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 मंगला गाउँपाललकाको तर्ि वाट तेह्रौं गाउँसभामा पेश गररएको  वजेट तथा 
कायिक्रम  

 

गाउँपाललकाको  तर्ि वाट  गाउँसभामा गाउँ सभाको उपाध्यक्ष  तथा वजेट तजमुा सलमलतका संयोजक 
श्री  प्रमे कुमारी के्षत्रीज्यू वाट प्रस्ततु गररएको आ.ब. २०७९/८० को  प्रस्ताववत बजेट तथा  
कायक्रम  

 

 श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतलथ ज्यू  एवं सम्मालित गाउँ सभाका  सदस्य  ज्यूहरु,  
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत ज्य,ु लगायत उपस्थीत सम्पूर्िलाइ मंगला गाउपाललका तेह्ररौं गाउ 

सभामा  बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु समाहरोहमा गाउपाललकाकेा बजेट तजुिमा सलमलतको 
संयोजकको तर्ि वाट  हार्दिक स्वागत गिि  चाहान्छु  । िेपालको संवविािले पररकल्पिा गरेको 
स्थािीय सरकारको पवहलो पाँच वरे् कायिकाल सर्लतापूविक सम्पन्न भएको छ। पवहलो 
कायिकाल सर्लता पवुिक परुा गरी  मागिदशिि गिुि हिुे सम्परु्ि  जिप्रलतलििीज्य ुहरुलाइ 
हार्दिक विाइ एव िन्यवाद व्यक्त गदिछु ।यस अवलिमा संघियताको ममि र भाविालाई 
आत्मसाथ गदै जग वसाल्ि ेर इटा थप्ि ेकाम भएको छ।मंगला गाउँपाललकामा स्थािीय 
सरकार सञ्चालि गिि हामीलाई छिौट गरी घजम्मेवारी र्दिभुएकोमा सविप्रथम  आम मंगला 
गाउँपाललकावासी जिसमदुायलाई हार्दिक िन्यवाद व्यक्त गिि चाहन्छु । 

 

 ववश्वमा रै्ललरहेको कोलभड १९ को महामारी वाट घशलथल ववश्वको अथितन्त्रलाइ  रूस र 
यकु्रिको यदु्धले अझै संकट तर्ि  िकेलीरहेको छ । यस वाट िपेाल पलि अछुतो रहि सकेि 
यसको प्रत्यक्षय असर िेपालको अथितन्त्रमा समेत परी आलथिक ववृद्ध दर ज्यादै न्यिु रहेको 
सम्मालित सभालाइ अवगतिै छ।यस्तो ववर्म परीस्थीलतमा समेत यस मगला गाउँपाललकाको 
ववकास लिमािर्को कामले पूर्िता पाएकोमा यसमा प्रत्क्षय तथा अप्रतक्ष रुपमा सहयोग र 
समन्वयि गिुि  हिु े सवैलाइ िन्यवाद र्दि चाहान्छु ।महामारी तथा आलथिक संकट ववरुद्ध 
यस गाउँपाललका आफ्िो क्षमता, श्रोत र साििका साथ जवुटरहेको यस कर्िि िडीमा 
मंगलावासीको घजवि रक्षा गिे र संकट तर्ि  गईरहेको अथितन्त्रलाइ चलायमाि विाउि 
स्थािीय पूवाििार लिमािर् गिे, उत्पादि तथा आय ववृद्ध गिे, सीप क्षमता ववकास र उद्यमशीलता 
ववकास, आलथिक सामाघजक क्षेत्रको ववकास र अलिकतम रोजगारी सजृिा गिि सिाउ पयुािउि े
िीलत तथा कायिक्रम  अिरुुप घशलथल अथितन्त्रलाइ प्रगलतघशल विाउिको लागी लसमीत स्रोत 
र साििलाइ अलिकतम प्रयोग गरी वजेट लिमािर् गिे एलतहालसक यो अवसर जिमत  मार्ि त 

मलाई  प्राप्त भएकेामा म आरु्लाई अत्यन्तै भाग्यमािी  िािेको  छु । 



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

                   मंगला गाउँपाललकावासीहरुको जिभाविा, जिआकांक्षा र आवश्यकताका आिारमा 
स्थािीय आम िागररकको जीविस्तरमा सिुार गिि तथा ववकास र जिअपेक्षा पूरा गिि लसमीत 
सोंत र साििलाइ अलिकतम प्रयोगवाट समदृ्ध, समनु्नत र शान्त गाउँपाललका बिाउँि सबै 
आिारभतू समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापि गरीिे छ। भौगेाललक, प्राकृलतक,  

ऐलतहालसक, सास्कृलतक  एव पयिटकीय महत्वका दृविले अत्यन्त प्रवल सम्भाविा भएको गाउपाललका 
भएर पलि भौगोललक ववकटता प्राकृलतक एवं पयिटकीय महत्वका दृिीले ववलभन्न चिुौती ववद्यमाि 
हुँदाहुँदै पलि यस मंगला गाउँपालीकामा   ववकासका लालग हामी साम ुआएका चिुौतीहरुलाइ  

अवसरको रुपमा वदल्िे प्रयासमा हामी सवै एक भएर लागी रहेकाछौ । ववकासको क्रममा 
पछाडी परेका वगि तथा  समदुायलाई ववकासको मलु  प्रवाहमा ल्याउि, उत्पादिशील  क्षेत्रमा लगािी 
अलभबवृद्ध गरी आलथिक गलतववलिहरुको माध्यम द्वारा रोजगारी  ववस्तार गिि, कृवर् के्षत्रकेा 
व्यवसायीकीकरर् र आिलुिवककरर् गिि, सशुासि प्रवद्धिि गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कायम 

गिि ,कृवर्बाट प्रयाप्त  लाभ ललई सवै के्षत्रसम्म परु् याउि, विजंगलको सरक्षर् गदै वातावरर्ीय  

सन्तलिुलाई कायम राख्न, भौलतक पवुाििारको ववकासमा लगािी ववृद्ध गिि तथा सामाघजक 

ववकासलाई संस्थागत गरी अपेघक्षत ववकासका प्रलतर्ल हालसल गिि एव आन्तररक आयका 
दायरालाई र्रावकलेा बिाउि र आन्तररक ब्यवस्थापिलाई सशुासि मैत्री बिाई संस्थागत 

सदुृविकरर् गिुि  तथा संवविािको अिसुचुी ८ मा भए वमेाघजमको काििु लिमािर् तथा  कायिन्वयि  

गरर आत्मलिभिर उन्मखु हिुपेिे  जस्ता  चिुौतीहरु हामी साम ुरहेका छि ् । 

स्थािीयतहहरुको ववकासको माध्यमद्वारा अपेघक्षत उदेश्यहरु हालसल गिि जि लिवाघचित 

प्रलतलिलिहरुको कुशल िेततृ्व अलत िै आवश्यक भए वमोघजम िेपालको संवविाि २०७२ ले स्थालिय 

सरकारको पररकल्पिा  गरे अिसुार २०७८  वैशाख ३१ गते आम लिवािचि सम्पन्न भई दोस्रो 
कायिकालको लागी जिताको मतले हामी लिवाघचित भइ यस गाउपाललकाको िेततृ्व  सम्हालेको यो 
पवहलो गाउँसभामा अिरुा वाकी रहेका ववकास लिमािर्का कामहरुलाइ प्राथलमक्ता साथै 
लिन्तरता र्ददै िया कामको थालिी गिुि हाम्रो लागी अवसर भएको यस गररमामय सभा समक्ष 
अवगत गराउि चाहन्छु ।  गाउँपाललकाको  ववकास  तथा स्थािीय तहको सञ्चालिमा रचिात्मक 

एव लसजििात्मक सहयोगका लालग म सवै प्रलत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गदै आगामी र्दिमा समेत हामी  
जिप्रलतलििी लाई यस्तै सहयेागको लिरन्तरताको अपेक्षा गदिछु । साथै हामी जिलिवािचीत सवै 



सदस्यहरु र्ाटेर होइि जटेुर वहमुलतय  मात्र िभई सहमलतय अभ्यासवाट एक भई अगालड बिि ु

पछि, र बढ्िे छौ भने्न  सम्मालित सभा समक्ष प्रर् गदिछु । 

 

१.  कोलभड १९ को महामारीको साथै पघिम ववश्वमा भैरहेको यदु्धले घशलथल अथित्तन्त्रलाइ 
चलाएमाि हिुे गरी अलसमीत स्रोत र साििलाइ अलिकतम प्रयोग गरी  स्थािीय 
सरकारको तर्ि बाट आलथिक वर्ि २०७९/८० को वजेट यस सम्मालित सभामा प्रस्ततु 
गिि पाउँदा अत्यन्त गौरवान्दीत भएको  महशसु गरेको छु । 

२. मंगला गाउँपाललकाले आ.व. २०७९/०८० मा गाउँपाललका लभत्र उपलब्ि श्रोत, सािि 
र अवसरहरुको अलिकतम सदूपयोग गदै यस मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा 
कायिक्रमहरुको तजूिमा तथा सर्ल कायािन्वयिको र्दशा तर्ि  अग्रसर हिु ेप्रयास गररएको 
छ । यसै सन्दभिलाई आत्मसात गदै मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायिक्रम 
तजूिमाका लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरुलाई लिम्ि अिसुार संघक्षप्तमा उल्लेख गिि चाहन्छु । 

