
  मोलुङ गाउँपाललकाको 
गाउँसभामा अध्यक्ष श्री मणि राज राई 

                 åf/f प्रस्ततु  

आर्थिक वर्ि २०७४/७५को 
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१) नेपालको संविधानको ममम अनसुार संघीय संरचना अनरुुप स्थानीय तहको 
ननिामचन सम्पन्न भएपनि  मोलङु गाउँपाललकाको गररमामय गाउँसभामा आ 

ि २०७४/७५ को नननत तथा कायमक्रम प्रस्तुत गनम पाएकोमा अत्यन्त ैखुशी 
लागेको ि। यस अिसरमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्न्िक गणतन्िात्मक मलुकु 
बनाउनका लागग विलभन्न कालखण्डका ऐनतहाँलसक बलीदानीपणुम आन्दोलन, 
शशस्ि आन्दोलन, मधेश लगायतका आन्दोलनमा अमलु्य जीिन उत्सगम 
गनुमहुने ज्ञात अज्ञात शहहदहरुको त्याग र िललदानको उच्च सम्मान गदै 
शहहदहरुप्रनत हाहदमक श्रदान्जली अपमण गनम चाहन्िु। 

२) सं वैधार्नक प्रावधान बमोणजम ववगतको स्थानीय र्नकायबाट स्थानीय तहको 
सरकारमा रुपान्तरि हुँदै गदाि हामी नेपालको इर्तहासमा नयाँ यगुमा प्रवेश गरेका 
छौं। सबै प्रकारका ववभेद र असमानताको अन््य गदै न्यायपिुि सामाणजक 
समावेणशकरिको मलु्य र मान्यतालाई स्थावपत गदै सबैलाई समान अर्धकार, 
समान अवसर र समान मयािदा प्रदान गरेको कुरा यस गाउँसभाको बनौटले समेत 
पवुि गरेको छ। राजनैर्तक अर्धकार सवहत स्थावपत स्थानीय तहलाई आगामी 
ददनमा जनताको नणजकको सरकारको रुपमा स ववधानको पररकल्पना अनरुुप 
सामाणजक न्याय र समनु्नत समाजको लक्ष्यमा पगु्न यस गाउँपार्लकालाई आर्थिक 
समदृदको केन्रको रुपमा स्थावपत गनुिपनेछ। 

३) मोलुङ गाउँपाललकाका सचेत मतदाताले ददएको अर्भमत अनरुुप सहमर्त, सहकायि 
र सहभार्गताको भावनालाई आ्मसात गदै आर्थिक सामाणजक ववकास, साविजर्नक 
सेवा प्रवाह, आर्थिक अनशुासन र सशुासन प्रबर्द्िनका कायिक्रमहरुलाई उच्च 
प्राथर्मकतामा राख्दै कृवर्, पयिटन तथा रोजगारीको माध्यमबाट सनु्दर र समनु्नत 



मोलङु गाउँपाललकाको पवहचान स्थावपत गनुिपनेछ। जनतालाई सशुासन प्र्याभतु 
गदै जनताको घर दैलोमा सेवा परु् याउन सकेमात्र लोकतन्त्रले साथिकता पाउन े
मान्यतामा उर्भएर यो गाउँपार्लका अर्धकार सम्पन्न स्थार्नय सरकारको रुपमा 
स्थावपत गने छौ भन्न ेकुरामा यहाँहरुलाइ ववस्वास ददलाउन चाहन्छु । 

४) नेपालको स ववधानले र्नददिि गरेका अर्धकारहरुको व्यापक र प्रर्तफलयकु्त अभ्यास 
गदै स्थानीय तहको सरकारलाई शसक्त,  र सवल रुपमा ववकास गराउन ुपदिछ 
भन्न ेमाग समेत गदै आफुलाई सोही वाटोमा अगाडी वढ्ने प्रर्तबर्द्ता व्यक्त गदिछु 
। 

५) ववगतमा जनप्रर्तर्नर्धवववहन अवस्थामा जनताका माग, आवश्यकता र अपेक्षाको 
उणचत सम्बोधन गदै स्थायी सरकारको रुपमा कायि गरी अनवरत रुपमा सेवा 
प्रदान गनुिभएका कमिचारी वगिप्रर्त सम्मान गदै उहाँहरुको मनोवललाई उच्च राण  
अझ प्रभावकारी ढ गबाट सेवा प्रदान गनि कमिचारी वगिलाई उ्प्ररेरत हनु अवपल 
गदिछु । 

६) आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ का लार्ग नीर्त तथा कायिक्रम तयार गदाि नेपालको 
स ववधानको ममि र भावना, मोलङु गाउँ कायिपार्लका तथा गाउँसभा बाट पाररत 
र्नयमावली तथा कायिववर्धहरु, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन, 
२०७४, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पणि हस्तान्तरि सम्बणन्ध र्नदेणशका,२०७४ 
तथा प्रचर्लत कानून र मापदण्ड बमोणजम आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ मा साववकका 
गाउँ पररर्दबाट पाररत कायिक्रमलाई मूल आधार मार्नएको छ। 

आदरिीय सदस्यज्यूहरु,  

अव म लवलिन्न लवषयक्षेत्रगत रुपमा तयार गररएका नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु 

गनय चाहन्छु । 

 

 



आर्थिक विकास 

कृवर् के्षत्रको ववकासका लार्ग वैज्ञार्नक र व्यवसावयक  ेर्त प्रिाली अवलम्बन 
गररनेछ। पकेट के्षत्र तथा कृवर् व्लक र्नधािरि गरर कृवर्लाई ववववर्धकरि र 
व्यवसावयकरि गररनेछ। अदवुा, राज्मा, आल,ु प्याज, बेमौसमी टमाटर, अलैंची, 
रुद्राक्ष, कागती लगायतका उ्पादनको ववशेर् के्षत्र तोवक कायिक्रम स चालन 
गररनेछ। 

व्यवसावयक पशपुालन, मास ुउ्पादन, दगु्ध तथा पोल्री जन्य वस्तकुो उ्पादनलाई 
प्रो्साहन गररनेछ।  

जर्डबवुट  ेर्तलाई प्रो्साहन गररने छ । साथै, आधुननक जडडिुटी प्रशोधन केन्द्र 
स्थापनाको लागग पहल गररने छ । 

पयिटन माफि त आर्थिक ववकासका लार्ग पयिटवकय के्षत्रको पवहचान, स रक्षि र 
ववकास गररनेछ। लवलिन्न धार्मिक के्षत्रहरुको पलहचान गरर उक्त के्षत्रहरुलाई स रक्षि 
गदै पयिटवकय के्षत्रको रुपमा पवहचान स्थावपत गररनेछ।  

 

साविजर्नक सेवा तथा क्षमता ववकासः 

साविजर्नक सेवा प्रवाहमा ववद्यरु्तय प्रववर्धको अवलम्वन गरर रतु सेवा र 
प्रभावकारी अर्भले  व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ। 

"सेवाग्राही प्रर्तको सम्मान असल शासनको पवहचान" भने्न मलु ममि अनरुुप भौर्तक 
स रचना सधुार गदै प्रववर्धमैत्री सेवा सचुारु गररनेछ। सेवाप्रवाहमा बालवार्लका, 
जेष्ठ नागररक, वपछर्डएको समदुाय तथा फरक क्षमता भएका व्यणक्तहरुलाई ववशेर् 
ग्राह्यता ददइनेछ।  



वजार व्यवस्थापन, घरेल ुउद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्िनका लार्ग आवश्यक पवुािधार 
तयारीमा जोड ददइनेछ। गाउँपार्लकाका मखु्य केन्रहरुमा हाट वजार व्यवस्थापन, 
कालोबजारी र्नयन्त्रि तथा अ्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको उपलब्धताका लार्ग 
स्थानीय सरोकारवाला  सविपणक्षय प्रर्तर्नर्ध सणम्मर्लत सर्मर्त गठन गरर अनगुमन 
र र्नयमन गररनेछ। 

श्रमको सम्मान, उणचत ज्यालादर र्नधािरि, वालश्रमको पिुि रुपमा अन््यका लार्ग 
उणचत पहल गररनेछ । 

नागररक वडापत्र सवहतको र्भिेपात्रो प्रकाशन, सामाणजक सरुक्षा भिालाई बैविङ 
प्रिार्लसँग आवर्द् गने प्रयास गररनेछ। भ्रष्ट्राचारजन्य वक्रयाकलाप प्रर्त शनु्य 
सहनणशलताको अवधारिा माफि त सशुासनको प्र्याभरु्त गररनेछ। 

