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सानीभेरी गााँउपालिको विलनयोजन ऐन, २०७४ 

सानीभेरी गाउाँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७४/२०७५ को सेिा र कायिहरुको िालग स्थानीय सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गने र विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

प्रस्तािनााः सानीभेरी गाउाँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७४/०७५ को सेिा र कायिहरुको िालग सञ्चित 
कोर्बाट केही रकम खर्ि गने अलधकार दिन र सो रकम विलनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोिे,नपेािको 
संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोञ्चजम सानीभेरी गाउाँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संञ्चिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउाँपालिकाको विलनयोजन ऐन, 
२०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक िर्ि २०७४/०७५ को लनलमत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खर्ि गने अलधकाराः 
(१) आलथिक िर्ि २०७४/०७५ को लनलमत्त गाउाँकायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गने 
सेिा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुर्ी १ मा उञ्चलिञ्चखत र्ािू खर्ि, पूाँञ्चजगत खर्ि र लबञ्चत्तय व्यिस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. २८ करोड (अिेरुपी अठाईस करोड रुपैया मात्र) मा नबढाई 
लनदििष्ट गररए बमोञ्चजम सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि सवकनेछ । 

३. विलनयोजनाः (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोर्बाट खर्ि गनि अलधकार दिइएको रकम आलथिक िर्ि 
२०७४।०७५ को लनलमत्त सानीभेरी गाउाँपालिको गाउाँ कायिपालिका, िडा सलमलत र विर्यगत 
शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन कायिपालिका,िडा सलमलत र 
विर्यगत शाखािे गने सेिा र कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनु े
र कुनैमा अपगु हनु ेिेञ्चखन आएमा गाउाँ कायिपालिकािे बर्त हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा 
रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० 
प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्ि जनाउन सवकनेछ । पूाँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय 
व्यिस्थातफि  विलनयोञ्चजत रकम सााँिा भकु्तानी खर्ि र व्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्य 
र्ािू खर्ि शीर्िकतफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित सााँिा भकु्तानी खर्ितफि  लबलनयोञ्चजत रकम 
ब्याज भकु्तानी खर्ि शीर्िकमा बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन ।  

तर र्ाि ुतथा पूाँञ्चजगत खर्ि र वित्तीय व्यिस्थाको खर्ि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानि सवकनेछ । 



 

2 

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेञ्चखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्िीकृत रकमको १० प्रलतशत भन्िा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउाँ सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ । 

अनसूुञ्चर् - १ 

क) आयको अनमुान 

लस.नं. शीर्िक अनमुान कैवफयत 

१ आन्तररक आय २०,००,०००/-  

२ गत बर्िको मौज्िात  ५५,२०,०००/- गा. पा. तथा साविक गाविस अन्तगित 

३ वित्तीय समानीकरण १८,७७,२६,०००/-  

४ शसति अनिुान ८,१४,०१,०००/-  

 कुि जम्मा आय २७,६६,४७,०००/-  

ख) ब्ययको अनमुान  

लस.नं. शीर्िक अनमुान कैवफयत 

१ शसति कायिक्रम तफि  खर्ि ८‚१४‚०१‚०००/-  

२ र्ाि ुकायिक्रम तफि  खर्ि ३,७०,६१,६८८/- १८.९८% 

३ पूञ्चजगत कायिक्रम तफि  खर्ि १५‚२१‚००‚३००/- ७७.९०% 

४ कन्टेञ्चन्जञ्चन्स रकम ६०,८४,०१२/- ३.१२% (३.८५%) 

 कुि ब्यय २७,६६,४७,०००/-  

ग) शसति रकम बाहेक आयको बाडफााँट 

लस.नं. शीर्िक अनमुान कैवफयत 

१ र्ाि ुकायिक्रम तफि  खर्ि ३,७०,६१,६८८/- १८.९८% 

२ पूञ्चजगत कायिक्रम तफि  खर्ि १५‚८१‚८४‚३१२/- ८१.०२% 

 कुि ब्यय १९,५२,४६,०००/- १००% 
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अनसूुञ्चर् - २ 

आ.ि. २०७४/०७५ को ब्यय अनमुान वििरण 

क) शसति कायिक्रम तफि  खर्ि 

नेपाि सरकारद्धारा विञ्चत्तय हस्तानतरण हिुाका बखत तोवकएका कायिक्रममा नै खर्ि गने गरी विलनयोजन 
गरीएको । 

