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सानीभेरी गाउँपालिका द्वारा प्रदान गररने अनदुान व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध, २०७६ 

                              गाउँ काययपालिका बाट पाररत लिलतिः२०७६।११।२१ 

                          अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण लिलतिः२०७६।११।२३ 

प्रस्तावनािः सानीभेरी गाउँपालिकालभत्र रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रिा संचालित शिक्षा, 
स्वास््य, िघ ु जिववद्यतु, खानेपानी, सरसफाई, लसचाई, कृवि, पिपंुक्षी, िठ िशन्दर, पययटन,  
सािदुावयक वन, कबलुियती वन, जात्रा, चाडपवय, यवुा तथा खेिकुद, 
किासांस्कृलत,सहकारी,उद्योग,सञ्चारका साधन(एफ.एि., पत्रपलत्रका आदद) जस्ता क्षेत्रिा अनदुानको 
िाध्यिबाट लनिायण, िियत, संरक्षण, स्तरउन्नलत र ववकासको िाध्यिबाट पररवतयन गरी लिटोिररतो, 
पारदिी, लितव्यी, व्यवशस्थत एवं प्रभावकारी बनाउनका िालग सानीभेरी गाउँपालिकाबाट अनदुान 
रकि लबलनयोशजत गरी खचय गनयका िालग नेपािको संववधान २०७२ को अनसूुशच ८ बिोशजि 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन को दफा १०२  अनसुार तथा सानीभेरी गाउँपालिका सरकार सञ्चािन 
ऐन २०७४ को दफा ३ र ४ अनसुार यो अनदुान काययववलध बनाई िागू गररएको ि। 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भिः  

(१) यस काययववलधको नाि सानीभेरी गाउँपालिका द्वारा प्रदान गररने अनदुान व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययववलध, २०७६ रहेको ि।                                                              

 (२) यो काययववलध काययपालिका वैठकबाट पास भएको लिलतदेशख गाउँपालिका भरी िाग ुहनेुि। 
(३) यो काययववलध सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका शिक्षा, स्वास््य, िघ ुजिववद्यतु,खानेपानी, सरसफाई, 
लसचाई, कृवि, पिपंुक्षी, िठ िशन्दर, पययटन, सािदुावयक बन, जात्रा, चाडपवय, यवुा तथा खेिकुद, 
किा संस्कृलत, सहकारी, उद्योग, सञ्चार(एफ.एि.,पत्रपलत्रका आदद) जस्ता आदद क्षेत्रिा अनदुान 
प्रदान ददने प्रयोजनिा िागू हनेुि। 

२. पररभािािः वविय र प्रसंगिे अको अथय निागेिा यो काययववलधिा-  

(क) "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन "ऐन" २०७४ सम्झनपुिय। 

(ख) "काययववलध" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्र संचालित शिक्षा, स्वास््य, िघ ुजिववद्यतु, 
खानेपानी, सरसफाई, लसचाई, कृवि, पिपुन्क्षी, िठिशन्दर, पययटन, सािदुावयक वन, जात्रा, 
चाडपवय, यवुा तथा खेिकुद, किा संस्कृलत, सहकारी, उद्योग, सञ्चार(एफ.एि.,पत्रपलत्रका 
आदद) जस्ता आदद क्षेत्रिा सानीभेरर गाउँपालिका द्वारा प्रदान गररने अनदुान व्यवस्थापन 
सम्बन्धी काययववलध, २०७६ सम्झनिुय। 

(ग)  "गाउँपालिका" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका सम्झनपुिय। 
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(घ) "काययपालिका" भन्नािे सानीभेरी गाउँ काययपालिका सम्झनपुिय। 

(ङ) "अध्यक्ष" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष सम्झनपुिय। 

(च) " प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 
सम्झनपुिय। 

(ि) "शिक्षा सलिलत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा सलिलतिाई सम्झनपुिय। 

(ज) "ववद्यािय" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र भरी संचालित सम्पूणय सािदुावयक ववद्याियहरु  
सम्झनपुिय।सो िव्दिे प्रारशम्भक बािववकास केन्रिाई सिेत जनाउनेि। 

