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मंगला गाउँपाललका 
बालबयाचौर, म्याग्दी 
10 असार, २०७8 



उपस्स्थत प्रमखु म्याग्दी स्िल्ला समन्वय सलमलतका प्रमखु श्री देवेन्र वहादरु कटुवाल क्षत्रीज्यू 
गाउँपाललकाका  उपाध्याक्षज्यू, गाउँ कायपुाललकाका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,  
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत, गाउँपाललकाका कमचुारीहरु,पत्रकारज्यूहरु एवं उपस्स्थत सम्पूर् ु
महार्भुावहरु, 

आिको यस महत्वपूर् ुक्षर्मा राष्ट्रलाई लर्रङ्कुश सामन्ती शासर्प्रर्ालीको अधँ्यारो यगुबाट 
िर्ताका प्रलतलर्लिमारु्त ्राज्य संचालर् गरे् संघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको उज्यालो यगुमा 
परु् याउर्े क्रममा िीवर् उत्सग ुगर्ुहुरु्े सम्पूर् ुज्ञात अज्ञात सहहदहरुप्रलत भावपूर् ुश्रद्धाञ्जली 
अपरु् गदुछु साथै राहष्ट्रयता, लोकतन्त्र र िर्िीहवकाको आन्दोलर्मा अगवुाइ गर्ुहुरु्े सम्पूर् ु
अग्रिहरुको योगदार्को उच्च सम्मार्सहहत स्मरर् गर् ु चाहन्छु। साथै कोलभड-१९ को 
महामारीवाट स्वदेश तथा हवदेशमा िीवर् गमुाउर् ुभएका सम्पूर् ुर्ेपाली दददी वहहर्ी तथा 
दािभुाइहरु प्रलत भावपूर् ुश्रद्धाञ्जली अपरु् गदै शोकाकुल पररवारिर्प्रलत गहहरो समवेदर्ा व्यक्त 
गदुछु। साथै स्वदेश तथा हवदेशमा संक्रलमत हरु् ुभएका सवै र्ेपाली दािभुाइ तथा ददददवहहर्ी 
हरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामर्ा गदुछु। महामारीवाट सरुस्क्षत राख्न र्ेपाल सरकारले 
गररएको लकडाउर्को पूर् ु पररपालर्ा गर्ु ु भएकोमा मंगलावासी सम्पूर्मुा िन्यवाद व्यक्त 
गदुछु साथै आगालम ददर्मा पलर् र्ेपाल सरकार र गाउँपाललकाले चाल्र्े हरेक कदममा लर्रन्तर 
सहयोग पाइरहर् ेहवश्वास ललइएको छु। संकटको यस घडीमा एकिटु भइ महामारी रोकथाम, 
लर्यन्त्रर् र उपचारको कायमुा अहोरात्र खहटर्हुरु्े स्चहकत्सक, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 
सरसर्ाइकमी, स्वयंसेवक, सवारीचालक लगायत राष्ट्रसेवक कमचुारीको योगदार्को उच्च 
प्रशंशा गदुछु। िोस्खम पूर् ु यस पररस्स्थलतमा आ-आफ्र्ो तहवाट खहटर्हुरु्े प्रमखु स्िल्ला 
अलिकारीको र्ेततृ्वमा रहेको कमाण्ड पोष्ट म्याग्दीका पदालिकारी, िर्प्रलतलर्िी, रािलर्लतक 
दल, संचारकमी, उद्योलग व्यवसायी, यातयात व्यवसायी, लर्स्िके्षत्र र्ागररक समाि लगायत सवै 
व्यस्क्त तथा संघसंस्थालाइ िन्यवाद व्यक्त गदुछु। कोलभड-१९ रोग रोकथाम तथा लर्यन्त्रर्का 
लालग गाउँपाललका, वडा स्तरमा रहेका स्वास््य संस्था र गाउँपाललकाले स्थापर्ा गरेको कोलभड-
१९ अस्थायी अस्पतालमा एम्वलेुन्स सेवा, स्वैस्च्छक रुपमा अस्ससिर्, अस्ससलमटर, पीपीइ, 



मासस, स्यार्ीटाइिर लगायत सामाग्री योगदार् गर्ुहुरु्े स्वदेश तथा हवदेशमा रहर् ुहरु्े व्यस्क्त 
तथा अन्य सामास्िक संघ संस्था, रािलर्लतक पाटी लगायत सवै महार्भुावहरुमा आभार प्रकट 
गदै भहवष्यमा पलर् लर्रन्तर सहयोगको अपेक्षा गदुछु। 

हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्ललएको कोरोर्ा भाइरस (कोलभड-१९) को र्याँ भेररयन्टको 
संक्रमर्वाट मार्व सभ्यता र मार्व िालतमालथ रै् अकल्पर्ीय शङ्कट आइपरेको छ। महामारी 
हवरुद्ध यस गाउँपाललका आफ्र्ो क्षमता, श्रोत र सािर्कासाथ िहुटरहेको यस कदिर् घडीमा 
कोलभड-१९ बाट मंगलावासीको स्िवर् रक्षा गरे् र महामारीवाट स्शलथल भएको अथतुन्त्रलाइ 
चलायमार् वर्ाउर् वैदेस्शक रोिगारबाट कोलभड-१९ का कारर् प्रभाहवत भइ हर्ताु भएका 
र्ागररकलाइ व्यवसाय उन्मखु गराइ रोिगारी सिृर्ा गर् ुसहकर् ेर्ीलत तथा कायकु्रम तयार 
पारे् प्रयास गरेको छु।  

गत आ.व. 076/077 मा मर्सरु्िन्य हवपद्का कारर् भएको क्षलतमा राहत सामाग्री सहयोग 
गर्ुहुरु् ेस्वदेश तथा हवदेशमा रहेका व्यस्क्त तथा संघसंस्था, पूर् ुक्षलत भएका २७ घरिरुी मध्ये 
४ वटा घर लर्माुर्मा सहयोग गर्ुहुरु् ेमोर्ा आइलससी, १८ वटा घर लर्माुर्मा सहकाय ुगर्ुहुरु् े
प्रदेश सरकार र संघीय सरकार प्रलत आभार व्यक्त गदुछु। संघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रात्मक 
शासर् प्रर्ालीलाई स्थार्ीय तहदेस्ख रै् सदुृढ गरी स्थार्ीय तहमा हविाहयकी, कायकुाररर्ी र 
न्याहयक अभ्यासलाई संस्थागत गर् ु र्ेपालको संहविार् बमोस्िम गदित स्थार्ीय सरकारको 
प्रमखुको रुपमा मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७८/०७९ को र्ीलत तथा कायकु्रमलाई 
यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गर् ुपाउँदा लर्कै गौरवास्न्वत भएको महससु गरेको छु। 

हरेक पररवतरु् पश्चात ्आम र्ागररकले पलर् र्या ँअपेक्षा र आशा गर्ु ुस्वभाहवक हो। यसरी 
र्याँपर्को अपेक्षा गदै गदाु प्राप्त हरु् ेहरेक प्रकारको र्याँपर्को दीगोपर्ा प्रलत पलर् हामी सिग 
हदैु आगामी आ.व.मा मंगला गाउँपाललकामा सञ्चालर् हरु् ेहवकासका हक्रयाकलापहरुलाई िरु्सकैु 
प्रकारले पलर् दीगो तथा एकीकृत तवरले अगालड बढाइ समदृ्ध मंगला गाउँपाललका लर्माुर् 
प्रकृयाको यात्रालाई हृदयंगम गदै र्ीलत तथा कायकु्रम तिूमुा गरेको छु।  



प्रमखु अलतथी  एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

लोकतन्त्रको आिार स्तम्भको रुपमा िर्ताले महससु गर् ुर भेट्र् ससर्े सरकारको रुपमा 
रहेको स्थार्ीय सरकारसंग िर्ताको हवकास प्रलतको उच्च आकांक्षालाई समसु्चत सम्वोिर् गदै 
समग्र गाउँपाललका समहृद्ध तरु् लतव्र गलतको यात्रा तय गर्ुपुरे् अवस्थामा हामी स्थार्ीय 
सरकारमा रहेका छौँ। यस बीचमा स्थार्ीय सरकारको स्वरुपलाई संहविार् प्रदत्त व्यापक 
क्षेत्रालिकार भएको बललयो स्थार्ीय सरकारको रुपमा रुपान्तरर् गरे् प्रहक्रयालाई संगसंगै र 
साविार्ीपूवकु अस्घ बढाउर् ु परेको छ। यस्तो िहटल र चरु्ौलतपूर् ु मोडमा लोकतन्त्रको 
संस्थागत हवकास गर् ुसदा सिग र संवेदर्शील रही मङ्गला गाउँपाललका लर्रन्तर काम गदै, 
र्लतिा मलुक उपलव्िी प्रालप्तको लालग अस्घ बहढरहेको कुरा यहाँहरुलाइ हवददतै छ। 

र्ेपालको संहविार्ले पररकल्पर्ा गरेको तीर् तहको सरकार, त्यसका के्षत्रालिकार र संघ, प्रदेश 
र स्थार्ीय सरकारहवचको सहकाय,ु समन्वय र सहअस्स्तत्व समेतको मम ुअर्सुार र्ेपाल सरकार 
र प्रदेश सरकारले प्रस्ततु गरेको ददगो हवकासको लक्ष्य प्रालप्तसहहतको र्ीलत तथा कायकु्रम 
समेतलाई हृदयंगम ् गदै स्थार्ीय सरकार सञ्चालर्को हवगतका वर्कुो अर्भुव र गाउँसभा 
मारु्त ्पाररत ऐर्, लर्यम तथा कायहुवलि समेतका आिारमा आ.व. २०७8/०७9 को र्ीलत 
तथा कायकु्रम तय गररएको छ।  

प्रमखु अलतथी  एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 स्थार्ीय सरकार िर्भावर्ा, िर्आकांक्षा र आवश्यकताका आिारमा स्थार्ीय र्ागररकको 
िीवर्स्तरमा सिुार गर् ुतथा हवकास र अपेक्षा पूरा गर् ुकोलभड-१९ र मर्सरु्िन्य हवपद् 
लगाएतका हवलभन्न चरु्ौलतलाइ सामर्ा गदै दृढ संकल्पका साथ अगालड बहढरहेको छ। भौलतक 
संरचर्ा पयाुप्त र्हरु्,ु कमचुारी र अन्य स्रोतसािर्को कमी हरु् ुतथा संघ, प्रदेश र स्थार्ीय 
तहवीच योिर्ाको वगीकरर् समयमा र्हरु् ु िस्ता अर्ेकर् प्रलतकूलताका बाबिदु स्थार्ीय 
सरकारले आ. व.२०७7/०७8 मा हालसल गरेका केही महत्वपूर् ुउपलस्व्िहरु यस गररमामय 
सभा समक्ष प्रस्ततु गर् ुचाहान्छु । 



1. र्ेपालको सन्दभमुा स्थार्ीय सरकार र्वीर्तम प्रयोग भएकाले स्थार्ीय सरकारको सशुासर्, 
हवकास र समहृद्धको लालग सरकार सञ्चालर्का क्रममा स्थार्ीय तहलाई प्राप्त अलिकार 
क्षेत्रलभत्रका हवर्यमा 40 वटा महत्वपूर् ुऐर्, लर्यम, लर्देस्शका, कायहुवलि र मापदण्ड िारी 
भई स्थार्ीय रािपत्रमा समेत प्रकाशर् गरी कायाुन्वयर्मा आएका छर्।् यसबाट स्थार्ीय 
सरकारलाई संहविार् एवं कार्रु् वमोस्िम प्रदत्त हविाहयकी अलिकारको संस्थागत हुंदै गएको 
र गाउँपाललकामा कार्रु्ी र कायहुवलिगत आिार तयार भई काम कारवाहीमा थप सहिता 
आएको छ।  

2. स्थार्ीय तहमा न्याहयक अभ्यासलाई संस्थागत गर् ुर्ेपालको संहविार् र कार्रु् वमोस्िम 
न्याहयक सलमलत गिर् भई न्याहयक सलमलत समक्ष दताु भएका हववादहरुको आपसी छलर्ल 
र मेललमलापको माध्यमबाट समािार् गररएको छ। स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर्, २०७४ 
को दर्ा ४७ ले व्यवस्था गरेको न्याहयक सलमलतको अलिकार के्षत्रको मेललमलापको 
माध्यमबाट हववाद समािार् गर् ुप्रत्येक वडामा मेललमलाप केन्र गिर् गरी उक्त केन्रको 
संयोिक समेत तोहक न्याहयक सलमलतबाट सूस्चकृत गरेको मेललमलापकताुबाट कामकारवाही 
अगालड वहढरहेको कुरा अवगत गराउर् चाहन्छु। साथै न्याहयक सलमलतमा हालसम्म दताु 
भएका मदु्धा संख्या 73, मेललमलाप तथा छलर्लको माध्यमवाट समािार् गररएका मदु्धा 
संख्या 66 वटा र समािार् हरु् वाँकी मूद्धा संख्या 7 रहेका छर् ।  

