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नरहररनाथ गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु !  
१. संघिय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको संविधानबाट स्थावपत नरहररनाथ गाउँपाललका 
स्थाघनय सरकारको उपाध्यक्ष एि ंबजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमघत संयोजकको रुपमा यस 
गाउँपाललकाको गररमामय गाउँसभा समक्ष आगामी आर्थयक िर्य २०७७/०७८ को बजेट तथा 
काययक्रम प्रस्तजत गनय उपन्त्स्थत भएको छज  ।  

  

२. सियप्रथम यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमजख प्रशासककय अर्धकृतज्यू, सभाका सम्पूणय 
सदस्यज्यू र राष्ट्रसेिक कमयचारी लमिहरुलाई मेरो व्यन्त्ततगत तर्य बाट तथा नरहररनाथ 
गाउँपाललका पररिारको तर्य बाट कृतज्ञता सहहत हाहदयक स्िागत गनय चाहरछज  ।  

 

३. यस िडीमा लोकतान्त्रिक गणतरि स्थापनाका लार्ग विलभरन समयमा भएका जनआरदोलन 
र जनयजद्धमा  न्त्जिन उत्सगय गनयहजने सम्पूणय ज्ञात–अज्ञात महान शहहदहरु प्रघत भािपूणय 
श्रदाञ्जली अपयण गदयछज  । िाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धा र शहहद पररिारजनमा हाहदयक सम्मान 
प्रकट गदयछज  । यसैगरी मजलजकको भौगोललक अखण्डता, साियभौलमकता, रान्त्ष्ट्रय एकता र 
स्िालभमानको रक्षा गदै राजघनघतक, आर्थयक सामान्त्जक रुपारतरण र समदृ्र्धको लार्ग अनिरत 
संिर्य गनजय हजने कक्रयाशील राजघनघतक नेततृ्ि र आदरणणय जनसमजदायहरु प्रघत हाहदयक सम्मान 
व्यतत गनय चाहरछज  । साथै, २०७७ असार ६ गत ेकाललकोटबाट काठमाण्डौं जान ेक्रममा गाडड 
दजियटनामा परर िाईत ेहजनजभएका पूिय संविधान सभा सदस्य श्री तजलाराज बबष्ट्ट र खा.पा.स.टे.श्री 
टेक बहादजर बोगटीको शीध्र स्िास््य लाभको कामना गदयछज  । 

 

४. हामी यघतबेला मानि समाजको इघतहासमै ठूलो चजनौघतको सामना गनय बाध्य भएका छौं । 
कोलभड-१९ को महामारीले विश्िमै ठूलो मानिीय र आर्थयक क्षघत भएको छ, आम जनतामा 
मनोिजै्ञाघनक िास पघन लसजयना भएको छ । यस पररिेशमा विकटता, विपरनता र बरेोजगारी 
सँग जजर्धरहेको हाम्रो नरहररनाथ गाउँपाललका लसलमत स्रोत साधनहरुबाट अलसलमत आिश्यकता 
सम्बोधन गनजयपने अिस्थामा रहेको छ । यस कठीन िडीमा नरहररनाथ गाउँपललकाबासी सम्पणूय 
आमाबजिा, दाजजभाई र हददीबहहनीहरुको जीिन रक्षा नै हाम्रो पहहलो दाघयत्ि हो । विपद तथा 
महामारीको रोकथाम घनयरिण गरी जनताको न्त्जिन बचाउनज, विगतका उपलन्त्धधको रक्षा गरी 
नागररकको िरदैलोमा विकास र सेिा पजयायउनज हाम्रो सामूहहक न्त्जम्मेिारी हो । कोलभड-१९ को 
विद्धमान विर्म पररन्त्स्थघत बीच महामारीको रोकथाम, प्रघतकायय एिं घनयरिणमा आिश्यक 
सहयोग र सेिा गनजय हजने सम्पूणय जनप्रघतघनर्धहरु, राजघनघतक दल, स्िास््यकमी, राष्ट्टसेिक 
कमयचारी, सजरक्षाकमी, सरकारी तथा गरैसरकारी संि-संस्था, नीजी क्षेि, स्ियंसेिक,  संचार जगत 
प्रघत नरहररनाथ गाउँपाललकाको तर्य बाट हाहदयक धरयिाद सहहत सम्मान गदयछज  । 

 

५. यो संकटलाई पार लगाउन र असरको आकंलन गनय कहठन छ । यो अिस्थालाई मध्यनजर 
गरी नरहररनाथ गाउँपाललकाबाट महामारी, बरदाबरदी लगायत पररन्त्स्थघतले लसजयना गरेको 