(झ) "िघ ु जिववधतु" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र भरी ववधतु आपूतय परु् याइ रहेका 
संचालित िघ ुजिववधतु सम्झनपुिय। 

(ञ) "स्वास््य" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका संचालित सम्पूणय स्वास््य संस्थाहरुिाई 
सम्झनपुिय। 

(ट) "खानेपानी" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका संचालित खानेपानी योजनाहरुिाई 
सम्झनपुिय। 

(ठ) "सरसफाई" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका सरसफाई स्वच्िता सम्बन्धी 
काययक्रििाई सम्झनपुिय। 

(ड) "लसचाई" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका संचालित लसचाई योजनाहरुिाई 
सम्झनपुिय। 

(ढ) "कृवि" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका कृवि सिूह, व्यवसावयक कृवि खेती 
प्रणािीिा आवद्व कृिकहरुिाई सम्झन ुपिय। 

(ण) "पिपुन्क्षी" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका पि ुवा कुखरुा पािन सिहु व्यवसाय 
प्रणािीिा आवद्व भएका कृिकहरुिे पाल्ने पिपंुक्षी सम्झनपुिय। 

(त) "िठिशन्दर" भन्नािे सानीभेरी गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्रका धालियक पूजा गने ठाउँ वा 
िठिशन्दर हरुिाई सम्झनपुिय। 

(थ) "पययटन" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका पययटकीय स्थिहरुिाई सम्झनपुिय।  

(द) "सािदुावयक वन" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सािदुावयक वन उपभोक्ता 
सिूहहरुिाई सम्झनपुिय। 

(ध) "कवलुियती वन" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका कबलुियती वन सिहुिाई 
सम्झनपुिय। 

(न) "जात्रा" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका परिपरादेशख सञ्चािन हुँदै आएका िेिा, पवय, 
जात्रा िाई सम्झनपुिय। 
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(ऩ) "चाडपवय" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका सांस्कृलतक, धालियक,िेिापवय, 
चाडपवयहरुिाई सम्झनपुिय। 

(प) "खेिकुद" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका खेिकूद सलिलतहरुिाई संम्झनपुिय। 

(प)"किा, संस्कृलत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका परम्परा देशख िनोरञ्जन गदै आइरहेका                              
नाच, गान, बाध्य बाजनका सािग्रीहरुिाई सम्झनपुिय। 

(फ)"लनिायण र िियत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र भरी ववकास लनिायणका सम्पूणय 
योजनाहरु तथा पूवय लनिायण भएका पूवयधारहरुको लनिायण र िियत सम्झनपुिय।  

(प) "संकट उद्धार र संरक्षण अनदुान" भन्नािे वैकशल्पक उजाय व्यस्थापन वाट न्यनु अनदुान 
भई िघ ुजिववद्यतु योजना सञ्चािन गनय संकट अवस्थािा ववद्यतु उत्पादनिाई लनरन्तरता 
ददन संकट उद्धार र संरक्षण अनदुान सम्झनपुिय।  

(फ) "सूशचकृत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका सरकारको लनदेिन, लनयन्त्रण र लनयिन 
स्वीकार गरी अनदुान ितयको िालग सूशचकृत सम्झनपुिय। 

३.  शिक्षा तफय को ववद्यािय अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 
१) गाउँपालिकािे ववद्याियिाई अनदुान ददन गाउँ सभाबाट पाररत गरी लबलनयोजन ऐनिा उल्िेख 

भए बिोशजि अनदुान रकि ददन सक्नेि। 

२) अनदुान लनम्नलिशखत शिियकिा उपिब्ध गराउन सवकनेि। 

(क) ववद्यािय शिक्षक तथा कियचारी तिब भत्ता, 
(ख) ववद्यािय शिक्षण लसकाइ वक्रयाकिाप संग सम्बशन्धत हाडयवेयर तथा सफ्टवेयर खरीद 

तथा व्यवस्थापन, 
(ग) िैशक्षक सािग्री लनिायण, खरीद तथा व्यवस्थापन, 
(घ) वैकशल्पक उजाय व्यवस्थापन, 
(ङ) कक्षाकोठा ब्यस्थापन , 
(च) बाििैत्री वातावरणिा शिक्षण लसकाइ वक्रयाकिाि सञ्चािन, 
(ि) ववद्यािय िियत तथा भवन लनिायण, 
(ज) ववद्यािय भवन लनिायण, िौचािय लनिायण, खेििैदान तथा अन्य ववद्यािय पवुायधारको 

