
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:१ लमलि: २०७४/०५/१५ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०१ 

सानीभेरी गाउँपागलको आगथवक ऐन, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२६                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

 

प्रस्तािनााः  

सानीभेरी गाउँपागलका आगथवक बर्व २०७४/०७५ को अथव सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायावन्ियन गनवको गनगमत्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासगनक व्यिस्था गनव बाञ्छनीय 
भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम सानीभेरी गाउँ सभाले यो ऐन बानाएको छ 
। 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउँपागलकाको आगथवक ऐन, २०७४” रहेको छ 
। 

(२) यो ऐन २०७४ साल श्रािण १ गतेिेजि सानीभेरी गाउँपागलका िेत्रमा लागू हनुेछ । 

२. सम्पगत कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र अनसूुजि (१) बमोजिम घर कर तथा विद्यामान कानून बमोजिम रजिषे्ट्रसन 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 



३. भगूम कर (मालपोत): गाउँपागलका िेत्रगभत्र अनसूुजि (२) बमोजिम भगूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ ।  

४. घर बहाल कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्यजि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, 

िग्गा िा पोिरी पूरै आंजशक तिरले िहालमा दिएकोमा अनसूुजि (३) बमोजिम घर िग्गा बहाल कर 
लगाइने र असूल गररनेछ । 

५. व्यिसाय कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूिँीगत लगानी र आगथवक कारोिारका 
आधारमा तोवकए बमोजिम कर गनधावरण गररनेछ।तत्काल व्यिसाय फमवहरुलाई गाँउकायवपागलकामा िताव 
गरर अगभलेि राख्न ेप्रयोिनका लागग अनसूुजि (४) बमोजिम व्यिसाय िताव शलु्क लगाईने छ। 

६. िगिबवुट, किािी र िीििन्त ुकराः गाउँपागलका िते्रगभत्र कुनै व्यजि िा संस्थाले ऊन, िोटो, िगिबवुट, 

िनकस, किािी माल र प्रिगलत कानूनले गनर्धे गररएको िीििन्त ु िाहेकका अन्य मतृ िा माररएका 
िीििन्तकुो हाि, गसङ, प्िाँि, छाला िस्ता बस्तकुो व्यिसावयक कारोिार गरेिापत अनसूुजि (५) बमोजिमको 
कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सेिा शलु्क, िस्तरुाः (१) गाँउपागलकाबाट उपलब्ध गराईने सेिा तथा गसफाररमा सेिाग्राहीबाट गनम्न 
प्रकृगतका आधारमा शलु्क लगाईने छ । 

(क) गनशलु्क प्रकृगतका गसफाररस  शलु्क नलाग्ने ।  

(ि) साधारण प्रकृगतका गसफाररस  रु.५०/ 
(ग) मध्यम प्रकृगतका गसफाररस  रु. २००/ 
(घ) विशेर् प्रकृगतका गसफाररस  रु. ५००/ 

(ङ) पजिकरण शलु्क    रु. १००/ 
(२) गसफाररसको प्रकृगत अनसूुिी ६ मा तोके बमोजिम हनुेछ ।  

८. विज्ञापन कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे विज्ञापनमा लगाईने कर सम्बजन्ध व्यिस्था विद्यामान कानून 
बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार गाँउसभाबाट कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर लाग ुगररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्िीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थामा सोवह बमोजिम 
हनुेछ ।  

९. मनोरन्िन कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे मनोरन्िन व्यिसाय सेिामा लगाईने कर सम्बजन्ध व्यिस्था 
विद्यामान कानून बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार गाँउसभाबाट कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर 
लाग ुगररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्िीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थामा सोवह बमोजिम 
हनुेछ । 

१०. बहाल गबटौरी शलु्काः गाउँपागलका िेत्रगभत्र आफुले गनमावण, रेििेि िा संिालन गरेका हाट बिार िा 
पसलमा लगाईने कर सम्बजन्ध व्यिस्था विद्यामान कानून बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार 
गाँउसभाबाट कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर लाग ुगररनेछ । 



११. पावकव ङ शलु्काः गाउँपागलकाले गनधावरण गरेको िेत्रगभत्र पावकव क गरेबापत लगाईने कर सम्बजन्ध व्यिस्था 
विद्यामान कानून बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार गाँउसभाबाट कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर 
लाग ुगररनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग,बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर र यावफ्टीङ्ग  शलु्काः गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र 
टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर र यावफ्टीङ्ग सेिा िा व्यिसाय संिालन गरेिापत 
लगाईने कर सम्बजन्ध व्यिस्था विद्यामान कानून बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार गाँउसभाबाट 
कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर लाग ुगररनेछ । 

१३. सिारी साधन कराः गाउँपागलका िेत्रगभत्र िताव भएका सिारी साधनहरुमा लगाईने कर विद्यामान कानून 
बमोजिम हनुेछ । आिश्यकता अनसुार गाँउसभाबाट कर गनधावरण तथा जस्िकृत गरर लाग ुगररनेछ । 

तर, प्रिेश कानून स्िीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थामा सोवह बमोजिम 
हनुेछ । 

१४. पयवटन शलुकाः गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र प्रिेश गने पयवटकहरुबाट विद्यामान कानून बमोजिम पयवटन 
शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।  

तर , प्रिेश कानून स्िीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थामा सेवह बमोजिम 
हनुेछ ।  

१५. कर छुटाः यस ऐन बमोजिम कर गतने िावयन्ि भएका व्यजि िा संस्थाहरुलाई कुनै पगन वकगसमको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कायवविगधाः यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन 
सम्बजन्ध अन्य व्यिस्थाको लागग गाँउकायवपागलकाले कायवविगध बनाई कायवन्ियन गनेछ।   



