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नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को 
अर्य सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको  

बबधेर्क, २०७४ 
प्रस्तावनााः 
सिद्धार्थनगरनगरपासिकाको आर्र्थक वर्थ २०७४।०७५ को अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको 
ननसित्त स्र्ानीर् कर, शुल्क तर्ा दस्तुर िंकिन गने, छुट ददने तर्ा आर् िंकिनको 
प्रशािननक ब्र्बस्र्ा गनथ बाञ्छनीर् भएकोिे,  
नेपािको िंववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि नगर िभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
१· िंक्षिप्त नाि र प्रारम्भः (१)र्ि ऐनको नाि “आर्र्यक ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको नगर िभा बाट पाररत भएको सिनत देखि सिद्धार्थनगर 
िेत्रिा िागू हुनेछ । 

 
२· पररभार्ा र ब्र्ाखर्ाः 
 (क) सम्पत्ततकर भन्नािे कुनै ब्र्जतत वा िंस्र्ाको स्वासित्विा नगरपासिकाको िेत्रसभत्र रहेको 

िग्गा र िो िग्गािा बनेको स्र्ाई िंरचना (घर, गोठ, टहरा, गोदाि आदद ििेतिा ) 
िा नगरपासिकािे िगाउने कर भन्ने बुखिन्छ । 

(ख) पटके सवारीकर भन्नािे नगरपासिकािे आफैं िे बनाएको वा कुन ै ननकार्बाट 
नगरपासिकािा हस्तान्तरण भै आएको िडकबाट गुड्ने िबारी िाधनिा िगाउने कर 
भन्ने बुखिन्छ । 

(ग) सबारी साधनकर भन्नािे नगरपासिका िेत्रसभत्र दताथ भएका िबारी िाधनिा िगाउने कर 
भन्ने बुखिन्छ ।  

(घ) घरजग्गा कर भन्नािे एकीकृत िम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा बनेकोघर र िोही 
िग्गािा िगाइने कर भन्ने बुखिन्छ । 

(ङ) मािपोत भन्नािे एकीकृत िम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा िगाइने िािपोत वा भूिीकर 
भन्ने बुखिन्छ ।  

प्रमाणीकरण गनेको  
नाम:श्री हररबहादरु महत 
पद: नगरसभा अध्र्क्ष 
लमतताः २०७४।३।२९ 
पषृ्ठ संख्र्ा: ४७ 
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(च) बाह्र् आर् भन्नािे नगरपासिकािाई नेपाि िरकारबाट प्राप्त हुन ेििानीकरण अनुदान, 
िशतथ अनुदान, अन्र् अनुदान, बबसभन्न दात्त ृ ननकार्हरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तर्ा 
नेपाि िरकार एवं अन्र् ननकार्हरूबाट प्राप्त हुने ऋण तर्ा अन्र् बाह्र् आर् ििते 
भन्ने बुखिन्छ । 

 
३· सम्पत्ततकराः  
(१) सिद्धार्थनगर नगरपासिका िेत्रसभत्र कुन ै ब्र्जतत वा िंस्र्ाको स्वासित्विा रहेको िग्गा र िो 

िग्गािा बनेको स्र्ाई िंरचना (घर, गोठ, टहरा, गोदाि आदद ििेत) िा एकीकृत 
िम्पजत्तकर िगाइने र अिूिउपर गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि िगाइने िम्पजत्तकर अनुसूर्ि (१) बिोजिि हुनेछ । 
(३) एकीकृत िम्पजत्तकर ननधाथरण प्रर्ोिनका िार्ग िग्गाको िलू्र्ांकन गदाथ नगर िभा बाट  

पाररत  न्र्ुनति िूल्र्ांकनिाई आधार सिइनेछ । 
(४) एकीकृत िम्पजत्तकर ननधाथरण प्रर्ोिनका िार्ग कुनैपनन भौनतक िंरचनाको िूल्र्ांकन गदाथ 

