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आदरणीय गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

रे्पालमा ववगत लामो समय देखि हदैु आएको ववलभन्न िालका राजरै्लतक आन्दोलर् र त्यसबाट 
्रसाप्त हुँदै आएका उपलखधिहरुको संरक्ष ण, सम्बर्द्ुर् तथा व्यवस्थापर् गरे् सन्दभमुा वव.सं.२००७ 
साल देखि अपदरो रहेको संवविार्सभा मारु्त रे्पालको संवविार् जर्ताले चरेु्को 
जर््रसलतलर्िीहरुबाटै लर्माुण गर् ुपाउर् ुपदुछ भन्ने रे्पाली जर्ताको माग वव.सं.२०७२ साल 
असौज ३ गते रे्पालको संवविार् जारी भए पश्चात मातै्र पदरा भएको छ । यसरी राजरै्लतक 
आन्दोलर् र पररवतरु्को माध्यमबाट रे्पाली जर्तालाई सावभुौम बर्ाउर् ववलभन्न समयका 
राजरै्लतक आन्दोलर्मा होलमरे् क्रममा शाहदत ्रसाप्त गर्ु ुहरेु् ज्ञात-अज्ञात शहीदहरु ्रसलत गवहरो 
स्मरण गदै हार्दुक समवेदर्ा ्रसकट गर् ुचाहन्छु । 

आदरणीय सदस्य्यदहरु ! 

वव.सं.२०७४ साल बैसाि ३१ गते सम्पन्न भएको स्थार्ीय तहको लर्वाुचर् पश्चात मंगला 
गाउँपाललकामा पलर् गाउँपाललकाको गाउँसभा, न्यायपाललका र कायपुाललका गठर् भै चाल ु
आलथकु वर् ु२०७४/७५ को र्ीलत तथा कायकु्रमहरुको तजदमुा गरी कायाुन्वयर्को अवस्थामा 
रहेका छौं साथै आगामी आ.व. २०७५/०७६ को तजुमुा गरे् काय ुसमेत सम्पन्न गदैछौं । 
यस सन्दभमुा हामीलाई अमदल्य मतदार् गरी मंगला गाउँपाललकाको एकीकृत ववकास तथा 
समवृर्द्का लालग खजम्मेवारी ्रसदार् गर्ु ुभएकोमा आम मतदाता्यदहरुलाई हार्दुक िन्यवाद र्दर् 
चाहन्छौं । 

र्याँ पररवतरु् पलछ आम र्ागररकले अवश्य पलर् र्याँपर्को अपेक्ष ा र आशा गर्ु ुअस्वभाववक 
होईर् । यसरी र्याँपर्को अपेक्ष ा गदै गदाु ्रसाप्त हरेु् हरेक ्रसकारको र्याँपर्को दीगोपर्ा ्रसलत 
पलर् हामी सजग हरु् जरुरी हनु्छ ।यसै सन्दभमुा चाल ुआ.व.का लालग गत आ.व.मा ्रसस्ततु 
र्ीलत तथा कायकु्रम, राजश्वको पदवाुर्मुार्, योजर्ा तथा कायाुन्वर्को अवस्था र आय व्ययको 
ववश्लरे्ण गरी आगामी आलथकु वर् ु मंगला गाउँपाललकामा सञ्चालर् हरेु् ववकासका 
वक्रयाकलापहरुलाई जरु्सकैु ्रसकारले पलर् दीगो तथा एकीकृत तवरले अगालि बढाउर् ुपदुछ 
। यही वास्तववकतालाई हृदयगंम गदै र्ीलत तथा कायकु्रमहरुको तजदमुा गररएको छ ।  

 चाल ुआ.व. २०७४/२०७५ का लालग ललइएका लर्लत तथा कायकु्रमको सलमक्ष ा गरररहँदा 
लर्लत तथा कायकु्रमको कायाुन्वर् भएको महशसु भएकोछ । गाउँपाललकाले ललइएको लर्लत 
अर्रुुप कृवर् तथा पशपुालर् क्ष ेत्रमा उल्लेखिए ्रसगलत भएकोछ ।योजर्ा कायाुन्वयर्को 
अवस्थालाइ मलु्याकर् गरररहँदा गाउँपाललका र विास्तरका र्मरु्ा योजर्ाहरु लर्माुण गरररहँदा 



ववस्ततृ योजर्ा ्रसलतवेदर् तयार गरी कायाुन्वर् गर्ु ुपरे् देखिन्छ ।समदुाय स्तरवाट योजर्ा 
छर्ौट गरी विा सलमलतवाट ्रसाथालमकरण गरी गाउँपाललकामा पेश गरररहँदा एक वस्ती एक 
योजर्ालाइ ्रसाथालमकताका साथ पेश भएमा सर्ल कायाुन्वयर् हरेु् देखिन्छ भरे् विास्तरवाट 
स-सार्ा टुके्र योजर्ाहरु माग भइ कायाुन्वयर्को अवस्थामा ्रसाववलिक रुपमा जवटलता रहेकोछ 
साथै उपभोक्ताहरुलाई पलर् कर्ठर् पैदा भएको देखिन्छ ।   

अब म यहाँहरु समक्ष  मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७५/२०७६ को लालग तजदमुा 
गररएको र्ीलत तथा कायकु्रमहरु ्रसस्ततु गरे् अर्मुलत चाहन्छु । 

१) समाजले हरेक राजरै्लतक पररवतरु् पश्चात ्आलथकु–सामाखजक समवृर्द्को अपेक्ष ा रािेको 
हनु्छ । त्यसैले मंगला गाउँपाललकाका आम र्ागररकहरुको अपेक्ष ालाई सोही सन्दभमुा 
आत्मसात गदै उर्ीहरु कै सक्रीय सहभालगतामा समरृ्द् समाज लर्माुणको कायरु्दशामा अगालि 
बढ्र् आवश्यक परे् सबै वक्रयाकलापहरुलाई अंलगकार गरे् र्ीलत ललईरे् छ । 

२) मंगला गाउँबासीको ववद्यमार् चाहर्ा र आवश्यकतालाई उपलधि लसलमत सािर् र 
्ोतबाट एकै पटक र एकै आलथकु वर्मुा सम्बोिर् गर् ुसवकरे् अवस्था र्रहरे् भएकोले यी 
समस्यालाई ्रसाथलमकताका आिारमा क्रमशः सम्बोिर् गदै जारे् र्ीलत ललईरे्छ । 

३) समाजमा ववद्यमार् आलथकु, भौलतक, शैखक्ष क, सामाखजक/साँस्कृलतक, जातीय तथा लैविक 
ववभेदहरुलाई न्यदलर्करण गदै समतामदलक समाज लर्माुणमा जोि र्दईरे् छ । 

४) स्थार्ीय ववकास ्रसकृयालाई दीगो ववकासको अविारणा अर्सुार अगालि बढाउर् सवकएर् 
भरे् यसले ववर्ाशलाई पलर् लर्म्त्याउर् सक्रे् भएकोले ववकासका वक्रयाकलापहरुलाई दीगो तथा 
एकीकृत ववकासको अविारणा अर्सुार स्थार्ीयबासीको सक्रीय सहभालगतामा गाउँपाललकाको 
दीगो तथा एकीकृत ववकास योजर्ा तयार पारी कायाुन्वयर् गरररे् छ । 

५) गाउँपाललकालाई आलथकु क्ष ेत्रमा समेत आत्मलर्भरु बर्ाउँदै लैजार् अत्यावश्यक छ । 
त्यसैले गाउँपाललकामा कर राजश्व र गैरकर राजश्वको दायरालाई र्रावकलो पादै हरेक 
र्ागररकलाई कर र राजश्व अलर्वाय ु लतर्ु ु पदुछ भन्ने वास्तववकतालाई आत्मसात गरे् र्ीलत 
ललईरे्छ । 

६) समाजको आलथकु समवृर्द् उपलधि ्ोत र सािर्को वैज्ञालर्क व्यवस्थापर्मा भर परे् 
भएकोले मंगला गाउँपाललकामा रहेका हरेक ्ोत-सािर्हरुको यथोखचत व्यवस्थापर्लाई उच्च 
्रसाथलमकता र्ददै आन्तररक आयको दायरालाई बढाउरे् र्ीलत ललईरे्छ । 



७) गाउँपाललका अन्तगतु ववद्यलुतकरण हरु् बाँवक रहेका ग्रालमण क्ष ेत्रलाई आगामी दईु वर् ु
लभत्र ववद्यलुतकरण गरे् कायलुाइ संघ र ्रसदेशको समन्वय र सहयोगमा सम्पन्न गरररे् छ । 

८) गाउँपाललका अन्तगतुका भौलतक तथा अन्य कुरै् पलर् ववकास ्रसकृयालाई पदणरुुपले 
एकीकृत, जर्मिुी तथा पारदशी बर्ाउदै सबै ्रसकारका अलर्यलमततालाई न्यदलर्करण गदै आम 
र्ागररकलाई सशुाशर्को ्रसत्याभदलत हरेु् व्यवस्था लमलाईरे् छ । 

९) गाउँपाललकामा हरु् सक्रे् सम्भाववत आलथकु तथा अन्य अलर्यलमतताहरुलाई पदणतुः 
लर्यन्त्रण तथा लर्यमर् गर्कुा लालग हरेक मवहर्ा ्रसमिु ्रसशासवकय अलिकृत मारु्त ्
कायपुाललकाको बैठकमा अध्यक्ष  समक्ष  ववस्ततृ आलथकु ्रसलतवेदर् ्रसस्तलुतकरण गर्ुपुरे् 
व्यवस्थालाई किाईका साथ लागद गरररे् छ । 

१०) मंगला गाउँपाललकामा लसँचाईको आवश्यक व्यवस्था गदै कृवर् र पशपुालर् क्ष ेत्रलाई 
क्रमशः व्यवसावयक बर्ाउँदै लैजारे् र्ीलत ललईरे् छ । 

११) स्थार्ीय उत्पादर् र बजारीकरणमा देिा परररहेको ववद्यमार् असन्तलुलत मदल्यावस्थालाई 
वैज्ञालर्क तथा व्यवहाररक ढिले लर्यन्त्रण तथा सन्तलुर् कायम गर् ु आवश्यक परे् 
जर्चेतर्ामदलक कायकु्रमहरु सञ्चालर्मा जोि र्दईरे् छ ।  

