कर/घरिग्गा कर लगाउने 

र असूल उपर गररनेछ । 
३. भलूम कर (मालपोत): गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनुसूलि (२) बमोलिम भूलम कर (मालपोत) लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ । 
४. घर बहाल कर: गाँउपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै आंलशक तवरले बहालमा ददएकोमा अनुसूलि (३) बमोलिम घर 

िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ। 
५. व्यवसार् कर: गाँउपाललका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पँूलिगत लगानी र आर्थिक 

कारीवारका आधारमा अनुसूलि (४) बमोलिम व्यवसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर: गाँउपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले ऊन, खोटो, 

िलिबुटी, वनकस, कवािी माल र प्रिललत कानूनले लनरे्ध गररएको िीविन्तु वाहकेका अन्र् मृत वा 

माररएका िीविन्तुको हाि, लसङ, प्वाँख, छाला िस्ता वस्तुको व्यवसालर्क कारोवार गरेवापत 

अनुसूलि (५) बमोलिमको कर लगाइने र असूल उपार गररनेछ । 
७. सवारी साधन कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनुसूलि (६) बमोलिम सवारी 

साधन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ। 
८. लवज्ञापन कुर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसूलि (७) बमोलिम लवज्ञापन कर लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोही बमोलिम हुनेछ । 



९. मनोरञ्जन कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसार् सेवामा अनुसूलि (८) बमोलिम व्यवसार् 

कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्यवस्था 

भएको अवस्थामा सोही बमोलिम हुनेछ । 
१०. सवेा शलु्क, दस्तरु: गाउँपाललकाले लनमािण, संिालन वा व्यवस्थापन गरेमा अनुसूलि (९) मा 

उलल्ललखत स्थानीर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलिमा व्यवस्था 

भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ । 
११. हाटबिार कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनुसूलि (१०) बमोलिम हाटबिार बर लगाईने र असुल उपर 

गररने छ । 
१२. कर छुट: र्स ऐन बमोलिम कर लतने दालर्त्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन दकलसमको कर 

छुट ददइने छैन । 
१३. कर तथा शलु्क सकंलन सम्बलन्ध कार्िलवलध: र्ो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन 

सम्बलन्ध कार्िलवलध गाउँपाललकाले तोके अनुसार हुने छ । 

  



अनसुलूि १ 

(दफा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

सम्पलत कर (कर धरुी घर) 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण आ.व. २०७५/०७६ का लालग स्वीकृत दररेट कैदफर्त 

१ घरिग्गा मूल्र् पलहलो रु. ५ 

लाखसम्म 

०.१०%  

२ रु. ५  लाखदेलख मालथ ०.१५%  

३ घरधुरी कर (प्रलतघर) रु @)  

 

अनसुलूि २ 

(दफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

भलूम कर (मालपोत) पाखो तफि  प्रलत रोपनी 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण आ.व. २०७५/०७६ का लालग स्वीकृत दररेट कैदफर्त 

१ प्रलत /f]kgL 

 

र. ५  

 

अनसुलूि ३ 

(दफा (४) सगँ सम्बलन्धत) 

घर बहाल कर 

क्र.स. लववरण दररेट कैदफर्त 

१ भवन भािाको १@%  

२ घर भािाको १@%  

३ पसल भािाको १०%  

४ ग्र्ारेि भािाको १०%  

५ िग्गा भािाको १@%  

६ गोदाम भािाको १०%  



७ टहरा भािाको १०%  

८ पोखरी भािाको १०%  

 

अनसुलूि ४ 

(दफा (५) सगँ सम्बलन्धत) 

व्यवसार् कर 

क्र.स. लववरण वार्र्िक रु. कैदफर्त 

१ िुरोट, रक्सी, ज्वेलरी, लभलिर्ो ररकि िर आददका थोक तथा 

खुद्रा व्यापारमा 

५००  

२ लनमािण सामाग्री, कम्पर्ुटर, लवद्युत सामान, क्र्ामेरा, 

टेलललभिन, रेलिर्ो, कापेट, पेट्रोललर्म पदाथि िस्ता वस्तुहरु 

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा 

५००  

३ दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथि, सूलत कपिा आददको थोक तथा 