आवश्यक प्रयोजनको िालग जग्गा खररद गनय अनदुान ददइनेि। 

(झ) आलथयक अभावका कारण पलि परेका सिदुाय, वगय, जालतका बािवालिकाहरु 
अध्यापनिा वशञ्चत भएको देशखएिा अलनवायय ववद्यािय हाशजर गराई िैशक्षक गणुस्तरको 
िालग िैशक्षक सािाग्री तथा पोिाक उपिब्ध गराउन अनदुान ददइनेि। 



 

  4  
 

(ञ) गाउँ काययपालिकािे उशचत ठहयायएको अन्य क्षेत्र तथा ववियहरुिा अनदुान ददइनेि। 

३) अनदुान प्राप्त गनयका िालग यस काययववलधको अलधनिा रही ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको 
लनणयय र सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस सवहत ववद्याियिे गाउँपालिकाको शिक्षा, 
यवुा तथा खेिकुद िाखािा लनवेदन ददनपुनेि। 

४) लनवेदन प्राप्त भएपलि उक्त लनवेदनहरुिाई शिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखािे गाउँ 
काययपालिकािा पेि गने। 

५) गाउँ काययपालिकाको लनणयय वा शिक्षा सलिलतको लनणयय अनसुार अनदुान रकि ववद्याियको 
खातािा उपिब्ध गराइनेि। 

६) ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतिे आवश्यक र उशचत लनणयय गरर अनदुान रकि खचय गनेि। 

७) ववद्याियिे अनदुान रकि उशचत रुपिा खचय गरे नगरेको सम्बन्धिा गाउँपालिकाबाट 
अनगुिन गररनेि। 

८) अनदुान भकु्तानी सम्बन्धी ब्यवस्थािः 
(क)  काि सम्पन्न भई रकि भकु्तानी गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन, 
(ख)  ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलतको लनणयय, 
(ग)  सािाशजक िेखापररक्षण, 
(घ)  सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस,  

(ङ) नयाँ पूवायधार लनिायणको िालग प्राववलधक शस्टिेट उपिब्ध गराउनपुनेि।अन्य काि 
सम्पन्न भएकोिा काययपालिकािे लनणयय गरेअनसुार अनदुान रकिको लनयिानसुार खचय 
गरेको  आवश्यक कागजातहरु गाउँपालिकाको आलथयक प्रिासन इकाइिा पेि गरेअनसुार 
एकिषु्ट भकु्तानी ददइनेि। 

४. स्वास््य तफय को अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका स्वास््य संस्थाहरुिाई अनदुान  उपिब्ध गराउन सवकनेि। 

(२) अनदुान प्राप्त गनयका िालग यस काययववलधको अलधनिा रही स्वास््य व्यवस्थापन सलिलतको लनणयय            
र सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस सवहत गाउँपालिकािा लनवेदन ददनपुनेि। 

(२) जनसिदुायिाई स्वास्थ शजवनयापनका िालग स्वास््य क्षेत्रिा प्रभावकारी सेवा ददन भौलतक 
पूवायधारको व्यवस्था, स्वास््य भवन लनिायण तथा िियत, पयायप्त औिधी उपकरण जन्य सािग्रीको 
उपिब्ध गनयको िालग आवश्यकता अनसुार अनदुान ददइने ि। 
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  (२) ववलभन्न िहािारी जन्य रोगहरु फैलिएिा लनयन्त्रणका िालग जनसिदुायिा  जनचेतना िूिक 
काययक्रि तथा स्वास््य शिववर संचािन गरी उपचार, लनदान र प्रिेण  गनय अनदुान  ददइनेि। 

  (३) अलत ववपन्न पररवारिाई लनिःिलु्क स्वास््य वविा गनय गाउँपालिका बाट आबश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरी स्वास््य सेवा लनिःिलु्क र सवयसिुभ गरी सवै नागररकको पहुँचिा पयुायउनको िालग 
अनदुान ददइने ि। 

