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अध्यक्ष महोदय, 
 

मनाङ जजल्िामा रहेको यस मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको आगामी 
आलथिक वर्ि ०७६/०७७ को गाउँपालिका ङवकास योजना स्वीकृतीको िागी 
आयोजना भएको यस पाँचौ गाउँ समारोहमा हाम्रो लनमन्त्रणािाई स्वीकार गरर 
आउन ुभएका प्रमखु अलतलथको आलतथ्यता ग्रहण गररददन ुभई गाउँसभाको उद्घाटन 
गररददन ुभएकोमा प्रमखु अलतलथ ज्यू प्रलत गाउँसभाको उद्घाटन गररददन ुभएकोमा 
मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिका र मेरो व्यजिगत तर्ि बाट आभार प्रकट गदिछु । 
ङवजिष्ट अलतलथ तथा अलतलथज्यूहरुबाट यस सभामा सर्िताको िागी प्राप्त हनु 
आएको िभुकामना सन्त्देिको िागी हाददिक आधार व्यि गनि चाहन्त्छु  । हाम्रो 
लनमन्त्राणा स्वीकार गरर पाल्न ुहनुे ङवलभन्न राजनैलतक दिका प्रमखु एवं प्रलतलनलधहरु, 
ङवलभन्न सेवा केन्त्र, जजल्िा जस्थत सरकारी तथा गैर सरकारी कायािियका प्रमखु 
एवं प्रलतलनलध ज्यूहरु, ङवलभन्न संघ संस्था लनकायबाट हाम्रो लनमन्त्रणािाई स्वीकार 
गरर पाल्न ु हनुे सम्पूणि अलतलथ महानभुावहरु प्रलत हाददिक आभार व्यि गनि 
चाहन्त्छु। 
 
मनाङबासी जनताको वहृत्तर ङहतिाई सवोपरी ठानी लसलमत स्रोत र साधनिाई 
अलधतम उपयोग गरर यस मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको सिवाङङण र सन्त्तलुित 
ङवकास गने मूि ध्येयका साथ सहभालगतात्मक प्रङियाबाट तजुिमा गररएको यस 
गाउँपालिकाको मूख्य मागि जचरका रुपमा रहन ेआ.व. ०७६/०७७ को वाङर्कि  
वजेट ,लनलत तथा कायििम सङहतको गाउँपालिकाको योजना यस गररमामय 
गाउँसभामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयतिे प्रस्ततु गनि पाउँदा म आरू्िाई 
अत्यन्त्तै गौरवाजन्त्वत ठानेकी छु । 
 
नेपािको संङवधानिे स्थानीय तह मार्ि  सरकारिाई स्थानीय जनता नजजक 
परु् याएको छ । स्थानीय जनतािे सरकारको अनभुलुत आफ्नै घरदैिोमा पाउने गरी 
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स्थानीय तहिाई आरै् काननु बनाई िाग ुगनि सक्ने समेतको अलधकार ददएको छ 
। नेपािको संङवधानिे पररकल्पना गरेको संघीयताको व्यवस्थािाई जनतािे 
अनभुतू गने गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउने जजम्मा हामी स्थानीय तहका जनप्रलतलनलध 
साम ुआएको छ । 
 
अगामी बर्िरुमा राष्ट्र लनमािण, राङष्ट्रयता, िोकतन्त्र, सामाजजक न्त्याय, समानता, 
सामाजजक सदभाव तथा राङष्ट्रय एकता, िाजन्त्त, स्थाङयत्व र ङवकास एवं समङृिका 
िालग ङवकासको खाका कोरी नागररक अलधकार, अवसर, सरुक्षा र सम्मानको 
प्रत्याभतु ददन कायििमहरुको तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गनुि पने जजम्मा हाम्रो काँधमा 
आएको छ । 
 
अजघल्िा आ.बमा हामी स्थानीय तहका जनप्रलतलनलधहरु भखिरै लनवािजचत भई आएको 
अवस्था लथयो । िरुुको अवस्थामा कुनै प्रकारका तालिम प्रजिक्षण लबना हामीबाट 
जे गररयो त्यसिे यस मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाका स्थानीय जनताहरुिे पकै्क पलन 
धेरथोर रुपमा ङवकासको प्रत्यक्ष अनभुतु भएको हनुपुछि भन्ने हामीिे महिसु गरेका 
छौ । 
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अध्यक्ष महोदय, 
 
अब म, मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको समग्र ङवद्यमान अवस्थाको सलमक्षा गनुि 
चाहन्त्छु ।       
 
