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औरही नगरपालिकाको आलथिक ऐन  2078  

प्रस्तावनााः cf}/xL नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 2078/2079 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 228 को उपधारा (2) बिोजिि आठौँ नगरसभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ ।  

    1. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “औरही नगरपालिकाको आलथिक ऐन, 2078” रहेको 
छ । 

 (2) र्ो ऐन 2078 साि  >fj0f 1 गतेिेजि cf}/xL नगरपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ  
2. सम्पलत कराः नगरपालिकाका िेत्रलभत्र बिोजिि सम्पजत्त कर/घरिग्गा करsf ;DaGwdf 
JolQmsf] :jo+ 3f]if0fsf] /sdsf] % % s/ nufOg] 5 .  

 

3. भलूि कर (िािपोत) cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (!) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  
4. घर वहाि कराः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 
ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि 
(@) बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  
5. व्र्वसार् कराः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुजि (#) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ 
। 

6. कवाडी र िीविन्त ुकराः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे कवाडी िाि 
र प्रिलित कानूनिे लनरे्ध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाड, 
लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 
7. ववज्ञापन कराः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि ($) बिोजिि ववज्ञापन 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 
 

8. िनोरन्िन कराः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (%) 
बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

9. बहाि लबटौरी शलु्काः cf}/xL नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका   
हाट बिार वा पसििा सोही ;'rLdf भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 
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10. सेवा शलु्क, िस्तरुाः cf}/xL नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि  
-^_  िा उजल्िजित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही 
अनसूुजििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

11. कर छुटाःर्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 
वकलसिको कर छुट दिईने छैन । 

12. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध cf}/xL नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 
13.  

                       अनुसूची ! 

 -bkmf # ;+u ;DalGwt_ 


  













  












अनुसूची 2 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 


  cfkmgf] If]q leqsf] #/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, ^x/f, ;]*, sf/vfgf hUuf jf kf]v/L 

k"/} jf cf+lzs ?kdf jxfndf lbPdf ;DalGwt wgLjf^ jxfn /sdsf] 10 k|ltzt 

#/ jxfns/ lng] . 
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अनुसूची 3 

-bkmf % ;+u ;DalGwt_ 

Joj;fo s/ 

           Joj;fo s/ lgDg cg";f/ lnO{g]% .  
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1. *n/, Ph]G^, l*kf], ;j l*n/ cfbL jfx]s cGo k;n, pBf]u, Jojzfosf] xsdf 
s;}n] Pp }̂ k;ndf w]/} cfO{^d /flv k;n jf Jojzfo u/]sf] % eg] ;j} cfO{^d dWo] 

s"g} Pssf] dfq s/ lng] % t/ o:df ;j} cfO{^d dWo] h"g cfO{^dsf] s/ /sd j(L 

% ;f]xLnfO{ sfod u/L s/ c;"n ul/g]% . 

2. Dofb leq gj"emfpg] s"g} klg s/bftfx?jf^ a"emfpg" kg]{ ;Dk')f{ Joj;fo s/ / k|ltjif{ 

10 k|ltztsf b/n] hl/jfgf ;lxt Joj;fo s/ c;"n ul/g]% . 

 

              4 
-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 
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अनुसूची 5 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 






 
अनुसूची 6 

-bkmf !);+u ;DalGwt_ 
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अनुसूची 6 -s_ 



          

१ मोही लगत कट्टा 
सिफारीि 

1 s \̂\\\\\\\\\\\\ \\\\\&f ;Ddsf]      
 

1 s \̂\\\\\\\\\\\\ \\\\\&f eGbf dfly       
 

२  घर कायम सिफारीि 

पक्की घर (वगग प्रतत 

फफट )  


    
 

कच्ची घर (वगग प्रतत  

फफट )  


    
 

३ िरजसमन सिफारीि दस्तुर        
 

४ छात्रवतृत सिफारीि        
 

५ 
ववपन्न /अिहाय   ववद्यार्थी 
छात्रवतृत सिफारीि 

  तनशुल्क
    

 

६ 
अपाङ्गता भएको 
सिफारीि 

  तनशुल्क
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७ अस्र्थाइ बिोबाि सिफारीि        
 

८ स्र्थायी बिोबाि सिफारीि        
 

९  नागररकता  सिफारीि 
वंशज      

 

अंगगकृत      
 

१० ववद्युत जडान सिफारीि        
 

११ धारा जडान सिफारीि        
 

१२ जीववत रहेको सिफारीि        
 

१३ 

दबुै नाम गरेको व्यक्क्त 

एकै हो भन्ने वा फरक 

जन्मसमतत िंशोधन 

सिफारीि 

  

 
  

 

१४ व्यविाय बन्द सिफारीि        
 

१५ 
व्यविाय िञ्चालन 

नभएको सिफारीि 
  

    
 

१६ 
व्यापार व्यविाय नभएको 
सिफारीि 

  
    

 