अनुसूर्ि (२) िा उल्िेखित दर अनुिार गररनेछ । 
(५) एकीकृत िम्पजत्तकर ननधाथरण प्रर्ोिनका िार्ग कुनैपनन भौनतक िंरचनाको िूल्र्ांकन गदाथ 

अनुसूर्ि (३) िा उल्िेखित दर अनुिार ह्राि कट्टी गररनेछ । 
(६) नेपाि िरकारको पूणथ स्वासित्विा रहेका िग्गा तर्ा िो िग्गािा बनेका भौनतक िंरचनािा 

एकीकृत िम्पजत्तकर िगाइने छैन । 
(७) उपदफा (१) बिोजिि एकीकृत िम्पजत्तकर िागेको िम्पनतिा  घरिग्गाकर तर्ा िािपोत वा 

भूिीकर िाग्ने छैन । तर एकीकृत िम्पजत्तकर िागू हुनु भन्दा अनघ (आ ब २०६९।०७० 
भन्दा अनघल्िो आ ब िम्ि) को बतर्ौता घरिग्गा कर तर्ा िािपोत अशुिी गनथ र्ि 
दफािे बाधा पुर्ाथएको िाननने छैन ।  

४· मािपोत तर्ा भूमीकर : (१) एकीकृत िम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा  अनुसूर्ि (४) 
बिोजिि िािपोत तर्ा भूिीकर िगाइने र अिूिउपर गररनेछ ।  

५· घरजग्गा कर: (१) एकीकृत िम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा  अनुसूर्ि (५) बिोजिि 
घरिग्गाकर िगाइने र अिूिउपर गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि घरिग्गा कर ननधाथरण प्रर्ोिनका िार्ग भौनतक िंरचनाको िूल्र्ांकन 
गदाथ अनुसूर्ि (३) िा उल्िेखित दर अनुिार ह्राि कट्टी गरी िूल्र्ांकन गररनेछ । 
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६· घरबहाि कर: (१)नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै ब्र्जतत वा िंस्र्ािे ब्र्ापाररक भवन, घर, 
पिि, ग्र्ारेि, गोदाि, टहरा, छप्पर, िग्गा, पोिरी आदद पूरै वा आंसशक तबरिे 
बहाििा ददएकोिा अनुसूर्ि (६) बिोजिि घरिग्गा बहािकर िगाइने र अिूिउपर गररनेछ । 

  
७· पेशा व्र्वसार् कर:(१)नगरपासिका िेत्रसभत्र व्र्ापार, व्र्बिार् वा िेवािा पूिोगत िगानी र 

आर्र्थक बारोबार ििेतका आधारिा अनुसूर्ि (७) बिोजिि पेशा व्र्विार् कर िगाइने र 
अिूि उपर गररनेछ । 

८· सवारी साधनकर: (१)नगरपासिका िेत्रसभत्र दताथ भएका िबारी िाधनिा अनुसूर्ि (८) बिोजिि 
िबारी िाधनकर िगाइने र अिुिउपर गररनेछ । तर,प्रदेश कानून स्वीकृत भ ैिो कानूनिा 
अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा िोही बिोजिि हुनेछ । 

९· पटके सबारी कर: (१)नगरपासिकािे आफैं िे बनाएको वा कुन ै ननकार्बाट नगरपासिकािा 
हस्तान्तरण भै आएको िडकबाट गुड्न ेिबारी िाधनिा अनुसूर्ि (९) बिोजिि पटके िबारी 
कर िगाइने र अिुिउपर गररनेछ । र्ि कार्थको िार्ग ननिी िेत्रको ििेत िहर्ोग सिन 
िककन ेछ l   

 
१०· ववज्ञापन कर: (१) नगरपासिका िेत्रसभत्र हुने बबसभन्न प्रकारका बबज्ञापनिा अनुसूर्ि (१०) 

बिोजिि बबज्ञापन कर िगाइने र अिुिउपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भै िो 
कानूनिा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा िोही बिोजिि हुनेछ । 

