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 आर्थिक ऐन २०७८ 

 अजयमेरु गाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावनााःअजयमेरुगाउँपार्िकाको वर्ि 207८/07९को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको र्नर्मत्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिन ेतथा आय संकिनको प्रशासर्नक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 
भएकोिे,  

नपेािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजजम अजयमेरु गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, 207८” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 207८ साि श्रावण 1 गतेिेजि अजयमेरु गाउँ िेत्रमा िागू हनुछे । 

२. सम्पर्त कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र एवककृत सम्पजत्त करिाग ु गररनछे करको िर कायिपार्िकावाट 
कावयिववध स्कीकृत गरर िाग ुगररनेछ । 

३. घर वहाि कराः  गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोिाम, 
टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुजि (१) बमोजजम घर 
जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

४. व्यवसाय कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र व्यापार, व्यवसाय  उधोग वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आर्थिक 
कारोवारका आधारमा अनसूुजि (१) बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

५. र्नकासी कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, िोटो, काठ िगायत अन्य वनजन्य 
बस्त ुर्नकासी गरेमा अनसूुजि (१) बमोजजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजि (१) बमोजजम सवारी 
साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुछे । 

७. ववज्ञापन कराः गाउँपार्िकिते्रर्भत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजि (१) बमोजजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह 
बमोजजम हनुेछ । 

 

८. मनोरन्जन कराः गाउँपार्िकािेत्रर्भत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुजि (१) बमोजजम व्यवसाय 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 



९. बहाि र्बटौरी शलु्काः गाउँपार्िका/नगरपार्िका िेत्रर्भत्र आफुिे र्नमािण, रेििेि वा संिािन गरेका 
अनसूुजि (१) मा उल्िेि भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुजिमा भएको व्यस्था अनसुार 
बहाि र्बटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१०. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपार्िका/नगरपार्िकािे र्नमािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूजि 1 मा 
उजल्िजित स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवा सेवाग्राहीबाट, डेजर ट्याक्टर प्रयोगको सेवा सोही 
अनसूुजिमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. कर छुटाःयस ऐन बमोजजम कर र्तने िावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई कुनै पर्न वकर्समको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१२. कायिक्रम जस्वकृती  ववर्यगत कायािियको कायिक्रम तथा अन्य कायिक्रम कायिपार्िकािे स्वीकृत गररनछे 

१३. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिववर्धाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बजन्ध कायिववर्ध गाउँपार्िकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

