
२. आ�थ�क वष� २०७५/७६ को �न�म� सि�चत कोषबाट रकम खच� गन� अ�धकार : (१)आ�थ�क वष� २०७५/७६को �न�म� नगर काय�पा�लका, वडा स�म�त, �वषयगत 

शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का �न�म� अनुसूची १ मा उि�ल�खत चालू खच�, पँूिजगत खच� र �ब��य �यव�थाको रकम समेत गर� ज�मा रकम ५९,९८,२७,६३०.०० 

(अ�े�पी �पैयाँ उन�साठ� करोड अ�ठा�न�ब ेलाख स�ाइस हजार छ सय �तस) मा नबढाई �न�द��ट ग�रए बमोिजम सि�चत कोषबाट खच� गन� स�कनेछ ।

३ . �व�नयोजन : (१) यस ऐन�धारा सि�चत कोषबाट खच� गन� अ�धकार �दइएको रकम आ�थ�क वष� २०७५/७६को �न�म� राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासीको नगर 

काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन ग�रनेछ ।

नेपालको सं�वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासीको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. सं���त नाम र �ार�भ : (१) यस ऐनको नाम “राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासीको �व�नयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तु��त �ार�भ हुनेछ ।

राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासी को आ�थ�क बष� २०७५/७६ को सेवा र काय�ह�को ला�ग �थानीय सि�चत कोषबाट केह� रकम खच� गन� र �व�नयोजन गन� 
सभाबाट �वीकृत �म�त : २०७५/०३/०८

��तावना : राम�ाम नगरपा�लका, नवलपरासीको आ�थ�क बष� २०७५/७६ को सेवा र काय�ह�को ला�ग सि�चत कोषबाट केह� रकम खच� गन� अ�धकार �दन र सो रकम 

�व�नयोजन गन� वा�छनीय भएकोले,

राम�ाम नगरपा�लका
नगर काय�पा�लकाको काया�लय, नवलपरासी

�वनयोजन ऐन



(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न काय�पा�लका, वडा स�म�त र �वषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को �न�म� �व�नयोजन गरेको रकमम�ये 

कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दे�खन आएमा नगर काय�पा�लकाले बचत हुने शीष�कबाट नपुग हुने शीष�कमा रकम सान� स�नेछ । यसर� रकम सादा� एक 

शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा रकमको १० ��तशतमा नब�ने गर� कुनै एक वा एक भ�दा बढ� शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�दा बढ� शीष�कह�मा रकम सान� तथा 

�नकासा र खच� जनाउन स�कनेछ । पँूिजगत खच� र �व�ीय �यव�थातफ�  �व�नयोिजत रकम साँवा भु�तानी खच� र �याज भु�तानी खच� शीष�कमा बाहेक अ�य चालू 

खच� शीष�कतफ�  सान� र �ब�ीय �यव�था अ �तग�त साँवा भु�तानी खच�तफ�  �ब�नयोिजत रकम �याज भु�तानी खच� शीष�कमा बाहेक अ�य� सान� स�कने छैन । तर 

चालु तथा पँूिजगत खच� र �व�ीय �यव�थाको खच� �यहोन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सान� स�कनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा �वीकृत रकमको १० ��तशत भ�दा ब�ने गर� कुनै एक वा एक भ�दा 

बढ�शीष�कह�मा रकम सान� परेमा नगर सभाको �वीकृ�त �लनु पन�छ ।