१२) मंगला गाउँपाललकाका हरेक गाउँ वखस्तलाई ग्रालमण सिक सञ्जालमा क्रलमक रुपमा 
जोलिरे् छ । यस ्रसकारका सिकहरुलाई हररत सिकको अविारणा अर्सुार स्थार्ीय 
जर्सहभालगताको आिारमा समेत हरेक विामा पगु्र् कखम्तमा एक र्मदर्ा सिक लर्माुणको 
थालर्ी कायलुाइ लर्रन्तरता गरे् र्ीलत ललईरे् छ । 

१३) समरृ्द् समाज लर्माुणको पररकल्पर्ालाई साकार पार्कुा लालग समाजमा रै्लतकवार्, 

कतवु्यलर्ष्ठ र उत्तरदावय र्ागररकको आवश्यकता पदुछ । यसका लालग गाउँपाललकाले आगामी 
आलथकु वर्देुखि रै् “एकीकृत समाखजक पररवतरु्का लालग ्रसखशक्ष ण (Schooling for Integrated 

social change ) कायकु्रम सञ्चालर् गरे् र्ीलत ललईरे्छ । 

१४) समाजमा ववद्यमार् दण्िवहर्ता, उ्ंृिलता, अशाखन्त जस्ता अवस्थालाई लर्रुत्सावहत पादै 
स्थार्ीय र्ागररकलाई अववलम्ब शाखन्त, अमन्चयर् तथा सशुाशर्को ्रसत्याभदलत हरेु् र्ीलत ललईरे् 
छ । 

१५) समाजमा ववद्यमार् िमु्रपार्, मध्यपार् तथा लागद पदाथकुो ददव्यसुर्ीलाई किाईका साथ 
लर्रुत्सावहत र लर्यन्त्रण पारे् लर्यमहरुको तजदमुा गरी लागद गरररे् छ । 



१६) मंगला गाउँपाललकामा आगामी ४ वर्मुा उद्योग तथा स्व-रोजगारको पदवाुिार तयार पारी 
१० वर् ुसम्म बेरोजगारीताको अन्त्य गरे् र्दशामा सम्पदण ु वक्रयाकलापहरुलाई केन्रीत गर् ु
मंगला गाउँपाललका अन्तरगत उद्योग तथा व्यवसायका साथै लघ–ुऔद्योलगक क्ष ेत्र (Micro 

industrial Area)  को स्थापर्ाको लालग सम्भाव्यता अध्ययर् गरररे् छ । 

१७) मंगला गाउँपाललकामा बेरोजगाररताको अन्त्य गरे् लक्ष्य अर्रुुप स्वरोजगाररताको लालग 
उद्यम तथा व्यवसाय गर् ुईच्छुक र्ागररकहरुलाई सम्बखन्ित उद्यम तथा व्यवसायसँग सम्बखन्ित 
ज्ञार्, सीप, िारणा तथा ्रसववलिमदलक ताललम उपलधि गराउरे् व्यवस्था लमलाईरे् छ । 

१८) आिारभदत खशक्ष ालाई अलर्वाय ुतथा लर्ःशलु्क र माध्यालमक खशक्ष ालाई लर्ःशलु्क गरे् 
संघीय सरकारको र्ीलतलाई मंगला गाउँपाललकामा पलर् कायाुन्वयर् गरररे् छ । 

१९) मंगला गाउँपाललकाका हरेक खशक्ष ण सँस्थाहरुलाई उर्ीहरुले तयार पारेको ववद्यालय 
सिुार योजर्ा (School Improvement Plan-SIP) को आिारमा मातै्र कायकु्रमहरु ्रसदार् गरररे् 
छ । खशक्ष ाको गणुस्तर अलभववृर्द्को लालग खशक्ष णमा सदचर्ा तथा सञ्चार ्रसववलि (Information 

and Communication Technology-CIT)  को ्रसयोग बढाउदै ललगरे् छ । शदन्य दरबखन्द रहेका 
ववद्यालयहरुमा खशक्ष क दरबखन्द थप गर्कुा लालग ्रसदेश तथा संघीय सरकारमा आवश्यक पहल 
गरररे् छ ।साथै शैखक्ष क गणुस्तर र ववद्याथी संख्याको आिारमा योग्यता पगुेका गखणत, ववज्ञार्, 
अंग्रजेी ववर्यको ववर्य खशक्ष कका लालग अर्दुार्को व्यवस्था लमलाइरे् छ एवं शनु्य दरवन्दी 
रहेका आिारभतु ववद्यालयमा लागत सहभालगताको आिारमा खशक्ष क व्यवस्थापर् गरीरे् छ । 

२०) मंगला गाउँपाललका अन्तरगतका खशक्ष ण सँस्थाहरुमा अध्ययर् तथा अध्यापर् गरे् खशक्ष क 
तथा ववद्याथीहरुको सजृरु्शीलतालाई अलभववृर्द् गर् ुएक अर्शुन्िार् कोर्को स्थापर्ा गरी खशक्ष क 
तथा ववद्याथीहरुको िोज तथा अर्शुन्िार्मदलक ्रसस्तावर्ा-पत्रको आिारमा िच ु गरे् र्ीलत 
ललईरे् छ । 

२१) पखश्चम म्याग्दी क्ष ेत्रमा रहेको एक मात्र मंगला खशक्ष ा क्याम्पसलाई वहवुवर्यक 
क्याम्पसमा रुपान्तरण गर्कुा लालग आवश्यक परे् आिारभदत आलथकु, भौलतक तथा अन्य 
व्यवस्थापकीय क्ष ेत्रमा क्रमशः सहयोग गदै जारे् र्ीलत ललईरे् छ । 

२२) िेलािीहरु राष्ट्रका गौरव, ई्जत र ्रसलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्तगतु रहेका 
आम िेल्रसमेी यदवाहरुलाई गोलबर्द् गदै उर्ीहरुको चाहर्ा र आवश्यकता अर्सुारको िेल 
ववकास गर् ुअत्यावश्यक आलथकु तथा भौलतक पदवाुिार तयार पादै जारे् र्ीलत ललईरे् छ । 



२३ मंगला गाउँपाललका अन्तरगत बजार ववकास भैसकेका स्थार्हरुमा र्ोहरमैला 
व्यवस्थापर् गर् ुगररएको ल्याण्िवर्ल साईटको सरुखक्ष त व्यवस्थापर् गदै बजार क्ष ेत्रमा क्रमशः 
ढल-लर्कासको समेत व्यवस्था गदै जारे् र्ीलत ललईरे् छ । 

२४) मंगला गाउँपाललका अन्तरगत रहेका हरेक गाउँटोल तथा वखस्तका र्ागररकहरुको 
सामवुहक बैठक/भेला गर्कुा लालग उर्ीहरुको पायक परे् स्थार्मा क्रमशः एकीकृत सामदुावयक 
भवर्को लर्माुण गर् ुसहयोग गरररे् छ । 

२५) मंगला गाउँपाललकाको समग्र पयाु-पयटुर् ववकासलाई आय-आजरु्को ्रसमिु क्ष ेत्रको 
रुपमा ववकास गर् ु“मंगला गाउँपाललका राउण्ि टे्रक” को सम्भाव्यता अध्ययर् यसै आलथकु 
वर्मुा सम्पन्न गरी सोही अध्ययर्को लर्ष्कर् ुअर्सुार आवश्यक योजर्ा तथा कायकु्रमहरु तजदमुा 
र कायाुन्वयर् गरररे् छ । 

२६) यस गाउँपाललका अन्तरगतका कुरै् पलर् र्ागररकले आफ्र्ो र्ीखज आवादी जग्गालाई 
बाँझो राख्न र्पाईरे् र्ीलत ललईरे् छ । बाँझो राखिएको उत्पादर्शील र्ीखज आवादी जग्गालाई 
स्थार्ीय र्ागररकले जरु्सकैु तवरले उत्पादर्शील बर्ाउर् भन्ने उर्द्ेश्यले उक्त बाँझो जग्गाको 
लतरो (कर) को दरलाई उच्च बर्ाउदै ललगरे् छ ।साथै वाँझो िेतहरुमा उपयकु्त िेलत ्रसववलि 
अपाइरे्छ । 

२७) मंगला गाउँपाललका अन्तगतु रहेका भार्ा, सँस्कृलत, साँस्कृलतक–िालमकु तथा ऐलतहालसक 
स्थलहरुको संरक्ष ण तथा संबर्द्ुर्का लालग आवश्यक योजर्ाहरु तय गरी सञ्चालर् गरररे्छ । 

२८) यस गाउँपाललका अन्तरगत भौगोललक तथा पयाुवरणीय वहसाबले सम्भव हरेु् उच्च 
मदल्यदरका जिीबटुी ्रसजालतहरुको व्यवसावयक िेलत ववस्तारलाई ्रसाथलमकताका साथ अगालि 
बढाउरे् र्ीलत ललईरे् छ ।  

२९) गाउँपाललका अन्तरगत रहेका िाली, पलत ुजग्गा, चउर, र्दी उकास क्ष ेत्र तथा सिक 
वकर्ाराको िाली स्थार्हरुको लगत तयार पारी स्थार्ीय सहभालगताको आिारमा जलिवटुी 
लगाएत िालेघाँस भद-क्ष य रोकथाम हरेु्गरी व्यापक वकृ्ष ारोपण गरी हराभरा गराउरे् र्ीलतको 
अवलम्बर् गरररे् छ । 

३०) यस गाउँपाललका अन्तरगत रहेका िलर्ज वस्तहुरुको उत्िर्र् ् तथा व्यवस्थापर्का 
लालग सबै ्रसकारका िलर्ज वस्तहुरुको उपलधिताको सम्भाव्यता अध्ययर्का लालग ्रसदेश एवं 
संघीय सरकारसंग वजेट उपलव्िताका लालग अर्रुोि गरररे्छ ।  