(क) लक्ष्यः  

 कोलभड १९ को महामारी  प्राकृलतक ववपती ववश्वको ववग्रदो अथितन्त्र तथा आलथिक 
संकटको यो िडीमा  उपलव्ि लसमीत सोंत र साििलाइ अलिकतम प्रयोग गरी आलथिक–

सामाघजक रुपान्तरर् सवहत स्थािीय पूघँजको ववकास गदै सामाघजक न्याय, समािता र 
सामाजवादी अथितन्त्रको आिार खडा गिे अलभयािमा पूर्िरुपमा समावहत हुँदै मंगला 
गाउँपाललकालाई कृवर्मा आत्मलिभिर, समदृ्ध, समनु्नत र शान्त गाउँपाललका बिाउँि सबै 
आिारभतू समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापि गरीिे छ  । 

 

(ख) उद्धशे्यहरुः  

• गाउँपाललकामा स्वदेशमा तथा ववदेशमा समेत रोजगारी गमुाएकाहरुलाइ  
स्थािीय स्तरमा िै रोजगारी उपलव्ि गराउिको लागी  एक वडा एक कृवर् 
/पश ुसेवा पकेट शे्रत्र िोर्र्ा गरर कृवर्मा आत्मलिभिर गाउँपाललका  बिाउँिे 
उदेश्य ललएको छ । 



• मंगला गाउँपाललका के्षत्रको ववकास प्रकृयालाई स्थािीय समदुायको सवक्रय 
सहभालगतामा र्दगो भौलतक पूवाििार ववकासका संरचिाहरुलाई अगालड बिाउिे, 

• मंगला गाउँपाललकाको केन्र देघख सबै वडाहरुमा िमूिा सडक लिमािर् सवहत 
हरेक टोलवघस्तलाई सडक सञ्जालमा जोड्िे, 

• गाउँपाललकाको आन्तररक आय बिाउिको लालग ववद्यमाि श्रोतको पवहचाि गरी 
कर प्रर्ालीमा सवैको सहभागीताको  लागी आव्हाि गरीिे छ  ।, 

• कृवर्, पशपुालि तथा वि के्षत्रको ववकासमा सहयोग गरी आय–आजििका 
वक्रयाकलापहरु सजृिा गदै पाररवाररक आम्दािीको ववृद्धमा टेवा पयुािउिे, 

• वि, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापिमा आम िागररकलाई सचेत गदै र्दगो 
व्यवस्थापिमा आवश्यक सहयोग गिे, 

• ववद्यालयहरुलाई भौलतक पूवाििारको ववकास सवहत शैघक्षक गरु्स्तरमा 
अलभववृद्ध गिे, 

• यूवा, मवहला, वालवाललका,जेष्ठ िागररक, दललत, अपाङ्गता भएका िागररकहरुलाई 
सामाघजक समावेशीकरर् तथा सशघक्तकरर् गदै मलु प्रवाहीकारर्मा टेवा 
परु् याउिे, 

• पयाि–पयिटि ववकासका लालग आिारभतू पूवाििारहरु तयार पािे, 

• ववलभन्न भार्ा तथा सँस्कृलतको संरक्षर् तथा सम्बद्धिि गिे, 

• गाउँपाललकाको सँस्थागत ववकास र आम िागररकहरुको क्षमता ववकासका 
कायिहरु सञ्चालि गिे, 

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

 

अब म चाल ुआलथिक वर्ि २०७९/०८० को वावर्िक योजिा तजूिमा, योजिा/कायिक्रम 
प्राथलमवककरर्का आिारहरु तथा प्रकृयाका वारेमा संघक्षप्तमा प्रस्ततु गिे अिमुलत चाहन्छु । 

(क) योजिा तजूिमाका आिारहरुः 
• िेपालको संवविािको अिसूुची ८ र ९ मा उघल्लघखत स्थािीय तहको एकल तथा 

साझा अलिकारको सूची, 



• िेपालको संवविािमा उघल्लघखत मौललक हकहरु, 

• िेपालको संवविाि भाग ४ अन्तगितका राज्यका आलथिक, सामाघजक ववकास, प्राकृलतक 
श्रोतको उपयोग, वातावरर् संरक्षर् सम्वघन्ि िीलतहरु, िारा ५९ को आलथिक अलिकार, 

भाग १९ को आलथिक कायि प्रर्ाली, 
• िेपाल सरकारबाट स्वीकृत संि,  प्रदेश र स्थािीय तहको कायिववस्तलृतकरर्को 

प्रलतवदेि, 

• संिीय तथा प्रदेश सरकारले अंलगकार गरेको र आवलिक योजिाले ललएका िीलत 
तथा प्राथलमकताका क्षते्रहरु, 

• संिीय सरकारले अवलम्वि गरेका आलथिक तथा ववत्तीय िीलतहरु साथै मागिदशििहरु, 
• स्थािीय तहको आवलिक योजिाले तय गरेका प्राथलमकताहरु, 

• िेपालले अन्तराविय जगतमा जिाएका प्रलतवद्धताहरु, 

• स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४, गाउँपाललकाले हालसम्म बिाएका ऐि, लियम 
एवम ्प्रचललत ऐि र लियमावलीका प्राविािहरु, 

• स्थािीय तहको आवलिक योजिाहरु, क्षेत्रगत िीलत, रर्िीलत, योजिा तथा अध्ययि 
प्रलतवदेिहरु, 

• ववकासका समसामवयक मदु्धाहरु जस्तै सामाघजक संरक्षर्, दीगो ववकास, जलवायू 
पररवतिि र ववपद् व्यवस्थापि, खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षा, लैंलगक सशघक्तकरर् तथा 
समावेशी ववकास, वाल मैत्री स्थािीय शासि, वातावरर् मैत्री स्थािीय शासि, परु्ि 
सरसर्ाई, उजाि संकट व्यवस्थापि लगाएतका अन्तर सम्बघन्ित ववर्यहरु, 

• स्थािीय तहको मध्यकाललि खचि संरचिा (MTEF) अिरुुप प्राथलमकतामा परेका 
कायिक्रमहरु, 

• स्थािीय तहले आवश्यक देखेका अन्य ववर्यहरु । 

चाल ुआ.व. मा योजिा कायािन्वयिका लसकाइ तथा उपलब्िीहरु । 

(ख) योजिा/कायिक्रम प्राथलमवककरर्का आिारहरुः 

• आलथिक ववकास र गररवी लिवारर्मा प्रत्यक्ष योगदाि परु् याउिे, 



• उत्पादिमूलक र लछटो प्रलतर्ल र्दि े(िूला आयोजिाहरुको हकमा बविमा २ वर्ि 
लभत्र सम्पन्न हिुे), 

• राजश्व पररचालिमा योगदाि परु् याउिे, 
• कृवर्मा आत्मलिभिर हिु योगदाि पयािउि े 

• सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास र सशुासिमा योगदाि परु् याउिे, 
• स्थािीय श्रोत साििमा आिाररत भई जिसहभालगता अलभववृद्ध गिे, 

• लैवङ्गक समािता तथा सामाघजक समावेशीकरमा अलभववृद्ध हिुे, 
• स्थािीय स्तरमा िै रोजगारी सजृिा गिि योगदाि परु् याउि,े 
• र्दगो ववकास, वातावरर् संरक्षर् र ववपद व्यवस्थापिमा प्रत्यक्ष योगदाि परु् याउि,े 

• समदुायलाई ववपद तथा जलवाय ुपररवतििको प्रभाववाट उत्थािघशल (Resilience) 
बिाउि,े 

• स्थाि ववशेर्को संस्कृलत र पवहचािको संरक्षर् र प्रवध्दिि गिे, 

• स्थािीय तहको आवश्यकताका अन्य ववर्यहरु , 

(ग) वावर्िक बजेट तथा योजिा तजूिमाका प्रकृयाहरुः 

• कायिपाललकाले पेश गरेको िीलत तथा कायिक्रमको स्वीकृती, 
• राजश्व परामशि सलमलतको गिि तथा सलमलतले र्दएका अगामी वर्िको लालग प्रस्ताववत 

राजश्व/करका दरहरु, सझुाव तथा लिष्कर्िहरु, 

• श्रोत अिमुाि तथा बजेट सीमा लििािरर् सलमलतले र्दएका सझुाव तथा लिष्कर्िहरु, 

• बजेट तथा कायिक्रम तजूिमा सलमलतले उपलब्ि गराएका सझुाव, कायिक्रम तथा 
लिष्कर्िहरु, 

• हरेक वडा सलमलतहरुले गाउँवघस्त र टोल टोलमा छलर्ल, छिौट तथा प्राथलमवककरर् 
गराई प्राप्त भएका कायिक्रमहरु, 

• गैर सरकारी संस्था तथा िीघज के्षत्रको सहकायिमा सम्पन्न हिुे कायिक्रमहरुको वववरर् 
माग तथा छलर्ल, 



• प्राप्त योजिा तथा कायिक्रमहरुलाई ववर्यगत सलमलतहरुमा छलर्ल तथा 
प्राथलमवककरर्, 

• सलमलतहरुबाट प्राप्त बजेट तथा योजिा/कायिक्रमहरुलाई मंगला गाउँ कायिपाललकामा 
व्यापक छलर्ल तथा गाउँसभामा पेश हिुका लालग स्वीकृलत । 

