
 

आर्थिक विधेयक,२०७९ 

प्रस्तािना: 

 खााँडादेिी गाउाँपार्िकाको आर्थिक िर्ि २०७९/८०  को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन 
गनिको र्नर्ित्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको प्रशासर्नक व्यिस्था गनि 
िाञ्छनीय भएकोिे: 

  नेपािको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि खााँडादेिी गाउाँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१ संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि खााँडादेिी गाउाँपार्िकाको आर्थिक ऐन,२०७९ रहेको छ । 

२.व्यिसाय कर: गाउाँपार्िका िते्रर्भत्र अनसूुची (१) बिोजिि व्यिसाय  कर िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ 

३. सम्पजत्त कर: गाउाँपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुची (२) बिोजिि एकीकृत सम्पजत्त कर/घर िग्गा कर िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ। 

४. भरू्ि कर (िािपोत ): गाउाँपार्िकाको िेत्रर्भत्र अनसूुची (३) बिोजिि भरू्िकर(िािपोत) कर िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ। 

५. सेिा शलु्क, दस्तरु: गाउाँपार्िकािे र्निािण,संचािन िा व्यिस्थापन गरेका अनसूुची (४) िा उल्िेजखत 
स्थानीय पूिािधार र उपिब्ध गराइएको सेिा तथा पशपुन्छी विकास शाखािे उपिब्ध गराइएको पश ुस्िास्थय 
पररिणसेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीिा व्यिस्था भए अनशुार शलु्क िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ । 

६. कर छुट: यस ऐन बिोजिि कर र्तने दावयत्ि भएका व्यजि िा संस्थाहरुिाई कुन ैपर्न वकर्सिको छुट 
ददइनेछैन । 

७. कर शलु्क तथा प्रशासर्नक व्यिस्थापन संकिन सम्बजन्ध कायिविर्ध: यो ऐनिा व्यिस्था भए अनसुार  कर 
शलु्क तथा प्रशासर्नक व्यिस्थापन संकिन सम्बजन्ध कायिविर्ध गाउाँपार्िकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

  



 

अनसुचुी -१ 
(दफा २ साँग सम्बजन्धत) 

 

र्स.नं.  व्यापाररक िस्त ु प्रस्तावित शलु्क 
 

१ चरुोट तथा रक्सी पसि १५०० 

२ ज्िेिरी पसि १५०० 

३ र्भर्डयो क्यासेट रेकडिर तथा प्िेयर 750 

४ थोक तथा खुद्रा व्यापारिा १००० 

५ र्निािण सािाग्री विके्रता २५०० 

६ कम्पयूटर, विधतु सािान, क्यािेरा, टेर्िर्भिन, रेर्डयो पसि ७०० 

७ कापैट पसि ५०० 

८ पेट्रोर्ियि पदाथि ३००० 

९ सतुी कपडा ५०० 

१० खानी उत्खनन/क्रसर उधोग निीकरण १५००० 

११ फर्निचर पसि १००० 

१२ ब्यूटीपाििर, केश शं्रगार,ड्राई जक्िनसि ५०० 

१३ किाडी र्नकासा प्रर्तवकिो १ 
१४ फोटो स्टुर्डयो ७०० 

१५ र्सिाई ५०० 

१६ िास ुविके्रता ७०० 

१७ भााँडाकुडा विके्रता १००० 

१८ बाििुा िार्सङ १०००० 

१९ फूि र र्बरुिा र्बके्रता ५०० 

२० खोटो ब्यिसायी ५०० 

२१ जस्टि ,किकारखाना ,काठ १००० 

२२ साइन बोडि ,पेजन्टङ सेिा ५०० 

२३ खेिौना उपहार र्गफ्ट विके्रता ५०० 

२४ केबिु ,नेटिवकि ङ १००० 

२५ िैदेजशक रोिगार सेिा १००० 

२६ स्िदेशी रोिगार सेिा ५०० 

२७ सेके्रवटयि सेिा १००० 



 

