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म्याङलङु नगरपाललकाको विलनयोजन ऐन २०७८ 

म्याङलङु नगरपाललकाको आलथिक बर्ि २०७८÷२०७९ को सेिा र कायिहरुको लालग स्थानीय सञ्चितकोर्बाट केही 
रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत लमलतिः 

प्रस्तािनािः म्याङलङु नगरपाललकाको आलथिक बर्ि  को सेिा र कायिहरुको लालग सञ्चितकोर्बाट केही रकमखर्ि गने 
अलधकार दिन र सो रकमविलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा 
(२)बमोञ्चजम छैटौं नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१.संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भिः (१)यस ऐनको नाम “ म्याङलङु नगरपाललकाको विलनयोजन ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.आलथिक िर्ि २०७८।०७९ को लनलमत्त सञ्चितकोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकारिः (१) आलथिक िर्ि २०७८।०७९ 
को लनलमत्त नगरकायिपाललका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुकालनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चललञ्चखत 
र्ालू खर्ि, पूूँञ्चजगतखर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रु. 587289000 

 (अिेरुपी अन्ठाउन्न करोड बहतर लाख उन्नालस हजार रुपैया मात्र) मा नबढाई लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चितकोर्बाट 
खर्ि गनि सवकनछे ।  
(२) नगरपाललका तर्ि को आय तथा व्ययको वििरण अनसुञु्चर् २ अनसुार हनुछे । 

(३) नगरपाललका तर्ि को र्ाल ुखर्िको वििरण अनसुञु्चर् 3 अनसुार हनुेछ । 

(४) नगरपाललका तर्ि को पजुीगंत खर्िको वििरण अनसुञु्चर् 4 अनसुार हनुछे । 

(५) िडा स्तररय पजुीगंत र्ाल ुखर्िको वििरण अनसुञु्चर्  अनसुार हनुेछ । 

 

३. विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्धारा सञ्चितकोर्बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि २०७8।०७9 को 
लनलमत्त म्याङलङु नगरपाललको नगर कायिपाललका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त 
विलनयोजन गररनछे । 

  (२)उपिर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेञ्चखएको भएता पलन कायिपाललका, िडा सलमलत र विर्यगत शाखाले गने 
सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेञ्चखन आएमा 
नगरकायिपाललकाले बर्त हनु ेशीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी साररएको रकम आगामी नगर 
सभािाट अनमुोिनको लालग पेश गनुि पनेछ । 

 

४. शसति अनिुान र कायिक्रम खर्ि गने अलधकारिः (१) म्याङलङु नगरपाललकामा संघ र प्रिेश सरकारिाट शसति   
अनिुान िा कायिक्रमको रुपमा प्राप्त हनुे रकम सोही सतिको अलधनमा रही विलनयोजन एिं खर्ि हनुछे । 
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अनसूुञ्चर्–१ 

(िर्ा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोञ्चजम 

संञ्चितकोर्बाट विलनयोजन हनुे रकम 
                                 

 

 

   

     

 

 

क्र 
स 

अनिुान 
संख्या 

शीर्िकको नाम र्ाल ुखर्ि पूूँञ्चजगत खर्ि विञ्चत्तय 
व्यव्सथा 

जम्मा 

1 2 3 4 5 6 7 

1  नगरकायिपाललका 64000000 61698000  125698000 

2  िडा सलमलत 5000000 58100000  63100000 

3  लबर्यगत शाखा     

4  ऋण साूँिा ब्याज भकु्तानी     

5  लगानी (सेयर/ऋण)     
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अनसूुर्ी- २ 

