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गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 



  उपस्स्थत गाउँपाललकाका उपाध्याक्षज्यू, गाउँ कायपुाललकाका सदस्यज्यूहरु,गाउँसभाका 
सदस्यज्यूहरु,प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत,गाउँपाललकाका कमचुारीहरु,पत्रकारज्यूहरु एवं  उपस्स्थत 
सम्पूण ुमहार्भुावहरु, 

संघीय लोकतास्रत्रक गणतरत्रात्मक शासर् प्रणालीलाई स्थार्ीय तह देस्ख रै् सदुृढीकरण गरी  
स्थार्ीय तहमा वविावयकी,कायकुाररणी र रयावयक अभ्यासलाई संस्थागत गर् ुर्ेपालको संवविार् 
वमोस्िम गठित स्थार्ीय सरकारको प्रमखुको रुपमा मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु
२०७६/०७७  र्ीलत तथा कायकु्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गर् ुपाउँदा मैले आफूलाइ 
गौरवास्रवत भएको महससु गरेको छु । 

 

र्याँ पररवतरु् पलछ आम र्ागररकले अवश्य पलर् र्याँपर्को अपेक्षा र आशा गर्ु ुअस्वभाववक 
होईर् । यसरी र्याँपर्को अपेक्षा गदै गदाु प्राप्त हरु् ेहरेक प्रकारको र्याँपर्को दीगोपर्ा प्रलत 
पलर् हामी सिग हदैु  आगामी आलथकु वर्मुा मंगला गाउँपाललकामा सञ्चालर् हरु्े ववकासका 
वक्रयाकलापहरुलाई िरु्सकैु प्रकारले पलर् दीगो तथा एकीकृत तवरले अगालि वढाई समदृ्ध मंगला 
गाउँपाललका वर्ाउर्को लालग वास्तववकतालाई हृदयगंम गदै र्ीलत तथा कायकु्रमहरुको तिूमुा 
गरेकोछु ।  

राष्ट्रलाई लर्रङु्कश सामरती शासर्प्रणालीको अधँ्यारो यगुबाट िर्ताका प्रलतलर्लिमाफुत राज्य संचालर् 
गरे् संघीय लोकतास्रत्रक गणतरत्रको उज्यालो यगुमा पयुाुउर् ेक्रममा िीवर् उत्सग ुगर्ुहुरु् ेसम्पूण ु
ज्ञात अज्ञात सवहदहरुप्रलत भावपूण ुश्रद्धाञ्जली अपणु गदुछु । रावष्ट्रयता,लोकतरत्र र िर्िीववकाको 
आरदोलर्मा अगवुाइ गर्ुहुरु् े सम्पूण ु अग्रिहरुको योगदार्को उच्च सम्मार्सवहत स्मरण गर् ु
चाहरछु । 

आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

 

 

१. लोकतरत्रको आिारस्तम्भको रुपमा एवं िर्ताले महससु गर् ु सक्र्े र भेट्र् सक्र् े
सरकारको रुपमा रहेको स्थार्ीय सरकारसंग िर्ताको ववकास प्रलतको उच्च आकांक्षालाई 
समोस्चत सम्वोिर् गदै समग्र गाउँपाललका समवृद्ध तफु लतव्र गलतको यात्रा तय गर्ु ुपरे् 



अवस्थामा हामी स्थार्ीय सरकार रहेको छौँ ।यस ववचमा स्थार्ीय सरकारको स्वरुपलाई  
संवविार् प्रदत्त व्यापक क्षेत्रालिकार भएको वललयो स्थार्ीय सरकारको रुपमा रुपारतरण 
गरे् प्रवक्रयालाई संगसंगै र साविार्ीपूवकु अस्घ बढाउर् ु परेको छ । यस्तो िवटल र 
चरु्ौलतपूण ुमोिमा लोकतरत्रको संस्थागत ववकास गर् ुसदा सिग र संवदेर्शील रवह हाम्रो 
सरकार लर्ररतर काम गदै, र्लतिा मलुक उपलव्िी प्रालप्तको लालग  अस्घ बढ्दैछ । 

२. र्ेपालको संवविार्ले पररकल्पर्ा गरेको तीर् तहको सरकार, त्यसका अलिकार क्षेत्र र 
संघ,प्रदेश र स्थार्ीय सरकारववचको सहकाय,ुसमरवय र सहअस्स्तत्व समेतको मम ुअर्सुार 
र्ेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रस्ततु गरेको ठदगो ववकासको लक्ष्य प्रालप्तसवहतको र्ीलत 
तथा कायकु्रम समेतलाई ह्दयंगम गरी तथा हाम्रो स्थार्ीय सरकार संचालर्को दईु वर्कुो 
अर्भुव र गाउँसभा माफुत पाररत ऐर् लर्यम तथा कायवुवलि समेतका आिारमा आलथकु वर् ु
२०७६/०७७ र्ीलत तथा कायकु्रम तय गररएको छ ।  

आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

३. स्थार्ीय सरकार िर्भावर्ा, िर्आकांक्षा र आवश्यकताका आिारमा स्थार्ीय र्ागररकको 
िीवर्स्तरमा सिुार गर् ुतथा ववकास र  अपेक्षा पूरा गर् ुववलभन्न चरु्ौलतलाइ सामर्ा गदै दृढ 
संकल्पका साथ अगालि बवढरहेको छ । भौलतक संरचर्ा पयाुप्त र्हरु्,ुकमचुारी र अरय 
स्रोतसािर्को कमी हरु् ुतथा संघ,प्रदेश र स्थार्ीय तहवीच आयोिर्ाको वगीकरण समयमा 
र्हरु् ुिस्ता अर्ेकर् प्रलतकूलताका बाबिदु स्थार्ीय सरकारले आलथकु वर् ु२०७५/०७६ 
मा हालसल गरेका केही महत्वपूण ुउपलस्व्िहरु यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गर् ुचाहारछु 
। 

 4. र्ेपालको सरदभमुा स्थार्ीय सरकार र्वीर्तम प्रयोग भएकाले स्थार्ीय सरकारको 
सशुासर्,ववकास र समवृद्धको लालग स्थार्ीय सरकार सञ्चालर्का क्रममा स्थार्ीय तहलाई प्राप्त 
अलिकार क्षेत्रलभत्रका ववर्यमा १९ वटा महत्वपूण ुऐर्,लर्यम,लर्देस्शका,कायवुवलि र मापदण्ि 
िारी भई कायाुरवयर्मा आएका छर् ्। यसबाट स्थार्ीय सरकारलाई संवविार् एवं कार्रु् 
वमोस्िम प्रदत्त वविावयकी अलिकारको संस्थागत हुंदै गएको र गाउँपाललकामा कार्रु्ी र 
कायवुवलिगत आिार तयार भई काम कारवाहीमा थप सहिता आएको छ ।  

५.स्थार्ीय तहमा रयावयक अभ्यासलाई संस्थागत गर् ुर्ेपालको संवविार् र कार्रु् वमोस्िम 
रयावयक सलमलत गिर् भई रयावयक सलमलत समक्ष दताु भएका वववादहरुको आपसी छलफल 
र मेललमलापको माध्यमबाट समािार् गररएको छ । स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर्,२०७४ 



को दफा ४७ ले व्यवस्था गरेको रयावयक सलमलतको अलिकार के्षत्रको मेललमलापको 
माध्यमबाट वववाद समािार् गर् ुप्रत्येक विामा मेललमलाप केरर गिर् गरी उक्त केररको 
संयोिक समेत तोवक रयावयक सलमलतबाट सूस्चकृत गरेको मेललमलापकताुबाट  कामकारवाही 
अगालि ववढरहेको कुरा अवगत गराउर् चाहरछु साथै रयावयक सलमलतमा हाल सम्म दताु भएका 
मदु्धा दताु भएका संख्या ५२, मेललमलाप तथा छलफलको माध्यमवाट समािार् गररएका मदु्धा 
संख्या ४३ वटा र समािार् हरु् वाँकी संख्या ९ वटा रहेका छर् ।  

