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व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी कामाववधध २०७८ 
गाउॉ कामाऩाधरकाफाट प्रभाणणत धभधतिः २०७८/०३/१० 

 

प्रस्तावनािः सकेगाड गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सञ्चाधरत तथा सञ्चारन हनुे ववधबन्न व्मवसावमक गधतववधधहरुराइ कानूनी दामयाभा 
ल्माउन व्मवसाम सञ्चारनभापा त गाउॉऩाधरकाको आन्तरयक आम्दानीराइ सभेत टेवा ऩमुााउन स्वच्छ भमााददत य प्रधतस्प्रधातभक 
फजायको प्रवधानभापा त उऩबोक्ताको वहत सॊयऺण गनुाका साथै स्थानीम सयकाय य आभ व्मवसामीहरुफीच सभुधयु सम्फन्ध 
स्थावऩत गदै साझेदायीभा आधारयत ववकासराइ अगाडी फढाउन फाञ्छधनम बएकोरे सकेगाड गाउॉऩाधरकाद्वाया मो कामाववधध 
जायी गरयएको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायणम्बक 
१.  सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्बिः  (१) मो कामाववधधको नाभ सकेगाड गाउॉऩाधरका व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्वन्धी 

कामाववधध, २०७८ यहनेछ ।  

(२) मो कामाववधध २०७८/०४/०१ देणि राग ुहनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषािः ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववधधभािः-  

(क) "कामाारम"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाको कामाारम सम्झनऩुनेछ ।  

(ि) "शािा"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाभा यहेका सम्फणन्धत ववषमगत शािा सम्झनऩुनेछ ।  

(ग) "वडा कामाारम"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरका अन्तगातका ८ वटै वडाको वडा कामाारम   

    सम्झन ुऩनेछ ।  

(घ) "अध्मऺ"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाका अध्मऺ सम्झनऩुनेछ ।  

(ङ) "उऩाध्मऺ"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाका उऩाध्मऺ सम्झनऩुनेछ ।  

(च) "कामाऩाधरका"  सदस्म बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाका गाउॉ कामाऩाधरका सदस्म           

    सम्झनऩुनेछ । 

(छ) "प्रभिु प्रशासवकम अधधकृत"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाको प्रभिु प्रशासवकम अधधकृत  

    सम्झनऩुनेछ । 

(ज) "वडा सधभधत"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाका ८ वटै वडाका वडा  सधभधतहरु  सणम्झन ु 

     ऩनेछ । 

(झ) "व्मवसामी"  बन्नारे मस सकेगाड गाउॉऩाधरकाधबत्रका सम्फणन्धत व्मवसामी, व्मणक्त वा सॊस्था     

     सम्झनऩुनेछ ।  

(ञ) "कामाववधध"  बन्नारे व्मवसाम दताा तथा नववकयण कामाववधध, २०७८ सम्झनऩुनेछ ।  

३.  ऺेत्रिः मस सकेगाड गाउॉऩाधरका धबत्रका सफै व्मवसामीहरुराइ मस कामाववधधरे सभेट्ने छ । साथै मस सकेगाड 
गाउॉऩाधरका अन्तगातका फजाय ऺेत्रहरुभा अस्थामी रुऩभा व्माऩाय व्मवसाम गने व्मवसामीहरुराइ ऩधन मस 
कामाववधधरे सभेट्ने छ ।  

४.  ववषमगत ऺेत्रिः ववषमगत ऺेत्र अन्तगातका कयका दामया धबत्र देहामका ऺेत्रहरु ऩनेछन ्।  

(क) दैधनक उऩबोग्म फस्त ुतथा सेवा, िाद्यान्न, थोक तथा िदु्रा ऩसर 

(ि) होटर व्मवसाम, णचमा ऩसर येषु्टयेन्ट, होटर तथा रज 

(ग) ऩशऩुारन पभा,कुियुा सुॉगयु फाख्रा गाइ बैसी आदद  

(घ) नसायी 
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(ङ) उद्योग तथा कर कायिाना घयेर ुतथा साना उद्योग  

