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आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

१.। लामो समयको राजनैलतक आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा नेपालमा संर्विान 
सभाको दईु वटा ऐलतहालसक चनुावहरु सम्पन्न भै नेपालको संर्विान जारी भयो । यो उपलब्धिका 
लालग नेपालमा सञ्चालन भएका र्वलभन्न राजनैलतक आन्दोलनहरुमा आफ्नो ज्यानको बललदान गरी 
शाहदात प्राप्त गनु ुहनुे सम्पूण ुज्ञात–अज्ञात शहीदहरु प्रलत हार्दुक श्रद्धाञ्जली अपणु गन ुचाहन्छु र घाईते 
तथा बेपत्ता हनु ु भएका सम्पूण ु नागररकहरु प्रलत सम्मान व्यक्त गन ु चाहन्छु । राजनैलतक तथा 
सामाब्जक पररवतनुका लालग नेततृ्वदायी भलूमका लनवाुह गनु ुहनुे सम्पूण ुअग्रजहरु प्रलत आदरभाव प्रकट 
गदुछु ।  

२.। र्व.सं. २०७० को आमलनवाुचनको माध्यमबाट नेपाली जनताले छानेका जनप्रलतलनिीहरु भएको 
संर्विान सभा द्धारा र्व.सं.२०७२ साल असौज ३ गते नेपाली जनताकै लालग बनाईएको नेपालको 
संर्विान जारी भए लगतै्त उक्त संर्विानको कायाुन्वयनको सन्दभमुा नेपाली जनताले कठीन पररब्स्थलतसँग 
वाद्यात्मक रुपमा जधु्न ुk¥of] ।अनपेब्क्षत नाकाबब्न्दको चपेटामा र्पलसन ुk¥of] । हाम्रो आफ्नै पलसनाले 
आजेको पैसाबाट हाम्रो अत्यावश्यक वस्तहुरुको खररद लबर्क्र समेत गन ुनपाईने अप्राकृलतक लनयमको 
सामना गनु ुk¥of] । यो ददुनाक पररब्स्थलतले हामीलाई हाम्रो मौललक र्वकास, उन्नती र समरृ्द्ध प्रलत 
थप चासो, जोश र जाँगरको लसजनुा गरर र्दएको छ । त्यसैले मंगला गाउँपाललकाका हामी सम्पूण ु
नागररकहरु आफ्नो स्थानीय र्वकास प्रलत वहृत चासो र खाँचोको अनभुलूत गरररहेका छौं । यसबाट 
हामी सबै हाम्रो चौतर्फी र्वकासमा समार्हत हनु आतूर छौं । 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

३.। लामो समयदेब्ख हाम्रा स्थानीय लनकायहरु जनप्रलतलनिी र्वहीन भएको यथाथ ुहामी सबै सामू 
छलङु्गै लथयो । यस बीचमा आम नागररकहरुले आफ्नो जनप्रलतलनिी मारु्फत ् आफ्नो समस्या र 
चाहानालाई सम्बोिन हनुे अवसर पाउन पलन सकेनन ्। यसले गदाु हामीसँग दजनुौ प्रकारका र्वकासका 
चाहना, ईच्छा र आवश्यकताहरु बब्झिरहेका छन ्। हाम्र ैसमकक्षी समाज आज २१ औ ंशताब्धदका 
र्वकलसत नागररकको रुपमा ठाडो शीर लगाएर र्हलडरहेको पररप्रके्षमा हाम्रा आम यूवाहरु उनीहरुकै 
दास बन्नका लालग वाद्य भएर र्वदेब्शन ुपरेको तीतो यथाथलुाई सम्िदँा हाम्रा आखँाले कदापी आशँ ु
थाम्न सकै्तनन ्। तर हामी सदैव भावकुतामा डुबेर होईन र्क हाम्रो उन्नती र प्रगतीको वास्तर्वक 
योजना लनमाुण र सर्फल कायाुन्वयनमा अगालड बढ्न लनतान्त जरुरी छ । 



आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

४.। उपरोक्तानसुारको हृदयस्पशी वास्तर्वकतालाई केन्र र्वन्दमुा राख्दै मंगला गाउँपाललकाको 
आलथकु वर् ु२०७४/२०७५ को आय र व्ययको अनमुान तथा बार्र्कु कायकु्रमहरु तयार पारेको छु 
। प्रस्ततु बजेट तथा कायकु्रमले मालथ उझलेब्खत हाम्रो चाहना, ईच्छा र आवश्यकतालाई कुनै न कुनै 
र्हसाबले सम्बोिन गनेछ भने्न र्वश्वास ललएको छु । यद्यपी आम नागररकहरुको अलसलमत 
आवश्यकताहरुलाई हाम्रो लसलमत श्रोत र सािनले एकै आलथकु वर्मुा एकै पटक समािान गन ुसर्कन्छ 
भने्न भ्रममा हामी कोही पलन पनु ुहुँदैन । त्यसैले र्वद्यमान आवश्यकता र समस्याहरुको व्यवस्थापनको 
लालग ती समस्याहरुलाई प्राथलमकताको आिारमा अलिकतमरुपमा सम्बोिन गने प्रयास गरेको छु । 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

५.। हामीले आम मंगलावासीको आवश्यकता, चाहना र क्षमता अनसुारको योजना तथा कायकु्रमहरु 
तयार पारी सर्फल कायाुन्वयन गने प्रवल चाहनाले ओतप्रोत भैरहँदा हाम्रा अगालड हामीले तयार पाररएको 
योजनाको सर्फल कायाुन्वयनमा थूप्रै वािा–व्यविान तथा चनूौलतहरु अवश्य पलन रहेका छन ्। यस 
गाउँपाललका अन्तगतु देखा परेका केही प्रमखु चनूौलतहरुलाई संब्क्षप्तमा लनम्न अनसुार उझलेख गन ु
चाहन्छु ।  

