
 
 

अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाकाको अर् ुसम्बन्धी प्रस्ताबिाई कार्ाुन्वर्न गनु बनेको 
आर्र्कु ऐन,  २०७९ 

प्रस्तावनााः 
अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाको  आलथुक  वर् ु२०७९÷२०८०  को  अथ ुसम्बन्धी  प्रस्ताविाई कार्ाुन्वर्नको  लनलित्त स्थानीर् कर, शजल्क, दस्तजर र र्ररवाना 
संकिन गन,ु छजट ददन तथा अन्र् आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गन ुबाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको संववधानको धारा २२८ बिोजर्ि अर्जनुचौपारी 
गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन र्ारी गरेकोछ । 

 

१.संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “अर्जनुचौपारी गाउँपालिका आलथक ऐन, २०७९” रहेको छ ।   (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते 
देजि अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र िागू हजनेछ । 

२. सम्पजत्त  कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिकािे  अनजसूची  (१)  बिोजर्ि  गाउँपालिका  िेत्रलभत्रका  घर र्ग्गािा  सम्पजत्त कर िगाई  असजि  उपर  
गररनेछ  । घरको  िूल्र्ाङ्कन  अनजसूची  (२)  अनजसार, घरको  बनौटको आधारिा ह्रास कट्टी अनजसूची (३) अनजसार र र्ग्गाको िूल्र्ाङ्कन अनजसूची (४) 
अनजसार गररनेछ । 

३. भलूिकराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिकािे  आफ्नो िेत्रलभत्र  सम्पजत्त  कर  िाग्ने  भलूि  बाहेकिा  अनजसूची  (५)  बिोजर्ि भलूिकर (िािपोत) िगाई 
असजि उपर गररनेछ । 

४.बहाि कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र कज नै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेर्, वकुसप, गोदाि,  टहरा,सेड,  र्ग्गा  वा  पोिरी  पजरै  वा  
आजशंक  तबरिे  वहाििा  िगाई  हजने  आम्दानी  र  आम्दानी  हजने गरी अन्र् कज नै सम्पजत्त बहाििा ददएकोिा अनजसूची (६) बिोजर्ि बहाि कर 
िगाई असजि उपर गररनेछ । 

५.व्र्वसार् कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र  दताु वा इर्ार्त  प्राप्त गरी स्थावपत उद्योग, व्र्ापार,व्र्वसार्, सेवा र र्स्तै प्रकारका र्जनसजकै कारोबार 
गने व्र्जि, संघसंस्था वा लनकार्िाई व्र्वसावर्क प्रकृलत, आलथकु  कारोवार, स्थान  लबरे्श  र  िगानीका  आधारिा  अनजसूची  (७)  बिोजर्ि  व्र्वसार्  
कर  िगाई  असजि उपर गररनेछ । त्र्सरी व्र्वसार् कर असजि गदाु बैंक तथा ववत्तीर् संस्था र सजपरिाकेटहरुको हकिा प्रत्र्ेक कारोबार स्थििा 
कारोबारको आधारिा अिग–अिग ईकाइ िानी असजि उपर गररनेछ । 

६. र्डीबजटी, कवाडी र र्ीबर्न्तज कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका  िेत्रलभत्र  कज नै  व्र्जि  वा  संस्थािे  ऊन,िोटो, र्लडबजटी, बनकस, कवाडी िाि र अन्र् 
ितृ वा िाररएका र्ीबर्न्तजको हाड, लसङ्ग, प्वािँ, छािा र्स्ता वस्तजका व्र्वसावर्क कारोबार गरेबापत गाउँकार्पुालिकािे तोके बिोजर्ि शजल्क िगाइनेछ । 
तर प्रचलित कानूनिे लनरे्ध गररएकाको हकिा भने उजल्िजित ब्र्वस्था िागू हजने छैन । 

  

७. सवारी  साधन  कराः  प्रदेश  सरकारिे  तोके बिोजर्ि  बाँडफाँडबाट  गाउँपालिकािाई  प्राप्त  हजने  सवारीसाधन कर िगाई असजि उपर गररनेछ 

८. ववज्ञापन कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्र लभत्र हजने ववज्ञापनिा अनजसूची (८) बिोजर्िको दरिा ववज्ञापन कर िगाई असजर उपर गररनेछ । 

९. िरोरञ्जन कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र हजने र शजल्क लिई सञ्चािन गररने र्जनसजकै प्रकारको िनोरञ्जन व्र्वसार्िा प्रदेश सरकारिे तोकोको 
दरिा िनोरञ्जन कर िगाई असजर उपर गररनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी कराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफज िे लनिाुण, रेिदेि वा सञ्चािन गरेको भवन, हाटबर्ार, पसि, िेिािा वा कज नै व्र्जि, 

संघ÷संस्थािे सावरु्लनक ऐिानी प्रती र्ग्गािा बनाएको भवन, हाटबर्ार, पसििा बहाि ववटौरी शजल्क िगाई असजि उपर गररनेछ । त्र्स्तो शजल्क लनधाुरण 
गदाु गाँउपालिकािे सम्पजत्त कर िूल्र्ाङ्किाई आधार िालननेछ ।तर बहाि ववटौरी कर बजझाएको रलसदिाई घरधनीिे भोग गरेको घर आफ्नो नािको 
स्वलित्विा रहेको प्रिाण िालननै छैन ।  

११. सवारी साधन पावकुङ्ग शजल्काः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र कज नै सवारी साधनिाई पावकुङ्ग सजववधा उपिव्ध गराएबापत सवारी साधन पावकुङ्ग शजल्क 
िगाई असजि उपर गररनेछ । त्र्स्तो शजल्क गाँउकार्पुालिकािे लनधाुरण गरेबिोजर्ि हजनेछ ।साथै पावकुङ्ग व्र्वसार् संचािन गने व्र्जि वा संस्थािे 
अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाबाट पूव ुअनजिलत लिएको हजन जपनेछ ।  

१२. टे्रवकङ्ग र ¥र्ाजफ्ङ्ग शजल्काः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग र ¥र्ाजफ्ङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरे बापत शजल्क िगाई असजि उपर गररनेछ 
। त्र्स्तो शजल्क गाँउकार्पुालिकािे लनधाुरण गरेबिोजर्ि हजनेछ । 



