
 

 

मोलङु गााँउपाललकाको गाउाँसभा  

२०७९ साल आषाढ १० गते 

उपाध्यक्ष श्री उलमिला खलतवडाज्यलेु प्रस्ततु गर्ुिभएको  
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मोलङु गाउाँपाललका 
प्राप्चा,ओखलढुङ्गा 
१ रं्. प्रदेश, रे्पाल 



 

यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमखु अलतथीज्यू, ववशशष्ट, अलतथीज्यूहरु, सभाका 
सदस्यज्यूहरु, समाजसेवी, बवुिशजवीवगिहरु, सिुक्षाकलमिज्यूहरु, पत्रकािज्यूहरु कमिचािी सालथहरु लगायत 
उपशस्थत सम्परु्ि महार्भुावहरुमा हार्दिक र्मस्काि । 

गाउाँसभाका अध्यक्ष महोदय, 

मोलङु गााँउपाललकाको उपाध्यक्षको हैलसयतले सम्मालर्त सभासमक्ष आगामी आलथिक वषि 
२०७९।०८० को बजेट प्रस्ततु गर्ि पाउाँदा अत्यन्तै गौिवाशन्वत भएको छु । यस अवसिमा देश 
ि जर्ताको लर्शम्त जीवर् समपिर् गर्ुि हरु्े ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रलत हार्दिक शृ्रन्दान्जली व्यक्त गर्ि 
चाहन्छु । साथै सामाशजक न्याय, आलथिक सम्मनु्नलत, िाजर्ीलतक परिवतिर्का लालग संघषि गर्ुि हरु् े
महार् जर्ता ि र्ेततृ्व गर्ुिहरु्े र्ेपाली िाजर्ीलतका शशखि व्यशक्तत्वप्रलत आभाि प्रकट गर्ि चाहन्छु 
। 

लामो समयको जर्ताको िाजर्ीलतक संघषि पश्चात स्थार्ीय तहको लर्वािचर् साँगै र्ेपालका संववधार्मा 
व्यवस्था भए बमोशजमको र्यााँ िाज्य व्यवस्थाको सरुुवात भएको छ । यो अवलधमा शासर् व्यवस्थामा 
अन्योलता, पूवािधािको कमी जस्ता समस्याहरु सामर्ा गदै यहााँका जर्ताले र्शजकमा सेवा ि गाउाँ 
टोलमा ववकासका अर्भुलूत गिेका छर् ्। 

अपाि प्राकृलतक श्रोत, खेलतयोग्य जलमर्, मेहर्ती जर्ता यहााँका सम्पशि हरु् ्। र्ेततृ्व वगिले वयरै् 
सम्पशिलाई जर्ताको खशुीमा परिवतिर् गर्ि सके मोलङु गाउाँपाललकाको अलभयार् सफल हरु्ेछ । 
चिम गरिबी, ववपन्नता, लर्िक्षिता ि पछौटेपर्को शशघ्र अन्त्य हरु्ेछ ि स्थार्ीय जर्तामा िोजगािीको 
अवसि, साविजलर्क सेवाको सविसलुभता, बचत गरे् बार्ीको ववकास, आधािभूत् शशक्षा ि प्राथलमक 
स्वास््यमा पहुाँच, सामाशजक न्याय ि सिुक्षाको प्रत्याभलूत भएको छ । 

लर्जी, सहकािी, अधिसिकािी संघ संस्थाहरुलाई गाउाँपाललकाले ववकासको साझोदािीको रुपमा स्वीकाि 
गिेको छ साथै लगार्ी मैत्री वाताविर् ि संिचर्ा लर्मािर्मा ध्यार् केशन्ित भएको छ । 

मोलङु गाउाँपाललकाको आगामी आलथिक वषिको बजेट सीमा तजुिमा गदाि मैले र्ेपालको स्थार्ीय 
सिकाि सञ्चालर् ऐर्, २०७४, संघ ि प्रदेशको बजेट, मोलङु गाउाँपाललकाको वावषिक र्ीलत तथा 
कायिक्रम, िाजस्व पिामशि सलमलत सझुाव, श्रोत अर्मुार् तथा बजेट सीमा लर्धाििर् सलमलतको लर्र्िय, 

दीगो ववकासका लक्ष्यहरु आर्दलाई आधािको रुपमा ललएको छु, साथै स्थार्ीय सामाशजक संघ संस्था, 
बवुिशजवव, िाजर्ीलत कमी, भि भलादमी आर्दको सझुावहरुलाई पलर् मागिदशिर्को रुपमा ललएको छु 
। ववगतका आलथिक वषिमा हालसल भएका उपलशव्धहरु संस्थागत गदै र्ागरिकको सामाशजक ि 
आलथिक हीत प्रबदिर् गर्ि उपलव्ध श्रोतको समन्यावयक बााँफफााँड, सेवाको सिल ि समार् ववतिर्, 