खुद्रा व्यापारमा 

५००  

४ होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस, बार ५००  

५ पूल, सु्नकर १०००  

६ क्र्ारेमबोिि लगार्त अन्र् २००  

७ खच्चि व्यवसार् (प्रलत खच्चि) ५५  

८ लवशेर् परामशि तथा अन्र् व्यवसालर्क सेवा ५००  

९ उत्पादनमूलक उद्योग २०००  

१० उिािमूलक उद्योग २०००  

११ कृलर् तथा वनिन्र् उद्योग ५००  

१२ खलनि उद्योग ५००  

१३ पर्िटन उद्योग ५०००  

१४ सेवा उद्योग २०००  

१५ लनमािण उद्योग २५००  

१६ संिार सेवा प्रदार्क २५००  

१७ लवलत्तर् सेवा २०००  

१८ स्वास््र् सेवा १०००  



१९ लशिा सेवा लनिी िेत्रका क्र्ाम्पस लवश्वलवद्यालर् सबै ५०००  

२० ममित सम्भार सेवा १०००  

२१ सुन िादद पसल १०००  

२२ वू्यरट पालिर सैलुन १०००  

२३ टेलररङ २००  

२४ मासु पसल १०००  

२५ कस्मेरटक ५००  

२६ आटि सेन्टर ५००  

२७ कुटानी लपसानी लमल १५००  

२८ स्टेसनरी पसल, छपाई ५००  

२९ फर्नििर पसल १०००  

३० थुक्पा, पाउरोटी, लवस्कुट ५००  

३१ अन्र् सेवा १०००  

३२ अन्र् व्यवसार् १०००  

 

अनसुलूि ५ 

(दफा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण 
आ.व. २०७५/०७६ का लालग स्वीकृत दररेट 

(प्रलत केिी) 
कैदफर्त 

१ लिराईतो रु. ५  

२ अलैिी रु. २.५  

३ र्ासािगुम्बा रु. ५००  

४ सतुवा रु. १०  

५ वन लसुन रु. १०  

६ कुड्की रु. १०  

७ िटामसी रु. १००  

८ लवकुम्मा रु. १००  

९ हाििोनी रु. १००  



१० पदमिाल रु. १००  

११ रटमुर रु. १०  

१२ अमला रु. १०  

१३ अलम्लसो प्रलत मन रु. १०  

१४ अल्लो प्रलत केिी रु. ५  

१५ अल्लो प्रलत केिी रु. ५  

१६ नेपाली कािग प्रलत केिी रु. ५  

१७ लोिा प्रलत केलि रु. २  

१८ मलिथो प्रलत केलि रु. @  

 

 

अनसुलूि ६ 

(दफा (७) सगँ सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण आ.व. २०७५/०७६ का लालग स्वीकृत दररेट कैदफर्त 

१ मोटर साइकल वार्र्िक कर रु. १००  

२ कार, िीप, भ्र्ान वार्र्िक कर रु. २००  

३ भािा कर लिप भ्र्ान रु. ३००  

४ प्राइभेट टेम्पू रु. १५०  

५ भाँिा ट्मम्पू रु. २००  

६ ट्याक्टर रु. २५०  

७ लमलनबस ट्रक रु. ५००  

८ हभेी गािी िोिर के्रन रु. २५००  

 

 

 

 

 



 

अनसुलूि ७ 

(दफा (८) सगँ सम्बलन्धत) 

लवज्ञापन कर 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण 
आ.व. २०७५/०७६ का 

लालग स्वीकृत दररेट 
कैदफर्त 

१ लिलिटल लिस्प्ले प्रलत वगि फुट प्रलत वर्ि रु. १००  

२ पखािल, बार, लभत्तामा कम्पनी संस्थाको रंग 

पोतेको प्रलत वगि फुट 

रु. ५०  

३ सावििलनक स्थलमा रु. १००  

४ पोल व्यानर रु. १००  

५ गालिमा गररने रु. १००  

६ आकाशमा गररने रु. १००  

७ खेलकुद मैदानमा रु. १००  

८ साइनबोिि प्रलत वगि फुट रु. ५००  

 

 

अनसुलूि ८ 

(दफा (९) सगँ सम्बलन्धत) 

मनोरञ्जन कर 

क्र.स. सवेाका प्रकार तथा लववरण 
आ.व. २०७५/०७६ का 

लालग स्वीकृत दररेट 
कैदफर्त 

१ िाद ुसकिस प्रलत पटक रु. २००  

२ नाटक प्रलत पटक रु. २००  

३ दोहोरी साँझ वार्र्िक रु. ५००  

४ मेला महोत्सव प्रलत ददन रु. १०००  

५ सांलगलतक तथा अन्र् रु. ५००  

६ खेलकुद कार्िक्रम रु. ५००  

७ अन्र् मनोरञ्जन कर रु.५००  



पर्िटन शलु्क दररेट 

८ साकि  लभत्रका रु. १००० (प्रलतव्यलि)  