२८ हाउजिङ कम्पनी तथा घर िग्गा खररद विक्री ररयिस्टेट ३००० 

२९ बोद्ध जचत्त र्नकासी द्सस्तरु व्यापार भएको ५% 

३० टुर अपरेटर २५०० 

३१ सभा हि प्रयोग १५०० 

३२ उिाििूिक उधोग (ििस्रोत,िाय,ु कोइिा,प्राकृर्तक तेि, ग्यास , १००० 

३३ कृवर् तथा बनिन्य उधोग १००० 

३४ र्निािण उधोग २००० 

३५ पयिटन उधोग १००० 

३६ उत्पादनिूिक उधोग १५०० 

३७ उपभोिा सर्िर्त दताि  २०० 

३८ सन्चार सेिा ५०० 

३९ छापापखाना ५०० 

४० शीत भण्डार ५०० 

४१ चिजचत्र व्यिसायी ४००० 

४२ होटि ररसोटि २००० 

४३ ट्राभि एिेन्सी १००० 

४४ घरबहाि कर १० प्रर्तशत 
 

 

 

र्स.नं  विशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्य व्यिसावयक सेिा िावर्िक करको दर 

१ जचवकत्सक ५०० 

२ कविराि ५०० 

३ इजन्िर्नयररङ व्यिसाय ५००० 

४ कानून व्यिसायी ५०० 

५ िेखा परीिक १००० 

६ दन्त जचवकत्सक ५०० 

७ अनसुन्धानकताि तथा परािशि दाता ५०० 

८ कम्पयूटर एनार्िष्ट तथा प्रोग्रािर ५०० 

९ िीिा एिेण्ट ५०० 

१० सभेयर ५०० 

११ अनिुादक ५०० 

१२ पश ुजचवकत्सक ५०० 



 

१३ शेयर दिाि ५०० 

१४ सिान ढुिानीकताि तथा कम्पनी ७५० 

१५ संस्थागत पेण्टर ५००० 

१६ सूर्तििन्य पदाथि २००० 

१७ र्निािण सािाग्री १५०० 

१८ पेट्रोििन्य सािाग्री ५००० 

१९ कम्पयूटर टेर्िर्भिन सेिा १००० 

२० अर्िन शलु्क १००० 

 

 

र्स.नं अस्थायी हाट बिार िा घमु्ती पि प्रस्तावित 

१ कपडा व्यापार १०० 

२ खाधान्न १०० 

३ भााँडा पसि ५० 

४ तरकारी तथा फिफूि १० 

५ इिेक्ट्रोर्नक सािाग्री ५० 

६ होटि व्यिसाय २०० 

७ चौपाया प्रर्तगोटा २० 

८ हााँस कखुरा प्रर्तगोटा ५ 

९ चटपटे पानीपरुी ३० 

१० घमु्ती िोबाइि पसि खुन्चा सिेत २० 

११ साग सब्िी र फिफूि पसि ५ 

१२ अन्य ५ 

१३ (िार्थको िगीकरणिा सिािेश नभएका सेिा व्यिसायको 
कारोबार र स्तर हेरी िावर्िक २००) 

 

 

 

 

 



 

र्स.न विजत्तय सेिा शलु्क करको दर 

१ नेपाि सरकारको पणूि स्िार्ित्ििा रहेको बाहेक  

आर्थिक कारोबार गने बाजणज्य बैंक 
१०००० 

२ आर्थिक कारोबार सिेत गने विजत्तय कम्पनीको  
िखु्य कायाििय 

७००० 

३ विजत्तय कम्पनी शाखा कायाििय २००० 

४ िीिा कम्पनी  ७००० 

५ विदेशी िदु्रा सटही १५०० 

६ र्धतो पत्र कारोबार १५०० 

७ सहकारी बैंक १५०० 

८ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ५००० 

९ िवहिा सहकारी संस्था २००० 

१० कृवर् सहकारी संस्था ३००० 

 

 

 

र्स.नं जशिा सेिा करको दर 

१ नीिी िते्रका स्कुि क्याम्पस विश्वविधािय ५०० 

२ तार्िि तथा अनसुन्धान केन्द्र १५०० 

३ टाइवपङ कम्प्यूटर तथा भार्ा प्रजशिण १५०० 

४ अन्तरािविय गैर सरकारी संस्था २५०० 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचुी -२ 
(दफा ३ साँग सम्बजन्धत) 

