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यवसाय कर नदिशका

२०७%

तावना
यवसाय कर,
स ब धी नी तगत

यापार, यवसाय र पेशामा ला ने नगरसभाबाट पा रत करको दर र तत्

यव था बमोिजम आ नो

े

भ का

यापार, यवसाय र पेशामा

यवसाय कर

लगाई असूल गन कायलाई सरल, बै ा नक र तज वजी अ धकार र हत बनाउन आव यक दे िखएकोले
नगरकायपा लकाको म त २०७५।०३।१०

बैठकबाट यो यवसाय कर नदिशका

२०७%

बनाई लागू

गरे को छ ।
१. नाम र

ार भः (१)

यो नदिशकाको नाम यवसाय कर नदे िशका,

२०७% रहेको

छ ।

(२) यो नदिशकात काल लागू हुनेछ ।
२. प रभाषाः वषय वा

सं गले अक अथ नलागेमा यो नदिशकामा,

क)“कर”भ ाले नगरपा लकासं ग स बि धत

afx|lj;] नगरपा लकाले
र

े गत एवं

र यो श दले

आ नो

े

च लत ऐन, नयमावल र यो नदिशका बमोिजम

भ को

यवसायमा पूंजीगत लगानी, आ थककारोवार

यापा रक मह वको आधारमा लगाउन स ने
यवसाय करको अ त र

यवसायकरलाई स झनुपछ

ला ने थप शु क , कर,द तुर,ज रवाना

समेतलाई जनाउं छ ।
ख) “करदाता”भ ाले दफा ५ बमोिजम कर

तनु पन कत य भएका

यि

,फम वा

सं 3स थालाई स झनुपछ ।
ग) “ मुख

शासक य अ धकृत”भ ाले नगरपा लकाको

सरकारबाट नयु

शासक य

मुखको

पमा नेपाल

कमचार लाई स झनु पछ ।

घ) “कर अ धकृत”भ ाले यो
शासक य अ धकृत वा

नदिशका बमोिजम कर अ धकृतको काम गन

मुख

नजले तोकेको नगरकायपा लकामा कायरत अ धकृत तरको

कमचार लाईस झनु पछ ।
ङ) “वडा”भ ाले नगरपा लकाको वडा स झनुपदछ ।
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च) “कायालय”भ ाले नगरकायपा लकाको कायालय स झनुपछ ।
छ) “शाखा”भ ाले राज
३. यवसाय दता गर

शाखा लाई स झनुपछ ।

यवसाय सं चालन गनुपनः नगरपा लका

े भ कुनैप न यवसाय सं चालन गनु

अिघ यस नदिशका बमोिजम यवसाय दता गनु पनछ ।
४. यवसाय दताक ला ग दरखा त दने र दता गनः (१) नगरपा लका भ
चाहने

यि

कुनै यवसाय दता गन

ले अनुसिु च–१ मा उ लेिखत ढाँचाको दरखा त फाराम कायालयमा दन स नेछ ।

य तो दरखा त फाराममा दे हायका कुराह

खुलेको हुनपु छः–

क) यवसायको नाम ।
ख) यवसाय रहने ठे गाना ।
ग) यवसायको

कृ त : उ ोग, यापार, सेवा, पेशा ।

घ) यवसायले कारोबार गन मु य व तु से वा तथा कामको ववरण ।
ङ ) थीर पुंजीगत लगानी ।
च) यवसायीको नाम, ठे गाना र बाबु, बाजेको नाम ।
छ) यवसाय रहने घरधनी÷ज गाधनीको नाम ।
ज) समय समयमा नगरपा लकाले तो क दएको अ य ववरणह

।

झ) यवसायीको नाग रकता वा थानीयकर इजाजत नं .
ञ) अ य
माणप

यवसाय दता/ इजाजत

ा

भएको भए सोको ववरण तथाइजाजत/ दता

न वर

(२) उप व (१) बमोिजम नवेदन

ा

भएप छ कायालयले यसउपर आव यकजाँचबुझ समेत

गर नधारण भए बमोिजमको वा षक कर एवं अ य द तुरह

लई यवसाय दता गनछ ।
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(३) मा थ उपदउफा(२) बमोिजम

यवसाय दता भएप छ कायालयले दताभएको

ववरण अनुसूिच–२ बमोिजमको

यवसाय कर दता

अनुसूची–३ को ढाँचामा यवसाय कर दता
(४) एकै

यि

माण प

कताबमा उ लेखगर

अव थामा वाहे क छु ा छु ै

यव था गरे को वा

थानमा

यवसाय सं चालनगनु

च लत कानूनमा अ यथा

यव थागरे को

यवसाय दता गराउनु पनछ ।

तर शाखा वा थप कारोबार थलको ला ग ला ने कर एकमु
यवसाय वा शाखाह

नवेदकलाई

उपल ध गराउनेछ ।

को नाममा एउटै उ े य भएको एक भ दा वढ

पन भएमा नदिशकाले छु ै

यवसायको

एउटै

माणप मा खुलाउने गर

तर व भ

थानमा सं चा लत

यवसाय दता गन यस उपदफाले

वाधा पुयाएको मा नने छै न ् ।
५. कर बुझाउने दा य वः (१) नगरसभाले पा रत भए अनुसार कर बुझाउने दा य व
भएको यि

फम वा नजको

त न धको हुनेछ र

(२) कुनै यवसाय एक भ दा वढ
प न यि
६.