१७ कोटग फी समनाहा सिफारीि   तनशुल्क     
 

१८ 
नाबालक पररचयपत्र 

सिफारीि 
  

    
 

१९ 
चौपाया िम्बन्धी 
सिफारीि 

  
    

 

२० व्यविाय दताग सिफारीि        
 

२१ उद्योग ठाउँिारी सिफारीि        
 

२२ 
ववद्यालय ठाउँिारी 
सिफारीि 
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२३ 
आन्तररक बिाइिराइ 

सिफारीि 
  

    
 

२४ 
ववद्यालय िञ्चालन 

स्वीकृत कक्षा वदृ्दद/  
सिफारीि 

  

    
 

२५ 
व्यक्क्तगत वववरण 

सिफाररि / नवीकरण  

सिफारीि 
  

    
 

२६ जग्गा दताग सिफारीि        
 

२७ 
िंरक्षक सिफारीि 

व्यक्क्तगत 
  

    
 

२८ 
िंरक्षक सिफारीि 

िंस्र्थागत 
  

    
 

२९ 
नेपालिरकारको नाममा 
बाटो कायम सिफारीि 

  
    

 

३० #/ g++= sfod         
 

३१ िंस्र्था दताग सिफारीि        
 

३२  lgz'Ns pkrf/sf] l;kmfl/;  

   

३३ 
िशुल्क उपचारको 
सिफाररि  

   

३४ 
जग्गा धनीपुजाग हराएको 
सिफारीि 

  ३00 
    

 

३५ नाता प्रमाणणत   @))     
 

३८  समलापत्र  ५०० 

   

३९ 
आगर्थगक अवस्र्था बसलयो वा 
िम्पन्नता प्रमाणणत 

  %)) 
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४० 
आगर्थगक अवस्र्था कमजोर 

वा ववपन्नता प्रमाणणत  निशुल्क 

    

४१ जन्मसमतत  प्रमाणणत   !)).)) 
    

 

४२ घर पाताल प्रमाणणत   @%).))     
 

४३ 
कागज/ मञ्जुररनामा 
प्रमाणणत 

  @%).)) 

    
 

४४ 
हकवाला वा हकदार 

प्रमाणणत 
  ३00 

    
 

४५ जन्म दताग 
३५ ददनसभत्र भए तनशुल्क 

अन्यर्था 
#) 

 
  

४६  मतृ्य दताग 
३५ ददनसभत्र भए तनशुल्क 

अन्यर्था 
#) 

 
  

४७  
बिाइिराइ जाने आउने 
दताग 

३५ ददनसभत्र भए तनशुल्क 

अन्यर्था 
#) 

 
  

 

४८  िम्बन्धववच्छेद दताग 
३५ ददनसभत्र भए तनशुल्क 

अन्यर्था 
#) 

   

४९  वववाह दताग 
३५ ददनसभत्र भए तनशुल्क 

अन्यर्था 


 
  

 
50 td;'s k|dfl)ft   200 

   
51 n]vfk/LIfs ;"lrs[t  500 

   

52 
s[lif, kz' tyf cGo 

;d"x btf{ 
 500 

   

53 
kmd{ tyf Jof;fo 

;"lrs[t 
 150 

   

५४ AI (कृत्रत्रम गभगधारण)  १00 
 

 
 

५५ बाख्रा उपिार  5 
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५६ गाइ भैसी  10 
 

 
 

५७ कुकुर  20 
 

 
 

५८ 
कुिरुािाई पोष्टिाटिि 
गरेको 

 150 
 

 
 

५९ गाइ भैसीको लसङ काटेको  50 
 

 
 

६० 
लसिाइ लिटर लसफारीश 
शलु्क 

 250 
 

 
 

६१ 
सहकारी िताि वा नवीकरण 
शलु्क 

 1000 
 

 
 

६2 
रसार्लनक लबके्रतको 
प्रिाणपत्र लसफारीस शलु्क 

 500 
 

 
 

 

 

 






1_ o; gu/kflnsfjf^ ul/g] ;DktL d'Nof+sg / cfo>f]t k|dfl)ft l;kmfl/; jfx]s 
cGo l;kmfl/;df c+u|]hLjf^ l;kmfl/; lb+bf tf]lsPsf] l;kmfl/; b:t'/df yk ;t 

k|ltzt b:t"/ lng] . 

 2_ of] P]gdf Joj:yf gePsf cGo l;kmfl/;sf] xsdf o; P]g ; ¤u gaflemg] ul/ 

sfo{kflnsfn] lg)f{o u/]adf]lhd x"g]% . 

 3_ j*f sfof{noaf^ ;Dkfbg x'g] l;kmfl/; sfdsf] hlt j*fd} a"emfpg' kg]{ / j*faf^ 

l;kmfl/; tyf ;Dkfbg gx"g] ;a} s/, z"Ns, hl/jfgf, b:t"/ cflb gu/kflnsfsf] sfof{nodf 

a"emfpg" kg]{% . 





=
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cGo 5'6km'6 lzif{sdf ?=%) g36fO{ s/ lng] .  
 


