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 दार्ाा गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

                    खण्ड -६          सङ्ख्या : १               लर्लि : २०७९/०३/१३ 

 

भाग -१ 

दार्ाा गाउँपालिका  

गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिमत: २०७९/०३/१३ 

राजपत्रिा प्रकामित मिमत : २०७९/०३/२० 

                

                   दािाा गाउँपामिकाको अर्ा सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाान्वर्न गना बनेको ऐन, २०७९ 

 

प्रस्तावना : दार्ाा गाउँपालिकाको आलथाक वर्ा २०७९/८० को अथा सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाान्वर्न 

गनाको लनलम्त स्थानीर् कर तथा शलु्क सङ्किन गने, आर् सङ्किनको प्रशासलनक व्र्वस्था गना 

वाञ्छनीर् भएकोि ेनेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बर्ोलिर् दार्ाा गाउँपालिकाको 

गाउँ सभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ ।  
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१. सङ््कमिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नार् 'दार्ाा गाउँपालिकाको आलथाक ऐन, २०७९' रहकेो छ 

।  

    (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावन १ गतेदेलि दार्ाा गाउँपालिका क्षेत्रभरी िाग ूहुनेछ ।  

२. सम्पमि कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसुचूी (१) बर्ोलिर् सम्पलि कर िगाइने  छ ।  

३. मसफाररस दस्तुर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसुचूी (२) बर्ोलिर् लसफाररस दस्तरु लिइन ेछ ।  

४. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन, िोटो, 

िलिबटुी, बनकस, कवािी र्ाि र प्रचलित काननुिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुबाहकेका अन्र् र्तृ 

वा र्ाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, पवाँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्र्वसालर्क कारोबार गरेवापत 

अनसुचूी (३) बर्ोलिर् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।  

५. घरेि ुतर्ा साना उद्योगको समजािन तर्ा मसफाररस : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र स्थापना हुने घरेि ु

तथा साना उद्योगको सलिार्न तथा लसफाररसका िालग अनसुचूी ४ बर्ोलिर् कर िगाइने छ ।  

६. रमजष्ट्रेसन पास मसफाररस दस्तुर : दार्ाा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका  घरिग्गा पासका िालग अनसुचूी 

- ५ बर्ोलिर् हुने छ ।  

७. चार मकल्िा प्रिामित बैङ््कक तर्ा अन्र् प्रर्ोजन : दार्ाा गाउँपालिकालभत्र चारलकल्िा प्रर्ालित 

बैङ्क तथा अन्र् प्रर्ोिनका िालग अनसुचूी ६ बर्ोलिर् हुने छ ।  

८. घर जग्गा िूल्र्ाङ््ककन : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्रका घरिग्गा र्लू्र्ाङ्कनका िालग अनसुचूी ७ 

बर्ोलिर्को शलु्क िगाइने छ ।  

९. मनजी र सािुदामर्क मवद्यािर्को किावृमि : र्स दार्ाा गाउँपालिका लभत्रका लनिी र सार्दुालर्क 

लवद्यािर्को कक्षावलृिको अनरु्लत लसफाररसका िालग अनसुचूी ८ बर्ोलिर् शलु्क लिइन ेछ ।  

१०. व्र्मिगत घटना दताा : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्र व्र्लिगत घटना दतााका िालग अनसुचूी ९ 

बर्ोलिर् शलु्क लिइने छ ।  
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११. िािपोत कर : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्र तोलकएबर्ोलिर् र्ािपोतका िालग अनसुचूी १० 

बर्ोलिर् कर लिइने छ ।  

१२. घट्ट कर : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्रका घट्ट दताा  िगार्तका कार्का िालग अनसुचूी १२ 

बर्ोलिर् घट्ट कर िगाइने छ ।  

१३. नक्सा पास दस्तुर : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्र भवन संरचना लनर्ाािका िालग नक्सा पास गना 

अनसुचूी १३ बर्ोलिर् दस्तरु िगाइन ेछ ।  

१४. र्ोजना तर्ा कार्ाक्रि सिेतका सम्झौता सेवा िुल्क : र्स दार्ाा गाउँपालिकाका र्ोिना तथा 