 
 

चजनौघतलाई सामना गदै, जनताका आधारभूत सेिा सजविधाहरु जनताको सबभैरदा नन्त्जकको 
घनकाय स्थाघनय सरकारबाट प्रदान गदै, बस्ती-बस्ती र िर-िरमा लसहंदरबार पजयायउने अलभयानको 
रुपमा संघियताको सर्ल कायायरियन गराउन, सजशासन र विकासको माध्यमबाट यस नरहररनाथ 
गाउँपाललकाबासीको आफ्नै जीिनकालमा समदृ्र्ध देख्न र अनजभघत गनय पाइरछ भरने आशा, 
भरोसालाई साकार पाने आत्मविश्िासका साथ आगामी आर्थयक िर्यको बजेट तथा काययक्रम 
तजजयमा गररएको छ । 

६. आगामी आर्थयक िर्यको बजेटको समग्र आधारको रुपमा नपेालको संविधानको अनजसूची - ८ 
र ९ ले घनहदयष्ट्ट गरेका स्थाघनय तहको एकल तथा साझा अर्धकारहरु, मौललक हकहरु, राज्यको 
घनदेशक लसद्धारत र नीघतहरु, संघिय सरकारले अंर्गकार गरेको हदगो विकास लक्ष्य, परध्रौं 
योजना, संघिय सरकार, कणायली प्रदेश सरकारको िावर्यक घनती काययक्रम तथा बजेट, संघिय सरकार 
र कणायली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट लसललङ,  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 
मागयदशयन, स्थानीय राजस्ि परामशय सलमघत, बजेट तथा श्रोत अनजमान सलमघत लगायत विलभरन 
घनकायका प्रघतिदेन, स्थाघनय तहको खचय संरचना, प्रत्येक टोल, िडास्तरबाट योजना तजजयमा गरी 
तोकेका स्थाघनय तहको अधजरा, आिर्धक तथा प्राथलमकताका योजना, काययपाललकाका सदस्यहरु, 

विलभरन सरोकारिालाहरुबाट प्राप्त महत्िपूणय सजझाि एिं मागयदशयन र कोलभड-१९ बाट लसन्त्जयत 
पररन्त्स्थघतलाई ध्यान हददैं बजेट तथा योजनाहरुको प्राथलमकीकरण गने प्रयास गररएको छ ।    

आदारणीय गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू 

सभाका सदस्यज्यूहरु ! 
७. अब म आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को प्रगतत समीक्षा संके्षपमा प्रस्तुत गने अनुमतत चाहन्छु । 

  

आर्थयक िर्य २०७६/०७७ को लार्ग कूल आय रु.५३,८९,४१,०००।–अक्षेरुपी त्रिपन्न करोड उनानब्बे 
हजार एकचालिस हजार, 

र व्यय तर्य  रु. ५३,८९,४१,०००।–अक्षेरुपी त्रिपन्न करोड उनानब्बे िाख एकचालिस हजार  रकम 
मध्ये 
व्यय तर्य  चालज खचय रु.२६,८१,९८,४०३।–अक्षेरुपी छब्बीस करोड एकासी िाख अन्ठानब्बे हजार 
चार सय तीन, 

पूँजीगत तर्य  रु.२७,०७,४२,५९७।–अक्षेरुपी सत्ताइस करोड  सात िाख बयालिस हजार पाँच सय 
सन्तानब्बे अनजमान गररएको र्थयो । 

कज ल बजेट मध्ये हालसम्म चालज खचय रु.१३,३२,०६,६३८।–अक्षेरुपी तेह्र करोड बत्तीस िाख छ 
हजार छ सय अठ्तीस, 

पूँजीगत तर्य  रु.७,२५,२३,३१४।–अक्षेरुपी सात करोड पच्चीस िाख तेइस हजार तीन सय चौध 
गरी कज ल जम्मा २०,५७,२९,९५२।–अक्षेरुपी बीस करोड सन्तावन्न िाख उनन्तीस हजार नौ सय 
बाउन्न खचय भएको छ । असार मसारतसम्म बाँकी रकम खचय हजने संशोर्धत अनजमान गररएको 
छ ।  

 



 
 

सभाका सदस्यज्यूहरु ! 
८. आगामी आर्थयक िर्य २०७७/०७८ को बजेट घनम्न उद्देश्य तथा प्राथलमकताहरु परूा गने गरी 
घनधायरण गररएको छ । 