(४) गाउँ काययपालिकािे लनणयय गरी आबश्यक र उशचत ठहयायएिा अन्य क्षेत्र तथा लबियहरु  
अनदुान ददइनेि। 

 (५) अनदुान भकु्तानी सम्बन्धी ब्यवस्थािः 

(क) भकु्तालन पाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन 

(ख) काि सम्पन्न भएको स्वास््य सलिलतको लनणयय  

(ग) नयाँ लनिायणको हकिा प्राववलधक शस्टिेट, 

(घ) सावयजलनक िेखा पररक्षण,  

(ङ) अनगुिन प्रलतवेदन  

(च)  सम्बशन्धत वडा काययियको भकु्तानी गरीददने व्यहोराको लसफाररस उल्िेशखत कागजात उपिब्ध 
गराएिा गाउँपालिकािे भकु्तानी ददनेि। 

५.ववद्यतु अनदुान सम्बन्धी ब्यवस्थािः  

(१)  नेपाि सरकार वैकशल्पक उजाय व्यस्थापन केन्र वाट न्यनु अनदुान भई िघ ुजिववद्यतु 
योजना ऋणिा परी संचािन हनु नसकेको अवस्थािा ववद्यतु उत्पादनिाई लनरन्तरता ददने उद्देश्यिे 
ववद्यतु उत्पादन संचािन खचयिा अनदुान ददइने ि।              

(२) गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लबलनयोशजत उजाय तफय को बजेट  अन्तगयतको रकिबाट एकिषु्ट 
अनदुान  ददइनेि। यस्तो अनदुान िघ ुजिववद्यतु उपभोक्ता सलिलत, जिववद्यतु संस्था, जिववद्यतु 
योजना, सावयजलनक क्षेत्र, सािदुावयक क्षेत्र तथा साझेदारी क्षेत्रबाट गाउँपालिका संग सिन्वय 
गरी सञ्चालित जिववद्यतु योजनाहरु ववद्यतु आपूलतय गरीरहेका सस्थाहरुिाई अनदुान ददइनेि।  
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(३) उपदफा (२)बिोशजिका िघ ु जिववद्यतुिाई सानीभेरी गाउँपालिकाको  गाउँसभाबाट 
लबलनयोशजत भई पाररत भएको  बजेटिाई िाग र काययप्रकृलतको अवस्था हेरी ितय विोशजि 
एकिषु्ट अनदुान प्रदान गदाय गररनेि। 

  (४) अनदुान भकु्तानी सम्बन्धी व्यवस्थािः  

(१) दफा ३ बिोशजि अनदुान प्राप्त गनय सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका िघ ुजिववद्यतु संस्था, 
िघ ुजिववद्यतु योजना, िघ ुजिववद्यतु उपभोक्ता सलिलतहरुिे देहाय बिोशजिका ववबरण खिुाई 
सानीभेरी गाउँपालिकािा लनवेदन ददनपुनेििः- 
(क) िघ ुजिववद्यतु संस्था, िघ ुजिववद्यतु योजना, तथा िघ ुिघजुिववद्यतु उपभोक्ता सलिलतको 

भकु्तानी गरी गाउँ भन्ने व्यहोराको लनवेदन, 
(ख)  िघ ुजिववद्यतु संस्था, िघ ुजिववद्यतु योजना, तथा िघ ुजिववद्यतु उपभोक्ता सलिलतको 

िागत अनदुान सवहतको काि सम्िन्न भएको सलिलतको लनणयय, 
(ग) उक्त योजनाको दताय, नववकरण प्रिाणपत्र,  

(घ) गत आ. व. को कर चकु्ताको प्रिाणपत्र, 
(ङ) िेखापररक्षण प्रलतवेदन, 
(च) सस्थाको साधारण सभाको लनणयय, 
(ि) नयाँ लनिायण गदायको अवस्थािा स्वीकृत िागत शस्ष्टिेट गाउँपालिका वा बैकशल्पक उजाय 

प्रवद्वन केन्र वा सो को अशततयार प्राप्त कियचारीको प्राववलधक शस्ष्टिेट, 
(ज) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस। 

(झ) गाउँपालिकािा सूचीकृत भएको प्रिाण पत्रको प्रलतलिपी ।उक्त कागजातहरु संिग्न गराएिा 
भकु्तानी ददइने ि। 