ख) र्ाि ुखर्ि तफि  

खर्ि संकेत न खर्ि शीर्िक विलनयोञ्चजत बजेट कैवफयत 

२११११ कमिर्ारी तिि 1,30,00,000 िडा कायािियको समेत 

 पिालधकारी तिि 40,00,000   

२१११२ स्थानीय भत्ता 18,00,000   

२१११३ महंगी भत्ता 4,00,000   

२१११९ अन्य भत्ता 15,00,000 पिालधकारी समेत 

२११२१ पोशाक 1,50,000   

 वफलड भत्ता 1,50,000  

२२१११ पानी तथा विजिुी 1,00,000   

२२११२ सिार महशिु 6,50,000   

२२१२१ घरभाडा 4,00,000 िडा कायािियको समेत  

२२१२२ अन्य भाडा 3,00,000   

२२२११ ईन्धन 3,00,000   

 गालड ममित  1,00,000  

२२२१२ संर्ािन तथा ममित  2,00,000   

 और्लध उपर्ार खर्ि 4,00,000  

२२२१३ विमा 50,000   

२२३११ कायाििय सम्िन्धी खर्ि 35,00,000 िडा कायािियको समेत 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री खर्ि 75,000   

२२३१४ इन्धन अन्य प्रयोजन 1,00,000   

२२४११ सेिा र परामशि खर्ि 3,00,000   

२२४१२ अन्य सेिा शलुक 1,00,000   

 पिपूलति खर्ि 3,00,000  

 सलिाहकार 4,00,000  

२२५११ कमिर्ारी तालिम 3,00,000   

 अनसुन्धान र विकास 1,00,000  

 कायिक्रम खर्ि 7,00,000  
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 लसप विकास र जनरे्तना 5,00,000  

२२५११ अन्य तालिम 2,00,000   

२२६११ अनगुमन मूलयांकन खर्ि 
पिालधकारी  

4,00,000   

२२६११ अनगुमन मूलयांकन खर्ि 
कमिर्ारी 

7,00,000  

२२६१२ भ्रमण खर्ि पिालधकारी 4,00,000   

२२६१२ भ्रमण खर्ि कमिर्ारी 6,00,000  

२२७११ विविध खर्ि 15,00,000   

 सफ्टियर विकास 3,00,000  

 प्रोफाइि तयारी 7,00,000  

२७३१२ कमिर्ारी कलयाण कोर् 2,50,000 स्रोत रकम  

२२९११ भैपरी खर्ि 15,36,688 विविध आकञ्चस्मक प्रयोजन  

 िावयत्ि भकु्तानी 6,00,000  

जम्मा र्ाि ुखर्ि 3,70,61,688  

 

ग) पूञ्चजगत तफि  

खर्ि संकेत नं. खर्ि शीर्िक अनमुालनत बजेट कैवफयत 

 कन्टेन्जेञ्चन्स (पञु्चजगत रकमको ४%) ६०,८४,०१२/-    

 कायि िेत्रगत ब्यय १५‚२१‚००‚३००/-  

 जम्मा पूञ्चजगत खर्ि १५,८१,८४,३१२/-  

अनसूुञ्चर् -३ 

कायि िते्रगत ब्यय अनमुान 

संकेत 
नं. 

िते्रगत वििरण शीर्िकको नाम विलनयोञ्चजत रकम कैवफयत 

१० आलथिक विकास (१ करोड ९ िाख) ७.१७% 

 कृवर् (५६ िाख) उत्पािन मिुक कृवर् कायािक्रम ४४,००,०००  

कृवर् िेत्रको ररसोर्ि म्यावपङ १२,००,०००  

 पयिटन (१६ िाख) 

पयिटन सम्भाव्यता अध्ययन ५,००,०००  

ररम्ना िोभान धालमिक स्थि ५,००,०००  

बेिटाप ुमेिामा र्ौतारी बनाउने २,००,०००  

भेरी िहको िरीपरीको बाटो १,५०,०००  

िहनेटा संरिण २,५०,०००  
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 उद्योग (२२ िाख) िघ ुउद्योग विकास तथा प्रिद्र्धन २२,००,००० 
सिै िडाका 
िागी समान 

 सहकारी (१० 
िाख) कृवर् संकिन केन्र लनमािण १०,००,०००  

 विञ्चत्तय (५ िाख) मवहिा सशञ्चक्तकरण संहकारीको 
भिन लनमािण ५,००,०००  

२० सामाञ्चजक विकास (५ करोड ९४ िाख २५ हजार) ३९.०७% 

 ञ्चशिा (३ करोड) 
शैञ्चिक विकास तथा विद्यािय 
िेत्र सधुार कायिक्रम 

३,००,००,०००  

 
स्िास््य  

(६० िाख) 

गाउाँपालिकामा लसम्िी स्िास््य 
र्ौवकमा  सेिा सवुिधा विस्तार 
गने 

३०,००,०००  

स्िास््य र्ौकीबाट सबै िडामा 
सेिा विस्तार गने । 

१०,००,०००  

और्लध खररि, पणुि खोप, स्िास््य 
लनयमअनूसार सतु्केरी र बाि 
स्िस्थ भत्ता। 

१०,००,०००  

स्िास््य र्ौकी आिश्यक विकास 
र विस्तार 

१०,००,०००  

 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ (१ 
करोड ६८ िाख 
२५ हजार) 

 

िडा नं. १, खानेपानी १७,००,०००  
िडा नं. २, साक्र्ाखोिा, गैरागाउाँ 
खा.पा. 