 
११· मनोरञ्जन कर: (१) नगरपासिका िेत्रसभत्र हुन े बबसभन्न प्रकारका िनोरञ्िन व्र्विार्िा 

अनुसूर्ि (११) बिोजिि िनोरञ्िनकर िगाइन े र अिुिउपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून 
स्वीकृत भै िो कानूनिा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा िोही बिोजिि हुनेछ । 

 
१२· सेवा शुल्क: (१) एकककृत िम्पनतकर अिुिी गदाथ  अनुसूर्ि (१२) िा उल्िेि भए बिोजिि 

अनतररतत िेवा शूल्क सिईनेछ । 
 
१३· घर नक्सापास दस्तुर: (१) नगरपासिकािे आफ्नो िेत्रसभत्र बनेका भौनतक िंरचनाहरूको 

अनुसूर्ि (१३) िा उल्िेि भए बिोजििको दरिा नतिापाि दस्तुर िगाइने र अिूिउपर 
गररनेछ । 
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१४· पार्कय ङ शुल्क: (१) नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै िबारी िाधनिाई पाककथ ङ िुबबधा उपिब्ध 
गराए वापत अनुसूर्ि (१४) िा उल्िेि भए बिोजििको दरिा पाककथ ङ शुल्क िगाइने र अिुि 
उपर गररनेछ । 

(२) िबारी िाधनको चाप र ककसिि, िडकको ििता, उपर्ुतत स्र्ानको उपिब्धता आददिाई 
िध्र्निर गरी नगर कार्थपासिकािे आबश्र्क कार्थबबर्ध तर् गरी िबारी िाधनहरूका िार्ग 
िशुल्क पाककथ ङको ब्र्बस्र्ापन गनथितनेछ । 

१५· बहाि बबटौरी ,हाट बजार  शुल्क: (१) नगरपासिका िेत्रसभत्र नगरपासिका आफैं िे ननिाथण 
गरेका वा रेिदेि वा िञ्चािन गरेका पिि वा हाट बिारबाट शुल्क िंकिनका िार्ग 
नगरपासिकािे आबश्र्क कार्थबबर्ध बनाई ननददथष्ट गरेका िेत्रको िूर्च तर्ार गरी िोही 
आधारिा बहाि वा शुल्क ननधाथरण गररनेछ । िुबबधा उपिब्ध गराए वापत अनुिुची (१६) 
िा उल्िेि भए बिोजििको दरिा शुल्क िगाइने र अिुि उपर गररनछे । र्ि कार्थका िार्ग 
ननिी िेत्रको ििेत िहर्ोग सिन ितनेछ । 

१६. शुल्क दस्तूर = नगर पासिकािे उपिब्ध गराउने बबसभन्न सिफाररि वापत अनुिूची (१५) 
अनुिारको दस्तुर सिईनेछ  

१७. बसपाकय  प्रवेश/पार्किं ग शुल्क (१ ) नगरपासिका िेत्रसभत्र नगरपासिका आफैं िे ननिाथण गरेका 
वा रेिदेि वा िञ्चािन गरेका बिपाकथ िा िवारीका िाधन प्रवेश गरे वापत कार्थबबर्ध बनाई  
शुल्क ननधाथरण गररनेछ । िुबबधा उपिब्ध गराए वापत अनुिुची (१७) िा उल्िेि भए 
बिोजििको दरिा प्रवेश शुल्क िगाइने र अिुि उपर गररनेछ । र्ि कार्थका िार्ग ननिी 
िेत्रको ििेत िहर्ोग सिन िककनेछ । 

१८.  आर् प्रक्षेपण:  
 (१) नगरपासिकाको चािु  आ ब २०७४।०७५ का िार्ग र्ि ऐन बिोजिि तोककएका कर, 