९ एलसर्ा लभत्रका रु. १५०० (प्रलतव्यलि)  

१० अन्र् मुलुकका रु. २००० (प्रलतव्यलि)  

 

अनसुलूि ९ 

(दफा (१०) सगँ सम्बलन्धत) 

सवेा शलु्क दस्तुर 

क्र.स. लसफाररस तथा अन्र् दस्तरु शलु्क कैदफर्त 

१ नागररकता लसफाररस साधारण रु. १००  

२ नागररकता लसफाररस मुिुल्का सलहत रु. २००  

३ अंलगकृत नागररकता लसफाररस वैवालहक रु. ५००  

४ नाता प्रमालणत लिलवत सँगको रु. १००  

५ नाता प्रमालणत मृतक सँगको रु. १००  

लसफाररस दस्तरु 

६ पाररवाररक लववरण लसफाररस रु. १००  

७ बसोबास प्रमालणत लसफाररस रु. १००  

८ नावालक लसफाररस रु. १००  

९ िन्म लमलत प्रमालणत लसफाररस रु. १००  

१० वैवालहक सम्बन्ध प्रमालणत लसफाररस रु. १५०  

११ अलववालहत प्रमालणत लसफाररस रु. १००  

१२ लिलवत रहकेो लसफाररस रु. १००  

१३ व्यलिगत लववरण प्रमालणत लसफाररस रु. १००  

१४ िारीलत्रक प्रमालणत लसफाररस रु. १००  

१५ सम्बन्ध लवच्छेद प्रमालणत लसफाररस रु. २००  

१६ खानेपानी, टेललफोन ििान, नामसारी, 

ठाउँसारी 

रु. २५०  

१७ लवद्युत लमटर ििान लसफाररस(घरार्सी) रु. ३५०  



१८ लवद्युत लमटर ििान लसफाररस(उद्योग) रु. १०००  

१९ अन्र् प्रमलणत वा लसफाररस रु. १००  

२० गोललर्ा तथा रुख कटान लसफाररस प्रमालणत 

देलख ओटा 

रु. १५००  

२१ २६ वटा रुख देलख मालथ (प्रलत थप रुख) 

लसफाररस 

रु. ५०  

घरेल ुतथा साना उद्योगको सििलमन तथा लसफाररस 

२२ ठूला उद्योग लसफाररस रु. ५०००  

२३ मझौला उद्योग लसफाररस रु. २५००  

२४ साना तथा घरेलु उद्योग रु. १०००  

२५ व्यवसार् बन्द तथा नाम पररवतिन रु. ३५०  

२६ व्यवसार् सञ्चालन भएको लसफाररस रु. ३५०  

२७ व्यवसार् नभएको लसफाररस रु. २००  

२८ व्यवसार् दताि लसफाररसम रु. १०००  

२९ व्यासार् दताि र  नलवकरण रु. १०००  

३० मददरा व्यवसार् लसफाररस (खुद्रा) रु. ५००  

३१ मददरा व्यवसार् लसफाररस (थोक) रु. ५००  

३२ संघ संस्था दताि लसफाररस रु. ५००  

३३ विा सििलमन रु. २००  

३४ प्लरटङ्ग इिाित प्रलत रोपनी रु. २०००  

३५ वनिन्र् वस्तुको लसफाररस रु. ५००  

३६ पर्िटन स्तरीर् होटल लसफाररस रु. २०००  

३७ होटल दतािको लसफाररस रु. १०००  

३८ लनिी बैंक तथा लवत्तीर् संस्था स्थापना 

अनुमती लसफाररस 

रु. २५००  

३९ िग्गा धनी पूिाि प्रलतललपी लसफाररस रु. २००  

४० घर पातल प्रमालणत रु. १००  

४१ पूिािमा घर कार्म लसफाररस रु. १००  

िग्गा रलिष्ट्रशेन पास 

४२ पलहलो दकत्ता रु. २००  



४३ पलहलो दकत्ता पलछ थप प्रलत दकत्ता रु. ५०  

४४ ट्रेस नक्सा लनमािण प्रलत दकत्ता रु. २००  

४५ ट्रेस नक्सा प्रमालणत प्रलत दकत्ता रु. २००  

४६ उिुरी लनवेदन दस्तुर रु. ५०  

४७ लमला पत्र दस्तुर रु. ५००  

४८ िग्गा दताि वा नामसारी लसफाररस (२० 

रोपनी सम्म) 

