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जानकी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन-२०७५ 

 

गाउँसभाबाट पारित लिलत:२०७५/०३/१० 

जानकी गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको लवधेर्क 

 

प्रस्तावना : 

जानकी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 

गनिको लनलित्त स्थानीर् कि तथा शुल्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संलवधानको धािा २२८ को उपधािा (२) 

बिोलजि जानकी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  
 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) र्स ऐनको नाि “जानकी गाउँपालिको आलथिक ऐन, २०७५” िहेको छ । 

(२) र्ो ऐन जानकी गाउँपालिकाको गाउँ सभािे स्वीकृत गिेको लिलत िेखि जानकी 

गाउँपालिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 
 

२. सम्पक्षि कर: 

गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र अनुसूलि (१) बिोलजि घिजग्गा कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 
 

३. भूक्षम कर (मालपोि): 

गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र अनुसूलि (२) बिोलजि भूलि कि (िािपोत) िगाइने ि असूि उपि 

गरिनेछ ।  
 

४. घर वहाल कर: 

गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घि, पसि, ग्यािेज, गोिाि, टहिा, 

छप्पि, जग्गा वा पोििी पूिै आंलशक तवििे वहाििा लिएकोिा अनुसूलि (३) बिोलजि घि 

जग्गा वहाि कि िगाइने ि असूि गरिनेछ ।  
 

५. व्यवसाय कर: 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्यापाि, व्यवसार् वा सेवािा पँूजीगत िगानी ि आलथिक कािोवािका 

आधाििा अनुसूलि (४) बिोलजि व्यवसार् कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 
 

६. सवारी साधन कर: 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िताि भएका सवािी साधनिा अनुसूलि (५) बिोलजि सवािी साधन 

कि िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । ति, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 
 

७. क्षवज्ञापन कर: 

गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (६) बिोलजि लवज्ञापन कि िगाइने ि असूि 

उपि गरिनेछ ।ति, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 
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८. मनोरन्जन कर: 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने िनोिन्जन व्यवसार् सेवािा अनुसूलि (७) बिोलजि व्यवसार् कि 

िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । ति, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 
 

९. बहाल क्षबटौरी शुल्क: 

गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, िेििेि वा संिािन गिेका अनुसूलि (८) िा उले्लि 

भए अनुसाि हाट बजाि वा पसििा सोही अनुसूलििा भएको व्यस्था अनुसाि बहाि लबटौिी 

शुल्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 
 

१०. सेवा शुल्क, दसु्तर: 

गाउँपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्यवस्थापन गिेका अनूसूलि (९) िा उखल्लखित स्थानीर् 

पूवािधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा व्यवस्था भए अनुसाि 

शुल्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 

११. कर छुट: 

र्स ऐन बिोलजि कि लतने िालर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको 

कि छुट लिईने छैन । 
 

१२. कर िथा शुल्क संकलन सम्बन्धि काययक्षवक्षध: 

र्स ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसाि कि तथा शुल्क संकिन सम्बखन्ध कार्िलवलध 

गाउँपालिकािे तोके अनुसाि हुनेछ । 
 

अनुसूिी-१ 

िफा २ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

सम्पक्षि कर (घरजग्गा कर) 
 

घरको क्षकक्षसम 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैक्षियि 

कच्ची, झुपडी, अन्य घि रु.५०।-  

िुिी घि रु.१५०।-  

पक्की घि १ तिे रु.२००।-  

पक्की घि २ तिे िालथ रु.३००।-  
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अनुसूिी-२ 

िफा ३ सँग सम्बखन्धत 

  नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

भुक्षम कर (मालपोि) 
 