आवश्यकताको पवहचान गरर नागररकका लार्ग कम्यटुर, र्सलाईकटाई, हस्तकला, 
कुवकङ, मोबाईल तथा कम्यटुर ममित, लगायतका सीपमलुक तथा रोजगारमलुक 
तार्लम स चालन गररनेछ। 

सामाणजक ववकासः 

"सामालिक लवकासको आधार शैलक्षक गणुस्तरमा सधुार" िन्ने मान्यतालाई आत्मसात 

गर्द ैनेपालको स ववधानले सरु्नणित गरे अनसुार माध्यर्मक तहसम्मको णशक्षालाई 
गिुस्तरीय बनाउन पहल गररनेछ । सम्पिुि ववद्यालयको भौर्तक पवुािधार ववकासमा 
जोड ददइनेछ। 

व्यवसावयक तथा प्राववर्धक णशक्षालाय स्थापनाको लार्ग आवश्यक पहल 
गररनेछ। गररव तथा ववपन्न ववद्याथीहरुलाई शैणक्षक सामाग्रीको व्यवस्था तथा 
छात्रबणृिको व्यवस्था गनि र्नणित कोर् स्थापना गरर स चालन गररनेछ। 



जेष्ठ नागररकको सम्मान समाज र संस्कार प्रनतको सम्मान भएकोले जेष्ठ 
नागररकहरुको लागग सम्मान तथा अपाँगहरुको लागग सम्मान तथा 
शसन्त्ततकरण कायमक्रम संचालन गररनेि ।  

लैविक समानता र सामाणजक समाबेणशकरि प्रवर्द्िनका लार्ग ववतरिकारी  
पनुववितरिकारी न्यायको मान्यता अवलम्बन गररनेछ। लैविक वह सा अन््य, 
वालवववाह न्यरु्नकरि तथा सामाणजक ववभेद अन््यका लार्ग सचेतना तथा 
काननुी सहायता कक्षाहरु स चालन गररनेछ। 

वालवाललकाहरुको हकलहत संरक्षण गर्द ैउनीहरुको चौतर्फी लवकासको लालग लवलिन्न 

वालमैत्री काययक्रम सञ्चालन गनय सम्बलन्धत सबै पक्षहरुसँग सहकायय गररने छ । 

 

साविजर्नक, र्नजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकायि र साझेदारीमा 
कायिक्रमहरु स चालन गररनेछ। कायिक्रमहरु नागररकका आवश्यकता 
अनरुुपका कायिक्रमहरुमा समावेणशता र समताको ममि अनरुुप संचालन गररनेि 
। 

 

 

पवुािधार ववकासः 

गुणस्तरीय स्थानीय पुिामधार राष्र ननमामणको मुल आधार भन्ने नारालाई 
आत्मसात गरी यस आर्थिक वर्िमा स चालन गररने योजनाहरु टोल वस्ती 
स्तरबाट छनौट गरर ल्याइएको छ। 



कृवर्,  ानेपानी तथा सरसफाई, गररबी न्यनुीकरि, र्सँचाई, रोजगारमलुक 
उद्यमको ववकास, वणस्तसम्म सडक ववस्तार तथा स्तरोन्नतीकरि लगायत 
पयिटन प्रवर्द्िनका कायिक्रमहरुलाई जोड ददईनेछ। गाउँपार्लकाको केन्र र 
वडा कायािलय जोड्ने नया सडक स जाल  ववस्तार गररने छ । सडकहरुलाई 
र्नयर्मत सचुारु गने गरर यातायात स चालनको लार्ग पहल गररनेछ। 

 ेलकुद ववकासको लार्ग रामपरुमा खले मैर्दान र्नमाििको कायि आरम्भ गररने 
छ । 

यस गाउँपाललको आफ्नै पयामप्त श्रोत साधन नभई प्रान्त तथा केन्द्रमानै 
ननभमर भई योजना संचालन गनुमपने बाध्यता रहेको हँुदा हामीले तपशील 
बमोन्त्जमका योजनालाई अल्पकाललन तथा हदघमकाललन रुपमा सम्िोधन गनम 
प्रान्त्न्तय तथा केन्त्न्द्रय सरकार समक्ष अनुरोध गने ननणमय गरेका िौ । 

