
 

 

 

 

 
 

स्थानीय राजपत्र 

देवघाट गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 
खण्डः ५      संखयाः २      लिलतः २०७८/०३/२१ 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन,  

२०७८ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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देवघाट देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन,  

२०७८ 
गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७८/०३/१० 

प्रिाशित लिलत: २०७८/०३/२१ 

देवघाट गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको 
ववधेयक 

प्रस्तावनाः देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथि सम्बन्धी 
प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको लनलित्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, 

छुट ददन ेतथा आय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधान २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (२) बिोशजि तथा 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोशजि देवघाट गाउँ 
सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

1. संशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि “देवघाट गाउँपालिकाको 
आलथिक ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साि श्रावि १ गतेदेशख देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रिा िागू हनुेछ । 

2. सम्पलत करः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र अनसूुशि - १ बिोशजि सम्पशत्त 
कर र घरजग्गा कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

3. िािपोत तथा भलूि कर: गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुशि - २ बिोशजि 
िािपोत तथा भलूि कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

4. घर, जग्गा वहाि करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यशि वा संस्थािे 
भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाि, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै 
आंशिक तवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुशि - ३ बिोशजि घर जग्गा 
वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 
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5. व्यवसाय करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा 
पूजँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुशि - ४ बिोशजि 
व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

6. स्थानीय उपज लबक्री तथा व्यवस्थापन: गाउँपालिका िेत्र अन्तगित 
उत्पादन भएका स्थानीय उपज लबक्री तथा व्यवस्थापनका िालग 
अनसूुशि - ५ बिोशजि असूि उपर गररनेछ । 

7. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यशि 
वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी िाि र प्रिलित 
कानूनिे लनर्ेध गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य ितृ वा िाररएका 
जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक 
कारोवार गरेवापत अनसूुशि - ६ बिोशजिको कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

8. सवारी साधन करः गाउँपालिका िते्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा 
अनसूुशि - ७ बिोशजि सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर 
गररनेछ । तर प्रदेि कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोशजि हनुेछ । 

9. ववज्ञापन करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुशि - ८ 
बिोशजि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, प्रदेि 
कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा 
सोवह बिोशजि हनुेछ । 

10. बहाि लबटौरी िलु्कः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािि, रेखदेख 
वा संिािन गरेका अनसूुशि - ९ िा उल्िेख भए अनसुार हाट बजार 
वा पसििा सोही अनसूुशििा भएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी 
िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

11. पावकि ङ िलु्कः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ 
सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुशि - १० बिोशजि पावकि ङ िलु्क 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 
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12. टे्रवकङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग िलु्कः 
गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी 
जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संिािन गरे वापत 
अनसूुशि - ११ बिोशजिको िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

13. सेवा िलु्क तथा लसफाररस दस्तरुः गाउँपालिकािे लनिािि, संिािन वा 
व्यवस्थापन गरेका अनूसूशि - १२ िा उशल्िशखत स्थानीय पूवािधार र 
उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुशििा व्यवस्था भए 
अनसुार िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

14. प्राकृलतक स्रोत उत्खनन करः दहत्तर बहत्तर (रोडा, ढुङ्गा, लगट्टी, शिप्स, 
िाटो, बािवुा, िनुढुङ्गा र काठ दाउरा) िा अनसूुिी - १३ बिोशजि 
असूि उपर गररनेछ ।  

15. कर छुटः यस ऐन बिोशजि कर लतने दावयत्व भएका व्यशि वा 
संस्थाहरुिाई अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक कुन ैपलन वकलसिको 
कर छुट ददईने छैन । 

16. कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्ध कायिववलधः यो ऐनिा भएको व्यवस्था 
अनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्ध कायिववलध गाउँपालिकािे 
आवश्यकता अनसुार तजुििा गनि सक्नेछ ।  

17. यस ऐनिा उल्िेख हनु छुटेका तर स्थानीय तहको िेत्रालधकार लभत्र 
परेका ववर्यसँग सम्बशन्धत ववर्यका कर तत्काि गाउँकायिपालिकाको 
लनििय बिोशजि कर िगाउन सवकनेछ । त्यसरी िगाइएको कर यसै 
गाउँ सभाबाट पाररत भए सरह िालननेछ ।  
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अनसूुिी – १ 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग सम्पलत करको दररेट 

क) देवघाट गाउँपालिका िते्र लभत्रको भलूि/जग्गाको िूल्याकंन दररेट 

वडा नं. १ 

स्थान 
न्यूनति िूल्य 
प्रलत रोपनी रु. 