ववकासमा समार् सहभागीता, जर्तामा ववकासको स्वालमत्व ग्रहर् जस्ता महत्वपूर्ि कुिाहरुमा ववशेष 
ध्यार् र्दइर्ेछ । 

सम्मालर्त सभाध्यक्ष महोदय, 



 

अब म मोलङु गाउाँपाललकाको आलथिक शस्थलतको सामान्य जार्कािी गिाउर् चाहन्छु । 

१.  चाल ुआ.व.को वविीय प्रगलत सन्तोषजर्क िहेको छ ।  

२. सडकको ववस्तािले दैलर्क उपभोग्य सामार्को उपलब्धतामा सहज भएको छ, जसले 
प्रलतष्पधाित्मक बजाि प्रर्ालीको ववकास समेत गिेको छ  ।  

४. वस्त ुलर्याित भन्दा आयात बढी िहेकोले स्थार्ीय उत्पादर्लाई बढी प्राथलमकता र्दर्पुरे् र्ीलत 
अबलम्बर् गर्ुिपरे् देशखन्छ । 

५.  िाजस्व परिचालर्को लक्ष्य र्शजक पगेुको छ। िाजस्व प्रशासर्लाईर् चसु्त, दरुुस्त ि 
प्रभाबकािी बर्ाई िाजश्वको पवुािर्मुार् वस्तपुिक िर्र्ीलत गाउाँपाललकाले ललर् ुपरे् देशखन्छ 
। िाजस्व प्रर्ालीमा विववधा लाई अन्त्य गरिर्ेछ । 

६.  जर्तामा आलथिक असन्तलुर् देशखन्छ । त्यसैले ववपन्न ि लशक्षत उन्मूख कायिक्रम सञ्चालर् 
गर्ुिपरे् देशखन्छ । 

७. बचत तथा ऋर् सहकािी संस्थाहरुको उपशस्थलत संख्यात्मक रुपमा मात्र िहेकोले 
उत्पादर्मूलक कायिमा उत्प्ररेित गर्ुि आवश्यक देशखन्छ । 

 

सम्मार्ीत सभाध्यक्ष महोदय, 

    अब म आगामी आलथिक वषि २०७९।०८० को बजेटको उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गरे् 
अर्मुलत चाहन्छु ।  

बजेटका उदे्दश्य ि प्राथलमकता लर्म्र्ार्सुाि छर्ः- 
● सडकको ववस्ताि ि स्तिोन्नती गिी र्ागरिकलाई यातायातको पहुाँच बढाउर्े,  

● कृवष ि पशपुालर्को उत्पादर् गरु्स्ति ववृि गिी आयात प्रलतस्थापर् गदै लर्याित बढाउर्े, 
● पयिटर् क्षेत्रलाई ववकास ि ववस्ताि गिी समग्र गााँउपाललका रै् पयिटकीय गन्तव्यकोरुपमा 

ववकास गर्ि प्रदेश सिकाि ि संशघय सिकािसाँग समन्वय सहकायि ि साझेदािीमा पयिटवकय 
क्षेत्रको लबकास गरे्, 

● उपलव्ध श्रोत साधर्को न्यायोशचत ववतिर्, ववकासमा समार् सहभालगता गिाइर्े, 
● स्वास््य ि शैशक्षक गरु्स्ति बवृि गरे्, 
● सामाशजक बेमेल ि आलथिक ववषमतालाई अन्त्य गरे्, 
● यवुा स्विोजगाि कायिक्रलाई बढवा र्दर्े, 
● जर्तामा मौललक हकको प्रत्याभलूत र्दलाउर्े, 
● सेवा प्रवाहको गरु्स्ति बवृि गिी प्रवक्रयागत जवटलतालाई अन्त्य गरे् 

 

 



 

सम्मार्ीत सभाध्यक्ष महोदय, 

    अब म बजेट तजुिमाका आधाि ि लसिान्तहरु प्रस्ततु गर्ि चाहन्छु । 

● र्ेपालको संववधार्, 

● स्थार्ीय सिकाि सञ्चालर् ऐर्,२०७४, 

● िावष्टय प्राकृलतक श्रोत तथा ववि आयोग ऐर्, २०७४, 
● संघ ि प्रदेश सिकािले जािी गिेको र्ीलत, कार्रु् तथा मापदण्डहरु, 

