
मंगला गाउँपाललकाका उपाध्यक्षज्यूबाट आ.व. २०७६/०७७ का लालग सातौं गाउँसभामा प्रस्ततु ्
प्रस्ताववक बजेट तथा काययक्रम 

श्रद्धये अध्यक्ष ज्यू, सदस्य  ज्यूहरु, 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्यू ,  

लगाएत सम्परु्य सभाका सदस्यहरु 

 

मंगला गाउँपाललकाको यस गरिमामय सातौं गाउँसभामा बजेट नीलत योजना तथा काययक्रम प्रस्ततु समािोहमा 
गाउँपाललकाको बजेट तजुयमा सलमलतका संयोजकको तर्य वाट  हार्दयक स्वागत गनय चाहन्छु  । साथै ऐलतहालसक यो अवसि 

जनमत  मार्य त मलाई प्राप्त भएकोमा म आरु्लाई असाध्यै भाग्यमानी ठानेको व्यहोिा समेत सभा समक्ष  अनिुोि गदयछु। 

 

श्रद्धये अध्यक्ष  एवम सदस्य ज्यूहरु, 

 

भौगेाललक, प्राकृलतक,  ऐलतहालसक, साँस्कृलतक  एवं पययटकीय महत्वका दृविले अत्यन्त प्रवल सम्भावना भएको गाउँपाललका 
भएि पलन भौगोललक दिुी ि ववकासका आिािमा तलुना गने हो भन ेहामी िेिै पछाडी पिेका छौ । भौगोललक वहसावले हामीलाई 

िेिै चनूौती  र्दईएको क्षेत्र भए पलन यस मगला गाउँपाललकामा द्रतु  ववकासका लालग हामी साम ुकेही अवसिहरु आएका छन ्। 

ववकासको क्रममा पछाडी पिेका वगय तथा  समदुायलाई ववकासको मलु  प्रवाहमा ल्याउन, उत्पादनशील  क्षेत्रमा लगानी अलभबवृद्ध  

गिी  आलथयक गलतववलिहरुको माध्यम द्वािा िोजगािी  ववस्ताि गनय, कृवि क्षेत्रकेा व्यवसावयवककिर् ि आिलुनवककिर् गनय,सशुासन  

प्रवद्धयन गिी सेवा प्रवाहमा प्रभावकािीता कायम गनय ,कृविबाट प्रयाप्त  लाभ ललई सबै क्षते्रसम्म परु् याउन, वन  जंगलको संिक्षर् 

गदै वाताविर्ीय सन्तलनुलाई कायम िाख्न, भौलतक पवुायिािको  ववकासमा लगानी ववृद्ध गनय तथा  सामाजजक ववकासलाई 

संस्थागत गिी अपेजक्षत  ववकासका प्रलतर्ल हालसल गनय  एव आन्तरिक आयका दायिालाई र्िावकलेा बनाउन ि आन्तरिक 

ब्यवस्थापनलाई सशुासन मैत्री  बनाई संस्थागत सदुृविकिर् गनय  तथा संवविानको अनसुचुी ८ मा भए वमेाजजमको काननु लनमायर् 
तथा  काययन्वयन  गरि आत्मलनभयि उन्मखु हनुपेने समग्र चनुौतीहरु हामी साम ुिहेका छन ् । 

 

स्थानीतहहरुको  ववकासको माध्यमद्वािा अपेजक्षत उदेश्यहरु हालसल गनय जन लनवायजचत प्रलतलनलिहरुको कुशल नेततृ्व अलत नै 

आवश्यक भए वमोजजम नेपालको संवविान २०७२ ले स्थालनय सिकािको परिकल्पना  गिे अनसुाि २०७४  वैशाख ३१ गते 

आम लनवायचन सम्पन्न  भई  जनताको मतले हामी लनवाजचयत भई यस गाउँपाललकाको नेततृ्व  समालेको २ आलथयक विय व्यलतत 
गरि तेस्रो आलथयक वियमा प्रवेश गिेको कुिा यस गरिमामय सभामा अवगत गिाउन चाहन्छौ ।  गाउँपाललकाको  ववकास  

तथा स्थानीय तहको संचालनमा िचनात्मक एवं लसजयनात्मक सहयोगका लालग म सबै प्रलत हार्दयक कृतज्ञता व्यक्त गदै आगामी 
र्दनमा समेत हामी  जनप्रलतलनिी लाई यस्तै सहयेागको लनिन्तिताको अपेक्षा गदयछु । साथै हामी जनलनवायचीत सबै सदस्यहरु 

रु्टेि होइन जटेुि वहमुलतय मात्र नभै सहमलतय अभ्यास वाट एक भई अगालड बिन ुपछय, बिने छौ भन्न े सम्मालनत सभा समक्ष 
प्रर् गदयछु । 



१. स्थानीय सिकािको तर्य बाट आलथयक विय २०७६/७७ को बजेट यस सम्मालनत सभामा प्रस्ततु गनय पाउँदा 
अत्यन्त गौिवको महशसु गिेको छु । 

२. मंगला गाउँपाललकाले आ.व. ०७६/०७७ मा गाउँपाललका लभत्र उपलब्ि श्रोत, सािन ि अवसिहरुको 
अलिकतम सदूपयोग गदै यस मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा काययक्रमहरुको तजूयमा तथा सर्ल 
कायायन्वयनको र्दशा तर्य  अग्रसि हनुे प्रयास गरिएको छ । यसै सन्दभयलाई आत्मसात गदै मंगला 
गाउँपाललकाको बजेट तथा काययक्रम तजूयमाका लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरुलाई लनम्न अनसुाि संजक्षप्तमा उल्लेख गनय 
चाहन्छु । 

(क) लक्ष्यः  

आलथयक–सामाजजक रुपान्तिर्सवहत स्थानीय पूजँजको ववकास गदै सामाजजक न्याय, समानता ि सामाजवादी अथयतन्त्रको 

आिाि खडा गने अलभयानमा पूर्यरुपमा समावहत हुँदै मंगला गाउँपाललकालाई समदृ्ध, समनु्नत ि शान्त गाउँपाललका 

बनाउँन सबै आिािभतू समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गने । 

(ख) उद्धेश्यहरुः  

 मंगला गाउँपाललका क्षेत्रको ववकास प्रकृयालाई स्थानीय समदुायको सवक्रय सहभालगतामा दीगो भौलतक 

पूवायिाि ववकासका संिचनाहरुलाई अगालड बिाउने, 

 मंगला गाउँपाललकाको सदिमकुाम देजख सबै वडाहरुमा नमूना सडक लनमायर् सवहत हिेक टोलबस्तीलाई 

सडक सञ्जालमा जोड्ने, 

 गाउँपाललकाको आन्तरिक आय बिाउनको लालग ववद्यमान श्रोतको पवहचान गिी कि प्रर्ालीमा 

व्यवस्थापन गने, 

 कृवि, पशपुालन तथा वन क्षेत्रको ववकासमा सहयोग गिी आय–आजयनका वक्रयाकलापहरु सजृना गदै 