जग्गाको लकलसि ि लसिा 
आ.व. २०७५/०७६ को पारित 

दि 
कैलफर्त 

०-०-१ देन्धि १-१०-० सम्म   

अव्बि प्रलत कठ्ठा रु.११।-  

िोर्ि प्रलत कठ्ठा रु.१०।-  

लसि प्रलत कठ्ठा रु.९।-  

िाहाि प्रलत कठ्ठा रु.८।-  

१-१०-० देन्धि ३-०-० सम्म   

अव्बि प्रलत कठ्ठा रु.१५।-  

िोर्ि प्रलत कठ्ठा रु.१४।-  

लसि प्रलत कठ्ठा रु.१३।-  

िाहाि प्रलत कठ्ठा रु.१२।-  

३-०-० माक्षथ   

अव्बि प्रलत कठ्ठा रु.२६।-  

िोर्ि प्रलत कठ्ठा रु.२३।-  

लसि प्रलत कठ्ठा रु.२०।-  

िाहाि प्रलत कठ्ठा रु.१८।-  

जरिवाना   

प्रथि वर्ि जम्मा बक्यौतािा ३५%  

िोस्रो वर्ि जम्मा बक्यौतािा ५०%  

सो भन्दा िालथ प्रलत वर्ि 

वृखि 
५%  

 

 

अनुसूिी-३ 

िफा ४ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

घर बहाल कर 
 

१. भवन भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

२. घि भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

३. पसि भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

४. ग्यािेज भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

५. गोिाि भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

६. टहिा भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

७. छप्पि भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

८. जग्गा भाडाको िकििा १० प्रलतशत 

९. पोििी आंलशक वा पुिै भाडाको िकििा १० प्रलतशत 
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अनुसूिी-४ 

िफा ५ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

व्यवसाय कर 
 

लस.नं. वालर्िक व्यवसार् किको लवविण 

वर्ग  (आ.व. ०७५/०७६ को 

पारित दि)  
कैलफर्त 

सानो िझौिा ठुिो  

१. व्यापारीक बसु्त  - - -  

१.१.१ िलििा, िुिोट, पेर् पिाथि  १,००० ३,००० ५,०००  

१.१.२ गहना जन्य  ७५० १,५०० २,०००  

१.१.३ लभडीर्ो क्यासेट, िेकडि पे्लर्ि आलि   ७५० १,५०० २,०००  

१.२ क्षनमायण सामाग्री व्यवसाय  - - -  

१.२.१ हाडिवर्ि पसि १,००० २,००० ३,०००  

१.२.२ लवि्रु्लतर् सािाग्री (इिेक्ट्र ीकि) ५०० १,००० १,५००  

१.२.३ 
कमु्यटि फोटोकपी फ्याक्स अन्य सािाग्री 

लबक्री  
५०० १,००० १,५०० 

 

१.२.४ पेटर ोिीर्ि पिाथि ग्याँस सिेत १,५०० २,५०० ३,०००  

१.३ दैक्षनक उपभोग्य िाद्यान्न - - -  

१.३.१ लिर्ा तथा िाजा पसि  ५०० ८०० १,०००  

१.३.२ लकिाना पसि  ५०० ८०० १,०००  

१.३.३ कपडा पसि काँिो  ५०० ८०० १,०००  

१.३.४ फेन्सी कपडा पसि  ५०० ८०० १,०००  

१.४ 
सवािी, साधन, जेनेिेटि साथै अन्य िेशीनिी 

तर्ािी सािग्री लबक्रता   
७०० ९०० १,००० 

 

२. 
क्षवशषेज्ञ परामशय िथा अन्य व्यवसायीक 

सेवा  
- - - 

 

२.१.१ 

लिलकत्सक, कलविाज, वकीि, िेिापिीक्षक 

पिािशििात्ता, ईखन्जलनर्ि, सभेर्ि, अनुवािक, 

अन्य कन्सिटेन्सी आलि । 

५०० १,००० १,५०० 

 

२.१.२ ढुवानी सेवा  १,००० १,५०० २,०००  

२.१.३ कुटानी, लपसानी, पेिानी लिि सेवा १,५०० २,००० ३,०००  

२.१.४ फड गल्ला िरिि १,५०० २,००० ३,०००  

३. क्षनमायण व्यवसायी (ठेकेदार)  २,०००  २,५००  ३,०००   

४. उत्पादनमुलक उद्योग  - - -  

४.१.१ 
लनिािण सम्बन्धी िेटि, आलु्मलनर्िजन्य, 

बल्क, फलनििि आलि 
२,००० ३,५०० ५,००० 

 

