विद्युतीय से िा कर (डिजिटल सडभिस ट्याक्स) सम्बन्धी कायिविडध, 2079
आडथिक ऐन, 2079 को दफा 20 बमोजिम गैरबाडसन्दा व्यजिले नेपालका उपभोिालाई उपलब्ध गराएको
विद्युतीय सेिाको कारोबारमा लाग्ने विद्युतीय सेिा कर (डिजिटल सडभिस ट्याक्स) को प्रशासनलाई सरल र
प्रभािकारी बनाउन आडथिक ऐन, २०७९ को दफा 20 को उपदफा (5) ले ददएको अडधकार प्रयोग गरी
आन्तररक रािस्ि विभागले यो कायिविडध िारी गरे को छ।
1.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भः
(क) यो कायिविडधको नाम “विद्युतीय सेिा कर (डिजिटल सडभिस ट्याक्स) सम्बन्धी कायिविडध, 2079”
रहेको छ।
(ख) यो कायिविडध सम्ित् 2079 साल श्रािण 1 गतेदेजख लागु हुनेछ।

2.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविडधमा,(क) “आय बषि” भन्नाले कुनै सालको श्रािण एक गतेदेजख अको सालको आषाढ मसान्तसम्मको
अिडध सम्झनु पछि।
(ख) “उपभोिा” भन्नाले िस्तु तथा सेिाको उपभोग गने सामान्य बसोिासको स्थान नेपाल रहेको
व्यजि सम्झनु पछि।
तर व्यािसावयक प्रयोिन िा व्यिसायमा प्रयोग गनि छु ट्टै प्रबन्धद्वारा खररद गने व्यजिलार्ि
उपभोिा माडनने छै न।
(ग) “ऐन” भन्नाले आडथिक ऐन, 2079 सम्झनु पछि।
(घ)

“कर” भन्नाले ऐनको दफा 20 बमोजिम दाजखला गनुि पने विद्युतीय सेिा कर (डिजिटल सडभिस
ट्याक्स) सम्झनु पछि।

(ङ)

“कर अडधकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले डनयुि गरे को कर अडधकृत िा प्रमुख कर अडधकृत िा
प्रमुख

कर

प्रशासक

सम्झनु पछि

र

सो

शब्दले

विभागका

शाखा

अडधकृत,

डनदे शक,

उपमहाडनदे शक िा यस ऐन बमोजिम कर अडधकृतको अडधकार प्रयोग गनि पाउने गरी नेपाल
सरकारले तोकेको अन्य कुनै अडधकृतलार्ि समेत िनाउँछ।
(च)

“कायािलय” भन्नाले ठू ला करदाता कायािलय सम्झनु पछि।

(छ)

“कारोबार मूल्य” भन्नाले कुनै आय बषिमा यस कायिविडधको दफा २(झ) बमोजिम उपलब्ध
गराएको िस्तु तथा सेिा िापतको मूल्य सम्झनु पछि।

(ि)

1

“गैरबाडसन्दा व्यजि” भन्नाले बाडसन्दा व्यजि बाहेकको व्यजि सम्झनु पछि।
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(झ)

“नेपालका उपभोिालार्ि उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेिा” भन्नाले दे हायका अिस्था मध्ये कुनै
एक अिस्था पुरा भर्ि गैरबाडसन्दा व्यजिले उपभोिालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेिा सम्झनु
पछिः1) नेपालडभत्र सेिा प्राप्त गरे मा,
2) नेपालको ठे गानामा बीिक िारी गरे मा,
3) नेपालको बैं कमा भएको बैं क खाता र रकम भ ुिानीका लाडग अनुमडत प्राप्त सं स्था
तथा डनकायबाट सञ्चालन भएका भ ुिानी उपकरणबाट रकम भ ुिानी भएमा,
4) नेपालको बैक तथा अनुमडत प्राप्त भ ुिानी प्रदायक सं स्था तथा डनकायबाट िारी भएको
िेविट कािि, क्रेडिट कािि िा अन्य भ ुिानीका माध्यमबाट भ ुिानी भएमा,
5) नेपालडभत्र भएको र्न्टरनेट पवहचान ठे गाना (र्न्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस) प्रयोग गरी
सेिा प्राप्त गरे मा,
6) नेपालको दुरसञ्चार कोि भएको डसम कािि िा नेपालको कुनै पडन ल्याण्िलाईन प्रयोग
गरी सेिा प्राप्त गरे मा।

