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मंगला गाउँपँाललकाको तर्ज वाट एघारौं गाउँसँभामा पेश गररएको वरे्ट तथा कायजक्रम  

 

गाउँँपाललकाको तर्ज वाट गाउँँसभामा गाउ सभाको  उपाध्यक्ष  तथा वरे्ट तर्ुजमा सलमलतका 
संयोर्क श्री  लसर्जना के.सी.ज्यू वाट प्रस्ततु गररएको आ.ब. २०७8/७9 को  प्रस्ताववत बरे्ट 

तथा  कायक्रम  

 

 श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं सम्मालनत गाउँ सभाका सदस्य  ज्यूहरु, 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्य,ु लगायत सम्पूर्जलाइ मंगला गाउँँपाललकाको एघारौं गाउ सभामा  
बरे्ट तथा कायजक्रम प्रस्ततु समाहरोहमा गाउँपाललकाकेा बरे्ट तर्ुजमा सलमलतको संयोर्कको 
तर्ज वाट  हार्दजक स्वागत गनज  चाहान्छु  ।  ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड १९को यो महामारीले 
अथजतन्रलाइ  शशलथल वनाएको छ। यस वाट नेपाल को आलथजक ववृद्ध दर ज्यादै न्यनु 
रहेको सम्मालनत सभालाइ अवगतनै छ ।यस्तो ववर्म परीस्थीलतमा समेत यस मगला 
गाउँपाललकाको ववकास लनमाजर्को कामले पूर्जता पाएकोमा यसमा प्रत्क्क्षय तथा अप्रतक्ष रुपमा 
सहयोग र समन्वयन गनुज  हनेु  सवैलाइ िन्यवाद र्दन चाहान्छु । कोलभड-१९ को 
लनयन्रर् संक्रमर्को न्यलुनकरर् व्यवस्थापन र्स्ता चनूौलतलाइ समेत मध्यनर्र गरी शशलथल 
अथजतन्रलाइ प्रगलतशशल वनाउनको लागी लसमीत स्रोत र सािनलाइ अलिकतम प्रयोग गरी 
वरे्ट लनमाजर् गने एलतहालसक यो अवसर र्नमत  मार्ज त मलाई  प्राप्त भएकेामा म आरु्लाई 

अत्क्यन्तै भाग्यमानी  ठानेको  छु । 

    

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

   ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड-१९ नयाँ भेररयन्टको महामारीवाट नेपाल पलन अछुतो रहन 
सकेन यस संकटको  घडीमा कोलभड-१९ को लनयन्रर्  संक्रमर्को न्यलुनकरर् 
व्यवस्थापनमा हामी सवै एक भएर लाग्ने छौ भन्ने प्रर् गदजछू । लसमीत श्रोत र सािनलाइ 
अलिकतम प्रयोगवाट समदृ्ध, समनु्नत र शान्त गाउँपाललका बनाउँन सबै आिारभूत 
समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरीने छ। भौगेाललक, प्राकृलतक,  ऐलतहालसक, 

साँँस्कृलतक  एवँं पयजटकीय महत्क्वका दृविले अत्क्यन्त प्रवल सम्भावना भएको गाउँपाललका भएर 

पलन भौगोललक ववकटता प्राकृलतक एवं पयजटकीय महत्क्वका दृिीले ववलभन्न चनुौती ववद्यमान 
हुँदाहुँदै पलन यस मंगला गाउँपाललकामा  ववकासका लालग हामी साम ुआएका चनुौतीहरुलाइ 

अवसरको रुपमा वदल्ने प्रयासमा हामी सवै एक भएर लागी रहेकाछौ । ववकासको क्रममा 
पछाडी परेका वगज तथा  समदुायलाई ववकासको मलु प्रवाहमा ल्याउन, उत्क्पादनशील  क्षेरमा लगानी 



अलभबवृद्ध गरी आलथजक गलतववलिहरुको माध्यम द्वारा रोर्गारी ववस्तार गनज, कृवर् के्षरकेा 
व्यवसावयवककरर् र आिलुनवककरर् गनज, सशुासन प्रवद्धजन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कायम 

गनज , कृवर्बाट प्रयाप्त  लाभ ललई सवै  क्षेरसम्म परुय्ाउन, वनरं्गलको सरक्षर् गदै  वातावरर्ीय  

सन्तलनुलाई कायम राख्न, भौलतक पवुाजिारको  ववकासमा लगानी ववृद्ध गनज तथा सामाशर्क 

ववकासलाई संस्थागत गरी अपेशक्षत ववकासका प्रलतर्ल हालसल गनज एवँं आन्तररक आयका 
दायरालाई र्रावकलेा बनाउन र आन्तररक ब्यवस्थापनलाई सशुासन मैरी बनाई संस्थागत 

सदुृविकरर् गनज  तथा संवविानको अनसुचुी ८ मा भए वमेाशर्मको काननु लनमाजर् तथा  कायजन्वयन  

गरर आत्क्मलनभजर उन्मखु हनुपुने समग्र चनुौतीहरु हामी साम ुरहेका छन ् । 

     स्थानीय तहहरुको  ववकासको माध्यमद्वारा अपेशक्षत उदेश्यहरु हालसल गनज र्न लनवाशचजत 

प्रलतलनलिहरुको कुशल नेततृ्क्व अलत नै आवश्यक भए वमोशर्म नेपालको संवविान २०७२ ले 

स्थानँीय सरकारको पररकल्पना  गरे अनसुार २०७४  वैशाख ३१ गते आम लनवाजचन सम्पन्न  भई  

र्नताको मतले हामी लनवाशचजत भइ यस गाउँपाललकाको नेततृ्क्व  सम्हालेको चौथो आलथजक वर्ज 
पार गरर पाँचौ आलथजक वर्जमा प्रवेश गरेको कुरा यस गररमामय सभा समक्ष अवगत गराउन 
चाहन्छु ।  गाउँपाललकाको  ववकास  तथा स्थानीय तहको सञ्चालनमा रचनात्क्मक एवँं 

लसर्जनात्क्मक सहयोगका लालग म सवै प्रलत हार्दजक कृतज्ञता व्यक्त गदै आगामी र्दनमा समेत हामी  
र्नप्रलतलनिी लाई यस्तै सहयेागको लनरन्तरताको अपेक्षा गदजछु । साथै हामी र्नलनवाजचीत सवै 

सदस्यहरु र्ाटेर होइन र्टेुर वहमुलतय मार नभई सहमलतय अभ्यासवाट एक भई अगालड बिन ु

पछज, र बढ्ने छौ भन्ने  सम्मालनत सभा समक्ष प्रर् गदजछु । 

1. ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड १९को यो महामारीमा शशलथल अथजत्तन्रलाइ चलाएमान हनेु 
गरी अलसमीत स्रोत र सािनलाइ अलिकतम प्रयोग गरी  स्थानीय सरकारको तर्ज बाट 
आलथजक वर्ज २०७8/७9 को वरे्ट यस सम्मालनत सभामा प्रस्ततु गनज पाउँदा अत्क्यन्त 
गौरवान्दीत भएको  महशसु गरेको छु । 

2. मंगला गाउँपाललकाले आ.व. ०७8/०७9 मा गाउँपाललका लभर उपलब्ि श्रोत, सािन 
र अवसरहरुको अलिकतम सदूपयोग गदै यस मंगला गाउँपाललकाको बरे्ट तथा 
कायजक्रमहरुको तरू्जमा तथा सर्ल कायाजन्वयनको र्दशा तर्ज  अग्रसर हनेु प्रयास गररएको 
छ । यसै सन्दभजलाई आत्क्मसात गदै मंगला गाउँपाललकाको बरे्ट तथा कायजक्रम तरू्जमाका 
लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरुलाई लनम्न अनसुार संशक्षप्तमा उल्लेख गनज चाहन्छु । 



(क) लक्ष्यः  

ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड-१९ को यो महामारीमा प्राप्त लसमीत सोंत र सािनलाइ अलिकतम 
प्रयोग गरी आलथजक–सामाशर्क रुपान्तरर् सवहत स्थानीय पूशँर्को ववकास गदै सामाशर्क 
न्याय, समानता र सामार्वादी अथजतन्रको आिार खडा गने अलभयानमा पूर्जरुपमा समावहत 
हुँदै मंगला गाउँपाललकालाई कृवर्मा आत्क्मलनभजर, समदृ्ध, समनु्नत र शान्त गाउँपाललका बनाउँन 
सबै आिारभतू समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरीने छ । 

(ख) उद्धशे्यहरुः  

 गाउँपाललकामा स्वदेशमा तथा ववदेशमा समेत रोर्गारी गमुाएकाहरुलाइ  स्थानीय 
स्तरमा नै रोर्गारी उपलव्ि गराउनको लागी  एक वडा एक कृवर् /पश ुसेवा पकेट 
क्षेर घोर्र्ा गरर कृवर्मा आत्क्मलनभजर गाउँपाललका  बनाउँने उदेश्य ललएको छ । 

 ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड १९ को यो महामारीवाट नेपाल पलन अछुतो रहन सकेन 
यस सकटको  घडीमा कोलभड १९ को लनयन्रर् संक्रमर्को न्यलुनकरर् व्यवस्थापनमा 
मंगला गाउँपाललकामा मानववय के्षलत हनु नर्दन प्रयाजप्त वरे्टको व्यवस्था लमलाइ 
अगाडी वविने छ । 