४.१.२ ईटाँ भट्टा १०,००० १२,५०० १५,०००  

४.१.३ प्लान्ट िाईस लिि १०,००० १२,५०० १५,०००  

४.१.४ आिा लिि १०,००० १२,५०० १५,०००  

४.१.५ लग्रि उद्योग १,५०० २,००० २,५००  

४.१.६ लसिेन्ट टार्ि भट्टा ५,००० ७,५०० १०,०००  

४.१.७ क्रसि उद्योग १०,००० १२,५०० १५,०००  

५. उजायमुलक उद्योग  २,००० ३,००० ४,०००  
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६. कृक्षष िथा बन जन्य उद्योग  १,५०० ३,००० ५,०००  

६.१.१ िलनज उद्योग १,५०० ३,००० ४,०००  

६.१.२ होटि, िज, िेष्टुिेन्ट, रिसोट  १,००० २,००० ३,०००  

६.१.३ पर्िटक स्तिीर् होटि  १,५०० २,५०० ३,०००  

७. उद्योग सेवा      

७.१.१ छापािानाजन्य उद्योग ५०० १,००० १,५००  

७.१.२ कििल्याब  ५०० १,००० १,५००  

७.१.३ फोटोग्राफी  ५०० ७०० ९००  

७.२ संचार सेवा  - - -  

७.२.१ 
पत्रपलत्रका, टेिीफोन, फ्याक्स, िोवाइि 

इन्टिनेट आिी सेवा  
५०० १,००० १,५०० 

 

७.३ क्षवक्षिय सेवा     

७.३.१ वालणज्य बैंक   ६,०००  

७.३.२ लवकास बैंक   ५,०००  

७.३.३ फाईनान्स कम्पनी   ४,०००  

७.३.४ िघुलबत्त कम्पनी   ३,०००  

७.३.५ लवत्तीर् सहकािी   २,०००  

७.३.६ 
लविेशी  िुद्रा सटही लधतोपत्र कािवाि गने 

िनी टर ान्फि आिी  
  २,००० 

 

७.४ लबिा कम्पनी ४,००० ७,००० ८,०००  

७.५ स्वास्थ्य सेवा  - - -  

७.५.१ 
और्लध पसि (सुलवधा सम्पन्न ल्याब सलहतको 

सािान्य एकुपंिि िगार्त)  
९०० १,२०० १,५०० 

 

७.५.२ नलसिङ होिस्ति अनुसाि  २,००० ३,५०० ४,०००  

७.५.३ गैि-सिकािी अस्पताि  २,५०० ४,००० ५,०००  

७.६ क्षशिा सेवा  - - -  

७.६.१ लनजी सु्कि  (प्राथलिक, आधाभुत ि िा.लव.) २,००० ३,००० ५,०००  

७.६.२ 
तालिि तथा अनुसन्धान केन्द्र, टाईलपङ, 

कम्प्युटि प्रलशक्षण केन्द्र  
१,००० २,००० २,५०० 

 

७.७ ममयि संभार सेवा  - - -  

७.७.१ िोटिस पाटिपुजाि जन्य  ७०० १,५०० २,०००  

७.७.२ िेलडर्ो, लटभी, घडी तथा धातु जन्य  ५०० १,००० १,५००  

७.८ अन्य सेवा      

७.८.१ लवज्ञापन सेवा १०० ५०० १०००  

७.८.२ वु्यटी पाििि, शंृ्गाि जन्य लसिाइ तथा सैिुन ५०० १,००० १,५००  

७.८.३ आटि साईन बोडि पेन्टीङ आिी ५०० १,००० १,५००  

७.८.४ िासुजन्य व्यवसार् ५०० १,००० १,५००  

७.८.५ तिकािी तथा फिफुि ५०० ७०० ९००  

७.८.६ फूि लवरुवा नसििी ५०० ७०० ९००  

७.८.७ फे्रि लससा डोिी पोष्टि पोष्ट काडि ५०० ७०० ९००  

७.८.८ लटभी केबुि नेटवलकि ङ आिी ५,००० ७,५०० १०,०००  

७.८.९ अन्य व्यवसार्     

७.८.१० सप्लार्िस इन्टिप्राइजेज ५०० १,००० १,५००  

७.८.११ कवाडी जन्य सािाग्रवीहरु (एकिुष्ट सबै गने) १,००० २,००० ३,०००  
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अनुसुिी-५ 

िफा ७ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

सवारी साधन कर 
 

लस.नं. सवािी साधनको लकलसि 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैलफर्त 