 

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

 

३. यस महत्वपूर्ि अवसरमा म सविप्रथम रािवहत,लोकतन्त्र र अग्रगामी पररवतििका लालग 
िेपाली जिताले पटक-पटक गदै आएका ऐलतहालसक जि आन्दोलि,सशस्त्र सङिर्ि, त्याग 
र बललदािको गौरवपूर्ि इलतहासलाई स्मरर् एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीलडत 
िागररकहरु प्रलत स्थािीय सरकारको तर्ि बाट हार्दिक सम्माि व्यक्त गिि चाहान्छु । 

४. संि, प्रदेश र स्थािीय तहवीचको सहकाररता, सहअघस्तत्व र समन्वय लाई प्रवदिि गदै 
जिसहभालगता, उत्तरदावयत्व, पारदघशिता सलुिघित गरी सलुभ र गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह 
गरी लसंहदरवार गाउँमै आएको अिभुलूत जितालाई र्दिपुिे अवसर, दावयत्व र चिुौती 
हालमले घस्वकार गदै आएको कुरा हामी सवैलाइ ववर्दतै छ ।  

५. आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैले यो वर्ि सम्म हालसल भएका उपलघव्िहरु 
संस्थागत गदै जिप्रलतलििमूलक लोकताघन्त्रक पद्धलतबाट िेपाली िागररकले खोजेको 
सेवा, चाहेको ववकास र पररकल्पिा गरेको समतामूलक समाजको लिमािर् गिे प्रर्ालीबाट 
लिदेघशत हुँदै समाजवाद उन्मखु उदीयमाि गाउँपाललकाको  रुपमा स्थावपत गिि यो बजेट 
केघन्रत गरेको छु ।  

६. बजेट तजुिमा गदाि मैले मूलत: िेपालको संवविाि र कािूिहरु, िेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको िीलत, कायिक्रम तथा बजेट वक्तव्य, ववलियोजि वविेयक,२०७९को लसद्धान्त 
र प्राथलमकता, लिलमित ववववि काििुहरु, गाउँकायिपाललका लिर्ियहरु तथा दीगो ववकास 
लक्ष्यलाई मखु्य आिार बिाएको छु ।साथै, ववलभन्न के्षत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त हिु 
आएका महत्वपूर्ि सझुावलाई समेत बजेट लिमािर् गदाि ववशेर् ध्याि र्दएको छु । 

 



७. स्थािीय सरकारको आन्तररक स्रोत, िेपाल सरकार  र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
अिदुाि तथा राजस्व वाँडर्ाँटलाई मलु आिार मािी यो बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 
गरेको छु । साथै, यस बजेटमा गाउँपाललकाको आफ्िो के्षत्रालिकारलभत्र कर तथा गैर 
कर राजस्व पररचालि र व्यवस्थापिलाई प्राथलमकतामा राखेको छु ।  

८. अितु्पादक तथा अिावश्यक खचि िटाउिे, पुजँीगत बजेटको अंश बिाउि े र चाल ु
खचिलाइ लियन्त्रर् गदै लमतव्यवयता ल्याउिे गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु । साथै 
कायिक्रमको छिौट, सािि स्रोतको बाँडर्ाँट र ववलियोजिमा देघखि े दोहोरोपिलाई 
न्यूिीकरर् गिि प्रशासलिक तथा प्राववलिक क्षमता, स्रोत तथा ववलियोजिका वीचमा 
सन्तलुि कायम हिु ेगरी स्रोत व्यवस्थापि गिे व्यवस्था लमलाएको छु । 

९. समाजवाद उन्मखु अथितन्त्रको लिमािर्, पररपूरक काििु तजुिमा, भौलतक पूवाििारको 
लिमािर् र व्यवस्थापि, आन्तररक स्रोतको आिार ववस्तार, उत्पादि र उत्पादकत्व 
बवृद्ध,आयोजिाको प्राथलमकीकरर्, असल शासि प्रवदिि र अन्तर सरकारी समन्वय हाम्रो 
सरकारको प्रमखु चिुौती रहेका छि ्।   

                               

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

अव म चाल ुआलथिक वर्ि २०७८/७९को आय व्ययको यथाथि घस्थलत प्रस्ततु गिि चाहन्छु । 

१०. चाल ुआलथिक वर्िमा रु ७५ लाख राजस्व पररचालि हिु ेअिमुाि रहेकोमा चाल ुआलथिक 
वर्िको वैशाख मसान्त सम्म अिमुालित आन्तररक आयको 74.97 प्रलतशतले रु 56 लाख 
22 हजार 6 सय 6 रुपैया राजस्व संकलि भएको छ । कोलभड १९ को संक्रमर् 
अथित्तन्त्रमा आएको सकटको यो िडीमा समेत राजश्व सकलि प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयि 
भएको छ ।त्यसैगरी चाल ुआलथिक वर्िको जेष्ठ मसान्त सम्म िेपाल सरकारबाट ववत्तीय 
समािीकरर् अिदुािबापत रु ८ करोड ४७ लाख  संिीय राजस्व वाँडर्ाँडबाट रु ५ करोड 
९ लाख २७ हजार २ सय १४ रुपैया प्राप्त भएको छ। संिीय सरकार वाट वि रोयल्टी 
वापतको रकम रु १० लाख ७८ हजार ४ रुपैया  प्राप्त भएको छ ।संिीय समपरुक पूजीगत 
अिदुाि  वाट रु १ करोड १० लाख रुपैया आय प्राप्त भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ववघत्तय 



समािीकरर् अिदुाि वापत रु. ६८  लाख ६४ हजार आय प्राप्त भएको छ । प्रदेश राजस्व 
बाँडर्ाँड बाट प्राप्त हिुे आय २९ लाख ६० हजार ८७  रुपैया ँप्राप्त हिु आएको छ । 
प्रदेश सम्परुक अिदुाि वाट रु 5६ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हिु आएको छ । ववलभन्न 
कायिक्रम वापत  सचुिा प्रवविी अलिकृत तलव भत्ता वापको रकम संघिय सरकार अन्तर 
सरकारी ववघत्तय हस्तान्तरर् वाट रु १ लाख ०७ हजार ४ सय ८० रुपया मात्र प्राप्त भएको 
छ । 

11. चाल ुआलथिक वर्िको सशति अिदुाि तर्ि  रु 1८ करोड ९3 लाख ३७ हजार २ सय 
50 रुपैया प्राप्त भएको छ। त्यस्तै सामाघजक सरुक्षा भत्ता बापत रु 6 करोड 54 लाख 
68 हजार 2 सय 64 रुपैया प्राप्त भएको छ ।  

12. प्रिािमन्त्री रोजगार कायिक्रम तर्ि  रु 1 करोड 6 लाख प्राप्त भएको छ ।  

13. चाल ुआलथिक वर्ि २०7८/७९को  ज्येष्ठ मसान्त सम्म चाल ुखचि कररव रु 1६ 
करोड ७४ लाख ५६ हजार ५ सय ९० रुपैया तथा पूजँीगत खचि रु ८ करोड ८४ लाख 
७७ हजार १ सय ७६ मात्र  गरी जम्मा २५ करोड ५९ लाख ३३ हजार 7 सय ६६ 
रुपैयाँ व्यय भएको छ । आलथिक वर्ि २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको यथाथि वववरर् 
,ज्येष्ठ मसान्त सम्मको आलथिक वर्ि २०७८/७९ को आय तथा व्यय वववरर् तथा संशोलित 
अिमुाि र आलथिक वर्ि २०७९/८० को अिमुालित आयव्ययको वववरर् अिसूुचीहरुमा 
उल्लेख गरेको छु ।  

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

अब म क्षते्रगत रुपमा आगामी वर्ि २०७९/८० को बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गिि चाहन्छु 
। 

सडक पूवाििार : भौगोललक आवद्धता कायम गिि, कृवर् तथा उद्योग व्यवसायको ववकास गिि, 
जिजीवि सहज गिि र उच्च आलथिक ववृद्ध हालसल गिि सिाउ पगु्िे गरी ग्रालमर् सडक 
लिमािर् तथा स्त्तोरन्नलतको लालग पवुाििार ववकास कायिक्रम सडक तर्ि  रु. 10 करोड 67 
लाख ववलियोजि गरेको छु । वडागत रुपमा ववलियोजि गरीएका योजिाहरु यसै साथ पेश 



गरेको छु । अव म गाउँपाललका स्तरवाट ववलियोजि गरीएका योजिाहरुको िाम र वजेट 
प्रस्ततु गिि चाहन्छु । 

लस.ि वववरर् वडा रकम 

१ िापङु्ग लसरु्ि  देउरालल मोटर वाटो लिमािर् ४  १० लाख  

२ लसमलचौर कुकुरववसौिा  तल्लो डडुवा मोटर वाटो लिमािर् २  २० लाख 

३ झोलङु्ग ेपलु लिमािर् योजिा सम्परुक  ५,२ ७ लाख 

४ ताराखेत सल्याि वहदी मोटर वाटो लिमािर् २  ५० लाख 

५ पखेर वपङ्गे हासे डाँडा मोटर वाटो लिमािर् सम्परुक ०३  ७० लाख 

६ शेरा कुलसिम्ला मोटर वाटो लिमािर् ०५  १० लाख 

७ 

पोक सात ववसे   ज्यालमरे   हदैु वडा ि ३ देघख ४ ि कायािलय 
सम्मको मोटर वाटो स्तरउन्नती  ३,४ १० लाख 