३१) आम र्ागररकले पाउर् ुपरे् आिारभदत स्वास््य सेवालाई अलर्वाय ुगराईरे् छ । यसको 
लालग मंगला गाउँपाललका अन्तरगतका सबै स्वास््य सँस्थाहरुको सदुृढीकरण गदै अलिकाँश 
र्ागररकहरुलाई पायक परे् र्खजकको स्थार्मा स्वास््य परीक्ष ण केन्र ििा गरी मालसक रुपमा 
लर्ःशलु्क स्वास््य परीक्ष ण गरे् व्यवस्था गरररे् छ ।साथै आवश्यक और्िीहरुको सहज आपलुत ु
ववतरणलाइ सलुर्खश्चता गरररे्छ ।  

३२) स्वास््य ववमालाई सबै र्ागररकहरुका लालग अलर्वाय ुगरररे् छ । मंगला गाउँपाललका 
अन्तरगत बसोबास गरे् अलत गरीव पररवारलाई लर्ःशलु्क स्वास््य ववमाको व्यवस्था लमलाईरे् 
छ । 

३३) मंगला गाउँपाललका अन्तरगत सम्पादर् हरेु् हरेक ्रसकारका ववकास वक्रयाकलापहरु 
तोवकएको मापदण्ि अर्रुुप रै् उत्कृष्ट तररकाले सम्पादर् गरे् जर््रसलतलर्िी, कमचुारी तथा 
खशक्ष कहरुलाई उखचत परुस्कार तथा सम्मार् गरे् र्ीलतलाई आलथकु वर् ु२०७४/७५ देखि रै् 
लागद गरररे् छ । 

३४) गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालर् हरेु् ऐलतहालसक तथा साँस्कृलतक वा अन्य कुरै् पलर् 
स्थार्ीय पवहुरु गाउँपाललकाले आरै् आयोजर्ा गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा लर्यमपदवकु 
दताु भएका सँघसँस्थाहरुले गाउँपाललकाको पदव ुस्वीकृलत ललएर बढीमा ५ र्दर् मातै्र कायकु्रम 
सञ्चालर् गर् ुपाईरे् व्यवस्था लागद गरररे् छ । 

३५) दललत, जर्जालत, मवहला, अपािता भएका र्ागररक, र्द्न्द वपलित, यदवा, ्येष्ठ र्ागररक, 

बालबाललका समेतलाई ्रसत्यक्ष  लाभ पगु्रे् िालका कायकु्रमहरु तत ्तत ्क्ष ेत्रका र्ागररकहरुको 
चाहर्ा, आवश्यकता र पेश भएको ्रसस्तावर्ा-पत्रको आिारमा कायकु्रमहरु छर्ौट गरी सञ्चालर् 
गरे् र्ीलत ललईरे् छ । 

३६) ्रसाकृलतक ्रसकोप, जलवायद पररवतरु्, जल उत्पन्न ्रसकोप आर्दको न्यदलर्करण तथा 
व्यवस्थापर् गर्कुा लालग आवश्यक कायकु्रम बर्ाई कायाुन्वयर् गरररे् छ ।  

३७) मंगला गाउँपाललका क्ष ेत्र अन्तरगतका ऐलतहालसक, पदराताखत्वक, सामाखजक-साँस्कृलत 
महत्वका लोपोन्मिु वस्तहुरुको संरक्ष ण, सम्बर्द्ुर् तथा व्यवस्थापर् गर्कुा लालग एक 
संग्रहालयको स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गरररे् छ । 

३८) गाउँपाललकालाई भौलतक रुपमा सबल र सक्ष म बर्ाई भौलतक ववकास ्रसकृयालाई सरल 
र सलुभ तररकाले अर्वरत रुपमा अगालि बढाउर्को लालग लर्माुण कायकुा मेलसर्री उपकरणहरु 
समेत क्रमशः व्यवस्था गदै जारे् र्ीलत अवलम्बर् गरररे् छ । 



३९) मंगला गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालर् हरेु् भौलतक ववकासलाई सचुारु गर् ु “बखस्त 
ववकास, शहरी योजर्ा तथा भवर् लर्माुण सम्बखन्ि आिारभदत लर्माणु मापदण्ि, २०७२” मा 
उल्लेि भएका ्रसाविार्हरुलाई आिार मान्दै यस गाउँपाललकाको लालग उपयकु्त र व्यावहाररक 
मापदण्ि समेत तयार पारी लागद गरररे् छ । 

४०) मंगला गाउँपाललका अन्तगतु सञ्चालर् हरेु् भौलतक पदवाुिारका ववकासलाई स्थार्ीय 
र्ागररकहरुले थप अपर्त्वको अर्दभतुी गरुर् भरे्र यस्ता योजर्ा तथा कायकु्रमहरु सञ्चालर् 
गदाु कखम्तमा १५ ्रसलतशत रकम बराबरको स्थार्ीय जर्सहभालगता (र्गद र वस्त ुवा ्म) 
जटुाउरे् र्ीलत ललईरे् छ ।  

४१) मंगला गाउँपाललका अन्तगतुको ्ोत र सािर्को पररचालर्बाट सम्पन्न गर् ुर्सवकरे् 
योजर्ा तथा कायकु्रमहरुलाई ्रसदेश तथा संघीय सरकार समक्ष  पेश गरी उक्त योजर्ा तथा 
कायकु्रमहरु ्रसाप्त गर् ुववशेर् पहल समेत गरररे् छ । 

४२) व्यसावयक कृवर् तथा पशपुालर्को लालग कायवुवलिको आिारमा अर्दुार्को व्यवस्था 
लमलाइरे् छ ।  

४३) जैववक मल उत्पादर्लाई थप ्रसभावकारी र उपयोगी वर्ाउर्लाइ यस गाउँपाललका 
अन्तरगत ववलभन्न माध्यालमक ववद्यालय तथा सावजुलर्क स्थलमा मार्वमतु्र संकलर् गर् ु
शौचालयको लर्माुण गरररे्छ ।  

४४) अलतववपन्न वगकुो  आिारभतु आवश्यकतामा रहेको सरुखक्ष त वासको व्यवस्थाका लालग 
िरले छाएका घरलाइ ववस्थावपत गरी ककुटपाताले छाउरे् आवश्यक व्यवस्था गरररे् र्ीलत 
ललइरे्छ ।  

४५) आगालम आलथकु वर्मुा संयदक्त लगार्ीमा आयोजर्ा कायाुन्वयर्का लालग समपरुक कोर्को 
व्यवस्था गरररे्छ ।  

४६) गाउँपाललका ववपद् कोर् स्थापर्ा गरी ववपद व्यवस्थापर् कायलुाइ सहजरुपमा समािार् 
गरररे्छ । 

४७) शैखक्ष क खशक्ष ाको गणुस्तरमा सिुार गर्कुो लालग खशक्ष कको पेशागत क्ष मता अलभववृर्द् 
गरररे् छ । 

४८) आलथकु रुपले महत्वपदण ुजिीवटुी, कृर्ी, वर् तथा गैरकाष्ठ वर् पैदावारको व्यवसावयक 
िेलत र उत्पादर् ववृर्द्लाइ ्रसोत्साहर् गरररे्छ ।  



४९) गाउँपाललका लभत्रको ववकासको स्तर (Development Standards ) लाई एकरुपता ल्याउन 
आवश्यक पने कानुनी तथा प्राववधिक व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

५०) गाउँपाललका क्ष ेत्रमा कायकु्ष ेत्र रहेका उत्पादर् तथा सेवामलुक सहकारी संस्थाहरुको 
सदुृढीकरणका लालग सहकारी ऐर् अर्सुार सहयोगको ्रसकृयालाइ अगालि वढाइरे्छ ।  

५१) सरुखक्ष त, स्वच्छ र सलुभ िारे्पार्ीको व्यवस्था गर्कुा लालग लमटर जलित एक घर 
एकिारा िारे्पार्ी योजर्ा लर्माुण कायलुाई ्रसाथालमकता साथ कायाुन्वयर् गरे् गराउरे् लर्लत 
ललइरे्छ ।  

५२) संचार माध्यम र यसमा संलग्र् सवैपक्ष को ववकास र समवृर्द्लाई ध्यार् र्ददै स्थार्ीय 
तहमा समेत संस्थागत ववकास गरररे्छ ।   

आदरणीय सदस्य्यदहरु ! 

्रसस्ततु र्ीलत अर्सुार मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायकु्रमको तजदमुा तथा ्रसस्ततु हरेु् 
कुरामा सम्पदण ुसदस्य्यदहरुमा ववश्वस्त गराउर् चाहन्छु । ्रसस्ततु र्ीलतलाई यसकै मम ु र 
भावर्ा अर्सुार कायाुन्वयर् गर्कुा लालग आवश्यक ऐर्, कार्दर् तथा लर्देखशकाहरुको तजदमुा 
गरररे् छ । ्रसस्ततु र्ीलतको मम ुर भावर्ा अर्सुार तजदमुा भएका सबै ऐर्, लर्यमहरुको किाईका 
साथ लागद गरररे् छ । समाज पररवतरु्को यस महत्वपदण ुर अत्यावश्यक कायमुा आम मंगला 
गाउँपाललकाबासीहरुको सदैव पदण ुसाथ, समथरु् र सहयोग रही रहरे् छ भन्ने अपेक्ष ा राख्दछु 
।  

   िन्यवाद ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



मंगला गाउँपाललकाको तेस्रो गाउँसभामा  

आदरणीय उपाध्यक्ष  ्ी सजृर्ा के.सी.्यद्ारा ्रसस्ततु गर्ु ुभएको 

आलथकु वर् ु२०७५/२०७६ को 

मंगला गाउँपाललकाको वावर्कु कायकु्रम तथा बजेट 

 

 

मंगला गाउँपाललका 

बालबयाचौर, म्याग्दी 

१० असार, २०७5 

 

 



आदरणीय अध्यक्ष  तथा गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

१. लामो समयको राजरै्लतक आन्दोलर् र त्यसबाट ्रसाप्त उपलखधिको रुपमा र्ेपालमा संवविार् 

सभाको दईु वटा ऐलतहालसक चरु्ावहरु सम्पन्न भै र्ेपालको संवविार् जारी भयो । यो उपलखधिका 

लालग र्ेपालमा सञ्चालर् भएका ववलभन्न राजरै्लतक आन्दोलर्हरुमा आफ्र्ो ्यार्को बललदार् गरी 