कर, सेवा सलु्क को िर 

अनसुिुी १ 
 

सेवा सलु्क 
  र्सफारीस र प्रमाजणत   

  वववरण ववस्ततृवववरण िर 
१ घरजग्गानामसारी र्सफारीस   500.00 

२ मोही िगत कट्टा र्सफारीस 
१रोपनी सम्मको 100.00 

१ रोपनी भन्िा मार्थको 200.00 

३ घर कायम र्सफारीस 
पक्कीघर -प्रर्त वगि वफट_ 3.00 

कच्िी घर -प्रर्त वगि वफट_ 2.00 

४ सरजर्मनर्सफारीस िस्तरु b}jL k|sf]k, d[To', ljkbdf 

gnfUg] 
300.00 

५ छात्रवृर्तर्सफारीस   300.00 

६ 
ववपन्न/असहायववद्याथी छात्रवृर्त 
र्सफारीस 

  र्नशलु्क 

७ अपाङ्गताभएको र्सफारीस   र्नशलु्क 
८ अस्थाइबसोबास र्सफारीस   200.00 



९ स्थायीबसोबास र्सफारीस   100.00 

१० नागररकतार्सफारीस 
वंशज 100.00 

अंर्गकृत 500.00 

११ ववद्यतुजडान र्सफारीस   150.00 

१२ धाराजडान र्सफारीस   100.00 

१३ जीववतरहेको र्सफारीस   100.00 

१४ 
िबैुनाम गरेको व्यजि एकै हो भने्न 
वा फरक जन्मर्मर्त संशोधन 
र्सफारीस 

  100.00 

१५ व्यवसायबन्ि र्सफारीस   100.00 

१६ व्यवसायसञ्चािन नभएको र्सफारीस   500.00 

१७ व्यापारव्यवसाय नभएको र्सफारीस   500.00 

१८ कोटिफी र्मनाहा र्सफारीस   र्नशलु्क 
१९ नाबािकपररियपत्र र्सफारीस   100.00 

२० िौपायासम्बन्धी र्सफारीस 
e};L 200.00 

ufO{ 100.00 

v;L 50.00 

२१ व्यवसायिताि र्सफारीस   500.00 

२२ उद्योगठाउँसारी र्सफारीस   500.00 

२३ ववद्याियठाउँसारी र्सफारीस 
;+:yfut 1000.00 

;fd'bflos lgz'Ns 

२४ आन्तररकबसाइसराइ र्सफारीस   100.00 

२५ ववद्यािय सञ्चािन स्वीकृत किा 
वृदिर्सफारीस 

;+:yfut 1000.00 

;fd'bflos lgz'Ns 

२६ व्यजिगतवववरण र्सफाररस नवीकरण 
र्सफारीस 

  100.00 

२७ जग्गािताि र्सफारीस k|lt /f]kgL 200.00 

२८ संरिकर्सफारीस व्यजिगत   100.00 

२९ संरिकर्सफारीस संस्थागत   200.00 

३० नेपािसरकारकोनाममा बाटो कायम 
र्सफारीस 

  100.00 

३१ कोठािोल्न कायि रोहबरमा 
बस्नेर्सफारीस 

  100.00 

३२ स्वास््य उपिारको र्सफारीस र्नशलु्कउपिारको िार्ग र्नशलु्क 



सशलु्क उपिारको िार्ग 100.00 

३३ संस्थािताि र्सफारीस   500.00 

    k|lti&fg, wfld{s ;+:yf, Snj  lgz'Ns 

३४ जग्गाधनीपजुाि हराएको र्सफारीस   100.00 

३५ जीववतसँगको नाता प्रमाजणत   200.00 

३६ मतृकसँगकोनाता प्रमाजणत   200.00 

३७ आर्थिकअवस्था बर्ियो वा सम्पन्नता 
प्रमाजणत 

  500.00 

३८ आर्थिकअवस्था कमजोर वा ववपन्नता 
प्रमाजणत 

  lgz'Ns 

३९ जग्गामलु्याङ्कन र्सफारीस /प्रमाजणत k|lt nfv 500.00 

४० िारवकल्िाप्रमाजणत   200.00 

४१ जन्मर्मर्तप्रमाजणत   100.00 

४१ घरबाटो प्रमाजणत बाटोभएको 200.00 

    

४२ वववाह प्रमाजणत   200.00 

४३ घरपाताि प्रमाजणत   100.00 

४४ कागजमञ्जुररनामा प्रमाजणत   100.00 

४५ हकवािावा हकिार प्रमाजणत   200.00 

४६ घर सम्पन्न र्सफारीस /प्रमाजणत पक्की 1000.00 

कच्िी 500.00 

४७ अवववावहतप्रमाजणत   500.00 

४८ अपतुािीर्सफाररस   1000.00 

४९ अन्यर्सफारीस वा प्रमाजणत   100.00 

५० घरनक्सापास िस्तरु 
Joj;flos 500.0 

lghL #/ 100.00 

    
५१ नक्सा पासर्नवेिन फाराम िस्तरु   50.00 

५२ सरसफाइ शलु्क 
मार्सक 50.00 

सरसफाइ काडिको 100.00 

  नोटM सरसफाइ सम्बन्धी पवुािधार बनेपर्छ िाग्नछे । 
५३ घरिािी गराउँिा प्रर्तदिन nfut afx]s 500.00 

मार्थ उजल्िजित र्सफारीस वा प्रमाजणतको प्रर्तर्िपीआवश्यक परेमा पर्न सरुु तोवकएको िस्तरु 
पनुMिाग्नेछ । र उजल्िजित कागजात अंग्रजेीभार्ामा आवश्यक परेमा yk रु .५०० िाग्नेछ । 



मार्थ उजल्िजित र्सफारीस र प्रमाजणत बाहेककुनै र्नणिय वा फैसिा आदिको नक्कि आवश्यक 
परेमा प्रर्तपाना १० रुपयाँ िस्तरुिाग्नछे । 

