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मंगला गाउँपाललकाको नीलत तथा कायिक्रम घोर्णा कायिक्रममा उपस्स्थत प्रमखु अलतलथ पूवि सामास्िक 
ववकासमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य माननीय नरदेवी पनुज्यू, स्िल्ला समन्त्वय सलमलत म्याग्दीका उपप्रमखु 
श्री लिलकुमारी खरीज्यू, मंगला गाउँपाललका उपाध्यज्यू, स्िल्ला समन्त्वय सलमलत म्याग्दीका सदस्यज्यू, 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू, ,गाउँसभा सदस्यका रुपमा रहनभुएका ५ वटै विाका विाध्यक्षज्यूहरु, 

गाउँ कायिपाललका सदस्यज्यूहरु, विा सदस्यज्यूहरु, गाउँपाललकाका सवै कमिचारीहरु, प्रिानाध्यापक प्रचायि 
तथा स्शक्षकहरू, सरुक्षा लनकायका प्रमखु तथा सरुक्षाकमीहरु, रेिक्रस मंगला शाखाका अध्यक्षज्यू, उपस्स्थत 
परकारज्यूहरु एवं उपस्स्थत सम्पूणि महानभुावहरु, 

नेपालको संवविानले पररकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको पवहलो पाँच वरे् कायिकाल सफलतापूविक 
सम्पन्न भएको छ । यस अवलिमा संस्घयताको ममि र भावनालाई आत्मसाथ गदै िग वसाल्ने र इटा 
थप्ने काम भएको छ । लोकतन्त्रलाई वललयो वनाउने महत्वपूणि पक्ष आवलिक लनवािचन भएकोले 
तोवकएको समयमा स्थानीय तहको लनवािचन सफलतापूविक सम्पन्न हनु ुनेपाली िनताको गौरवको ववर्य 
हो । स्थानीय तह सदस्य लनवािचन माफि त मंगलावासी िनताको प्रलतनीलि छनौट भई यस मंगला 
गाउँपाललकामा स्थानीय सरकार गठनले पूणिता पाएको छ । मंगला गाउँपाललकामा स्थानीय सरकार 
सञ्चालन गनि हामीलाई छनौट गरी स्िम्मेवारी ददनभुएकोमा सविप्रथम त आम मंगला गाउँपाललकावासी 
िनसमदुायलाई हाददिक िन्त्यवाद व्यक्त गनि चाहन्त्छु । यस कायिको लालग सहयोग गनुिहनुे सम्पूणि 
रािनीलतक दल, िनप्रलतनीलिहरु, कमिचारी तथा सरुक्षाकमीहरु, लनिी क्षेर र सरोकारवाला सवैमा िन्त्यवाद 
व्यक्त गनि चाहन्त्छु । स्थानीय तह सदस्य लनवािचन पलछको पवहलो गाउँसभामाको महत्वपूणि क्षण हामी 
उपस्स्थत छौं । यस महत्वपूणि क्षणमा राष्ट्रलाई लनरङ्कुश सामन्त्ती शासनप्रणालीको अधँ्यारो यगुबाट 
िनताका प्रलतलनलिमाफि त ्राज्य संचालन गने संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको उज्यालो यगुमा परु् याउन े
क्रममा िीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात सवहदहरुप्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु साथै 
रावष्ट्रयता, लोकतन्त्र र िनिीववकाको आन्त्दोलनमा ववगत देस्ख हाल सम्म अगवुाइ गनुिहनुे सम्पूणि 
अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मानसवहत स्मरण गनि चाहन्त्छु। साथै कोलभि-१९ को महामारी, बाढी 
पवहरो लगायत प्राकृलतक र मानवलनलमित ववपत्तीवाट स्वदेश तथा ववदेशमा िीवन गमुाउन ुभएका सम्पूणि 
नेपाली दददी ववहनी तथा दािभुाइहरु प्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदै शोकाकुल पररवारिनप्रलत गवहरो 
समवेदना व्यक्त गदिछु। स्वदेश तथा ववदेशमा संक्रलमत हनु ुभएका सवै नपेाली दािभुाइ तथा ददददववहनी 
हरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु। कोलभि–१९ को संकट तथा बाढी पवहरो िस्ता ववपत्तीमा 
स्वास््यसामाग्री सहयोग गने, घरवार वववहनलाई घर लनमािण गनि योगदान गनुिहनुे स्वदेश तथा ववदेशमा 
रहन ुहनुे व्यस्क्त तथा अन्त्य सामास्िक संघ संस्था, रािलनलतक पाटी लगायत सवै महानभुावहरुमा आभार 
प्रकट गदै भववष्यमा पलन लनरन्त्तर सहयोगको अपेक्षा गदिछु। 

ववश्वभरी देखापरेको कोरोना संकटले मानव िालतमालथ नै अकल्पनीय संकट आई ववश्वव्यवस्थालाई 
पररवतिन गरेको छ भने पस्िम ववश्वमा भैरहेको यदु्धले अथिव्यवस्थालाई संकट तफि  िकेलीरहेको छ । 
महामारी तथा आलथिक संकट ववरुद्ध यस गाउँपाललका आफ्नो क्षमता, श्रोत र सािनकासाथ िवुटरहेको 
यस कदठन घिीमा मंगलावासीको स्िवन रक्षा गने र संकट तफि  गईरहेको अथितन्त्रलाइ चलायमान 
वनाउन स्थानीय पूवाििार लनमािण गने, उत्पादन तथा आय ववृद्ध गने, सीप क्षमता ववकास र उद्यमशीलता 
ववकास, आलथिक सामास्िक क्षेरको ववकास र अलिकतम रोिगारी सिृना गनि सघाउ परुाउने नीलत तथा 



कायिक्रम तयार पाने प्रयास गरेको छु। संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय 
तहदेस्ख नै सदुृढ गरी स्थानीय तहमा वविावयकी, कायिकाररणी र न्त्यावयक अभ्यासलाई संस्थागत गनि 
नेपालको संवविान बमोस्िम गदठत स्थानीय सरकार मंगला गाउँपाललकाको प्रमखुको रुपमा आलथिक वर्ि 
२०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रमलाई यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउँदा लनकै गौरवास्न्त्वत 
भएको महससु गरेको छु। 

प्रमखु अलतलथज्यू तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 यस आिलुनक यगुमा ववकास र समवृद्धका लालग हामी सवैको उच्च आकांक्षा रहेको छ । िनु अपेक्षा आम 
नागररकले आफ्नै घरदैलोमा महससु गनि र भेट्न सक्ने सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारसंग प्रकट 
गने गदिछन ् ।नागररकको यस आकांक्षालाई समसु्चत सम्वोिन गदै लसलमत स्रोत र सािन बीच 
गाउँपाललकालाई समग्र रुपमा ववकास र समवृद्ध यारामा लैिानपुने स्िम्मेवारीका साथ हामी स्थानीय सरकारमा 
रहेका छौँ । संवविान प्रदत्त व्यापक क्षेरालिकार भएको बललयो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्त्तरण गने 
प्रवक्रयालाई समेत अस्घ बढाउन ुपरेको छ। यसरी स्िम्मेवारी अवसर समस्य र चनुौती संगै रहेको िवटल 
पररस्स्थलतमा सिग र संवेदनशील रही मङ्गला गाउँपाललका पररवार लनरन्त्तर अस्घ बढ्दै, नलतिा मलुक 
उपलव्िी प्रालिको लालग अस्घ बवढरहेको कुरा यहाँहरुलाइ ववददतै छ। 

 नेपालको संवविानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार, त्यसका क्षेरालिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारववचको सहकायि, समन्त्वय र सहअस्स्तत्व समेतको ममि अनसुार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले 
अंगालेको १५ औ ंआवलिक योिना,  ददगी ववकास लक्ष्य वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम, बिेट तथा कायिक्रम 
र मंगला गाउँपाललकाको आवश्यकता, अवसर र चनुौतीलाई हृदयंगम ्गदै स्थानीय सरकार सञ्चालनको 
ववगतका वर्िको अनभुव र ऐन, लनयम तथा कायिववलि, सविमान्त्य लसद्धान्त्त समेतका आिारमा आ.व. 
२०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम तय गररएको छ।  

प्रमखु अलतथीज्यू  एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

मंगला गाउँपाललका गाउँपाललकावासीको िनभावना, िनआकांक्षा र आवश्यकताका आिारमा स्थानीय 
आम नागररकको िीवनस्तरमा सिुार गनि तथा ववकास र अपेक्षा पूरा गनि कोलभि-१९ र मनसनुिन्त्य 
ववपद् लगाएतका ववलभन्न चनुौलतलाइ सामना गदै दृढ संकल्पका साथ अगालि बवढरहेको छ। अनेकन 
प्रलतकूलताका समस्या चनुौती र अवरोिको बाबिदु मंगला गाउँपाललकाले यस आव २०७८/०७९ 
मा हालसल गरेका केही महत्वपूणि उपलस्व्िहरु यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनि चाहान्त्छु । 

१. मंगला गाउँपाललकाको ववकास र समवृद्धको मखु्य आिार स्शक्षा क्षेरको ववकास हो भने्न ममिलाई 
आत्मसाथ गदै यस गाउँपाललकाको शैस्क्षक क्षेरको ववकासको लालग यस ५ वरे् अवलिमा केन्त्र 
सरकारबाट , प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय सरकारबाट बिेट लगानी गररएको छ । यस लगानीबाट 
गाउँपाललकाको शैस्क्षक क्षेरमा ववलभन्न महत्वपूणि उपलब्िी प्राि भएका छन ् िसको संक्षेपमा 
लनम्नानसुार उल्लेख गररएको छः 
• मालनसको ८० प्रलतशत मस्स्तष्कको ववकास ५ वर्िलभर हनु्त्छ । शारररीक र मानलसक रुपले 

स्वस्थ वच्चा नै भववष्यमा देश लनमािण गनि सक्ने नागररक वन्त्छ भने्न मान्त्यता अनसुार गाउँपाललका 



अन्त्तरगत रहेका ४० वटा सामदुावयक ववद्यालय र अन्त्य ४ वटा गरी कूल ४४ वटा प्रारस्म्भक 
वालववकास केन्त्रमा कापेट, टेवलु, स्माटि वटभी, लिस्िटल सामग्री सवहत बोल्ने वकताव र अन्त्य 
शैस्क्षक सामाग्रको व्यवस्थापन गरी स्माटि वालववकास कक्षा तयार पारी पठनपाठन भएको छ ।  

• प्रारस्म्भक वालववकास केन्त्रका ५०० बालबाललकाहरुलाई संघीय सरकारबाट उपलब्ि ददवा 
खािाकायिक्रमसँग यस गाउँपाललकाबाट थप १ लगलास दिु स्थानीय स्रोतबाट उपलब्ि गराइएको 
छ । यसले वालवाललकाको पोर्णमा सिुार भई वालववकासमा सहयोग पगेुको छ, 

वालवाललकालाई ववद्यालय आउन प्ररेरत गरेको छ भने स्थानीय कृर्कको दिु उत्पादन ववक्री 
ववतरणमा सहयोग पगेुको छ । 

• गाउँपाललका अन्त्तरगतका ४० वटै सामदुावयक ववद्यालयमा भौलतक पूवाििारहरु तफि  आवश्यक  
ववद्यालय भवन, वास सवहतको ट्वाइलेट खेलकुद मैदान, ववद्यालय घेरावार कायिहरु सम्पन्न भएका 
छन ्। यस अवलिमा संघीय सरकारको सहयोगमा  ४ कोठे भवन १५ वटा, २ कोठे भवन ७ 
वटा वनेका छन ्भने यस गाउँपाललकाको अनदुानमा २ कोठे ६ वटा र ४ कोठे ५ वटा गरी 
िम्मा ३५ वटा नयाँ ववद्यालय भवन लनमािण कायि सम्पन्न भएको  छ । वास सवहतको ट्वाइलेट 
िम्मा २८ वटा ववद्यालयमा लनमािण भएका छन ्। त्यस्तै ४० वटै ववद्यालयहरुमा खेलमैदान 
ममित घेरावार तथा भवन ममितको लालग बिेट व्यवस्था भई व्यवस्स्थत गररएको छ । 

• अध्यक्षसँग स्शक्षा कायिक्रम र संघीय सरकारको सहयोगमा गाउँपाललकाका १५ वटा ववद्यालयमा 
ववज्ञान प्रयोगशाला, ICT (Information and Communication Technology) ल्याव र व्यवस्स्थत 
लाइवे्ररी स्थापना गरी ववद्याथीलाई ववज्ञान प्रयोग, सूचना प्रववलिसँग अव्यस्त गराउने र लाइवे्ररीमा 
पढ्ने वानीको ववकास गररएको छ ।तहगतरुपमा शून्त्य दरवन्त्दी भएका ववद्यालयहरुमा ववर्य 
स्शक्षकको अभाव भएकोले गाउँपाललकाबाट तलव भत्ता व्यवस्था गरी गाउँपाललका अनदुान 
कोटाको रुपमा हाल ११ िना स्शक्षकको व्यवस्था गरी स्शक्षक आपलूतिको समस्यालाइ समािान 
गरीएको छ। 

• ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभि-१९) को कारण लसकाइ 
लनरन्त्तरताको लालग बालववकास देस्ख कक्षा  ८ सम्मका वालवाललकाहरुलाई घरमा नै अध्ययन 
गनि सवकने लसकाइ सामाग्री छपाई ववद्यालय माफि त ्ववतरण गररएको छ ।िसले २००० भन्त्दा 
बढी बालबाललका र लतनका अलभभावक प्रत्यक्ष लाभास्न्त्वत भएका छन । 

• संघीय सरकारको “एक स्थानीय तह एक प्राववलिक ववद्यालय” सञ्चालन गने नीलत अनरुुप मंगला 
माध्यालमक ववद्यालय वाववयाचौरमा सञ्चाललत कृवर् ववर्यको प्राववलिक िार कक्षा ११ र १२ को 
लालग यस गाउँपाललकावाट १०० भन्त्दा बढी ववद्याथीलाइ छारबसृ्त्त प्रदान गररएको, आवसको 
लालग छारावासको व्यवस्था गररएको,  कृवर् प्रयोगात्मक सामाग्री खररद तथा लसकाइ भ्रमणको 
लालग अनदुान उपलब्ि गराइएको छ ।  



• मंगला गाउँपाललकाको १० बरे् स्शक्षा क्षेर योिना लनमािण गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 
गण्िकी प्रदेश लभरका स्थालनय तह मध्ये १० बरे् स्शक्षा क्षेर योिना लनमािण गने पवहलो 
गाउँपाललका हो ।  

• पस्िम म्याग्दीको ३ वटा गाउँपाललका समेट्ने यस गाउँपाललकामा रहेको उच्च स्शक्षा प्रदान गने 
संस्था एक मार मगला स्शक्षा क्याम्पसको भवन लनमािण र शैस्क्षक सिुारको लालग यस 
गाउँपाललकाले पहल गरी संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बिेट ववलनयोिन भएकोमा यस 
गाउपाललकाको समेत आलथिक सहयोगमा ८ कोठे क्याम्पस भवन सभा हल  लनमािण कायि सम्पन्न 
भएको छ भने छारावास भवन लनमािण कायि भैरहेको छ । क्याम्पसलाई QAA सवटिवफकेट प्राि 
गनिको लालग आवश्यक मापदण्ि पूरा गनि यस गाउँपाललकाले आलथिक र अन्त्य सहयोग गरेको 
छ ।   

• गाउँपाललका वासीले आफ्नै स्िल्लामा रहेको म्याग्दी वहमुखुी क्याम्पसमा व्याचलर लेभलको 
इन्त्फरमेशन टेक्नोलोिी र मास्टर लेभलको स्शक्षा ववर्य अध्ययन गनि नगद सहयोग गरेको छ 
। 

• यस गाउँपाललकाको अध्यक्षसँग स्शक्षा कायिक्रम अन्त्तरगत यस गाउँपाललकाको ४० वटै 
ववद्यालयमा ववद्यतु कम्प्यटुर र इन्त्टरनेटको व्यवस्था भई सूचना प्रववलिमैरी वनाइएको छ । 

२. प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारभतू स्वास््य सेवा लन:शलु्क प्राि गनि पाउने संवैिालनक 
अलिकारलाई प्रत्याभतू गनि, एक स्वास्थ आमाबाट स्वस्थ वालवाललका िन्त्माउन हकुािउन र स्वस्थ 
नागररक तयार पानिको लालग गाउँपाललकाले स्वास््य क्षेरमा बिेट लगानी गरेको छ िसबाट प्राि 
उपलब्िीहरुलाई लनम्नानसुार प्रस्ततु गरेको छुः 
• मंगला गाउँपाललका अन्त्तरगत ४ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा सामदुावयक स्वास््य इकाइ र 

3 वटा वलथिङ सेन्त्टरवाट सेवा प्रदान गररएको छ। ३ वटा स्वास््य चौकीको आफ्नै आिलुनक 
व्यवस्स्थत भवन छ भने गाउँपाललकाको प्रस्तावमा वाववयाचौर स्वास््य चौकी संघीय सरकारको 
ववशेर् अनदुानमा लनमािणालिन छ ।  

• यस गाउँपाललकाको उपाध्यक्षसँग गभिवती सतु्केरी आमा कायिक्रम तथा संघीय सरकारको सहयोग 
तथा सनुौला १००० ददनका आमालाइ पोर्णयकु्त खाना न्त्यानो कपिा, यातायात खचि तथा अन्त्य 
आवश्य सामाग्री प्रदान गरी आमा र वच्चाको स्वास््य हेरचाह र ववकासमा सहयोग परुाइएको 
छ । यस कायिले आमा र वच्चाको स्वास््य सम्बन्त्िी अलिकार सलुनस्ित गररएको छ । 

• गाउँपाललकावासीलाई िाक्टर सवहतको अस्पताल सेवा उपलब्ि गराउन गाउँपाललकाको पहलमा 
मंगला- ५, हाँिेलभरमा 10 शैयाको अस्पताल भवन लनमािणका लालग ठेक्का सम्झौता भै लनमािणालिन 
अवस्थामा रहेको छ।  



• ववश्वभर फैललएको कोलभि-१९ महामारीबाट वच्न महामारीको पवहलो वर्िमा गाउँपाललका केन्त्रमा 
क्वारेनटीन र आइसोलेसन कक्ष लनमािण गरी शंकास्पद कोलभि ववरामीलाई राख्न,े लनशलु्क खान े
वस्ने र चेकिाँचको व्यवस्था यस गाउँपाललकाबाट गररएको लथयो ।  

• त्यस्तै महामारीको दोस्रो वर्िमा एक िाक्टर र दइु स्टाफ नसि सवहतको कोलभि–१९ अस्थायी 
अस्पताल सञ्चालन गरी कोलभि शंकास्पद ववरामीको Sample ललई टेस्ट गनि पठाउने, कोलभि 
पोस्िवटभ देस्खएका ववरामीलाई आइसोलेशनमा राखी उपचार गने कायि गररएको लथयो । त्यस्तै 
कोलभि पोस्िवटभ ववरामीलाई होम आइसोलेशनमा राख्न थाललएपलछ घरघरमा उपचार र परामशि 
सेवा उपलब्ि गराइएको लथयो ।  

• गाउँगाउँमा कोलभि–१९ संक्रमण फैललन थालेपलछ गाउँपाललकाको ववलभन्न टोल वस्तीमा पगुी 
Sample collection गरी टेस्ट गनि पठाउने, कोलभि लक्षण देस्खएको ववरामीलाई गाउँपाललकाको 
गािी प्रयोग गरी लनशलु्क अस्पतालसम्म लैिाने ल्याउन,े अस्क्सिनको व्यवस्था गने, आवश्यक 
और्लि ववरतण गने गररएको लथयो । 

• यस गाउँपाललकाको अध्यक्षले प्रयोग गने गािीलाई एम्वलेुन्त्स वनाइ कोलभिको लक्षण देस्खएका 
र अफ्यारोमा परेका ववरामीलाई लनशलु्क रुपमा अस्पताल लैिाने र ल्याउने व्यवस्था गररएको 
लथयो । 

• गाउँपाललकाको अनरुोिमा सहयोगी व्यस्क्तहरुबाट कोलभि–१९ ववरुद्ध लड्न ४ थान अस्क्सिन 
लसललन्त्िर, ६ थान अस्क्सिन कन्त्सन्त्टेटर, ५५०० माक्स ५०० लम.ली. को १०० वपस 
सेलनटाइिर, ५० थान अस्क्सलमटर प्राि भएको लथयो । माक्स सेलनटाइिर र अस्क्सलमटर ववरामी 
तथा िोस्खममा रहने व्यस्क्तहरुलाई ववतरण गररएको लथयो । मटुु सम्वन्त्िी ववरामीलाई सहयोग 
परुाउन एक थान इलसिी मेलसन सहयोग प्राि भएको छ । 

• गाउँपाललकाको कोलभि–१९ अस्पतालबाट कोलभि केसमा हालसम्म ११११ संख्यामा नमनुा 
संकलन (Sample collection) भएको छ िसमा ३८८ संख्यामा कोलभि पोस्िवटभ देस्खएकोमा 
४ िनाको मतृ्य ुभएको छ भने ३८४ िना लनको भएका छन । ९६१ िनाको Rapid Test 

गररएकोमा  ३०६ िनाको पोस्िवटभ केस आएको र लत मध्ये सवै लनको भएका छन ्। 

• यस गाउँपाललकामा कायिरत अनमीलाई अल्रासाउण्िको ताललम गराइ ग्रालमण अल्रसाउण्ि 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । िस अन्त्तरगत मवहनाको एक पटक स्वास््य संस्थामा गई 
गभिवती मवहलालाई लनशलु्क अल्रासाउन्त्ि सवुविा प्रदान गररएको छ ।२०७८ माघ देस्ख 
हालसम्म ३७ िनाले अल्रासाउण्िबाट गभि िाँच गने  सवुविा प्राि गरेका छन ्।  

• कोलभि महामारीलाई लस्क्षत गरी मंगला गाउँपाललकाले हालसमम्ममा १०६३८ िनालाई कोलभि 
१९ ववरुद्धको पवहलो खोप, ९५३७ िनालाई दोस्रो खोप र ६७५३ लाई अलतररक्त खोप सेवा 
प्रदान गरेको छ । 



३. लनवािहमखुी खेती प्रणालीको अन्त्त्य गदै आिलुनक र व्यवसावयक कृवर् प्रणाली अवलम्वन गरी 
वकसानलाई व्यवसावयक वनाउने प्रयास अनरुुप मंगला गाउँपाललकामा भेटनरी क्षरेमा ववलभन्न कायिक्रम 
सञ्चालन भएको छ । िसलाई लनम्नानसुार उल्लेख गरेको छुः 

• यस मंगला गाउँपाललकामा कृवर् कायिमा आिलुनकण यास्न्त्रकरण गनिको लालग, कृवर् कायिमा 
व्यवसायीकरण गनिको लालग कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गनि तपस्शलमा उल्लेस्खत अनदुानमा 
आिाररत ववववि सामाग्री, बीऊ-वविन, वकटनाश और्िी, फलफुल ववरुवा आदद ववतरण 
गररएको छ। 

 

क्र.सं. 

कृवर् तफि  
 

पश ुसेवा तफि   

ववतररत सामाग्री पररमाण संख्या ववतररत सामाग्री पररमाण संख्या 

१ थे्रसर ४० वटा वोयर वोका ववतरण १५ वटा 

२ लमलन टेलर १५० वटा भेिाको थमुा ववतरण १८ वटा 

३ प्लाविक टनेल ३२८ वटा खसी  वनाउने मेस्शन ५ वटा 

४ प्लास्स्टक पोखरी ४० वटा चाप कटर २ वटा 

५ थोपा लसंचाइ ३० वटा मरुाि क्रस भैंसी २ वटा 

६ च्याउको ववउ ४५० के.िी. नमनुा वाख्रा खोर 
लनमािण 

४४ वटा 

७ वकटनासक और्िी ७०० प्याकेट िै घाँस ववउ  ववतरण ११२० के.िी. 

८ सबै प्रकारका  
ववरुवा ववतरण 

३१,२००वटा नेवपयर, वदाम, सेटेररया 
र पासपलम 

घाँसको ववरुवा 

१३०० सेट 

९ ववरुवा रोप्ने 
खािल खन्ने 
मेस्शन ववतरण 

३ वटा   

१० माटो पररक्षण २४६ नमूना   

११ होम लमल ८ वटा   

• संघीय सरकारको सहयोगमा यस गाउँपाललकाको विा नं १ कँुह ुपूणिगाउँ र विा नं २ वहदीमा 
र विा नं ५ वटकावाङमा आल ुपकेट क्षेर घोर्णा र विा नं २ लसमलचौर रणवाङ र विा 



नं ५ वपपलबोट लछस्वाङमा िान पकेट क्षेर घोर्णा गरी आल ुतथा िानको उत्पादन ववृद्ध 
गने लक्ष्य ललइएको छ । 

• त्यस्तै विा नं ३ झाके्रपानी विा नं ४ िापङु र विा नं ५ वकमचौरमा आल ुब्लक सञ्चलान 
गररएको छ । 

• बाख्रापालनलाई व्यवसावयक र आिलुनक बनाउन विा नं २ को सल्यान भाइवाङ खसु्म्लयामा 
बाख्रा पकेट क्षेर घोर्णा गरी ववलभन्न अनदुानका कायिक्रम माफि त आिलुनक बाख्रा पालनमा 
प्रोत्साहन गररएको छ । 

• प्रदेश सरकारको मखु्यमन्त्री कृवर् नमनुा गाउँ कायिक्रम अन्त्तरगत यस गाउँपाललकाको विा 
नं. २, ३ र ५ मा नमूना कृर्क समूह माफि त ्कृवर् कायिक्रम संचालन गररएको छ । 

• कृवर् उत्पादनमा लसंचाइको महत्वपणुि भलूमका रहने भएकोले प्रत्येक बर्ि लसचाइलाइ महत्व 
ददइ विा स्तर र गाउँपाललका स्तरबाट ५ बर्िको अबलिमा ठुला साना गरी १२० आयोिनाहरु 
कायािन्त्वयनमा ल्याइ लसंचाइ लाइ प्राथलमकता ददइएको छ । 