शाहदात ्रसाप्त गर्ु ुहरु्े सम्पदण ुज्ञात–अज्ञात शहीदहरु ्रसलत हार्दुक ्र्द्ाञ्जली अपणु गर् ुचाहन्छु र घाईते 

तथा बेपत्ता हरु् ु भएका सम्पदण ु र्ागररकहरु ्रसलत सम्मार् व्यक्त गर् ु चाहन्छु । राजरै्लतक तथा 

सामाखजक पररवतरु्का लालग र्ेततृ्वदायी भदलमका लर्वाुह गर्ु ुहरु्े सम्पदण ुअग्रजहरु ्रसलत आदरभाव ्रसकट 

गदुछु ।  

२. वव.सं. २०७० को आमलर्वाुचर्को माध्यमबाट र्ेपाली जर्ताले छार्ेका जर््रसलतलर्िीहरु भएको 

संवविार् सभा्ारा वव.सं.२०७२ साल असौज ३ गते र्ेपाली जर्ताकै लालग बर्ाईएको र्ेपालको 

संवविार् जारी भै कायाुन्वयर्मा आइसकेको छ । मंगला गाउँपाललकाका हामी सम्पदण ुर्ागररकहरु 

आफ्र्ो स्थार्ीय ववकास ्रसलत वहृत चासो र िाँचोको अर्भुदलत गरररहेका छौं । यसबाट हामी सबै हाम्रो 

चौतर्ी ववकासमा समावहत हरु् तत्पर भएका छौं । 

३. लामो समयदेखि हाम्रा स्थार्ीय लर्कायहरु जर््रसलतलर्िी ववहीर् भएको यथाथ ुहामी सबै सामद 

छलिुै लथयो । यस बीचमा आम र्ागररकहरुले आफ्र्ो जर््रसलतलर्िी मारु्त ् आफ्र्ो समस्या र 

चाहार्ालाई सम्बोिर् हरु्े अवसर पाउर् पलर् सकेर्र् ्। यसले गदाु हामीसँग दजरु्ौ ्रसकारका ववकासका 

चाहर्ा, ईच्छा र आवश्यकताहरु बखल्झरहेका छर् ्। हाम्र ैसमकक्ष ी समाज आज २१ औ ंशताखधदका 

ववकलसत र्ागररकको रुपमा ठािो खशर लगाएर वहलिरहेको परर्रसके्ष मा हाम्रा आम यवुाहरु उर्ीहरुकै 

दास बन्नका लालग वाध्य भएर ववदेखशर् ुपरेको तीतो यथाथलुाई सम्झदँा हाम्रा आिँाले कदापी आशँ ु

थाम्र् सकै्तर्र् ्। तर हामी सदैव भावकुतामा िुबेर होईर् वक हाम्रो उन्नती र ्रसगतीको वास्तववक 

योजर्ा लर्माुण र सर्ल कायाुन्वयर्मा अगालि बढ्र् लर्तान्त जरुरी छ । 



४. उपरोक्तार्सुारको हृदयस्पशी वास्तववकतालाई केन्र ववन्दमुा राख्दै मंगला गाउँपाललकाको 

आलथकु वर् ु२०७५/२०७६ को आय र व्ययको अर्मुार् तथा बावर्कु कायकु्रमहरु तयार पारेको छु 

। ्रसस्ततु बजेट तथा कायकु्रमले मालथ उल्लेखित हाम्रा चाहर्ा, ईच्छा र आवश्यकतालाई कुरै् र् कुरै् 

वहसाबले सम्बोिर् गरे्छ भने्न ववश्वास ललएको छु । यद्यपी आम र्ागररकहरुको अलसलमत 

आवश्यकताहरुलाई हाम्रो लसलमत ्ोत र सािर्ले एकै आलथकु वर्मुा एकै पटक समािार् गर् ुसवकन्छ 

भने्न भ्रममा हामी कोही पलर् पर्ु ुहुँदैर् । त्यसैले ववद्यमार् आवश्यकता र समस्याहरुको व्यवस्थापर्को 

लालग ती समस्याहरुलाई ्रसाथलमकताको आिारमा अलिकतमरुपमा सम्बोिर् गरे् ्रसयास गरेको छु । 

५. हामीले आम मंगलावासीको आवश्यकता, चाहर्ा र क्ष मता अर्सुारको योजर्ा तथा कायकु्रमहरु 

तयार पारी सर्ल कायाुन्वयर् गरे् ्रसवल चाहर्ाले ओत्रसोत भैरहँदा हाम्रा अगालि हामी्ारा तयार 

पाररएको योजर्ाको सर्ल कायाुन्वयर्मा थ्ुरसै वािा–व्यविार् तथा चदर्ौलतहरु अवश्य पलर् रहेका छर् ्

। यस गाउँपाललकामा देिा परेका केही ्रसमिु चदर्ौलतहरुलाई संखक्ष प्तमा लर्म्र्ार्सुार उल्लेि गर् ु

चाहन्छु ।  

 गाउँपाललकामा यवुा जर्शखक्तको अ्रसयाप्तताको कारणले योजर्ा तथा कायकु्रमहरु 

सर्लतापदवकु सम्पन्न गर् ुलर्कै कर्ठर् भईरहेको छ ।  

 भौलतक पदवाुिार ववकासमा अपर्त्वको बोिका लालग जर्सहभालगता (र्गद, वस्तगुत वा 

्म) सलुर्खश्चतता गररँदा समेत अपर्त्वको भावर्ा जाग्र् सकेको छैर् । 

 स्थार्ीय समदुायको अलसलमत आवश्यकताहरुलाई लसलमत ् ोत र सािर्बाट सम्पदणरुुपमा 

सम्वोिर् हरु् र्सक्दा योजर्ा कायाुन्वयर्मा असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

 ववलभन्न िालका ्रसाकृलतक ्रसकोपहरुको ्रसवल सम्भावर्ा रहेको क्ष ेत्र भएकोले यसले 

ववकास ्रसकृयालाई लर्कै ्रसभाव पारेको छ । 

 उत्पादर्का सबै क्ष ेत्रलाई आन्तररक आयको दायरामा ल्याउर् गत आलथकु बर्मुा 

्रसक्ष ेपण गररएकोमा गाउँपाललकाले अर्मुार् गरेको आन्तररक आयमा लक्ष्य ्रसाप्त गररएता 



पलर् सबै क्ष ेत्रबाट राजश्व संकलर् गर् ुर्सवकएकोमा आगामी आलथकु बर्मुा पदणतुा 

र्दइर्ेछ । 

 स्थार्ीय तहका हरेक काम कारवाहीलाई सदचारुरुपले अगालि बढाउर्को लालग 

आवश्यक परे् ्रसदेश तथा संघीय सरकार्ारा तजदमुा गररर्े ऐर्, लर्यम संवविार्त सबै 

तजदमुा र्भै सकेकोले कलतपय कायहुरु ऐर्, लर्यमको अभावमा केवह हदसम्म ्रसभाववत 

हरु् सक्र्े देखिन्छ । 

६. यस परर्रसके्ष्यमा उपरोक्तार्सुारको चरु्ौलतहरुको सबलरुपमा सामार्ा गदै उपलधि ्ोत, सािर् 

र अवसरहरुको अलिकतम सदपुयोग गदै यस मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायकु्रमहरुको तजदमुा 

तथा सर्ल कायाुन्वयर्को र्दसा तरु् अग्रसर हरु्े ्रसयास गररएको छ । यसै सन्दभलुाई आत्मसात 

गदै मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायकु्रम तजदमुाका लक्ष्य तथा उर्द्ेश्यहरुलाई लर्म्र् अर्सुार 

संखक्ष प्तमा उल्लेि गर् ुचाहन्छु । 

(क) लक्ष्यः  

आलथकु–सामाखजक रुपान्तरणसवहत स्थार्ीय पदखँजको ववकास गदै सामाखजक न्याय, समार्ता र सामाजवादी 

अथतुन्त्रको आिार ििा गरे् अलभयार्मा पदणरुुपमा समावहत हुँदै मंगला गाउँपाललकालाई समरृ्द्, समनु्नत 

र शान्त गाउँपाललका बर्ाउँर् सबै आिारभदत समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापर् गरे् । 

(ि) उर्द्शे्यहरुः  

 मंगला गाउँपाललका क्ष ेत्रको ववकास ्रसकृयालाई स्थार्ीय समदुायको सवक्रय सहभालगतामा 

दीगो भौलतक पदवाुिार ववकासका संरचर्ाहरुलाई अगालि बढाउर्े, 

 मंगला गाउँपाललकाको सदरमकुाम देखि सबै विाहरुमा र्मदर्ा सिक लर्माुण सवहत 

हरेक टोलवखस्तलाई सिक सञ्जालमा जोड्र्े, 

 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बढाउर्को लालग ववद्यमार् ्ोतको पवहचार् गरी कर 

्रसणालीमा व्यवस्थापर् गरे्, 



 कृवर्, पशपुालर् तथा वर् क्ष ेत्रको ववकासमा सहयोग गरी आय–आजरु्का वक्रयाकलापहरु 

सजृर्ा गदै पाररवाररक आम्दार्ीको ववृर्द्मा टेवा परु् याउर्े । 

 वर्, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्मा आम र्ागररकलाई सचेलतकरण गदै र्दगो 

व्यवस्थापर्मा आवश्यक सहयोग गरे्, 

 ववद्यालयहरुलाई भौलतक पदवाुिारको ववकास सवहत शैखक्ष क गणुस्तरमा अलभववृर्द् गरे्, 

 यदवा, मवहला, वालवाललका, जेष्ठ र्ागररक, दललत, अपािता भएका र्ागररकहरुलाई 

सामाखजक समावेशीकरण तथा सशखक्तकरण गदै मलु ्रसवाहीकरणमा टेवा परु् याउर्े । 

 पया–ुपयटुर् ववकासका लालग आिारभदत पदवाुिारहरु तयार पारे्, 

 ववलभन्न भार्ा तथा सँस्कृलतको संरक्ष ण तथा सम्बर्द्रु् गरे्, 

 गाउँपाललकाको सँस्थागत ववकास र आम र्ागररकहरुको क्ष मता ववकासका कायहुरु 

सञ्चालर् गरे्, 

आदरणीय अध्यक्ष  तथा गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

७. अब म चाल ु आलथकु वर् ु २०७५/२०७६ को वावर्कु योजर्ा तजदमुा, योजर्ा/कायकु्रम 

्रसाथलमवककरणका आिारहरु तथा ्रसकृयाका वारेमा संखक्ष प्तमा ्रसस्ततु गरे् अर्मुलत चाहन्छु । 