कार्ाक्रर् सम्झौता सेवा शलु्क अनसुचूी १४ बर्ोलिर् हुनेछ ।  

१५. िनोरञ्जन कर : र्स दार्ाागाउँपालिलभत्र तोलकएका शीर्ाकर्ा र्नोरञ्िन कर अनसुचूी १५ 

बर्ोलिर् हुने छ ।  

१६. मवकास सेवा िुल्क / बहाि मबटौिी  दस्तुर : र्स दार्ाा गाउँपालिकालभत्र अनसुचूी १६ 

बर्ोलिर् लवकास सेवा शलु्क / लबटौिी  दस्तरु िगाइन ेछ ।  

१७. कृमि मवकास र पिु सेवा कर : दार्ाा गाउँपालिकार्ा कृलर् लवकास र पश ुसेवा कर अनसुचूी १७ 

बर्ोलिर् हुने छ ।  

१८. गाउँपामिकाबाट पिुपंिी मनर्ाात तर्ा पिु क्वारेन्टाइन प्रर्ोजनार्ा स्वास््र् परीिि िुल्क 

: र्स दार्ाा गाउँपालिकाबाट पशपंुलक्ष लनर्ाात तथा पश ु क्वारेन्टाइन प्रर्ोिनाथा स्वास््र् परीक्षि 

शलु्क अनसुचूी १८ बर्ोलिर् हुनेछ ।  

१९. न्र्ार् सेवा िुल्क : र्स दार्ाा गाउँपालिकार्ा न्र्ार्ीक सलर्लतिे न्र्ार् सेवा प्रदान गरे वापत ्

अनसुचूी १९ बर्ोलिर्को शलु्क लिइन ेछ ।  

२०. घर जग्गा बहाि कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 

गोदार्, टहरा, छपपर, िग्गा वा पोिरी परैू वा आंलशक तवरि े बहािर्ा लदएकोर्ा अनसुचूी २० 

बर्ोलिर् घर िग्गा बहाि कर िगाइन ेर असिु गररनेछ ।  
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२१. बेरुजु : र्स दार्ाा गाउँपालिका अन्तगात र्हािेिा परीक्षिको कार्ाािर्बाट उल्िेलित बेरुि ु

अनसुचूी २१ बर्ोलिर् हुने छ ।  

२२. स्वास््र् िाखा तर्ा िातहतका कार्ाािर् अन्तगात िुल्क दस्तुर : र्स दार्ाा 

गाउँपालिकालभत्रका स्वास््र् शािा तथा र्ातहतका कार्ाािर् अन्तगात प्रदान गररन ेसेवार्ा अनसुचूी 

२२ बर्ोलिर्  दस्तरु िगाइन े छ । 

                                                    

 

अनुसूची  १ 

सम्पमि कर 

१ कच्ची घरको घर कर ५० 

२ ढुङ्गा, िस्ता पाता, टार्िको छाना भएको घर कर १०० 

३ पक्कीघरको घर कर (न्र्नुतर् १ तिा रु २०० प्रलत तिा थप रु.१००) १०० 
िम्र्ा   

 

अनुसूची २  

मसफाररस दस्तुर 

४ अङ्रेिीर्ा गररन ेसव ैलसफाररस १००० 
५ नागररकता लसफाररस लनशलु्क 

६ नागररकता प्रलतलिलप लसफाररस 
              

लनशलु्क 
७ नाता प्रर्ालित स्वदशे प्रर्ोिन ३०० 
८ नाता प्रर्ालित लवदशे प्रर्ोिन १००० 
९ नाता कार्र् लसफाररस ३०० 

१० पाररवाररक लववरि लसफाररस ३०० 
११ बसोबास प्रर्ालित लसफाररस ७०० 
१२ नावािक लसफाररस १०० 
१३ िन्र् लर्लत प्रर्ालित लसफाररस ३०० 
१४ वैवालहक सम्बन्ध प्रर्ालित लसफाररस ७०० 
१५ अलववालहत प्रर्ालित लसफाररस ३०० 
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१६ नार्, थर, िन्र् लर्लत लसफाररस ३०० 