 मंगला गाउँपाललका के्षरको ववकास प्रकृयालाई स्थानीय समदुायको सवक्रय 
सहभालगतामा र्दगो भौलतक पूवाजिार ववकासका संरचनाहरुलाई अगालड बिाउने । 

 मंगला गाउँपाललकाको केन्र देशख सबै वडाहरुमा नमूना सडक लनमाजर् सवहत हरेक 
टोलवशस्तलाई सडक सञ्जालमा र्ोड्ने, 

 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बिाउनको लालग ववद्यमान श्रोतको पवहचान गरी कर 
प्रर्ालीमा सवैको सहभागीताको  लागी आव्हान गरीने छ । 

 कृवर्, पशपुालन तथा वन के्षरको ववकासमा सहयोग गरी आय–आर्जनका 
वक्रयाकलापहरु सृर्ना गदै पाररवाररक आम्दानीको ववृद्धमा टेवा पयुाजउने, 

 वन, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापनमा आम नागररकलाई सचेत गदै र्दगो 
व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गने, 

 ववद्यालयहरुलाई भौलतक पूवाजिारको ववकास सवहत शैशक्षक गरु्स्तरमा अलभववृद्ध गने, 

 यूवा, मवहला, वालवाललका,रे्ष्ठ नागररक, दललत, अपाङ्गता भएका नागररकहरुलाई 
सामाशर्क समावेशीकरर् तथा सशशक्तकरर् गदै मलु प्रवाहीकारर्मा टेवा परु् याउने 



 पयाज–पयजटन ववकासका लालग आिारभतू पूवाजिारहरु तयार पाने, 

 ववलभन्न भार्ा तथा सँस्कृलतको संरक्षर् तथा सम्बद्धजन गने, 

 गाउँपाललकाको सँस्थागत ववकास र आम नागररकहरुको क्षमता ववकासका कायजहरु 
सञ्चालन गने, 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अब म चाल ुआलथजक वर्ज २०७8/०७9 को वावर्जक योर्ना तरू्जमा, योर्ना/कायजक्रम 
प्राथलमवककरर्का आिारहरु तथा प्रकृयाका वारेमा संशक्षप्तमा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु 
। 

(क) योर्ना तरू्जमाका आिारहरुः 

 नेपालको संवविानको अनसूुची ८ र ९ मा उशल्लशखत स्थानीय तहको एकल तथा 
साझा अलिकारको सूची, 

 नेपालको संवविानमा उशल्लशखत मौललक हकहरु, 

 नेपालको संवविान भाग ४ अन्तगजतका राज्यका आलथजक, सामाशर्क ववकास, प्राकृलतक 
श्रोतको उपयोग, वातावरर् संरक्षर् सम्वशन्ि नीलतहरु, िारा ५९ को आलथजक अलिकार, 

भाग १९ को आलथजक कायज प्रर्ाली, 
 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहको कायजववस्तलृतकरर्को 

प्रलतवेदन, 

 संघीय तथा प्रदेश सरकारले अंलगकार गरेको र आवलिक योर्नाले ललएका नीलत 
तथा प्राथलमकताका क्षेरहरु, 

 संघीय सरकारले अवलम्वन गरेका आलथजक तथा ववत्तीय नीलतहरु साथै 
मागजदशजनहरु, 

 स्थानीय तहको आवलिक योर्नाले तय गरेका प्राथलमकताहरु, 

 नेपालले अन्तराविय र्गतमा र्नाएका प्रलतवद्धताहरु, 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, गाउँपाललकाले हालसम्म बनाएका ऐन, 
लनयम एवम ्प्रचललत ऐन र लनयमावलीका प्राविानहरु, 

 स्थानीय तहको आवलिक योर्नाहरु, क्षेरगत नीलत, रर्नीलत, योर्ना तथा अध्ययन 
प्रलतवेदनहरु, 



 ववकासका समसामवयक मदु्धाहरु र्स्तै सामाशर्क संरक्षर्, दीगो ववकास, र्लवायू 
पररवतजन र ववपद् व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षा, लैंलगक सशशक्तकरर् तथा 
समावेशी ववकास, वाल मैरी स्थानीय शासन, वातावरर् मैरी स्थानीय शासन, परु्ज 
सरसर्ाई, उर्ाज संकट व्यवस्थापन लगाएतका अन्तर सम्बशन्ित ववर्यहरु, 

 स्थानीय तहको मध्यकाललन खचज संरचना (MTEF) अनरुुप प्राथलमकतामा परेका 
कायजक्रमहरु, 

 स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य ववर्यहरु । 

चाल ुआ.व. मा योर्ना कायाजन्वयनका लसकाइ तथा उपलब्िीहरु । 

(ख) योर्ना/कायजक्रम प्राथलमवककरर्का आिारहरुः 

 ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड-१९को यो महामारीवाट नेपाल पलन अछुतो रहन सकेन 
यस सकटको  घडीमा केववड-1९ को  रोकथाम लनयन्रर्  व्यवस्थापनमा प्रत्क्यक्ष 
योगदान परु् याउने 

 आलथजक ववकास र गररवी लनवारर्मा प्रत्क्यक्ष योगदान परु् याउने 

 उत्क्पादनमूलक र लछटो प्रलतर्ल र्दने (ठूला आयोर्नाहरुको हकमा बविमा २ वर्ज 
लभर सम्पन्न हनेु), 

 रार्श्व पररचालनमा योगदान परु् याउने 

 कृवर्मा आत्क्मलनभजर हनु योगदान परु् याउने  

 सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास र सशुासनमा योगदान परु् याउने 

 स्थानीय श्रोत सािनमा आिाररत भई र्नसहभालगता अलभववृद्ध गने, 

 लैवङ्गक समानता तथा सामाशर्क समावेशीकरमा अलभववृद्ध हनेु, 

 स्थानीय स्तरमा नै रोर्गारी सरृ्ना गनज योगदान परु् याउने  

 र्दगो ववकास, वातावरर् संरक्षर् र ववपद व्यवस्थापनमा प्रत्क्यक्ष योगदान परु् याउने 

 समदुायलाई ववपद तथा र्लवाय ुपररवतजनको प्रभाववाट उत्क्थानशशल (Resilience) 
बनाउने, 

 स्थान ववशेर्को संस्कृलत र पवहचानको संरक्षर् र प्रवध्दजन गने, 

 स्थानीय तहको आवश्यकताका अन्य ववर्यहरु । 

 



(ग) वावर्जक बरे्ट तथा योर्ना तरू्जमाका प्रकृयाहरुः 

 कायजपाललकाले पेश गरेको नीलत तथा कायजक्रमको स्वीकृती, 
 रार्श्व परामशज सलमलतको गठन तथा सलमलतले र्दएका अगामी वर्जको लालग प्रस्ताववत 

रार्श्व/करका दरहरु, सझुाव तथा लनष्कर्जहरु, 

 श्रोत अनमुान तथा बरे्ट सीमा लनिाजरर् सलमलतले र्दएका सझुाव तथा लनष्कर्जहरु, 

 बरे्ट तथा कायजक्रम तरू्जमा सलमलतले उपलब्ि गराएका सझुाव, कायजक्रम तथा 
लनष्कर्जहरु, 

 हरेक वडा सलमलतहरुले गाउँवशस्त र टोल टोलमा छलर्ल, छनौट तथा प्राथलमवककरर् 
गराई प्राप्त भएका कायजक्रमहरु, 

 गैर सरकारी संस्था तथा नीशर् के्षरको सहकायजमा सम्पन्न हनेु कायजक्रमहरुको वववरर् 
माग तथा छलर्ल, 

 प्राप्त योर्ना तथा कायजक्रमहरुलाई ववर्यगत सलमलतहरुमा छलर्ल तथा 
प्राथलमवककरर्, 

 सलमलतहरुबाट प्राप्त बरे्ट तथा योर्ना/कायजक्रमहरुलाई मंगला गाउँ कायजपाललकामा 
व्यापक छलर्ल तथा गाउँसभामा पेश हनुका लालग स्वीकृलत । 

 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

3. यस महत्क्वपूर्ज अवसरमा म सवजप्रथम रािवहत, लोकतन्र र अग्रगामी पररवतजनका लालग 
नेपाली र्नताले पटक-पटक गदै आएका ऐलतहालसक र्न आन्दोलन, सशस्त्र सङघर्ज, त्क्याग 
र बललदानको गौरवपूर्ज इलतहासलाई स्मरर् एवं शवहदहरु तथा बेपत्ता र पीलडत नागररकहरु 
प्रलत स्थानीय सरकारको तर्ज बाट हार्दजक सम्मान व्यक्त गनज चाहान्छु । 

4. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहकाररता, सहअशस्तत्क्व र समन्वय लाई प्रवदजन गदै 
र्नसहभालगता, उत्तरदावयत्क्व, पारदशशजता सलुनशित गरी सलुभ र गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह गरी 
लसंहदरवार गाउँमै आएको अनभुलूत र्नतालाई र्दनपुने अवसर, दावयत्क्व र चनुौती हालमले 
शस्वकार गदै आएको कुरा हामी सवैलाइ ववर्दतै छ ।  