(च) कृवष पभा  

(छ) औषधी ऩसर आदद ।  

 
 

ऩरयच्छेद- २ 

व्मवसाम दताा सम्फन्धी व्मवस्था  
५.  व्मवसाम दताा प्रविमािः  

(१) व्मवसाम दताा गनुाऩनेिः प्रत्मेक व्मवसामीरे गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमभा आ-आफ्नो व्मवसाम अधनवामा रुऩभा 
दताा गनुाऩनेछ ।  

(२) सूचना प्रकाशन गरयनेिः व्मवसाम दतााको राधग सूचना स्थानीम सञ्चाय भाध्मभफाट प्रकाशन  गरयनेछ।  

(३) तोवकएको सभमधबत्र व्मवसाम दताा गनुाऩनेिः  हार सञ्चारनभा यहेका सम्ऩूणा व्मवसामीहरुरे ०७८ बाद्र 
भसान्तसम्भभा अधनवामा रुऩभा आ-आफ्नो व्मवसाम दताा गरयसक्नऩुने छ । साथै नमा व्मवसाम सञ्चारन गने 
व्मवसामीहरुरे नमा  व्मवसाम सञ्चारन गयेको धभधतरदे एक भवहनाधबत्र अधनवामा रुऩभा आफ्नो व्मवसाम दताा 
गरयसक्न ुऩनेछ ।  

६.  दतााका राधग आवश्मक कागजातहरुिः  

(१) व्मवसाम दतााका राधग व्मवसामीरे देहामका कागजातहरु सवहत अनसूुणच ३ फभोणजभको ढाचाभा गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमभा  धनवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

(क) हारसारै णिचेको दइु प्रधत पोटो  

(ि) सम्फणन्धत वडा कामाारमको धसपारयस  

(ग) व्मवसाम सञ्चारन गने व्मणक्तको नागरयकताको प्रभाणऩत्र  

(घ) व्मवसाम सञ्चारन हनुे जग्गाको जग्गाधधन प्रभाणऩूजााको प्रधतधरवऩ 

(ङ) अकााको नाभभा जग्गा बए व्मवसाम सञ्चारन गना ददने जग्गाधधनको भन्जयुीनाभा  

(च) उद्योगको हकभा सधधमायको भञ्जुयीनाभा  

(छ) स्थाधनम उद्योग वाणणज्म सॊघको सीपारयस ऩत्र  

७.  प्रभाणऩत्र सम्फन्धी व्मवस्थािः दपा ६ को उऩदपा (१) फभोणजभका कागजातहरु प्राप्त बइसकेऩश्चात तोवकएको दस्तयु 
धरइ कामाारमरे अनसूुणच १ फभोणजभको ढाॉचाभा व्मवसाम दतााको प्रभाणऩत्र ददनेछ ।  

८.  व्मवसाम नववकयण सम्फन्धी व्मवस्थािः  प्रत्मेक व्मवसामीरे आधथाक वषाको श्रावण भसान्तसम्भभा आफ्नो व्मवसाम 
अधनवामा रुऩभा गाउॉ कामाऩाधरकाफाट नववकयण गरयसक्नऩुनेछ । व्मवसाम नववयकणको राधग देहाम फभोणजभको 
कागजऩत्रहरु ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

(क) धनवेदन  

(ि) व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्रको सक्करै प्रधत 

(ग) सम्फणन्धत व्मवसाम वा पभाको स्थामी रेिा प्रभाणऩत्र नॊ  

(घ) कयचकु्ता प्रभाणऩत्र  

९.  व्मवसाम दताा तथा नववयकण शलु्क य ऩनुयावरोकन सम्फन्धी व्मवस्थािः  

(१) व्मवसाम दताा य नववकयण सम्फन्धी शलु्क/दस्तयु याजश्व ऩयाभशा सधभधतको धसपारयसभा गाउॉ कामाऩाधरकारे 
धनधाायण गयेको दय िभश अनसूुणच २(क) य २(ि) फभोणजभ हनुेछ ।  
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(२) चार ुआ.व.को हकभा अनसूुणच २(क)भा उल्रेि बए फभोणजभको व्मवसाम दताा शलु्क दस्तयु धरइनेछ ।  

