
 

 

 

 

 

 

 

माईजोगमाई गाउँपा लका 

 

 

भाग-१ 

नेपालको सं वधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोिजम गठन भएको यस 

माईजोगमाई गाउँपा लकाको गाउँसभाले बनाएको तल लेिखएबमोिजमको ऐन 

सवसाधारणको जानकार का ला ग काशन ग रएको छ ।  (आ थक ऐन) 

 

  

माईजोगमाई गाउँपािलका ारा कािशत 

ख ड (५) इलाम, देश नं. १, नेपाल, असार १० गते, २०७८ साल, सं या-८ 
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माईजोगमाई गाउँपािलकाको आिथक ऐन ,२०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माईजोगमाई गाउँपािलका 
गाउँकायपािलकाको कायालय 

नयाँबजार, ईलाम 
१ नं. देश 
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माईजोगमाई गाउँपािलकाको आिथकऐन ,२०७८ 

ावनाः माईजोगमाई गाउँपािलकाको आिथक वष २०७८/०७९ को अथ स ी ावलाई काया यन गनको 

िनिम  थानीय कर तथा शु  संकलन गन, छुट िदने तथा आय संकलनको शासिनक व था गन वा नीय 

भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम माईजोगमाई गाउँ सभ◌ाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि  नाम र ार ः  (२) यस ऐनको नाम “आिथक ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन २०७८ साल ावण१ गतेदे ख माईजोगमाई गाउँपािलका े मा लागू नेछ । 

२. स ित करः  गाउँपािलका े िभ  अनुसूिच (१) बमोिजम एिककृत स ि  कर/घरज ा कर/घरधुरी कर 

लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

३. भूिम कर (मालपोत):गाउँपािलका े िभ  अनुसूिच (२) बमोिजम भूिम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर 

ग रनेछ ।  

४. घर वहाल करः   गाउँपािलका े िभ  कुनै  वा सं थाले भवन, घर, पसल, ारेज, गोदाम, टहरा, छ र, 

ज ा वा पोखरी पूरै आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसूिच (३) बमोिजम घर ज ा वहाल कर लगाइने र 

असूल ग रनेछ ।  

५. वसाय करः  गाउँपािलका े िभ  ापार, वसाय वा सेवामा पँूजीगत लगानी र आिथक कारोवारका 

आधारमा अनुसूिच (४) बमोिजम वसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज ु करः  गाउँपािलका े िभ  कुनै  वा सं थाले ऊन, खोटो, जिडबुटी, 

वनकस, कवाडी माल र चिलत कानूनले िनषेध ग रएको जीवज ु वाहेकका अ  मृत वा मा रएका 

जीवज ुको हाड, िसङ, ाँख, छाला ज ा ब ुको वसाियक कारोवार गरेवापत अनुसूिच (५) बमोिजमको 

कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

७. सवारी साधन करः गाउँपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनुसूिच (६) बमोिजम सवारी साधन 

कर लगाइने र असुल उपर ग रनेछ ।तर, देश कानुन ीकृत भई सो कानुनमा अ था व था भएको 

अव थामा सोिह बमोिजम नेछ । 

८. िव ापन करः  गाउँपािलका े िभ  ने िव ापनमा अनुसूिच (७) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असूल 

उपर ग रनेछ । तर, देश कानुन ीकृत भई सो कानुनमा अ था व था भएको अव थामा सोिह बमोिजम 

नेछ । 

९. मनोर जन करः  गाउँपािलका े िभ  ने मनोर जन वसाय सेवामा अनुसूिच (८) बमोिजम ◌ावसय कर 

लगाइने र असुल उपर ग रनेछ । तर, देश कानुन ीकृत भई सो कानुनमा अ था व था भएको अव थामा 

सोिह बमोिजम नेछ । 
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१०. सेवा शु , द ुरः  गाउँपािलकाले िनमाण, संचालन वा व थापन गरेका अनूसूिच (९) मा उ खत थानीय 

पूवाधार र उपल  गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट सोही अनुसूिचमा व था भए अनुसार शु  लगाइने र 

असूल उपर ग रनेछ । 

११. हाटबजार कर: गाउँपािलका े िभ  अनुसूिच (१०) बमोिजम हाटबजार कर लगाईनेर असुल उपर ग रने 

छ । 

१२. अ  करः  मािथ उ े खत बाहेक कर/शु  संकलन गदा चिलत कानुनको अिधनमा रिह कर/शु  

लगाईने । 

१३. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय  भएका  वा सं थाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट 

िदईने छैन । 

कर तथा शु  संकलन स  कायिविधः  यो ऐनमा भएको व था अनुसार कर तथा शु  संकलन स  कायिविध 

गाउँपािलकाले तोके अनुसार ने छ । 
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अनुसूची १ 