(झ) “बाडसन्दा व्यजि” भन्नाले आयकर ऐन, 2058 बमोजिमको बाडसन्दा व्यजि सम्झनु पछि।
(ञ)

“विद्युतीय सेिा” भन्नाले सेिा प्रदान गनिका लाडग सूचना प्रविडध अत्यािश्यक पने र न्यूनतम
मानिीय हस्तिेपमा स्िचाडलत रूपले र्न्टरनेटमाफित प्रदान हुने दे हायका िस्तु तथा सेिालाई
िनाउँ छः(1)

विज्ञापन सेिा,

(2)

चलजचत्र, टे डलडभिन, सं गीत, ओभर द टप (ओ.वट.वट.) र सदस्यतामा आधाररत यस्तै
अन्य सेिा,

(3)

तथ्याङ्क सं ग्रह सेिा,

(4)

क्लाउि सेिा,

(5)

गेडमङ्ग सेिा,

(6)

मोबार्ल एजप्लकेशन सम्बन्धी सेिा,

(7)

र्न्टरनेट बिार स्थान (अनलार्न माकेट प्लेस) सेिा र यस माफित उपलब्ध गरार्ने
िस्तु तथा सेिा,

(8)

सफ्टिेयरको आपूडति र अद्यािधीकरण,

(9)

नेपालका बाडसन्दा व्यजिबाट सं कडलत तथ्याङ्कको डबक्री,

(10) तथ्याङ्क, तस्िीर लगायतका िाउनलोि सेिा,
(11) जशिा, परामशि, सीप विकास तथा ताडलम सेिा,
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(12) र्-बुक, र्-पुस्तकालय, र्-पडत्रका सेिा,
(13) क्र.सं . 1 दे जख 12 बाहेकका अन्य यस्तै सेिा।
(ट)

“वििरण” भन्नाले विद्युतीय सेिाको कारोबार गने व्यजिले पेश गनुि पने यस कायिविडधको
अनुसूची-3 बमोजिमको वििरण सम्झनु पछि।

(ठ) “विभाग” भन्नाले आन्तररक रािस्ि विभाग सम्झनु पछि।
(ि)

“स्थायी लेखा नम्बर” भन्नाले गैरबाडसन्दा व्यजिलार्ि यस कायिविडधको दफा 4 को खण्ि (क)
बमोजिम प्रदान गररएको पवहचान नम्बर सम्झनु पछि।

3.

कर लगाउने आधार र दर सम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबाडसन्दा व्यजिले नेपालका उपभोिालार्ि उपलव्ध गराएको विद्युतीय सेिाको कारोबार मूल्य
(नेपालमा लागेको अप्रत्यि कर बाहेकको रकम) मा दुर्ि प्रडतशतका दरले कर लाग्नेछ।
(ख)

नेपालका उपभोिालार्ि उपलव्ध गराएको विद्युतीय सेिाको िावषिक बीस लाख रूपैयाँसम्मको
कारोबारमा कर लाग्ने छै न। तर सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा खण्ि
(क) बमोजिम कर लाग्नेछ।

(ग)

यो कर प्रत्यि कर भएकोले सेिाको मूल्यमा करको रकम िोिेर असुल उपर गनि पार्ने छै न।

(घ)

र्न्टरनेट बिार स्थान (अनलार्न माकेट प्लेस) सेिा र यसमाफित िस्तु तथा सेिा उपलब्ध
गराउने गैरबाडसन्दा व्यजिले िस्तु तथा सेिा दुबैको मूल्य िोिी कारोबार मूल्यमा समािेश गरी
घोषणा गनुि पनेछ। तर त्यस्तो बिार स्थानको माध्यमबाट बाडसन्दा व्यजिले िस्तु तथा सेिा
आपूडति गरे को अिस्थामा भने सो बराबरको रकम गैरबाडसन्दा व्यजिले आफ्नो कारोबार मूल्यमा
समािेश गनुि पने छै न।

(ङ)

यो कायिविडध बमोजिम कर दाजखला भएको आयमा आयकर ऐन, 2058 बमोजिमको कर लाग्ने
छै न। तर उपभोिा बाहेक अन्यलार्ि उपलब्ध गराएको सेिा िापतको आयमा भने आयकर ऐन,
2058 बमोजिमको कर लाग्नेछ।

4.