१७ िीलवत रहकेो लसफाररस २५० 
१८ व्र्लिगत लववरि प्रर्ालित लसफाररस ३०० 
१९ चाररलत्रक प्रर्ालित लसफाररस ७०० 
२० सम्बन्ध लवच्छेद प्रर्ालित लसफाररस ७०० 

२१ िानपेानी, टेलिफोन ििान, नार्सारी, ठाउँसारी 
लसफाररस 

५०० 

२२ लवद्यतु लर्टर ििान लसफाररस(घरार्सी) ५०० 

२३ लवद्यतु लर्टर ििान लसफाररस (उद्योग) ३५०० 

२४ र्ोिना दताा सम्झौता लसफाररस ३०० 

२५ लशक्षक/कर्ाचारी सरुवा लसफाररस ५०० 

२६ लनिी  लवद्यािर् ठाउँसारी ५००० 
२७ सार्दुालर्क लवद्यािर् ठाउँसारी १००० 

 

अनुसूची ३  

जमडबुटी, वन्र्जन्तु तर्ा  जीवजन्तु कर 

२८ सठुो, वेसार, लटर्रु, अदवुा र िलिवटुीिन्र् प्रलत लक्वन्टि २० 

२९ चौपार्ालनकासी दस्तुर प्रलत गोटा(भेिा बाख्रा िसी बोका) लसफाररस २५ 

३० चौपार्ालनकासी दस्तुर प्रलत गोटा(राँगा भैसी) लसफाररस १०० 

 

                                                                                                       अनुसूची  ४  

घरेि ुतर्ा साना उद्योगको सजामिन तर्ा मसफाररस 

३१ ठूिा उद्योग लसफाररस ५००० 

३२ र्झौिा उद्योग लसफाररस २५०० 

३३ साना तथा घरेि ुउद्योग लसफाररस १५०० 

३४ व्र्वसार् बन्द तथा नार् पररवतान लसफाररस ५०० 

३५ र्लदरा व्र्वसार् संचािन अनरु्लत लसफाररस (िदु्रा) ७००० 

३६ र्लदरा व्र्वसार् लसफाररस (थोक) १२००० 

३७ संघ संस्था दताा लसफाररस ३५०० 

३८ सव ैलकलसर्का र्चुलु्का/लसफाररस ७०० 

३९ पिलटङ्ग इिाित प्रलत रोपनी लसफाररस २५०० 

४० पर्ाटन स्तरीर् होटि लसफाररस २००० 
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४१ होटि दतााको लसफाररस २००० 

४२ िघलुविीर् संस्था दताा लसफाररस १००० 

४३ पेन्सन लसफाररस १००० 

४४ लनिी वैंक स्थापना अनरु्लत लसफाररस ८००० 

४५ िग्गा धनी पिूाा प्रलतलिलप लसफाररस ३०० 

४६ घर कार्र् लसफाररस १००० 

४७ घरबाटो प्रर्ालित ७०० 

४८ सब ैलकलसर्का लसफाररस ३०० 

 

                                                                                                अनुसूची ५ 

रमजष्ट्रेिन पास मसफाररस दस्तुर 

४९ पलहिो लकिा लसफाररस ७०० 

५० पलहिो लकिापलछ थप प्रलत लकिा  लसफाररस २०० 

५१ टे्रस नक्सा लनर्ााि प्रलत लकिा लसफाररस ४०० 

५२ िग्गा दताा वा नार्सारी लसफाररस छ रोपनीसम्र् लसफाररस ७०० 

५३ रालिनार्ा, बकस पत्र लसफाररस  १००० 

५४ अशं वण्िा लसफाररस ७०० 

५५ घर नक्सा नार्सारी लसफाररस १००० 

५६ उद्योग नार्सारी ठूिो लसफाररस २००० 

५७ उद्योग नार्सारी र्झौिा लसफाररस १५०० 

५८ उद्योग नार्सारी सानो लसफाररस १००० 

५९ घट्ट बन्द लसफाररस तथा प्रर्ालित ५०० 

६० कुटानी लपसानी लर्ि लसफाररस एवं लवक्री २००० 

६१ सलर्ि काठ लचरानी लसफाररस ३००० 

 