  ितािशलु्क     

५४ जन्मिताि ३५दिनर्भत्र भए र्नशलु्क 
अन्यथा 

200.00 

५५ मतृ्यिताि ३५दिनर्भत्र भए र्नशलु्क 
अन्यथा 

200.00 

५६ बसाइसराइजान ेआउने िताि 
३५दिनर्भत्र भए र्नशलु्क 
अन्यथा 

200.00 

५७ सम्बन्धववच्छेििताि ३५दिनर्भत्र भए र्नशलु्क 
अन्यथा 

200.00 

५८ वववाहिताि ३५दिनर्भत्र भए र्नशलु्क 
अन्यथा 

200.00 

59 JoQmLut #^gf btf{ 
k|df)fkq gSsn 500.00 

JoQmLut #^gf btf{ clen]v 

x]/]sf] 200.00 

५९ नया व्यवसाय िताि 

१िाि सम्मको 200.00 

१ िाि िेजि ५ िािसम्मो 300.00 

५ िाििेजि २० िाि 
सम्मको 

500.00 

२० िाििेजि मार्थ 1000.00 

६० उजरुी िताि तथा मिुा िस्तरु   200.00 

६१ व्यवसाय नववकरण 

१ िाि सम्मको 100.00 

१ िाि िेजि ५ िािसम्मो 150.00 

५ िाििेजि २० िाि 
सम्मको 

250.00 

२० िाििेजि मार्थ 500.00 

६२ vfgL btf{   1000.00 

  कर   

६३ एवककृतसम्पर्त कर कायिवपिकािे तोकेको 
कायिववर्ध बमोजजम 

  

६४ घरबहाि कर . ;jf/L ;fwg jxfn 
s/ 

hDdf भाडाको 10 k|tL;t 

६५ ववज्ञापनकर ;fj{hlgs :yfgdf lj!fkg jf 

;fOgaf]*{ /fv]jfkt jflif{s 
500.00 



  नोटM 2 वर्िभन्िा िामो समय सम्म करनबझुाउनेिाई जम्मा कर रकममा २५% 5 
वर्िभन्िा बढी समय नबझुाउनेिाई ३५%, र ८ वर्िभन्िा िामो समय कर नबझुाउनिेाई 
५०%थप जररवाना िाग्नेछ । तर आव 074।75 भन्िा अगार्डको मािपोत रकम र 
जररवाना सार्बककै र्नयम र िररेट अनसुार िाग्नछे । / cGo Aoj:yf ;+l#o / k|b]z 

sfg'g adf]lhd x'g]% . 

  

  

  