रु. ५००  

४९ थप प्रलत रोपनी रु. ५०  

५० रालिनामा, बकसपत्र लसफाररस रु. ३००  

५१ अंशवण्िा लसफाररस रु. २००  

५२ नाम सच्र्ाई सििलमन रु. ३००  

५३ अलमन खटन दस्तुर प्रलत दकत्ता विा नं. १,२ 

र ३ 

रु. ५००  

५५ घर नक्सा नामसारी रु. ५००  

५६ उद्योग नामसारी ठूलो रु. २०००  

५७ उद्योग नामसारी मझौला रु. १५००  

५८ उद्योग नामसारी सानो रु. १०००  

िार दकल्ला प्रमालणत 

५९ पलहलो दकत्ता रु. २००  

६० पलहलो दकत्ता पलछ थप प्रलत दकत्ता रु. ५०  

घर िग्गा मलू्र्ाङकन 

६१ १ लाख देलख १० लाख सम्म रु. १०००  

६२ १० लाख देलख २० लाख सम्म रु. २०००  

६३ २० लाख भन्दा मालथ थप प्रलत लाख रु. २००  

६४ नक्सा पास दकताब रु. ५००  

६५ आर् श्रोत प्रमालणत प्रलत लाख प्रलत वर्ि रु. १००  

लनिी लवद्यालर्को किा वलृि / तह वलृि 

६६ किा वृलि रु. १०००  

६७ तह वृलि रु. २०००  



सामदुालर्क लवद्यालर्को किा वलृि(अपग्रिे) 

६८ किा वृलि रु. ५००  

६९ तह वृलि रु. १०००  

७० क्र्ाम्पस / कलेि स्तर रु. १५००  

७१ पञ्जीकरण- मृत्र्ु, िन्म, लववाह, दताि 

बसाईसराई 

३५ ददन सम्म लन:शुल्क र 

त्र्स पछी रु. १०० 
 

७२ व्यलिगत घटना दताि प्रलतलललप रु. १००  

७३ आन्तररक बसाईसराई लसफाररस गा. पा लभत्र - रु. २०० गा. 

पा बालहर – रु. ५०० 

 