८ साम्टुङ्ग टुलिवोट दह आभािङ्ग मोटर वाटो लिमािर् योजिा ०३  १० लाख 

९ ज्यालमरे लसम्ले कृवर् सडक लिमािर् ०३  २ लाख 

१० 

पलु्चोक वपपलवोट पाँख ुिारा लसकुि म वटकावाङ्ग मोटर वाटो 
स्तरउन्नती ०५  ३० लाख 

११ महेश मोटर वाटो लिमािर्  ०४ १० लाख 

१२ 

लसम कोत्रवाङ्ग खघुम्लया पैयपुाटा कँुहुँ अिेरीखोला परु्ि गाउ टोड्के 
िमिुा सडम सम्परुक  ०१ 

१ करोड ६० 
लाख 

१३ ग्याववि  जालल तथा पाइप खरीद  गा.पा ३० लाख 

१४ पोक लसचाइ योजिा ०५  ३ लाख 

१५ साउिेपािी िेटा पवहरो लियन्त्रर् ०५ ४ लाख 

१६ वालोदय आ.वव  दइु कोिे भवि ममित  ०१ ४ लाख 

१७ गहते िेटा पदमागि ०५  ५ लाख 

१८ आमा समहु भवि शौचालय लिमािर् तथा व्वस्थापि ०४  ४ लाख 

१९ लटे्ट खोरीया मोटरवाटो लिमािर् योजिा ०५  ४ लाख 

२० वडा ि ३ को  कायािलय ममित तथा टसि लिमािर्  ०३ ६ लाख 

२१ वाववयाचौर वजार िल लिकास तथा वाटो ममित योजिा ०२  ५ लाख 

२२ गपेु्तश्वर आ.वव ४ कोिे भवि  ममित योजिा ०१  २ लाख 

२३ सग्राहलय लिमािर् तथा व्यवस्थापि ०२  १० लाख 

२४ परु्िगाँउ  िल लिकास योजिा  ०१ १० लाख 

२५ र्दप घशखा मा.वव  भवि  ममित तथा िल व्यवस्थापि  ०१ ३ लाख 

२६ ममित सम्भार कोर् सडक तथा अन्य  गा.पा २५ लाख 

२७ वडा ि ५ को वडा कायािलय ममित तथा टसि लिमािर् ०५  ६ लाख 



लस.ि वववरर् वडा रकम 

२८ सम्परुक  कोर्  गा.पा ८० लाख 

२९ जग्गा खरीद तथा व्यवस्थापि  गा.पा २ करोड 

३० घशक्षा तर्ि   गा.पा १करोड ८० लाख  
३१ पश ुकृवर्  कायिक्रम तर्ि   गा.पा ९५ लाख  
३२ कायिक्रम खचि  गा.पा १४ लाख 

३३ उपाध्यक्ष सग  मवहला  कायिक्रम  गा.पा ५ लाख 

३४ QAA प्रवकयाका आिार तथा मापदण्ड सम्वन्िी कायिक्रम सन्चालि 
मगला घशक्षा क्याम्पस 

 मगला घशक्षा 
क्याम्पस १२ लाख 

३५ लैवङ्गक कायिक्रम खचि  लघक्षत वगि ६ लाख 

३६ कृवर् प्रावविीक िारा सन्चालि तथा व्यवस्थापि अिदुाि मगला मा.वव ६ लाख 

३७ 
मगला घशक्षा क्याम्पस सन्चालि अिदुाि 

 मगला घशक्षा 
क्याम्पस ८ लाख 

३८ अध्यक्ष सग  उद्दार, राहत तथा पिुस्थािपिा खचि  गा.पा ४ लाख ५० हजार 

३९ उद्दार, राहत तथा पिुस्थािपिा  ववपत व्यवस्थापि कोर्  गा.पा ५ लाख ५० हजार 

अव म वडागत वजेट लसललङ्ग प्रस्ततु गिि चाहन्छु  
४२ वडा ि १    ६५ लाख  
४३ वडा ि २   ८५ लाख  
४४ वडा ि ३   ५० लाख  
४५ वडा ि ४   ३२ लाख  
४६ वडा ि ५   ७५ लाख  

 

सामाजीक ववकास  

 सामाजीक ववकास तर्ि  सशित अिदुाि समेत रु. 20 करोड 99 लाख रुपैया  
ववलियोजि गरेको छु । 

14. ववद्यालय, यवुा क्लव लगाएत ववलभन्न संि संस्थाहरुको  भवि लिमािर् तथा ममित सम्भार 
र समग्र खेलकुद  ववकासको लागी रकम रु 27 लाख तथा ववद्यालय ववलभन्न कायिक्रम को 
लालग शसित अिदुाि समेत रकम रु. 17 करोड 49 लाख रुपैया ँ ववलियोजि गरेको छु ।  

लसंचाइ तथा खािेपािी 

15. स्वच्छ खािेपािी िपगेुको गाउँवस्तीमा खािेपािी पयुािउि ेकायिक्रमलाई लिरन्तरता र्ददै 
एक िर एक िारा कायिक्रमलाई समेत अगालड बिाउि े व्यवस्था गरेकोछु साथै कृवर् 



व्यवसायलाइ प्रवद्धिि गदै उत्पादकत्व ववृद्धका लालग लसंचाइ व्यवस्थालाइ व्यवघस्थत गििका 
लालग वडा स्तरको मागमा आिाररत योजिाका लालग खािेपािी तथा लसंचाइ पवुाििार ववकास 
क्षेत्रका लालग रकम रु. 67 लाख  ववलियोजि गरेकोछु ।  

16. संिीय र प्रदेश सरकार संग समन्वय गरर सह लगािी गिेको लागी सम्पूरक रकम रु 
१ करोड 87 लाख व्यवस्था लमलाएको छु । 

शहरी ववकास 

17. आिलुिक सभ्यताको मािक िै सवुविायकु्त शहर भएको तथा स्थालिय सरकारको 
ववकासको स्वरुप शहरी पूवाििारबाटै प्रलतववघम्वत हिुे यथाथितालाई ध्याि र्ददै ववलभन्न वडामा 
माग वमोघजमको वजेट  तथा वाववयाचौर वजार र्ोहोरमैला व्यवथापि  तथा हररत  अलभयाि 
योजिाको लागी  समेत  आवश्यक वजेटको व्यवस्थापि गरेको छु । 

18. भवि तथा अन्य पवुाििार  लिमािर्को लागी   रकम रु. 4 करोड 37 लाख ४५ हजार 
ववलियोजि गरेको छु । 

पयिटि 

19. गाउँपाललका लभत्रका ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, िालमिक, परुाताघत्वक र प्राकृलतक 
सम्पदाहरुको पवहचाि, संरक्षर्, प्रवदिि एवं प्रचार प्रसार मार्ि त स्थािीय अथितन्त्रको महत्वपूर्ि 
आिारको रुपमा पयािवरर् अिकूुल पयिटि उद्योगको ववकास गिि पयिटकलाई अलतलथको 
रुपमा सम्माि गिे अलतलथदेवो भव:अलभयािलाई थप प्रभावकारी विाउि प्रिािमन्त्री  रोजगार 
कायिक्रम सग आवद्ध गरी  लिमािर् गरीि ेछ सो प्रयोजिका लागी आवश्यक वजेटको व्यवस्था 
लमलाएको छु ।  

20. उच्च आलथिक ववृद्ध, उत्पादकत्व रोजगारी र आयको ववतरर्लाई तत्काल टेवा पयुािउि े
पयिटि के्षत्रको ववकासलाई मैले जोड र्दएको छु । मंगला गाउँपाललकालाई आकर्िक, मिोरम 
र साहलसक पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा पवहचाि स्थावपत गराउिे टोड्के, झाँक्रीपािी, 
घचिाकोट र चाँगा, लगायतको व्यापक प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थापि गररिछे । पलुचोक 



गहँते झाँक्रीपािी पयिटि  पदमागि लिमािर्का लालग  ५ लाख  वजेट ववलियोजि गरेको छु  
।  

कृवर्/पश ुक्षते्र 

21. िागररकको खाद्य अलिकार सरुघक्षत गदै गररवीको अन्त्य  स्वदेश तथा ववदेशमा रही 
रोजगारी गमुाएका व्यक्तीहरुको रोजगारीके सलुिघितता तथा कृवर्मा आत्मलिभिर गाउँपाललका 
विाइ िुलो संख्यामा रहेका कृर्क पररवारको आयस्तर ववृद्ध गिि तथा सवल अथितन्त्रको 
लिमािर् गिि कृवर्को आिलुिकीकरर्, ववघशिीकरर् र व्यवसायीकरर्  प्रवविी मैत्री पवुाििार 
सहीतको कृवर् पेशा विाउि जरुरी छ । यसका लालग उन्नत बीउववजि, मलखादको व्यवस्था, 
कृवर् सामाग्री सहयोग, पशपुालि व्यवसायका लालग उन्नत जातको िश्ल सिुार र उच्च मूल्यका 
बालीको ववकास प्रवविी मैत्री पवुाििार ववकास गिि रकम रु. १ करोड ८६ लाख ५० हजार 
वजेटको व्यवस्था गरेकोछु । 