• कररव ३१९१ हेक्टर खेती योग्य िलमन मध्ये ७० प्रलतसतमा लसचाइको प्रवन्त्ि गरी १२०० 
भन्त्दा बवढ उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष लाभास्न्त्वत भएका छन ।  

४. गाउँपाललका लभरको ऐलतहालसक महत्व, परुातास्त्वक वस्त,ु कला, संस्कृलतको संरक्षण तथा पयिटन 
प्रवद्धिन गनि वािि नं.१ टोड्के र विा नं.३ झाँक्रीपानी र स्चनाकोटलाई सांस्कृलतक तथा पयिटकीय 
क्षेरको रुपमा घोर्णा गनुिका साथै सामदुावयक होम स्टे दताि गरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पयिटन 
पूवाििारका कायि गररएकोछ। हाल सम्म २ वटा सामदुावयक होमस्टे दताि भै टोिके र झाँके्रपानीमा 
संचालनमा रहेका छन ्।   

५.  विा नं. ३ झाँक्रीपानीमा भ्यूटावर, गहते नेटा झाके्रपानी पयिटन पदमागि र सामदुावयक भवन 
लगायत अन्त्य पूवाििारहरु लनमािण  गनुिका साथै विा नं. ५ चाङ्गामा पयिटन प्रवद्धिन गनिका लालग 
सिक सञ्जालले िोलिएको छ। विा नं २ लसमलचौर लामोछहरा पयिटन पदमागि लनमािण सरुु गररएको 
छ । 

६. परुातास्त्वक वस्तहुरुको संरक्षण गदै अव आउने वपंिीले समेत त्यसको अवलोकन गनि पाउन भने्न 
उदेश्यका साथ वाववयाचौर बिारमा मंगला इन्त्रेणी पाकि  र म्यूस्ियम लनमािण गररएको छ । यस 
आन्त्तररक तथा वाह्य पयिटनमा सघाउ परुाउनेछ । 

७. ववकासको मेरुदण्िको रुपमा रहेका सिक तथा यातायात ववकास गनि गाउँपाललकाको सवैभन्त्दा बवढ 
लगानी गररएको छ ।गाउँपाललकाको केन्त्र देखी सबै विाका वस्तीहरु सिक संिालमा िोलिएका 
छन । गाउँ बस्स्त सम्म िोिने िलेु सिक ३० वटा लनमािण भै संचालनमा रहेका छन 
।स्थानीयस्तरमा पगु्ने कुल सिक २०३ वक मी लनमािण सम्पन्न भएको छ । मखु्य सिकहरु लनम्न 
छनः 



• सान्त्तङु्ग-टुनीवोट-आभािङ खण्िमा स्त्तोरन्नलत 

• पखेर-वपङ्ग-ेहाँसेिाँिा स्तोरउन्नलत 

• लसमलचौर लमठौला ििुवा मोटरवाटो स्तरोन्नती 
• गाउँपाललका र सिक वोिि नेपालको लागत साझेदारीमा वपपलवोट लछस्वाङ सिक खण्ि 

स्तरोन्नी 
• रणवाङ दरुङ तल्लो वहदी माललका सिक 

• काफलचौर सल्यान भवििलुा थाइवाङ वहदी सिक 

• पलु्चोक पाँख ुिारा लसकुि म वटकावाङ हदैु माललका गाउँपाललकाको लनस्कोट िोड्ने सिक 

८. गाउँपाललकाको केन्त्र रहेको वाववयाचौर बिारलाई सनु्त्दर र व्यवस्स्थत वनाउन गण्िकी प्रदेश सरकार 
र यस गाउँपाललकाको साझेदारीमा बिारको मखु्य सिक ६०० मीटर कालोपरे र २३० लमटर 
सिक ढलान गरी कायि सम्पन्न गररएको छ । 

९. मंगला गाउँपाललकाका मूख्य रणनीलतक सिकहरुलाई गौरवका सिकका रुपमा घोर्णा गरी वपच 
ढलान तथा स्तरोन्नती कायि गररएको छ िनु लनम्नानसुार छनः 

• गण्िकी प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान र यस गाउँपाललकाको लगानीमा गौरवका 
योिनाहरुको रुपमा लसम-कोरवाङ्ग-कुहुँ-टोड्के सिक खण्िको लसम-कोरवाङ-खमु्ल्या-पैयूपाटा 
कुहुँ देउराली िाँिा-अिेँरी खोल्सा-पूणिगाउँमा स्तोरउन्नलत कायि भएको छ । 

• रावष्ट्रय योिना आयोगको समपरुक अनदुानमा पोक सातववसे बरंिा सिक खण्िको ज्यालमरे, 
पवहरो खोररया, हाँसेिाँिा, ४ नं विा कायािलय हदैु मोहनखोल्सा सम्म स्तोरउन्नलत कायि भएको 
छ । 

• यस गाउँपाललका र स्थानीय पूवाििार ववकास साझेदारी कायिक्रमको विेटवाट पलुचोक-
वपपलवोट-पाँख-ुिारा-लसकुि म-वटकावाङ मोटरवाटोको हाँिेलभर संरक्षण र सिक लनमािण कायि 
भएको छ । 

• गाउँपाललकाको आफ्नै लगानीमा वाववयाचौर-सल्यान भिुिला थाइवाङ वहदद सिक खण्ि 
स्तरोन्नलत कायि गररएको छ । 

• गाउँपाललकाको पहलमा स्िल्ला पवुाििार कायािलय म्याग्दी र सिक लिलभिन कायािलय वाग्लङु 
माफि त ्पोक नेटा वकम्चौर सिकको स्तोरउन्नलत गररएकोछ ।  

10. यस गाउँपाललकाको विा नं ४ र ५ वागलङुको ताराखोला गाउँपाललकासँग लसमाना िोलिएकोले  
त्यहाँका वालसन्त्दाहरु आवतिावत गनि समेत सहि हनुे हुँदा वरंिा िापङु लसले अगिल हदैु वागलङु 
ताराखोला िोड्ने सिक स्तरोन्नी तथा थप नयाँ रयाक लनमािण भएको छ । 

11. यस गाउँपाललकाको विा नं १ मा रहेको टोड्के, विा नं ३ मा रहेको झाके्रपानी र स्चनाकोट 
दरवार, विा नं ५ मा रहेको तीनचलेु र चाँगा, विा नं २ मा रहेको माललका िरुी मस्न्त्दर प्रलसद्ध िालमिक 



पयिटकीय क्षेर हनु ्। यस क्षेरको ववकासको लालग गाउँपाललकाले सिक तथा अन्त्य पूवाििार ववकास 
गरेको छ । झाके्रपानीमा वहमाल अवलोकनको लालग भ्यूटावर लनमािण गररएको छ भने पयिटकलाई 
खानवस्नको लालग होमस्टे लनमािण गररएको छ । लतनचलेु, चाँगामा रहेका ऐलतहालसक मस्न्त्दरहरुको ममित 
सम्भार गररएको छ । 

12. भववष्यका वपढीको लालग ऐलतहालसक तथा परुातास्त्वक वस्तहुरु संग्रह गरी राख्नको लालग तथा 
पयिटन ववकासको लालग विा नं २ वाववयाचौर बिारको म्याग्दी नदद वकनारमा मंगला 
गाउपाललकावासी समािसेवी श्री इन्त्रबहादरु अलिकारी ले  ३ रोपनी १५ आना ३ पैसा २ दाम 
िग्गा लनशलु्क लनशलु्क प्राि र गाउँपाललकाले खररद गरेको ५ आना िग्गा समेत गरी  कुल २१९१ 
बगि लमटरमा फैललएको िग्गामा इन्त्रेणी पाकि  र मंगला संग्रालय लनमािण कायि सम्पन्न भएको छ ।  

१३.  पयाि–पयिटनको ववकासको लालग पदमागि लनमािण गनिको लालग लसमलचौर-लामोछहरा-खानीगाउँ-
पूणिगाउ-टोड्के पयिटन पदमागि लनमािण कायि अगालि वढाइएको छ । 

 

१४.  म्याग्दी नदीले  खेलतयोग्य िलमन तथा वस्तीमा परु् याएको क्षलतको संरक्षणका लालग भ ूतथा िलािार 
क्षेर संरक्षण कायािलय र स्िल्ला ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको सहयोगमा हाँिेलभर, सहस्रिारा, र 
काँसेवगरमा ताराखेत कस्केरी र पखेरमा नदद लनयन्त्रणका कायिहरु गररएको छ । 

१५. मंगला गाउपाललकामा आिारभतु खानेपानी आपूलतिका लालग गाउँपाललकावाट साना खानेपानी योिना 
लनमािण तथा स्तोरउन्नलत गररएको छ भने प्रदेश सरकारको आलथिक सहयोगमा दखुखुोला रणवाङ 
खानेपानी, भिुिला सल्यान खानेपानी, भाइवाङ पैयूपाटा खमु्ल्या खानेपानी र भिुिला सल्यान खानेपानी, 
न्त्यूखोला िकेुपानी आल्टा वनाह खानेपानी योिना लनमािण सम्पन्न हनुे चरणमा रहेका छन।् 

१६.  यस गाउँपाललका क्षेरलभर रहेका सवै वस्स्तहरुमा ववद्यतु काठेपोल ववस्थापन गरी स्स्टल पोल 
माफि त केन्त्रीय ववद्यतु प्रशारण लाइनलाई परुाउने कायि सम्पन्न भई उज्यालो गाउँपाललका वनाइएको 
छ । साथै गाउँपाललकाको विा नं १ र ५ मा रहेको लघ ुिलववद्यतु लाई ममित गरी स्थानीयस्तरमा 
वविलुी वाल्न घट्ट चलाउन प्रयोग गररएको छ । 

१७.  मंगला गाउपाललका क्षरे लभर रहेका नदी तथा खोलाघाटमा आवतिावत गनिका लालग 
गाउँपाललकाको पहलमा झोलङु्गे पलु क्षेरगत कायिक्रम वटववएसयकुो सहयोगमा लनम्नानसुार झोलङु्ग े
पलु लनमािण समपन्न  गररएको छः 

• काफलचौर कोरवाङ र न्त्यूखोला झोलडेु्ग पलु 

• ललुलयाघाट र खोलाखकि  झोलङु्गे पलु 



१८.  स्थानीय पूवाििार ववकास साझेदारी कायिक्रम अन्त्तरगत हाँिेलभर तटवन्त्िन रु. 24 लाख, अमिनखोला 
तटवन्त्िन रु. 8 लाख, वहलवाङ खोला तटवन्त्िन रु. 11 लाख, नेटा खेलमैदान रु. 7 लाख, 
न्त्यूखोला महेश िापङु लसफुि  सिक रु. 8 लाख, र िापङु वकेुनी खेलमैदान रु. 10  लाख प्राि 
भई  लनमािण कायि भएको छ। 

१९.  गण्िकी प्रदेश लनवािचन क्षेर पूवाििार साझेदारी कायिक्रम म्याग्दी ख अन्त्तरगत वहलवाङ्ग खोला 
खारा लसंचाइ योिना रु.4 लाख, पैयूपँाटा सामदुावयक भवन लनमािण रु. 5 लाख, मनकामना यवुा 
क्लव खेलमैदान लनमािण रु. 5 लाख, ओखलढुङ्गा क्लसे वासवोट लसंचाइ योिना रु.5 लाख, मंगला 
स्शक्षा क्याम्पस पूवाििार लनमािण रु. 25 लाख, रणवाङ्ग दरुङ वहदी खारङुखोला मोटरवाटो रु. 10 
लाख, स्शव मस्न्त्दर लनमािण पूणिगाउँ रु. 5 लाख, पखेर वपङ्गे मोटरवाटो लनमािण रु. 11 लाख लनमािण 
भएका छन।् 

२०.  हाल सम्म एकीकृत तथा आमा समूह समेत का गरी ४० भन्त्दा बवढ सामदुावयक भवनको लनमािण 
सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भएका केही  एवककृत भवन लनम्न अनसुार छन । 

क्र.सं. नाम 

१ लालल गरुाँस सामदुावयक भवन 

२ एकीकृत सामदुावयक भवन र् यालेखोर 

३ एकीकृत सामदुावयक भवन झाँक्रीपानी 

४ गलतस्शल यवुा क्लव सामदुावयक भवन 

५ न्त्यूस्टार यवुा क्लव सामदुावयक भवन 

६ एकीकृत सामदुावयक भवन पाखकि  

७ लसमलचौर एवककृत सामदुावयक भवन 

८ एकीकृत सामदुावयक भवन तल्लो वहदी 

९ पैयूपाटा एवककृत सामदुावयक भवन 

१० एकीकृत सामदुावयक भवन कुलसिम्ला 

११ एकृवकत सामदुायीक भवन  घेरावार हीदी 



क्र.सं. नाम 

१२ एवककृत  सामदुायीक भवन लनमािण  अमिन 

१३ पानी वोट आमा समहु भवन लनमािण 

१४ ििुवा कुकुरववसौना आमा समहु भवन 

१५ न्त्य ुस्टार यथु क्लवको नेततृ्वमा एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण क्रमागत 