दरौटार-िवहदिोक (िालिग्रि कररडोर िो. िागििे छुने २०० लि. दायाँ बायाँ िेत्र ५,००,०००/- 
पाखाटोि-बेिडाँडा-बसेनीटार िेत्रिा  २,००,०००/- 
िेवाघारी-बगैंिा-पल्िोटार-स्कुि िोक (िािीग्राि कररडोर िो.िागि २०० लि. भन्दा 

पर) 
४,००,०००/- 

कठनटोि-पाविती िा.वव.-िौतारा टोि-एक्िेवर (िािीग्राि कररडोर िो.िागि िे छुन े
३०० लि. दायाँ बाँया िेत्र 

१२,००,०००/- 

किि िो. िागि देशख दशिि भाग सम्पिुि िेत्र  ५,००,०००/- 
वर्ािखोिा-िौिाडाँडा िेत्र ३,००,०००/- 
एक्िेवर देशख गोपीटार सम्ि (गोपीटार िो.िागििे छुन े३०० लि. दायाँ बायाँ) ४,००,०००/- 
िझवुाडाँडा-आपँटार-भतेरी झोिङु्गे पिु सम्ि (िािीग्राि कररडोर िो.िागिको ३०० 

लि. दायाँबायाँ) 
५,००,०००/- 

िण्डुिी-जािनु-ेलबिराश्ाँरा (लसंच्याङ्ग गाईघाट िो.िागििे छुने २०० लि. दायाँ बाँया) १,००,०००/- 
सािडाँडा-गहते-शिखर-झाँक्रीखोप-लभरथाप्िा ररलसङ्ग थान िेत्र (लसंच्याङ्ग गाईघाट 

िो.िागि को २०० लि. भन्दा पर) 
५०,०००/- 

 

वडा नं. २ 
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स्थान 
न्यूनति िूल्य 
प्रलत रोपनी रु. 

सानभुञ्ज्याङ्ग-लसम्िेक-कोटवैदी (लसंच्याङ्ग गाईघाट काफिडाँडा सानभुञ्ज्याङ्ग िोटर 
िागििे छुने) 

२,००,०००/- 

िास्दी-खानीलभत्ता-आिडाँडा १,००,०००/- 
नरि १,५०,०००/- 
जिडाँडा, िेकश्ारा, द्वारगौंडा, काभ्राखोिा १,००,०००/- 
लडवहिेक, लडवह, व्यागन, जरि, दरैटार, क्वादी, बेसादी २,००,०००/- 
छेरङ्गाखोिा, दरौंखोिा सम्ि (िािीग्राि कररडोर िो.िागििे छुन े २०० लि. दाया ँ
बाँया) 

६,००,०००/- 

जैथिु, छेरङ्गा, कराँददप १,५०,०००/- 
 

 

वडा नं. ३ 

स्थान 
न्यूनति िूल्य 
प्रलत रोपनी रु. 

नाल्बङु्ग, ल्हङु्ग्ग्रीङ्ग, लछपलछपे (सनु्तिा िोटर िागििे छुन े२०० लि. आसपास िेत्र) १,५०,०००/- 
साराङघाट, गोन्राङ्ग, वाटक, शििाउने गैह्रा, वडा कायािियको पूवि पवट्ट (भकुृटी िोटर 
िागििे छुने २०० लि. आसपास िते्र) 

१,२०,०००/- 

भोिेनी, दगरा, थापश्ारा (दगरा सम्झना िोटर िागििे छुने १०० लि. आसपास िेत्र) १,००,०००/- 
गोन्राङ्ग (गोन्राङ्ग िोटर िागििे छुने २०० लि. आसपास िेत्र) १,००,०००/- 
ल्हशुङ्ग्ग्रङ्ग, गरुुङटोि, क्राश्ारा (क्राश्ारा िो. िागििे छुन े२०० लि. आसपास िेत्र) १,००,०००/- 
नाल्बङु्ग (िनकािना िोटर िागििे छुने १००लि. आसपास िेत्र) ५०,०००/- 
वफददिश्ारा िेकश्ारा (वफददिश्ारा िो. िागििे छुने २०० लि. आसपास िेत्र) ५०,०००/- 
हल्डुङ्ग, गरुुङटोि, िगर टोि (हल्डुङ्ग िो. िागििे छुने १०० लि. आसपास िेत्र) ५०,०००/- 
सग्रांि, जौबारी, खहर, घलतिवास, गोगनघारी िेत्र ५०,०००/- 
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वडा नं. ४ 

स्थान 
न्यूनति िूल्य 
प्रलत रोपनी रु. 

गाईघाट िेत्र ३,००,०००/- 
िोहोररया, लसंच्याङ्ग, काफिडाँडा, डुडे वासपानी, कतािप, ढड्डाघारी (लभरकोट गाईघाट 
िोटर बाटो दायाँ बायाँ ३०० लि.) िेत्र 

२,००,०००/- 

आिडाँडा वेिी, िािन वेिी, आईलिि वेिी, भवुन वस्ती िेत्र १,५०,०००/- 
खोडे, आिडाँडा िालथ गाउँ, दईुघरे, िारघरे, नगरथिी, पािािङ्ग, सावािङ्ग, काफिश्ारा, 
लसम्टीश्ारा, वापस, वसेनी, ज्यालिरे, तल्िो ढड्डाघारी िेत्र 

१,००,०००/- 

अग्रीडाँडा, रातपानी, सािडाँडा, वेिडाँडा, गदुिु िेत्र ७५,०००/- 
वेिश्रा िेत्र २,००,०००/- 
जोिेआप िेत्र १,००,०००/- 

 

वडा नं. ५ 

स्थान 
न्यूनति िूल्य 
प्रलत आना रु. 