(क) योजर्ा तजदमुाका आिारहरुः 

 र्ेपालको संवविार्को अर्सुदची ८ र ९ मा उखल्लखित स्थार्ीय तहको एकल तथा साझा 

अलिकारको सदची, 

 र्ेपालको संवविार्मा उखल्लखित मौललक हकहरु, 

 र्ेपालको संवविार् भाग ४ अन्तगतुका रा्यका आलथकु, सामाखजक ववकास, ्रसाकृलतक ्ोतको 

उपयोग, वातावरण संरक्ष ण सम्वन्िी र्ीलतहरु, िारा ५९ को आलथकु अलिकार, भाग १९ को 

आलथकु काय ु्रसणाली, 

 र्ेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, ्रसदेश र स्थार्ीय तहको कायवुवस्तलृतकरणको ्रसलतवेदर्, 



 संघीय तथा ्रसदेश सरकारले अंलगकार गरेको र आवलिक योजर्ाले ललएका र्ीलत तथा 

्रसाथलमकताका क्ष ेत्रहरु, 

 संघीय सरकारले अवलम्वर् गरेका आलथकु तथा ववत्तीय र्ीलतहरु साथै मागदुशरु्हरु, 

 स्थार्ीय तहको आवलिक योजर्ाले तय गरेका ्रसाथलमकताहरु, 

 र्ेपालले अन्तरावष्ट्रय जगतमा जर्ाएका ्रसलतवर्द्ताहरु, 

 स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर् २०७४, गाउँपाललकाले हालसम्म बर्ाएका ऐर्, लर्यम एवम ्

्रसचललत ऐर् र लर्यमावलीका ्रसाविार्हरु, 

 स्थार्ीय तहको आवलिक योजर्ाहरु, क्ष ेत्रगत र्ीलत, रणर्ीलत, योजर्ा तथा अध्ययर् ्रसलतवेदर्हरु, 

 ववकासका समसामवयक मरु्द्ाहरु जस्तै सामाखजक संरक्ष ण, दीगो ववकास, जलवायद पररवतरु् र 

ववपद् व्यवस्थापर्, िाद्य तथा पोर्ण सरुक्ष ा, लैंलगक सशखक्तकरण तथा समावेशी ववकास, वाल 

मैत्री स्थार्ीय शासर्, वातावरण मैत्री स्थार्ीय शासर्, पदण ुसरसर्ाई, उजाु संकट व्यवस्थापर् 

लगाएतका अन्तर सम्बखन्ित ववर्यहरु, 

 स्थार्ीय तहको मध्यकाललर् िच ुसंरचर्ा (MTEF) अर्रुुप ्रसाथलमकतामा परेका कायकु्रमहरु, 

 स्थार्ीय तहले आवश्यक देिेका अन्य ववर्यहरु । 

चाल ुआलथकु बर्मुा योजर्ा कायाुन्वयर्का लसकाइ तथा उपलधिीहरु । 

(ि) योजर्ा/कायकु्रम ्रसाथलमवककरणका आिारहरुः 

 आलथकु ववकास र गररवी लर्वारणमा ्रसत्यक्ष  योगदार् परु् याउर्,े 

 उत्पादर्मदलक र लछटो ्रसलतर्ल र्दर्े (ठद ला आयोजर्ाहरुको हकमा बवढमा ३ वर् ुलभत्र 

सम्पन्न हरु्े), 

 राजश्व पररचालर्मा योगदार् परु् याउर्,े 

 सेवा ्रसवाह, संस्थागत ववकास र सशुासर्मा योगदार् परु् याउर्,े 

 स्थार्ीय ्ोत सािर्मा आिाररत भई जर्सहभालगता अलभववृर्द् गरे्, 

 लैविक समार्ता तथा सामाखजक समावेशीकरमा अलभववृर्द् हरु्,े 



 र्दगो ववकास, वातावरण संरक्ष ण र ववपद् व्यवस्थापर्मा ्रसत्यक्ष  योगदार् परु् याउर्े, 

 समदुायलाई ववपद् तथा जलवाय ुपररवतरु्को ्रसभाववाट उत्थार्खशल (Resilience) बर्ाउर्े, 

 स्थार् ववशेर्को संस्कृलत र पवहचार्को संरक्ष ण र ्रसवध्दुर् गरे्, 

 स्थार्ीय तहको आवश्यकताका अन्य ववर्यहरु । 

(ग) वावर्कु बजेट तथा योजर्ा तजदमुाका ्रसकृयाहरुः 

 कायपुाललकाले पेश गरेको र्ीलत तथा कायकु्रमको स्वीकृती, 

 राजश्व परामश ुसलमलतले र्दएका अगामी वर्कुो लालग ्रसस्ताववत राजश्व/करका दरहरु, सझुाव 

तथा लर्ष्कर्हुरु, 

 ्ोत अर्मुार् तथा बजेट सीमा लर्िाुरण सलमलतले र्दएका सझुाव तथा लर्ष्कर्हुरु, 

 बजेट तथा कायकु्रम तजदमुा सलमलतले उपलधि गराएका सझुाव, कायकु्रम तथा लर्ष्कर्हुरु, 

 हरेक विा सलमलतहरुले गाउँवखस्त र टोल टोलमा छलर्ल, छर्ौट तथा ्रसाथलमवककरण गराई 

्रसाप्त भएका कायकु्रमहरु, 

 गैर सरकारी संस्था तथा र्ीखज क्ष ेत्रको सहकायमुा सम्पन्न हरु्े कायकु्रमहरुको वववरण माग 

तथा छलर्ल, 

 ्रसाप्त योजर्ा तथा कायकु्रमहरुलाई ववर्यगत सलमलतहरुमा छलर्ल तथा ्रसाथलमवककरण, 

 सलमलतहरुबाट ्रसाप्त बजेट तथा योजर्ा/कायकु्रमहरुलाई मंगला गाउँ कायपुाललकामा व्यापक 

छलर्ल तथा गाउँसभामा पेश हरु्का लालग स्वीकृलत । 

आदरणीय गाउँसभा अध्यक्ष  तथा गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

“ववकासमा जर्सहभालगता, हाम्रो अपररहायतुा” 

८. एक हातले तालल ब्दैर् भर्े झैं हाम्रो समाजको ववकास ्रसकृया पलर् र्त स्थार्ीय र्ागररकको 

एकल पहल कदमीबाट मातै्र सर्ल हरु् सक्तछ र्त सरकारी तवरबाट मातै्र सम्भव हनु्छ । त्यसैले 

मंगला गाउँपाललकाको ्रसमिु ववकास ्रसकृयामा स्थार्ीय समदुायको अलर्वाय ुसहभालगतालाई जरु्सकैु 



तवरबाट स्वीकार गर्ु ुपदुछ । यसरी सरकारी र स्थार्ीय समदुायको संयकु्त ्रसयासबाट अगालि बढ्र्े 

ववकास मातै्र सर्ल र र्दगो हरु्े कुरामा म ववश्वस्त छु । यस आलथकु वर्मुा िास गरी यस 

गाउँपाललकाको भौलतक पदवाुिार ववकास क्ष ेत्रमा गाउँपाललकाको तरु्बाट ववलर्योखजत कद ल रकमको 

कखम्तमा १५ ्रसलतशत स्थार्ीय जर्सहभालगता (र्गद, वस्तगुत तथा ्म) समेतलाई अलर्वाय ुसहभालग 

बर्ाउर्े ्रसलतवर्द्ता सवहत बजेट तथा कायकु्रमको व्यवस्था गरेको छु । यसले स्थार्ीयबासीलाई आफ्र्ो 

ववकासको अपर्त्व ग्रहण गर् ुअन्तरआत्मा देखि रै् उत््रसरेरत गरे् भएकोले हामीले शरुुवात गरेका 

भौलतक पदवाुिार ववकास र्दगो हरु्े अपेक्ष ा गरेको छु । 

९. अब म मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु २०७५/२०७६ को वावर्कु आय/व्ययको 

अर्मुालर्त वववरण ्रसस्ततु गरे् अर्मुलत चाहन्छु । 

 मंगला गाउँपाललकाको कद ल वावर्कु आय रकम रु. तीस करोि उन्नलतस लाि अड्चालीस 

हजार चार सय बाउन्न (३०,२९,४८,४५२) साथै जर्सहभालगता (र्गद, वस्तगुत र ्म) एक 

करोि एक लाि पाँच हजार (१,०१,०५,०००) गरी कुल एकलतस करोि लतस लाि लत्रपन्न 

हजार चार सय बाउन्न  (३१,३०,५३,४५२) बर्ाएको छु । 

       यो रकम लर्म्र् शीर्कुहरुबाट ्रसाप्त हरु्े अर्मुार् गरेको छु ।  

 संङ्घीय सरकारबाट ्रसाप्त हरु्े ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार् रकम रु. छ करोि सत्तरी लाि 

(६,७०,००,०००), 

 संङ्घीय सरकारबाट ्रसाप्त हरु्े राजश्व बाँिर्ाँिवाट ्रसाप्त हरु्े अर्दुार् रकम रु. चार करोि चौरासी  

लाि एकाउन्न हजार (4,84,51,000), 

 संङ्घीय सरकारबाट सशतु अर्दुार् वापत ्रसाप्त हरु्े रकम रु. एघार करोि एकचालीस लाि 

(११,४१,००,०००), 

 ्रसदेश सरकारवाट ्रसाप्त हरु्े ववत्तीय समार्ीकरण अर्दुार् रकम रु. एक करोि तेह्र लाि 

(१,13,००,०००), 



 ्रसदेश सरकारवाट ्रसाप्त हरु्े राजश्व बाँिर्ाँिवाट ्रसाप्त हरु्े अर्दुार् रकम रु. चौववस लाि 

सत्चाललस हजार चार सय बाउन्न (24,47,452), 

 आन्तररक राजश्व आम्दार्ीबाट ्रसाप्त हरु्े रकम रु. छत्तीस लाि पचास हजार (३६,५०,०००) 

 चाल ुआलथकु वर् ु२०७४/२०७५ को िच ुहरु् बाँवक भई बचत हरु्े रकमबाट पदलत ुहरु्े 

रु.एक करोि साठी लाि (१,६०,००,०००), 

 सामाखजक सरुक्ष ा भत्ता ववतरण वापत ्रसाप्त हरु्े रकम रु.चार करोि (४,००,००,०००), 

आदरणीय अध्यक्ष  तथा गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

१०. अब म मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७५/२०७६ को वावर्कु व्यय अथाुत ्िचकुो 

अर्मुालर्त वववरण ्रसस्ततु गरे् अर्मुलत चाहन्छु । 

 गाउँपाललकाको कद ल वावर्कु व्यय/िच ुरकम पलर् रु. लतस करोि उर्ाखन्तस लाि अड्चाललस 

हजार चार सय वाउन्न (३०,२९,४८,४५२) रै् रहेको छ । यस मध्य चाल ुिच ुतरु् रु. 