यि

को नाममा सं य ु

दता भएको रहे छ भने सो म येकुनै

लाई प न कर बुझाउन वा य गन स कनेछ ।

यवसायको न वकरण गनुपनः दफा ४ बमोिजम दता भएको
३५ दन भ

यवसाय दता

वा षक कर अ म

पमा तर

यवसाय आ थक वष शु भएको

येक आ थक वषको ला ग

यवसाय न वकरण

गनु पनछ ।
७. ववरण हेरफेर गनुपन भएमा अनुम त लनुपन: (१) दफा ४ बमोिजम यवसाय दताको ला ग पेश
ग रएको नवेदनमा उ लेिखत ववरणह म ये केह कुरा हेरफेर गनुपन भएमा १५ दन भ

सो

को जानकार कायालयमा दनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन परे मा कायालयले आव यक जाँचवुझ समेत गर सं सो धत
कृ तको

यवसायको तो कएको कर र ववरण हे रफेर गरे वापत

.१०००।– थप द तुर

लई ववरण सं सोधन गर दनु पनछ र सो यहोरा दता कताव र

माणप मा समेत उ लेख

ग र दनु पनछ ।
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(३)

यवसायको

कृ त, कारोवार गन व तु तथा से वाको क सम तथा

प रवतन गनुपरे मा नयाँ

कृ तको

यवसायको नामआ द

यवसायको कर सा वकको करको दरभ दा वढ ला ने

भएमा सो फरक कर रकम समेत असूल गनुपनछ ।
८. साझेदार थपघट र ठाउँसार गनुपरे मा वीकृ त लनुपनः
(१) एक

यि

वा एक भ दा वढ

यि

को नाममा दता कायम भएको

थपघट गनु परे मा आव यक कागजात समेत सं ल न राखी

यवसायमा साझेदार

नगरपा लकामा नवेदन दनुपनछ

।
(२) उप व नयम (१) बमोिजम नवदे न परे मा स बि धत कायालयले आव यक जाँचबुझ गर चालु
आ थक वष स मको कर असुल गर वा षक करको दरमा ५०% वा

.१०००।– म ये

जुनबढ हु छ सो थप द तुर समेत लई साझेदार थप ग र दनु पनछ
(३) नगरपा लका

े भ

ठाउँसार को ला ग

एक

थानमा स ालनमा रहे को पेशा

नवेदन परे मा कर अ धकृतले आव यक जाँचबुझ गर

वषस मको कर असुल गर कायालयमा भएको

थानमा

चालु आ थक

यवसायको लगत खारे जको सफा रश जनाई

स बि धत वडा कायालयलाई प ाचार गनु पनछ । यसर सफा रश
हुने वडा कायालयले

यवसाय अक

ा

भएकोमा ठाउ‘सार

यबसाय दता ववरणमा ठाउ ‘सार जनाई सा बकको वडा कायालयमा

ठाउ‘सार को जानकार दनु पनछ ।
(४) उपदफा ३ बमोिजम ठाँउसार भएको जनाउ

ा

भएप छ सफा रस गन वडा कायालयले

आ नो यवसायको लगत कतावमा ठाउँसार जनाई लगत खारे ज गुनपनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम लगत खारे जको सफा रश भएप छ तो कएको समय भ

स बि धत

कायालयमा गई यवसायको दता लगत कायम गनु करदाताको कत य हुनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोिजम ठाउं सार गन चाहने करदाताले ठाँउसार भई जाने

यवसायरहने

ठे गानाको कर बुझाउनु पन कायालयमा ठाउँ सार को ला ग नवेदन पेश गरे प छ कायालयले
आव यक जाँचवुझ गर

.२०००।– द तुर

लई सो

यहोरा दता

माणप मा समेत

खुलाई यवसायको ठाउँसार ग र दनु पनछ ।
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(७) यस नदिशका बमोिजम ठाउँसार भईआउने यवसायीको लगत खडा गन कत य स बि धत
कायालयको हुनेछ ।
९. कायालयले ववरण माग गन र नदशन दन स ने: (१) कुनै खास पेशा, यवसाय वा यापारको
स ब धमा केह कुरा वु न आव यक ठानेमा कायालयले थप ववरण माग गनस नेछ । यसर
माग ग रएको ववरण उपल ध गराउने कत य स बि धत करदाताको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ववरण उपल ध नगराएमा कायालयले स बि धत पेशा तथा यवसाय
थलमा गई आव यक जांचवुझ गन स नेछ ।
(३) यस नदिशका बमोिजम दता भएका पेशा, यवसाय सं चालन गदा सामािजक सदाचार कायम
रा ु पनछ । यस स ब धमा कायालयले

दने

नदशनको पालना गन गराउने दा य व

स बि धत करदाताको हुनेछ ।
१०. यवसाय स ालनको अनुम त लनु पन : (१) नगरपा लकामा
स वि धत नकायवाट
पेशा,

यवसाय दता ग रसकेप छ अ य

च लत नेपाल कानू न बमोिजम अनुम त लनुपन कानूनी

ावधान भएका

यवसाय सं चालन गन पूव स वि धत नकायवाट अनुम त लनु पन दा य व करदाताको

हुनेछ ।
(२) यस नदिशका बमोिजमकर

योजनका ला ग यवसाय दता भएको आधारमा मा

कुनै प न

पेशा, यवसाय स ालन गन अनुम त पाएको मा ननेछैन ।
११.

यवसाय दता खारे जे गन स कनेः (१) यस नदिशका बमोिजम कर ला ने

यवसाय दता

भएप छ दता खारे जीको नवेदन नपरे स म सो यवसाय चालु रहे को मा ननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन पनु भ दा अिघस म

यवसाय स ालनमै रहेको मानी कर

नधारण गर कर असुल उपर ग रनेछ ।
(३) ऐन, नयमावल र यस नदिशका बमोिजम दता भएको

यवसाय व द गन चाहे मा मुना सब

कारण खोल करदाताले स वि धत वडा कायालयमा नवेदन दनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम नवेदन

ा

भएप छ वडा कायालयले आव यक जाँचबुझ गर चालु

आ थक वषस मको कर रकम र यवसाय खारे जी को ला ग नगरपा लकामा सफा रस स हत
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पठाउनु पन छ । नगरपा लकाले कागजात अ ययन गर लगत क ा वापत लईने सेवा
शु क समेत असूल गर लगत क ा ग र दनु पनछ ।
(५)