टाउनिोक देशख ििु सडक स्याउिी बजार शघनाटार (११ लि. बाटो) सम्ि  २,००,०००/- 
पिुको िखु देशख बरी केदार िापागाई िशन्दर हुँदै ििु सडक सम्ि  १,५०,०००/- 
शघनाटार देशख नयाँ बशस्त िौकी हुदैँ देवपरु (११ लि. को बाटो) सम्ि १,५०,०००/- 
शघनाटार देशख क्यदुी, वपपिटार, भजिनखोिा कालििाटी दास ढुङ्गा ११ लि. बाटोको दाया ँ
बायाँ 

१,५०,०००/- 

िधवुन देशख वपपिटार, तािबारी, साखंीिोक, कािीिाटी, घमु्तीिौर, हुँदै दासढुङ्गा ११ लि. १,५०,०००/- 
कािीिाटी, गौरीटार र बदु्धिोक हुँदै भवुनटारसम्ि १,२५,०००/- 
बाँकी लभत्री बाटाहरु ८ लि. र ६ लि.को बाटो दाँयाबाँया १,००,०००/- 
साँढेबगर (िहादेव टोि ववकास संस्था)  ५०,०००/- 
क्वादी र बगन्दी िेत्र १०,०००/- 
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ख) देवघाट गाउँपालिका िते्र लभत्रको भौलतक संरिनाको िूल्याकंन दररेट 

क्र.स. कोड परुा नाि सिूह उप सिूह दर/रकि 

1 1.1.01 
आर.सी.सी. फे्रि स्टक्िर/ वपल्िर 
ढिान 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

1,500.00 

2 1.1.02 पक्की खोर वा गोठ आर लस लस ढिान 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

1,200.00 

3 1.1.03 
लसिेन्ट/िाटोको जोडाइिा इट्टा/ब्िक 
वा ढुङ्गाको गारो सवहत ढिान 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

1,000.00 

4 1.1.04 
लसिेन्ट/िाटोको जोडाइिा वपल्िर सवहत 
इट्टा/ब्िक/ढुङ्गको गारो, जस्ता/टायि 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

700.00 
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5 1.1.05 
िाटोको जोडाइिा वपल्िर बाहेक 
जस्ता/टायिको छाना 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

500.00 

6 1.1.06 फिािबाट बनेको घर 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

400.00 

7 1.1.07 कशच्ि खोर तथा गोठ 

देवघाट गाउँपालिका 
िेत्रलभत्रका भौलतक संरिनाहरू-
१०२ 

देवघाट गाउँपालिका िेत्रलभत्रका 
भौलतक संरिनाहरू 

300.00 
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देवघाट गाउँपालिका िते्र लभत्रको भौलतक संरिनाको िूल्याकंन 
लसलिङ्गः 

सम्पलत िूल्य (देशख) सम्पलत िूल्य (सम्ि) प्रलतितिा गिना गने कर प्रलतित 

0.00 5,00,000.00 हो 0.015 

5,00,001.00 10,00,000.00 हो 0.0125 

10,00,001.00 15,00,000.00 हो 0.01333 

15,00,001.00 20,00,000.00 हो 0.015 

20,00,001.00 25,00,000.00 हो 0.016 

25,00,001.00 30,00,000.00 हो 0.01667 

30,00,001.00 40,00,000.00 हो 0.0175 

40,00,001.00 50,00,000.00 हो 0.018 

50,00,001.00 60,00,000.00 हो 0.02 

60,00,001.00 1,00,00,000.00 हो 0.017 

1,00,00,001.00 1,50,00,000.00 हो 0.02333 

1,50,00,001.00 2,00,00,000.00 हो 0.025 

2,00,00,001.00 2,50,00,000.00 हो 0.032 

2,50,00,001.00 3,00,00,000.00 हो 0.03333 

3,00,00,001.00 4,00,00,000.00 हो 0.0325 

4,00,00,001.00 5,00,00,000.00 हो 0.036 

5,00,00,001.00 0.00 हो 0.05 
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अनसूुिी - २ 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

िािपोत तथा भिूी करको दररेट 

क्र.सं. िािपोत तथा भिूीकर 
आ.व. 

२०७७/०७९ 
दर (रु.) 

कैवफयत 

१ न्यूनति (एक आना देशख ६ आना 
सम्ि भएिा) 

५० 
वडा नं ५ को साववक वडा 
नं. २ र ४ वडा नं १ को 

कोटा, कालिकाटार, 
आपँटार, वडा नं. २ को 
खाल्टे िडा नं. ३ को 
साराङघाट बाहेक 

गाउँपालिकाका अन्य िेत्रिा 
िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलतिन छुट ददइनेछ ।  

2 ६ आना भन्दा िाथी ३ रोपनी सम्ि 
भएिा (प्रलत रोपनी) 

८० 

3  ३ रोपनी भन्दा िाथी १० रोपनी 
सम्ि भएिा (प्रलत रोपनी) 

६० 

4 १० रोपनी भन्दा िाथी बएिा प्रलत 
रोपनी 

५० 
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अनसूुिी – ३ 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग घर, जग्गा वहाि करको दररेट 

क्र.सं. वववरि 
२०७८/०७९ 
को दर (रु.) 