अनुसूची ६  

चार मकल्िा प्रिामित वैंक तर्ा अन्र् प्रर्ोजन 

६२ पलहिो लकिा ७०० 

६३ पलहिोलकिा पलछ थप प्रलत लकिा २०० 

६४ अलर्न िटन दस्तरु २५०० 

 

                                                                                                         अनुसूची ७ 
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घर जग्गा िूल्र्ाङ्ककन 

६५ १ िाि दलेि ५ िाि सम्र् ७०० 
६६ ५ िाि दलेि १० िाि सम्र् ८०० 
६७ १0 िािदलेि १५ िाि सम्र् ९०० 
६८ १५ िाि दलेि २० िाि सम्र् १००० 
६९ २० िाि दलेि र्ालथ १२०० 

 
 
 

सम्पिी प्रिामिकरि/िेनदेन प्रिामित 

 
७० ५०००० दलेि ५००००० सम्र्  ५०० 
७१ ५००००० दलेि १०००००० सम्र् ६०० 
७२ १०००००० दलेि २०००००० सम्र् ७०० 
७३ २००००००० दलेि ३०००००० सम्र् ८०० 
७४ ४०००००० दलेि र्ालथ ९०० 
७५ आर्श्रोत प्रर्ालित ५०० 

                                                                                             

                                                                                               अनसुचूी ८ 

मनजी मवद्यािर्को किा बृमि (अपगे्रड) 

७६ आधारभतू स्तर १००० 

 

सािुदामर्क मवद्यािर्को किा वृमि (अपगे्रड) 

७७ आधारभतूस्तर ५०० 
७८ र्ाध्र्लर्कस्तर १००० 

७९ क्र्ाम्पस / किेिस्तर १५०० 

८० र्ाका लसट प्रलतलिलप ३०० 
८१ लशक्षक लनर्लुि अलभिेलिकरि ५०० 

 

अनसुचूी ९ 

व्र्मिगत घटना दताा 
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८२ व्र्लिगत घटना दताा ३५ लदन पलछ २०० 
८३ व्र्लिगत घटना दताा प्रलतलिलप ५०० 

 

अनुसूची १०  

व्र्वसार् दताा िुल्क 

 
८४ र्ोबाइाि लचरानी लर्ि दताा ४००० 
८५ िेरी उद्योग दताा  १००० 
८६ लनर्ााि व्र्वसार् ईिाित पत्र दस्तरु २५००० 
८७ परार्शा सेवा दताा  १५०० 
८८ १ िािसम्र् पिुी भएका व्र्वसार् ५०० 
८९ १ िािदलेि ५ िाि पिुी भएका व्र्वसार् १००० 
९० ५ दलेि २० िाि सम्र् पिुी भएका व्र्वसार् २५०० 
९१ २० िाि भन्दा र्ालथ पिुी भएका व्र्वसार् ५००० 

 
 

व्र्वसार् नवीकरि दस्तुर 

९२ र्ोबाइाि लचरालन र्लेसन  २००० 
९३ िेरी उद्योग नलवकरि ५०० 
९४ लनर्ााि व्र्वसार् ईिाित पत्र नलवकरि १०००० 
९५ परार्शा सेवा नलवकरि ८०० 

९६ १ िाि सम्र् पिुी भएका २५० 

९७ ५ दलेि २० िाि सम्र् पिुी भएका ५०० 
९८ २० िाि भन्दा र्ालथ पिुी भएका १००० 

९९ संघसंस्था, इन्स्टीच्र्टु आलद दताा ३००० 

१०० क्िव दताा १००० 

 

                                                                                       अनुसूची ११ 

िािपोत कर (पाखो तफा  प्रमत रोपनी) वक्र्ौताको २५ प्रमतित जररवाना  लाग्न े

१०१ अब्बि २० 
१०२ दोर्र् १५ 
१०३ लसर् १० 
१०४ चार ५ 
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िािपोत कर (खेत तफा /धनहर प्रमत रोपनी ) वक्र्ौताको 25 प्रमतित जरिवाना लाग्न े

 

१०५ अब्बि २० 
१०६ दोर्र् ३० 
१०७ लसर् २० 
१०८ चार १० 

 