 
 

१३.सेवा शजल्क दस्तजराः अर्जनुचौपारी गाउँपालिकािे लनणुर्, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनजसूची (९) िा उल्िेजित स्थानीर् पूवाुधार र उपिव्ध गराईएको 
सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनजसूचीिा व्र्वस्था भए बिोजर्ि शजल्क िगाई असजि उपर गररनेछ ।  

१४. पर्टुन शजल्काः अर्जनुचौपारी गाउँपालिकािे तोकेको स्थानहरुिा पर्टुक प्रवेश गदाु गाँउकार्पुालिकािे तोकेबिोजर्ि दरिा प्रवेश शजल्क िगाई असजि 
उपर गररनेछ । 

१५. र्ररवानााः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र लनरे्ध गररएका सावरु्लनक सडक तथा फज टपाथिा सवारी साधन पावकुङ्ग वा व्र्ापार व्र्वसार् गने वा 
फोहोरिैिा तथा लनिाुण सािाग्रीबाट उत्सजर्तु फोहोर एवं प्रचलित कानून ववपरीतका कार् ुगरेिा त्र्स्तो सािान र्फत गने वा लििालि गररनेछ । साथै 
अर्जनुचौपारी गाउँपालिका गाउँकार्पुालिकािे सिर्–सिर्िा र्स व्र्वस्थािा थपघट पूनराविोकन गन ुसक्नेछ । कर बक्र्ौतािा िाग्ने र्ररवाना पूण ुछजट 
लिनाह हजनेछ । 

१६. घर र्ग्गा रजर्षे्ट्रशन शजल्काः अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्रका घर र्ग्गा वा अन्र् सम्पत्तीहरुको रजर्षे्ट्रशन पाररत गदाु िाग्ने रजर्षे्ट्रशन शजल्क प्रदेश 
सरकारिे तोकेबिोजर्ि असजि उपर गररनेछ ।  

१७. कर तथा शजल्क संकिन कार्वुवलधाः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था र्सै बिोजर्ि र अन्र्का हदिा र्स ऐन सँग नबाजझने गरी कर तथा शजल्क संकिन 
सम्वजन्ध अर्जनुचौपारी गाउँपालिका, गाउँकार्पुालिकािे तोकेबिोजर्ि हजनेछ । 

१८. अन्र् व्र्वस्थााः अर्जनुचौपारी गाउँकार्पुालिका ववभाग, वडा तथा अन्र् कार्ाुिर्हरुबाट सेवा प्रवाह गदाु सेवा ग्राहीिे बजझाउनज पने कर शजल्क, दस्तजर 
तथा र्ररवानािाई सेवासँग आवद्ध गरी अलनवार् ुअसजि उपर गरी सेवा प्रवाह गनजपुनेछ, वडा कार्ाुिर्बाट कर लनधाुरण गरर असजि गदाु वडा अध्र्िको 
सिन्वर् गररनेछ । तर नागररकताको लसफाररस तथा व्र्जिगत घटना दताु सेवा प्रवाह गन ुभने बाधा पजगेको िालनने छैन ।  

१९. र्सै ऐन बिोजर्ि भएको िालनने  र्ो ऐन र्ारी हजन ज अजघ भए गरेका व्र्वस्थाहरु र्सै ऐन बिोजर्ि भए गरेको िालननेछ ।  

२०. लनर्ि वा कार्वुवलध बनाउन सक्नेाः अर्जनुचौपारी गाउँकार्पुालिकािे र्स ऐनिा भएका व्र्वस्थाहरुिाई कार्ाुन्वर्न गनकुा िालग आवश्र्क लनर्ि वा 
कार्वुवलध बनाउन सक्नेछ । 

२१. साववक बिोजर्ि हजनेाः र्स ऐनिा उल्िेजित व्र्वस्था र्सै बिोजर्ि र उल्िेजित नभएको हकिा साववक बिोजर्िनै हजनेछ । 

२२. बाधा अडकाउ फज काउाः र्स ऐनको कार्ाुन्वर्नको क्रििा कज नै बाधा आईपरेिा अर्जनुचौपारी गाउँपालिका गाउँकार्पुालिकािाई बाधा कडकाउ 
फज काउने अलधकार रहनेछ ।  

२३. िारेर्ीाः साववकिा अर्जनुचौपारी गाउँकार्पुालिकािे िागू गदै आएको व्र्वस्थाहरु र्स ऐन सँग प्रलतकूि देजिएिा प्रलतकूि भएको हदसम्ि िारेर् 
हजनेछन । 

 

आ.व २०७९/८० का िालग संशोधन भएका करका दरहरु लनम्न छन ्। 

अनजसजची-२ 

भवन िजल्र्ाङ्कन दर  

भवन बनोटको आधारिा भवनको िूल्र्ाङ्कन दर देहार् बिोजर्ि कार्ि गरीएको छ । 

क्र.सं भवनको प्रकार /बनोट भवनको िजल्र्ाङ्कन दर प्रलत 
व.फी  रु 

१ लभत्र बावहर पाको ईटा ब्िक वा ढजङ्गा  र िाटोको र्ोडाई भएको सवै 
कच्ची घर  

१ तिेको रु १५०/- 
२ तिे वा सोभन्दा बढी को 
हकिा न्र्जनति र िजल्र्ाङ्कनको 

रेट थवपंदै र्ाने 
२ वप्रफ्र्ाब भवन,  गोदाि भवन ब्िक वा ढजङ्गाको  १७५०/- 
३ लभत्र बावहर पाको ईटा र ब्िक वा ढजङ्गा लसिेन्टको र्ोडाई भएको भवन  २०००/- 
४ जस्टि स्ट्रक्चर (ट्रस ) भवन २१००/- 
५ आर.सी.सी फे्रि स्ट्रक् चर भवन २५००/- 

 



 
 

अनजसजची -३  

भवनको ह्रास कट्टी  प्रलतशत र ह्रास कट्टी गने अवलध 

भवनको बनौट र सोिा ह्रास कट्टी गने तररका सिान ह्रास कट्टी पद्दती (straight line method  )अनजसार हजनेछ । 
र्सको  गणना देहार्बिोजर्ि हजनेछ । 

