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नमस्कार   
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स्वार्िन र साविभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका नागररकको अलभमत बोकेर 
गाउँसभाको अध्यक्षको हैलसयतले यस गररमामय सभामा आर्थिक वर्ि 
२०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट पेश गनि उलभएको छु। यस गौरवपुिि अवसरमा 
ऐततहाँलसक जनयुद्ि, जनआन्दोलन, र्वलभन्न क्षेत्रमा भएका सामाजजक 
न्यायका लार्ग भएका आन्दोलनहरु लगायतका सङ्घर्िहरुमा आफ्नो जीवन 
उत्सगि गनुिहुने सम्पुिि ज्ञात अज्ञात शहहदहरुप्रतत भावपुिि श्रदाञ्जली अपिि 
गदिछु साथै शहहद पररवार प्रतत उच्च सम्मान प्रकट गदिछु। घाइत ेर अपाङ्ग 
प्रतत उच्च सम्मान र सद्भाव व्यक्त गदिछु। मुलुकको राजनीततक-
सामाजजक पररवतिनमा नेततत्वदातय भमलमका तनवािह गनुिहुने सबै अ्रजजहरुप्रतत 
आभार प्रकट गदिछु। 

नेपाली जनताको वललदान एवुं सुंघर्िबाट प्राप्त सुंर्विान सभा र सुंर्विान 
सभाद्वारा तनमािि गररएको नेपालको सुंर्विानको सफल कायािन्वयनको 



सन्दभिमा झण्ड ै १५ वर्ि स्थानीय तह ररक्त रहे पश्चात सुंर्विानले 
सुतनजश्चत गरेको सुंतघय सुंरचनामा स्थानीय तहका अर्िकारहरु प्रयोग गदै 
जनताको नजजकको सरकारको रुपमा जनताकै सरकारको अनुभुतत हदलाउनु 
पने अवस्था छ।  

जनप्रतततनर्ि र्वहहन अवस्थामा र्वकास तनमाििको गततले ततव्रता पाउन 
नसकेको, र्वकासका काममा आम नागररकले अपनत्व तथा स्वालमत्व बोि 
गनि नसकेको, हढलासुस्ती र परम्परावादी कायिशैलीले सही ढुंगले 
जनभावनाको प्रतततनर्ित्व गनि नसकेको भन्ने गुनासो प्रतत सचेत रहदै 
हालै मात्र सम्पन्न स्थानीय तहको तनवािचनबाट तनवािर्चत जनप्रतततनर्िहरु 
र यस सभाप्रतत गहहरो र्वश्वास एवुं जनअपेक्षा रहेको छ। 

यस गाउँपाललका सबै हहसावले कत र्र्को उविर के्षत्रको रुपमा रहेको सविर्वहदतै 
छ । परम्परागत कत र्र् प्रिालीलाई प्रततस्थापन गदै कत र्र्मा आिुतनकककरि, 
व्यवसातयकरि गरी महहलालाई उद्यमीको रुपमा र्वकास गदै आत्मतनभिर 
बनाउनका तनलमत्त यथेष्ट वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। 

3) प्राकत ततक श्रोतको सुंरक्षि, सम्बद्ििन र र्वकास गदै हदगो उपयोग हुने 
कायिक्रमहरु अगाडड ल्याईएको छ।  

४) पशुपालनलाई व्यवसातयकरि गरौौः पशुजन्य उत्पादनमा आत्मतनभिर 
बनौं भन्ने नारालाई आत्मसात गदै पशु र्वकास कायिक्रम अन्तगित कत ततम 
गभाििान, पशु सेवा केन्रहरुलाई श्रोत सािन सम्पन्न बनाउने, पकेट क्षेत्र 



तनिािरि तथा समुह तनमािि गरर नमुना फमिहरुको र्वकासमा जोड हदने 
गरर यथेष्ट वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। 

५) स्वास््य सेवाको पहँुचबाट टाढा रहेका वजस्तहरुलाई मध्यनजर गरर ५ 
वटा सामुदातयक स्वास््य इकाइहरुको प्रभावकारर रुपमा सन्चालन गने, 
गभिवती सुत्केरी तथा जेष्ठ नागररकहरुको लार्ग आयुवेद तथा आिुतनक 
र्चककत्सा पद्दती द्वारा उर्चत उपचारमा ध्यान हदईने छ । हेल्थ युतनट 
खोप केन्रको तनमािि तथा सुिार एवुं स्वास््य लशर्वर आयोजना गरी 
सम्रज मोलुङ वालसको स्वास््य सुिारमा ध्यान पुयािईने छ । वडा नुं ७ 
पात्लेमा प्रसुती केन्रको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्िवाट प्रसुती सेवा 
सुंचालनमा ल्याईने छ । साथै यस गाउँपाललका लभत्रका स्वास््य 
सुंस्थाहरुमा अत्यावश्यक ओर्िी र दरवन्दी अनुसारको स्वास््यकमीहरुको 
व्यवस्थापनमा ध्यान हदई गुिस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनि ध्यान 
हदईने छ ।  