शुल्क तर्ा दस्तुरहरूका आधारिा अनुिान गररएको आन्तररक आर् र अनुिाननत बाह्र् आर् 
ििेतिाई एकीकृत गरी कार्ि भएको कूि अनुिाननत  आर् बिेट अनुिूर्च (१८) िा 
उल्िेि भए बिोजिि हुनेछ । 

१९.  कर छुट तर्ा जररवाना 
 १. र्ि ऐन बिोजिि तोककएको अवर्ध सभत्र बुिाउने करदातािाई ददईएको छुट बाहेक  कर 

नतने दानर्त्व भएका व्र्जतत वा िंस्र्ाहरुिाई कुन ैपनन ककसििको कर छुट ददईने छैन । 
   २. नगरपासिका बाट अिुि गररने एकककृत िम्पनत करिा ननदेसशकािा तोककए  अनुिार छुट 

र िररबानाको व्र्वस्र्ा गररएको छ           
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२०. कर तर्ा शुल्क सकंिन सम्बत्न्ध कार्यववर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनुिार कर तर्ा 
शुल्क िंकिन िम्बजन्ध कार्थववर्ध नगर कार्थपासिकािे तोके अनुिार हुनेछ । 

(१) बबबबधाः (१) नपेािको िंववधान २०७२ को धारा ५७(५), १०९, १६२(४), १९७, २१४(२),  
२२१(२), र २२६(१) िँग िम्बजन्धत अनुिूर्च ९ अनुिार िंघ, प्रदेश र स्र्ानीर् तहको 
अर्धकारको िािा िूचीिा परेका अर्धकारहरूको हकिा प्रदेश तर्ा िंघीर्  कानून स्वीकृत भ ै
िोही कानून हरूिा ब्र्बस्र्ा भए बिोजिि हुनेछ ।  

(२) कर, शुल्क तर्ा दस्तुरहरूको दर ननधाथरण गदाथ स्र्ानीर् स्वार्त्त शािन ऐन, २०५५ तर्ा 
स्र्ानीर् स्वार्त्त शािन ननर्िाविी,२०५६ तर्ा स्र्ानीर् ननकार् आ प्र ननर्िाविी २०६४ िा 
उल्िेखित न्र्ुनति तर्ा अर्धकति िीिािाई आधार िान्न िककनेछ ।  

(३) र्ि ऐन बिोजििको कर, शुल्क तर्ा दस्तुर िंकिनका िार्ग नगरपासिकािे ननिी िेत्रको 
िीप, ििता र पूँिीिाई अर्धकति उपर्ोग गनेगरी आबश्र्क रणनीनत ननिाथण गरी 
साबयजतनक तनजी साझदेारी (Public Private Partnership - PPP) को अबधारणा अनुिार 
आबश्र्कता र प्रभावकाररता ििेतिाई िध्र्निर गरी केही अर्ोिनाहरू कार्ाथन्वर्न गनथ 
ितने छ ।  

(४) आफ्नो अर्धकार िेत्र सभत्रको कर, शुल्क तर्ा दस्तुरहरू ननधाथरण एव ंिंकिन गने िन्दभथिा 
नगरपासिकािे िरकारी वा गैरिरकारी िंस्र्ा, नगरबािीहरू र िरोकारवािाहरू ििेतको 
आबश्र्क परािशथ एवं िहर्ोग सिन ितनेछ । 

(५ नगरका बबसभन्न स्र्ानिा अस्र्ाइ रूपिा बिोबाि गरररहेका नागररकहरूिाई करको दार्रािा 
ल्र्ाउन नगरपासिकािे आबश्र्क कानर्थबर्ध तर्ार गरी िागू गनथ ितनेछ । 

६) र्ि ऐनिा उल्िेि भएका ब्र्बस्र्ाहरुको हकिा र्िै ऐन बिोजिि र अन्र् उल्िेि नभएका 
प्राबधानहरूको हकिा बबगतिा नगरपासिकाको पररर्दिे स्वीकृत गरेका बबननर्ि, कार्थबबर्ध, 
ननदेसशका,ननणथर्हरु र प्रचसित कानूनिा उल्िेि भएबिोजिि हुनेछ । 

