PROVINCE 1
अनुसूची– २

(दफा ३ सँग स बि धत)
सवार साधन कर
सवार साधन कर
१. नजी सवार साधनमा दे हाय बमोिजम सवार साधन कर ला नेछ :सवार को क सम
क) कार, िजप, यान, माइ ो बस
अ)

वा षक कर दर

१००० सी.सी स म

.२१०००

१००१ दे िख १५०० सी.सी स म

.२३०००

इ) १५०१ सी.सी. दे िख २००० सी.सी. स म

.३००००

आ)

ई) २००१ सी.सी. दे िख २५०० सी.सी. स म

.३५५००

उ) २५०१ सी.सी. दे िख २९०० सी.सी. स म

.४१०००

ऊ)

.५८५००

२९०१ सी.सी. दे िख मा थ सबै

ख) डोजर, ए साभे टर, लोडर, रोलर,

पर, े न ज ता मेिशनर उपकरण र मनी टपर

अ) डोजर, ए साभेटर, लोडर, रोलर,

पर, े न ज ता मेिशनर उपकरण

आ) मनी टपर
ग)अटो- र सा,

.२७५००
ी ि हलर, टे पो, े टर र पावर टलर

अ) अटो- र सा,
आ)

.३८५००

ी ि हलर, टे पो

.५०००

े टर

.४५००

इ) पावर टलर

.३५००

घ) म न क, म नबस

.२४५००

ङ)

.३३०००

क, बस

च) मोटर साइकल
अ) १२५ सी.सी. स मको

.२८००

आ) १२६ दे िख २५० सी.सी. स म

.४५००

इ) २५१ दे िख ४०० सी.सी. स म

.९०००

ई) ४०१ सी.सी. र सो दे िख मा थ

.१६५००

२. भाडामा दता भएका सवार साधनमा दे हाय बमोिजम सवार साधन कर ला नेछ :–
सवार को क सम
क) कार, िजप, यान, माइ ो बस

वा षक कर दर

अ) १३०० सी.सी.स म

.८५००

आ) १३०१ सी.सी. दे िख २००० सी.सी. स म

.९५००

इ) २००१ सी.सी.दे िख २९०० सी.सी.स म

.११५००

ई) २९०१ सी. सी. दे िख ४००० सी.सी. स म

.१३५००

उ) ४००१ सी.सी. र सो भ दा मा थ सबै

.१६०००

ख) डोजर, ए साभे टर, लोडर, रोलर,
ग)अटो- र सा,

.१८०००

ी ि हलर, टे पो, े टर र पावर टलर

अ) अटो- र सा,
आ)

पर, े न ज ता मेिशनर उपकरण

ी ि हलर, टे पो

.४५००

े टर

.२७००

इ) पावर टलर

.२५००

घ) मनी क, मनीबस

.१२५००

ङ) मनी

.१५०००

च)

पर

क, बस,ते ल

ांकर

.१७०००
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PROVINCE 1
३.

नेपाल सरकार, दे श सरकार र

था नय तहको नाममा दता भएका सवार साधनह लाई

.सं . (२) बमोिजम

ला ने सरह कर ला नेछ |
४.

ब त
ु ीय मा यम ारा स ा लत सवार साधनमा सवार साधन कर ला ने छै न । पे ो लयम पदाथ बाहे क अ य
इ धन ारा स ालन हुने सवार साधनमा

.सं . (१) र (२) बमोिजम ला ने सवार साधन करमा बीस

तशत

छु ट हुनछ
े ।
५.

सु

पैठार

म तले एक वषभ दा कम अव ध भएमा दामासाह ले सवार साधन कर क ा ग रनेछ । तर आयात

६.

क) सवार साधन ब क
े ो वा अ य कुनै कारणबाट सो सवार साधन चलाउन नपाएको भनी नेपाल सरकार,

म तले १ बष स म यापार मौ दातमा रहेका सवार साधनमा य तो कर ला ने छै न ।
सरकारले ठहयायको कुनै

यि

दे श

वा सं थाको नाममा दता भएको सवार साधनलाई सवार साधन कर ला ने

छै न|

ख) कुनै सवार धनीले आ नो सवार साधन ब ी वा अ य कुनै कारणले पुन सं चालनमा आउन नस ने भए
लगत क ाको म त स मको सवार साधन कर तथा द तुर तर लगत क ा गन स नेछ |
७.

सा वकमा बागमती अ लमा दता भई उ पादनका म तले दश वषभ दा पुराना सवार साधनह लाई ला ने सवार
साधन करमा दश वषभ दा बढ को

येक वषका ला ग पाँच

तशतका दरले थप गर सवार साधन कर

ला नेछ । तर य तो थप ग रएको रकम सवार साधनको ला ग तो कएको कर रकम भ दा बढ हुने छै न ।
८.

भाडाका बस, मनीबस तथा माइ ोबसका सवार साधनले व ाथ तथा
भाडामा छु ट दए बापत

य ता सवार साधनका धनीले

पाउनेछन् ।
९.

तनु पन सवार

जुनसुकै सवार साधनका धनीले चाहेमा ला ने सवार साधन कर

नाग रकलाई सहु लयतको
साधन करमा साठ

च लत दरका आधारमा एकमु

वषस मका ला ग एकैपटक भ ु ानी गर नवीकरण गराउन स नेछन् ।यसर अ म
साधन कर एकमु

१०.

ये

बुझाई नवीकरण गराएमा ला ने सवार साधन करमा दस

सावज नक सं हालयमा

पमा

तशत छु ट
पमा पाँच

पमा पाँच बषको सवार

तशत छु ट हुनेछ।

दशनीका ला ग रािखएका बीस वषभ दा पुराना सवार साधनलाई वा षक तनुपन सवार

साधन कर ला ने छै न ।
११.

.सं . (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न दमकल, ए बुले स तथा शव वाहनलाई सवार साधन

कर ला ने छै न ।
१२.

बीस लाख

1३.

यस ऐनमा अ य

1४.

नेपालमा हाल स ालनमा रहे का पुराना

मा

पैयाँ भ दा बढ को सवार साधन ख रद गदा स बि धत सवार साधन

े ताले एकाउ ट पेयी चेकबाट

ब े तालाई रकम भ ु ानी गनु पनछ ।

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप न अपा ता भएका

१५० सी.सी. स मका कूटरमा सवार साधन कर ला ने छै न ।

यि

कलाई नेपालमा नै ब द क टे नरको

ले

योग गन म ने गर बनाईका
पमा

सवार साधनका धनीलाई नजले बुझाउनु पन सवार साधन कर वापत पचास हजार

पा तरण गन नवे दन दने

पैयाँ वा चार वषको सवार

साधन कर वापत हुन आउने रकम म ये जुन घट हु छ सो बराबरको रकम छु ट दइनेछ ।
१५.