3. गाउँपाललका लभत्रको ऐलतहालसक महत्व, परुातास्त्वक वस्त,ु कला, संस्कृलतको संरक्षर् तथा 
पयटुर् प्रवद्धुर् गर् ुवाड ुरं्.१ टोट्के र वडा रं्.३ झाँक्रीपार्ीलाई सांस्कृलतक तथा पयटुकीय 
क्षेत्रको रुपमा घोर्र्ा गर्ुकुा साथै सामदुाहयक होम स्टे दताु गरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा 
पयटुर् पूवाुिारका काय ुगररएकोछ। वडा रं्. ३ झाँक्रीपार्ीमा भ्यूटावर, पयटुर् पदमाग ुर 
सामदुाहयक भवर् लगाएत अन्य पूवाुिारहरु लर्माुर्  गर्ुकुा साथै वडा रं्. ५ चाङ्गामा पयटुर् 
प्रवद्धरु् गर्कुा लालग सडक सञ्जालले िोलडएको छ। 

4. ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, माटो िस्ता प्राकृलतक एवं र्दीिन्य वस्तकुो हवक्री तथा लर्कासी 
शलु्क/दस्तरु संकलर् गर् ुगाउँपाललका के्षत्रलभत्रका वगर, घाटहरुको र्या ँथप स्थार्हरुको 



पहहचार् गरी प्रारस्म्भक वातावरर्ीय परीक्षर् प्रलतवेदर् र प्रदेश कार्रु्को आिारमा आय 
िेक्का समेत सम्झौता गरी स्थार्ीय कर संकलर्को दायरा वढाउर् ेकायलुाइ प्राथलमकतामा 
रास्ख आस्न्तरक आयलाई वहृद्ध गदै ललगएको छ। व्यवसाय दताु, होम स्टे दताु लगायत 
र्याँ आन्तररक स्रोतको दायरा र्राहकलो बर्ाई चाल ुआ.व.०७7/०७8 को अर्मुालर्त 
आन्तररक आय रु. 56,50,000 (अक्षरुपी छपन्न लाख पचास हिार रुपैयाँ) मा कोलभड 
-१९ को प्रभावका वाविदु पलर् बैसाख मसान्तसम्म रु. 52,20,226 (अक्षररुपी वाउन्न 
लाख हवस हिार दइुसय छव्वीस) प्राप्त भएकोछ ।  

5. हवद्यालय स्शक्षाको गरु्स्तर अलभवहृद्ध र हवद्यालय शशुासर् तथा व्यवस्थापर्मा सिुार गर् ु
हवद्यालयका प्रिार्ाध्यापक तथा व्यवस्थापर् सलमलतका पदालिकारीहरुसंग लर्रन्तर सम्पकु र 
अन्तरहक्रया गर्ुकुा साथै कोलभड-१९ को प्रभावको सयममा समेत लसकाइ लर्रन्तरताको 
लालग स्शक्षक तयारीका लालग िमु तथा गगुललमट लगायतको प्रहविी प्रयोग गररएको छ। 

6. तहगतरुपमा शून्य दरवन्दी भएका हवद्यालयहरुलाइ लागत सहभालगताको आिारमा १० 
िर्ा स्शक्षकको व्यवस्था गरी स्शक्षक आपूलतकुो समस्यालाइ कम गरे् काय ु लर्रन्तरता 
ददइएको छ। 

7. हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्ललएको कोरोर्ा भाइरस (कोलभड-१९) को कारर् लसकाइ 
लर्रन्तरताको लालग कक्षा ६ देस्ख ८ सम्मका वालवाललकाहरुलाई घरमा रै् अध्ययर् गर् ु
सहकर्े लसकाइ सामाग्री छपाई हवद्यालय मारु्त ्हवतरर् गररएको छ । 

8. हवद्यालयको शैस्क्षक गरु्स्तर अलभवहृद्धका लालग पसु्तकालय व्यवस्थापर्, हवज्ञार् प्रयोगशाला, 
कम््यूटर प्रयोगशालाको स्थापर्ा गररएको छ। १७ हवद्यालयका वालहवकास केन्रमा 
लडस्िटल सामग्री सहहत बोल्र् ेहकताव र स्माटु हट.भी. उपलव्ि गराइएको छ। 

9. कोलभड-१९ को प्रभावबाट हवद्यालयका बालबाललकाहरुलाइ बचाउर् र स्वास््य मापदण्ड 
पालर्ा तथा प्रोत्साहर् ददर् गाउँपाललका अन्तरगतका हवद्यालयहरुमा सेर्ीटाइिर, मास्क, 
थमलु गर्, साबरु् आदद स्वास््य सामग्रीहरु हवतरर् गररएको छ।  



10. संघीय सरकारको “एक स्थार्य तह एक प्राहवलिक हवद्यालय” सञ्चालर् गरे् र्ीलत अर्रुुप 
मंगला माध्यालमक हवद्यालय वाहवयाचौरलाइ शैक्षहक सत्र २०७६ देस्ख कक्षा ९ वाट कृहर् 
वाली हवज्ञार् हवर्यको प्राहवलिकिार संचालर् गरे् गरी अर्मुलत ललई कायाुन्वयर्मा 
आएकोछ। संघीय सरकारवाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइ सकेको र यस गाउँपाललकावाट 
समेत थप प्रोत्साहर् अर्दुार् प्रदार् गररएको छ।  

11. हवद्यालयको भौलतक संरचर्ा सिुारका लालग गाउँपाललका स्तरवाट चाल ुआ.व.मा प्रयाप्त 
विेट हवलर्योिर् भइ कायाुन्वर् भएको साथै संघीय सरकारको सहयोगमा समेत हवद्यालयको 
भौलतक संरचर्ा लर्माुर्मा आलथकु सहयोग प्राप्त भई हवद्यालयको भौलतक अवस्थामा सिुार 
भएको छ। 

12. गाउँपाललकाले सहभालगतामूलक योिर्ा तिुमुा प्रकृयामारु्त ्चाल ुआ.व. ०७7/०७8 
मा स्थार्ीयस्तरको हवकासका लालग 209 वटा वाहर्कु योिर्ा बर्ाई कायाुन्वयर् गदै गदाु 
उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुलाइ वडा स्तरमा उपभोक्ता सलमलत क्षमता अलभवदृ्धी 
अलभमसु्खकरर् कायकु्रम संचालर् गररएकाले योिर्ाहरु प्रभावकारी रुपमा संचालर् 
भइरहेकोमा कोलभड-१९ का कारर् 2078 वैशाख 26 गतेदेस्ख परु्: लकडाउर् भएको 
लथयो। लकडाउर्कै अवलिमा समेत स्वास््य मापदण्डको पूर् ुपालर्ा गदै लर्माुर् कायलुाई 
िारी रास्खएको लथयो। र्लत: िेष्ठ मसान्तसम्म पूसँ्िगत योिर्ाहरुको हवस्त्तय प्रगलत 
47.99% र भौलतक प्रगलत 87% रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत सशुासर् र सेवा प्रवाहसंग 
िोलडएका योिर्ा तथा कायकु्रमहरु पलर् सम्पन्न हरु् े क्रममा रहेका छर्।् यसवाट 
िर्प्रलतलर्लिहरुको भलूमका, र्ीलत लर्माुर् र हवकास लर्माुर्को अगवुाइ, अर्गुमर् एवं 
िर्ताको सखु-दखुमा साथ ददर् ेगरी गाउँपाललका सशक्तरुपमा अगालड बहढरहेको छ। 

13. गाउँपाललकाले आफ्र्ो काय ुसञ्चालर् गदाु लागत न्यूर्ीकरर्, स्रोतसािर्को अलिकतम 
उपयोगको लालग र्ेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग साझेदारी एवं संयकु्त व्यवस्थापर्मा 
पूवाुिार लर्माुर् लगायतका काय ुगदै आएको छ । प्रिार्मन्त्री रोिगार कायकु्रममा र्ेपाल 



सरकारसंग साझेदारी गरी समन्वय, सहकारीता र सहअस्स्तत्वको लसद्धान्तलाई स्स्वकार गदै 
आइरहेको छ। 

14. र्याँ संरचर्ा, कमचुारी अभाव, भौगोललक कदिर्ाई, कार्रु्ी अस्पष्टता र अन्यौलताका 
बाविूद पलर् साविुलर्क सेवा प्रवाह र सशुासर्लाई पहहलो प्राथलमकता ददंदै िर्ताको सखु 
दखुमा अलभभावकत्व ग्रहर् गदै गाउँ-गाउँमा लसंहदरवारको अर्भुलूत गराउर् गाउँपाललका 
सदा प्रयत्नशील रहेको अवगत गराउर् चाहन्छु। 

15. प्रत्येक र्ागररकलाई राज्यबाट आिारभतू स्वास््य सेवा लर्:शलु्क प्राप्त गर् ु पाउर् े
संवैिालर्क अलिकारलाई प्रत्याभतू गर् ुगाउँपाललकाले स्वास््यकमी लगायतको सहुविा सहहत 
४ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा सामदुाहयक स्वास््य इकाइ र 3 वटा वलथङु सेन्टरवाट 
सेवा प्रदार् गररएको छ। मंगला- ५ हाँडेलभरमा 10 शैयाको अस्पताल भवर् लर्माुर्का 
लालग िेक्का सम्झौता भैसकेको छ। आिारभतू स्वास््य सेवालाई र्ागररकको घरघरसम्म 
हवस्तार गर् ुगाउँपाललका प्रलतवद्ध रहेको छ।  

16. कमचुारी समायोिर् पश्चात ्शृ्रस्ित कमचुारी अभावको अवस्थामा समेत कमचुारीहरुको 
उच्च कायसुम्पादर् एवं लगर्स्शलताका कारर् सेवा प्रवाहमा चसु्तता आएको छ। स्थार्ीय 
सरकारका प्रलतर्लहरुलाई र्ागररक समक्ष परु् याउर् कमचुारी वगबुाट भएको सकारात्मक 
भलूमकाको स्मरर् गर् ुचाहन्छु।  

17. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत रहेका उत्पादर्स्शल भलूमको अलिकतम उपयोग गरे् तरु् 
कृर्कहरुलाई प्रोत्साहर् गर्कुा लालग कृहर् तथा पशपंुक्षी के्षत्रका व्यवसायलाई 
आिलुर्हककरर् गर्कुा लालग तपस्शलमा उल्लेस्खत अर्दुार्मा आिाररत हवहवि सामाग्री, 
बीऊ-हविर्, हकटर्ाश और्िी, र्लरु्ल हवरुवा आदद हवतरर् गररएको छ। 

(क) कृहर् तरु् 

क्र.सं. हवतररत सामाग्री  पररमार् 
संख्या 

उपलस्व्ि हवतरर् 
गररएको स्थार् 



१. थ्रसेर  5 वटा िार्, गहुँ, कोदो चटु्र् सहि, 
सरल र सस्तो भएको छ।  

गा.पा. स्तर 

२. लमलर् टेलर 7 वटा  खेलतयोग्य िलमर् खर्िोतमा 
सहि, सरल र सस्तो भएको छ। 

गा.पा. स्तर  

3. ्लाहष्टक टर्ेल 22 वटा 
वेमौसमी तरकारीको उत्पादर्, 
हवक्रीहवतरर् तथा स्थार्ीय 
आयमा अलभवहृद्ध भएको। 

गा.पा. स्तर  

4. थोपा लसंचाइ  15 वटा  
सखु्खा लसिर्मा लसंचाइ सहुविा 
पगेुको। 

गा.पा. स्तर  

5. च्याउको हवउ  
450 
के.िी. 