66 स्रोतपररिािन हिभाडाप्रर्तदिन 2000.00 

  व्यवसाय कर   

67 मदिरापसि 
ववतरक 50000.00 

थोक 40000.00 

68 िरुोट र्बडी सतुी जन्य 
ववतरक 1000.00 

थोक 700.00 

िदु्रा 500.00 

69 हल्का पेय पिाथि 
ववतरक 1000.00 

थोक 700.00 

िदु्रा 500.00 

70 सनुिाँिी पसि 
थोक 1500.00 

िदु्रा पसि र ममित 1000.00 

71 और्धी पसि 
थोक 3000.00 

िदु्रा डाक्टर भएको 2000.00 

िदु्रा डाक्टर नभएको 1500.00 

72 माछामासरु्बक्री पसि   2000.00 

73 आयवेुदिकऔर्धी पसि   500.00 

74 एग्रोभेट पसि 
थोक 1000.00 

िदु्रा 500.00 

75 स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि 
थोक 1500.00 

िदु्रा 1000.00 

76 छपाइ तथा प्रकाशन 
अफसेटप्रसे 2000.00 

साधारण प्रसे 1000.00 

77 कस्मेवटकपसि   500.00 

78 मोटर पार्टसि 
थोक 2000.00 

िदु्रा 1500.00 

79 प्िाइ तथा ग्िास 
थोक 2500.00 

िदु्रा 1500.00 

80 कपडा÷फेन्सी÷जतु्तािप्पि÷ब्यागपसि थोक 1000.00 



िदु्रा 700.00 

81 धागोटाक पसि 
थोक 1000.00 

िदु्रा 500.00 

82 
इिेक्रोर्नक पसि -मोबाइि, घडी, 
क्याल्कुिेटरअर्डयो, र्भर्डयो, आदि_ 

ववतरक 3000.00 

थोक 1500.00 

िदु्रा 1000.00 

83 
हाडिवेयर÷ 
मेर्सनरी÷स्यार्नटरी÷माबिि पसि 

थोक 5000.00 

िदु्रा 3000.00 

84 पेरोर्ियम पिाथि 

पेरोि पम्प 5000.00 

पेरोि र्बक्री केन्द्र 3000.00 

ग्यास र्सर्िन्डर सब र्डिर 3000.00 

मवट्टतेि मात्र र्बक्री 2000.00 

85 जस्टि आिमरु्नयम पसि 
थोक 2000.00 

िदु्रा 1000.00 

86 फर्नििर 
थोक 1500.00 

िदु्रा 1000.00 

87 
ढुङ्गातथा र्गट्टी बािवुा र्बक्री ववतरण 
गने 

  2000.00 

88 कपडा र्सिाइ कटाइ 
टेिररङआधरु्नक 1000.00 

हाते मेर्सन 500.00 

89 स्नकुरतथा पिु हाउस   2000.00 

91 पशआुहार र्बक्री केन्द्र   1000.00 

92 वकराना पसि 
थोक 1500.00 

िदु्रा 500.00 

93 फिफूि÷तरकारी पसि 
थोक 800.00 

िदु्रा 400.00 

94 उपहार÷र्गफ्ट /िेिौना पसि थोक 1000.00 

िदु्रा 500.00 

95 
भाँडा पसि -स्टीि, 
प्िाजस्टक,आल्मरु्नयम सबैथरी_ 

थोक 1000.00 

िदु्रा 500.00 

96 माटाकोभाँडा पसि थोक, िदु्रा lgMz'Ns 

97 
ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्य 
व्यावसायी सेवा 

जिवकत्सक 2000.00 

कन्सल्टेन्ट सेवा(इजन्जर्नयररङ्ग) 2000.00 



काननु व्यावसायी ि फमि 2000.00 

िेिापरीिण व्यावसायी 2000.00 

िन्तजिवकत्सक 2000.00 

अनसुन्धानकताि परामशििाता 2000.00 

पश ुजिवकत्सक डाक्टर 2000.00 

रोजगार सेवा 3000.00 

98 ढुवानीतथा रान्सपोटि   2000.00 

99 पेन्टरसाइनबोडि िेख्न े   1000.00 

100 िोटोव्यवसायी   1000.00 

101 kf]N^«L kmd{   1000.00 

102 जग्गाव्यवसायी   2000.00 

103 र्नमािणव्यवसायी   10000.00 

104 
यसवगीकरणमा नपरेका व्यवसायको 
हकमा 

  750.00 

  उत्पािनमूिक उद्योग   

105 ग्रीिउद्योग   3000.00 

106 जतु्ताउद्योग   1500.00 

107 

घरेिकुुवटर उद्योग-अगरबत्ती, 
मैनबत्ती,टीकी, अिार तथा अन्य 
कुवटर_ 

  200.00 

108 कपडातथा गामेन्ट उद्यf]ग   5000.00 

109 र्सरकडसना उद्योग पसि   1000.00 

110 कुटानीपेिानी lk;fgL र्मि   1000.00 

111 मसिार्मि   500.00 

  
नोटM  यदिमसिा र्मि रहेको र्मिबाटै कुटानी पेिानी र्मि पर्न छ 
भने कुटानी पेिानी र्मिकैव्यवसाय कर िाग्ने छ । 

  