६. खानेपानी अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः  

 (१)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र खानेपानीिाई सफा, स्वच्ि, एक घर एक धाराको व्यवस्था गरर पयायप्त 
िात्रािा पानीको स्रोत उपिब्ध गराउन अनदुानको व्यसस्था गररने ि।  

 (२) गाउँपालिका लभत्रका खानेपानी योजना संचािन, िहुान संरक्षण, ट्याङ्की लनिायण, धारा लनिायण,   
पाइप िाइन ववस्तार, तथा िियत संभारिा  गनय गाउँपालिकािे गाउँ सभाबाट खानेपानी तफय  अनदुान 
शिियकिा ववलनयोशजत गरी अनदुान ददनेि। 

(३) अनदुानको व्यवस्थािः 
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(क) उपदफा १ र २ शिियकहरु िा अनदुान रकि ददँदा पवहिो प्राथलिकता दैवव प्रकोप द्वारा क्षलत 
भई खानेपानी अवरुद्व हदुा सिस्या ग्रस्त सिदुायिा हनेुि। दोस्रो प्राथलिकता पलि परेका सिदुायिाई 
हनेुि भने तेस्रो प्राथलिकता गाउँ काययपालिकािे उशचत सिस्या ठहर गरी लनणयय गरेका क्षेत्रहरुिा 
अनदुान ददइनेि।  

(ख) अनदुान प्राप्त गनयका िालग यस काययववलधको अलधनिा रही खानेपानी लनिायण सलिलतको लनणयय,  
सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस, िेखापररक्षण प्रलतवेदन, अनगुिण प्रलतवेदन तथा प्राववलधक 
शस्टिेट तथा अन्य आवश्यक कागजात संिग्न गरी गाउँपालिकािा पेि गनुयपनेि। 

७. सरसफाइ अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र पूणय सरसफाई गरी स्वच्ि वातावरण बनाउनको िालग अनदुानको व्यवस्था 
गररनेि। 

(२) सरसफाईको िालग गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र ठोस,तरि, फोहर संकिन केन्र, चपी लनिायण, 
सेफ्टी ट्याङ्की लनिायण, सावयजलनक चपी लनिायण, िानव िििूत्रको ववसजयन केन्र, ढि लनकास, फोहर 
संकिन औजार खररद, सरुशक्षत पानीको पहुँच, साबनु पानीिे हात धनेु व्यवस्थापन, पानी िदु्वीकरणका 
िालग आवश्यक सािग्री खररद, सरसफाइ सम्बन्धी पानी, खाना तथा स्वछ्ता सम्बन्धी जनचेतना 
िूिक काययक्रिहरुिा अनदुान ददइने ि। 

(३) अनदुान रकि प्राप्त गनय सरसफाई सलिलत तथा लनिायण सलिलतको लनणयय, सम्बशन्धत वडा 
कायायियको लसफाररस, अनगुिन प्रलतवेदन, सावयजलनक िेखापररक्षण, नयाँ लनिायण गदाय प्राववलधक 
शस्टिेट उपिब्ध गराएिा  गाउँपालिकािे अनदुान ददनेि। 

८. लसचाई अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१) गाउँपालिका लभत्र कृवि क्षेत्रिा ब्यवसायीकरण गरी उत्पादनिा वदृद्व गनय लसचाई पानीको 
ब्यबस्थाको िालग  अनदुान ददइनेि। 

(२) गाउँपालिका क्षेत्रिा लसचाई कुिो लनिायण योजना संचािन, लसचाई पाइप खररद, लसचाइ ट्याङ्की 
लनिायण, लसचाई पोखरी, प्िाशस्टक पोखरी, लसचाई कुिा िियत तथा लनिायण काययहरुिा अनदुान ददइने 
ि। 

(३) भकु्तालन सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(क) लनिायण कतायको रकि भकु्तालन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको लनवेदन 

(ख) लनिायण सलिलतको बैठकको लनणयय 
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(ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस 