 

 

 

र्स.नं.  घरको बनोटको बगीकरण 

१ र्भत्र कााँचो बावहर इाँटािा िाटोको िोडाइ भएका सबै वकर्सिका घर र काठबाट बनकेा घर 

२ र्भत्र बावहर पाको इाँटा िा ढंुगािा िाटोका िोडाइ भएका सबै वकर्सिका घर 

३ र्भत्रबावहर पाको इाँटािा र्सिेन्ट िा बज्रको िोडाइ भएका सबै वकर्सिका घर 

४ आर र्स र्स फे्रि स्ट्रक्चर बाट बनेका घर 

 

र्स.नं. घरको बनोट और्त िागत दर 
प्रर्त िगिफूट 

प्रर्त टुटफुट कवि 
दर प्रर्तशत 

प्रर्तशत िम्िा िर्ि 

१ 

प्रकरण २ (१)   क (१) बिोजििको 
घर ४५० ३ 

२५ 

२ 

प्रकरण २ (१)   क (२) बिोजििको 
घर ५३५ ३ 

३० 

३ 

प्रकरण २ (१)   क (३) बिोजििको 
घर ५७५ १ 

७० 

४ 

प्रकरण २ (१)   क (४) बिोजििको 
घर ६३५ ०.७५ 

१०० 

 

 

 

 

र्स.नं. घरिग्गाको एकीकृत  सम्पर्तको िूल्य करको दर िावर्िक 

१ पवहिो दस   िाख सम्ि १०० 

२ त्यसपछीको रु १० िाख सम्ि ३०० 

३ त्सपछीको रु ३० िाख सम्ि ०.०५ 

४ त्सपछीको रु ५० िाख सम्ि ०.२५ 

५ तसपछीको रु १ करोडसम्ि ०.५ 

६ त्सपछीको रु बााँकी रकििा १.५ 



 

अनसुचुी -३ 
(दफा ४ साँग सम्बजन्धत) 

 

 

र्स.नं. िगि न्यूनति प्रर्त रोपनी  

खेत पाखो 

१ अब्बि २५ २० 

२ दोयि २० १५ 

३ र्सि १५ १० 

४ चाहार १० ५ 

 

 

 

 

 

 

 

नक्सापास दस्तरु 

आिर्सय भिन 

र्स.नं. भिनको प्रकार िेसिेन्ट तल्िा 
(प्रर्त िगि 
वफट) रु. 

भईू तल्िा 
(प्रर्त िगि वफट) 

रु. 

पवहिो तल्िा 
(प्रर्त िगि वफट)रु. 

दोस्रो तल्िा 
(प्रर्त िगि 
वफट)रु. 

तेस्रो तल्िा र 
सो भन्दा िाथी 

(प्रर्त िगि 
वफट)रु. 

१ आर.र्स.र्स. 
वपल्िर भएको 

 

४।- 

 

५।- 

 

६।- 

 

७।- 

 

८।- 

२ ढुङगा,ईिा िा 
ब्िकिा र्सिेन्ट 
िाििुाको गारो 
आर.र्स.र्स.छानो 
भएको  

 

 

- 

 

 

४।- 

 

 

५।- 

 

 

६।- 

 

 

- 

३ ढुङगा,ईिा िा 
ब्िकिा र्सिेन्ट 

 

 

- 

 

 

३।- 

 

 

४।- 

 

 

- 

 

 

- 



 

िाििुाको गारो 
िस्ता िा 
टायिको छानो 
भएको  

४ पटाहा/फिेकको 
घेरािार 
िगाएका कच्ची 
भिन  

 
- 

 

१।- 

 

१।- 

 

- 

 

- 

५ ढुङ्गािाटोको कच्ची घर एकिसु्ट (भकूम्प वपर्डत िाभग्रावहहरुका िार्ग िात्र) ५००।- 

 

व्यापाररक भिन 

र्स.नं. भिनको प्रकार िेसिेन्ट तल्िा 
(प्रर्त िगि वफट) 
रु. 