१_ गाउँपाललका स्तरीय ररङ रोड २_ जलजलेश्िर मन्त्न्दर ३_ कुन्तादेिी 
मन्त्न्दर ४_ सेप्ली झरनाको पयमटककय क्षेि विकास ५_ सेप्ली रांगाहदप 
लसचंाई आयोजना  ६_ रामपुरमा कभडम हल सहहतको व्यिस्थीत खेल 
मैदान ७_ झोलुङ्गे पुल मोटरेिल पुलको ननमामण तथा गाउँपाललका सिै 
सडकहरुको स्तरोन्नती ८_ ओखलढंुगा रामपुर प्राप्चा श्रीचौर सडक 
कालोपि े९_ रामपुरमा भौनतक पुिामधार सम्पन्न प्राविगधक लशक्षालय १०_ 
सोलाखकम मा नेपाल टेललकमको टािर ननमामण ११_ मोलुङ हाईड्रोिाट 
उत्पाहदत विजुली गाउँपाललकाका सबै िाडहरुमा विस्तार तथा वितरण १२_ 
सोलु ठाड ेरांगाहदप श्रीिानी रामपुर ओखलढंुगा जोड्ने सडक ननमामण १३_ 
कुन्ती खोला लसचंाई आयोजना १४_ पोततीङ झगरपुर लसचंाई सुरङ मागम 



१५_ मोलुङ खोला चौंथो जलविद्युत आयोजना १६_ न्त्जरो पईन्ट देखख 
मान्दे्र दोभान कुन्तादेिी सडक कालोपि े१७_ िडा नं १ मा शहहद पाकम  
ननमामण १८_ ढुस्के र कुन्तादेिीको लागग लेिे खानेपानी व्यिस्थापन १९_ 
थान ढंुगा पयमटककय के्षि विस्तार २०_ काफलिोट ढुस्के लालमडाँडा रामपुर 
सडकको स्तरोन्नती २१_ श्रीचौर खोलाखकम  पात्ले तालकोट सडक ननमामण 
२२_ राँगाहदप पोखेरी खोला साविक रागँाहदप गा वि स खानेपानी योजना 
२३_ प्राप्चा ककनी मन्त्न्दर जाने सडक ननमामण २४_ प्राप्चा तीनतले 
पयमटन क्षेि विकास j8f g+ #,$ / ^ df kg]{ tLgtn]df Eo' 6fj/,lkslgs 

xn ;fy} l/;f]6{ sf] lgdf{0f २५_ प्राप्चा हकम पुरलाई ककफ पकेट के्षिको रुपमा 
विकास २६_ गुरुकुलको लागग १८ कोठे भिन २७_ िडा नं ४ को िडा 
कायामलय हँुदै तीनतले जोड्ने सडक ननमामण २८_ रामपुर जरायोटार 
ढाँडिेसी व्यिन्त्स्थत सहरी िन्त्स्त विकास एिं अन्य स्थानमा व्यिन्त्स्थत 
िन्त्स्त विकास २९_ जलजले त्रििेणीधाम पयमटकीय क्षेि विकास ३०_ 
लशिदतुी मा वि लाई प्राविगधक लशक्षालयको रुपमा स्तारोन्नती ३१_ मोलुङ 
गाउँपाललका िडा नं ४ हकम पुरमा गुम्िा ननमामण ३२ रुपेटार हँुदै जरायोटार 
घलेगाउँ सडक स्तरोन्नती ##_ ;/:jtL df=lj= a'Ëgfd :t/ pGgtL ;fy} 

k|fljlws lzIffsf nfuL k]z ug]{ .#$_ k;n 8f+8f wdnf ufFp x'Fb} d/ofª ;Dd 

df]n'Ë Psjf/ /f]8df hf]8\gsf nfuL k]z ug]{ . #%_;fO{6f/ wu]{gL l;+rfO{ 

of]hgf,ut e'sDkaf6  Ifltu|:t ePsf]df k'g l;+rfO s'nf] lgdf{0fsf] nfuL 

k]z ug]{ . #^_ k;n8fF8f jf8{ g+ @,#,$,( x'Fb} ;fO{6f/ wu]gL{ l;+rfO{ s'nf] ;fy} 

/f]8 /fDk'/ SofDk; jf ;lxb kfs{sf] nfuL lgdf0f{ sf nfuL k]z ug]{ . #&_ 

9sfnuf+p k'jf/ kmfu'g]6f/ x'Fb} lnk]bf]efgaf6 Rofgd hf]8\g] ;8ssf] :t/ 

pGgtL ug]{ .#*_kmfu'g]6f/ dfNbLk l;+rfO{ of]hgf lgdf{0fsf nfuL k]z ug]{ . 

