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राम ाम नगरपािलका, नवलपरासी को आिथक बष २०७६/७७ को सवेा र कायह को लािग थानीय स चत 
कोषबाट केह  रकम खच गन र विनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको ऐन 

सभाबाट वीकृत िमित : २०७६/०३/१० 

तावना : राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको आिथक बष २०७६/७७ को सवेा र कायह को लािग स चत 
कोषबाट केह  रकम खच गन अिधकार दन र सो रकम विनयोजन गन वा छनीय भएकोल,े 

 नपेालको सं वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमो जम राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको नगर सभाल ेयो 
ऐन बनाएको छ । 

१. सं  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम “राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको विनयोजन ऐन, २०७६” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु त ार भ हुनछे । 

 २. आिथक वष २०७६/७७ को िनिम  स चत कोषबाट रकम खच गन अिधकार : (१)आिथक वष २०७६/७७को 
िनिम  नगर कायपािलका, वडा सिमित, वषयगत शाखाल ेगन सेवा र कायह का िनिम  अनसुचूी १ मा उ ल खत चाल ू
खच, पँू जगत खच र ब य यव थाको रकम समेत गर  ज मा रकम ७५,०८,४४,२७६.०० (अ े पी पैया ँ पचह र 

करोड आठ लाख चवािलस हजार दइु सय छय र मा  | ) मा नबढाई िन द  ग रए बमो जम स चत कोषबाट खच गन 
स कनेछ । 
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३ . विनयोजन : (१) यस ऐन ारा स चत कोषबाट खच गन अिधकार दइएको रकम आिथक वष २०७६/७७को 
िनिम  राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको नगर कायपािलका, वडा सिमित र वषयगत शाखाल ेगन सेवा र कायह को 
िनिम  विनयोजन ग रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा ले खएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र वषयगत शाखाले गन सवेा र 
कायह को िनिम  विनयोजन गरेको रकमम ये कुनमैा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दे खन आएमा नगर 
कायपािलकाल े बचत हुने शीषकबाट नपगु हुन े शीषकमा रकम सान स नेछ । यसर  रकम सादा एक शीषकबाट सो 
शीषकको ज मा रकमको १० ितशतमा नब न ेगर  कुन ैएक वा एक भ दा बढ  शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा 
बढ  शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन स कनेछ । पूँ जगत खच र व ीय यव थातफ विनयो जत 
रकम साँवा भु ानी खच र याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चाल ूखच शीषकतफ सान र ब ीय यव था अ 
तगत सावँा भु ानी खचतफ बिनयो जत रकम याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य  सान स कन ेछैन । तर चाल ु

तथा पूँ जगत खच र व ीय यव थाको खच यहोन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान स कनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा ले खएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृत रकमको १० 
ितशत भ दा ब ने गर  कुन ैएक वा एक भ दा बढ शीषकह मा रकम सान परेमा नगर सभाको वीकृित िलन ुपनछ ।  

      अनसुूची १  

दफा -२ सगं स ब धत  

नपेालको सं वधानको धारा २२९ बमो जम  

थानीय संिचत कोषबाट विनयोजन हुने रकम  

िस.न.ं बजेट उपशीषक 

कोषको कार ज मा 
चाल ु व ीय पूंजीगत 
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