भईू तल्िा 
(प्रर्त िगि 
वफट) रु. 

पवहिो तल्िा 
(प्रर्त िगि वफट)रु. 

दोस्रो तल्िा 
(प्रर्त िगि 
वफट)रु. 

तेस्रो तल्िा र 
सो भन्दा िाथी 
(प्रर्त िगि 
वफट)रु. 

१ आर.र्स.र्स. वपल्िर 
भएको 

 
६।- 

 
७।- 

 
८।- 

 
९।- 

 
१०।- 

२ ढुङगा,ईिा िा 
ब्िकिा र्सिेन्ट 
िाििुाको गारो 
आर.र्स.र्स.छानो 
भएको  

 
 

- 

 
 

६।- 

 
 

७।- 

 
 

८।- 

 
 

- 

३ ढुङगा,ईिा िा 
ब्िकिा र्सिेन्ट 
िाििुाको िोडाई 
भएको गारो िस्ता 
िा टायिको छानो 
भएको  

 
 

- 

 
 

४।- 

 
 

५।- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 

 

 



 

व्यापाररक भिन 

र्स.नं. कम्पाउण्डिािको प्रकार िाग्ने दस्तरु प्रर्त िगि वफट 
रु. 

कैवफयत 

१ र्सिेन्ट िोडाईको कम्पाउण्ड िाि २।- 
 

२ िाटो िोडाईको कम्पाउण्ड िाि १।- 
 

३ तारिारको  कम्पाउण्ड िाि ०।५० 
 

 

नोट:- आ.ि. २०७८/७९ भन्दा अगािै र्निािण सम्पन्न भएका घर तथा भिनहरुको अर्भिेजखकरण गदाि उि 
भिनको नक्सा पास दस्तरुिा िाग्न ेदस्तरुको २५% िे हनु आाँउन ेरकि िाग्नेछ।  

 

 

दण्ड िररिना 

नक्सा पास विना भिन र्निािण गरेिा र्नम्न उपर दण्ड िररिना िाग्ने छ, तर िापदण्ड विपररत बनेको/बन्न े
घरहरुको हकिा नक्सापास हनुे छैन । 

र्स.नं. वििरण िाग्ने िररिनाको दर कैवफयत 

१ िगको कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको २५% 
 

२ र्ड.वप.र्स. को कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको ३५%  

३ गारो िगाउने कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको ३५% 
 

४ ढिको कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको ७५%  

५ र्निािण कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको १००%  

 

नोट: उल्िेजखत िररिना र्निािण भएको तल्िाको आधारिा र्िईने छ । 

भिन तल्िा थपिा  

र्स.नं. वििरण िाग्ने िररिनाको दर कैवफयत 

१ गारो िगाउने कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको ५०% 
 

२ ढिको कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको ७५% 
 

३ र्निािण कायि सम्पन्न  नक्सापास दस्तरुको 
१००% 

 

 

नोट: उल्िेजखत िररिना र्निािण भएको तल्िाको आधारिा र्िईने छ । 



 

अनसुचुी -४ 

(दफा ५  साँग सम्बजन्धत) 

 

र्स.नं. र्सफाररस दस्तरुहरु इकाई दररेट 

१ घरिग्गा नािसारी र्सफाररस  २०० 

२ िोही िगत किा र्सफाररस  २०० 

३ घर कायि र्सफाररस  २०० 

४ छात्रािृर्त र्सफाररस  ० 

५ विपन्न विधाथी छात्रािृर्त र्सफाररस   

६ अपांग र्सफाररस  ० 

७ अस्थायी बसोबास र्सफाररस  १०० 

८ स्थायी बसोबास र्सफाररस  २०० 

९ नागररकता  र्सफाररस  १०० 

१० नागररकता  प्रर्तर्िवप र्सफाररस  २०० 

११ अंर्गकृत नागररकता र्सफाररस  ५०० 

१२ आर्थिक अिस्था कििोर िा विपन्नता प्रिाजणत  ० 

१३ आर्थिक अिस्था बर्ियो िा सिपन्नता प्रिाजणत  ५०० 

१४ विदेश िाने प्रयोिनको िार्ग  २०० 

१५ विधतु िडान र्सफाररस  २०० 

१६ धारा िडान र्सफाररस  २०० 

१७ फरक िन्ि र्िर्त संशोधन  १०० 

१८ 
दिैु नाि गरेको व्यजि एउटै हो भन्न े
र्सफाररस 

 