(घ) प्राववलधक शस्टिेट 

(ङ) अनगुिन प्रलतवेदन 

(च) सािाशजक िेखापररक्षण 

९. कृवि अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

 (१) सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कृवि  ब्यवसायिाई उत्पादनिा लबकास गनय कृवििाई 
याशन्त्रकरण िाफय त आधलुनकरण गरी ब्यसावयक एवि ् प्रलतस्प्रधात्िक गराई स्वरोजगार बनाउन 
अनदुान ददइनेि। 

(२) कृवि सहकारी, कृवि सिहु, कृवि उद्यिी, िौरी पािन, व्यवसावयक च्याउ, व्यवसावयक 
तरकारी,ब्यवसावयक फिफुि,नसयरी ब्यवस्थापन,फिफूि तथा तरकारी वविेि रोग लनधान काययक्रि, 
उन्नत ववउ तथा वेनाय खररद तथा ववतरण काययक्रि, क्षिता अलभबदृद्व काययक्रि, आधलुनक कृवि 
याशन्त्रकीकरण, लिलन पावर वटिर खररद, थ्रसेर िकै िोडपाउने िेलसन खररद, कृवि उत्पादन केन्र 
तथा हाट बजार संकिन केन्र स्थापना  तथा कृिकहरुको िाग र आवश्यकताको आधारिा औजार 
उपकरण अनदुान ददई प्रोत्साहन गनयका िालग अनदुान ददइनेि।  

(३) अनदुान भकु्तालन सम्बन्धी संिग्न कागजाहरुिः 

(क) दताय प्रपाण-पत्र 

(ख) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस 

(ग) सिूह भए बैठकको लनणयय 

(घ) सम्बशन्धत िाखाको लसफाररस 

(ङ) अनगुिन प्रलतवेदन 

उल्िेशखत कागजातहरु संिग्न गराएिा गाउँपालिकािे भकु्तालन ददनेि। 

१०. पिपंुक्षी अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१) गाउँपालिकािे पिपुन्िी व्यवसायिाई उत्पादनिा बदृद्व गरी कृिकहरुिाई व्यवसावयक प्रणािीिा 
आवद्व गराई स्वरोजगार बनाउन अनदुान ददनेि।  
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(२) गोठ खोर लनिायण तथा गोठ सधुार, पिपुािन, कुखरुापािन, दगु्ध उत्पादन, संकिन केन्र 
तथा प्रिोधन, िास ु उत्पादन, पिपुन्िी पािन, ित्स्य पािन, पि ु हाटबजार, प्रापइभेट कृलति 
गभयधान, घाँसवािी उत्पादन, ढुवानी अनदुान, कृिकहरुको िाग र आबश्यकताको आधारिा दगु्ध 
उत्पादन जन्य औजार उपकरण अनदुान ददइनेि। 

(३) अनदुान भकु्तानी गदाय संग्िग्न कागजातहरुिः 
(क) भकु्तानी गने सम्बन्धको लनवेदन 

(ख) दताय प्रिाण-पत्र 

(ग) सिहु भए बैठकको लनणयय 

(घ) ब्यशक्त भए नागररकताको प्रलतलिवप 

(ङ) सम्बशन्धत वडा काययियको लसफाररस 

(च) सम्बशन्धत िाखाको लसफाररस  

उल्िेशखत कागजातहरु संिग्न गरेिा गाउँपालिकािे भकु्तालन ददनेि। 

 

 

 

११. िठिशन्दर अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

  (१) सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका िशन्दर, पूजापाठ गने स्थि, परम्परादेशख चल्दै आएका 
धालियक काययक्रि लनिायण तथा ब्यवस्थापन गनय अनदुान ददइनेि। 

  (२) अनदुान भकु्तालन सम्बन्धीिः 

(क) लनिायण कतायको भकु्तानी गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको  लनवेदन 