 गाउँपाललकामा यवुा जनशब्क्तको अप्रयाप्तताको कारणले योजना तथा कायकु्रमहरु 
सर्फलतापूवकु सम्पन्न गन ुलनकै कर्ठन हनुे देब्खन्छ ।  

 समदुायको न्यून आलथकु अवस्थाको कारणले भौलतक पूवाुिार र्वकासमा अपेब्क्षत 
जनसहभालगता (वस्तगुत वा श्रम) जटुाउन कठीन हनु पलन सक्दछ । 

 स्थानीय समदुायको अलसलमत आवश्यकताहरुलाई लसलमत श्रोत र सािनबाट सम्पूणरुुपमा 
सम्वोिन हनु नसक्दा योजना कायाुन्वयनमा असहज अवस्था उत्पन्न हनु सक्तछ । 

 र्वलभन्न खालका प्राकृलतक प्रकोपहरुको प्रवल सम्भावना रहेको क्षेत्र भएकोले यसले 
र्वकास प्रकृयालाई लनकै प्रभाव पान ुसक्तछ । 

 यस अब्घ स्थानीय लनकायले उत्पादनका सबै क्षेत्रलाई आन्तररक आयको दायरामा 
झयाउन नसर्करहेको पररप्रके्ष्यमा हाल गाउँपाललकाले अनमुान गरेको आन्तररक आयलाई 
तोर्कए बमोब्जम संकलन गन ुलनकै ठूलो चनूौलत रहेको छ । 



 स्थानीय तहका हरेक काम कावाुहीलाई सूचारुरुपले अगालड बढाउनको लालग आवश्यक 
पने प्रदेश तथा संघीय सरकारद्धार तजूमुा गररने ऐन, लनयम आर्दको तजूमुा नभै सकेकोले 
कलतपय कायहुरु ऐन, लनयमको अभावमा केर्ह हद सम्म प्रभार्वत हनु सक्ने देब्खन्छ । 

६.। यस पररप्रके्ष्यमा उपरोक्तानसुारको चनुौलतहरुको सबलरुपमा सामाना गदै उपलधि श्रोत, सािन 
र अवसरहरुको अलिकतम सदूपयोग गदै यस मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायकु्रमहरुको तजूमुा 
तथा सर्फल कायाुन्वयनको र्दसा तरु्फ अग्रसर हनुे प्रयास गररने छ । यसै सन्दभलुाई आत्मसात गदै 
मंगला गाउँपाललकाको बजेट तथा कायकु्रम तजूमुाका लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरुलाई लनम्न अनसुार संब्क्षप्तमा 
उझलेख गन ुचाहन्छु । 

(क) लक्ष्यः  

आलथकु–सामाब्जक रुपान्तरणसर्हत स्थानीय पूबँ्जको र्वकास गदै सामाब्जक न्याय, समानता र सामाजवादी 
अथतुन्त्रको आिार खडा गने अलभयानमा पूणरुुपमा समार्हत हुँदै मंगला गाउँपाललकालाई समदृ्ध, समनु्नत 
र शान्त गाउँपाललका बनाउँन सबै आिारभतू समस्याहरुको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गने । 

(ख) उद्धशे्यहरुः  

 मंगला गाउँपाललका क्षेत्रको र्वकास प्रकृयालाई स्थानीय समदुायको सर्क्रय सहभालगतामा 
दीगो भौलतक पूवाुिार र्वकासका संरचनाहरुलाई अगालड बढाउने, 

 मंगला गाउँपाललकाको सदरमकुाम देब्ख सबै वडाहरुमा नमूना सडक लनमाुण सर्हत 
हरेक टोलवब्स्तलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, 

 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बढाउनको लालग र्वद्यमान श्रोतको पर्हचान गरी कर 
प्रणालीमा व्यवस्थापन गने, 

 कृर्र्, पशपुालन तथा वन क्षेत्रको र्वकासमा सहयोग गरी आय–आजनुका र्क्रयाकलापहरु 
सजृना गदै पाररवाररक आम्दानीको वरृ्द्धमा टेवा k'¥ofpg], 

 वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनमा आम नागररकलाई सचेलतकरण गदै र्दगो 
व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गने, 

 र्वद्यालयहरुलाई भौलतक पूवाुिारको र्वकास सर्हत शैब्क्षक गणुस्तरमा अलभवरृ्द्ध गने, 



 यूवा, मर्हला, वालवाललका, जेष्ठ नागररक, दललत, अपाङ्गता भएका नागररकहरुलाई 
सामाब्जक समावेशीकरण तथा सशब्क्तकरण गदै मलु प्रवाहीकारणमा टेवा परु्रयाुउने, 

 पया–ुपयटुन र्वकासका लालग आिारभतू पूवाुिारहरु तयार पाने, 

 र्वलभन्न भार्ा तथा सँस्कृलतको संरक्षण तथा सम्बद्धनु गने, 

 गाउँपाललकाको सँस्थागत र्वकास र आम नागररकहरुको क्षमता र्वकासका कायहुरु 
सञ्चालन गने, 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

७.। अब म चाल ु आलथकु वर् ु २०७४/२०७५ को वार्र्कु योजना तजूमुा, योजना/कायकु्रम 
प्राथलमर्ककरणका आिारहरु तथा प्रकृयाका वारेमा संब्क्षप्तमा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

