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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको 

आलथिक ऐन, २०७९ 
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जोभसोभ, भसु्ताङ 
गण्डकी प्रदेश, नेऩार 

 



1 
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामा िन्वमन गनि फनेको ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना्  

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि २०७९/०८० को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको लनलभत्त 
स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गन,े छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम 
बएकोरे, घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(१)मस ऐनको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको आलथिक ऐन, २०७९" यहेको छ । 

(२) मो ऐन सम्वत् २०७९ सार श्रावण १ गतेदेक्षि रागू हनेुछ । 

 

२. मस गाउॉऩालरकाभा अनसूुची १ भा उल्रेि गरयए फभोक्षजभका कयहरु लरइनेछ । 

३.  मस गाउॉऩालरकाभा अनसूुची २ भा उल्रेि गरयए फभोक्षजभका दस्तयुहरु लरइनेछ । 

४.  मस गाउॉऩालरकाको आन्तरयक आमको अनभुान अनसूुची ३ फभोक्षजभ गरयएको छ । 

५. कय छुट् मस ऐन फभोक्षजभ कय लतनि दायमत्व बएका व्मक्षि वा सॊस्थाहरुराई कुन ैऩलन यकलसभको कय 
छुट ददईने छैन । 

६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामियवलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन 
सम्फन्धी कामियवलध घयऩझोङ गाउॉ कामिऩालरकारे तोके अनसुाय हनेुछ । 

अनसूुची १  

(ऐनकोदपा २ सॉग सम्फक्षन्धत) 

कयका दयहरु 

लस.न
.  

याजश्वकाऺेत्रहरु  

चार ु 
आ.व.०७८।०७९

को दय 

आ.व.०७९।०८
० कोप्रस्तायवत 

दय 

ऩुष्ट् माइॉ  कैयपमत 

१ होटर व्मसाम कय 

७५००० ८५००० 

२० वा सो बन्दा वढी 
कोठा बएको सयुवधा सम्ऩन्न 
रयसोटि 

  

३०००० ३०००० 

२० बन्दा कभ कोठा 
बएको सयुवधा सम्ऩन्न 
रयसोटि 

  

२०००० २५००० २० कोठा वासोबन्दा फढी   

१०००० १२००० १० देक्षि १९कोठासम्भ   

५००० ६००० ६ देक्षि ९कोठासम्भ   
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  ५००० ५ कोठा वासो बन्दा कभ   

२ होभस्टे ५०० ७०० प्रलतघय   

३ 
होरसेर ठूरो यकयाना ऩसर 
कय 

२०००० २०००० 

होरसेर रुऩभा साना 
यकयाना ऩसरहरुको साभाग्री 
यवतयणराई आधाय 
लरइएको 

  

४ 
भध्मभयकलसभको यकयाना 
ऩसरहरु 

१०००० १००००     

५ सानायकलसभको यकयाना ऩसरहरु ५००० ५०००     

६ 

येषु्टयेण्ट, िुद्रा ऩसर, स्टेशनयी, 
तयकायी ऩसर, भास ु ऩसर 
तथायवबाजनभा नऩयेका अन्म 
सफै ऩसरहरु 

२००० २००० 

 अलतरयि व्मवसाम गये 
वाऩत रु. २०००।- थऩ 
राग्नेछ। 

  

७ कम््मूटय इक्षन्स्टच्मूट २००० २०००     

८ अपसेट पे्रस २००० २०००     

९ घुम्तीऩसरहरु/व्माऩाय 

क्षजऩ वायष िक् 
१२००० ऩटके 
७०० 

क्षजऩ वायष िक् 
१०००० ऩटके 
५०० 

सवायीसाधनहरुभा ल्माएय 
व्माऩाय व्मवसाम गये 
वाऩतको कय 

  

ट्रक् वायष िक 
१७००० ऩटके 
१२०० 

ट्रक् वायष िक 
१५००० ऩटके 
७०० 

  