क्र.सं भवनको प्रकार/बनोट बावर्कु ह्रास ह्रासकट्ठी अवलध 

१ लभत्र बावहर पाको ईटा ब्िक वा ढजङ्गा  र 
िाटोको र्ोडाई भएको सवै  

२ ३५ 

२ वप्रफ्र्ाब भवन,  गोदाि भवन ब्िक वा 
ढजङ्गाको 

३ २५ 

३ लभत्र बावहर पाको ईटा र ब्िक वा ढजङ्गा 
लसिेन्टको र्ोडाई भएको भवन  

१.५ ५० 

४ जस्टि स्ट्रक्चर (ट्रस ) भवन २ ३५ 

५ आर.सी.सी फे्रि स्ट्रक् चर भवन १ ७५ 

 
 
 

  



 
 

अनजसजची -४ 

सम्पत्ती  कर प्रर्ोर्नका िालग र्ग्गा िूल्र्ाङ्कन 

िजख्र् सडक प्रलत रोपनी  

दरौंिोिा बर्ारको पक्की बाटोसंग र्ोलडएको ४५ िाि 

दरौंिोिा बर्ारको सहार्क पक्की बाटो सँग र्ोलडएको ४० िाि 

दरौंिोिा बर्ारको कच्ची बाटो सँग र्ोलडएको ३० िाि 

दरौंिोिा बर्ारको लभलत्रबाटो सँग र्ोलडएको २५ िाि 

१.हेिज-आरुचौर सडक प्रलत रोपनी रु 

ठाडािेत सीिाना-तीनघरे सम्िको िूि बाटो सँग  र्ोलडएको ४० िाि  

तीनघरे-रापाकोट प्रहरी चौकी सम्ि िूि बाटो सँग र्ोलडएको १५ िाि  

रापकोट चौकी – गाउँपालिका लसिाना सम्ि िूि बाटो सँग र्ोलडएको १० िाि 

२. पजतिीिेत –आरुचौर सडक  

पजतिीबर्ार सीिानादेिी दरौं जशवािर् िजन्दर सम्ि िूि बाटो सँग 
र्ोलडएको  

२० िाि  

अर्जनुचौपारी –आग्रीिकु सडक िूि बाटो सँग र्ोलडएको  १२.५ िाि 

िल्काङ्ग –बर्ािे-पञ्चिजि िूि बाटो सँग र्ोलडएको  १५.५ िाि 

अर्जनुचौपारी –राम्चे-तािपोिरी  िूि बाटो सँग र्ोलडएको  १० िाि 

अर्जनुचौपारी –नजवारभञ्ज्र्ाङ  सडक िूि बाटो सँग र्ोलडएको  ४० िाि 

थाउनजङ्ग –लसररन्डाँडा-अख्िे-काउरे ग्रालिण सडक सँग र्ोलडएको  १० िाि 

वडा सडक  

१.अर्जनुचौपारी –िािडाँडा (वडास्तरीर् सडक )  

 जर्रो –लभकज वािोिा सम्ि  ४० िाि  

लभकज वािोिा-िािडाँडा गा.पा. सीिाना सम्ि १५ िाि 

२. अर्जनुचौपारी –दरौं  १५ िाि 

लभलत्र सडक  

गाउँपालिका लभत्रका सहार्क कच्ची ग्रालिण सडक सबै  ३ िाि  

ठाडािेत-दारेगौंडा  १५ िाि 

केवरेफाँट- वपपिडाँडा –िाझपाटा हँदै लभकज वा १५ िाि 
थापाथोक हजँदै दारेगौंडा  १५ िाि 
वडारे-देवकोटा थर हजँदै लसििचौर  १५ िाि 
ठजिाचौपारी देिी केवरे हजँदै िािडाँडा सम्ि 

 
१० िाि 

िािडाँडा- र्जकेपानी  १५ िाि 
तेसोबाटो देजि छहरे िािडाँडा  १० िाि 
र्स गा.पा अन्तगतु गोरेटो ,सावरु्लनक डहर बाटोिे छोएको र्ग्गाको 
हकिा  अब्बि िेत बराबरको िूल्र् कार्ि हजने 

 

र्स गा.पा अन्तगतु बाटो नभएको र्ग्गाको हकिा पािो बराबरको िूल्र् 
कार्ि हजने  

 



 
 

 

 अनजसजची -५  

भिूीकरको दररेट 

भिूीकर प्रर्ोर्नको िालग िेती र्ोग्र् र्लिनको िूल्र्ाङ्कन 
 साववक 
गा.पा. 

िेत तफु रु प्रलत रोपनी  पािा तफु रु प्रलत रोपनी 
अवि दोर्ि 

 
लसि 
 

चाहार 

 
अवि  दोर्ि लसि चाहार 

 

आरुचौर  
१००४३० ९०७५० ७९८६० ७१३९० ५०८२० ४४७७० ३९९३० ३१४६० 

अर्जनुचौपारी  

 

१९९६५० १५१२५० १४०३६० ११९७९० ७९८६० ७१३९० ५०८२० ४३५६० 

पञ्चिूि 

 

११९७९० ११०४७३ ९०७५० ७९८६० ६०५०० ५०८२० ३९९३० ४३५६० 

रापाकोट 

 

११९७९० १००४३० ९०७५० ७१३९० ६०५०० ५०८२० ३९९३० ४३५६० 

दरौं 
 

११९७९० १११३२० ९०७५० ७९८६० ६०५०० ५०८२० ३९९३० ४३५६० 

 

नोटाः- भिूीकरको हकिा न्र्जनति २ रोपनी सम्ि रु १५ २ रोपनी भन्दा बढी र्ग्गा भएिा प्रलत रोपनी रु १० का 
दरिे वावर्कु रुपिा भिूी कर (िािपोत ) लिईनेछ ।  

अनजसजची -६  

बहाि करको दर  

अर्जनुचौपारी गाउँपालिका िेत्रलभत्रका कज नै व्र्जि वा संस्थािे  भवन ,घर, पसि, ग्र्ारेर्, टहरा, र्ग्गा वा पोिरी वा 
अन्र् सम्पजत्त पजरै वा आंजशक तवरिे बहाि िगाएकोिा बहाि रकि  देहार्बिोजर्ि बहाि संकिन गररनेछ । 