क) यस गाउँपालिकामा रहेका सवि पक्षहरू लनम्न अनसुार रहेका छन ्
 
१) वनजंगि, जलिवटुी, नददनािा खोिा, जैङवक ङवङवधता, भौगोलिक सनु्त्दरता, 
मनोरम प्राकृलतक छटाहरू सङहतको मनाङ ङङस्याङ गाँउपालिका प्राकृलतक स्रोत र 
साधनिे समेत भरीपूणि छ । 
२) ङवकास लनमािण र चेतनाको स्तरमा अगािी रहेको छ । 
४) यहाँका आददवासी र  ङवलभन्न क्षेरमा बसािई सरर आएका मालनसहरु वसोवास 
गने हुँदा समाज  रुपान्त्तरण लछटो हनुे िममा छ । 
५) दगिम ङहमािी क्षेर भएता पलन पयिटकहरुको सङुवलधको िागी सङुवधा सम्पन्न 
होटिहरु रहेका छन, 
६) तिुनात्मक रूपमा िाभ प्राप्त गनि स्थानीय उत्पादनको ङवङवलधकरण गनि सङकन े
छ । 
 
ख) सधुार गनुि पने पक्षहरू 
 

१) गाउँपालिकालभर समदुायस्तर, वस्तीस्तर, विा विा ङवचमा सहकायि, 
समन्त्वय र एङककृत अवधारणा अनरुुप संस्थागत संरचनाको ङवकास गनुि 
पने देजखन्त्छ ।  

 
२) ङवकासका प्रत्येक कृयाकिापमा साझेदार लनकाय र सरोकारवािाहरु 
लबच अग्र र पषृ्ठ सम्बन्त्ध र समन्त्वय स्थाङपत हनु ुपने देजखन्त्छ । 
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३) मोटरबाटो लनमािणसँगै ङवना योजना अव्यवजस्थत रुपमा होटेि, रेषँु्टरा 
र व्यवसाङयक भवनहरुको लनमािण गररएको देजखन्त्छ । 

 
४) प्राप्त िाभको बाँिर्ाँि तथा श्रोत र साधनमा पहुँच र प्रभतु्व जमाउन े
गरी मङहिा, वािवालिका, ङवपन्न र ङपछलिएको वगिको यथोजचत 
सहभालगता नभएको देजखन्त्छ । 

 
  
ग) अवसरहरू  

१) स्थानीय स्तरमा जनप्रलतलनलधहरूिे स्थानीय स्तरको ङवकासमा स्रोत, 
साधन र पहुँचमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभालग हनु पाउने अवसर लमिेको छ 
। 

 
२) वन, जंगि, जिीविुी, नदीनािा, खोिा, जैङवक ङवङवधता, भौगोलिक 
सनु्त्दरता र मनोरम प्राकृलतक छटाहरूको संरक्षण र संवधिन गदै 
संभाव्यताहरूको खोजी गने अवसर लमिेको छ । 

 
४) िगायतका समदुायहरूको सांस्कृलतक, मौलिक, ऐलतहालसक, भाङर्क 
पङहचानहरूको जगेना गदै सामाजजक सौहादिता र पारस्पाररक स्नेहिाई 
अझै गाढा वनाई ङवकलसत र पयिटङकय अनकुरणीय गाउँको पररचायक 
वनाउन सङकने छ । 

 
५) खािी रहेकेा सािविजलनक जग्गाहरुको उपयोग गरर सामदुाङयक स्याउ 
बगैचाको ङवकास गरी आयआजिन गनि सङकने छ । 
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घ) चनुौतीहरू  

१) परम्परावादी सोच, जचन्त्तन र संङकणि ङवचारधाराबाट मालथ उठ्न े
प्रकृयाको थािनी गनुि । 
२) ददगो आलथिक तथा सामाजजक ङवकास गनुि । 
३) स्थानीय जनताको आयको असमानतािाई न्त्यूलनकरण गदै िैजान ु। 
४) जिक्षा, स्वास्थ्य, आय आजिन, रोजगारी, कृङर् र पयिटन क्षेरको 
व्यापक रूपमा ङवकास र ङवस्तार गदै िैजान ु। 
५) समन्त्याङयक ङवतरण र अवसरहरूमा पहुँच वढाउन ु। 
६) आलथिक, सामाजजक, पवािधार र पयिटनको सम्भाव्यताको खोजी गदै 
ङवकासको गलत लतव्र पानुि । 

 
अध्यक्ष महोदय, 
 
अब म मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको आगामी सोच, िक्ष्य, र उद्देश्य प्रस्ततु गनि 
अनमुलत चाहन्त्छु ।  
 
सोच :- आलथिक रुपमा सवि, सामाजजक रुपमा एक्यवि, साँस्कृलतक रुपमा 
मौलिक, गन्त्तव्य ङकटान भएको सनु्त्दर समिृ पयिटकीय गाउँपालिका बनाउने ।  
 
िक्ष्य :- आन्त्तररक आयको वङृि गदै मानङवय तथा भौलतक ङवकासका पक्षमा 
ध्यान ददई आलथिक ङवकासको आधार तय गने । 
 
उद्दशे्य :- समावेिी ङवकास दलित, ङपछलिएको वगि, अल्पसंख्यक, जनजाती 
क्षेरहरुको सवै पक्षमा अथिपूणि सहभालगता, स्रोत र साधनको न्त्यायपूणि ङवतरण 
सङहत ददगो ङवकास मार्ि  आलथिक, सामाजजक रुपान्त्तरणमा जोि ददन ु।   
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अध्यक्ष महोदय, 
 