१. डोजि, लटप्पि, गेडि, िोडि, एक्साभेटि  रु.५,०००।-  

२. बस, टरक, ििी तथा हेभी गाडी  रु.३,०००।-  

३. टेक्ट्र ि, लिनी टरक रु.२,०००।-  

४. भाडाका काि लजप  रु.५००।-  

५. लनजी काि, टेम्पो, लिनी बस,   रु.३००।-  

६. िाईक्रो टेक्ट्र ि, पावि टेिि   रु.१५०।-  

७. 
िोटिसाईकि, सु्कटि, रिक्सा ठेिा, ई-रिक्सा, 

टाँगा, डल्लप तथा अन्य सवािी साधन  
रु.५०।-  

 

 

 

७.८.१२ प्लाखिक िात्र ७०० १,५०० २,०००  

७.८.१३ बोटि िात्र ७०० १,५०० २,०००  

७.८.१४ फिाि िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.१५ छािा, लसंग जन्य िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.१६ िेलशनिािा हावा भने बेखिङ्ग सिेत  ५०० ७५० १,०००  

७.८.१७ कृलर् जन्य एग्रोभेट  ५०० १,००० १,५००  

७.८.१९ िेशनिी पुस्तक पसि  ५०० १,००० १,५००  

७.८.२० 
प्लालष्टक फलनििि कापेट तथा अन्य 

सजावटका सािानहरु फिि लसिक डसना  
५०० १,००० १,५००  

७.८.२१ प्लाखिक िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.२२ बोटि िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.२३ फिाि िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.२४ छािा, लसंग जन्य िात्र  ७०० १,५०० २,०००  

७.८.२५ िेलशनिािा हावा भने बेखिङ्ग सिेत ५०० ७५० १,०००  

७.८.२६ कृलर् जन्य एग्रोभेट  ५०० १,००० १,५००  

७.८.२७ िेशनिी पुस्तक पसि  ५०० १,००० १,५००  

७.८.२८ 
प्लालष्टक फलनििि कापेट तथा अन्य 

सजावटका सािानहरु फिि लसिक डसना  
५०० १,००० १,५०० 

 

७.८.२९ िुि संिाि टेिीफोनका टाविहरु  ५,०००  ७,५०० १०,०००  

७.८.३० ईन्टिनेटको टाविहरू २,५०० ३,००० ३,५००  
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अनुसूिी-६ 

िफा ८ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

क्षवज्ञापन कर 
 

लस.नं. लवविण आ.व. २०७५/०७६ को पारित दि कैलफर्त 

१. १-१० वगिलफटसम्म रु.२००।-   

२. ११-२४ वगिलफटसम्म रु.५००।-  

३. २५ भन्दा िालथ रु.१,०००।-  
 

 

 

अनुसूिी-७ 

िफा ९ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

मनोरन्जन कर 
 

लस.नं. लवविण 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैलफर्त 

१. 
जािु, सकि स िटक आलि प्रलत 

लिन 
रु.२००।-  

२. 
िनोिन्जन प्रििशन प्रवेश शुल्क 

भएिा 
प्रवेश शुल्कको ३%  

 

 

 

 

अनुसूिी-८ 

िफा १० सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

बहाल क्षबटौरी शुल्क 
 

लस.नं. लवविण 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैलफर्त 

१. ऐिानी जग्गा प्रलत कठ्ा रु.१०।-  

२. हि भाडा प्रलत लिन रु.७५०।-  

३. हि भाडा प्रोजेक्ट्ि प्रर्ोग भएिा रु.१,०००।-  
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अनुसूिी-९ 

िफा १३ सँग सम्बखन्धत 

नेपािको संलवधानको २२८ को उपधािा (२) बिोलजि 

सेवा शुल्क, दसु्तर 
 

लस.नं. लवविण 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैलफर्त 

१. लनवेिन िसु्ति रु.१०।-  

२. ना.प्र.प. लसफारिस रु.१५०।-  

३. िा.िा. नािसािी रु.३२५।-  

४. वडा सलजिलिन िुिुल्का रु.३५०।-  

५. नात्ता प्रिालणत रु.३२५।-  

६. लतनपुसे्त लसफारिस  रु.१५०।-  

७. नर्ाँ शे्स्ता कार्ि लसफारिस रु.५००।-  

८. फोटो टाँस लसफारिस रु.१५०।-  

९. नाि, थि संशोधन रु.१५०।-  

१०. िािलकल्ला प्रिालणत :   