कर प्रशासन गने डनकाय सम्बन्धी व्यिस्था
यो करको प्रशासन ठू ला करदाता कायािलयले गनेछ।

5.

दताि सम्बन्धी व्यिस्था
(क) ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यजिले नेपालमा दताि भई स्थायी लेखा नम्बर डलएर मात्र कारोबार
गनुि पनेछ। तर दताि नभए पडन यस कायिविडध बमोजिम कर डतने दावयत्िबाट उन्मुजि पाउने
छै न।
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(ख) ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यजिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको डमडतले तीस ददनडभत्र
स्थायी लेखा नम्बर डलनको लाडग कायािलय समि डनिेदन ददनु पनेछ। तर स्िेजछछक रूपमा
दताि हुन चाहेमा िुनसुकै बखत स्थायी लेखा नम्बर डलनको लाडग डनिेदन ददन सक्नेछ।
(ग) गैरबाडसन्दा व्यजिले स्थायी लेखा नम्बर डलनको लाडग अनुसूची-1 बमोजिमको ढाँचामा विद्युतीय
माध्यम (अनलाईन) बाट कायािलय समि डनिेदन ददनु पनेछ। तर मूल्य अडभिृवि करमा दताि
भएको गैरबाडसन्दा व्यजिले छु ट्टै स्थायी लेखा नम्बर डलनु पने छै न।
(घ) गैरबाडसन्दा व्यजिले स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गनिको लाडग डनिेदनसाथ दे हाय बमोजिमका
कागिातको विद्युतीय (स्क्यान) प्रडत पेश (अपलोि) गनुि पनेछः
ु मा दताि भएको कम्पनी दतािको प्रमाणपत्रको अं ग्रि
(1) बाडसन्दा रहेको मुलक
े ी भाषामा नोटरी
प्रमाजणत प्रडतडलवप,
ु मा डलएको कर दताि पवहचान प्रमाणपत्रको अं ग्रि
(2) बाडसन्दा रहेको मुलक
े ी भाषामा नोटरी
प्रमाजणत प्रडतडलवप,
(3) कर प्रयोिनको लाडग आडधकाररक व्यजि तोवकएको अडधकारनामा सम्बन्धी पत्र र उि
व्यजिको पासपोटिको अंग्रि
े ी भाषामा नोटरी प्रमाजणत प्रडतडलवप,
(4) गैरबाडसन्दा व्यजिको तफिबाट तोवकएको आडधकाररक व्यजिको तस्िीर (फोटो),
(5) गैरबाडसन्दा व्यजिको तफिबाट तोवकएको आडधकाररक व्यजिको दस्तखतको नमुना,
(6) नेपालको कुनै नागररकलाई कर डतने प्रयोिनको लाडग आडधकाररक प्रडतडनडध तोवकएको भए
सो सम्बन्धी अडधकारनामा र डनिको नागररकता िा राहदानीको नोटरी प्रमाजणत प्रडतडलवप।
(ङ) गैरबाडसन्दा व्यजिबाट डनिेदन प्राप्त भएको डमडतले सात ददनडभत्र कायािलयले दताि गरी विद्युतीय
माध्यम (अनलार्न) माफित अनुसूची-2 बमोजिमको ढाँचामा दताि प्रमाणपत्र िारी गनि सक्नेछ।
तर कुनै कारणले दताि हुन नसकेमा कारण सवहत गैरबाडसन्दा व्यजिलाई डनिेदन प्राप्त भएको
डमडतले पन्र ददनडभत्र िानकारी गराउनु पनेछ।
6.