१. स ि  करको दर 
 
िस .नं.  करयो  स ि को मु   दर  कैिफयत 
१. २ लाख पैया स   एकमु   ५०/-  

२ . २ लाख १ पैया दे ख ५ लाख पैया स  थप  ५०/- 
३. ५ लाख १ दे ख ५० लाख पैया स   ितलाख  २०/- 
४. ५० लाख १ दे ख १ करोड  पैया स  ितलाख  २५/- 
५. १ करोड १  दे ख २ करोड  पैया स  ितलाख  ३०/- 
६. २ करोड १ दे ख ३ करोड पैया स   ितलाख  ३५/- 
७ . ३ करोड १ दे ख  ५ करोड पैया स  ितलाख  ५०/- 
८. ५ करोड पैया दे ख माथी  ितलाख  ६०/- 

 

अनुसुची २ 

.स  सेवाका कार तथा िववरण 

आ.व. 

०७६।०७७ को 

दर 

आ.व. 

०७७।०७८ को 

ािवत दर 

आ.व. ०७८।०७९ को 

ािवत दर 

कै 

भूिम कर )मालपोत (पाखो तफ  ित रोपनी  

१ अ ल  १० १२ १४  

२ दोयम ९ ११ १३  

३ िसम ८ १० १२  

४ चाहार ७ ९ ११  

भूिम कर )मालपोत (खेत तफ धनहर ित रोपनी  

ितरोपनी िन अनुसार कायम ग रयो 

६ अ ल २० २२ २५  

७ दोयम १५ १७ २०  

८ िसम १० १२ १५  

९ चाहार ८ १० १३  

 

यस गाउँपािलका नयाँबजार बजार े को भुिम कर ( मालपोत ) ित आना  ४०/- का दरले िलईनेछ भने अ  िन  बजार 
े  तथा मु   ब  े ह को िन  िक ाह को भुिम कर ( मालपोत ) ित रोपनी  ४०/- का दरले िलईनेछ । 
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१. नयाँबजार बजार े ः   

वाड नं. ४ क 

२८५ २८८ २८९ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०८ 
३०९ ३१० ३११ ३१६ ३२२ ३२५       

 

वाड नं. ५ क 

१) मु  बजारबाट जौबारी र गु ा जाने बाटोको चोकस का िक ाह   
 

२०५ २०६ २०७ २०९ २१४ २१६ २१७ २१९ २२१ २३१ २३५ २४७ 
२४८ २५१ २५४ २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २७० २७२ २७३ 
२९३ ३०९ ३११ ३१२ ३३३ ३३४ ३४९ ३५० ३५९ ३६१ ३७८ ३८२ 
३८३ ३९६ ३९७ ३९९ ४०० ४०१ ४३७ ४३८ ४५६ ४६९ ४७० ४७४ 
४८० ४८१ ४८२ ४८३ ५०० ५०१ ५५९ ६१७ ६१८    

 

२) जौबारी र गु ा जाने बाटोमा पन िक ाह   

 

३) िभ ी ज ाह   
२१० २११ २१३ २२३ २२५ २३९ २४० २७६ ३०८ ३९३ ४५५ ४८४ 
४९३ ५०७ ५०८ ५०९ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३२ ५३३ ५३४ 
५३५ ५३६ ५४१ ५४२ ५४३ ५८५ ५८९ ५९० ५९5 ५९6 597 ६49 
650            

 
वाड नं. ८ क 
१) बजार े मा पन िक ाह   

 
१७२ १७३ १७४ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ 
१८५ १८९ १९४ २०६ २६४ २६५ ३०२ ५४२ ५४३ ५४४ 
५४५          

 
 

२) अमरक ाण उ  मा.िव. दे ख जौबारी जाने बाटोमा पन िक ाह    
१३१ १३५ २१८ २५४ २५५ २५७ २५८ २६० २८९ ३४४ 
३५२ ३५५ ३८३ ३८४ ४०६ ४६८ ४६९ ४७० ४७७ ४८५ 
४८७ ४८९ ४९२ ५०६ ५०७ ५०९ ५३० ५३२ ५३३ ५३६ 

289 290 307 308 324 325 328 329 335 337 341 343 
344 345 346 347 348 353 354 355 356 357 363 367 
369 404 407 409 411 412 434 435 436 443 444 445 
446 449 451 452 465 487 489 494 504 510 515 516 
534 547 548 566 567 568 571 576 579 580 581 619 
620 621 622 623 628 629 632 633 6934 642 673 674 
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५३७ ५३८ ५४६ ५४७ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ 
५६८ ५८२ ६२८ ६२९ ६५२ ६५३ ६५४ ६५७ ६५८ ७०७ 
७०८          