१०.१ नु्यनति २-५-० कठ्ासम्म रु.२५०।-  

१०.२ सो भन्दा बढी प्रलत कठ्ा रु.१०।-  

११. जन्म लिलत प्रिालणत रु.१५०।-  

१२. संगोि प्रिालणत रु.१५०।-  

१३. फोटो प्रिालणत लसफारिस रु.१५०।-  

१४. घुम्ती व्यापाि लसफारिस रु.१५०।-  

१५. िाईसेन्स नलवकिण रु.२५०।-  

१६. 
लधतो िुल्याकंन, अन्य सम्पलत्त, 

आम्दानी प्रिालणत 
०.१%  

१७. लवि्रु्त जडान लसफारिस रु.१५०।-  

१८. स्थानीर् बसोबास प्रिालणत रु.१५०।-  

१७. संस्था िताि लसफारिस रु.५००।-  

१८. घिबाटो प्रिालणत :   

१८.१ लपि िोड भएको रु.१,०००।-  

१८.२ ग्राभेि बाटो भएको रु.९००।-  

१८.३ कच्ची बाटो भएको रु.८००।-  

१८.४ बाटो नभएको रु.७००।-  

१९. साविजलनक बाटो कार्ि लसफारिस रु.१,०००।-  

२०. घि नक्शा फािाि लबक्री रु.३००।-  

२१. 
लवद्यािर् िताि, थप कक्षा संिािन 

लसफारिस 
रु.५००।-  

२२. घि, नक्शा प्रिालणत, पास :   

२२.१ १ तिे प्रलत वगि लफट रु.१।-  

२२.२ २ तिे प्रलत वगि लफट रु.१.५।-  

२३. उद्योग िताि लसफारिस :   

२३.१ लग्रि उद्योग रु.३,५००।-  



9 

 

लस.नं. लवविण 
आ.व. २०७५/०७६ को 

पारित दि 
कैलफर्त 

२३.२ ईटाँ भट्टा रु.५,०००।-  

२३.३ पेटर ोि पम्प रु.१०,०००।-  

२३.४ क्रसि उद्योग रु.१५,०००।-  

२३.५ ब्लक उद्योग रु.३,०००।-  

२४. होटेि िताि लसफारिस :   

२४.१ ठुिो होटेि रु.३,५००।-  

२४.२ िझौिा होटेि रु.३,०००।-  

२४.३ सानो होटेि रु.२,५००।-  

२५. िलििा व्यवसार् िताि :   

२७. ठुिो िलििा व्यवसार् रु.५,०००।-  

२८. िझौिा िलििा व्यवसार् रु.४,५००।-  

२९. सानो िलििा व्यवसार् रु.४,०००।-  

२५. व्यावसालर्क फिि अन्य लसफारिस :   

२५.१ ठुिो फिि रु.३,५००।-  

२५.२ िझौिा फिि रु.३,०००।-  

२५.३ सानो फिि रु.२,५००।-  

२६. अन्य लसफारिस िसु्ति रु.१५०।-  

२७. लििापत्र िसु्ति रु.५००।-  

२८. 
सालवकको जग्गािा भएका रूि 

कटान लसफारिस िसु्ति: 
  

२८.१ साि, साि रु.३,१२५।-  

२८.२ 
लससि, हलु्द वा अन्य ि शे्णीका 

रूि 
रु.१,२५०।-  

२८.३ अन्य कुकाठ, आि, गुल्लि, भेिि रु.३२५।-  

२९. काठहरूको िुल्याकंन गिाि, :   

२९.१ साि थान-१ रु.३००।-  

२९.२ साजको थान-१ रु.२००।-  

२९.३ लससि, हलु्द वा अन्य थान-१ रु.१५०।-  

२९.४ 
अन्य कुकाठ, आि, गुल्लि, भेिि 

थान-१ 
रु.१००।-  

३०. व्यखिगत घटना िताि :   

३०.१ ३५ लिन लभत्र लन:शुल्क  

३०.२ ३५ लिन पलछ रु.५०।-  

 


