
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:२ लमलि: २०७४/०५/१५ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०२ 

 

 

सानीभेरी गाउँपागलको विगनयोिन ऐन, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

सानीभेरी गाउँपागलकाको आगथवक बर्व २०७४/२०७५ को सेिा र कायवहरुको लागग स्थानीय सजित कोर्बाट केही रकम 
िर्व गने र विगनयोिन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािनााः सानीभेरी गाउँपागलकाको आगथवक बर्व २०७४/०७५ को सेिा र कायवहरुको लागग सजित कोर्बाट केही रकम 
िर्व गने अगधकार दिन र सो रकम विगनयोिन गनव िाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) 
बमोजिम सानीभेरी गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउँपागलकाको विगनयोिन ऐन, २०७४” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आगथवक िर्व २०७४/०७५ को गनगमत्त सजित कोर्बाट रकम िर्व गने अगधकाराः (१) आगथवक िर्व 
२०७४/०७५ को गनगमत्त गाउँकायवपागलका, िडा सगमगत, विर्यगत शािाले गने सेिा र कायवहरुका गनगमत्त अनसूुर्ी 



१ मा उजललजित र्ालू िर्व, पूजँिगत िर्व र गबजत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी िम्मा रकम रु. २८ करोड 
(अिेरुपी अठाईस करोड रुपैया मात्र) मा नबढाई गनदिवष्ट गररए बमोजिम सजित कोर्बाट िर्व गनव सवकनछे । 

३. विगनयोिनाः (१) यस ऐनद्धारा सजित कोर्बाट िर्व गनव अगधकार दिइएको रकम आगथवक िर्व २०७४।०७५ को 
गनगमत्त सानीभेरी गाउँपागलको गाउँ कायवपागलका, िडा सगमगत र विर्यगत शािाले गने सेिा र कायवहरुको गनगमत्त 
विगनयोिन गररनछे । 

(२) उपिफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कायवपागलका,िडा सगमगत र विर्यगत शािाले गने 
सेिा र कायवहरुको गनगमत्त विगनयोिन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्त हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेजिन आएमा गाउँ 
कायवपागलकाले बर्त हनुे शीर्वकबाट नपगु हनुे शीर्वकमा रकम सानव सक्नछे । यसरी रकम सािाव एक शीर्वकबाट 
सो शीर्वकको िम्मा रकमको १० प्रगतशतमा नबढ्न ेगरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्वकहरुबाट अको एक 
िा एक भन्िा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव तथा गनकासा र िर्व िनाउन सवकनछे । पूजँिगत िर्व र वित्तीय 
व्यिस्थातफव  विगनयोजित रकम साँिा भकु्तानी िर्व र व्याि भकु्तानी िर्व शीर्वकमा बाहेक अन्य र्ालू िर्व शीर्वकतफव  
सानव र गबत्तीय व्यिस्था अन्तगवत साँिा भकु्तानी िर्वतफव  गबगनयोजित रकम ब्याि भकु्तानी िर्व शीर्वकमा बाहेक 
अन्यत्र सानव सवकने छैन ।  

तर र्ाल ुतथा पूजँिगत िर्व र वित्तीय व्यिस्थाको िर्व व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव 
सवकनछे । 

 

 

(३) उपिफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन एक शीर्वकबाट सो शीर्वकको िम्मा स्िीकृत 
रकमको १० प्रगतशत भन्िा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्िा बढी शीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा गाउँ सभाको 
स्िीकृगत गलन ुपनेछ । 

अनसूुजर् - १ 

क) आयको अनमुान 

गस.नं. शीर्वक अनमुान कैवफयत 

१ आन्तररक आय २०,००,०००/-  

२ गत बर्वको मौज्िात  ५५,२०,०००/- गा. पा. तथा साविक गाविस अन्तगवत 

३ वित्तीय समानीकरण १८,७७,२६,०००/-  

४ शसतव अनिुान ८,१४,०१,०००/-  

 कुल िम्मा आय २७,६६,४७,०००/-  

ि) ब्ययको अनमुान  

गस.नं. शीर्वक अनमुान कैवफयत 

१ शसतव कायवक्रम तफव  िर्व ८‚१४‚०१‚०००/-  

२ र्ाल ुकायवक्रम तफव  िर्व ३,७०,६१,६८८/- १८.९८% 

३ पूजिगत कायवक्रम तफव  िर्व १५‚२१‚००‚३००/- ७७.९०% 



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

 कुल ब्यय २७,६६,४७,०००/-  

ग) शसतव रकम बाहेक आयको बाडफाटँ 

गस.नं. शीर्वक अनमुान कैवफयत 

१ र्ाल ुकायवक्रम तफव  िर्व ३,७०,६१,६८८/- १८.९८% 

२ पूजिगत कायवक्रम तफव  िर्व १५‚८१‚८४‚३१२/- ८१.०२% 

 कुल ब्यय १९,५२,४६,०००/- १००% 

 

