आ.व २०७५/०७६ को सेवाशुल्क, कर, दस्तुर सम्बन्धी थप स्पष्ट पाररएको
सम्बन्धमा ।
नेपालको संविधानले गरे को व्यिस्था ऄनसु ार देश संवियता तर्फ ऄवि बढी रहेको र हाल तीन तहका
सरकारको संरचना मध्ये स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको ७५३ मध्येको एक यस कीवतफपरु
नगरपावलकाले पवन अफ्ना १० िटै िडा कायाफलयबाट नगरिासीहरुलाई पणू फ रुपमा सेिा सवु िधा
उपलब्ध गराउने कायफको थालनी गररसके को व्यहोरा सम्पणू फ नगरिासीहरुमा ऄिगत नै छ ।साथै चालु
अ.ि २०७५/०७६ का लावग वनधाफररत सेिाशल्ु क, कर, दस्तरु का सम्बन्धमा नगरिासीहरुमा के ही
ऄस्पष्टता र ऄसमञ्जस्यता रहेको प्रवत यस नगरपावलकाको ध्यानाकर्फण भएको छ । स्थानीय सरकार
सचं ालन ऐन २०७४ को दर्ा ५५(१) बमोवजम चालु अ.ि २०७५/०७६ को सरुु २०७५ श्रािन १
गते देवि ऄवनिायफ रुपमा सम्पवि कर (साविकको िर जग्गा कर र मालपोत करको सयं क्त
ु रुप)
कायाफन्ियन गनफु पने व्यिस्था भए ऄनसु ार यस नगरपावलकाको तेस्रो नगरसभाले साविकका सेिा
शल्ु क, कर, दस्तरु हरुमा सामान्य पररमाजफन गरी सम्पवि करका हकमा संरचनाको मल्ु याङ्कन साविक
बमोवजमकै बनोट र दर ऄनसु ार तथा सरं चना रहेको जग्गाको हकमा मालपोत कायाफलय, कलंकीले
गत अ.ि २०७४/०७५ का लावग रवजष्ट्रेसन प्रयोजनाथफ वनधाफरण गरे को दरका अधारमा मल्ू याङ्कन
गने साथै संरचना विवहन जग्गाको हकमा सम्बवन्धत िडा/क्षेत्रको रवजष्ट्रेसन प्रयोजनाथफ मालपोत
कायाफलयले वनधाफरण गरे को न्यनु तम दरले मल्ु याङ्कन गरी सो ऄनरुु प हुनअउने कर रकममा ५०%
छुट गरे को व्यहोरा ऄनरु ोध गररन्छ । यस प्रकारबाट मल्ु याङ्कन गदाफ विगतमा रु. ३० लाि सम्म
सम्पवि हुनेले एकमष्टु रु.५१० ।- वतरी अएकोमा हाल सो रकम वभत्रको सम्पवि (रू. ५ लाि सम्म
हुनेले रु.१००।-, रु.६ लाि सम्म हुनेले रु.१५०।-, रु.७ लाि ५० हजार सम्म हुनेले रू.२००।-, रु.१०
लाि सम्म हुनेले रु.३००।-, रु.१२ लाि ५० हजार सम्म हुनेले रु.३५०।-, रु.१५ लाि सम्म हुनेले
रु.४००।-) का दरले साविक भन्दा िटी सम्पवि कर बझाउनु पने विद्यमान ऄिस्था छ । ऄतः अफ्नो
सम्पविको यथाथफ वििरण वदई सम्बवन्धत िडा कायाफलयबाट कर वनधाफरण गराई, साविकको कर र
हाल वनधाफररत करका वबचमा तल
ु नात्मक विश्लेर्ण गरी नगरपावलकालाई अफ्नो राय, सल्लाह,
सझु ाि सवहतको पष्टृ पोर्ण उपलब्ध गराई सहयोग गररवदनु हुन समेत सम्पणू फ नगरिासी वददीबवहनी,
दाजभु ाईहरुमा हावदफक ऄवपल गदफछ ौँ ।

कीवतफपरु नगरपावलका कायाफलय
२०७५ श्रािण २२ गते

