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घयऩझोङ गाउॉऩामरकाद्वाया प्रकाशित 

घयऩझोङ याजऩत्र 

खण्ड : ३) जोभसोभ, असाय १० गते, २०७९ सार (सॊख्मा : २) 

बाग – १ 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, भसु्ताङको 
सूचना 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोशजभ घयऩझोङ 
गाउॉ कामयऩामरकारे मो ऐन फनाएको छ। 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको अथय सम्फन्धी प्रस्तािराई कामायन्िमन गनय फनेको ऐन, २०७९ 

प्रस्तािना् 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको आमथयक िर्य २०७९/८० को अथय सम्फन्धी प्रस्तािराई कामायन्िमन गनयको मनमभत्त 
स्थानीम कय तथा िलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रिासमनक व्मिस्था गनय िाञ्छनीम 
बएकोरे, घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(१)मस ऐनको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको आमथयक ऐन, २०७९" यहेको छ । 

(२) मो ऐन सम्ित ्२०७९ सार श्रािण १ गतेदेशख रागू हनुेछ । 

 

२. मस गाउॉऩामरकाभा अनसूुची १ भा उल्रेख गरयए फभोशजभका कयहरु मरइनेछ । 

३.  मस गाउॉऩामरकाभा अनसूुची २ भा उल्रेख गरयए फभोशजभका दस्तयुहरु मरइनेछ । 

खण्ड २) सॊख्मा १७ घयऩझोङ याजऩत्र बाग २ मभमत २०७९/०३/१४ 
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४.  मस गाउॉऩामरकाको आन्तरयक आमको अनभुान अनसूुची ३ फभोशजभ गरयएको छ । 

५. कय छुट् मस ऐन फभोशजभ कय मतनय दावमत्ि बएका व्मशि िा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩमन वकमसभको कय 
छुट ददईने छैन । 

६. कय तथा िलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामयविमध् मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनसुाय कय तथा िलु्क सॊकरन 
सम्फन्धी कामयविमध घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकारे तोके अनसुाय हनुेछ । 

अनसूुची १ 

(ऐनकोदपा २ सॉग सम्फशन्धत) 
कयका दयहरु 

मस.न
. याजश्वकाऺते्रहरु 

चार ु
आ.ि.०७८।०७९

को दय 

आ.ि.०७९।०८
० कोप्रस्तावित 

दय 

ऩषु्ट् माइॉ कैवपमत 

१ होटर व्मसाम कय 

७५००० ८५००० 

२० िा सो बन्दा िढी 
कोठा बएको सवुिधा सम्ऩन्न 
रयसोटय 

  

३०००० ३०००० 

२० बन्दा कभ कोठा 
बएको सवुिधा सम्ऩन्न 
रयसोटय 

  

२०००० २५००० २० कोठा िासोबन्दा फढी   

१०००० १२००० १० देशख १९कोठासम्भ   

५००० ६००० ६ देशख ९कोठासम्भ   

  ५००० ५ कोठा िासो बन्दा कभ   

२ होभस्टे ५०० ७०० प्रमतघय   

३ 
होरसेर ठूरो वकयाना ऩसर 
कय 

२०००० २०००० 

होरसेर रुऩभा साना 
वकयाना ऩसरहरुको साभाग्री 
वितयणराई आधाय 
मरइएको 

  

४ 
भध्मभवकमसभको वकयाना 
ऩसरहरु 

१०००० १००००     

५ सानावकमसभको वकयाना ऩसरहरु ५००० ५०००     

६ 

येषु्टयेण्ट, खदु्रा ऩसर, स्टेिनयी, 
तयकायी ऩसर, भास ु ऩसर 
तथाविबाजनभा नऩयेका अन्म 
सफै ऩसरहरु 

२००० २००० 

 अमतरयि व्मिसाम गये 
िाऩत रु. २०००।- थऩ 
राग्नेछ। 

  

७ कम््मूटय इशन्स्टच्मूट २००० २०००     
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८ अपसेट प्रसे २००० २०००     