गरु्स्तरीय हवउको हवतरर्वाट 
च्याउको उत्पादर् र स्थार्ीय 
आयमा वहृद्ध हरु्कुो साथै 
र्ागररकको स्वास््यमा समेत 
सिुार भएको। 

गा.पा. स्तर  

7. हकटर्ासक 
और्िी  

7०० 
्याकेट 

मकै खेलतको गवारो हकरा 
लर्यन्त्रर् भएको। 

गा.पा. स्तर  

8. हकहवको हवरुवा 
हवतरर्  

1,400 
वटा 

हकहवको आयातलाइ प्रलतस्थापर् 
गर्कुा लालग। 

गा.पा. स्तर  

9. 
हवरुवा रो्र् े
खाडल खन्न े
मेस्शर् हवतरर् 

3 वटा 
र्लरु्ल हवरुवा रोपर्मा सहिता 
भएको। 

वडा रं्. 3 र 
4 



10. माटो पररक्षर् 246 
र्मूर्ा 

माटोको उपचार गरी उत्पादर् 
उत्पादर् अलभवहृद्ध गराउर्। 

गा.पा. स्तर  

(ख) पश ुसेवा तरु् 

1. वोयर वोका 
हवतरर्  

5 वटा  व्यवसाहयक वाख्रा र्म ुतथा र्श्ल 
सिुारका लालग।  

गा.पा. स्तर  

2. भेडाको थमुा 
हवतरर् 

2 वटा व्यवसाहयक भेडा र्मकुो 
उत्पादर् अलभवहृद्ध गर्।ु  

वडा रं्. 4 र 
५ 

3. वोकालाइ खसी  
वर्ाउर् ेमेस्शर् 

५ वटा गरु्स्तरीय मास ुउत्पादर्मा वहृद्ध 
गर्।ु 

गा.पा. स्तर  

4. चाप कटर 2 वटा  व्यवसाहयक वाख्रा र भैसी र्ममुा 
घाँस टुक्र्याउर्। खवुाउर्। 

गा.पा. स्तर  

5. मरुाु क्रस भैंसी  2 वटा  
व्यवसाहयक भैंसी र्मकुो दिु 
उत्पादर् र हवक्री हवतरर्लाइ 
वहृद्ध गर्।ु 

वडा रं्. 2 र 
5 

7. 
र्मरु्ा वाख्रा 
खोर लर्माुर् 

11 वटा  
व्यवसायीक वाख्रा र्म ु हवस्तार 
भै मास ु उत्पादर्मा अलभवहृद्ध 
हरु्े।  

गा.पा. स्तर  

8. माछा पोखरी 
लर्माुर् 

1 वटा  यूवा व्यवसाय प्रवद्धुर् गरी आय 
आिरु् अलभवहृद्ध गर्।ु 

वडा रं्. 2 

9. िै घाँस हवउ  
हवतरर् 

1120 
के.िी. 

व्यवसाहयक पश ुर्मलुाइ उन्नत 
आहार उत्पादर् गर्।ु 

गा.पा. स्तर  



10. 

र्ेहपयर, वदाम, 
सेटेररया र 
पासपलम 
घाँसको हवरुवा 

1,300 
सेट 

व्यवसाहयक पशरु्ामलुाइ उन्नत 
आहार उत्पादर् 

गा.पा. स्तर  

18. संघीय सरकारको सहयोगमा यस गाउँपाललकाको वडा रं् १ कँुह ुपूर्गुाउँ र वडा रं् २ 
हहदीमा आल ुपकेट के्षत्र घोर्र्ा र वडा रं् २ लसमलचौर रर्वाङ र वडा रं् ५ हपपलबोट 
लछस्वाङमा िार् पकेट के्षत्र घोर्र्ा गरी आल ु तथा िार्को उत्पादर् वहृद्ध गरे् लक्ष्य 
ललइएको छ ।त्यस्तै वडा रं् ३ झाके्रपार्ी वडा रं् ४ िापङु र वडा रं् ५ हकमचौरमा आल ु
ब्लक सञ्चलार् गररएको छ । 

19. बाख्रापालर्लाई व्यवसाहयक र आिलुर्क बर्ाउर् वडा रं् २ को सल्यार् भाइवाङ 
खसु्म्लयामा बाख्राखोर ममतु घाँसहवउ र चापकटर मेलसर् अर्दुार्मा हवतरर् गररएको छ । 

20. प्रदेश सरकारको मखु्यमन्त्री कृहर् र्मरु्ा कायकु्रम यस गाउँपाललकाको वडा रं्. २, ३ 
र ५ मा र्मूर्ा कृर्क समूह मारु्त ्संचालर् गररएको छ । 

21. गाउँपाललकाले गाउँपाललका लभत्र प्राकृलतक तथा मार्व ससृ्ित घटर्ाहरुको तत्कालै 
सम्वोिर् गरी स्थार्ीय सरकारको अर्भुलूत ददर्े प्रयास गदै आएको छ। वेर्ी-दरवाङ्ग सडक 
खण्डको र्ापरखेत देस्ख दखुखुोलासम्म सडक आकस्स्मक ममतु सम्भार गररएको छ। साथै 
दघुटुर्ामा घाइतेको तत्काल उद्धारका लालग हेलल्याडको लर्माुर् गररएको छ। सो 
प्रयोिर्का लालग हवपद व्यवस्थापर् कोर्बाट तत्काल विेट प्रवन्ि गर्ुकुा साथै अस्ग्र् 
हपडीत, वाढी हपलडत, दैवी प्रकोपका क्षेत्रमा आलथकु सहायता समेत प्रदार् गदै आएको छ।  

22. सवै वडाका ज्येष्ठ र्ागररक तथा अपाङ्गता पररचय-पत्र हवतरर् काय ु गाउँपाललकाको 
कायाुलयवाट गररएको छ। महहला क्षमता अलभवहृद्ध तथा सशस्क्तकरर् कायकु्रम लगायत 
लैहङ्गक हहंसा हवरुद्धको अलभयार् हवद्यालय र समदुाय स्तरमा संचालर् गररएको छ। 



23. सनु्दर व्यवस्स्थत वाहवयाचौर बिार लर्माुर् अलभयार् अन्तरगत प्रदेश सरकारको शसत ु
कायकु्रम सहयोगमा बाहवयाचौर बिारको मखु्य सडक हपच सम्पन्न गररएको छ भर् ेशाखा 
सडकहरु समेत हपच सम्पन्न गरी व्यवस्स्थत वर्ाइर्ेछ । 

24. त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको समपरुक अर्दुार्मा यस गाउँपाललकाले गौरवका 
योिर्ाहरुको रुपमा लसम-कोत्रवाङ्ग-कुहुँ-टोड्के सडक खण्डको लसम-कोत्रवाङ-खमु्ल्या-
पैयूपाटा कुहुँ देउराली डाँडा-अिेँरी खोल्सा-पूर्गुाउँमा स्तोरउन्नलत काय ुभएको छ  

25. राहष्ट्रय योिर्ा आयोगको समपरुक अर्दुार्मा पोक सातहवसे बरंिा सडक खण्डको 
ज्यालमरे, पहहरो खोररया, हाँसेडाँडा, वडा कायाुलयहदैु मोहर्खोल्सा सम्म  स्तोरउन्नलत, 
गाउँपाललका र स्थार्ीय पूवाुिार हवकास साझेदारी कायकु्रमको विेटवाट पलुचोक-
हपपलवोट-पाँख-ुिारा-लसकुुम-हटकावाङ मोटरवाटोको हाँडेलभर संरक्षर् र सडक लर्माुर् काय ु
भएको छ । 

26. गाउँपाललकाको आफ्रै् लगार्ीमा वाहवयाचौर-सल्यार् भिुलुा थाइवाङ हहदद सडक खण्डको 
भाइवाङखोला-सल्यार्-भिुलुा-हहदीमा स्तरोन्नलत, सान्तङु्ग-टुर्ीवोट-आभाुङ खण्डमा स्त्तोरन्नलत-

पखेर-हपङ्ग-ेहाँसेडाँडा स्तोरउन्नलत, लसम-कोत्रवाङ-खमु्ल्या-पैयपुाटा-कुहुँ-टोड्के र्मरु्ा सडक 
लर्माुर् स्तोरउन्नलत, मंगला स्शक्षा सयाम्पस भवर् लर्माुर्, लसमलचौर लमिौला डडवुा 
मोटरवाटो स्तरोन्नती सम्पन्न भएको छ । गाउँपाललका र सडक वोड ु र्ेपालको लागत 
साझेदारीमा हपपलवोट लछस्वाङ सडक खण्डको कुस्शमुलामा सडक स्तोरउन्नलत उपभोक्ता 
सलमलत मारु्त ्गररएकोछ।  

27. स्िल्ला समन्वय सलमलत म्याग्दीको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपाललकाको वडा रं्.४ 
बकेुर्ीमा वडा कायाुलय भवर् लर्माुर् काय ुसम्पन्न गरर सञ्चालर्मा आएको छ । िसबाट 
गाउँपाललकाको ५ वडा कायाुलयको आफ्रै् भवर्बाट सेवा प्रवाह भएको छ । 

28. गाउँपाललकाको पहलमा स्िल्ला पवुाुिार कायाुलय म्याग्दी र सडक लडलभिर् कायाुलय 
वाग्लङु मारु्त ्पोक र्ेटा हकम्चौर सडकको स्तोरउन्नलत गररएकोछ ।  



29. मार्व स्वास््यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेर्ोहर मैला व्यवस्थापर्को लालग वाहवयाचौर 
विारको र्ोहोरमैला व्यवस्थापर् गर् ुविारमा ढल लर्कास लर्माुर् योिर्ालाइ लर्रन्तर 
रुपमा संचालर् गररएको छ।  

30. पयटुर् पूवाुिार हवकास गर् ु वडा रं् २ वाहवयाचौरमा गाउँपाललकाको र्ाममा िग्गा 
व्यवस्था गरर गाउँपाललकाको लागतमा मंगला इन्देर्ी पाकु लर्माुर् काय ुर गण्डकी प्रदेश  
तथा पाललकाको लागत साझेदारीमा संग्रालय लर्माुर् काय ुअस्न्तम चरर्मा रहेको छ। 

31. गाउँपाललकावाट चाल ुआ.व. मा वरंिा िापङु लसले अगलु सडक, चौरपार्ी लभरकटेरा 
देस्ख टोड्के सडक र रर्वाङ दरुङ तल्लो हहदी माललका सडकको प्रारस्म्भक वातावरस्र्य 
पररक्षर् प्रलतवेदर् तयार गरी सडक लर्माुर् काय ुसरुु गररएको छ । 

32. गाउँपाललकावाट चाल ुआ.व. मा वाहवयाचौर-काफ्लचौर-सल्यार्-भिुलुा-थाइवाङ-हहदी र्मरु्ा 
सडक लर्माुर् ममतु ् तथा स्तोरउन्नलत, मंगला-१ र २, पलुचोक-हपपलवोट-पाँख-ुिारा-
लसकुुम-हटकावाङ मोटरवाटो स्तोरउन्नलत, मंगला-५, 10 शैयाको अमरु् प्राथलमक अस्पताल, 
लसमलचौर-लामोछहरा-खार्ीगाउँ-पूर्गुाउ- टोड्के पयटुर् पदमाग ु लर्माुर्, वाहवयाचौर 
स्वास्थय चौकी रर्वाङ योिर्ाहरुको  हवस्ततृ पररयोिर्ा प्रलतवेदर् तयार गरर कायाुन्वर् 
प्रकृया अगालड वढाइएको छ । 

33. म्याग्दी र्दीले  खेलतयोग्य िलमर् तथा वस्तीमा परु् याएको क्षलतको संरक्षर्का लालग भ ू
तथा िलािार के्षत्र संरक्षर् कायाुलय र स्िल्ला हवपद् व्यवस्थापर् सलमलतको सहयोगमा 
हाँडेलभर, सहस्रिारा, र काँसेवगरमा र्दद लर्यन्त्रर्का कायहुरु गररएको छ । 

34. राहष्ट्रय योिर्ा आयोग, लसहंदरवार, कािमाण्डौको २०७7 मस््ग्सर 30 गते  साविुलर्क 
सचुर्ा अर्सुार समपरुक अर्दुार् र हवशेर् अर्दुार्मा स्थालर्यतहले दवैु तरु् प्रत्येकमा 5/5 
वटा योिर्ा माग गरी पौर् मसान्त लभत्र प्रस्ताव पेश गररएकोमा आ.व. 078/79 का 
लालग पोक-सातहवसे-वरंिा ३ रं् वडा कायाुलय हदैु ४ रं् वडा कायाुलय िोड्र् ेमोटरवाटो, 
मंगला-३ र ४ तथा ५ को सडकलाइ रु. १ करोड 39 लाख रुपैयाँ, समपरुक र 
वाहवयाचौर स्वास््य चौकी भवर् लर्माुर् रकम रु. 91 लाख रुपैयाँ हवशेर् अर्दुार् र प्रदेश 



योिर्ा आयोग गण्डकी प्रदेशवाट समपरुक अर्दुार्मा १ करोड रुपैयाँ  प्राप्त भएको 
सम्मालर्त सभा समक्ष िार्कारी गराउर् चाहन्छु  । 

माग गररएका योिर्ाहरुुः 
क) समपरुक अर्दुार् तरु् 

1. पोक-सातहवसे-वरंिा ३ रं् वडा कायाुलय हदैु ४ रं् वडा कायाुलय िोड्र्े मोटरवाटो, 
मंगला-५,३र ४ 

2. वाहवयाचौर-काफ्लचौर-सल्यार्-भिुलुा-थाइवाङ-हहदी र्मरु्ा सडक लर्माुर् मंगला-2र 1 

3. लसम कोत्रवाङ-खमु्ल्या-पैयपुाटा-कुहुँ-टोड्के र्मरु्ा सडक लर्माुर् स्तोरउन्नलत मंगला-2र 1     