(३) आधथाक वषा सभाप्त बए ऩधछ व्मवसाम दताा य नववकयण शलु्कभा गाउॉ कामाऩधरकारे ऩनुयावरोकन गना सक्नेछ 
।  

(४) उऩदपा (३) फभोणजभ ऩनुयावरोकन गरयएको व्मवसाम दताा नववकयण शलु्क सम्फन्धी जानकायी स्थानीम सञ्चाय 
भाध्मभ  वा अन्म कुनै भाध्मभफाट सावाणजनक गरयनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

अनगुभन तथा कायफाही 
१०.  भलु्मसूणच सम्फन्धी व्मवस्थािः  सम्ऩणुा व्मवसामीहरुरे अधनवामा रुऩभा उऩबोक्ताहरुरे प्रष्टसॉग देख्न ेगयी भूल्मसूणच 

याख्नऩुनेछ  ।  

११.  फजाय अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्थािः गाउॉऩाधरकाधबत्र सञ्चारन बएका व्मवसामहरुराई स्वस्थ व्मवणस्थत तथा प्रधतस्प्रधी 
फनाउन धनमधभत फजाय फजाय अनगुभन गरयनेछ । फजाय अनगुभन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सकेगाड गाउॉऩाधरकाको 
गाउॉकामाऩाधरकारे ऩास गयेको फजाय अनगुभन धनदेणशका फभोणजभ हनुेछ ।  

१२.  दताा िायेजी य व्मवसाम फन्द सम्फन्धी व्मवस्थािः  सकेगाड गाउॉ कामाऩाधरकारे ऩारयत गयेको फजाय अनगुभन 
धनदेणशकाभा बएको व्मवस्था ववऩरयतका कामा गयेको ऩाइएभा तथा देहाम फभोणजभका कामाहरु गयेको ऩाइएभा 
व्मवसाम दताा िायेजी वा  व्मवसाम फन्द गरयनेछ ।  

(क) तोवकएको सभमधबत्र व्मवसाम दताा तथा नववकयण नगयेभा 
(ि) प्रचधरत कानून फभोणजभ धनषधेधत गरयएका फस्त ुतथा सेवाको वववि ववतयण गयेको ऩाइएभा  
(ग) गणुस्तयवहन साभग्रीहरु फेचवविन गयेभा  

(घ) कारोफजायी गयेभा 
(ङ) म्माद नाघेका साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा 
(च) चको भूल्मभा वस्त ुतथा सेवाको धफिी ववतयण गयेभा 
(छ) प्रदवुषत पोहोय साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा  

(ज) प्रचधरत कानूनरे धनषधेधत गयेका अन्म कामाहरु गयको ऩाइएभा  

१३.  कायफाही य जरयवाना सम्फन्धी व्मवस्थािः  (१) फजाय अनगुभनको िभभा देहामको अवस्था देणिन गएभा देहाम 
फभोणजभको तरुुन्त जरयवाना गरयनेछ ।  

(क) भूल्मसूणच नयािेभा................................................................. रु. १००० 

(ि) प्रभाणऩत्र नयािेभा...................................................................रु २००० 

(ग) तोवकएको सभमधबत्र व्मवसाम दताा तथा नववकयण नगयेभा .............दताा दस्तयुको दोब्फय  

(घ) गणुस्तयवहन साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा........................................रु. १०००० 

(ङ) म्माद नाघेका साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा .................................प्रचधरत कानून फभोणजभ हनुे  

(च) फजाय भूल्मबन्दा चको भूल्मभा साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा ......... प्रचधरत कानून फभोणजभ हनुे 
(छ) प्रदवुषत पोहाय साभग्रीहरु फेचधफिन गयेभा ...............................रु. ५००० 