6. गाउँपाललका लभत्रको ऐलतहालसक महत्व,परुातास्त्वक वस्त,ु कला, संस्कृलतको संरक्षण तथा 
पयटुर्को प्रविरु् गर् ु वाि ु रं्.०३ झाँक्रीपार्ी र विा रं्. १ टोड्केलाई सांस्कृलतक तथा 
पयटुकीय क्षेत्रको रुपमा घोर्णा गर्ुकुा साथै सामदुावयक होम स्टे दताु गरर ताललम प्रदार् 
गररएकोछ र विा रं्. ३ झाँक्रीपार्ीमा भ्यूटावर, पयटुर् पदमाग ुलगाएत अरय पवुाुिारहरु 
लर्माुण  गररएको छ । 

९.ढंुगा,लगट्टी,बालवुा,माटो आठद प्राकृलतक एवं र्दीिरय वस्तकुो ववक्री तथा लर्कासी शलु्क 
दस्तरु संकलर् गर् ुगाउँपाललका के्षत्रलभत्रका वगर घाटहरुको र्याँ थप स्थार्हरुको पवहचार् 
गरी प्रारस्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भइ सो सम्वस्रि आय िेक्का समेत सम्झौता गरी 
स्थार्ीय कर संकलर्को दायरा वढाउर्े कायलुाइ प्राथलमकतामा रास्ख आस्रतरक आयलाई 
ववृद्ध गदै ललगएकोछ साथै  व्यवसाय दताु,होमस्टे दताु लगायत र्याँ आरतररक स्रोतको 
दायरा फरावकलो बर्ाई चाल ुआलथकु वर् ु०७५/०७६ अर्मुालर्त आरतररक आय प्राप्त भै 
सकेको छ ।  

१०. ववद्यालय स्शक्षाको गणुस्तर अलभववृद्ध र ववद्यालय शशुासर् तथा व्यवस्थापर्मा सिुार गर् ु
ववद्यालयका प्रिार् अध्यापक तथा व्यवस्थापर् सलमलतका पदालिकारी संग लर्ररतर अरतरवक्रया 
संचालर् गररएको छ । स्थार्ीय स्तरको शैस्क्षक ज्ञार्, सीप र प्रववलिको संरक्षण, प्रवदुर् र 
स्तरीकरण गर् ुगाउँ स्शक्षा सलमलतको गिर् भइ वक्रयास्शल रहेको कुरा अवगत गराउ चाहरछु 
।तहगतरुपमा सरुय दरवरदी भएका ववद्यालयहरुलाइ लागत सहभालगताको आिारमा १० 
िर्ा स्शक्षको व्यवस्था गरर स्शक्षक आपूलतकुो समस्यालाइ कम गरीएकोछ । आिारभतू 
तहको परीक्षा सञ्चालर्, अर्मुगर् र व्यवस्थापर् गर् ु छुटै्ट कायवुवलि लर्माुण गरर कक्षा 
आिको पररक्षा मयाुठदत एवं व्यवस्स्थत रुपमा सम्पन्न गदै ललगएकोछ । 

११. प्रारस्म्भक वाल ववकास केररको सदुृढीकरणका लालग कक्षा व्यवस्थापर् गर् ु४० प्रकारका 
शैस्क्षक सामाग्रीको वकटवक्स उपलव्ि गराउर्कुा साथै वालस्शक्षा स्शक्षकलाइ व्यवस्थापर् 



सम्वरिी ३ ठदर् ेताललम प्रदार् गररएकोछ । शैस्क्षक सत्र २०७५ को र्लतिा ववश्लरे्ण गरर 
आगालम शैस्क्षक सत्रमा स्शकाई उपलव्िी अलभववृद्ध गर् ुप्रिार् अध्यापकहरुलाइ काययुोिर्ा 
लर्माुण र कायाुरवयर् गर् ुसहस्िकरण गररएकोछ । 

१२. संघीय सरकारको एक स्थालर्य तह एक प्राववलिक ववद्यालय सञ्चालर् गरे् लर्लत अर्रुुप 
मंगला माध्यालमक ववद्यालय वाववयाचौरलाइ शैक्षवक सत्र २०७६ देस्ख कक्षा ९ वाट कृवर् 
वाली ववज्ञार् ववर्यको प्राववलिकिार संचालर् गरे् गरर अर्मुलत ठदइ कायाुरवयर्मा आएकोछ 
। संघीय सरकारवाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइ सकेको र यस गाउँपाललकावाट समेत 
थप प्रोत्साहर् अर्दुार् प्रदार् गरीएको छ ।  

१३. ववद्यालयको भौलतक संरचर्ा सिुारका लालग गाउँपाललका स्तरवाट चाल ुआ.व.मा प्रयाप्त 
विेट ववलर्योिर् भइ कायाुरवर् भएको साथै संघीय सरकारको सहयोगमा ववद्यालयको भौलतक 
संरचर्ा लर्माुणमा आवश्यक सहयोग प्राप्त भइ ववद्यालयको भौलतक अवस्थामा सिुार भएकोछ 
। 

14.गाउँपाललकाको समरवयमा प्रदेश सरकारवाट पसु्ताकलय व्यवस्थापर्, ववज्ञार् प्रयोगशाला, 
कम््यूटर प्रयोगशाला र वालववकास केरर व्यवस्थापर्को लालग कायकु्रम प्राप्त भइ गणु स्तर 
सिुारमा टेवा पगेुकोछ । स्शक्षणमा सचुर्ा तथा संचार प्रववलिको प्रयोगलाइ वढाउर् 
ववद्यालयमा कम््यूटर, वप्ररटर तथा फोटोकपी मेस्शर् उपलव्ि गराइएकोछ । 

१५..गाउँपाललकाले सहभालगतामूलक योिर्ा तिुमुा प्रकृयामाफुत चाल ु आलथकु वर् ु
०७५/०७६ मा स्थार्ीयस्तरको ववकासका लालग 152 वटा वावर्कु योिर्ा बर्ाई 
कायाुरवयर् गदै गदाु िेष्ठ मसारत सम्म पूसँ्िगत प्रकृलतका योिर्ाहरुको प्रगलत कररव 84 
प्रलतशत  पगेुको छ । त्यस्तै संस्थागत सशुासर् र सेवा प्रवाह संग िोलिएका योिर्ा तथा 
कायकु्रम कररव सम्पन्न भै सकेको अवस्था छ । यसवाट िर्प्रलतलर्लिहरुको भलूमका र्ीलत 
लर्माुण र ववकास लर्माुणको अगवुाइ, अर्गुमर् एवं िर्ताको सखु द;ुखमा साथ ठदर् ेगरी 
हाम्रो सरकार सशक्त हुँदैछ । 

१६..हाम्रो सरकारले आफ्र्ो काय ुसञ्चालर् गदाु लागत रयूर्ीकरण, स्रोत सािर्को अलिकतम 
उपयोगको लालग र्ेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार संग साझेदारी एवं संयकु्त व्यवस्थापर्मा 
पूवाुिार लर्माुण लगायतका काय ुगदै आएको छ । प्रिार्मरत्री रोिगार कायकु्रममा र्ेपाल 



सरकार संग साझेदारी गरी समरवय, सहकारीता र सहअस्स्तत्वको लसद्धारतलाई स्स्वकार 
गरेका छौँ । 