                                   अनसूुजर् - २ 

आ.ि. २०७४/०७५ को ब्यय अनमुान वििरण 

क) शसतव कायवक्रम तफव  िर्व 

नेपाल सरकारद्धारा विजत्तय हस्तानतरण हिुाका बित तोवकएका कायवक्रममा नै िर्व गने गरी विगनयोिन गरीएको । 

ि) र्ाल ुिर्व तफव  

िर्व संकेत न िर्व शीर्वक विगनयोजित बिेट कैवफयत 

२११११ कमवर्ारी तलि 1,30,00,000 िडा कायावलयको समेत 

 पिागधकारी तलि 40,00,000   

२१११२ स्थानीय भत्ता 18,00,000   

२१११३ महंगी भत्ता 4,00,000   

२१११९ अन्य भत्ता 15,00,000 पिागधकारी समेत 

२११२१ पोशाक 1,50,000   

 वफलड भत्ता 1,50,000  

२२१११ पानी तथा वििलुी 1,00,000   

२२११२ सिार महशलु 6,50,000   

२२१२१ घरभाडा 4,00,000 िडा कायावलयको समेत  

२२१२२ अन्य भाडा 3,00,000   

२२२११ ईन्धन 3,00,000   

 गागड ममवत  1,00,000  

२२२१२ संर्ालन तथा ममवत  2,00,000   

 और्गध उपर्ार िर्व 4,00,000  

२२२१३ विमा 50,000   

२२३११ कायावलय सम्िन्धी िर्व 35,00,000 िडा कायावलयको समेत 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री िर्व 75,000   

२२३१४ इन्धन अन्य प्रयोिन 1,00,000   



२२४११ सेिा र परामशव िर्व 3,00,000   

२२४१२ अन्य सेिा शलुक 1,00,000   

 पिपूगतव िर्व 3,00,000  

 सललाहकार 4,00,000  

२२५११ कमवर्ारी तागलम 3,00,000   

 अनसुन्धान र विकास 1,00,000  

 कायवक्रम िर्व 7,00,000  

 गसप विकास र िनरे्तना 5,00,000  

२२५११ अन्य तागलम 2,00,000   

२२६११ अनगुमन मूलयांकन िर्व 
पिागधकारी  

4,00,000   

२२६११ अनगुमन मूलयांकन िर्व कमवर्ारी 7,00,000  

२२६१२ भ्रमण िर्व पिागधकारी 4,00,000   

२२६१२ भ्रमण िर्व कमवर्ारी 6,00,000  

२२७११ विविध िर्व 15,00,000   

 सफ्टियर विकास 3,00,000  

 प्रोफाइल तयारी 7,00,000  

२७३१२ कमवर्ारी कलयाण कोर् 2,50,000 स्रोत रकम  

२२९११ भैपरी िर्व 15,36,688 विविध आकजस्मक प्रयोिन  

 िावयत्ि भकु्तानी 6,00,000  

िम्मा र्ाल ुिर्व 3,70,61,688  

 

ग) पूजिगत तफव  

िर्व संकेत नं. िर्व शीर्वक अनमुागनत बिेट कैवफयत 

 कन्टेन्िेजन्स (पजुिगत रकमको ४%) ६०,८४,०१२/-    

 कायव िेत्रगत ब्यय १५‚२१‚००‚३००/-  

 िम्मा पूजिगत िर्व १५,८१,८४,३१२/-  

अनसूुजर् -३ 

कायव िते्रगत ब्यय अनमुान 

संकेत 
नं. िते्रगत वििरण शीर्वकको नाम विगनयोजित रकम कैवफयत 

१० आगथवक विकास (१ करोड ९ लाि) ७.१७% 

 कृवर् (५६ लाि) उत्पािन मलुक कृवर् कायावक्रम ४४,००,०००  

कृवर् िेत्रको ररसोर्व म्यावपङ १२,००,०००  

पयवटन (१६ लाि) पयवटन सम्भाव्यता अध्ययन ५,००,०००  



 