पारिवारिक आम्दानीको ववृद्धमा टेवा परु् याउने, 

 वन, वाताविर् तथा ववपद् व्यवस्थापनमा आम नागरिकलाई सचेत गदै र्दगो व्यवस्थापनमा आवश्यक 

सहयोग गने, 



 ववद्यालयहरुलाई भौलतक पूवायिािको ववकास सवहत शैजक्षक गरु्स्तिमा अलभववृद्ध गने, 

 यूवा, मवहला, वालवाललका, जेष्ठ नागरिक, दललत, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सामाजजक 

समावेशीकिर् तथा सशजक्तकिर् गदै मलु प्रवाहीकािर्मा टेवा परु् याउने, 

 पयाय–पययटन ववकासका लालग आिािभतू पूवायिािहरु तयाि पाने, 

 ववलभन्न भािा तथा साँस्कृलतको संिक्षर् तथा सम्बद्धयन गने, 

 गाउँपाललकाको सँस्थागत ववकास ि आम नागरिकहरुको क्षमता ववकासका काययहरु सञ्चालन गने, 

आदिर्ीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

अब म चाल ुआलथयक विय २०७६/२०७७ को वावियक योजना तजूयमा, योजना/काययक्रम प्राथलमवककिर्का आिािहरु 

तथा प्रकृयाका वािेमा संजक्षप्तमा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

(क) योजना तजूयमाका आिािहरुः 

 नेपालको संवविानको अनसूुची ८ ि ९ मा उजल्लजखत स्थानीय तहको एकल तथा साझा अलिकािको सूची, 

 नेपालको संवविानमा उजल्लजखत मौललक हकहरु, 

 नेपालको संवविान भाग ४ अन्तगयतका िाज्यका आलथयक, सामाजजक ववकास, प्राकृलतक श्रोतको उपयोग, वाताविर् 

संिक्षर् सम्वजन्ि नीलतहरु, िािा ५९ को आलथयक अलिकाि, भाग १९ को आलथयक कायय प्रर्ाली, 

 नेपाल सिकािबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको कायय ववस्तलृतकिर्को प्रलतवेदन, 

 संघीय तथा प्रदेश सिकािले अंलगकाि गिेको ि आवलिक योजनाले ललएका नीलत तथा प्राथलमकताका क्षते्रहरु, 

 संघीय सिकािले अवलम्वन गिेका आलथयक तथा ववत्तीय नीलतहरु साथै मागयदशयनहरु, 

 स्थानीय तहको आवलिक योजनाले तय गिेका प्राथलमकताहरु, 

 नेपालले अन्तिाविय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु, 

 स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४, गाउँपाललकाले हाल सम्म बनाएका ऐन, लनयम एवम ्प्रचललत ऐन ि 

लनयमावलीका प्राविानहरु, 



 स्थानीय तहको आवलिक योजनाहरु, क्षेत्रगत नीलत, िर्नीलत, योजना तथा अध्ययन प्रलतवेदनहरु, 

 ववकासका समसामवयक मदु्धाहरु जस्तै सामाजजक संिक्षर्, दीगो ववकास, जलवायू परिवतयन ि ववपद् व्यवस्थापन, 

खाद्य तथा पोिर् सिुक्षा, लैंलगक सशजक्तकिर् तथा समावेशी ववकास, वाल मैत्री स्थानीय शासन, वाताविर् मैत्री 

स्थानीय शासन, परु्य सिसर्ाई, उजाय संकट व्यवस्थापन लगाएतका अन्ति सम्बजन्ित ववियहरु, 

 स्थानीय तहको मध्यकाललन खचय संिचना (MTEF) अनरुुप प्राथलमकतामा पिेका काययक्रमहरु, 

 स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य ववियहरु । 

चाल ुआ.व. मा योजना कायायन्वयनका लसकाइ तथा उपलब्िीहरु । 

(ख) योजना/काययक्रम प्राथलमवककिर्का आिािहरुः 

 आलथयक ववकास ि गरिवी लनवािर्मा प्रत्यक्ष योगदान परु्यायउन,े 

 उत्पादनमूलक ि लछटो प्रलतर्ल र्दने (ठूला आयोजनाहरुको हकमा बविमा २ विय लभत्र सम्पन्न हनुे), 

 िाजश्व परिचालनमा योगदान परु् याउन,े 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास ि सशुासनमा योगदान परु् याउन,े 

 स्थानीय श्रोत सािनमा आिारित भई जनसहभालगता अलभववृद्ध गने, 

 लैवङ्गक समानता तथा सामाजजक समावेशीकिमा अलभववृद्ध हनुे, 

 र्दगो ववकास, वाताविर् संिक्षर् ि ववपद् व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने, 

 समदुायलाई ववपद् तथा जलवाय ुपरिवतयनको प्रभाववाट उत्थानजशल (Resilience) बनाउने, 

 स्थान ववशेिको संस्कृलत ि पवहचानको संिक्षर् ि प्रवध्दयन गने, 

 स्थानीय तहको आवश्यकताका अन्य ववियहरु । 

(ग) वावियक बजेट तथा योजना तजूयमाका प्रकृयाहरुः 

 काययपाललकाले पेश गिेको नीलत तथा काययक्रमको स्वीकृती, 



 िाजश्व पिामशय सलमलतको गठन तथा सलमलतले र्दएका अगामी वियको लालग प्रस्ताववत िाजश्व/किका दिहरु, 

सझुाव तथा लनष्कियहरु, 

 श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायिर् सलमलतले र्दएका सझुाव तथा लनष्कियहरु, 

 बजेट तथा काययक्रम तजूयमा सलमलतले उपलब्ि गिाएका सझुाव, काययक्रम तथा लनष्कियहरु, 

 हिेक वडा सलमलतहरुले गाउँवस्ती ि टोल टोलमा छलर्ल, छनौट तथा प्राथलमवककिर् गिाई प्राप्त भएका 

काययक्रमहरु, 

 गैि सिकािी संस्था तथा नीजज क्षेत्रको सहकाययमा सम्पन्न हनुे काययक्रमहरुको ववविर् माग तथा छलर्ल, 

 प्राप्त योजना तथा काययक्रमहरुलाई ववियगत सलमलतहरुमा छलर्ल तथा प्राथलमवककिर्, 

 सलमलतहरुबाट प्राप्त बजेट तथा योजना/काययक्रमहरुलाई मंगला गाउँ काययपाललकामा व्यापक छलर्ल तथा 

गाउँसभामा पेश हनुका लालग स्वीकृलत । 

 

गाउँसभाका आदिर्ीय अध्यक्षज्यू, 

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

 

३. यस महत्वपूर्य अवसिमा म सवयप्रथम िािवहत, लोकतन्त्र ि अग्रगामी परिवतयनका लालग नपेाली जनताले पटक-

पटक गदै आएका ऐलतहालसक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङघिय, त्याग ि बललदानको गौिवपूर्य इलतहासलाई 
स्मिर् एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता ि पीलडत नागरिकहरु प्रलत स्थानीय सिकािको तर्य बाट हार्दयक सम्मान व्यक्त 
गनय चाहन्छु । 

४. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह वीचको सहकारिता, सहअजस्तत्व ि समन्वयलाई प्रवदयन गदै जनसहभालगता, 
उत्तिदावयत्व, पािदजशयता सलुनजित गिी सलुभ ि गरु्स्तिीय सेवा प्रवाह गिी लसंहदिवाि गाउँमै आएको अनभुलूत 
जनतालाई र्दनपुने अवसि, दावयत्व ि चनुौती हाम्रो साम ुआएको कुिा हामी सबैलाइ ववर्दतै छ ।  

 
 



५. आगामी आलथयक वियको बजेट तजुयमा गदाय मैले यो विय सम्म हालसल भएका उपलव्िीहरु संस्थागत गदै 
जनप्रलतलनिमूलक लोकताजन्त्रक पद्धलतबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको ववकास ि परिकल्पना 
गिेको समतामूलक समाजको लनमायर् गने प्रर्ालीबाट लनदेजशत हुँदै समाजवाद उन्मखु उदीयमान गाउँपाललकाको  
रुपमा स्थावपत गनय यो बजेट केजन्द्रत गिेको छु ।  

६. बजेट तजुयमा गदाय मैले मूलत: नेपालको संवविान ि कानूनहरु, नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकािको नीलत, 
काययक्रम तथा बजेट वक्तव्य, ववलनयोजन वविेयक,२०७६को लसद्धान्त ि प्राथलमकता, लनलमयत ववववि काननुहरु, 
गाउँकाययपाललका लनर्ययहरु तथा दीगो ववकास लक्ष्यलाई मखु्य आिाि बनाएको छु । साथै, ववलभन्न क्षेत्रका 
सिोकािवालाबाट प्राप्त हनु आएका महत्वपूर्य सझुावलाई समेत बजेट लनमायर् गदाय ववशेि ध्यान र्दएको छु । 

७. स्थानीय सिकािको आन्तरिक स्रोत, नेपाल सिकाि  ि प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित अनदुान तथा िाजस्व 
वाँडर्ाँटलाई मलु आिाि मानी यो बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गिेको छु । साथै,यस बजेटमा गाउँपाललकाको 
आफ्नो क्षेत्रालिकाि लभत्र कि तथा गैि कि िाजस्व परिचालन ि व्यवस्थापनलाई प्राथलमकतामा िाखेको छु । 

८. अनतु्पादक तथा अनावश्यक खचय घटाउन,ेपुजँीगत बजेटको अंश बिाउने ि चाल ुखचयमा लमतव्यवयता ल्याउने 
गिी बजेट प्रस्ताव गिेको छु । साथै काययक्रमको छनौट, सािन स्रोतको बाँडर्ाँट ि ववलनयोजनमा देजखने 
दोहोिोपनलाई न्यूनीकिर् गनय प्रशासलनक तथा प्राववलिक क्षमता,स्रोत तथा ववलनयोजनका वीचमा सन्तलुन 
कायम हनुे गिी स्रोत व्यवस्थापन गने व्यवस्था लमलाएको छु । 

९. समाजवाद उन्मखु अथयतन्त्रको लनमायर्, परिपूिक काननु तजुयमा, भौलतक पूवायिािको लनमायर् ि 
व्यवस्थापन,आन्तरिक स्रोतको आिाि ववस्ताि, उत्पादन ि उत्पादकत्व बवृद्ध, आयोजनाको प्राथलमकीकिर्, 
असल शासन प्रवदयन ि अन्तिसिकािी समन्वय हाम्रो सिकािको प्रमखु चनुौती िहेका छन ्।                                 

  

सभाका अध्यक्ष महोदय एवं सभाका सदस्यज्यूहरु, 

   अव म चाल ुआलथयक विय २०७५/७६ को आय व्ययको यथाथय जस्थलत प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

 

१०. चाल ुआलथयक वियमा रु 36 लाख 50 हजाि िाजस्व परिचालन हनुे अनमुान िहेकोमा चाल ुआलथयक वियको          

    ज्येष्ठ मसान्त सम्म अनमुालनत आन्तरिक आयको प्रक्षेपर् अनरुुप िाजस्व संकलन भै सकेको छ । त्यसैगिी  

    चाल ुआलथयक वियको जेष्ठ मसान्त सम्म नेपाल सिकािबाट ववत्तीय समानीकिर् अनदुानबापत रु ५ किोड २  

    लाख 50 हजाि ि संघीय िाजस्व वाँडर्ाँडबाट रु ३ किोड ८१ लाख 67 हजाि 986 रुपैया आय प्राप्त  

   भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ववजत्तय समानीकिर् अनदुानवापत रु ५6 लाख 50 हजाि आय प्राप्त भएको छ ।  



   प्रदेश िाजस्व बाँडर्ाँड बाट प्राप्त हनुे आय ज्येष्ठ मसान्त सम्म प्राप्त हनु आएको छैन । 

११. चाल ुआलथयक वियको सशतय अनदुान तर्य  रु 7 किोड 96 लाख 99 हजाि 5 सय रुपैया प्राप्त भएको छ।        

  त्यस्तै सामाजजक सिुक्षा भत्ता बापत रु 2 किोड 47 लाख  28 हजाि रुपैया प्राप्त भएको छ ।  

१२. अनदुान तथा िाजस्व बाँडर्ाँटका अलतरिक्त झोलङु्गे पलु लनमायर् तर्य  रु 22 लाख 50 हजाि, स्थानीय पूवायिाि   

  ववकास काययक्रम तर्य  रु 59लाख 40 हजाि, प्रिानमन्त्री िोजगाि काययक्रम तर्य  रु 5 लाख 17 हजाि,    

  प्रदेश सामाजजक ववकास मन्त्रालय तर्य  रु 6 लाख, सावयजलनक लनमायर् तर्य  रु २५ लाख, स्थानीय शासन तथा  

  सामदुावयक ववकास काययक्रम तर्य  रु ३ लाख 5 हजाि ि पजिम नेपाल ग्रालमर् खानेपानी तथा सिसर्ाइ   

  परियोजना तर्य  38 लाख 7 हजाि, रुपैयाको लसिै अजख्तयािी प्राप्त भएको छ । यस्ता काययक्रमको लालग  

  प्राप्त भएको िकमको प्रलतवेदन लसिै नेपाल सिकािमा पठाउने गिी अजख्तयािी प्राप्त भएकाले स्थानीय सिकािको  

  बजेट प्रर्ालीमा समावेश गरिएको छैन ।  

१३. चाल ुआलथयक वियको ज्येष्ठ मसान्त सम्म चाल ुखचय करिव रु 13 किोड 14 लाख 91 हजाि 722 रुपैया  

  तथा पूजँीगत खचय रु ५ किोड 41 लाख 34 हजाि 291 गिी 18 किोड 56 लाख 26 हजाि 14  

  रुपैयाँ व्यय भएको छ । आलथयक विय २०७४/७५को िाजस्व ि व्ययको यथाथय ववविर् ,ज्येष्ठ मसान्त 

