
 

रामधुनी नगरपालिका 
  

विनयोजन ऐन  

  

रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी को आलथिक बर्ि २०७६/७७ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय सलित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र लवलनयोजन गने 

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन   

सभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७६/०३/११ 
 

 

प्रस्तािना : रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको आलथिक बर्ि २०७६/७७ को सेवा र कायिहरुको िालग सलित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलधकार लदन र सो 

रकम लवलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  
 

 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।   
 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको लवलनयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

 

२. आवथिक िर्ि २०७६/७७ को वनवमत्त सवित कोर्बाट रकम खर्ि गने अविकार : (१)आलथिक वर्ि २०७६/७७को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा 

सलमलत, लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त अनुसूर्ी १ मा उल्लिल्लखत र्ािू खर्ि, पूूँलजगत खर्ि र लबलत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

५०,७३,००,०००.०० (अके्षरुपी रुपैयाूँ पर्ास करोड लिहत्तर िाख माि | ) मा नबढाई लनलदिष्ट गररए बमोलजम सलित कोर्बाट खर्ि गनि सलकनेछ ।  
 

 

३ . विवनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सलित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार लदइएको रकम आलथिक वर्ि २०७६/७७को लनलमत्त रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको 

नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र लवर्यगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त लवलनयोजन गरेको 

रकममधे्य कुनैमा बर्त हुने र कुनैमा अपुग हुने देल्लखन आएमा नगर कायिपालिकािे बर्त हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सके्नछ । यसरी रकम 

सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी 

शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सलकनेछ । पूूँलजगत खर्ि र लवत्तीय व्यवस्थातफि  लवलनयोलजत रकम साूँवा भुक्तानी खर्ि र व्याज भुक्तानी 

खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यवस्था अ न्तगित साूँवा भुक्तानी खर्ितफि  लबलनयोलजत रकम ब्याज भुक्तानी खर्ि शीर्िकमा 

बाहेक अन्यि सानि सलकने छैन । तर र्ािु तथा पूूँलजगत खर्ि र लवत्तीय व्यवस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सलकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेल्लखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक 

भन्दा बढीशीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिनु पनेछ ।  

 

 


