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sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको आतथिक ऐन, २०७६ (प्रथम 
संशोधन) मा देहाय बमोजिम हनुे गरी (दोस्रो संशोधन, २०७६) 

 

क्र.सं. हालको व्यवस्था संशोधन गरी कायम 
हनुे 

संशोधनको 
कारण 

१ तिलोत्तमा आतथिक ऐन, 
2076(प्रथम संशोधन)को 
दफा ८ को प्रयोिनका 
लातग अनसूुची ९ को क्र.सं. 
१३  

क) ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा प्रति 
घन फफट 

ख) माटो प्रति घन फुट 

तिलोत्तमा आतथिक ऐन, 
2076 (प्रथम 
संशोधन)को दफा ८ 
को प्रयोिनका लातग 
अनसूुची ९ को क्र.सं. 
१३  

क) ढुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुा प्रति घन 

केही नेपाल ऐन 
संशोधन गनि 
बनेको ऐन 
2075 को 
दफा ६२ क 
मा स्थानीय 
िहले आफ्नो 
क्षेत्रबाट 
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ग) दहत्तर बहत्तर प्रति 
फकलो  

 

आगामी नगरसभाले िोके 
बमोजिम हनुेछ । 
 

फफट 

तिनाउ नददको -  
रु.१८।- 
सखुौरा/रोफहणी 
नददको- रु. १६।- 
भस्कट नददतभत्रको  
-  रु. 6।- 
भस्कट क्रसर 
उद्योगबाट 
तनस्केको-रु.३।- 

ख) तनिी िग्गाको 
माटो प्रति घन 
फुट-रु.२।-  

ग) दहत्तर बहत्तर प्रति 
फकलो रु.१।- 

िोफकएको 
पररमाणमा ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालवुा 
एवम ् माटोिन्य 
पदाथि फवक्री 
गनि सक्ने र 
फवक्रीबाट प्राप्त 
हनुे रािश्व 
स्थानीय िहको 
संजचि कोषमा 
राख्न े व्यवस्था 
कायम भएको 
हुुँदा स्थानीय 
िहले फवक्री 
गनि पाउने 
पदाथिको 
समयानकूुल 
समायोिन हनुे 
गरी रािश्वको 
दर िोक्नपुने 
अवस्था 
भएकोले।   

२ तिलोत्तमा आतथिक ऐन 
2076 को दफा ११ को 
उपदफा २ को (छ) सम्म 
मात्र रहेकोमा । 

तिलोत्तमा आतथिक ऐन 
2076 को दफा ११ 
को उपदफा २ को 
(छ) पतछ देहायको 
(ि) थप गने ।  

तिलोत्तमा १३ मा 
स्थापना हनुे सजखया 
होमस्टे अन्ििगि 

तिलोत्तमा 
नगरपातलकालाई 
पयिटकीय नगर 
बनाउने 
अवधारणा 
अनरुुप 
सामदुाफयक 
होमस्टे 



 v08 #_ ltnf]Qdf, kf}if dlxgf @* ut] @)&^ ;fn -cltl/QmfÍ @$ 

 

 3   

तनमािण हनुे संरचना 
तनमािण गदाि लाग्ने 
नक्सापास िथा 
अतभलेजखकरण 
दस्िरुको शि प्रतिशि 
छुट ददईनेछ । 

कायिक्रम 
प्रवर्द्िनका लातग 
तिलोत्तमा नगर 
फवकास योिना 
2075/076 
मा बिेट 
फवतनयोिन 
गररएको र 
यस्िा 
कायिक्रमलाई 
थप हौसला 
प्रदान गनि 
नक्सापास 
दस्िरुमा समेि 
छुट ददन 
आवश्यक 
देजखएकोले । 
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