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अनुसूची ७
(दिग्िर्शनको िफय ५.५.३ सॊ ग सम्वन्धि )

उऱयशबयरी नगरपयमऱकयको ववमनयोजन ऐन, २०७८
सभयबयट स्वीकृ
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उऱयशबयरी

नगरपयमऱकयको

आमथशक

कययशहरुको ऱयमग स्थयनीय सन्ि

बर्श

२०७८/२०७९

को

सेवय

र

कोर्बयट केही रकम खचश गने र ववमनयोजन

गने सम्बधिमय व्यवस्थय गनश बनेको ऐन
प्रस् यवनय्
उऱयशबयरी नगरपयमऱकयको आमथशक बर्श २०७८/२०७९ को सेवय र
कययशहरुको ऱयमग सन्ि

कोर्बयट केही रकम खचश गने अमिकयर दिन र सो

रकम ववमनयोजन गनश वयञ्छनीय भएकोऱे,
नेपयऱको सॊ ववियनको ियरय २२९ को उप–ियरय (२) बमोन्जम
उऱयशबयरी नगर सभयऱे यो ऐन बनयएको छ ।
१. सॊ न्ऺप्त नयम र प्रयरम्भ्

(१)

यस

ऐनको

नयम

“उऱयशबयरी

नगरपयमऱकयको ववमनयोजन ऐन, २०७८” रहे कोछ।
(२) यो ऐन

ु ध
रु

प्रयरम्भ हुनेछ ।

२. आमथशक वर्श २०७८/२०७९ को मनममत्त सन्ि

कोर्बयट रकम खचश गने

अमिकयर्
(१) आमथशक वर्श २०७८/२०७९ को मनममत्त नगर कययशपयमऱकय, वडय
सममम , ववर्यग
उन्लऱन्ख

र्यखयऱे गने सेवय र कययशहरुकय मनममत्त अनुसूची १ मय

चयऱू खचश, पून्ॉ जग

खचश र मबन्त्तय व्यवस्थयको रकम समे

गरी

जम्मय रकम रु. ८५,७४,३४,६८०।० (अऺेरुपी पचयसी करोड चौहत्तर
ऱयख चौम स हजयर छ सय अस्सी रुपैयय मयत्र) मय नबढयई मनदिशष्ट गरीए
बमोन्जम सन्ि

कोर्बयट खचश गनश सवकनेछ ।
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३. ववमनयोजन् (१) यस ऐनद्धयरय सन्ि

कोर्बयट खचश गनश अमिकयर दिइएको

रकम आमथशक वर्श २०७८/२०७९ को मनममत्त उऱयशबयरी नगरपयमऱकयको
नगर कययशपयमऱकय, वडय सममम

र ववर्यग

र्यखयऱे गने सेवय र

कययशहरुको मनममत्त ववमनयोजन गरीनेछ ।
(२) उपिफय (१) मय जुनसुकै कुरय ऱेन्खएको भए
वडय सममम

र ववर्यग

यपमन कययशपयमऱकय,

र्यखयऱे गने सेवय र कययशहरुको मनममत्त

ववमनयोजन गरे को रकममध्ये कुनैमय बच
आएमय नगर कययशपयमऱकयऱे बच

हुने र कुनैमय अपुग हुने िे न्खन

हुने र्ीर्शकबयट नपुग हुने र्ीर्शकमय

रकम सयनश सक्नेछ । यसरी रकम सयियश एक र्ीर्शकबयट सो र्ीर्शकको
जम्मय रकमको १० प्रम र् मय नबढ्ने गरी कुनै एक वय एक भधिय बढी
र्ीर्शकहरुबयट अको एक वय एक भधिय बढी र्ीर्शकहरुमय रकम सयनश
थय मनकयसय र खचश जनयउन सवकनेछ । पून्ॉ जग
व्यवस्थय फश ववमनयोन्ज

खचश र ववत्तीय

ु यनी खचश र व्ययज भक्त
ु यनी खचश
रकम सयॉवय भक्त

र्ीर्शकमय बयहेक अधय चयऱू खचश र्ीर्शक फश सयनश र मबत्तीय व्यवस्थय
अध गश

सयॉवय भ ुक्तयनी खचश फश मबमनयोन्ज

र्ीर्शकमय बयहेक अधयत्र सयनश सवकने छै न ।

ु यनी खचश
रकम ब्ययज भक्त
र चयऱु

थय पून्ॉ जग

खचश

र ववत्तीय व्यवस्थयको खचश व्यहोनश एक स्रो बयट अको स्रो मय रकम सयनश
सवकनेछ ।
(३) उपिफय (२) मय जुनसुकै कुरय ऱे न्खएको भए

यपमन एक र्ीर्शकबयट

सो र्ीर्शकको जम्मय स्वीकृ

भधिय बढ्ने गरी कुनै

रकमको १० प्रम र्

एक वय एक भधिय बढी र्ीर्शकहरुमय रकम सयनश परे मय नगर सभयको
स्वीकृम

मऱनु पनेछ ।
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अनुसूची–१
(िफय २ सॊ ग सम्बन्धि )
नेपयऱको सॊ ववियनको ियरय २२९ (२) बमोन्जम
क्र.सॊ

र्ीर्शकको नयम

पून्ॉ जग

चयऱु खचश

खचश

.

जम्मय

व्यवस्थय

१
१

ववन्त्तय

२
उऱयशबयरी

३

४

५

६

४९८४७३३०४

३५८९६१३७६

८५७४३४६८०.०

४९८४७३३०४

३५८९६१३७६

८५७४३४६८०.०

नगरपयमऱकय
जम्मय

आऻयऱे ,

मुरयरी प्रसयि न्घममरे

मन. प्रमुख प्रर्यसकीय अमिकृ

मूलय रु. ५।
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