१६ आवािङ्ग दललत भवन लनमािण 

१७ एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण झाँक्रपानी 

१८ थपुि गाउ एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण योिना 

१९ सामदुायीक भवन लनमािण योिना 

२० शेराफाट एवककृत सामदुायीक भवन 

२१ एवककृत भवन लनमािण 

२२ ववश्व कमाि सेवा समाि भवन ममित 

२३ सग्राहलय पवुाििार  स्थापना 

२४ एकृवकत सामदुायीक भवन  क्रमागत 

२५ लसमलचौर एकवकि त भवन शौचालय लनमािण 

२६ लसमल चौर एवककृत भवन लनमािण 

२७ एकृवकत सामदुायीक भवन लनमािण क्रमागत भाइवाङ 

२८ 

गलतस्शल यवुा क्लवको नेलतततृ्वमा एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण 
क्रमागत 

२९ 

न्त्य ुस्टार यवुा क्लवको नेलतततृ्वमा एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण 
क्रमागत 



क्र.सं. नाम 

३० एवककृत सामदुायीक भवन लनमािण क्रमागत झाके्रपानी 

३१ उलेना खेल मैदान तथा सामदुायीक एवककति भवन लनमािण 

३२ एकृवकत  भवन  लनमािण वकमचौर 

२१.  िमि संस्कृलतका प्रवद्धिन एवं संरक्षण गनिका लालग दगुाि काललका मस्न्त्दर पाँख,ु चैतेदशै मस्न्त्दर 
पूणिगाउँ, स्शवालय मस्न्त्दर दह, स्शवालय मस्न्त्दर रणवाङ, भैरवथान मस्न्त्दर, माललका मस्न्त्दर खानीगाउँ  
लनमािण तथा ममित सम्भार गररएकोछ । 

२२.  मंगला गाउँपाललकाबाट हालसम्म ३५ भन्त्दा बवढ खेलमैदान लनमािण तथा ममित सम्भार गरी ववशेर्त 
यवुा लस्क्षत कायिक्रमलाइ िोि ददइएको छ । 

२३.  ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, माटो िस्ता प्राकृलतक एवं नदीिन्त्य वस्तकुो ववक्री तथा लनकासी शलु्क/दस्तरु 
संकलन गनि गाउँपाललका क्षेरलभरका वगर, घाटहरुको नयाँ थप स्थानहरुको पवहचान गरी प्रारस्म्भक 
वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन तयार भएको र प्रदेश काननुको आिारमा आय ठेक्का समेत सम्झौता 
गरी स्थानीय कर संकलनको दायरा वढाउने कायिलाइ प्राथलमकतामा रास्ख आस्न्त्तरक आयलाई ववृद्ध 
गदै ललगएको छ। 

२४.  गाउँपाललकाले गाउँपाललका लभर प्राकृलतक तथा मानव ससृ्ित घटनाहरुको तत्कालै सम्वोिन गरी 
स्थानीय सरकारको अनभुलूत ददन ेप्रयास गदै आएको छ। साथै दघुिटनामा घाइतेको तत्काल उद्धारका 
लालग हेललप्यािको लनमािण गररएको छ। सो प्रयोिनका लालग ववपद व्यवस्थापन कोर्बाट तत्काल 
विेट प्रवन्त्ि गनुिका साथै अस्ग्न वपिीत, वाढी वपलित, दैवी प्रकोपका क्षेरमा समेत बस्त ुतथा आलथिक 
सहायता समेत प्रदान गदै आएको छ। 

२५.  बावढ पवहरो बाट लसिीत ववपद ब्यबस्थापन गनि बैदेस्शक रोिगारमा रहेका नेपाली बन्त्ि,ु स्थानीय 
सरकार, प्रदेश सरकार  र संघीय सरकारसहयोगमा अस्थायी आवास ,ग्यावीन तार िाली लगायतका 
सामग्री ववतरण र नदद लनयन्त्र िस्ता कायि गररएको छ । 

२६.  सवै विाका ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता पररचय-पर ववतरण कायि गाउँपाललकाको कायािलयवाट 
गररएको छ। मवहला क्षमता अलभववृद्ध तथा सशस्क्तकरण कायिक्रम लगायत लैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको 
अलभयान ववद्यालय र समदुाय स्तरमा संचालन गररएको छ। 



२७.  प्रिानमन्त्री रोिगार कायिक्रम अन्त्तगित आव २०७५।७६ देस्ख २०७८।७९ सम्म कूल २४९३ 
िना बेरोिगारको रुपमा ससु्चकृत भएका र ५६७ िना रोिगारीमा संलग्न भै रहेका छन । रोिगार 
ब्यक्तीहरुले पदमागि लनमािण मोटर बाटो लनमािण खानेपानी योिना संचालन िस्ता कायिमा संलग्न 
छन । 

२८.  ववपदबाट घर पूणि क्षलत भएका घरहरुको लालग संस्घय सरकारबाट यस गाउँपाललकामा १९ वटा 
नयाँ घर लनमािणको लालग छनौट गरेर रु ५ लाख अनदुान प्राि गने लनणिय भई १४ घरलाई दोस्रो 
वकस्ता रकम समेत हस्तान्त्तरण भैसकेको छ भने वाँकी घरले प्राि गने चरणमा छन ्।  

२९.  यस गाउँपाललकाको पहलमा सहयोगी संस्था मोना आइ सी सी ले यस गाउँपाललकामा ववपद बाट 
घर पूणि क्षलत ववस्थापीत भएका परीवारको लालग ४ वटा घर लनमािण गरी हस्तान्त्तरण भएका छन 
। 

३०.  नेपाल सरकारको अनदुान र मंगला गाउँपाललकाको थप सहयोगमा हालसम्म १६०खरको छाना 
भएका घरिरुीमा खरको छाना ववस्थावपत गरी वटनको व्यवस्स्थत छाना लगाउने कायि सम्पन्न भएको 
छ । 

३१.  गरीवव लनवारणका लालग लघ ुउद्म ववकास कायिक्रम अन्त्तरगत हाल सम्म १८० िनाले उद्दमशीलता 
ताललम प्राि गरेका छन ।सीप ववकास ताललम तफि  ढाका बनुाइ २२ िना लसलाइ कटाइ २० 
िना कुखरुा पालन १९ िना बाख्रापालन ३४ िना तरकारी खेती ३१ िना गरी ११३ िनाले 
ताललम प्राि गरेका छन । 

३२.  प्रवविी हस्तान्त्तरण तफि  २ वटा ढाका तान सेट १० वटा मेसीन १९ टनले  लसलाइइ कटाइ 
मेसीन ६ वटा  र तरकारी ववउ ववतरण गरीएको छ । 

३३.  हालसम्म यस गाउँपाललकाबाट ६३ िना दीघिरोघीलाई ववपन्न नागररक लनशलु्क और्लि उपचारको 
लालग लसफाररस गररएको छ भने िना गररव ववपन्न नागररकलाई राहत स्वरुप १० हिार देस्ख १५ 
हिार सम्म आलथिक सहयोग गररएको छ । 

प्रमखु अलतलथज्यू तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब म यहाँहरु समक्ष मंगला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७९/0८० को लालग तिूिमा गररएको 
नीलत तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्त्छु। 

१. लसलमत स्रोत र सािनबाट मंगला गाउँपाललकाको आवश्यकता र गाउँपाललकावासीको चाहनालाई 
पूरा गनुिपने पररस्स्थलतका बीच यस्ता आवश्यकता चाहना र समस्याहरुलाई प्राथलमकताका आिारमा 
क्रमशः सम्बोिन गदै िाने नीलत ललईनेछ । 



२. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोलभि-१९, ववश्वमा देस्खएको आलथिक संकट, बाढी पवहरो 
िस्ता ववपत्तीको कारण स्वदेश तथा ववदेशमा रोिगारी गमुाएका व्यस्क्तहरु, श्रलमक, वकसान, 
असहाय व्यस्क्त र गररव तथा ववपन्न वगिका पररवारलाइ लस्क्षत गरी स्वास््य, स्शक्षा लगायत 
क्षेरमा सवुविा, सीप ववकास ताललम, साथै रोिगारी एवं आय आििनको लालग माग र 
आवश्यकताको आिारमा ववलभन्न योिना तथा कायिक्रम संचालनमा ल्याइने छ। 

३. स्थानीय ववकास लनमािणको काम गदाि वातावरण मैरी र उत्थानस्शल दीगो ववकासको अविारणा 
अनसुार अगालि बढाउन सवकएन भने यसले ववनाशलाई स्वत: लनम्त्याउने कुरा सबैलाई अवगत 
भैसकेको छ। त्यसैले अव उप्रान्त्त ववकासका हरेक वक्रयाकलापहरुलाई दीगो बातावरणमैरी 
बनाइनेछ । लसलमत स्रोत सािनको कुशलतम प्रयोग र स्थानीयबासीको समेत सक्रीय सहभालगता 
प्राववलिक वातावरणीय आलथिक र सामास्िक पक्षहरुको ववश्लरे्णबाट मार ववकास र लनमािण कायि 
अगािी बढाइनेछ । 

४. गाउँपाललकाको दीगो तथा एकीकृत ववकासको लालग गवहरो अध्ययन गरी आवलिक योिना 
मध्यकाललन खचि संरचना, क्षेरगत र समग्र गरुु योिना, योिना वैंक तयार पारी कायािन्त्वयन गररने 
छ।  

५. गाउँपाललकाको हरेक क्षरेको अलभलेख राख्न, स्चनारी ददन र बिेट तथा कायिक्रममा तिुिमामा 
सहयोग परुाउन मंगला गाउँपाललकाको सम्पूणि क्षेरलाई समेटी अलभलेस्खकरण गनिको लालग 
लिस्िटल प्रोफाइल तयार पाररनेछ । 

६. यस गाउँपाललका मनसनुको समयमा बाढी तथा पवहरो, आगलालग तथा अन्त्य ववपत्तीबाट  प्रभाववत 
हनुे क्षेर भएकोले नागररकलाई तत्काल उद्धार गरी राहत उपलब्ि गराउन गाउँपाललकाले ×मंगला 
गाउँपाललका ववपद व्यवस्थापन कोर्× स्थापना गरी कायािन्त्वयन गररनेछ ।सवै विामा ववपत्तीको 
समयमा उद्दार र राहतको लालग ताललम प्राि िनशस्क्तको वटम–रेवपि रेसपोन्त्स वटम लाई तयारी 
हालतमा रास्खनेछ । सवै विामा ववपत्तीको समयमा उद्दार र राहतका सामाग्रीहरु तयारी हालतमा 
रास्खनेछ । 

७. २०७७ साल र २०७८ सालको मनसनुिन्त्य ववपदबाट यस गाउँपाललकाको ववलभन्न वस्ती 
स्थानान्त्तरण गनुिपने भनी तोवकएको वस्तीको स्थानान्त्तरण तथा व्यवस्थापनको लालग प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारसँग ववशेर् पहल गररनेछ । आंस्शक क्षलत भएको घरहरुको लालग संघीय 
सरकारबाट प्राि हनुे अनदुान प्राि गनि ववशेर् पहल गररनेछ । पूणि क्षलत भएका घरहरु नयाँ 
लनमािण वापत पाउनपुने वाँकी वकस्ता रकम स्शघ्र उपलब्ि गनि ववशेर् पहल गररनेछ । 

८. गाउँपाललकालाई आलथिक क्षेरमा आत्मलनभिर बनाउँदै लैिान आन्त्तररक आय वढाउन अलत िरुरी 
छ । स्थानीय कर रािश्व र गैरकर रािश्वको दायरालाई फरावकलो पादै वैज्ञालनक  कर प्रणाली 
लाग ु गररनेछ । गाउँपाललकामा कर स्शक्षा कायिक्रम लाग ु गरी कर लतने भावनाको ववकास 
गररनेछ । रािस्व संकलनको लालग सूचना प्रववलिको ववकास गररनेछ । 



९. मंगला गाउँपाललकामा सवैभन्त्दा बढी कर लतने उत्कृि करदातालाई सम्मान गरी कर लतनिको 
लालग प्रोत्सावहत गररनेछ ।साथै अपाङ्गता, अलत गररव, िेष्ठ नागररक र ववपदमा परेका पररवारलाई 
लसफाररस दस्तरु लमनाहा गररनेछ । 

१०.  गाउँपाललकाबाट हनुे सेवा प्रवाह, सञ्चालन हनुे ववलभन्न प्रकारका कायिक्रम, ववकास लनमािण सम्वन्त्िी 
कायि, खररद कायिहरु र अन्त्य वक्रयाकलापहरु पूणिरुपले पारदशी, लमतव्ययी, िनउत्तरदायी बनाउदै 
सबै प्रकारका भ्रिचार, अलनयलमतता, वढलाससु्तीलाई अन्त्त्य गदै आम नागररकलाई सशुासन र अमन 
चयनको प्रत्याभलूत हनुे व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददइने छ। 

११.  यस गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई िनचाहना अनरुुप आिलुनक र सूचनाप्रववलिमैरी वनाउन, 