१7. र्याँ संरचर्ा, कमचुारी अभाव, भौगोललक कठिर्ाई, कार्रु्ी अस्पष्टता र अरयौलताका 
बाविूद पलर् साविुलर्क सेवा प्रवाह र सशुासर्लाई पवहलो प्राथलमकता ठदंदै िर्ताको सखु 
द;ुखमा अलभभावकत्व ग्रहण गदै विा रं्.०१ कुहुँमा र्ेपाल सरकार,प्रदेश सरकार तथा 
स्िल्ला प्रशासर् कायालुय संग समरवय र सहकाय ुगदै एवककृत घमु्ती सेवा कायकु्रम 
सञ्चालर् गरी  गाउँ गाउँमा लसंदरवारको अर्भुलूत गराउर् हाम्रो सरकार सदा प्रयत्नशील 
रहेको अवगत गराउर् चाहरछु । 

१८. प्रत्येक र्ागररकलाई राज्यबाट आिारभतू स्वास््य सेवा लर्शलु्क प्राप्त गर् ु पाउर्े 
संवैिालर्क अलिकारलाई प्रत्याभतू गर् ुहाम्रो सरकारले स्वास््यकमी लगायतको सवुविा सवहत 
विा रं्. ४ वकेुर्ीमा सामदुावयक स्वास््य इकाई तथा कुहुँमा वलथङु सेरटर स्थापर्ा गरी 
संचालर्मा ललईएको छ । स्वास््य सेवा र्ागररकको घरघर सम्म ववस्तार गरी र्ागररकको 
स्वास््य सम्वस्रि मौललक हकप्रलत हाम्रो सरकार प्रलतवद्ध हदैु आएकोछ ।  

१९.कमचुारी समायोिर् पश्चात ससृ्ित कमचुारी अभावको अवस्थामा समेत कमचुारीहरुको 
उच्च कायसुम्पादर् एवं लगर्स्शलताका कारण सेवा प्रवाहमा चसु्तता आएको छ ।स्थार्ीय 
सरकारका प्रलतफलहरुलाई र्ागररक समक्ष पयुाुउर् कमचुारी वगबुाट भएको सकारात्मक 
भलूमकाको सदा सवदुा स्मरण गररर्ेछ ।  

२०.पत्रकाररता कायकु्रम माफुत संचार िगतको ववकास र ववस्तार गर् ु सम्वस्रि आिारभतू 
पत्रकाररता ताललम सम्पन्न गररसवकएको छ । यस्ता कायकु्रमका माध्यम माफुत स्थार्ीय 
सरकारका सचुर्ाको सही प्रवाहीकरण गरे् अपेक्षा ललईएको छ । त्यस्तै साविुलर्क सरु्वुाई 
कायकु्रम माफुत हाम्रो सरकारको सेवा प्रवाह प्रलतको आम र्ागररकको िारणा बझु्र् ेकाय ु
समेत गरररहेका छौँ । 

२१. मंगला गाउँपाललका के्षत्रमा रहेको उभरु भलुमको अलिकतम उपयोग गरे् तफु 
कृर्कहरुलाइ प्रोत्साहर् गर्कुा लालग अर्दुार्मा आिाररत ववववि कृवर् सामाग्री, ववउ वविर् 
र फलफुल ववरुवा, प्राराविक मल तथा अरय सामाग्री र पश ुके्षत्रमा वाख्रा, लोकल कुखरुा 
चल्ला र र्श्ल सिुारका लालग वोयर वोका  ववतरण गरर आिलुर्कीकरण गर् ुखोस्िएको छ 
।  



२२. मार्व स्वास््यलाइ सवोपरर ध्यार् ठददै रासालर्यक ववर्ाठद र रासालर्यक मलको रयूलर्करण 
गरे् लक्ष साथ प्राराविक मल र रसायर् मकु्त उत्पादर्लाई थप प्रभावकारर र उपयोगी 
बर्ाउर्लाई गाउँपाललका अरतगतुको विा रं्. २ वाववयाचौर वगरमा प्राराविक मल उत्पार् 
र विा रं्. ५ को स्शशकुल्याण माध्यालमक ववद्यालयमा मार्व मतु्र संकलर् कायकुो शरुुवात 
भइ प्रयोग गररएकोछ । 

२३. .हाम्रो सरकारले गाउँपाललका लभत्र प्राकृलतक तथा मार्वीय ससृ्ित कारणबाट हरु् पगेुका 
घटर्ाहरुको तत्कालै सम्वोिर् गरी स्थार्ीय सरकारको अर्भुलूत ठदर्े प्रयास गदै आएको छ 
। वेर्ी दरवाि सिक खण्िको फापरखेत देस्ख दखुखुोला सम्म सिक आकस्स्मक ममतु 
सम्भार गररएको छ साथै आक्सलमक दघुटुर्ामा घाइतेको तत्काल उद्धारका लालग विा रं्. 
१,२ र ३ मा हेलल्यािको व्यवस्था गररएको छ ।  सो प्रयोिर्का लालग ववपद व्यवस्थापर् 
कोर्बाट तत्काल विेट प्रवरि गर्ुकुा साथै अस्ग्र् वपिीत, वाढी वपलित, दैवी प्रकोपका क्षते्रमा 
आलथकु सहायता समेत प्रदार् गदै आएका छौँ ।  

२४.सवै विाका ज्येष्ठ र्ागररक तथा अपाङग पररचयपत्र ववतरण काय ु गाउँपाललकाको 
कायाुलयवाट गररएको छ । मवहला क्षमता तथा सशस्क्तकरण कायकु्रम लगायत लस्क्षत वग ु
संग सम्वस्रित सशतकुा कायकु्रम समेत सवै विामा संचालर् गरी सम्पन्न भै सकेको छ । 

२५. चाल ु आलथकु वर् ु २०७५/०७६ मा यस मंगला गाउँपाललकाले सिक तफु लसम 
कोत्रवाि कुहुँ टोड्के सिक खण्िको लसम खमु्ल्या स्तोरउन्नलत, वाववयाचौर सल्यार् भिुलुा 
थाइवाङ वहठद सिक खण्िको वाववयाचौर सल्यार् स्तोरउन्नलत, पोक सातववसे वरंिा सिक 
खण्िको सातववसे वरंिा स्तोरउन्नलत, साम्तङु टुर्ीवोट आभाुङ खण्िमा स्त्तोरन्नलत, पखेर वपि े
हाँसेिाँिा र वाववयाचौर पोक र्ेटा वकम्चौर सिकको स्थार्ीय पूवाुिार ववकास कायकु्रम 
माफुत स्तोर उन्नलतको काय ुगररएको छ । खार्ेपार्ी तफु विा रं्. १ थाइवाङ र विा रं्. 
२ ििुवामा एक घर एक लमटर िलित िारा लर्माुण गरर स्वच्छ खार्ेपार्ीको व्यवस्था 
गररएको छ । 

२६. मार्व स्वास््य संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेफोहर मैला व्यवस्थापर्को लालग वाववयाचौर 
विारको कुवहर् े र र्कुवहर्े फोहर वलगकुरण गराइ कुवहर्े फोहरलाइ प्राराविक मल 
उत्पादर्मा प्रयोग र र्कुवहर् ेफोहर साप्तावहक रुपमा संकलर् गरर अस्थायी ल्याण्ि वफल्ि 



साइिमा व्यवस्थापर् गररर्कुा साथै वाववयाचौर विारमा ढल लर्कास लर्माुण योिर्ा शरुुवात 
गररएकोछ।  