कारोबारको लेखाङ्कन तथा वििरण दाजखला सम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबाडसन्दा व्यजिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गनुि पनेछ।
(ख) गैरबाडसन्दा व्यजिले कर प्रयोिनको लाडग प्रोदभािी (एक्रुयल) आधारमा लेखाङ्कन गनुि पनेछ।
(ग) गैरबाडसन्दा व्यजिले आय बषि अनुसार आफ्नो कारोबारको वििरण दाजखला गनुि पनेछ।
(घ) गैरबाडसन्दा व्यजिले आय बषि समाप्त भएको डमडतले तीन मवहना डभत्र कायािलय समि विद्युतीय
माध्यम (अनलाईन) बाट वििरण पेश गनुि पनेछ।
(ङ) वििरणको ढाँचा अनुसूची-3 बमोजिम हुनेछ।
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(च) तोवकएको समयडभत्र वििरण दाजखला नगरे मा ऐनको दफा 20 को उपदफा (3) बमोजिम
बावषिक कारोबार रकमको शुन्य दशमलि एक प्रडतशत प्रडत िषिका दरले हुने रकम शुल्क
लाग्नेछ।
7.

कर दाजखला सम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबाडसन्दा व्यजिले पेश गरे को वििरण बमोजिम दाजखला गनुप
ि ने कर तोवकएको रािस्ि
शीषिकमा विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) माफित भ ुिानी गनुि पनेछ।
(ख) करको भ ुिानी आय िषि समाप्त भएको डमडतले तीन मवहनाडभत्र गनुि पनेछ।
(ग) तोवकएको समयडभत्र कर दाजखला नगरे मा ऐनको दफा 20 को उपदफा (3) बमोजिम बावषिक
पन्र प्रडतशतका दरले ब्याि लाग्नेछ।

8.

कारोबारको परीिण तथा कर डनधािरण सम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबाडसन्दा व्यजिको कारोबारको परीिण गरी कायािलयले कर डनधािरण गनि सक्नेछ।
(ख) कायािलयबाट कारोबारको परीिण गदाि कुनै गैरबाडसन्दा व्यजिले िास्तविक कारोबार भन्दा घटी
कारोबार घोषणा गरी कर दावयत्ि कम गरे को पार्एमा ऐनको दफा 20 को उपदफा (3)
बमोजिम कम गरे को िा लुकाए डछपाएको कर रकमको पचास प्रडतशत िररिाना लाग्नेछ।
(ग) कर डनधािरणको प्रवक्रया दे हाय बमोजिम हुनेछः(1)

कारोबार रकम कम गरी िा लुकार्ि डछपार्ि कर दावयत्ि घटाएको भन्ने सूचना तथा
प्रमाण प्राप्त भएमा कर अडधकृतले त्यस्तो प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रारजम्भक कर
डनधािरणको डलजखत सूचना ददनु पनेछ।

(2)

दतािको बखत उपलब्ध गराएको र्मेल ठे गानामा यस्तो सूचना पठाएमा िा गैरबाडसन्दा
व्यजिले

नेपालमा

डनयुि

गरे को

प्रडतडनडधलाई बुझाएमा

सूचनाको

तामेली

भएको

माडननेछ।
(3)

कर डनधािरण हुन ु नपने सफार्को सबुत प्रमाण पेश गनि पन्र ददनको म्याद ददनु पनेछ।

(4)

गैरबाडसन्दा व्यजिबाट पेश भएको सफार्को सबुत प्रमाण समेतको आधारमा कर
अडधकृतले अजन्तम कर डनधािरणको सूचना िारी गनि सक्नेछ।

9.

दताि खारे िी सम्बन्धी व्यिस्था
(क) कुनै दताि भएको गैरबाडसन्दा व्यजिले नेपालमा कारोबार गनि छािेमा िा कुनै कारणले दताि
खारे िी गनि चाहेमा अनुसूची-4 बमोजिमको ढाँचामा कायािलय समि डनिेदन ददनु पनेछ।
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(ख) डनिेदन प्राप्त भएको डमडतले तीन मवहनाडभत्र कायािलयले दताि खारे िी गरी िा दताि खारे िी हुन
नसक्ने भएमा सोको कारण खोली िानकारी गराउनु पनेछ।
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अनुसूची-1

(कायिविडधको दफा 5(ग) सँग सम्बजन्धत)
नेपाल सरकार
अथि मन्त्रालय

आन्तररक रािस्ि विभाग
विद्युतीय सेिा करमा दतािको डनिेदन (गैरबाडसन्दा व्यजिको लाडग)
(क) गैरबाडसन्दा व्यजिको सामान्य िानकारीः
प्रा.डल./डलडमटे ि/साझेदारी/सािििडनक

१.