नेपाल सरकारले जफत गर

ललाम ब

ला ने छै न ।
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PROVINCE 3
अनङ्टसूची-२
दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(सवायी साधन कय)
ङ्झस.नॊ.
१

सवायी साधनको ङ्जववयण

फाङ्जषक
थ कय

ङ्झनजी सवायी साधनभा दे हाम फभोङ्ञजभ सवायी साधन कय
राग्नेछ:(क)

काय, ङ्ञजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस
२०,९००।-

(अ) १००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(आ)

१००१ दे ङ्ञि १५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

२३,१००।-

(इ) १५०१ दे ङ्ञि २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

२५,३००।-

(ई) २००१ दे ङ्ञि २५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

३५,२००।-

(उ) २५०१ दे ङ्ञि २९०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

४०,७००।-

(ऊ)
( ि)

२९०१ दे ङ्ञि भाङ्झथ सवै

५८,३००।-

डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन

जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण य ङ्झभङ्झनङ्जटऩय
(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन
जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण
(आ)
(ग)

ङ्झभङ्झनङ्जटऩय

27,500।-

ट्रेक्टय, ऩावय ङ्जटरय

5,000।–

(अ) ट्रेक्टय
(आ)

38,500।-

3,300।–

ऩावय ङ्जटरय
(गैय कृङ्जष प्रमोजनभा राङ्झग फाङ्जषक
थ कय दय
रु.15000।– हङ्टने)

(घ) ङ्झभङ्झनट्रक/ङ्झभङ्झनफस
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(ङ) ट्रक/फस
(च) भोटय

24,200।–
33,000।–

साइकर

(अ) 125 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(आ) 126 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 250 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(इ) 251 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 400 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(ई) 401 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 650 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(उ) 651 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि भाङ्झथ

2,750।4,400।8,800।16,500।-

25,100।२

बाडाभा दताथ बएको सवायी साधनभा दे हाम फभोङ्ञजभ
सवायी साधन कय राग्नेछ:(क) काय, ङ्ञजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस
(अ) 13०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

8,800।-

(आ) १3०१ दे ङ्ञि 20०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

9,900।-

(इ) 20०१ दे ङ्ञि २9०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(ई) २9०१ दे ङ्ञि 40०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(उ) 40०१ दे ङ्ञि भाङ्झथ सवै

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन

12,100।14,300।16,500।-

जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण
(ग) ट्रेक्टय, ऩावय ङ्जटरय
(अ)

18,700।-

ट्रेक्टय

(आ) ऩावय ङ्जटरय
(गैय कृङ्जष प्रमोजनभा राङ्झग फाङ्जषक
थ कय

5,000।3,300।-
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दय रु.15000।– हङ्टने)

(घ) ङ्झभङ्झनट्रक, ङ्झभङ्झनफस
(ङ) ङ्झभङ्झनङ्जटऩय

13,200।-

(च) ट्रक, फस

15,400।17,600।-

3

तऩङ्झसरभा उल्रे ि बएका सवायी साधनहरुराई बाडाभा दताथ बएका सवायी साधनभा
राग्ने सयह कय राग्ने छ-:
(क) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको नाउॉभा दताथ बएका,
(ि) गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको नाउॉभा दताथ बएका।

४

ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट सिाङ्झरत सवायी साधनभा सवायी साधन कय राग्ने छै न।
ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथथ फाहेक अन्म इन्धनद्धाया सिारन हङ्टने सवायी साधनभा राग्ने
सवायी साधन कयभा फीस प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।

५

सङ्टरु ऩैठायी ङ्झभङ्झतरे एक फषथबन्दा कभ अवङ्झध बएभा दाभासाहीरे सवायी साधन कय
कट्टा गङ्चयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा यहे का सवायी साधनभा मस्तो कय राग्ने
छै न।

६

सवायी साधन ङ्झफग्रेको वा अन्म कङ्टनै कायणफाट सो सवायी साधन चराउन नऩाएको
बनी प्रदे श सयकायरे ठहर्माएको कङ्टनै व्मङ्ञि वा सॊ स्थाको नाभभा दताथ बएको
सवायी साधनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न।

७

साङ्जवक फागभती अिरभा दताथ बई उत्ऩादनका ङ्झभङ्झतरे ऩन्र वषथबन्दा ऩङ्टयाना २०
वषथ नकटे का सवायी साधनहरुराई राग्ने सवायी साधन कयभा चौध वषथबन्दा
फढीको प्रत्मेक वषथका राङ्झग ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे थऩ गयी सवायी साधन कय
राग्नेछ। तय मस्तो थऩ गङ्चयएको यकभ सवायी साधनको राङ्झग तोङ्जकएको कय
यकभबन्दा फढी हङ्टने छै न।
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८

बाडाका फस, ङ्झभनीफस तथा भाइक्रोफसका सवायी साधनरे ङ्जवद्याथी, ज्मेष्ठ नागङ्चयक,
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सहङ्टङ्झरमतको रुऩभा बाडाका छङ्ट ट ङ्छदएफाऩत त्मस्ता
सवायी साधनका धनीरे ङ्झतनङ्टऩ
थ ने सवायी साधन कयभा साठी प्रङ्झतशत छङ्ट ट
ऩाउनेछन्।

९

जङ्टनसङ्टकै सवायी साधनका धनीरे चाहे भा राग्ने सवायी साधन कय प्रचङ्झरत दयका
ङ्ट ानी गयी नवीकयण
आधायभा एकभङ्टष्ट रुऩभा ऩाॉच वषथसम्भका राङ्झग एकैऩटक बि
गयाउन सक्नेछन। मसयी अङ्झग्रभ रुऩभा ऩाॉच वषथको सवायी साधन कय एकभङ्टष्ट
फङ्टझाई नवीकयण गयाएभा राग्ने सवायी साधन कयभा दस प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।

10

सावथजङ्झनक सॊ ग्रहारमभा प्रदशथनीका राङ्झग याङ्ञिएका फीस वषथबन्दा ऩङ्टयाना सवायी
साधनराई वाङ्जषक
थ ङ्झतनङ्टऩ
थ ने सवायी साधन कय राग्ने छै न।