१.करदातािे आफज िे वहाििा िगाएको बहाि रकि स्वरं् घोर्णा गन ुसक्नेछ ।  

२. करदातािे गरेको स्वरं् घोर्णा वा बहाि लिने ददने लबत भएको सम्झौता बिोजर्िको बहाि  दर वा कूि बहाि 
रकि सजत्रबाट कार्ि हजने दर अनजसारको बहाि रकि भन्दा बढी हजने आएिा स्वरं् घोर्णा वा सम्झौता अनजसारको 
रकििाई बहाि-रकि िानी बहाि –कर असूि उपर गररनेछ । 

३. उपदफा १ र २ बिोजर्ि बहाि  कर लनधाुरण गन ुनसवकएिा प्रलतिवहना प्रलतवग ुवफट न्रू्नति बहाि दर लनधाुरण 
गदाु देहार्को सजत्रका आधारिा गररनेछ । 

बहाि दर= र्ग्गाको प्रलत आना िूल्र्/१०००००+ घरको प्रलत वग ुवफट िूल्र् गजणक C/१०० 

४ उपदफा  ३ बिोजर्ि बहाि कर लनधाुरण गदाु सम्पजत्त कर प्रर्ोर्नको िालग तोवकए बिोजर्ि कार्ि भएको 
र्ग्गाको प्रलत आना िूल्र् र घरको  बनोटको िालग तोवकए बिोजर्ि कार्ि भएको घरको प्रलत वग ुवफट िूल्र्िाई 
आधार लिईनेछ ।  

५. उपदफा ३ िा उल्िेजित सजत्रिा गजणक  लनधाुरण गदाु बहाि वा भाडािा उपिब्ध गराउने भवन घर पसि गोदाि 
टहरा र्ग्गा वा पोिरी वा अन्र् सम्पजत्त रहेको स्थान  सडकसँगको अवस्था उपर्ोग व्र्ावसावर्क  िहत्व उपिब्ध 
सजववधाहरु घरको वफलनलसङ घरको बनौट जप्िन्थ-एररर्ा तिा आददिाई आधार लिई  

(क) c( coefficient) 0.2 भन्दा कि नहजने र २.० भन्दा अलधक नहजने गरी कार्ि गररनेछ । 

(ि) सूत्रिा उल्िेि भएको  c (coefficient ) प्रस्ताववत दर लनधाुरण गनकुा िालग प्रत्रे्क आलथकु वर्कुो बरे्ट लनिाुण 
अगावै अर्जनुचौपारी गाउँपालिका रार्श्व परािश ुसलिलतिे सम्बजन्धत वडाका र्नप्रलतलनलधसँग परािश ुगरी लसफाररस गन ु
सक्नेछ । 

६. कूि बहाि रकिको बावर्कु १० प्रलतशतका दरिे बहाि कर िगाई असजि गररनेछ । 



 
 

७. बहाि दर लनधाुरण प्रर्ोर्नका िालग गजणक(coefficient )  लनम्न अनजसार कार्ि गररएको छ । 

(क) िेत्राः दरौंिोिा बर्ारको पक्की िजि बाटो हँदै सडकको दाँर्ावाँर्ा र्ोलडएको बहाि कर दर लनधाुरण प्रर्ोर्नका 
िालग गजणक(Coefficient)  कार्ि गने।  
(ि) िेत्र िालथ उल्िेजित िेत्रहरु बाहेकका अन्र् िेत्रहरुका िालग गजणक ( Coefficient-C2 ) कार्ि गने  
प्रर्ोर्न गेरकC1 गजणकC2 

व्र्ापाररक  प्रर्ोर्न ०.२० ०.२० 

कार्ाुिर् प्रर्ोर्न ०.३५ ०.३० 

आवासीर् प्रर्ोर्न ०.५० ०.४० 

 

अनजसजची-७ 
व्र्वसार् करको दररेट 

क्र.सं व्र्वसार्को वववरण आ.व २०७९/८० का िालग प्रस्ताववत 
कर/शजल्क 

 

दताु नववकरण 

१ पर्टुन उद्योग    

१.१ होिस्टे १०००/- ५००/- 
१.२  होटि एण्ड िर् २०००/- १०००/- 
१.२ रेष्टज रेण्ट १५००/- १०००/- 
१.३ िार्ाघर  १०००/- ५००/- 
१.४ पर्टुकीर्  िेत्र प्रवेश  ववद्याथी  र अन्र्िाई  २५/५० 

२  व्र्ापाररक वस्तज  

२.१ िाद्यान्न  २०००/- ७५०/- 
२.२ िददरा तथा सजलतुर्न्र्  ३०००/- १०००/- 
२.३ फेन्सी (उनी धागो ,र्जत्ता चप्पि ,शंृ्रगार पसि) २०००/- ७५०/- 
२.४ पेट्रोि पम्प/आर्ि पम्प ५०००/- ३०००/- 
२.५ ईिेक्ट्रोलनक तथा ईिेजक्ट्रकि पसि/रेलडर्ो  ववद्दजतीर् सािाग्री 

, वट.भी , घडी िोवाईि, ववक्री पसि   

२०००/- ७५० 

२.६ हेभी ईक्र्जपिेन्ट, वस, ट्रक ,कार, िोटरसाईकि ,टेम्पो 
,साईकि िितु  कारिाना तथा टार्र िितु केन्र वकुशप 

३०००/- २०००/- 

२.७ लनिाुण सािाग्री (हाडवेुर्र /रङ रोगन) ३०००/- २०००/- 
२.८ सजनचाँदी  ३०००/- २०००/- 
२.९ सवपङ सेन्टर  ३०००/- १५००/- 
३ अन्र् सेवा  

३.१ फलनचुर पसि  २५०० १५०० 

३.२ हाडवेुर्र ३००० २००० 

३.३ केवजि नेटववकुङ ४००० २००० 

३.४ पजिवोड ु(प्रलत जस्क्रि ) १००० ६०० 



 
 

