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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१   

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको विलनयोजन ऐन २०७६ 
 
मंगला गाँउपाललकाको आलथिक िर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गनि विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन  
 

प्रस्तािना: मंगला गाँउपाललकाको आलथिक िर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको 
लालग सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय 
भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोञ्चजम मंगला गाँउ सभाले यो 
ऐन बनाएको छ ।  
१ .संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ  :  

(१) यस ऐनको नाम "मगला गाउँपाललको विलनयोजन ऐन, २०७६" रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. आलथिक िर्ि २०७६।०७७ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकार  : 
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(१( आलथिक िर्ि २०७6।०७7 को लनलमत्त गाँउका िडा सलमलत, विर्यगत शाखाले गने 
सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसुरु्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ाल ुखर्ि, पूजीीँगत खर्ि, शसित 
अनिुान र विञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३५०३९१६००।– 

(अिेरुपी  पैलतस करोड लतन लाख एकानव्ये हजार छ सय रुपैंया मात्र) मा नबढाई 
लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ ।  

३. विलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक 
िर्ि २०७६।७७ को लनलमत्त मंगला गाँउकायिपाललका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखाले गने 
सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ ।  
  (२) उपिफा (१) जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापलन कायिपाललका, िडा सलमलत र 
विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनु े
र कुनैमा अपगु हनुे िेञ्चखन आएमा गाउँकायिपाललकाले बर्त हनु े ञ्चशर्िकबाट नपगु हनु े ञ्चशर्िकमा 
रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक ञ्चशर्िकबाट सो ञ्चशर्िकको जम्मा रकमको २५ 
प्रलतशतमा नबढने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी ञ्चशर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी 
ञ्चशर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि व्याज जनाउन सवकनेछ । पूजीीँगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्था तफि  विलनयोञ्चजत रकम साँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भतु्तानी खर्ि ञ्चशर्िकमा बाहेक अन्य 
र्ाल ुखर्ि ञ्चशर्िक तफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भकु्तानी खर्ि तफि  विलनयोञ्चजत 
रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि ञ्चशर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकन ेछैन । 
तर र्ाल ुतथा पूजीीँगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सानि सवकनेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएतापलन एक ञ्चशर्िकबाट सो 
ञ्चशर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्िा नबढ्ने गरी कुन ै एक िा एक 
भन्िा बढी ञ्चशर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाँउसभाको स्िीकृलत ललन ुपनेछ । 

अनसुरु्ी १ 
 

(िफा २ संग सम्बञ्चन्धत ( 
 नेपालको संविधानको धारा २२९  ( २) बमोञ्चजम संञ्चित कोर्बाट विलनयोजन हनु ेरकम 
 

क्र
.स  

ञ्चशर्िकको 
नाम 

र्ाल ुखर्ि पुञँ्चजगत शशति जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
२ गाउँपालल

का 
५८१००००० /-  ११००२२०००

/-  
० 168122000/

- 
३ विर्यगत 

शाखा 
० ० १३८७०००००

/-  
०००००1387 /

- 
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४ ऋणको 
सािा 
व्याज 
भकु्तानी 

० ० 0 0 

५ सामाञ्चजक 
सरुिा 

४३५६९६०० /-  0 0 ४३५६९६०० /-  

 कुल जम्मा 101669600/
- 

110022000/
- 

138700000/
- 

350391600/
- 

 

उललेञ्चखत रकममा सामाञ्चजक सरुिा भत्ता रकम तथा जन सहभागीता िापत हनुे रकमलाई 
डाटाको आधारमा समािेश गररएको छ । 

 

आज्ञाले 

मनोहर ढुङ्गाना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