गाउँपाललकाको नीलत तथा कायिक्रम र बिेट पूणि रुपमा कायािन्त्वयन गरी शत प्रलतशत उपलब्िीहरु 
हालसल गनि संस्थागत क्षमता ववकास गने, मालसक चौमालसक सलमक्षा, सावििलनक सनुवुाइ, सामास्िक 
पररक्षण िस्ता ववलिहरु अपनाइनेछ । सेवा प्रवाह र ववकास कायिबाट पूणि रुपमा उपलब्ि हालसल 
गनि िनप्रतीनीलि तथा कमिचारीको क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु कायािन्त्वनय गररनेछ । 
कमिचारीको कायिसम्पादन चसु्त दरुुस्त वनाउन दण्ि र परुस्कारको ववलि अवलम्वन गररनेछ । 

१२.  गाउँपाललकामा हनु सक्ने सम्भाववत आलथिक तथा अन्त्य अलनयलमतताहरुलाई पणूितः लनयन्त्रण तथा 
लनयमन गनिका लालग हरेक मवहना प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतले गाउँपाललका अध्यक्ष समक्ष प्रस्ततु 
गरेको ववस्ततृ प्रलतवेदन कायिपाललकाको बैठकमा छलफलका वश्लरे्ण गरी समािानका उपायहरुको 
उस्चत लनणिय ललइनेछ ।  

१३.  गाउँपाललकाबाट चयन भएका आयोिनाहरुको गणुस्तर सलुनस्ित गनि आयोिनाहरुको अनगुमन, 

मयुाङ्कन, सपुररवेक्षण र प्रलतवेदन कायिलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रलतवेदनबाट प्राि हनुे सझुावलाई 
भावव योिना लनमािण तथा कायािन्त्वयनमा उपयोग गरीने छ । साथै यथा लसघ्र गाउँपाललकाको 
योिना अनगुमन तथा सपुररवेक्षण कायिववलि तिुिमा गरी लाग ुगररने छ । मंगला गाउँपाललकामा 
उपभोक्ता सलमलतबाट सम्पन्न गररने योिनाहरुको सम्झौता, अलभलेख व्यवस्थापन तथा प्रलतवेदन 
कायिलाई सरल, सहि र प्रभावकारी बनाउनको लालग आ.व. २०७९/८० देस्खन ैयोिना सफ्टवेयर 
को व्यवस्था गरीने छ । 

१४.  गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्स्थत गरी गाउँपाललकावासीका अलिकांश आवश्यकता पूरा 
गनि र समस्या समािान गनिको लालग, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनिको लालग गाउँपाललकाको 
प्रशासलनक भवन अलत आवश्यक छ िनु स्थानीय तहको लसंहदरवारको रुपमा पररचय राख्दछ । 
मंगला गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमािणको लालग आवश्यक िग्गा व्यवस्थापन गरी भवन 
लनमािण कायिको सरुुवात गररनेछ । 

१५.  मंगला गाउँपाललकामा लनिी तथा गैरसरकारी क्षेरको अलिक भन्त्दा अलिक लगानी तथा पुिँी 
लभराउनको लालग कुनै उद्योगिन्त्दा व्यवसाय खोल्न वा कुनै प्रयोिनको लालग पुिँी लगानी गने 
व्यस्क्त वा संस्थालाई ववलभन्न प्रकारका छुट सहलुलयत ददएर आकवर्ित गररनेछ । 

१६.  गाउँपाललकाको स्चनो कायिक्रम अन्त्तरगत यस गाउँपाललकालाई लनशलु्क वा सहलुलयतमा िग्गा 
िलमन वा भवन उपलब्ि गराइ सहयोग गने, उद्योग व्यावसाय तथा लनमािण कायिमा, सामाग्री, सेवा 



प्रवाह  लगायत कुनै प्रकारको कायिमा सहयोग गने व्यस्क्त संघसस्थाहरुलाई स्चनोको रुपमा 
लनिहरुको शाललक वा प्रलतमा लनमािण गने, स्शलालेख राख्न ेवा अन्त्य प्रकारको सम्मान कायिक्रम 
रास्खनेछ । 

आलथिक ववकासःकृवर् पशपुालन पयिटन लसंचाइ क्षरे 

१७.  म्याग्दी स्िल्लाकै अन्न भण्िारको रुपमा रहेको यस गाउँपाललकाको कृवर्योग्य भलूममा गणुस्तरीय 
खाद्यान्न उत्पादन गरी उत्पादकत्व ववृद्ध गनिको लालग लसँचाईकूलो, उपयकु्त ववउवविन र आवश्यक 
रासायलनक तथा प्रांगाररक मलको व्यवस्थापन गररनेछ । रोग वकरा लनयन्त्रणको लालग दक्ष कृवर् 
प्राववलिक िनशस्क्तको पयािि व्यवस्था गररनेछ । व्यवसायवक उत्पादन र बिारीकरणको लालग 
अनदुान र प्रवििनको नीलत ललइनेछ । 

१८.  कृवर् प्राववलिक सहयोग, कृवर् सामाग्री तथा ववउवविन अनदुान उपलब्ि गराइ व्यावसावयक 
तरकारी खेतीको लालग कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ भने बिारीकरणको लालग आवश्यक 
सहयोग गररनेछ । 

१९.  मंगला गाउँपाललका बाख्रा पालनको लालग उपयकु्त क्षेर भएकोले आिलुनक बाख्रा खोर उन्नत 
िातको बाख्रा नश्ल अनदुान माफि त व्यवसावयक बाख्रापालनलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।भेिा पालन, 

कुखरुा पालन, वंगरुपालन, माछापालन, भैसी पालन, व्यावसायलाई प्रोत्साहन र सहयोग गनि अनदुान 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।घाँसकाको लालग उन्नत िातका ववउ तथा घाँसका ववरुवा 
अनदुानमा ववतरण गररनेछ । 

२०.  पश ुखोप कायिक्रम माफि त स्वस्थ पश ु तथा मास ु उत्पादनमा िोि ददइनेछ भने पश ु ववमा 
कायिक्रम माफि त पशपुालनमा हनुे िोस्खम न्त्यूलनकरणको लालग कायिक्रमहरु ल्याइनेछ । 

२१.  गाउँपाललकाको सनु्त्तला तथा अन्त्य नगदे फलफुल उत्पादन हनुे क्षेरमा व्यवसावयक उत्पादनको 
लालग ववशेर् कायिक्रमहरु लाग ुगररनेछ । 

22. प्राङ्गाररक मल र रसायन मकु्त उत्पादनलाई थप प्रभावकारर र उपयोगी बनाउनलाई गाउँपाललका 
अन्त्तगितका घर, ववलभन्न माध्यलमक ववद्यालय तथा सावििलनक स्थलमा  मानव-मूर एवं पश-ुमरु 
संकलन तथा प्रयोग गने ववलि प्रकृयालाइ लनरन्त्तरता दददै वैज्ञालनक भकारो सिुार र सावििलनक 
शौचालयको लनमािण गररन ेछ। 

23. संघीय सरकारको आल ुिान र बाख्रा पकेट क्षरे कायिक्रम अन्त्तरगत घोर्णा भएका पकेट क्षेरलाई 
प्रभावकारी वनाइ व्यवसावयक उत्पादनलाई िोि ददन गाउँपाललकाबाट ववशेर् पहलहरु गररनेछ । 

24. गाउँपाललका क्षेरलभर रहेका वाँझो िग्गाको लगत संकलन गरी िग्गा िनीसंगको सहकायिमा भलूम 
व्यवस्थापन तथा सदपुयोगको लालग स्थानीय कृर्कहरुको सहभालगतामा वाँझो िग्गामा कृवर् तथा 
पशपुालन व्यवसाय संचालन गने नीलत ललइने छ। 

25. मंगला गाउँपाललका क्षेरलभर उत्पाददत कृवर् उपिहरुको भण्िार तथा व्यवस्थापनको लालग प्रदेश 
र संघीय सरकारको समन्त्वयमा स्चस्यान केन्त्र लनमािण गने व्यवस्था लमलाइने छ। 



26. झाँके्रपानी, चाँगा, लतनचलेु, स्चनाकोट दरवार, टोड्के, माललकािरुी, लसमलचौर लामोछहरी, 
लटे्टखोररयामा, कँुह ुगफुा पयिटन पूवाििार ववकास तथा प्रचारप्रसार गने कायिलाई वढावा ददई पयािपयिटन 
ववकास गररनेछ । 

27. स्वास््य र पयिटन प्रवद्धिनको लालग पयिटन पदमागिहरु खोिी तथा लनमािण कायि गररनेछ । 

28. मंगला गाउँपाललकाको समग्र पयाि-पयिटन ववकासलाई आय-आििनको प्रमखु क्षेरको रुपमा ववकास 
गनि भैरहेका पयिटकीय स्थलहरुमा पदमागि, सामदुावयक लि, भ्यू टावर, पाकि  लनमािण एवम ्होम स्टे 
लनमािण कायि गररने छ। यसका लालग नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरर ववस्ततृ पररयोिना प्रलतवेदनका 
आिारमा संघीय र प्रदेश सरकारसंगको सहकायिलाइ िोि ददइने छ। 

29. मंगला गाउँपाललका अन्त्तगित रहेका भार्ा, सँस्कृलत, साँस्कृलतक-िालमिक तथा ऐलतहालसक स्थलहरु 
िस्तै: कोट, मस्न्त्दर, गमु्बा आददको संरक्षण तथा संबद्धिनका लालग आवश्यक कायिक्रमहरु तय गरी 
सञ्चालन गररन ेछ। 

पूवाििार क्षरेः सिक पलु भवन र अन्त्य लनमािणका क्षरे 

30. यस गाउँपाललकाका सवै गाउँ वस्स्त ग्रालमण सिक सञ्जालमा िोलिएको छ । यी स्थानीय ग्रालमण 
सिकहरुको क्रमश ममित सम्भार र स्तरोन्नती गरी हररत सिकको अविारणा अनसुार स्थानीय 
िनसहभालगताको गराई सिक वकनारामा वकृ्षारोपण र भलपानी व्यवस्थापन कायि गरी सरुस्क्षत सिक 
र सरुस्क्षत वस्तीको ववकास गररनेछ । 

31. गाउँपाललकाका मखु्य र रणनौलतक सिकहरुको स्तरोन्नती गरी सिक यातायातलाई सरुस्क्षत र 
व्यवस्स्थत गररनेछ । सिक स्तरोन्नती गदाि वायो इस्न्त्िलनयररङ र नालल तथा भलपानी व्यवस्थापनलाई 
अलनवायि गरी बाढी पवहरो लनयन्त्रण गने, सिक सरुस्क्षत गने, वस्ती सरुस्क्षत, खेतीयोग्य िलमन सरुस्क्षत 
गने कायिलाई ववशेर् िोि ददइनेछ । नयाँ सिक लनमािण तथा सिक स्तरोन्नती कायिलाई स्थानीय 
आवश्यकता र प्राववलिक दृिी उपयकु्तताको आिारमा व्यापक छलफलबाट मार अगालि बढाइनेछ 
।  

32. गाउँपाललकालभरका मखु्य र रणनैलतक सिकहरुलाई कालोपरे तथा ढलान गदै िाने नीलत अवलम्वन 
गररनेछ । 

33. गाउँपाललकाका लभर रहेका खहरे खोलामा आवश्यकता अनसुार मोटरेवल पलु तथा झोलङु्गे पलु 
लनमािणको लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाइनेछ । 

सामास्िक ववकासः स्शक्षा यवुा खेलकुद स्वास््य खानेपानी सामास्िक सेवा क्षरे 

३४.  वालवाललकालाई लनशलु्क र आिारभतू स्शक्षा सलुनस्ित गनि कुनै पलन वालवाललकालाई ववद्यालयबाट 
वावहर रहने अवस्था आउन नददन ववशेर् कायिक्रम लाग ुगररनेछ । 

३५.  मंगला गाउँपाललकाका सम्पूणि नागररकलाई स्शस्क्षत र साक्षर वनाई पूणि साक्षर गाउँपाललका घोर्णा 
गने व्यवस्था गररनेछ । 



३६.  मंगला गाउँपाललकाको स्शक्षा क्षेरको समग्र ववकासको लालग तयार पाररएको १० वरे् स्शक्षा क्षेर 
योिनालाई क्रमशः कायािन्त्वयन गदै ललगनेछ । 

३७.  शून्त्य दरबन्त्दी भएका ववद्यलायमा लागत सहभालगतको आिारमा स्शक्षक अनदुान  ददन े
कायिक्रमलाइलाई लनरन्त्तरता ददइने छ। स्शक्षक दरबन्त्दी लमलान तथा स्शक्षक स्थानान्त्तरण र 
ब्यबस्थापन लाई लनरन्त्तर कायम रास्खन ेछ। अत्यन्त्त न्त्यनु ्ववद्याथी भएको ववद्यालयलाई नस्िकको 
ववद्यालयमा समायोिन गनि समदुायलाई प्रोत्साहन गररने छ। ठुला ववद्यालयहरुलाई आवासीय 
ववद्यालयको रुपमा ववकास गने लनती ललइने छ।  

३८.  सामदुावयक ववद्यालयको शैस्क्षक गणुस्तर अलभबवृद्धको लालग ववद्यालयमा ववद्यालय पसु्तकालय 
स्थापना, स्शक्षणमा सूचना तथा संचार प्रववलिको प्रयोग, ववज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना िस्ता 
कायिक्रमलाई लनरन्त्तता ददइने छ। 