च लत कानू न वप रतको कारोबार गरे मा वा पेशा सं चालन गरे मा र

यवसाय सं चालन

स ब धमा कायालयले दएको नदशन बार बार उलं घन गरे मा कायालयले यवसायको दता
खारे जी गर बाँक ब यौता कर तथा ज रवाना सरकार बाँक सरहकरदाता बाट असुल
गनछ ।
(६) यस नदिशकामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएताप न
करदातालाई सफाई पेश गन पया

यवसाय खारे ज वा लगत क ागनु पूव

मौका दनु पनछ ।

(७) यस दफा अ तगतको उपदफा(५) बमोिजम कायालयले यवसाय दता खारे जगरे मा यवसाय
स ब

करदाताको नाममा नगरपा लकामा ३ वषस म कुनैप न

गन नपाउने

यव था गन स कनेछ । साथै

यवसाय दता गर सं चालन

य ता करदाताको ववरण सावज नक ग रनेछ

।
१२. ज रवाना तथा थप द तुर ला नेः (१) नदिशकामा तो कएको समय भ

कर नबुझाएमा कर

बुझाउने दा य व भएको आ थक वषको ला ग स बि धत आ थक वषको अ त स मको ला ग
ला ने करमा

५०

तशत ज रवाना लई असुल उपरग रनेछ ।

(२) एक आ थक वष समा

भएप छ प न कर नवुझाएमा कायालयले

ला ग ला ने कर रकमको वा षक १००

येक आ थक वषको

तशत का दरले ज रवाना लगाई कर तथा

ज रवाना रकम असुलउपर ग रनेछ ।
१३.

त ल प दने स ने : यवसायको दता
नभएमा वा य तै अ य कारणले
कायालयले आव यक जांचवुझ गर

माणप

माणप

हराएमा, या तएमा, न वकरण गन महल खाल
उपल ध गराउनु पन भएमा यस स ब धमा

त ल प द तुर

लई नयां

तलप

माणप

जार

गनस नेछ ।
१४.

यवसाय सं चालन नभएको सफा रस दन स ने :
यवसाय स ालन नै नभएकोले सोको

चा लत कानू न बमोिजम दता भएका

यहोरा स बि धत

नकायमा

सफा रसको ला ग

कायालयमा नवेदन पन आएमा सो स ब धमा आव यक जाँचबुझ गर सो

यहोरा

मािणत
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भएमा सो

कृ तको यवसायमा ला ने वा षक करको

५०

तशत वा

जुन वढ हु छ सो वराबरको द तुर लई माग बमोिजमको

. 1000।– म ये

यहोराको सफा रस उपल ध

गराउन स कनेछ ।
१५.

यवसाय दता÷न वकरण नगर सं चालन गरे मा कारवाह हुने : (१)
कुनै प न

नदिशका बमोिजम दता नगर

यवसाय नगरपा लका

पाईएमा वडा कायालय वा कायालयले स बि धत

च लत कानू न र यस
े भ

यवसायीलाई ३५

सं चालन गरे को
दनको

याद

दई

यवसाय दतागनको ला ग प ाचार गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम
कायालयमा गई

यवसाय दताका ला ग जनाउ

यवसाय दता नगरे मा स बि धत

हुने सबै क समका से वा सु वधाह
सरकार

यि

दएको

म तले ३५ दन भ

को हकमा नगरपा लका बाट वाह

व द ग रनेछ । साथै नेपाल सरकारको सहयोग लई

नकाय तथा अ य सावज नक सं थानबाट

वाह हुने सेवा, सु वधाह

व द

गनस कनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम से वा सु वधा रो ा राखेप छ प न ३ म हना भ
न वकरण नगर

यवसाय सं चालन गरे मा स बि धत कायालयले

यवसायीको यवसाय व द गर ला ने कर, ज रवाना र अ य द तुर

प न यवसाय दता
कर

तनअटे र गन

च लत कानून बमोिजम

असुल उपर गनछ ।
१६. वाधा अडकाउ फुकाउने अ धकार : (१) यस नदिशका काया वयनको सल सलामा कुनै वाधा
अडकाउ परे मा सो फुकाउने अ धकार नगरपा लकाका लाई हुनेछ ।
(२)

च लत ऐन, नयम र यस

व नयमाल को मूलभूत कुरालाई असर पन गर

(१)बमोिजमको वाधा फुकाउने अ धकारको

मा थ

योग गन स कने छै न ।
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ँ स बि धत
नदिशकाकोदफा ४ को उपदफा (१) सग
अनुसूिच–१
यवसाय दता÷नवीकरण नवेदन फाराम
ीमान्

मुख

शासक य अ धकृत

afx|lj;] नगरपा लका

यू

नगरकायपा लकाको कायालय

afx|lj;],l;Gw'kfNrf]s

।

वषय: यवसाय दता ÷नवीकरण गन र प रचय पाट रा
मैले । हामी ले

न न

अनुम त पाउँ ।

थानमा .................................................

यवसाय दता÷नवीकरण गन

लागेकोले आव यक कागजात स हत दरखा त गन आएको छु ÷छ । नयमानुसार ला नेकर, द तुर बुझाउनुको
साथै नगरपा लकाबाट समय समयमा दइने आदे श÷ नदशन समेत पालन गन म रु छु ÷छ । साथै मैले÷हामीले
पेश गरे को कागजात तथा ववरणह
छु ÷छ ।

ठ क साँचो रहेको र फरक परे कानून बमोिजम कावाह भएमा म जुर

१. यवसायीको नाम, थर : ..............................................
(फम क पनीको हकमा मु य यि

को नाम)

२. थायी ठे गाना: ............ िज ला ............. गा. व.स.÷न.पा. .......वडा नं. ........ माग .......... घर नं. ........
३. बाबुको नाम, थर : .................................................................
४. यवसाय रहने थानको ठे गाना : वडा नं. ........ माग ........... घर नं. .........
यवसाय क ले स भए पसल÷सं केत नं.....................पो

ब स नं. : .............. वेभसाइट .....................