३)  िभ ी िक ाह   

२०३ २०४ २८५  २८६ २८७ ३३९ ३४० ३५० ४७८ ३८९ 
३९० ४८९ ४९१ ५७४ ५७६ ५७७ ६०६ ६०७ ६०८  

४)सािवक नयाँबजार वाड नं. ८क िक ाह   

१५५ १५६ १६४ १६५ ३८८ ४८१ ४८४ ४९४ ४९६ ४९७ 
४९८ ४९९ ५०० ५७८ ६०० ६०१ ७०२ ७२३ ७२४ ७२५ 
७२६          

 
२. नामसािलङ मु  ब ी े ः  

वाड नं. ४ ग 

बजार े मा पन िक ाह  
 
११ १६ १५० १५१ १५२ १६५ १८६ १९२ २४७ 
२४८         
 

वाड नं. ४ ग 
१) बजारका िभ ी िक ाह    

 
१०६ १७९ १८० १८१ १८२ 

 
वाड नं. ४ घ 

१) देहायका िक ाह   
 

८ १९ २४ २९ ४० ७२ 
 
 

२) ाङ मु  ब ी े ः  
 
वाड नं. ५ क 

 
१) पंचमी बजार े का देहायका िक ाह  

१४४ १५८ १८८ १८९ १९० १९२ १९४ १९५ १९६ १९७ २०१ २०२ 
२०८ २२१ २२४ २२५ २२७ २२८ २३० २३२ २३९ २४० २४३ २४४ 
२४६ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २६० २६१ २६७ २६९ २७० २८७ 
२८८ २९३ २९४ ३१३ ३१४ ३१९ ३३३ ३३४     
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वाड नं. ९ क 

१) पंचमी बजार े का देहायका िक ाह  
 
६२ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ ११० ११२ ११४ ११५ ११७ ११९ 
१२१ १२२ १२३ १२६ १३८ १४० १४१ १४२ १४३    
 

४)जोगमाई मु  ब ी े ः  
 

१) सािवक नयाँबजार वाड नं. ४ क जोगमाई सिन रे बजार े का िक ाह   
 
 

१५२ १५३ १५९ १६० २५५ २५६ २८३ २८५ २८८ २८९ 
२९९ दे ख 
३०८स का 
दाँयाबाँयाका 
िक ाह  

३५४ ३५५ ३८६ ३८७     

 

 

अनुसुची ३ 

घर बहाल कर :  

यस गाउँपािलका े  िभ  घर  ,ज ा ,टहरो ,छा ो ,पसल ,ारेज ,मेिसनरी ,डोजर लगायत िनमाणका साधन र अ  साधनह  

भाडामा लगाएमा भाडा रकम% १० बहाल कर ला े छ । 

अनुसुची ४ 

वसाय दता तथा निवकरण शु  

यस गाउँपािलका े  िभ को बसायमा िन  अनुसार कर ला े छ । 

.सं.  िववरण 
आ.व. ०७६।०७७ 

को दर 

आ.व. ०७७।०७८ 

को ािवत दर 

आ.व. ०७८।०७९ 

को ािवत दर 

कै 

१ 
सामा  िचयातथा ना ा  पसल, सामा  िकराना 

पसल, सामा  क ेटीक पसल वािषक कर 
५००/- १०००/- १०००/- 

 

२ होटल, बार, रे टुरे  वािषक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

३ 
खा ा  पसल ,िकराना पसल  बािषक कर खा  

पसल, िकराना पसल 
२०००/- २०००/- २०००/- 

 

४ काँचो कपडा तथा तयारी पोसाक पसल २०००/- २०००/- २०००/-  
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५ ेसनरी तथा खेलकुद साम ी पसल बािषक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

६ माछा मासु पसल बािषक कर १०००/- २०००/- २०००/-  

७ बाल काट्ने सैलुन बािषक कर ५००/- १०००/- १०००/-  

८ ूटी पालर बािषक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

९ िनमाण साम ी पसल / हाड्वायेर पसल बािषक कर  २५००/- २५००/- ३०००/-  

१० भाँडा पसल बािषक कर २५००/- २५००/- २५००/-  

११ मोटर साइकल वकसप बािषक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

१२ 
िजप ,बस,टक ,टे र ,वकसप बािषक कर   िजप, 

ा र, कर, बस वकसप 
३०००/- ३०००/- ३०००/- 

 

१३ सामा  औषधी पसल बािषक कर १०००/- १०००/- २०००/-  

१४ ाव ,ए रे सिहतको औषधी पसल बािषक कर  ३०००/- ३०००/- ५०००/-  

१५ सून चाँदी पसल  बािषक कर )बनाउने मा(  २०००/- २०००/- २०००/-  

१६ सुनचाँदी ख रदि ी र बनाउने ३०००/- ३०००/- ३०००/- 
 

१७ मिदरा तथा सूितज  पसल बािषक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

१८ िकराना सामानको थोक िब े ता तथा ग ा ५०००/- ५०००/- ५०००/- 
 

१९ टेलरी  पसल बािषक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

२० िनमाण बसायी )ग र घ (बािषक कर  २५००/- २५००/- ५०००/-  

२१ िनमाण बसायी )ख (बािषक कर  १००००/- १००००/- १००००/-  

२२ िनमाण बसायी )क (बािषक कर  २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