  सम्मको आलथयक विय २०७५/७६ को आय तथा व्यय ववविर् तथा संशोलित अनमुान ि आलथयक विय  

  २०७६/७७ को अनमुालनत आयव्ययको ववविर् अनसूुचीहरुमा उल्लेख गिेको छु । 

 
 

सभा अध्यक्ष ज्यू एवं सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

      अब म क्षेत्रगत रुपमा आगामी विय २०७६/७७ को बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

 

सडक पूवायिाि  

१४. भौगोललक आवद्धता कायम गनय, कृवि तथा उद्योग व्यवसायको ववकास गनय, जनजीवन सहज गनय ि उच्च 
आलथयक ववृद्ध हालसल गनय सघाउ पगु्ने गिी ग्रालमर् सडक लनमायर् तथा स्त्तोिन्नलतको लालग पवुायिाि ववकास 
सडक तर्य  रु. 3 किोड 96 लाख 50 हजाि ववलनयोजन गिेको छु ।अब म गाउँपाललका स्तिवाट ववलनयोजन 
सडकका नाम ि बजेट प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

  

काययक्रम/आयोजनाको नाम जम्मा 



क्र.सं. 

१ 
लसम-कोत्रावाङ्-खजुम्लया-पैँयपुाटा-कुहुँ-अिेँिीखोला-पूर्यगाउँ-टोड्के नमूना सडक 
लनमायर्, ममयत तथा स्तिोन्नती क्रमागत  

75 लाख  

२ 
बालबयाचौि-कार्लचौि-सल्यान-भजुयला-थाईवाङ्-वहर्द नमूना सडक लनमायर्, ममयत तथा 
स्तिोन्नती क्रमागत  

50 लाख  

३ लसमलचौि कुकुिलबसौना तल्लोडडुवा मोटिबाटो ममयत  20 लाख 

४ 
पोक-सातलबसे-ज्यालमिे-तोिीडाँडा-खस्रपुानी- ३ नं. वडा कायायलय हुँदै ४ नं. वडा 
कायायलय जोड्ने नमूना सडक ममयत तथा स्तिोन्नती क्रमागत 

५० लाख 

५ 
साम्तङु्-टुनीवोट-वाख-ुदह-आभायङ्-३ नं. वडा कायायलय-थपुयगाउँ झाँक्रीपानी-वकमचौि 
नमूना सडक ममयत तथा स्तिोन्नती क्रमागत 

15 लाख  

६ पलु्चोक- वपपलवोट -पाँख-ुिािा- लसकुय म- वटकाबाङ्ग मोटि बाटो स्त्तिोन्नती  50 लाख 

७ पखेि -वपङ्गे-कजेली-आहालडाँडा हुँदै वडा कायायलय मोटिबाटो स्तिोन्नलत क्रमागत 15 लाख  

८ घोपाताल-पिेँिा  खम्वाङ मोटिवाटो  5 लाख  

 

 

१५. ववद्यालय, यवुा क्लव लगाएत ववलभन्न संघ संस्थाहरुको  भवन लनमायर् तथा ममयत सम्भािका लालग िकम 
रु. 86 लाख रुपैयाँ पवुायिाि ववकास क्षेत्रमा ववलनयोजन गिेको छु ।  

लसंचाइ तथा खानपेानी 
१६. स्वच्छ खानेपानी नपगेुको गाउँवस्तीमा खानेपानी पयुायउन ेकाययक्रमलाई लनिन्तिता र्ददै एक घि एक िािा 

काययक्रमलाई समेत अगालड बिाउने व्यवस्था गिेकोछु साथै कृवि व्यवसायलाइ प्रवद्धयन गदै उत्पादकत्व ववृद्धका 
लालग लसंचाइ व्यवस्थालाइ व्यवजस्थत गनयका लालग वडा स्तिको मागमा आिारित योजनाका लालग खानेपानी 
तथा लसंचाइ पवुायिाि ववकास क्षेत्रका लालग िकम रु. 60 लाख 50 हजाि  ववलनयोजन गिेको छु ।  

१७. मंगला गाउँपाललका उज्यालो गाउँपाललका घोिर्ालाई साकाि पानय आगामी आलथयक वियमा िाविय प्रशािर् 
लाइन तत्काल पयुायउन नसवकने तथा हाल सम्म बत्ती बाल्न आिलुनक उजायको पहुँच नपगेुका ठाउँ ि घिििुीको 
यथाथय ववविर्का आिािमा  उपयकु्त कायययोजना बनाई अगालड बविनेछ । सो प्रयोजनका लालग संघीय ि 
प्रदेश सिकाि संग समन्वय गरि आवश्यक बजेट समपिुक कोिवाट सह लगानी गने व्यवस्था लमलीएको छु 
। 

 



शहिी ववकास 

१८. आिलुनक सभ्यताको मानक नै सवुविायकु्त शहि भएको तथा मलुकुको ववकासको स्वरुप शहिी पूवायिािबाटै 
प्रलतववजम्वत हनु ेयथाथयतालाई ध्यान र्ददै ववलभन्न वडामा माग वमोजजमको बजेट तथा वाववयाचौि बजािमा िल 
लनकास योजनाका लालग िकम रु. 25 लाख ववलनयोजन गिेको छु । 

पययटन 

१९. गाउँपाललका लभत्रका ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, िालमयक, पिुाताजत्वक ि प्राकृलतक सम्पदाहरुको पवहचान, 
संिक्षर्, प्रवदयन एवं प्रचाि प्रसाि मार्य त स्थानीय अथयतन्त्रको महत्वपूर्य आिािको रुपमा पयायविर् अनकूुल 
पययटन उद्योगको ववकास गनय पययटकलाई अलतलथको रुपमा सम्मान गने अलतलथदेवो भव: अलभयानलाई थप 
प्रभावकािी बनाउनका लालग िकम रु. 52 लाख 50 हजाि ववलनयोजन गिेको छु ।  

२०. उच्च आलथयक ववृद्ध, उत्पादकत्व िोजगािी ि आयको ववतिर्लाई तत्काल टेवा परु् याउने पययटन क्षेत्रको 
ववकासलाई मैले जोड र्दएको छु । मंगला गाउँपाललकालाई आकियक, मनोिम ि साहलसक पययटकीय गन्तव्यको 
रुपमा पवहचान स्थावपत गिाउने टोड्के, झाँक्रीपानी, जचनाकोट ि चाँगा, लगायतको व्यापक प्रचािप्रसाि तथा 
व्यवस्थापनका गरिनेछ । पूर्यगाउँ  टोड्के पययटन प्रवदयन योजना, पलुचोक गहँते झाँक्रीपानी पययटन  पदमागय 
लनमायर्, झाँक्री पानी भ्यूटावि लनमायर्का लालग  बजेट ववलनयोजन गिेको छु  ।  