(क) योजना तजूमुाका आिारहरुः 

 नेपालको संर्विानको अनसूुची ८ र ९ मा उब्झलब्खत स्थानीय तहको एकल तथा सािा 
अलिकारको सूची, 

 नेपालको संर्विानमा उब्झलब्खत मौललक हकहरु, 

 नेपालको संर्विान भाग ४ अन्तगतुका राज्यका आलथकु, सामाब्जक र्वकास, प्राकृलतक श्रोतको 
उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्वब्न्ि नीलतहरु, िारा ५९ को आलथकु अलिकार, भाग १९ को 
आलथकु काय ुप्रणाली, 

 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायरु्वस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

 संघीय तथा प्रदेश सरकारले अंलगकार गरेको र आवलिक योजनाले ललएका नीलत तथा 
प्राथलमकताका क्षेत्रहरु, 

 संघीय सरकारले अवलम्वन गरेका आलथकु तथा र्वत्तीय नीलतहरु साथै मागदुशनुहरु, 
 स्थानीय तहको आवलिक योजनाले तय गरेका प्राथलमकताहरु, 

 नेपालले अन्तरार्िय जगतमा जनाएका प्रलतवद्धताहरु, 

 स्थानीय शासन संचालन सम्बन्िी आदेश एवम ्प्रचललत ऐन र लनयमावलीका प्राविानहरु, 

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

 र्वकासका समसामर्यक मदु्धाहरु जस्तै सामाब्जक संरक्षण, दीगो र्वकास, जलवायू पररवतनु र 
र्वपद् व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैंलगक सशब्क्तकरण तथा समावेशी र्वकास, वाल 



मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खलुा र्दसामकु्त तथा पणु ुसरसर्फाई, उजाु 
संकट व्यवस्थापन लगाएतका अन्तर सम्बब्न्ित र्वर्यहरु, 

 स्थानीय तहको मध्यकाललन खच ुसंरचना (MTEF) अनरुुप प्राथलमकतामा परेका कायकु्रमहरु, 

 स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य र्वर्यहरु । 

(ख) योजना/कायकु्रम प्राथलमर्ककरणका आिारहरुः 

 आलथकु र्वकास र गररवी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु्रयाुउन,े 

 उत्पादनमूलक र लछटो प्रलतर्फल र्दने (ठूला आयोजनाहरुको हकमा बर्ढमा ३ वर् ुलभत्र 
सम्पन्न हनुे), 

 राजश्व पररचालनमा योगदान परु्रयाुउन,े 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत र्वकास र सशुासनमा योगदान परु्रयाुउन,े 

 स्थानीय श्रोत सािनमा आिाररत भई जनसहभालगता अलभवरृ्द्ध गने, 

 लैर्ङ्गक समानता तथा सामाब्जक समावेशीकरमा अलभवरृ्द्ध हनु,े 

 र्दगो र्वकास, वातावरण संरक्षण र र्वपद व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान परु्रयाुउन,े 

 समदुायलाई र्वपद तथा जलवाय ुपररवतनुको प्रभाववाट उत्थानब्शल (Resilience) बनाउन,े 

 स्थान र्वशेर्को संस्कृलत र पर्हचानको संरक्षण र प्रवध्दुन गने, 

 स्थानीय तहको आवश्यकताका अन्य र्वर्यहरु । 

(ग) वार्र्कु बजेट तथा योजना तजूमुाका प्रकृयाहरुः 

 कायपुाललकाले पेश गरेको नीलत तथा कायकु्रमको स्वीकृती, 
 राजश्व परामश ु सलमलतको गठन तथा सलमलतले र्दएका अगामी वर्कुो लालग प्रस्तार्वत 

राजश्व/करका दरहरु, सिुाव तथा लनष्कर्हुरु, 

 श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिाुरण सलमलतले र्दएका सिुाव तथा लनष्कर्हुरु, 

 बजेट तथा कायकु्रम तजूमुा सलमलतले उपलधि गराएका सिुाव, कायकु्रम तथा लनष्कर्हुरु, 

 हरेक वडा सलमलतहरुले गाउँवब्स्त र टोल टोलमा छलर्फल, छनौट तथा प्राथलमर्ककरण गराई 
प्राप्त भएका कायकु्रमहरु, 

 गैर सरकारी संस्था तथा नीब्ज क्षेत्रको सहकायमुा सम्पन्न हनुे कायकु्रमहरुको र्ववरण माग 
तथा छलर्फल, 



 प्राप्त योजना तथा कायकु्रमहरुलाई र्वर्यगत सलमलतहरुमा छलर्फल तथा प्राथलमर्ककरण, 

 सलमलतहरुबाट प्राप्त बजेट तथा योजना/कायकु्रमहरुलाई मंगला गाउँ कायपुाललकामा व्यापक 
छलर्फल तथा गाउँसभामा पेश हनुका लालग स्वीकृलत । 

आदरणीय गाउँसभा अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

“र्वकासमा जनसहभालगता, हाम्रो अपररहायतुा” 