5. आगामी आलथजक वर्जको बरे्ट तर्ुजमा गदाज मैले यो वर्ज सम्म हालसल भएका उपलशव्िहरु 
संस्थागत गदै र्नप्रलतलनिमूलक लोकताशन्रक पद्धलतबाट नेपाली नागररकले खोरे्को सेवा, 
चाहेको ववकास र पररकल्पना गरेको समतामूलक समार्को लनमाजर् गने र्ालीबाट लनदेशशत 
हुँदै समार्वाद उन्मखु उदीयमान गाउँपाललकाको  रुपमा स्थावपत गनज यो बरे्ट केशन्रत 
गरेको छु ।  

6. बरे्ट तर्ुजमा गदाज मैले मूलत: नेपालको संवविान र कानूनहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको नीलत, कायजक्रम तथा बरे्ट वक्तव्य, ववलनयोर्न वविेयक,२०७८को लसद्धान्त र 
प्राथलमकता, लनलमजत ववववि काननुहरु, गाउँकायजपाललका लनर्जयहरु तथा दीगो ववकास 
लक्ष्यलाई मखु्य आिार बनाएको छु ।साथै, ववलभन्न क्षेरका सरोकारवालाबाट प्राप्त हनु 
आएका महत्क्वपूर्ज सझुावलाई समेत बरे्ट लनमाजर् गदाज ववशेर् ध्यान र्दएको छु । 

7. स्थानीय सरकारको आन्तररक स्रोत, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
अनदुान तथा रार्स्व वाँडर्ाँटलाई मलु आिार मानी यो बरे्ट तथा कायजक्रम तर्ुजमा गरेको 
छु । साथै, यस बरे्टमा गाउँपाललकाको आफ्नो के्षरालिकारलभर कर तथा गैर कर रार्स्व 
पररचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथलमकतामा राखेको छु ।  

8. अनतु्क्पादक तथा अनावश्यक खचज घटाउने, प ुरँ्ीगत बरे्टको अंश बिाउने र चाल ु
खचजलाइ लनयन्रर् गदै लमतव्यवयता ल्याउने गरी बरे्ट प्रस्ताव गरेको छु । साथै कायजक्रमको 
छनौट, सािन स्रोतको बाँडर्ाँट र ववलनयोर्नमा देशखने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरर् गनज 
प्रशासलनक तथा प्राववलिक क्षमता, स्रोत तथा ववलनयोर्नका वीचमा सन्तलुन कायम हनेु गरी 
स्रोत व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमलाएको छु । 

9. समार्वाद उन्मखु अथजतन्रको लनमाजर्, पररपूरक काननु तर्ुजमा, भौलतक पूवाजिारको 
लनमाजर् र व्यवस्थापन, आन्तररक स्रोतको आिार ववस्तार, उत्क्पादन र उत्क्पादकत्क्व बवृद्ध, 

आयोर्नाको प्राथलमकीकरर्, असल  शासन प्रवदजन र अन्तरसरकारी समन्वय हाम्रो 
सरकारको प्रमूख चनुौती रहेको छन ्। 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अव म चाल ुआलथजक वर्ज २०७7/७8 को आय व्ययको यथाथज शस्थलत प्रस्ततु गनज चाहन्छु 
। 



१०. चाल ुआलथजक वर्जमा रु 56 लाख ५० हर्ार रार्स्व पररचालन हनेु अनमुान रहेकोमा 
चाल ुआलथजक वर्जको वैशाख मसान्त सम्म अनमुालनत आन्तररक आयको 92.40 प्रलतशतले 
रु 52 लाख 20 हर्ार 2 सय 2६ रुपैया रार्स्व संकलन भएको छ । कोलभड १९ को 
संक्रमर् दोस्रो लहरमा भएको वन्दा वन्दी लकडाउको असरमा समेत रार्श्व सकलन 
प्रभावकारी रुपमा कायजन्वयन भएको छ ।त्क्यसैगरी चाल ुआलथजक वर्जको रे्ष्ठ मसान्त सम्म 
नेपाल सरकारबाट ववत्तीय समानीकरर् अनदुानबापत रु 6 करोड 1 लाख  संघीय रार्स्व 
वाँडर्ाँडबाट रु 4 करोड 5 लाख 45 हर्ार 3 सय 92 रुपैया प्राप्त भएको छ। संघीय 
समपरुक पूर्ीगत अनदुान  वाट रु १ करोड 67 लाख रुपैया आय प्राप्त भएको छ । 
त्क्यस्तै प्रदेश ववशत्तय समानीकरर् अनदुान वापत रु. 1 करोड २0 लाख 61 हर्ार आय 
प्राप्त भएको छ । प्रदेश रार्स्व बाँडर्ाँड बाट प्राप्त हनेु आय 40 लाख ५1 हर्ार 3 
सय 67  रुपैयाँ प्राप्त हनु आएको छ । प्रदेश ससजत अनदुान वाट प्राप्त  रकम रु 1 करोड 

प्राप्त हनु आएको छ । प्रदेश सम्परुक अनदुान वाट रु 50 लाख  प्राप्त हनु आएको छ । 
ववलभन्न कायजक्रम वापत  सचुना प्रवविी अलिकृत तलव भत्ता वापको रकम संशघय सरकार 
अन्तर सरकारी ववशत्तय हस्तान्तरर् वाट रु २ लाख 15 हर्ार 9सय 30 रुपया मार प्राप्त 
भएको छ । सशघय सरकार वाट कोरना रोकथाम लनयन्रर् तथा व्यवस्थापनको लागी रु 
10 लाख  तथा प्रदेश सरकार वाट रु ५ लाख रुपैया ँप्राप्त भएको छ ।  

11. चाल ुआलथजक वर्जको सशतज अनदुान तर्ज  रु  19 करोड 73 लाख 14 हर्ार 3 
सय 50 रुपैया प्राप्त भएको छ। त्क्यस्तै सामाशर्क सरुक्षा भत्ता बापत रु 7 करोड 4 लाख  
21 हर्ार रुपैया प्राप्त भएको छ ।  

12. अनदुान तथा रार्स्व बाँडर्ाँडका अलतररक्त झोलङु्गे पलु लनमाजर् तर्ज  रु 18 लाख, 
स्थानीय पूवाजिार ववकास साझेदारी कायजक्रम तर्ज  रु 68 लाख , प्रिानमन्री रोर्गार 
कायजक्रम तर्ज  रु 99 लाख प्रदेश सामाशर्क ववकास मन्रालय तर्ज  रु 22 लाख प्राप्त 
भएको छ ।  

13. चाल ुआलथजक वर्ज २०77/७8को  ज्येष्ठ मसान्त सम्म चाल ुखचज कररव रु 13 
करोड 56 लाख 82 हर्ार 2 सय 16 रुपैया तथा पूरँ्ीगत खचज रु 9 करोड 51 लाख 
50 हर्ार 4 सय 90 मार  गरी 23 करोड 8 लाख 32 हर्ार 7 सय ६ रुपैयाँ व्यय 
भएको छ । आलथजक वर्ज २०७6/७7 को रार्स्व र व्ययको यथाथज वववरर् ,ज्येष्ठ मसान्त 



सम्मको आलथजक वर्ज २०७7/७8 को आय तथा व्यय वववरर् तथा संशोलित अनमुान र 
आलथजक वर्ज २०७8/७9 को अनमुालनत आयव्ययको वववरर् अनसूुचीहरुमा उल्लेख गरेको 
छु ।  

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अब म क्षेरगत रुपमा आगामी वर्ज २०७8/७9 को बरे्ट तथा कायजक्रम प्रस्ततु गनज 
चाहन्छु । 

सडक पूवाजिार भौगोललक आवद्धता कायम गनज, कृवर् तथा उद्योग व्यवसायको ववकास गनज, 
र्नर्ीवन सहर् गनज र उच्च आलथजक ववृद्ध हालसल गनज सघाउ पगु्ने गरी ग्रालमर् सडक 
लनमाजर् तथा स्त्तोरन्नलतको लालग पवुाजिार ववकास कायजक्रम सडक तर्ज  रु. 10 करोड १८ 
लाख ववलनयोर्न गरेको छु । वडागत रुपमा ववलनयोर्न गरीएका योर्नाहरु यसै साथ पेश 
गरेको छु । अव म गाउँपाललका स्तरवाट ववलनयोर्न गरीएका योर्नाहरुको नाम र वरे्ट 
प्रस्ततु गनज चाहन्छु  

लस.न वववरर् वडा रकम 

१ पलु्चोक   कुलसजम्ला वटकावाङ्क मोटर वाटो  5   ४० लाख 

२ पखेर वपङ्कगे मोटर वाटो 3  १५ लाख 

३ साम्टुड टुलनवोट झाँके्रपानी मोटरवाटो स्तरउन्नलत  ३,४  १० लाख  

४ वाववयाचौर तराखेत वहदी  १,२ २२ लाख 

५ लसमलचौर डडुवा मोटरवाटो स्तरउन्नती  २ १८ लाख 

६ हाँडेलभर सरक्षर् ५ १३ लाख 

७ मंगला सग्राहलय २ २२ लाख 

८ मंगला इन्रेर्ी पाकज  २ २२ लाख 

९ घटे्टखोला ठेउलेनी काप्रा कृवर् सडक  १ ४ लाख 

१० िापङु्क लसरु्ज  सडक लनमाजर् ४ २२ लाख 

११ मंगला शशक्षा क्याम्पस अनदुान २ ८ लाख 

१२ कृर्क राहात कोर्   ५ लाख 

१३ 

खेलकुद सामाग्री खररद, खेल संचालन र पूवाजिार 
लनमाजर्   १० लाख 

१४ प्रावविीक िारका ववपन्न ववद्याथीलाइ छारा वृवद्ध   ३ लाख 

१५ पलु्चोक गहते नेटा झाँक्रीपानी पदमागज ५ ५ लाख 

१६ लसमलचौर लामो छहरा पदमागज २ ३ लाख 



१७ मगला शशक्षा क्याम्पस  पवुाजिार लनमाजर् मगला  २ ५ लाख 

१८ 
गाउँपाललका  हररत  अलभयान तथा भवुनोट र 
र्लिार संरक्षर् कायजक्रम २ ५ लाख  

१९ ववपत व्यवस्थापन कोर्  28 लाख  

20 

पोक-सातलबसे-ज्यालमरे-तोरीडाँडा-खस्रपुानी- ३ नं. 
वडा कायाजलय हुँदै ४ नं. वडा कायाजलय र्ोड्ने 
नमूना सडक ममजत तथा स्तरोन्नती क्रमागत सम्परुक ३,४,५  १करोड ३९लाख 