सहकारी 

22. गाउँपाललका क्षते्रमा कायिके्षत्र रहेका उत्पादि तथा सेवामलुक सहकारी संस्थािहरु र 
ववघत्तय के्षत्रको सदुृिीकरर् साथै खोलौ वैक खाता भने्न अविारर् कान्वियिको लागी  जिचेतिा 
कायिक्रम सञ्चालि गरीिे छ  साथै सहकारी के्षत्रको लियमि र पुजँी पररचालिको माध्यमबाट 
सहकारी क्षते्रलाई ववघत्तय उत्प्ररेकका रुपमा ववकास गरी स्थािीय अथितन्त्रको महत्वपूर्ि 
स्तम्भको रुपमा ववकास गरी सहकारीहरुको प्रवद्धिि कायिक्रम सञ्चालिको लागी आवश्यक 
रकमको व्यवस्था  गरेकोछु  ।  

वि,वातावरर् र ववपद व्यवस्थापि  

23. जिसािारर्मा वातावरर्ीय स्वच्छता सम्वन्िी चेतिा बिाई भौलतक ववकासबाट 
वातावरर्मा पिि सक्िे जोघखमलाई न्यूिीकरर् गदै वि, वन्यजन्त,ु पंक्षी, विस्पलत तथा जैववक 
वववविताको संरक्षर्, संवदिि र र्दगो उपयोग सम्वन्िी कायिक्रमका कायिववलि समेत पेश गरी 
कायिन्वयिको लागी  शसुासि तथा अन्तर सम्वन्िीत के्षत्र समेतका लागी  रकम रु. ६६ 
लाख वजेट ववलियोजि गरेको छु । 



24. मंगला गाउँपाललकाको असहाय, सहारावववहि वालवाललका र असाध्य रोग (मटुु, मगृौला, 
क्यान्सर, एच आइ भी एड्स आर्द) लागेको प्रमाघर्त भएको िागररकका लालग अध्यक्ष  संग 
सहायता कायिक्रम संचालि साथै प्राकृलतक प्रकोपको ममिलाई जिेुर हैि, बझेुर काम गरेमा 
मात्र ववपदको लियन्त्रर् तथा न्यूिीकरर्मा िूलो सहयोग पगु्दछ भने्न अविारर्ालाइ मध्यिजर 
गरर अध्यक्ष संग राहत उद्धार तथा ववपद् व्यवस्थापि कायिक्रमका लालग रु 4 लाख  50 
हजार वजेट वविीयोजि गरेको छु ।  

घशक्षा, यवुा  तथा खेलकुद 

25. आगामी आलथिक वर्िको बजेट ववलियोजि गदाि मैले सामाघजक रुपान्तरर् र आलथिक 
ववकासको आिारघशला रहेको घशक्षाको ववकासमा सवोपरी जोड र्दएको छु । घशक्षालाई 
प्राववलिक, व्यवसावयक तथा रोजगारमूलक बिाउँदै सक्षम, िैलतक एवं राविय वहतप्रलत समवपित 
जिशघक्त लिमािर् गिि आवश्यक वजेट लमलाएको छु । 

26. सून्य दरबन्दी भएका ववद्यलायमा लागत सहभालगतको आिारमा घशक्षक अिदुाि  र्दिे 
कायिक्रमलाइलाई लिरन्तरता र्दएको छु ।घशक्षर् सहयोग अिदुाि प्रदाि गरीएको ववद्यालयमा 
यस बर्ि समेत अिदुाि थपहिु ेब्यबस्था गरेको छू । घशक्षक दरबन्दी लमलाि तथा घशक्षक 
स्थािान्तरर् र ब्यबस्थापि लाई लिरन्तर  गररिे  ब्यबस्था लमलाएको छु । अत्यन्त न्यिु 
ववद्याथी भएको ववद्यालयलाई िघजकको ववद्यालयमा समायोजि गिि समदुायलाई प्रोत्साहि 
गररिे छ िुला ववद्यालयहरुलाई आवालसय ववद्यालयको रुपमा ववकास गिे लितीलाइ 
कायािन्वयमा ल्याउि ेप्रबन्ि लमलाएको छु । यसका लालग रु 45 लाख ववियोजि गरेको 
छु । 

27. सामदुावयक ववद्यालयको शैघक्षक गरु्स्तर अलभबवृद्धको लालग ववद्यालयमा ववद्यालय 
पसु्तालय स्थापिा, घशक्षर्मा सूचिा तथा संचार प्रववलिको प्रयोग ,ववज्ञाि प्रयोगशालाको स्थापिा 
जस्ता कायिक्रमलाई लिरन्तता र्दइि ेर्दएको छु  ।उपरोक्त कायिक्रम ससति अिदुाि र ववघत्तय 
समालिकरर् दबैु बाट हिुे प्रबन्ि गरेको छु । 



28. ५ बर्ि मलुिका बालबाललकाको बौवद्धक ववकासमा पोर्र्को महत्वपूर्ि भलूमका हिु े
भएकोले अध्यक्ष संग बालबाललका कायिक्रम संग आवद्ध गरर प्रारघम्भक बालववकास केन्रमा 
अध्ययि गिे बालबाललकाहरुलाई ववद्यालय मार्ि त प्रदाि गररि े र्दवा खाजाका अलतररक्त 
दैलिक १ लगलास दिु  उपलब्ि गराउि ेब्यबस्थाको लिरन्तरताको लागी आवश्यक वजेट 
ववलियोजि गरेको छु ।  

29. सामदुावयक ववद्यलायको शैघक्षक ब्यबस्थापि सिुार गरर सामदुावयक ववद्यालय प्रलत 
अलभभावकको ववश्वास बवृद्ध गिि आवस्यक देघखएको छ ।ववद्यालय ब्यबस्थापि सलमलत तथा 
प्रिािाध्यापकहरुको सवले ितेतृ्व र ब्यबस्थापवकय क्षमता बाट िै ववद्यालयका सबललकरर् 
हिुेमा दइुमत छैि । त्यसैले प्रिािाध्यापक वव ब्यस अध्यक्षलाइ  िेततृ्व र ब्यबस्थापवकय 
क्षमता ववकास ताललम को ब्यबस्था गरेको छु । प्रिािाध्यापकलाइ प्रोत्साहि भत्ताको लालग 
बजेट ब्यबस्था गरेको छु । 

30. घशक्षकले प्रिािाध्यापक र प्रिािाध्यापकले गाउँपाललका संग कायि सम्पादादि करार 
गिे प्रबन्ि लमलाएको छु।राम्रो कायि सम्पादि गिे घशक्षक ववद्यालय र  ववद्याथीलाई परुस्कृत 
गिि बजेटको ब्यबस्था गरेको छु ।  

31. ववद्यालय संरचिा लिमािर् गदाि बालमैत्री संरचिा लिमािर्मा जोड र्दइि ेछ । कक्षा ६ 
देघख १२ सम्म अध्ययि गिे छात्राहरुलाई लिशलु्क सेिटेरी प्याड ववतरर्को ब्यबस्थालाई 
प्रभावकारी बिाइि ेछ ।   

32. राविय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गरेको ब्यबस्था बमोघजम कक्षा १–८ सम्मको 
स्थािीय पाठ्यक्रम लिमािर् गरी क्रमश लाग ुगररिे छ । कक्षा १– ३ सम्मको स्थािीय 
ववर्यको पाठ्यपसु्तक तयार गरी ववद्यालयमा लिशलु्क ववतरर् गररिे छ । 

33. ववद्यालयलाई आवलिक योजिा लिमािर् र अद्याबलिक गिि अलिवायि गररि ेछ । योजिा 
लिमािर् गिि कर्ििाई भएका ववद्यालयहरुलाई ववद्यलाय सिुार योजिा लिमािर् गिि प्राववलिक 
सहायता उपलब्ि गराइिे छ । 



34. शैघक्षक सशुासि र प्रबिििका लालग  जिप्रलतलििी, कमिचारी तथा ववज्ञ घशक्षकहरुको 
समूह बिाई ववद्यालयको सामवुहक सपुरीबेक्षर् र पेशागत सहयोग उपलब्ि गराउिे ब्यबस्था 
लमलाईिे छ । पाललका स्तरीय ववज्ञ घशक्षकहरुको रोिर तयार गरर घशक्षकहरुलाई पेशागत 
सहयोग उपलब्ि गराउिे प्रबन्ि गरेको  छु । 

35. हरेक ववद्यालयमा इन्टरिेटको पहुँच पयुािउि आवस्यक ब्यबस्था लमलाइिे छ । 
ववद्यालयमा सूचिा तथा संचार प्रववलिको आवस्यक ब्यबस्था सवहत घशक्षक तथा ववद्याथीलाई 
प्रवविी मैत्री बिाई आपतकाललि अबस्था र संकट पूर्ि िलडमा समेत बैकघल्पक माध्यमबाट 
लसकाई सहजीकरर् गिि घशक्षकलाइ तयारी र क्षमता ववकास कायिक्रमका लालग आवस्यक 
बजेट ववलियोजि गरेको छु । मंगला मा वव को अगवुाइमा गाउँपाललकामा अन्तरगतको 
सामदुावयक पसु्तकालय स्थापिामा लागत साझेदारीको आिारमा हिु ेगरी आवस्यक बजेट 
ब्यबस्था गरेको छु ।  

