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फफफदम नगरपाफिकाको फिफनयोजन ऐन, २०७६
फफफदम नगरपाफिकाको आफथयक िर्य २०७६/२०७७ को सेिा र काययहरुको िाफग स्थानीय
सफचचतकोर्िाट के ही रकमखचय गने र फिफनयोजन गने सम्िन्िमा व्यिस्थागनय िनेको ऐन
सभाबाट स्वीकृ ि फमफििः २०७६।०३।१०
प्रस्िावनािः फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कायिहरुको िाफग सफचिि कोर्बाट के ही
रकम खिि गने अफिकार फिन र सो रकम फवफनयोजन गनि वाचछनीय भएकोिे,
नेपािको संफविानको िारा २२९ को उप–िारा (२)बमोफजम नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१.संफिप्त नाम र प्रारम्भः (१)यस ऐनको नाम “ फिफिम नगरपाफिकाको फवफनयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िरुु न्िप्रारम्भ हुनेछ ।
२.आफथयक िर्य २०७६।०७७ को फनफमत्त सफचचत कोर्िाट रकमखचय गने अफिकारः (१)आफथिक वर्ि
२०७६।०७७ को फनफमत्त नगर कायिपाफिका, वडा कायाििय, फवर्यगि शाखािे गने सेवा र कायिहरुका फनफमत्त
अनुसूची- १ मा उफलिफखि िािू खिि, पूँफू जगि खििको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु ३२,६८,६६,०००।००
(अिेरुपी िफत्तस करोड अडसफि िाख छै सिी हजार रुपैयामात्र) मा नबढाई फनफििष्ट गररए बमोफजम
सफचििकोर्बाट खिि गनि सफकनेछ ।
३. फिफनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सफचििकोर्बाट खिि गनि अफिकार फिइएको रकमआफथिक वर्ि २०७६।०७७ को
फनफमत्त फिफिम नगरपाफिको नगर कायिपाफिका, वडा कायाििय र फवर्यगि शाखािे गने सेवा र कायिहरुको फनफमत्त
फवफनयोजन गररनेछ ।
(२)उपििा (१) माजनु सक
ु ै कुरा िेफखएको भएिापफन कायिपाफिका, वडा कायाििय र फवर्यगि शाखािे गने सेवा र
कायिहरुको फनफमत्त फवफनयोजन गरे को रकममध्ये कुनैमा बिि हुने र कुनैमा अपगु हुने िेफखन आएमा नगर कायिपाफिकािे
बिि हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा
रकमको १० प्रफिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा
रकम सानि िथा फनकासा र खिि जनाउन सफकनेछ । पूँफू जगि खिि अन्यिािू खिि शीर्िक ििि सफकने छै न ।
िर िािु िथा पूँफू जगि खिि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानि सफकनेछ ।
(३)उपििा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेफखएको भएिापफन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृ ि रकमको
१०प्रफिशि भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परे मा नगर सभाको स्वीकृ फि फिनु पनेछ
।

अनसु फू ि–१
(ििा२ संग सम्बफन्िि)
नेपािको संफविानको िारा २२९ (२) बमोफजम
संफिि कोर्बाट फबफनयोजन हुने रकम
क्र.सं. अनिु ान शीर्िकको नाम िािु खिि
पूँफू जगिखिि
जम्मा
संख्या
१
२
३
४
५
६
1२,७9,११,000।00 1२,८9,५५,000।00 25,68,६6000।00
२
नगर
कायिपाफिका
7,00,00,000।00
7,00,00,000।00
३
वडा फवकास
कायिक्रम
४
फबर्यगि
शाखा
५
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व्याज भक्त
ु ानी
६
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