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[ विवनयोजन ऐन ] 
 राप्ती नगरपाचलका, चितवन को आचथाक बर्ा २०७५/७६ को सेवा र कायाहरुको 

लाचग स्थानीय सचित कोर्बाट केही रकम खिा गने र चवचनयोजन गने सम्बन्धमा 

व्यवस्था गना बनेको ऐन  



ननणणय नं. २ सँग सम्बनधधत 
 

तेस्रो नगरसभा नमनत २०७५ असार ११ बाट स्वीकृत 

 

राप्ती नगरपानिका 
नगर कायणपानिकाको कायाणिय, नितवन 

 नवनयोजन ऐन 

  राप्ती नगरपानिका, नितवन को आर्थथक बषण २०७५/७६ को सेवा र कायणहरुको 
िानग स्थानीय सनित कोषबाट केही रकम खिण गन ेर नवननयोजन गन ेसम्बधधमा 
व्यवस्था गनण बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत नमनत : २०७५/०३/११ 

 प्रस्तावना : राप्ती नगरपानिका, नितवनको आर्थथक बषण २०७५/७६ को सेवा र 

कायणहरुको िानग सनित कोषबाट केही रकम खिण गन ेअनधकार ददन र सो रकम 

नवननयोजन गनण वाञ्छनीय भएकोि,े 

 नेपािको संनवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोनजम राप्ती 
नगरपानिका, नितवनको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 १. संनिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राप्ती नगरपानिका, नितवनको 
नवननयोजन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

 २. आर्थथक वषण २०७५/७६ को नननमत्त सनित कोषबाट रकम खिण गन ेअनधकार 

: (१)आर्थथक वषण २०७५/७६को नननमत्त नगर कायणपानिका, वडा सनमनत, नवषयगत 

शाखािे गन ेसेवा र कायणहरुका नननमत्त अनुसूिी १ मा उनलिनखत िािू खिण, पूँनजगत 

खिण र नबनत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ५१,२०,४५,०००.०० 

(अिेरुपी रुपैयाँ एकाउन्न करोड नबस िाख पैतानिस हजार ) मा नबढाई ननर्ददष्ट गररए 

बमोनजम सनित कोषबाट खिण गनण सदकनेछ । 

 ३ . नवननयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सनित कोषबाट खिण गनण अनधकार ददइएको 
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रकम आर्थथक वषण २०७५/७६को नननमत्त राप्ती नगरपानिका, नितवनको नगर 

कायणपानिका, वडा सनमनत र नवषयगत शाखाि ेगन ेसेवा र कायणहरुको नननमत्त 

नवननयोजन गररनेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेनखएको भए तापनन कायणपानिका, वडा 

सनमनत र नवषयगत शाखाि ेगन ेसेवा र कायणहरुको नननमत्त नवननयोजन गरेको 

रकममध्य ेकुनैमा बित हुन ेर कुनैमा अपुग हुन ेदेनखन आएमा नगर कायणपानिकाि े

बित हुन ेशीषणकबाट नपुग हुन ेशीषणकमा रकम सानण सके्नछ । यसरी रकम सादाण एक 

शीषणकबाट सो शीषणकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक वा एक 

भधदा बढी शीषणकहरुबाट अको एक वा एक भधदा बढी शीषणकहरुमा रकम सानण तथा 

ननकासा र खिण जनाउन सदकनेछ । पूँनजगत खिण र नवत्तीय व्यवस्थातफण  नवननयोनजत 

रकम साँवा भुक्तानी खिण र व्याज भुक्तानी खिण शीषणकमा बाहेक अधय िाि ूखिण 

शीषणकतफण  सानण र नबत्तीय व्यवस्था अ धतगणत साँवा भुक्तानी खिणतफण  नबननयोनजत रकम 
ब्याज भुक्तानी खिण शीषणकमा बाहेक अधयत्र सानण सदकन ेछैन । तर िािु तथा पूँनजगत 

खिण र नवत्तीय व्यवस्थाको खिण व्यहोनण एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानण सदकनेछ 

।  
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेनखएको भए तापनन एक शीषणकबाट सो 

शीषणकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रनतशत भधदा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भधदा 

बढीशीषणकहरुमा रकम सानण परेमा नगर सभाको स्वीकृनत निन ुपनेछ ।  
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