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राम�ाम नगरपािलका, नवलपरासी को आिथ�क बष� २०७७/७८ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय सि�त कोषबाट 

केही रकम खच� गन� र िविनयोजन गन� स��मा �व�था गन� बनेको ऐन 
 

सभाबाट �ीकृत िमित : २०७७/०३/१० 
 

��ावना : राम�ाम नगरपािलका, नवलपरासीको आिथ�क बष� २०७७/७८ को सेवा र काय�ह�को लािग सि�त कोषबाट 

केही रकम खच� गन� अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन� वा�नीय भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम राम�ाम नगरपािलका, नवलपरासीको नगर सभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 
 

१. संि�� नाम र �ार� : (१) यस ऐनको नाम “राम�ाम नगरपािलका, नवलपरासीको िविनयोजन ऐन, २०७७” 

रहेको छ ।  
 

(२) यो ऐन तु�� �ार� �नेछ । 
 

२. आिथ�क वष� २०७७/७८ को िनिम� सि�त कोषबाट रकम खच� गन� अिधकार : (१)आिथ�क वष� 

२०७७/७८को िनिम� नगर काय�पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का िनिम� 

अनुसूची १ मा उ���खत चालू खच�, पँूिजगत खच� र िबि�य �व�थाको रकम समेत गरी ज�ा रकम 

७७,९८,९६,२००.०० (अ�े�पी �पैयाँ सतह�र करोड अ�ठा��े लाख �ा��े हजार दुइ सय मा� | ) मा 

नबढाई िनिद�� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खच� गन� सिकनेछ । 
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३ . िविनयोजन : (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अिधकार िदइएको रकम आिथ�क वष� २०७७/७८को 

िनिम� राम�ाम नगरपािलका, नवलपरासीको नगर काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र 

काय�ह�को िनिम� िविनयोजन ग�रनेछ । 
 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र 

काय�ह�को िनिम� िविनयोजन गरेको रकमम�े कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग �ने दे�खन आएमा नगर 

काय�पािलकाले बचत �ने शीष�कबाट नपुग �ने शीष�कमा रकम सान� स�ेछ । यसरी रकम सादा� एक शीष�कबाट सो 

शीष�कको ज�ा रकमको १० �ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढी शीष�कह�बाट अक� एक वा एक 

भ�ा बढी शीष�कह�मा रकम सान� तथा िनकासा र खच� जनाउन सिकनेछ । पँूिजगत खच� र िव�ीय �व�थातफ�  

िविनयोिजत रकम साँवा भु�ानी खच� र �ाज भु�ानी खच� शीष�कमा बाहेक अ� चालू खच� शीष�कतफ�  सान� र 

िब�ीय �व�था अ �ग�त साँवा भु�ानी खच�तफ�  िबिनयोिजत रकम �ाज भु�ानी खच� शीष�कमा बाहेक अ�� 

सान� सिकने छैन । तर चालु तथा पँूिजगत खच� र िव�ीय �व�थाको खच� �होन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम 

सान� सिकनेछ ।  
 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�ा �ीकृत रकमको १० 

�ितशत भ�ा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढीशीष�कह�मा रकम सान� परेमा नगर सभाको �ीकृित िलनु 

पन�छ । 

 
 

अनसुचूी १ 

आय तथा �यको ��पेण 

आ.व. : २०७७/७८  

�. हजारमा 

शीष�क 

आ.व. 

२०७५/७६ 

को यथाथ� 

आ.व. 

२०७६/७७ 

को सशंोिधत 

अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनमुान 

राज�व     ७,२८,५०३ 

आ�त�रक �ोत     १,२७,७४६ 

११३१३ एक�कृत स�पती कर     १४,००० 

११३१४ भुिमकर/मालपोत     ५,००० 

११३२१ घरवहाल कर     २,५०० 

११३२२ वहाल िवटौरी कर     ७,५०० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)     ३०० 

११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर     ५० 

११४७९ अ�य मनोर�न कर     ५ 

११६३१ कृिषतथा पशुज�य व�तुको �ावसाियक कारोवारमा ला�े कर     १०० 

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर     ५० 

११६९१ अ�य कर     ८० 

१३४११ अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान     ५,००० 

१४१५१ सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय     ५,८२३ 

१४२२१ �याियक द�तूर     ५ 

१४२२४ परी�ा शु�क     ५ 



 

v08 # /fdu|fd, c;f/ !) ut], @)&& ;fn ;+Vof # 

 
१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क     २,००० 

१४२४२ न�सापास द�तुर     १५,००० 

१४२४३ िसफा�रश द�तुर     ५,००० 

१४२४९ अ�य द�तुर     ३,००० 

१४२५३ �ावसाय रिज�शेन द�तुर     ३०० 

१४२५४ रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर     ३० 

१४३११ �याियक द�ड, ज�रवाना र जफत     ५० 

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत     ५०० 

१४३१३ धरौटी सदर�याहा     ५० 

१४५११ बीमा दावी �ाि�     ५ 

१४५२९ अ�य राज�व     ७,५०० 

१४६११ �वसाय कर     २,५०० 

राज�व बाँडफाँडबाट �ा� रकम     १,४९,७९१ 

११३१५ घरज�गा रिज�शेन द�तुर [राज�व बाँडफाँड - �दशे सरकार ]     ४०,००० 

११४११ बाँडफाँड भइ� �ा� �ने मू�य अिभबृि� कर [राज�व बाँडफाँड 

- संघीय सरकार]     १,००,९३६ 

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर [राज�व बाँडफाँड - 

�दशे सरकार ]     ८,८५५ 

अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण     ५,०२,००६ 

संघीय सरकार     ४,७६,१४० 

१३३११ समािनकरण अनुदान     १,६४,५०० 

१३३१२ शसत� अनुदान चाल ु     २,७१,३४० 

१३३१४ िवषेश अनुदान चालु     ३५,००० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु     ५,३०० 