बाइस  करोि उर्ान्पचास लाि  तेइस हजार चार सय वाउन्न (२२,४९,२३,४५२) र पदखँजगत 

िच ुतरु् कद ल रु. सात करोि असी लाि पच्चीस हजार  (७,८०,२५,०००) ववलर्योजर् 

गरेको छु ।ववस्ततृ कायकु्रमका वववरणहरु अर्सुचुीमा संलग्र् गररएको छ ।  

क. चाल ुतरु्को बजेटः मंगला गाउँपाललकामा चाल ुबजेटको िच ुतरु् रु. वाइस  करोि 

उर्ान्पचास लाि  तेइस हजार चार सय वाउन्न (२२,४९,२३,४५२) अन्तगतु यसलाइ 

लर्म्र् क्ष ेत्र तथा उपक्ष ेत्र अन्तगतुका योजर्ा तथा कायकु्रमरुका ववलभन्न शीर्कुहरु मारु्त 

िच ुहरु्े गरी ्रसस्ताव गरेको छु । 



  

  

 

 

 

 

ि. पदखँजगत तरु्को बजेटः पुजँीगत बजेटको िच ुतरु् रु. सात  करोि असी लाि  पच्चीस 

हजार (७,८०,२५,०००) लाई यसलाइ लर्म्र् क्ष ेत्र तथा उप क्ष ेत्र अन्तगतुका योजर्ा तथा 

कायकु्रमरुका ववलभन्न शीर्कुहरु मारु्त िच ुहरु्े गरी ्रसस्ताव गरेको छु ।  
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आलथकु ववकासको के्ष त्रः 

११. मंगला गाउँपाललकालाई आलथकु रुपले सम्पन्न गराउर्े र्दशामा बजेटले ्रसशस्त मागदुशरु् गरेको 

छ । मंगला गाउँपाललकामा ववलभन्न ्रसकारका आलथकु ववकासका वक्रयाकलापहरु सञ्चालर् गरी 

गाउँपाललकाको आलथकु क्ष ते्रलाई उचो वर्ाइर्े छ । यसका लालग लर्म्र् कायहुरु गररर्े छ ।  

 कृवर् ुतथा पश ुववकास तरु् सम्बखन्ित लर्कायवाट ्रसाप्त हरु्े र्ीलत एवम ्मागदुशरु्का आिारमा 

वावर्कु कायकु्रम तय हरु्े गरी ्रसस्ताव गरेको छु ।  

 मंगला गाउँपाललकामा पयटुर् ववकासलाई आलथकु ववकाससँग जोड्र् अगालि बढाईर्ेछ “मंगला 

गाउँपाललका राउण्ि टे्रक” अध्ययर् र अन्य कायकुो सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको 

सहयोगमा गाउँ कायपुाललकाको लर्णयुार्सुार काय ुसम्पादर् गर् ुगराउर् व्यवस्था गररर्े छ । 

साथै मंगला - १ टोड्के क्ष ेत्रको पयटुर् ववकासलाई र्दगोरुपमा अगािी बढाउर् रघगुिा 

गाउँपाललका र बेर्ी र्गरपाललका सँग समेत छलर्ल गरी पहल गररर्ेछ । तीर् बटै स्थार्ीय 

तहको सहकायमुा ववकास गरे् गरी आवश्यक बजेट जटुाउर् समन्वय गररर्ेछ । 

 यस गाउँपाललकामा भौगोललक तथा ्रसाववलिक वहसावले सम्भव हरु्े सबै स्थार्मा उच्च बजार 

मदल्य भएका वटमदर, खचराईतो र सतवुा जस्ता जिीबटुी ्रसजालतको व्यवसावयक िेलतको शरुुवात 

गररएको  कायलुाइ लर्रन्तरता र्दइर्ेछ ।  

 मंगला गाउँपाललकामा रहेको बेरोजगारी समस्या समािार्को लालग अगामी पाँच वर्मुा आिार 

तयार पारे् र १० वर् ुसम्ममा बेरोजगारी समस्यालाई समािार् गरे् लक्ष्य अर्रुुप “गाउँगाउँमा 

उद्योग र बजार,  घर घरमा रोजगार” भन्ने र्ारा सवहतका कायकु्रमहरु सम्पन्न गर्कुा लालग 

गाउँपाललकामा लघ ु उद्यम स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गर् ु र लघ-ुऔद्योलगक क्ष ेत्र स्थापर्ा 

(Establishment of Micro- Industrial Area) को लालग तयार गररएको उद्यम ववकास रणर्ीलतक 

योजर्ालाइ कायाुन्वयर्ा ल्याइर्ेछ । 

 हाल ववद्यमार् लर्वाुहमदिी कृवर् तथा पशपुालर्को क्ष ते्रलाई व्यावसावयकरण गर् ुलर्तान्त जरुरी 

देखिन्छ । यद्यपी यो क्ष ेत्रमा र्ेपाल सरकारका सखम्बखन्ित लर्कायहरु मारु्त ्रसाप्त बजेट तथा 



कायकु्रमहरु न्यरु् रहेकाले यी क्ष ेत्रलाई व्यवसावयक तथा आिलुर्वककरण गर्कुा लालग 

आवश्यक परे् कृवर् औजार िररद तथा ववतरण एवम ् व्यावसावयक पशपुालर्का लालग 

गाउँपाललकाको ्ोतबाट कृवर्, वर् तथा पशपुालर् क्ष ेत्रका ववस्ततृ योजर्ा तथा कायकु्रमहरु 

संचालर् गररर्ेछ ।   

भौलतक पदवािुार ववकासका के्ष त्रः 

१२. भौलतक पदवाुिार क्ष ेत्र अन्य ववकास क्ष ेत्रहरुको पलर् पदवाुिार भएकोले यस अन्तगतु सञ्चालर् 

हरु्े योजर्ा तथा कायकु्रमहरुका लालग स्थार्ीय समदुायबाट हरु्े योगदार् समेत हरु्े गरी कायकु्रम 

तयार  गरेको छु । स्थार्ीय समदुायबाट हरु्े योगदार् अन्तगतु सिक, लसँचाई कद लो, भवर्को ्रसािण 

लर्माुण काय ुआर्दमा ववलभन्न ्रसजालतका लबरुवा रोपण गरे्, सिक वकर्ारामा रहेका ढुिा संकलर् गरे्, 

भद-संरक्ष णका ववलभन्न वक्रयाकलापहरु समेत रहर्े छर् ्। 

भौलतक पदवाुिार ववकास तरु् ्रसस्ताव गररएका ्रसमिु योजर्ा तथा कायकु्रमलाई लर्म्र् अर्सुार उल्लेि 

गरेको छु । 

 मंगला गाउँपाललकामा रहेका हरेक विा र वखस्तलाई सिक सञ्जालमा जोलिर् ेछ ।  

 भौलतक ववकासलाई र्दगो ववकासको अविारणा अर्रुुप सञ्चालर् गर् ुसवकएर् भर्े यसले ठद लो 

ववर्ाशलाई लर्म्त्याउँदछ भने्न यथाथ ुहाम्रो ववगतले पलर् ्रसमाखणत गररसकेको छ । त्यसैले 

चाल ुआलथकु वर् ुदेखि रै् यस गाउँपाललका अन्तगतुका केवह महत्वपदण ुसिकहरुलाई र्मदर्ा 

सिक लर्माुणको रुपमा अगालि बढाईसकीएको छ । यस अन्तगतु लसम-कोत्रवाि-िखुम्लया-

पैयदपाटा-कुहुँ-अिेँरी िोला-पदणगुाउँ हुँदै टोड्के सम्म,  सान्तिु-३ रं्. विा कायाुलय–झाँवक्रपार्ी 

हुँदै वकलमचौर सम्म, पोक-सातलबसे-्यालमरे-तोररिाँिा-िकु-हासेँिाँिा-िसदपुार्ी-विा रं्.३ को 

कायाुलय हुँदै विा रं्.४ को विा कायाुलय सम्म, वाववयाचौर-सल्यार्-भरजलुा-थाइवाङ-वहदी  

र पोक-गहते-र्ेटा-अमरु्-वकलमचौर हुँदै बाग्लिु खजल्लाको लसमार्ा (देउराली) सम्म गरी ५ 

वटा र्मदर्ा सिक लर्माुण कायकुो शरुुवात गररएको छ ।  



 मंगला गाउँपाललकामा पयाुप्त मात्रामा उत्पादर्शील भदलम रहेको र लसँचाईको उपयकु्त व्यवस्था हरु् 

र्सकेकोले कृवर्क्ष ेत्रबाट आशालतत उत्पादर् हालसल गर् ु लसँचाइलाई लर्रन्तरता र्दइएको छ । 

आदरणीय गाउँसभा अध्यक्ष ्यद ! 