आ.व. २०७६/७७ को िालग यस गाउँपालिकािाई संघीय सरकार तथा प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त ङवजत्तय समालनकरण अनदुान, राजश्व बाँिर्ाँि, सििति अनदुान र 
आन्त्तररक श्रोतबाट हाि सम्म प्राप्त जम्मा अनमुालनत आय रु. 
१९,८५,१७,८३६।६० (अक्षरेुपी उन्त् नाईस करोि पचासी िाख सर हजार आठ 
सय छजत्तस रुपैंया साठी पैसा मार । ) रहेकोिे सोङह बमोजजमको कुि बजेट 
सम्मालनत सभा समक्ष साविजलनक गनि चाहान्त्छु । 
 
मनाङ ङङस्याङ गाँउपालिकाको आ.व.076/077 को अनमुालनत आय ङववरण

िं.स. ङववरण रकम
1 आन्त्तररक आम्दानी 35,00,000.00
2 राजश्व वाँिर्ाँि संघबाट प्राप्त 3,50,00,000.00
3 राजश्व वाँिर्ाँि प्रदेिबाट प्राप्त 9,18,000.00
4 केन्त्रीय अनदुान समालनकरण 6,62,00,000.00
5 प्रदेि अनदुान समालनकरण 1,17,84,000.00
6 केन्त्रीय अनदुान सिित 6,80,00,000.00
7 प्रदेि अनदुान सिित 0.00
8 समपरुक अनदुान (संघ) 0.00
9 समपरुक अनदुान (प्रदेि) 0.00
10 ङविेर् अनदुान (संघ) 0.00
11 ङविेर् अनदुान (प्रदेि) 0.00
12 मािपोत रजजषे्ट्रिन 4,15,836.60
13 गतको मौज्दात 1,27,00,000.00

                                    जम्मा 19,85,17,836.60
उन्त् नाईस करोि पचासी िाख सर हजार आठ सय छजत्तस रुपैंया साठी पैसा मार ।  

 

 

mailto:manangngisyangrmun@gmail.com
http://www.nesyangmun.gov.np/


मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिका                     आ.व. ०७६/०७७ बजेट                                                  
 

 ई-मेि: manangngisyangrmun@gmail.com         ववेसाईट: www.nesyangmun.gov.np 

 - 7 -
 

 

मनाङ ङङस्याङ गाँउपालिकाको आ.व.076/077को अनमुालनत व्यय ङववरण

िं.स. ङववरण रकम
1 चाि ुखचि 4,76,62,836.60
2 पूवािधार तर्ि को खचि 2,11,97,000.00
3 वातावरण तथा ङवपद् व्यवस्थापन 47,00,000.00
4 सामाजजक ङवकास तर्ि को योजनागत खचि 59,50,000.00
5 आलथिक ङवकास तर्ि को योजनागत खचि 25,00,000.00
6 साविजलनक सेवा तथा क्षमता ङवकास तर्ि को योजनागत खचि 67,21,000.00
7 संस्थागत ङवकास,सेवा प्रवाह तथा सिुासन तर्ि को खचि 17,00,000.00
8 आयोजना व्यवस्थापन खचि 12,00,000.00
9 सहकारी 1,00,000.00
10 आन्त्तररक आम्दानी तर्ि को खचि 10,00,000.00
11 समपरुक कोर् 50,00,000.00
12 सम्मान परुस्कार 2,00,000.00
13 जजिेङटन खररद 10,00,000.00
14 कृङर् तर्ि 92,10,000.00
15 पि ुतर्ि 20,00,000.00
16 स्वास्थय तर्ि 50,07,000.00
17 जिक्षा तर्ि 7,35,000.00
18 मङहिा ङवकास तर्ि 31,00,000.00
19 सूचना प्रङवलध तर्ि 20,35,000.00
20 गािी खररद 45,00,000.00
21 गा.पा. जग्गामा तारवार र गेट लनमािण 50,00,000.00

                                    जम्मा 13,05,17,836.60

िसति अनदुान 6,80,00,000.00

कुि बजेट 19,85,17,836.60

उन्त् नाईस करोि पचासी िाख सर हजार आठ सय छजत्तस रुपैंया साठी पैसा मार । 
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िं.स. ङववरण रकम
1 कमिचारी तिब 1,50,96,000.00
2 पदालधकारी तिब भत्ता 56,00,000.00
3 गाँउसभा भत्ता 1,00,000.00
4 विा कायाििय संचािन खचि 21,60,000.00
5 गाँउसभा संचािन 2,00,000.00
6 पदालधकारी सङुवधा 5,00,000.00
7 दगुिम भत्ता 50,40,000.00
8 ममित संभार 3,00,000.00
9 कायाििय संचािन 9,00,000.00
10 अनदुान/परुस्कार 2,00,000.00
11 संचार नटेसमेत 9,50,000.00
12 ईन्त्धन 5,00,000.00
13 अन्त्य ईन्त्धन 1,00,000.00
14 पोिाक भत्ता 7,00,000.00
15 महंगी भत्ता 8,64,000.00
16 पानी/बत्ती 80,000.00
17 ददवस खचि 2,00,000.00
18 आलथिक सहायता 2,00,000.00
19 घर भािा 6,00,000.00
20 सरूवा भ्रमण खचि 8,00,000.00
21 भ्रमण खचि 27,00,000.00
22 कमिचारी कल्याकारी कोर् 161,000.00
23 परामिि सेवा (करार सेवा कमिचारीहरुको तिब-भत्ता) 58,85,000.00
24 अनगुमन खचि 3,00,000.00
25 भैपरी 30,00,000.00
26 ङवङवध 5,26,836.60

