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नेपालको संबिधानको धारा २१५ िमोजिमको गाउँ कार्यपाललकाले िनाएको तल
लेखिए िमोजिमको कार्यबिधध सियसाधारणको िानकारीको लागी प्रकाशन
गररएको छ ।

व्र्वसार् दताय तथा नववकरण सम्वन्धी कार्यववधध– २०७५

प्रस्तावना
रावा िेसी गाउँ पाललका क्षेत्र लित्रसंचाललत एव संचालन हुने ववलिन्न व्र्वसायर्क गयतववधधहरुलाई कानुनी दार्रामा ल्र्ाउन,
व्र्वसार् संचालन मार्यत गाँउपाललकाको आन्तररक आम्दानीलाई समेत टे वा पुर्
र्ाउन स्वच्छ, मर्ायददत र प्रयतस्पधायत्मक
ििारको प्रवयद्धन मार्यत उपिोक्ताको दहत संरक्षण गनय तथा स्थानीर् सरकार र आम व्र्वसार्ीहरुिीच सुमधुर सम्िन्ध
स्थावपत गदै साझेदारीमा आधाररत ववकासलाई अगाडि िढाउन वाञ्छयनर् िएकोले रावा िेसी गाउँ कार्यपाललकाद्वारा र्ो
कार्यववधध िारी गररएको छ ।
पररच्छे द– १
प्रारजम्िक
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि
(१) र्ो कार्यववधधको नाम “रावा िेसी गाँउपाललका व्र्िसार् दताय तथा नववकरण सम्वन्धी कार्यववधध–२०७४” रहनेछ ।
(२) र्ो कार्यववधध तुरुन्त लागू हुनेछ ।

२. पररिाषााः ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववधधमााः–
(क) “ कार्ायलर्” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको कार्ायलर् सम्झनु पनेछ ।

(ि) “ शािा ” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकामा रहे का सम्वजन्धत ववषर्गत शािा सम्झनु पनेछ ।

(ग) “ विा कार्ायलर्” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललका अन्तगयतका ६ वटै विा कार्ायलर्हरु सम्झनु पनेछ ।

(घ) “ अध्र्क्ष ” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको अध्र्क्ष सम्झनु पनेछ ।

(ङ) “ उपाध्र्क्ष ” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको उपाध्र्क्ष सम्झनु पनेछ ।

(च) “ कार्यपाललका सदस्र्” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको सदस्र्हरुलाई सम्झनु पनेछ ।

(छ) “ प्रमि
ु प्रशासकीर् अधधकृत”िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको प्रमि
ु प्रशासककर् अधधकृत सम्झनु पनेछ ।
(ि) “ विा सलमयत ” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललकाको ६ वटै विाका सलमयतहरु सम्झनु पनेछ ।

(झ) “ ब्र्वसार्ी ” िन्नाले र्स रावा िेसी गाउँ पाललका लित्रका सम्वजन्धत ब्र्वसार्ी, ब्र्ाजक्त वा संस्था सम्झनु पनेछ ।
(ञ) “ कार्यववधध” िन्नाले ब्र्वसार्“ दताय तथा नववकरण सम्वन्धी कार्यववधध– २०७५” सम्झनु पनेछ ।
३. क्षेत्राःर्स रावा िेसी गाउँ पाललकाक्षेत्र लित्रका सिै ब्र्वसार्ीहरुलाई र्स कार्यववधधले समेट्नेछ ।
४. ववषर्गत क्षेत्राःववषर्गत क्षेत्र अन्तगयत करका दार्रा लित्र दे हार्का क्षेत्रहरु पनेछन ्।
(क) दै यनक उपिोग्र् िाद्र्न्न,थोक तथा िुद्रा पसल
(ि) होटल ब्र्वसार्
(ग) पशुपालन र्मय
(घ) नसयरी

(ङ) उद्र्ोग तथा कल कारिाना
(च) कृवष र्मय ।

(छ) औषधध पसल ।आदद

पररच्छे द– २
व्र्वसार् दताय सम्वन्धी व्र्वस्था
५. व्र्वसार् दताय प्रकृर्ााः
(१) व्र्वसार् दताय गनुय पने प्रत्र्ेकाः व्र्वसार्ीले गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा आ –आफ्नो व्र्वसार् अयनवार्य दताय
गनुय