 कोलभड १९को महामारी लगायत अरय विपदबाट जनताको जीिन रक्षा गरी जनजीिनलाई 
सहज र सजरक्षक्षत बनाउने, 

 नागररकको मौललक हकको रुपमा रहेको लशक्षा र स्िास््य क्षेिको थप विकास र संस्थागत 
सजधार गने,  

 खाद्य संकट हजन नहदन दैघनक उपभोग्य िस्तजको उत्पादन, भण्डारण र आपघूत यमा  लगानी 
गरी जनतालाई खाद्यारनमा आत्मघनभयर बनाउने, 

 सडक, खानेपानी, लसचंाइ, बबजजली लगायत भौघतक पूिायधारको हदगो विकास गने, 
 प्रत्यक्ष लाभ पजग्ने काययमा लगानी गरी जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने,  

 घछटो प्रघतर्ल हदने, स्थाघनय जनसहभार्गता जजट्ने, कम लागत लाग्ने गरी विकास गने,  

 हदगो विकास, िातािरणीय संरक्षण तथा सम्िधयनमा सिाउ पजग्ने, 
 साियजघनक स्रोतको प्रभािकारी पररचालन, प्रशासघनक सजधार, आर्थयक अनजशासन र सजशासन 

कायम गने । 

 

आदारणीय गाउँसभाका सभाध्यक्षज्यू 

सभाका सदस्यज्यूहरु ! 
 

अब म नरहररनाथ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को कुि आय, व्ययको 
अनुमातनत  वववरण प्रस्तुत गने अनुमतत चाहन्छु । 

 ९. आर्थयक िर्य २०७७/०७८ को कुि व्यय रु.५३,२०,२९,६९०।– अक्षेरुपी त्रिपन्न करोड बीस िाख 
उनन्तीस हजार छ सय नब्बे विघनयोजन गररएको छ । 

चािु खचि तर्ि  रु.३५,६२,५१,६९०।– अक्षेरुपी पैंतीस करोड बैसठ्ठी िाख एकाउन्न हजार छ सय 
नब्बे 

र पूँजीगत तर्ि  रु.१७,५७,७८,०००।– अक्षेरुपी सि करोड सन्तावन्न िाख अठहत्तर हजार  
विघनयोजन गररएको छ । 

व्यय अनमान गरेको मध्ये संघिय सरकारको समाघनकरण अनजदान रु.११,९९,००,०००।– अक्षेरुपी 
एघार करोड उनान्सय िाख, 
संघिय सरकारको राजश्ि बाँडर्ाड रु.७,७५,४६,६९०।–  अक्षेरुपी सात करोड पचहत्तर िाख छयालिस 
हजार छ सय नब्बे, 
संघिय सरकारको विशसे अनजदान रु.१,६०,००,०००।– अक्षेरुपी एक करोड साठी िाख,  

संघिय सरकारको समपजरक पूँजीगत अनजदान रु.८०,००,०००।– अक्षेरुपी असी िाख, 
संघिय सरकारको सशतय अनजदान रु.१८,०५,००,०००।–   अक्षेरुपी अठार करोड पाँच िाख,  



 
 

प्रदेश सरकारको समाघनकरण अनजदान रु.१,०१,७५,०००।–अक्षेरुपी एक करोड एक िाख पचहत्तर 
हजार, 
प्रदेश सरकारको विशसे अनजदान रु.४०,००,०००।–अक्षेरुपी चालिस िाख  

प्रदेश सरकारको सशतय अनजदान रु.८५,००,०००।–अक्षेरुपी पचासी िाख, 
प्रदेश सरकारको समपजरक अनजदान रु.१,४०,००,०००।–अक्षेरुपी एक करोड चालिस िाख, 
प्रदेश सरकारको राजश्ि बाँडर्ाड रु.३,०८०००।– अक्षेरुपी तीन िाख आठ हजार, 
सामान्त्जक सजरक्षा रु.९,००,००,०००।– अक्षेरुपी नौ करोड, 
आरतररक राजश्ि रु. ३१,०००००।– अक्षेरुपी एक्तीस िाख रकम रहेको छ । 

 

१०. अब म यस सम्मातनत गाउँसभा समक्ष आगालम आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को क्षेि र ववर्यगत 
कायिक्रम तथा ववतनयोजजत बजेट प्रस्तुत गदिछु । 