३.५ लभलडर्ो गेि (प्रलत जस्क्रि रु२००) ४०० २०० 

३.६ पजस्तक तथा पलत्रका पसि १००० ७०० 
३.७ नसरुी र फिफज िका ववरुवा वववक्रववतरण १००० ५०० 

३.८ संस्थागत पेन्टर  ५०० ५०० 

३.९ तरकारी फिफज ि/ थोक (होिसेि ) २००० १५०० 

३.१० तरकारी पसि  (सानो ) १००० ५०० 

३.११ ववर् भण्डार  १००० ५०० 

३.११ िासज पसि  १५०० १००० 

३.१२ कपडा लसिाई /टेिररङ  १५०० १००० 

३.१३ हेर्र कवटङ १५०० १००० 

३.१४ आटु २००० १५०० 

३.१५ फोटो स्टजलडर्ो  २००० १५०० 

३.१६ रंगरोगन पसि  ३००० २००० 

३.१७ िाछा  १५०० १००० 

३.१८ भैंसी / 

कज िजरा/वंगजर फाराि  

१५०० 

२००० 

१००० 

१५०० 

३.१९ चस्िा पसि  १००० ५०० 

४ िितु संभार    

४.१ रेलडर्ो, वटलभ, घडी ,प्रशेर कज कर  २००० १५०० 

५ सेवा उद्योग    

५.१ ड्राईलभङ ईन्स्च्र्जट  ८००  

५.२ लसनेिा हि  १०००  

५.३ ल्र्ाव तथा फोटो ग्राफी  १००० ५०० 

५.४ िेलडकि पसि  १००० ५०० 

५.५ व्र्जटी पािरु  ५०० ५०० 

५.६ छापािाना २०००/- १५००/- 

६ कृवर् तथा वनर्न्र् उद्योग    

६.१ कृवर् वा वन पैदावारिा आधाररत उद्योग, व्र्वसार् फलनचुर ३०००/- २०००/- 

७ उर्ािु जिक   

७.१ वार्ो ग्र्ास तथा सौर् ुप्रववलध र अन्र् श्रोतहरु  २०००/- १५००/- 

८ उत्पादन िजिक उद्योग    

८.१ पाउरोटी भण्डार /बेकरी  २०००/- १५००/- 

८.२ राईस लिि  १५००/- १०००/- 

८.३ आईसवक्रि उद्योग तथा पसि  १५००/- १०००/- 

८.४ डेरी उद्योग  १५००/- १०००/- 

९. ववजत्तर् सेवा   

९.१ ववजत्तर् सेवा र सहकारी संस्था/कृवर् सहकारी संस्था  ५०००/- ३०००/- 



 
 

९.२ रेलिटेन्स सेवा  १५००/- ५००/- 

१० स्वास््र् सेवा   

१०.१ लनर्ी तथा गैरसरकारी अस्पताि  ५००० ३००० 

१०.२ नलसङु होि ५००० ३००० 

१०.३ जक्िलनक तथा ल्र्ाव  २५०० १५०० 

१०.४ दाँत बनाउने पसि  २५०० १५०० 

११ जशिा सेवालनजर् िेत्रका बोलडुङ स्कज ि क्र्ाम्पस उ िा वव िा 
वव र प्रा वव 

  

११.१ क्र्ाम्पस १५००० १०००० 

११.२ िा.वव  १२००० ७००० 

११.३ आधारभ जत  ७००० ५००० 

११.४ टाईवपङ कम्प्र्जटर  तथा भार्ा प्रजशिण संस्था  २००० १५०० 

११.५ लसिाई बजनाई पेजन्टङ  कवटङ प्रजशिण  २००० १५०० 

११.६ टेजक्नकि ईजन्स्चच्र्जट २००० १५०० 

१२ लनिाुण व्र्वसार्    

१२.१ लनिाुण व्र्वसार्ी  गाउँपालिकािा प्रधान कार्ाुिर् भएको 
लनिाुण व्र्वसार्िा ( दताु /नववकरण) 

१५००० ८००० 

१२.२ लनिाुण व्र्वसार् सजजचकृत (अन्र्त्र दताु भएका)  क वग ु 

ि वग ु

ग वग ु

घ वग ु

१०००० 

६००० 

४००० 

२००० 

१२.३ नािसारी /ठाउँसारी  १५०००/-  

१३ ववशेर्ज्ञ परािश ुतथा अन्र् व्र्वसावर्क सेवा    

१३.१ जचवकत्सक ववशेर्ज्ञ (स्वा.सहार्क, कववरार् )  २५०० १५०० 

१३.२ ि. फि ु २५०० १५०० 

१३.३ कन्सल्टेन्सी फि ु(ईजन्र्लनर् र ओ) ७००० ५००० 

१३.४ ज्र्ोलतर् १००० ५०० 

१३.५ अलडटर फि ु(क,ि,ग,र घ) 

सजजचकृत 
२५०० 

१००० 

१५०० 

१४ अन्र् व्र्वसार्    

१४.१ कवाडी सािानको थोक ववके्रता ३००० २००० 

१४.२ टेण्ट हाउस २००० १५०० 

१४.३ िाउण्डी पसि  १००० ५०० 

१४.४ िादि पसि  ५०० ३०० 

१४.५ िाटोको भांडा बनाउन े ५०० ३०० 

१४.६ लिठाई पसि /लिष्टान्न भण्डार  १५०० १००० 

१५ साना उद्योग    

१५.१ कवटङ ढजङ्गा उद्योग  ३०००/- २०००/- 



 
 

१५.२ ईट्टा भट्टा  ५०००/- ३०००/- 

१५.३ लग्रि उद्योग  ३०००/- २०००/- 

१५.४ ब्िक उद्योग  ३०००/- २०००/- 

१५.५ अन्र् उद्योग /व्र्ावसार्  २०००/- १५००/- 

नक्सापास /अलभिेजिकरण दस्तजर  

१ घर अलभिेजिकरण पक्की  २०००/- 

२ घर अलभिेजिकरण कच्ची  ५००/- 

३ नक्सापास लनवेदन र नक्सापास वकताब को रु  १०० र १०००/- 

४ भजई तिा र पवहिो तिािा प्रलत वग ुवफट ३ 

५ दोस्रो तिािा प्रलत वग ुवफट  ४ 

६ तेस्रो तिा र सोभन्दा िालथ प्रलत वग ुवफट ५ 

 