१०,००,०००  

िडा नं. २, अन्य खानपेानी ७,००,०००  
िडा नं. ३,  खानपेानी तथा पोखरी 
लनमािण 

१४,००,०००  

िडा नं. ४, पोखरी लनमािण तथा 
मिु संरिण 

१२,००,०००  

िडा न ५,  खा.पा. १६,२५,०००  
िडा नं. ६, खा.पा. २,००,०००  
िडा नं. ७, खा.पा. १४,००,०००  
िडा नं. ८, जगेुपानी, विप्यिेख 
सौयिउजाि खा.पा. 

२२,००,०००  

िडा नं.८, अन्य खानपेानी ६,५०,०००  
िडा नं. ९, खा.पा. १३,५०,०००  
िडा नं. १०, खा.पा. १४,५०,०००  
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िडा नं. ११, खानपेानी लनमािण 
तथा ममित संभार 

१४,५०,०००  

ठुिािेख सौयि खानपेानी ५,००,०००  

 
 

संस्कृलत प्रबद्र्धन 
तफि  (१० िाख) 

यदु्ध संग्राहािय २,००,०००  
सस्कृलत संरिण र विकास २,००,०००  
लसस्नेखोिा  आयिघाट लनमािण २,००,०००  
िेउताखोिा मलुडगार आयिघाट 
लनमािण 

२,००,०००  

अमाि पेिीखोिा आयािघाट लनमािण २,००,०००  

 
यिुा तथा खेिकुि 
(१६ िाख) 

 

गाउाँपालिका स्तरीय खेिकुि 
मैिान लनमािण बेिटाप ु

५,००,०००  

गाउाँपालिका खेिकुि विकास 
सलमलत तफि  

११,००,०००  

 

िैलगङ सामानता 
तथा सामाञ्चजक 
समािेञ्चशकरण  

(िञ्चित िगि) (४० 
िाख 

मवहिा विकास र शसञ्चक्तकरण 
तफि  

११,००,०००  

बािबालिका विकास र संरिण 
तफि  

११,००,०००  

जनजाती तफि  ६,००,०००  
िलित तफि  ६,००,०००  
अपाङ्ग साम्मान र संरिण तफि  २,५०,०००  
यिुा तफि  २,५०,०००  
जेष्ठ नागररक १,००,०००  

३० पूिािधार विकास (६ करोड ६२ िाख ७५ हजार ३ सय) ४३.७५% 

 

स्थानीय सडक, 

ट्रस्ट पिु र झोिङु्गे 
पिु तफि  (३ करोड 
३० िाख २५ 
हजार ३ सय) 

र्ाईनाबगर, पकै्रया, बवुकर्ौर कृवर् 
सडक  

24,50,000  

बवुकर्ौर, टाउकेिेख घोरेटो बाटो 2,00,000  
िडा नं.२, लगठाकोट ञ्चजउिा, 
ज्ञानिोय प्रा.वि. पलुतिमकााँडा गाउाँ, 
बसनडाडााँ, र्ाईनाबगर कृवर् सडक 

26,50,000  

िडा नं.३, ञ्चझनर्ौर, भिार्ौरु कृवर् 
सडक  

14,50,300  

बलयाखकि , खन्नेबोट, गोिडाडा, 
अियार्ौर, सडक 

10,00,000  

िडा नं.३, पेदि मौराखारा 
पयिटकीय पिमागि 

5,00,000  
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िडा नं.४, नायखोिा, खािर्ौर, 

परुानागाउाँ, इजर, पाखापानी, 
गाउाँबारी, टुरा राम्री कृवर् सडक 

30,50,000  

िडा नं.५, मेिर्ौर, घापागार, हााँस ु
कृवर् सडक  

28,00,000   

घोरेटो बाटो 8,50,000  
िडा नं.६, मेिर्ौर, बलिेबास, 

ररटनाखोिा, खेत, मडुीगार, कोट 
कृवर् सडक र सडक ममित  

35,00,000  

घोरेटो बाटो 6,75,000  
िडा नं.७, सहरे ञ्चजउिा, 
राउतगाउाँ, बोहरागाउाँ, झ्यामबारी, 
बाघखोर, डाडा, पोखरीडाडा, गतेरा, 
भेरीिह, िीगा, बागमारे, फुकु्र 
टाकुरा, तलिो आमडााँडा कृवर् 
सडक 