  डेरी उद्योग /व्यवसाय ;+sng 500.00 

112 ljt/s 200.00 

113 उपभोग्य वस्त ुउत्पािन उद्योग 
कुवकजनडुल्स 1000.00 

िािमोट पाउरोटी िाउमीन 1000.00 

पापड जिप्स वफगर 1500.00 

114 वनजन्य उद्योग 
सर्मि प्िाइउड उद्योग 5000.00 

काठ र्बक्री र्डपो 2000.00 

115 क्रसर÷कन्क्रीट÷इटाभट्टा उद्योग   5000.00 



116 ढाकाटोपीपजस्मना उद्योग   500.00 

117 सरु्तिजन्यउद्योग   5000.00 

118 होटि िज रेषु्टरेन्ट 

होटिर िज 2000.00 

भोजनािय 1000.00 

र्मठाई पसि 500.00 

पाटी प्यािेस 2500.00 

रेषु्टरेन्ट बार 2000.00 

जिया र िाजा पसि 250.00 

साना,िाजा नास्ता पसि -
मदिरासवहत_ 

250.00 

119 टेन्टहाउस   2000.00 

120 सञ्चार 

एफ=एम=प्रसारण 2000.00 

केविु च्यानि प्रसारण 2000.00 

पत्रपर्त्रका प्रकाशन सेवा 500.00 

फोटोकपी, पी.र्स.ओ साइबर 
तथा क्याफे 

1000.00 

कुररयर सेवा 500.00 

किर ल्याब÷ फोटोस्टुर्डयो 1000.00 

121 ववत्तीय 

वाजणज्यवैंक प्रर्त शािा/केजन्द्रय 
कायाििय 

10000.00 

ववकास वैंक प्रर्त शािा /
केजन्द्रय कायाििय 

7000.00 

फाइनान्स कम्पनी शािा 
कायाििय 

5000.00 

ववत्तीय /ऋण सहकारी संस्था 500.00 

मनी रान्सफर 1500.00 

ववमा कम्पनी 2000.00 

िघ ुववत्त 2000.00 

122 स्वास््य सेवा व्यवसाय 
र्नजीअस्पताि तथा नर्सिङ्ग होम 2500.00 

जक्िर्नक तथा ल्याब 1500.00 

िस्मा पसि 1500.00 

123 जशिा सेवा र्नजी 
क्याम्पस 2000.00 

मावव /उच्िमावव 1500.00 

मावव 1000.00 



आधारभतू 1000.00 

प्रार्थर्मक 1000.00 

छात्रावास 1000.00 

मन्टेश्वरी 1000.00 

पूवि प्राथर्मक 800.00 

ट्युशन सेन्टर 1500.00 

कम्प्यटुर  /नतृ्यकिा र्सकाइ 
केन्िर 

1000.00 

तािीम तथा अनसुन्धान केन्द्र 1000.00 

124 ममित सम्भार 

टायर-ट्युवममित, ररसोर्िङ्ग,हावा 
भने 

1000.00 

इजन्जन ममित 1500.00 

डेजन्टङ्ग पेजन्टङ्ग 1500.00 

वट.भी, विज, मोटर, पङ्खा, 
रेर्डयो, घडीजेनेरेटर, कम्प्यटुर, 
मोबाइि -इिेक्रोर्नक_ 

1000.00 

मोटरसाइकि ममित 500.00 

बस,ट्याक्सी िगायतका सवारी 
साधन ममित 

2000.00 

अन्य ववववध ममित 1000.00 

125 ड्राइजक्िन, व्यटुी पाििर तथा सैिनु   500.00 

126 फूिववरुवा पसि   500.00 

127 गैर सरकारी संस्थाहरु 
राविय 2000.00 

अन्तराविय 5000.00 

128 सवारी साधन कर 

बस रक िरी र हेभीगाडी 3000.00 

भाडाका कार जजप 2000.00 

र्नजी कार, जीप, मयरुी 1000.00 

स्कुटर, मोटरसाइकि तथा 
अन्य सवारी साधनमा 

500.00 

ठेिागाडा तथा ररक्सामा 500.00 

129 पटके सवारी कर 25.00 

  
द्रष्टव्य :एक गाउँपार्िकािे सवारी िताि तथावावर्िक सवारी कर र्िएपर्छ अको 
गाउँपार्िकािे त्यस्तो सवारी िताि तथा वावर्िकसवारी कर र्िन पाउँनेछैन । 



130 मनोरञ्जन कर 

र्सनेमाहि तथा मनोरञ्जन 
प्रिशिन स्थिको प्रवेश शलु्कमा 

200.00 

जाि ुसकि स िटक आदिमा प्रर्तदिन 300 

131 जडीबटुीजजवजन्तकुर पर्छ र्नणिय गररने । 

132 बहाि र्बटौरी कर 
टहरोछाप्रोको मार्सक 50.00 

घमु्ती मार्सक 50.00 

ठेिा मार्सक 50.00 

133 पावकि ङ्ग शलु्क प्रर्तदिन 

बस , रक, िरी, हेभी गाडी, 
ट्याक्टर, जीप 

20.00 

मोटरसाइकि, ठेिा गाडा, 
अटो ररक्सा र अन्य 
साधनप्रर्तघण्टा 

10.00 

  नोटM पावकि ङ्ग शलु्क बसपाकि  स्थि व्यवजस्थत भएपर्छ मात्र िाग्ने ।   

134 हाटबजार कर वावर्िक -ठेक्का_ 40000.00 

135 kfgL d'n btf{   2500.00 

136 NGO÷;+:YFf gljs/)f k|ltnfv 100.00 

137 of]hgf ;Demf}tf   100.00 

138 of]hgf km/kmf/s k|ltnfv 500.00 

139 *f]h/ k|of]u ;'Ns 

sfo{kflnsfn] lhNnf b//]^sf 

cfwf/df tf]s] jdf]lhd  

 PDj'n]G; k|of]u ;'Ns 

sfo{kflnsfn] lhNnf b//]^sf 

cfwf/df tf]s] jdf]lhd  

140 ^«ofS^/ k|of]u ;'Ns 

sfo{kflnsfn] lhNnf b//]^sf 

cfwf/df tf]s] jdf]lhd  

142 ufp oftfoft lhk ;]jf ef*f sfo{kflnsfn] tf]s] jdf]lhd 
 

143 jGb's gljs/)f 

lhNnf leq 200.00 

lhNnf jflx/ 500.00 

144 ('ª\uf, lu§L, jfn'jf 

\̂ofS^/  300.00 

ldlg^f^f 500.00 

l^k/ 500.00 

145 jg hGo l;kmfl/; Jojzflos 3000.00 

146 sf&sf] 

l;kmfl/; 5000.00 

\̂ofS^/ -ef*f_ 1000.00 

^s -ef*f_ 1500.00 

 