अस्थार्ी र  छाप्रो लनिाुण तदाु अस्थार्ी नक्सा पास पेश गनज ुपनेछ । ५०० वग ुवफट सम्िको िालग लनिाुण दस्तजर रु 
५०० र ५०० वग ुवफट भन्दा बढी भएका छाप्रोको बढी हजन आउने प्रलत वग ुफसठ रु १  का दरिे लिने । कज नै 
वकत्तािा एक भन्द बढी छाप्रो बनाउन पने भएिा सवै छाप्रोको नक्सा पेश गरी सोही बिोजर्ि दस्तजर िाग्नेछ । 

नोट. औद्योलगक ग्राििा ठाउँसारी /दताु हजनेिाई औद्योलगक ग्राि सञ्चािन कार्वुवलध अनजरुप हजने । 

अनजसजची -८ 

ववज्ञापन करको दररेट 

क्र.सं वववरण दर रु.िा  

१ फ्िेक्स बोडबुाट तर्ार गररएको ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रलतवर् ुप्रलतवगफुज ट ५०० 

२ फ्िेक्स बोड ुग्िो साईन बोड ुजस्टकरबाट लगने ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रलतवर् ु
प्रलतवग ुफज ट 

३५० 

३ लनर्ोग साईन र र्स्तै ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रलतवर् ुप्रलतवग ुफज ट ५०० 

४ सवारी साधनको दाँर्ाबार्ाँ पट्टीको भागिा बीस स्क्वार्र फज टसम्ि  अस्थार्ी 
प्रकृलतको बोड ुरािी गररने ववज्ञापनका िालग प्रलत ददन 

२०० 

५ सवारी साधनिा स्थार्ी रुपिा िेजिएको वा छोवपएको प्रचार सािाग्री का िालग  
प्रलतवर् ुप्रलतवग ुफज ट 

३०० 

६ िेिकूद िैदान र र्स्तै प्रकृतीका अनजिलत लिएर गररने कार्कु्रििा  गररने 
ववज्ञापन वापत ्सम्बजन्धत आर्ोर्कबाट 

पवहिो ददन १००० 

७ बेिजन ज्र्ाकेट साईकि िोटरसाईकि प्रर्ोग गरर गररने ववज्ञापन वा डिी प्रचारिा 
प्रलत गोटा प्रलत ददन 

२०० 

८ ववज्ञापन प्रर्ोर्नको िालग ब्राण्ड किरको हकिा प्रलतवगवुफट प्रलतवर्ु २०० 

(Sign Board )रािेिा लनर्िानजसार िाग्ने ववज्ञापन करिा ७५ प्रलतशत छजट उपिब्ध गराईनरेछ । तर एक भन्दा बढी 
वा १५ वग ुफज ट भन्दा ठजिो आकारको बोडिुा छजट ददईने छैन ।  

(ि) स्थानीर् लिवप प्रर्ोग गरी गररएका ववज्ञापन /पररचर्पाटीिा िाग्ने ववज्ञापन करिा ९० प्रलतशत छजट प्रदान गररनेछ 
। 

अनजसजची-९ 

सेवा शजल्क दस्तजर 



 
 

लसफाररस दस्तजर  

क्र.सं लसफाररसको वववरण आ.व २०७९/८० 

को प्रस्ताववत दर  

१ वंशर्को नागररकता लसफाररसाः लनवेदन दस्तजर सिेत २०० 

२ र्न्िको आधारिा गररने नागररकता लसफाररस नागररकता ऐन अनजसार  ५०० 

३ अंलगकृत नागररकता लसफाररस  ७०० 

४ नागररकताको प्रलतलिवप लसफाररस  ३०० 

५ नागररकताको संशोधन लसफाररस  ३०० 

६ नागररकताको ठेगाना लसफाररस  २०० 

७ नाता प्रिाजणत नेपािी  २०० 

८  नाता प्रिाजणत अंग्रर्ी  ३०० 

९ ववद्दजत र्डान लसफाररस (सावरु्लनक र्ग्गािा लनलितु संरचनािा लसफाररस नहजने)  २०० 

१० ववद्दजत र्डान  लिफेर् सावरु्लनक र्ग्गािा लनलितु संरचनािा लसफाररस नहजने ५०० 

११ नाि थर र्न्ि लिलत संशोधन नाि छजट तथा दजई नाि एकै लसफाररस  ५०० 

१२ कन्सजिर प्रिाजणत दस्तजर  २०० 

१३ सर्लुिन िजच जल्का गनजपुने  लसफाररस  ५०० 

१४ र्न्िलिलत प्रिाजणत  २०० 

१५ वववाह प्रिाजणत  २०० 

१६ अवववावहत प्रिाजणत २०० 

१७ व्र्जिगत घटना दताु संशोधन  लसफाररस  ५०० 

१८ र्ग्गा धनी शे्रस्ता कार्ि तथा प्रलतलिवप लसफाररस  २०० 

१९ र्ग्गाधनी पजर्ाुिा घर कार्ि लसफाररस  २०० 

२० स्थार्ी तथा अस्थार्ी बसोबास सम्बन्धी ंलसफाररस २०० 

२१ घरर्ग्गा नािसारी लसफाररस  २०० 

२२ िोवह िगत कट्टा  ५०० 

२३ सम्बन्ध लबच्छेद भएको लसफाररस  १००० 

२४ पाररवाररक पेन्सन लसफाररस  ५०० 

२५ हकवािा संरिक लसफाररस २०० 

 नक्कि प्रिाजणत दस्तजराः िािपोत रलसद सिेत  २०० 

२६   

२७ व्र्वसार् दताु प्रिाणपत्रको नक्कि  ५०० 

२८ व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस ५०० 

२९ व्र्वसार् दताु िगत कट्टाको लसफाररस २०० 

३० घरनक्सा नािसारी  ५०० 

३१ घर लनिाुण सम्पन्न लसफाररसाः आरलसलस १००० 

३२ घर लनिाुण सम्पन्न लसफाररसाः कच्ची  ३०० 

३३ घर पाताि प्रिाजणत  ५०० 

३४ लनर्ी िेत्रिा रुि कटान लसफाररस  ५०० 



 
 