ख) हवशेर् अर्दुार् तरु् 

१. वाहवयाचौर स्वास््य चौकी भवर् लर्माुर्, मंगला-२ 

2. महेन्ररत्न माध्यालमक हवद्यालय आवालसय भवर्, मंगला-३ 

3. मंगला स्शक्षा सयाम्पस छात्रावास लर्माुर्, मंगला-2 

35. आलथकु मालमला तथा योिर्ा मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको लमलत 2077/12/03 
को पत्रार्सुार आ.व. 078/079 को अन्तरसरकारी हवस्त्तय हस्तान्तरर्का लालग आयोिर्ा 
तथा कायकु्रम पेश गर् ु भलर्एकोमा सशत,ु समपरुक र हवशेर् अर्दुार्मा स्थालर्यतहले 
प्रत्येकमा ३/३ वटा योिर्ा माग गरर २०७७ चैत्र मसान्त लभत्र प्रस्ताव पेश गर्ुहुरु् भलर् 
उल्लेख भएकाले  मंगला गाउँपाललकावाट प्राथलमकताका आिारमा तपस्शलमा उल्लेस्खत 
योिर्ाहरुको प्रस्ताव पेश गररयो । 

माग गररएका योिर्ाहरुुः 
क) सशत ुअर्दुार् तरु् 



1. वरंिा िापङु अगलु लसले सडक  

     2. वाहवयाचौर-काफ्लचौर-सल्यार्-भिुलुा-थाइवाङ-हहदी र्मरु्ा सडक लर्माुर् ममतु 
तथा स्तोरउन्नलत, मंगला-2 र १ 

     3. पखेर-डोरेलभर-सातहवसे-पोक सडक, मंगला-३ र 5 

ख) समपरुक अर्दुार् तरु् 

     1. लसम कोत्रवाङ-खमु्ल्या-पैयपुाटा-कुहुँ-टोड्के र्मरु्ा सडक लर्माुर् स्तोरउन्नलत 
मंगला-2 र 1 

     २. पलुचोक-हपपलवोट-पाँख-ुिारा-लसकुुम-हटकावाङ मोटरवाटो स्तोरउन्नलत, मंगला-५ 

     3. लसमलचौर-लमिौला-कुकुरहवसौर्ा-तल्लोडडवुा हदैु टोड्के सडक लर्माुर् ममतु तथा 
स्तरउन्नती  

ग) हवशेर् अर्दुार् तरु्  

     1. महेन्ररत्न माध्यालमक हवद्यालय आवालसय भवर् लर्माुर् 

     2. वाहवयाचौर स्वास््य चौकी भवर् लर्माुर्  

     3. लसमलचौर-लामोछहरा-खार्ीगाउँ-पूर्गुाउ- टोड्के पयटुर् पदमाग ुलर्माुर्   

36. मंगला गाउपाललकामा आिारभतु खार्ेपार्ी आपूलतकुा लालग गाउँपाललकावाट सार्ा 
खार्ेपार्ी योिर्ा लर्माुर् तथा स्तोरउन्नलत गररएको छ भर्े प्रदेश सरकारको आलथकु 
सहयोगमा दखुखुोला रर्वाङ खार्ेपार्ी, भिुलुा सल्यार् खार्ेपार्ी, भाइवाङ पैयूपाटा खमु्ल्या 
खार्ेपार्ी र भिुलुा सल्यार् खार्ेपार्ी, न्यूखोला िकेुपार्ी आल्टा वर्ाह खार्ेपार्ी योिर्ा 
लर्माुर् सम्पन्न हरु् ेचरर्मा रहेका छर्।् 



37. गण्डकी प्रदेस सरकारको कािेपोल हवस्थापर् कायकु्रम अन्तरगत स्टील पोल प्राप्त गरी 
गाउँपाललका के्षत्रलभत्र रहेका हवद्यतु कािेपोल हवस्थापर् गरी स्स्टल पोल मारु्त हवद्यतु 
प्रशारर् लाइर्लाई व्यवस्स्थत गरे् काय ुसम्पन्न गररएको छ । 

38. मंगला गाउपाललका के्षत्र लभत्र रहेका र्दी तथा खोलाघाटमा आवतिावत गर्कुा लालग 
झोलङु्ग ेपलु के्षत्रगत कायकु्रम हटहवएसयकुो सहयोगमा कार्लचौर कोत्रवाङ र न्यूखोला 
झोलङु्ग ेपलु लर्माुर् समपन्न भएका छर् भर् े प्रदेश सरकारको आलथकु सहयोगमा ललुलयाघाट 
र खोलाखकु झोलङु्गेपलु लर्माुर् सम्पन्न भएका छर् । 

39. स्थार्ीय पूवाुिार हवकास साझेदारी कायकु्रम अन्तरगत हाँडेलभर तटवन्िर् रु. 24 लाख, 
अमरु्खोला तटवन्िर् रु. 8 लाख, हहलवाङ खोला तटवन्िर् रु. 11 लाख, र्ेटा खेलमैदार् 
रु. 7 लाख, न्यूखोला महेश िापङु लसरुु् सडक रु. 8 लाख, र िापङु वकेुर्ी खेलमैदार् 
रु. 10 लाख लर्माुर् भैरहेको छ। 

40. गण्डकी प्रदेश लर्वाुचर् के्षत्र पूवाुिार साझेदारी कायकु्रम म्याग्दी ख अन्तरगत हहलवाङ्ग 
खोला खारा लसंचाइ योिर्ा रु.4 लाख, पैयूपँाटा सामदुाहयक भवर् लर्माुर् रु. 5 लाख, 
मर्कामर्ा यवुा सलव खेलमैदार् लर्माुर् रु. 5 लाख, ओखलढुङ्गा सलसे वासवोट लसंचाइ 
योिर्ा रु.5 लाख, मंगला स्शक्षा सयाम्पस पूवाुिार लर्माुर् रु. 25 लाख, रर्वाङ्ग दरुङ 
हहदी खात्रङुखोला मोटरवाटो रु. 10 लाख, स्शव मस्न्दर लर्माुर् पूर्गुाउँ रु. 5 लाख, 
पखेर हपङ्ग ेमोटरवाटो लर्माुर् रु. 11 लाख लर्माुर् भएका छर्।् 

41. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत रहेका हरेक गाउँटोल तथा वस्स्तका र्ागररकहरुको 
सामहुहक बैिक/भेला गर्कुा लालग उर्ीहरुको पायक परे् स्थार्मा एकीकृत सामदुाहयक 
भवर्को लर्माुर् कायहुरु चाल ुआ.व. सम्ममा तपस्शल अर्सुार लर्माुर् भएको सम्मालर्त 
सभा समक्ष िार्कारी गराउँद छु। 

क्र.सं. योिर्ाको र्ाम वडा रं्  लर्माुर्को 
अवस्था 

लागत सहयोग कैहर्यत 

१. लालल गरुाँस सामदुाहयक भवर् १ लर्माुर् सम्पन्न गा.पा.  



२. एकीकृत सामदुाहयक भवर् र् यालेखोर २ लर्माुर् सम्पन्न गा.पा.  

3. एकीकृत सामदुाहयक भवर् झाँक्रीपार्ी ३ लर्माुर् सम्पन्न गा.पा.  

4. गलतस्शल यवुा सलव सामदुाहयक भवर् ३ लर्माुर्लिर् स्िसस म्याग्दी 10 लाख 

5. न्यूस्टार यवुा सलव सामदुाहयक भवर् ३ लर्माुर्लिर् स्िसस म्याग्दी 10 लाख 

6. एकीकृत सामदुाहयक भवर् पाखकु 5 लर्माुर् सम्पन्न स्िसस म्याग्दी १०लाख 

7. लसमलचौर एहककृत सामदुाहयक भवर् 

 भवर् 

2 लर्माुर् सम्पन्न   

8. एकीकृत सामदुाहयक भवर् तल्लो हहदी 2 लर्माुर् सम्पन्न   

9. पैयूपाटा एहककृत सामदुाहयक भवर् १ लर्माुर् सम्पन्न   

42. गत आ.व.देस्ख रै् कोलभड-१९ को लर्रन्तर प्रकोप र मर्सरु्िन्य हवपद्का वाविदु पलर् 
हाम्रा उपलस्व्िहरु उत्साहविकु रै् छर् ् । गाउँपाललकाले ललएका र्ीलतहरुको 
कायाुन्वयर्बाट स्थार्ीय हवकास र सशुासर् पद्धलत सदुृढ हदैु गएकाले गाउँपाललकाको समग्र 
हवकास प्रकृया समहृद्धपथ उन्मूख भएको स्पष्ट हनु्छ। 

43. िम ुसंस्कृलतका प्रवद्धरु् एवं संरक्षर् गर्कुा लालग दगुाु काललका मस्न्दर पाँख,ु चैतेदशै 
मस्न्दर पूर्गुाउँ, स्शवालय मस्न्दर दह, स्शवालय मस्न्दर रर्वाङ लर्माुर् तथा ममतु सम्भार 
गररएकोछ । 

प्रमखु अलतथी  एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब म यहाँहरु समक्ष मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७8/20७9 को लालग तिूमुा 
गररएको र्ीलत तथा कायकु्रमहरु प्रस्ततु गरे् अर्मुलत चाहन्छु। 

१. मंगला गाउँबासीको हवद्यमार् चाहर्ा र आवश्यकतालाई उपलब्ि लसलमत सािर् र 
श्रोतबाट एकै पटक र एकै आलथकु वर्मुा सम्बोिर् गर् ुसहकर्े अवस्था र्रहर् े



भएकोले यी समस्यालाई प्राथलमकताका आिारमा क्रमशुः सम्बोिर् गदै िार् ेर्ीलत 
ललईर्ेछ । 

२. हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्ललएको कोलभड-१९ को कारर् स्वदेश तथा हवदेशमा 
रोिगारी गमुाएका श्रलमक, सार्ा हकसार्, असाह्य व्यस्क्त र गररव तथा हवपन्न वगकुा 
पररवारलाइ लस्क्षत गरी स्वास््य स्शक्षा सीप हवकास ताललमका साथै रोिगारी एवं 
आय आिरु्को लालग हरेक वडामा कस्म्तमा एक वटा कृहर्, पश ु तथा िलडबटुी 
उत्पादर् पकेट के्षत्र लर्िाुरर् कायकु्रम संचालर्मा ल्याइर् ेछ। 

३. कोलभड-१९ रोकथाम तथा लर्यन्त्रर्का लालग वन्दावन्दीलाइ प्रभावकारी वर्ाउर्, 
राहत हवतरर् गर्,ु और्िी उपलव्ि गराउर् पररचालर् गररएका स्वयंसेवकहरुको काय ु
अव उप्रान्त राष्ट्रसेवक कमचुारी, प्रहरी र स्शक्षकहरुवाट सम्पादर् हरु् े व्यवस्था 
लमलाउदै िार्े र्ीलत अस्ख्तयार गररर् ेछ। 

४. समािमा रहेका हवद्यमार् आलथकु, भौलतक, शैस्क्षक, सामास्िक/साँस्कृलतक, िातीय तथा 
लैलगक हवभेदहरुलाई न्यूलर्करर् गदै समतामूलक समाि लर्माुर्मा िोड ददईर् ेछ। 
यसका लालग लैंलगक समार्ता तथा सामास्िक समावेशीकरर्को र्ीलतलाइ आत्मसाथ 
गररर्े छ।  

५. स्थार्ीय हवकास प्रकृयालाई वातावरर् मैत्री र उत्थार्स्शल दीगो हवकासको अविारर्ा 
अर्सुार अगालड बढाउर् सहकएर् भर् ेयसले हवर्ाशलाई स्वत: लर्म्त्याउर्े कुरा सबैलाई 
अवगत भैसकेको छ। त्यसैले अव उप्रान्त हवकासका हरेक हक्रयाकलापहरुलाई दीगो 
तथा एकीकृत हवकासको अविारर्ा अर्सुार स्थार्ीयबासीको समेत सक्रीय 
सहभालगतामा गाउँपाललकाको दीगो तथा एकीकृत हवकास योिर्ा तयार पारी 
कायाुन्वयर् गररर् ेछ। साथै प्रकोपबाट प्रतालडत र्ागररकलाई तत्काल उद्धार तथा 
राहतका लालग गाउँपाललकाले ×दैहव प्रकोप तथा हवपद व्यवस्थापर् कोर्× स्थापर्ा 
गरी लागू गररर्े छ। 



६. गाउँपाललकालाई आलथकु के्षत्रमा समेत आत्मलर्भरु बर्ाउँदै लैिार् अत्यावश्यक छ 
। त्यसैले गाउँपाललकामा कर रािश्व र गैरकर रािश्वको दायरालाई र्राहकलो पादै 
उपयकु्त कर प्रर्ालीको अबलम्बर् गरी हरेक र्ागररकलाई कर र रािश्व अलर्वाय ु
लतर्ु ुपदुछ भन्ने वास्तहवकतालाई आत्मसात गरे् र्ीलत ललईर्ेछ। कोलभड-१९ को र्या ँ
भेररयन्टले आलथकु वर् ु ०७7/०७8 मा पारेको प्रभावलाइ मध्य र्िर गदै 
078/079 का लालग प्रस्ताहवत करको दायरालाई चालू आ.व. अर्सुार यथावतै 
कायम गररर्े छ। 