५. स पक फोन नं. : ............................. या स ............................. इमेल :.............
६. भाडामा रहे को भए यवसाय रहने घर /ज गा को घरधनीको नाम, थर : .....................................
७. ठे गाना : .................. वडा नं. .................. घर नं. .............. माग .......

ँ ीगत लगानी
८. यवसायको ववरण ÷ कृ त : .............................................. ९. पूज

.मा ........................

१०. फम÷क पनीको नाम : .............................................................................
११. प रचय पाट को साइज : (ल वाई .............. चौडाई ............ वग फट .................. )
१२. अ य

दता भएको भए, दता नं. .....................................÷कायालय : .........

१३. सं ल न गनूपन कागजातह ः: आफनै घर ज गा भए ज गा धनी

माण प को

भाडारकम र भ ु ानी त रका समेत खुलेको वहाल स झौताप –१, नाग रकता
नाग रककोहकमा नेपालि थत राजदुतावासबाट
पासपोट साईजको फोटो२

यवसायीको नाममा जार

त । फम क पनी भएमा दता । इजाजत

अिघ लो आ.व.स मको कर तरे को करदाता

माणप को

त ल प–१, भाडामा ब ने भए
माणप को

त ल प–१ वदे शी

कागजात–१, करदाताको हालसालै को

माणप

र आ त रक राज कायालयमा

तलप ।
............................
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म त : ........................

नवेदकको द तखत
कायालय

नवेदन

द तुर

:

............................

दता

योजनका ला ग मा ः–
द तुर

....................... यवसायकर

द तुर........................ज रवाना .................... ज मा ........................... यवसाय

.............
माण प

प रचय

पाट

नं. : .............

म त : .........................
.................

....................................

पेश गन

ठ क छ भनी

मािणत गन

..................
वीकृत गन
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नदिशका ४ को उपदफा (३) सँग स बि धत
अनुसूिच–२

फोटो

afx|lj;] नगरपा लका

यवसाय कर दता कताव
करदाता

माणप

जार भएको म तः

नं .:

यवसायको ववरण

१) यवसायको

प रचयपाट ववरण

कृ तः

२) यवसायको क समः
३) रहने थान÷ठे गानाः
वडा नं .:घर नं.:
वाटोको नामः

यवसायीको ववरण

१) ले े ववरणः÷फम/कं.को नामः

१) नाम,थरः

३) क समः जार भएको िज लाः

३) ठे गानाः थायी :

२) साइजः

२) नाग रकता नं .:

४) घरधनीको नामः

अ थायी :

४) अ य :

४) बावुको नामः
५) बाजेको नामः

६) स पक फोन नं .:
७)अ यः
असुल
आ.व.

मत

नवेदन
द तुर

दता
शु क

चालु आ.व.को
यवसाय कर

प रचय
.

पाट

व यौता

ज रवाना

ज मा
रकम

र सद नं.

मािणत गनको सह

कै फयत
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नदिशकाको दफा ४ को उपदफा (३) सँग स बि धत

अनुसूिच ३

afx|lj;] नगरपा लका

नगरकायपा लकाको कायालय
यवसाय दता

माण–प

करदाता नं............................
दता म त :
माणप

नं.:

िज ला....................................नगरपा लका

........................वडा.............ब ने

............................. लाई न न ववरण अनुसारको यवसाय दता गर यो
यवसायको नाम : .................................................................
यवसाय

रहने

थान

:

afx|lj;]

.................................

नगरपा लका

वडा

नं.:

माण–प

ी

जार ग रएको छ ।

..................

बाटोको

नाम

घर नं................ टोल ...............................

यवसाय रहने घर । ज गाधनीको नाम :..............................
यवसायको

कृ त :................................. ववरण

प रचयपाट को साइज : ............................................................
पूंजीगत लगानी(

मा) : ............................................

..........................

...........................

वीकृत गनको ह ता र

करदाताको ह ता र
१)

२)
३)

येक आ थक वषको ला ग तो कएको वा षक कर उ

आ.व.को ३५ दन भ

बुझाई

माणप

न वकरण गनुपनछ । नगरपा लकाबाट यवसाय कर टोल खटाईएको अव थामा यवसायीको काय थलै
यवसाय

माणप

न वकरणगन स कनेछ ।

यवसाय गर आएको

वीकृ त लनुपन छ ।
यवसाय

थान प रवतन गन परे मा वडाकायालयको सफा रसमा नगरपा लकाबाट पूव

ब द गनु परे मा

कायालयबाट

करदाताले

नगरपा लकाको

यवसाय ब द भएको जनाउ प

रहेको मानी साल बसाल

पमा कर ला नेछ।

अ नवाय

स बि धत

वडा कायालयको

पमा लनुपन छ । अ यथा

सफा रसमा

यवसाय चालु नै

12

४) यो

माणप

यवसाय गरे को

हेन चाहेकोबखतमा तु

५) कुनै प न क समको
पाईएमा

थानमा सबैले दे िखने गर रािखनु पदछ र नगरपा लकाको कमचार ह ले

त दे खाउनुपदछ ।

यवसायीक ग त व धमा बाल

च लत कानून बमोिजम कारवाह गर

मकह

योग गन पाइने छै न य द सो गरे को

यवसाय दता खारे जी समेत गन स कनेछ ।

६) यवसायबाट उ पादन हुने फोहर मैला उिचत यव थापन गन दा य व करदाताको हुनछ
े ।
७)

यवसाय स ालनको

सल सलामा नगरपा लकाबाट समय समयमा

करदाताको कत य हुनछ
े ।

८) उ लेिखत शतनामाह

दने

नदशानको पालना गनु

पालना नगरे मा नगरपा लकाले जुनसकै बखतमा प न यो

यवसाय ब द समेतगन स नेछ ।

९) यो

माणप

कर

योजनको ला ग जार ग रएको हो । कुनै पेशा वा यवासय

कुनै नकायबाट अनुम त लएर मा स ालन गनुपन भएमा सो समेत लएर मा

l;=g+= pk l;=g+=

ljj/)f

1=1

1=2
1=3

1=4

#/ hUuf s/
klxnf] ?=10
nfv;Dddf
To;kl%sf] ?=10
nfv;Dddf
To;kl%sf] ?=30
nfv;Dddf
To;kl%sf] ?=50
nfv;Dddf
To;kl%sf] ?=1
s/f]*;Dddf
To;kl%sf] af+ls
/sddf