९ घमु्तीऩसरहरु/व्माऩाय 

शजऩ िावर्यक् 
१२००० ऩटके 
७०० 

शजऩ िावर्यक् 
१०००० ऩटके 
५०० 

सिायीसाधनहरुभा ल्माएय 
व्माऩाय व्मिसाम गये 
िाऩतको कय 

  

ट्रक् िावर्यक 
१७००० ऩटके 
१२०० 

ट्रक् िावर्यक 
१५००० ऩटके 
७०० 

  

१० मडवष्टरयी उद्योग ३०००० ३००००     

११ ऩानी उद्योग १०००० १००००     

१२ िाइन उद्योग १०००० १००००     

१३ जसु उद्योग २००० २०००     

१४ ब्रकउद्योग ७००० ८०००     

१५ ग्मायेज         

  क)भोटयसाइकर ग्मायेज ३५०० ४०००     

  ख) फस,जीऩ, ट्रक आदद १०००० १२०००     

१६ 
िोरुभ य समबयस सेन्टय 

१२००० १३००० दईुऩाङ्ग्ग्र े   

  २५००० २६००० चायऩाङ्ग्ग्र े   

१७ पमनयचयउद्योग य िोरुभ १२००० १२०००     

१८ पेशन्सङजारी/मग्रर उद्योग १२००० १२०००     

१९ मग्ररउद्योग   १००००     

२० कुटानीवऩसानी मभरहरु २००० २०००     

२१ थ्रसेय १००० १०००     

व्मिसावमक ऩि ुतथाकृवर् पाभयहरु 

२२ बेडा,च्माङ्ग्ग्रा ३००० ३००० प्रमत गोठ   

२३ माक,चौयी ७००० ७००० प्रमत गोठ   

२४ स्माउ ५००/- प्रमत योऩनी 
५००/- प्रमत 
योऩनी 

पर परेकोभा भात्र कय 
राग्ने, एक योऩनीसम्भको 
खेतीभा कय नराग्ने 

  

२५ कुखयुा, फॊगयु, भाछा २००० २००० प्रमत पाभय   

२६ डेयी उद्योग २५०० २५००     

२७ 

उन्नत गाई पभयहरु        

सानो पाभय   १००० २-५ िटा गाई   

भझौरा पभय   २००० ६-१० िटा गाई   

ठूरो पभय   ३००० ११ देशख भामथका गाई   

भनोयञ् जन कय 
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२८ 
स्िदेिी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूशजक मबमडमो) 

५००० ५००० ऩमयटकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेिाऩत 

  

२९ स्िदेिीचरशचत्र २०००० १५०००   

३० 
विदेिी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूशजक मबमडमो) 

२०००० २०००० ऩमयटकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेिाऩत 

  

३१ विदेिीचरशचत्र ३५००० ४००००   

ऩावकय ङ िलु्क (यात्री विश्राभ) 
३२ ट्रक, फस, ् माक्टरटय रोडय,डोजय १५० १५० 

गाउॉऩामरकाकोऺेत्र मबत्र 
ऩावकय ङ गये िाऩत 

  

३३ जीऩ,काय,भ्मान १०० १००   

३४ भोटयसाइकर २० २०   

ऩावकय ङ िलु्क (छोटोसभमको रामगय ददिा) 
३५ ट्रक, फस, ् माक्टरटय रोडय,डोजय २० २० 

गाउॉऩामरकाकोऺेत्र मबत्र 
ऩावकय ङ गये िाऩत 

  

३६ जीऩ,काय,भ्मान १० १०   

३७ भोटयसाइकर ५ ५   

३८ 

गाडी योकी खाना फनाउने 
खानेहरुको रामग सयसपाई 
िलु्क 

फस् २००जीऩ् 
१०० 

फस् २००जीऩ् 
१०० 

  

घय कय 

३९ साभान्म खारको आिािीम घय १०० १०० 
साभान्म ऩरयिायको २-५ 
कोठा बएको 

  

४० भध्मभखारको आिािीम घय ३०० ३०० 
५ कोठा बन्दा फढी कोठा 
बएकोभध्मभ घय 

  