२1 मगला मा.वव प्रावविीक कृवर्जिारको लागी  २  ६ लाख  

२2 शशक्षा    

१करोड 92 लाख 
80 हर्ार   

२3 पश ुकृवर्    ८० लाख  

२4 सम्परुक         ७० लाख 

२5 ममजत सम्भार कोर्   २५ लाख  

26 र्ग्गा व्यवस्थापन   १करोड 

२७ र्ालल तथा पाइप खरीद  २८ लाख  
२८ मंगला यवुा क्लव खेल मैदान वाववयाचौर   ५ लाख  
२९ वडा न १   ७० लाख  

३० वडा न २   ९० लाख  

३१ वडा न ३   ६० लाख  

३२ वडा न ४   ४० लाख  

३३ वडा न ५   ८० लाख  

३४ कायजक्रम खचज   

25 लाख 80 
हर्ार   

३५ लैङ्कलगक समावेशश कायजक्रम खचज   १० लाख  

३6 चाल ुखचज कायाजलय   

6 करोड 2 लाख 
25 हर्ार  

३7 परु्ीगत खचज कायाजलय  सेवा    ५५लाख  

38 लतनचलेु मोटर वाटो लनमाजर् ५ 5 लाख  
३9 कोलभड   ४८ लाख  

40 वाववयाचौर वर्ार र्ोहोर मैला व्यवस्थापन  २ 5 लाख 
41 सवारीसािन खरीद   25 लाख  

42 
अध्यक्ष संग राहत उद्धार तथा ववपद् व्यवस्थापन 
कायजक्रम  

४ लाख ५० 
हर्ार  

43 मवहला संग उपाध्यक्ष कायजक्रम  ५ लाख  



44 वाहनु पिेँरा मलु संरक्षर्   2 लाख  

45 भैपरी आउने  खचज शशर्जक  

21 लाख 50 
हर्ार   

 

सामार्ीक ववकास  

सामार्ीक ववकास तर्ज  रु. 3 करोड 30 लाख रुपैया  ववलनयोर्न गरेको छु  

14. ववद्यालय, यवुा क्लव लगाएत ववलभन्न संघ संस्थाहरुको  भवन लनमाजर् तथा ममजत 
सम्भार र समग्र खेलकुद  ववकासको लागी रकम रु 29 लाख ५० हर्ार तथा ववद्यालय 
ववलभन्न कायजक्रम को लालग रकम रु. 1 करोड 92  लाख 80 हर्ार रुपैयाँ  ववलनयोर्न 
गरेको छु ।  

लसंचाइ तथा खानेपानी 

15.स्वच्छ खानेपानी नपगेुको गाउँवस्तीमा खानेपानी पयुाजउने कायजक्रमलाई लनरन्तरता र्ददै 
एक घर एक िारा कायजक्रमलाई समेत अगालड बिाउने व्यवस्था गरेकोछु साथै कृवर् 
व्यवसायलाइ प्रवद्धजन गदै उत्क्पादकत्क्व ववृद्धका लालग लसंचाइ व्यवस्थालाइ व्यवशस्थत गनजका 
लालग वडा स्तरको मागमा आिाररत योर्नाका लालग खानेपानी तथा लसंचाइ पवुाजिार ववकास 
क्षेरका लालग रकम रु. 71 लाख  ववलनयोर्न गरेकोछु ।  

16. संघीय र प्रदेश सरकार संग समन्वय गरर आवश्यक वरे्ट समपरुक कोर्वाट सह 
लगानी गनेको लागी सम्पूरक रकम रु 2 करोड 9 लाख व्यवस्था लमलाएको छु । 

शहरी ववकास 

17.आिलुनक सभ्यताको मानक नै सवुविायकु्त शहर भएको तथा स्थालनय सरकारको 
ववकासको स्वरुप शहरी पूवाजिारबाटै प्रलतववशम्वत हनेु यथाथजतालाई ध्यान र्ददै ववलभन्न वडामा 
माग वमोशर्मको वरे्ट  तथा वाववयाचौर वर्ार र्ोहोरमैला व्यवथापन  तथा हररत  अलभयान 
योर्नाको लागी  रु 5 लाख समेत भवन तथा अन्य पवुाजिार  लनमाजर् गरी  रकम रु. २ 

करोड 1 लाख ववलनयोर्न गरेको छु । 

 

पयजटन 



18. गाउँपाललका लभरका ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, िालमजक, परुाताशत्क्वक र प्राकृलतक 
सम्पदाहरुको पवहचान, संरक्षर्, प्रवदजन एवं प्रचार प्रसार मार्ज त स्थानीय अथजतन्रको 
महत्क्वपूर्ज आिारको रुपमा पयाजवरर् अनकूुल पयजटन उद्योगको ववकास गनज पयजटकलाई 
अलतलथको रुपमा सम्मान गने अलतलथदेवो भव:अलभयानलाई थप प्रभावकारी वनाउन 
प्रिानमन्री  रोर्गार कायजक्रम सग आवद्ध गरी  लनमाजर् गरीने छ सो प्रयोर्नका लागी 
रकम रु. 8 लाख  रुपैया मार  ववलनयोर्न गरेकोछु ।  

19. उच्च आलथजक ववृद्ध, उत्क्पादकत्क्व रोर्गारी र आयको ववतरर्लाई तत्क्काल टेवा पयुाजउने 
पयजटन के्षरको ववकासलाई मैले र्ोड र्दएको छु । मंगला गाउँपाललकालाई आकर्जक, 
मनोरम र साहलसक पयजटकीय गन्तव्यको रुपमा पवहचान स्थावपत गराउने टोड्के, झाँक्रीपानी, 
शचनाकोट र चाँगा, लगायतको व्यापक प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थापन गररनेछ । लसमलचौर 
लामो छहरा खालनगाउ परु्जगाउ टोड्के पयजटन पदमागजको लनमाजर्को लागी  रकम रु ३ 
लाख ववलनयोर्न गरेको छू । पलुचोक गहँते झाँक्रीपानी पयजटन  पदमागज लनमाजर्का लालग  
५ लाख  वरे्ट ववलनयोर्न गरेको छु  ।  

कृवर्/पश ुक्षरे 

20. नागररकको खाद्य अलिकार सरुशक्षत गदै गररवीको अन्त्क्य  स्वदेश तथा ववदेशमा रही 
रोर्गारी गमुाएका व्यक्तीहरुको रोर्गारीके सलुनशितता तथा कृवर्मा आत्क्मलनभजर गाउँपाललका 
वनाइ ठुलो संख्यामा रहेका कृर्क पररवारको आयस्तर ववृद्ध गनज तथा सवल अथजतन्रको 
लनमाजर् गनज कृवर्को आिलुनकीकरर्, ववशशिीकरर् र व्यवसायीकरर्  प्रवविी मैरी पवुाजिार 
सहीतको कृवर् पेशा वनाउन र्रुरी छ । यसका लालग उन्नत बीउववर्न, मलखादको 
व्यवस्था, कृवर् सामाग्री सहयोग, पशपुालन व्यवसायका लालग उन्नत र्ातको नश्ल सिुार र 
उच्च मूल्यका बालीको ववकास प्रवविी मैरी पवुाजिार ववकास गनज रकम रु. 99 लाख 50 
हर्ार वरे्टको व्यवस्था गरेकोछु । 

सहकारी 

21. गाउँपाललका क्षेरमा कायजके्षर रहेका उत्क्पादन तथा सेवामलुक सहकारी संस्थानहरु र 
ववशत्तय के्षरको सदुृिीकरर् साथै खोलौ वैक खाता भन्ने अविारर् कान्वजयनको लागी  
र्नचेतना कायजक्रम सञ्चालन गरीने छ  साथै सहकारी के्षरको लनयमन र प ुरँ्ी पररचालनको 



माध्यमबाट सहकारी क्षेरलाई ववशत्तय उत्क्प्ररेकका रुपमा ववकास गरी स्थानीय अथजतन्रको 
महत्क्वपूर्ज स्तम्भको रुपमा ववकास गरी सहकारीहरुको प्रवद्धजन कायजक्रम सञ्चालनको लागी 
रकम रु. 3 लाख ववलनयोर्न गरेकोछु  ।  