१० लडयष्टरयी उद्योग ३०००० ३००००     

११ ऩानी उद्योग १०००० १००००     

१२ वाइन उद्योग १०००० १००००     

१३ जसु उद्योग २००० २०००     

१४ ब्रकउद्योग ७००० ८०००     

१५ ग्मायेज          

  क)भोटयसाइकर ग्मायेज ३५०० ४०००     

  ि) फस,जीऩ, ट्रक आदद १०००० १२०००     

१६ 
शोरुभ य सलब िस सेन्टय 

१२००० १३००० दुईऩाङ्ग्गे्र   

  २५००० २६००० चायऩाङ्ग्गे्र   

१७ पलन िचयउद्योग य शोरुभ १२००० १२०००     

१८ पेक्षन्सङजारी/लग्रर उद्योग १२००० १२०००     

१९ लग्ररउद्योग   १००००     

२० कुटानीयऩसानी लभरहरु २००० २०००     

२१ थे्रसय १००० १०००     

व्मवसायमक ऩशु तथाकृयष पाभ िहरु  

२२ बेडा,च्माङ्ग्ग्रा ३००० ३००० प्रलत गोठ   
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२३ माक,चौयी ७००० ७००० प्रलत गोठ   

२४ स्माउ ५००/- प्रलत योऩनी 
५००/- प्रलत 
योऩनी 

पर परेकोभा भात्र कय 
राग्ने, एक योऩनीसम्भको 
िेतीभा कय नराग्ने 

  

२५ कुिुया, फॊगयु, भाछा २००० २००० प्रलत पाभ ि   

२६ डेयी उद्योग २५०० २५००     

२७ 

उन्नत गाई पभ िहरु    
 

    

सानो पाभ ि   १००० २-५ वटा गाई   

भझौरा पभ ि   २००० ६-१० वटा गाई   

ठूरो पभ ि   ३००० ११ देक्षि भालथका गाई   

भनोयञ् जन कय 

२८ 
स्वदेशी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूक्षजक लबलडमो) 

५००० ५००० ऩमिटकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

२९ स्वदेशीचरक्षचत्र २०००० १५०००   

३० 
यवदेशी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूक्षजक लबलडमो) 

२०००० २०००० ऩमिटकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

३१ यवदेशीचरक्षचत्र ३५००० ४००००   

ऩायकि ङ शुल्क  (यात्री यवश्राभ) 

३२ ट्रक, फस, ् माक्टरटय रोडय,डोजय १५० १५० 
गाउॉऩालरकाकोऺेत्र लबत्र 
ऩायकि ङ गये वाऩत 

  

३३ जीऩ,काय,भ्मान १०० १००   

३४ भोटयसाइकर २० २०   

ऩायकि ङ शुल्क (छोटोसभमको रालगय ददवा)  

३५ ट्रक, फस, ् माक्टरटय रोडय,डोजय २० २० 

गाउॉऩालरकाकोऺेत्र लबत्र 
ऩायकि ङ गये वाऩत 

  

३६ जीऩ,काय,भ्मान १० १०   

३७ भोटयसाइकर ५ ५   

३८ 

गाडी योकी िाना फनाउने 
िानेहरुको रालग सयसपाई 
शुल्क 

फस् २००जीऩ् 
१०० 

फस् २००जीऩ् 
१०० 

  

घय कय 

३९ साभान्म िारको आवाशीम घय १०० १०० 
साभान्म ऩरयवायको २-५ 
कोठा बएको 

  

४० भध्मभिारको आवाशीम घय ३०० ३०० 
५ कोठा बन्दा फढी कोठा 
बएकोभध्मभ घय 

  

४१ ऩक्की घय ७०० ७०० ऩक्कीिारको ्राष्टय गयेको   

४२ भारऩोतशुल्क ५० ५० 

न्मनुतभ रु ५० य १ 
योऩनी बन्दा भालथ प्रलत 
योऩनी रु ५० का दयरे 
थऩहदैु जाने 
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४३ घयनक्टरसाऩास दस्तयु (आवाशीम) ३ ३ प्रलतस्क्टरवामय यपट   

४४ 
घय नक्टरसाऩास दस्तयु 
(व्मावसायमक दस्तयु) 

५ ५ प्रलतस्क्टरवामय यपट   

४५ घय नक्टरसाअलबरेक्षिकयण) २ २ प्रलतस्क्टरवामय यपट   

४६ 
ऩमिटकीम सेवा शुल्क तथा 
साहलसक िेर 

१००० १००० प्रलतकामिक्रभ   

४७ घयवहार कय १०% १०% बाडा यकभको   

४८ मासािगमु्फालनकासी लसपारयस १०००० १०००० प्रलतके.जी.   