४१ ऩक्की घय ७०० ७०० ऩक्कीखारको ्राष्टय गयेको   

४२ भारऩोतिलु्क ५० ५० 

न्मनुतभ रु ५० य १ 
योऩनी बन्दा भामथ प्रमत 
योऩनी रु ५० का दयरे 
थऩहदैु जाने 

  

४३ घयनक्टरसाऩास दस्तयु (आिािीम) ३ ३ प्रमतस्क्टरिामय वपट   

४४ 
घय नक्टरसाऩास दस्तयु 
(व्मािसावमक दस्तयु) 

५ ५ प्रमतस्क्टरिामय वपट   

४५ घय नक्टरसाअमबरेशखकयण) २ २ प्रमतस्क्टरिामय वपट   

४६ 
ऩमयटकीम सेिा िलु्क तथा 
साहमसक खेर 

१००० १००० प्रमतकामयक्रभ   

४७ घयिहार कय १०% १०% बाडा यकभको   

४८ मासायगमु्फामनकासी मसपारयस १०००० १०००० प्रमतके.जी.   

४९ मनकासीजन्म अन्म जमडफटुी २ २ प्रमतके.जी.   
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मसपारयस (अगयकाॉडा रगामत) 

५० चरयचयण कय (अन्म कय) 
५ ५ प्रमत गोटाबेडाफाख्रा   

५० ५० प्रमत गोटामाक   

मनजी विधारम सञ्चारनदस्तयु 

५१ फार विकासय ऩूिय प्राथमभक ५०० ५००     

५२ आधायबतू तह ५००० ५०००     

५३ भाध्ममभकतह १०००० १००००     

५४ उच्च तह १५००० १५०००     

अन्म दस्तयु 

५५ आमप्रभाशणत ०.१०प्रमतित ०.१०प्रमतित     

५६ सम्ऩशत्तभलु्माङ्कन ०.०५प्रमतित ०.०५प्रमतित     

५७ 
मनभायणकम्ऩनी इजाजतऩत्र दताय 
िलु्क 

५०००० ५००००     

५८ 
मनभायणकम्ऩनी इजाजतऩत्र 
नाभसायी/ठाउॉसायी िलु्क 

१०००० १००००     

५९ मनभायणकम्ऩनी निीकयण दस्तयु ३००० ३०००     

६० 
मनभायणकम्ऩनी निीकयण थऩ 
दस्तयु 

५००० ५०००     

६१ सहकायी दताय ५००० ५०००     

६२ होभ स्टे दताय िलु्क 

  मनजी १००० १००० 

  

  

  साभदुावमक १०००० ५०००   

६३ होभ स्टेनिीकयण       

  मनजी प्रदेि सयकायफाट 
जायी बएको 

कामयविमध फभोशजभ 
गने 

१०००     

  साभदुावमक २०००     

६४ 
भारऩोत कामायरमराई घयको 
भूल्माङ्कन मसपारयस 

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

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

    

६५ व्मिसामदताय/निीकयण िलु्क २०० २००     

६६ 
साियजमनकजग्गाभा भोफाइर 
टािय याखेिाऩतको िलु्क 

५०००(सयकायी) ५०००(सयकायी) 
प्रमत टािय⁄प्रमत भवहना 

  

८००० (मनजी) ८००० (मनजी)   

६७ 
येमडमोय एप.एभ.स्टेिन सॊचारन 
कय 

५०० ५०० साभदुावमक   

१००० १००० मनजी   
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६८ ट्राबरकम्ऩनी ५००० ५००० गा.ऩा.मबत्र काउन्टय याखी 
व्मिसाम सञ्चारन 
गयेिाऩतको कय 

  