वन,वातावरर् र ववपद व्यवस्थापन  

22. यस संकटको  घडीमा केववड १९ को लनयन्रर्  संक्रमर्को न्यलुनकरर् व्यवस्थापन 
को लागी रकम रु 48 लाख मंगला कोरोना प्रकोप कोर्मा र्म्मा गरीने छ  

23. र्नसािारर्मा वातावरर्ीय स्वच्छता सम्वन्िी चेतना बिाई भौलतक ववकासबाट 
वातावरर्मा पनज सक्ने र्ोशखमलाई न्यूनीकरर् गदै वन, वन्यर्न्त,ु पंक्षी, वनस्पलत तथा 
रै्ववक वववविताको संरक्षर्, संवदजन र र्दगो उपयोग सम्वन्िी कायजक्रमका कायजववलि समेत 
पेश गरी कायजन्वयनको लागी  शसुासन तथा अन्तर सम्वन्िीत क्षेर समेतका लागी  रकम 
रु. 28 लाख वरे्ट ववलनयोर्न गरेको छु । 

24. मंगला गाउँपाललकाको असहाय, सहारावववहन वालवाललका र असाध्य रोग (मटुु, 
मगृौला, क्यान्सर, एच आइ भी एड्स आर्द) लागेको प्रमाशर्त भएको नागररकका लालग 
अध्यक्ष  संग सहायता कायजक्रम संचालन साथै प्राकृलतक प्रकोपको ममजलाई र्िेुर हैन, बझेुर 
काम गरेमा मार ववपदको लनयन्रर् तथा न्यूनीकरर्मा ठूलो सहयोग पगु्दछ भन्ने 
अविारर्ालाइ मध्यनर्र गरर अध्यक्ष संग राहत उद्धार तथा ववपद् व्यवस्थापन कायजक्रमका 
लालग रु 4 लाख  50 हर्ार वरे्ट ववनीयोर्न गरेको छु ।  

शशक्षा, यवुा  तथा खेलकुद 

25. आगामी आलथजक वर्जको बरे्ट ववलनयोर्न गदाज मैले सामाशर्क रुपान्तरर् र आलथजक 
ववकासको आिारशशला रहेको शशक्षाको ववकासमा सवोपरी र्ोड र्दएको छु । शशक्षालाई 
प्राववलिक, व्यवसावयक तथा रोर्गारमूलक बनाउँदै सक्षम, नैलतक एवं राविय वहतप्रलत समवपजत 
र्नशशक्त लनमाजर् गनज आवश्यक वरे्ट लमलाएको छु । 

26. सून्य दरबन्दी भएका ववद्यलायमा लागत सहभालगतको आिारमा शशक्षक अनदुान  र्दने 
कायजक्रमलाइलाई लनरन्तरता र्दएको छु ।शशक्षर् सहयोग अनदुान प्रदान गरीएको ववद्यालयमा 
यस बर्ज समेत अनदुान थपहनेु ब्यबस्था गरेको छू । शशक्षक दरबन्दी लमलान तथा शशक्षक 
स्थानान्तरर् र ब्यबस्थापन लाई लनरन्तर  गररने  ब्यबस्था लमलाएको छु । अत्क्यन्त न्यनु 



ववद्याथी भएको ववद्यालयलाई नशर्कको ववद्यालयमा समायोर्न गनज समदुायलाई प्रोत्क्साहन 
गररने छ ठुला ववद्यालयहरुलाई आवालसय ववद्यालयको रुपमा ववकास गने लनतीलाइ 
कायाजन्वयमा ल्याउने प्रबन्ि लमलाएको छु । यसका लालग रु ३६ लाख ववनयोर्न गरेको 
छु । 

27. सामदुावयक ववद्यालयको शैशक्षक गरु्स्तर अलभबवृद्धको लालग ववद्यालयमा ववद्यालय 
पसु्तालय स्थापना, शशक्षर्मा सूचना तथा संचार प्रववलिको प्रयोग ,ववज्ञान प्रयोगशालाको 
स्थापना र्स्ता कायजक्रमलाई लनरन्तता र्दइने र्दएको छु  ।उपरोक्त कायजक्रम ससतज अनदुान 
र ववशत्तय समालनकरर् दबैु बाट हनेु प्रबन्ि गरेको छु । 

28. ५ बर्ज मलुनका बालबाललकाको बौवद्धक ववकासमा पोर्र्को महत्क्वपूर्ज भलूमका हनेु 
भएकोले अध्यक्ष संग बालबाललका कायजक्रम संग आवद्ध गरर प्रारशम्भक बालववकास केन्रमा 
अध्ययन गने बालबाललकाहरुलाई ववद्यालय मार्ज त प्रदान गररने र्दवा खार्ाका अलतररक्त 
दैलनक १ लगलास दिु  उपलब्ि गराउने ब्यबस्था गरेको छु ।  

29. सामदुावयक ववद्यलायको शैशक्षक ब्यबस्थापन सिुार गरर सामदुावयक ववद्यालय प्रलत 
अलभभावकको ववश्वास बवृद्ध गनज आवस्यक देशखएको छ ।ववद्यालय ब्यबस्थापन सलमलत तथा 
प्रिानाध्यापकहरुको सवले नेततृ्क्व र ब्यबस्थापवकय क्षमता बाट नै ववद्यालयका सबललकरर् 
हनेुमा दइुमत छैन । त्क्यसैले प्रिानाध्यापक वव ब्यस अध्यक्षलाइ  नेततृ्क्व र ब्यबस्थापवकय 
क्षमता ववकास ताललम को ब्यबस्था गरेको छु । प्रिानाध्यापकलाइ प्रोत्क्साहन भत्ताको लालग 
बरे्ट ब्यबस्था गरेको छु । 

30. शशक्षकले प्रिानाध्यापक र प्रिानाध्यापकले गाउँपाललका संग कायज सम्पादादन करार 
गने प्रबन्ि लमलाएको छु।राम्रो कायज सम्पादन गने शशक्षक ववद्यालय र  ववद्याथीलाई परुस्कृत 
गनज बरे्टको ब्यबस्था गरेको छु ।  

31. ववद्यालय संरचना लनमाजर् गदाज बालमैरी संरचना लनमाजर्मा र्ोड र्दइने छ । कक्षा ६ 
देशख १२ सम्म अध्ययन गने छाराहरुलाई लनशलु्क सेनेटरी प्याड ववतरर्को ब्यबस्थालाई 
प्रभावकारी बनाइने छ ।   



32. राविय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गरेको ब्यबस्था बमोशर्म कक्षा १–८ सम्मको 
स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाजर् गरी क्रमश लाग ुगररने छ । कक्षा १– ३ सम्मको स्थानीय 
ववर्यको पाठ्यपसु्तक तयार गरी ववद्यालयमा लनशलु्क ववतरर् गररने छ । 

33. ववद्यालयलाई आवलिक योर्ना लनमाजर् र अद्याबलिक गनज अलनवायज गररने छ । योर्ना 
लनमाजर् गनज कर्ठनाई भएका ववद्यालयहरुलाई ववद्यलाय सिुार योर्ना लनमाजर् गनज प्राववलिक 
सहायता उपलब्ि गराइने छ । 

34. शैशक्षक सशुासन र प्रबिजनका लालग  र्नप्रलतलनिी, कमजचारी तथा ववज्ञ शशक्षकहरुको 
समूह बनाई ववद्यालयको सामवुहक सपुरीबेक्षर् र पेशागत सहयोग उपलब्ि गराउने ब्यबस्था 
लमलाईने छ । पाललका स्तरीय ववज्ञ शशक्षकहरुको रोिर तयार गरर शशक्षकहरुलाई पेशागत 
सहयोग उपलब्ि गराउने प्रबन्ि गरेको  छु । 

35. हरेक ववद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पयुाजउन आवस्यक ब्यबस्था लमलाइने छ । 
ववद्यालयमा सूचना तथा संचार प्रववलिको आवस्यक ब्यबस्था सवहत शशक्षक तथा ववद्याथीलाई 
प्रवविी मैरी बनाई आपतकाललन अबस्था र संकट पूर्ज घलडमा समेत बैकशल्पक माध्यमबाट 
लसकाई सहर्ीकरर् गनज शशक्षकलाइ तयारी र क्षमता ववकास कायजक्रमका लालग आवस्यक 
बरे्ट ववलनयोर्न गरेको छु । मंगला मा वव को अगवुाइमा गाउँपाललकामा अन्तरगतको 
सामदुावयक पसु्तकालय स्थापनामा लागत साझेदारीको आिारमा हनेु गरी आवस्यक बरे्ट 
ब्यबस्था गरेको छु ।  

36. ववद्यालयको समग्र ववकासमा गाउँपाललका अध्क्षय शैशक्षक सिुार कायजक्रम मार्ज त 
ववद्यालयको क्षमता ववकास, सूचना तथा संचार प्रववलिको प्रयोग स्माटज स्कुल सामदुावयक 
पसु्तकालय स्थापना लगायतका कायजक्रम मार्ज त सामदुावयक  ववद्यालयको सदुृविकरर् गने 
प्रबन्ि गरेको छ । 

37. न्यनु बेतनभोगी  प्रारशम्भक वाल ववकास केन्रमा कायजरत शशक्षकहरु र ववद्यालय 
कमजचारीहरुको  न्यूनतम पाररश्रलमकमा रु १५०००  बनाउने गरी  नेपाल सरकाले बरे्ट 
बक्तब्य मार्ज त घोर्र्ा गरे बमोशर्म यस गाउँपाललकामा कायजरत बालववकास केन्रका 
शशक्षक र ववद्यालय कमजचारीहरुको न्यनुतम पारीश्रलमक रु १५०००। हनेु गरी रु ८4 