36. ववद्यालयको समग्र ववकासमा गाउँपाललका अध्क्षय शैघक्षक सिुार कायिक्रम मार्ि त 
ववद्यालयको क्षमता ववकास, सूचिा तथा संचार प्रववलिको प्रयोग स्माटि स्कुल सामदुावयक 
पसु्तकालय स्थापिा लगायतका कायिक्रम मार्ि त सामदुावयक  ववद्यालयको सदुृविकरर् गिे 
प्रबन्ि गरेको छ । 

37. न्यिु बेतिभोगी  प्रारघम्भक वाल ववकास केन्रमा कायिरत घशक्षकहरु र ववद्यालय 
कमिचारीहरुको  न्यूितम पाररश्रलमकमा रु १५०००  बिाउि ेगरी  िेपाल सरकाले बजेट 
बक्तब्य मार्ि त िोर्र्ा गरे बमोघजम यस गाउँपाललकामा कायिरत बालववकास केन्रका घशक्षक 
र ववद्यालय कमिचारीहरुको न्यिुतम पारीश्रलमक हिु ेगरी लिरन्तताि र्ददै रकम रु ८6 लाख 
ववलियोजि गरेको छु। न्यूितम पारीश्रलमकको ब्यबस्थालाइ स्थािीय सरलकारले पूर्ि रुपमा 
कायािन्वयिमा ल्याउि ेछ ।  

38. घशक्षक तथा ववद्याथीहरुमा लकेुको प्रलतभा पवहचाि  प्रोत्साहि  गिि प्रलतभा पवहचाि 
कायिकमका लालग बजेट को ब्यबस्था गरेको छु । 



39. योग गरौ स्वस्थ रहौं भने्न िाराका साथ गाउँपाललका स्तरमा योगाभ्यास कक्षा सञ्चालि 
गररिेछ । साथै ववद्यालय तहमा योग घशक्षा सञ्चालि गिि घशक्षक तथा ववद्याथीलाइ प्रोत्साहि 
गिे लिलत ललइिेछ । 

40. मंगला मा.ववमा सञ्चालीत प्रावविीक िारको कक्षा सञ्चालि तथा व्यवस्थापिको लागी  
रु 6 लाख अिदुािको लागी वजेट व्यवस्था गरेको छु । 

स्वास््य 

41. कोलभड १९ को लियन्त्रर्  संक्रमर्को न्यलुिकरर् खोप सम्वन्िी जिसचेतिा  
व्यवस्थापिमा सम्लग्ि स्वा्यकमी स्वयम सेवीका तथा अन्य कमिचारीहरुको लागी प्रोत्साहि 
भत्ताको व्यवस्थाको लागी आवश्यक वजेट वविीयोजि गरेको छू  । 

42. ववकासको साध्य र सािि दवैु िागररक िै भएकाले सवै िागररकलाई स्वस्थ बिाई 
उत्पादकत्व अलभववृद्ध गिि र सवल मािव पुजँी लिमािर् गिि स्वास््य के्षत्रलाई ववशेर् प्राथलमकता 
र्दई आवश्यक वजेट रु 25 लाख  रुपैया  ववलियोजि गरेको छु ।  

43. समाजमा पलछ परेको वगि मवहला, दललत, जिजालत, वालवाललका, जेष्ठ िागररक अपाङ्ता 
भएका ब्यघक्तलाइ प्रत्यक्ष लाभ पगु्ि े कायिक्रमलाइ प्राथलमकता र्दइि े छ । मवहला 
शसक्तीकरर्, सरुघक्षत गभिपति र प्रजिि स्वास्थ तथा सरसर्ाइ बालबाललकाको पोर्र्मा 
सिुार जस्ता मवहला लक्षीत कायिक्रमलाइ मवहला सग उपाध्यक्ष कायिक्रम सग आवद्ध गरीिे 
छ । गाउपाललका लभत्रका स्वास््य सँस्थामा सतु्केरीहिु ेआमा हरुका लागी उपाध्यक्ष उपाहार 
कायिक्रम मार्ि त प्रोत्साहाि गरीि ेछ । वालववलकाको लागी पोर्र् सिुार कायिक्रम ल्याइ 
आ व ०७९।०८० लाइ वहृत स्वा्य सचेतिा वर्िको रुपमा लिरन्तरता र्ददै मवहला संग 
उपाध्यक्ष कायिक्रमका लालग रु 5 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

44. गाउँपाललका लभत्रका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदाि गिि तोवकएका आिारभतू 
स्वास््य सेवा भरपदो, सविसलुभ र गरु्स्तरीय बिाउि और्लि खररद तथा पोर्र् सिुार 
कायिक्रमका लालग रु 1५ लाख ववलियोजि गरेको छु ।  



45. योग गरौ स्वा्य रहौ स्वा्य हाम्रो घजवि भने्न िाराका साथ सरुु गरीएको गाउँपाललका 
स्तरीय कायिक्रमको प्रभावकारी सञ्चालिको लागी  योग कक्षा सञ्चालि कायिक्रम लाइ 
प्रभावकारीता ल्याउि व्यवस्था लमलाएको छु  

सामाघजक संरक्षर् र िागररक संरक्षर् 

46. आलथिक र सामाघजक रुपमा जोघखममा रहेका िागररकलाई सरुक्षा प्रदाि गिि तथा सभ्य 
र लोककल्यार्कारी  शासि व्यवस्था मार्ि त मयािर्दत जीवि र सरुघक्षत भववष्यका लालग 
सामाघजक सरुक्षा आवश्यक भएकाले यसलाई स्थािीय सरकारले समेत ववशेर् चासोका साथ 
ललिेछ ।  

47. आिारभतू सामाघजक संरक्षर्का सेवा सवुविाहरुमा सवै िागररकहरुको पहुँचबाट सवल 
समाज लिमािर् गिि सामाघजक सरुक्षा भत्ता पाईरहेका ववपन्न िागररक लाई सम्माि तथा 
वस्तगुत सहायता ववतरर्, सकुुम्वासी व्यवस्थापि, ववपन्न कृर्क प्रवदििात्मक कायिक्रम 
लगायतका कायिक्रम संचालि गरी हाम्रो सरकारको जिता माझ वललयो उपघस्थलत देखाउि 
गाउँपाललकाले सामाघजक संरक्षर्, सरुक्षा तथा वचाउ  कायिक्रमका लालग   आवश्यक वजेट 
ववलियोजि गरेको छु । 

48. लैंलगक समािता तथा सामाघजक समावेघशकरर् मवहला, बालवाललका, अपाङ्गता भएका 
व्यघक्त तथा जेष्ठ िागररकका लालग ववशेर् कायिक्रम संचालि गिि रकम रु. ६ लाख  वजेट 
ववलियोजि गरेको छु ।  

संस्कृलत 

49. स्वस्थ र सभ्य संस्कृलतको ववकास गरी समाघजक स ुसम्वन्िमा आिाररत समाजको 
लिमािर् गिि िमि, संस्कृलत, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलि वा अन्य कुिै पलि आिारमा हिु े
सवै प्रकारका ववभेद, शोर्र् र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको लिमािर् 
गररिेछ ।  

50. गाउँपाललका लभत्र रहेका प्राचीिकला, सावहत्य र संस्कृलत ववघशि पवहचािका रुपमा 
रहेका छि । यसथि सामाघजक र सांस्कृलतक रुपले हाम्रो समाज जीववत संग्रहालय हो । 



त्यसैले संस्कृलतको साझा सनु्दर रु्लवारीको रुपमा रहेको हाम्रो समाजको तघस्वर झल्काउि 
र अन्तर संस्कृलतको सम्माि गिि गाउँपाललका केन्रमा सांस्कृलतक संग्राहालय पवुाििार लिमािर् 
कायि सम्पन्न गििका लालग  रु. १५ लाख ववलियोजि गरेको छु । 

सशुासि र साविजलिक सेवा प्रवाह 

51. शासकीय स्वच्छता र सशुासि प्रवदििलाई  प्राथलमकतामा राखी सवै के्षत्रमा सदाचार 
पद्धलत अवलम्वि  गििको लागी आ.व ०७९/८० मा १ करोड ८८ लाख वजेट ववलियोजि 
गरेको छु ।  

52. साविजलिक प्रशासिको कायि संस्कृलतमा आमूल पररवतिि गरी संिीय शासि प्रर्ाली 
अिरुुपको सोच र कायि शैलीको ववकास गररिछे । साविजलिक पदालिकारीहरुको जवार्देवहता 
सलुिघित गिे ताललम तथा अन्य कायिक्रमको लागी आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरीएको छ  
। 

53. कमिचारी तथा घशक्षकहरुको गाउँपाललका लभत्र सरुवा, परुस्कार, सजाय, वघृत्त ववकास 
र क्षमता अलभववृद्धको अवसरलाई कायिसम्पादिमा आिाररत बिाइिेछ ।  

54. आ.व ०७९/०८० वाट कायािन्वयिमा आएरहेको  अवकास पलछको  सवुविा 
सलुिघस्चतताको लागी कमिचारीहरुको वहतलाइ ध्यािमा राखी  कमिचारी कल्यार् कोर् स्थापिा 
गरी वजेटको सलुिघितता गदै ललगएको छ ।आगामी आलथिक वर्िका लालग उत्कृि उपभोक्ता 
सलमती जिप्रलतलििी कमिचारी परुस्कारका लालग रु 1 लाख वजेट ववलियोजि गरेको छु  । 