६९ मातामातकम्ऩनी ५००० १००००   

७० एमयराईन्सकम्ऩनी मफक्री १५००० २५०००   

७१ विऻाऩनकय ५० ५० प्रमत िगयवपट   

वित्तीम सॊस्थाकोरामग िावर्यक कय 

७२ कभमसयमरफैंक १०००० १३००० वित्तीमसॊस्थाहरूको िावर्यक 
कय सम्िन्धभा नेऩार 
सयकायको मनमभानसुाय 
स्थानीम तहहरूराईप्रदान 
गरयनऩुने राबाॊसको प्रमतित 
िा मसैसाथ उल्रेशखत दयभा 
जनु फढी हनु्छ 
सोहीफभोशजभ कय मरने । 

  

७३ विकास फैंक ७००० १००००   

७४ पाइनान्सकम्ऩनी ५००० ८०००   

७५ भाइक्रोपाइनान्स २००० ३०००   

७६ िीभाकम्ऩनी ५००० ७०००   

७७ सिै प्रकायको विरम्फ दस्तयु 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्मादनाघेको ६ भवहनासम्भ   

म्माद नाघेको 
यकभको १०% 

म्माद नाघेको 
यकभको १०% 

६ भवहनानाघेकोभा   

 

अनसूुची २ 

(ऐनकोदपा ३ सॉग सम्फशन्धत) 
मसपारयस दस्तयु 

मस.न. मसपारयसको विियण 
आ.ि.०७८।०७९ 
कोप्रस्तावित दय 

आ.ि.०७९।०८० 
कोप्रस्तावित दय 

कैवपमत 

१ 
िॊिजको नागरयकता मसपारयस: मनिेदन दस्तयु 
सभेत 

१०० मनिलु्क   

२ अॊमगकृत नागरयकता मसपारयस १००० १०००   

३ नागरयकताको प्रमतमरऩी मसपारयस ३०० ३००   

४ नागरयकताको सॊिोधन मसपारयस ५०० ५००   

५ नाता प्रभाशणत नेऩारी ३०० ३००   

६ नाता प्रभाशणत अॊग्रजेी ५०० ५००   

७ विद्यतु जडान मसपारयस ३०० ३००   

८ विद्यतु जडान मथ्रपेज २५०० २५००   

९ 
नाभ सॊिोधन, नाभ छुट तथा दईु नाभ एकै 
मसपायस 

३०० ३००   

१० जन्भमभमत प्रभाशणत नेऩारी २०० २००   

११ स्थाई िा अस्थाई िसोिास सम्फन्धी मसपारयस २०० २००   
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१२ नाभथय जन्भमभमत सॊिोधन मसपारयस २०० २००   