लाख ववलनयोर्न गरेको छु। न्यूनतम पारीश्रलमकको ब्यबस्थालाइ स्थानीय सरलकारले पूर्ज 
रुपमा कायाजन्वयनमा ल्याउने छ ।  

38. शशक्षक तथा ववद्याथीहरुमा लकेुको प्रलतभा पवहचान  प्रोत्क्साहन  गनज प्रलतभा पवहचान 
कायजकमका लालग बरे्ट को ब्यबस्था गरेको छु । 

39. योग गरौ स्वस्थ रहौं भन्ने नाराका साथ गाउँपाललका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा सञ्चालन 
गररनेछ । साथै ववद्यालय तहमा योग शशक्षा सञ्चालन गनज शशक्षक तथा ववद्याथीलाइ प्रोत्क्साहन 
गने लनलत ललइनेछ । 

40. मंगला शशक्षा क्याम्पस पवुाजिार लनमाजर्को लागी रु ५लाख ववलनयोर्न गरेको छु । 

41. मंगला मा.ववमा सञ्चालीत प्रावविीक िारको कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लालग 
रु 6 लाख अनदुानको लागी वरे्ट व्यवस्था गरेको छु । 

स्वास््य 

42. केलभड-१९ को लनयन्रर्  संक्रमर्को न्यलुनकरर् व्यवस्थापनमा सम्लग्न स्वा्यकमी 
स्वयम सेवीका तथा अन्य कमजचारीहरुको लागी प्रोत्क्साहन भत्ताको व्यवस्थाको लागी 
आवश्यक वरे्ट ववनीयोर्न गरेको छू  । 

43. ववकासको साध्य र सािन दवैु नागररक नै भएकाले सवै नागररकलाई स्वस्थ बनाई 
उत्क्पादकत्क्व अलभववृद्ध गनज र सवल मानव पुरँ्ी लनमाजर् गनज स्वास््य के्षरलाई ववशेर् 
प्राथलमकता र्दई आवश्यक वरे्ट रु 37 लाख 50 हर्ार रुपैया  ववलनयोर्न गरेको छु ।  

44. समार्मा पलछ परेको वगज मवहला, दललत, र्नर्ालत, वालवाललका, रे्ष्ठ नागररक 
अपाङ्ता भएका ब्यशक्तलाइ प्रत्क्यक्ष लाभ पगु्ने कायजक्रमलाइ प्राथलमकता र्दइने छ । मवहला 
शसक्तीकरर्, सरुशक्षत गभजपतन र प्रर्नन स्वास्थ तथा सरसर्ाइ बालबाललकाको पोर्र्मा 
सिुार र्स्ता मवहला लक्षीत कायजक्रमलाइ मवहला सग उपाध्यक्ष कायजक्रम सग आवद्ध गरीने 
छ । गाउँपाललका लभरका स्वास््य सँस्थामा सतु्क्केरीहनेु आमा हरुका लागी उपाध्यक्ष 
उपाहार कायजक्रम मार्ज त प्रोत्क्साहान गरीने छ । वालववलकाको लागी पोर्र् सिुार कायजक्रम 
ल्याइ आ व ०७8।०७9 लाइ वहृत स्वा्य सचेतना वर्जको रुपमा घोर्र्ा गदै मवहला 
संग उपाध्यक्ष कायजक्रमका लालग रु 5 लाख बरे्टको व्यवस्था गरेको छु ।  



45. गाउँपाललका लभरका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गनज तोवकएका आिारभूत 
स्वास््य सेवा भरपदो, सवजसलुभ र गरु्स्तरीय बनाउन और्लि खररद तथा पोर्र् सिुार 
कायजक्रमका लालग रु 1३ लाख ववलनयोर्न गरेको छु ।  

46. योग गरौ स्वा्य रहौ स्वा्य हाम्रो शर्वन भन्ने नाराका साथ सरुु गरीएको गाउँपाललका 
स्तरीय कायजक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको लागी  योग कक्षा सञ्चालन कायजक्रम लाइ 
प्रभावकारीता ल्याउन व्यवस्था लमलाएको छु । 

सामाशर्क संरक्षर् र नागररक संरक्षर् 

47. आलथजक र सामाशर्क रुपमा र्ोशखममा रहेका नागररकलाई सरुक्षा प्रदान गनज तथा 
सभ्य र लोककल्यार्कारी  शासन व्यवस्था मार्ज त मयाजर्दत र्ीवन र सरुशक्षत भववष्यका 
लालग सामाशर्क सरुक्षा आवश्यक भएकाले यसलाई स्थानीय सरकारले समेत ववशेर् चासोका 
साथ ललनेछ ।  

48. आिारभतू सामाशर्क संरक्षर्का सेवा सवुविाहरुमा सवै नागररकहरुको पहुँचबाट सवल 
समार् लनमाजर् गनज सामाशर्क सरुक्षा भत्ता पाईरहेका ववपन्न नागररक लाई सम्मान तथा 
वस्तगुत सहायता ववतरर्, सकुुम्वासी व्यवस्थापन, ववपन्न कृर्क प्रवदजनात्क्मक कायजक्रम 
लगायतका कायजक्रम संचालन गरी हाम्रो सरकारको र्नता माझ वललयो उपशस्थलत देखाउन 
गाउँपाललकाले सामाशर्क संरक्षर्, सरुक्षा तथा वचाउ  कायजक्रमका लालग   आवश्यक वरे्ट 
ववलनयोर्न गरेको छु । 

49. लैंलगक समानता तथा सामाशर्क समावेशशकरर् मवहला, बालवाललका, अपाङ्गता भएका 
व्यशक्त तथा रे्ष्ठ नागररकका लालग ववशेर् कायजक्रम संचालन गनज रकम रु. 10 लाख  
वरे्ट ववलनयोर्न गरेको छु ।  

संस्कृलत 

50. स्वस्थ र सभ्य संस्कृलतको ववकास गरी समाशर्क स ुसम्वन्िमा आिाररत समार्को 
लनमाजर् गनज िमज, संस्कृलत, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पलन आिारमा हनेु 
सवै प्रकारका ववभेद, शोर्र् र अन्यायको अन्त्क्य गरी सभ्य र समतामूलक समार्को लनमाजर् 
गररनेछ ।  



51. गाउँपाललका लभर रहेका प्राचीनकला, सावहत्क्य र संस्कृलत ववशशि पवहचानका रुपमा 
रहेका छन । यसथज सामाशर्क र सांस्कृलतक रुपले हाम्रो समार् र्ीववत संग्रहालय हो । 
त्क्यसैले संस्कृलतको साझा सनु्दर रु्लवारीको रुपमा रहेको हाम्रो समार्को तशस्वर झल्काउन 
र अन्तर संस्कृलतको सम्मान गनज गाउँपाललका केन्रमा सांस्कृलतक संग्राहालय पवुाजिार र 
मंगला इन्रेर्ी पाकज  लनमाजर् सम्पन्न गनजका लालग  रु. 44 लाख ववलनयोर्न गरेको छु । 

52. पयजटन पवुाजिार लनमाजर् तथा ववकासका लालग भाइवाङ सल्यान भर्ुजला उपल्लो वहदी 
हदैु लगद्धेदेउराली माललका र्ोड्ने मोटरवाटोको लनमाजर् कायज अशघविाउनका लालग वाँकी 
भागको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

53. मंगला-२ को रर्वाङ दरुङ खारङुखोला हदैु माललका गापाको उपल्लो दखु ुर्ोड्ने 
मोटरवाटोको सम्भाव्यता अध्ययन गरर लनमाजर् कायज अगालड विाइनेछ ।  

सशुासन र सावजर्लनक सेवा प्रवाह 

54. शासकीय स्वच्छता र सशुासन प्रवदजनलाई  प्राथलमकतामा राखी सवै के्षरमा सदाचार 
पद्धलत अवलम्वन  गनजको लागी आ.व ०७8/७9 मा 80 लाख वरे्ट ववलनयोर्न गरेको 
छु ।  

55. सावजर्लनक प्रशासनको कायज संस्कृलतमा आमूल पररवतजन गरी संघीय शासन प्रर्ाली 
अनरुुपको सोच र कायज शैलीको ववकास गररनेछ । सावजर्लनक पदालिकारीहरुको 
र्वार्देवहता सलुनशित गने ताललम तथा अन्य कायजक्रमको लागी आवश्यक वरे्टको व्यवस्था 
गरीएको छ  । 

56. कमजचारी तथा शशक्षकहरुको गाउँपाललका लभर सरुवा, परुस्कार, सर्ाय, वशृत्त ववकास 
र क्षमता अलभववृद्धको अवसरलाई कायजसम्पादनमा आिाररत बनाइनेछ ।  

57. आ.व ०७7/०७8 वाट कायाजन्वयनमा आएरहेको अवकास पलछको सवुविा 
सलुनशस्चतताको लागी कमजचारीहरुको वहतलाइ ध्यानमा राखी  कमजचारी कल्यार् कोर् 
स्थापना गरी वरे्टको सलुनशितता गदै ललगएको छ ।आगामी आलथजक वर्जका लालग उत्क्कृि 
उपभोक्ता सलमती र्नप्रलतलनिी कमजचारी परुस्कारका लालग रु 1 लाख वरे्ट ववलनयोर्न 
गरेको छु  । 