कृवि/पश ुक्षते्र 

२१. नागरिकको खाद्य अलिकाि सिुजक्षत गदै गरिबीको अन्त्य गनय, ठुलो संख्यामा िहेका कृिक परिवािको 
आयस्ति ववृद्ध गनय तथा सवल अथयतन्त्रको लनमायर् गनय कृविको आिलुनकीकिर्, ववजशिीकिर् ि व्यवसायीकिर् 
जरुिी छ । यसका लालग उन्नत बीउववजन, मलखादको व्यवस्था, कृवि सामाग्री सहयोग, पशपुालन व्यवसायका 
लालग उन्नत जातको नश्ल सिुाि ि उच्च मूल्यका बालीको ववकास गनय िकम रु. 1 किोड 26 लाख 50 
हजाि बजेटको व्यवस्था गिेको छु । 

सहकािी 
२२. सहकािी क्षेत्रको लनयमन ि पुजँी परिचालनको माध्यमबाट सहकािी क्षेत्रलाई ववजत्तय उत्प्रिेकका रुपमा 

ववकास गिी स्थानीय अथयतन्त्रको महत्वपूर्य स्तम्भको रुपमा ववकास गिी सहकािीहरुको प्रवद्धयन गनय िकम 
रु. 3 लाख ववलनयोजन गिेकोछु  । 

वन, वाताविर् ि ववपद व्यवस्थापन 

२३. जनसािािर्मा वाताविर्ीय स्वच्छता सम्बन्िी चेतना बिाई भौलतक ववकासबाट वाताविर्मा पनय सक्न े
जोजखमलाई न्यूनीकिर् गदै वन,वन्यजन्त,ुपंक्षी,वनस्पलत तथा जैववक वववविताको संिक्षर्,संवदयन ि र्दगो उपयोग 
सम्वन्िी काययक्रमका लालग िकम रु. 42 लाख 40 हजाि बजेट ववलनयोजन गिेको छु । 



२४. मंगला गाउँपाललकाको असाह्य, सहािाववन वालवाललका ि असाध्य िोग (मटुु, मगृौला, क्यान्सि, एच आइ 
भी एड्स आर्द) लागेको प्रमाजर्त भएको नागरिकका लालग अध्यक्ष  संग सहायता काययक्रम संचालन सँगसँगै 
।प्राकृलतक प्रकोपको ममयलाई जिेुि हैन, बझेुि काम गिेमा मात्र ववपदको लनयन्त्रर् तथा न्यूनीकिर्मा ठूलो 
सहयोग पगु्दछ भने्न अविािर्ालाइ मध्यनजि गरि अध्यक्ष संग िाहत उद्धाि तथा ववपद् व्यवस्थापन काययक्रमका 
लालग रु 16 लाख  बजेट ववनीयोजन गिेको छु ।  

जशक्षा तथा प्रववलि 

२५. आगामी आलथयक वियको बजेट ववलनयोजन गदाय मैले सामाजजक रुपान्तिर् ि आलथयक ववकासको आिािजशला 
िहेको जशक्षाको ववकासमा सवोपिी जोड र्दएको छु । जशक्षालाई प्राववलिक, व्यवसावयक तथा िोजगािमूलक 
बनाउँदै सक्षम, नैलतक एवं िाविय वहतप्रलत समवपयत जनशजक्त लनमायर् गनय आवश्यक बजेट लमलाएको छु । 

२६. सामदुावयक ववद्यालयको शैजक्षक पूवायिाि लनमायर्, ममयत सम्भाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन गनय ववद्यालयमा 
खदु भनायदि, वटकाउदि तथा लैलगक सचुकमा उल्लेखनीय सिुाि गनय ववद्यालय सिुाि योजना तथा गाउँ जशक्षा 
सिुाि योजना लनमायर् गनय आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिेको छु ।  सामदुावयक ववद्यालयमा शैजक्षक सशुासन 
कायम गनय सम्वजन्ित वडाको वडाध्याक्ष संग जोडेि वडाअध्यक्ष जशक्षा प्रवयदन काययक्रमका लालग प्रलत वडा रु. 
१ लाखका दिले रु. ५ लाख सवहत रु.68 लाख 50 हजाि रुपैया  बजेट ववलनयोजन गिेको छु ।  

२७. आगामी आलथयक विय समेत अन्ति-माध्यलमक ववद्यालय िािपलत िलनङजशल्ड प्रलतयोगता संचालन, आिािभतू 
तहको पिीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिीएको छ । 
ववद्यालयको शसुासन, प्रवद्धनको लालग ववद्यालयको प्रिान अध्यापकलाइ जवार्देही ि उत्तिदावय वनाउन 
आवश्यक काययक्रमको व्यवस्था गरिनेछ । प्रिान अध्यापकलाइ र्दइदै आएको मालसक प्र.अ. भत्तामा 
माध्यालमक तहका लालग मालसक रु. 500 ि आिािभतु तहका लालग मालसक रु. 300 प्रोत्साहन स्वरुप थप 
िकम उपलव्ि गिाउन िकम रु.1 लाख 61 हजाि रुपैया ववलनयोजन गिेकोछु । 

२८.   ववद्यालयको शैजक्षक गरु्स्ति माध्यालमक तहका प्रिान अध्यापकहरुलाइ  प्रािजम्भक वाल ववकास केन्द्रका 
सहयोगी काययकतायलाई प्रोत्साहन स्वरुप पोशाक भत्ताका लालग आवश्यक बजेट िकम रु. २ लाख २० हजाि 
ववलनयोजन गिेको छु । 

२९. ताललम तथा क्षमता ववकासका काययक्रमका लालग रु 40 लाख रुपैया ववलनयोजन गिेको छु । 

 

३०. सामदुावयक ववद्यालयको शैजक्षक गरु्स्ति कायम गनय ववद्यालयको तहगत रुपमा सनु्य दिवन्दी भएका 
ववद्यालयलाइ जशक्षक व्यवस्थापनका लालग रु. 32 लाख 50 हजाि ववलनयोजन गिेको छु । ववद्याथी संख्या 
समेतलाई आिाि ललई सामदुावयक ववद्यालयको मौजदुा दिबन्दी लमलान काययलाई अगालड विाइनेछ । उच्च 



जशक्षा व्यवस्थापनका लालग मंगला जशक्षा क्याम्पसलाइ रु. ४ लाख अनदुानको लालग बजेट व्यवस्था गिेको 
छु । 

३१. सूचना, संचाि ि प्रववलिको ववकास मार्य त ववितुीय शासनको र्दशामा अगालड बढ्न आवश्यक पने बजेट 
िकम रु. ८ लाख रुपैया बजेट ववलनयोजन गिेको छु ।  

 

स्वास््य 

३२. ववकासको साध्य ि सािन दवैु नागरिक नै भएकाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व 
अलभववृद्ध गनय ि सवल मानव पुजँी लनमायर् गनय स्वास््य क्षेत्रलाई ववशेि प्राथलमकता र्दई आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गिेको छु ।  