(ज) अन्म ववषमको हकभा प्रचधरत कानून फभोणजभ व्मवसाम सत्र्चारन नगयेको ऩाइएभा सोही कानून फभोणजभ 
कायफाही हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ जरयवाना गरयसकेऩधछ ऩधन कुनै व्मवसामीरे आफ्नो कभजोयी सधुाय नगयेको ऩाइएभा 
त्मस्ता व्मवसामीराइ सोही कसयुभा दोब्फय जयीवाना गरयनेछ ।  
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ऩरयच्छेद-४  
ववववध 

१४.  फाधा अड्काउ सम्फन्धी व्मवस्थािः  (१) मो कामाववधधको कामाान्वमनराई थऩ व्मवणस्थत य प्रबावकायी फनाउन गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमको आवश्मकता अनसुाय थऩघट हेयपेय वा सॊशोधन गना सक्नेछ ।  

(२) मस कामाववधधको कामाान्वमनभा कुनै फाधा अवयोध वा अष्ऩष्टता बएभा त्मस्तो फाधा अवयोध हटाउन गाउॉ 
कामाऩाधरकारे आवश्मकता अनसुाय व्मवस्था गना सक्नेछ ।  

१५  ववशेष व्मवस्थािः  भाधथ अन्मत्र जनुसकैु कुया रेणिएको बएताऩधन प्रदेश कानून नफनञु्जरे सम्भ वा गाउॉऩाधरकारे 
फनाएको कानून अको ऐन कानूनरे िायेज नगयेसम्भ मो कामाववधधभा बएको व्मवस्था ऩूणा रुऩभा सविम यहन  

 
 

                  सकेगाड गाउॉऩाधरका    

गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 
सकेगाड, हमु्रा                                                       

                                               कणाारी प्रदेश नेऩार 
 

               व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्र 
 

दताा नॊ.  

दताा धभधतिः 
 

श्री ............................................ 
...................................................... 

प्रस्ततु ववषमभा तऩाईराइ सकेगाड गाउॉऩाधरका व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी कामाववधध , २०७८ 
को दपा (७) फभोणजभ मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ । प्रचधरत कानून तथा धनमभानूसाय उऩबोक्ताको वहत 
सॊयऺण गरय भमााददत तवयरे आफ्नो व्मवसाम सञ्चारन गना हनु  अनयुोध गरयन्छ ।  

 

व्मवसामको नाभिः  

       व्मवसामको प्रकायिः  

कुर णस्थय ऩूणजिः 
व्मवसाम सञ्चारन गने स्थानिः 

 
 
 
 
 

                      कामाारमको छाऩ 

 

प्रभाणऩत्र जायी गनेको 
सवहिः 
नाभ थयिः 
ऩदिः  

धभधतिः 
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अनसूुणच २ (क) 

दपा (९) सॉग सम्फणन्धत 

व्मवसाम दताा शलु्क(रुऩैमाभा) 
 

             भददया ऩसर 
ववतयक १५०० 
थोक १२०० 
िदु्रा  १००० 

 

         चयुोट-ववॉडी सतुॉजन्म  
ववतयक १५०० 
थोक १२०० 
िदु्रा  १००० 

    
           

           हल्का ऩेम ऩदाथा 
ववतयक १५०० 
थोक १२०० 
िदु्रा  १००० 

सूनचाॉदी ऩसर िदु्रा ऩसर य भभात  १५०० 
                

                  औषधी ऩसर 
थोक १२०० 

िदु्रा डाक्टय सवहतको सेवा १००० 
िदु्रा औषधी वविीभात्र १००० 

भाछाभास ुधफिी ऩसर  १००० 
आमवेुददक औषधी ऩसर  १५०० 

एग्रोबेट सेन्टय  १००० 
स्टेशनयी तथा िदु्रा ऩसर   १००० 

छऩाइ तथा प्रकाशन  १५०० 
कस्भेवटक ऩसर  १००० 
भोटय ऩाटास  १००० 

प्राइ तथा धससा  १००० 
कऩडा/पेन्सी/जतु्ताचप्ऩर ऩसर   १००० 

टाॉक धागो ऩसर   ७०० 
इरेक्रोधनक ऩसर   १००० 
हाडावेमय ऩसर   १००० 
ऩेरोधरमभ ऩदाथा  २५०० 