१३ घयजग्गा नाभसायी मसपारयस ५०० ५००   

१४ पुकुिा मसपारयस ५०० ५००   

१५ ऩेन्सन काडय िा सो सम्फन्धी अन्म मसपायस २०० २००   

१६ हकिारा /सॊयऺक मसपारयस २०० २००   

१७ वििावहत/अवििावहत प्रभाशणकयण मसपारयस ३०० ३००   

१८ नक्टर कर प्रभाशणत दस्तयु् भारऩोत यसीद सभेत ३०० ३००   

१९ व्मिसाम दताय रगत कट्टाको मसपारयस २०० २००   

२० मडवष्टरयी उद्योग नमाॉ दताय मसपारयस ३०००० ३००००   

२१ मडवष्टरयी उद्योग नविकयण मसपारयस १०००० १००००   

२२ ऩानी उद्योग दताय मसपारयस १०००० १००००   

२३ ऩानी उद्योग निीकयण मसपारयस ५००० ५०००   

२४ िाइन उद्योग दताय मसपारयस िलु्क १०००० १००००   

२५ िाइन उद्योग निीकयण मसपारयस िलु्क ५००० ५०००   

२६ घयनक्टर सा नाभसायी ५०० ५००   

२७ घय मनभायण सम्ऩन् न मसपारयस् आयमससी १५०० १५००   

२८ घय मनभायण सम्ऩन् न मसपारयस् कच्ची ५०० ५००   

२९ मनजी ऺेत्रभा रुख कटान मसपारयस १००० १०००   

३० न्मावमक समभमतभा मनिेदनदताय दस्तयु १०० १००   

३१ मभराऩत्र दस्तयु (प्रत्मेक ऩऺफाट) ५०० ५००   

३२ नािारक ऩरयचमऩत्र मसपारयस २०० २००   

३३ व्मशिगत घटना दतायको मफरम्फ िलु्क २०० २००   

३४ 
व्मशिगत घटना दताय प्रभाणऩत्रको नक्कर 
दस्तयु 

५०० ५००   

३५ 
व्मशिगत घटना दताय नागरयक अमबरेख दताय 
वकताफ हेयेको दस्तयु 

२०० २००   

३६ कन्सरुय प्रभाशणकयण ५०० ५००   

३७ दमरत, जनजामत, आददिासी मसपारयस १०० १००   

३८ कय शक्टररमय मसपारयस् नेऩारी ३०० ३००   

३९ ऩारयिारयक विियण मसपारयस ३०० ३००   

४० 
ऩि ुसम्फन्धी य सकुुटी मसपारयस सभेत (प्रमत 
के.जी.) 

२० २०   

४१ खानेऩानी जडान सम्फन्धी मसपारयस १०० १००   

४२ जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा समभमत दताय दस्तयु २००० २०००   

४३ 
जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा समभमत निीकयण 
दस्तयु 

१००० १०००   
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४४ 
जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा समभमत निीकयण 
मफरम्फ िलु्क (फावर्यक) 

५०० ५००   

४५ कृवर् तथा ऩि ुपभय दताय िलु्क ५०० ५००   

४६ कृवर् तथा ऩि ुपभय निीकयण िलु्क २०० २००   

४७ उद्योगदतायको रामग मसपारयस   

  

क. साना ५०० ५००   

ख. भझौरा २००० २०००   

ग. ठूरा ५००० ५०००   

४८ मनजीविद्यारम कऺा थऩ अनभुमतको दस्तयु   

  

क. िार विकास केन्द्र सञ् चारन ५००० ५०००   

ख. आधायबतु विद्यारम ७००० ७०००   

ग. भा.वि. १०००० १००००   

४९ मनजीविद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ अनभुमतको मसपारयस   

  

क. िार विकास केन्द्र सञ् चारन १००० १०००   

ख. आधायबतु विद्यारम १२०० १२००   

ग. भा.वि. १५०० १५००   

घ. स्नातक य स्नातकोत्तय २००० २०००   

५० साभदुावमकविद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ सम्फन्धी दस्तयु   

  

क. िार विकास केन्द्र सञ् चारन अनभुमत ५०० ५००   

ख. आधायबतु विद्यारम ७०० ७००   

ग. भा.वि. १००० १०००   

५१ साभदुावमकविद्यारमभा कऺा थऩ सम्फन्धी मसपारयस दस्तयु   

  क. स्नातक य स्नातकोत्तय १२०० १२००   

५२ अॊग्रजेी बार्ाभा गरयने प्रमत मसपारयस दस्तयु ५०० ५००   

५३ चाय वकल्रा प्रभाशणत ३०० ३००   

५४ घयफाटो मसपारयस ३०० ३००   

५५ सॊस्था दताय मसपारयस य नविकयण ५०० ५००   

५६ नक्टरिा प्रभाशणत ५०० ५००   

५७ व्मिसाम दताय मसपारयस ५०० ५००   

५८ 
शिऺक सरुिा अनभुमत मसपारयस 
(गा.ऩा.फावहयफाट आउॉदा, जादा) 

१००० १०००   

५९ िैशऺक प्रभाणऩत्र दस्तयु (कऺा ८) २०० २५०   

६० िैशऺक प्रभाणऩत्र दस्तयु प्रमतमरऩी   ५००   

६१ भचुलु्का प्रभाशणत २०० २००   

६२ 
उऩबोिा समभमतहरुराई विमबन् न प्रमोजनको 
रामग ददइने मसपारयस 

३०० ३००   
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६३ ऩिऩुन्छी उऩचाय सेिा िलु्क       

  