26,50,000  

िडा नं.८, तलिो आमडााँडा 
टाकुरा, कालिका लन.मा.वि., 
पाखेरोि, जोगीनेटा कृवर् सडक 

26,50,000  

िडा नं.९, लसम्िी बजार, 

खामहालने, कुट्टी, धैरेनी, छेिो हाने्न, 

बागखोर कृवर् सडक 

25,00,000  

िडा नं.१०, घडेरी, टोनीबोट, 

घनठाना, लतलमिे कृवर् सडक 
26,00,000  

िडा नं. ११,  लसम्िी अमािखोिा 
घडेरी, काफिबोट, वटमरुबोट, 

खािीखोिा, लसिीपााँखा, बाघखोर 
कृवर् सडक  

25,00,000  

सेतीपोखरी बागखोर सडक ममित 
तथा स्त्तोरन्नती   

5,00,000  

मग्मा मेिर्ौर सडक ममित तथा 
स्त्तोरन्नती 

5,00,000  

 

लसर्ाई तफि  (१ 
करोड १० िाख 
५० हजार) 
 

िडा नं.१,  11,00,000  
िडा नं.२,  5,00,000  
िडा नं.३,  17,00,000   
िडा नं.४,  12,00,000   
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िडा नं.५,  1,00,000   
िडा नं.६,  7,00,000   
िडा नं.७,  12,00,000   
िडा नं.८, 4,50,000   
िडा नं.९,  22,00,000   
िडा नं.१०,  12,00,000   
िडा नं.११,  7,00,000   

 

भिन तथा सहकारी 
विकास तफि  (१ 
करोड ८३ िाख 
५० हजार) 

िडा कायािियको घडेरी तथा 
भिनका िागी 

1,10,00,000  

गाउाँपालिका कायािियको िालग 
घडेरी खररि 

70,00,000  

१३) िडा नं.३, स्िास््य र्ौकी 
वफलड लनमािण  

3,50,000  

 

उजाि, िघ ुतथा 
साना 
जिविद्यतु(बैकञ्चलपक 
उजाि)(३८ िाख 
५० हजार) 

िडा नं.२,  9,00,000  
िडा नं.३,  5,00,000   
िडा नं.३, 2,00,000  
िडा नं.४,  2,00,000   
िडा नं.५,  3,00,000   
िडा नं.६,  7,00,000   
िडा नं.७,  5,00,000   
िडा नं.९,  5,00,000   
िडा नं.११, लगठागैरा िघ ु
जिविद्यतु ममित 

50,000  

४० िातािरण तथा विपि व्यिस्थापन (४८ िाख) ३.१६% 

 

बन तथा भ-ुसंरिण 
तफि  जिाधार 
संरिण (४८ 
िाख) 

िन तथा भ-ुसंरिण तफि  11,00,000  
साबै िडाका 
िागी समान 

जिाधार संरिण 11,00,000 
साबै िडाका 
िागी समान 

िातािरण संरिण र जििाय ु 11,00,000  
साबै िडाका 
िागी समान 

फोहोरा मैिा तथा ढि 
व्यिस्थापन 

5,00,000 
िडा नं. 
१‚३‚९ 

जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण तफि  
बेिटाप ुतटबन्ध 

4,00,000 िडा नं. ३ 
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जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण तफि  
स्िास््य र्ौकी सादिखोिा 
तटबन्ध 

2,00,000 िडा नं. ११ 

विपि व्यिस्थापन प्राकृलतक 
प्रकोप, आगजनी, आकञ्चस्मक 
िरुघटना तफि  

4,00,000  

५० कायाििय सम्बञ्चन्धत पुाँजीगत खर्ि (८३ िाख) ५.४६% 

  

फलनिर्र एण्ड वफक्र्सि १६,००,००० 
िडाकायाििय 
समेत 

साििजालनक लनमािण २२,००,०००  

मेलसनरी औजार ४०,००,००० 
िडाकायाििय 
समेत 

इन्टरनेट जडान ५,००,००० 
िडाकायाििय 
समेत 

६० संस्थागत विकास (२४ िाख) १.५८% 

  
प्रहरी कायाििय     9,00,000   
नगर प्रहरी व्यिस्पापन    10,00,000   
समपूरक कोर्     5,00,000   

  जम्मा १५‚२१‚००‚३०० ६०८४०१२ 
 

संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोञ्चजम सानीभेरी गााँउसभाद्धारा पाररत आलथिक 
बर्ि २०७४/०७५ को विलनयोजन ऐन २०७४ यस सानीभेरी गााँउपालिका अध्यि श्री 
नरबहािरु पनु बाट प्रमाञ्चणकरण गररएको छ ।  

 

 

 

 

नाम  : नर बहािरु पनु  

पि  : गााँउपालिका अध्यि 

लमलत  : २०७४/०५/०५ 

 

  