३३. समाजमा पलछ पिेको वगय मवहला, दललत, जनजालत, वालवाललका, जेष्ठ नागरिक अपाङ्ताभएका 
ब्यङ्कलतलाइ प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने काययक्रमलाइ प्राथलमकता र्दइने छ ।मवहला शसक्तीकिर्  सिुजक्षत गभयपतन ि 
प्रजनन स्वास्थ तथा सिसर्ाइ बालबाललकाको पोिर्मा सिुाि जस्ता मवहला लक्षीत काययक्रमलाइ मवहलासँग 
उपाध्यक्ष काययक्रम सँग आवद्ध गरिनेछ । गाउँपाललका लभत्रका स्वा्य स्थामा सतु्केिीहनुे आमा हरुका लागी 
उपाध्यक्षय उपाहाि काययक्रम मार्य त प्रोत्साहान गिीनेछ ।वालववलकाको लागी पोिर् सिुाि काययक्रम ल्याइ 
आ व ०७६।०७७ लाई वहृत स्वा्य सचेतना वियको रुपमा घोिर्ा गदै मवहला संग उपाध्यक्ष काययक्रमका 
लालग रु 5 लाख बजेटको व्यवस्था गिेको छु ।  

३४. गाउँपाललका लभत्रका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गनय तोवकएका आिािभतू स्वास््य सेवा 
भिपदो, सवयसलुभ ि गरु्स्तिीय बनाउन औिलि खरिद तथा पोिर् सिुाि काययक्रमका लालग रु 18 लाख 
ववलनयोजन गिेको छु ।  

सामाजजक संिक्षर् ि नागरिक संिक्षर् 

३५. आलथयक ि सामाजजक रुपमा जोजखममा िहेका नागरिकलाई सिुक्षा प्रदान गनय तथा सभ्य ि 
लोककल्यार्कािी  शासन व्यवस्था मार्य त मयायर्दत जीवन ि सिुजक्षत भववष्यका लालग सामाजजक सिुक्षा 
आवश्यक भएकाले यसलाई स्थानीय सिकािले समेत ववशेि चासोका साथ ललनेछ ।  

३६. आिािभतू सामाजजक संिक्षर्का सेवा सवुविाहरुमा सबै नागरिकहरुको पहुँचबाट सवल समाज लनमायर् 
गनय सामाजजक सिुक्षा भत्ता पाईिहेका ववपन्न नागरिक लाई सम्मान तथा वस्तगुत सहायता ववतिर्, सकुुम्वासी 
व्यवस्थापन, ववपन्न कृिक प्रवदयनात्मक काययक्रम लगायतका काययक्रम संचालन गिी हाम्रो सिकािको जनता 
माझ वललयो उपजस्थलत देखाउन गाउँपाललकाले सामाजजक संिक्षर्, सिुक्षा तथा वचाउ  काययक्रमका लालग   
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिेको छु । 



३७. लैंलगक समानता तथा सामाजजक समावेजशकिर् मवहला, बालवाललका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा जेष्ठ 
नागरिकका लालग ववशेि काययक्रम संचालन गनय िकम रु. ११ लाख 50 हजाि  बजेट ववलनयोजन गिेको छु 
।  

संस्कृलत 

३८. स्वस्थ ि सभ्य संस्कृलतको ववकास गिी समाजजक स ु सम्वन्िमा आिारित समाजको लनमायर् गनय 
िमय,संस्कृलत,संस्काि,प्रथा,पिम्पिा,प्रचलन वा अन्य कुनै पलन आिािमा हनुे सबै प्रकािका ववभेद, शोिर् ि 
अन्यायको अन्त्य गिी सभ्य ि समतामूलक समाजको लनमायर् गरिनेछ ।  

३९. गाउँपाललका लभत्र िहेका प्राचीनकला, सावहत्य ि संस्कृलत ववजशि पवहचानका रुपमा िहेका छन । 
यसथय सामाजजक ि सांस्कृलतक रुपले हाम्रो समाज जीववत संग्रहालय हो । त्यसैले संस्कृलतको साझा सनु्दि 
रु्लवािीको रुपमा िहेको हाम्रो समाजको तजस्वि झल्काउन ि अन्ति संस्कृलतको सम्मान गनय गाउँपाललका 
केन्द्रमा सासं्कृलतक संग्राहालय पवुायिाि  स्थापनाका लालग िकम रु. 5 लाख ि सांस्कृलत संिक्षर्का लालग 
िकम रु. 7 लाख 50 हजाि गरि रु. 12 लाख 50 हजाि ववलनयोजन गरिएकोछ । 

सशुासन ि सावयजलनक सेवा प्रवाह 

४०. शासकीय स्वच्छता ि सशुासन प्रवदयनलाई  प्राथलमकतामा िाखी सबै क्षेत्रमा सदाचाि पद्धलत अवलम्वन 
गरिनेछ । 

४१. सावयजलनक प्रशासनको कायय संस्कृलतमा आमूल परिवतयन गिी संघीय शासन प्रर्ाली अनरुुपको सोच ि 
कायय शैलीको ववकास गरिनेछ । सावयजलनक पदालिकािीहरुको जवार्देवहता सलुनजित गने ताललम प्रयोजनको 
लालग िकम रु. 9 लाख रुपैयाँ ववलनयोजन गरिएको छ ।  

४२. कमयचािी तथा जशक्षकहरुको गाउँपाललका लभत्र सरुवा, पिुस्काि, सजाय, वजृत्त ववकास ि क्षमता 
अलभववृद्धको अवसिलाई काययसम्पादनमा आिारित बनाइनेछ ।  

४३. आगामी आलथयक वियबाट कायायन्वयनमा आउने गिी कमयचािी कल्यार् कोि स्थापना गिी बजेटको 
सलुनजितता गदै ललगनेछ ।आगामी आलथयक वियका लालग कमयचािी प्रोत्साहन तथा पिुस्कािका लालग रु पचास 
हजाि ि कमयचािी कल्यार् कोिका लालग रु 2 लाख 50 हजाि बजेट ववलनयोजन गिेको छु  । 

४४. न्यायीक सलमतीको क्षमता ववकास गिीनकुो साथै न्यायीक कायय सम्पादनलाइ सहज सिल ि प्रभावाकिी 
वनाउन काननुी साक्षिता, मेललमलाप लगाएतका काययक्रम सञ्चालन गनयका लालग रु. 8 लाख रुपैयाँ ववलनयोजन 
गरिएको छु । 

४५. खेलाडीहरु िािका गौिव, ईज्जत ि प्रलतष्ठा भएकोले मंगला गाउँपाललका अन्तगयत िहेका आम खेलप्रमेी 
यूवाहरुलाई गोलबद्ध गदै उनीहरुको चाहना ि आवश्यकता अनसुािको खेलकुद ि यस सँग सम्बद्धसबै पक्षको 



ववकास, ववस्ताि एवम ्व्यवस्थापन गनय लालग खेलकुद पूवायिाि ववकासका लालग िकम रु. 44 लाख ववलनयोजन 
गिेको छु ।  

४६. स्वास््य ववमालाई सबै नागरिकहरुका लालग अलनवायय गरिने छ । मंगला गाउँपाललका अन्तिगत 
बसोबास गने अलत ववपन्न गिीव परिवािलाई लनःशलु्क स्वास््य ववमाको व्यवस्था गनयका लालग आवश्यक  
बजेटको व्यवस्था गिेको छु । 