11

मस ननभा अन्म जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दभकर, एम्फङ्टरेन्स तथा शव
वाहनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न।

12

दश राि रुऩैंमा बन्दा फढीको सवायी साधन िङ्चयद गदाथ सम्फङ्ञन्धत सवायी साधन
ङ्ट ानी गनङ्टऩ
क्रेतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भात्र ङ्झफक्रेताराई यकभ बि
थ नेछ।

13

मस ननभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे
प्रमोग गनथ ङ्झभल्ने गयी फनाइएका १5० सी.सी सम्भका स्कङ्टटयभा सवायी साधन कय
राग्ने छै न।

14

नेऩारभा हार सिारनभा यहे का ऩङ्टयाना ट्रकराई नेऩारभा नै फन्द कन्टे नयको
रुऩभा रुऩान्तयण गनथ ङ्झनवेदन ङ्छदने सवायी साधनका धनीराई ङ्झनजरे फङ्टझाउनङ्टऩने
सवायी साधन कय फाऩत ऩचास हजाय रुऩैंमा वा चाय वषथको सवायी साधन कय
वाऩत हङ्टन आउने यकभभध्मे जङ्टन घटी हङ्टन्छ सो फयाफयको यकभ छङ्ट ट ङ्छदइनेछ।
तय मस्तो छङ्ट ट सङ्टङ्जवधा दश वषथ बन्दा ऩङ्टयाना ट्रकहरुराई ङ्छदइने छै न।

15

प्रदे श सयकायरे जपत गयी ङ्झरराभ ङ्झफक्री गये को सवायी साधनको हकभा उि
सवायी साधन जपत गये देङ्ञि ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमा सभाप्त बएसम्भको अवङ्झधको कय राग्ने
छै न।
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अनुसूची – २

(दफा ३ सँग सम्बक्षन्धत)
सवारी साधन कर, सवारीचालक अनुमर्तपत्र,इजाजतपत्र दस्तुर तर्ा आवेदन दस्तुर
क. सवारी साधन कर
1. र्नजी सवारी साधनमा दे हार् बमोक्षजम सवारी साधन कर लाग्नेछःसवारीको वकर्सम
(क) कार, क्षजप, भ्र्ान, माइक्रो बस

वावर्थक कर दर

(अ) १००० सी.सी. सम्म

रू. 20,00०.–

(आ) १००१ दे क्षि १५०० सी.सी. सम्म

रू. २2,0००.–

(इ) १५०१ सी.सी. दे क्षि २००० सी.सी. सम्म

रू. 24,000.–

(ई) २००१ सी.सी. दे क्षि २५०० सी.सी. सम्म

रू. ३3,5००.–

(न) २५०१ सी.सी. दे क्षि २९०० सी.सी. सम्म

रू. 39,0००.–

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे क्षि मार्र् सबै

रू. = ५5,5००.–

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता मेक्षशनरी नपकरर् र
र्मनीवटपर

(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता रू. 36,५००.–
मेक्षशनरी नपकरर्

(आ) र्मनीवटपर

रू. २6,५००.–

(ग) थ्री ह्वीलर, टे म्पो, िे क्टर र पावर वटलर
(अ) थ्री ह्वीलर र टे म्पो

रू. =५,2००.–

(आ) िे क्टर

रू. =४,2००.–

(ई) पावर वटलर

रू. ३,2००.–

(घ) र्मर्निक÷र्मर्नबस

रू =23,0००.–

(ङ) िक र बस

रू.=३3,5००.–

(च) मोटर साइकल तर्ा स्कुटर
(अ) १२५ सी.सी. सम्मको

रू. =२,600.–

(आ) १२६ दे क्षि २५० सी.सी. सम्म

रू. =४,2००.–
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(इ) २५१ दे क्षि ४०० सी.सी. सम्म

रू. ८,4००.–

(ई) ४०१ सी.सी. र सो दे क्षि मार्र्

रू. १६,0००.–

२. भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा दे हार् बमोक्षजम सवारी साधन कर
लाग्नेछः–
सवारीको वकर्सम
(क) कार, क्षजप, भ्र्ान, माइक्रो बस

वावर्थक कर दर

(अ) १३०० सी.सी.सम्म

रू. ८,4००।

(आ) १३०१ सी.सी. दे क्षि २००० सी.सी. सम्म

रू. 9,500।

(इ) २००१ सी.सी.दे क्षि २९०० सी.सी.सम्म

रू. 11,500।

(ई) २९०१ सी. सी. दे क्षि ४००० सी.सी. सम्म

रू.13,500।

(न) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मार्र् सबै

रू.15,800।

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता रू.17,800।
मेक्षशनरी नपकरर्

(ग), थ्री ह्वीलर र टे म्पो

। रू. 4,200।

(घ) िे क्टर

रू. 2,600।

(ङ) पावर वटलर

रू. 2,100।

(च) र्मनीिक, र्मनीबस

रू.12,600।

(छ) र्मनी विपर

रू. 14,700।

(ज) िक, बस

रू. १6,800।

(झ) तेल ट्ांकर, ग्र्ाँस बुलेट, विपर

रू. 12,600।

३.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानीर् सरकारको नानँमा दताथ भएका
सवारी साधनहरूलाई भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह
कर लाग्नेछ ।

४.

र्बद्युतीर् माध्र्मद्वारा सञ्चार्लत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने
छै न। पेिोर्लर्म पदार्थ बाहे क अन्र् इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी
साधनमा मार्र् दफा १ र २ बमोक्षजम लाग्ने सवारी साधन करमा बीस
प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।
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५.

सुरू पैठारी र्मर्तले एक वर्थभन्दा कम अवर्ध भएमा दामासाहीले सवारी
साधन कर कट्टा गररनेछ । तर व्र्ापार मौज्दातमा रहे का सवारी
साधनमा र्स्तो कर लाग्ने छै न।

६.

सवारी साधन र्बग्रेको वा अन्र् कुनै कारर्बाट सो सवारी साधन
चलानन नपाएको भनी सं घ, प्रदे श र स्र्ानीर् सरकारले ठहर्र्ाएको कुनै

व्र्क्षक्त वा सं स्र्ाको नाममा दताथ भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन
कर लाग्ने छै न ।
7.

भाडाका बस, र्मनीबस तर्ा माइक्रोबसका सवारी साधनले ववद्यार्ीलाई
सहुर्लर्तको रूपमा भाडामा छु ट ददए बापत त्र्स्ता सवारी साधनका
धनीले र्तनुथ पने सवारी साधन करमा साठी प्रर्तशत छु ट पाननेछन् ।

8.