१०० 

१९ जिवित रहेको र्सफाररस   १०० 

२० िग्गा िूल्यांङ्कन र्सफाररस र प्रिाजणत  ५०० 

२१ व्यिसाय बन्द र्सफाररस  १०० 

२२ व्यिसाय संचािन नभएको र्सफाररस   १००० 

२३ व्यापार व्यिसाय नभएको   १०० 

२४ कोट वफ र्िनाहा र्सफाररस  ० 

२५ नाबािक पररचयपत्र र्सफाररस  ० 

२६ चौपाय सम्बजन्ध र्सफाररस  १०० 

२७ व्यिसाय दताि र्सफाररस  ३०० 

२८ उधोग ठाउाँसारी र्सफाररस  ३००० 



 

२९ विधािय ठाउाँसारी र्सफाररस  १००० 

३० आन्तररक बसाइसराइ र्सफाररस  २०० 

३१ व्यजिगत वििरण र्सफाररस  १०० 

३२ िग्गा दताि र्सफाररस  २०० 

३३ संरिक र्सफाररस व्यजिगत  १०० 

३४ संरिक र्सफाररस संस्थागत  १०० 

३५ 
नेपाि सरकारको नाििा बाटो कायि 
र्सफाररस 

 

० 

३६ जिवित साँगको नाता प्रिाजणत  १०० 

३७ ितृक साँगको नाता प्रिाजणत ह  १०० 

३८ कोठा खोल्न ेकायि रोहबरिा बस्ने कायि  १५० 

३९ 
र्नशलु्क िा सशलु्क स्िास्थय उपचार 
र्सफाररस 

 

० 

४० 
अन्य कायािियको िाग अनसुार वििरण खुिाइ 
पठाउने 

 

० 

४१ संस्था दताि र्सफाररस  २०० 

४२ घरबाटो प्रिाजणत  २०० 

४३ चार वकल्िा प्रिाजणत  २०० 

४४ िन्ि र्िर्त प्रिाजणत  ३०० 

४५ वििाह प्रिाजणत  १०० 

४६ कागि िन्िरुीनािा प्रिाजणत   १०० 

४७ हकिािा िा हकदार प्रिाजणत  १०० 

४८ अवििावहत प्रिाजणत  १०० 

४९ िग्गा रेखांकनको कायि िा सो कायििा रोहबर 

 

२०० 

५० िग्गा धनीपिूाि हराएको र्सफाररस  १०० 

५१ पूिाििा घर कायि गने र्सफाररस  २०० 

५२ अंग्रिेी  र्सफाररस तथा प्रिाजणत प्रर्तपेि ३०० 

५३ र्ििापत्र कागि उिरुी दताि   १०० 

५४ िन्ि दताि   २०० 

५५  िन्ि ितृ्य ुवििाह(३५ ददनर्भत्र)    ० 

५६ ितृ्य ुदताि   २०० 

५७ बसाइ सरी  आउने िाने दताि   ५०० 

५८ पक्की घरको सजिििन िापत   ५०० 



 

५९ अन्य सबै प्रायोिनको सििर्िन बापत   ५०० 

६० अचि सम्पर्त िूल्यांकन प्रर्तशत ०.३ 

६१ रकि किि  उठाइ ददए बापत प्रर्तशत ५ 

६२ सम्बन्धविच्छेद दताि    १००० 

६३ वििाह दताि   २०० 

६४ नयााँ व्पिसाय दताि   १०० 

६५ व्यिसाय नविकरण दताि   २०० 

६६ उल्िेजखत बाहेक अन्य र्सफाररस र्सफाररस १०० 

६७ उल्िेजखत बाहेक अन्य र्सफाररस प्रिाजणत २०० 

६८ ल्िेजखत बाहेक अन्य र्सफाररस संशोधन २०० 

६९ अटो दताि शलु्क   १५०० 

७० ब्यिसाय निीकरण प्रर्तशत ४० 

७१ िहुान दताि  १००० 

७२ 

 नक्शा पास फारि शलु्क 
 ५०० 

 