२७. पयटुर् पूवाुिार ववकास अरतगतु गाउँपाललकाको र्ाममा िग्गा व्यवस्था गरर प्रदेश 
सरकार र गाउँपाललकाको सह लगार्ीमा विा रं्. २ वाववयाचौरमा मंगला इरदेणी पाकु 
लर्माुण कायकुो थालर्ी गररएको छ यस कायकुा लालग लर्शलु्क रुपमा ४ रोपर्ी िग्गा दार् 
गर्ुहुरु् ेवाववयाचौर लर्वासी क्या्टेर् इरर वहादरु अलिकारी र वहाँको पररवारप्रलत गाउँपाललका 
र मेरो व्यस्क्तगत तफुवाट हाठदुक कृत्ज्ञता व्यक्त गर् ुचाहरछु । 

28.  खेलािी राष्ट्रका लालग खेल स्वास््यका लालग भने्न र्ाराका साथ माध्यालमक ववद्यालय 
स्तरीय प्रथम राष्ट्रपलत रलर्ङ स्शल्ि प्रलतयोलगता समपन्न भएकोछ । 

29. लसम कोत्रवाङ कुहुँ टोड्के सिक र मंगला इररेणी पाकुको ववस्ततृ पररयोिर्ा प्रलतवेदर् 
तयार गरर कायाुरवर्मा ल्याइएकोछ ।   

30.यस वर्कुा हाम्रा उपलस्व्िहरु उत्साहविकु छर् ्। हाम्रो सरकारले ललएका र्ीलतहरुको 
कायाुरवयर्बाट स्थार्ीय र्ेततृ्वको ववकास, शशुासर्, समदृ्धी भइ स्थार्ीय शशासर् पद्धलत 
सदुृढ  हरु्े प्रशस्त आिारहरु तयार भएका छर् ्।हरेक ठदर् एक कदम अगालि बढ्र्े हाम्रो 
सरकारको दृवष्टकोण र शैलीका  कारण सम्पूण ुमंगलावासी र्ागररको घरघरमा लसहं दरवारको 
अर्लुभत भएको महशसु गरेकोछु । 

31. गाउँपाललका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपाललका के्षत्र लभत्र रहेका ऐलतहालसक, 
साँस्कृलतक परुातास्त्तक संरचर्ा अरतगतु मि मस्रदर, पोखरी संरक्षण काय ुसम्पन्न गररएकोछ 
। 

32. प्रदेश सरकारको मखु्य मरत्री र्मूर्ा कृवर् कायकु्रम यस गाउँपाललकाको विा रं्. २, ३ 
र ५ मा कायाुरवयर् गरे् लर्णयु वमोस्िम विा रं्. २ को लसम, कोत्रवाङ र ताराखेत र विा 
रं्. ३ को ज्यालमरे, सातववसे कस्केरीलाइ समेटी र्मूर्ा कृर्क समूह माफुत कायकु्रम 
संचालर् गर् ुसमरवय गररएकोछ । 

 

 

  

 



आदरणीय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु ! 

अब म यहाँहरु समक्ष मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७6/20७7 को लालग तिूमुा 
गररएको र्ीलत तथा कायकु्रमहरु प्रस्ततु ्गरे् अर्मुलत चाहरछु । 

१. मंगला गाउँबासीको ववद्यमार् चाहर्ा र आवश्यकतालाई उपलब्ि लसलमत सािर् र श्रोतबाट 
एकै पटक र एकै आलथकु वर्मुा सम्बोिर् गर् ु सवकर्े अवस्था र्रहर्े भएकोले यी 
समस्यालाई प्राथलमकताका आिारमा क्रमशः सम्बोिर् गदै िार्े र्ीलत ललईर्ेछ । 

२. समािमा रहेका ववद्यमार् आलथकु, भौलतक, शैस्क्षक, सामास्िक/साँस्कृलतक, िातीय तथा 
लैलगक ववभेदहरुलाई रयूलर्करण गदै समतामूलक समाि लर्माुणमा िोि ठदईर् ेछ यसका 
लालग लैंलगक समार्ता तथा सामास्िक समावेशीकरणको लर्लतलाइ आत्मसाथ गरे् लर्लत 
ललइएकोछ ।  

३. स्थार्ीय ववकास प्रकृयालाई वातावरण मैत्री र दीगो ववकासको अविारणा अर्सुार अगालि 
बढाउर् सवकएर् भर् े यसले ववर्ाशलाई पलर् लर्म्त्याउर् सक्र्े भएकोले ववकासका 
वक्रयाकलापहरुलाई दीगो तथा एकीकृत ववकासको अविारणा अर्सुार स्थार्ीयबासीको 
सक्रीय सहभालगतामा गाउँपाललकाको दीगो तथा एकीकृत ववकास योिर्ा तयार पारी 
कायाुरवयर् लालग दैववक प्रकोप तथा ववपद व्यवस्थापर् कोर् स्थापर्ा गरी लागू गररर्छे  
। 

४. गाउँपाललकालाई आलथकु के्षत्रमा समेत आत्मलर्भरु बर्ाउँदै लैिार् अत्यावश्यक छ । 
त्यसैले गाउँपाललकामा कर रािश्व र गैरकर रािश्वको दायरालाई फरावकलो पादै उपयकु्त 
कर प्रणालीको अबलम्बर् गरी हरेक र्ागररकलाई कर र रािश्व अलर्वाय ुलतर्ु ुपदुछ भने्न 
वास्तववकतालाई आत्मसात गरे् र्ीलत ललईर्छे । आलथकु वर् ु०७६/०७७ लाइ  कर 
सहभालगता वर्कुो रुपमा घोर्णा गररएकोछ। 

५. समािको आलथकु समवृद्ध उपलब्ि श्रोत र सािर्को वैज्ञालर्क व्यवस्थापर् र रयायोस्चत 
ववतरण प्रणाललमा भर परे् भएकोले गाउँपाललकामा रहेका हरेक श्रोत-सािर्हरुको यथोस्चत 
व्यवस्थापर्लाई उच्च प्राथलमकता ठददै आरतररक आयको दायरालाई बढाउर्का लालग 



रािश्व/करको सम्भाव्यता अध्ययर्को आिारमा  कर रयूलर्करण गरी सवैलाइ सहभालगता 
गराइर्े र्ीलत ललईर्ेछ । 

६. गाउँपाललका अरतगतु ववद्यलुतकरण हरु् बाँवक रहेका ग्रालमण के्षत्रलाई ववद्यलुतकरण गरे् 
कायमुा संघ र प्रदेशको समरवय एवम ्सहयोगमा यथासक्य लछटो सम्पन्न गररर् ेव्यवस्था 
लमलाइर्छे । 

७. गाउँपाललका अरतरगतका भौलतक तथा अरय कुरै् पलर् ववकास प्रकृयालाई पूणरुुपले 
एकीकृत, िर्मखुी तथा पारदशी बर्ाउदै सबै प्रकारका अलर्यलमततालाई रयूलर्करण गदै 
आम र्ागररकलाई सशुाशर्को प्रत्याभलूत हरु्े व्यवस्थालाइ लर्ररतरता ठदइर् ेछ 

८.  गाउँपाललकामा हरु् सक्र् े सम्भाववत आलथकु तथा अरय अलर्यलमतताहरुलाई पूणतुः 
लर्यरत्रण तथा लर्यमर् गर्कुा लालग हरेक मवहर्ा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतले गाउँपाललका 
अध्यक्ष   समक्ष प्रस्ततु गरेको प्रलतवेदर् कायपुाललकाको बैिकमा छलफलका लालग पेश 
गररर्ेछ । समस्या र चरु्ौतीहरुको लबश्लरे्ण गरी समािार् गर् ुउपयकु्त लर्णयु गरे् लर्लत 
ललईर्ेछ ।  