जुनसुकै सवारी साधनका धनीले चाहे मा लाग्ने सवारी साधन कर
प्रचर्लत

दरका

आधारमा

एकमुष्ठ

रूपमा

पाँच

वर्थसम्मका

लार्ग

एकैपटक भुक्तानी गरी नवीकरर् गरानन सक्नेछन् । र्सरी अर्ग्रम
रूपमा पाँच बर्थको सवारी साधन कर एकमुष्ट बुझाई नवीकरर् गराएमा
लाग्ने सवारी साधन करमा दस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।
9.

सावथजर्नक सं ग्रहालर्मा प्रदशथनीका लार्ग राक्षिएका बीस वर्थभन्दा पुराना
सवारी साधनलाई वावर्थक र्तनुप
थ ने सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

१0. दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न दमकल, एम्बुलेन्स
तर्ा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

१1. दश लाि रूपैर्ाँ भन्दा बढीको सवारी साधन िररद गदाथ सम्बक्षन्धत
सवारी साधन क्रेताले एकानन्ट पेर्ी चेकबाट मात्र र्बक्रेतालाई रकम
भुक्तानी गनुथ पनेछ ।

१2. र्स ऐनमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न अपाङ्गता भएका
व्र्क्षक्तले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छै न।

१३. नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्र्ानीर् सरकारले जफत गरी
र्ललाम र्बक्री गरे को सवारी साधनमा सो र्मर्त भन्दा अगार्डको
अवर्धको र्स्तो कर लाग्ने छै न ।
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१४. २०७७ चै त्र मसान्तसम्म अन्र् प्रदे शमा दताथ गरी सवारी कर र्तदै
आएका सवारी धनीहरूले र्स प्रदे शर्भत्रका र्ातार्ात ब्र्वस्र्ा कार्ाथलर्
(सवारी) मा दताथ स्र्ानान्तरर् गनथ आएमा सवारी करमा २५ प्रर्तशत
छु ट हुनेछ।
१५

सवारी धनीले पैठारी गरी ल्र्ाएका सवारी साधनहरू सुरू दताथ हुन
आएमा लाग्ने सवारी दताथ तर्ा सवारी साधन करमा २५ प्रर्तशत छु ट
हुनेछ।

ि. सवारीचालक अनुमर्तपत्र,इजाजतपत्र दस्तुर तर्ा आवेदन दस्तुरः
1. सवारी चालक अनुमर्तपत्र दस्तुर तर्ा आवेदन दस्तुरतफथः
सवारीको वकर्सम/वगथ

आवेदन दस्तुर

सवारी चालक अनुमर्तपत्र
दस्तुर

मोटर साईकल

रू.600/-

रू.1600/-

कार,जीप पावर टे लर

रू.600/-

रू.2100/-

टे क्टर

रू.600/-

रू.2700/-

र्मनीवस/िक र्प

रू.600/-

रू.600/-

िक/बस,लहरी र्प
रू.600/H1,H2,H3,I1,I2,I3, रू.600/J1,J2,J3,J4,J5
H1,H2,H3,I1,I2,I3, रू.600/J1,J2,J3,J4,J5 र्प
प्रमाक्षर्करर्

रू.1100/रू.3200/रू.1100/-

रू.600/-
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2.बाटो इजाजत पत्र दस्तुर (नवीकरर् समेत/सावथजर्नक सवारी साधनलाई मात्र
लाग्ने)
सवारीको वगीकरर् र दस्तुर (रूपैर्ामा)
क्र.

दुरी (वक.र्म.)

स.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

१

दे क्षि

५०

वक.र्म.सम्म
५१

दे क्षि

१००

वक.र्म.सम्म
101

दे क्षि

150

वक.र्म.सम्म
15१

दे क्षि

200

वक.र्म.सम्म
201

दे क्षि

250

वक.र्म.सम्म
2५१

दे क्षि

3००

वक.र्म.सम्म
301

दे क्षि

350

वक.र्म.सम्म
351

दे क्षि

400

वक.र्म.सम्म
401

दे क्षि

450

वक.र्म.सम्म
451

दे क्षि

वक.र्म.सम्म

500

ठू ला र मझौला बस

ठू ला र मझौला िक

र्मर्नवस आदद

र्मर्निक आदद

550/-

650/-

650/-

750/-

900/-

1000/-

1000/-

1200/-

1100/-

1300/-

1300/-

1500/-

1400/-

1600/-

1500/-

1700/-

1650/-

1800/-

1850/-

2100/-
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11
12
13
14
15
3.

501

दे क्षि

550

वक.र्म.सम्म
551

दे क्षि

600

वक.र्म.सम्म
601

दे क्षि

650

वक.र्म.सम्म
651

दे क्षि

700

वक.र्म.सम्म
700

वक.र्म.भन्दा

मार्र् सम्म

2100/-

2300/-

2300/-

2400/-

2500/-

2600/-

2700/-

2900/-

3100/-

3500/-

बाटो इजाजत पत्र दस्तुर (नवीकरर् समेत/पाँच र्सटभन्दा बढी चौध र्सटसम्म

िमता भएको सावथजर्नक सवारी साधनलाई मात्र लाग्ने )
क्र. सं .

दुरी

र्सफाररस
(रूपैर्ामा )

1

१ दे क्षि ५० वक.र्म.सम्म

450/-

2

५१ दे क्षि १०० वक.र्म.सम्म

550/-

3

101 दे क्षि 150 वक.र्म.सम्म

650/-

4

15१ दे क्षि 250 वक.र्म.सम्म

750/-

5

251 दे क्षि 300 वक.र्म.सम्म

850/-
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4.

