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राम ाम नगरपािलका, नवलपरासी को आिथक बष २०७९/८० को सेवा र कायह को लािग थानीय सि त कोषबाट 
केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स मा व था गन बनेको ऐन 

सभाबाट ीकृत िमित : २०७९/०३/१० 
 

ावना : राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको आिथक बष २०७९/८० को सेवा र कायह 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, 

२०७९” रहेको छ ।  
 

(२) यो ऐन तु  ार  नेछ । 
 

२. आिथक वष २०७९/८० को िनिम  सि त कोषबाट रकम खच गन अिधकार : (१)आिथक वष २०७९/८० 
को िनिम  नगर कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम  अनुसूची १ मा 
उ खत चालू खच, पँूिजगत खच र िबि य व थाको रकम समेत गरी ज ा रकम १,२५,४०,८५,२४१ 
(अ े पी पैयाँ एक अब प स करोड चािलस लाख पचासी हजार दुइ सय एकचािलस 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 आिथक वष २०७९/८० 
को िनिम  राम ाम नगरपािलका, नवलपरासीको नगर कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र 
कायह को िनिम  िविनयोजन ग रनेछ । 
 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र 
कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकमम े कुनैमा बचत ने र कुनैमा अपुग ने दे खन आएमा नगर 
कायपािलकाले बचत ने शीषकबाट नपुग ने शीषकमा रकम सान स ेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट 
सो शीषकको ज ा रकमको १० ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ ा बढी शीषकह बाट अक  एक वा 
एक भ ा बढी शीषकह 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 शीषकमा बाहेक अ  चालू खच 
शीषकतफ सान र िब ीय व था अ गत साँवा भु ानी खचतफ िबिनयोिजत रकम ाज भु ानी खच 
शीषकमा 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 शीषकबाट सो शीषकको ज ा ीकृत रकमको १० 

ितशत भ ा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ ा बढीशीषकह मा रकम सान परेमा नगर सभाको ीकृित िलनु 
पनछ । 

 
अनुसुची १  

शीषक आ.व. २०७७/७८ 
को यथाथ 

आ.व. २०७८/७९ को 
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आ.व. २०७९/८० 
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११४५२ पुवाधार सेवाको उपयोगमा ला न ेकर   ० १,००,००० 

११४७९ अ य मनोर जन कर   ० ५,००० 
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  ५०,००० ५०,००० 

११६९१ अ य कर १,१०,२४९ ५०,००० ५०,००० 
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