सडक तनमािण 

गाउँपाललका लभिका सडक घनमायण काययलाई प्राथलमकता हदइनछे, घनमायणाधीन लालीिाट 
देणख सजनथराली, कज मालगाउँ हजदै रुप्सा चजना सडक, लालज देणख थाडडमाडज  उच्छि हजदै 
रामारोसन सडक, खलालज लालज रहगाड हजदै रुप्सा चजना सडक घनमायणलाई प्राथलमकताका 
साथ कायायरियन गनय कज ल रु. ८ करोड ५० लाख रकम विघनयोजन गररएको छ ।  

लिक्षा क्षेि 

लशक्षामा गजणस्तरका लार्ग भिन घनमायण, सजधार, बबद्याथीहरुको बसाइ व्यिस्थापन, 
विद्यालय िेरबार, खेलमैदान, लशक्षण सामाग्री लगायत विद्यालयको पूिायधार विकासमा 
सहयोग गररने छ । 

यस गाउँपाललका लभिका सामजदाघयक विद्यालयमा अध्ययनरत उत्कृष्ट्ठ बबद्याथी, दललत 
विपरन बबद्याथीलाई छाििवृत्त र टज हजरा विपरन असहाय बालबाललकाको लार्ग शकै्षक्षक 
सामाग्री वितरणका लार्ग बजेटको व्यिस्था गररएको छ । 

नरहहरनाथ गाउँपाललकामा रहेको उच्च लशक्षाको नरदादेिी बहजमजखी तयाम्पसको पूिायधार 
विकासमा बजेट व्यिस्था गररएको छ । 

अधारभजत तह र माध्यालमक तहमा काययरत अनजदान, करार, बाल विकास लशक्षकको 
सजविधामा प्रोत्साहन गररनेछ ।   

    लशक्षा क्षेिको काययक्रम कायायरियनका लार्ग चालज र पूँजीगत गरी जम्मा रु.१६ करोड २६   
लाख ३८ हजार ९ सय ६० विनयोजन  गररएको छ । 

स्वास््य के्षि 

स्िास््य संस्थाहरुको संरचना र संस्थागत सजदृहढकरण गररन ेछ ।  

नरहररनाथबासीलाई सिय सजलभ र गजणस्तरीय स्िास््य सेिा उपलधध गराउनका लार्ग 
और्धी उपकरण लगायत स्िास््य सामाग्रीहरुको उपलधधता र सहज आपघूत यको व्यिस्था 
लमलाईने छ । 

गाउँपाललकामा एम्बजलेरस सेिाका लार्ग बजेटको व्यिस्था गररएको छ । 



 
 

रततस्राि भएका तथा सजत्केरी महहलाको जीिन रक्षाका लार्ग उद्दार सहायता बजेटको 
व्यिस्था गररएको छ । 

कज पोवर्त बाल बाललका, सजनौला १००० हदनका आमाहरुलाई हदईदै आएको सहायताका लार्ग 
बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

महहला स्िास््य स्ियंसेविकालाई प्रोत्सहानका लार्ग बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

स्िास््य क्षेिको सब ैकाययक्रम कायायरियनका लार्ग चालज र पँूजीगत गरी जम्मा रु.४ करोड 
१७ लाख ९६ हजार  विनयोजन  गररएको छ । 

 

ववपद व्यवस्थापन र पुनःस्थापना 
कोभड-१९ को विश्िव्यापी महामारीबाट प्रभावित गघतविर्धलाई सहज बनाउन यस रोगको 
घनयरिण, रोकथाम र उपचार सम्बरधी व्यिस्था गनय रु.१,००,००,०००।–(१करोड) विघनयोजन 
गररएको छ । 

यस नरहररनाथ गाउँपाललका लभि प्राकृघतक विपद तथा दैिी प्रकोपमा परेका नागररकहरुको 
उद्दार तथा राहात पजनःस्थापनाको लार्ग रु.२० लाख विघनयोजन गररएको छ  । 

सामाजजक सुरक्षा  

बधृ्द, असहाय नागररकको सजरक्षाका लार्ग स्थाघनय तहबाट व्यिस्थापनका लार्ग बजेट 
विघनयोजन गररएको छ । 

हदियरोगी व्यन्त्ततहरुको सहयोगका लार्ग रु. ७ लाख बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

शहहद पररिारको सम्मान गनय रु.३ लाख बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

गाउँपाललकामा स्िास््य लगायतका अरय लशविरहरु संचालनका लार्ग रु.१० लाख बजेट 
विघनयोजन गररएको छ । 