                                     जम्मा 4,76,62,836.60

आ.व.076/077 को िागी चाि ु खचितर्ि को बजेट तपजिि बमोजजम गररएको छ ।

चार करोि छयत्तर िाख  बैसठ्ठी हजार आठ सय छत्तीस रुपैया साठी पैसा मार ।
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ङवर्यगत सलमलतहरुबाट लसर्ाररस भै आएका तपजििका प्राथलमकताका आधारमा 
योजनाहरुिाई तपजिि बमोजजम हनुे गरर रकम ङवलनयोजन गरेकी छु । 
 

विा नं. योजनाको ङववरण रकम
1 ङपसाङ गाउँमा पाङकि ङ लनमािण 15,00,000.00
1 ङपसाङ वेजि देजख नयाँ गमु्बा सम्म लसँिी िमागत 8,00,000.00
1 पचुङु िेक जान ेबाटो लनमािण 5,00,000.00
२ घ्यारु गमु्बामा ङकचन लनमािण 20,00,000.00
३ ममे िकाङ गमु्बा िमागत 6,00,000.00
३ ददुिु गमु्बामा िामा बस्न े२ कोठा तथा चपी लनमािण 15,00,000.00
३ ङावि स्वागत गेट लनमािण 10,00,000.00
३ ने-गरु्ा जान ेलसँिी िमागत 12,97,000.00
४ मनाङ गेट लनमािण 5,00,000.00
५ भ्राका चउरमा पखािि लनमािण तथा तारबार 20,00,000.00
५ सामदुाङयक भवनमा ङकचन, िौचािय लनमािण र र्लनिचर खररद 13,00,000.00
6 मेथाको पाकीङ लनमािण िमागत 25,00,000.00
७ विा कायाििय लनमािण िमागत 10,00,000.00
७ टंकी प्रा.ङव. देजख गमु्बा सम्म बाटो ममित 15,00,000.00
8 जिु ुखोिामा ढिान पिु 5,00,000.00
9 सामदुाङयक भवन लनमािण िमागत 12,00,000.00
9 तरे गमु्बामा पखािि लनमािण 15,00,000.00

जम्मा 2,11,97,000.00
दईु करोि एघार िाख सन्त्तानब्बे हजार रुपैंया मार ।

पूवािधार ङवकास तर्ि का योजनाहरू
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विा नं. योजनाको ङववरण रकम
1 घटे्टखोिामा ग्याङवयन र पिु ममित 12,00,000.00
2 टािी गेटमा ग्याङवयन र तारवार लनमािण 8,00,000.00
4 घटे्ट खोिा बाटो ढिान र पिुमा ग्याङवयन 20,00,000.00

ङवपद व्यवस्थापन कोर् 7,00,000.00
                                         जम्मा 47,00,000.00

सत्चािीस िाख रुपैंया मार ।

वातावरण तथा ङवपद तर्ि का योजनाहरू

 
 

विा नं. योजनाको ङववरण रकम
1 आमा समहु भवन कम्पाउन्त्ि ढिान 7,00,000.00
२ घ्यारु खानपेानी ङवतरण योजना 10,00,000.00
३ आमा समूह भवन ममित 2,50,000.00
३ िम्पीङ साइि लनमािण 1,50,000.00
४ तीन-धाराबाट ढि र लसँचाई लसमेन्त्टेि कुिो 10,00,000.00
५ मङु्जी बहृत खान ेपानी लनमािण िमागत 6,00,000.00
8 तेते टोिमा छपनी र ढि लनमािण 10,00,000.00
9 खाङ्सार ढि लनकासा लनमािण 12,00,000.00
9 पि ुसेवाको िालग और्धी राख् न ेर् याक 50,000.00

                                        जम्मा 59,50,000.00
उन्त्साठी िाख पचास हजार रुपैंया मार ।

सामाजजक ङवकास तर्ि का योजनाहरु
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विा नं. योजनाको ङववरण रकम
6 ििु ुगाई संरक्षण 7,00,000.00
8 वोझो गमु्बामा सौचािय लनमािण 10,00,000.00
8 थोरोङ बाटो ममित 6,00,000.00
9 ङवद्यलुतय घट्ट लनमािण 2,00,000.00

जम्मा 25,00,000.00
पच्चीस िाख रुपैंया मार ।

आलथिक ङवकास तर्ि का योजनाहरू

 

 

साविजलनक सेवा र क्षमता ङवकास तर्ि का योजनाहरु
विा नं. योजनाको ङववरण रकम रु.