४९ 
लनकासीजन्म अन्म जलडफटुी 
लसपारयस (अगयकाॉडा रगामत) 

२ २ प्रलतके.जी.   

५० चरयचयण कय (अन्म कय) 
५ ५ प्रलत गोटाबेडाफाख्रा   

५० ५० प्रलत गोटामाक   

लनजी यवधारम सञ्चारनदस्तुय  

५१ फार यवकासय ऩूव ि प्राथलभक ५०० ५००     

५२ आधायबतू तह ५००० ५०००     

५३ भाध्मलभकतह १०००० १००००     

५४ उच्च तह १५००० १५०००     

अन्म दस्त ुय  

५५ आमप्रभाक्षणत ०.१०प्रलतशत ०.१०प्रलतशत     

५६ सम्ऩक्षत्तभलु्माङ्कन ०.०५प्रलतशत ०.०५प्रलतशत     

५७ 
लनभािणकम्ऩनी इजाजतऩत्र दताि 
शुल्क 

५०००० ५००००     

५८ 
लनभािणकम्ऩनी इजाजतऩत्र 
नाभसायी/ठाउॉसायी शुल्क 

१०००० १००००     

५९ लनभािणकम्ऩनी नवीकयण दस्तयु ३००० ३०००     

६० 
लनभािणकम्ऩनी नवीकयण थऩ 
दस्तयु 

५००० ५०००     

६१ सहकायी दताि ५००० ५०००     

६२ होभ स्टे दताि शुल्क  

  लनजी १००० १००० 

  

  

  साभदुायमक १०००० ५०००   

६३ होभ स्टेनवीकयण        

  लनजी प्रदेश सयकायफाट 
जायी बएको 

कामियवलध फभोक्षजभ 
गने 

१०००     

  साभदुायमक २०००     
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६४ 
भारऩोत कामािरमराई घयको 
भूल्माङ्कन लसपारयस 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
भाटोको जोडाइ: 
३०० साभान्म घय: 
१०० 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
भाटोको जोडाइ: 
३०० साभान्म 
घय: १०० 

    

६५ व्मवसामदताि/नवीकयण शुल्क २०० २००     

६६ 
साव िजलनकजग्गाभा भोफाइर 
टावय यािेवाऩतको शुल्क 

५०००(सयकायी) ५०००(सयकायी) 
प्रलत टावय⁄प्रलत भयहना 

  

८००० (लनजी) ८००० (लनजी)   

६७ 
येलडमोय एप.एभ.स्टेशन सॊचारन 
कय 

५०० ५०० साभदुायमक   

१००० १००० लनजी   

६८ ट्राबरकम्ऩनी ५००० ५००० गा.ऩा.लबत्र काउन्टय यािी 
व्मवसाम सञ्चारन 
गयेवाऩतको कय 

  

६९ मातामातकम्ऩनी ५००० १००००   

७० एमयराईन्सकम्ऩनी लफक्री १५००० २५०००   

७१ यवऻाऩनकय ५० ५० प्रलत वग ियपट   

यवत्तीम सॊस्थाकोरालग वायष िक कय  

७२ कभलस िमरफैंक १०००० १३००० यवत्तीमसॊस्थाहरूको वायष िक 
कय सम्वन्धभा नेऩार 
सयकायको लनमभानुसाय 
स्थानीम तहहरूराईप्रदान 
गरयनुऩने राबाॊसको प्रलतशत 
वा मससैाथ उल्रेक्षित दयभा 
जनु फढी हनु्छ 
सोहीफभोक्षजभ कय लरने । 

  

७३ यवकास फैंक ७००० १००००   

७४ पाइनान्सकम्ऩनी ५००० ८०००   

७५ भाइक्रोपाइनान्स २००० ३०००   

७६ वीभाकम्ऩनी ५००० ७०००   

७७ सवै प्रकायको यवरम्फ दस्तयु 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्मादनाघेको ६ भयहनासम्भ   