९. कृवर् ुयोग्य उवरु भलूममा लसँचाईको आवश्यक व्यवस्था गदै कृवर् र पशपुालर् के्षत्रलाई 
क्रमशः व्यवसावयक बर्ाउँदै लैिार्े र्ीलत ललईर् े छ सोका लालग विा र गाउँपाललका 
स्तरको योिर्ामा आवश्यक विेटको व्यवस्था गररर् े छ साथै प्रदेश सरकार सँग भैरहेको 
समरवयलाइ अझ प्रभावकारर वर्ाउदै ललगर्छे । 

१०. स्थार्ीय उत्पादर् र बिारीकरणमा देखा परररहेको ववद्यमार् असरतलुलत मूल्यावस्थालाई 
वैज्ञालर्क तथा व्यवहाररक ढिले लर्यरत्रण तथा सरतलुर् कायम गर् ु आवश्यक परे् 
िर्चेतर्ामूलक कायकु्रमहरु सञ्चालर्मा िोि ठददै विार अर्गुमर् कायलुाइ लतव्रता ठदईर् े
छ ।  

११. गाउँपाललकाका हरेक गाउँ वस्स्तलाई ग्रालमण सिक सञ्जालमा िोलिर्े छ । यस प्रकारका 
सिकहरुलाई हररत सिकको अविारणा अर्सुार स्थार्ीय िर्सहभालगताको आिारमा समेत 
हरेक विामा पगु्र् कस्म्तमा एक र्मूर्ा सिक लर्माुण, ववकास र ववस्तारको थालर्ीलाई 
लर्ररतरता ठददै सिक वकर्ारामा वकृ्षारोपण काय ुअगालि वढाउर् ेलर्लत ललईर् ेछ । 



१२. समदृ्ध समाि लर्माुणको पररकल्पर्ालाई साकार पार्कुा लालग समािमा रै्लतकवार्, 

कतवु्यलर्ष्ठ र उत्तरदावय र्ागररकको आवश्यकता पदुछ । यसका लालग गाउँपाललकाले 
“एकीकृत समास्िक पररवतरु्का लालग प्रस्शक्षण (Schooling For Integrated Social 

Change) कायकु्रम सञ्चालर् गरे् र्ीलत   अर्सुार अर्सु्शक्षणमा िोि ठदईर्ेछ । 

१३. समािमा ववद्यमार् खस्स्कदों रै्लतकता एवम ्बढ्दो दण्िवहर्ता, उशंृ्रखलता, अशास्रत िस्ता 
अवस्थालाई लर्रुत्सावहत पादै स्थार्ीय र्ागररकलाई अववलम्ब शास्रत, अमर्चयर् तथा 
सशुाशर्को प्रत्याभलूत हरु्े गरी ववलभन्न कायकु्रमहरु संचालर् गरे् र्ीलत ललईर्े छ । 

१४. समािमा ववद्यमार् अवस्थाको िमु्रपार्, मध्यपार् तथा लागू पदाथकुो दूव्र्यसर्ीलाई किाईका 
साथ लर्रुत्सावहत पारे् लर्यमहरुको तिूमुा गरी ववद्यालय र समदुाय स्तरमा कायकु्रम लागू 
गररर्े छ । 

१५. मंगला गाउँपाललकामा आगामी ३ वर्मुा उद्योग तथा स्वरोिगारको पूवाुिार तयार पारी  
एक बस्ती एक उद्यम एक व्यस्क्त एक लसप को अविारणा ललई आगालम १० वर् ुसम्ममा 
बेरोिगारीताको अरत्य गरे् ठदशामा सम्पूण ु वक्रयाकलापहरुलाई केररीत गर् ु आ.व. 
२०७४/20७५ देस्ख थाललएको गाउँपाललका के्षत्रमा स्थापर्ा र सञ्चालर् गर् ु सवकर् े
उद्योग, व्यवसाय, व्यवसायी पवहचार्का साथै लघऔुद्योलगक क्षते्र (Micro Industrial Area) को 
स्थापर्ाको लालग लघ ुउद्यम ववकास रणलर्लतक योिर्ा तयार भएकाले उक्त योिर्ालाइ 
कायाुरवर् गररर्छे ।  

१६. मंगला गाउँपाललकामा बेरोिगाररताको अरत्य गरे् लक्ष्य अर्रुुप स्वरोिगाररताको लालग 
उद्यम तथा व्यवसाय गर् ु ईच्छुक र्ागररकहरुलाई सम्बस्रित उद्यम तथा व्यवसायसगँ 
सम्बस्रित ज्ञार्, सीप, िारणा तथा प्रववलिमूलक ववलभन्न ताललम उपलब्ि गराउर्का लालग 
प्रिार्मरत्री रोिगार कायकु्रमवाट वेरोिगार पवहचार् पश्चात प्रिार्मरत्री रोिगार 
कायकु्रमको समरवयमा कायकु्रम संचालर् गरे् आवश्यक व्यवस्था लमलाईर् ेछ  

१७. मंगला गाउँपाललकाका हरेक स्शक्षण सँस्थाहरुलाई उर्ीहरुले तयार पारेको ववद्यालय सिुार 
योिर्ा (School Improvement Plan –SIP) को आिारमा मातै्र कायकु्रमहरु प्रदार् गररर्े छ 
। स्शक्षाको गणुस्तर अलभववृद्धको लालग स्शक्षणमा सूचर्ा तथा सञ्चार प्रववलि (Information 



and Communication Technology-CIT) को प्रयोग बढाउदै ललगर्े छ । शूरय दरबस्रद 
रहेका ववद्यालयहरुमा स्शक्षक दरबस्रद थप गर्कुा लालग प्रदेश तथा संघीय सरकारमा 
आवश्यक पहल गररर् ेछ । तहगत रुपमा शरुय दरवरदी रहेका ववद्यालयहरुमा लागत 
सहभालगताको आिारमा स्शक्षक व्यवस्थपर्को कायलुाइ लर्ररतरता ठदइर्छे साथै विा 
अध्यक्ष संग स्शक्षा प्रवद्धुर् कायकु्रम संचालर् गररर्ेछ।अपेस्क्षत उपलस्व्ि परुा गर् ुर्सक्र् े
ववद्यालयहरुलाइ गाउँपाललकावाट ठददै आएको अर्दुार् कटौलत समेत गररर्े लर्लत ललइर्छे। 

१८. प्रारस्म्भक वाल ववकास केररमा कायरुत स्शक्षकहरुले रयूर्तम पाररश्रलमकमा काम गरेको 
ववद्यमार् अवस्थालाइ मध्यर्िर गदै प्रोत्साहर्को लालग आवश्यक विेटको व्यवस्था गररर्ेछ 
। 

१९. ववद्यालयका स्शक्षक तथा कमचुारीहरुलाइ तै्रमालसक रुपमा तलव भत्ता भकु्तार्ी गरे् ववद्यमार् 
व्यवस्थालाइ सम्वस्रित लर्कायवाट लर्काशा प्राप्त भइ आएमा मालसक रुपमा तलव भत्ता 
भकु्तार्ीको व्यवस्था लमलाइर्ेछ ।  

२०. स्शक्षकहरुको पेशागत ववकासका लालग गैर सरकारी संस्था संगको साझेदारीमा व्यवस्थापर् 
तथा स्शक्षण ववलि सम्वस्रि ताललम संचालर्को व्यवस्था लमलाइर्ेछ । 

२१. ववद्याथीहरुमा लकेुको प्रलतभा पवहचार् र प्रष्फुटर्को लालग ववद्याथी प्रलतभा पवहचार् कायकुम 
ल्याइर्ेछ । 