(िर्ा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
आय तथा व्ययको वििरण 

आ.ि.२०७८/०७9 

आम्िानी लसमा 
लस नं. व्यहोरा श्रोत रकम 

1 विञ्चत्तय समालनकरण संघीय सरकार 98700000 

२ राजश्व बाडर्ाूँड संघीय सरकार 65184000 

3 शसति अनिुान संघीय सरकार 168500000 

४ शसति अनिुान पुूँञ्चजगत संघीय सरकार 59400000 

5 विशेर् अनिुान संघीय सरकार 24900000 

६ समपरुक अनिुान संघीय सरकार 20000000 

7 शसति अनिुान सामाञ्चजक सरुिा संघीय सरकार 55000000 

८ 

पयिटन पूिािधार तथा पयिटन उपज िाकस 
साझेिारी आयोजना संघीय सरकार 45200000 

9 शसति अनिुान प्रिेश सरकार 15491000 

१० विञ्चत्तय सामालनकारण प्रिेश सरकार 5608000 

11 राजश्व बाडर्ाूँड प्रिेश सरकार 10426000 

12 समपरुक अनिुान प्रिेश सरकार 10000000 

१३ आन्तररक श्रोत म्याङलङु नगरपाललका 8880000 

जम्मा 587289000 
 

खर्ि तर्ि  
लस नं. व्यहोरा श्रोत रकम 

क शसति अनिुान बाडर्ाूँड 

१ शसति अनिुान सामाञ्चजक सरुिा (बदृ्व भत्ता लगायत) संघीय सरकार 55000000 

२ शसति अनिुान (ञ्चशिा, स्िास््य लगायत) संघीय सरकार 168500000 

३ शसति अनिुान पुूँञ्चजगत (लसर्ाई लगायत) संघीय सरकार 59400000 

४ विशेर् अनिुान (र्ोहोरमैला व्यिस्थापन) संघीय सरकार 24900000 

५ समपरुक अनिुान (म्याङलङु केउरानी सडक) संघीय सरकार 20000000 

६ 

पयिटन पूिािधार तथा पयिटन उपज िाकस साझेिारी 
आयोजना संघीय सरकार 45200000 

७ 

शसति अनिुान (लसंर्ाई, म्याङलङु बजार हटीया 
व्यिस्थापन लगायत) प्रिेश सरकार 15491000 

८ समपरुक अनिुान (म्याङलङु र्क्रपथ, खेलमैिान) प्रिेश सरकार 10000000 

जम्मा 398491000 
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ख स्थालनय तह स्तरीय बाडर्ाूँड 
९ संघ/प्रिेश सरकार तथा साझेिारी संस्था संग साझेिारी   20000000 

१० िडा र्ाल ु   5000000 

११ िडा पुूँञ्चजगत   52900000 

१२ कायिपाललका सिस्य विकास कायिक्रम   3500000 

१३ िडा सिस्य विकास कायिक्रम   1700000 

१४ न्यावयक सलमलत   2500000 

१५ गररि लञ्चित उपमेयर कायिक्रम   4300000 

जम्मा 89900000 

१६ नगर र्ाल ु   64000000 

१७ नगर पुूँञ्चजगत   34898000 

जम्मा 98898000 

कुल (9-15)+(16-17) जम्मा 188798000 

कुल जम्मा(क+ख) 587289000 
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अनसूुर्ी- 3 

(िर्ा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
नगरपाललका तर्ि को र्ाल ुखर्िको वििरण 

आ.ि.२०७८/०७9 

म्याङलङु नगरपाललका र्ाल ुतर्ि  
क्र स ञ्चशसिक नं. खर्ि ञ्चशसिक विलनयोञ्चजत रकम कैवर्यत 

१ 21111 पाररश्रलमक कमिर्ारी 18600000   

२ 21121 पोसाक 500000   

३ 21331 स्थालनय भत्ता 1400000   

४ 21132 महंगी भत्ता 1100000   

५ 21134 कमिर्ारी प्रोत्साहन भत्ता 0   

६ 21139 अन्य भत्ता 300000   

७ 21141 पिालधकारी िैठक भत्ता 2000000   

८ 21142 पिालधकारी अन्य सवुिधा( सेिा सूविधा) 9000000   

९ 21149 पिालधकारी अन्य भत्ता 1000000   

१० 22111 पालन विजलुी 200000   

११ 22112 सिार महसलु 800000   

१२ 22211 इन्धन पिालधकारी 2000000   

१३ 22212 इन्धन कारयािलय प्रयोजन 300000   

१४ 22213 सिारीसाधन ममित खर्ि 1500000   

१५ 22214 विमा तथा नविकरण 300000   

१६ 22221 मेञ्चशनरी औजार ममित तथा संर्ालन 2000000   

१७ 22311 मसलन्ि तथा कायािलय सामाग्री 1500000   

१८ 22314 इन्धन अन्य प्रयोजन 100000   

१९ 22315 पत्रपलत्रका छपाइ तथा सूर्ना प्रकासन खर्ि 500000   

२० 22319 अन्य कायािलय संर्ालन खर्ि 100000   

२१ 22411 सेिा तथा परामसि 800000   

२२ 22412 सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टिेर संर्ालन खरं् 600000   