ररम्ना िोभान धागमवक स्थल ५,००,०००  

बेलटाप ुमेलामा र्ौतारी बनाउन े २,००,०००  

भेरी िहको िरीपरीको बाटो १,५०,०००  

िहनेटा संरिण २,५०,०००  

 उद्योग (२२ लाि) लघ ुउद्योग विकास तथा प्रिद्र्धन २२,००,००० सिै िडाका लागी समान 

 सहकारी (१० लाि) कृवर् संकलन केन्र गनमावण १०,००,०००  

 विजत्तय (५ लाि) मवहला सशजक्तकरण संहकारीको 
भिन गनमावण ५,००,०००  

२० सामाजिक विकास (५ करोड ९४ लाि २५ हिार) ३९.०७% 

 जशिा (३ करोड) 
शैजिक विकास तथा विद्यालय िेत्र 
सधुार कायवक्रम 

३,००,००,०००  

 स्िास््य  

(६० लाि) 

गाउँपागलकामा गसम्ली स्िास््य 
र्ौवकमा  सेिा सवुिधा विस्तार गने 

३०,००,०००  

स्िास््य र्ौकीबाट सबै िडामा सेिा 
विस्तार गने । 

१०,००,०००  

और्गध िररि, पणुव िोप, स्िास््य 
गनयमअनूसार सतु्केरी र बाल स्िस्थ 
भत्ता। 

१०,००,०००  

स्िास््य र्ौकी आिश्यक विकास र 
विस्तार 

१०,००,०००  

 

िानेपानी तथा 
सरसफाइ (१ करोड 
६८ लाि २५ 
हिार) 

 

िडा नं. १, िानेपानी १७,००,०००  
िडा नं. २, साक्र्ािोला, गैरागाउँ 
िा.पा. १०,००,०००  

िडा नं. २, अन्य िानेपानी ७,००,०००  
िडा नं. ३,  िानेपानी तथा पोिरी 
गनमावण 

१४,००,०००  

िडा नं. ४, पोिरी गनमावण तथा मलु 
संरिण 

१२,००,०००  

िडा न ५,  िा.पा. १६,२५,०००  
िडा नं. ६, िा.पा. २,००,०००  
िडा नं. ७, िा.पा. १४,००,०००  
िडा नं. ८, िगेुपानी, विप्यलेि 
सौयवउिाव िा.पा. २२,००,०००  

िडा नं.८, अन्य िानेपानी ६,५०,०००  
िडा नं. ९, िा.पा. १३,५०,०००  
िडा नं. १०, िा.पा. १४,५०,०००  
िडा नं. ११, िानेपानी गनमावण तथा 
ममवत संभार 

१४,५०,०००  



ठुलालेि सौयव िानेपानी ५,००,०००  

 
 

संस्कृगत प्रबद्र्धन तफव  
(१० लाि) 

यदु्ध संग्राहालय २,००,०००  
सस्कृगत संरिण र विकास २,००,०००  
गसस्निेोला  आयवघाट गनमावण २,००,०००  
िेउतािोला मगुडगार आयवघाट गनमावण २,००,०००  
अमाव पेिीिोला आयावघाट गनमावण २,००,०००  

 
यिुा तथा िेलकुि 
(१६ लाि) 
 

गाउँपागलका स्तरीय िेलकुि मैिान 
गनमावण बेलटाप ु

५,००,०००  

गाउँपागलका िेलकुि विकास सगमगत 
तफव  ११,००,०००  

 

लैगगङ सामानता तथा 
सामाजिक 
समािेजशकरण  

(लजित िगव) (४० 
लाि 

मवहला विकास र शसजक्तकरण तफव  ११,००,०००  
बालबागलका विकास र संरिण तफव  ११,००,०००  
िनिाती तफव  ६,००,०००  
िगलत तफव  ६,००,०००  
अपाङ्ग साम्मान र संरिण तफव  २,५०,०००  
यिुा तफव  २,५०,०००  
िेष्ठ नागररक १,००,०००  

३० पूिावधार विकास (६ करोड ६२ लाि ७५ हिार ३ सय) ४३.७५% 

 

स्थानीय सडक, ट्रस्ट 
पलु र झोलङु्गे पलु 
तफव  (३ करोड ३० 
लाि २५ हिार ३ 
सय) 

र्ाईनाबगर, पकै्रया, बवुकर्ौर कृवर् 
सडक  

24,50,000  

बवुकर्ौर, टाउकेलेि घोरेटो बाटो 2,00,000  
िडा नं.२, गगठाकोट जिउला, ज्ञानिोय 
प्रा.वि. पगुतवमकाँडा गाउँ, बसनडाडाँ, 
र्ाईनाबगर कृवर् सडक 