२२. योग गरौ स्वस्थ रहौं भने्न र्ाराका साथ गाउँपाललका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा सञ्चालर् 
गररर्ेछ । साथै ववद्यालय तहमा योग स्शक्षा सञ्चालर् गर् ु स्शक्षक तथा ववद्याथीलाइ 
प्रोत्साहर् गरे् लर्लत ललइर्ेछ । 

२३. ववद्यालयको शसुासर्, प्रवद्धर्को लालग ववद्यालयको प्रिार् अध्यापकलाइ िवाफदेही र 
उत्तरदावय वर्ाउर् आवश्यक कायकु्रमको व्यवस्था गररर्छे । प्रिार् अध्यापकलाइ ठदइदै 
आएको मालसक प्र.अ. भत्तामा प्रोत्साहर् स्वरुप थप रकम उपलव्ि गराउर्ेछ । 

२४.  ववद्यालय लर्ररक्षण, सपुररवेक्षण तथा स्शक्षक सहायताको लालग उपयूक्त संरचर्ा र िर् 
शस्क्तको व्यवस्था गरर कायाुरवर्मा ल्याइर्छे । 



२५. स्वास््य संस्थाको सहयोलग भलुमकामा रवह समदुायमा मवहला स्वयं सेववकाको रुपमा काम 
काि गदै समदुायमा चेतर्ा फैलाउर्े मवहला स्वयं सेववकाहरुलाइ प्रोत्सावहत गर्कुा लालग 
आवश्यक प्रोत्साहर् भत्ताको व्यवस्था गररर्छे ।  

२६. समािमा पलछ परेको वग ु मवहला, दललत, िर्िालत, वालवाललका, िेष्ठ र्ागररक 
अपाङ्ताभएका ब्यङ्कलतलाइ प्रत्यक्ष लाभ पगु्र् ेकायकु्रमलाइ प्राथलमकता ठदइर् ेछ ।मवहला 
शसक्तीकरण  सरुस्क्षत गभपुतर् र प्रिर्र् स्वास्थ तथा सरसफाइ बालबाललकाको पोर्णमा 
सिुार िस्ता मवहला लक्षीत कायकु्रमलाइ मवहला सग उपाध्यक्ष कायकु्रम सग आवद्ध 
गरीर्े छ । गाउपाललका लभत्रका स्वा्य स्थामा सतु्केरीहरु्े आमा हरुका लागी उपाध्यक्षय 
उपाहार कायकु्रम माफुत प्रत्साहार् गरीर्े छ ।वालववलकाको लागी पोर्ण सिुार कायकु्रम 
ल्याइ आ व ०७६।०७७ लाइ वहृत स्वा्य सचेतर्ा वर्कुो रुपमा घोर्ाण गरीर्े छ । 

२७. रयायीक सलमतीको के्षमता ववकास गरीर्कुो साथै रयायीक काय ुसम्पादर्लाइ सहि सरल 
र प्रभावाकरी वर्ाउर् कार्रु्ी साक्षरता तथा मेललमलाप कायकु्रम सञ्चालर् गरीर्े छ । 

२८. पस्श्चम म्याग्दी के्षत्रमा रहेको एक मात्र मंगला स्शक्षा क्याम्पसलाई वहवुवर्यक क्याम्पसमा 
रुपारतरण गर्कुा लालग आवश्यक परे् आिारभतू आलथकु, भौलतक तथा अरय व्यवस्थापकीय 
के्षत्रमा क्रमशः सहयोग गदै िार् ेर्ीलतलाई लर्ररतरता ठदइर्ेछ । 

२९. खेलािीहरु राष्ट्रका गौरव, ईज्ित र प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अरतगतु रहेका 
आम खेलप्रमेी यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उर्ीहरुको चाहर्ा र आवश्यकता अर्सुारको 
खेलकुद र यस सँग सम्बद्धसवै पक्षको ववकास, ववस्तार एवम ्व्यवस्थापर् गर् ुगिर् भएको 
मंगला गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद ववकास सलमलत माफुत गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद  
र ववद्यालय स्तरीय राष्ट्रपलत रलर्ङ स्शल्ि प्रलतयोलगता आयोिर्ा गररर्ेछ ।  

३०. मंगला गाउँपाललका अरतरगत बिार ववकास भैसकेका स्थार्हरु र विार उरमखु स्थार्मा 
फोहरमैला व्यवस्थापर् गर् ुल्याण्िवफल साईटको खोिी गरे् र बिार क्षेत्रको फोहरमैला 
व्यवस्थापर् गरे् गररएको ल्याण्िवफल साईटको सरुस्क्षत व्यवस्थापर् गदै बिार क्षेत्रमा 
क्रमश: ढल-लर्कासको समेत व्यवस्था गदै िार्े र्ीलत ललईर् ेछ । 



३१. मंगला गाउँपाललका अरतरगत रहेका हरेक गाउँटोल तथा वस्स्तका र्ागररकहरुको सामवुहक 
बैिक/भेला गर्कुा लालग उर्ीहरुको पायक परे् स्थार्मा एकीकृत सामदुावयक भवर्को 
लर्माुण गर् ुसहयोग  गररर्े कायलुाई लर्ररतरता ठदईर्ेछ । 

३२. मंगला गाउँपाललकाको समग्र पयाु-पयटुर् ववकासलाई आय–आिरु्को प्रमखु के्षत्रको रुपमा 
ववकास गर् ुपदमाग,ु सामदुावयक लि, भ्यूटवार, पाकु लर्माुण एवम ्होम स्टे कायलुाइ 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संगको सहकाय ुगदै सबलीकरण गररर्ेछ । 

३३. मंगला गाउँपाललका अरतगतु रहेका भार्ा, सँस्कृलत, साँस्कृलतक-िालमकु तथा ऐलतहालसक 
स्थलहरु कोट मस्रदर आठदको संरक्षण तथा संबद्धुर्क लालग आवश्यक 
योिर्ाहरु/कायकु्रमहरु तय गरी सञ्चालर् गररर्ेछ । 

३४. यस गाउँपाललका के्षत्रमा पाईर्े भौगोललक तथा पयाुवरणीय वहसाबले सम्भव हरु् े उच्च 
मूल्यदरका ििीबटुी प्रिालतहरुको व्यवसावयक खेलत ववस्तारलाई प्राथलमकताका साथ अगालि 
बढाउर्े गरी ०७४/०७५ बर् ुदेस्ख शरुु गररएको िलिवटुी खेती र प्रववलिलाई आगामी 
आलथकु वर्मुा थप ववस्तार ववकासका लालग वर् तथा वातावरण के्षत्रमा विेट व्यवस्था  
गररर् ेछ ।  

३५. गाउँपाललका के्षत्रमा रहेका खाली, पलत,ु चउर, र्दी उकास क्षते्र तथा सिक वकर्ाराको खाली 
स्थार्हरुको लगत तयार पारी भ-ूक्षय रोकथामकालालग स्थार्ीय सहभालगताको आिारमा 
पोवर्ला भईूँ तथा िाले घाँस, अलम्रसो, बाँस लर्गालोको व्यापक वकृ्षारोपण गरी हराभरा 
गराउर्े र्ीलतको अवलम्बर् गररर्े छ । 

३६. आम र्ागररकले पाउर् ुपरे् आिारभतू स्वास््य सेवालाई अलर्वाय ुगराईर् ेछ । यसको 
लालग मंगला गाउँपाललका अरतरगतका सबै स्वास््य ससँ्थाहरुको सदुृढीकरण गदै अलिकाँश 
र्ागररकहरुलाई पायक परे् र्स्िकको स्थार्मा स्वास््य परीक्षण केरर/सामदुायीक स्वास्थ 
ईकाई खिा गरी मालसक रुपमा लर्ःशलु्क स्वास््य परीक्षण गरे् व्यवस्था र अत्यावस्यक 
और्लिहरुको सहि आपूलत ुर ववतरणलाई सलुर्स्श्चतता गररर्ेछ ।साथै प्राथलमक अस्पतालको 
भौलतक पूवाुिार लर्माुण र संचालर्को लालग संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग 
कायारुवयर्का लालग सहकाय ुगररर्ेछ  