७. समािको आलथकु समहृद्ध उपलब्ि श्रोत र सािर्को वैज्ञालर्क व्यवस्थापर् र न्यायोस्चत 
हवतरर् प्रर्ाललमा भर परे् भएकोले गाउँपाललकामा रहेका हरेक श्रोत-सािर्हरुको 
यथोस्चत व्यवस्थापर्लाई उच्च प्राथलमकता दददै आन्तररक आयको दायरालाई 
बढाउर्का लालग रािश्व/करको सम्भाव्यता अध्ययर्को आिारमा करको दर 
न्यूलर्करर् गरी सवैलाइ सहभालगता गराइर्े र्ीलत ललईर्ेछ। 

८.  केन्रीय प्रशारर् लाइर् मारु्त हवद्यलुतकरर् हरु् बाँहक रहेका वडा रं् ५ अमरु्  
के्षत्रलाई हवद्यलुतकरर् गरे् कायमुा संघ र प्रदेशको समन्वय एवम ्सहयोगमा यथाससय 
लछटो सम्पन्न गरर उज्यालो गाउँ पाललका घोर्र्ा गररर्े छ। 

९. गाउँपाललका अन्तरगतका भौलतक तथा अन्य कुरै् पलर् हवकास प्रकृयालाई पूर्रुुपले 
एकीकृत, िर्मखुी तथा पारदशी बर्ाउदै सबै प्रकारका अलर्यलमततालाई न्यूलर्करर् 
गदै आम र्ागररकलाई सशुाशर्को प्रत्याभलूत हरु् ेव्यवस्थालाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ। 

१०. गाउँपाललकामा हरु् ससर्े सम्भाहवत आलथकु तथा अन्य अलर्यलमतताहरुलाई पूर्तुुः 
लर्यन्त्रर् तथा लर्यमर् गर्कुा लालग हरेक महहर्ा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतले 
गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष प्रस्ततु गरेको हवस्ततृ प्रलतवेदर् कायपुाललकाको बैिकमा 
छलर्लका लालग पेश गररर्ेछ। समस्या र चरु्ौतीहरुको लबश्लरे्र् गरी समािार् गर् ु
उपयकु्त लर्र्यु ललईर् ेछ।  



११. कृहर्योग्य उवरु भलूममा लसँचाईको आवश्यक व्यवस्था गदै कृहर् र पशपुालर् 
के्षत्रलाई क्रमशुः व्यवसाहयक बर्ाउँदै लैिार्े र्ीलत ललईर्े छ। यसका लालग वडा र 
गाउँपाललका स्तरको योिर्ामा आवश्यक विेटको व्यवस्था गररर् ेछ। 

१२. स्थार्ीय उत्पादर् र बिारीकरर्मा देखा परररहेको हवद्यमार् असन्तलुलत 
मूल्यावस्थालाई वैज्ञालर्क तथा व्यवहाररक ढङ्गले लर्यन्त्रर् तथा सन्तलुर् कायम 
गर् ु आवश्यक परे् िर्चेतर्ामूलक कायकु्रमहरु सञ्चालर्मा िोड दददै विार 
अर्गुमर् कायलुाइ लतव्रता ददईर् ेछ।  

१३. गाउँपाललकाका हरेक गाउँ वस्स्तलाई ग्रालमर् सडक सञ्जालमा िोलडर्े छ। यस 
प्रकारका सडकहरुलाई हररत सडकको अविारर्ा अर्सुार स्थार्ीय 
िर्सहभालगताको आिारमा समेत हरेक वडामा पगु्र् कस्म्तमा एक र्मूर्ा सडक 
लर्माुर्, हवकास र हवस्तारको थालर्ीलाई लर्रन्तरता दददै सडक हकर्ारामा वकृ्षारोपर् 
काय ुअगालड वढाउर् ेलर्लत ललईर् ेछ। 

१४. समदृ्ध समाि लर्माुर्को पररकल्पर्ालाई साकार पार्कुा लालग समािमा रै्लतकवार्, 

कतवु्यलर्ष्ठ र उत्तरदाहय र्ागररकको आवश्यकता पदुछ। यसका लालग 
गाउँपाललकाले “एकीकृत सामास्िक पररवतरु्का लालग प्रस्शक्षर् (Schooling For 

Integrated Social Change) कायकु्रम सञ्चालर् गरे् र्ीलत  ललईर् ेछ। यसका लालग 
अगालम आ.व. २०७८/७९ मा कायकु्रम तथा बिेट प्रस्ताव गररर्े छ। 

१५. समािमा देस्खएको हवद्यमार् अवस्थाको िमु्रपार्, मध्यपार् तथा लागू पदाथकुो 
दूव्यसुर्ीका कारर् िर्िर्को क्षलत भइरहेको, समािमा र्कारात्मक प्रभाव सिृर्ा 
भैरहेको, यसकै कारर्ले सशुासर् सिुारमा असर परेकाले यस्ता हवकराल अवस्था 
लभत्र्याउर्े तत्वहरुको लर्यमर् तथा लर्यन्त्रर्लाई कडाईका साथ लर्रुत्साहहत पार् ु
आवश्यक लर्यम-कारू्र्को तिूमुा गरी हवद्यालय र समदुाय स्तरमा कायकु्रम लागू 
गररर्े छ। 



 

१६. मंगला गाउँपाललकामा उद्योग तथा स्वरोिगारको पूवाुिार तयार पादै  ×एक बस्ती 
एक उद्यम, एक व्यस्क्त एक सीप× को अविारर्ा अर्सुार आगालम १० वर् ुसम्ममा 
बेरोिगारीताको अन्त्य गरे् ददशामा सम्पूर् ुहक्रयाकलापहरुलाई केन्रीत गरे् र्ीलत 
ललइर्े छ।  

१७. मंगला गाउँपाललकामा बेरोिगाररताको अन्त्य गरे् लक्ष्य अर्रुुप स्वरोिगाररताको 
लालग उद्यम तथा व्यवसाय गर् ुईच्छुक र्ागररकहरुलाई सम्बस्न्ित उद्यम तथा 
व्यवसायसँग सम्बस्न्ित ज्ञार्,  सीप,  िारर्ा तथा प्रहवलिमूलक हवलभन्न ताललम 
उपलब्ि गराउर्का लालग प्रिार्मन्त्री रोिगार कायकु्रमवाट यवुा रोिगाररका लालग 
रुपान्तरर् पहल आयोिर्ा तथा कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुाहयक 
आयोिर्ा संचालर् गर्कुा लालग लागत साझेदारी गरर प्रिार्मन्त्री रोिगार 
कायकु्रमको समन्वयमा कायकु्रम संचालर् गरे् साथै उपभोक्ता सलमलत मारु्त खररद 
गरर हवतरर् गरे् व्यवस्था लमलाईर् ेछ।  

१८. शून्य दरबन्दी भएका हवद्यलायमा लागत सहभालगतको आिारमा स्शक्षक अर्दुार्  
ददर् ेकायकु्रमलाइलाई लर्रन्तरता ददइर्े छ। स्शक्षक दरबन्दी लमलार् तथा स्शक्षक 
स्थार्ान्तरर् र ब्यबस्थापर् लाई लर्रन्तर कायम रास्खर् ेछ। अत्यन्त न्यरु् ्हवद्याथी 
भएको हवद्यालयलाई र्स्िकको हवद्यालयमा समायोिर् गर् ुसमदुायलाई प्रोत्साहर् 
गररर्े छ। िुला हवद्यालयहरुलाई आवासीय हवद्यालयको रुपमा हवकास गरे् लर्ती 
ललइर्े छ।  

१९. सामदुाहयक हवद्यालयको शैस्क्षक गरु्स्तर अलभबहृद्धको लालग हवद्यालयमा हवद्यालय 
पसु्तालय स्थापर्ा, स्शक्षर्मा सूचर्ा तथा संचार प्रहवलिको प्रयोग, हवज्ञार् 
प्रयोगशालाको स्थापर्ा िस्ता कायकु्रमलाई लर्रन्तता ददइर्े छ। 



२०. ५ बर् ुमलुर्का बालबाललकाको बौहद्धक हवकासमा पोर्र्को महत्वपूर् ुभलूमका हरु् े
भएकोले अध्यक्ष संग बालबाललका कायकु्रम संग आवद्ध गरी प्रारस्म्भक बालहवकास 
केन्रमा अध्ययर् गरे् बालबाललकाहरुलाई हवद्यालय मारु्त ्दैलर्क १ लगलास दिु  
उपलब्ि गराउर्े ब्यबस्था लमलाइर् ेछ। 

२१. गाउँपाललकामा बालमैत्री संरचर्ा तथा कायकु्रम सञ्चालर् गदै कम्तीमा एक वडालाई 
बालमैत्री वडा घोर्र्ा गररर्ेछ । 

२२. सामदुाहयक हवद्यलायको शैस्क्षक ब्यबस्थापर् सिुार गरर सामदुाहयक हवद्यालय प्रलत 
अलभभावकको हवश्वास अलभबहृद्ध गर् ु हवद्यालय ब्यबस्थापर् सलमलत र प्रिार् 
अध्यापकको र्ेततृ्व र ब्यबस्थापहकय क्षमता हवकास कायकु्रम सञ्चालर् गररर् ेछ। 

२३. सक्षम एवं स्िम्मेवार स्शक्षक, लगर्शील हवद्याथी र सबु्यबस्स्थत हवद्यालय हवकासका 
लालग हवद्याथी, स्शक्षक र हवद्यालयलाई परुस्कृत गररर् े छ। हवद्यालय संरचर्ा 
लर्माुर्लाई बालमैत्री बर्ाइर्े छ। कक्षा ६-१२ सम्म अध्ययर् गरे् छात्राहरुलाई 
लर्:शलु्क सेलर्टरी ्याड हवतरर्को ब्यबस्थालाई प्रभावकारी बर्ाइर्े छ।   

२४. राहष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गरेको ब्यबस्था बमोस्िम कक्षा १-८ सम्मको 
स्थार्ीय पाठ्यक्रम लर्माुर् गरी क्रमश: लागू गररर् ेछ। कक्षा १-३ सम्मको 
स्थार्ीय हवर्यको पाठ्यपसु्तक तयार पारी हवद्यालयमा लर्:शलु्क हवतरर् गररर् ेछ। 

२५. हवद्यालयलाई आवलिक योिर्ा लर्माुर् र अद्याबलिक गर् ु अलर्वाय ु गररर्े छ। 
योिर्ा लर्माुर् गर् ुकदिर्ाई भएका हवद्यालयहरुलाई हवद्यलाय सिुार योिर्ा लर्माुर् 
गर् ुप्राहवलिक सहायता उपलब्ि गराइर्े छ। 

२६. शैस्क्षक सशुासर् र प्रबद्धुर्का लालग  िर्प्रलतलर्िी, कमचुारी तथा हवज्ञ स्शक्षकहरुको 
समूह बर्ाई हवद्यालयको सामहुहक सपुरीबेक्षर् र पेशागत सहयोग उपलब्ि गराउर् े



ब्यबस्था लमलाईर्े छ। पाललका स्तरीय हवज्ञ स्शक्षकहरुको रोष्टर तयार पारी 
स्शक्षकहरुलाई पेशागत सहयोग उपलब्ि गराइर्े छ। 

२७. हरेक हवद्यालयमा इन्टरर्ेटको पहुँच परु् याउर् आवश्यक ब्यबस्था लमलाइर्े छ। 
हवद्यालयमा सूचर्ा तथा संचार प्रहवलिको आवश्यक ब्यबस्था सहहत स्शक्षक तथा 
हवद्याथीलाई प्रहविी मैत्री बर्ाई आपतकाललर् अबस्था र शङ्कटपूर् ुघलडमा समेत 
बैकस्ल्पक माध्यमबाट लसकाई सहिीकरर् प्रकृयालाई लर्रन्तरता ददइर्े छ।  

२८. हवद्यालयको समग्र हवकासमा गाउँपाललका अध्क्षय शैस्क्षक सिुार कायकु्रम मारु्त ्
हवद्यालयको क्षमता हवकास, सूचर्ा तथा संचार प्रहवलिको प्रयोग स्माटु स्कुल िस्ता 
कम््यूटर सफ्टवेर मारु्त ्सामदुाहयक हवद्यालयको स्तरोन्नलत गररर्े छ। 

२९. प्रारस्म्भक वालहवकास केन्रमा कायरुत स्शक्षकहरु र हवद्यालय कमचुारीहरुको 
न्यूर्तम पाररश्रलमकमा काम गरेको हवद्यमार् अवस्थामा र्ेपाल सरकाले बिेट 
बक्तब्य मारु्त ् रु.१५,००० (अक्षरुपी पन्र हिार) न्यूर्तम पाररश्रलमकको 
ब्यबस्थालाइ स्थार्ीय सरकारले पूर् ुरुपमा कायाुन्वयर्मा ल्याउर् ेछ।  