४ कोसोङ पयिटङकय मागि लनमािण 20,00,000.00
५ घट्ट कुिो ममित 3,50,000.00
6 या सोङ रु् पजुा घर लनमािण 10,00,000.00
७ टंकी मन्त्ताङ ममित िमागत 10,00,000.00
8 लमङक्योर लसंचाई योजना िमागत 6,00,000.00
8 सकुुम लसँचाई योजना 3,00,000.00

जम्मा 52,50,000.00
बाउन्त् न िाख पचास हजार रुपैंया मार ।  

१ पोर्ण कायिक्र्म (८ वटै स्वास्थ्य चौकी) 1,60,000.00
२ प्रत्येक विामा सरसर्ाई कायििम 4,50,000.00
३ जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्मान कायििम 4,50,000.00
४ दलित आयआजिन कायििम 3,15,000.00
५ मङहिा स्वयम सेङवका प्रोत्साहान तथा बैठक व्यवस्थापन खचि 96,000.00

जम्मा 14,71,000.00
चौध िाख एकहत्तर हजार रुपैंया मार ।

जम्मा 67,21,000.00
सत्सठ्ठी िाख एक् काईस हजार रुपैंया मार ।
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ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ पयिटन गरुुयोजना 7,00,000.00
२ साविजलनक सनुवुाई 1,00,000.00
३ सामाजजक पररक्षण 2,00,000.00
४ चौमालसक, अधिवाङर्िक, वाङर्िक सलमक्षा 1,50,000.00

५
वातावजणय प्रभाव मलु्याङ् कन IAE/EIA (तिेख ुनजजक, गंगापूणि ताि, 

लतलिचो खोिा(मस्यािङ्दी) र थोराङ खोिा दोभान, चौबी खोिा र 
मस्यािङ्दी खोिाको दोभान ङपसाङ

3,50,000.00

६ न्त्यायीक सलमलत सम्बन्त्धी तालिम 2,00,000.00
जम्मा 17,00,000.00

सर िाख रुपैंया मार ।

आयोजना व्यवस्थापन खचि
ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ उपभोिा सलमलत अलभमजुखकरण तालिम 5,00,000.00
२ योजना पजुस्तका , नापी ङकताब र अन्त्य कागजात छपाइ 2,00,000.00
३ योजना अनगुमन खचि 5,00,000.00

संस्थागत ङवकास तथा सेवा प्रवाह तर्ि का योजनाहरु

 
 

ि.सं. ङववरण रकम रु.
१ सहकारी, संस्था, अनगुमन, लनररक्षण, भ्रमण, प्रलतवेदन 1,00,000.00

जम्मा 1,00,000.00
एक िाख रुपैंया मार ।

सहकारी
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ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ अध्ययन अविोकन भ्रमण 10,00,000.00

जम्मा 10,00,000.00
दि िाख रुपैंया मार ।

मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/०७७ को आन्त्तररक आम्दानी तर्ि को अनमुालनत 
व्यय ङववरण

 

 
 
 
ङवर्यगत िाखाबाट  माग भै आए अनसुारको कायििम तथा योजनाहरु 
प्रालमकताको प्राङवलधक लबज्ञको सल्िाह अनसार तपजिि बमोजजमका  ङवर्यगत 
जिर्िमा रकम ङवलनयोजन गरेकी छु । 
 

पि ु सेवातर्ि
ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ पि ुसेवाको िालग आवश्यक सामाग्री खररद 1,00,000.00
२ जै घाँस ङवउ खररद 2,00,000.00
३ और्लध खररद कायििम 7,00,000.00
४ पि ुङवकास अन्त्तगित (८ हपे्त चल्िा) ङवतरण 4,00,000.00
५ घजुम्त गोट सधुार कायििम 6,00,000.00

जम्मा 20,00,000.00
लबस िाख रुपैंया मार ।
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कृङर् तर्ि  कायििम
ि.स. योजना ङववरण रकम रू. कैङर्यत

१ हाईिेजन्त्सङट स्याउको लबरुवा ङवतरण 30,00,000.00
५०% 
अनदुान

२ स्थानीय जातको स्याउको ङवरुवा ङवतरण 20,000.00
५०% 
अनदुान

३
कृङर् यजन्त्रकरण कायििम (ट्रयाक्टर, हाते ट्रयाक्टर, 
स्याउको जसुर, ग्राईन्त्िर अन्त्य)

13,00,000.00
५०% 
अनदुान

४
आरी, लसकेचर, चाना काट्न ेमेलसन, ईिेजक्ट्रक स्प्रयेर, 
हजारर ङवतरण कायििम

2,00,000.00
७५% 
अनदुान

५ र्ङटिगेसन सङहत थोपा लसंचाई 7,00,000.00
७५% 
अनदुान

६ कृर्क अविोकन भ्रमण 4,00,000.00
७ तरकारीको लमलनङकट लबतरण          1,40,000.00
८ तरकारीको प्याकेज प्रदििन 2,00,000.00