अनुसूची १२ 

घट्ट कर 

१०९ नर्ाँ घट्ट दताा ५०० 
११० लवद्यतुबाट तथा अन्र् इन्धनबाट चल्न ेलर्ि दताा १००० 
१११ ३ र्लहना सम्र् संचािन हुने  २५० 
११२ ५र्लहना सम्र् संचािन हुन े ४५० 
११३ १२र्लहना संचािन हुन ५०० 

 

अनुसूची १३ 

नक्सापास दस्तुर 

११४ कच्ची घरको RCC बाहके एकर्षु्ट  १००० 

११५ RCC को िालग बिार क्षते्रर्ा प्रलत स्क्वार्र लफट प्रलत तिा  १० 

११६ RCC को िालग अन्र् क्षते्रर्ा प्रलत स्क्वार्र लफट प्रलत तिा  ५ 
११७ घरको अलभिेलिकरि RCC प्रलत स्क्वार्र लफट प्रलत तिा  १० 
११८ घर िग्गार्ा अलभिेलिकरि कच्ची घरको बिार क्षेत्रर्ा एकर्षु्ट  २५०० 

 

                                                                                          अनुसूची १४  

र्ोजना तर्ा कार्ाक्रि सम्झौता सिेतका सेवा िुल्क 

११९ १ िाि सम्र् १५० 
१२० १ िाि दलेि ५ िाि सम्र् ७५० 
१२१ ५ िाि दलेि १० िाि सम्र् १००० 
१२२ १० िाि दलेि २० िाि सम्र् २००० 

१२३ २०िाि दलेि ३० िाि सम्र् ३००० 

१२४ ३० िाि दलेि ४० िाि सम्र् ४००० 
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१२५ ४० िाि दलेि ५० िाि सम्र् ५००० 

१२६ ५० िाि दलेि ६० िाि सम्र् ६००० 
१२७ ६०िाि र सो भन्दा र्ालथ १०००० 
१२८ अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्क ५००० 
१२९ नक्सा पास लकताव ५०० 

 

 अनुसूची १५ 

िनोरोञ्जन कर 

िेिा कर, जात्राकर अन्तगात 

१३० ठूिो  व्र्ापार कर ५००० 
१३१ कृलर् िन्र् व्र्ापार कर ४००० 
१३२ साना िदु्रा पसि कर ५० 
१३३ लसनेर्ा हि कर ५०० 
१३४ पशपुकं्षी व्र्ापार १००० 
१३५ कट लपङ २५० 

 

                                                                                                  अनुसूची १६ 

मवकास सेवा िुल्क दस्तुर/बहाि मबटौिी िुल्क  

(सावाजमनक तर्ा सरकारी जग्गामा वनाएका भौतिक सिंचनाहरुको लातग) 

१३६ विार क्षेत्रका पलक्क घर दताा ८००० 
१३७ विार क्षेत्रका पलक्क घर नलवकरि ४००० 
१३८ विार क्षेत्रका कलच्च घर दताा ५००० 
१३९ विार क्षेत्रका कलच्च घर नलवकरि २५०० 
१४० विार क्षेत्रका थोक पसि १००० 
१४१ विार क्षेत्रका फुटकर पसि ५०० 
१४२ विार क्षेत्रका टहराहरु १००० 
१४३ कृलर् सिक छेउछाउका फुटकर पसि १००० 
१४४ कृलर् सिक छेउछाउका थोक पसि ३००० 

 
                                                                                                   अनुसूची १७ 

                                                                                      कृमि मवकास र पिुसेवा कर 

१४५ सर्हु दताा शलु्क ५०० 
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१४६ सर्हु नलवकरि शलु्क २५० 

१४७ कृलर्/पश ुपािन सहकारी दताा शलु्क १००० 
१४८ कृलर् तथा पश ुपािन सहकारी नलवकरि शलु्क ५०० 

१४९ कृलर्/पश ुपािन फर्ा दताा  ८०० 

१५० कृलर्/पश ुपािन फर्ा नलवकरि शलु्क ४०० 

                                                                                  अनुसूची १८ 

                                     गाउँपामिकाबाट पिुपंिी मनर्ाात तर्ा पिु क्वारेन्टाइन प्रर्ोजनार्ा स्वास्र् पररिि िुल्क 