ढुङ्गा तथा धगटी फारवुा वविी ववतयण  ५००० 
णस्टर आल्भधुनमभ ऩसर  २००० 

पधनाचय   २००० 
क्मायभ फोडा  १००० 

स्नकुय तथा ऩरु हाउस  २००० 
धसराइ कटाइ  १००० 

ऩश ुआहाय धफिी केन्द्र   ५०० 
वकयाना ऩसर  १००० 
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परपूर/तयकायी ऩसर   १००० 
बाॉडा ऩसर   १००० 

ववशेषऻ ऩयाभशा सेवा तथा अन्म व्मवसामी 
सेवा(णचवकत्सक, कन्सल्टेन्ट, कानून व्मवसामी, 

रेिाऩयीऺण व्मवसामी, ऩयाभशादाता,ऩश ु
णचवकत्सक )  

 २००० 

ढुवानी तथा रान्सऩोटा सेवा   १००० 
ऩेन्टय/ साइनफोडा रेिन  १५०० 

िोटो व्मवसाम  २००० 
मस व्मवसामको वधगाकयणभा नऩयेका अन्म 

व्मवसाम 
 १००० 

धग्रर उद्योग  १००० 
घयेर ुउद्योग  १५०० 
गाभेन्ट उद्योग  १५०० 

उऩबोग्म वस्तकुो उत्ऩादन  ५०० 
कुटानी वऩसानी धभर  १५०० 

कुवटय उद्योग  १५०० 
होटर तथा येषु्टयेन्ट  १००० 
एप.एभ. सञ्चारन  २५०० 

ऩत्रऩधत्रका  १००० 
पोटोकवऩ पोटो स्टुधडमो  साइवय सेवा  १००० 

ववणत्तम सेवाप्रदामक सेवा  २५०० 
स्वास््म सेवा (ल्माव, चस्भा ऩसर, धनजी 

अस्ऩतार) 

 १५०० 

णशऺा सेवा धनजी  २००० 
ड्राइ णक्रन व्मटुी ऩाराय सैरनु  १००० 

नीणज णशऺा सेवा    
सवायी साधन भभात सेन्टय  १००० 

धसनेभा हर  ५००० 
 
 
 
 

अनसूुणच २ (ि) 

दपा (९) सॉग सम्फणन्धत 

व्मवसाम नववकयण शलु्क(रुऩैमाभा) 
भददया ऩसर ववतयक १२०० 

 थोक १००० 
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 िदु्रा  ७०० 
चयुोट-ववॉडी सतुॉजन्म  ववतयक १२०० 

 थोक १००० 
 िदु्रा  ७०० 

हल्का ऩेम ऩदाथा ववतयक १२०० 
 थोक १००० 
 िदु्रा  ७०० 

सूनचाॉदी ऩसर िदु्रा ऩसर य भभात  १००० 
औषधी ऩसर थोक १००० 

 िदु्रा डाक्टय सवहतको सेवा ७०० 
 िदु्रा औषधी वविीभात्र ५०० 

भाछाभास ुधफिी ऩसर  ७०० 
आमवेुददक औषधी ऩसर  ७०० 

एग्रोबेट सेन्टय  ७०० 
स्टेशनयी तथा िदु्रा ऩसर   ७०० 

छऩाइ तथा प्रकाशन  ७०० 
कस्भेवटक ऩसर  ७०० 
भोटय ऩाटास  १००० 

प्राइ तथा धससा  १००० 
कऩडा/पेन्सी/जतु्ताचप्ऩर ऩसर   १००० 

टाॉक धागो ऩसर   ७०० 
इरेक्रोधनक ऩसर   १००० 
हाडावेमय ऩसर   १००० 
ऩेरोधरमभ ऩदाथा  २५०० 