58. न्यायीक सलमतीको क्षमता ववकास गरीनकुो साथै न्यायीक कायज सम्पादनलाइ सहर् 
सरल र प्रभावाकरी वनाउन काननुी साक्षरता, मेललमलाप लगाएतका कायजक्रम सञ्चालन 
गनजका लालग रु. 5 लाख रुपैयाँ ववलनयोर्न गरेकोछु । 

59. खेलाडीहरु रािका गौरव, ईज्र्त र प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्तगजत 
रहेका आम खेलप्रेमी यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उनीहरुको चाहना र आवश्यकता अनसुारको 
खेलकुद र यस सँग सम्बद्धसवै पक्षको ववकास, ववस्तार एवम ्व्यवस्थापन गनज लालग खेलकुद 
पूवाजिार ववकासका लालग रकम रु. 34 लाख 50 हर्ार ववलनयोर्न गरेको छु ।  

60. स्वास््य ववमालाई सबै नागररकहरुका लालग अलनवायज गररने छ । मंगला गाउँपाललका 
अन्तरगत बसोबास गने अलत ववपन्न गरीव पररवारलाई लनःशलु्क स्वास््य ववमाको व्यवस्था 
गनजका लालग आवश्यक  वरे्टको  व्यवस्था गरेकोछु । 

61. आगालम आलथजक बर्जको लागी  संयकु्त लगानीमा आयोर्ना कायाजन्वयनका लालग पोक 
सातववसे  वडा ३ देशख वडा ४ कायाजलयसम्मको मोटरवाटो को लागी  रकम रु. १ करोड 
39 लाख  समपरुक कोर्को व्यवस्था गरेको छु । 

62. वडा न १ लसम कोरवाङ पैयपुाटा कुह ुपरु्जगाउ हदैु टोड्के  सम्मको मोटर वाटो को 
लागी रकम रु 4० लाख समपरुक कोर्को व्यस्था गरेको छु  

63. अन्य सम्भाववत संयकु्त लगानीमा आयोर्ना कायाजन्वयनका लालग रु 30 लाख सम्पूरक 
कोर्को व्यवस्था लमलाएको छू ।  

64. मंगला गाउँपाललका के्षर लभरका गरीव, ववपन्न, रे्हन्दार तथा पछालड पारीएका / 
अलत ववपन्न पररवारका ववद्याथीहरुका लालग शैशक्षक सामाग्री उपलव्ि गराउन र   प्राववलिक 
शशक्षा हाँलसल गनज छारवलृत प्रदानका लालग र्दइदै आएको  छारा ववृद्ध कायजक्रम लनन्तजरताको 
लागी रकम रु. 4 लाख 50 हर्ार ववलनयोर्न गरेकोछु । 

65. कायाजलयको कामको चापको आिारमा कायाजलय समय वाहेक अलतररक्त समय काम 
कार् गने कमजचारीहरुलाइ मालसक प्रोत्क्साहन भत्ताको लागी आवश्यक वरे्टको  व्यवस्था 
लमलाएको छु साथै करार कमजचारीको मालसक रु. 2 हर्ार तलव ववृद्ध गरेको छु । 



66. वरे्ट तथा कायजक्रम कायाजन्वन गदाज आउन सक्ने सम्भाववत समस्या योर्ना कायजन्वयन 
गदाज समयमा योर्ना सम्पन्न नभइ म्याद थप भएका योर्ना तथा कोरोना प्रकोपको कारर् 
संशघय सरकारवाट हस्तातरर् हनेु वरे्टमा कलम आइ रकम अभाव भइ भकु्तानी नपगु हनु 
सक्ने सम्भाववत योर्नाहरुको भकु्तानीका लागी आवश्यक वरे्टको व्यवस्था लमलाएको छु 
। 

67. वरे्ट तथा कायजक्रम कायाजन्वन गदाज आउन सक्ने सम्भाववत समस्या समािानको लालग 
भैपरर आउने पवुाजिार ववकासमा रकम रु. 20 लाख र ममजत सम्भारका लालग रकम रु. 
25 लाख गरी कुल 45 लाख ववलनयोर्न गरेकोछु ।  

68. हस्तान्तरीत भइ आउने ससजत पलछ थप भइ आउने योर्नाहरुको कायजवन्वयन 
हस्तान्तरीत भइ आए वमोर्ीम नै हनेु गरी व्यवस्था लमलाएको छु । 

 

69. नमनुा ववद्यालय घोर्र्ा सग सगै भौलतक संरचना लनमाजर् को लागी संशघय सरकार 
हस्तान्तरीत  ससजत अनदुानमा रकम ववलनयोर्न भएको सम्मालनत सभामा समक्ष र्ानकारी 
गदजछु   ।        

 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अव म बरे्टमा उशल्लशखत के्षरगत नीलत तथा कायजक्रमहरु कायाजन्वयन गनज आवश्यक पने 
बरे्ट ववलनयोर्न र स्रोत अनमुान प्रस्ततु गनज चाहन्छु । 

70. आगामी आलथजक वर्जका नीलत तथा कायजक्रम कायाजन्वयन  गनज सामार्ीक सरुक्षा भत्ता 
वाहेक र्म्मा रु 42 करोड 18 लाख 25 हर्ार खचज हनेु अनमुान गरेकोछु । कुल 
ववलनयोर्न मध्ये चालतुर्ज  रु 21 करोड 51 लाख 99 हर्ार (51.01%) र प ुरँ्ीगततर्ज  
रु 20 करोड 66 लाख 26 हर्ार (48.79 %) रहेको छ ।  

71. आगामी आलथजक वर्जको व्यय अनमुानको वववरर् (उपशशर्जकगत तथा खचज शीर्जकगत 
समेत) गाउँपाललकाको ववलनयोर्न वविेयक,२०७8 संगै पेश गरेको छु । यस वववरर्मा 
पदालिकारी र कमजचारी तलव भत्ता, पानी तथा ववर्लुी महसलु, घर भाडा, करार सेवा शलु्क, 
सवै कायजक्रम खचज, और्लि व्यवस्थापन खचज, राहत उद्धार खचज, शैशक्षक संस्थालाई अनदुान  



र्स्ता प्रशासलनक प्रकृलतका चाल ुखचजको लालग चाल ुखचज शशर्जकमा  रु 6 करोड 2 लाख 
25 हर्ार ववलनयोर्न गरेको छू । र्नु रकम कुल बरे्टको 28.03 प्रलतशत हनु आउँछ 
। आगामी वर्जको वरे्टमा  सामाशर्क सरुक्षा भत्ता समावेश गररएको छैन । 

72. आगामी आलथजक वर्जका लालग अनमुान गररएको खचज व्यहोने स्रोतमध्ये नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त हनेु ववत्तीय समानीकरर् अनदुान रु ८ करोड 47 लाख, संशघय सरकार 
परु्ीगत सम्परुक अनदुान वाट रु १ करोड 39 लाख ववरे्श अनदुान वाट रु 9१  लाख 
प्राप्त हनेु लसमा प्राप्त भएको छ । त्क्यसै गरी  संघीय ववभाज्य कोर्बाट प्राप्त हनेु रार्श्व 
वाँडर्ाँड रु 6 करोड 3 लाख 25 हर्ार, सशतज अनदुान रु. 19 करोड 79 लाख, 
रुपैयाको लसमा प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु ववत्तीय समानीकरर् अनदुान 
रु 91 लाख, प्रदेश रार्श्व वाँडर्ाँड रु 43 लाख , प्रदेश सम्परुक अनदुान रु 1 करोड 
रुपैयाको लसमा प्राप्त भएको छ । आन्तररक रार्स्वबाट प्राप्त हनेु रु 75  लाख  प्राप्त हनेु 
अनमुान गररएको छ । मालथको रकम व्यहोदाज रु 2 करोड ५०  लाख न्यून रहनेछ । 
सो न्यून पूलतज गनज चाल ुआलथजक वर्जको असार मसान्तसम्म खचज भई बाँकी रहने अनमुालनत  
नगद मौज्दात रु 2 करोड ५० लाख  उपयोग गररनेछ ।  

 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अव  म आलथजक वर्ज २०७8/७9 को लालग रार्स्वका नीलत प्रस्ततु गनज चाहन्छु, 

73. स्थानीय सरकारको के्षरलभरका करको आिार र्रावकलो पादै आन्तररक रार्स्व ववृद्ध 
गनज कर तथा गैरकर रार्स्वको अलिकतम पररचालन गने नीलत ललएकोछु ।  

74. कर तथा गैरकर रार्स्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन काननुी तथा संस्थागत सिुार 
गररनेछ ।कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगलतशील बनाई रार्स्व पररचालन गने व्यवस्था 
लमलाएको छु साथै कर सहभालगता वर्ज घोर्र्ा गरीएको छ  । 

75. रोडा, िुङ्गा, लगटी, बालवुा, लगायतका दहत्तर बहत्तर शलु्क, ववज्ञापन कर र मनोरञ्जन 
कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी ग-४-२ रार्श्व बाँडर्ाँड खातामा र्म्मा गरी ६० प्रलतशत 
स्थानीय तहमा राखी ४० प्रलतशत प्रदेश सशञ्चत कोर्मा र्म्मा हनेु काननुी व्यवस्था 
प्रभावकारी रुपमा कायाजन्वयन गररनेछ ।  



