फिफिम नगरपाफिका फिफनयोजन ऐन, २०७९
१.सफं िप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस फिफनयोजनको नाम “ फिफिम नगरपाफिका
फिफनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ ।
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संख्या: २

२.आफथिक िर्ि २०७९।०८० को फनफमत्त सफचित कोर्बाट रकम खिि गने
अफिकारः (१) आफथिक िर्ि २०७९।०८० को फनफमत्त नगर कायिपाफिका, िडा
कायाििय, फिर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुका फनफमत्त अनसु िू ी- १ मा
उफलिफखत िािू खिि, पूँफू जगत खििको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु
९८,७४,७६,६२०।०० (अिेरुपी अन्ठानब्बे करोड िौरतर िाख छयतर हजार
छ सय फबस रुपैया मात्र) मा नबढाई फनफििष्ट गररए बमोफजम सफचितकोर्बाट
खिि गनि सफकनेछ ।
३. फिफनयोजनः (१) यस फिफनयोजनद्धारा सफचितकोर् बाट खिि गनि अफिकार
फिइएको रकम आफथिक िर्ि २०७९।०८० को फनफमत्त फिफिम नगरपाफिका
नगर कायिपाफिकाको कायाििय, िडा कायाििय र फिर्यगत शाखािे गने सेिा
र कायिहरुको फनफमत्त फिफनयोजन गररनेछ ।
(२)उपििा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेफखएको भएतापफन फिफिम नगरपाफिका,
नगर कायिपाफिकाको कायाििय, िडा कायाििय र फिर्यगत शाखािे गने सेिा
र कायिहरुको फनफमत्त फिफनयोजन गरे को रकममध्ये कुनैमा बित हुने र कुनैमा
अपगु हुने िेफखन आएमा फिफिम नगरपाफिका नगर कायिपाफिकाको
कायािियिे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा रकमान्तर गनि सक्नेछ ।

यसरी रकमान्तर गिाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको २५
प्रफतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक
िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकमान्तर गनि तथा फनकासा र खिि जनाउन
सफकनेछ । िािु खिि फशर्िकबाट पूँजू ीगत खिि फशर्िकमा रकमान्तर गनि
सफकनेछ भने पूँफू जगत खिि अन्य िािु खिि शीर्िकमा रकमान्तर गनि सफकने
छै न ।
(३)उपििा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेफखएको भएतापफन एक शीर्िकबाट सो
शीर्िकको जम्मा स्िीकृ त रकमको २५ प्रफतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक िा
एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकमान्तर गनि परे मा नगर सभाको स्िीकृ फत फिनु
पनेछ ।
४) संफित कोर्बाट फिफनयोजन हुने रकम अनसु िू ी १ िमोफजम हुनेछ । संफित
कोर्मा जम्मा हुने रकमको श्रोत र रकम अनमु ान अनसु िू ी २ िमोफजम हुनेछ ।

अनसु ूँिू ी-१
(ििा२ संग सम्बफन्ित)
नेपािको सफं ििानको िारा २२९ (२) बमोफजम
सफं ित कोर्बाट फबफनयोजन हुने रकम
क्र.सं

शीर्िकको नाम

१ नगर कायिपाफिका
२ िडा फिकास कायिक्रम
३ शशति अनुिान नेपाि सरकार
४ शशति अनुिान प्रिेश सरकार

िािु खिि

पूँफू जगत खिि

जम्मा

१९५११०७१३ ११४४७३९०७ ३०९५८४६२०
३४४४८२५०

४९६०१७५०

८४०५००००

३८५७००००० १८०६००००० ५६६३०००००
२०६६०००

५४७६०००

७५४२०००

५ फिशेर् अनुिान नेपाि सरकार

०

५००००००

५००००००

६ समपरु क अनुिान नेपाि सरकार

०

५००००००

५००००००

७ समपरु क अनुिान प्रिेश सरकार

०

१०००००००

१०००००००

जम्मा

६१७३२४९६३ ३७०१५१६५७ ९८७४७६६२०

अनसु िू ी २
संफित कोर्मा आम्िानीको श्रोत
क्र सं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

आम्िानीको श्रोत
समानीकरण अनुिान नेपाि सरकार
राजश्व िाूँडिाूँड नेपाि सरकार
समानीकरण अनुिान प्रिेश सरकार
राजश्व बाूँडिाूँड प्रिेश सरकार
राजस्ि बाूँडिाूँड स्थानीय सरकार
आन्तररक श्रोत
जनसहभागीता
िािु आ ि को अ लया
जम्मा
शशति अनिु ान नेपाि सरकार
शशति अनिु ान प्रिेश सरकार
समपरु क अनुिान नेपाि सरकार
समपरु क अनुिान प्रिेश सरकार
फिशेर् अनुिान नेपाि सरकार
जम्मा
कुि जम्मा

रकम
१६८८०००००
१३१८१४०००
९२९४०००
१७४८९१२०
१५३७५००
२७४५००००
१७२५००००
२०००००००
३९३६३४६२०
५६६३०००००
७५४२०००
५००००००
१०००००००
५००००००
५९३८४२०००
९८७४७६६२०
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