आदरिीय सदस्य ज्यमहरु, 

6) खानेपानी तफि का ठुला योजनाहरुका लार्ग केन्रमा पहल गने केहह 
योजना सुंचालनमा दातत तनकायहरुसँग समन्वय गदै खानेपानी आयोजना 
अतघ बढाईनेछ भने अन्य योजनाहरुका लार्ग प्राथलमकताका आिारमा 
आवश्यक वजेट र्वतनयोजन गरेको छु।  



७) मौललक सुंस्कत ततको सुंरक्षि, पयिटन प्रवद्ििन लगाएतका कायिक्रममा 
पतन जोड हदइएको छ।  

८) समतद्ि राष्र तनमाििमा प्रर्वर्िको महत्वपमिि भुलमका रहन्छ । सेवा 
प्रवाहलाई युग सुहाउँदो बनाउन यस गाउँपाललकाको वडा कायािलयलाई 
प्रर्वर्ियुक्त बनाउने कायि आरम्भ गररलसकएको छ । 

९) खेलकुद के्षत्रको र्वकास गदै खेल पयिटनमा टेवा पुर् याउने तथा प्रततभाको 
पहहचान गने उद्देश्यले रामपुरमा खेलमैदान तनमाििको लार्ग आवश्यक 
वजेट र्वतनयोजन गररएको छ । 

साथै आगामी हदपावलीको पमविसन्ध्यामा  यस गाउँपाललकाका वडास्तरीय 
फुटवल   प्रततयोगीता | आयोजना गरी खेलकुद र्वकासमा उर्चत ध्यान 
हदईएको छ । 

10) लशक्षा क्षेत्र तफि  केहह र्वद्यालयहरुमा भवन तनमािि, ममित, , तारवार 
तनमािि, खानेपानी योजना तथा र्वद्यालय लशक्षा सुिार योजनाको 
शुरुवातका लार्ग अवश्यक वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। 

११) जेष्ठ नागररक, महहला, जनजाती, अपाङ्ग, दललत तथा वालवाललकाका 
लार्ग लक्षक्षत कायिक्रमहरु माफि त समाजको शशजक्तकरिको अपेक्षा सहहत 
वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। 

१२) युवा लक्षक्षत कायिक्रमको रुपमा स्वरोजगारमुलक सीप र्वकास ताललमको 
लार्ग वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। 



आदरिीय अध्यक्ष ज्यम एवुं सदस्य ज्यमहरु, अब म मोलुङ गाउँपाललकाले 
आ.व. २०७४।०७५ मा समावेश गरेका र्वशेर् कायिक्रमहरु प्रस्तुत गने 
अनुमतत चाहन्छु । 

 

पुर्ााधार वर्कास 

पमवाििार र्वकास र्वकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेकाले यस आ.व.मा र्वशेर् 
जोड हदइएको छ । पमवाििारमा पतन मुख्य सडकहरुको स्तरोन्नतत तथा 
बाहै्रमहहना सञ्चालन गने गरर वजेट र्वतनयोजन गररएको छ। पुवाििार 
र्वकासको तनलमत्त गाउँपाललका स्तरवाट रु १ करोड र्वतनयोजन गररएको 
छ । त्यसै गरर वडागत रुपमा हेदाि पुवाििार र्वकासको के्षत्रमा रु ३ करोड 
१७ लाख ८४ हजार र्वतनयोजन गरोएको छ । 

 

आर्थाक वर्कास 

गाउँपाललका स्तरवाट रु ४० लाख तथा वडागत स्तरवाट  रु ३५ लाख ८८ 
हजार गरर जम्मा रु ७५ लाख ८८ हजार आर्थिक र्वकास अन्तरगतका कत र्र् 
उद्योग तथा वाणिज्य पयिटन सहकारी र्वर्त्तय के्षत्रको समुर्चत र्वकासको 
लार्ग र्वतनयोजन गरीएको छ । 

 



सामाजिक वर्कास 

लशक्षा,  स्वास््य,  खानेपानी तथा सरसफाई,  सस्कत ती प्रवदृन,  लैंर्गक 
समानता तथा सामाजजक समावेशीकरि जस्ता क्षेत्रको र्वकासका लार्ग 
गाउँपाललका स्तरवाट रु ४० लाख वडागत रुपमा रु १ करोड ८६ लाख ९७ 
हजार र्वतनयोजन गररएको छ । 

 

र्ातार्रण तथा वर्पद् व्यर्स्थापन  

वातावरि तथा र्वपद् व्यवस्थापन अन्तगितका वन तथा भु सुंरक्षि 
वातावरि सुंरक्षि फोहोर मैला व्यवस्थापन लगाएतका क्षेत्रमा गाउँपाललका 
स्तरवाट रु ४० लाख तथा वडागत रुपमा ८ लाख ५५ हजार रकम 
र्वतनयोजन गरीएको छ । 

  