(ख) बैठकको लनणयय 

(ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस 

(घ) अनगुिन प्रलतवेदन 

(ङ) प्राववलधक शस्टिेट 

(घ) सािाशजक िेखापररक्षण आदद। 

१२. पययटन अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१) सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका पययटकीय स्थिहरुको ववकास गरी आयाआजयन तथा 
आिदानीको स्रोत बढाउनाको िालग अनदुान ददइनेि। 
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(२) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भेरीदह, सानीभेरी, दईुभेरी, सारदिुा, दहनेटा, धारेपानी िहुान, 
लत्रििु गाडे िेक, थाि (थाि तालिि केन्र), गरुरल्िा टे्रि, अलधयाचौर दह, पोखरी िेक, 
िौराखारा, ररम्ना धालियक स्थि, िालिका कालिका धालियक तथा पययटकीय स्थि, जंगिगाउँ 
होिस्टे गाउँ, िझाउ झरणा (अिाय), सानीभेरी नौका ववहार (रयाशफ्टङ), िोटेबगर 
यूद्वसंग्रािय तथा गाउँपालिका लभत्रका अन्य पययटकीय स्थिहरुिाई ब्यबशस्थत गरी पययटक 
आगिनिा बदृद्व गनय गाउँकाययपालिकािे उशचत ठहयायएिा अनदुान ददनेि। 

(३)भकु्तानी सम्बन्धी  व्यवस्थािः  

(क) लनिायण सलिलतको भकु्तानी गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन 

(ख) सलिलतको बैठकको लनणयय 

(ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस 

(घ) प्राववलधक शस्टिेट 

(ङ) अनगुिन प्रलतवेदन  

(च) सािाशजक िेखापररक्षण 

 

 

 

 

१३. सािदुावयक वन अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

  (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका वन िाई दताय गने, वकृ्षारोपन, वनसंरक्षण, घेराबार, सरसफाई गरी 
ददगो व्यवस्थापन गनय अनदुान ददइनेि। 

 (२) अनदुान भकु्तानी सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(क) लनिायण सलिलतको भकु्तालन गरीपाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन 

(ख) सम्बशन्धत वडाकायायियको लनवेदन 

(ग) सािाशजक िेखापररक्षण 

१४.जात्रा िेिा चाडपवय अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 
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  (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र परम्परागत रुपिा िाग्दै आएका िेिा, चाडपवय तथा परुाना सँस्कृलतिाई 
बचाइ राख्नको िालग गाउँकाययपालिकािे उशचत ठहयायएिा अनदुान ददन सक्नेि। 

   (२) ववलभन्न िेिापवय तथा परुाना, नयाँ साँस्कृलतक काययक्रि संचािन गनय सम्बशन्धत वडाका 
क्िब, संस्था तथा आयोजक सलितद्वारा गररनेि। 

 (३) भकु्तानी लिने सम्बन्धी व्यवस्था  

 (क) काययक्रि आयोजक सलिलतको रकि भकु्तानी गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको लनवेदन। 

 (ख) आयोजक सलिलतको लनणयय। 

 (ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस। 

 (घ) अनगुिन प्रलतवेदन। 

१५. यूवा तथा खेिकुद अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

  (१) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र गाउँपालिका स्तरीय वा वडा स्तरीय ववलभन्न खेिकुद आयोजना वा 
खेिकूद तथा  यूवा ववकास सम्बन्धी काययक्रि संचािन गरी खेिकुद तथा यूवा लसप ववकास गनय 
अनदुान ददइनेि। 

 (२) भकु्तालन सम्बशन्धत ब्यवस्थािः 

 (क) आयोजक सलिलतको भकु्तानी पाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन। 

 (ख) आयोजक सलिलतको लनणयय 

 (ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस। 

 (घ) अनगुिन प्रलतवेदन। 

१६. किा, सँस्कृलत तथा बाध्यबादनका सािाग्री अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

  (१) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र परम्परागत िनोरञ्जन सम्बन्धी ववलभन्न किासंस्कृलत नाचगान काययक्रि 
तथा नाचगान सम्न्धी आबश्यक पने बाध्यबादनका सािाग्री खररद गनय काययपालिकािे उशचत 
ठहयायएको खण्डिा अनदुान ददइनेि। 

  (२) अनदुान सम्बन्धी ब्यवस्थािः 

 (क) सम्बशन्धत आयोजकको भकु्तालन पाउँ भन्ने ब्यहोराको लनवेदन। 
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 (ख) आयोजक सलिलतको लनणयय। 