26,50,000  

िडा नं.३, जझनर्ौर, भलार्ौरु कृवर् 
सडक  

14,50,300  

बलयािकव , िने्नबोट, गोलडाडा, 
अियार्ौर, सडक 

10,00,000  

िडा नं.३, पेदि मौरािारा पयवटकीय 
पिमागव 

5,00,000  

िडा नं.४, नायिोला, िालर्ौर, 

परुानागाउँ, इिर, पािापानी, गाउँबारी, 
टुरा राम्री कृवर् सडक 

30,50,000  

िडा नं.५, मेलर्ौर, घापागार, हाँस ु
कृवर् सडक  

28,00,000   

घोरेटो बाटो 8,50,000  



िडा नं.६, मेलर्ौर, बललेबास, 

ररटनािोला, िेत, मडुीगार, कोट कृवर् 
सडक र सडक ममवत  

35,00,000  

घोरेटो बाटो 6,75,000  
िडा नं.७, सहरे जिउला, राउतगाउँ, 

बोहरागाउँ, झ्यामबारी, बाघिोर, डाडा, 
पोिरीडाडा, गतेरा, भेरीिह, लीगा, 
बागमारे, फुकु्र टाकुरा, तललो 
आमडाँडा कृवर् सडक 

26,50,000  

िडा नं.८, तललो आमडाँडा टाकुरा, 
कागलका गन.मा.वि., पािेरोल, 

िोगीनेटा कृवर् सडक 

26,50,000  

िडा नं.९, गसम्ली बिार, िामहालने, 
कुट्टी, धैरेनी, छेलो हाने्न, बागिोर कृवर् 
सडक 

25,00,000  

िडा नं.१०, घडेरी, टोनीबोट, 

घनठाना, गतगमले कृवर् सडक 
26,00,000  

िडा नं. ११,  गसम्ली अमाविोला 
घडेरी, काफलबोट, वटमरुबोट, 

िालीिोला, गसलीपािँा, बाघिोर कृवर् 
सडक  

25,00,000  

सेतीपोिरी बागिोर सडक ममवत 
तथा स्त्तोरन्नती   

5,00,000  

मग्मा मेलर्ौर सडक ममवत तथा 
स्त्तोरन्नती 

5,00,000  

 

गसर्ाई तफव  (१ 
करोड १० लाि 
५० हिार) 
 

िडा नं.१,  11,00,000  
िडा नं.२,  5,00,000  
िडा नं.३,  17,00,000   
िडा नं.४,  12,00,000   
ि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 तफव  (१ 

िडा कायावलयको घडेरी तथा 
भिनका लागी 

1,10,00,000  



करोड ८३ लाि 
५० हिार) 

गाउँपागलका कायावलयको लागग 
घडेरी िररि 

70,00,000  

१३) िडा नं.३, स्िास््य र्ौकी 
वफलड गनमावण  

3,50,000  

 

उिाव, लघ ुतथा साना 
िलविद्यतु(बैकजलपक 
उिाव)(३८ लाि ५० 
हिार) 

ि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, गगठागैरा लघ ुिलविद्यतु 
ममवत 

50,000  

४० िातािरण तथा विपि व्यिस्थापन (४८ लाि) ३.१६% 

 
बन तथा भ-ुसंरिण 
तफव  िलाधार संरिण 
(४८ लाि) 

िन तथा भ-ुसंरिण तफव  11,00,000  
साबै िडाका लागी 
समान 

िलाधार संरिण 11,00,000 
साबै िडाका लागी 
समान 

िातािरण संरिण र िलिाय ु 11,00,000  
साबै िडाका लागी 
समान 

फोहोरा मैला तथा ढल व्यिस्थापन 5,00,000 िडा नं. १‚३‚९ 
िल उत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण तफव  
बेलटाप ुतटबन्ध 

4,00,000 िडा नं. ३ 

िल उत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण तफव  
स्िास््य र्ौकी सादििोला तटबन्ध 

2,00,000 िडा नं. ११ 

विपि व्यिस्थापन प्राकृगतक प्रकोप, 
आगिनी, आकजस्मक िरुघटना तफव  

4,00,000  

५० कायावलय सम्बजन्धत पुिँीगत िर्व (८३ लाि) ५.४६% 

  

फगनवर्र एण्ड वफक्र्सव १६,००,००० िडाकायावलय समेत 
सािविागनक गनमावण २२,००,०००  
मेगसनरी औिार ४०,००,००० िडाकायावलय समेत 
इन्टरनेट िडान ५,००,००० िडाकायावलय समेत 

६० संस्थागत विकास (२४ लाि) १.५८% 



  

प्रहरी कायावलय     
9,00,000  

 

नगर प्रहरी व्यिस्पापन    
10,00,000  

 

समपूरक कोर्     
5,00,000  

 

  िम्मा १५‚२१‚००‚३०
० ६०८४०१२ 

 

संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजिम सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बर्व २०७४/०७५ 
को विगनयोिन ऐन २०७४ यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यि श्री नरबहािरु पनु बाट प्रमाजणकरण गररएको छ 
। 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