८.। एक हातले तालल बज्दैन भने िैं हाम्रो समाजको र्वकास प्रकृया पलन नत स्थानीय नागररकको 
एकल पहल कदमीबाट मातै्र सर्फल हनु सक्तछ नत सरकारी तवरबाट मातै्र सम्भव हनु्छ । त्यसैले 
मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु र्वकास प्रकृयामा स्थानीय समदुायको अलनवाय ुसहभालगतालाई जनुसकैु 
तवरबाट स्वीकार गनु ुपदुछ । यसरी सरकारी र स्थानीय समदुायको संयकु्त प्रयासबाट अगालड बढ्ने 
र्वकास मातै्र सर्फल र र्दगो हनुे कुरामा म र्वश्वस्त छु । यस आलथकु वर्मुा खास गरी यस 
गाउँपाललकाको भौलतक पूवाुिार र्वकास क्षेत्रमा गाउँपाललकाको तरु्फबाट र्वलनयोब्जत कूल रकमको 
कब्म्तमा १० प्रलतशत स्थानीय जनसहभालगता (वस्तगुत तथा श्रम) समेतलाई अलनवाय ुसहभालग बनाउने 
प्रलतवद्धता सर्हत बजेट तथा कायकु्रमको व्यवस्था गरेको छु । यसले स्थानीयबासीलाई आफ्नो 
र्वकासको अपनत्व ग्रहण गन ुअन्तरआत्मा देब्ख नै उत्प्ररेरत गने भएकोले हामीले शरुुवात गरेका 
भौलतक पूवाुिार र्वकास र्दगो हनुे अपेक्षा गरेको छु । 

९.। अब म मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु २०७४/२०७५ को वार्र्कु आय–व्ययको 
अनमुालनत र्ववरण प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

 मंगला गाउँपाललकाको कूल वार्र्कु आय रकम रु.अट्ठाईस करोड एकानधबे लाख 
(२८,९१,००,०००) रहेको छ । 

       यो रकम लनम्न शीर्कुहरुबाट प्राप्त हनुे अनमुान गरेको छु ।  

 नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे र्वत्तीय समानीकरण अनदुान रकम रु.तेह्र करोड छ लाख अठार 
हजार (१३,०६,१८,०००) 

 नेपाल सरकारबाट सशत ुअनदुान वापत प्राप्त हनुे रकम रु.नौ करोड एघार लाख पैंसट्ठी हजार 
(९,११,६५,०००) 



 आन्तररक राजश्व आम्दानीबाट प्राप्त हनुे रकम रु.पन्र लाख पचास हजार (१५,५०,०००) 

 चाल ुआलथकु वर् ु२०७३/२०७४ को खच ुहनु बाँर्क रकमबाट पूलत ुहनुे रु.अठचाललस लाख 
(४८,००,०००) 

 सामाब्जक सरुक्षा भत्ता र्वतरण वापत प्राप्त हनु े रकम रु.तीन करोड पचहत्तर लाख 
(३,७५,००,०००) 

 पब्िम नेपाल ग्रालमण खानेपानी तथा सरसर्फाई पररयोजना तरु्फको खानेपानी योजना सञ्चालन 
वापत प्राप्त हनुे अनदुान रकम रु.एक करोड छब्धबस लाख (१,२६,००,०००) 

 पब्िम नेपाल ग्रालमण खानेपानी तथा सरसर्फाई पररयोजना तरु्फको खानेपानी योजना सञ्चालन 
गन ुसपोटु कमचुारीको पाररश्रलमकभत्ता वापत प्राप्त हनुे रकम रु.पचास लाख (५०,००,०००) 

 ब्जझला समन्वय सलमलत, म्याग्दीबाट श्रोत हस्तान्तरण (ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा) वापत प्राप्त हनुे रकम 
रु.पचहत्तर हजार (७५,०००) 

 भौलतक पूवाुिार र्वकास तरु्फ स्थानीय जनसहभालगता (वस्त ुतथा श्रम) लाई नगदमा पररवतनु 
गदाु हनु आउने रकम रु.सन्ताउन्न लाख बयानधबे हजार (५७,९२,०००) । 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

१०.। अब म मंगला गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७४/२०७५ को वार्र्कु व्यय अथाुत ्खचकुो 
अनमुालनत र्ववरण प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । 

 गाउँपाललकाको बजेट तजूमुा गदाु घाटा बजेट मारु्फत ्गन ुनपाईने प्राविान रहेकोले मंगला 
गाउँपाललकाको कूल वार्र्कु व्यय/खच ु रकम पलन रु.अट्ठाईस करोड एकानधबे लाख 
(२८,९१,००,०००) नै रहेको छ । यस मध्य चाल ुखच ुतरु्फ रु.अठार करोड एक्काईस लाख 
पब्च्चस हजार (१८,२१,२५,०००) र पूबँ्जगत खच ुतरु्फ कूल रु. दश करोड उनन्सत्तरी लाख 
पचहत्तर हजार (१०,६९,७५,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

क.। चाल ुतरु्फको बजेटः मंगला गाउँपाललकामा चाल ुबजेट अन्तगतुका कृर्र्, पशपुालन, स्वास््य, 

र्वध्यालय क्षेत्र र्वकास कायकु्रम आर्द शीर्कुका कायकु्रमहरु सञ्चालन तथा सम्पन्न गनकुा लालग यस 
शीर्कु अन्तगतु कूल रु.अठार करोड एक्काईस लाख पब्च्चस हजार (१८,२१,२५,०००) र्वलनयोजन 
गरेको छु । 



ख.। पूबँ्जगत तरु्फको बजेटः यसलाई लनम्न क्षेत्र तथा उप–क्षेत्र अन्तगतुका योजना तथा 
कायकु्रमहरुका र्वलभन्न शीर्कुहरु मारु्फत ्खच ुहनुे गरी प्रस्ताव गरेको छु । 