व्यजिको प्रकार

२.

कानुनी नाम

३.

ु को व्यिसाय दताि नम्बर
बाडसन्दा रहेको मुलक

४.

ठे गाना

५.

पत्राचारको ठे गाना

6.

ु मा कर प्रयोिनको लाडग दताि
बाडसन्दा रहेको मुलक

7.

र्मेल ठे गाना

8.

टे डलफोन नम्बर (दे शको कोि सवहत)

9.

मोबार्ल नम्बर (दे शको कोि सवहत)

सं स्थान/अन्य

भएको करदाता पवहचान नम्बर

10.

अनुमाडनत बावषिक कारोबार (नेपाली मुद्रामा)

11.

तोवकएको आडधकाररक व्यजिको नाम

(ख) आडधकाररक व्यजिको वििरण
1.

पवहलो नाम

2.

डलङ्ग

3.

पद

4.

िन्म डमडत

7

बीचको नाम
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अजन्तम नाम

ददन/मवहना/बषि

5.

रावियता

6.

राहादानी नम्बर

7.

राहादानी िारी गने दे शको नाम

8.

ु मा कर प्रयोिनको लाडग दताि भएको
बाडसन्दा रहेको मुलक

9.

करदाता पवहचान नम्बर

करदाता पवहचान नम्बर िारी गने दे शको नाम

10.

र्मेल ठे गाना

11.

मोबार्ल नम्बर (दे शको कोि सवहत)

(ग) नेपाली प्रडतडनडधको वििरण (कर प्रयोिनको लाडग नेपाली नागररक प्रडतडनडध तोवकएको भएमा )
१.

पवहलो नाम

२.

ठे गाना

३.

डलङ्ग

४.

िन्म डमडत

५.

नागररकता िा राहदानी नम्बर

6.

स्थायी लेखा नम्बर

7.

र्मेल ठे गाना

8.

मोबार्ल नम्बर

बीचको नाम

घ) विद्युतीय सेिाको प्रकार (छनौट गनुह
ि ोस)
१.

विज्ञापन

२.

चलजचत्र, टे डलडभिन, संगीत, ओभर द टप (ओ.वट.वट.) र
सदस्यतामा आधाररत यस्तै अन्य सेिा

३.

तथ्याङ्क सं ग्रह सेिा,

४.

क्लाउि

8

विद्युतीय से िा कर (डिजिटल सडभिस ट्याक्स) सम्बन्धी कायिविडध, २०७९

अजन्तमको नाम

ददन/मवहना/बषि

५.

गेडमङ्ग

6.

मोबार्ल एजप्लकेशन

7.

र्न्टरनेट बिार स्थान (अनलार्न माकेट प्लेस) सेिा र यस
माफित उपलब्ध गरार्ने िस्तु तथा सेिा,

8.

सफ्टिेयरको आपूडति र अद्यािडधक

9.

नेपालका बाडसन्दा व्यजिबाट सं कडलत तथ्याङ्कको डबक्री,

10.

तथ्याङ्क, तस्िीरको िाउनलोि तथा अन्य यस्तै िाउनलोि सेिा

11.

जशिा, परामशि, सीप विकास तथा ताडलम सेिा

12.

र्-बुक, र्-पुस्तकालय, र्-पडत्रका सेिा,

13.

क्र.सं . १ दे जख 12 को अडतररि अन्य यस्तै प्रकृडतका सेिा।

(ङ) पेश (अपलोि) गनुप
ि ने कागिात (स्क्यान कपी)
१.

ु मा रहेको कम्पनी दताि प्रमाण
बाडसन्दा मुलक

२.