२३ ि ल उ ोग बािषक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

२४ फिनचर उ ोग तथा बसाय बािषक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

२५ 
खा  उ ोग (चाउचाउ, चाउमीन, पाउरोटी, समोसा 

अ ) 
२०००/- २०००/- २०००/- 

 

२६ जल िवद्युत आयोजना ित बष एक मु   १००००/- १००००/- १००००/-  

२७ कुटानी िपसानी िमल  बािषक कर ५००/- १०००/- १०००/-  

२८ कुटानी िपसानी पेलानी िमल बािषक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

२९ सर उ ोग बािषक कर २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

३० अ  उ ोग बािषक कर १०००/- १०००/- १०००/-  

३१ ई  तथा क उ ोग बािषक कर ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

३२ अ  उ ोग तथा बसाय बािषक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

३३ माछा मान अनुमित बािषक कर ५००/- १०००/- १०००/-  
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३४ बोिडङ ु ल बािषक कर )आधार भुत तह(  ३०००/- ३०००/- ५०००/-  

३५ बोिडङ ु ल बािषक कर )मा िमक तह(  ८०००/- ८०००/- १००००/-  

३६ लघु िव  क नी बािषक कर ८०००/- ८०००/- ८०००/-  

३७ सहकारी सं थाको बािषक कर ०/- ०/- ०/-  

३८ बक तथा िवि य सं था बािषक कर )क वग(  २५०००/- २५०००/- २५०००/-  

३९ बक तथा िवि य सं था बािषक कर )ख वग(  २००००/- २००००/- २००००/-  

४० बक तथा िवि य सं था बािषक कर )ग वग(  १५०००/- १५०००/- १५०००/-  

४१ बक तथा िवि य सं था बािषक कर )घ वग(  १००००/- १००००/- १००००/-  

४२ टेिलफोन ने ाक टावर बािषक कर १५०००/- १५०००/- १५०००/-  

४३ द  ज रवाना   

िनयमानुसार / 

अ ले तोके 

वमोिजम 

िनयमानुसार / 

अ ले तोके 

वमोिजम 

एक वषको मा  

भएमा २०% वाँकी 

ित वष ५% 

ितशत थप गद 

अिधकतम ८०% 

स  असुल गन ।  

 

४४ मािथ उ ेख नभएका अ  वसाय ित बष १०००/- १०००/- १०००/-  

४५ मिदरा होलसेल  - - ५०००/-  

४६ होटल ए  लज  - - २५००/-  

४७ बार रे टुरे  वािषक कर  - - ५०००/-  

४८ हाते िचया उ ोग - - ३०००/-  

४९ मझौला िचया उ ोग  - - ५०००/-  

५० ठूला िचया उ ोग  - - १००००/-  

 

अनुसुची ५ 

जिडबुटी, कवाडी र जीवज ु शु   

.स.  सेवाका कार तथा िववरण आव. ०७५।०७६ को दर 
आ.व. ०७६।०७७ को 

दर 

आ.व. ०७७।०७८ को 

ािवत दर 

कै 

१ िचराईतो िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

२ िटमुर िव ी मू को ५% िव ी मू को ५% िव ी मू को ५%  

३ हलचुड िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

४ लो ा िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

५ सतुवा िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  
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६ खाना ा िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

७ िचङिफङ िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

८ िनगालो ,मािलङगो ,घुडे िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

९ बुढो ओखित िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

१० पाखन वेद िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

११ बोझो िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २%  

१२ 
पतकर,सुकेका काठ 

दाउरा,घाँस,घोचा,अम रसो 
िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २% 

 

१३ मिजटो - - िव ी मू को २%  

१३ 
नेपाल सरकारले ितब त नगरेको 

अ  वन पैदावार 
िव ी मू को २% िव ी मू को २% िव ी मू को २% 

 

 

अनुसुची ६ 

सवारी कर (सडक ममत शु )  

.स.  सेवाका कार तथा िववरण 

आ.व. 

०७६।०७७ को 

दर 

आ.व. ०७७।०७८ को 

ािवत दर 

०७८।०७९ को 

ािवत दर 

कै 

१ मोटर साइकल बािषक कर ५००/- ५००/- ५००/-  

२ कार, जीप, ान बािषक कर १०००/- १०००/- १०००  

३ टया रबािषक कर १५००/- १५००/- १५००/-  

४ िमनी बस, िमनी टक बािषक कर २०००/- २०००/- २०००/-  

५ बस, ट्क बािषक कर २५००/- २५००/- २५००/-  

६ हेभी, गाडी, डोजर, े न बािषक कर ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

अनुसुची ७ 

िव ापन कर 

.स.  सेवाका कार तथा िववरण 

आ.व. 