  गणुस्तरीय खशक्ष ा समाज पररवतरु्को ्रसमदि अि हो । मंगला गाउँपाललका समरृ्द् समाज 

लर्माुणको पररकल्पर्ालाई साकार पारे् काय ु र्दशामा अग्रसर भैरहेको छ । यो पररकल्पर्ा 

ववद्यालयमा अध्ययर्रत ववद्याथीहरुले ्रसाप्त गरे् शैखक्ष क उत्कृष्टतामा भर परे् भएकोले ववद्यालयको 

भवर् लर्माुण, ममतु, पसु्तकालय स्थापर्ा, घेरावार लर्माुण लगाएतका योजर्ाहरु साथै शनु्य 

दरवन्दी रहेका ववद्यालयहरुमा लागत सहभालगतामा खशक्ष क व्यवस्थापर् गररर्छे ।  

 मंगला गाउँपाललकामा ग्रालमण ववद्यलुतकरण हरु् बाँवक रहेका सबै वखस्तहरुमा आगामी २ वर् ु

लभत्र काम पदरा गरे् गरी योजर्ा तथा कायकु्रम तय गरेको छु । यसका लालग ्रसदेश एवं 

संघीय सरकार सँग समन्वय गरी कायकु्रम संचालर् गररर्े छ ।  

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर् के्ष त्रः 

१३. वतमुार् ववश्वमा वातावरणीय ्रसलतकद लता तथा ववपद्का कारण ् ृजर्ा भएका ववलभन्न समस्याहरुले 

मार्व समदुायलाई तहस–र्हस पारररहेको छ । यसबाट मंगला गाउँवासीहरु पलर् कुरै् र् कुरै् तररकाले 

्रसभाववत हुँदै आईरहेका छर् ्। यसको समयमै व्यवस्थापर् हरु् लर्तान्त जरुरी छ । त्यसैले यस 

अन्तगतु वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्, जल उत्पन्न ्रसकोप लर्यन्त्रण, ्रसाकृलतक ्रसकोपको लर्यन्त्रण, 

जलवायद पररवतरु्का ्रसलतकद ल असरहरुलाई न्यदलर्करण गर् ु तथा अर्कुुलर् हरु् आवश्यक परे् 

वक्रयाकलापहरु सञ्चालर् गर्,ु र्ोहर व्यवस्थापर् गर्,ु पवहरो लर्यन्त्रण तथा तटबन्िर्का कायकु्रम 

संचालर् गररर्ेछ ।   

 

 

 



सामाखजक ववकास के्ष त्रः 

१4. सामाखजक ववकास तरु् िार्ेपार्ी तथा सरसर्ाई, सँस्कृलत ्रसवर्द्ुर्, र्ोहरमैला व्यवस्थापर्, भार्ा–

सँस्कृलतको संरक्ष ण तथा संबर्द्ुर्, वरृ्द्भत्ता, खशक्ष क तलब–भत्ता, स्वास््य आर्द क्ष ते्रमा िच ुहरु्े रकमलाई 

पररचालर् गररर्ेछ । 

ससँ्थागत ववकास,सेवा ्रसवाह  र सशुासर् के्ष त्रः  

१५. स्थार्ीय तहलाई ववत्तीय व्यवस्थापर् तथा सशुासर्का क्ष ेत्रमा पलर् सबल र सक्ष म बर्ाउँदै 

लैजार् आवश्यक छ । त्यसैले मंगला गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालर् हरु्े यस ्रसकारका कायकु्रमहरु 

जस्तैः सावजुलर्क सरु्वुाई, सामखजक परीक्ष ण, आन्तररक तथा वाह्य लेिा परीक्ष ण, सदचर्ा तथा सञ्चार 

व्यवस्थापर् र ववत्तीय जोखिम न्यदलर्करण जस्ता कायकु्रमहरु सञ्चालर् गररर्े छ । गैर सरकारी संघ 

संस्था संगको समन्वय र सहयोगलाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ ।  

१६. सँस्थागत ववकास र सेवा ्रसवाह तरु् क्ष मता/सीप ववकास ताललम (लसलाई-कटाई, बरु्ाई, बवुटक, 

हेयर कवटि, धयवुटपालरु, होम स्टे, अगरबत्ती/िदप बर्ाउर्े, हाउस वायररि, िकलम,ु लसकलम,ु अचार बर्ाउर्े, 

यदवा स्वरोजगार ताललम, यदवाका लालग कम््यटुर ताललम आर्द), लोक सेवा तयारी कक्ष ा सञ्चालर्, 

लसजरु्शील ववद्याथी तथा खशक्ष क तथा अन्य अर्शुन्िार्कताुहरु, िोजमदलक कायकुो लालग अर्सुन्िार् 

कोर्को स्थापर्ा गर्,ु ववकास सम्वन्िी उत्कृष्ट जर््रसलतलर्िी, उपभोक्ता सलमलत तथा कमचुारीलाई परुस्कृत 

गर्,ु यदवा तथा िेलकुद ववकास सलमलतको गठर् तथा सञ्चालर् गर्,ु मंगला गाउँपाललकाको दीगो तथा 

एकीकृत ववकास योजर्ा तयार पारे्, मार्व संसािर् ववकासका वक्रयाकलापहरु आर्द संचालर् गररर्े छ 

। 

१७. ्रसत्येक विामा सामदुावयक मेललमलाप केन्र स्थापर्ा गरी व्यवस्थापर् गररर्ेछ । न्यावयक 

सलमलतको क्ष ेत्रालिकार लभत्र परेका ववर्यहरुमा सामदुावयक मेललमलाप ्रसवक्रया्ारा वववादको समािार् 

गरर व्यखक्त र सामाखजक संस्थाहरु बीचको दरुी घटाईर्ेछ । यसको लालग संस्थागत ववकास, सेवा 

्रसवाह र सशुासर् ववर्यगत क्ष ेत्रवाट आवश्यक बजेट ववलर्योजर् गरेको छु ।   



       ्रसस्ततु बजेट तथा कायकु्रमहरुको ववस्ततृ वववरण अर्सुदचीमा संलग्र् गरेको व्यहोरा अर्रुोि 

गदुछु । 

       त्यसै गरी ्रसस्ततु बजेटमा समावेश गर् ुर्सवकएका मोटरेवल पदलहरु (अजे िोला सान्तिु, 

मदहार्े िोला, लछस्वाि िोला, िोलािकु िोला आर्द) झोलिुे पदलहरु, िोरालभरको मोटर बाटो, क्याम्पस 

भवर् स्तरोन्नती आर्द ठद ला योजर्ाहरुलाई ववस्ततृ ्रसलतवेदर् तयारीका साथै वजेट व्यवस्थाका लालग 

्रसदेश सरकार र संघीय सरकारमा मागको रुपमा पेश गरीएको छ । र्मदर्ा सिकहरुलाई व्यवखस्थत 

गर् ुआवश्यक परे् बजेटकालालग ्रसदेश तथा संङ्घीय सरकारसँग अर्रुोि गररर्ेछ । 

       ्रसस्ततु योजर्ा तथा कायकु्रमहरुको सर्ल कायाुन्वयर्का लालग स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर्  

२०७४, गाउँपाललका तथा गाउँ कायपुाललकाले तयार पारेका ऐर्, लर्यम, कायवुवलि र ्रसदेश एवं संघीय 

सरकारवाट ्रसाप्त ऐर्, लर्यम र ्रसचललत ऐर्, लर्यमका आिारमा कायाुन्वयर् गररर्ेछ  । 

 

आदरणीय अध्यक्ष  तथा गाउँसभा सदस्य्यदहरु ! 

१८. उपरोक्तार्सुारका योजर्ा तथा कायकु्रमहरु सर्लतापदवकु कायाुन्वयर् भै पयापु्त उपलखधिहरु 

हालसल हरु्े अपेक्ष ा गरेको छु ।अपेखक्ष त उपलखधिहरुलाई समग्ररुपमा लर्म्र्ार्सुार उल्लेि गर् ुचाहन्छु 

। 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगतुका भौलतक पदवाुिार ववकासमा स्थार्ीय समदुायले ववकासको 

अपर्त्व ग्रहण गर् ुर र्दगोपर्ाको लालग कखम्तमा १५ ्रसलतशत योगदार् गरेका हरु्ेछर्,् 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगतुका हरेक गाउँवखस्तमा पगु्र्को लालग ग्रालमण सिकको लर्माुण तथा 

केवह सिकको स्तरोन्नती भएको हरु्ेछ, 

 गाउँपाललकाको केन्र देखि ्रसत्येक विा कायाुलय सम्म पगु्र्े र्मदर्ा सिक लर्माुण तथा ववस्तार 

हरु्ेछ, 



 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बढाउर्को लालग ववद्यमार् ्ोतको पवहचार् गरी व्यवस्थापर् 

काय ुगररर्ेछ, 

 कृवर्, पशपुालर् तथा वर् क्ष ेत्रबाट आय–आजरु् ववृर्द् हरु् थाल्र्ेछ, 

 वर्, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्मा आम र्ागररक सचेत भएर लाग्र्े छर्,् 

 ४० भन्दा बढी ववद्यालयहरु तथा शैखक्ष क संस्थाहरुका भवर् लर्माुण, ममतु, कोठा थप, पसु्तकालय 

व्यवस्थापर् आर्द काय ुसम्पन्न भै शैखक्ष क गणुस्तरमा थप सिुार आउर् थाल्र्ेछ, 

 यदवा, मवहला, अपािता भएका व्यखक्तहरु लगाएतका र्ागररकहरुको सहभालगतामा बैठक/भेला 

सञ्चाल हरु्े, ववकासका वक्रयाकलापमा जर्सहभालगता बवृर्द् भई सामाखजक सद्भाव कायम राख्न े

जस्ता सामाखजक वक्रयाकलापहरु र्वलर्लमतु एकीकृत सामदुावयक भवर्बाट सञ्चालर् हरु् 

थाल्र्ेछर्,् 

 पया–ुपयटुर् ववकासका लालग मंगला पयटुर् राउण्ि ट्रयाकको अध्ययर् भै आिारभदत पदवाुिारहरु 

तयार पार् ुशरुु गररएको हरु्ेछ, 

 गाउँपाललकाको सँस्थागत ववकास भै स्थार्ीय र्ागररकहरुले सशुासर्को अर्भुदलत गर् ुथाल्र्ेछर् ्