म्माद नाघेको 
यकभको १०% 

म्माद नाघेको 
यकभको १०% 

६ भयहनानाघेकोभा   

 

अनसूुची २ 

(ऐनकोदपा ३ सॉग सम्फक्षन्धत) 

लसपारयस दस्तयु 

लस.न. लसपारयसको यववयण  
आ.व.०७८।०७९ 
कोप्रस्तायवत दय  

आ.व.०७९।०८० 
कोप्रस्तायवत दय  

कैयपमत  

१ 
वॊशजको नागरयकता लसपारयस: लनवेदन दस्तयु 
सभेत 

१०० लनशुल्क   

२ अॊलगकृत नागरयकता लसपारयस १००० १०००   

३ नागरयकताको प्रलतलरऩी लसपारयस ३०० ३००   

४ नागरयकताको सॊशोधन लसपारयस ५०० ५००   
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५ नाता प्रभाक्षणत नेऩारी ३०० ३००   

६ नाता प्रभाक्षणत अॊगे्रजी ५०० ५००   

७ यवद्यतु जडान लसपारयस ३०० ३००   

८ यवद्यतु जडान लथ्रपेज २५०० २५००   

९ 
नाभ सॊशोधन, नाभ छुट तथा दुई नाभ एकै 
लसपायस 

३०० ३००   

१० जन्भलभलत प्रभाक्षणत नेऩारी २०० २००   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्फन्धी लसपारयस २०० २००   

१२ नाभथय जन्भलभलत सॊशोधन लसपारयस २०० २००   

१३ घयजग्गा नाभसायी लसपारयस ५०० ५००   

१४ पुकुवा लसपारयस ५०० ५००   

१५ ऩेन्सन काडि वा सो सम्फन्धी अन्म लसपायस २०० २००   

१६ हकवारा /सॊयऺक लसपारयस २०० २००   

१७ यववायहत/अयववायहत प्रभाक्षणकयण लसपारयस ३०० ३००   

१८ नक्टर कर प्रभाक्षणत दस्तयु् भारऩोत यसीद सभेत ३०० ३००   

१९ व्मवसाम दताि रगत कट्टाको लसपारयस २०० २००   

२० लडयष्टरयी उद्योग नमाॉ दताि लसपारयस ३०००० ३००००   

२१ लडयष्टरयी उद्योग नयवकयण लसपारयस १०००० १००००   

२२ ऩानी उद्योग दताि लसपारयस १०००० १००००   

२३ ऩानी उद्योग नवीकयण लसपारयस ५००० ५०००   

२४ वाइन उद्योग दताि लसपारयस शुल्क १०००० १००००   

२५ वाइन उद्योग नवीकयण लसपारयस शुल्क ५००० ५०००   

२६ घयनक्टर सा नाभसायी ५०० ५००   

२७ घय लनभािण सम्ऩन् न लसपारयस् आयलससी १५०० १५००   

२८ घय लनभािण सम्ऩन् न लसपारयस् कच्ची ५०० ५००   

२९ लनजी ऺेत्रभा रुि कटान लसपारयस १००० १०००   

३० न्मायमक सलभलतभा लनवेदनदताि दस्तयु १०० १००   

३१ लभराऩत्र दस्तयु (प्रत्मेक ऩऺफाट) ५०० ५००   

३२ नावारक ऩरयचमऩत्र लसपारयस २०० २००   

३३ व्मक्षिगत घटना दतािको लफरम्फ शुल्क २०० २००   

३४ 
व्मक्षिगत घटना दताि प्रभाणऩत्रको नक्कर 
दस्तयु 

५०० ५००   

३५ 
व्मक्षिगत घटना दताि नागरयक अलबरेि दताि 
यकताफ हेयेको दस्तयु 

२०० २००   

३६ कन्सरुय प्रभाक्षणकयण ५०० ५००   

३७ दलरत, जनजालत, आददवासी लसपारयस १०० १००   

३८ कय क्षक्टररमय लसपारयस् नेऩारी ३०० ३००   
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३९ ऩारयवारयक यववयण लसपारयस ३०० ३००   

४० 
ऩशु सम्फन्धी य सकुुटी लसपारयस सभेत (प्रलत 
के.जी.) 