ु बाट िारी भएको करदाता पवहचान नम्बरको प्रमाजणत प्रडतडलवप
बाडसन्दा मुलक

३.

आडधकाररक व्यजि तोवकएको पत्र

४.

आडधकाररक व्यजिको राहदानी

५.

आडधकाररक व्यजिको फोटो

6.

आडधकाररक व्यजिको दस्तखतको स्क्यान प्रडत

7.

प्रडतडनडध तोवकएको भएमा सो पत्र

8.

प्रडतडनडधको नागररकता िा राहदानी

च) घोषणा
माडथ उपलब्ध गराएका सूचना तथा कागिातहरु दठक, साँचो र पूण ि रहेको प्रमाजणत गदिछु।

आडधकाररक व्यजिको दस्तखतःपदः-
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स्थानःठे गानाः-

अनुसूची-2

(कायिविडधको दफा 5(ङ) सँग सम्बजन्धत)
नेपाल सरकार
अथि मन्त्रालय

फोटो

आन्तररक रािस्ि विभाग
स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र
स्थायी लेखा नम्बर :

विद्युतीय सेिा करमा

कायािलय:

मूल्य अडभिृवि करमा दताि डमडत:

करदाताको नाम

:

करदाताको प्रकार

: गैरबाडसन्दा व्यजि (वकडसम …………)

ठे गाना

:

कारोबार

: विद्युतीय सेिाको आपूडति (वकडसम……………..)

................................
करदाताको दस्तखत

(दतािको डनिेदनमा भएको दस्तखत स्ितः आउने)
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दताि डमडत:

..................................
कर अडधकृतको दस्तखत

अनुसूची-3

(कायिविडधको दफा ६(ङ) सँग सम्बजन्धत)
नेपाल सरकार
अथि मन्त्रालय

आन्तररक रािस्ि विभाग
विद्युतीय सेिा कर वििरण (गैरबाडसन्दा व्यजिको लाडग)
स्थायी लेखा नम्बर

नाम

ठे गाना

आय बषि
रकम नेपाली मुद्रामा

करको गणना
विद्युतीय सेिाको कारोबार मूल्य (नेपाली मुद्रामा)

XXX

विद्युतीय सेिा करको दर

2%

कर दावयत्ि (नेपाली मुद्रामा)

XXX

ब्याि

XX

वििरण वढला बुझाए बापतको शुल्क

XX

िम्मा दाजखला गनुि पने कर रकम

XXXX

विक्री वििरण (विद्युतीय सेिाको कारोबारमा समािेश नहुने भए तापडन नेपालको उपभोिा बाहेकका

व्यिसायलार्ि उपलब्ध गराएको सेिा समेत)
क्र.सं .

उपभोिाको नाम

स्थायी लेखा नं

ठे गाना

िम्मा कारोबार मूल्य खरीदकतािको प्रकार

(उपलब्ध

(मूल्य अडभिृवि कर

भएकोमा)

बाहेक)
उपभोिा/व्यिसा
य

नोटः (एक्सेल फार्लमा अपलोि गनि सवकने)
माडथ उपलब्ध गराएका सूचना दठक, साँचो र पूण ि रहेको प्रमाजणत गदिछु।
आडधकाररक व्यजिको दस्तखतः-

स्थानः-

पदः-

ठे गानाः-
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अनुसूची-४

(कायिविडधको दफा 9(क) सँग सम्बजन्धत)
नेपाल सरकार
अथि मन्त्रालय

आन्तररक रािस्ि विभाग
दताि खारे िीको डनिेदन (गैरबाडसन्दा व्यजिको लाडग)
१. करदाताको वििरण
स्थायी लेखा नम्बर

नाम

ठे गाना

२. करदाताको चालु आय िषिको वििरण
चालु आय िषिको वििरण पेश गरे को डमडत
कर दावयत्ि
कर भ ुिानी डमडत
भौचर डमडत
३. दताि खारे िी गनुि पनािको कारण

४. करदाताको घोषणा
माडथ उपलब्ध गराएका सूचना दठक, साँचो र पूण ि रहेको प्रमाजणत गदिछु।
आडधकाररक व्यजिको दस्तखतःपदः-

12

स्थानःठे गानाः-
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