३०. स्शक्षकहरुको पेशागत क्षमता अलभवहृद्धका लालग प्रदेश स्तरीय शैस्क्षक ताललम केन्र, 
दमौललसङ्ग समन्वय गरी व्यवस्थापर् तथा स्शक्षर् हवलि सम्वस्न्ि ताललम संचालर्को 
व्यवस्था लमलाइर्े छ। 

३१. प्रलतभा पहहचार् कायकुम मारु्त ्स्शक्षक तथा हवद्याथीहरुमा लकेुको प्रलतभा पहहचार् 
र प्रष्रु्टर्को कायकु्रम अगालड बढाइर् ेछ। 

३२. आमा र वच्चाको स्वास््य र वाल हवकासलाइ मध्यर्िर गदै सामदुाहयक हवद्यालयमा 
कायरुत महहला स्शक्षकहरु सतु्केरी हवदामा रहदाँ वैकस्ल्पक स्शक्षकको व्यवस्था 
गरी पिर्पािर्लाई सचुारु गररर्े छ ।  



३३. गाउँपाललका लभत्र संचालर्मा रहेका सामदुाहयक लसकाइ केन्रलाइ सबललकरर् 
गररर्े छ।लसकाइ संस्कृलतको हवकासका लालग सामदुाहयक पसु्तकालय स्थापर्ा गर् ु
आवस्यक ब्यबस्था लमलाइर्े छ । 

३४. ×योग गरौं स्वस्थ रहौं× भन्न ेर्ाराका साथ गाउँपाललका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा 
सञ्चालर् गररर् ेछ। साथै हवद्यालय तहमा योग स्शक्षा सञ्चालर् गर् ुस्शक्षक तथा 
हवद्याथीलाइ प्रोत्साहर् गरे् र्ीलत ललइर् ेछ। 

३५. हवद्यालयको ससुासर्, प्रवद्धुर्को लालग हवद्यालयको प्रिार्ाध्यापकलाइ थप िवार्देही 
र उत्तरदाहय वर्ाउर् आवश्यक कायकु्रमको व्यवस्था गररर् ेछ। प्रिार्ाध्यापकलाइ 
र्ीिको कायकुौशलताको आिारमा ददइदै आएको मालसक प्र.अ. भत्तामा प्रोत्साहर् 
स्वरुप थप रकम उपलव्ि गराइर्े छ। 

३६. गाउँपाललका अन्तगतुका हरेक स्वास््य संस्थाले आफ्र्ो कायकेु्षत्रका हरेक 
हवद्यालयका हवद्यालथहुरुको मालसक लर्:शलु्क स्वास््य पररक्षर् गरे् लर्लतलाई 
कडाइका साथ लागू गररर्े छ। 

३७. स्वास््य संस्थाको सहयोलग भलुमकामा रहह समदुायमा महहला स्वयं सेहवकाको रुपमा 
काम काि गदै समदुायमा चेतर्ा रै्लाउर् ेमहहला स्वयं सेहवकाहरुलाइ प्रोत्साहहत 
गर्कुा लालग र्ेपाल सरकारवाट प्राप्त प्रोत्साहर् भत्ताको व्यवस्थालाइ प्रभावकारी 
रुपमा कायाुन्वयर् गररर्े छ। 

३८. कोलभड-१९ को प्रभावको न्यूलर्करर् गर् ुसरे् तथा र्सरे् रोगको रोकथाम तथा 
लर्यन्त्रर् र व्यवस्थापर्का लालग िर्स्वास््य प्रवद्धुर् कायकु्रमहरु लर्रन्तर रुपमा 
संचालर् गररर्े छ।  

३९. कोलभड-१९, डेङ्गो, स्क्र्ट टाइर्स, एचआइलभ, हटलभ आदद सरुवा रोगहरुको 
रोकथाम तथा लर्यन्त्रर्का लालग हवद्यालय तथा वडा स्तरीय सचेतर्ा कायकु्रमका 



साथसाथै पररक्षर् र न्यूलर्करर्का लालग मंगला गाउँपाललकावाट स्वास््य स्वयं 
सेवक सलमलत गिर् गरर पररचालर् गररर्े छ। 

४०. समािमा पलछ परेको वग,ु ललङ्ग, िाती तथा वालवाललका, िेष्ठ र्ागररक अपा्ता 
भएका ब्यस्क्तलाइ प्रत्यक्ष लाभ पगु्र् ेकायकु्रमलाइ प्राथलमकता ददइर्े छ। महहला 
शसक्तीकरर्, सरुस्क्षत गभपुतर् र प्रिर्र् ्स्वास्थ तथा सरसर्ाइ, बालबाललकाको 
पोर्र्मा सिुार गर्कुा लालग पोर्र् सिुार योिर्ा तयार गररएकाले कायाुन्वयर्का 
लालग महहला लस्क्षत कायकु्रमलाइ महहलासङ्ग उपाध्यक्ष कायकु्रम आवद्ध गरीर् े
छ। गाउपाललका लभत्रका स्वा्य संस्थामा सतु्केरी हरु्े आमाहरुका लालग उपाध्यक्ष 
उपहार कायकु्रम मारु्त ्प्रोत्साहार् गररर्े छ। वालवाललकाको लागी पोर्र् सिुार 
कायकु्रमलाई आ.व.०७8/०७9 लाइ वहृत स्वा्य सचेतर्ा वर्कुो रुपमा सञ्चालर् 
गररर्े छ। 

४१. न्यायीक सलमतीको क्षमता हवकास गररर्कुा साथै न्यायीक काय ुसम्पादर्लाइ सहि 
सरल र प्रभावाकरी वर्ाउर् कार्रु्ी साक्षरता तथा मेललमलाप कायकु्रम सञ्चालर् 
गररर्े छ। 

४२. पस्श्चम म्याग्दी के्षत्रमा रहेको एक मात्र मंगला स्शक्षा सयाम्पसलाई वहहुवर्यक 
सयाम्पसमा रुपान्तरर् गर्कुा लालग आवश्यक परे् आिारभतू आलथकु, भौलतक तथा 
अन्य व्यवस्थापकीय के्षत्रमा क्रमशुः सहयोग गदै िार्े र्ीलतलाई लर्रन्तरता 
ददइर्ेछ। 

४३. खेलाडीहरु राष्ट्रका गौरव, ईज्ित र प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्तगतु 
रहेका आम खेलप्रमेी यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उर्ीहरुको चाहर्ा र आवश्यकता 
अर्सुारको खेलकुद र यससँग सम्बद्ध सवै पक्षको हवकास, हवस्तार एवम ्व्यवस्थापर् 
गर् ु गिर् भएको मंगला गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद हवकास सलमलत मारु्त ्



गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद र हवद्यालय स्तरीय राष्ट्रपलत रलर्ङ स्शल्ड प्रलतयोलगता 
आयोिर्ा गररर्े छ।  

४४. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत बिार हवकास भैसकेका स्थार्हरु र विार उन्मखु 
स्थार्मा र्ोहरमैला व्यवस्थापर् गर् ु ल्याण्डहर्ल साईटको खोिी गरे् र बिार 
के्षत्रको र्ोहरमैला व्यवस्थापर् गरे् गररएको ल्याण्डहर्ल साईटको सरुस्क्षत 
व्यवस्थापर् गदै बिार क्षेत्रमा क्रमश: ढल लर्कासको समेत व्यवस्था गदै िार् े
कायलुाइ लर्रन्तरता ददइर्े छ। 

४५. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत रहेका हरेक गाउँटोल तथा वस्स्तका र्ागररकहरुको 
सामहुहक बैिक/भेला गर्कुा लालग उर्ीहरुको पायक परे् स्थार्मा एकीकृत 
सामदुाहयक भवर्को लर्माुर् गर् ुसहयोग गररर्े कायलुाई लर्रन्तरता ददईर्े छ। 

४६. मंगला गाउँपाललकाको समग्र पया-ुपयटुर् हवकासलाई आय-आिरु्को प्रमखु के्षत्रको 
रुपमा हवकास गर् ुभैरहेका पयटुकीय स्थलहरुमा पदमाग,ु सामदुाहयक लि, भ्यू 
टावर, पाकु लर्माुर् एवम ्होम स्टे लर्माुर् काय ुगररर् ेछ। यसका लालग र्याँ 
सम्भाव्यता अध्ययर् गरर हवस्ततृ पररयोिर्ा प्रलतवेदर्का आिारमा संघीय र प्रदेश 
सरकारसंगको सहकायलुाइ िोड ददइर्े छ। 

४७. कोलभड-१९ को प्रभावको कारर् वालवाललकाहरुमा पर् ु गएको मर्ोवैज्ञालर्क 
असरलाइ न्यूलर्करर् गर्कुा लालग स्वास््य/खेल तथा मर्ोरञ्जर्को माध्यमबाट 
र्कारात्मक मर्ोवैज्ञालर्क असरलाइ कम गर्कुा लालग एक वडा एक वाल उद्यार् 
लर्माुर् गरे् लर्लतलाइ लर्रन्तरता ददइर्े छ। 

४८. मंगला गाउँपाललका अन्तगतु रहेका भार्ा, सँस्कृलत, साँस्कृलतक-िालमकु तथा 
ऐलतहालसक स्थलहरु िस्तै: कोट, मस्न्दर, गमु्बा आददको संरक्षर् तथा संबद्धुर्का 
लालग आवश्यक कायकु्रमहरु तय गरी सञ्चालर् गररर् ेछ। 



४९. यस गाउँपाललका के्षत्रमा पाईर्े भौगोललक तथा पयाुवरर्ीय हहसाबले सम्भव हरु् े
उच्च मूल्यदरका िडीबटुी प्रिालतहरुको व्यवसाहयक खेलत हवस्तारलाई 
प्राथलमकताका साथ अगालड बढाउर्े गरी ०७४/०७५ बर् ु देस्ख शरुु गररएको 
िलडवटुी खेती र प्रहवलिलाई आगामी आलथकु वर्मुा थप हवस्तार र हवकासका लालग 
वर् तथा वातावरर् के्षत्रमा पयाुप्त विेट व्यवस्था गररर् ेछ।  

५०. गाउँपाललका के्षत्रमा रहेका खाली, पलत,ु चउर, र्दी उकास क्षते्र तथा सडक हकर्ाराको 
खाली स्थार्हरुको लगत तयार पारी भ-ूक्षय रोकथामका लालग स्थार्ीय 
सहभालगताको आिारमा पोहर्ला भईूँ तथा डाले घाँस, अलम्रसो, बाँस लर्गालोको 
व्यापक वकृ्षारोपर् गरी हराभरा गराउर् ेर्ीलतलाई लर्रन्तरता ददइर्े छ। 

५१. स्थार्ीय समदुायको अग्रालिकारलाइ व्यवहाररक रुपमा प्रत्याभतू गराउर् वर्को 
ददगो व्यवस्थापर्, संरक्षर् तथा उपयोगमा समदुायको स्िम्मेवारी अलभवहृद्ध गदै 
वर्क्षेत्रवाट अलिकतम लाभ उिाइ न्यायोस्चत हवतरर्को माध्यमवाट स्थार्ीय 
समदुायको आलथकु सामास्िक पयाुवरर्ीय र भौलतक लगाएतका हवकासको क्षते्रमा 
महत्वपूर् ुयोगदार् परु् याउर्े साथै आलथकु समहृद्ध र ददगो हवकासको लक्ष्य प्रालप्त 
गर् ुथप योगदार् परु् याउर्े लर्लत ललइर् ेछ। 

५२. गाउँपाललका के्षत्रलभत्र रहेका वाँझो िग्गाको लगत संकलर् गरी िग्गा िर्ीसंगको 
सहकायमुा भलूम व्यवस्थापर् तथा सदपुयोगको लालग स्थार्ीय कृर्कहरुको 
सहभालगतामा वाँझो िग्गामा कृहर् तथा पशपुालर् व्यवसाय संचालर् गरे् र्ीलत 
ललइर्े छ। 

५३. मंगला गाउँपाललका के्षत्रलभत्र उत्पाददत कृहर् उपिहरुको भण्डार तथा व्यवस्थापर्को 
लालग प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा स्चस्यार् केन्र लर्माुर् गरे् व्यवस्था 
लमलाइर्े छ। 



५४. मंगला गाउँपाललकाको वडा रं् १ मा रहेको घटे्टखोला िेउलेर्ी काव्रालाइ कृहर् 
सडकको रुपमा लर्माुर् तथा स्तोरउन्नलतको लालग विेट व्यवस्था गररर् ेछ।  