● स्थार्ीय तहमा बजेट तजुिमा, कायािन्वयर्, आलथिक व्यवस्थापर् तथा, सम्पशि हस्तान्तिर् सम्बन्धी 
लर्देशशका,  २०७४ 

● अन्तिसिकािी वविीय हस्तान्तिर् लर्देशशका, 
● दीगो ववकासको लक्ष्य, 

● संघीय, प्रादेशशक ि स्थार्ीय तहको आवलधक ववकास योजर्ा, 
● स्थार्ीय तहको मध्यकालीर् खचि संिचर्ा, 
● उपलव्ध श्रोत ि साधर्, 

● ववकासका अन्ति सम्बशन्धत ववषयहरु, 

● र्ेपाल सिकािले क्षेत्रीय तथा अन्तिािवियस्तिमा जर्ाएका प्रलतविताहरु, 

● संघ ि प्रदेशले अबलम्बर् गिेका आलथिक र्ीलतहरु, 

● ववकासका आवलधक योजर्ा, िर्र्ीलतक योजर्ा, क्षेत्रगत गरुुयोजर्ा, 
● संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािको लर्देशर् तथा परिपत्रहरु, 

● िाजस्व पिामशि सलमलतको प्रलतबेदर् आर्द । 

 
सम्मालर्त सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म मोलङु गाउाँपाललकाको आलथिक वषि २०७९।०८० को अर्मुालर्त आय  श्रोत प्रस्ततु गर्ि 
चाहन्छु । 

अथि मन्त्रालय, िाविय प्राकृलतक श्रोत तथा आयोग, ववि प्रदेश सिकाि बाट प्राप्त पत्र तथा प्रदेश 
बजेट बक्तव्य ि आ.व. २०७९।०८० को बैकं मौज्दातको आधािमा आ.व. २०७९।०८० मा 
यस मोलङु गाउाँपाललकामा प्राप्त अर्मुालर्त कुल बजेट रु. लर्म्र् अर्सुाि को शशषिकगत आय लबबिर् 
िहेको छ । 

 संशघय सिकाि ववशिय समालर्किर्बाट प्राप्तः- रु ८ किोड ९३  लाख, 
 संशघय सिकाि सशति अर्दुार्बाट प्राप्तः- रु २३ किोड ५३ लाख,  

 संशघय सिकाि िाजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्तः- रु ७ किोड ५० लाख ८१ हजाि,  

 संशघय समपिुक अर्दुार्:- रु १ किोड ४० लाख,  



 

 प्रदेश सिकाि सवािी कि िाजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त आय  रु २७ लाख १९ हजाि ७ सय 
७० । 

 प्रदेश सिकाि समालर्किर् अर्दुार्ः- रु. ४६ लाख ८७ हजाि । 

 प्रदेश सशति अर्दुार्ः ३४ लाख ७१ हजाि । 

 अर्मुालर्त आन्तरिक िाजश्व -  रु. २५ लाख । 

 प्रदेश समपिुक अर्दुार्ः- रु १ किोड । 

 अर्मुालर्त बैक मौज्दातः- रु १ किोड । 

 

गिी आव. ०७९।०८० को  जम्मा अर्मुालर्त आय ४४ किोड ७० लाख ५८ हजाि ७ सय 
सििी िहेको छ । 

सम्मालर्त सभाध्यक्ष महोदय, 

आ.व. २०७९।०८० मा सम्पूर्ि बजेटको चाल ुि पूाँशजगत बजेट ववविर् पेश गर्ि चहान्छु। 

यस आलथिक बषिमा चाल ुबजेट तफि  कमिचािी पारिश्रलमक, कायािलय संचालर्, व्यवस्थापर् लगायत 
अन्य चाल ुप्रकृलतका ववववध शशषिकमा एकमषु्ट बजेट रु २९ किोड ६५ लाख ७१ हजाि ७ सय 
७० बजेट छुट्याईएको छ भर्े प ुाँशजगत तफि  गाउाँपाललकाको अर्मुालर्त अल्या समेत गरि रु १५ 
किोड ४ लाख ८७ हजाि बजेट ववलर्योजर् गिीएको छ । 

