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सानीभेरी गाउँपालिको आलथिक ऐन, २०७४ 

प्रस्तावनााः  

सानीभेरी गाउँपालिका आलथिक बर्ि २०७४/०७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था 
गनि बाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि सानीभेरी गाउँ 
सभािे र्ो ऐन बानाएको छ । 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः  (१) र्स ऐनको नाि “सानीभेरी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७४” 
रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७४ साि श्रावण १ गतेिेजि सानीभेरी गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (१) बिोजिि घर कर तथा ववद्यािान कानून बिोजिि 
रजिषे्ट्रसन शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत): गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (२) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर बहाि कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (३) बिोजिि घर 
िग्गा बहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारिा तोवकए बिोजिि कर लनधािरण गररनेछ।तत्काि व्र्वसार् फििहरुिाई 
गाँउकार्िपालिकािा िताि गरर अलभिेि राख्न ेप्रर्ोिनका िालग अनसूुजि (४) बिोजिि व्र्वसार् िताि 
शलु्क िगाईने छ। 

६. िलिबवुट, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबवुट, 

वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (५) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सेवा शलु्क, िस्तरुाः (१) गाँउपालिकाबाट उपिब्ध गराईने सेवा तथा लसफाररिा सेवाग्राहीबाट 
लनम्न प्रकृलतका आधारिा शलु्क िगाईने छ । 

(क) लनशलु्क प्रकृलतका लसफाररस  शलु्क निाग्ने ।  

(ि) साधारण प्रकृलतका लसफाररस  रु.५०/ 
(ग) िध्र्ि प्रकृलतका लसफाररस  रु. २००/ 
(घ) ववशेर् प्रकृलतका लसफाररस  रु. ५००/ 

(ङ) पजिकरण शलु्क    रु. १००/ 
(२) लसफाररसको प्रकृलत अनसूुिी ६ िा तोके बिोजिि हनुेछ ।  
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८. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा िगाईने कर सम्बजन्ध व्र्वस्था ववद्यािान 
कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा जस्वकृत गरर िाग ु
गररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ ।  

९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा िगाईने कर सम्बजन्ध 
व्र्वस्था ववद्यािान कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा 
जस्वकृत गरर िाग ुगररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका हाट बिार 
वा पसििा िगाईने कर सम्बजन्ध व्र्वस्था ववद्यािान कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता 
अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा जस्वकृत गरर िाग ुगररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिकािे लनधािरण गरेको िेत्रलभत्र पावकि क गरेबापत िगाईने कर सम्बजन्ध 
व्र्वस्था ववद्यािान कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा 
जस्वकृत गरर िाग ुगररनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग,बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र्ािफ्टीङ्ग  शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र्ािफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् 
संिािन गरेवापत िगाईने कर सम्बजन्ध व्र्वस्था ववद्यािान कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता 
अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा जस्वकृत गरर िाग ुगररनेछ । 

१३. सवारी साधन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनहरुिा िगाईने कर ववद्यािान 
कानून बिोजिि हनुेछ । आवश्र्कता अनसुार गाँउसभाबाट कर लनधािरण तथा जस्वकृत गरर िाग ु
गररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ । 

१४. पर्िटन शिुकाः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट ववद्यािान कानून बिोजिि 
पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।  

तर , प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सेवह 
बिोजिि हनुेछ ।  

१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्न्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको 
कर छुट दिईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध अन्र् व्र्वस्थाको िालग गाँउकार्िपालिकािे कार्िववलध बनाई कार्िन्वर्न गनेछ।   
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अनसूुिी-१ 

(िफा २ सँग सम्बजन्धत) 
घर कर 

क्र.स. घर िग्गा कर 
घरको प्रकार 

पक्की घर कच्िी घर 

१ प्रलत घर रु./पैसा रु. १०० /- रु. ५०/- 

२ िग्गा रजिषे्ट्रसन शलु्क जिल्िा िािपोत कार्ाििर्िे िग्गाको प्रलत रोपनी िलु्र् िर 
लनधािरण गरे अनसुार ५% का िरिे । 

अनसूुिी-२ 

(िफा ३ सँग सम्बजन्धत) 
िािपोत कर 

क्र.स. कर जशर्िक 
भलुिको प्रकार 

िेत पािा 

१ 

भलुि (िािपोत) 
कर 

अब्बि िोर्ि लसि िहार अबि अब्बि लसि िहार 

प्रलत रोपनी 
रु./पैसा 

 २५ २० १५  २० १५ १० 

अनसूुिी-३ 

(िफा ४ सँग सम्बजन्धत) 
बहाि कर 

क्र.स. 
व्र्जि तथा संस्थागत घर बहािका 

प्रकार 
प्रवक्रर्ा कर प्रलतशत 

१ 
भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 

टहरा, छाप्रा, िग्गा र पोिरी 
घर धनी र व्र्वसार् बीि 
सम्झौता भए अनसुार 

सम्झौता भए अनसुार 
घर बहाि िूल्र्को 
१०% का िरिे 

    
    