२० २०   

४१ िानेऩानी जडान सम्फन्धी लसपारयस १०० १००   

४२ जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सलभलत दताि दस्तयु २००० २०००   

४३ 
जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सलभलत नवीकयण 
दस्तयु 

१००० १०००   

४४ 
जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सलभलत नवीकयण 
लफरम्फ शुल्क (फायष िक) 

५०० ५००   

४५ कृयष तथा ऩशु पभ ि दताि शुल्क ५०० ५००   

४६ कृयष तथा ऩशु पभ ि नवीकयण शुल्क २०० २००   

४७ उद्योगदतािको रालग लसपारयस    

  

क. साना ५०० ५००   

ि. भझौरा २००० २०००   

ग. ठूरा ५००० ५०००   

४८ लनजीयवद्यारम कऺा थऩ अनुभलतको दस्त ुय   

  

क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन ५००० ५०००   

ि. आधायबतु यवद्यारम ७००० ७०००   

ग. भा.यव. १०००० १००००   

४९ लनजीयवद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ अनुभलतको लसपारयस    

  

क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन १००० १०००   

ि. आधायबतु यवद्यारम १२०० १२००   

ग. भा.यव. १५०० १५००   

घ. स्नातक य स्नातकोत्तय २००० २०००   

५० साभ ुद ायमकयवद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ सम्फन्धी दस्त ुय    

  

क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन अनुभलत ५०० ५००   

ि. आधायबतु यवद्यारम ७०० ७००   

ग. भा.यव. १००० १०००   

५१ साभ ुद ायमकयवद्यारमभा कऺा थऩ सम्फन्धी लसपारयस दस्त ुय    

  क. स्नातक य स्नातकोत्तय १२०० १२००   

५२ अॊगे्रजी बाषाभा गरयने प्रलत लसपारयस दस्तयु ५०० ५००   

५३ चाय यकल्रा प्रभाक्षणत ३०० ३००   

५४ घयफाटो लसपारयस ३०० ३००   

५५ सॊस्था दताि लसपारयस य नयवकयण ५०० ५००   

५६ नक्टरशा प्रभाक्षणत ५०० ५००   

५७ व्मवसाम दताि लसपारयस ५०० ५००   

५८ क्षशऺक सरुवा अनुभलत लसपारयस १००० १०००   
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(गा.ऩा.फायहयफाट आउॉदा, जादा) 

५९ शैक्षऺक प्रभाणऩत्र दस्तयु (कऺा ८) २०० २५०   

६० शैक्षऺक प्रभाणऩत्र दस्तयु प्रलतलरऩी   ५००   

६१ भचुलु्का प्रभाक्षणत २०० २००   

६२ 
उऩबोिा सलभलतहरुराई यवलबन् न प्रमोजनको 
रालग ददइने लसपारयस 

३०० ३००   

६३ ऩशुऩन्छी उऩचाय सेवा शुल्क        

  

क. फाख्रा, फॊगयु, कुिुया १० लनशुल्क   

ि. गाई, बसैी, झोऩा, माक ५० लनशुल्क   

ग. घोडा, िच्चय ५० लनशुल्क   

घ. कुकुय, यवयारो ५० लनशुल्क   

६४ 
भालथ उल्रेि बएका फाहेक सफै प्रकायका 
लसपारयस 

३०० ३००   

६५ ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयण  १०००  

६६ ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयण नयवकयण  500  

६७ 
साभाक्षजक सयुऺा बत्ताको रालग फैंक िाता 
िोल्ने लसपारयस 

लनशुल्क लनशुल्क   

६८ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र सम्फन्धी लसपारयस लनशुल्क लनशुल्क   

६९ 

ऩूणि सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन 
कामिक्रभको सेवालरने सम्फन्धी अस्थामी 
फसोफास लसपारयस 

लनशुल्क लनशुल्क   

७० यवऩन्न लफयाभीको रालग ददईने लसपारयस लनशुल्क लनशुल्क   
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अनसूुची ३ 

(ऐनको दपा ४ सॉग सम्फक्षन्धत) 

आन्तरयक आमको अनभुान 

याजश्वसॊ
केत नॊ.  