०७६।०७

७ को दर 

आ.व. ०७७।०७८ को 

ािवत दर 

आ.व. ०७८।०७९ 

को ािवत दर 

कै 

१ िडजीटल िड े ित वग फुट ित बष  ५०/- ५०/- ५०/-  

२ 
पखाल, बार, िभ ामा क नी सं थाको  रंग 

पोतेको ित वग फुट 
५०/- ५०/- ५०/-  
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३ साइन बोडर्, होिडंग बोड ित वग फुट ५०/- ५०/- ५०/-  

 

अनुसुची ८ 

मनोर जन कर 

.स.  सेवाका कार तथा िववरण 
आ.व. ०७६।०७७ 

को दर 

आ.व. ०७७।०७८ को 

ािवत दर 

आ.व. 

०७८।०७९ को 

ािवत दर 

कै 

१ मेला महो व स ालन ेक पटकको  २५०००/- २५०००/- ३००००/-  

२ हाईिभजन हल ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

अनुसुची ९ 

सेवा शु  द ुर 

.स  िसफा रस तथा अ  द ुर शु  

आ.व. 

०७६।०७७ को 

दर 

आ.व. ०७७।०७८ को 

ािवत दर 

आ.व. ०७७।०७८ 

को ािवत दर 

कै 

१ नाग रकता िसफा रस साधारण २००/- २००/- २००/-  

२ नाग रकता िसफा रस मुचुलका सिहत ३५०/- ३५०/- ३५०/-  

३ अंिगकृत नाग रकता िसफा रस बैबािहक ५००/- ५००/- ५००/-  

४ नाता मािणत िजिवत संगको ३५०/- ५००/- ५००/-  

५ नाता मािणत मृतक संगको ३५०/- ३५०/- ३५०/-  

६ नाग रकता ितिलिप िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

िसफा रस द ुर 

७ पा रवा रक िववरण िसफा रस २००/- २००/- २००/-  

८ बसोबास मािणत िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

९ नावालक िसफा रस २००/- २००/- २००/-  

१० ज  िमित मािणत िसफा रस १५०/- १५०/- ५००/-  

११ वैवािहक स  मािणत िसफा रस ३५०/- ३५०/- ५००/-  

१२ अिववािहत मािणत िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

१३ िजिवत रहेको िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

१४ गत िववरण मािणत िसफा रस २००/- २००/- २००/-  
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१५ चारीि क मािणत िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

१६ स  िव े द मािणत िसफा रस २००/- २००/- २००/-  

१७ 
खानेपानी, टेिलफोन जडान, नामसारी, 

ठाउँसारी 
३५०/- ३५०/- ५००/-  

१८ िवद्युत िमटर जडान िसफा रस )घरायसी(  ३५०/- ३५०/- ३५०/-  

१९ िवद्युत िमटर जडान िसफा रस )उ ोग(  १५००/- १५००/- १५००/-  

२० अ  मािणत वा िसफा रस २५०/- २५०/- ५००/-  

२१ 
गोिलया तथा ख कटान िसफा रस  

मािणत (१ ओटा दे ख २५ ओटा स  ) 
१५००/- १५००/- १५००/-  

२२ 
२६ वटा ख दे ख मािथ ( ित थप ख (

िसफा रस 
५०/- ६०/- ७५/-  

२३ गोिलया कटान ाद थप िसफा रस  ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

२४ ठूला उ ोग िसफा रस ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

२५ मझौला उ ोग िसफा रस २५००/- २५००/- २५००/-  

२६ साना तथा घरेलु उ ोग १५००/- १५००/- १५००/-  

२७ वसाय ब  तथा नाम प रवतन ३५०/- ३५०/- ५००/-  

२८ वसाय स ालन भएको िसफा रस ३५०/- ३५०/- ५००/-  

२९ वसाय संचालन नभएको िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

३० वसाय दता िसफा रस १०००/- १०००/- १०००/-  

३१ 
मािथ उ ेख भए भ ा अ  वसाय 

दता सफा रस 
१०००/- १०००/- १०००/-  

३२ मिदरा वसाय िसफा रस )खु ा(  ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

३३ मिदरा वसाय िसफा रस )थोक(  १००००/- १००००/- १००००/-  

३४ संघ सं था दता िसफा रस, अ  िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

३५ वडा सजिमन ५००/- ५००/- ५००/-  

३६ िट  इजाजत ित रोपनी २०००/- २०००/- २०००/-  

३७ वनज  व ुको िसफा रस १५००/- १५००/- १५००/-  

३८ पयटन रीय होटल िसफा रस २०००/- २०००/- २०००/-  

३९ होटल दताको िसफा रस १०००/- १०००/- १०००/-  

४० 
िनजी वक तथा िब ीय सं था थापना 

अनुमित िसफा रस 
२५००/- २५००/- ३०००/-  
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४१ ज ा धनी पूजा ितिलिप िसफा रस २००/- २००/- ५००/-  