र

गर

चा लत कानून बमोिजम

स ालन गनु पनछ ।

Joj;fo jf sf/f]jf/sf] ju{
ª

1

माणप

#

u

v

s

k|ltzt
k|ltzt
k|ltzt
k|ltzt

#/ hUuf d'Nof+sg ug]{
tl/sf
dfnkf]t
k|lt /f]kgL
k|lt s^\&f
e"lds/
k|lt /f]kgL
k|lt s^\&f
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2

2=1
2=2

3
3=1=
3=1=1

3=1=2

3=1=3
3=1=4

3=2
3=2=1
3=2=2
3=2=3
3=2=4
3=2=5
3=2=6
3=2=7
3=2=8

axfn s/ ;DjlGwt
wgLjf^ lng] jxfn
k|ltzt
s/
c:yfoL k;n jxfn
k|lt
s/
ju{km'^
Joj;fo s/
Jofkfl/s a:t'
r'/f]^ /S;L, Hj]n/L,
lel*of], Sof;]^
l/s*{/ tyf Kn]o/
v'b|f Joj;fo
;'g rf+bL tyf uxgf
jgfpg] k;n
lel*of], Sof;^
l/s*{/ cflb
lgdf{)f ;fdfu|L sDk'^/
ljB't ;fdfg, Sofd]/f,
^]lnlehg, /]l*of],
sfk]{^ k]^«f]lnod kbfy{
h:tf j:t'sf] yf]s tyf
v'b|f Jofkf/df
b}lgs pkef]usf vfB
kbfy{
;jf/L ;fwg ljqm]tf
sjf*L sf/f]jf/
ljz]if! k/fdz{ tyf
cGo jofj;flos ;]jf
lrlsT;s ;]jf
slj/fh
O{lGhlgo/
sfg"g Joj;foL
n]vfk/LIfs
bGt lrlsT;s
cg';Gwfgstf{ tyf
k/fdz{bftf
sDKo'^/ Pgflni^ tyf
k|f]u|fd/
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3=2=9
3=2=10
3=2=11
3=2=12
3=2=13
3=2=14
3=2=15
3=2=16
3=3

3=4

3=5

3=6

3=7

3=8

aLdf Ph]G^
;e]{o/
cg'jfbs
kz' lrlsT;fs
z]o/ bnfn
;fdfg ('jfgLstf{ tyf
sDkgL
;+:yfut k]G^/
;fdfGo k]G^/, km\n]S;
jf]*{ lgdf{)f
lgdf{)f Joj;fo
gu/kflnsf leq k|wfg
sfof{no ePsf] lgdf{)f
Joj;fo
pTkfbg d'ns pBf]u
sf]/f df]n jf cw{
k|zf]lwt dfn jf v]/
uO{/x]sf] dfn ;fdfgsf]
jf cGo dfn ;fdfg
k|of]u jf k|zf]wg u/L
dfn ;fdfg pTkfbg
ug]{ pBf]u Joj;fodf
pmhf{d"ns pBf]u
hn;|ft, jfo',
;f}o{zlQm, sf]Onf,
k|fs[lts t]n, Uof+;,
afof]Uof; tyf cGo
;|f]tx?jf^ phf{ k}bf
ug]{ pBf]u Joj;fodf
s[lif tyf jGohGo
pBf]u
d"ntMs[lif jf jg
k}bfjf/df cfwfl/t
pBf]u Joj;fodf
vlgh pBf]u
vlgh pTvgg jf
k|zf]wg ug]{ pBf]u
Joj;fodf
ko{^g pBf]u
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3=9

3=10

3=11
3=11=1

3=11=2

ko{^g, cfjf;, df]^]n,
xf]^]n, /]i^'/f, l/;f{^,
^«fen Ph]G;L, :sLOª,
UnfOl*ª, jf^/
/\oflkm\l^ª, kf]gL ^]«lsª,
kbofqf, x^Po/
Aofn'lgª, Kof/fl;lnª,
uNkmsf];{, Kf]fn]f,
cZjf/f]x)f cflb pBf]]u
Joj;fodf
ko{^s /]i^'/f
ko{^s cfjf;
df]^]n, xf]^]n l/;f]^{
;]jf pBf]u
%fkfvfgf k/fdz{ ;]jf,
lhlgª Joj;fo,
rnlrq Joj;fo,
;fj{hlgs kl/jxg
Joj;fo, kmf]^f]u|fkmL,
k|of]uzfnf, xjfO{ ;]jf,
zLt e)*f/ cflb
pBf]u Joj;fodf
lgdf{)f pBf]u
;*s, k'n, /f]kj],
/]nj], ^«lna;, ^g]n,
km\nfOª ah tyf
cf}Bf]lus, Jofkfl/s
pj+ cfjf; sDKn]S;
cflb lgdf{)f u/L
;+rfng ug]{ pBf]u
Joj;fo
;+rf/ ;]jf
lghL If]qsf] x'nfs
;]jf
lghL If]qsf] ^]lnkmf]g,
km\ofS; ;]jf,
kmf]^f]skL, df]afO{n
kmf]g, cfOP;*L,
P;^*L, Od]n,
OG^/g]^, /]l*of] k]lhª
cflb
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3=11=3
3=11=4
3=12
3=12=1