संस्थागत वर्कास तथा सेर्ा प्रर्ाह 

सुंस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्र अन्तगितका मानव सुंशािन 
र्वकास,  सुंस्थागत क्षमता र्वकास,  सुंस्थागत पुवाििार,  नागररक वडापत्र, 
सेवा प्रवाहमा र्वद्युततय सुचना प्रर्वर्िको र्वकास जस्ता लशर्िकहरुको लार्ग 
गाउँपाललका स्तरवाट रु ९ लाख ७६ हजार तथा वडा स्तरवाट रु १० लाख 
७६ हजार रकम र्वतनयोजन गररएको छ । 



वर्विय व्यर्स्थापन र सुशासन 

यस गाउँपाललकाको कायािलय तथा सवै वडाहरुमा र्वर्त्तय व्यवस्थापन र 
सुशासन कायम गनि गराउनका लार्ग गाउँपाललका स्तरवाट रु १५ लाख ५० 
हजार रकम र्वतनयोजन गररएको छ । 

 

आदरणिय अध्यक्षज्यम एवुं सदस्यज्यमहरु, 

अव म आ व २०७३/७४ को आय व्यय र्ववरि पेश गने अनुमतत चाहान्छु। 

नेपाल सरकारवाट स्थानीय तहलाई कायािलय व्यवस्थापनको लार्ग 
अजख्तयारी प्रदान गररएको रु १ करोड मध्ये चालु तफि  रु २० लाख र 
पुँजजगत तफि  रु ३२ लाख प्रचललत साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र 
तनयमावली २०६५ का प्राविान बमोजजम जस्वकत त खचि लशर्िकहरुमा खचि 
भईसकेको छ भने बाँकी रकम रु ४८ लाखलाई स्थातनय सुंर्चत कोर्मा 
आम्दानी बाँर्िएको छ ।  

आदरणिय अध्यक्षज्यम एवुं सदस्यज्यमहरु 

यस सम्मातनत सभामा म अव आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को आय व्ययको 
अनुमातनत र्ववरि पेश गने अनुमतत चाहान्छु। 

 

आयतर्ा ः 



नेपाल सरकार र्वर्त्तय समातनकरि अनुदान तफि  रु१४,१०,८१,००० ।– (१४ 
करोड १० लाख ८१ हजार), सशति अनुदान रु ९,५१,३६०००।– (९ करोड ५१ 
लाख ३६ हजार), गाउँपाललकाको सुंर्चत कोर्मा वाकँक रकम रु ४८,००,०००।– 
(४८ लाख ) र आन्तररक आय तफि  कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत 
अनुमातनत रु २५,८८,५००।– (२५ लाख ८८ हजार ५ सय) गरर कुल आय 
जम्मा रु २४,३६,०५,५०० (२४ करोड ३६ लाख ५ हजार ५ सय ) अनुमान 
गररएको छ। 

 

व्यय तर्ा ः  

चालु खचि 

नेपाल सरकार गाउँपाललका र्वर्त्तय समातनकरि अनुदान तफि को रु 
४,१५,५५,०००।– (४ करोड १५ लाख ५५ हजार)  , गाउँपाललकाका वडाहरु 
सुंचालनका लार्ग प्रत्येक वडाका लार्ग रु ४ लाखका दरले हुन आउने रु 
३२ लाख गरी जम्मा रु ४,४७,५५,००० (४ करोड ४७ लाख ५५ हजार) चालु 
खचि अनुमान गररएको छ । 

 

 

सशति अनुदान तफि  



र्वलभन्न र्वर्यगत कायािलयहरुका लार्ग चालु लगाएत पुँजजगत खचि नेपाल 
सरकारले तोकेका शीर्िकहरुमा जम्मा रु ९,५१,३६,००० (९ करोड ५१ लाख 
३६ हजार) खचि हुने अनुमान गररएको छ ।  

 

पुँजजगत खचि तफि  

नेपाल सरकार गाउँपाललका र्वर्त्तय समातनकरि अनुदान वापतको रकम 
गाउँपाललका स्तरवाट र्वर्यक्षेत्रगत सलमतीले तोकेका क्षेत्रमा समेत खचि 
हुने गरी रु ४,५१,२६,००० (४ करोड ५१ लाख २६ हजार) र्वतनयोजन गरीएको 
छ। साथै वडागत रुपमा प्रत्येक वडामा रु ७० लाखका दरले रु ५ करोड ६० 
लाख गरी पुँजीगत तफि  जम्मा रु १० करोड ज११ लाख २६ हजार खचि हुने 
अनुमान गररएको छ।  

समस्या र आवश्यकताहरु िेरै छन, सबैको एकैपटक समािान र पररपुतत ि 
सम्भव छैन। तथार्प आम नागररकका मागहरुले आगालम कायिहदशा तय 
गनिको लार्ग मागितनदेश गरेको छ। वतिमान अवस्थामा वस्तुगत यथाथिको 
िरातलमा उलभएर सहकायि र सहभार्गताको ममिलाई आत्मसाथ गरर 
कहटबद्ि, प्रततवद्ि र एकतावद्ि रहदै शान्त, सुन्दर र समुन्नत मोलुङको 
सपना साकार पानिका लार्ग अगाडड बढौं। 

िन्यवाद । 
 

 