तोवकएको र्नक्षित बाटो (रूट) वा िेत्रर्भत्र सञ्चालनार्थ लाग्ने बाटो इजाजत

दस्तुर
क्र स

सवारीको बगीकरर्

र्सफाररस

गररएको

दस्तुर

(रूपैर्ामा )
१४

र्सट

वा सो भन्दा मुर्नका 550/-

(मोटरवाला बाहे क) हलुका सवारी र
एक

टनसम्म

िमता

भएका

1

ट्ाक्टर, पावलवटलर

2

र्मटर भएको ट्ाक्सी

550/-

3

र्मटर भएको ट्ाम्पो

450/-

5.बाटो इजाजत पत्र प्रर्तर्लपी दस्तुर रू 150/- लाग्नेछ।
६. बाटो इजाजत पत्र सो ददइएको र्मर्तले चार मवहनासम्म बहाल रहनेछ

म्र्ाद

नाघेको पन्रददन मात्र त्र्स्तो बाटो इजाजतपत्र नवीकरर् गराई सक्नुपनेछ ।
पन्र ददनको म्र्ाद नाघी बाटो इजाजतपत्र नवीकरर् गने, सो म्र्ाद नाघेको
एक

मवहनासम्म

नवीकरर्

दस्तुरको

अर्तररक्त

शत

प्रर्तशत

र्प

दस्तुरलाग्नेछ। म्र्ाद नाघेको एक मवहनापर्छ नवीकरर् गदाथ र्लनुपने
नवीकरर् दस्तुर र र्प दस्तुरको अर्तररक्त दुई हजार रूपैर्ासम्म जररवाना
हुनेछ।

28

PROVINCE 5
अनुसूिी–२
(दफा ३ सँग सम्बचन्धत)
सवारी साधन कर

सवारीको वकर्सि

वावर्थक करको दर (रु.)िा

१. र्नजी सवारी साधनिा दे हार् बिोचजि सवारी साधन कर लाग्नेछ:
क) कार, चजप, भ्र्ान, िार्िो बस
(अ)

१००० सी.सी सम्ि

२००००

(आ)

१००१ दे चि १५०० सी.सी सम्ि

२२०००

(र्) १५०१ सी.सी. दे चि २००० सी.सी. सम्ि

२५०००

(ई) २००१ सी.सी. दे चि २५०० सी.सी. सम्ि

३४०००

(उ) २५०१ सी.सी. दे चि २९०० सी.सी. सम्ि

३९०००

(ऊ)

२९०१ सी.सी. दे चि िार्र् सबै

५५०००

ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता िेचशनरी उपकरण र र्िनीवटपर
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता िेचशनरी उपकरण

४००००

(आ) र्िनीवटपर

३००००

ग) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर, टे म्पो, िे क्टर र पावर वटलर
५०००

(अ) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर र टे म्पो
(आ) िे क्टर

4000

i) कृवर् प्रर्ोजन

१५०००

ii) गैर कृवर् प्रर्ोजन

2०००

(ई) पावर वटलर

२३५००

घ) र्िर्निक/र्िर्नबस

३२०००

ङ) िक/बस
(ि) िोटर साईकल

२५००

अ) १२५ सी.सी. सम्िको

४५००

आ) १२६ दे चि २५० सी.सी. सम्ि

९५00

र्) २५१ दे चि ४०० सी.सी. सम्ि

२००००

ई) ४०१ सी.सी. र सो दे चि िार्र्
२. भाडािा दताथ भएका सवारी साधनिा दे हार् बिोचजि सवारी साधन कर लाग्नेछ:
(क) कार, चजप, भ्र्ान, िार्िो बस
(अ) १३०० सी.सी.सम्ि

8500

(आ) १३०१ सी.सी. दे चि २००० सी.सी. सम्ि

10000

(र्) २००१ सी.सी.दे चि २९०० सी.सी.सम्ि

12000

(ई) २९०१ सी. सी. दे चि ४००० सी.सी. सम्ि

14000

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा िार्र् सबै

17000

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता िेचशनरी उपकरण
(ग) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर र टे म्पो

20000
4000

11

PROVINCE 5
(घ) िे क्टर

३५००

(ङ) पावर वटलर

२५००

(ि) र्िनीिक, र्िनीबस

१२५००

(छ) र्िनी विपर

१५०००

(ज) िक

१७०००

(ि) बस

16000

3.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार , स्र्ानीर् तह, पर्थटक सवारी र सावथजर्नक सं स्र्ानका नाउँ िा दताथ भएका
सवारी साधनहरूलाई भाडािा दताथ भएका सवारी साधनिा

4.

लाग्ने सरह कर लाग्नेछ ।

पेिोर्लर्ि पदार्थ बाहेक अन्र् र्न्धनद्वारा सिालन हुने सवारी साधनिा िार्र् उल्लेचित िि सं तर्ा १ र
२ बिोचजि लाग्ने सवारी साधन करिा बीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तर, ववद्युतीर् िाध्र्िद्वारा सिार्लत
सवारी साधनिा सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

5.

शुरु पैठारी र्िर्तले एक वर्थभन्दा कि अवर्ध भएिा दािासाहीले सवारी साधन करकट्टा गररनेछ ।

तर,

व्र्ापार िौज्दातिा रहेका सवारी साधनिा र्स्तो कर लाग्ने छै न ।
6.

सवारी साधन र्बग्रेको वा अन्र् कुनै कारणबाट सो सवारी साधन िलाउन नपाएको भनी प्रदे श सरकारले

ठहर्र्ाएको कुनै व्र्चि वा सं स्र्ाको नाििा दताथ भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छै न
।

7.

उवपादनका र्िर्तले पन्र वर्थभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करिा िौध वर्थभन्दा
बढीको प्रवर्ेक वर्थका लार्ग पाँि प्रर्तशतका दरले र्प गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर र्स्तो र्प
गररएको रकि सवारी साधनको लार्ग तोवकएको कर रकिभन्दा बढी हुने छै न ।

8.

भाडाका बस, र्िनीबस तर्ा िार्िोबसका सवारी साधनले ववद्यार्ी, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्चि,
जन आन्दोलनिा घार्तेलाई सहुर्लर्तको रूपिा भाडािा छु ट ददएबापत वर्स्ता सवारी साधनका धनीले
र्तनुप
थ ने सवारी साधन करिा साठी प्रर्तशत छु ट पाउनेछन् ।

9.

जुनसुकै सवारी साधनका धनीले िाहेिा लाग्ने सवारी साधन कर प्रिर्लत दरका आधारिा एकिुष्ठ रुपिा

पाँि वर्थसम्िका लार्ग एकैपटक भ ुिानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन् । र्सरी अर्ग्रि रूपिा पाँि
बर्थको सवारी साधन कर एकिुष्टी बुिाई नवीकरण गराएिा लाग्ने सवारी साधन करिा दश प्रर्तशत छु ट
हुनेछ ।

10.

सावथजर्नक सं ग्रहालर्िा प्रदशथनीका लार्ग राचिएका बीस वर्थभन्दा पुराना सवारी साधनलाई वावर्थक र्तनुप
थ ने
सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

11.

िार्र् उल्लेचित िि सं तर्ा १ र २ िा जुनसुकै कुरा लेचिएको भएतापर्न दिकल, एम्बुलेन्स तर्ा शव
वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

12.