७४ िौपार्ा लनकासी दस्तुर प्रलत गोटा (भेिा, 

बाख्रा, खसी बाहके) लसफाररस 

रु. ५०  

७५ िौपार्ा लनकासी दस्तुर प्रती गोटा (राँगा, 

भैसी) लसफाररस 

रु. १००  

७६ संघ संस्था, क्लब, इलन्टच्र्ुट आदद दताि रु. १०००  

७७ समुह दताि रु. ५००  

७८ कुटानी लपसानी लमल लसफाररस रु. १०००  

७९ स लमल काठलिरानी लसफाररस रु. १०००  

८० संस्था नलवकरण रु. ५००  

८१ नाम, थर, िन्म लमलत लसफाररस रु. १००  

उद्योग दताि दस्तरु 

८२ उद्योग दताि (५ देलख २० हर्ि पावर सम्म) रु. ७००  

८३ उद्योग दताि (२० हर्ि पावर भन्दा मालथ रु. १५००  

८४ स लमल काठ लिरानी दताि रु. ४०००  

८५ फर्नििर उद्योग दताि रु. २०००  

८६ िेरी उद्योग दताि रु. १०००  

८७ लनमािण व्यवसार् दताि रु. १०००  

८८ परामशि सेवा दताि रु. १५००  

लनिी लवद्यालर् लसफाररस / दताि 

८९ लशशु किा संिालन दताि रु. ३०००  



९० आधारभूत स्तर रु. ४०००  

९१ माध्र्लमक स्तर रु. ५०००  

सामदुालर्क लवद्यालर् लसफाररस / दताि 

९२ लशशु किा संिालन दताि लन:शुल्क  

९३ आधारभूत स्तर लन:शुल्क  

९४ माध्र्लमक स्तर लन:शुल्क  

लवद्यालर्को ठाउँसारी गन ेलसफाररस 

९५ लनिी रु. ३०००  

९६ सामुदालर्क रु. १०००  

घिेरी प्लरटङ्गमा बाटोको लगत कट्टा 

९७ १ रोपनी सम्म रु. १५००  

९८ ५ रोपनी सम्म रु. २५००  

९९ ५ रोपनी भन्दा मालथ रु. ५०००  

१०० घर िग्गा करको लेखा िोखा लसफाररस रु. २००  

१०१ लन:शुल्क स्वास््र् उपिार लसफाररस लन:शुल्क  

१०२ सशुल्क स्वास््र् उपिार लसफाररस रु. १५०  

१०३ आफ्नो अलधकारिेत्रका लवर्र्मा अंग्रेिी 

भार्ामा लसफाररस तथा प्रमालणत 

स्वद्शी प्रार्ोिन १००० र 

वैदेलशक प्रार्ोिन ५००० 
 

१०४ संस्थागत संरिक लसफाररस रु. १००  

१०५ व्यलिगत संरिक लसफाररस रु. १००  

१०६ हकवाला वा हकदार लसफाररस र प्रुमालणत रु. १००  

१०७ िग्गाको हक सम्बन्धी लसफाररस (सावििलनक, 

ऐलनी तथा पर्ति िग्गा बाहके) 

रु. २००  

१०८ पालन पोर्ण लसफाररस रु. २००  

१०९ आर्थिक अवस्था कमिोर वा लवपन्नता 

प्रमालणत 

लन:शुल्क  

११० आर्थिक अवस्था बललर्ो वा सम्पन्नता 

प्रमालणत 

रु. ५०००  

नक्सा पास दस्तुर 

१११ कच्ची घरको RCC बाहके एकमुष्ठ रु. २००  



११२ RCC लालग (स्थानहरु तोके्न), तथा रािमागि 

िेत्रमा प्रलत स्वार्र दफट प्रलत तला 

रु. १०  

११३ RCC को लालग प्रलत स्वार्र दफट प्रलत तला 

(अन्र् िेत्रमा) 

रु. ५  

११४ RCC को लालग (स्थानहरु तोके्न) र 

रािमागिमा पनेको प्रलत स्वार्र दफट प्रलत 

तला लनमािण भईसकेको 

रु. १५  

११५ RCC को लालग प्रलत स्वार्र दफट प्रलत तला 

लनमािण भईसकेको (अन्र् िेत्रमा) 

रु. १०  

नर्ा ँघट्टा दताि 

११६ लवद्युतबाट िल्ने घट्टा दताि रु. २०००  

११७ ३ मलहना सम्म संिालन हुने रु. १५०  

११८ ६ मलहना सम्म संिालन हुने रु. २५०  

११९ १२ मलहना संिालन हुने रु. ३५०  

१२० घट्टा बन्द लसफाररस तथा प्रमालणत रु. ५००  

र्ोिना तथा कार्िक्रम सम्झतैा सवेा शलु्क 

१२१ ५ लाख सम्म रु. १००  

१२२ ५ लाख देलख मालथ रु. ५००  

१२३ मोलह लगत कट्टा रु. ३५०  

छात्रवलृत लसफाररस 

१२४ लवपन्न लन:शुल्क  

१२५ सम्पन्न रु. २५०  

१२६ अन्तरालष्ट्रर् अध्र्र्न छात्रवृलत लसफाररस रु. १०००  

१२७ अपाङ्गता लसफाररस रु. ५०  

१२८ स्थाई बसोबास लसफाररस रु. २००  

१२९ अस्थार्ी बसोबास लसफाररस रु. २००  

१३० कोट दफ लमनाह लसफाररस लन:शुल्क  

१३१ नेपाल सरकारको नाममा बाटो कार्म 

लसफाररस 

रु. २००  

१३२ कोठा खोल्ने रोहवरमा बसे्न रु. ५००  



१३३ अन्र् कार्ािलर्का माग अनुसार लसफाररस रु. २००  

१३४ घर बाटो प्रमालणत साधारण रु. २०० िरटल रु. 

३५० 
 

१३५ िग्गा रेखाङ्कनको कार्िमा रोहवरमा बसे्न रु. १५०  

 

अनसुलूि १० 

(दफा (११) सगँ सम्बलन्धत) 

हाट बिार कर:  गाउँपाललका िेत्रलभत्र रहकेा साप्तालहक हाटबिारमा लगाईने कर पलछ रािस्व परामशि 

सलमलतको परामशि अनुसार लनधािरण गररनेछ । 

 

 