अनसूुिी-४ 

(िफा ५ सँग सम्बजन्धत) 
व्र्वसार् िताि शलु्क 

क्र.स. व्र्वसार् कर व्र्वसार् िताि शलु्क 
१ लनर्ि बनाई लनधािरण गररने । रु. ५००/- 
२   
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अनसूुिी-५ 

(िफा ६ सँग सम्बजन्धत) 
िलिबवुट कर 

क्र.स. िलिबवुट प्रकार पररिाण कर प्रलतशत 

१ सतवुा, रातो च्र्ाउ, सनुगाभा, ररटो, अिािा, 
श्रीपािो, जिराइतो, िािजिनी, काउिो, ितु्रा, 
सिार्ो, कटुकी, िोटो, वटिरु, अल्िो, सेतबरुवा, 
िोिो 

१ जक्वन्टि  

(१०० के.िी.)  
प्रिलित िलु्र्को १.५% 
का िरिे 

अनसूुिी-६ 

िफा ७ सँग सम्बजन्धत 

लसफाररसको प्रकृलतका आधारिा ववभािनाः 
(क) लनशलु्क प्रकृलताः 

(१) िनआन्िोिन र िनर्दु्धका शवहत पररवार घाइते र सजुिकृत अपांगिाई दिइने लसफाररस। 

(२) घर भजत्कएको लसफाररस । 

(३) आलथिक सहार्ता सम्बजन्ध लसफाररस । 

(४) अपाङ्ग सम्बजन्ध लसफाररस । 

(५) कोटि वफ लिनाहा सम्बजन्ध लसफाररस । 

(ि) साधारण प्रकृलताः 
(१) कोठा िािी गनि ३५ दिन ेसूिना सम्बजन्ध लसफाररस ।  

(२) नावािक पररिर् पत्र सम्बजन्ध लसफाररस । 

(३) फरक फरक अंग्रिेी वहज्िे प्रिाजणत । 

(४) िेट िेजशन सम्बजन्ध लसफाररस । 

(५) स्थार्ी बसोबास लसफाररस ।  

(६) अस्थार्ी बसोबास लसफाररस । 

(७) लबििुी ििान लसफाररस । 

(८) धारा ििान लसफाररस ।  

(९) छात्रबजृत्त लसफाररस । 

(१०) गैरनाफाििुक संस्था िताि प्रिाणपत्र ।  
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(ग) िध्र्ि प्रकृलतकााः 
(१) िदु्बा िताि, लििापत्र आदि । 

(घ) ववशरे् प्रकृलतकााः  

(१) किा पथ जस्वकृलत सम्बजन्ध लसफाररस । 

(२) िोही िगत कट्टा लसफाररस । 

(३) सावििलनक (नेपाि सरकारको नाििा) बाटो कार्ि लसफाररस । 

(४) संस्था िताि लसफाररस । 

(५) संस्था नववकरण लसफाररस । 

(६) घर कार्ि लसफाररस (िग्गाधनी पिुाििा) 

(७) िग्गा धलन पिुाि प्राप्त गने लसफाररस (प्रलतलिवप) 

(८) ितृकको हकिार लसफाररस । 

(९) आन्तररक बसाइसराइ लसफाररस । 

(१०) सिक िने्न जस्वकृलत लसफाररस । 

(११) लतन पसु्ते प्रिाजणत लसफाररस । 

(१२) फरक फरक नाि र थर लसफाररस । 

(१३) नाता प्रिाजणत प्रिाणपत्र । 

(१४) िार वकल्िा प्रिाजणत । 

(१५) घरबाटो प्रिाजणत । 

(१६) वकत्ताकाट लसफाररस । 

(१७) अवववावहत प्रिाणपत्र । 

(१८) िम्ि लिलत प्रिाणपत्र । 

(१९) वववाह प्रिाणपत्र । 

(२०) घर िग्गा नािसारी लसफाररस । 

(२१) घर कार्ि लसफाररस । 

(२२) व्र्वसार् बन्ि लसफाररस  । 
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(२३) व्र्वसार् िताि प्रिाणपत्र । 

(२४) अिाितको आिेश बिोजिि प्राववलधक िूल्र्ांकन प्रलतवेिन । 

(२५) बावर्िक आम्िानी प्रिाजणत (Verification fo Annual Imcome) 

(२६) सम्पती िलु्र्ाकंन (Property Valuation) 

(२७) कर ितु्ता प्रिाणपत्र (Tax Clearance Certificate) 

 

संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आलथिक बर्ि 
२०७४/०७५ को सानीभेरी गाँउपालिकाको आलथिक ऐन, २०७४ र्स सानीभेरी गाँउपालिका अध्र्ि 
श्री नरबहािरु पनु बाट प्रिाजणकरण गररएको छ ।  

 

 

 

 

नाि  : नर बहािरु पनु  

पि  : गाँउपालिका अध्र्ि 

लिलत  : २०७४/०५/०५ 


