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बाग-१

तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरका
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, 2074 को दपा 102 को उऩदपा (१) य
(2) वभोजजभ तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको कानून उऩदपा (3) वभोजजभ
सववसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ ।

तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको ववलनमोजन ऐन, २०७५
तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको आलथवक फषव २०७५/७६ को सेवा य कामवहरुको
रालग स्थानीम सजित कोषफाट केही यकभ खचव गने य ववलनमोजन गने सम्फन्धभा
व्मवस्था गनव फनेको ऐन
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प्रस्तावनाः तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको आलथवक फषव २०७५/०७६ को सेवा य
कामवहरुको रालग सजित कोषफाट केही यकभ खचव गने अलधकाय ददन य सो यकभ
ववलनमोजन गनव वाञ्छनीम बएकोरे,
नेऩारको

सॊ ववधानको

धाया

२२९

को

उऩ–धाया

(२)

फभोजजभ

तुरसीऩुय

उऩभहानगयऩालरका नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्बः
(१)

मस ऐनको नाभ “ तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरकाको ववलनमोजन ऐन,
२०७५” यहे को छ ।

(२)

मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२. आलथवक वषव २०७५/०७६ को लनलभत्त सजित कोषफाट यकभ खचव गने अलधकायः
(१) आलथवक वषव २०७५/०७६ को लनलभत्त नगय कामवऩालरका, वडा सलभलत,
ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामवहरुका लनलभत्त अनुसूची २ भा
उजलरजखत चारू खचव, ऩूजॉ जगत खचव य लफत्तीम व्मवस्थाको यकभ सभेत
गयी

जम्भा

यकभ

रु.१,५७,४१,९१,२०७।

(अऺेरुऩी

एक

अयफ

सन्ताउन्न कयोड एक्चालरस राख एकानब्फे हजाय दुई सम सात रुऩैमा
भात्र) भा नफढाई लनददवष्ट गरयए फभोजजभ सजित कोषफाट खचव गनव
सवकनेछ ।
३. ववलनमोजनः
(१) मस ऐनद्धाया सजित कोषफाट खचव गनव अलधकाय ददइएको यकभ आलथवक
वषव २०७५/०७६ को लनलभत्त तुरसीऩुय उऩभहानगयऩालरको नगय
कामवऩालरका, वडा सलभलत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामवहरुको
लनलभत्त ववलनमोजन गरयनेछ ।
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(२)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन कामवऩालरका,
वडा सलभलत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य कामवहरुको लनलभत्त
ववलनमोजन गये को यकभभध्मे कुनैभा फचत हुने य कुनैभा अऩुग हुने
दे जखन आएभा नगय कामवऩालरकारे फचत हुने शीषवकफाट नऩुग हुने
शीषवकभा

यकभ

सानव सक्नेछ

।

मसयी

यकभ

सादाव

एक

शीषवकफाट सो शीषवकको जम्भा यकभको २० (लफस) प्रलतशतभा
नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषवकहरुफाट अको एक
वा एक बन्दा फढी शीषवकहरुभा यकभ सानव तथा लनकासा य खचव
जनाउन

सवकनेछ

।

ऩूजॉ जगत

खचव

य

ववत्तीम

व्मवस्थातपव

ववलनमोजजत यकभ साॉवा बुक्तानी खचव य व्माज बुक्तानी खचव
शीषवकभा फाहे क अन्म चारू खचव शीषवकतपव सानव य लफत्तीम
व्मवस्था अन्तगवत साॉवा बुक्तानी खचवतपव लफलनमोजजत यकभ ब्माज
बुक्तानी खचव शीषवकभा फाहे क अन्मत्र सानव सवकने छै न ।
तय चारु तथा ऩूजॉ जगत खचव य ववत्तीम व्मवस्थाको खचव व्महोनव
एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानव सवकनेछ । वडास्तरयम
ऩूवावधाय ववकासभा ववलनमोजन गये को फजेट प्रशासलनक कामवभा
खचव गनव ऩाइने छै न ।
(३)

उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन एक
शीषवकफाट सो शीषवकको जम्भा स्वीकृत यकभको २० (लफस)
प्रलतशत

बन्दा

फढ्ने

गयी

कुनै

एक

वा

एक

बन्दा

फढी

शीषवकहरुभा यकभ सानव ऩये भा नगय सबाको स्वीकृलत लरनु
ऩनेछ।
(४)

ववलनमोजन गरयएको ऩुॊ जीगत खचव य मोजना गत खचवभा कुनै
जशषवकको मोजना प्राववलधक कायणरे
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मस वषव सॊ चारन गनव
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नसवकने

बएभा

कामवऩालरकारे

मथोजचत कायण

दे खाई

सोही

प्रकृलतको नमाॉ कामवक्रभ वा मोजना सॊ चारन गनव सक्नेछ ।
(५)

वाडव स्तयीम मोजना प्राववलधक वा अन्म ववशेष कायणफाट सम्ऩन्न
गनव नसवकने अवस्था आएभा सम्फजन्धत वाडव सलभलतको फैठकरे
मथोजचत

कायण

दे खाई

नमाॉ

मोजना

नगय

कामवऩालरकाराई

जानकायी गयाई सॉचारन गनव सवकनेछ ।
(६)

नीलत तथा कामवक्रभराई कामावन्वमन गनव, फजेट भन्तव्म अनुसायका
ु ीहरुभा सॊ रग्न गरयएको
मोजनागत वववयणहरु मस ऩलछका अनुसच
छ ।

आऻारे,
आनन्द सारु
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
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