
 

 

 

 

मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१   

िंगला गाउँपाबलका 

 

विलनयोजन ऐन- २०७९ 

 

मंगला गाउँपाललका, म्याग्दी को आलथिक बर्ि २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय 
सञ्चित कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलत : २०७९/०३/१० 

 

प्रस्तािना : मंगला गाउँपाललका, म्याग्दी २०७९/८० को सेिा र कायिहरुको लालग सञ्चित कोर्बाट 
केही रकम खर्ि गने अलधकार ददन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको 
संविधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोञ्चजम मंगला गाउँपाललका, म्याग्दीको गाउँ सभाले यो 
ऐन बनाएको छ । 

 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मंगला गाउँपाललका, म्याग्दीको विलनयोजन ऐन, 
2079 ” रहेको छ । 
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(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. आलथिक िर्ि २०७९/८० को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकार : (१)आलथिक िर्ि 
२०७९/८०को लनलमत्त गाउँ कायिपाललका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुका 
लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत र्ालू खर्ि, पूञँ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ४२,८३,०२,६०६.५० (अिेरुपी रुपैयाँ बयाललस करोड लत्रयासी लाख दइु हजार छ 
सय छ पैसा पर्ास मात्र | ) मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

 

३ . विलनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि 
२०७९/८०को लनलमत्त मंगला गाउँपाललका, म्याग्दीको गाउँ कायिपाललका, िडा सलमलत र विर्यगत 
शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापलन कायिपाललका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखाले 
गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनु े
देञ्चखन आएमा गाउँ कायिपाललकाले बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । 
यसरी रकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक 
िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा 
र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विलनयोञ्चजत रकम साँिा भकु्तानी खर्ि 
र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य र्ालू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अ न्तगित 
साँिा भकु्तानी खर्ितफि  लबलनयोञ्चजत रकम ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन 
। तर र्ाल ुतथा पूञँ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 
सानि सवकनेछ । 

 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्िीकृत 
रकमको १० प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढीशीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा 
गाउँ सभाको स्िीकृलत ललन ुपनेछ । 
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