याजश्व शीषिक  

चार ु
आ.व.०७७।०७
८को मथाथि  

चारआु.व.०७८।
०७९को अनभुान  

चारआु.व.०७८।
०७९को सॊशोलधत 

आ.व.०७८।०७९ 
कोलभलत 

२०७९।०२।२० 
सॊकरन बएको 

याजश्वको यववयण  

आगाभी 
आ.व.०७९।०८० 

को अनभुान  

कैयपमत  

११३१३ सम्ऩक्षत्त कय             

११३१४ बलूभकय/भारऩोत ४०८३०५.७५ २२००००.०० २२००००.०० १५९९९९.०० २५००००.००   

११३१५ घय जग्गा यक्षजषे्ट्रशन दस्तयु   १००००००.०० १००००००.००   १००००००.००   

११३२१ घय वहार कय २१२७२५६.७६ १५०००००.०० १५०००००.०० ४१४७००.०० १५०००००.००   

११३२२ वहार लफटौयी कय १४०६२.५० ०.०० ०.००   ०.००   

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ३२५००.०० ३५०००.०० ३५०००.०० ५०००.०० ३५०००.००   

११६३१ 
कृयष तथा ऩशुजन्म 
व्मवसामको कायोवायभा राग्ने 

४२७५००.०० ५०००००.०० ५०००००.०० ३०८७५.०० ५०००००.००   

११६९१ अन्म कय ६८१३.०० ७०००.०० २०००.०० २०००.०० ७०००.००   

१४१५१ 
सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट 
प्राप्त आम 

१३१५९८३.०० २००००००.०० १७०००००.०० १६०८२१७.०० २००००००.००   

१४२१२ 
सयकायी सम्ऩत्तीको यवक्रीफाट 
प्राप्त यकभ 

५५५०००.०० १००००.०० १००००.००   ५०००.००   

१४२१३ अन्म यवक्रीफाट प्राप्त यकभ ३१८०.०० २५००.०० ०.००   ०.००   
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१४२२४ ऩरयऺा शुल्क २३२००.०० १००००.०० ५०००.०० ७०००.०० ५०००.००   

१४२२९ अन्म प्रशासलनक सेवा शुल्क ३४०६९०.०० २५००००.०० २५००००.०० १४०३५०.०० २५००००.००   

१४२४१ ऩायकि ङ शुल्क १६९३१२.५० २५००००.०० ८०५००.०० ४०२५०.०० १०००००.००   

१४२४२ नक्टरसाऩास दस्तयु ३२९९१.६३ ५०००००.०० ३०००००.०० ३९३७०.७५ ३०००००.००   

१४२४३ लसपारयस दस्तयु ५४९०००.०० ५०००००.०० ५०००००.०० ३४२७००.०० ५०००००.००   

१४२४४ व्मक्षिगत घटना दस्तयु २७२००.०० ३००००.०० ३००००.०० २८२००.०० ३००००.००   

१४२४५ नाता प्रभाक्षणत दस्तयु २९८००.०० ३००००.०० ३००००.०० ३३०००.०० ३५०००.००   

१४२४९ अन्म दस्तयु ९०५३८.०४ १०००००.०० १०००००.०० ७०९०९.०७ १०००००.००   

१४२५३ व्मवसाम यक्षजषे्ट्रशन दस्तयु ०.०० २५०००.०० २५०००.००   २५०००.००   

१४३१२ 
प्रशासलनक दन्ड जरयवाना य 
जपत 

९२.०० ५०००.०० ३०००.००   ३०००.००   

१४६११ व्मवसाम कय ९९९७२५.०० १५०००००.०० १५०००००.०० ३२०६५०.०० १७०००००.००   

१५१११ फेरुज ु ४३६४२.०० २५०००.०० २५०००.००   २५०००.००   

३३३४२ भनोयञ्जन कय   ०.०० ०.००   ०.००   

३३३४३ यवऻाऩन कय   १००००.०० ५०००.००   ५०००.००   

३३३६६ दहत्तय फहत्तय शुल्क ५००००.०० ५००००.०० ५००००.०० ३८६२५.०० ५००००.००   

३३३९१ 
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