३९.  स्शक्षकहरुलाई क्षमता ववकास र लनरन्त्तर अद्यावलिक रहनको लालग ताललम अलभमसु्खकरण र 
प्रोत्साहन को व्यवस्था गररनेछ । ववद्यालय ब्यबस्थापन सलमलत र प्रिान अध्यापकको नतेतृ्व र 
ब्यबस्थापवकय क्षमता ववकास कायिक्रम सञ्चालन गररने छ। स्शक्षकहरुको पेशागत क्षमता 
अलभववृद्धका लालग प्रदेश स्तरीय शैस्क्षक ताललम केन्त्र, दमौललसङ्ग समन्त्वय गरी व्यवस्थापन तथा 
स्शक्षण ववलि सम्वस्न्त्ि ताललम संचालनको व्यवस्था लमलाइने छ। 

४०.  गाउँपाललका अन्त्तरगतका ववद्यालयहरुमा स्शक्षण लसकाइ, अलतररक्त वक्रयाकलाप, ववद्यालय पूवाििार, 

सूचना प्रववलि आदद कुराहरुमा न्त्यूनतम एकरुपता कायम हनुेगरी व्यवस्था गने नीलत ललइ बिेट 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

४१.  ववद्यालयको शैस्क्षक सिुार, उपलब्िी, समग्र व्यवस्थापन तथा कायिसम्पादनको लनयलमत सलमक्षा गरी 
दण्ि र परुस्कार नीलतसँग आवद्ध गररनेछ । 

४२.  संघीय सरकारको ददवा खािा कायिक्रमको सलमक्षा गरी थप प्रभावकारी वनाइनेछ । ५ बर्ि मलुनका 
बालबाललकाको बौवद्धक ववकासमा पोर्णको महत्वपूणि भलूमका हनु ेभएकोले अध्यक्ष संग बालबाललका 
कायिक्रम संग आवद्ध गरी प्रारस्म्भक बालववकास केन्त्रमा अध्ययन गने बालबाललकाहरुलाई ववद्यालय 
माफि त ्दैलनक १ लगलास दिु  उपलब्ि गराउने ब्यबस्था लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

४३.  सक्षम एवं स्िम्मेवार स्शक्षक, लगनशील ववद्याथी र सबु्यबस्स्थत ववद्यालय ववकासका लालग ववद्याथी, 
स्शक्षक र ववद्यालयलाई परुस्कृत गररने छ। प्रलतभा पवहचान कायिकम माफि त ् स्शक्षक तथा 
ववद्याथीहरुमा लकेुको प्रलतभा पवहचान र प्रष्फुटनको कायिक्रम अगालि बढाइने छ।ववद्यालय संरचना 
लनमािणलाई बालमैरी बनाइने छ।  

४४.  ववद्यालयमा छाराहरु स्वास््य सरुक्षा गरी उलनहरुको लनयलमतता र वटकाउदर ववृद्धका लालग कक्षा 
६-१२ सम्म अध्ययन गने छाराहरुलाई लन:शलु्क सेलनटरी प्याि ववतरणको ब्यबस्थालाई प्रभावकारी 
बनाइने छ।   

४५.  रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गरेको ब्यबस्था बमोस्िम कक्षा १-५ सम्मको स्थानीय 
पाठ्यक्रम लनमािण भैसकेको र ६–८ पाठ्यक्रम लनमािणको चरणमा रहेको छ । कक्षा १-४ र 



कक्षा ६–७ सम्मको स्थानीय ववर्यको पाठ्यपसु्तक तयार पारी ववद्यालयमा लन:शलु्क ववतरण गररने 
छ। 

४६.  ववद्यालय क्षेरको समग्र ववकासको लालग आवलिक योिना लनमािण र अद्याबलिक गनि अलनवायि गररन े
छ। उत्कृि ववद्यलाय सिुार योिना लनमािण र कायािन्त्वयन गनि प्राववलिक सहायता उपलब्ि गराइन े
छ। 

४७.  शैस्क्षक सशुासन र प्रबद्धिनका लालग  िनप्रलतलनिी, कमिचारी तथा ववज्ञ स्शक्षकहरुको समूह बनाई 
ववद्यालयको सामवुहक सपुरीबेक्षण र पेशागत सहयोग उपलब्ि गराउने ब्यबस्था लमलाईने छ। 
गाउँपाललका स्तरीय ववज्ञ स्शक्षकहरुको रोिर तयार पारी स्शक्षकहरुलाई पेशागत सहयोग उपलब्ि 
गराइने छ। 

४८.  हरेक ववद्यालयमा कम्प्यटुर र इन्त्टरनेटको पहुँच परु् याउन र गणुस्तरीयता कायम राख्न आवश्यक 
ब्यबस्था लमलाइने छ। ववद्यालयमा सूचना तथा संचार प्रववलिको आवश्यक ब्यबस्था सवहत स्शक्षक 
तथा ववद्याथीलाई प्रवविी मैरी बनाई आपतकाललन अबस्था र शङ्कटपूणि घलिमा समेत बैकस्ल्पक 
माध्यमबाट लसकाई सहिीकरण प्रकृयालाई लनरन्त्तरता ददइने छ। माध्यालमक ववद्यालयहरुमा स्माटि 
वोिि माफि त पठनपाठनको लालग ताललम तथा सहिीकण गररनेछ । 

४९.  ववद्यालयको समग्र ववकासमा गाउँपाललका अध्क्षय शैस्क्षक सिुार कायिक्रम माफि त ् ववद्यालयको 
क्षमता ववकास, सूचना तथा संचार प्रववलिको प्रयोग स्माटि स्कुल िस्ता कम्प्यूटर सफ्टवेर माफि त ्
सामदुावयक ववद्यालयको स्तरोन्नलत गने कायिलाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

५०.  मंगला माध्यालमक ववद्यालयमा सञ्चाललत कृवर् प्राववलिक िारको ११ र १२ कक्षा सञ्चालन 
प्रभावकारी र उपलब्िीमूलक वनाई कृवर् क्षेरको अध्ययन अनसुन्त्िान कायिमा सहयोग परुाइनेछ। 

५१.  प्रारस्म्भक वालववकास केन्त्रमा कायिरत स्शक्षकहरु र ववद्यालय कमिचारीहरुलाई ववशेर् ताललम तथा 
क्षमता ववकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

५२.  आमा र वच्चाको स्वास््य र वाल ववकासलाइ मध्यनिर गदै सामदुावयक ववद्यालयमा कायिरत 
मवहला स्शक्षकहरु सतु्केरी ववदामा रहदाँ वैकस्ल्पक स्शक्षकको व्यवस्था गरी पठनपाठनलाई सचुारु 
गररने छ ।  

५३.  गाउँपाललका लभर संचालनमा रहेका सामदुावयक लसकाइ केन्त्रलाइ सबललकरण गररने छ। लसकाइ 
संस्कृलतको ववकासका लालग सामदुावयक पसु्तकालय स्थापना गनि आवस्यक ब्यबस्था लमलाइने छ 
। 

५४.  मंगला गाउँपाललका क्षेर लभरका गरीव, ववपन्न, िेहन्त्दार तथा पछालि पारीएका/अलत ववपन्न 
पररवारका ववद्याथीहरुका लालग शैस्क्षक सामाग्री उपलव्ि गराउन र प्राववलिक स्शक्षा हाँलसल गनि 
छारवलृत प्रदान गने कायिलाइ लनरन्त्तरता ददइने छ। 

५५.  प्रारस्म्भक वालववकास ववद्यालय स्शक्षाको आिारस्तम्भ भएकोले यस गाउँपाललकाले एक ववद्यालय 
एक वाल ववकास केन्त्र नीलत ललइनेछ । यसका लालग संघीय सरकारसँगको समन्त्वयमा School 



Mapping  गरी वालववकास केन्त्र नभएको ववद्यालयमा र अन्त्य आवश्यक स्थानहरुमा वाल ववकास 
केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

५६.  पस्िम म्याग्दी क्षेरमा रहेको एक मार मंगला स्शक्षा क्याम्पसलाई वहवुवर्यक क्याम्पसमा रुपान्त्तरण 
गनिका लालग आवश्यक पने आिारभतू आलथिक, भौलतक तथा अन्त्य व्यवस्थापकीय क्षेरमा क्रमशः 
सहयोग गदै िाने नीलतलाई लनरन्त्तरता ददइनेछ। 

५७.  गाउँपाललकामा बालमैरी संरचना तथा कायिक्रम सञ्चालन गदै क्रमशः सवै विालाई बालमैरी विा 
घोर्णा गररनेछ । गाउँपाललकास्तरीय वालसञ्जाललाई प्रभावकारी वनाई वालवाललकाको हकवहत र 
कायिक्रम सञ्चालनमा सहभागी गराइनेछ ।वालवाललकाको ववृद्ध ववकास र क्षमता प्रस्फुटनमा सहयोग 
परुाउन मंगला इन्त्रेणी पाकि मा बालमैरी उद्यान लनमािण गररनेछ । 

५८.  वालवाललकाको अलिकार सलुनस्ित गरी भोललका देशका कणििारको रुपमा रहेका वालवाललका 
संरक्षरण गनि गाउँपाललका क्षेरमा वालश्रमको अन्त्त्य गरी वालश्रममकु्त गाउँपाललका घोर्णा गररनेछ 
। 

५९.  खेलािीहरु राष्ट्रका गौरव, ईज्ित र प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्त्तगित रहेका आम 
खेलप्रमेी यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उनीहरुको चाहना र आवश्यकता अनसुारको खेलकुद र यससँग 
सम्बद्ध सवै पक्षको ववकास, ववस्तार एवम ्व्यवस्थापन गनि गठन भएको मंगला गाउँपाललका स्तरीय 
खेलकुद ववकास सलमलत माफि त ्गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद र ववद्यालय स्तरीय राष्ट्रपलत रलनङ 
स्शल्ि प्रलतयोलगता आयोिना गररने छ।  

६०.  ×योग गरौं स्वस्थ रहौं× भने्न नाराका साथ गाउँपाललका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा सञ्चालन गररन े
छ। साथै ववद्यालय तहमा योग स्शक्षा सञ्चालन गनि स्शक्षक तथा ववद्याथीलाइ प्रोत्साहन गने नीलत 
ललइने छ।गाउँपाललकामा रहेको नागररक आरोग्यकेन्त्र माफि त आयुिवेद सम्वन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

६१.  गाउँपाललका अन्त्तगितका हरेक स्वास््य संस्थाले आफ्नो कायिक्षेरका हरेक ववद्यालयका 
ववद्यालथिहरुको मालसक लन:शलु्क स्वास््य पररक्षण गने लनलतलाई किाइका साथ लागू गररने छ। 

६२.  स्वास््य संस्थाको सहयोलग भलुमकामा रवह समदुायमा मवहला स्वयं सेववकाको रुपमा काम काि 
गदै समदुायमा चेतना फैलाउने मवहला स्वयं सेववकाहरुलाई क्षमता ताललम तथा प्रोत्साहनका 
कायिक्रम गरी मवहला स्वास््य स्वयंसेववकासको भलूमका प्रभावकारी वनाइनेछ । 

६३.  स्वस्थ रहन ुर स्वास््य सेवा पाउँन ुमालनसको आिारभतू आवश्यकता र अलिकारको ववर्य हो भने्न 
मान्त्यता अनरुुप स्वास््य संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता ववकास, न्त्यूनतम आवश्यक पूवाििार लनमािण 
र िनशस्क्त व्यवस्थापन गरी स्वास््यसंस्था र स्वास््य सेवा प्रवाहको व्यापक सिुार गररनेछ । 

६४.  स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा स्वास््य संस्थाका कमिचारी, व्यवस्थापन सलमलत, 

िनप्रतीलनलि र आम नागररकको सहभालगता गराई सेवा प्रवाहलाई चसु्त र दरुुस्त र प्रभावकारी 
वनाइनेछ । स्वास््यकमीहरुको कायिसम्पादनलाई मूल्यांकन गरी दण्ि र परुस्कारको ववलिसँग 
आवद्ध गररनेछ भने उत्कृि कायिसम्पादन गने स्वास््यकमीलाई परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 



६५.  मंगला गाउँपाललकामा सामदुावयक स्वास््य इकाई आवश्यकताको मागलाई सम्वोिनको लालग 
Organization and Management Survey गरी आवश्यक स्थानहरुमा स्थापना गररनेछ भने स्थापना 
भएका इकाइहरुलाई सवुविासम्पन्न वनाउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

६६.  कोलभि-१९, िेङ्गो, स्क्रप्ट टाइफस, एचआइलभ, वटलभ आदद सरुवा रोगहरुको रोकथाम तथा 
लनयन्त्रणका लालग ववद्यालय तथा विा स्तरीय सचेतना कायिक्रमका सञ्चालन गने, स्वास््य पररक्षण 
गनि स्वास््यकमीलाई टोलटोलमा परुाउने व्यवस्था गररनेछ । 

६७.  मात ृस्वास््यलाई मध्यनिर गदै सरुस्क्षत गभिपतनलाई िोि ददई समािमा छोरा र छोरीबीचको 
भेदभाव अन्त्त्य गनि, ललङ्गको आिारमा हनुे गभिपतलाई न्त्यूनीकरण गनि, मातसृ्वास््य सरुक्षालाई 
प्रोत्साहन गनि तथा मवहला शसस्क्तकरणको अभ्यासलाई सहयोग परुाउन मवहलालाई लमलनल्याप र 
परुुर्लाई भ्यासेक्टोलम गनि प्रोत्सावहत गने र प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार ददने व्यवस्था गररनेछ । 