 

 

  

र्स.नं  पशपुन्छी विकास शाखािे र्िने दस्तरु शलु्क 

१ गाई भैसी पोस्टिाटिि ५० 

२ भैंसी र्नकासी  प्रर्तगोटा ५०० 

३ गाई र्नकासी   प्रर्तगोटा २०० 

४ भेडा बाख्रा र्नकासी  प्रर्तगोटा ५० 

५ भेडा बाख्रा खरायोको पोस्टिाटि  ५० 

६ सगुरु बंग्रको  र्नकासी दस्तरु प्रर्तगोटा १०० 

७ सगुरु बंग्रको  पोस्टिाटकि दस्तरु २५ 

८ कुखुरा हााँसको पोस्टिाटि दस्तरु १० 

९ कुकुर र्बरािो दस्तरु २५ 

१० िेिर अपरेशन दस्तरु २०० 

११ िाइनर अपरेशन दस्तरु १५ 

१२ गोबर पररिण १० 
१३ कार्िि/िोकि कुखुरा र्नकासी प्रर्तगोटा ५० 
 



 

 

र्स.नं. (ग) र्निािण व्यिसाय आिद्धता शलु्क 

१ क िगिको र्निािण व्यिसायी  १०००० 

२ ख िगिको र्निािण व्यिसायी  ७००० 

३ ग िगिको र्निािण व्यिसायी  ६००० 

   

र्स.नं. घ' िगि दताि शलु्क 

१ दताि १०००० 

२ निीकरण ५००० 

 

 

 

 

र्स.नं. वििरण शलु्क 

१ १ िाख देजख ५ िाख सम्िाको योिना दस्तरु १०० 

२ ५िाख देजख १० िाख सम्िाको योिना दस्तरु २०० 

३ १० िाख देजख ५० िाख सम्िाको योिना दस्तरु ५०० 

४ ५० िाख देजख िार्थ योिना दस्तरु १००० 

 

र्स.नं. (घ) िेर्सिी संचािन प्रर्त घण्टा शलु्क शलु्क 

१ भााँडा (इन्धनरवहत) १२०० 

२ अपरेटर शलु्क १०० 

 

र्स.नं. (ङ) शदु्ध खानेपानी  शलु्क 

१ प्रर्त टंयाकर १००० 

२ व्यिसाय प्रायोिनको िार्ग  २००० 
    

उपभोिा सर्िर्त दताि शलु्क २०० 

एम्बिेुन्स 

प्रर्त 
वकिोर्िटर 

१०० 
 
 

 



 

 जशिा शाखाबाट र्िइने रािस्ि दस्तरु वििरण  

र्स.नं वििरण   करको दर   

१ सरुिा सहिती ५०० 

२ किा ८ को िाकि र्सट सच्चयाउन २५० 

३ 

र्नयिुी अर्भिेख  कििचारी र जशिकहरुको 
िार्ग एक ददनको तिब बराबर   

४ संस्थागत विध्यािय प्रा.वि तह १०००० 

५ संस्थागत विध्यािय िा.वि तह २०००० 

६ 

विध्यािय खोल्न तथा किा अपग्रडे गनि  
प्रा.वि को िार्ग २००० 

७ 

विध्यािय खोल्न तथा किा अपग्रडे गनि   र्न 
िा.वि को िार्ग ५००० 

८ 

विध्यािय खोल्न तथा किा अपग्रडे गनि  
िा.वि को िार्ग १०००० 

९ 

अस्थायी तथा राहत जशिकहरुको िावर्िक 
म्याद थप प्रा.वि तह १०० 

१० 

अस्थायी तथा राहत जशिकहरुको िावर्िक 
म्याद थप र्न.िा.वि तह २०० 

११ 

अस्थायी तथा राहत जशिकहरुको िावर्िक 
म्याद थप िा.वि तह ३०० 

 
 

 


