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P]gsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको वितनयोजन ऐन, २०७६ 

 

तिलोत्तमा नगरपातलकाको आतथिक बर्ि २०७६÷२०७७ को सेिा र कायिहरुको 
लातग स्थानीय सञ्चिि कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र वितनयोजन गने सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनि बनेकोऐन। 

 
प्रस्िािनााः तिलोत्तमा नगरपातलकाको आतथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेिा र 
कायिहरुको लातग सञ्चिि कोर्बाट केही रकमखर्ि गने अतधकार दिन र सो रकम 
वितनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम तिलोत्तमा नगर 
सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

1= संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ  
1= यस ऐनको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको वितनयोजन ऐन, 2076" 

रहेको छ ।  
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2= यो ऐन 2076 श्रािण १ गिेिेञ्चख लागू हनुेछ ।  
2= आतथिक िर्ि 2076/077 को तनतमत्त संञ्चर्िकोर्बाट रकम खर्ि गने 

अतधकार  
1. आतथिक िर्ि २०७६।०७७ को तनतमत्त नगरकायिपातलका, िडा सतमति, 

विर्यगि शाखाले गने सेिा र कायिहरुका तनतमत्त अनसूुर्ी १ मा 
उञ्चललञ्चखि र्ालू खर्ि, पूूँञ्चजगिखर्ि र तबञ्चत्तयव्यिस्थाको रकम समेि गरी 
जम्मा रकम रु. १,५४,३९,१०,००० (अिेरुपी एक अिि,र्ौिन्न करोड 
उन्र्ातलसलाख िश हजार रुपैयामात्र) मा नबढाई तनदििष्ट गररए बमोञ्चजम 
सञ्चिि कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ ।  

2. उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएिापतन यो ऐन प्रमाञ्चणकरण पश्चाि 
कुनै मन्त्रालय, संघ–संस्था, िाितृनकाय लगायि अन्य कुनै स्थानबाट तनशिि 
या सशिि कायिक्रमको रुपमा खर्ि गने गरी नगरपातलकाको सञ्चिि कोर्मा 
थप रकम प्राप्त हनु आएमा नगरकायिपातलकाको स्िीकृिी तलई खर्ि गनि 
िाधा पगु्ने छैन । 

 

 

3= वितनयोजन 

1. यस ऐनद्धारा सञ्चिि कोर्बाट खर्ि गनि अतधकार दिइएको रकम 
आतथिक िर्ि २०७६।०७७ को तनतमत्त तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर 
कायिपातलका, िडा सतमति र विर्यगि शाखाले गने सेिा र कायिहरुको 
तनतमत्त वितनयोजन गररनेछ । 

2. उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएिा पतन कायिपातलका, िडा 
सतमति र विर्यगि शाखाले गने सेिा र कायिहरुको तनतमत्त वितनयोजन 
गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्ि हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेञ्चखन आएमा 
नगरकायिपातलकाले बर्ि हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम 
सानि सक्नेछ ।  

3. उपिफा (२) बमोञ्चजम रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
रकमको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि 
िथा तनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूूँञ्चजगि खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थािफि  वितनयोञ्चजि रकम साूँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी 
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खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िक िफि  सानि र वित्तीय 
व्यिस्था अन्िगिि साूँिा भकु्तानी खर्ििफि  तबतनयोञ्चजि रकम ब्याज 
भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकन ेछैन ।िर र्ाल ुिथा 
पूूँञ्चजगि खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको 
स्रोिमा रकम सानि सवकनेछ । 

4. उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएिापतन एक शीर्िकबाट सो 
शीर्िकको जम्मा स्िीकृि रकमको १० प्रतिशिभन्िा बढ्ने गरी कुनै 
एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा सभाको 
स्िीकृति तलन ुपनेछ । 
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अनसूुर्ी-१ 

(िफा) २ सूँग सम्बञ्चन्धि) 
नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

 

संञ्चर्िकोर्बाट वितनयोजन हनुे रकम  रु. १,५४,३९,१०,०००।– 

 

क्र.सं. अनिुान 
संख्या 

शीर्िकको 
नाम 

र्ाल ुखर्ि पूूँजीगि खर्ि विञ्चत्तय 
व्यिस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

२ 
 नगर 

कायिपातलका, 
िडा तसतमि 

3३,०८,८०,०००।- 9३,१1,३०,०००।- ० १,२६,20,१०,०००।- 

३ 
 विर्यगि 

शाखा 
20,30,90,०००।- 7,88,१0,०००।- ० २८,१९,००,०००।- 

४ 
 ऋणको सािा 

व्याज भकु्तानी 
० ० ० ० 

५ 
 लगानी 

(शेयर/ऋण)  
० ० ० ० 

  जम्मा ५३,३9,70,०००।- 1,00,99,40,000।- ० १,५४,३9,१०,०००।- 
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