५५. आम र्ागररकले पाउर् ु परे् आिारभतू स्वास््य सेवालाई अलर्वाय ु गराईर्े छ। 
यसको लालग मंगला गाउँपाललका अन्तरगतका सबै स्वास््य ससँ्थाहरुको सदुृढीकरर् 
गदै अलिकाँश र्ागररकहरुलाई पायक परे् र्स्िकको स्थार्मा स्वास््य परीक्षर् 
केन्र/सामदुायीक स्वास्थ ईकाई खडा गरी मालसक रुपमा लर्ुःशलु्क स्वास््य 
परीक्षर् गरे् व्यवस्था र अत्यावश्यक और्लिहरुको सहि आपूलत ुर हवतरर्लाई 
सलुर्स्श्चत गररर्े छ। अमरु् स्वास््य चौकीमा एसस ् रे र ल्याव संचालर् गर्कुा 
लालग आवश्यक परे् िर्शस्क्त व्यवस्थापर्को लालग प्रकृया अगालड वढाइर्े छ 
।गाउँपाललकामा एम्वलेुन्स सेवा प्रदार् गर् ुएम्वलेुन्स व्यवस्थापर् गररर्ेछ ।  

५६. संघीय सरकारको सहयोगमा १० शैयाको आिाभतू अस्पताल लर्माुर् कायलुाई 
िोडतोडका साथ कायाुन्वयर् गरी आिारभतू स्वास््य सेवा व्यवस्था गररर्ेछ । 

५७. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत बसोबास गरे् अलत हवपन्न गरीव पररवारलाई लर्ुःशलु्क 
स्वास््य हवमाको व्यवस्था गर्कुा लालग आवश्यक विेटको व्यवस्था गररर्े छ।साथै 
स्वास््य हवमा कायकु्रम सवै र्ालगरकलाई अलर्वाय ुगररर्ेछ । 

५८. संघीय सरकारको लर्लत तथा कायकु्रममा उल्लेख भए अर्सुार यस मंगला 
गाउँपाललकामा प्राप्त रकमलाइ प्रिार्मन्त्री रोिगार कायकु्रमसंग समन्वयर् गदै 
यवुा रोिगारीका लालग रुपान्तरर् पहल पररयोिर्ा अन्तगतु कामका लालग 
पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुाहयक योिर्ाहरु क्रलमक रुपमा अगालड वढाउर् े
लर्तीलाइ पूर् ुरुपमा कायाुन्वयर् गररर्े छ।  

५९. गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालर् हरु् ेऐलतहालसक तथा साँस्कृलतक वा अन्य कुरै् पलर् 
स्थार्ीय पवहुरु गाउँपाललकाले आरै् आयोिर्ा गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा 



लर्यमपूवकु दताु भएका सँघसँस्थाहरुले गाउँपाललकाको पूव ु स्वीकृलत ललएर 
हवद्यालयको पिर् पािर्मा अवरोि र्आउर् ेगरी बढीमा ५ ददर् मातै्र सञ्चालर् गर् ु
पाईर्े व्यवस्थालाई लर्रन्तरता ददइर् ेछ। 

६०. दललत, िर्िालत, महहला, अपाङ्गता भएका र्ागररक, द्धन्द हपलडत, यूवा, ज्येष्ठ र्ागररक, 

बालबाललका समेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्र् े खालका कायकु्रमहरु संचालर् गदै 
आइरहेकोमा उक्त क्षेत्रका र्ागररकहरुको चाहर्ा, आवश्यकता र पेश भएको 
प्रस्तावर्ा-पत्रको आिारमा कायकु्रमहरु छर्ौट गरी प्राथलमकता साथ सञ्चालर् गरे् 
र्ीलत लाइ लर्रन्तरता ददइर्े छ। 

६१. यस गाउँपाललका के्षत्र अन्तरगतका ऐलतहालसक, परुातास्त्वक, सामास्िक-साँस्कृलतक 
महत्वका लोपोन्मखु वस्तहुरु तथा सम्पदाहरुको संरक्षर्, संबद्धरु् तथा व्यवस्थापर् 
गर्कुा लालग लर्माुर्लिर् संग्रहालयलाइ सम्पन्न गरर संचालर्मा ल्याइर्े छ। 

६२. झाँके्रपार्ी, चाँगा, लतर्चलेु, स्चर्ाकोट दरवार, टोड्के, माललकािरुी, लसमलचौर 
लामोछहरी, लटे्टखोररयामा, कँुह ुगरु्ा पयटुर् पूवाुिार हवकास तथा प्रचारप्रसार गरे् 
कायलुाई वढावा ददई पयाुपयटुर् हवकास गररर्ेछ । 

६३. स्वास््य र पयटुर् प्रवद्धुर्को लालग पयटुर् पदमागहुरु खोिी तथा लर्माुर् काय ु
गररर्ेछ । 

६४. मंगला गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालर् हरु् ेभौलतक हवकासलाई सचुारु गर् ु“बस्स्त 
हवकास, शहरी योिर्ा तथा भवर् लर्मारु् सम्बस्न्ि आिारभतू लर्मारु् मापदण्ड, 

२०७२” मा उल्लेख भएका प्राविार्हरुलाई आिार मान्दै यस गाउँपाललकाको 
लालग उपयकु्त र व्यवहाररक मापदण्ड समेत तयार पारी भवर् लर्माुर् र्सशापास 
कायलुाई कडाइका साथ लागू गररर् ेछ। साथै लमलत २०७५/०१/१२ गतेको 



दोस्रो गाउँसभावाट पाररत गाउँपाललका के्षत्रका सबै प्रकारका मोटरवाटोहरुको 
बलगकुरर् अर्सुारको सडक मापदण्डलाई पालर्ा गररर् ेछ। 

६५. मंगला गाउँपाललका अन्तगतु सञ्चालर् हरु् ेभौलतक पूवाुिार हवकासलाई स्थार्ीय 
र्ागररकहरुले थप अपर्त्वको अर्भुतूी गरुर् ्भर्ेर यस्ता योिर्ा तथा कायकु्रमहरु 
सञ्चालर् गदाु कस्म्तमा 10 देस्ख 15 प्रलतशत रकम बराबरको स्थार्ीय 
िर्सहभालगता (र्गद, वस्त ु वा श्रम) िटुाउर्कुा साथै भौलतक पूवाुिार तरु्को 
पुसँ्िगत खच ुतरु् कट्टा हदैु आएको ४% प्रशासलर्क व्यवस्थापर् खच/ुकन्टेन्िेन्सी 
रकमलाइ लर्रन्तरता ददइ एक प्रलतशत रकमलाइ मंगला कोरोर्ा प्रकोप कोर्मा र 
वाँकी रकम योिर्ा तथा कायकु्रममा खच ुगररर्े छ।  

६६. मंगला गाउँपाललका अन्तगतुका श्रोत र सािर्को पररचालर्बाट सम्पन्न गर् ुर्सहकर् े
योिर्ा तथा कायकु्रमहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष पेश गरी उक्त 
योिर्ा तथा कायकु्रमहरु प्राप्त गर् ुहवशेर् पहल समेत गररर्े छ। 

६७. मंगला गाउँपाललका के्षत्र भएर वग्र् ेम्याग्दी र्दीले खेलतयोग्य िलमर् तथा वस्तीलाइ 
परु् याएको क्षलतलाइ संरक्षर् गर्कुा लालग गाउँपाललकावाट तयार पाररएको म्याग्दी 
खोला र्दी लर्यन्त्रर् हवस्ततृ पररयोिर्ा प्रलतवेदर्लाइ आवश्यक कायाुन्वयर् गर्कुा 
लालग प्रदेश र संघीय सरकारसंगको सहकायमुा लर्माुर् प्रकृया अगाडी वढाइर्े छ।  

६८. कृहर् तथा पशपुालर्लाई प्रोत्साहर् गरी व्यवसाहयक तथा आिलुर्क वर्ाउर् 
हवउहविर् तथा यन्त्र उपकरर्मा अर्दुार् र्ीलत ललइर्े छ। 

६९. व्यावसाहयक र आिलुर्क कृहर् तथा पशपुालर् मारु्त उत्पादर् वहृद्धको लालग पकेट 
के्षत्र लर्माुर् गरी कायाुन्वयर् गररर्ेछ ।  

७०. प्राङ्गाररक मल र रसायर् मकु्त उत्पादर्लाई थप प्रभावकारर र उपयोगी बर्ाउर्लाई 
गाउँपाललका अन्तगतुका घर, हवलभन्न माध्यलमक हवद्यालय तथा साविुलर्क स्थलमा  



मार्व-मूत्र एवं पश-ुमतु्र संकलर् तथा प्रयोग गरे् हवलि प्रकृयालाइ लर्रन्तरता दददै 
वैज्ञालर्क भकारो सिुार र साविुलर्क शौचालयको लर्माुर् गररर् ेछ। 

७१. कृहर् प्रर्ालीलाइ वातावरर् मैत्री वर्ाउदै कृहर्को यान्त्रीहककरर्, औद्योलगकरर्, 
व्यवसायीकरर्को माध्यमवाट उत्पादर् र उत्पादकत्वमा अलभवहृद्ध गरी आयालतत 
उपिलाइ प्रलतस्थापर् गदै कृहर् उद्यमी र उद्योगको हवकास गर् ु स्थार्ीय 
श्रमशस्क्तको लसप तथा क्षमताको अलभवहृद्ध गरर आय तथा रोिगारर सिृर्ा गदै 
उत्पादकत्व वढाउर् यवुा सशस्क्तकरर्लाइ िोड ददइर्े छ।  

७२. र्ागररकको आिारभतू आवश्यकता रहेको बासको लालग खरले छाएका घरहरुलाई 
हवस्थाहपत गरर ककुट पाता छाउर्े र्ीलतलाई सरुस्क्षत र्ागररक आवास कायकु्रम 
अन्तगतु लर्रन्तरता ददईर्े छ। 

७३. चाल ुआलथकु बर्देुस्ख संयकु्त लगार्ीका आयोिर्ा कायाुन्वयर्का लालग आवश्यक 
रकम सहहतको समपरुक कोर्को व्यवस्थापर् कायलुाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ।  

७४. शैस्क्षक के्षत्रको समग्र हवकास र गरु्स्तरमा सिुार गर् ुस्शक्षकको पेशागत क्षमता 
अलभवहृद्धका लालग उपयकु्त र्ीलतगत व्यवस्थाका साथसाथै आवश्यक रकम सहहतका 
योिर्ा तथा कायकु्रमहरु सञ्चालर् गररर् ेछ। 

७५. गाउँपाललका के्षत्रमा हरु्े हवकासका गलतहवलिहरुको मापर् हरु्े गरी हवकासको स्तर 
(Development Standards) लर्िाुरर् गरी एकरुपता ल्याउर् आवश्यक परे् कारू्र्ी 
तथा प्राहवलिकीय व्यवस्था लमलाईर्े छ। समग्र गाउपाललकाको लर्माुर्लिर् आवलिक 
र रर्रै्तीक योिर्ालाइ प्रभावकारी कायाुन्वयर् गररर् ेछ। 

७६. गाउँपाललका के्षत्रमा कायकेु्षत्र रहेका उत्पादर् तथा सेवामलुक सहकारी संस्थाहरु 
र हवस्त्तय क्षेत्रको सदुृढीकरर् साथै खोलौं वैक खाता भन्ने अविारर्ालाइ कायाुन्वयर् 
गदै िर्ताको घरदैलोवाटै आलथकु कारोवार गर् ुससर् ेगरर वैकं हवस्त्तय संस्था तथा 



सहकारीसंग समन्वय र सहकाय ु गरर आलथकु कारोवार सरुस्क्षत, व्यवस्स्थत र 
लमतव्ययी तररकाले भय रहहत वातावरर्मा संचालर् गर् ुप्रोत्साहर् गररर् ेछ। 

७७. िर्तासंग सहकारी कायकु्रमलाइ सहकाय ुगदै सहलुलयत कृहर् ऋर् प्रदार्का लालग 
आवश्यक समन्वय गररर्े छ। 

७८. सरुस्क्षत, स्वच्छ र सलुभ खार्ेपार्ीको व्यवस्था गर् ुलमटर िलडत एकघर एकिारा 
खार्ेपार्ी योिर्ा लर्माुर् गरे् र्ीलतलाई प्राथलमकताकासाथ कायाुन्वयर् गरे् 
गाउँपाललकाको खार्ेपार्ी सरसर्ाइ तथा स्वच्छता रर्रै्लतक योिर्ा लर्माुर् गरर 
कायाुन्वर्मा ल्याउर्का लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाइर् ेछ। 

७९. सञ्चार माध्यम, सञ्चार गहृ र यसमा संलग्र् सबै पक्षको हवकास र सम्बहृद्धलाई 
ध्यार् ददँदै स्थार्ीय तहमा समेत संस्थागत हवकास गररर् ेछ। 

८०. प्रभावकारी न्याय सम्पादर्को लालग गाउँपाललका न्याहयक सलमलतलाई ताललम तथा 
स्रोत सािर्, कार्रु्ी परामश ुसेवा लगायतको व्यवस्थापर् गररर्ेछ । समािमा हरु् े
द्वन्द व्यवस्थापर् गरी मेललमलाप गर् ुवडा स्तरमा मेललमलाप केन्रको स्थापर्ा र 
संचालर्का लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाइर्े छ। 