3=12=2
3=12=3
3=12=4
3=12=5
3=12=6
3=12=7
3=13
3=13=1
3=13=2
3=13=3
3=13=4
3=14
3=14=1
3=14=2
3=14=3
3=14=4
3=14=5
3=15
3=15=1

s'l/o/ ;]jf
%kfO{ tyf k|sfzg
laQLo ;]jf
g]kfn ;/sf/sf] k")f{
:jfldTjdf /x]sf] afx]s
cflys sf/f]jf/ ug]{
jfl)fHo a}+s
cfly{s sf/f]jf/ ;d]t
ug]{ ljQLo sDkgLsf]
d'Vo sfof{no
ljQLo sDkgL zfvf
sfof{no
aLdf sDkgL
ljb]zL d'b|f ;^xL
lwtf]kq sf/f]jf/
;xsf/L ;+:yf tyf
;xsf/L a}+s
:jf:Yo ;]jf
u}/;/sf/L c:ktfn
gl;{ª xf]d
lSngLs tyf Nofj
;fpgf jfy,
lkmlhof]y]/fkL cflb
lzIff ;]jf
lghL If]qsf :s'n,
SofDk;, ljZjljBfno
tfnLd tyf cg';Gwfg
s]Gb|
^fO{lkª, sDKo'^/ tyf
efiff k|lzIf)f ;+:yf
Sna l^d ;+# ;++:yf
btf{ gljs/)f
cGt/fli^«o u}/ ;/sf/L
;+:yf btf{ gljs/)f
dd{t ;Def/ ;]jf
x]eL OlSjkd]G^ a;,
^«s, sf/,
df]^/;fO{sn, ^]Dkf],
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;fO{sn dd{t sf/vfgf
3=15=2

3=16
3=16=1
3=16=2
3=16=3
3=16=4
3=16=5
3=16=6
3=16=7
3=16=8
3=16=9
3=16=10
3=16=11
3=16=12
3=16=13
3=16=14
3=16=15
3=16=16
3=16=17
3=16=18
3=17
3=17=1

/]l*of],, l^=eL=, #*L,
k|]z/, ss'/ lx^/,
^]lnkmf]g ;]^, ljB't
;fdfu|L dd{t s]Gb|
cGo ;]jf
lj!fkg ;]jf
j}b]lzs /f]huf/ ;]jf
:jb]zL /f]huf/ ;]jf
;]qm]^l/on ;]jf
xfplhª sDkgL tyf
#/ hUuf vl/b ljqmLl/on :^]^_
Ao'l^ kfn{/, s]z >[uf/,
*«fO{ lSng;{, kmf]^f]
:^'l*of], l;nfO{ cflb
;fO{gjf]*{ jgfpg]
k]lG^ª ;]jf
kz' jwzfnf
df;' ljqm]tf
km"n / lj?jf ljqm]tf
k'n xfp;
vf]^f] Joj;foL
l;;f, KnfOp* ljqm]tf
ef+*fs'*f ljqm]tf
l:^n, sf&, kmlg{r/
ljqm]tf
v]nf}gf, pkxf/, lukm\^_ ljqm]tf
s]a'n, g]^jls{ª-u|fxs
;+Vofsf] cfwf/df
dfj{n k;n

cGo Joj;fo
k;n
kfs{, lkslgs :k^
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3=17=2
3=17=3
3=17=4
3=17=5
3=17=6
3=17=7
3=17=8
3=17=9
3=17=10
3=17=11
3=17=12
3=17=13
3=17=14
3=17=15
3=17=16
3=17=17
3=17=18
3=17=19
3=17=20
3=17=21
3=17=22
3=17=23
3=17=24
3=17=25
3=17=26
3=17=27

Sofl;gf]
^'/ ck/]^/
d;fh kfn{/
ko{^sx?nfO{ So'l/of],
yfGsf,Do'lhs lrof
cflb a]Rg] k;n
xhfd k;n
kfg k;n
tof/L kf]zfs tyf
kmG;L ;fdfg k;n
>[uf/ ;fdfu|L k;n
wfg s'^\g], ux'+ lk:g],
d;nf lk:g / lrp/f
ldn
sf& lr/fgL tyf sf&
ljlqm ug]{
&f*f] e^\^f a'^\^f
lemu^L agfpg]
ls/fgf k;n
Uof; l;ln)*/
:^]zg/L k':ts k;n
c^f] kf^{\; ljlqm k;n
*]kf^{d])^n :^f];\{
/+u /f]ug k;n
df]jfOn dd{t tyf
ljlqm
cGo ;fgfltgf k;n
ld&fO{ k;n
ksfPsf] vfg]s'/f
k;n ef]hgfno ;d]t
b'w blx k;n
kmnkm"n t/sf/L k;n
cf}iflw k;n
tfdf, lkQt cflb
ef*fs'*f a]Rg] k;n
h'Qf l;pg] k;n
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3=17=28 h'Qf k;n
kmlg{r/ js{zk /
3=17=29 kmlg{l;ª
3=17=30 sk*f k;n
3=17=31 bfndf]& jgfpg]
a/km cfO;lqmd
3=17=32 agfpg]
3=17=33 j]s/L pBf]u
b'g^, lj:s'^ s]s,
xft] kfp/f]^L rfprfp
3=17=34 jgfpg]
c:yfoL xf^ ahf/ /
3=18
#'DtL k;n k^s]
3=18=1 #'DtL k;n
3=18=2 rf}kfof
3=18=3 xf+; s'v'/f
;fu ;AhL / kmnkm"n
3=18=4 k;n
3=18=5 cGo
dflysf] juL{s/)fsf]
3=19
;dfj]z gePsf ;]jf,
Joj;fo
;jf/L s/
4
;jf/L btf{ tyf aflif{s
4=1
;jf/L s/
a;, ^«s, n/L / cGo
4=1=1
x]eL uf*Ldf
ef*fsf sf/, hLkdf
4=1=2
ef*fsf] ^]Dkf]df
4=1=3
ef*fsf] ldgLa;, ldlg
4=1=4
^«s
lghL sf/, ^]Dkf],
4=1=5
ldgLa;df
:s'^/, df]^/;fO{sn
tyf cGo ;jf/L
4=1=6
;fwgdf
&]nfuf*f tyf l/S;fdf
4=1=7
k^s] ;jf/L s/
4=2

k|lt uf]^f
k|lt uf]^f

500.00
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4=2=1
4=2=2
4=2=3
4=2=4
4=3