। 

 अन्तमा, मंगला गाउँपाललकाको योजर्ा तथा बजेट तजदमुाको सन्दभमुा अहोरात्र िटी सहयोग 

परु्याुउर् ुहरु्े मंगला गाउँपाललकाका आदरणीय अध्यक्ष  ्ी सत ्रससाद रोका्यद तथा अन्य विा 

अध्यक्ष  तथा सदस्य्यदहरु ्रसलत ववशेर् आभार व्यक्त गर् ु चाहन्छु । यसै गरी मंगला 

गाउँपाललकाका ्रसमिु ्रसशासवकय अलिकृत ्ी ववष्ण ु्रससाद पौिेल लगाएत सम्पदण ुकमचुारीहरु 

्रसलत िन्यवाद र्दर् चाहन्छु । यस कायमुा ्रसत्यक्ष -अ्रसत्यक्ष  रुपमा सहभालग हरु् ुभएका सम्पदण ु

र्ागररकहरु ्रसलत समेत कृतज्ञता व्यक्त गर् ुचाहन्छु । 

 

 

 

 



आ.व. ०७४/०७५ को मखु्य ्रसगलत 

१. आ.व. ०७४/०७५ को कुल वजेट रकम रु. २८,९१,०००००।- 

क) भौलतक ्रसगलत ९५ ्रसलतशत ि) ववत्तीय ्रसगलत िच ुरकम रु २६६७८५२८२ (९२ ्रसलतशत) 

२. गाउँपाललकावाट गाउँपाललका र विा स्तरमा संचालर् भएका योजर्ा तथार िच ुरकम वववरण  

                              सम्पन्न भएका योजर्ाहरुको सचुी  

विा रं्. योजर्ा सं. सम्झौता भएको 
योजर्ा संख्या 

बाँकी योजर्ा 
संख्या 

सम्पन्न 
योजर्ा संख्या 

कैवर्यत 

१ ३७ ३७ ० ३७ 10158218.00 

२ ५७ ५७ 1 ५6 12351479.43 

३ ३१ ३१ ० ३१ 7443766.00 

४ २१ २१ ० २१ 3389779.00 

५ ५३ ५३ ० ५३ 12459963.39 

गा.पा.स्तर ९ ९ 0 ९ 7540524.00 

जम्मा २०८ २०८ 1 २०7 53343729.82 
 

                              सम्पन्न भएका योजर्ाहरुको ववर्य क्ष ेत्रगत वववरण 

विा रं्. आलथकु सामाखजक वातावरण पवुाुिार संस्थागत जम्मा कैवर्यत 

जम्मा  ५ ५६ १९ १२७ १ २०८ ५३३४३७३० 

 

३. गाउँपाललकावाट संचाललत गौरवका योजर्ाहरुको वववरण  

क) पोक सातववसे ्मालमरे तोरीिाँिा वरंजा र्मरु्ा सिक  

ि) पोक र्ेटा अमरु् वकम्चौर देउराली र्मरु्ा सिक  

ग) साम्तङु टुर्ीवोट वाि ुदह आभाुङ ३ रं्. विा कायाुलय थपु ुझाँक्रीपार्ी वकम्चौर र्मरु्ा सिक 

घ) लसम कोत्रवाङ िखुम्लया पैयदपाटा कुहुँ पणुगुाउँ टोड्के र्मरु्ा सिक 

ङ) ४ रं् विा कायाुलय लर्माुणका लालग ५ रोपर्ी जग्गा िररद 

च) अमरु् स्वास््य चौकीलाइ स्वास््य केन्र स्तोरउन्नलतका लालग ८ रोपर्ी जलत जग्गा िररद  

छ) झाँक्रीपार्ी भ्यटुावर लर्माुण क्रमागत योजर्ा  

ज) वकेुर्ी सामदुावयक स्वास््य इकाइ स्थापर्ा र संचालर्  



झ) मंगला ३ सातववसे ्यालमरे भोलेर्ी ववद्यलुतकरण  ञ) मंगला ५ वकम्चौर ववद्यलुतकरण 

ट) मंगला २ वहदी ववद्यतुीकरण         ठ) एक वस्ती एक सामदुावयक भवर् लर्माुण (११ वटा) 

४. गाउँपाललका क्ष ेत्रका पयटुकीय स्थलहरु  

क) टोड्के मंगला १    ि) झाँक्रीपार्ी मंगला ३  ग) खचर्ाकोट मंगला  

घ) चाड्गा मंगला ५     ङ) लटे्टिोररया मंगला ५  च) लतर्चलेु मंगला ५  

5.मंगला गाउँपाललकाको ववकास र समवृर्द्को आिारहरु  

क) कृवर् तथा पश ुक्ष ेत्रमा लगार्ी   ि) पयटुर् क्ष ते्र 

6. गाउँपाललका अन्तगतु ववर्यगत शािाहरुवाट सम्पार्दत कायहुरु 

क) कृवर् शािा 

 हाइव्रीि अम्वा र्मरु्ा वगैचा ३० जर्ालाइ सत्रसलतशत अर्दुार्मा मंगला २ लरेर्ीमा  

 व्यवसावयक तरुलिेलत मंगला २ लरेर्ी ३० जर्ालाइ ववउ ववतरण सत ्रसलतशत अर्दुार्मा  

 ललखच वगैचा मंगला ३ सातववशेमा १०० वोट सत ्रसलतशत अर्दुार्मा ववतरण  

 मंगला २ रणवाङ र मंगला ५ पोकमा काँक्रा ववउ उत्पादर्वाट १२० केजी उत्पादर् गरी 
्रसलत केखज ३००० मा ववक्री  

 ्रसारािीक साँगा मल उत्पादर्  

 मंगला १ भरजलुा र मंगला ५ शेरार्ाँटमा व्यवसावयक च्याउ िेती संचालर्  

 ५० ्रसलतशत अर्दुार्मा ६९ वटा माहरुी घार ववतरण जस्मा ताललम सहभालग १९ जर्ालाइ 
माहरुी सवहत  

 मंगला गाउँपाललका क्ष ेत्र लभत्र ५० ्रसलतशत अर्दुार्मा २० थार् हाते ट्याक्टर  ,३ थार् 
पावर टेलर , ५ थार् मकै छोिाउर्े मेखशर्  ,४० थार् ्लावष्टक टर्ले , ६० थार् लत्रपाल र 

१५ थार् स््रसयेर टंकी ववतरण  

 आल ुिेतीमा मंगला ५ शरेार्ाँटमा आइपीएम कृर्क पाठशाला संचालर् ४ मवहर्े  

 गाउँपाललका क्ष ेत्र लभत्र ५० ्रसलतशत अर्दुार्मा ५ क्वीन्टल आल ुववउ ववतरण 

 वहृत माटो परखक्ष ण खशववर मंगला ५ शेरार्ाँट र मंगला २ खशमलचौर  

ि) पश ुशािा 

 अण्िा आत्म लर्भरुका लालग मंगला २ लरेर्ीमा कुिरुापालर् समहु गठर् गरी २० जर्ालाइ 
३० वटाका दरले सत ्रसलतशत अर्दुार्मा कुिरुा चल्ला ववतरण  



 मास ुआत्म लर्भरुका लालग मंगला ४ वकेुर्ीमा ५० जर्ाको वाख्रापालर् सलमत गठर् गरी 
५० जर्ालाइ वाख्रा पैंचो कायकु्रम र िोर लर्माुणका लालग ५ हजारका दरले अर्दुार् 
रकम ववतरण  

 व्यवसावयक वाख्रार्ाम ुसदुृवढकरण तथा जालतय सिुार कायकु्रम वाट गाउँपाललका क्ष ेत्रमा ५ 
वटा व्यवसावयक वाख्रार्ामलुाइ एक लाि रुपैयाँका दरले अर्दुार् रकम ववतरण  

 दिुमा आत्म लर्भरुका लालग मंगला १ कुहुँमा ५० जर्ाको सलमलत गठर् गरी उन्नत राँगो र 
गोठ सिुार कायकु्रम पचास हजारको राँगो १ वटा र ९ घरलाइ १०००० हजारका दरले 
गोठ सिुार रकम ववतरण  

 पश ुआहारा सतु्केरी भत्ता गाउँपाललका क्ष ेत्रमा १९ जर्ा भैसीपालक कृर्कलाइ रु .३००० 
का दरले ५७००० अर्दुार् रकम ववतरण  

 ५० ्रसलतशत अर्दुार्मा २ वटा च्यापकटर मेखशर् ववतरण  

ग) खशक्ष ाः- मंगला गाउँपाललका क्ष ेत्रमा रहेका आिारभतु र माध्यालमक ववद्यालयका खशक्ष क तथा 
सलमलतका पदालिकारीहरुका लालग संचालर् गरीएका वक्रयाकलापहरु  

 ववद्यालय सिुार योजर्ा लर्माुण ताललम संचालर् र योजर्ा लर्माुण  

 सामाखजक पररक्ष ण ताललम  

 सचुर्ा तथा संचार ्रसववलिमलुक ताललम  

 लेिा व्यवस्थापर् ताललम  

 खशक्ष ण सिुारका लाग खशक्ष क उत््रसरेीत कायकु्रम अर्सुन्िार् १५ जर्ालाइ  

घ) स्वास््य 

 मंगला २ वाववयाचौरमा वहृत लर्शलु्क स्वास््य खशववर १ र्दर्े 
 मंगला ३ वरंजामा ्रसदेश सामाखजक ववकास मन्त्रालयको समन्वयमा स्त्री रोग सम्वन्िी 

लर्शलु्क स्वास््य खशववर १ र्दर् े

 स्वास््य संस्थाहरुका लालग और्िी िररद र ववतरण   

ङ) वर् क्ष ेत्रः- गाउँपाललका क्ष ेत्रको उच्च पहालि भागमा जलिवटुी िेती ववस्तारका लालग ताललम 
संचालर् गरी लर्म्र्ार्सुारका जलिवटुी ववउ तथा ववरुवा सत्रसलतशत अर्दुार्मा ववतरण  

 १७००० सतवुा ववरुवा ववतरण  

 ५ के .जी वर् करेला ववउ ववतरण  

 १ के .जी खचराइतो ववउ ववतरण  

 ३ वटा सामदुावयक वर्मा ४५०० ववरुवा वकृ्ष ारोपण 

  १० हजार िालेघाँस ववरुवा ववतरण  