६८.  उपाध्यक्षसँग मवहला कायिक्रम अन्त्तरगत गाउँपाललकालभरका गभिवती तथा सतु्केरी मवहलालाई 
घरघरमै पगुी स्वास््य चेकिाँच र हेरचाह, पोर्ण सिुार लगायतका कायिक्रम रास्खनेछ । समस्यामा 
परेका गभिवती सतु्केरीलाई लनशलु्क रुपमा उद्दार तथा आकस्स्मक सेवा उपलब्ि गराइनेछ । 

६९.  आलथिक रुपमा ववपन्न पररवारलाई लनशलु्क स्वास््य सेवाको व्यवस्था गररनेछ । स्वास््य ववमा 
कायिक्रमलाई सवै घरपररवारमा लाग ुगररनेछ भने गररव घरपररवारको रुपमा पवहचान भएक ववपन्न 
र आलथिक अवस्था कमिोर पररवारको लनशलु्क ववमा गने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

७०.  पोर्णको कलमबाट प्रभाववत हनुे ववशेर्त वालवाललका, गभिवती तथा सतु्केरीको पोर्ण सरुक्षाको 
लालग ववशेर् ध्यान ददइ कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।साथै शनु्त्य होम िेललभरर कायम गनि 
स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गरी अलनवायि रुपमा गभािवस्था र प्रशलुत पिात स्वास्थ 
िाचँ गरीने व्यवस्था लमलाईने छ । त्यस्तै,  संघीय सरकारको वहकु्षेरीय पोर्ण कायिक्रमलाई 
गाउँपाललकाको साझेदारीमा प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनेछ । 

७१.  ववपद तथा महामारीको समयमा, चािपवि, आलथिक संकटको समयमा गाउँपाललकावासीलाई सहि 
रुपमा स्वस्थ खाद्यान्न तथा खाद्य सामाग्री आपूलतिको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

७२.  अमिन स्वास््य चौकीमा िाक्टर सवहतको सेवा, एक्स ् रे, ल्याव संचालन र कोलभि–१९ िस्ता 
महामारी रोगको उपचारको लालग आवश्यक पवूाििार तथा िनशस्क्त तयारी हालतमा राखी 
आवश्यकता र क्षमता मापदण्ि अनसुारको  सेवा प्रवाह गररनेछ । 

७३.  संघीय सरकारको सहयोगमा १० शैयाको आिाभतू अस्पताल लनमािण कायिलाई िोितोिका साथ 
कायािन्त्वयन गरी आिारभतू स्वास््य सेवा व्यवस्था गररनेछ । 

७४.  सरुस्क्षत, स्वच्छ र सलुभ खानेपानीको व्यवस्था गनि गाउँपाललका सम्पूणि वस्तीहरुमा लमटर िलित 
एकघर एकिारा खानेपानी योिना आगलम २ वर्िलभर पूरा गररनेछ । गाउँपाललकाको खानेपानी 
सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्त्िी रणनैलतक योिना लनमािण गरर कायािन्त्वनमा ल्याउनका लालग 
आवश्यक व्यवस्था लमलाइने छ। 



७५.  सम्पूणि घरिरुीमा तथा सावििलनक स्थलहरुमा वास सवहतको शौचालय तथा फोहोमैला व्यवस्थापन 
गरी सभ्य गाउँपाललका पवहचान गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

७६.  समािमा नैलतकवान, कतिव्यलनष्ठ र स्िम्मेवार नागररकको कलम भई समाि ववचलनको बाटो तफि  
िान थालेको आभास सवैलाई महससु भएको ववर्य हो । यो समस्यालाई समयमै न्त्यूलनकरण गनि 
आवश्यक छ । यसको लालग ववद्यालयस्तरमा र यवुाहरुलाई लस्क्षत गरी नैलतक स्शक्षा र सोंच 
पररवतिन सम्वन्त्िी ताललम तथा प्रस्शक्षणका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

७७.  समािमा देस्खएको ववद्यमान अवस्थाको िमु्रपान, मध्यपान तथा लागू पदाथिको दूव्यिसनीका कारण 
िनिनको क्षलत भइरहेको, समािमा अरािकता फैललन गई असरुक्षा, वेचैनी र सामास्िक सद्भाव 
खलल पगु्न ेअवस्था लसििना भैरहेको छ । यस्ता समस्या र चनुौतीहरुको लनराकरण गनिको लालग 
ववद्यमान लनयम काननु लाग ुगनि समािका सवै पक्षहरुसँग हातेमालो गने, चेतनाका कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गने, लनयमन र लनयन्त्रणका लालग आवश्यक पूवाििारको व्यवस्था गने नीलत ललइनेछ । 

७८.  समािमा रहेका ववद्यमान आलथिक, सामास्िक/साँस्कृलतक, िातीय तथा लैलगक ववभेदहरुलाई 
न्त्यूलनकरण गदै समतामूलक समाि लनमािणमा िोि ददईने छ। 

७९.  उपाध्यक्षसँग मवहला कायिक्रम अन्त्तरग गाउँपाललका क्षेरलभर रहेका आमा समूह, तथा अन्त्य मवहला 
समूहहरुको क्षमता ववकास कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

८०.  हाम्रो समािमा अझैपलन िरो गािेको वालवववाह, िातीय भेदभाव, लैलगंक भेदभाव अन्त्त्य गनिको 
लालग ववशेर् कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । वकशोरवकशोरी र यवुाहरुलाई लागपुदाथि सेवन तथा 
दवु्यिसनीबाट रोक्न ववशेर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । यसका लालग उपाध्यक्षसँग मवहला कायिक्रम 
अन्त्तरगत लैंलगक समानता तथा सामास्िक समावेशीकरणको नीलतलाइ आत्मसाथ गररने छ। 

८१.  गाउँपाललकाको सवै विाको वस्तीमा, टोल ववकास संस्था, आमा समूह दललत अपांग मवहला सञ्जाल 
यवुाक्लव वालक्लव गठन तथा पनुगिठन गरी संस्थाको रुपमा दताि गने, सामास्िक कामको लालग 
प्रोत्साहन गने र उत्सावहत समूहलाई ववउ पुिँीको रुपमा गाउँपाललकाबाट कोर् खिा गददिने व्यवस्था 
गररनेछ । 

सामास्िक सरुक्षा 

८२.  वदृ्धवदृ्धा, असक्त अपांग, ददघिरोगीलाई समयसमयमा घरमै पगेुर स्वास््य चेकिाँच तथा उपचारको 
व्यवस्था लमलाइनेछ ।यस्ता व्यस्क्तहरुलाई आवतिावत गनिको लालग सवारी सािनमा छुट तथा 
लसट व्यवस्थाको लालग स्थानीय यातायात व्यवसावयसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था लमलाइनेछ 
। 

८३.  सामास्िक सरुक्षा भत्ता प्राि गने वहििुल गनि नसक्ने वदृ्धवदृ्धा, असक्त, अपांग र रोगी भएका 
लाभग्राहीलाई बैंकसँग समन्त्वय गरी घमु्ती टोली माफि त घरघरमा गई भत्ता ववतरण गने व्यवस्था 
लमलाइनेछ । 



८४.  मिदरुहरुको सामास्िक सरुक्षा तथा कायिस्थलमा सरुक्षाको व्यवस्था गनि, उनीहरुलाई कामको 
प्रत्याभलूत ददलाउन, रोिगारको खोिीमा सहयोग परुाउन तथा हकवहतको सरुक्षाको लालग श्रम िेस्क 
सञ्चालन गररनेछ । 

८५.  सामास्िक सरुक्षा तथा व्यस्क्तगत घटना दताि प्रणालीलाइ व्यवस्स्थत र सदुृढीकरण गदै िनमसु्ख 
वनाउन अनलाइन प्रणाली माफि त ्कायािन्त्वयन हदैु आएको कायिलाइ लनरन्त्तरता दददै रावष्ट्रय पररचय-
पर तथा पंस्िकरण ववभागको लागत साझेदारीमा कायिक्रम संचालन गररने छ।  

न्त्यावयक सलमलत 

८६.  गाउँपाललकामा गठन हनुे न्त्यायीक सलमतीको क्षमता ववकास गने, न्त्यावयक कक्ष लनमािण गने र 
लनवेदन उपर छलफल र लनणिय प्रवक्रयालाई प्रभावकारी वनाइनेछ । न्त्यायीक कायि सम्पादनलाइ 
सहि सरल र प्रभावाकरी वनाउन काननुी साक्षरता तथा मेललमलाप कायिक्रम सञ्चालन गररने छ। 

८७.  प्रत्येक विामा भएका मेललमलापकतािलाई पनुताििकी ताललम ददइ सवक्रय वनाइनेछ भने थप 
मेललमलापकतािको खोिी हनुेछ । सवै विाका विा सदस्यहरुलाई न्त्यावयक अभ्यास सम्वन्त्िी ताललम 
ददइ स्थानीय सानालतना झैझगिा स्थानीयस्तरमा मेललमलाप गने अभ्यास गररनछे । 

अन्त्य महत्वपूणि ववर्यहरु 

८८.  मंगला गाउँपाललका अन्त्तरगत बिार ववकास भैसकेका स्थानहरु र विार उन्त्मखु स्थानमा फोहरमैला 
व्यवस्थापन गनि ल्याण्िवफल साईटको खोिी गने र बिार क्षेरको फोहरमैला व्यवस्थापन गने 
गररएको ल्याण्िवफल साईटको सरुस्क्षत व्यवस्थापन गदै बिार क्षेरमा क्रमश: ढल लनकासको समेत 
व्यवस्था गदै िाने कायिलाइ लनरन्त्तरता ददइने छ। 

८९.  मंगला गाउँपाललका अन्त्तरगत रहेका हरेक गाउँटोल तथा वस्स्तका नागररकहरुको सामवुहक 
बैठक/भेला गनिका लालग उनीहरुको पायक पने स्थानमा एकीकृत सामदुावयक भवनको लनमािण तथा 
व्यवस्थापन गनि सहयोग गररने कायिलाई लनरन्त्तरता ददईने छ। 

९०.  यस गाउँपाललका क्षेरमा पाईने भौगोललक तथा पयािवरणीय वहसाबले सम्भव हनुे उच्च मूल्यदरका 
ििीबटुी प्रिालतहरुको व्यवसावयक खेलत ववस्तारलाई प्राथलमकताका साथ अगालि बढाउने गरी 
०७४/०७५ बर्ि देस्ख शरुु गररएको िलिवटुी खेती र प्रववलिलाई आगामी आलथिक वर्िमा थप 
ववस्तार र ववकासका लालग वन तथा वातावरण क्षेरमा पयािि विेट व्यवस्था गररने छ।  

९१.  गाउँपाललका क्षेरमा रहेका खाली, पलति, चउर, नदी उकास क्षेर तथा सिक वकनाराको खाली 
स्थानहरुको लगत तयार पारी भ-ूक्षय रोकथामका लालग स्थानीय सहभालगताको आिारमा पोवर्ला 
भईूँ तथा िाले घाँस, अलम्रसो, बाँस लनगालोको व्यापक वकृ्षारोपण गरी हराभरा गराउने नीलतलाई 
लनरन्त्तरता ददइने छ। 

९२.  स्थानीय समदुायको अग्रालिकारलाइ व्यवहाररक रुपमा प्रत्याभतू गराउन वनको ददगो व्यवस्थापन, 
संरक्षण तथा उपयोगमा समदुायको स्िम्मेवारी अलभववृद्ध गदै वनक्षेरवाट अलिकतम लाभ उठाइ 



न्त्यायोस्चत ववतरणको माध्यमवाट स्थानीय समदुायको आलथिक सामास्िक पयािवरणीय र भौलतक 
लगाएतका ववकासको क्षेरमा महत्वपूणि योगदान परु् याउने साथै आलथिक समवृद्ध र ददगो ववकासको 
लक्ष्य प्रालि गनि थप योगदान परु् याउने लनलत ललइने छ। 

९३.  मंगला गाउँपाललकामा उद्योग तथा स्वरोिगारको पूवाििार तयार पादै  ×एक बस्ती एक उद्यम, 
एक व्यस्क्त एक सीप× को अविारणा अनसुार आगालम १० वर्ि सम्ममा बेरोिगारीताको अन्त्त्य गने 
ददशामा सम्पूणि वक्रयाकलापहरुलाई केन्त्रीत गने नीलत ललइने छ।  

९४.  गाउँपाललकामा रहेको रोिगार सूचना केन्त्रलाई थप प्रभावकारी वनाउदै, संघीय सरकारको 
सहयोगमा सञ्चालन हनुे प्रिानमन्त्री रोिगार कायिक्रममा बेरोिगारहरुलाई आवद्ध गराउने, 
गाउँपाललकाको समेत लागत साझेदारी िटुाई प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररनेछ । 

९५.  संघीय सरकारको लघ ुउद्यम ववकास कायिक्रमसँग गाउँपाललकाको समेत थप लागत साझेदारीमा 
लसपमूलक ताललमहरु, घरेल ुतथा सानाउद्यम ववकास गररनेछ । 

