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अनुसूची ७
(ददग्दर्शनको दफा ५.५.३ सगं सम्वदधधत)
ईर्ाशबारी नगरपादर्काको दवदनयोजन ऐन, २०७६
ईर्ाशबारी नगरपादर्काको अदथशक बर्श २०७६/२०७७ को सेवा र कायशहरुको र्ादग स्थानीय
सदचित कोर्बाट के ही रकम खिश गने र दवदनयोजन गने सम्बधधमा व्यवस्था गनश बनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृत मममत: २०७६।०३।२९
प्रस्तावनााः
ईर्ाशबारी नगरपादर्काको अदथशक बर्श २०७६/२०७७ को सेवा र कायशहरुको र्ादग
सदचित कोर्बाट के ही रकम खिश गने ऄदधकार ददन र सो रकम दवदनयोजन गनश वाचछनीय
भएकोर्े,
नेपार्को संदवधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२) बमोदजम ईर्ाशबारी नगर सभार्े
यो ऐन बनाएको छ ।
१. संदिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ईर्ाशबारी नगरपादर्काको दवदनयोजन ऐन,
२०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. अदथशक वर्श २०७६/२०७७ को दनदमत्त सदचित कोर्बाट रकम खिश गने ऄदधकारः
(१) अदथशक वर्श २०७६/२०७७ को दनदमत्त नगर कायशपादर्का, वडा सदमदत, दवर्यगत
र्ाखार्े गने सेवा र कायशहरुका दनदमत्त ऄनुसिू ी १ मा ईदलर्दखत िार्ू खिश, पूूँदजगत खिश
र दबदत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ७२१०३८०००।०० (ऄिरेपी बहत्तर
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करोड दस र्ाख ऄड्दतस हजार रुपैया मात्र) मा नबढाइ दनददशष्ट गरीए बमोदजम सदचित
कोर्बाट खिश गनश सदकनेछ ।
३. दवदनयोजनः (१) यस ऐनद्वारा सदचित कोर्बाट खिश गनश ऄदधकार ददआएको रकम
अदथशक वर्श २०७६/२०७७ को दनदमत्त ईर्ाशबारी नगरपादर्काको नगर कायशपादर्का,
वडा सदमदत र दवर्यगत र्ाखार्े गने सेवा र कायशहरुको दनदमत्त दवदनयोजन गरीनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा र्ेदखएको भए तापदन कायशपादर्का, वडा सदमदत र
दवर्यगत र्ाखार्े गने सेवा र कायशहरुको दनदमत्त दवदनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा
बित हुने र कुनैमा ऄपुग हुने देदखन अएमा नगर कायशपादर्कार्े बित हुने र्ीर्शकबाट
नपुग हुने र्ीर्शकमा रकम सानश सक्नेछ । यसरी रकम सादाश एक र्ीर्शकबाट सो र्ीर्शकको
जम्मा रकमको १० प्रदतर्तमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधदा बढी र्ीर्शकहरुबाट
ऄको एक वा एक भधदा बढी र्ीर्शकहरुमा रकम सानश तथा दनकासा र खिश जनाईन
सदकनेछ । पूूँदजगत खिश र दवत्तीय व्यवस्थातफश दवदनयोदजत रकम साूँवा भुक्तानी खिश र
व्याज भुक्तानी खिश र्ीर्शकमा बाहेक ऄधय िार्ू खिश र्ीर्शकतफश सानश र दबत्तीय
व्यवस्था ऄधतगशत साूँवा भुक्तानी खिशतफश दबदनयोदजत रकम ब्याज भुक्तानी खिश
र्ीर्शकमा बाहेक ऄधयत्र सानश सदकने छै न । तर िार्ु तथा पूूँदजगत खिश र दवत्तीय
व्यवस्थाको खिश व्यहोनश एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानश सदकनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जनु सुकै कुरा र्ेदखएको भए तापदन एक र्ीर्शकबाट सो र्ीर्शकको
जम्मा स्वीकृ त रकमको १० प्रदतर्त भधदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधदा बढी
र्ीर्शकहरुमा रकम सानश परेमा नगर सभाको स्वीकृ दत दर्नु पनेछ ।
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अनुसूची–१
(दफा २ सगं सम्बदधधत)
नेपार्को संदवधानको धारा २२९ (२) बमोदजम
संदचित कोर्बाट दवदनयोजन हुने रकम
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३
नगर कायशपादर्का
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