बीस लाि रुपैर्ाँभन्दा बढीको सवारी साधन िररद गदाथ सम्बचन्धत सवारी साधन िेताले एकाउन्ट पेर्ी

13.

र्स ऐनिा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेचिएको भएतापर्न अपाङ्गता भएका व्र्चिले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने गरी

14.

नेपालिा हाल सिालनिा रहेका पुराना िकलाई नेपालिा नै बन्द कन्टे नरको रूपिा रूपान्तरण गनथ

िेकबाट िात्र र्बिेतालाई रकि भ ुिानी गनुप
थ नेछ ।

बनाईका १५० सी.सी. सम्िका स्कूटरिा सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

र्नवेदन ददने सवारी साधनका धनीलाई र्नजले बुिाउनु पने सवारी साधन कर वापत

पिास हजार रुपैर्ाँ

वा िार वर्थको सवारी साधन कर वापत हुन आउने रकििध्र्े जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकि छु ट
ददर्नेछ ।तर, र्स्तो छु ट सुववधा दश वर्थ भन्दा पुराना िकहरूलाई ददर्ने छै न ।
15.

सावथजर्नक र्ातार्ातका रूपिा सिालन गने गरी दताथ भएका प्रा.र्ल. कम्पनीहरूले सं िालन गने सावथजर्नक
बसहरूले र्तने सवारी साधन करिा पच्िीस प्रर्तशत छु ट ददर्नेछ ।

16.

ढु वानी कार्थ सं िालन गनेगरी दताथ भएका प्रा.र्ल. कम्पनीहरूले सिालन गने १० टन भन्दा िार्र्का बन्द
कन्टे नर र ठू ला िकहरूले र्तने सवारी साधन करिा पच्िीस प्रर्तशत छु ट ददर्नेछ ।

17.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानीर् तहले जफत गरी र्ललाि र्बिी गरे को सवारी साधनिा सो र्िर्त

18.

र्स ऐन बिोचजि छु ट सुववधा उपलब्ध गराउँ दा दुई वा सो भन्दा बढी छु ट सुववधा पाउने अवस्र्ा भएिा

भन्दा अगार्डको अवर्धको र्स्तो कर लाग्ने छै न ।

जुन चशर्थकिा सबैभन्दा बढी छु ट सुववधा उल्लेि भएको छ सो िात्र छु ट हुनेछ ।
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PROVINCE 6
ू ी-२
अनुसच
(दफा 4 (7) सँग स बि धत)
सवार साधन कर

!= lghL ;jf/L ;fwgdf b]xfo adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5 M–
;jf/Lsf] lsl;d
s_ sf/, hLk, Eofg, dfOqmf] a;

jflif{s s/ b/
?= !(,))).–

c_ !))) ;L=;L ;Dd

?= @!,))).–

cf_ !))! b]lv !%)) ;L=;L ;Dd
O_ !%)! ;L=;L= b]lv @))) ;L=;L= ;Dd

?= @#,))).–

O{_ @))! ;L=;L= b]lv @%)) ;L=;L= ;Dd

?= #@,))).–

p_ @%)! ;L=;L= b]lv @()) ;L=;L= ;Dd

?= #&,))).–

pm_ @()! ;L=;L= b]lv dfly ;a}

?= %#,))).–

v_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf d]lzg/L
pks/0f / ldlgl6k/
c_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf d]lzg/L
pks/0f
cf_ ldlgl6k/

?= #%,))).–
?= @%,))).–

u_ y|L x\jLn/, 6]Dkf], 6«]S6/ / kfj/ l6n/
-c_ y|L x\jLn/ / 6]Dkf]

?=%,))).–

-cf_ 6«]S6/

?=$,))).–

-O{_ kfj/ l6n/

?=#,))).–

3_ ldlg6«s÷ldlga;

?=@@,))).–

ª_ 6«s÷a;

?=#),))).–

r_ df]6/ ;fOsn
c_ !@% ;L=;L= ;Ddsf]

?=@,%)).–

cf_ !@^ b]lv @%) ;L=;L= ;Dd

?=$,))).–

O_ @%! b]lv $)) ;L=;L= ;Dd

?=*,))).–
?=!%,))).–

O{_ $)! ;L=;L= / ;f] b]lv dfly
@= ef8fdf btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf b]xfo adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5 M–
;jf/Lsf] lsl;d
s_ sf/, hLk, Eofg, dfOqmf] a;

jflif{s s/ b/

c_ !#)) ;L=;L=;Dd

?=*,))).–

cf_ !#)! ;L=;L= b]lv @))) ;L=;L= ;Dd

?=(,))).–

O_ @))! ;L=;L=b]lv @()) ;L=;L=;Dd

?=!!,))).–
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O{_ @()! ;L= ;L= b]lv $))) ;L=;L= ;Dd

?=!#,))).–

p_ $))! ;L=;L= / ;f]eGbf dfly ;a}

?=!%,))).–

v_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf d]lzg/L pks/0f

?=!&,))).–

u_ y|L x\jLn/ / 6]Dkf]

?=$,))).–

3_ 6«]S6/

?=@,%)).–

ª_ kfj/ l6n/

?=@,))).–

r_ ldgL6«s, ldgLa;

?=!@,))).–

5_ ldgL l6«k/

?=!$,))).–

?=!^,))).–
h_ 6«s, a;
g]kfn ;/sf/, k|b]z / :yfgLo txsf] gfpFdf btf{ ePsf ;jf/L ;fwgx¿nfO{ ef8fdf btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf nfUg] ;/x
#= s/ nfUg]5 .
ljB'tLo dfWodåf/f ;~rflnt ;jf/L ;fwgdf ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g . k]6«f]lnod kbfy{ afx]s cGo OGwgåf/f ;~rfng
$= x'g] ;jf/L ;fwgdf dfly bkmf ! / @ adf]lhd nfUg] ;jf/L ;fwg s/df aL; k|ltzt 5'6 x'g]5 .
%=
^=
&=
*=
(=
!)=
!!=
!#=
!$=