कैवफयत 

व्यशिगत वा संस्थागत 

१ भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाि, टहरा, 
छप्पर, जग्गा, पोखरीिा सम्झौता रकिको परैु 
भएिा 

१० प्रलतित 

 

२ व्यशिगत वा संस्थागत भवन, घर, पसि, 

ग्यारेज, गोदाि टहरा  आंलसक भएिा सम्झौता 
रकिको 

५ प्रलतित 
 

भवन 

१ गाउँपािीको स्वालित्विा रहेको, वा 
संरिकत्विा रहेको जिीन वा भवन 

 
 

२ भवन सडकका अग्िो भागको प्रथि भईू तिा 
प्रती वगि फूट 

रु. १५ 
 

३ भवन सडकका अग्िो भागको प्रथि प्रथि 
तिा प्रती वगि फूट 

रु. १२ 
 

४ भवन सडकका अग्िो भागको प्रथि प्रथि 
तिा  भन्दा  िाथी प्रती वगि फूट 

रु. ७ 
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जलिन 

१ िूि सडक छेउको प्रती रोपनी वावर्िक २०००  

२ लभत्री सडक छेउको प्रती रोपनी वावर्िक १५००  

३ सडक नभएको लभत्री जिीन िगायत त्यस्तै 
प्रकृतीका अन्य सिेत प्रती रोपनी वावर्िक 

७०० 
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अनसूुिी – ४ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग व्यवसाय करको दररेट 

क्र.सं. शिर्िकहरु 

करको दररेट आ.व. 
२०७८/०७९ िा (रु.) कैवफयत 
सरुु दताि नववकरि 

1 व्यवसाय दताि पूशँजको आधारिा 
  

वविम्ब 
िलु्क 
थप 
१०% 
जररवाना 

क 
रु. ३ िाख देखी रु. ५ िाख सम्ि पूशँज 
िगानी  

1000 ५00 

ख 
रु. ५ िाख १ देखी रु. १० िाख सम्ि पूशँज 
िगानी 

1500 ७50 

ग 
रु. १० िाख १ देखी रु. २० िाख सम्ि 
पूशँज िगानी 

2000 १०00 

घ 
रु. २० िाख १ देखी रु. ३५ िाख सम्ि 
पूशँज िगानी 

2500 १२50 

ङ 
रु. ३५ िाख १ देखी रु. ५० िाख सम्ि 
पूशँज िगानी  

3500 1७०0 

ि 
रु. ५० िाख १ देखी रु. १ करोड सम्ि पूशँज 
िगानी 

5000 २२00 

छ 
रु. १ करोड १ देखी रु. २ करोड सम्ि पूशँज 
िगानी 

7000 ३०00 
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क्र.सं. शिर्िकहरु 

करको दररेट आ.व. 
२०७८/०७९ िा (रु.) कैवफयत 
सरुु दताि नववकरि 

ज रु. २ करोड पूशँज देशख िालथ 10000 ५000 

झ होि स्टे 10000 2000 

२ लडिर व्यवसाय (थोक लबके्रता)  १००00 २००0 

३ और्धी पसि 

 
 

क थोक लबके्रता 2000 600 

 ख खरुा लबके्रता 1000 300 

 ग साना खरुा लबके्रता 500 150 

४ अस्पताि तथा नलसिङ्ग होि 5000 1500 

५ शक्िलनक तथा ल्याव 2000 600 

६ पेट्रोि पम्प 

  

क लडजेि, पटे्रोि 100000 10000 

 ख लडजेि र पटे्रोि छुट्टाछुटै्ट 50000 5000 

 ग िवट्टतेि 2000 600 

 घ िवट्टतेि नोजिबाट 1000 300 

७ ग्यासँ लसलिण्डर लबके्रता  
 

0 

क क शे्रिी 1000 300 

 ख ख शे्रिी 1000 300  

८ शजप, कार, भ्यान सो रुि 5000 1500 
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क्र.सं. शिर्िकहरु 

करको दररेट आ.व. 
२०७८/०७९ िा (रु.) कैवफयत 
सरुु दताि नववकरि 

९ िोटर बडी ववडसि 
  

क क शे्रिी 10000 3000 

 ख ख शे्रिी 5000 1500 

१० िोटरसाईकि सोरुि 

  

क क शे्रिी 3000 900 

 ख ख शे्रिी (व्याट्रीबाट िल्ने) 1000 300 

११ 
बैंक, फाईनान्स, ववशत्तय संस्थाहरु तथा सहकारी 
बैंक नाफािूिक िखुय कायाििय भएको बैंक 
तथा फाईनान्स 

  

क िाखा, उपिाखा कायाििय भएको (बैंक, 
फाइनान्स, अन्य ववशत्तय संस्था) 

४000 २०00 

 ख सहकारी बैंक १०00 ५०0 

१२ बहरुाविय उद्योग 7000 2100 

१३ 
पोलिलथन तथा अन्य प्िाविकका सािानहरुको 
उद्योग 

  