४७. आगालम आलथयक बियदेजख संयकु्त लगानीमा आयोजना कायायन्वयनका लालग िकम रु. 70 लाख 
ववलनयोजन गिेकोछु सवहतको समपिुक कोिको व्यवस्था गरिनेछ । 

४८. मंगला गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका गिीव, ववपन्न, जेहन्दाि तथा पछालड पािीएका / अलत ववपन्न परिवािका 
ववद्याथीहरुका लालग शैजक्षक सामाग्री उपलव्ि गिाउन ि   प्राववलिक जशक्षा हाँलसल गनय छात्रवलृत प्रदानका 
लालग िकम रु. २ लाख ववलनयोजन गिेको छु । 

४९. कायायलयको कामको चापको आिािमा कायायलय समय वाहेक अलतरिक्त समय काम काज गने 
कमयचािीहरुलाइ मालसक प्रोत्साहनको लालग आवश्यक बजेट व्यवस्था लमलाएको छु  । 

५०. बजेट तथा काययक्रम कायायन्वन गदाय आउन सक्ने सम्भाववत समस्या समािानको लालग भैपरि आउने 
पवुायिाि ववकासमा िकम रु. 40 लाख ि ममयत सम्भािका लालग िकम रु. 30 लाख गिी कुल 70 लाख 
ववलनयोजन गिेको छु ।   

 

 

सभाका अध्यक्ष महोदय, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

अव म बजेटमा उल्लेजखत क्षेत्रगत नीलत तथा काययक्रमहरु कायायन्वयन गनय आवश्यक पने बजेट ववलनयोजन 
ि स्रोत अनमुान प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

५१. आगामी आलथयक वियका नीलत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय जम्मा रु ३5 किोड 3 लाख 91 हजाि 
6 सय खचय हनुे अनमुान गिेकोछु । कुल ववलनयोजन मध्ये चालतुर्य  रु 23 किोड 7 लाख 92 हजाि 6 
सय (६5.87 प्रलतशत) ि पुजँीगततर्य  रु ११ किोड 95 लाख 99 हजाि (34.13 प्रलतशत) िहेको छ ।  

५२. आगामी आलथयक वियको व्यय अनमुानको ववविर् (उपजशियकगत तथा खचय शीियकगत समेत) 
गाउँपाललकाको ववलनयोजन वविेयक,२०७६ संगै पेश गिेको छु । यस ववविर्मा पदालिकािी ि कमयचािी 
तलव भत्ता, पानी तथा ववजलुी महसलु, घि भाडा, किाि सेवा शलु्क,सबै काययक्रम खचय,औिलि व्यवस्थापन 
खचय,िाहत उद्धाि खचय, शैजक्षक संस्थालाई अनदुान  जस्ता प्रशासलनक प्रकृलतका चाल ुखचयको लालग चाल ुखचय 



जशियकमा रु 5 किोड 8१ लाख ववलनयोजन गरिएको छ जनु कुल बजेटको 34.56 प्रलतशत हनु आउँछ 
।आगामी वियको बजेटमा  सामाजजक सिुक्षा भत्ता समावेश गरिएको छ । 

५३. आगामी आलथयक वियका लालग अनमुान गरिएको खचय व्यहोने स्रोतमध्ये नपेाल सिकािबाट प्राप्त हनुे 
ववत्तीय समानीकिर् अनदुान रु ७ किोड 73 लाख, संघीय ववभाज्य कोिबाट प्राप्त हनुे िाजश्व वाँडर्ाँड रु 5 
किोड 97 लाख, सशतय अनदुान रु. १३ किोड ८7 लाख, प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय समानीकिर् 
अनदुान रु १ किोड 21 लाख १२ हजाि, प्रदेश िाजश्व वाँडर्ाँड रु 28 लाख 10 हजाि, आन्तरिक 
िाजस्वबाट प्राप्त हनुे रु 5० लाख ि सामाजजक सिुक्षा भत्ता ४ किोड ३५ लाख 69 हजाि ६ सय  व्यहोदाय 
रु १ किोड 30 लाख न्यून िहनेछ । सो न्यून पूलतय गनय चाल ुआलथयक वियको असाि मसान्तसम्म खचय भई 
बाँकी िहन ेअनमुालनत नगद मौज्दात रु १ किोड 30 लाख  उपयोग गरिनेछ ।  

 

सभाका अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरु, 

 अव  म आलथयक विय २०७६/७७ को लालग िाजस्वका नीलत प्रस्ततु गनय चाहन्छु, 

५४. स्थानीय सिकािको क्षेत्रलभत्रका किको आिाि र्िावकलो पादै आन्तरिक िाजस्व ववृद्ध गनय कि तथा 
गैिकि िाजस्वको अलिकतम परिचालन गने नीलत ललएको छु ।  

५५. कि तथा गैिकि िाजस्व संकलनलाई प्रभावकािी बनाउन काननुी तथा संस्थागत सिुाि गरिनेछ ।कि 
तथा गैिकिका दिलाई प्रगलतशील बनाई िाजस्व परिचालन गने व्यवस्था लमलाएको छु साथै कि सहभालगता 
विय घोिर्ा गरि चाल ु आ.व. सम्ममा दताय भएका व्यवसायहरुलाइ  नववकिर् दस्तिुमा छुट ि 
आ.व.०७६/०७७ मा दताय हनुे व्यवसायीहरुलाई दताय दस्तिु मात्र लगाइने प्रवन्ि लमलाएको छु । 

५६. िोडा, िुङ्गा, लगटी, बालवुा, लगायतका दहत्ति बहत्ति शलु्क, ववज्ञापन कि ि मनोिञ्जन कि स्थानीय 
तहबाट संकलन गिी ग-४-२ िाजश्व बाँडर्ाँड खातामा जम्मा गिी ६० प्रलतशत स्थानीय तहमा िाखी ४० 
प्रलतशत प्रदेश सजञ्चत कोिमा जम्मा हनुे काननुी व्यवस्था प्रभावकािी रुपमा कायायन्वयन गरिनेछ ।  

५७. गाउँपाललका लभत्रका व्यापारिक ि व्यावसावयक प्रकृलतका मनोिञ्जनका महोत्सव, उत्सव तथा मेला 
आर्दमा मनोिञ्जन किको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

५८. गाउँपाललका लभत्रमा परिवलतयत किका दिहरु वव.सं.२०७६ साल श्रावर् १ देजख लागू गरिनेछ ।  

५९. कि सम्वन्िी प्रस्ताव आलथयक वविेयक,२०७६ यसै साथ प्रस्ततु गिेको छु । कि सम्वन्िी प्रस्ताव 
सम्वत २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू हनुे व्यवस्था लमलाएको छु ।  

 



सभाका अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यहरु, 

६०. यो बजेटको कायायन्वयनमा नागरिक सहभालगतालाई नागरिकको अलिकािको रुपमा स्थावपत गिी 
स्वशासन ि जनताद्वािा शासनको चरिताथय गिी   जनताप्रलत पूर्य जजम्मेवािपूवयक भलूमका लनवायह गने काययमा 
हाम्रो सिकाि पूर्य प्रलतवद्ध छ । 