२३ 22413 करार सेिा शलुक 12000000   

२४ 22419 अन्य सेिा सलुक 500000   

२५ 22511 कमिर्ारी ताललम खर्ि 200000   

२६ 21111 कमिर्ारी कलयाण कोर् 500000   

२७ 22611 अनगुमन मलुयांकन खर्ि 1500000   

२८ 22612 भ्रमण खर्ि 300000   

२९ 22711 विविध खर्ि 2500000   
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३० 28142 घर भाडा 700000   

३१ 28143 सिारी साधन तथा मेशेनरी औजार भाडा 800000   

३२   कमिर्ारी बैठक भत्ता 400000   

  जम्मा  64000000 

 
अनसूुर्ी- 4 

(िर्ा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
नगरपाललका तर्ि को पजुीगंत खर्िको वििरण  

आ.ि.२०७८/०७9 

म्याङलङु नगरपाललका  पुूँञ्चजगत तर्ि  
क्र स योजनाको नाम / कायिक्रमको नाम रकम 

१ कृवर् कायिक्रम सिै िडामा न. पा. 2000000 

२ पश ुकायिक्रम सिै िडामा न. पा. 1500000 

३ नगर ञ्चशिा सलमलत तथा शैञ्चिक गणुस्तर बदृ्धी स्तरउन्नती न. पा. 2000000 

४ म्याङ्लङु क्याम्पस अनिुान न. पा. 700000 

५ गभि पररिण तथा सरुञ्चित प्रसलुतको प्रोत्साहन सहायता कायिक्रम न. पा. 200000 

६ ञ्चजरञ्चखञ्चम्त, जररङ्गे वपप्ले, म्याङलङु, श्रीिले, केउरेनी, तम्रु्ला खानेपालन व्यिस्थापन न. पा 500000 

७ 
जालत धमि भार्ा संकृलत सम्िन्धी कायिक्रम  

लतज, लाखेजात्रा, धाननार्, गरुुङ, सेपाि, आदि जालतको धमि संकृलत न. पा. 
1000000 

८ 
यिुा तथा खेलकुि विकास सलमत (मेयर कप,राष्ट्रपलत रलनङ लसलड,  लबलभन्न खेलकुि 
कायिक्रम) न. पा. 

2000000 

९ सिै िडामा िालिाललका तथा ञ्चशस ुहेरर्ाह किा संर्ालन न. पा. 400000 

१० सिै स्िास््य र्ौवकमा स्िास्थ कायिक्रम तथा औसलध खररि न. पा 800000 

११ सिै िडामा मवहला उद्यमञ्चशलता विकास प्रबिधिन कायिक्रम न. पा 1000000 

१२ सिै िडामा जेष्ठ नागररक, एकल मवहला, अपाङ्गता सम्बञ्चन्ध कायिक्रम न. पा. 500000 

१३ शवहि नते्र गरुागाूँई समलृत प्रलतष्ठान कायिक्रम संर्ालान  न. पा. 300000 

१४ म्याङलङु बजार सरसर्ाई तथा व्यिस्थापन न. पा. 300000 

१५ लबपन्न मतृ्यू तथा िांह संस्कार न. पा. 200000 

१६ थप CC क्यामेरा लबस्तार ञ्चजरी म्याङलङु न. पा. 400000 

१७ ञ्चजररञ्चखञ्चम्त बजार एक रङ्ग कायिक्रम न. पा 698000 

१८ भ ुिय पवहरो लनयन्त्रण तथा तार जालल न. पा. 500000 

१९ रेलडयो कायिक्रम न. पा. 400000 

२० लबपिमा परेका जनता गरीि तथा  विपन्न उपर्ार खर्ि  आथीक सहयोग कायिक्रम न. पा. 2000000 

२१ बन सम्बञ्चन्ध कायिक्रम न. पा. 300000 
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२२ सामाञ्चजक सघ सस्था साझेिारी / परुस्कार न. पा. 1000000 

२३ 
यिुा लञ्चित प्राविलधक लसप ताललम तथा यिुा स्िरोजगारी र उधमञ्चशलता कायिक्रम सिै 
िडामा  न. पा. 