55. न्यायीक सलमतीको क्षमता ववकास गरीिकुो साथै न्यायीक कायि सम्पादिलाइ सहज 
सरल र प्रभावाकरी विाउि काििुी साक्षरता, मेललमलाप लगाएतका कायिक्रम सञ्चालि गििका 
लालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था लमलाएको छु । 

56. खेलाडीहरु रािका गौरव, ईज्जत र प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्तगित रहेका 
आम खेलप्रमेी यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उिीहरुको चाहिा र आवश्यकता अिसुारको खेलकुद 
र यस सँग सम्बद्धसवै पक्षको ववकास, ववस्तार एवम ्व्यवस्थापि गिि लालग खेलकुद पूवाििार 
ववकासका लालग रकम रु. २७ लाख ववलियोजि गरेको छु ।  



57. स्वास््य ववमालाई सबै िागररकहरुका लालग अलिवायि गररिे छ । मंगला गाउँपाललका 
अन्तरगत बसोबास गिे अलत ववपन्न गरीव पररवारलाई लिःशलु्क स्वास््य ववमाको व्यवस्था 
गििका लालग आवश्यक  वजेटको  व्यवस्था गरेकोछु । 

58. आगालम आलथिक बर्िको लागी पोक सातववसे  वडा ३ देघख वडा ४ कायािलयसम्मको 
मोटरवाटो को  ममित तथा सम्भारको लागी  रकम रु.१० लाख  ववलियोजि गरेको छु ।  

59. आगालम आलथिक बर्िको लागी  संयकु्त लगािीमा आयोजिा कायािन्वयिका लालग पखेर 

वपङ्ग ेहासे डाँडा मोटर वाटो लिमािर्को लागी सम्परुक रकम  समेत रु ७० लाख ववलियोजि 
गरेको छु । 

60. वडा ि १ लसम कोत्रवाङ पैयपुाटा कुह ुपरु्िगाउ हदैु टोड्के  सम्मको मोटर वाटो को 
लागी समपरुक  रकम समेत रु १ करोड ६० लाख व्यस्था गरेको छु  

61. अन्य सम्भाववत संयकु्त लगािीमा आयोजिा कायािन्वयिका लालग रु ८० लाख सम्पूरक 
कोर्को व्यवस्था लमलाएको छू ।  

62. मंगला गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका गरीव, ववपन्न, जेहन्दार तथा पछालड पारीएका / अलत 
ववपन्न पररवारका ववद्याथीहरुका लालग शैघक्षक सामाग्री उपलव्ि गराउि र   प्राववलिक घशक्षा 
हाँलसल गिि छात्रवलृत प्रदािका लालग र्दइदै आएको  छात्रा ववृद्ध कायिक्रम लिन्तिरताको लागी 
रकम रु. १ लाख 50 हजार ववलियोजि गरेकोछु । 

63. कायािलयको कामको चापको आिारमा कायािलय समय वाहेक अलतररक्त समय काम 
काज गिे कमिचारीहरुलाइ र्दइदै आएको मालसक प्रोत्साहि भत्ता तथा करार कमिचारी हरुको 
मालसक तलवमा सघिय सरकारको लिर्िय अिसुारको १५ प्रलतशत रकम ववृद्ध गरेको छु । 

64. वजेट तथा कायिक्रम कायािन्वि गदाि आउि सक्ि ेसम्भाववत समस्या योजिा कायिन्वयि 
गदाि समयमा योजिा सम्पन्न िभइ म्याद थप भएका योजिा तथा कोरोिा प्रकोपको कारर् 
संघिय सरकारवाट हस्तातरर् हिुे वजेटमा कलम आइ रकम अभाव भइ भकु्तािी िपगु हिु 
सक्ि ेसम्भाववत योजिाहरुको भकु्तािीका लागी आवश्यक वजेटको व्यवस्था लमलाएको छु । 



65. वजेट तथा कायिक्रम कायािन्वि गदाि आउि सक्िे सम्भाववत समस्या समािािको लालग 
ववपत व्यवस्थापिमा रकम रु. 66 लाख र ममित सम्भारका लालग रकम रु.25 लाख गरी 
कुल 91 लाख ववलियोजि गरेकोछु ।  

66. हस्तान्तरीत भइ आउिे ससित पलछ थप भइ आउि े योजिाहरुको कायिवन्वयि 
हस्तान्तरीत भइ आए वमोजीम िै हिु ेगरी व्यवस्था लमलाएको छु । 

67. िमिुा ववद्यालय िोर्र्ा सग सगै भौलतक संरचिा लिमािर् को लागी संघिय सरकार 
हस्तान्तरीत  ससित अिदुािमा रकम ववलियोजि भएको सम्मालित सभामा समक्ष जािकारी 
गदिछु ।        

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

अव म बजेटमा उघल्लघखत के्षत्रगत िीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयि गिि आवश्यक पिे 
बजेट ववलियोजि र स्रोत अिमुाि प्रस्ततु गिि चाहन्छु । 

68. आगामी आलथिक वर्िका िीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयि  गिि सामाजीक सरुक्षा भत्ता 
वाहेक जम्मा रु 42 करोड 34 लाख 70 हजार खचि हिु ेअिमुाि गरेकोछु । कुल 
ववलियोजि मध्ये चालतुर्ि  रु 27 करोड 79 लाख 70 हजार (65.65%) र पुजँीगततर्ि  
रु 14 करोड 55 लाख  (34.35 %) रहेको छ ।  

69. आगामी आलथिक वर्िको व्यय अिमुािको वववरर् (उपघशर्िकगत तथा खचि शीर्िकगत 
समेत) गाउँपाललकाको ववलियोजि वविेयक,२०७९ संगै पेश गरेको छु । यस वववरर्मा 
पदालिकारी र कमिचारी तलव भत्ता, पािी तथा ववजलुी महसलु, िर भाडा, करार सेवा शलु्क, 
सवै कायिक्रम खचि, और्लि व्यवस्थापि खचि, राहत उद्धार खचि, शैघक्षक संस्थालाई अिदुाि  
जस्ता प्रशासलिक प्रकृलतका चाल ुखचिको लालग चाल ुखचि घशर्िकमा  रु 6 करोड 3 लाख 
70 हजार ववलियोजि गरेको छू । जिु रकम कुल बजेटको 14.26 प्रलतशत हिु आउँछ 
। आगामी वर्िको वजेटमा  सामाघजक सरुक्षा भत्ता समावशे गररएको छैि । 

70. आगामी आलथिक वर्िका लालग अिमुाि गररएको खचि व्यहोिे स्रोतमध्ये िेपाल सरकारबाट 
प्राप्त हिु े ववत्तीय समािीकरर् अिदुाि रु ९ करोड ०९ लाख, संघिय सरकार पजुीगत 



सम्परुक अिदुाि वाट रु ८० लाख ववरे्श अिदुाि वाट रु १ करोड ९ लाख प्राप्त हिु े
लसमा प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी  संिीय ववभाज्य कोर्बाट प्राप्त हिु ेराजश्व वाँडर्ाँड रु 
७ करोड 3 लाख 77 हजार, सशति अिदुाि रु. 20 करोड 31 लाख, रुपैयाको लसमा 
प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हिुे ववत्तीय समािीकरर् अिदुाि रु 96 लाख, 
75 हजार प्रदेश राजश्व वाँडर्ाँड रु 53 लाख 29 हजार , प्रदेश सम्परुक अिदुाि रु 50 
लाख प्रदेश ववरे्श अिदुाि ५०लाख रुपैयाको लसमा प्राप्त भएको छ । आन्तररक राजस्वबाट 
प्राप्त हिुे रु 82 लाख 50हजार प्राप्त हिुे अिमुाि गररएको छ । मालथको रकम व्यहोदाि 
रु 42 लाख 39 हजार न्यूि रहिछे । सो न्यूि पूलति गिि चाल ुआलथिक वर्िको असार 
मसान्तसम्म खचि भई बाँकी रहिे अिमुालित  िगद मौज्दात रु 42 लाख ३९ हजार उपयोग 
गररिेछ ।  

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

अव  म आलथिक वर्ि २०७९/८० को लालग राजस्वका िीलत प्रस्ततु गिि चाहन्छु, 

71. स्थािीय सरकारको के्षत्रलभत्रका करको आिार र्रावकलो पादै आन्तररक राजस्व ववृद्ध 
गिि कर तथा गैरकर राजस्वको अलिकतम पररचालि गिे िीलत ललएकोछु ।  

72. कर तथा गैरकर राजस्व संकलिलाई प्रभावकारी बिाउि काििुी तथा संस्थागत सिुार 
गररिेछ ।कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगलतशील बिाई राजस्व पररचालि गिे व्यवस्था 
लमलाएको छु साथै कर सहभालगता वर्ि िोर्र्ा गरीएको छ  । 

73. रोडा, िुङ्गा, लगटी, बालवुा, लगायतका दहत्तर बहत्तर शलु्क, ववज्ञापि कर र मिोरञ्जि 
कर स्थािीय तहबाट संकलि गरी ग-४-२ राजश्व बाँडर्ाँड खातामा जम्मा गरी ६० प्रलतशत 
स्थािीय तहमा राखी ४० प्रलतशत प्रदेश सघञ्चत कोर्मा जम्मा हिुे काििुी व्यवस्था प्रभावकारी 
रुपमा कायािन्वयि गररिेछ ।  