३५ र्ग्गा दताु लसफाररस लनर्ेलधत बाहेक प्रलत रोपनी  १००० 

३६ लििापत्र दस्तजर  १००० 

३७ न्र्ावर्क लनवेदन दस्तजर  १०० 

३८ नाबािक पररचर्पत्र लसफाररस २०० 

३९ जर्ववतै लसफाररस ५०० 

४० व्र्जिगत घटना दताु ३५ ददनलभत्र लनशजल्क 

४१ व्र्जिगत घटना दताु ३५ ददनपलछ  २०० 

४२ दलित र्नर्ालत आददवासी लसफाररस २०० 

४३ कर जक्िर्र लसफाररस ५०० 

४४ छात्रवृत्ती लसफाररस स्वदेश अध्र्र्न  लनशजल्क 

४५ छात्रवृत्ती लसफाररस वैदेजशक अध्र्र्न ३०० 

४६ उि/र्िाधार उपभोिा संस्था दताु  2000 
४७ िानेपानी र्डान सम्बन्धी लसफाररस १०० 

48 उद्योग दताुको िालग लसफाररस  

 (क). साना ५०० 

 (ि).िझौिा १००० 

 (ग).ठजिा १५०० 

४९ उद्योग ठाउँ सारी लसफाररस  ५०० 

50 लनर्ी ववद्यािर् सञ्चािन तथा थप अनजिलतको लसफाररस   

 (क ) वाि ववकास केन्र सञ्चािन अनजिलत १५०० 

 (ि) आधारभ जत ववद्यािर्  २००० 

 (ग) िा.वव. 
(घ ) स्नातक/स्नाचकोत्तर 

३००० 

८००० 

५१ सािजदावर्क ववद्यािर् सञ्चािन तथा किा थप सम्बन्धी लसफाररस   

 (क) बाि ववकास केन्र सञ्चािन अनजिलत ५०० 

 (ि) आधारभ जत ववद्यािर् १००० 

 (ग) िा.वव. १५०० 

 (घ) स्नातक/स्नातकोत्तर  २००० 

५२ अंग्ररे्ी भार्ािा गररने प्रलत लसफाररस दस्तजर  ५०० 

५३ ग्रालिण िेत्रिा चारवकल्िा लसफाररस/ १० वकत्ता सम्ि न्र्जनति  (सो भन्दा 
िालथ प्रलतवकत्ता रु २० का दरिे  

३०० 

५४ शहरी िेत्रिा चारवकल्िा लसफाररस   

५५ ग्रालिण िेत्रिा घरबाटो लसफाररस २०० 

५६ शहरी िेत्रिा घरबाटो लसफाररस  ५०० 

५७ संस्था दताु लसफाररस ५०० 

५८ घर ढिान गदाु बाटो प्रर्ोग सम्बनन्धी लसफाररस ३०० 



 
 

५९ नक्शा प्रिाजणत  १००० 

60 भवन लनिाुण अनजिलतपत्रको प्रलतलिपी ५०० 

61 व्र्वसार् दताु लसफाररस ५०० 

62 ववपन्न नागररक लसफाररस/गाउँपालिका िेत्रलभत्रका फरक ििता भएका 
व्र्जिहरुको पररचर्पत्र सम्बन्धी आलथकु अवस्था किर्ोर भई लनशजल्क उपचार 
सम्बन्धी लसफाररस तथा प्राकृलतक प्रकोप सम्बन्धी लसफाररसहरुिा लसफाररस 
दस्तजर छजट ददईनेछ । 

लनशजल्क 

६3 िालथ उल्िेजित भएका बाहेक सबै प्रकारका लसफाररस  ३०० 

६4 रु १ देिी १० िाि सम्ि आम्दानी प्रिाजणत ०.०5 प्रलतशत 

६५ रु १० िाि देिी २० िाि सम्ि आम्दानी प्रिाजणत  ०.०६ प्रलतशत 

६६ रु२० िाि देिी ३० िाि सम्ि आम्दानी प्रिाजणत  ०.०७ प्रलतशत 

६७ रु ३० िाि देजि ४० िाि सम्ि आम्दानी प्रिाजणत ०.०७५ प्रलतशत 

६८ रु ४० िाि देजि ५० िाि सम्ि आम्दानी प्रिाजणत ०.०८ प्रलतशत 

६९ रु ५० िाि भन्दा बढी  ०.०९ प्रलतशत 

७० कोटेसन फाराि शजल्क आलथकु प्र.लनर्िाविी  

७१ टेण्डर फाराि शजल्क आलथकु प्र.लनर्िाविी 

७२ अलिन दस्तजर  प्रलत वकत्त  रु 
१५००/-थप प्रलत 
वकत्त रु १५० 

७३ गाउँपालिका सभा हि भाडा प्रलत ददनको रु२००० 

७४ वडा कार्ाुिर् सभा हि भाडा प्रलत ददनको रु १००० 

७५ लगवट /ढजङ्गा (प्रलत हेलभ ट्रक) ८००/४०० 

७६ लगवट /ढजङ्गा (प्रलत लिलन ट्रक) ६००/३०० 

७७ लगवट /ढजङ्गा (प्रलत ट्याक्टर ) ५००/२०० 

७८ वािजवा िोिाको /िानीको (प्रलत ट्याक्टर) ३००/५०० 

७९ कवटङ ढजङ्गा लनकासी िोिाको /िानीको (प्रलत जर्प) ६००/१००० 

८० कवटङ ढजङ्गा लनकासी िोिाको /िानीको (प्रलत ट्याक्टर) १५००/२४०० 

८१ कवटङ ढजङ्गा लनकासी िोिाको /िानीको (प्रलत वट्रपर ) ३०००/५००० 

८२ छपनी सादा ढजङ्गा (प्रलत ट्रक) १५०० 

८३ छपनी सादा ढजङ्गा (प्रलत ट्याक्टर ) १००० 

८४ कालििाटी र रातो िाटो (प्रलत ट्रक) ३०० 

८५ कालििाटी र रातो िाटो (प्रलत ट्याक्टर ) १०० 
८६ कालििाटी र रातो िाटो (पावर वटिर) ५० 
८७ िोिाको कवटङ ढजङ्गा उत्िनन ्(प्रलत ट्याक्टर ) ५०० 