पनेछ।

(२) सच
ू ना प्रकाशन गररनेाः व्र्वसार् दतायको लाधग सच
ू ना स्थायनर् संचार माध्र्म िाट प्रकाशन गररनेछ ।

(३) तोककएको समर् लित्र व्र्वसार् दताय गनुय पने हाल संचालनमााः रहे का सम्पूणय व्र्वसार्ीले ०७५चैत्र मसान्त सम्ममा
अयनवार्य दताय गररसक्नुपनेछ साथै । नर्ाँ व्र्वसार् संचालन गने व्र्वसार्ीले व्र्वसार् संचालन गरे को लमयतले १

मदहना

लित्र अयनवार्य आफ्नो व्र्वसार् दताय गरर सक्नु पनेछ ।

६.दतायका लाधग आवश्र्क कागिातहरुाः

६.१.व्र्वसार् दतायका लाधग व्र्वसार्ीले दे हार्का कागिातहरु सदहत अनस
ु ूची ३ िमोजिमको ढाँचामा गाँउकार्यपाललकाको
कार्ायलर्मा यनवेदन पेश गनुय पनेछ ।
(१) हालसालै खिचेको २ प्रयत र्ोटो

(२) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रयतललपी
(३) सम्िजन्धत विा कार्ायलर्को लसर्ाररस
(४) व्र्वसार् संचालन हुने िग्गाको िग्गाधनी प्रमाण पुिायको प्रयतललपी

(५) अकायको नाममा िग्गा िए व्र्वसार् संचालन गनय ददने िग्गाधनीको मञ्िरु ीनामा
(६) उद्र्ोगको हकमा संधधर्ारको मञ्िुरीनामा ।

(७) स्थानीर् उद्र्ोग वाखणज्र् संघको लसर्ाररस पत्र
७.प्रमाणपत्र सम्वन्धी व्र्वस्थााः माधथ ६.१ मा उल्लेखित कागिातहरु प्राप्त िईसके पश्चात तोककएको दस्तुर ललई
कार्ायलर्ले अनस
ु च
ू ी– १ िमोजिमको ढाँचा माव्र्वसार् दतायको प्रमाण-पत्र ददनेछ ।

८.व्र्वसार् नवीकरण सम्वन्धी व्र्वस्थााः प्रत्र्ेक व्र्वसार्ीले आधथयक िषयको श्रावण मसान्त सम्म आफ्नो व्र्वसार्
अयनवार्यरुपमा गाउँ कार्यपाललका िाट नववकरण गररसक्नु पनेछ । नबिकरणका लागी दे हार्का प्रमाण पेश गनुय पने छ ।
व्र्वसार् नवीकरण प्रमाणपत्र कार्ायलर्ले ब्र्िस्था गरे िमोजिम हुनेछ ।
(क) यनवेदन

(ि) व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको सक्कलै प्रती
(ग) सम्िजन्धत व्र्वसार् वा र्मको स्थार्ी लेिा प्रमाण–पत्र नम्िर
(घ) कर चुक्ता प्रमाणपत्र
९. व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण शुल्क र पुनरावलोकन सम्वन्धी व्र्वस्था ःाः

(१) व्र्वसार् दताय र नववकरण सम्वन्धी शुल्क/दस्तुर रािश्व परामशय सलमयतको लसर्ाररसमा गाउँ कार्यपाललकाले
यनधायरण गरे िमोजिम हुनेछ ।

(२) चालु आ.व.को हकमा अनुसूची–२ (क) मा उल्लेि िए िमोजिमको व्र्वसार् दताय शुल्क/दस्तुर ललइनेछ ।

(३) आ.व.समाप्त िएपयछ व्र्वसार् दताय र नववकरण शुल्कमा गाउँ कार्यपाललकाले पुनरावलोकन गनय सक्नेछ ।

(४) उपदर्ा (३) िमोजिम पुनरावलोकन गररएको व्र्वसार् दताय /नववकरण शुल्क सम्वन्धी िानकारी स्थानीर् संचार
माध्र्म