#(_s'Gtfb]jL kfvf3/ uxt] vf=kf= sf] nfuL # 3g ld6/sf] 6\ofªsL lgdf{0f 



;fy} kmnf6] s'nf] lgdf{0fsf] nfuL If]q tyf s]Gb|sf nfuL k]z ug]{ 

.$)_yfgL9'Ëf -emfFs|L cf]8f/_ :ynsf nfuL /fdk'/ l;/fgaf6 6\ofª\sL b]lv 

l;+8L lgdf0f{,9':s] e~h\ofË b]vL yfgL 9'Ëf -emfFs|L cf]8f/_ ;Dd l;+8L tyf 

uf]/]6f] af6f] lgdf{0f $!_ cf]8f/ vfg]kfgL of]hgf,;f=lj=s k|fKrf j8f g+ @ sf] 

u8L e'ne'n]sf] kfgL j8f g+ # / % ;Dd lj:tf/ $@_kf]lQmª ef]u6LgL l;+rfO{ 

;'?ªdfu{ $#_sfkmnaf]6 9':s] ef]ul6gL /fdk'/af6f] lkr  $$_8\ofDs] 

vf]nfaf6 df]n'ª–)@ nfdL8fF8f rf}nfaf]6 jf8{ g+ ! sf] emu/k'/ ;fO{6f/ ;fpg] 

88'jf vfg]kfgL of]hgf, df]n'ª ufpF kflnsf :t/Lo v]nd}bfg :t/f]GgtL $^_ 

df]n'Ë–@ sf] s'8f/ s'nf] 9nfg .$&_ ef]u6LgL s'nf] 9nfg $*_ Jof8] s'nf]-

Jofhu/f_ s'nf] 9nfg $(_ j]7L s'nf] -Jofhu/f_ s'nf] 9nfg %)_j]7Ls'nf] 

6]sgk'/ s'nf] 9nfg,df]n'ªu/f l;+rfO{ of]hgf d{dt tyf bf];|f] hnlaw't dd{t 

%!_ u0f]z df=lj= 9':s] 3]/f af/f / v]nd}bfg %@_:jf:Yo rf}sL x'Fb} hg;xof]u 

cf=j= kTs/L x'Fb} d+l;/ u'Daf ltgtn] b]vL ssgL b]jL yfg ;Ddsf] of]hgf 

%#_ ;]n]n]af6 r]K6] ljr x'Fb} dflyNnf] df]n'ª vf]nf xF'b b'Jn] ljwfno b]vL 

r'nL;Ddsf] af6f] %$_sflnsf dlGb/ lgdf{0f %%_ 3\of]l5ª 5f]olnª u'Djf %^_ 

v]ns'b d}bfg lgdf0f{ >Lrf}/ / k|fKrf . %&_y'DsL ,;f=lj=s sf] xs{k'/ j8f g+ 

^ / ;f=lj=s >Lrf}/ ( df hl8a'l6 k|zf]wg s]Gb| :yfkgf ug]{ . %*_ lbk 

;fd'bflos :d[lt ejg lgdf{0f %(_ rDkfb]jL ljwfnonfO{ cfo'{j]b,vfw k|ljlw 

/ ko{6g ljifosf] cWofkg u/fpgsf nfuL Joj:yfkg ug]{ . ^)_ j8f g+ # 

sf] 6f/,km'onufFp,;'g'jf/ ufpF / j8f g+ % df Joj:yLt zx/sf] :yfkgf ^!_ 

df]n'Ë ufp+kflnsf :t/Lo dlxnf ejg-;]e xfp;_ lgdf{0f . ^@_ j8f g+ % df 

x]Ny o'lg6sf] :yfkgf . 