९ गहुँको लमलनङकट ङवतरण कायििम 1,00,000.00
७५% 
अनदुाऩ

१० कृर्क अलभमजुखकरण कायििम 1,80,000.00
११ कृर्क तालिम 3,00,000.00
१२ वालि संरक्षण सेवा-टेवा 2,00,000.00
१३ कायििम अनगुमन तथा भ्रमण खचि 2,00,000.00

१४ लसल्पोउलिन पिाङष्टक 2,40,000.00
७५% 
अनदुाऩ

१५ आवश्यकता अनसुारको कृङर् सामाग्री ङवतरण 2,00,000.00
१६ च्याउको ङवउ ङवस्तार कायििम 50,000.00
१७ सकु्ष्म तत्व ङवतरण कायििम 50,000.00
१८ मि ङवउ तथा कृङर् सामालग्र ढुवालन 4,40,000.00
१९ रसायलनक तथा प्राङ्गाररक मि ढुवालन 60,000.00

२० ट्याक्टर खररद 1200000.00
गत 
वर्िको

२१ ङवङवध 30,000.00
जम्मा 92,10,000.00

बयानब्बे िाख दि हजार रुपैंया मार ।
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स्वास्थ्य सेवा तर्ि

ि.स. योजना ङववरण रकम रू.
१ और्लध खररद 13,00,000.00

२ और्लध तथा अन्त्य सामाग्री ढुवानी (स्वास्थ्य चौकी सम्म समेत) 2,00,000.00

३ प्रयोगिाता सञ् चािन तथा व्यवस्थापन खचि 3,00,000.00
४ स्वास्थ्य चौकी तथा खोप जक्िलनको िालग र्लनिचर खररद 4,50,000.00
५ स्वास्थ्य चौकीहरुको िालग अजक्सजन लसलिन्त्िर खररद 4,00,000.00

६
सामदुाङयक स्वास्थ्य इकाई, ङावि सञ् चािन तथा व्यवस्थापन 
खचि

5,32,000.00

७
स्वास्थ्य संस्थाहरुको िालग उपकरण तथा सजजिकक सामान 
खररद

3,00,000.00

८ एक्स-रे सेवा सञ् चािन तथा व्यवस्थापन 1,00,000.00

९
स्वास्थ्य सम्बन्त्धी प्रलतलनलध तथा सरोकारवािाहरुसंग १ ददन े
अलभमजुखकरण

1,00,000.00

१०
आखँा, दाँत र पाठेघर सम्बन्त्धी लसङवर सञ् चािन तथा 
व्यवस्थापन खचि

2,00,000.00

११ गभिवती स्याहार प्रोत्साहान कायििम 1,00,000.00
१२ उत्कृष्ठ स्वास्थ्यकलमि र म.स्वा.स्व.से. िाई सम्मान कायििम 50,000.00
१३ खोप भण्िारणको िागी WHO प्रमाणीत ङिज 3,75,000.00
१४ आयुिवेददक लसङवर सञ् चािन तथा व्यवस्थापन 1,00,000.00

१५

ङवङवध (वाङर्िक सलमक्षा, लबजिुी, सञ् चार, हमु्िे स्वास्थ्य 
चौकीमा अनिाईन िाटा ईन्त्ट्रीको िागी वाई-र्ाई, नटे 
महििु, LMIS बैठक, Fire Extinguisher, खानपेालन जिान, 
मसिन्त्द, भ्रमण खचि आदद)

5,00,000.00

जम्मा 50,07,000.00
पचास िाख सात हजार रुपैंया मार ।
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ि.स. योजना ङववरण रकम रू.
१ िैजक्षक क्यािेन्त्िर प्राकािन 50,000.00
२ ङवद्यालथि भनाि अलभयान तथा घरदैिो कायििम सञ् चािन 50,000.00
३ गाउँपालिका स्तररय उत्कृष्ठ छारवजृत्त कायििम 35,000.00
४ EGRP कायििम 1,50,000.00
५ ECD को कक्षाकोठा व्यवस्थापन 2,00,000.00
६ अन्त् नपूणि मा.ङव. मा अलतररि ङियाकिाप 50,000.00
७ खेिकुद सामाग्री खररद 1,00,000.00
८ ङवङवध 1,00,000.00

जम्मा 7,35,000.00
सात िाख पैंतीस हजार रुपैंया मार ।

 जिक्षा तर्ि
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महिला विकास शाखा तर्फ
ि.स. योजना ङववरण रकम रू.