76. गाउँपाललका लभरका व्यापाररक र व्यावसावयक प्रकृलतका मनोरञ्जनका महोत्क्सव, उत्क्सव 
तथा मेला आर्दमा मनोरञ्जन करको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

77. गाउँपाललका लभरमा पररवलतजत करका दरहरु  आथीक एन २०७8 यसै साथ पेश 
गरेको छु  

78. कर सम्वन्िी प्रस्ताव आलथजक वविेयक, २०७8 यसै साथ प्रस्ततु गरेको छु।कर 
सम्वन्िी प्रस्ताव सम्वत २०७8 साल साउन १ गतेबाट लागू हनेु व्यवस्था लमलाएको छु 
।  

    श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

यो बरे्टको कायाजन्वयनमा नागररक सहभालगतालाई नागररकको अलिकारको रुपमा स्थावपत 
गरी स्वशासन र र्नताद्वारा शासनको चररताथज गरी र्नताप्रलत पूर्ज शर्म्मेवारपूवजक भलूमका 
लनवाजह गने कायजमा मंगला गाउँपाललका  पूर्ज प्रलतवद्ध छ । 

79. यो बरे्टको सर्ल कायाजन्वयनमा सवै पक्षको पूर्ज सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु 
।साथै मलुकु लभर र वावहर रहन ुभएका सवै नेपालीलाई समदृ्ध मंगला, सखुी मंगलावासी 
लनमाजर्को हाम्रो महान यारामा सहभागी हनु आब्हान गदजछु । 

80. उपरोक्तानसुारका योर्ना तथा कायजक्रमहरु सर्लतापूवजक कायाजन्वयन भै पयाजप्त 
उपलशब्िहरु हालसल हनेु अपेक्षा गरेको छु । अपेशक्षत उपलशब्िहरुलाई समग्ररुपमा लनम्न 
अनसुार उल्लेख गनज चाहन्छु । 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगजतका भौलतक पूवाजिार ववकासमा स्थानीय समदुायले 
ववकासको अपनत्क्व ग्रहर् गनज र र्दगोपनाको लालग कशम्तमा 10-१५ % योगदान 
गरेका हनेुछन,् 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगजतका हरेक गाउँवशस्तमा पगु्नको लालग ग्रालमर् सडकको 
लनमाजर् तथा सडकको स्तरोन्नती भएको हनेुछ, 

 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बिाउनको लालग ववद्यमान श्रोतको पवहचान गरी 
व्यवस्थापन कायजको शरुुवात हनेुछ, 

 कृवर्, पशपुालन तथा वन के्षरबाट आय–आर्जन ववृद्ध हनेुछ, 



 एक वडा एक कृवर् / पश ुपकेट क्षेर कायक्रज म घोर्र्ा वाट मगला गाउँपाललका 
लभरका यवुा तथा र्नशशक्तले पूर्ज रोर्गारी प्राप्त  गरी कृवर्मा आत्क्म लनभजर 
गाउँपाललका हनेु छ । 

 एक वडा एक वाल उिान लनमाजर् कायक्रज मले वालवाललकामा सकारात्क्मक उर्ाज को 
ववकास हनुकुो साथै  स्वच्छ र भयरवहत  सनु्दर नमनुा गाउँपाललका हनेु छ ।  

 वन, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापनमा आम नागररक सचेत भएर लाग्ने छन,् 

 ४० ववद्यालयहरु तथा शैशक्षक संस्थाहरुका भवन लनमाजर्, ममजत, कोठा थप, पसु्तकालय 
व्यवस्थापन आर्द कायज सम्पन्न भै शैशक्षक गरु्स्तरमा थप सिुार आउनेछ  

 यूवा, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरु लगायतका नागररकहरुको सहभालगतामा 
बैठक/भेला सञ्चालन हनेु, ववकासका वक्रयाकलापमा र्नसहभालगता बवृद्ध भई 
सामाशर्क सद्भाव कायम राख्न ेर्स्ता सामाशर्क वक्रयाकलापहरु एकीकृत सामदुावयक 
भवनबाट सञ्चालन हनेुछन,  

 मालथ प्रस्ततु गररए अनसुार आगामी आलथजक वर्ज २०७8।२०७9 को आय तथा 
व्यय तर्ज का योर्ना तथा कायजक्रमहरु कायाजन्वयन गनज लमलत २०७8।०३।10 गतेको 
गाउँ कायजपाललकाको बैठकले पाररत गरेका लनम्न नीलतगत लनर्जयहरु लनर्जयाथज पेश गदजछु 
। 

१. संघीय सरकारबाट प्राप्त सशतज अनदुान तर्ज का बरे्ट कायजक्रम र संघीय एवम ्प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त ववशत्तय समानीकरर्, रार्श्व बाँडर्ाँड तथा आन्तररक आय (रार्श्व र यस 
चाल ु वर्जको संशचत हनेु रकम समेत गरी) समेतबाट ववलनयोर्न गररएका कायजक्रमहरु 
कायाजन्वयनका लालग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७३ अनसुार 
गाउँपाललका अध्यक्षलाई अलिकार र्दने । 

२. उपभोक्ता सलमलत समावेशी, पदालिकारी नदोहोररने गरी एवम ् अध्यक्ष, सशचव वा 
कोर्ाध्यक्ष पदहरुमा कशम्तमा १ र्ना मवहला सदस्य रहने गरी ५ देशख १३ र्ना सदस्य 
हनेु गरी गठन गने । साथै उपभोक्ता सलमलत, वडा सलमलत र गाउँपाललका स्तरबाट समेत 
अनगुमन हनेु गरी प्रचललत मान्यता कायमै राखी तोवकए अनसुार सलमलत गठन गररनेछ । 
संघीय आलथजक कायजववलि लनयमावली ,२०६४ को दर्ा ९७ को उपदर्ा ५ बमोशर्म 
र्द्वपशक्षय वा बहपुशक्षय सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतलाई बिीमा 



25 प्रलतशत पेश्की र्दने तथा रु. ३ लाख भन्दा कमका योर्नाहरुका लालग पेश्की नर्दने 
तथा कामको प्रकृलत र अवस्था हेरी वोल परको माध्यम वाट योर्नाको कायज सञ्चालन 
गरीने गरी व्यवस्था लमलाएकोछु ।  

३. काब ुबावहरको पररशस्थलतमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतले तोवकएको समयमा कायज सम्पन्न 
नगरी म्याद थपको लालग अनरुोि गरेमा प्राववलिक प्रलतवेदनका साथै सम्बशन्ित वडा 
सलमलतको लनर्जय सवहतको  लसर्ाररसका आिारमा योर्ना अवलिमा १ पटक बिीमा २१ 
र्दन सम्म म्याद थप्न सवकने । 

४. र्द्वपशक्षय वा बहपुशक्षय सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक र क्रमागत योर्ना तथा 
कायजक्रमहरु बाहेक टाई लबम वपल्लर िलान सवहतका घर अथवा कोठाहरुको लनमाजर् 
संरचनाका योर्ना तथा कायजक्रमहरु चैर मसान्त सम्ममा मार सम्झौता गने । 

        

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू एवं गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अन्तमा, यो बरे्ट तर्ुजमाका लालग मागजदशजन गनुजहनेु गाउँपाललका अध्यक्ष, गाउँसभाका 
सदस्यहरु, ववलभन्न रार्नीलतक दल, लनर्ी क्षेर, वैक ववशत्तय सस्थान सहकारी क्षेर र नागररक 
समार्का व्यशक्तत्क्वहरु तथा परकार र्गतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र सल्लाह र्दनहुनेु सवै 
प्रलत हार्दजक आभार प्रकट  गदजछु । मंगला गाउँपाललकाको योर्ना तथा बरे्ट तरू्जमाको 
सन्दभजमा अहोरार खटी सहयोग परु्याजउन ुहनेु मंगला गाउँपाललकाका श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, 
वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु प्रलत ववशेर् आभार व्यक्त गनज चाहन्छु । यसै गरी मंगला 
गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत श्री मनोहर िुङ्गाना लगायत सम्पूर्ज कमजचारीहरु 
प्रलत िन्यवाद र्दन चाहन्छु । यस कायजमा प्रत्क्यक्ष–अप्रत्क्यक्ष रुपमा सहभालग हनु ुभएका 
सम्पूर्ज नागररकहरु प्रलत समेत कृतज्ञता व्यक्त गनज चाहन्छु ।   

 

िन्यवाद !                                

                                                                        

                                  मंगला गाउँपाललका 
 

 

 

 



अनसूुची  १ 

 

लस.न ववर्य गत सशुच ववलनयोर्न रकम रु 

१ आलथजक ववकास 1355000.00 

२ सामाशर्क ववकास 31250०००.00 

३ पूवाजिार ववकास 90095000.00 

४ शसुासन तथा अन्तर 
सम्वन्िीत क्षेर 

80०0०००.00 

५ कायज सञ्चालन तथा  
प्रशासलनक क्षेर 

60225000.00 

6 सशघय सरकार वाट 
हस्तान्तरीत रकम  ससजत 

197900000.00 

७ सम्पूरक अनदुान प्रदेश  10००००००.00 
8 ववरे्श अनदुान   सम्परुक 

अनदुान  संशघय सरकार  
23000000.00 

र्म्मा रकम रु  421825000.00 

सससससाससजत 