आलथकु र्वकासको के्षत्रः 

११.। मंगला गाउँपाललकालाई आलथकु रुपले सम्पन्न गराउने र्दशामा बजेटले प्रशस्त मागदुशनु गरेको 
छ । मंगला गाउँपाललकामा र्वलभन्न प्रकारका आलथकु र्वकासका र्क्रयाकलापहरु सञ्चालन गरी 
गाउँपाललकाको आलथकु क्षते्रलाई उचो बनाउनको लालग कूल रकम रु.एकानधबे लाख लत्रचाललस हजार 
(९१,४३,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतुका केर्ह महत्वपूण ुयोजना तथा कायकु्रमहरुलाई 
लनम्न उप–शीर्कुमा उझलेख गरेको छु ।  

 कृर्र् ुतथा पश ुर्वकास तरु्फ सम्बन्िीत लनकायवाट प्राप्त हनुे नीलत एवम ्मागदुशनुका आिारमा 
वार्र्कु कायकु्रम तय हनुे गरी काम सम्पादन गन ुपयाुप्त बजेटको व्यवथापन गरेको छु ।  

 मंगला गाउँपाललकाको आलथकु र्वकासलाई अगालड बढाउनको लालग यस क्षेत्रमा रहेका र्वलभन्न 
प्रकारका खलनज वस्तहुरुको अध्ययन गन ुअत्यावश्यक छ । यसका लालग रु.पाँच लाख 
बराबरको कायकु्रम बनाई र थप आवश्यक स्रोत समेतको खोजी गरी अध्ययन गरी लबस्ततृ 
प्रलतवेदनका लालग आबश्यक कायपु्रर्क्रया अगालड बढाईनेछ । 

 मंगला गाउँपाललकामा पयटुन र्वकासलाई आलथकु र्वकाससँग जोड्न यस आलथकु अगालड 
बढाईनेछ वर्मुा “मंगला गाउँपाललका राउण्ड टे्रक” अध्ययन र अन्य कायकुो लालग कूल रकम 
रु.आठ लाख बराबरको कायकु्रम तयार गरी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा 
गाउँ कायपुाललकाको लनणयुानसुार काय ुसम्पादन गन ुगराउन नीलतगगत व्यवस्था गरीने छ । 
साथै मंगला - १ टोड्के क्षेत्रको पयटुन र्वकासलाई र्दगोरुपमा अगाडी बढाउन रघगुङ्गा 
गाउँपाललका र बेनी नगरपाललका सँग समेत छलर्फल गरी “सामदुार्यक लज” स्थापना गन ु
आलथकु वर् ु२०७४/२०७५ मै पहल गररनेछ । 

 मंगला गाउँपाललकामा रहेको बेरोजगारी समस्या समािानको लालग अगामी पाँच वर्मुा आिार 
तयार पाने र १० वर् ुसम्ममा बेरोजगारी समस्यालाई समािान गने लक्ष्य अनरुुप “गाउँगाउँमा 
उद्योग र बजार– घरघरमा रोजगार” भने्न नारा सर्हत कायकु्रमहरु प्रस्ताव गरेको छु । यस 
अन्तगतु यस गाउँपाललकामा लघउुद्यम स्थापना तथा सञ्चालन गन ु र लघ–ुऔद्योलगक क्षते्र 



स्थापना (Establishment of Micro- Industrial Area) को लालग अध्ययन गन ुरु. दईु लाख 
र्वलनयोजन गरेको छु । 

 हाल र्वद्यमान लनवाुहमूखी कृर्र् तथा पशपुालनको क्षेत्रलाई व्यवसार्यर्ककरण गन ु लनतान्त 
जरुरी देब्खन्छ । यद्यपी यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सब्म्बब्न्ित लनकायहरु मारु्फत ्बजेट तथा 
कायकु्रमहरु का बारेमा स्पष्ट नीलतगत लनदेशन प्राप्त नभैसकेको भएता पलन यी क्षेत्रलाई 
व्यवसार्यक तथा आिलुनर्ककरण गनकुा लालग आवश्यक पने कृर्र् औजार खररद तथा र्वतरण 
एवम ्व्यवसार्यक पशपुालनका लालग गाउँपाललकाको श्रोतबाट कूल रु. एक करोड चौि लाख 
साठी हजार र्वलनयोजन गरेको छु । कृर्र्, वन तथा पशपुालन क्षेत्रका र्वस्ततृ योजना तथा 
कायकु्रमहरु अनसूुचीमा संलग्न राखेको छु ।   

भौलतक पूवािुार र्वकासका के्षत्रः 

१२.। भौलतक पूवाुिार अन्य र्वकास क्षेत्रहरुको पलन पूवाुिार भएकोले यस अन्तगतु सञ्चालन हनु े
योजना तथा कायकु्रमहरुका लालग स्थानीय समदुायबाट हनुे योगदान समेत गरी कूल रु. सात करोड 
अठतीस लाख बैसट्ठी हजार (७,३८,६२,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । स्थानीय समदुायबाट हनुे 
योगदान अन्तगतु सडक, लसँचाई कूलो, भवनको प्राङ्गण लनमाुण काय ुआर्दमा र्वलभन्न प्रजालतका लबरुवा 
रोपण गने, सडक र्कनारामा रहेका ढुङ्गा संकलन गने, भ–ूसंरक्षणका र्वलभन्न र्क्रयाकलापहरु समेत रहन े
छन ्। 

भौलतक पूवाुिार र्वकास तरु्फ प्रस्ताव गररएका प्रमखु योजना तथा कायकु्रमलाई लनम्न अनसुार उझलेख 
गरेको छु । 