(७) र्ि ऐनिा उल्िेि भएका प्राबधानहरु िंघीर् वा प्रादेसशक कानूनिँग बाखिएिा बाखिएको 
हदिम्ि अिान्र् हुने छन ्।  
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l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;4fy{gu/ 

cfly{s P]g @)&$ sf] bkmf #-%_ ;+u cg;rL -%_ 

ef}lts ;+/rgfsf] Xf;s§L b/ 

 

;+/rgfsf] 

lsl;d 

 

;+/rgfsf] 

cfo' 

kSsf 

hf]8fO{df 

9nfO{ 

df6f]sf] 

hf]8fOdf 

9nfO{ 

kSsf 

hf]8fO{df 

h:tf jf 

6fonsf] 

5fgf 

df6f]sf] 

hf]8fO{ e} 

h:tf jf 

6fon 5fgf 

;]8 9'+uf jf 

OF6fsf] 

kvf{n 

sRrL] 3/ 

! - % jif{ !) !@ !% !* @) @) @) 

^ - !) jif{ @) @$ #) #^ $) $) $) 

!! - !% jif{ #) #^ $% %$ ^) ^) ^) 

!^ - @) jif{ $) $* ^) &@ *) *) *) 

@! - @% jif{ %) ^) &% () () () () 

@^ - #) jif{ ^) &@ () () () () () 

#! - #% jif{ &) *$ () () () () () 

#^ -  $) jif{ *) () () () () () () 

$! - $% jif{ () () () () () () () 

$^ -  %) jif{ () () () () () () () 
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l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;4fy{gu/ 

cfly{s P]g @)&$ sf] bkmf #-@_ ;+u cg;rL -!_ 

gu/ sfo{kflnsfn] cfkmgf] If]qleq nufpg ;Sg] Plss[t ;Dklt s/sf] b/ 

 

qm=;+ d"Nof+sg /sd s/ /sd 

1 1 b]lv  2 nfv 50 xhf/  ;Dd  50.000 

2  2 nfv 50 xhf/ 1  b]lv  5 nfv   ;Dd  100.00 

3  5 nfv 1  b]lv  7 nfv 50 xhf/   ;Dd  150.00 

4  7 nfv 50 xhf/ 1  b]lv  10 nfv   ;Dd  200.00 

5  10 nfv 1  b]lv  12 nfv 50 xhf/  ;Dd  250.00 

6  12 nfv 50 xhf/ 1  b]lv  15 nfv   ;Dd  300.00 

7  15 nfv 1  b]lv  17 nfv 50 xhf/  ;Dd  350.00 

8  17 nfv 50 xhf/ 1  b]lv  20 nfv   ;Dd  400.00 

9  20 nfv 1  b]lv  22 nfv 50 xhf/  ;Dd  500.00 

10  22 nfv 50 xhf/ 1  b]lv  25 nfv   ;Dd  670.00 

11  25 nfv 1   b]lv  27 nfv 50 xhf/  ;Dd  840.00 

12  27 nfv 50 xhf/ 1 b]lv  30 nfv   ;Dd  1000.00 

13  30 nfv 1 b]lv  35 nfv  ;Dd  1200.00 

14  35 nfv 1  b]lv  40 nfv   ;Dd  1800.00 

15  40 nfv 1  b]lv  45 nfv   ;Dd  2400.00 

16  45 nfv 1  b]lv  50 nfv   ;Dd  3000.00 

17  50 nfv 1  b]lv  60 nfv   ;Dd  3500.00 

18  60 nfv 1  b]lv  70 nfv   ;Dd  5125.00 

19  70 nfv 1  b]lv  80 nfv   ;Dd  6750.00 

20  80 nfv 1  b]lv  90 nfv   ;Dd  8375.00 
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21  90 nfv 1  b]lv  1 s/f]*    ;Dd  10000.00 