अनसूुिी-१ 

(िफा २ सँग सम्बजन्धत) 
घर कर 

क्र.स. घर िग्गा कर 
घरको प्रकार 

पक्की घर कच्िी घर 

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

२ िग्गा रजिषे्ट्रसन शलु्क जिल्ला मालपोत कायावलयले िग्गाको प्रगत रोपनी मलु्य िर गनधावरण 
गरे अनसुार ५% का िरले । 

अनसूुिी-२ 

(िफा ३ सँग सम्बजन्धत) 
मालपोत कर 

क्र.स. कर जशर्वक 
भगुमको प्रकार 

िेत पािा 

१ 
भगुम (मालपोत) कर अब्बल िोयम गसम िहार अबल अब्बल गसम िहार 
प्रगत रोपनी रु./पैसा  २५ २० १५  २० १५ १० 

अनसूुिी-३ 

(िफा ४ सँग सम्बजन्धत) 
बहाल कर 

क्र.स. 
व्यजि तथा संस्थागत घर बहालका 

प्रकार 
प्रवक्रया कर प्रगतशत 

१ 
भिन, घर, पसल, ग्यारेि, गोिाम, 

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

सम्झौता भए अनसुार 
घर बहाल मूल्यको 
१०% का िरले 

    
    

अनसूुिी-४ 

(िफा ५ सँग सम्बजन्धत) 
व्यिसाय िताव शलु्क 

क्र.स. व्यिसाय कर व्यिसाय िताव शलु्क 
१ गनयम बनाई गनधावरण गररने । रु. ५००/- 
२   

अनसूुिी-५ 



(िफा ६ सँग सम्बजन्धत) 
िगिबवुट कर 

क्र.स. िगिबवुट प्रकार पररमाण कर प्रगतशत 

१ सतिुा, रातो च्याउ, सनुगाभा, ररटो, अमाला, 
श्रीपालो, जिराइतो, िालजिनी, काउलो, ितु्रा, 
समायो, कटुकी, िोटो, वटमरु, अल्लो, सेतबरुिा, 
लोिो 

१ जक्िन्टल  

(१०० के.िी.)  
प्रिगलत मलु्यको १.५% 
का िरले 

अनसूुिी-६ 

िफा ७ सँग सम्बजन्धत 

गसफाररसको प्रकृगतका आधारमा विभािनाः 
(क) गनशलु्क प्रकृगताः 

(१) िनआन्िोलन र िनयदु्धका शवहत पररिार घाइते र सजुिकृत अपांगलाई दिइन ेगसफाररस। 

(२) घर भजत्कएको गसफाररस । 

(३) आगथवक सहायता सम्बजन्ध गसफाररस । 

(४) अपाङ्ग सम्बजन्ध गसफाररस । 

(५) कोटव वफ गमनाहा सम्बजन्ध गसफाररस । 

(ि) साधारण प्रकृगताः 
(१) कोठा िाली गनव ३५ दिन ेसूिना सम्बजन्ध गसफाररस ।  

(२) नािालक पररिय पत्र सम्बजन्ध गसफाररस । 

(३) फरक फरक अंग्रिेी वहज्िे प्रमाजणत । 

(४) िेट मेजशन सम्बजन्ध गसफाररस । 

(५) स्थायी बसोबास गसफाररस ।  

(६) अस्थायी बसोबास गसफाररस । 

(७) गबिलुी ििान गसफाररस । 

(८) धारा ििान गसफाररस ।  

(९) छात्रबजृत्त गसफाररस । 

(१०) गैरनाफामलुक संस्था िताव प्रमाणपत्र ।  



(ग) मध्यम प्रकृगतकााः 
(१) मदु्बा िताव, गमलापत्र आदि । 

(घ) विशरे् प्रकृगतकााः  

(१) किा पथ जस्िकृगत सम्बजन्ध गसफाररस । 

(२) मोही लगत कट्टा गसफाररस । 

(३) सािविगनक (नेपाल सरकारको नाममा) बाटो कायम गसफाररस । 

(४) संस्था िताव गसफाररस । 

(५) संस्था नविकरण गसफाररस । 

(६) घर कायम गसफाररस (िग्गाधनी पिुावमा) 

(७) िग्गा धगन पिुाव प्राप्त गने गसफाररस (प्रगतगलवप) 

(८) मतृकको हकिार गसफाररस । 

(९) आन्तररक बसाइसराइ गसफाररस । 

(१०) सिक िने्न जस्िकृगत गसफाररस । 

(११) गतन पसु्ते प्रमाजणत गसफाररस । 

(१२) फरक फरक नाम र थर गसफाररस । 

(१३) नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्र । 

(१४) िार वकल्ला प्रमाजणत । 

(१५) घरबाटो प्रमाजणत । 

(१६) वकत्ताकाट गसफाररस । 

(१७) अवििावहत प्रमाणपत्र । 

(१८) िम्म गमगत प्रमाणपत्र । 

(१९) वििाह प्रमाणपत्र । 

(२०) घर िग्गा नामसारी गसफाररस । 

(२१) घर कायम गसफाररस । 



(२२) व्यिसाय बन्ि गसफाररस  । 

(२३) व्यिसाय िताव प्रमाणपत्र । 

(२४) अिालतको आिेश बमोजिम प्राविगधक मूल्यांकन प्रगतिेिन । 

(२५) बावर्वक आम्िानी प्रमाजणत (Verification fo Annual Imcome) 

(२६) सम्पती मलु्याकंन (Property Valuation) 

(२७) कर ितु्ता प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) 

 

संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बर्व २०७४/०७५ 
को सानीभेरी गाँउपागलकाको आगथवक ऐन, २०७४ यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यि श्री नरबहािरु पनु बाट 
प्रमाजणकरण गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