2000000 

२४ सरुिा लनकाय संग साझेिारी कायिक्रम न. पा. 300000 

२५ नगरिालससूँग मयेर कायिक्रम न. पा. 1500000 

२६ योग लसविर संर्ालन न. पा. 100000 

२७ र्ालगनुन्ि पाकि  संरिण सम्िधिन न. पा. 300000 

२८ र्क्ताङलङु्ग र्ोिङु सेिा समाज न. पा. 400000 

२९ ढाका उद्योग प्रबििन कायिक्रम तथा ढाका लोगो लनमािण न. पा. 1000000 

३० लडञ्चजटल प्रोर्ाइल लनमािण न. पा. 1000000 

३१ हेिेन्ली पाकि  सम्िन्धी कायिक्रम न. पा. 200000 

३३ पश ुतथा िालीविमा कायिक्रम न. पा. 400000 

३४ विधाथीहरुका लालग ढाकाको टाइ लनमािण तथा वितरण न. पा. 500000 

३५ कोरोना संक्रमण लनयन्त्रण व्यािस्थापन न. पा. 1000000 

३६ सहकारी परीर्ालन न. पा. 500000 

३७ सरुिीत मवहला अिास गहृ कायिक्रम न. पा. न. पा. 200000 

३८ म्याङ्लङु बजार सडक ित्ती विस्तार न. पा. 200000 

३९ रेलडयो मने्छायायमे अगाडी सिुासको घर छेउ बाटो लनमाणि न. पा. 200000 

४० दिपज्योलत स्कुल अगाडी ओरालो बाटो न. पा. 200000 

४१ लभमशेनथान मञ्चन्िर तथा वकरीयापलुत्र भिन  लनमािण न. पा. 500000 

४२ मजिरु परीर्य पत्र वितरण न. पा. 100000 

४३ िडा िडामा ईन्टरनेट विस्तार कायिक्रम १०००००० 
४४ महायन उगेन छोयोललङ्ग गमु्बा हररसे ५००००० 
४५ नोबुि छोयोललङ्ग गमु्बा लनमािण  ३००००० 
४६ सरस्िलत मावि विज्ञान विर्य किा संर्ालन ५००००० 
४७ मानेधार ढुङ्गे बञ्चस्त ररङ्ग रोड जोड्ने सडक २००००० 
४८ हललमलेा हलोको प्रलतमलुति स्थापना ४००००० 
४९ हललमलेा घाट साबिजलनक सौर्ालय लनमािण ४००००० 
५० लबकास संकट व्यिस्थापनका लालग लनमाणि सधुार  कायिक्रम न. पा. 1000000 

५१ राजश्व पररर्ालन तथा व्यिस्थापन न. पा. 100000 

५२ सङर्ङु्बो सामिुावयक संस्था कायिक्रम संर्ालन ५००००० 
५३ नेपाल पत्रकार मंहासंघ ५००००० 
५४ थापा र्ौतारा िेञ्चख कलमि र्ौतारा सम्म सडक न. पा २००००० 

  जम्मा  34898000 
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अनसूुर्ी- ५ 

(िर्ा २ संग सम्बञ्चन्धत) 
िडा स्तररय पजुीगंत खर्िको वििरण  

आ.ि.२०७८/०७9 

िडा स्तरीय बाडर्ाूँड पुूँञ्चजगत तर्ि  
क्र स योजनाको नाम / कायिक्रमको नाम रकम 

१ िडा नं.१ 5500000 

२ िडा नं.२ 5500000 

३ िडा नं.३ 4800000 

४ िडा नं.४ 4800000 

५ िडा नं.५ 4800000 

६ िडा नं.६ 5500000 

७ िडा नं.७ 5500000 

८ िडा नं.८ 5500000 

९ िडा नं.९ 5500000 

१० िडा नं.१० 5500000 

  जम्मा  52900000    

िडा स्तरीय बाडर्ाूँड र्ाल ुतर्ि  
क्र स योजनाको नाम / कायिक्रमको नाम रकम 

१ िडा नं.१ 500000 

२ िडा नं.२ 500000 

३ िडा नं.३ 500000 

४ िडा नं.४ 500000 

५ िडा नं.५ 500000 

६ िडा नं.६ 500000 

७ िडा नं.७ 500000 

८ िडा नं.८ 500000 

९ िडा नं.९ 500000 

१० िडा नं.१० 500000 

  जम्मा  5000000 

 