22  1 s/f]* 1 b]lv  1 s/f]* 20 nfv  ;Dd  12000.00 

23  1 s/f]* 20 nfv 1 b]lv  1 s/f]* 40 nfv  ;Dd  14000.00 

24  1 s/f]* 40 nfv 1 b]lv  1 s/f]* 60 nfv  ;Dd  16000.00 

25  1 s/f]* 60 nfv 1 b]lv  1 s/f]* 80 nfv  ;Dd  18000.00 

26  1 s/f]* 80 nfv 1 b]lv  2 s/f]*   ;Dd  20000.00 

27  2 s/f]* 1 b]lv  2 s/f]* 50 nfv  ;Dd  25000.00 

28  2 s/f]* 50 nfv 1 b]lv  3 s/f]*   ;Dd  32000.00 

29  3 s/f]* 1 b]lv  3 s/f]* 50 nfv  ;Dd  39000.00 

30  3 s/f]* 50 nfv 1 b]lv  4 s/f]*   ;Dd  46000.00 

31  4 s/f]* 1 b]lv  4 s/f]* 50 nfv  ;Dd  53000.00 

32  4 s/f]* 50 nfv 1 b]lv  5 s/f]*  ;Dd  60000.00 

33  5 s/f]* 1  b]lv  dflysf] d"Nof+sgdf   k|ltxhf/ ? 2 

yk 
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l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;4fy{gu/ 

cfly{s P]g @)&$ sf] bkmf $-!_ ;+u cg;rL -$_ 

gu/ sfo{kflnsfn] cfkmgf] If]qleq nufpg ;Sg] aSof}tf elds/ -dfnkf]t_ sf] b/ 

 

s|d ;+Vof ljj/0f b/ ?= 

!= j8f g+= ! b]lv j8f g+= ( , j8f g+= !@ / j8f g+= !# df /x]sf] 

hUufx?df k|lt s6\7f - elds/ _ 

?=#%.)) 

@= j8f g+= !)  j8f g+= !! df /x]sf] hUufx?df k|lt s6\7f  -dfnkf]t _ ?=@%.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;4fy{gu/ 

cfly{s P]g @)&$ sf] bkmf % -!_ ;+u cg;rL -%_ 

gu/ sfo{kflnsfn] cfkmgf] If]qleq nufpg ;Sg] aSof}tf 3/hUuf s/sf] b/ 

 

 

s|d;+Vof ljj/0f s/sf] b/ 

! klxnf] ?= !) nfv ;Dddf s/ gnfUg] 

@ To;kl5sf] ?= !) nfv ;Dddf Psdi7  ?=#)).)) 

# To;kl5sf] ?= #) nfv ;Dddf )=)%  
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$ To;kl5sf] ?= %) nfv ;Dddf )=@%  

% To;kl5sf] ?= ! s/f]8 ;Dddf )=%)  

^ To;kl5sf] afFsL /sddf !=%)  

 

l;4fy{gu/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, l;4fy{gu/ 

cfly{s P]g @)&$ sf] bkmf ३ -३_ ;+u cg;rL -२_ 
gu/ sfo{kflnsfn] cfkmgf] If]qleq nufpg ;Sg] Plss[t ;Dklt s/ lgwf{/0fsf] nflu hUufx?sf ] dNof+sg b/ 

j8f g+=! 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=@ 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_ cfjfl;o If]q 

 

v_ s[lif If]q 
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j8f g+=# 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=$ 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_ cfjfl;o If]q 

 

v_ s[lif If]q 
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j8f g+=% 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=^ 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=& 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 
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j8f g+=* 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=( 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 
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j8f g+=!) 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

j8f g+=!! 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_ s[lif If]q 

j8f g+=!@ 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

 

 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 
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j8f g+=!# 

d  
:yfg Go"gtd d"No k|lt laufxf ? 

s_  Jofkfl/s If]q 

v_ cfjfl;o If]q 

 

u_ s[lif If]q 

 

 