१
नतेतृ्व तथा क्षमता ङवकास तालिम (सबै 
विामा)

9,00,000.00

२
ददवसीय कायििम (सबै विािाई समेट्न े
गरी)

2,00,000.00

३
बािबालिकाको िागी कायििम (आवश्यक 
ठाउँमा)

1,00,000.00

४
अपाङ्गता भएका व्यिहरुका िालग (सबै 
विामा)

1,00,000.00

५ मङहिा सिजिकरणको िालग (सबै विामा) 18,00,000.00

जम्मा 31,00,000.00
एकतीस िाख रुपैंया मार ।
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ि.स. योजना ङववरण अनमुालनत रकम रू. कैङर्यत
१ सभिर लसस्टम सेटअप 5,00,000.00
२ ईन्त्टरकम एक्स्टेन्त्सन 40,000.00
३ नटेवङकि ङ र ईन्त्टरकम व्यवस्थापन 35,000.00
४ ईन्त्टरनटे एक्सेस व्यबस्थापन 80,000.00

५
ग्रपु वेभ एसएमएस लसस्टम(Bulk SMS 
System) स्थापना

30,000.00

६
प्राङवलधक तथा योजना िाखाका िालग 
िेक्सटक कम्प्यटुर तथा ल्यापटप खररद

5,00,000.00

७
कायाििय िेक्सटक कम्यूटरहरुको िालग 
UPS तथा Antivirus Software खररद

1,00,000.00

८
कमिचारी तथा जनप्रलतलनलधका िालग कम्प्यूटर 
तालिम (Basic to Intermediate Course)

3,00,000.00

९
विा सजचवहरुका िालग पजञ् जकरण (VERSP-
MIS सामाजजक सरुक्षा तथा घटना दताि 
सफ्टवेयर) तालिम

1,00,000.00

१०
कायाििय कामकाज सहज रुपिे सञ् चािनको 
िालग ङवलभन्त् न सफ्टवेयर(IPT, योजना, जजजन्त्स 
खाता व्यवस्थापन) सेटअप

-

११
लभिेज प्रोर्ाईि लिजजटाईजेसन 
(मन्त्राियसंगको सहकायिमा)

1,50,000.00

१२
ङवलभन्त् न कम्प्यूटर Accessories(Harddrives, 
Pendrives, USB Extension आदद) खररद

50,000.00

१३ प्राङवलधक खचि 50,000.00
१४ ङवङवध 1,00,000.00

जम्मा 20,35,000.00

सूचना प्रङवलध तर्ि  

लबस िाख पैंतीस हजार रुपैंया मार ।
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ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ सव्जे खोिामा कुिो ममित
२ न ेगरुु साङ्वो गरु्ामा ङवजिुी जिान
३ याक खकि मा ङवजिुी जिान
४ मनाङ िघ ुजिङवद्यतु ममित
५ खाङसारमा चोङगोसम्म ङवद्यतु ङवस्तार
६ ङपसाङ याकचीमा ङवद्यतु ङवस्तार

जम्मा

पनुश्च : मालथ उल्िेजखत योजनाहरुको रकम बाँिर्ाँि अजख्तयरी र बजेट प्राप्त भएपलछ मार गने गरर योजना 
छनौट गररएको छ ।

ङवद्यतु रोयल्टी अन्त्तगितका योजनाहरु

 

 

 

 

 

पवितारोहण रोयल्टी अन्त्तगितका योजनाहरु
ि.सं. योजनाको ङववरण रकम रु.
१ थोराङ पयिटकीय बाटो ममित
२ लतलिचो बाटो ममित
३ गंगापूणि ताि संरक्षण
४ ढुकुरपोखरी ताि संरक्षण

जम्मा

पनुश्च : मालथ उल्िेजखत योजनाहरुको रकम बाँिर्ाँि अजख्तयरी र बजेट प्राप्त भएपलछ मार गने गरर 
योजना छनौट गररएको छ ।  
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आगामी  आ.ि. २०७६/०७७ को राजश्ि अनुमान  

 

१) राजस्ि नीततिरु 

- अधिक आम्दानी िुने र्फ म, व्यिसाय र उद्योगिरुलाई करको दायरामा 
ल्याउने ।  
- स्िेच्छिक रुपमा कर ततनफ प्रोत्सािन गने िातािरण ससजफना ।  
- कर ततनुफ िाध्यता िोइन दातयत्ि िो भन्ने अििारणाको विकास गने 
।  
- प्राकृततक श्रोत तथा सािनिरुको समुधित व्यिस्थापन तथा सदपुयोग 
गने । सो अन्तफगफत ढुुंगा, माटो खानीिरु  
 

सुंिालन र उपभोग गने नीतत अबलम्बन गररनेि ।  
- करका दायरालाई सरल, सिज र िैज्ञातनक बनाउदै लैजाने 

- करका दायरािरु पहििान गरी गाउँपासलकालाई समदृ्ि र आत्मतनभफर 
बनाउनेतर्फ पिल गने । 
- ढुुंङ्गाखानीिरु सुंिालन गररने नीतत सलइनेि ।  
 

२) करका आिारिरु 

- कर योग्य आय भएका र्फ म, व्यिसाय र उद्योगिरु । 
- गाउँपासलकाबाट प्रदान िुने सेिा, सुवििा र अिसरिरु । 
- प्राकृततक श्रोत तथा सािनको उपयोग गरे िापत प्राप्त िुने रोयल्टी । 
 

३) आगामी आ.ि.को लाधग प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्िका दरिरु 
तनम्न अनुसार तय गररएको ि । 
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यस गाउँपासलकाको आन्तररक आम्दानीको लाधग आ.ि. ०७६/०७७ मा 
तनम्नानुसारको सेिा शुल्क तथा दस्तुर लगाउने गरी पेश गरेकी िु । 
 