३७. स्वास््य ववमालाई सबै र्ागररकहरुका लालग अलर्वाय ुगररर् ेछ । मंगला गाउँपाललका 
अरतरगत बसोबास गरे् अलत ववपन्न गरीव पररवारलाई लर्ःशलु्क स्वास््य ववमाको व्यवस्था 
गर्कुा लालग आवश्यक  विेटको व्यवस्था गरीर्ेछ । 

३८. गाउँपाललका अरतरगत सञ्चालर् हरु् ेऐलतहालसक तथा साँस्कृलतक वा अरय कुरै् पलर् स्थार्ीय 
पवहुरु गाउँपाललकाले आफै आयोिर्ा गरेकोमा बाहेक अरय अवस्थामा लर्यमपूवकु दताु 
भएका सँघसँस्थाहरुले गाउँपाललकाको पूव ु स्वीकृलत ललएर ववद्यालयको पिर् पािर्मा 
अवरोि र्आउर्े गरी बढीमा ५ ठदर् मातै्र सञ्चालर् गर् ुपाईर्े व्यवस्थालाई लर्ररतरता 
गररर्े छ । 

३९. दललत, िर्िालत, मवहला, अपािता भएका र्ागररक, द्धरद वपलित, यूवा, ज्येष्ठ र्ागररक, 

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

४०. मंगला गाउँपाललका के्षत्र अरतरगतका ऐलतहालसक, परुातास्त्वक, सामास्िक-साँस्कृलतक 
महत्वका लोपोरमखु वस्तहुरु तथा सम्पदाहरुको संरक्षण, संबद्धुर् तथा व्यवस्थापर् गर्कुा 
लालग एक संग्रहालयको स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गर्कुा लालग आवश्यक प्रवक्रया अगालि 
वढाइ आगामी दइु वर् ुलभत्रमा संग्रालय स्थापर्ा गररर्े कायकुा लालग संङ्घीय एवम ्प्रदेश 
सरकारसँगको र्ीलतगत एवम ्आलथकु सहयोगमा थालर्ी गररर्े छ साथै मंगला-१ खार्ीगाउँ 
स्शवालय मस्रदर, मंगला- २ माललका मस्रदर, मंगला-३ स्चर्ाकोट, भैरवथार्, मंगला-४ 
स्शवालय मस्रदर र मंगला-५ लटे्टखोररया मस्रदर संरक्षणका लालग आवश्यक  विेट व्यवस्था 
गरीर्छे । 

४१. मंगला गाउँपाललका अरतरगत सञ्चालर् हरु्े भौलतक ववकासलाई सचुारु गर् ु“बस्स्त ववकास, 

शहरी योिर्ा तथा भवर् लर्माणु सम्बस्रि आिारभतू लर्माणु मापदण्ि, २०७२” मा उल्लेख 
भएका प्राविार्हरुलाई आिार मारदै यस गाउँपाललकाको लालग उपयकु्त र व्यवहाररक 
मापदण्ि समेत तयार पारी लागू गररर्े छ । साथै लमलत २०७५/०१/१२ गतेको दोस्रो 



गाउँसभावाट पाररत गाउँपाललका के्षत्रका सबै प्रकारका मोटरवाटोहरुको बलगकुरण 
अर्सुारको सिक मापदण्िलाई पालर्ा गररर्छे । 

४२. मंगला गाउँपाललका अरतगतु सञ्चालर् हरु्े भौलतक पूवाुिारका ववकासलाई स्थार्ीय 
र्ागररकहरुले थप अपर्त्वको अर्भुतूी गरुर् भर्ेर यस्ता योिर्ा तथा कायकु्रमहरु सञ्चालर् 
गदाु कस्म्तमा १0 देस्ख १५ प्रलतशत रकम बराबरको स्थार्ीय िर्सहभालगता (र्गद तथा 
वस्त ुवा श्रम) िटुाउर् ेर्ीलत ललईर् ेछ ।  

४३. मंगला गाउँपाललका अरतगतुको श्रोत र सािर्को पररचालर्बाट सम्पन्न गर् ुर्सवकर् ेयोिर्ा 
तथा कायकु्रमहरुलाई प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष पेश गरी उक्त योिर्ा तथा 
कायकु्रमहरु प्राप्त गर् ुववशेर् पहल समेत गररर्े छ । 

४४. व्यावसावयक कृवर् ुतथा पशपुालर्को लालग कायवुवलिको आिारमा अर्दुार्को  व्यवस्थालाई 
लर्ररतरता ठदईर्छे । 

४५. प्राराविक मल र रसायर् मकु्त उत्पादर्लाई थप प्रभावकारर र उपयोगी बर्ाउर्लाई 
गाउँपाललका अरतगतुका घर, ववलभन्न माध्यलमक ववद्यालय तथा साविुलर्क स्थलमा  
मार्वमतु्र एवं पशमुतु्र संकलर् तथा प्रयोग गरे् ववलि प्रकृयालाइ लर्ररतरता ठददै भकारो 
सिुार र शौचालयको लर्माुण गररर्ेछ । 

४६. र्ागररकको आिारभतू आवश्यकता रहेको बासको लालग खरले छाएका घरहरुलाई 
ववस्थावपत गरर ककुटपाताले छाउर् आवश्यक व्यवस्था गररर्े र्ीलतलाई लर्ररतरता ठदईर् े
छ । 

४७. आगालम आलथकु बर्देुस्ख संयकु्त लगार्ीमा आयोिर्ा कायाुरवयर्का लालग आवश्यक रकम 
सवहतको समपरुक कोर्को व्यवस्था गरीर्ेछ । 

४८. शैस्क्षक के्षत्रको समग्र ववकास र गणुस्तरमा सिुार गर् ु स्शक्षकको पेशागत क्षमता 
अलभववृद्धका लालग उपउक्त र्ीलतगत व्यवस्थाका साथसाथै आवश्यक रकम सवहतका योिर्ा 
तथा कायकु्रमहरु सञ्चालर् गररर्छेर् । 

४९.  गाउँपाललका के्षत्रमा हरु्े ववकासका गलतववलिहरुको मापर् हरु्े गरी ववकासको स्तर 
(Development Standards) लर्िाुरण गरी एकरुपता ल्याउर् आवश्यक परे् कारू्र्ी तथा 



प्राववलिकीय व्यवस्था लमलाईर्ेछ । समग्र गाउपाललकाको आवलिक र रणलर्तीक योिर्ा  
तयार पार्कुा लालग आवश्यक विेटको व्यवस्था लमलाइर्ेछ । 

५०.  गाउँपाललका के्षत्रमा कायकेु्षत्र रहेका उत्पादर् तथा सेवामलुक सहकारी संस्थाहरु र ववस्त्तय 
के्षत्रको सदुृढीकरणका लालग सहकारी ऐर्, २०७५ अर्सुार लर्यमर् गदै सहयोगको 
प्रवक्रयालाई अगालि बढाईर्ेछ । 

५१. सरुस्क्षत, स्वच्छ र सलुभ खार्ेपार्ीको व्यवस्था गर् ुलमटर िलित एकघर एकिारा खार्ेपार्ी 
योिर्ा लर्माुण गरे् र्ीलतलाई प्राथलमकताकासाथ कायाुरवयर् गरे् गाउँपाललकाको वास 
योिर्ा रणलर्लतक योिर्ा लर्माुण गरर कायाुरवर्मा ल्याउर्का लालग आवश्यक  व्यवस्था 
लमलाइर्ेछ । 