वा अन्र् कुनै माध्र्मिाट सावयियनक गररनेछ ।

पररच्छे द– ३
अनुगमन तथा कारिाही
१०.मल्
ू र् सूची सम्वन्धी व्र्वस्थााः- सम्पण
ु य व्र्वसार्ीहरुले अयनवार्य रुपमा उपिोक्ताहरुले प्रस्ट संग दे ख्ने गरी मल्
ू र् सच
ू ी
राख्नु पनेछ ।

११.ििार अनुगमन सम्वन्धी व्र्वस्थााः (१) गाउँ पाललका लित्र संचालन िएका व्र्ापार व्र्वसार्लाई स्वस्थ, ब्र्वजस्थत र

प्रयतस्पधी िनाउन यनर्लमत ििार अनुगमन गररनेछ ।ििार अनुगमन सम्िन्धी अन्र् व्र्वस्था “रावा िेसी
गाँउकार्यपाललकाले पास गनेििार अनग
ु मन यनदे लशका” िमोजिम हुनेछ ।

१२.दताय िारे िी र व्र्वसार् िन्द सम्वन्धी व्र्वस्थााः “रावा िेसी गाँउकार्यपाललले पास गने ििार अनुगमन यनदे लशका” मा

िएको व्र्वस्था प्रयतकूल कार्य गरे मा सोदह िमोजिम तथा दे हार्का कार्य गरे मा व्र्वसार्को दताय िारे िी वा व्र्वसार्
िन्द गररनेछ ।

(क) तोककएको समर् लित्र व्र्वसार् दताय तथा नववकरण नगरे मा
(ि) यनषेध गररएका सामाधिहरु िेचवविन गरे मा
(ग) कालाििारी गरे मा
(घ) गुणस्तरहीन सामाधिहरु िेचवविन गरे मा

(ङ) म्र्ाद नाघेका सामाधिहरु िेचवविन गरे मा
(च) चको मूल्र्मा सामाधिहरु िेचवविन गरे मा

(छ) प्रदवु षत,र्ोहोर सामाधिहरु िेचवविन गरे मा

(ि) प्रचललत कानुनले यनशेधधत गरे को अन्र् कार्य गरे को पाइएमा

१३.कारिाही र िररवाना सम्वन्धी व्र्वस्था ःाः

(१) ििार अनग
ु मनको क्रममा दे हार्को अवस्था िेदटन गएमा दे हार् िमोजिमको तरु
ु न्त िररवाना गररनेछ ःाः–
वववरण

िररवाना

(क) मूल्र्सूची नरािेमा

रु. १०००।-

(ि) प्रमाणपत्र नरािेमा

रु. २,०००।–

(ग) तोककएको समर् लित्र व्र्वसार् दताय तथा नववकरण नगरे मा

रु.५०००।-

(घ) गुणस्तरहीन सामागी्रहरु िेचवविन गरे मा

रु. १०,०००।-

(ङ) म्र्ाद नाघेका सामाधिहरु िेचवविन गरे मा

रु.१००००।-

(च) ििार मूल्र् िन्दा चको मल्
ू र्मा सामािीहरु िेचवविन गरे मा

रु.१०००।-

(छ) प्रदवु षत,र्ोहोर सामािीहरु िेचवविन गरे मा

रु.५,०००।–

(२) उपदर्ा (१) िमोजिम िररवाना गररसके पश्चात पयन कुनै व्र्वसार्ीले आफ्नो कमिोरी सुधार नगरे को पाइएमा
त्र्स्ता

व्र्वसार्ीलाई सोही कसरु मा दोब्िर िररवाना गररनेछ ।

पररच्छे द– ४
ववववध
१४.िाधा अड्काउ सम्वन्धी व्र्वस्थााः
(१) र्ो कार्यववधधको कार्ायन्वर्नलाई थप ब्र्वजस्थत र प्रिावकारी िनाउन गाउँ कार्यपाललकाले आवश्र्क्ता अनुसार
थपघट, हे रर्ेर वा संशोधन गनय सक्नेछ ।