 मंगला गाउँपाललकामा रहेका हरेक वडा र वब्स्तलाई आगामी आलथकु वर् ुसम्ममा सडक 
सञ्जालमा जोलडने छ । यसका लालग गाउँपाललकाले आफ्नै यन्त्र–उपकरणको व्यवस्थापन गदै 
जाने लक्ष्य अनरुुप अगामी आलथकु वर्मुा  एक थान एक्साभेटर खररद गरी काम शरुु गररने 
छ । यसका लालग रु.एक करोड एक लाख पचास हजार (१,०१,५०,०००) रुपैया र्वलनयोजन 
गरेको छु ।मेलसन खररद गदाु नपगु हनुे रकमका लालग गाउँ कायपुाललकाको लनणयुानसुार गाउँ 
कायपुाललकाको कायाुलयले लनणयु गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लालग रकमान्तर गरी 
गनेछ ।   



 भौलतक र्वकासलाई र्दगो र्वकासको अविारणा अनरुुप सञ्चालन गन ुसर्कएन भने यसले ठूलो 
र्वनाशलाई लनम्त्याउँदछ भने्न यथाथ ुहाम्रो र्वगतले पलन प्रमाब्णत गररसकेको छ । त्यसैले 
अगामी आलथकु वर् ुदेब्ख यस गाउँपाललका अन्तगतुका केर्ह महत्वपूण ुसडकहरुलाई नमूना 
सडक लनमाुणको रुपमा अगालड बढाईने छ । यस अन्तगतु लसम–कोत्रवाङ्ग–खबु्म्लया–पैयूपाटा–
कुहुँ–पूणगुाउँ हुँदै टोड्के सम्म, सान्तङु्ग–टुलनबोट–वाख–ुदह–आभाुङ्ग–थपू–ुलभत्रीवन–िाँर्क्रपानी हुँदै 
र्कलमचौर सम्म, पोक–सातलबसे–ज्यालमरे–तोररडाँडा–खकुहाँसेडाँडा–खसूपुानी–वडा नं.३ को 
कायाुलय हुँदै वडा नं.४ को वडा कायालुय सम्म र पोक–गहते–नेटा–अमनु–र्कलमचौर हुँदै 
बाग्लङु्ग ब्जझलाको लसमाना (देउराली) सम्म गरी ४ वटा नमूना सडक लनमाुण कायकुो शरुुवात 
गररने छ । यसका लालग कूल रु. पचहत्तर लाख  (७५,००,०००) रकम र्वलनयोजन गरेको 
छु । यस वाहेकका अन्य ग्रामीण तथा बस्ती स्तरका सडक, मोटर वाटो, घोडेटो बाटो 
आर्दहरुको लनमाुण, ममतु तथा स्तरोन्नतीका लालग रु.एक करोड छ लाख पचास हजार 
(१,०६,५०,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

 मंगला गाउँपाललकामा पयाुप्त मात्रामा उत्पादनशील भलूम रहेको र हाल सम्म पलन लसँचाईको 
उपयकु्त व्यवस्था हनु नसकेकोले कृर्र्क्षेत्रबाट आशालतत उत्पादन हालसल गन ुसर्कएको छैन 
। त्यसैले यस क्षेत्रबाट आसालतत उत्पादन प्राप्त गरी कृर्र्मा आत्मलनभरु हुँदै अगालड बढ्नका 
लालग आगामी आलथकु वर्मुा २१ वटा लसँचाई कूलो लनमाुण तथा ममतुका लालग रु.अन्ठाउन्न 
लाख पचास हजार (५८,५०,०००) रुपैया र्वलनयोजन गरेको छु । 

आदरणीय गाउँसभा अध्यक्षज्यू ! 

  गणुस्तरीय ब्शक्षा समाज पररवतनुको प्रमूख अङ्ग हो । मंगला गाउँपाललका समदृ्ध समाज 
लनमाुणको पररकझपनालाई साकार पाने काय ु र्दशामा अग्रसर भैरहेको छ । यो पररकझपना 
र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुले प्राप्त गने शैब्क्षक उत्कृष्टतामा भर पने भएकोले आगामी 
आलथकु वर्मुा र्वद्यालयको भवन लनमाुण, ममतु, पसु्तकालय स्थापना, घेरवार लनमाुण लगाएतका 
योजनाहरु सम्पन्न गन ु आगामी आलथकु वर्मुा ४० भन्दा बर्ढ र्वद्यालय तथा शैब्क्षक 
संस्थाहरुको लालग रु. एक करोड चवन्न लाख पचास हजार (१,५४,५०,०००) र्वलनयोजन 
गरेको छु । 

 मर्हला, दललत, वालबाललका, अपाङ्गता भएका नागररक, ज्येष्ठ नागररक आर्दलाई सशक्त 
बनाउनको लालग उनीहरु गाउँवब्स्त नब्जक एकीकृत सामदुार्यक भवनको आवश्यकता 



देब्खएकोले आगामी आलथकु वर्मुा लनमाुण तथा ममतु गनु ुपने यस्ता २३ वटा भवनको लालग 
रु. एक करोड तेत्तीस लाख पचास हजार रुपैया (१,३३,५०,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

 मंगला गाउँपाललकामा ग्रालमण र्वद्यलुतकरण हनु बाँर्क रहेका सबै वब्स्तहरुमा आगामी २ वर् ु
लभत्र काम पूरा गने गरी योजना तथा कायकु्रम तय गरेको छु । यसका लालग आगामी आलथकु 
वर्कुा लालग रु. छत्तीस लाख (३६,००,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । यस अन्तगतु नेपाल 
सरकारको सम्बब्न्ित लनकाय तथा ब्जझला समन्वय सलमलतबाट प्राप्त हनुे रोयझटी वापतको 
रकमलाई समावेश गररएको छैन । 

वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन के्षत्रः 

१३.। वतमुान र्वश्वमा वातावरणीय प्रलतकूलता तथा र्वपद्का कारण शृ्रजना भएका र्वलभन्न समस्याहरुले 
मानव समदुायलाई तहस–नहस पारररहेको छ । यसबाट मंगला गाउँवासीहरु पलन कुनै न कुनै तररकाले 
प्रभार्वत हुँदै आईरहेका छन ्। यसको समयमै व्यवस्थापन हनु लनतान्त जरुरी छ । त्यसैले यस 
अन्तगतु वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, प्राकृलतक प्रकोपको लनयन्त्रण, 

जलवायू पररवतनुका प्रलतकूल असरहरुलाई न्यूलनकरण गन ु तथा अनकुुलन हनु आवश्यक पने 
र्क्रयाकलापहरु सञ्चालन गन,ु र्फोहर व्यवस्थापन गन,ु पर्हरो लनयन्त्रण तथा तटबन्िका लालग रु. 
एकहत्तर लाख (७१,००,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

 वनक्षेत्रमा खच ुहनुे बजेट हाल सम्म प्राप्त नभै सकेको हुँदा यस गाउँपाललकामा भौगोललक तथा 
प्रार्वलिक र्हसावले सम्भव हनुे सबै स्थानमा उच्च बजार मूझय भएका र्टमूर, ब्चराईतो र सतवुा 
जस्ता जडीबटुी प्रजालतको व्यवसार्यक खेलतको शरुुवात गररने छ । यसका लालग कूल रु. 
पब्च्चस लाख बराबरको कायकु्रम तयार गने गरी हाललाई रु. दश लाख र्वलनयोजन गरेको 
छु ।  

र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा सशुासन के्षत्रः 

१४.। स्थानीय तहलाई र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा सशुासनका क्षेत्रमा पलन सबल र सक्षम बनाउँदै 
लैजान आवश्यक छ । त्यसैले मंगला गाउँपाललका अन्तरगत सञ्चालन हनुे यस प्रकारका कायकु्रमहरु 
जस्तैः सावजुलनक सनुवुाई, सामब्जक परीक्षण, आन्तररक तथा वाह्य लेखा परीक्षण, सूचना तथा सञ्चार 



व्यवस्थापन र र्वत्तीय जोब्खम न्यूलनकरण जस्ता कायकु्रमहरु सञ्चालन गररने छ । यसका लालग कूल 
रकम रु. एकाउन्न लाख (५१,००,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

ससँ्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह के्षत्रः 

१५.। सँस्थागत र्वकास र सेवा प्रवाह तरु्फ क्षमता/सीप र्वकास ताललम (लसलाई–कटाई, बनुाई, बरु्टक, 

हेयर कर्टङ्ग, धयरु्टपालरु, होम स्टे, अगरबत्ती/िूप बनाउने, हाउस वायररङ्ग, डकलम,ु लसकलम,ु अचार बनाउने, 
यूवा स्वरोजगार ताललम, यूवाका लालग कम््यटुर ताललम आर्द), लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, 

शीजनुशील र्वद्याथी तथा ब्शक्षक तथा अन्य अनशुन्िानकताुहरु खोजमूलक कायकुो लालग अनसुन्िान 
कोर्को स्थापना गन,ु र्वकास सम्वब्न्ि उत्कृष्ट जनप्रलतलनिी, उपभोक्ता सलमलत तथा कमचुारीलाई परुस्कृत 
गन,ु यूवा तथा खेलकुद र्वकास सलमलतको गठन तथा सञ्चालन गन,ु मंगला गाउँपाललकाको दीगो तथा 
एकीकृत र्वकास योजना तयार पान,ु मानव संसािन र्वकास आर्दको लालग सशत ुअनदुान तरु्फको रकम 
एवम ्अन्य रु. एक करोड अठासी लाख बयासी हजार (१,८८,८२,०००) गरी कूल रु. एघार करोड 
सतचाललस हजार (११,००,४७,०००) र्वलनयोजन गरेको छु । 

सामाब्जक र्वकास के्षत्रः 

१६.। सामाब्जक र्वकास तरु्फ खानेपानी तथा सरसर्फाई, सँस्कृलत प्रवद्र्िन, र्फोहरमैला व्यवस्थापन, 

भार्ा–सँस्कृलतको संरक्षण तथा संवद्र्िन, वदृ्धभत्ता, ब्शक्षक तलब–भत्ता, स्वास््य आर्द क्षेत्रमा खच ुहनु े
कूल रकम रु. आठ करोड अठलतस लाख अठचाललस हजार (८,३८,४८,०००) र्वलनयोजन गरेको छु 
। यसमा पूबँ्जगतका साथै चाल ुबजेट अन्तगतुको रकम समेत समावेश भएको छ । 

       प्रस्ततु बजेट तथा कायकु्रमहरुको र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुचीमा संलग्न गरेको व्यहोरा अनरुोि 
गन ुचाहन्छु ।  

       त्यसै गरी प्रस्ततु बजेटमा समावेश गन ुनसर्कएका मोटरेवल पूलहरु (अजे खोला सान्तङु्ग, 

मूहाने खोला, लछस्वाङ्ग खोला, खोलाखकु खोला आर्द), िोलङु्गे पूलहरु, डोरालभरको मोटर बाटो, क्याम्पस 
भवन स्तरोन्नती आर्द ठूला योजनाहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा मागको रुपमा पेश गरी 
प्राप्त गने गरी सोको र्वस्ततृ र्ववरणलाई पलन अनसूुचीमा संलग्न गरेको छु । 



       प्रस्ततु योजना तथा कायकु्रमहरुको सर्फल कायाुन्वयनका लालग गाउँ कायपुाललका, गाउँ 
कायपुाललकाको कायाुलय र सम्बन्िीत र्वर्यगत कायाुलय/शाखाहरुले कायरु्वलि तयार पारी गाउँ 
कायपुाललकाको स्वीकृलत पिात ्लागू गनेछन ्। 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु ! 

