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अनसूुची ७ 

(ददग्दर्शनको दपा ५.५.३ सॊग सम्वन्धधत) 

उराशफायी नगयऩालरकाको ववलनमोजन ऐन, २०७६ 

उराशफायी नगयऩालरकाको आलथशक फर्श २०७६/२०७७ को सेवा य कामशहरुको 
रालग स्थानीम सन्ित कोर्फाट केही यकभ खचश गने य ववलनमोजन गने 

सम्फधधभा व्मवस्था गनश फनेको ऐन  
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प्रस्तावना   

 उराशफायी नगयऩालरकाको आलथशक फर्श २०७६/२०७७ को सेवा य 
कामशहरुको रालग सन्ित कोर्फाट केही यकभ खचश गने अलधकाय ददन य सो 
यकभ ववलनमोजन गनश वाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोन्जभ 
उराशफायी नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब   (१)मस ऐनको नाभ “उराशफायी नगयऩालरकाको 
ववलनमोजन ऐन,  २०७६” यहेको छ । 

   (२) मो ऐन तरुुधत प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. आलथशक वर्श २०७६/२०७७ को लनलभत्त सन्ित कोर्फाट यकभ खचश गने 
अलधकाय   

 (१) आलथशक वर्श २०७६/२०७७ को लनलभत्त नगय कामशऩालरका, वडा 
सलभलत, ववर्मगत र्ाखारे गने सेवा य कामशहरुका लनलभत्त अनसूुची १ भा 
उन्लरन्खत चारू खचश, ऩूॉन्जगत खचश य लफन्त्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी 
जम्भा यकभ रु. ७६,७५,४९,७८७।०० (अऺरेुऩी छ्यहत्तय कयोड 
ऩचहत्तय राख उन्नऩचास हजाय सात सम सतासी रुऩैमा भात्र) भा नफढाई 
लनददशष्ट गयीए फभोन्जभ सन्ित कोर्फाट खचश गनश सवकनेछ ।  

३. ववलनमोजन  (१) मस ऐनद्धाया सन्ित कोर्फाट खचश गनश अलधकाय ददइएको 
यकभ आलथशक वर्श २०७६/२०७७ को लनलभत्त उराशफायी नगयऩालरकाको 
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नगय कामशऩालरका, वडा सलभलत य ववर्मगत र्ाखारे गने सेवा य 
कामशहरुको लनलभत्त ववलनमोजन गयीनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन कामशऩालरका, 
वडा सलभलत य ववर्मगत र्ाखारे गने सेवा य कामशहरुको लनलभत्त 
ववलनमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फचत हनुे य कुनैभा अऩगु हनु े
देन्खन आएभा नगय कामशऩालरकारे फचत हनु े र्ीर्शकफाट नऩगु हनु े
र्ीर्शकभा यकभ सानश सक्नेछ । मसयी यकभ सादाश एक र्ीर्शकफाट सो 
र्ीर्शकको जम्भा यकभको १० प्रलतर्तभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक 
बधदा फढी र्ीर्शकहरुफाट अको एक वा एक बधदा फढी र्ीर्शकहरुभा 
यकभ सानश तथा लनकासा य खचश जनाउन सवकनेछ । ऩूॉन्जगत खचश य 
ववत्तीम व्मवस्थातपश  ववलनमोन्जत यकभ साॉवा बकु्तानी खचश य व्माज 
बकु्तानी खचश र्ीर्शकभा फाहेक अधम चारू खचश र्ीर्शकतपश  सानश य लफत्तीम 
व्मवस्था अधतगशत साॉवा बकु्तानी खचशतपश  लफलनमोन्जत यकभ ब्माज बकु्तानी 
खचश र्ीर्शकभा फाहेक अधमत्र सानश सवकने छैन । तय चार ुतथा ऩूॉन्जगत 
खचश य ववत्तीम व्मवस्थाको खचश व्महोनश एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ 
सानश सवकनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन एक र्ीर्शकफाट 
सो र्ीर्शकको जम्भा स्वीक त यकभको १० प्रलतर्त बधदा फढ्ने गयी कुनै 
एक वा एक बधदा फढी र्ीर्शकहरुभा यकभ सानश ऩयेभा नगय सबाको 
स्वीक लत लरन ुऩनेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दपा २ सॊग सम्फन्धधत) 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ (२) फभोन्जभ 

क्र.
सॊ. 

र्ीर्शकको 
नाभ 

चार ुखचश ऩूॉन्जगत खचश ववन्त्तम 
व्मव
स्था 

जम्भा 

 १ २ ३ ४ ५ 

१ नगय 
कामशऩालरका 

३६,३१,५४,१३८।० ३१,३७,४७,६४९।० 
 ६७,६९,०१,७८७।० 

 

२ वडा सलभलत २,८१,४४,४३०।० ६,२५,०३,५७०।० 
 ९,०६,४८,०००।० 

 

३ लफर्मगत 
र्ाखा 

    

४ ऋणको 
सावा ब्माज 
बकु्तानी 

    

५ रगानी रे्मय 
ऋण 

    

 जम्भा ३९,१२,९८,५६८।० ३७,६२,५१,२१९।० 
 ७६,७५,४९,७८७।० 
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