 
सम्मालर्त सभाध्यक्ष महोदय, 

   अब म मोलङु गाउाँपाललका, गाउाँ कायिपाललकाको कायािलय अन्तगित , ववषयगत शाखाहरु, वडा 
कायािलय, क्षेत्रगत कायिक्रम तथा ववलर्योजर् सम्बन्धी ववविर् प्रस्ततु गर्ि अर्मुलत चाहन्छु । 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. १ लाई  चाल ु तफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत 
तफि  रु ३३ लाख गिी जम्मा रु ४२ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ । 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. २ लाई  चाल ु तफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत 
तफि  रु ३३ लाख गिी जम्मा रु ४२ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ । 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ३ लाई चाल ु तफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत 
तफि  रु ३१ लाख ५० हजाि गिी जम्मा ४० लाख ९७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ 
। 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ४ लाई चाल ु तफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत 
तफि  रु ३१ लाख ५० हजाि गिी जम्मा ४० लाख ९७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ 
। 



 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ५ लाई चाल ु तफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत 
तफि  रु ३२ लाख गिी जम्मा ४१ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ । 

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ६ लाई चाल ुतफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत तफि  
रु ३३ लाख गिी जम्मा ४२ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ ।  

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ७ लाई चाल ुतफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत तफि  
रु ३३ लाख गिी जम्मा ४२ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ ।  

● मोलङु गाउाँपाललका, वडा रं्. ८ लाई चाल ुतफि  रु. ९ लाख ४७ हजाि ५ सय  ि पुाँशजगत तफि  
रु ३३ लाख गिी जम्मा ४२ लाख ४७ हजाि ५ सय  ववलर्योजर् गरिएको छ । 

अध्यक्ष महोदय, 

    अब म मोलङु गाउाँपाललकाको गौिबको योजर्ा तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गर्ि गईिहेको छु । 

क) आलथिक ववकासः- 
१) ववकासको आधािशशला आलथिक ववकास हो । यस क्षेत्रलाई गाउाँपाललकाले उच्च प्राथलमकतामा 

िाखेको छ । आलथिक ववकासलाई मजबतु बर्ाउर् गाउाँपाललकाले कृवष तथा पश ु सेवा ि 
सहकािी सम्बन्धी कायिक्रमहरु, कृवष तथा पश ुपकेट क्षेत्रको रुपमा घोषर्ा गिी कायिक्रमहरु 
संचालर् गर्ि एकमषु्ट रु २५ लाख बजेट लबलर्योजर् गरिएको छ । 

ख) सामाशजक ववकासः- 

१) गाउाँपाललकाले समग्र शैशक्षक सधुािको लालग जर्शशक्त व्यवस्थापर्लाई महत्वपूर्ि कलडको रुपमा 
ललएको छ । शशक्षक ववद्याथी अर्पुातलाई मूख्य आधाि बर्ाएि आ.व. २०७९।०८० मा 
शशक्षामा गरु्स्तिीयता ल्याउदै साविजलर्क लबद्यालयको साख जोगाउर्को लालग गाउाँपाललकाले 
शशक्षा क्षेत्रमा एकमषु्ठ १ किोड ८५ लाख बजेट लबलर्योजर् गिीएको छ, 

२) स्वस्थ र्ेपाल, समदृ र्ेपाल, समदृ र्ेपाल सखुी र्ेपाली भने्न मलु र्ािालाई आत्मासाथ गदै मोलङु 
गाउाँपाललका अन्तगित आवश्यक स्थार्मा खोप केन्ि भवर् लर्मािर् लगायत मोलङुबासीको 
आधािभतु स्वास््यलाई मध्यर्जि गदै एक मषु्ट रु ३० लाख बजेट लबलर्योजर् गरिएको छ, 

३) िाज्य तथा िाि लर्मािर्मा प्रत्येक व्यशक्तको महत्वपूर्ि भलुमका िहेको हनु्छ ि सो को लालग 
हिेक बगि, क्षेत्र, ललङ्ग, जालतको समार् अशस्तत्व लाई स्वीकाि गदै िाज्य ि िाि प्रलत सम्पूर्ि 
र्ागरिकहरुलाई बफादाि बर्ाउर् मवहला बालबाललका, जेष्ठ र्ागारिक, अपाङ्ग जर्जाती लगायत 
लशक्षत बगि  शशषिकमा एकमषु्ट िकम रु १५ लाख लबलर्योजर् गरिएको छ । 

ग) पूवािधाि ववकासः- 

१) गाउाँपाललकाले जर्ताको जीवर्लाई सहज बर्ाउर्े हेतलेु पूवािधाि ववकासलाई प्राथलमकतामा 
िाखेको छ । गाउाँपाललकाको प्रशासवकय भवर्, ५ सैयाको अस्पताल, सडक, लर्मािर् तथा व्यवस्थापर् 
गर्ि गाउाँपाललकाले एक मषु्ट िकम रु ४ किोड ९० लाख बजेटको व्यवस्था गिेको छ । 



 