क क शे्रिी 3000 900 

 ख ख शे्रिी 2000 600 

१४ फलनििर उद्योग ५००० २००० 

१५ फलनििर सोरुि 3000 900 
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क्र.सं. शिर्िकहरु 

करको दररेट आ.व. 
२०७८/०७९ िा (रु.) कैवफयत 
सरुु दताि नववकरि 

१६ लग्रि सटर उद्योग 2000 600 

१७ लनिािि व्यवसायी 
  

क क शे्रिी 50000 15000 

 ख ख शे्रिी 40000 12000 

 ग ग शे्रिी 30000 9000 

 घ घ शे्रिी 20000 ७000 

१८ लगट्टी, बािवुा ढुङ्गा सप्िाई 5000 1500 

१९ 
बसपाकि िा पावकि ङ्ग गरर बस्न ेसवारीिाई प्रलत 
वर्ि 

500 
 

20 टोि ववकास संस्था दताि 700 200 

21 अन्य गै.स.स. संस्था सूशिकृत २०00 ७00 

22 क्रसर उद्योग ५0000 २0000 

23 सःलिि दताि 20000 10000 

24 ईट्टा उद्योग 50000 20000 

25 िोटरबोट सञ्चािन अनिुती (प्रलत गोटा) ७००० ३००० 

२६ सािान्य बोट सञ्चािन अनिुती (प्रलत गोटा) ३००० १००० 

२७ बोलडिङ्ग तथा लनजी (संस्थागत) ववद्यािय अनिुती   

क िन्टेश्री शििा 2000 10०० 

 ख आधारभतू तह (१ – ५ किा)  3000 १5०० 
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18 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. शिर्िकहरु 

करको दररेट आ.व. 
२०७८/०७९ िा (रु.) कैवफयत 
सरुु दताि नववकरि 

 ग आधारभतू तह (१ – ९ किा) 4000 20०० 

 घ िाध्यलिक तह (९ – १२ किा) 7000 30०० 

ङ क्याम्पस तह १०000 ५००० 
२८ ट्युसन, तालिि सेन्टर 5000 2000 
२९ धिििािा अनिुती तथा दताि ५००० २००० 
३० कृवर् तथा पि ुसिूह दताि ५०० ३०० 
३१ हाट बजार अनिुती तथा दताि ५०० ३०० 

पनुश्चः यसिा नपरेका शिर्िकहरुको हकिा तत्काि गाउँकायिपालिकिे दर-रेट 
लनििय गरर िगाउन सक्नेछ ।  
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19 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ५ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग स्थानीय उत्पादन लबक्री तथा व्यवस्थापनको 
िालग दररेट 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. 

२०७८/०७९ (रु.) 
कैवफयत 

१ काठ दाउरा प्रलत वर्ि   

क साि काठ प्रलत क्यू.वफट २० 
 

 ख खयर प्रलत क्यू. वफट १५ 
 

 ग कु काठ साि खयर बाहेक प्रलत क्यू. वफट 1० 
 

 घ दाउरा प्रलत िट्टा 500 
 

ङ दाउरा सािको प्रलत िट्टा  1000  

२ स्थानीय उपज   

क पि ुिौपाया (प्रलत के.शज.) २०  

ख फिफूि (सनु्तिा, जनुार, कागती) (प्रलत के.शज.) ०.3०  

ग अदवुा, बेसार (काँिो) (प्रलत के.शज.) ०.3०  

घ सठुो (सकुाएको अदवुा) (प्रलत के.शज.) १  
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20 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ६ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरको दररेट 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. 

२०७८/०७९ (रु.) 
कैवफयत 

  हाड, लसंढ, खूर, छािा 
   

1 हाड प्रलत के.शज. 1   

2 लसंढ प्रलत के.शज. 1.50   

3 खूर प्रलत के.शज. 1.50   

4 छािा प्रलत के.शज. 15   

  कवाडी 
   

1 ऊनका टुक्रा प्रलत के.शज. 1   

2 गारिेटको कपडाको टुक्रा प्रलत के.शज. 1   

3 जिेको िोबोि प्रलत लि. 0.5   

4 जटु र पशल्टकको बोरा प्रलत के.शज. 0.20   

5 कापेटका टुक्रा प्रलत के.शज. 1   

6 टायर ट्युव टुक्रा प्रलत के.शज. 1   

7 थोत्रो वटन टुक्रा प्रलत के.शज. 0.50   

8 परुानो ड्रि प्रलत के.शज. 0.50   
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21 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. 