९६.  गाउँपाललका अन्त्तरगत सञ्चालन हनुे ऐलतहालसक तथा साँस्कृलतक वा अन्त्य कुन ैपलन स्थानीय पविहरु 
गाउँपाललकाले आफै आयोिना गरेकोमा बाहेक अन्त्य अवस्थामा लनयमपूविक दताि भएका 
सँघसँस्थाहरुले गाउँपाललकाको पूवि स्वीकृलत ललएर ववद्यालयको पठन पाठनमा अवरोि नआउने गरी 
बढीमा ५ ददन मारै सञ्चालन गनि पाईने व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददइने छ। 

९७.  दललत, िनिालत, मवहला, अपाङ्गता भएका नागररक, द्धन्त्द वपलित, यूवा, ज्येष्ठ नागररक, बालबाललका 
समेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने खालका कायिक्रमहरु संचालन गदै आइरहेकोमा उक्त क्षेरका 
नागररकहरुको चाहना, आवश्यकता र पेश भएको प्रस्तावना-परको आिारमा कायिक्रमहरु छनौट 
गरी प्राथलमकता साथ सञ्चालन गने नीलत लाइ लनरन्त्तरता ददइने छ। 

९८.  संघीय सरकारको “बस्स्त ववकास, शहरी योिना तथा भवन लनमािण सम्बस्न्त्ि आिारभतू लनमािण 
मापदण्ि, २०७२” अनसुार यस गाउँपाललकाको लालग वस्ती ववकास तथा भवन लनमािण सम्वन्त्िी 
कायिववलिलाई गाउँपाललका भगूोल र वनावट सहुाउदो वनाइ वनाई कायािन्त्वयनमा ललगनेछ ।  

९९.  गाउँपाललका क्षेरकारहेका ववशेर् प्रकारका भवन, वस्ती, मोटरवाटो लगायतका संरचनाको स्थान र 
भगूोल ववशेर्रुपमा बलगिकरण मापदण्ि तोकी पालना गररने छ। 

100. मंगला गाउँपाललका अन्त्तगित सञ्चालन हनुे भौलतक पूवाििार ववकासलाई स्थानीय नागररकहरुले 
थप अपनत्वको अनभुतूी गरुन ्भनेर यस्ता योिना तथा कायिक्रमहरु सञ्चालन गदाि कस्म्तमा 10 देस्ख 
15 प्रलतशत रकम बराबरको स्थानीय िनसहभालगता (नगद, वस्त ुवा श्रम) िटुाउनकुा साथै भौलतक 
पूवाििार तफि को पुसँ्िगत खचि तफि  कट्टा हदैु आएको ४% प्रशासलनक व्यवस्थापन खचि/कन्त्टेन्त्िेन्त्सी 
रकमलाइ लनरन्त्तरता ददइ एक प्रलतशत रकमलाइ मंगला कोरोना प्रकोप कोर्मा र वाँकी रकम योिना 
तथा कायिक्रममा खचि गररने छ। 

101. मंगला गाउँपाललका अन्त्तगितका श्रोत र सािनको पररचालनबाट सम्पन्न गनि नसवकने योिना तथा 
कायिक्रमहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष ववशेर् अनदुान समपरुक अनदुान र सशति 



अनदुानको रुपमा पेश गरी उक्त योिना तथा कायिक्रमहरु प्राि गनि ववशरे् पहल समेत गररन े
छ।ठूला योिनाहरुको लालग लिपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश सरकार तथा केन्त्र 
सरकारबाट बिेट प्राि गनि अलिकालिक माग गररनेछ । 

102. मंगला गाउँपाललका क्षेर भएर वग्ने म्याग्दी नदीले खेलतयोग्य िलमन तथा वस्तीलाइ परु् याएको 
क्षलतलाइ संरक्षण गनिका लालग गाउँपाललकावाट तयार पाररएको म्याग्दी खोला नदी लनयन्त्रण ववस्ततृ 
पररयोिना प्रलतवेदनलाइ आवश्यक कायािन्त्वयन गनिका लालग प्रदेश र संघीय सरकार संग समन्त्वय 
सहकायि गरी प्रवक्रया बढाइने छ । 

103. नागररकको आिारभतू आवश्यकता रहेको बासको लालग खरले छाएका घरहरुलाई ववस्थावपत 
गरर ककि ट पाता छाउने नीलतलाई सरुस्क्षत नागररक आवास कायिक्रम अन्त्तगित लनरन्त्तरता ददईने छ। 

104. गाउँपाललका क्षेरमा कायिक्षेर रहेका उत्पादन तथा सेवामलुक सहकारी संस्थाहरु र ववस्त्तय 
क्षेरको सदुृढीकरण साथै खोलौं वैक खाता भने्न अविारणालाइ कायािन्त्वयन गदै िनताको घरदैलोवाटै 
आलथिक कारोवार गनि सक्ने गरर वैकं ववस्त्तय संस्था तथा सहकारीसंग समन्त्वय र सहकायि गरर 
आलथिक कारोवार सरुस्क्षत, व्यवस्स्थत र लमतव्ययी तररकाले भय रवहत वातावरणमा संचालन गनि 
प्रोत्साहन गररने छ। 

105. गाउँपाललका क्षेरलभर रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई लनयमन गने तथा ववलभन्न क्षमता ववकासका 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ भने वैक तथा ववस्त्तय संस्थासँग सहकायि गरी ववत्तीय साक्षरता 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

106. कृवर् सहकारीलाई प्रोत्साहन गरी अनदुान, कृवर् ऋण प्रदानका लालग आवश्यक समन्त्वय गररन े
छ।सहकारी माफि त बाख्रा पालन, स्चस्यान केन्त्रको लनमािण सञ्चालनको लालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

107. स्थानीय केवल नेटवकि , लिसहोम, इन्त्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग अन्त्तरवक्रया गरी काननु र 
आचारसंवहताको पालना गराउने तथा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गररनेछ । 

108. गाउँपाललकाको सवै घरिरुीमा ववद्यतु सेवा पलुगसकेकोले ववद्यतु लाइनलाई थप व्यवस्स्थत गरी 
उज्यालो गाउँपाललका घोर्णा गररनेछ । स्थानीय लघ ुववद्यतुको संरक्षण गरी उपयोग गररनेछ । 

109. मंगला गाउँपाललकावाट संचालन हनुे आयोिनामा काम गने श्रलमकहरु 15 (पन्त्र) िनाको 
सामवुहक दघुिटना ववमा गने लनलतलाइ लनरन्त्तरता ददइने छ।  

110. गाउँपाललका स्तरका उत्कृि कृर्क, आमा समूह, ववद्यालय, वाल स्शक्षा सहिकताि, यवुा क्लव, 
स्वास््य कमी, मवहला स्वयं सेववका, खेलािी, उपभोक्ता सलमलत समेतलाइ प्रोत्साहन गने र 



गाउँपाललकामा उत्कृि कायि सम्पादन गने िनप्रलतलनिी र कमिचारीलाइ परुस्कृत गने लनलतलाइ 
लनरन्त्तरता ददइने छ। 

111. मंगला गाउँपाललका विा नं. ३ पखरे िल्केनीमा रहेको प्राकृलतक तातोपानी कुण्िको संरक्षण 
तथा उपयोग गनिका लालग कायिक्रम वनाइ प्रकृया अगालि वढाइने छ। 

112. मंगला गाउँपाललका विा नं.३ झाँक्रीपानी, विा नं. २ वहदी र विा नं. ५ चाँगामा स्चया र वटमरु 
तथा अन्त्य िलिबटुी खेलतका लालग अध्ययन कायिको थालनी गररने छ। 

113. मंगला गाउँपाललकाको असाह्य वालवाललका र असाध्य रोग (मटुु, मगृौला, क्यान्त्सर, 
एचआइभी/एड्स आदद) लागेको प्रमास्णत भएको व्यस्क्त ववपन्न असाहय आलथिक रुपमा कमिोर 
नागररकको लालग अध्यक्षसंग सहायता कायिक्रम अन्त्तरगत सहयोग कायिलाई लनरन्त्तरता ददइने छ। 

114. सभा सम्मेलन बैठक भेला गनि गाउँपाललका केन्त्रमा वहउुदे्दश्यीय सामदुावयक सभाहल लनमािण 
गररनेछ । 

115. यस गाउँपाललकाको गौरवका योिनाहरु संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट बिेट लगानीको लालग 
आवश्यक प्रकृयाहरु पूरागरी अलिकालिक माग गररनेछ । 

116. चाल ुआलथिक बर्िदेस्ख संयकु्त लगानीका आयोिना कायािन्त्वयनका लालग आवश्यक रकम सवहतको 
समपरुक कोर्को व्यवस्थापन कायिलाइ लनरन्त्तरता ददइने छ।  

117. यस गाउँपाललका क्षेरमा आकस्स्मक रुपमा हनुे दूघिटना तथा ववपदमा परेका नागररकहरुलाइ 
तत्काल राहत प्रदान गनि अध्यक्षसंग ववपद सहयोग कायिक्रम अन्त्तरगत सहयोग कायिलाई लनरन्त्तरता 
ददइनेछ । 

118. सूचनाको हक सम्वन्त्िी ऐन, २०६४ बमोस्िम सावििलनक लनकायमा रहने सावििलनक सरोकारका 
सूचनाहरुलाइ नागररकको सूचनामा पहुँच सलुनस्ितताको लालग गाउँपाललकको वेवसाइट माफि त ्
प्रकास्शत गरी Pro-Active Discloser लाइ कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ।गाउँपाललकाबाट भए गरेका 
सम्पूणि कामकारवाहीको ववर्यमा नागररकलाई सूसूचीत गने तथा माग भएको सूचना समयमै उपलब्ि 
गराउने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

119. मंगला गाउँपाललका क्षेरलभर हनु सक्ने ववपद िोस्खमको अध्ययन गरी तयार पाररएको ववपद 
प्रलतकायि योिनालाई कायािन्त्वयन गरी ववपद व्यवस्थापन कायिलाई प्राथलमकता ददइनेछ । 



120. िलवाय ुपररवतिको कारण कृवर् तथा पशपुालन क्षेर, वातावरण क्षेरमा परेको असर, प्राकृलतक 
ववपत्ती रोगव्यािी िस्ता समस्याहरुको समािान गनि र त्यसप्रलत अनकूुलनका कायिक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछ । 

121. संघीय सरकारसँगको सहकायिमा गाउँपाललकाक्षेरका गररव घर पवहचान, कृर्क सूचीकरण, 

बेरोिगार अलभलेस्खकरण, मिदरु अलभलेस्खकरण, बैदेस्शक रोगारीमा रहेको व्यस्क्तहरुको 
अलभलेस्खकरण कायिहरु गररनेछ । 

प्रमखु अलतथी, ववस्शि अलतथी, अलतलथ एवं गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु  

 प्रस्ततु नीलत अनसुार मंगला गाउँपाललकाको बिेट तथा कायिक्रम तयार पारी प्रस्ततु हनुे कुरामा 
सम्पूणि सदस्यज्यूहरुमा ववश्वस्त गराउन चाहन्त्छु । प्रस्ततु नीलतलाई यसकै ममि र भावना अनसुार 
कायािन्त्वयन गनिका लालग आवश्यक ऐन, कानून तथा लनदेस्शकाहरुको तिुिमा सम्बस्न्त्ित ववर्यगत 
सलमलतद्वारा तयार गररने छ। प्रस्ततु नीलतको ममि र भावना अनसुार बनाईएका सबै ऐन, लनयमहरुको 
लागू गररने छ। समाि पररवतिनको यस महत्वपूणि र अत्यावश्यक कायिमा आम मंगला 
गाउँपाललकाबासीहरुको सदैव पूणि साथ, समथिन र सहयोग रवहरहने छ भने्न अपेक्षा राख्दछु। 

  अन्त्तमा, ववगद् आ.व.हरु देस्ख हालसम्म यस गाउँपाललकाको ववकास र समवृद्धका लालग 
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका तफि बाट ववलभन्न शीर्िकका योिनाहरुमा यथेि बिेट ववलनयोिन 
गनि, गराउन ववशेर् भलूमका खेल्न ुहनुे लनवतिमान संसद श्री भपूेन्त्र बहादरु थापा तथा गण्िकी प्रदेश 
सरकारका लनवतिमान मन्त्री तथा गण्िकी प्रदेश सभाका सदस्य श्री नरदेवव पनु मगरज्यूलाई ववशेर् 
िन्त्यवाद सवहत आभार व्यक्त गनि चाहन्त्छु। साथै यस गाउँपाललकाको नीलत तथा कायिक्रम तयार 
पानि ववलभन्न तररकाले सहयोग परु् याउन ु हनुे पाललकाका आम नागररक, कमिचारी तथा अन्त्य 
महानभुावहरु प्रलत पलन कृतज्ञता प्रकट गनि चाहन्त्छु। यहाँहरु सबैसङ्गबाट आगामी ददनहरुमा पलन 
लनरन्त्तर सहयोग, सद्भाव र सहकायिको अपेक्षा राख्दछु। 

िन्त्यवाद! 

२०७९ साल असार १० गते शकु्रवार। 