८१. मंगला गाउँपाललका के्षत्रलभत्र रहेका साविुालर्क िग्गाहरुलाई स्थार्ीय तहको 
आवश्यकताका आिारमा स्वालमत्वमा ल्याउर् ेप्रहक्रयालाइ अगाडी वढाइर्ेछ ।  

८२. मंगला गाउँपाललकावाट संचालर् हरु् ेआयोिर्ामा काम गरे् श्रलमकहरु 15 (पन्र) 
िर्ाको सामहुहक दघुटुर्ा हवमा गरे् लर्लतलाइ लर्रन्तरता ददइर्े छ।  

८३. मंगला गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका गरीव, हवपन्न, िेहन्दार तथा पछालड पारीएका/अलत 
हवपन्न पररवारका हवद्याथीहरुका लालग शैस्क्षक सामाग्री उपलव्ि गराउर् र   
प्राहवलिक स्शक्षा हाँलसल गर् ुछात्रवलृत प्रदार् गरे् कायलुाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ। 



८४. मंगला माध्यालमक हवद्यालयमा कृहर् प्राहवलिक िारको कक्षा सञ्चालर् गरी कृहर् 
क्षेत्रको अध्ययर् अर्सुन्िार् कायमुा गररर्ेछ । 

८५. गाउँपाललका स्तरका उत्कृष्ट कृर्क, आमा समूह, हवद्यालय, वाल स्शक्षा सहिकताु, 
यवुा सलव, स्वास््य कमी, महहला स्वयं सेहवका, खेलाडी, उपभोक्ता सलमलत 
समेतलाइ प्रोत्साहर् गरे् र गाउँपाललकामा उत्कृष्ट काय ुसम्पादर् गरे् िर्प्रलतलर्िी 
र कमचुारीलाइ परुस्कृत गरे् लर्लतलाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ। 

८६. कायाुलयको कामको चापको आिारमा कायाुलय समय वाहेक अलतररक्त समय काम 
काि गरे् कमचुारीहरुलाइ मालसक प्रोत्साहर् भत्ताको लालग आवश्यक विेट 
व्यवस्था गररर् ेछ। 

८७. दैवी प्रकोपवाट कृहर् वाली उत्पादर् तथा पशपंुक्षी के्षत्रमा क्षलत भएका हपलडत 
कृर्कको क्षलत मलु्याँकर् गरर संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा 
मापदण्ड वर्ाइ राहत उद्धारका लालग सहयोग प्रदार् गरे् लर्लत ललइर्े छ।  

८८. वडाको वस्तीमा, टोल हवकास संस्था, आमा समूह गिर् तथा परु्गिुर् गरर मालसक 
वैिक तथा वचतको लर्यलमतताको लालग प्रोत्साहर् स्वरुप कायाुलयको कमचुारी 
खटाइ व्यवस्थापर् गरे् लर्लत ललइर्े छ। 

८९. समािमा वढ्दै गएको वाल हववाह, िवरिस्ती करर्ी, यौर् तथा लैहङ्गक हहंसा, 
छुवाछुत तथा भेदवाव अन्त्यका लालग आवश्यक लर्लत तथा कायकु्रम संचालर् 
गररर्े छ। 

९०. मात ृ मतृ्यूदर कम गर् ु आमा सरुक्षा कायकु्रमलाइ प्रभावकारी कायाुन्वर् गरे् 
लर्लतलाई प्राथलमकता ददइर् े छ।गभवुती तथा सतु्केरी महहलाहरुको स्वास््य 
सरुक्षाको लालग सवै उपायहरु अपर्ाइर्ेछ । 



९१. स्वास््य संस्थामा कायरुत कमचुारीहरुलाइ प्रहवलि मैत्री वर्ाइ  सचुर्ा र अर्लाइर् 
प्रहवलिमा आवद्ध गराइर्े छ। 

९२. स्वास््य सेवामा ररक्त रहेको दरवन्दीमा करार सेवामा खलु्ला प्रलतष्पिाु मारु्त ्
कमचुारी पदपूलत/ुव्यवस्थापर् गरी वडा अन्तगतुका स्वास््य संस्थाका कायलुाइ 
प्रभावकारी वर्ाइर्े छ। 

९३. कृर्कहरुलाइ कृहर् पेशामा उत्साहहत गर् ुकृहर् तथा पश ुमेला प्रदशरु्ीको आयोिर्ा 
गरे् साथै िलवायू पररवतरु्को प्रलतअसरबाट देखा परे् रोगको प्रकोप एवं प्राकृलतक 
हवपदवाट कृहर् के्षत्रमा आउर् ससर् ेिोस्खमलाइ न्यूलर्करर् गर् ुवाली हवमा र पश ु
हवमा कायकुा लालग हवमा कम्पर्ीहरुको समन्वयमा हवमा गरे् व्यवस्था लमलाइ 
लगार्ी संरक्षर् गररर् ेछ।  

९४. र्श्ल सिुार कायकु्रम संचालर् गरर उन्नत र्श्लको व्यवसाहयक पशपंुलछ पालर्को 
लालग कृर्कहरुलाइ प्रोत्साहर् गर् ुपोर्र्यकु्त पश ुआहार, घाँस खेलत, चररचरर् 
के्षत्रको हवकास गदै प्राहवलिक कमचुारीको व्यवस्थापर् गररर् ेछ। 

९५. मंगला गाउँपाललका वडा रं्. ३ पखरे िल्केर्ीमा रहेको प्राकृलतक तातोपार्ी कुण्डको 
संरक्षर् तथा उपयोग गर्कुा लालग कायकु्रम वर्ाइ प्रकृया अगालड वढाइर् ेछ। 

९६. मंगला गाउँपाललका वडा रं्.३ झाँक्रीपार्ी, वडा रं्. २ हहदी र वडा रं्. ५ चाँगामा 
स्चया र हटमरु तथा अन्य िलडबटुी खेलतका लालग अध्ययर् कायकुो थालर्ी गररर् े
छ। 

९७. मंगला गाउँपाललकाको असाह्य वालवाललका र असाध्य रोग (मटुु, मगृौला, सयान्सर, 
एचआइभी/एड्स आदद) लागेको प्रमास्र्त भएको र्ागररकका लालग अध्यक्षसंग 
सहायता कायकु्रमलाइ लर्रन्तरता ददइर्े छ। 



९८. िुला पूवाुिार लर्माुर् सम्वन्िी आयोिर्ाहरु प्रलतष्पिाुको आिारमा वोलपत्रको 
माध्यम द्वारा संचालर् गररर्े कायलुाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ। 

९९. सभा सम्मेलर् बैिक भेला गर् ु गाउँपाललका केन्रमा वहउुदे्दश्यीय सामदुाहयक 
सभाहल लर्माुर् गररर्छे । 

१००. यस गाउँपाललकाको गौरवका योिर्ाहरु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र 
गाउँपाललकाको समन्वयमा कायाुन्वयर् गदै ललगर्े छ। 

१०१. यस गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु०७8/०७9 मा कायाुन्वयर् गररर्े योिर्ा तथा 
कायकु्रमहरु राहष्ट्रय लेखा प्रर्ाली अर्सुार व्यवस्स्थत गर् ुगराउर्का लालग स्थार्ीय 
संस्चत कोर् व्यवस्थापर् प्रर्ाली सतु्रमा प्रहवष्ट गरी कायाुन्वयर् गररर्े छ। 

१०२. यस गाउँपाललका के्षत्रमा आकस्स्मक रुपमा हरु् े दूघटुर्ा तथा हवपदमा परेका 
र्ागररकहरुलाइ तत्काल हवपद व्यवस्थापर् गरे् गरर अध्यक्षसंग हवपद व्यवस्थापर् 
कायकु्रमलाइ लर्रन्तरता ददइर् ेछ।  

१०३. गाउँपाललकाको प्रशासकीय भवर् लर्माुर् गर् ु िग्गा खररदको लालग बिेट 
व्यवस्थापर् गर् ुआवश्यकता अर्सुार आन्तररक ऋर् ललर्े प्रहक्रया समेत गररर्छे 
।प्रशासलर्क भवर् लर्माुर् काय ुअगालड बढाउर् पररयोिर्ा प्रलतवेदर् सहहत प्रदेश 
र संघीय सरकारसङ्ग समन्वय गररर् ेछ। 

१०४. भौलतक पूवाुिार तरु् हवलर्योस्ित गररएका पूसँ्िगत प्रकृलतका योिर्ा तथा 
कायकु्रमहरुलाइ अन्य तरु्को खररद प्रकृलतका योिर्ा तथा कायकु्रममा रकमान्तर 
गर् ुर्हरु् ेभौलतक पूवाुिार सलमलतको सझुावलाइ कायाुन्वयर् गररर् ेछ। 

१०५. सूचर्ाको हक सम्वन्िी ऐर्, २०६४ बमोस्िम साविुलर्क लर्कायमा रहर् े
साविुलर्क सरोकारका सूचर्ाहरुलाइ र्ागररकको सूचर्ामा पहुँच सलुर्स्श्चतताको 



लालग गाउँपाललकको वेवसाइट मारु्त ्प्रकास्शत गरी Pro-Active Discloser लाइ 
कायाुन्वयर्मा ल्याइर्े छ।  

१०६. मंगला गाउँपाललका के्षत्रलभत्र हरु् ससर् ेहवपदको अध्ययर् वमोस्िम हवपद प्रलतकाय ु
योिर्ा लर्माुर् साथै आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापर्को लालग विेटको व्यवस्था 
गरेको छु। 

१०७. स्थार्ीय सरकार सञ्चालर् ऐर्, २०७४ मा भएको व्यवस्था वमोस्िम गदित हवर्यगत 
सलमलतहरुको भलुमकालाइ थप प्रभावकारी वर्ाइर्े छ। 

१०८. सामास्िक सरुक्षा तथा व्यस्क्तगत घटर्ा दताु प्रर्ालीलाइ व्यवस्स्थत र सदुृढीकरर् 
गदै िर्मसु्ख वर्ाउर् अर्लाइर् प्रर्ाली मारु्त ्कायाुन्वयर् हदैु आएको कायलुाइ 
लर्रन्तरता दददै राहष्ट्रय पररचय-पत्र तथा पंस्िकरर् हवभागको लागत साझेदारीमा 
कायकु्रम संचालर् गररर्े छ।  

प्रमखु अलतथी, हवस्शष्ट अलतथी एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु  

प्रस्ततु र्ीलत अर्सुार मंगला गाउँपाललकाको बिेट तथा कायकु्रम तयार पारी प्रस्ततु हरु्े कुरामा 
सम्पूर् ुसदस्यज्यूहरुमा हवश्वस्त गराउर् चाहन्छु । प्रस्ततु र्ीलतलाई यसकै मम ु र भावर्ा 
अर्सुार कायाुन्वयर् गर्कुा लालग आवश्यक ऐर्, कारू्र् तथा लर्देस्शकाहरुको तिुमुा सम्बस्न्ित 
हवर्यगत सलमलतद्वारा तयार गररर् ेछ। प्रस्ततु र्ीलतको मम ुर भावर्ा अर्सुार बर्ाईएका सबै 
ऐर्, लर्यमहरुको लागू गररर्े छ। समाि पररवतरु्को यस महत्वपूर् ुर अत्यावश्यक कायमुा 
आम मंगला गाउँपाललकाबासीहरुको सदैव पूर् ुसाथ, समथरु् र सहयोग रहहरहर् ेछ भन्न ेअपेक्षा 
राख्दछु। 

अन्तमा, हवगद् आ.व.हरु देस्ख हालसम्म यस गाउँपाललकाको हवकास र समहृद्धका लालग संघीय 
सरकार तथा प्रदेश सरकारका तरु्बाट हवलभन्न शीर्कुका योिर्ाहरुमा यथेष्ट बिेट हवलर्योिर् 
गर्,ु गराउर् हवशेर् भलूमका खेल्र् ुहरु् ेलर्वतमुार् साम्सद श्री भपेून्र बहादरु थापा तथा गण्डकी 



प्रदेश सरकारका लर्वतमुार् मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य श्री र्रदेहव परु् 
मगरज्यूलाई हवशेर् िन्यवाद सहहत आभार व्यक्त गर् ुचाहन्छु। साथै यस गाउँपाललकाको र्ीलत 
तथा कायकु्रम तयार पार् ुहवलभन्न तररकाले सहयोग परु् याउर् ुहरु्े पाललकाका आम र्ागररक, 
कमचुारी तथा अन्य महार्भुावहरु प्रलत पलर् कृतज्ञता प्रकट गर् ुचाहन्छु। यहाँहरु सबैसङ्गबाट 
आगामी ददर्हरुमा पलर् लर्रन्तर सहयोग, सद्भाव र सहकायकुो अपेक्षा राख्दछु। 

िन्यवाद! 

२०७८ साल असार १० गते हवहहवार। 


