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फिफिम नगरपाफिका फिफनयोजन ऐन,२०७८ िाई संशोधन गनन बनेको 

फिफनयोजन (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७९ 

१. प्रस्तावना: फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक वर्ि २०७८/०७९ को सेवा र 

कार्िहरुको िाफग सफचित कोर्बाट थप रकम सफहत केही रकम खिि गन े

अफिकार फिने र “फिफिम नगरपाफिका फवफनर्ोजन ऐन, २०७८” संशोिन 

गनि वाचछफनर् भएकोिे, नेपािको संफविानको िारा २२९ को उपिारा 

(२) बमोफजम फिफिम  नगरसभािे र्ो  ऐन बनाएको छ । 

 

२.  मिू ऐनको ििा २ मा संसोिन:  मिू ऐनको ििा २(१) मा आफथिक वर्ि 

२०७८/०७९ को फनफमत्त फिफिम नगरपाफिका नगर कार्िपाफिकाको 

कार्ाििर्, वडा कार्ाििर्, फवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका 

फनफमत्त अनसुिूी-१ मा उल्िेफखत िाि ु खिि र पूूँजीगत खििको रकम 

समेत गरी जम्मा रकम रु.९१,५९,९४,६२०।००(अक्षरेपी रु. एकानब्बे 

करोड उन्साठी िाख िौरानब्बे हजार छ सर् बीस) मात्र को सट्टा 

रु.१,००,३८,७७,७६५।४६ (अक्षरेपी रु. एक अबि अड्फतस िाख सहत्तर 

हजार सात सर् पैसठी र पैसा छर्ाफिस) मात्र कार्म गररएको छ ।  



अनुसूची–१ 

(ििा२ संग सम्बफधधत) 

नेपािको संफिधानको धारा २२९ (२) बमोफजम 

संफचत कोषबाट फबफनयोजन हुने रकम 

क्र.सं अनुिान 

संख्र्ा 

शीर्िकको नाम िािु खिि पूूँफजगत खिि जम्मा 

१   नगर कार्िपाफिका २०८२९५८४६ 

११७४२४४

१९ ३२५७२०२६५ 

२   वडा फवकास कार्िक्रम २८०१७५०० 

५६४९५००

० ८४५१२५०० 

५   

शशति अनुिान नेपाि 

सरकार ४०४१७७००० 

१५४७०००

०० ५५८८७७००० 

६   

शशति अनुिान प्रिेश 

सरकार ९८५७००० ५५११००० १५३६८००० 

८   

समपुरक अनुिान नेपाि 

सरकार ० 

९४००००
० ९४००००० 

९   

समपुरक अनुिान प्रिेश 

सरकार ० 

१०००००
०० १००००००० 

  
  जम्मा 

६५०३४७३४६.

४६ 

३५३५३०४

१९ 

१००३८७७७६

५.४६ 

 

 

 

 

अनुसूची २ 

संफचतकोषमा आम्िानीको श्रोत 

क्र सं अनुिान आम्िानीको श्रोत रकम 

१   समानीकरण अनुिान (संघ) १५८९००००० 

२   राजश्व वाूँडिाूँड (संघ) १०७९२१००० 

३   समानीकरण अनुिान (प्रिशे) ९२९४००० 

४   राजश्व बाूँडिाूँड (प्रिशे) १०४८९१२० 

५   फवज्ञापन कर ६०००० 

६   िहत्तरवहत्तर १२००००० 

७   घरजग्गा रफजष्ट्रेसन ५०००००० 

८   आन्तररक श्रोत २६२५०००० 

९   जनसहभागीता १४३१२५०० 

१०   िाि ुआ व को अ ल्र्ा ७६८०६१४५.४६ 

११   जम्मा ४१०२३२७६५.४६ 

१२   शशति अनिुान नपेाि सरकार ५५८८७७००० 

१३   शशति अनिुान प्रिशे सरकार १५३६८००० 

१४   समपरुक अनुिान नेपाि सरकार ९४००००० 

१५   समपरुक अनुिान प्रिशे सरकार १००००००० 

    जम्मा ५९३६४५००० 

    कुि जम्मा १००३८७७७६५.४६ 
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