८८ िोिाको कवटङ ढजङ्गा उत्िनन (प्रलत वट्रपर ) १००० 

८९ िोिाको कटीङ ढजङ्गा उत्िनन (प्रलत लिलन ट्रक) ८०० 



 
 

९० िोिाको कटीङ ढजङ्गा उत्िनन (प्रलत जर्प) २०० 

९१ ढजङ्गा, लगवट ,बािजवा चोरी पैठारी, लनकासा गरेिा उि सािान र्फत गरी प्रलत 
ट्याक्टर र्ररवाना प्रथि पटक, 
दोस्रो पटक 

, सो भन्दा िालथ 

१५००० 

२०००० 

२५००० 

९२ ढजङ्गा, लगवट ,बािजवा चोरी पैठारी, लनकासा गरेिा उि सािान र्फत गरी प्रलत 
ट्याक्टर र्ररवाना प्रथि पटक, 
दोस्रो पटक 

सो भन्दा िालथ 

२५००० 

३०००० 

३५००० 

९३ सल्िको काकाकाबन प्रलत केर्ी रु २  

९४ काचो छािा  प्रलत वटा रु २० 

९५ गाई/भैंसी लनकासी ( प्रलत गोटा) ५०० 

९६ भेडा बाख्रा सजंगजर बंगजर लनकासी  १०० 

९७ घटना दताु प्रलतलिवप दस्तजर ५०० 

98 सवारी रुट परलिट अनजिलत /दताु ३००० 

99 सवारी रुट परलिट नववकरण १००० 
100 सडक उपर्ोग िितु शजल्क  
क ठूिा सवारीसाधन (ट्रक,वटपर, डोर्र) २३० 
ि बस, लिनीबस  ११५ 
ग ट्याक्टर  १७५ 
घ साना सवारी साधन (भ्र्ान, र्ीप, कार) 50 
ङ टेम्पो अटोररक्सा 20 
PDa'n]G;sf] ef8fb/ M 

b]lv ;Dd 

ch'{g rf}kf/L;b/d'sfd  x]n' :ofªhf÷jflnª kf]v/f kfNkf a'6jn lrtjg sf7df08f} 

 
) ५०० १५०० ३५०० ५००० ७५०० १०००० १४००० 

• अर्जनुचौपारी सदरिजकाि भन्नािे अर्जनुचौपारी र्ीरो, िर्जवा, तीनघरे, ररिािफेदी िगार्त सदरिजकाि चक्रपथको िेत्रिाई िालननेछ । 
अर्जनुचौपारी सदरिजकािबाट अन्र् वडाका स्थानहरुिा एम्बजिेन्स र्ाँदा प्रलत वकिोलिटर रु ८० का दरिे थप भाडा लिईनेछ । 
अर्जनुचौपारी गाउँपालिकाको िेत्र लभत्रबाट ववरािीिे िालथ तोवकएको स्थानिा एम्बजिेन्स प्रर्ोग गदाु िात्र र्ो भाडादर िागू हजनेछ ।  

• अस्पतािबाट लडस्चार् ुभइ वफताु भएका िालग पलन १०० प्रलतशत नै शजल्क लिइनेछ । 

पशज शािा तफु सेवा  /शजल्क दररेट-  

क्र  .स  सेवा प्रकार दस्तजर  /शजल्क  

१ गोवर पररिण २० 

२ भेडा बाख्रा बड्कक्र्ौिा पररिण २० 

३ गाई भैंसी वपसाब परीिण २० 

४ बहर बन्ध्र्ाकरण ५० 



 
 

५ बोका बन्ध्र्ाकरण २० 

६ सजगजंर बंगजर बन्ध्र्ाकरण ३० 

७ कज कज र बन्ध्र्ाकरण ३० 

८ कृलत्रि गभधुान २५ 

९ गाई भैंसी दताु १५ 

१० भेडा बाख्रा दताु ५ 

११ सजंगजर बजंगजर दताु ५ 

१२ कज िजरा हांस दताु ५ 

१३ भेडा बाख्रा िोप १० 

१४ सजंगजर बंगजर िोप १० 

१५ वप  .वप .आर .भेडा बाख्रा  लनशजल्क 

१६ रानीिेत िोप कज िजरा २ 

१७ कज कज रिा रेववर् िोप लनाःशजल्क 

१८ कज कज रिा लडस्टेम्पर िोप १०० 

१९ हाँस कज िजरा पोष्टिाटुि २५ 

२० गाइ भैंसी पोष्टिाटुि १५० 

२१ भेडा बाख्रा पोष्टिाटुि १०० 

२२ कज कज र लबरािो पोष्टिाटुि २०० 

२३ भडाल्नो फकुने उपचार १०० 

२४ लडस्टोवकर्ा उपचार १०० 

२५ रं्गिी र्नावर पोष्टिाटुि ३०० 

भू -सेवा केन्र सेवा शूल्क र दस्तजर  

क्र  .स  लबर्र् अ.व. 2079/80 को 
िालग प्रस्ताववत 

१ नािसारी ५०० /-  

२ दाजिि िारेर् ५०० /-  

३ संशोधन,प्रलतलिपी १०० /-  

४ अशबण्डा र अंश बजझेको भरपाइु 

वक .का .गनजनुपनेको  

५०० /-  

५ अंशबण्डा र अंश बजझेको भरपाइु वक .का .गनजपुनेको  १००० /-  

६ लिित पाररत रार्ीनािा, सट्टापट्टा, सगोिनािा दताुफारी, छोडपत्र, बकसपत्र, 
दानपत्र वक .का .गनजनुपनेिा  

५०० /-  



 
 

७ लिित पाररत रार्ीनािा, सट्टापट्टा, सगोिनािा दताुफारी, छोडपत्र, बकसपत्र, 
दानपत्र वक .का .गनजपुनेिा  

१००० /-  

८ सबै वकलसिका बन्धकी लिित रोक्का,फज कज वा दजबै २५० /-  

 
 