१५१ गाइा,भैसी,राँगो,गोरु,बङ्गरु  १०० 
१५२ भेिा बाख्रा ५० 
१५३ कुिरुा हाँस ५ 

 
पिु सेवा िाखा/सेवा केन्रिा उपचार सेवा िुल्क 

१५४ गाइा,भैसी,राँगो,गोरु,बङ्गरु  १० 
१५५ भेिा बाख्रा ५ 
१५६ कुिरुा हाँस १ 
१५७ कुकुर लबरािो ५० 

               
                                               पिु सेवा िाखा/सेवा केन्रिा पिुपंिी बन््र्ाकरि सेवा िुल्क 

१५८ साँढे ५० 
१५९ बोका थरु्ा २० 
१६० राँगो १०० 
१६१ कुकुर  १०० 
१६२ बँगरु ५० 

 

                                                                                                       अनुसूची १९ 

न्र्ार् िाखा अन्तगात 

१६३ उिरुी तनवेदन दस्िुि १०० 

१६४ प्रलत उिर दस्तरु  १०० 

१६५ र्ेिलर्िाप दस्तुर(दइुा पक्षबाट) १००० 

 

                                                                                                        अनुसूची २० 
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घर बहाि कर 

१६६ घरबहाि कि १०  प्रतिशि 

 

                                                                                                     अनुसूची २१ 

बेरूजु 

१६७ बेरुि ु तोकेबर्ोलिर् 

 

                                                                                                        अनुसूची २२ 

स्वास््र् िाखा तर्ा िातहतका कार्ाािर् अन्तगात सेवा िुल्क दस्तुर 

१६८ ओ.लप.लि. शलु्क  10 

१६९ एक्सरे सादा 300 

१७० लभलिर्ो एक्सरे 400 

 
ल्र्ाव सेवा िुल्क 

१७१ ADA 300 

१७२ ALP 150 

१७३ ASO 150 

१७४ B. Gulcose fasling  80 

१७५ B Gulcose Rendom 80 

१७६ B UREA 120 

१७७ BETA HCG 1000 

१७८ BLOOD GROUP 75 

१७९ BODY FLUID ANALYSIS 350 

१८० BT 30 

१८१ BT,CT 60 

१८२ CALCIUM 250 

१८३ CBC 300 

१८४ CLINICAL FIELD 1000 

१८५ CROSS MATCH 100 

१८६ CRP 150 

१८७ CT 30 

१८८ DC 40 

१८९ ESR 40 

१९० FULL ANC 500 
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१९१ GRAMS STAIN 100 

१९२ H PYLORI 300 

१९३ HB 50 

१९४ HBA1C 700 

१९५ HBSAG 150 

१९६ HCV 200 

१९७ HDL 150 

१९८ K 150 

१९९ KETONE BODY(ACETONE) 100 

२०० LFT 700 

२०१ LIPID PROFILE 500 

२०२ MANTOUX 80 

२०३ MICROALBUMIN TEST 600 

२०४ NA 150 

२०५ NA,K 300 

२०६ OCCULT BLOOD 100 

२०७ PLATELET COUNT 50 

२०८ POTASSIUM(K) 150 

२०९ RA FACTOR 120 

२१० S.ALBUMIN 100 

२११ S.BILIRUBIN T&D 300 

२१२ SEMEN ANALYSIS 100 

२१३ SEROLOGY 450 

२१४ SGoT 150 

२१५ SGPT 100 

२१६ SODIUM(NA) 150 

२१७ SPUTUM FOR AFB 10 

२१८ T.CHOLESTEROL १५० 

२१९ T.PRONINE I १०० 

२२० TC ४० 

२२१ TC,DC,ESR १२० 

२२२ TFT १००० 

२२३ TRIGLYCERIDE २०० 

२२४ TROPONINE I ४०० 

२२५ UPT ५० 

२२६ URINE FOR KETONE १०० 

२२७ URINE R/E ५० 

२२८ VDRL/RPR १०० 

२२९ WIDAL ८० 

                                                                                                                                  आज्ञाले 
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                                                                                                                                    िेशम ओली 

     प्रमुख प्रशासकीय अतिकृि 


