नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को ननर्णय

२०74 साल चैत 12 गते सोमबारका दिन बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकबाट भएका ननर्णयको मुख्य व्यहोरा ननम्नबमोन्त्िम
छन :
1.

2.

नेपालको सं विधानको धारा ९५ को उपधारा (२) बमोन्त्िम सं ित् २०74 साल चै त 1५ गते नबहीबारका दिन
ु बैठकलाई सम्बोधन हुन सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यूलाई अनुरोध
16.00 बिे सं घीय सं सिको िुिै सिनको सं यक्त
गने ।

विषयको

प्रधानमरिी

तथा

मन्त्रिपररषद्को

कायाणलय–

सम्माननीय

प्रधानमरिीज्यूको

िनसम्पकण

सल्लाहकारमा श्री अच्युत प्रसाि मैनाली, बारा र प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुरिन अयाणल, सप्तरी (हाल
काठमाडौं) लाई ननयुक्त गने ।

3.

अथण मरिालय–

क) आ-आफ्नो क्षेिानधकार नभिका प्राकृनतक व्यन्त्क्तले आिणन गने घर िहाल आयमा लाग्ने घर िहाल
कर नेपालको सं विधान, अरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ र प्रचनलत कानूनको अनधनमा

रवह सम्बन्त्रधत स्थानीय तहहरूले सं कलन गने र आरतररक रािस्ि कायाणलयहरुले भाडा िापतको
आयमा आयकर सं कलन नगने ।

ख) स्थानीय तहलाई घर िहाल कर नतरे का प्राकृनतक व्यन्त्क्तहरूले आिणन गरे को घर िहाल आयमा सं घीय
सरकारलाई नतनण बुझाउन पने चालु आनथणक िषणको आयकर आनथणक ऐन, २०७४ को िफा १९

ग)

4.

घ)

बमोन्त्िम छु ट दिने ।

यस व्यिस्था पनछ घर िहाल कर स्थानीय तहले सं कलन गने हुुँिा गत विगत िषणको लगतसमेत
करिाताको स्थायी ठे गाना रहेको स्थानीय तहमा आरतररक रािस्ि कायाणलयले हस्तारतरर् गने ।
घर िहाल कर सं कलन गने ननकायबाटै त्यस्तो कर नतनेको आय प्रमान्त्र्त गने ।

ुँ ाइ आयोिनाको नहर तथा अरय
ऊिाण, िलस्रोत तथा नसं चाइ मरिालय– रानी िमरा कुलररया नसच

सं रचनाहरू ननमाणर्का लानग आिश्यक पने कैलाली न्त्िल्लाको लम्की च ुहा नगरपानलका िडा नं४ ., ६ र
८ न्त्स्थत कररब ४५ हेक्टर िग्गा प्राप्त गनण स्िीकृनत प्रिान गने ।
5.

ऊिाण, िलस्रोत तथा नसं चाइ मरिालय– रािपिावित प्रथम श्रे र्ी पिमा राम कािी थापालाई बढु िा ननयुन्त्क्त

6.

खानेपानी मरिालय– रािपिावित प्रथम श्रे र्ी पिमा सूयरण ाि कडेललाई ननयुन्त्क्त गने ।

7.

गने ।

गृह मरिालय– कवपलिस्तु न्त्िल्ला िार्गंगा न.पा. ४ मा स्थानीय तह ननिाणचनको क्रममा घाइते
भएकािे हायका व्यन्त्क्तहरूको लागेको उपचार खचणका लानग आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने ।

तपनसलः
क्र.सं.

नामथर

ठे गाना

रकम

१.

लाल बहादरु चौधरी

कपपलबस्तु वार्गंगा न.पा. ४

रु. ३९,९४८।-

शशु शला गरु
ु ङ खड्का

कपपलबस्तु वार्गंगा न.पा. ४

रु. ३७९०४।-

२.
३.
४.
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पवजेश चौधरी

गोपाल गरु
ु ङ (भप
ु ाल गरु
ु ङ)

कपपलबस्तु वार्गंगा न.पा. ४

रु. ५१,७९१।-

कपपलबस्तु वार्गंगा न.पा. ४

रु. ४५९२५।Page 1