74. गाउँपाललका लभत्रका व्यापाररक र व्यावसावयक प्रकृलतका मिोरञ्जिका महोत्सव, उत्सव 
तथा मेला आर्दमा मिोरञ्जि करको व्यवस्था लमलाईिेछ । 



75. गाउँपाललका लभत्रमा पररवलतित करका दरहरु  आथीक एि २०७९ यसै साथ पेश 
गरेको छु  

76. कर सम्वन्िी प्रस्ताव आलथिक वविेयक,२०७९ यसै साथ प्रस्ततु गरेको छु । कर 
सम्वन्िी प्रस्ताव सम्वत २०७९ साल साउि १ गतेबाट लागू हिु ेव्यवस्था लमलाएको छु ।  

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

यो बजेटको कायािन्वयिमा िागररक सहभालगतालाई िागररकको अलिकारको रुपमा स्थावपत 
गरी स्वशासि र जिताद्वारा शासिको चररताथि गरी जिताप्रलत पूर्ि घजम्मेवारपूविक भलूमका 
लिवािह गिे कायिमा मंगला गाउँपाललका  पूर्ि प्रलतवद्ध छ । 

77. यो बजेटको सर्ल कायािन्वयिमा सवै पक्षको पूर्ि सहयोग रहि ेअपेक्षा गरेको छु 
।साथै मलुकु लभत्र र वावहर रहि ुभएका सवै िेपालीलाई समदृ्ध मंगला, सखुी मंगलावासी 
लिमािर्को हाम्रो महाि यात्रामा सहभागी हिु आब्हाि गदिछु । 

78. उपरोक्तािसुारका योजिा तथा कायिक्रमहरु सर्लतापूविक कायािन्वयि भै पयािप्त 
उपलघब्िहरु हालसल हिु ेअपेक्षा गरेको छु । अपेघक्षत उपलघब्िहरुलाई समग्ररुपमा लिम्ि 
अिसुार उल्लेख गिि चाहन्छु । 

❖ मंगला गाउँपाललका अन्तगितका भौलतक पूवाििार ववकासमा स्थािीय समदुायले 
ववकासको अपित्व ग्रहर् गिि र र्दगोपिाको लालग कघम्तमा 10-१५ % योगदाि 
गरेका हिुेछि,् 

❖ मंगला गाउँपाललका अन्तगितका हरेक गाउँवघस्तमा पगु्िको लालग ग्रालमर् सडकको 
लिमािर् तथा सडकको स्तरोन्नती भएको हिुेछ, 

❖ गाउँपाललकाको आन्तररक आय बिाउिको लालग ववद्यमाि श्रोतको पवहचाि गरी 
व्यवस्थापि कायिको शरुुवात हिुछे, 

❖ कृवर्, पशपुालि तथा वि के्षत्रबाट आय–आजिि ववृद्ध हिुेछ, 



❖ एक वडा एक कृवर् / पश ुपकेट शे्रत्र कायक्रि म िोर्र्ा वाट मगला गाउँपाललका 
लभत्रका यवुा तथा जिशघक्तले पूर्ि रोजगारी प्राप्त  गरी कृवर्मा आत्म लिभिर गाउँपाललका 
हिुे छ । 

❖ एक वडा एक वाल उिाि लिमािर् कायक्रि मले वालवाललकामा सकारात्मक उजाि को 
ववकास हिुकुो साथै  स्वच्छ र भयरवहत  सनु्दर िमिुा गाउँपालीका हिु ेछ ।  

❖ वि, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापिमा आम िागररक सचेत भएर लाग्िे छि,् 

❖ ४० ववद्यालयहरु तथा शैघक्षक संस्थाहरुका भवि लिमािर्, ममित, कोिा थप, पसु्तकालय 
व्यवस्थापि आर्द कायि सम्पन्न भै शैघक्षक गरु्स्तरमा थप सिुार आउिेछ  

❖ यूवा, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यघक्तहरु लगायतका िागररकहरुको सहभालगतामा 
बैिक/भेला सञ्चालि हिुे, ववकासका वक्रयाकलापमा जिसहभालगता बवृद्ध भई सामाघजक 
सद्भाव कायम राख्न ेजस्ता सामाघजक वक्रयाकलापहरु एकीकृत सामदुावयक भविबाट 
सञ्चालि हिुछेि,  

  

 मालथ प्रस्ततु गररए अिसुार आगामी आलथिक वर्ि २०७९।२०८० को आय तथा 
व्यय तर्ि का योजिा तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयि गिि लमलत २०७९।०३।09 गतेको 
गाउँ कायिपाललकाको बैिकले पाररत गरेका लिम्ि िीलतगत लिर्ियहरु लिर्ियाथि पेश गदिछु 
। 

१. संिीय सरकारबाट प्राप्त सशति अिदुाि तर्ि का बजेट कायिक्रम र संिीय एवम ्प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त ववघत्तय समािीकरर्, राजश्व बाँडर्ाँड तथा आन्तररक आय (राजश्व र यस 
चाल ु वर्िको संघचत हिुे रकम समेत गरी) समेतबाट ववलियोजि गररएका कायिक्रमहरु 
कायािन्वयिका लालग स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दर्ा ७३ अिसुार 
गाउँपाललका अध्यक्षलाई अलिकार र्दि े। 

२. उपभोक्ता सलमलत समावेशी, पदालिकारी िदोहोररिे गरी एवम ् अध्यक्ष, सघचव वा 
कोर्ाध्यक्ष पदहरुमा कघम्तमा १ जिा मवहला सदस्य रहि ेगरी ५ देघख १३ जिा सदस्य 
हिु ेगरी गिि गिे । साथै उपभोक्ता सलमलत, वडा सलमलत र गाउँपाललका स्तरबाट समेत 
अिगुमि हिुे गरी प्रचललत मान्यता कायमै राखी तोवकए अिसुार सलमलत गिि गररिेछ । 



संिीय आलथिक कायिववलि लियमावली ,२०६४ को दर्ा ९७ को उपदर्ा ५ बमोघजम 
र्द्वपघक्षय वा बहपुघक्षय सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतलाई बिीमा 2० 
प्रलतशत पेश्की र्दिे तथा रु. ३ लाख भन्दा कमका योजिाहरुका लालग पेश्की िर्दिे तथा 
कामको प्रकृलत र अवस्था हेरी वोल पत्रको माध्यम वाट योजिाको कायि सञ्चालि गरीिे गरी 
व्यवस्था लमलाएकोछु ।  

३. काब ुबावहरको पररघस्थलतमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतले तोवकएको समयमा कायि सम्पन्न 
िगरी म्याद थपको लालग अिरुोि गरेमा प्राववलिक प्रलतवदेिका साथै सम्बघन्ित वडा सलमलतको 
लिर्िय सवहतको  लसर्ाररसका आिारमा योजिा अवलिमा १ पटक बिीमा २१ र्दि सम्म 
म्याद थप्ि सवकि े। 

४. र्द्वपघक्षय वा बहपुघक्षय सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक र क्रमागत योजिा तथा 
कायिक्रमहरु बाहेक टाई लबम वपल्लर िलाि सवहतका िर अथवा कोिाहरुको लिमािर् 
संरचिाका योजिा तथा कायिक्रमहरु चैत्र मसान्त सम्ममा मात्र सम्झौता गिे ।  
     

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

 

अन्तमा, यो बजेट तजुिमाका लालग मागिदशिि गिुिहिु ेगाउँपाललका अध्यक्ष, गाउँसभाका 
सदस्यहरु, ववलभन्न राजिीलतक दल, लिजी क्षेत्र, वैक ववघत्तय सस्थाि सहकारी क्षेत्र र िागररक 
समाजका व्यघक्तत्वहरु तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहयोग र सल्लाह र्दिहुिुे सवै 
प्रलत हार्दिक आभार प्रकट  गदिछु । मंगला गाउँपाललकाको योजिा तथा बजेट तजूिमाको 
सन्दभिमा अहोरात्र खटी सहयोग परु्यािउि ुहिु ेमंगला गाउँपाललकाका श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, वडा 
अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु प्रलत ववशेर् आभार व्यक्त गिि चाहन्छु । यसै गरी मंगला 
गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत श्री मिोहर िुङ्गािा लगायत सम्पूर्ि कमिचारीहरु 
प्रलत िन्यवाद र्दि चाहन्छु । यस कायिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सहभालग हिु ुभएका सम्पूर्ि 
िागररकहरु प्रलत समेत कृतज्ञता व्यक्त गिि चाहन्छु ।   

िन्यवाद! 

मंगला गाउँपाललका 



                          

अिसूुची  १ 

 

                                                                        

 

सससससाससित 

लस.ि ववर्य गत सघुच ववलियोजि रकम रु 

१ आलथिक ववकास 25300000।- 

२ सामाघजक ववकास 209900000।- 

३ पूवाििार ववकास 106700000।- 

४ शसुासि तथा अन्तर सम्वन्िीत 
शे्रत्र 

18800000।- 

५ कायािलय सन्चालि तथा 
प्रशासिीक 

62770000।- 

जम्मा रकम रु   423470000।- 