(२) र्स कार्यववधीको कार्ायन्वर्नमा कुनै वाधा अवरोध वा अस्पष्टता िएमा त्र्स्तो वाधा अवरोध हटाउन
गाउँ कार्यपाललकाले आवश्र्कता अनुसार ब्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

१५.ववशेष व्र्वस्थााः माधथ अन्र्त्र िन
ु सुकै ब्र्वस्था उल्लेि गररएको िएता पयन प्रदे श कानु निनुन्िेल सम्म वा
गाउँ पाललकाले िनाएको अको ऐन,कानुन िारे ि नगरे सम्म र्ो कार्यववधधमा िएका व्र्वस्था पूणय रुपमा सकक्रर्
रहनेछन ्।

अनुसूची १
दर्ा(७)सँग सम्िजन्धत
रावा िेसी गाँउपाललका
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्
हरमटार ,िोटाङ
१ नं. प्रदे श, नेपाल
व्र्वसार् दताय– प्रमाणपत्र
श्री...................................
......................................
प्रस्तुत ववषर्मा तपाईलाई “रावा िेसी गाँउपाललका व्र्िसार् दताय तथा नववकरण सम्वन्धी कार्यववधध–

२०७५” को दर्ा ( ७) िमोजिम र्ो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । प्रचललत यनर्मानस
ु ार उपिोक्ताको दहत
संरक्षण गरर मर्ायददत तवरले आफ्नो व्र्वसार् संचालन गनय अनरु ोध गररन्छ ।
व्र्वसार्कोनाम
प्रकार
कुल स्थीर पँि
ु ी

व्र्वसार् संचालन गने स्थान
प्रमाणपत्र िारी गनेको
सहीाः
नामाः
पदाः
लमयताः
कार्ायलर्को छाप

अनुसूधच (२क)

दर्ा (९) सँग सम्िजन्धत
व्र्वसार् कर र शुल्क (रुपैर्ामा)
मददरा पसल

चुरोट बििी सुती िन्र्

हल्का पेर् पदाथय
सन
ु चाँदी पसल

औषधी पसल

ववतरक

३०००

थोक

२०००

िद्र
ु ा

५००

ववतरक

२०००

थोक

१५ ००

िुद्रा

२००

ववतरक

१५ ००

थोक

१०००

िुद्रा

५ ००

ववतरक

१५ ००

िुद्रा पसल र ममयत

१०००

थोक

३०००

िुद्रा (िाक्टर िएको)

२०००

िुद्रा (िाक्टर निएको)

१०००

माछामासु बिक्री पसल

१०००

आर्ुिेददक औषधी पसल
एिोिेट पसल
स्टे शनरी तथा पुस्तक पसल
छपाइ तथा प्रकाशन

५ ००
थोक

२०००

िुद्रा

२००

थोक

१५ ००

िुद्रा

५ ००

अर्सेटप्रेस
साधारण प्रेस

कस्मेदटक पसल

५ ००
५ ००

मोटर पाटय स
प्लाइ तथा

२०००

ग्लास

कपिा,र्ेन्सी, िुत्ता, चप्पल, ब्र्ाग पसल
धागो टाँक पसल
इलेक्रोयनक पसल मोिाईल,घिी,
क्र्ालकुलेटर, अडियर् लिडिर्ो आदी

थोक

२०००

िुद्रा

५ ००

थोक

१०००

िुद्रा

५ ००

थोक

१०००

िुद्रा

५००

थोक

१०००

िद्र
ु ा

१००

बितरक

३०००

थोक

१५००

िद्र
ु ा

१०००

हावेर्र मेलसनरर तथा सेयनटरर माियल पसल

पेरोललर्म पदाथय

जस्टल, आल्मुयनर्म पसल
र्यनयचर पसल
ढुङ्गा तथा धगदट िालुवा

बिक्री ववतरण

कपिा लसलाइ कटाइ

थोक

२०००

िुद्रा

१०००

पेरोल पम्प

५०००

पेरोल बिक्री केन्द्र

३०००

ग्र्ास लसललण्िर सि डिलर

३०००

मट्दटतेल मात्र बिकक्र केन्द्र

२००

थोक

१०००

िुद्रा

५००

थोक

१०००

िुद्रा

५००

टे लररङ आधुयनक
हाते मेलसन

१०००
२००
१००

स््
नुकर तथा पुल हाउस

१०००

क्र्ारामिोिय

२००

पशु आहार बिकक्र केन्द्र

२००

ककराना पसल
र्लर्ुल तथा तरकारर पसल
उपहार धगफ्टर िेलौना पसल
िाँिा

पसल (जस्टल, प्लाजष्टक,

आल्मुयनर्म सिै)