 

 

 

वातावरि तथा ववपद् व्यवस्थापनः 



हररयाली प्रबर्द्िन, प्राकृर्तक स्वच्छता तथा सनु्दरता कायम गने कायिलाई 
प्राथर्मकता ददईनेछ। ववकास र्नमािि कायि स चालन गदाि ददगो ववकास तथा 
हररत ववकास नीर्त अवलम्वन गररनेछ। 

 

बकृ्षारोपि, नदी र्नयन्त्रिका लार्ग तटबन्ध र्नमािि, जलवाय ुअनकुुलनका 
कायिक्रमहरु स चालन गररनेछ। 

गाउँपार्लका स्तररय ववपद प्रर्तकायि योजना तयार गरर लाग ुगररनेछ। ववपद 
व्यवस्थापन कोर् स्थापना गरर कायिववर्ध बनाई स चालन गररनेछ। 

ववपद तथा प्रकोप प्रभाववतहरुलाई त्काल उद्दारका लार्ग QRT (Quick 

Response Team) प्र्येक वडामा गठन गररनेछ। 

चररचरन व्यवस्थापन, डढेलो तथा प्रकोप र्नयन्त्रिका लार्ग वन स रक्षि 
सम्बणन्ध कायिक्रम बनाई लाग ुगररनेछ। 

फोहोर उ्पादनलाई न्यरु्नकरि गदै उ्पाददत फोहोरको वर्गिकरि गरर पनुः 
प्रयोगमा जोड ददईनेछ। व्यवणस्थत डणम्पङ साईटको र्नमािि गरर फोहोरबाट 
उजाि उ्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। साथै यस गाउँपार्लका 
अन्तगित स चार्लत योजनाहरुको प्रभावकारी अनगुमन गनि स यन्त्र बनाईनेछ। 

ढुङ्गा लगट्टी तथा बालवुाको िथािावी उत्खनन ् वाट िौलतक संरचना तथा 

वातावरणमा प्रलतकुल असर पनय गएकाले सो काययलाई लनरुत्साहीत गनय 

आवश्यक कर्दम चाललने छ । ववश्वव्यावपकरिले र्भत्र्याएका प्रववर्धहरुलाई 
अवलम्वन गदै स्थानीय मौर्लक र्सपको वजार ववस्तारमा जोड ददइनेछ। 



चुनौतीहरु 

कररि दईु दशक स्थाननय ननकायहरुले जनप्रनतननगध विहहन अिस्था पार 
गनुमपयो । विकास ननमामणका कायमले अपेक्षाकृत रुपमा गनत ललन सकेननन ्
। तसथम विगतमा जनप्रनतननगध विहहन राज्य संयन्िले लसजमना गरेको 
नेततृ्ि तह र जनता िीचको दरुी कम गनम पयामप्त समय र पररश्रम खगचमनु 
पने अिस्था रहेको ि । संनघयताको कायामन्नियन सँगै स्थाननय तहमा 
प्राप्त भएको गहन न्त्जम्मेिारीलाई सम्बन्त्न्धत सिै पक्षको समन्िय र 
सहकायममा सपःल अितरण गराउनुपने ि । विगतमा विविध कारणिाट 
िहहष्करण र बन्त्न्चनतकरणमा परर विकासको मुलप्रिाहमा अउन नसकेका 
जानत िगम समुदाय र सम्प्रदायका माननसलाई राज्यको मुल प्रिाहमा ल्याई 
उननहरुको पहहचान पहँुच र प्रनतननगधत्िलाई सुननन्त्श्चत गने कायम झनै 
चुनौतीपुणम रहको ि । केन्त्न्दय सरकारले तय गरेका रान्त्ष्टय लक्ष्य हदगो 
विकास लक्ष तथा नेपाल सरकारले अन्तरान्त्ष्टय जगतमा गरेका प्रनतिद्दता 
अनुरुपमा उपलन्त्धध हाँलसल गने कायम पनन चुनौतीपुणम ि । साथै िास्तविक 
भुकम्प वपडडतको पहहचान गरर उनीहरुले पाउने राहत तथा क्षनतपुनतमको 
सननन्त्श्चत गने कायम पनन चुनौतीपुणम रहेको ि । 

 

 

 

 



 

 