!%=

!^=
!&=
!*=

;'? k}7f/L ldltn] Ps jif{eGbf sd cjlw ePdf bfdf;fxLn] ;jf/L ;fwg s/ s§f ul/g]5 . t/ Jofkf/ df}Hbftdf /x]sf ;jf/L
;fwgdf o:tf] s/ nfUg] 5}g .
;jf/L ;fwg lau|]sf] jf cGo s'g} sf/0faf6 ;f] ;jf/L ;fwg rnfpg gkfPsf] egL g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/n] 7x¥ofPsf]
s'g} JolQm jf ;+:yfsf] gfddf btf{ ePsf] ;jf/L ;fwgnfO{ ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
afudtL c~rndf btf{ eO{ pTkfbgsf ldltn] kGw| jif{eGbf k'/fgf ;jf/L ;fwgx¿nfO{ nfUg] ;jf/L ;fwg s/df rf}w jif{eGbf
a9Lsf] k|To]s jif{sf nflu kfFr k|ltztsf b/n] yk u/L ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5 . t/ o:tf] yk ul/Psf] /sd ;jf/L
;fwgsf] nflu tf]lsPsf] s/ /sd eGbf a9L x'g] 5}g .
ef8fsf a;, ldlga; tyf dfOqmf] a;sf ;jf/L ;fwgn] ljBfyL{nfO{ ;x'lnotsf] ¿kdf ef8fdf 5'6 lbP jfkt To:tf ;jf/L
;fwgsf wgLn] ltg'{kg]{ ;jf/L ;fwg s/df krf; k|ltzt 5'6 kfpg]5g\ .
h'g;'s} ;jf/L ;fwgsf wgLn] rfx]df nfUg] ;jf/L ;fwg s/ k|rlnt b/sf cfwf/df Psd'i7 ?kdf kfFr jif{;Ddsf nflu
Ps}k6s e'QmfgL u/L gjLs/0f u/fpg ;Sg]5g\ . o;/L clu|d ¿kdf kfFr jif{sf] ;jf/L ;fwg s/ Psd'i6 a'emfO{ gjLs/0f
u/fPdf nfUg] ;jf/L ;fwg s/df bz k|ltzt 5'6 x'g]5 .
;fj{hlgs ;+u|xfnodf k|bz{gLsf nflu /flvPsf aL; jif{eGbf k'/fgf ;jf/L ;fwgnfO{ jflif{s ltg'{kg]{ ;jf/L ;fwg s/ nfUg]
5}g .
bkmf ! / @ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg bdsn, PDa'n]G; tyf zj jfxgnfO{ ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
aL; nfv ?k}ofFFeGbf a9Lsf] ;jf/L ;fwg vl/b ubf{ ;DalGwt ;jf/L ;fwg qm]tfn] PsfpG6 k]oL r]saf6 dfq laqm]tfnfO{
/sd e'QmfgL ug'k{ g]{5 .
o; P]gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ckfËtf ePsf JolQmn] k|of]u ug{ ldNg] u/L agfOPsf !%) ;L=;L= ;Ddsf
:s"6/df ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
g]kfndf xfn ;~rfngdf /x]sf k'/fgf 6«snfO{ g]kfndf g} aGb sG6]g/sf] ¿kdf ¿kfGt/0f ug{ lgj]bg lbg] ;jf/L ;fwgsf
wgLnfO{ lghn] a'Efmfpg' kg]{ ;jf/L ;fwg s/ jfkt krf; xhf/ ?k}ofFF jf rf/ jif{sf] ;jf/L ;fwg s/ jfkt x'g cfpg]
/sddWo] h'g 36L x'G5 ;f] a/fa/sf] /sd 5'6 lbOg]5 . t/ o:tf] 5'6 ;'ljwf bz jif{ eGbf k'/fgf 6«sx¿nfO{ lbOg] 5}g .
;fj{hlgs oftfoftsf ¿kdf ;~rfng ug]{ u/L btf{ ePsf k|f=ln= sDkgLx¿n] ;+rfng ug]{ ;fj{hlgs a;x¿n] तीन]{ ;jf/L
;fwg s/df kRrL; k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
9'jfgL sfo{ ;+rfng ug]{ u/L btf{ ePsf k|f=ln= sDkgLx¿n] ;~rfng ug]{ !) 6g eGbf dflysf aGb sG6]g/ / 7"nf 6«sx¿n]
ltg]{ ;jf/L ;fwg s/df kRrL; k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
g]kfn ;/sf/n] hkmt u/L lnnfd laqmL u/]sf] ;jf/L ;fwgdf ;f] ldlt eGbf cuf8Lsf] cjlwsf] o:tf] s/ nfUg] 5}g .
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PROVINCE 7
cg';"rL –@
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_
;jf/L ;fwg s/
-s_ ;jf/L ;fwg s/
!= lghL ;jf/L ;fwgdf b]xfo adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5 M–
;jf/Lsf] lsl;d
-s_ sf/, lhk, Eofg, dfOqmf] a;
-c_ !))) ;L=;L ;Dd
-cf_ !))! b]lv !%)) ;L=;L ;Dd
-O_ !%)! ;L=;L= b]lv @))) ;L=;L= ;Dd
-O{_ @))! ;L=;L= b]lv @%)) ;L=;L= ;Dd
-p_ @%)! ;L=;L= b]lv @()) ;L=;L= ;Dd
-pm_ @()! ;L=;L= b]lv dfly ;a}

jflif{s s/ b/
?= @!,))).–
?= @#,))).–
?= @%,))).–
?= #*,))).–
?= $%,))).–
?= ^%,))).–

-v_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf d]lzg/L pks/0f / ldgLl6k/
-c_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf
?= ४०,))).–
d]lzg/L pks/0f
-cf_ ldgLl6k/
?= ३०,))).–
-u_ 6«]S6/ / kfj/ l6n/
-c_ 6«]S6/
-cf_ kfj/ l6n/
-3_ ldlg6«s÷ldlga;

-ª_ 6«s÷a;

?=%,))).–
?=#,%)).–
?=@७,))).–
?=#५,))).–

-r_ df]6/ ;fOsn
-c_ !@% ;L=;L= ;Ddsf]
-cf_ !@^ b]lv !%) ;L=;L= ;Dd
-cf_ !%! b]lv @%) ;L=;L= ;Dd
-O_ @%! b]lv $)) ;L=;L= ;Dd
-O{_ $)! ;L=;L= / ;f] b]lv dfly