ढुङ्गा तथा धगटी फारवुा वविी ववतयण  २५०० 
णस्टर आल्भधुनमभ ऩसर  १५०० 

पधनाचय   १५०० 
क्मायभ फोडा  ७०० 

स्नकुय तथा ऩरु हाउस  १५०० 
धसराइ कटाइ  ७०० 

ऩश ुआहाय धफिी केन्द्र   ० 
वकयाना ऩसर  ७०० 

परपूर/तयकायी ऩसर   ७०० 
बाॉडा ऩसर   ७०० 

ववशेषऻ ऩयाभशा सेवा तथा अन्म व्मवसामी 
सेवा(णचवकत्सक, कन्सल्टेन्ट, कानून व्मवसामी, 

रेिाऩयीऺण व्मवसामी, ऩयाभशादाता,ऩश ु

 १५०० 
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णचवकत्सक )  
ढुवानी तथा रान्सऩोटा सेवा   ७०० 
ऩेन्टय/ साइनफोडा रेिन  १००० 

िोटो व्मवसाम   १५०० 
मस व्मवसामको वधगाकयणभा नऩयेका अन्म 
व्मवसाम 

 ७०० 

धग्रर उद्योग  १००० 
घयेर ुउद्योग  १००० 
गाभेन्ट उद्योग  १००० 
उऩबोग्म वस्तकुो उत्ऩादन   ५०० 
कुटानी वऩसानी धभर   १००० 
कुवटय उद्योग  १००० 
होटर तथा येषु्टयेन्ट  ७०० 
एप.एभ. सञ्चारन   १५०० 
ऩत्रऩधत्रका   ७०० 
पोटोकवऩ पोटो स्टुधडमो  साइवय सेवा   ७०० 
ववणत्तम सेवाप्रदामक सेवा   १५०० 
स्वास््म सेवा (ल्माव, चस्भा ऩसर, धनजी 
अस्ऩतार) 

 १००० 

णशऺा सेवा धनजी  १५०० 
ड्राइ णक्रन व्मटुी ऩाराय सैरनु  ७०० 

नीणज णशऺा सेवा    
सवायी साधन भभात सेन्टय  ७०० 

धसनेभा हर  २५०० 
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अनसूुणच ३ 

दपा ६ सॉग सम्फणन्धत 

धभधत २०  /  /   

श्रीभान,् प्रभिु प्रशासवकम अधधकृत ज्म,ु 

सकेगाड गाउॉऩाधरका, गाउॉकामाऩाधरकाको कामाारम  

सकेगाड हमु्रा ।  

 

ववषमिः व्मवसाम दताा गरयऩाउॉ ।  

 

भहोदम, 

 

  प्रस्ततु ववषमभा भैरे धनम्न अनसुायको व्मवसाम सञ्चारन गना इच्छुक यहेकोरे धनमभानसुाय व्मवसाम दताा गरयददन ुहनु 
अनयुोध छ ।  

व्मवसामको नाभिः  

व्मवसामको प्रकायिः  

कुर णस्थय ऩूॉणजिः 
व्मवसाम सञ्चारन गने स्थानिः 
 

सॊरग्न कागजातहरु  
(क) हारसारै णिचेको दइु प्रधत पोटो  

 (ि) सम्फणन्धत वडा कामाारमको धसपारयस  

 (ग) व्मवसाम सञ्चारन गने व्मणक्तको नागरयकताको प्रभाणऩत्र  

 (घ) व्मवसाम सञ्चारन हनुे जग्गाको जग्गाधधन प्रभाणऩूजााको प्रधतधरवऩ 

 (ङ) अकााको नाभभा जग्गा बए व्मवसाम सञ्चारन गना ददने जग्गाधधनको भन्जयुीनाभा  

(च) उद्योगको हकभा सधधमायको भञ्जुयीनाभा  

(छ) स्थाधनम उद्योग वाणणज्म सॊघको सीपारयस ऩत्र  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आऻारे 

रुद्र फहादयु शाही 
प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 

धनवेदक 

नाभिः  

ठेगानािः 
धभधतिः 
दस्तितिः  
 