२०७८/०७९ (रु.) 
कैवफयत 

9 परुाना कागज प्रलत के.शज. 1   

10 धातकुा टुक्राहरु प्रलत के.शज. 1   

11 पोलिलथनको पाईपका टुक्रा प्रलत के.शज. 0.50   

12 शििाको धिुो वा टुक्रा प्रलत के.शज. 3   

13 काँिको धिुो वा टुक्रा प्रलत के.शज. 0.50   

  जलडबटुी 
   

1 खोटो प्रलत के.शज. 0.50   

2 खर, बालबयो प्रलत के.शज. 2   

3 सािको लबयाँ प्रलत के.शज. 0.50   
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22 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ७ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग सवारी साधन करको दररेट 

 

क्र.सं. वववरि 

आ.व. २०७८/०७९  दर 
(रु.) कैवफयत 

सरुु दताि नववकरि 

१ हेभी िेशिनरी: डोजर, िोडर, 
एक्साभेटर, ग्रडेर, रोिर प्रलत वर्ि 

2500 १००० यस गाउँपालिकािा 
दताि तथा सशुिकरि 
नभएका कुन ै पलन 
सवारी 
उपकरिहरुिाई 
गाउँपालिकाको कायि 
तथा योजना सञ्चािन 
कायििा सहभागी 
गराइने छैन । 
वडािे अलभिेख 
राशख गा.पा. िा 
पठाउने 

२ हेभी बस, ट्रक प्रलत वर्ि 2000 600 

३ लिलनबस, लिलन ट्रक प्रलत वर्ि 1500 450 

४ िाइक्रो बस प्रलत वर्ि १००० 5०० 

५ कार, शजप, टेम्पो प्रलत वर्ि १००० ५०० 

६ ट्रयाक्टर प्रलत वर्ि १००० ५०० 

७ स्कुटर, िोटरसाईकि ५०० २०० 
 ववदेिी प्रलत ददन  

१ बस, ट्रक, िरी र अन्य हेवी 
गाडीिा 

100  

२ कार शजप, भ्यान 50  

३ स्कुटर, िोटरसाईकि तथा अन्य 
सवारी साधन 

20  
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ८ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग ववज्ञापन करको दररेट 

 

क्र.सं. वववरि 

आ.व. 
२०७८/०७९ 
को दर (रु.) 

कैवफयत 

१ गाउँपालिका हक भोगको घर जग्गा वा 
साविजलनक स्थानिा ववज्ञापन वा लडशजटि 
बाहेक साईन वोडि साख्निेाई प्रती वगिफूट 

5  

२ गाउँपालिका हक भोगको घर जग्गा वा 
साविजलनक स्थानिा ववज्ञापन वा लडशजटि 
साईन वोडि साख्निेाई  प्रती वगिफूट 

7  
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ९ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग वहाि, ववटौरी करको दररेट 

क्र.सं. वववरि 

आ.व. 
२०७८/०७९ 
को दर (रु.) 

कैवफयत 

१ गाउँपालिका िेत्र लभत्रको पती ऐिानी 
जग्गािा नेपाि सरकारको स्वीकृत विोशजि 
गा.पा. आफैिे टहरा छाप्रा लनिािि गरी रेख 
देख संिािन गरेको अस्थायी पसि वा 
आवास को िागी उपिव्ध गराएकोिा प्रलत 
टहरा, छाप्राको िालसक 

500 

 

२ गाउँपालिका िेत्र लभत्रको खािी रहेको पती 
ऐिानी जग्गािा गा.पा. आफैिे टहरा छाप्रा 
लनिािि नगरी व्यशि वविेर्िे आफै छाप्रा 
टहरा लनिािि गरी वा नगरी हाट वजार िेत्र 
वा सडक छेउका जग्गािा पसि वा अन्य 
कुनै व्यवसाय गरी वसेको भए त्यस्तो 
जग्गािा प्रती वगिफूट िालसक 

15 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – १० 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग पावकि ङ्ग िलु्कको दररेट 

क्र.सं. वववरि 

आ.व. 
२०७८/०७९ 
को दर (रु.) 

कैवफयत 

१ गाउँपालिकािे आफैिे व्यवस्था गरेका सवारी 
पाकि िा पावकि ङ्ग गररएका बस  लिलनबस, ट्रक, 
ट्रयाक्टरिा पावकि ङ्ग गने सियको आधारिा प्रलत 
पटक 

30 

 

२ गाउँपालिकािे आफूिे लनिािि गरर सञ्चािन गरेको 
आधलुनक सवुवधा, सम्पन्न बसपाकि िा गाउँसभािे 
लनधािरि गरे बिोशजिको पावकि ङ्ग िलु्क िगाउन 
सक्नेछ ।  

 

 

३ गाउँपालिकािे आफूिे तोकेको कार पावकि ङ्ग 
िेत्रिा पावकि ङ्ग गने कारिा पावकि ङ्ग गने सियको 
आधारिा प्रलत पटक 

20 

 

४ प्रकरि १, २ र ३ िा उल्िेशखत सवारी साधन 
बाहेक अन्य सवारी साधनहरुका िालग 
गाउँपालिकािे व्यवस्था गरेका िेत्रहरुिा पावकि ङ्ग 
सियको आधारिा प्रलत पटक 

10 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – ११ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग टे्रवकङ्ग, क्यानोईङ्ग, यािशफ्टङ्ग करको दररेट 

क्र.सं. वववरि 

आ.व. २०७८/०७९ 
को दर (रु.) कैवफयत 

सरुु दताि नववकरि 
१ पयिटक, आवास, िोटेि, रेिुरेन्ट, ररसोटि, 

ट्राभि एजने्सी, स्केइङ्ग, ग्िाईलडङ्ग, वाटर 
यािशफ्टङ्ग, क्यानोईङ्ग सेवा वा व्यवसाय सञ्चािन 
गरे बापत 