६१. यो बजेटको सर्ल कायायन्वयनमा सबै पक्षको पूर्य सहयोग िहने अपेक्षा गिेको छु ।साथै मलुकु लभत्र 
ि बावहि िहन ुभएका सबै नेपालीलाई समदृ्ध मंगला, सखुी मंगलावासी लनमायर्को हाम्रो सिकािको महान 
यात्रामा सहभागी हनु आब्हान गदयछु । 

 

आदिर्ीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु 

 

६२. उपिोक्तानसुािका योजना तथा काययक्रमहरु सर्लतापूवयक कायायन्वयन भई प्रयाप्त उपलजब्िहरु हालसल 
हनुे अपेक्षा गिेको छु । अपेजक्षत उपलजब्िहरुलाई समग्ररुपमा लनम्न अनसुाि उल्लेख गनय चाहन्छु । 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगयतका भौलतक पूवायिाि ववकासमा स्थानीय समदुायले ववकासको अपनत्व ग्रहर् गनय 

ि र्दगोपनाको लालग कजम्तमा १५ प्रलतशत योगदान गिेका हनुेछन,् 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगयतका हिेक गाउँवजस्तमा पगु्नको लालग ग्रालमर् सडकको लनमायर् तथा सडकको 

स्तिोन्नती भएको हनुेछ, 

 गाउँपाललकाको आन्तरिक आय बिाउनको लालग ववद्यमान श्रोतको पवहचान गिी व्यवस्थापन काययको शरुुवात 

हनुेछ, 

 कृवि, पशपुालन तथा वन क्षेत्रबाट आय–आजयन ववृद्ध हनुेछ, 

 वन, वाताविर् तथा ववपद् व्यवस्थापनमा आम नागरिक सचेत भएि लाग्ने छन,् 

 ४० भन्दा वटा ववद्यालयहरु तथा शैजक्षक संस्थाहरुका भवन लनमायर्, ममयत, कोठा थप, पसु्तकालय व्यवस्थापन 

आर्द कायय सम्पन्न भई शैजक्षक गरु्स्तिमा थप सिुाि आउनेछ  



 यूवा, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरु लगाएतका नागरिकहरुको सहभालगतामा बैठक/भेला सञ्चाल हनुे, 

ववकासका वक्रयाकलापमा जनसहभालगता बवृद्ध भई सामाजजक सद्भाव कायम िाख्न े जस्ता सामाजजक 

वक्रयाकलापहरु एकीकृत सामदुावयक भवनबाट सञ्चालन हनुेछन,  

आदिर्ीय अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु ! 

 मालथ प्रस्ततु गरिए अनसुाि आगामी आलथयक विय 2066/2077 को आय तथा व्यय तर्य का योजना तथा 

काययक्रमहरु कायायन्वयन गनय लमलत २०७6।०३।09 गतेको गाउँ काययपाललकाको बैठकले पारित गिेका लनम्न 

नीलतगत लनर्ययहरु लनर्ययाथय पेश गदयछु । 

१. संघीय सिकािबाट प्राप्त सशतय अनदुान तर्य का बजेट काययक्रम ि संघीय एवम ्प्रदेश सिकािबाट प्राप्त ववजत्तय 
समानीकिर्, िाजश्व बाँडर्ाँड तथा आन्तरिक आय (िाजश्व ि यस चाल ुवियको संजचत हनुे िकम समेत गिी) समेतबाट 
ववलनयोजन गरिएका काययक्रमहरु कायायन्वयनका लालग स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७३ अनसुाि 
गाउँपाललका अध्यक्षलाई अलिकाि र्दने । 

२.  उपभोक्ता सलमलत समावेशी, पदालिकािी नदोहोरिने गिी एवम ्अध्यक्ष, सजचव वा कोिाध्यक्ष पदहरुमा कजम्तमा 
१ जना मवहला सदस्य िहने गिी ५ देजख १३ जना सदस्य हनुे गिी गठन गने । साथै उपभोक्ता सलमलत, वडा सलमलत 
ि गाउँपाललका स्तिबाट समेत अनगुमन हनुे गिी प्रचललत मान्यता कायमै िाखी तोवकए अनसुाि सलमलत गठन गरिनेछ 
। संघीय आलथयक काययववलि लनयमावली ,२०६४ को दर्ा ९७ को उपदर्ा ५ बमोजजम र्द्वपजक्षय वा बहपुजक्षय 
सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतलाई बिीमा ३0 प्रलतशत पेश्की र्दने तथा रु. दइु लाख भन्दा 
कमका योजनाहरुका लालग पेश्की नर्दने व्यवस्था लमलाएको छु ।  

३. काब ुबावहिको परिजस्थलतमा बाहेक उपभोक्ता सलमलतले तोवकएको समयमा कायय सम्पन्न नगिी म्याद थपको 
लालग अनिुोि गिेमा प्राववलिक प्रलतवेदनका साथै सम्बजन्ित वडा सलमलतको लनर्यय सवहतको  लसर्ारिसका आिािमा 
योजना अवलिमा १ पटक बिीमा २१ र्दन सम्म म्याद थप्न सवकने । 

४. र्द्वपजक्षय वा बहपुजक्षय सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा बाहेक ि क्रमागत योजना तथा काययक्रमहरु बाहेक टाई 
लबम वपल्लि िलान सवहतका घि अथवा कोठाहरुको लनमायर् संिचनाका योजना तथा काययक्रमहरु चैत्र मसान्त सम्ममा 
मात्र सम्झौता गने । 

            
आदिर्ीय सभा अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरु 

अन्तमा, यो बजेट तजुयमाका लालग मागयदशयन गनुयहनुे गाउँपाललका अध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्यहरु, ववलभन्न 
िाजनीलतक दल, लनजी क्षेत्र, सहकािी क्षेत्र ि नागरिक समाजका व्यजक्तत्वहरु तथा पत्रकाि जगतबाट प्राप्त सझुाव, 



सहयोग ि सल्लाह र्दनहुनुे सबै प्रलत हार्दयक आभाि प्रकट  गदयछु । मंगला गाउँपाललकाको योजना तथा बजेट 
तजूयमाको सन्दभयमा अहोिात्र खटी सहयोग परु्यायउन ुहनुे मंगला गाउँपाललकाका आदिर्ीय अध्यक्ष श्री सत प्रसाद 
िोकाज्यू तथा अन्य वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु प्रलत ववशेि आभाि व्यक्त गनय चाहन्छु । यसै गिी मंगला 
गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत श्री कृष्र् प्रसाद गौतम लगाएत सम्पूर्य कमयचािीहरु प्रलत िन्यवाद र्दन 
चाहन्छु । यस काययमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सहभालग हनु ुभएका सम्पूर्य नागरिकहरु प्रलत समेत कृतज्ञता व्यक्त 
गनय चाहन्छु ।   

 

िन्यवाद! 
 

                               सजृना के.सी. 
                              उपाध्यक्ष 

                                  मंगला गाउँपाललका 