क. फाख्रा, फॊगयु, कुखयुा १० मनिलु्क   

ख. गाई, बैसी, झोऩा, माक ५० मनिलु्क   

ग. घोडा, खच्चय ५० मनिलु्क   

घ. कुकुय, वियारो ५० मनिलु्क   

६४ 
भामथ उल्रेख बएका फाहेक सफै प्रकायका 
मसपारयस 

३०० ३००   

६५ ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयण  १०००  

६६ ऩयम्ऩयागत उऩचायकको सूचीकयण नविकयण  500  

६७ 
साभाशजक सयुऺा बत्ताको रामग फैंक खाता 
खोल्ने मसपारयस 

मनिलु्क मनिलु्क   

६८ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र सम्फन्धी मसपारयस मनिलु्क मनिलु्क   

६९ 

ऩूणय सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो हजाय ददन 
कामयक्रभको सेिामरने सम्फन्धी अस्थामी 
फसोफास मसपारयस 

मनिलु्क मनिलु्क   

७० विऩन्न मफयाभीको रामग ददईने मसपारयस मनिलु्क मनिलु्क   
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अनसूुची ३ 

(ऐनको दपा ४ सॉग सम्फशन्धत) 
आन्तरयक आमको अनभुान 

याजश्वसॊकेत 
नॊ. 

याजश्व िीर्यक 

चार ु
आ.ि.०७७।०७८

को मथाथय 

चारआु.ि.०७८।०७
९को अनभुान 

चारआु.ि.०७८।०७
९को सॊिोमधत 

आ.ि.०७८।०७९ 
कोमभमत 

२०७९।०२।२० 
सॊकरन बएको याजश्वको 

विियण 

आगाभी 
आ.ि.०७९।०८० 

को अनभुान 

कैवपमत 

११३१३ सम्ऩशत्त कय             

११३१४ बमूभकय/भारऩोत ४०८३०५.७५ २२००००.०० २२००००.०० १५९९९९.०० २५००००.००   

११३१५ घय जग्गा यशजषे्ट्रिन दस्तयु   १००००००.०० १००००००.००   १००००००.००   

११३२१ घय िहार कय २१२७२५६.७६ १५०००००.०० १५०००००.०० ४१४७००.०० १५०००००.००   

११३२२ िहार मफटौयी कय १४०६२.५० ०.०० ०.००   ०.००   

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ३२५००.०० ३५०००.०० ३५०००.०० ५०००.०० ३५०००.००   

११६३१ 
कृवर् तथा ऩिजुन्म व्मिसामको 
कायोिायभा 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 िहारफाट 
प्राप्त आम 

१३१५९८३.०० २००००००.०० १७०००००.०० १६०८२१७.०० २००००००.००   

१४२१२ 
सयकायी सम्ऩत्तीको विक्रीफाट 
प्राप्त यकभ 

५५५०००.०० १००००.०० १००००.००   ५०००.००   

१४२१३ अन्म विक्रीफाट प्राप्त यकभ ३१८०.०० २५००.०० ०.००   ०.००   
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१४२२४ ऩरयऺा िलु्क २३२००.०० १००००.०० ५०००.०० ७०००.०० ५०००.००   

१४२२९ अन्म प्रिासमनक सेिा िलु्क ३४०६९०.०० २५००००.०० २५००००.०० १४०३५०.०० २५००००.००   

१४२४१ ऩावकय ङ िलु्क १६९३१२.५० २५००००.०० ८०५००.०० ४०२५०.०० १०००००.००   

१४२४२ नक्टरसाऩास दस्तयु ३२९९१.६३ ५०००००.०० ३०००००.०० ३९३७०.७५ ३०००००.००   

१४२४३ मसपारयस दस्तयु ५४९०००.०० ५०००००.०० ५०००००.०० ३४२७००.०० ५०००००.००   

१४२४४ व्मशिगत घटना दस्तयु २७२००.०० ३००००.०० ३००००.०० २८२००.०० ३००००.००   

१४२४५ नाता प्रभाशणत दस्तयु २९८००.०० ३००००.०० ३००००.०० ३३०००.०० ३५०००.००   
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