४२ घर पातल मािणत ३५०/- ३५०/- ५००/-  

४३ पुजामा घर कायम िसफा रस ५००/- ५००/- ५००/-  

४४ 
ज ामा हदब  प रवार कायमको 

िसफा रस 
१०००/- १०००/- १०००/-  

 

ज ा रिज ेशन पास 

४५ पिहलो िक ा २००/- २००/-   

४६ पिहलो िक ा पिछ थप ित िक ा ५०/- ५०/-   

४७ टेस न ा िनमाण ित िक ा ४००/- ४००/-   

४८ टेस न ा मािणत ित िक ा १५०/- १५०/-   

४९ उजुरी िनवेदन द ुर १००/- १००/-   

५० िमला  प  द ुर ३५०/- ५००/-   

५१ 
ज ा दता वा नामसारी िसफा रस २० 

रोपनी स  
४००/- ४००/-   

५२ थप ित रोपनी ५०/- ५०/-   

५३ रािजनामा, बकसप  िसफा रस ५००/- ५००/-   

५४ अशंव ा िसफा रस २००/- २००/-   

५५ नाम स ाई सजिमन ३००/- ५००/-   

५६ अिमन खटन द ुर ित िक ा  १०००/- १०००/-   

५७      

५८ घर न ा नामसारी १०००/- १०००/-   

५९ उ ोग नामसारी ठूलो २०००/- २०००/-   

६० उ ोग नामसारी मझौला १५००/- १५००/-   

६१ उ ोग नामसारी सानो १०००/- १०००/-   

चार िक ा मािणत 

६२ पिहलो िक ा ३००/- ३००/-   

६३ पिहलो िक ा पिछ थप ित िक ा १००/- १००/-   

घर ज ा मू ा न 
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६४ १ लाख दे ख १० लाख स  १०००/- १०००/- १५००/-  

६५ १० लाख दे ख २० लाख स  २०००/- २०००/- २५००/-  

६६ २० लाख भ ा मािथ थप ित लाख २००/- २००/- २००/-  

६७ न ा पास िकताव ५००/- 
माईजोगमाई गाउँपािलकाको 

िवकास िनमाण मापद ले 

तोके बमोिजम 

माईजोगमाई 

गाउँपािलकाको िवकास 

िनमाण मापद ले तोके 

बमोिजम 

 

६८ आय ोत मािणत ित लाख ित वष १००/- १००/- १००/-  

िनजी िव ालयको क ा वृ  / तह वृि  

६९ क ा वृ  १०००/-  १५००/-  

७० तह वृ  २०००/-  ३०००/-  

सामुदायीक िव ालयको क ा वृ  )अप ेड(  

७१ क ा वृ  ५००/- ५००/- ५००/-  

७२ तह वृ  १०००/- १०००/- १०००/-  

७३ ा स / कलेज र  १५००/- १५००/- १५००/-  

अ  

७४ 
प ीकरण, िववाह, ज , मृ ु, 

बसाईसराई दता 

३५ िदन स  

िनशु  र स 

पिछ  १०० 

३५ िदन स  िनशु  

र स पिछ  १०० 

३५ िदन स  िनशु  

र स पिछ  २००/- 

राि य प रचयप  तथा 

पि करण िवभागमा 

उ ेख भए बमोिजम 

 

७५ गत घटना दता ितिलिप २०० २०० 

५००/- राि य 

प रचयप  तथा 

पि करण िवभागमा 

उ ेख भए बमोिजम 

 

७६ आ रक बसाईसराई िसफा रस 

गा.पा. िभ   

२००/- र गा.पा. 

बािहर  ५००/- 

गा.पा. िभ   २००/- र 

गा.पा. बािहर  ५००/- 

गा.पा. िभ   २००/- 

र गा.पा. बािहर  

५००/- 

 

७७ 
चौपाय िनकासी िसफा रस द ुर (भेडा, 

खसी, बोका ) ित गोटा 
५०/- ५०/- ५०/-  

७९ चौपाय िनकासी िसफा रस द ुर (राँगा, १००/- १००/- १००/-  
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भैसँी, गो ) ित गोटा 