िैंर्गक समानता  तथा सामाजजकीकरण 

महहला िगयको उत्थान, सशन्त्ततकरण र विकासमा विशेर् जोड हदइनछे । विभेदको अरत्य 
गरर दललत समजदायको परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण गरर आर्थयक उपाजयन  गने 
काययक्रम संचालन गररनछे । १ देणख ९ िडाका महहला, एकल महहला, अपाङ्गता भएका 
नागररक, दललत र आर्थयक सामान्त्जक रुपले पछाडड परेका लक्षक्षत समजदायका व्यन्त्ततलाई 
सचेघतकरण, सीप विकास र आय आजयनबाट प्रत्यक्ष लाभ पजग्न ेकाययक्रममा रु.४४ लाख 
बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

कृर्ी र पिु सेवा क्षेि 

अगामी अर्थयक िर्यमा कृवर् र पशज क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउदै खाद्य उपजमा 
आत्मघनभयर बनाउन, रैथाने बाललको प्रबधयन गनय, नसयरी स्थापना गनय, उरनत जातका बालल 
र्लरू्ल, तरकारी, और्र्ध उपचार र पशजनश्ल सजधार काययक्रममा जोड हदइएको छ । 

कृवर् र पशज सेिा विकास लगायतका उपरोतत काययक्रम संचालनका लार्ग जम्मा रु.१ करोड 
३३ लाख विघनयोजन गररएको छ । 

 



 
 

उद्योग र सहकारी 
गाउँपाललका लभि सम्भावित कच्चा पदाथयबाट संचालन गनय सककने िरेलज तथा साना उद्योग 
स्थापनालाई आकवर्यत गनय रु.३८ लाख विघनयोजन गररएको छ । 

सहकारीको माध्यमबाट रोजगार र आय आजयन िदृ्र्धका लार्ग सजपथ मूल्य पसल संचालन 
गनय सहकारीसँग साझेदारीका लार्ग रु.६ लाख ७५ हजार बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

 

खानेपानी, सरसर्ाई र लसचंाई  

आधारभूत खानेपानी सेिामा नागररकको सहज पँहजच सजघनन्त्श्चत गनय संि प्रदेश र संि 
संस्थासँगको साझदेारीमा घनमायणार्धन खानेपानी तथा सरसर्ाई आयोजनाहरु सम्परन गनय 
बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

विलभरन ठाउँमा समजदायले उपभोग गदै आएका खानेपानी ट्यांकीहरु सडक घनमायणको 
क्रममा बबग्रएकाले पजनःघनमायणका लार्ग रु.७ लाख विघनयोजन गररएको छ ।  

खेतीयोग्य जमीनमा लसचंाई सेिा विस्तारका लार्ग बजेटको व्यिस्था गररएको छ । 

वन तथा वातावरण संरक्षण 

समजदायलाई पररचालन गरी िनस्रोतको संरक्षण गनय रु ३ लाख बजेटको व्यिस्था गररएको 
छ । 

संस्कृतत, युवा तथा खेिकूद 

खेलकूद प्रघतयोर्गता आयोजना, तयारी, यूिा पररचालन एि ं खेलाडीको िवृत्त विकासका 
लार्ग रु.४ लाख ८३ हजार बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

स्थाघनय कला, संस्कृघत, मेला महोत्सि लगायत कक्रयाकलापहरुको संरक्षण प्रिधयन गनय 
बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

िाजन्त, सुव्यवस्था र सेवाप्रवाह 

व्यन्त्ततगत िटना तथा सामान्त्जक सजरक्षा व्यिस्थापन सजदृढीकरण र प्रभािकारीताका लार्ग 
संघिय सरकारबाट प्राप्त रु. ३६ लाख बजेट पररचालन गररने छ । 

साियजघनक सेिा प्रिाहलाई सक्षम, पारदशी, प्रविर्धमैिी, विश्िसनीय र जनउत्तरदायी 
प्रशासनको विकास गररने छ । विकासका हरेक कक्रयाकलापमा जनजागरुकताका लार्ग 
साियजघनक सजनजिाई, लेखा परीक्षण र संचार माध्यमको पररचालन र सूचनाको हक प्रिधयनका 
लार्ग बजेटको व्िस्था गररएको छ । 

सरकारका काम कारिाहीमा नागररकको पँहजच र पषृ्ट्ठपोर्णको माध्यमबाट प्रभािकारी 
विकास र सेिा प्रिाहका लार्ग जनतासँग जनप्रघतघनर्ध काययक्रम संचालन गनय रु.५ लाख  
बजेट विघनयोजन गररएको छ ।  

