
 

 

 

 

िफिदम नगरपािलका 

थानीय राजप  
)फेदेन प(  

ख ड  : ४ सं या:१०   िमित:२०७७।०९।२९ 

भाग १ 
िफिदम नगरपािलका 

 िफिदम नगरपािलकाको  संशोिधत िबिनयोजन 

ऐन, २०७७ 

आ ाले, 

अि बका साद अिधकारी 
मुख शासक य अिधकृत 

 

१.संि  नाम र ार भः (१)यस ऐनको नाम “ िफिदम नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, 

२०७७” रहकेो छ । 

२.आिथक वष २०७७।०७८ को िनिम  सि चत कोषबाट रकमखच गन अिधकारः (१) 

आिथक वष २०७७।०७८ को िनिम  नगर कायपािलका, वडा कायालय, िवषयगत शाखाले 

गन सेवा र कायह का िनिम  अनुसूची- १ मा उि लिखत चाल ूखच, पूिँजगत खचको रकम 

समेत गरी ज मा रकम  ३२,९९,३९,७३०।०० (अ े पी बि सकरोड उना सयलाख 

उन चािलसहजार सातसय तीस पैयामा ) मा नबढाई िनिद  ग रएको मा हाल संशोिधत 

बजेट रकम .३४,३५,१४,७३१.२७ मा  सि चतकोषबाट खच गन सिकनेछ । 

३. िविनयोजनः (१) यस ऐन ारा सि चतकोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक 

वष २०७७।०७८ को िनिम  िफिदम नगरपािलकाको नगर कायपािलका, वडा कायालय र 

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन कायपािलका, वडा कायालय र 

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकमम ये कुनैमा बचत हने 

र कुनैमा अपगुहने देिखन आएमा नगर कायपािलकाले बचत हने शीषकबाट नपगु हने शीषकमा 

रकम सान स नेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० 

ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी 

शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पूँिजगत खच अ य चाल ुखच 

शीषक तफ सान सिकने छैन । 

(२) उपदफा (१) माजनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन कायपािलका, वडा कायालय र 

िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकमम ये कुनैमा बचत हने 

र कुनैमा अपगुहने देिखन आएमा नगर कायपािलकाले बचत हने शीषकबाट नपगु हने शीषकमा 

रकम सान स नेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० 



ितशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी 

शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पूँिजगत खच अ यचाल ूखच 

शीषक तफ सिकने छैन । 

(३)उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा 
वीकृत रकमको १० ितशत भ दा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम 

सान परेमा नगर सभाको वीकृित िलनु पनछ । 
(४) सि चत कोषमा ज मा हने रकमको ोत र रकम अनुमान मश: तािलका (क)  र  (ख) 

बमोिजम हनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तािलका (क) 
संिचत कोषबाट िबिनयोजन हने संशोिधत रकमको िववरण 

.
सं. 

अनु
दान 
सं
या 

शीषकको नाम चाल ुखच पूँिजगत खच ज मा 

१   नगर कायपािलका 
१७२०३९

७३० 
१०१४७५००

१.२७ 
२७३५१४७३

१.२७ 

२   वडा िवकास काय म 
३३१०५०

०० ३६८९५००० ७००००००० 

३   िबषयगत शाखा ० ० ० 

४   
ऋणको साँवा याज 
भु ानी ० ० ० 

५   
शशत अनदुान नपेाल 
सरकार 

४७३४००
००० ० 

४७३४००००
० 

६   
शशत अनदुान देश 
सरकार 

८३३८००
० ० ८३३८००० 

७   
िवशेष अनुदान नपेाल 
सरकार 

१५००००
०० ० १५०००००० 

८   
समपरुक अनुदान 
नेपाल सरकार 

१६१०००
०० ० १६१००००० 

९   
समपरुक अनुदान दशे 
सरकार 

१०००००
०० ० १००००००० 

१०   लगानी (शेयर/ऋण) ० ० ० 

  
  ज मा 

७२७९८२
७३० 

१३८३७०००
१.२७ 

८६६३५२७३
१.२७ 

 



तािलका (ख) 
संिचतकोषमा आ दानीको ोत 

 स ं अनुदान आ दानीको ोत रकम 

    समानीकरण अनुदान (संघ) १५१५००००० 

    राज  वाँडफाँड (संघ) १०६३७१७३० 

    समानीकरण अनुदान ( देश) ७६०४००० 

    राज  बाँडफाँड ( दशे) ११५५४००० 

    िव ापन कर ६०००० 

    दह रवह र १६००००० 

    घरज गा रिज ेसन ५०००००० 

    आ त रक ोत २६२५०००० 

    चाल ुआ व को अ या ३३५७५००१ 

    ज मा ३४३५१४७३१.२७ 

    शशत अनदुान नपेाल सरकार ४७३४००००० 

    शशत अनदुान दशे सरकार ८३३८००० 

    िवशेष अनुदान नपेाल सरकार १५०००००० 

    समपरुक अनुदान नेपाल सरकार १६१००००० 

    समपरुक अनुदान देश सरकार १००००००० 

    ज मा ५२२८३८००० 

    कुल ज मा ८६६३५२७३१.२७ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