�दशे सरकार     २५,८६६ 

१३३११ समािनकरण अनुदान     ५,८६६ 

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु     २०,००० 

िव�ीय �व�था (�ाि�)     ० 

अ�य आय     २ 

१५११२ िनकासा �फता�     १ 

१५११३ अनुदान �फता�     १ 

जनसहभािगता     ३५० 

१३४१२ अ�य �ि�गत आ�त�रक अनुदान     ३५० 

  

�य     ७,७९,८९६ 

चालु खच�     ४,३३,७४८ 

२११११ पा�र�िमक कम�चारी     १,५९,९१४ 

२११२१ पोशाक     १,५७० 

२११२२ खा�ा�     ३४५ 

२११२३ औषधीउपचार खच�     १०० 

२११३२ महगंी भ�ा     २,४०० 

२११३४ कम�चारीको बैठक भ�ा     १,००० 

२११३५ कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार     ४,२०० 

२११३९ अ�य भ�ा     १,९२२ 
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२११४१ पदािधकारी बैठक भ�ा     १,९९६ 

२११४२ पदािधकारीअ�य सुिबधा     २०,२९४ 

२१२१२ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत िनवृतभरण तथा उपदान 

कोष खच�     ४,०२० 

२१२१३ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच�     ५१३ 

२१२१४ कम�चारी क�याण कोष     ५,००० 

२२१११ पानी तथा िबजुली     २,८६० 

२२११२ संचार महसुल     २,१०७ 

२२२१२ इ�धन (काया�लय �योजन)     ४,०८० 

२२२१३ सवारी साधन मम�त खच�     १,९६० 

२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच�     १,२०० 

२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा स�ालन खच�     २,२२२ 

२२२३१ िन�मत साव�जिनक स�पि�को मम�त स�भार खच�     १,५०० 

२२२९१ अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा स�भार खच�     ५०० 

२२३११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी     ५,६०२ 

२२३१३ पु�तक तथा साम�ी खच�     २०० 

२२३१४ इ�धन - अ�य �योजन     १०० 

२२३१५ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच�     २,९२४ 

२२३१९ अ�य काया�लय संचालन खच�     ८६० 

२२४११ सेवा र परामश� खच�     ११,०७६ 

२२४१२ सूचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच�     १,२०० 

२२४१३ करार सेवा शु�क     १८,४०१ 

२२४१४ सरसफाईसेवा शु�क     ८३२ 

२२४१९ अ�य सेवा शु�क     २०० 

२२५११ कम�चारी तािलम खच�     ५०० 

२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स�ब�धी खच�     ८,०६० 

२२५२२ काय��म खच�     ९७,०८३ 

२२५२९ िविवध काय��म खच�     २०० 

२२६११ अनुगमन, मू�यांकन खच�     १,१८४ 

२२६१२ �मण खच�     २,४०० 

२२६१९ अ�य �मण खच�     १५० 

२२७११ िविवध खच�     २,९४८ 

२२७२१ सभा स�ालन खच�     १,००० 

२५३१३ उपभो�ा सिमित तथा गैर सरकारी सं�था सहायता     ५०० 

२५३१४ धा�मक तथा सां�कृितक सं�था सहायता     १,००० 

२५३१५ अ�य स�था सहायता     ३१,८७० 

२६४१३ अ�य सं�थालाई सःशत� चालु अनुदान     १२,६०४ 

२६४२३ अ�य सं�थालाई सःशत� पुँजीगत अनुदान     २,२०० 

२७२१३ औषधीख�रद खच�     ३,५५० 

२८१४२ घरभाडा     ६०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा     ३०० 

२८२११ राज�व �फता�     २,५०० 

२८९११ भैपरी आउने चालु खच�     ४,००० 

पुँजीगत खच�     ३,४६,१४८ 
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३११११ आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद     ४,४०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद     १५,६५० 

३११२१ सवारी साधन     २,२०० 

३११२२ मेिशनरी तथा औजार     ९,४०० 

३११२३ फ�नचर तथा �फ�चस�     ३,०२० 

३११४१ सुर�ा �णाली तथा उपकरण �ाि� खच�     १,५०० 

३११५१ सडक तथा पूल िनमा�ण     ८६,०८८ 

३११५४ तटब�ध तथा बाँधिनमा�ण     २,३०० 

३११५५ �सचाइ� संरचना िनमा�ण     १,९५० 

३११५६ खानेपानी संरचना िनमा�ण     ४१,४५० 

३११५७ वन तथा वातावरण संर�ण     ५०० 

३११५९ अ�य साव�जिनक िनमा�ण     १,२८,३४५ 

३११६१ िन�मत भवनको संरचना�मक सुधार खच�     १,७०० 

३११७१ पूँजीगत सुधार खच� साव�जिनक िनमा�ण     ३६,६४५ 

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत     ११,००० 

बजेट बचत (+)/�यून (-)     (५१,३९३ 

गत वष�को नगद मौ�दात     ५१,३९३ 
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