समाजमा रहेका विकृती विसंगघत घनयरिणका लार्ग काययक्रम पररचालन गनय बजेटको 
व्यिस्था गररएको छ । 



 
 

प्रशासकीय सजशासन अरतरगत नरहररनाथ ९ को पल्लागाडडया झो.पज., र्चसापानी स्टील   
रस र कोहटला झो.पज.को लार्ग संघिय सरकारको सशतय अनजदानबाट रु.३२ लाख विघनयोजन 
गररएको छ । 

वडागत क्रक्रयाकिाप खचि 
िडाहरुको प्रशासघनक  र िडा स्तरमा हजने विलभरन काययक्रमहरुको लार्ग विकेन्त्रित बजेटको 
व्यिस्था गररएको छ । 

टोल बस्ती र िडाहरुबाट प्राथलमकताका अधारमा माग भई आएका, िडाका क्रमागत 
योजनाहरुको लार्ग १ करोड ३५ लाख बजेट विघनयोजन गररएको छ । 

सभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु  

११. चालज आर्थयक िर्य २०७६/०७७ को हालसम्मको आय व्ययको वििरण,  आय व्ययको संशोर्धत 
अनजमान, आगामी आर्थयक िर्य २०७७/०७८ को विर्य क्षेिगत, शीर्यकगत काययक्रम र बजेटको 
अनजमाघनत वििरण छलर्ल सहहत पाररतको लार्ग पेश गरेको छज  ।  

१२. संघिय व्यिस्थाको कायायरियनको क्रममा संि, प्रदेश र स्थाघनय तहको सरकार संचालन 
भई हामी पदार्धकारीहरुले स्थाघनय सरकारको कायय न्त्जम्मेिारी सम्हालेको तीन िर्य व्यघतत 
भईसकेको छ । यस सरदभयमा नरहररनाथ गाउँपाललकाको नीघत, काययक्रम तथा विघनयोन्त्जत 
बजेटको कायायरियनबाट आगामी आर्थयक िर्यका गघतविर्धहरु घनयलमत र प्रभािकारी भई समग्र 
विकास, सजशासन र सम्िदृ्र्ध हालसल हजने विश्िास ललएको छज  । कोलभड-१९ बाट सजस्त बनेको 
विकास घनमायण काययमा पनून्त्जयिन र गघतलशलता प्राप्त गरर नागररकको अर्धकतम ्हहत कायम 
हजने विश्िास ललएको छज  । हालको विर्म पररन्त्स्थघत सामारय भएर बजेट कायायरियनबाट चालज 
एि ंघनमायणार्धन योजनाहरुको कायायरियनमा तीब्रता आउने, भौघतक पूिायधारको घनमायण कायय 
अघि बढ्न ेर नागररकको जीिनयापनको लार्ग सहज िातािरण तयार हजन ेआशा गदयछज  ।  

अरतमा, नरहररनाथ गाउँपाललकाको आर्थयक िर्य २०७७/०७८ को बजेट तजजयमा गने प्रकक्रयामा 
सहयोग पजयायउनज हजने गाउँपाललका अध्यक्षज्यू, प्रमजख प्रशासकीय अर्धकृतज्यू, काययपाललकाका 
सम्पजणय सदस्यज्यूहरु, कमयचारी लमिहरु, राजनैघतक दलका प्रघतघनर्धज्यूहरु, विकास साझेदार 
संि-संस्था, नागररक समाज, घनजी क्षेि लगायत सबैलाई हाहदयक धरयिाद व्यतत गदयछज  । प्रस्तजत 
बजेट तथा काययक्रम स्िीकृघत पश्चातः सर्ल कायायरियनको लार्ग आ–आफ्नो क्षेिबाट न्त्जम्मेिारी 
बहन गनजयहजन र रचनात्मक सहयोगको लार्ग हाहदयक आग्रह गदयछज   । साथै, चौतर्ी विकासको 
संभािना रहेको यस नरहररनाथ गाउँपाललकालाई सभ्य, सजरदर, स्िच्छ र समदृ्ध बनाउन े
अलभयानमा मन, िचन र कमयले सधैं कहठिद्ध रहने प्रण पजनः दोहोयायउन चाहरछज  ।  

धरयिाद ! 
लमतत : २०७७ साि आसार १०गत,े बुधबार ।       
                    मनसोभा बुढा 

   उपाध्यक्ष 

            नरहररनाथ गाउँपालिका, कालिकोट 

    कणाििी प्रदेि, नेपाि 