5
5=1
5=2
5=3
5=4
5=5
5=6
5=7
6
6=1

cfkm}n] agfPsf] jf
cfkm"nfO{ x:tft/)f
eOcfPsf] ;*sdf
lghL tyf ef*fdf a;,
^«s / ^}«S^/df
ldgLa;df
lghL tyf ef*fsf sf/
/ ^]Dkf]df
cGo ;jf/L ;fwgdf
btf{ tyf ;+rfng
O{hfht b:t'/
&]nf, l/S;f, ^f+uf, btf{
u/L gDa/ lbP jfkt
PsLs[t ;Dklt s/
bz nfv ?k}of ;Dd
aflif{s
bz nfv b]lv dfly
aL; nfv ;Dd
aL; nfv b]lv dfly
tL; nfv ;Dd
tL; nfv b]lv dfly
krf; nfv ;Dd
krf; nfv b]lv dfly
Ps s/f]* ;Dd
Ps s/f]* b]lv dfly
kf+r s/f]* ;Dd
kf+r s/f]* b]lv dfly k|lt xhf/
ljljw

;Dklt d"Nof+sg
;]jf z'Ns

k|lt
xhf/df

ljb]zdf cWoog ug{
hfg] ljBfyLx?sf]
nflu
50 nfvsf] d'Nof+sg
50 eGbf dfyL 1 s/f]*
;Dd
1 s/f]* eGbf dfyL
cfo>f]t k|dfl)ft
5 nfv ;Dddf
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10 nfv ;Dddf
10 nfv eGbf dfyL

6=2
6=3

#/ hUuf d'Nof+sg

k|ltzt

dgf]/~hg s/

k|ltzt
k|lt ju{
km'^

lj!fkg s/

6=2=2
6=3

ef*f dx;''n pkef]u
tyf ;]jf z'Ns
O{^f ('+uf /f]]*f afn'jf
l*kf]
^])^ xfp; Sof^l/ª
;le{;
^]lnkmf]g tyf df]jfO{n
^fj/
^]lnlehg k||zf/)f
;+:yf
/]l*of], Pkm Pd k|zf/)f
;+:yf
kf^L{ Kofn];
sjf*L s/f]jf/
u|Ln k;n, cfNd'lgo
tyf js{zk
k"j{ l:js[t lnO{
;+rfng ug]{ hUuf
Knflgª
kf]N^«Lkmd{ tyf kz'kG%L
ljqmL ug]{ Joj;fo
dx;'n
lghL wf/f h*fg ug{
af^f] vGg] :jLs[lt
;+# ;+:yf ,,
,,
kfls{ª b:t'/

6=4

gS;fkf; b:t'/ cfjf;Lo #/_

6=4
6=5
6=6
6=7
6=8
6=9
6=10
6=11
6=12
6=13
6=14
6=2
6=2=1

k|lt /f]kgL

k|lt ju{
ld^/
k|lt ju{
ld^/
a;, ^«s
ldlga;
sf/ lhk
df]=;f=
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6=5

l;d]G^ hf]*fO{
1000 ju{lkm^ ;Ddsf]
If]qkmn
1000 b]lv 2000
;Ddsf] I]fqkmn
2000 b]lv dfly

6=6
6=6=1
6=6=2
6=6=3

df^f] hf]*fO{
gS;fsf] kmf]^f] lvrfO{
gS;f kmf/fd b:t'/
gS;f ;DjGwL ljlgod
k'l:tsf

6=7=2

sDkfp)* jfn
sRrL #/ ^x/f
gS;fkf; b:t'/ pBf]u_
1000 ju{lkm^ ;Ddsf]
If]qkmn
1000 b]lv 2000
;Ddsf] I]fqkmn

6=7=3

2000 b]lv dfly

6=8
6=8=1
6=8=2

df^f] hf]*fO{
gS;fsf] kmf]^f] lvrfO{
gS;f kmf/fd b:t'/
gS;f ;DjGwL ljlgod
k'l:tsf
dfkb)* cg';f/ lgdf{{)f
ePsf] t/ gSzf
l:js[lt ljgf lgdf{{)f
u/L lgoldt ug{
cfPsf[ gS;fdf lgdf{)f
efusf]
gS;f Dofb yk
k|rlnt b:t'/sf]
gS;f gfd;f/Ldf
k|rlnt b:t'/sf]

6=7
6=7=1

6=8=3

6=8=4
6=8=5
6=8=6

k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^

k|lt /lgª
lkm^

k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^
k|lt
ju{lkm^

k|lt
ju{lkm^

k|ltzt
k|ltzt
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6=9=8
6=9=9
6=9=10

l;kmfl/; tyf ;h{ldg
b:t'/
ldn ;h{ldg
cGo ;h{ldg
cGo l;kmfl/; b:t'/
#/ hUuf k|dfl)ft b:t'/
ph'/L lgj]bg b:t'/
#/ hUuf s/ km's'jf
b:t'/
wf/f ljh'nL l;kmfl/;
;'rgf ^f+; d'r'Nsf
b:t'/
lgj]bg b:t'/
vfgL l;kmfl/;

6=10
6=10=1
6=10=2
6=10=3
6=10=4

;fljs jdf]lhd #/
dd{t
%fgf dd{t
df]x*f dd{t
em\ofn (f]sf k|lt j^f
cGo

6=11

k|dfl)ft

6=11=1

rf/lsNnf -lghL #/_
rf/lsNnf -pBf]u
Joj;fo_

6=9
6=9=1
6=9=2
6=9=3
6=9=4
6=9=5
6=9=6
6=9=7

6=11=2
6=11=3

#/ jf^f]
#/ jf^f] -s"nf] jf^f] jf
uf]/]^f] jf^f]_
#/ jf^f] -sRrL df]^/
jf^f]]_
#/ jf^f] -kSsL df]^/
jf^f]]_
#/ jf^f] -c/lgsf]

k|lt cfgf

100.00

k|lt cfgf
jf^f]
gePsf]
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/fhdfu{_
6=11=4
6=11=5
6=11=6
6=11=7
6=12