ि.सं. ङववरण रकम रु. कैङर्यत
क गाउँपालिका कायािियबाट  प्रदान गररन े सेवामा

१ लसर्ाररस दस्तरु  रु 500.00
२ Consultation प्रमाजणत  रु 500.00
३ व्यवसाय दताि  रु 1,000.00
४ नक्सा पास
५ जलिवटुी लनकासा कर
अ वन िसनु  रु 300.00 प्रलत के.जी.
आ धपुी  रु 10.00
इ जजम्बु  रु 10.00
ई ङटम्मरु  रु 10.00
ए यासािगमु्बा  रु 15,000.00

६ न्त्याङयक जररवाना
ख विा कायािियबाट प्रदान  गररन े सेवामा

१ लसर्ाररस दस्तरु  रु 200.00
२ नागररकता  तथा प्रलतलिङप नागररकता लसर्ाररस  रु 300.00
३ नाता  प्रमाजणत नपेािी  रु 300.00
४ नाता  प्रमाजणत अंग्रजी  रु 500.00
५ नावािक नागररकता लसर्ाररस  रु 300.00
६ घर बाटो लसर्ाररस मोटर बाटोिे नछोएको  रु 300.00
७ घर बाटो लसर्ाररस मोटर बाटोिे छोएको  रु 500.00
८ ङवलभन्न प्रकृलतका अंग्रजी लसर्ाररस तथा प्रमाजणत  रु 500.00
९ व्यजिगत प्रयोजनका लसर्ाररसहरु  रु 300.00
१० साविजलनक कायािियका िालग लसर्ाररस लनिलु्क
११ छारवजृत्त लसर्ाररस  रु 200.00
१२ अपाङ्ग तथा असहायको लसर्ाररस लनिलु्क
१३ घटना दताि जररवाना लनयमानसुार
१४ आय प्रमाजणत ०.१ प्रलतित
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१५ अचि सम्पलत मलु्याङ्कन २० िाख सम्मको ०.१ प्रलतित
२० िाख १ करोि सम्मको ०.५ प्रलतित
१ करोि मालथ ०.२५ प्रलतित

१६ ङवद्यतु लसर्ाररस  रु 300.00
१७ नाम संिोधन, नाम छुट तथा दईु नाम लसर्ाररस  रु 300.00
१८ स्थाई वा अस्थाई बसोबास सम्बजन्त्ध लसर्ाररस  रु 300.00
१९ नाम, थर, जन्त्मलमलत संिोधन लसर्ाररस  रु 300.00
२० सम्बन्त्ध ङवच्छेद भएको लसर्ाररस  रु 500.00
२१ व्यवसाय दताि प्रमाण परको नक्कि प्रलत  रु 500.00
२२ घर लनमािण सम्पन्न लसर्ाररस (आर.लस.लस.)  रु 500.00
२३ घर लनमािण सम्पन्न लसर्ाररस (कच्ची घर)  रु 300.00
२४ नीजज के्षरका रुख कटान लसर्ाररस  रु 100.00
२५ ङवलभन्न दलित, जनजालत तथा घर प्रमाजणत  रु 300.00
२६ कर जक्ियर लसर्ाररस नपेािी  रु 300.00
२७ खानपेालन  सम्बजन्त्ध लसर्ाररस  रु 300.00
२८ उद्योग दताि नङवकरण लसर्ाररस

अ साना  रु 500.00
आ मझौिा  रु 800.00
इ ठूिा  रु 1,200.00

२९ घर ढिान गदाि बाटो प्रयोग सम्बन्त्धी लसर्ाररस  रु 300.00
ग सम्पजत्त कर तर्ि

१ घर कर
अ सामान्त्य घर  रु 20.00 प्रलत वर्ि
आ मध्यम घर  रु 50.00
इ पक्की घर  रु 100.00

२ मािपोत दस्तरु
अ न्त्यनुतम  रु 10.00
आ प्रलत रोपलन प्रलत वर्ि  रु 10.00
30 dgf]/`hg s/ 500
31 *s'd]G^ «L lgdf{)f 1000  
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अन्त्तत: आ.व. ०७६/०७७ यस मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको यो 
बजेट तजुिमा गनि प्रत्यक्ष तथा अपत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुिहनुे यस गाउँपालिकाका 
अध्यक्ष तथा कायिपालिकाका सदस्यहरु, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत िगायत सम्पूणि 
कमिचारीहरु, ङवर्यगत ङवज्ञहरु, नागररक समाजका ङवलभन्त् न महानभुावहरु र 
संचारकमीहरुबाट प्राप्त सझुाव र सहयोगका िागी हृदयदेजख घन्त्यवाद ददँदै यो 
सम्बोधन यही अन्त्त गदिछु । 

 

धन्त्यवाद । 

 

लमलत: २०७६ साि,                   मेङ् ख ुगरुुङ 

        असार ३० गते,         उपाध्याक्ष 

        सोमबार          मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिका 
        गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

    हमु्िे, मनाङ 
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