आदारखणय जनसमुदाय,  

मागथ उन्त्ल्लखखत चुनौतीहरुको अनतररतत अहहलेको हाम्रो प्रमुख चुनौती 
भनेको जनताका आधारभुत आिश्यकताको सुननन्त्श्चत गदै स्थाननय 
सरकारको उपन्त्स्थनतको बोध गराउनु नै हो ।  

 

सम्भािना 

गाउँपाललकाको समग्र कवि क्षेिको सम्भािनालाई मध्यनजर गदाम िडा नं 
६, ७ र ८ मा आलुखेती त्यसै गरी िडा नं १, २, ३, ४ र ५ मा धान तथा 
व्यिसायीक तरकारी खेतीको प्रचुर सम्भािना रहेको ि। त्यसैले सहकारी 
मापमःत कविको आधुननकककरण गनुम जरुरी रहेको ि । 

उद्योग तफम  दृन्त्ष्टगत गदाम यस के्षिमा जडडिुटी खोटो लगाएत िन 
पैदािारमा आधारीत उद्योगको विकास र विस्तार गनम सतने सम्भािना 
प्रचुर मािामा देखखन्ि । 

यस गाउँपललका के्षि लभि मोलुङ लगाएतका खोला नाला रहेकोले 
जलविद्युत लसचंाई तथा खानेपानीको व्यिस्थापन गनम सतने सम्भािना 
देखखन्ि । 

त्यसै गरर िडा नं १ मा रहेको कुन्तादेिी मन्त्न्दर िडा नं ४ हकम पुरमा रहेको 
जलजलेश्िर मन्त्न्दर िडा नं ७ मा रहेको पात्ले गुम्िा र त्यहाँिाट देखखने 



हहमालको मनोरम दृष्य िडा नं ८ राँगाहदपमा रहेको सेप्ली िाँगोको प्रचार 
प्रसार द्िारा आन्तररक तथा िाह्य पयमटनको प्रिदमन गनम सतने सम्भािना 
देखखन्ि । 

अपेक्षित उपलब्धि 

आ०ब० २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा देहायका उपलन्त्धधहरु हाँलसल गनम 
सककने अपेक्षा गररएको ि । 

सडक सञ्जालको विस्तार स्तरोन्ननत तथा सुरक्षक्षत गुणस्तररय र भरपदो 
यातायातको पहँुचमा अलभबहृद भएको हुनेि । 

गाउँ कायमपाललकाको कायामलय तथा िडा कायामलयहरुका भौनतक 
संरचनाहरुको ननमामणकायम सुरु भई सरल सुलभ र जनमुखख भएको हुनेि 
। 

मोलुङ गाउँपाललकाका सिै के्षिमा विद्युत सेिाको सुननन्त्श्चतता प्रदान गने 
कायमले नतव्रता प्राप्त गरर जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगती हाँलसल 
भएको हुनेि । 

मोलुङ गाउँपाललका के्षिमा स्िास््य तथा लशक्षा के्षिमा देखखएका कलम 
कमजोरीहरुलाई ननिारण गदै गुणस्तररय स्िास््य सेिा तथा लशक्षाको 
व्यिस्था उपलव्ध हुनेि । 

सािमजननक सेिालाई चुस्त दरुुस्त पारदशी जिापःदेहह बनाउन गुनासो 
सुनुिाई संयन्िलाई प्रभािकारी बनाईनेि । 



विपत ् व्यिस्थापन पुिम तयारी तथा प्रनतकायमलाई प्रभािकारी रुपमा 
कायामन्ियन गररएको हुनेि । 

मोलुङ गाउँपाललकामा गररदै आएको परम्परागत कृवि प्रणालीमा सुधार 
ल्याईनेि जसिाट कृिक ||, युिा, लक्षक्षत िगम लाभान्त्न्ित हुनेिन ्। 

अपेणक्षत उपलणब्ध हार्सल गनि यहाँहरुको अमलु्य सहकायि तथा आम 
मोलङुवार्सको सहभार्गताले मात्र स भव हनेु कुरा अवगत नै छ। तसथि 
यहाँबाट स चालन गररने हरेक वक्रयाकलापहरुमा साथ र सहयोगको अपेक्षा 
सवहत ववदा हनु्छु । 

धन्यवाद। 

 

 