माटोका िाँिा पसल

ववशेषज्ञ परामशयथ तथा अन्र् व्र्िसार्ी सेवा

थोक

१०००

िुद्रा

२००

थोक

५००

िुद्रा

२००

थोक

५००

िद्र
ु ा

२००

थोक

१०००

िुद्रा

५००

थोक,िद्र
ु ा

१००

धचककत्सक

२०००

कन्सल्टे ण्ट सेवा (ईजन्ियनर्ररङ)

२०००

कानन
ु ब्र्िसार्ी (ल र्मय)

२०००

लेिापरीक्षण ब्र्िसार्ी

२०००

दन्त धचककत्सक

२०००

अनुसन्धान कताय परामसय दाता

२०००

रोिगार सेवा

३०००

पशु धचककत्सक िाक्टर

२०००

ढुवानी तथा रान्सपोटय

१०००

िोटो ब्र्िसार्ी

१०००

िग्गा ब्र्िसार्ी

२०००

यनमायण ब्र्िसार्ी

२०००

पेन्टर, साईनिोिय लेख्ने

१००

र्स िधगयकरणमा नपरे का ब्र्िसार्को हकमा
धिल उद्र्ोग

५००

उत्पादनमुलक उद्योग

१०००

िुत्ता उद्र्ोग

५००

घरे लुकुदटर उद्र्ोग, अगरिवत्त, मैन िवत्त

१००

दटकक,अचार,तथा अन्र् कुदटर
कपिा तथा गामेन्ट उद्र्ोग

१०००

लसरक िसना उद्र्ोग पसल

५००

कुटानी पेलानी लमल

५००

मसला लमल

५००

र्दद मसला लमल रहे को लमलिाटै कुटानी वपसानी पेलानी लमल पयन परे को छ िने कुटानी पेलानी लमल कै
िर्िसार् कर लाग््ने छ ।

िेरी उद्र्ोग/ ब्र्िसार्
उपिोग्र् िस्तु उत्पादन उद्र्ोग

वन िन्र् उद्र्ोग

५००
कुककि, नुिल्स

५००

दामोठ, पाउरोटी , चाउलमन

२००

पापि धचप्स कर्गर

२००

सलमल, प्लाईउि उद्र्ोग
काठ बिकक्र डिपो

क्रसर, कंकक्रट, ईटािट्टा उद्र्ोग

होटल लि रे ष्टुरे न्ट

५००
५०००

ढाकाटोपी पजस्मना उद्र्ोग
सुयतय िन्र् उद्र्ोग

२०००

१००
५०००
होटल र लि

१०००

िोिनालर्

५००

मठाई पसल

५००

पाटी प्र्ालेस

२५००

रे ष्टुरे न्ट -वार

२०००

साना,िािा,नास्ता (मददरा समेत)