?=@,%)).–
?=$,))).–
?=*,))).–
?=!^,))).–
?=#),))).–

@= ef8fdf btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf b]xfo adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5 M–
;jf/Lsf] lsl;d
-s_ sf/, lhk, Eofg, dfOqmf] a;
jflif{s s/
-c_ !#)) ;L=;L=;Dd
-cf_ !#)! ;L=;L= b]lv @))) ;L=;L= ;Dd
-O_ @))! ;L=;L=b]lv @()) ;L=;L=;Dd
-O{_ @()! ;L= ;L= b]lv $))) ;L=;L= ;Dd
-p_ $))! ;L=;L= / ;f]eGbf dfly ;a}
-v_ 8f]h/, PS;fe]6/, nf]8/, /f]n/, l6«k/, qm]g h:tf
d]lzg/L pks/0f
-u_ 6«]S6/
-3_ kfj/ l6n/
-ª_ ldgL6«s, ldgLa;
-r_ ldgL l6«k/
-5_ 6«s, a;
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b/
?=!),))).–
?=!@,))).–
?=!$,))).–
?=!^,))).–
?=@),))).–
?=@%,))).–
?=#,))).–
?=@,%)).–
?=!%,))).–
?=!&,))).–
?=@),))).–
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#=

$=
%=
^=
&=

*=
(=

!)=
!!=
!@=
!#=
!$=

!%=
!^=
!&=

tk;Lndf pNn]v ePsf ;jf/L ;fwgx¿nfO{ ef8fdf btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf nfUg]
;/x s/ nfUg] 5 M–
-s_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/sf] gfpFdf btf{ ePsf,
-v_ ufpFkflnsf, gu/kflnsf / lhNnf ;dGjo ;ldltsf] gfpFdf btf{ ePsf
laB'tLo dfWodåf/f ;~rflnt ;jf/L ;fwgdf ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g . k]6«f]lnod
kbfy{ afx]s cGo OGwgåf/f ;~rfng x'g] ;jf/L ;fwgdf dfly bkmf ! / @ adf]lhd
nfUg] ;jf/L ;fwg s/df aL; k|ltzt 5'6 x'g]5 .
;'? k}7f/L ldltn] Ps jif{eGbf sd cjlw ePdf bfdf;fxLn] ;jf/L ;fwg s/ s§f
ul/g]5 . t/ Jofkf/ df}Hbftdf /x]sf ;jf/L ;fwgdf o:tf] s/ nfUg] 5}g .
;jf/L ;fwg lau|]sf] jf cGo s'g} sf/0faf6 ;f] ;jf/L ;fwg rnfpg gkfPsf] egL k|b]z
;/sf/n] 7x¥ofPsf] s'g} JolQm jf ;+:yfsf] gfddf btf{ ePsf] ;jf/L ;fwgnfO{ ;jf/L
;fwg s/ nfUg] 5}g .
pTkfbgsf ldltn] kGw| jif{eGbf k'/fgf ;jf/L ;fwgx¿nfO{ nfUg] ;jf/L ;fwg s/df rf}w
jif{eGbf a9Lsf] k|To]s jif{sf nflu kfFr k|ltztsf b/n] yk u/L ;jf/L ;fwg s/ nfUg]5
. t/ o:tf] yk ul/Psf] /sd ;jf/L ;fwgsf] nflu tf]lsPsf] clwstd s/ /sdeGbf
a9L x'g] 5}g .
ef8fsf a;, ldgLa; tyf dfOqmf]a;sf ;jf/L ;fwgn] ljBfyL{nfO{ ;x'lnotsf] ¿kdf
ef8fdf 5'6 lbPafkt To:tf ;jf/L ;fwgsf wgLn] ltg'{ kg]{ ;jf/L ;fwg s/df ;f7L
k|ltzt 5'6 kfpg]5g\ .
h'g;'s} ;jf/L ;fwgsf wgLn] rfx]df nfUg] ;jf/L ;fwg s/ k|rlnt b/sf cfwf/df
Psd'i7 ?kdf kfFr jif{;Ddsf nflu Ps}k6s e'QmfgL u/L gjLs/0f u/fpg ;Sg]5g\ .
o;/L clu|d ¿kdf kfFr aif{sf] ;jf/L ;fwg s/ Psd'i6 a'emfO{ gjLs/0f u/fPdf nfUg]
;jf/L ;fwg s/df kGw| k|ltzt 5'6 x'g]5 .
;fj{hlgs ;+u|xfnodf k|bz{gLsf nflu /flvPsf aL; jif{eGbf k'/fgf ;jf/L ;fwgnfO{
jflif{s ltg'{kg]{ ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
bkmf ! / @ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg bdsn, PDa'n]G; tyf zj jfxgnfO{
;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
aL; nfv ?k}ofFFeGbf a9Lsf] ;jf/L ;fwg vl/b ubf{ ;DalGwt ;jf/L ;fwg qm]tfn]
PsfpG6 k]oL r]saf6 dfq laqm]tfnfO{ /sd e'QmfgL ug'{ kg]{5 .
o; P]gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ckfËtf ePsf JolQmn] k|of]u ug{
ldNg] u/L agfO{sf !%) ;L=;L= ;Ddsf :s"6/df ;jf/L ;fwg s/ nfUg] 5}g .
k|b]zdf xfn ;~rfngdf /x]sf k'/fgf 6«snfO{ k|b]zdf g} aGb sG6]g/sf] ¿kdf ¿kfGt/0f
ug{ lgj]bg lbg] ;jf/L ;fwgsf wgLnfO{ lghn] a'Efmfpg' kg]{ ;jf/L ;fwg s/ jfkt
krf; xhf/ ?k}ofFF jf rf/ jif{sf] ;jf/L ;fwg s/ jfkt x'g cfpg] /sddWo] h'g 36L
x'G5 ;f] a/fa/sf] /sd 5'6 lbOg]5 .
t/ o:tf] 5'6 ;'ljwf bz jif{ eGbf k'/fgf 6«sx¿nfO{ lbOg] 5}g .
;fj{hlgs oftfoftsf ¿kdf ;~rfng ug]{ u/L btf{ ePsf k|f=ln= sDkgLx¿n] ;+rfng
ug]{ ;fj{hlgs a;x¿n] ltg]{ ;jf/L ;fwg s/df kRrL; k|ltzt 5'6 lbO{g]5 .
9'jfgL sfo{ ;+rfng ug]{ u/L btf{ ePsf k|f=ln= sDkgLx¿n] ;~rfng ug]{ !) 6g eGbf
dflysf aGb sG6]g/ / 7"nf 6«sx¿n] ltg]{ ;jf/L ;fwg s/df kRrL; k|ltzt 5'6
lbO{g]5 .
g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / :yfgLo txn] hkmt u/L lnnfd laqmL u/]sf] ;jf/L
;fwgdf ;f] ldlt eGbf cufl8sf] cjlwsf] o:tf] s/ nfUg] 5}g .
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