८० 
संघ सं था, व, इ ी ुट आिद दता 

अिभलेख 
२०००/- २०००/- २०००/-  

८१ समुह दता वा निवकरण ५००/- ५००/- ५००/-  

८२ कुटानी िपसानी िमल िसफा रस  १५००/- १५००/- १५००/-  

८३ स िमल काठिचरानी िसफा रस १०००/- १०००/- २०००/-  

८४ सं था निवकरण िसफारीस  १०००/- १०००/- १०००/-  

८५ नाम, थर, ज  िमित वतन िसफा रस २००/- २००/- ५००/-  

८६ उ ोग दता (५  दे ख २० हष पावर स ) ७००/- ७००/- १०००/-  

८७ 
उ ोग दता (२०  हष पावर भ ा मािथ 

स ) 
१५००/- १५००/- २०००/-  

८८ स िमल काठ िचरानी दता ४०००/- ४०००/- ४०००/-  

८९ फिनचर उ ोग दता २०००/- २०००/- २०००/-  

९० डेरी उ ोग दता १०००/- १०००/- १०००/-  

९१ िनमाण वसायीको वसाय दता १०००/- १०००/- ५०००/-  

९२ परामश सेवा वसाय कर १५००/- १५००/- २०००/-  

िनजी िव ालय िसफा रस / दता  

९३ िशशु क ा संचालन दता ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

९४ आधारभूत र ४०००/- ५०००/- ५०००/-  

९५ मा िमक र  १००००/- १००००/-  

सामुदायीक िव ालय िसफा रस / दता 

९६ िशशु क ा संचालन दता िनशु  िनशु  िनशु   

९७ आधारभूत र िनशु  िनशु  िनशु   

९८ मा िमक र िनशु  िनशु  िनशु   

िव ालयको ठाउँसारी गन िसफा रस 

९९ िनजी ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

१०० सामुदाियक १०००/- १०००/- १०००/-  

घडेरी िट मा बाटोको लगत क ी 
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१०१ १ रोपनी स  १५००/- १५००/- २०००/-  

१०२ ५ रोपनी स  २५००/- २५००/- ३०००/-  

१०३ ५ रोपनी भ ा मािथ ५०००/- ५०००/- ६०००/-  

 

िसफा रस तथा अ  द ुर शु  

१०४ घर ज ा करको लेखा जोखा िसफा रस २००/- २००/- ३००/-  

१०५ िनशु  ा  उपचार िसफा रस िनः शु  िनः शु  िनः शु   

१०६ सशु  ा  उपचार िसफा रस १५०/- १५०/- १५०/-  

१०७ 
आ नो अिधकार े का िवषयमा अं ेजी 

भाषामा िसफा रस तथा मािणत 

देशी योजन 

१०००/- र 

वैदेशीक योजन 

५०००/- 

देशी योजन 

१०००/- र वैदेशीक 

योजन ५०००/- 

देशी योजन 

१०००/- र वैदेशीक 

योजन ५०००/- र 

थप ित िशफा रस  

५०० /- 

 

१०८ सं थागत संर क िसफा रस ३५०/- ३५०/- ३५०/-  

१०९ गत संर क िसफा रस ३५०/- ३५०/- ३५०/-  

११० हकवाला वा हकदार िसफा रस र मािणत ३५०/- ३५०/- १०००/-  

१११ 

ज ाको हक स ी िसफा रस 

)सावजिनक , ऐलानी तथा पित ज ा 

बाहेक( 

४००/- ५००/- १०००/-  

११२ पालन पोषण िसफा रस २००/- २००/- ५००/-  

११३ 
आिथक अव था कमजोर वा िवप ता 

मािणत 
िनः शु  िनः शु  िनः शु   

११४ 
आिथक अव था विलयो वा स ता 

मािणत 
५०००/- ५०००/- 

५०००/- 
 

अ  

११५ नयाँ घ  दता २०००/- २०००/- २०००/-  

११६ िवद्युतबाट च ने घ  दता २०००/- २०००/- २०००/-  

११७ ३ मिहना स  संचालन ने पानी घ ा १५०/- १५०/- १५०/-  

११८ ६ मिहना स  संचालन ने पानी घ ा २५०/- २५०/- २५०/-  

११९ १२ मिहना संचालन न पानी घ ा ३५०/- ३५०/- ३५०/-  



18 
 

१२० घ  ब  िसफा रस तथा मािणत ५००/- ५००/- ५००/-  

सेवा शु  

१२१ मोिह लगत क ा ३५०/- ३५०/- ५००/-  

छा वृित िसफारीस 

१२२ िवप  िनशु  िनशु  िनशु   

१२३ स  २५०/- २५०/- २५०/-  

१२४ अ राि य अ यन छा वृित िसफा रस  ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