१०००

धचर्ा र िािा पसल
टे न्टहाउस

२००
२०००

सेवा उद्योग

सञ्चार

एर्. एम. प्रसारण

२०००

केिुल च्र्ानल प्रसारण

२०००

पत्रपबत्रका प्रकाशन सेवा
र्ोटोकपी, पी.लस.ओ.साइवर तथा क्र्ार्े
कुररर्र सेवा

बियतर्

कलर ल्र्ाि, र्ोटो स्टुडिर्ो

िाखणज्र् िैक प्रयत शािा/ केजन्द्रर्

१०००
५००
१०००
५००
५०००

कार्ायलर्
ववकास िैक प्रयत शािा/ केजन्द्रर्

४०००

कार्ायलर्

स्वास््र् सेवा ब्र्िसार्

र्ाईनान्स कम्पनी शािा कार्ायलर्

३०००

बियतर् / ऋण सहकारी संस्था

१५००

मयन रान्र्र

५००

बिमा कम्पनी

२०००

लघु बित्त

१०००

यनजि अस्पताल तथा नलसयङ होम

२५००

जक्लयनक तथा ल्र्ाि

१०००

चस्मा पसल

लशक्षा सेवा यनिी

५००

क्र्ाम्पस

२०००

मा बि / उच्च मा बि

१५००

मा बि

१०००

आधारिुत

१०००

प्राथालमक

१०००

छात्रावास

१०००

मन्टे श्वरी

१०००

पव
ु य प्राथालमक

८००

ट्र्ुसन सेन्टर

१५००

ताललम तथा अनस
ु न्धान केन्द्र

१०००

ईजन्िन ममयत

१५००

कम्प्र्ुटर / नत्ृ र्कला लसकाई केन्द्र

१०००

टार्र ट्र्ुव ममयत ररसोललङ हावा िने
िेजन्टङ पेजण्टङ

२००
१५००

दट.लि. किि, मोटर पढ्िा रे डिर्ो, घिी
ममयत सम्िार

िेनेरेटर, कम्प्र्ुटर, मोिाईल

१०००

मोटरसाईकल ममयत

५००

(ईलेक्रोयनक)

िस ट्र्ाजक्स लगार्तका सवारी साधन
ममयत
अन्र् बिबिध ममयत
ड्राईजक्लयनक ब्र्ट
ु ीपालयर तथा सैलन
ु
र्ूल बिरुिा पसल

गैर सरकारी संस्थाहरु

सवारी साघन कर

२०००
५००
१०००
५००

राजष्रर्

१०००

अन्तराजष्रर्

५०००

िस रक ट्र्ाक्टरर हे लि गािी

२०००

िािाका कार जिप

१०००

यनजि कार जिप मर्ुरी

स्कुटर, मोटरसाईकल तथा सवारी
साधन

िडििुटी जिि िन्तु कर
िहाल बिरौटी कर

२००

ठे लागाढा तथा ररक्सा

५००

पटके सवारी कर

५०

लसनेमा हल तथा मनोरञ्िन प्रदशयन
मनोरञ्िन कर

५००

स्थलको प्रिेश शुल्कमा

२%

िाद ु सकयस चटक आददमा

प्रयतददन ३००

टहरो छाप्रोको

मालसक ५०

घुजम्त

मालसक ५०

ठे ला

पछी यनणयर् गररने

मालसक ५०

अनस
ु च
ू ी३

दर्ा ६ सँग सम्िजन्धत
लमयत
श्रीमान ् प्रमुि प्रशासकीर् अधधकृत
रावा िेसी गाँउपाललका

गाँउकार्यपाललकाको कार्ायलर्
ववषर्ाः व्र्वसार् दताय गरी पाँऊ ।
महोदर्,
प्रस्तुत ववषर्मा मैले तपशीलअनुसारको व्र्वसार् संचालनकगनयरहे कालेइच्छु यनर्मानुसार व्र्वसार् दताय गररददनुहुन
अनुरोध छ ।

व्र्वसार्को नामाः ...............................................................
व्र्वसार्को प्रकाराः ..............................................................
कुल स्थीर पँि
ु ीाः.................................................
व्र्वसार् संचालन गने स्थानाः.........................................................
संलग्न कागिातहरु

(१) हालसालै खिचेकोप्रयत२ र्ोटो
(२) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रयतललपी
(३) विा कार्ायलर्को लसर्ाररस
(४) व्र्वसार् संचालन हुनेग्गाकोि िग्गाधनी प्रमाण पुिायको प्रयतललपी

(५) अकायको नाममा िग्गा िएव्र्वसार् संचालन गनय ददने िग्गाधनीको मञ्िुरीनामा
(६) उद्र्ोगको हकमा संधधर्ारको मञ्िुरीनामा ।

(७) स्थानीर् उद्र्ोग वाखणज्र् संघको लसर्ाररसपत्र
यनवेदक
नामाः
ठे गानााः
लमयताः
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आज्ञाले
रे ि िहादरु थापा

प्रमुि प्रशासककर् अधधकृत