५000 ३००० 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

अनसूुिी – १२ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग सेवा िलु्क तथा लसफाररस दस्तरुको दररेट 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

1 लनवेदन र सािान्य लसफाररस 350   

2 अगँ्रजेी डकुिेन्ट १०००  

3 नागररकता लसफाररस 50   

4 नागररकता प्रलतलिपी लसफाररस 350   

५ नाता प्रिाशित 

   

क अगँ्रजेी 1000   

ख नेपािी 
500   

६ िार वकल्िा प्रिाशित 

   

क घडेरी 550   

ख भवन, घर, उद्योग 550   

ग खेती योग्य 

350   

7 व्यशिगत घटना दताि वविम्व िलु्क (३५ ददन 
लभत्रिा दताि गरेिा िलु्क िाग्ने छैन) 

२०० 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

8 व्यशिगत घटना दताि प्रिाि-पत्र प्रलतलिपी 
50०   

9 व्यशि प्रिाशित ३50   

10 अवववावहत प्रिाशित ३50   

११ घर बाटो लसफाररस 

   

क िखुय वपि बाटो ११ लि. 
1500  

ख िखुय वपि बाटो ८ लि. 
1200  

ग िखुय  वपि बाटो ६ लि. ११००   

घ ग्राभेि बाटो 
10५०   

ङ कच्िी बाटो 550   

ि बाटो नभएको 
450   

12 लधतो िूल्यांकन 
0=15 प्रलतित   

१३ आयश्रोत प्रिािीत 
0=15 प्रलतित   

१४ ववद्यतु लिटर बक्स लसफाररस घरको िालग 

350    
ववद्यतु लिटर बक्स लसफाररस लसंिाईको िालग 

5५०   

१५ सरसफाई िलु्क प्रलत घर 
   

क सािान्य आवालसय घर 30  
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29 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

ख व्यापाररक घर/सटर 50  

ग ठुिा होटि, आश्रि 100  

१६ िािपोत कायािियिा गररने लसफाररसहरु    

क नाि, थर, वतन संिोधन, प्रलतलिपी लसफाररस 550   

ख नािसारी, दाशखि, खारेज 550   

ग अन्य लसफाररस 

350   

घ पनुिवासी व्यिीहरुको जग्गा लसफाररस 
350  

१७ पेन्सन सम्बन्धी लसफाररस    

क स्वदेिको िालग 

350   

ख ववदेिको िालग 750   

१८ कागजात प्रलतलिपी प्रलतपेज ३   

१९ सम्पत्ती कर रलसद प्रलतलिपी १०  

२० अन्य प्रिाि-पत्र प्रलतलिपी ५००  

२१ 
शििकहरु अन्तर प्रदेि/शजल्िा/स्थानीय तह सरुवा 
भई जानका िालग सरुवा दस्तरु   

क आधारभतू ववद्यािय तह (१ – ५ सम्ि) शििक 1500  

ख आधारभतू ववद्यािय तह (६ – ८ सम्ि) शििक 2000  
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30 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

ग िाध्यलिक ववद्यािय तह शििक 3000  

२२ 
शििकहरु अन्तर प्रदेि/शजल्िा/स्थानीय तह सरुवा 
भई आउनका िालग सरुवा दस्तरु   

क आधारभतू ववद्यािय तह (१ – ५ सम्ि) शििक 2000  

ख आधारभतू ववद्यािय तह (६ – ८ सम्ि) शििक 3000  

ग िाध्यलिक ववद्यािय तह शििक 4000  

२३ 
ववद्याियहरुको िेखा परीिि गनि िेखा पररिक 
लनयिुी/िनोनयन िलु्क   

क “क” शे्रिी िेखा परीिक 3000  

ख “ख” शे्रिी िेखा परीिक 2000  

ग “ग” शे्रिी िेखा परीिक 1500  

घ “घ” शे्रिी िेखा परीिक 1000  

२४ अस्पताि ल्याव परीिि िलु्क   

१) आर ए फ्याक्टर 200  

२) आर लब लस 60  

३) ई एस आर 80  

४) ए एफ लब स्टेन 100  
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31 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

५) एगोट 150  

६) एि आई लभ टेि 400  

७) एि लड एि कोिेस्ट्रोि 150  

८) एि लब एस ए शज 200  

९) एि लड एि कोिेस्ट्रोि 150  

१०) एस शज वप टी 150  

११) कोिेस्ट्रोि टेि 150  

१२) वक्रवटनाइन 200  

१३) वटकट 20  

१४) वट्रशग्सराइडस 150  

१५) डब्ि ुलब लस 70  

१६) डेंग ुवकट 800  

१७) वपगिेन्ट यवुपटी 100  

१८) प्िेट्स 100  

१९) लब टी 50  

२०) ब्िड ग्रवुपङ्ग 50  
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32 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

२१) ब्िड सगुर आर 30  

२२) ब्िड सगुर वप वप 30  

२३) ब्िड सगुर फाशस्टङ्ग 30  

२४) लभ एि लड एि कोिेस्ट्रोि 150  

२५) लभ लड आर 250  

२६) ििेररया वकट 150  

२७) यरुरक एलसड 120  

२८) यरुरन आर-ई 50  

२९) यरुरया 150  

३०) ववलिरुववन 150  

३१) वेडि 200  

३२) लस आर वप 250  

३३) लस टी 50  

३४) लस लब लस 300  

३५) सेरि अल्कािी फसफोरस 300  

३६) स्टुि आर ई 50  
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33 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