५२. सञ्चार माध्यम, सञ्चार गहृ र यसमा संलग्र् सबै पक्षको ववकास र सम्बवृद्धलाई ध्यार् ठदँदै 
स्थार्ीय तहमा समेत संस्थागत ववकास गररर्ेछ । 

५३.  द्वरद व्यवस्थापर्का लालग विा स्तरमा मेललमलाप केररको स्थापर्ा र संचालर्का लालग 
आवश्यक व्यवस्था लमलाइर्ेछ । 

५४.  मंगला गाउँपाललका के्षत्र लभत्र रहेका साविुालर्क िग्गाहरुलाई स्थार्ीय तहको 
आवश्यकताका आिारमा स्वामीत्वमा ल्याउर् ेप्रवक्रयालाइ अगािी वढाइर्ेछ ।  

५५.  मंगला गाउँपाललका वाट संचालर् हरु् ेआयोिर्ामा काम गरे् श्रलमकहरु १० िर्ाको 
सामहुीक दघुटुर्ा ववमा गरे् लर्लत ललइर्छे ।  

५६.  मंगला गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका गरीव, ववपन्न, िेहरदार तथा पछालि पारीएका / अलत 
ववपन्न पररवारका ववद्याथीहरुका लालग शैस्क्षक सामाग्री उपलव्ि गराउर् र   प्राववलिक 
स्शक्षा हाँलसल गर् ुछात्रवलृत प्रदार्का लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाइर्ेछ । 

५७.  गाउँपाललका स्तरका उत्कृष्ट कृर्क, आमा समूह, ववद्यालय, वाल स्शक्षा सहिकताु, यवुा 
क्लव, स्वास््य कमी, मवहला स्वयं सेववका, खेलािी, उपभोक्ता सलमत समेतलाइ प्रोत्साहर् 
गरे् र गाउँपाललकामा उत्कृष्ट काय ुसम्पादर् गरे्  कमचुारीलाइ परुस्कृत गरे् लर्लत ललइर्छे 
। 



५८.  कायाुलयको कामको चापको आिारमा कायाुलय समय वाहेक अलतररक्त समय काम काि 
गरे् कमचुारीहरुलाइ मालसक प्रोत्साहर्को लालग आवश्यक विेट व्यवस्था गररर्ेछ । 

५९.  दैवी प्रकोपवाट वाली उत्पादर्मा क्षलत भइ वपलित कृर्कका लालग मापदण्ि वर्ाइ राहत 
उद्धारका लालग सहयोग प्रदार् गरे् लर्लत ललइर्ेछ ।  

६०. विाको वस्तीमा आमा समूह गिर् तथा परु् ु गिर् गरर मालसक वैिक तथा वचतको 
लर्यलमतताको लालग प्रोत्साहर् स्वरुप कायाुलयको कमचुारी खटाइ व्यवस्थापर् गरे् लर्लत 
ललइर्ेछ । 

६१.  समािमा वढ्दै गएको वाल वववाह ववरुद्ध र मात ृ मतृ्यूदर कम गर् ु आमा सरुक्षा 
कायकु्रमलाइ प्रभावकारी कायाुरवर् गरे् लर्लतलाई प्राथलमकता ठदइर्छे ।  

६२.  रयावयक सलमलतको व्यवस्थापर् तथा कार्रु्ी समस्या समािार्का लालग कार्रु्ी सेवा 
परामशु सेवा करारमा ललर् ेर प्रभावकारी रयाय सम्पादर्का लालग विेट व्यवस्था गररर्ेछ 
। 

६३.  कृर्कहरुलाइ कृवर् पेशामा उत्सावहत गर्कुा कृवर् तथा पश ुमेला प्रदशरु्ीको आयोिर्ा 
गरे् साथै वाली ववमा र पश ुववमा कायकुा लालग ववमा कम्पर्ीहरुको समरवयमा ववमा गरे् 
व्यवस्था लमलाइर्ेछ ।  

६४.  मंगला गाउँपाललका विा रं्. ३ पखरे िल्केर्ीमा रहेको प्राकृलतक श्रोक तातोपार्ी कुण्िको 
संरक्षण तथा उपयोग लालग कायकु्रम वर्ाइ प्रकृया अगालि वढाइर्छे । 

६५.  मंगला गाउँपाललका विा रं्. ३ झाँक्रीपार्ी र विा रं्. ५ चाँगामा स्चया खेलतका लालग 
अध्ययर् अर्सुरिार् कायकुा थालर्ी गररर्छे । 

६६.  मंगला गाउँपाललकाको असाह्य, सहाराववर् वालवाललका र असाध्य रोग (मटुु, मगृौला, 
क्यारसर, एच आइ भी एड्स आठद) लागेको प्रमास्णत भएको र्ागररकका लालग अध्यक्ष  
संग सहायता कायकु्रम संचालर्मा ल्याउर् ेलर्लत ललइर्छे । 

६७. िुला पूवाुिार लर्माुण सम्वरिी आयोिर्ाहरु प्रलतष्पिाुको आिारमा वोलपत्रको माध्यम द्वारा 
संचालर् गररर्ेछ । 



६८. वहउुदे्दश्यीय सामदुावयक सभाहल लर्माुण प्रदेश सरकारको समरवयर् र गाउँपाललकाको 
समपरुक कोर् पररचालर् गरर सम्पन्न गररर्छे । 

६९. यस गाउँपाललकाको गौरवका योिर्ाहरु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाललकाको 
समरवयमा कायाुरवयर् गदै ललगर्ेछ । 

७०. यस गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु ०७६/०७७ मा कायाुरवयर् गररर्े योिर्ा तथा 
कायकु्रमहरु लेखा प्रणाली व्यवस्स्थत गर् ु गराउर्का लालग महालेखा लर्यरत्रकको 
कायाुलयको लर्देशर् वमोस्िम स्थार्ीय संस्चत कोर् व्यवस्थापर् प्रणाली सतु्रमा प्रवववष्ट गरी 
अलर्वाय ुलागू गररर्ेछ । 

७१. यस गाउँपाललका के्षत्रमा आकस्मीक रुपमा हरु् ेववपदका कायकु्रमहरुलाइ तत्काल ववपद 
व्यवस्थापर् गरे् गरर अध्यक्ष  संग ववपद व्यवस्थापर् कायकु्रम संचालर्मा ल्याउर्े लर्लत 
ललइर्ेछ । 

 

आदरणीय सदस्यज्यूहरु ! 

प्रस्ततु र्ीलत अर्सुार मंगला गाउँपाललकाको बिेट तथा कायकु्रम तयार गरी प्रस्ततु हरु्े कुरामा 
सम्पूण ुसदस्यज्यूहरुमा ववश्वस्त गराउर् चाहरछु । प्रस्ततु र्ीलतलाई यसकै मम ुर भावर्ा अर्सुार 
कायाुरवयर् गर्कुा लालग आवश्यक ऐर्, कारू्र् तथा लर्देस्शकाहरुको तिुमुा सम्बस्रित ववर्यगत 
सलमलतद्वारा तयार गररर्े छ । प्रस्ततु र्ीलतको मम ु र भावर्ा अर्सुार बर्ाईएका सबै ऐर्, 

लर्यमहरुको लागू गररर्े छ । समाि पररवतरु्को यस महत्वपूण ुर अत्यावश्यक कायमुा आम 
मंगला गाउँपाललकाबासीहरुको सदैव पूण ुसाथ, समथरु् र सहयोग रही रहर्े छ भने्न अपेक्षा राख्दछु 
।  

   िरयवाद ! 