 (ग) सम्बशन्धत वडा कायायियको लसफाररस। 

 (ङ) अनगुिन प्रलतवेदान। 

१७. सहकारीिाई प्रदान गररने अनदुान सम्बन्धी व्यवस्थािः 

(१) गाउँपालिका लभत्र सञ्चालित सहकारी संस्थािाई संस्थािे पेि गरेको प्रस्तावका आधारिा अनदुान 
प्रदान गनय सवकनेि। 

(२)अनदुान रकि संस्थाको लनणययानसुार खचय हनेुि 

(३) अनदुान प्राप्त गने सहकारी संस्था बहउुद्देश्यीय हनुपुनेि। 

१८. उद्योग सञ्चािनका िालग अनदुानिः 

(१)गाउँपालिकािे उद्योग सञ्चािन, व्यवस्थापन, स्तरोन्नलत र ववकासका िालग सहकारी, संगदठत 
संस्था तथा अन्य कुनै कानून बिोशजि स्थावपत सिूह वा संस्थािाई अनदुान प्रदान गनय सक्नेि। 

(२)अनदुान प्रस्तावका आधारिा उपिव्ध गराइनेि। 

१९. सञ्चार के्षत्रका िालग अनदुानिः 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र कानून बिोशजि सञ्चालित एफ.एि., पत्रपलत्रका िगायत अन्य 
सञ्चार क्षेत्रका िालग अनदुान प्रदान गनय सक्नेि। 

(२)अनदुान प्रस्ताबका आधारिा उपिव्ध गराइनेि। 

२०. अनदुान कायायन्वयन प्रवक्रयािः  

(१) यस काययववलधिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन गाउँपालिका द्वारा प्रदान गने 
अनदुानको कायायन्वयन प्रवक्रया देहायबिोशजि हनेुि। 

क.अनदुान सम्बन्धी बजेटको व्यवस्था ववलनयोजनिा ऐनिा भएको हनुपुने, 

ख.गाउँ काययपालिकािे गरेको अनदुान ददने सम्बन्धी लनणयय,  

ग.अनदुान प्राप्त गनेिे प्रस्ताब पेि गनुयपने, 

घ.गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रस्ताव स्वीकृत भई प्रस्तावका आधारिा अनदुान ददने लनणयय हनुपुने, 
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ङ.गाउँ काययपालिकाबाट अनदुान ददने लनणयय भएपश्चात सम्झौता हनुपुने, 

च.गाउँ काययपालिकाको लनणययका आधारिा अनदुान रकि उपिव्ध गराइने। 

(२)उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त अनदुान रकि अनदुान प्राप्त गने पक्षिे प्रचलित कानून बिोशजि 
खचय गनुयपनेि। 

(३)गाउँपालिका द्वारा उपिव्ध गराइएको अनदुान रकि प्रचलित कानून बिोशजि खचय गरी त्यसको 
सावयजलनक सनुवुाई तथा जन िेखा परीक्षण गनुयपनेि। 

(३)अनदुान प्राप्त गने पक्षिे िेखा परीक्षण गराई िेखा परीक्षण प्रलतवेदन र अन्य आवश्यक 
कागजातहरु तोवकएको सियिा गाउँपालिकािा पेि गनुयपनेि। 

(४)प्राप्त अनदुान रकििाई सावयजलनक खरीद ऐन, लनयिाविी र अन्य प्रचलित कानून बिोशजि खचय 
गनुय अनदुान प्राप्त गने संस्थाको दावयत्व हनेुि।   

२१. अनगुिन तथा िूल्याङ्कनिः सम्झौता अनसुारको कायय भए नभएको सम्बन्धिा जानकारी लिन 
गाउँपालिकािे लनरीक्षण वा अनगुिन गनेि। यसरी लनरीक्षण, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन काययिा 
सहयोग परु् याउन ुसम्बशन्धत संस्थाको कतयव्य हनुिे। 

२२. अिान्य हनुिेः यो काययववलधिा उल्िेख भएका प्रावधान र प्रवक्रयाहरू स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४, सँग  बाशझएिा बाशझएको हदसम्ि अिान्य हनुेि। 

२३. बचाउिः यो काययववलध जारी हनुभुन्दा पवहिे भए गरेका तथा प्रदान गररएका आलथयक  

अनदुान  यसै काययववलध बिोशजि प्रदान गरेको िालननेि। 