6=12=1
6=12=2
6=12=3
6=12=4
6=12=5
6=13
6=13=1
6=13=2
6=13=3
6=13=4
6=14

c++u|]hLdf l;kmfl/;
cfDbfgL k|dfl)ft
gftf k|dfl)ft - ;h{ldg
b:t'/ jfx]s_
gful/stf k|ltlnlk
#/ hUuf l;kmfl/;
b:t'/
hf]t gfd;f/L, #/hUuf
gfd;f/L btf{ ;d]t
kl/jf/
xsjfnf
aS;kq
ck'tfnL
df]lx nut s^f
#/hUuf aS;kq
;Dk")f pNn]v ePsf]df
25 nfv ;Dd
50 nfv ;Dd
1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* eGbf dfyL

6=14=3
6=14=4

ljBfno cg'dlt
k"j{ k|fylds ljBfno
;/sf/L
k"j{ k|fylds ljBfno
lghL -btf{_
k"j{ k|fylds ljBfno
lghL -gljs/)f_
k"j{ k|fylds ljBfno
lghL -kmf/fd b:t'/_
ljBfno cku|*
l;kmfl/;
;/sf/L
lghL

6=14=5

lghL ljBfno

6=14=1
6=14=2
6=14=3
6=14=4

k|lt xhf/

k|lt
k|lt
k|lt
k|lt
k|lt

/f]kgL
/f]kgL
/f]kgL
/f]kgL
/f]kgL

aflif{s

k|lt sIff
k|lt sIff
aflif{s
s/
25

6=15
6=15=1
6=15=2
6=16
6=16=1
6=17
6=17=1
6=17=2
6=17=3
6=17=4

w/f}^L b:t'/
gof+ #/ lgdf{)f ubf{
zf}rfno jgfpg] u/L
w/f}^L
wf/f / (n lgsf;
af^f] vGg
ljz]if s/
pBf]u s/ &"nf
pBf]ux?
rnlrq %fof+sg
g]kfn;/sf/sf]
g]kfnL
;fs{ d'n's
cGo d'n's
ko{^g ;]jf z'Ns

6=17=5

;fs{ d'n's / lrg

6=17=6

u}/ ;fs{ d'ns
ljZj ;Dkbf If]qdf
cfo cfh{g x'g] u/L
u/]sf] sfo{qmd b:t'/
:jb]zL
ljb]zL tyf :jb]zLsf]
;+o'Qm sfo{qmd
PDj''n]G; ;]jf
gu/jf^ l;Gw'kfNrf]s
lhNnf leqsf]
c:ktfn
gu/jf^ l;Gw'kfNrf]s
lhNnf leqsf]
c:ktfn
gu/jf^ l;Gw'kfNrf]s
lhNnf jflx/ pkTosf
gu/jf^ l;Gw'kfNrf]
jflx/ pkTosf
;kmfO{ z''Ns
ljBfno

6=18
6=18=1
6=18=2
6=19
6=19=1
6=19=2
6=19=3
6=19=4
6=20
6=20=1

k|lt ju{
ld^/

k|lt
k|lt
k|lt
k|lt

lbg
lbg
lbg
lbg

k|lt
JolQm
k|lt
JolQm

k|lt lbg
k|lt lbg

50

100

150

200
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6=20=2

;+# ;+:yf

6=21
6=21=1
6=21=2
6=21=3
6=21=4
6=21=5
6=21=6
6=21=7
6=21=8

pBf]u btf{
2 nfv ;Ddsf]
4 nfv ;Ddsf]
6 nfv ;Ddsf]
10 nfv ;Ddsf]
10 nfv eGbf dfyLsf]
l*n/lzk l;kmfl/;
O{^f pBf]u
pBf]u gljs/)f
sf+rf] {O{^f Joj;fo
;+rfng s/
;]/fldS; pBf]u
;]jf z'Ns
kf+uf] df^f] z'Ns
^«s
ldlg ^«s
lgzfg
^\ofS^/
O{^f ('+uf /f]]*f afn'jf
z'Ns
^«s
ldlg ^«s
lgzfg
^\ofS^/
(n lgsf; ;]jf z'Ns
h]^ d]zLg k|of]u
kfgL lgsf;L z'Ns
^«s
ldlg ^«s
lgzfg

6=21=9
6=21=10
7
7=1
7=1=1
7=1=2
7=1=3
7=1=4
7=2
7=2=1
7=2=2
7=2=3
7=2=4
7=3
7=3=1
7=3=2

k|lt nfv
aflif{s
k|ltzt
aflif{s
aflif{s
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^\ofS^/

7=4
7=4=1
7=4=2
7=4=3
7=4=4
7=4=5
7=5
7=5=1
7=5=2

kmf]x/ kfgL k|zf]wg
;/;kmfO{ jftfj/)f
;+/If)f tyf (n dd{t
lgdf{)f ;Def/
k|of]hgsf] ;]jf z'Ns
500 ju{ :Sjfo/ lkm^
;Ddsf] #/sf] nflu
1001 b]lv 1500 ju{
:Sjfo/ lkm^ ;Ddsf]
nflu
1501 b]lv 2000 ju{
:Sjfo/ lkm^ ;Ddsf]
nflu
2001 b]lv 5000 ju{
:Sjfo/ lkm^ ;Ddsf]
nflu
5001 b]lv dfyL #/sf]]
nflu
zfj{hlgs zf}rfno
k|of]u
lk;fj
lbzf

gf]^ M s_ >])fL
v_ >])fL
u_ >])fL
#_ >])fL
ª_ >])fL

20 nfv eGbf dfyL
10 nfv b]lv 20 nfv ;Dd
5 nfv b]lv 10 nfv ;Dd
3 nfv b]lv 5 nfv
;Dd
3 nfv ;Dd
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