१७.। उपरोक्तानसुारका योजना तथा कायकु्रमहरु सर्फलतापूवकु कायाुन्वयन भै पयाुप्त उपलब्धिहरु 
हालसल हनुे अपेक्षा गरेको छु । अपेब्क्षत उपलब्धिहरुलाई समग्ररुपमा लनम्न अनसुार उझलेख गन ु
चाहन्छु । 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगतुका भौलतक पूवाुिार र्वकासमा स्थानीय समदुायले र्वकासको 
अपनत्व ग्रहण गन ुर र्दगोपनाको लालग कब्म्तमा १० प्रलतशत योगदान गरेका हनुेछन,् 

 मंगला गाउँपाललका अन्तगतुका हरेक गाउँवब्स्तमा पगु्नको लालग ग्रालमण सडकको लनमाुण तथा 
केर्ह सडकको स्तरोन्नती भएको हनुेछ, 

 गाउँपाललकाको केन्र देब्ख प्रत्येक वडा कायाुलय सम्म पगु्ने नमूना सडक लनमाुणको शरुुवात 
तथा र्वस्तार हनुेछ, 

 गाउँपाललकाको आन्तररक आय बढाउनको लालग र्वद्यमान श्रोतको पर्हचान गरी व्यवस्थापन 
कायकुो शरुुवात हनुेछ, 

 कृर्र्, पशपुालन तथा वन क्षेत्रबाट आय–आजनु वरृ्द्ध हनु थाझनेछ, 

 वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनमा आम नागररक सचेत भएर लाग्ने छन,् 

 ४० भन्दा वटा र्वद्यालयहरु तथा शैब्क्षक संस्थाहरुका भवन लनमाुण, ममतु, कोठा थप, पसु्तकालय 
व्यवस्थापन आर्द काय ुसम्पन्न भै शैब्क्षक गणुस्तरमा थप सिुार आउन थाझनेछ, 

 यूवा, मर्हला, अपाङ्गता भएका व्यब्क्तहरु लगाएतका नागररकहरुको सहभालगतामा बैठक/भेला 
सञ्चाल हनुे, र्वकासका र्क्रयाकलापमा जनसहभालगता बरृ्द्ध भई सामाब्जक सद्भाव कायम राख्न े
जस्ता सामाब्जक र्क्रयाकलापहरु नवलनलमतु एकीकृत सामदुार्यक भवनबाट सञ्चालन हनु 
थाझनेछन,् 

 पया–ुपयटुन र्वकासका लालग मंगला पयटुन राउण्ड ट्रयाकको अध्ययन भै आिारभतू पूवाुिारहरु 
तयार पान ुशरुु गररएको हनुेछ, 



 गाउँपाललकाको सँस्थागत र्वकास भै स्थानीय नागररकहरुले सशुासनको अनभुलूत गन ुथाझनेछन ्
। 

आदरणीय अध्यक्ष तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु ! 

१८.। अन्तमा, मंगला गाउँपाललकाको योजना तथा बजेट तजूमुाको सन्दभमुा अहोरात्र खटी सहयोग 
परु्रयाुउन ुहनुे मंगला गाउँपाललकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री सत प्रसाद रोकाज्यू तथा अन्य वडा अध्यक्ष 
तथा सदस्यज्यूहरु प्रलत र्वशेर् आभार व्यक्त गन ुचाहन्छु । यसै गरी मंगला गाउँपाललकाका कायकुारी 
अलिकृत श्री र्वष्ण ुप्रसाद पौडेल लगाएत सम्पूण ुकमचुारीहरु प्रलत िन्यवाद र्दन चाहन्छु । ब्जझला 
वन कायाुलय, अन्तगतु बालबयाचौर ईलाका वन कायाुलयका सहायक वन अलिकृत श्री चन्रमब्ण 
सापकोटाज्यूको वहआुयालमक सहयोग प्रलत र्वशेर् िन्यवाद र्दन चाहन्छु । यसै गरी मंगला माध्यालमक 
र्वध्यालय श्रोत केन्रका श्रोत व्यब्क्त श्री डेक बहादरु बालनयाज्यू, मंगला माध्यालमक र्वद्यालयका ब्शक्षक 
श्री रुर बहादरु के.सी.ज्यू तथा कमचुारी केशव कँडेलज्यू प्रलत र्वशेर् आभार व्यक्त गन ुचाहन्छु । 
म्याग्दी–काठमाण्डौ सम्पकु मञ्चका लनवतमुान अध्यक्ष श्री पदमलाल सापकोटाज्यू, म्याग्दी उद्योग 
वाब्णज्य सँघका सदस्य श्री तारा प्रसाद आचायजु्यूलाई र्वशेर् िन्यवाद र्दन चाहन्छु । कम््यटुर 
टाईर्पङ्गमा सहयोग गनु ुहनुे श्री र्वर्पन र्फगामी तथा यस कायमुा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सहभालग हनु ु
भएका सम्पूण ुनागररकहरु प्रलत समेत कृतज्ञता व्यक्त गन ुचाहन्छु ।     
         

िन्यवाद ! 