३७) हेिोग्िोववन 50  

२५ पिपुन्छी उपिार सेवा िलु्क   

क गाई, भैंसी (प्रलत गोटा) 10  

ख भेडा, बाख्रा (प्रलत गोटा) 5  

ग हाँस, कुखरुा, परेवा (प्रलत गोटा) 1  

घ कुकुर, लबरािो (प्रलत गोटा) 50  

ङ कृलत्रि गभािधान (प्रलत गोटा)   

ि पि ुबन्ध्याकरि िलु्क  100  

अ गोरु (प्रलत गोटा) 50  

आ बोका (प्रलत गोटा) 20  

२६ नक्सा पास दस्तरु   

अ) व्यावसायीक र आवासीय तफि  
   

क आर.लस.लस. फे्रि स्ट्रक्िर 
   

ख जलिन तिा 4 प्रलत वगि 
फुट 

ग प्रथि तिा 5 प्रलत वगि 
फुट 
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34 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

घ दोस्रो तिा तथा सो भन्दा िालथ 7 प्रलत वगि 
फुट 

ङ जलिन िलुनको तिा 3 प्रलत वगि 
फुट 

ि िाथीको ट्रस िगाउन ेकायि 4 प्रलत वगि 
फुट 

आ) िोड वेयररङ्ग स्ट्रक्िर 
   

क जलिन तिा 4 प्रलत वगि 
फुट 

ख प्रथि तिा 5 प्रलत वगि 
फुट 

ग दोस्रो तिा तथा सो भन्दा िालथ 7 प्रलत वगि 
फुट 

घ घर िालथको ट्रस िगाउने कायि 4 प्रलत वगि 
फुट 

इ) ईट्टािाई लसिेन्ट वा िाटोको जोडाई गरी बनेको 
जस्ताको छाना भएको घर   

क जलिन तिा 3 प्रलत वगि 
फुट 

ख कम्पाउण्ड/वाि 

5 

प्रलत वगि 
फुट 
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35 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

क्र.सं. वववरि 
आ.व. २०७८/०७९ 

को दर (रु.) 
कैवफयत 

ग सेड तथा अस्थायी संरिना 
2 

प्रलत वगि 
फुट 

२७ घर नक्सा   
क घर नक्साको प्रलतलिपी दस्तरु 500  
ख घर नक्साको नािसारी दस्तरु 1000  
ग लनिािि सम्पन्न दस्तरु 500  
घ नक्सा पास लनवेदन दस्तरु 100  
ङ नक्सा पास फारि  500  
ि भौलतक पूवािधार उपयोग िलु्क (लनवेदनिा उल्िेख 

गररएको रकिको) 
०.५० प्रलतित 

 
छ नक्सा पास नगराई घर बनाएको जररवाना  नक्सापास गनि िाग्ने 

दस्तरुको दईु गिुा 
िलु्क  

ज राविय पूनलनििािि प्रालधकरिबाट अनदुान प्राप्त गरी 
लनिािि गररने घरको नक्सा पास दस्तरु पूिि रुपिा 
छुट गररएको छ ।    

झ िालथ उल्िेख नभएको साविजलनक पाटी, पौवा, 
िशन्दर, गमु्बा, िशस्जद, ििि, स्कूि आदद वा उल्िेख 
नभएको अन्यको हकिा आवालसय प्रयोजनका िालग 
िाग्ने दस्तरु सरह िाग्नेछ ।    

नोट: यसिा नपरेका शिर्िकहरुको हकिा अन्य लसफाररससँग लिल्दो अनसुार कायि हनुेछ । 
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36 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

अनसूुिी – १३ 
देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ । 

आ.व. २०७८/०७९ िा दहत्तर बहत्तर (रोडा, ढुङ्गा, लगट्टी, शिप्स, िाटो, 

बािवुा, िनुढुङ्गा र काठ दाउरा) िा देहाय बिोशजिको िलु्क िगाई असूि 
उपर गररनेछः 

 

 

लस.नं. शिर्िक 
दर (प्रलत क्यवुवक 

वफट) (रु.) 
कैवफयत 

१ रोडा, लगट्टी, गेग्रान सात रुपैया  

२ ढुङ्गा, िट्टान, स्िेट सात रुपैया  

३ शिप्स सात रुपैया  

४ िाटो दईु रुपैया  

५ बािवुा सात रुपैया  

६ िनुढुङ्गा दि रुपैया  

७ नदी तथा खोिािे बगाएर ल्याएको काठ दाउरा आदद लतन सय रुपैयाँ  

८ घाटगद्दी प्रिाशित (प्रलत घ.लि.) पिास पैसा  

९ गाउँपालिकालभत्र ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा (दहत्तर बहत्तर) 
उत्खनन बापतको प्रलत घ.लि. बापतको वातावरि 
िलु्क 

पिास रुपैया 
 