१२५ अपा ता िसफा रस ५०/- ५०/- ५०/-  

१२६ थाई वसोवास िसफा रस ३५०/- ३५०/- ५००/-  

१२७ अ थायी वसोवास िसफा रस ३५०/- ३५०/- ५००/-  

१२८ कोट िफ िमनाह िसफा रस  िनशु  िनशु  िनशु   

१२९ छुट ज ा दता िसफा रस ५०००/- ५०००/- ५०००/-  

१३० 
नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम 

िसफा रस  
२००/- २००/- २००/-  

१३१ कोठा खो ने रोहवरमा ब े ५००/- ५००/- ५००/-  

१३२ अ  कायालयका माग अनुसार िसफा रस २००/- २००/- ३००/-  

१३३ घर बाटो माणीत  
साधारण २००/- 

जिटल ३५०/- 

साधारण २००/- जिटल 

३५०/- 

साधारण ३०० /-

जिटल ५००/- 
 

१३४ ज ा रेखांकनको कायमा रोहोबरमा ब े ५००/- ५००/- ५००/-  

सवारी साधन अिभलेख द ुर 

१३५ मोटर साइकल २००/- २००/- २००/-  

१३६ कार, जीप, ान ५००/- ५००/- ५००/-  

१३७ टया र ७००/- ७००/- ७००/-  

१३८ िमनी बस, िमनी टक ९००/- ९००/- ९००/-  

१३९ बस, ट्क ११००/- ११००/- ११००/-  

१४० हेभी, गाडी, डोजर, े न १५००/- १५००/- १५००/-  
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१४१ 
थानीय आव कता अनुसार अ  

िसफा रस 

साधारण २००/- ,

मुचु ा सिहत 

३५०/- 

साधारण  २००/- र 

मुचु ा सिहत  

३५०/- 

साधारण  २००/- र 

मुचु ा सिहत  

३५०/- 

 

  

 

 

 

 

 

अनुसुची १० 

हाट बजार करः  गाउँपािलका े िभ  रहेका बजारह मा ला े हाटबजारमा तपिसल बमोिजम हाट बजार कर 

लगाईने र असुल उपर ग रनेछ । 

  तपिशल : 

.स.  सेवाका कार तथा िववरण 

१ 

गाउँपािलकाको के  रहेको नयाँबजार े मा हाटबजार करको लािग बािषक । १०००००/-  )को टे र आ ान ग र 

ररेटमा द हाटबजार कर  तपिशस बमोिजमको दररेटमा संकलन ग रने छ । टे र माफत कर संकलन न ने भएमा सोही

गाउँपािलकाबाट कमचारी खटाई कर संकलन ग रनेछ ।  

२ 
गाउँपािलकाका वडाह मा ला े हाटबजारको हकमा नयाँबजार े मै कृत दर रेटमा हाटबजार कर वडा कायालय 

माफत हाट बजार संकलन ग रने छ । 

३ 
माईजोगमाई गाउँपािलका िभ  रहेको स ूण नाकाह मा कृिष उपज कर संकलनको लािग गाउँपािलकाबाट कमचारीको 

व थापन ग र कर असुल ग रने छ ।  

४ 

गाउँपािलकाको मुख दुइ वटा निद माई खोला र जोगमाई खोलाबाट वातावरिणय पयवरणलाई म नजर गद ढु ा िगिट 

िनकािसको लािग ठे ा कृया अगािड बढाई कर असुल ग रने र उ  ठे ा नलागे स  स त वडा तथा 

पािलकाबाट कर असुल ग रने छ ।  

 

  

.सं.  पसलको नाम अ थाई )बािहर(  कैिफयत 
१ कपडा पसल ५०   
२ जु ा च ल पसल ५०   
३ भाडा पसल ५०   
४ िकराना पसल ५०   
५ क ेटीक पसल ३०   
६ होटल ावसाय   
७ िमठाइ पसल ३०   
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८ इ ोिनक मेकािनक ५०   
९ फरिनचर पसल    

१० मेडीकल पसल ३०   
११ ेसनरी पसल ३०   
१२ सुन चादी पसल ३०   
१३ हाड ेर पसल ५०   
१४ इ ी ूट    
१५ टेलर ३०   
१६ मोची ३०   
१७ हजम ३०   
१८ माछा मासु पसल ५०   
१९ साग स ी पसल २०   
२० िचया सुित कटुवा पसल ३०   
२१ ु िडयो    
२२ बँगुर खसी पाडा ितगोटा ३०   
२३ ोर गोदाम    
२४ िबयुटी पालर ५०   
२५ पान पसल ३०   
२६ संघ सं था    
२७ मोबाइल से र ५०   
२८ मचा पसल ३०   

 
 

मािथ उ ेख नभएका हाट/पसलको स ूणमा ३०/- का दरले हाट शु  असुल ग रने छ ।  
 
 

अनुसुचीः  ११ 
 

 उपभो ा सिमितह ले डोजर लगाई काम गनु पन भएमा पुवाधार िवकास शु  वापत डोजर ाट बाहेकको 
रकमको २ ितशत गा.पा. पुवाधार िवकास शु  लगाईनेछ । 

 नयाँबजार े मा सरसफाई शु  ित घर मािसक   १००/- लागाईनेछ । 
 
अ ः संिघय सरकार तथा देश सरकारको िनयमानुसार यस गाउँपािलकाले  संकलन गनु पन करको स मा सो िनयमानुसार 
कर संकलन ग रनेछ  । 
 
 

 