घ) वाताबिर् तथा ववपत व्यवस्थापर्ः- 

१) प्रकोप ब्यबस्थापर् कोषमा एक मषु्ट रु २० लाख बजेट ब्यबस्था गरिएको छ । 

ङ) न्यावयक सलमलतः- 
 जर्ताको हक अलधकािलाई सूलर्शश्चत गदै शान्त ि सभ्य समाजको लर्मािर् गर्ि न्याय क्षेत्रको 

अग्रशर् भलुमकालाई ध्यार्मा िाशख पाललका स्तिमा न्याय मूलतिका रुपमा िहेका न्यावयक सलमलतका 
सदस्य, मेललमलाप कायिकतािहरुको क्षमतामा बिृी गिी स्वच्छ, लर्श्पक्ष ि उत्कृष्ट ढङ्गले न्याय 
सम्पादर् गिाउर् न्यावयक सलमलतलाई क्षमता ववकास एवं वडा तहमा न्यावयक लर्रुपर् गर्ि 
मेललमलापकतािको क्षमता ववकास गर्ि ५ लाख बजेट व्यवस्थापर् गरिएको छ । 

च) साविजलर्क सेवा प्रवाह तथा क्षमता ववकाशः- 

१) गााँउपाललकाको सम्परु्ि त्याङ्कीय ववविर् सवहतको कशम्प्रह्याशन्सभ लभलेज प्रोफाईल लर्मािर् गर्ि 
रु १० लाख बजेटको व्यवस्था गिेको छ । 

छ) अध्ययर् अर्सुन्धार् तथा पिामषिः- 

गााँउपाललका लभत्र िहेका भौगोललक, प्राकृलतक, तथा जलाधाि क्षेत्र, वाताविर्ीय अध्ययर् समेतलाई 
समेट्र्े गिी रु १५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

ज) पाललका लभत्रका ववलभन्न लबकाशका पवुािधािहरुको आधािको पवुितयािीका लागी लबस्ततृ परियोजर्ा 
प्रलतवेदर् तयाि गर्ि रु ३० लाख बजेट ववलर्योजर् गरिएको छ । 

झ) र्वजात शशशलुाई जन्म पश्चात गााँउपाललकाले रु ५,००० सवहत र्ोलमर्ल खाता खोली लर्यलमत 
बचत गर्ि प्रोत्साहर् गरे्गिी रु १० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

अब म मोलङु गाउाँपाललका अन्तगित वडागत योजर्ाहरुको ववस्ततृ ववविर् तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु 
गरे् अर्मुती चाहान्छु । 

 

  



 

सम्मालर्त सभाध्यक्षज्यू, 

मलुकुमा संघीयता लाग ुभई स्थार्ीय तह घोषर्ा भए साँगै हामी आफैले स्थार्ीय तहबाटै आलथिक, 

भौलतक, सामाशजक तविले फड्को मार्ुिपरे् चरु्ौती थवपएको छ । सामाशजक क्षेत्र तथा भौलतक 
पवुािधाि मा उल्लेखर्ीय रुपमा ववलर्योजर् गरिएको यो बजेटबाट समिृ मोलङु गाउाँपाललकाको 
शरुुवात हरु्ेमा मैले ववश्वास ललएको छु । बजेटको परु्ि कायािन्वयर्ले जर्ताले स्थार्ीय तहमा 
सिकािको उपशस्थलतको अर्भुलुत हरु्ेछ भने्न ववश्वास ललएको छु । यो बजेटको लसिान्त ि 
प्राथलमकतामा प्राप्त ववलभन्न सझुावका लालग गाउाँबासीहरु, ववुिशजवीहरु, समाजसेवी, पत्रकाि, कमिचािी, 
प्रलत म आभािी छु । बजेट लर्मािर्का क्रममा अहोिात्र खवटर्े गाउाँपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत लगायत सम्परु्ि कमिचािीहरुलाई ववशेष धन्यवाद र्दर् चाहन्छु ।  

ि अन्त्यमा, गाउाँपाललकाको ववकासमा सहयोग पयुािउर्े सबै किदाताहरु, ववलभन्न संघ संस्थाहरु, दात ृ
लर्कायहरु तथा आम मोलङुवासी बवुा आमा, र्ददी बवहर्ी, दाजभुाईलाई यस अवसिमा हार्दिक आभाि 
प्रकट गदै यो बजेटको सफल कायािन्वयर्मा समेत सबैको परु्ि सहयोग पाउर्े अपेक्षा सवहत ववदा 
हनु्छुऋआ । 

धन्यवाद ,                                  र्मस्काि । 

 

          उलमिला खलतवडा 
             उपाध्यक्ष 

          मोलङु गाउाँपाललका 
 


