नरहररनाथ गाउँ पालिकाको ९ औं गाउँ सभाबाट
गाउँ पालिका उपाध्यक्ष श्री मनशोभा बुढाद्धारा प्रस्तुत

आ.व. २०७८/०७९

बजेट तथा काययक्रम

नरहररनाथ गाउँ सभा सलिवािय
नरहररनाथ गाउँ पालिका
कु मािगाउँ कालिकोट
कर्ायिी प्रदेश नेपाि

सभाध्यक्ष महोदय तथा
गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरुः
१. लवश्वव्यापी रपमा फै लिएको कोलभड-१९ महामारीिे लसजयना गरेको हाम्रो जीवनकािकै सवायलिक िूनौतीपूर्य
पररलस्थलतको सामना गदै गाउँ पालिका बासी नालगरकको जीवन रक्षा गदै गाउँ पालिकाका आम जनताको
आर्थयक, भौलतक,सामालजक, साँस्कृ लतक र मानलवय िगाएतका सम्पूर्य पक्षको लवकास गनय सककन्छ । भन्ने पूर्य
लवश्वासका साथ म आर्थयक वर्य २०७८/०७९ को आय र व्ययको लववरर् सावयजलनक गनय यस गररमामय
गाउँ सभामा उपलस्थत हुनुका साथै हामी लनवायलित भएदेलि ९ औं गाउँ सभामा यो बजेट वक्तव्य पेश गनय
पाउँ दा मैिे आफू मा गौरव महसुश गरेको छु ।
२. यस स्वलर्म अवसरमा नेपािको राष्ट्रलहत संघीय िोकतालन्िक गर्तन्िको अग्रगामी पररवतयनका िालग सशस्त्र
संघर्य ऐलतहाँलसक जनयद्धजनआन्दोिनमा त्यागर बलिदान गने सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात शलहदहर तथा वेपत्ता
नागररकहरप्रलत हार्दयक श्रद्धासुमन अपयर् तथा लपलडत नागररकहरिार्य उच्च सम्मान गनय िाहान्छु । साथै
मूिुक तथा यस गाउँ पालिकाको आर्थयक
,सामालजक,भौलतक र मानलवय लवकास िगाएतका
सवायङ्गीर्लवकासमा योगदान पुयायउने राजनीलतक नेतृत्व,नागररक समाज,सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र
योगदान गने सरोकारवािा सम्पूर्य प्रलत हार्दयकताका साथ सम्मान व्यक्त गदयछु ।
३. सन २०२० को प्रारम्भमा देिा परेको कोलभड महामारीिे हाम्रो गाउँ पालिकाको लवकास र समृलद्धको
यािािार्य गलम्भर रपमा प्रभालवत गरे को छ । कोलभड माहामारी र सोको रोकथाम तथा लनयन्िर् गनय
बाध्यतावस अविम्बनगररएका कक्रयाकिापिे गाउँ पालिका लभिका आ.व. ०७७/०७८ मा सञ्चािनमा रहेका
के ही योजना तथा काययक्रमहर लनिायररत समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । जसिे यस
गाउँ पालिकाको समग्र लवकास नीलतमा प्रभाव परेको कोलभड १९ संक्रमर्को रोकथाम लनयन्िर् र उपिारका
िालग गररएका अथयक प्रयासका बावजुत पलन के ही संख्यामा गाउँ पालिका बासीिे ज्यान गुमाउनु परे को छ ।
यस गाउँ पालिकामा महामारीबाट मृत्युवरर् गनुहु
य ने गाउँ वासीहरप्रलत हार्दयक श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । साथै
मृतक पररवारहरमा समवेदनमा व्यक्त गदयछु । संक्रलमत व्यक्त्त्तीहरको स्वास््य िाभको कामना गदयछु । साथै
कोलभड-१९ को संक्रमर्को रोकथाम लनयन्िर् र न्यूलनकरर्का िालग कदनरारत िरटने स्वास््यकमी र सो
काययक्रममा हातेमािो गरी सहयोगी भूलमका लनवायह गने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािार्य पलन उच्च
सम्मान गनय िाहान्छु ।
४. कोलभड महामारीको दोस्रो िहरको जोलिम बढ्दै जाँदा, हाम्रा सामू िूनौलतहर थलपएका छन् । संक्रमर्को
जोलिम कायम रहने अवलि र यसको प्रभाव अझै एककन हुन सककएको छैन । संकटको यस घलडमा पालिकािे
गाउँ वासीको जीवन रक्षाको अलभभारािार्य उच्च प्राथलमकता कदएको छ । साथै, महामारीका बीिमै पलन
स्वास््य सजगता अपनाउँ दै आर्थयक गलतलवलििार्य लनरन्तरता कदन गाउँ पालिका प्रलतवद्ध छ ।
सभाध्यक्ष
गाउँ सभा सदस्यहर
५. ऐलतहालसक जनआन्दोिनको जगमा स्थापना भएको संघीय िोकतालन्िक गर्तन्ििे हामीिाई कदगो शान्ती
स्थालयत्व,लवकास
,समुलद्ध, सामालजक न्याय र समाजबाद तफय अलघ बढ्ने स्थायी आिार कदएको छ ।
गाउँ पालिका बासीको पररवतयन एवंम लवकास र समृलद्धको सपनािाई यथायथमा साथयक बनाउन बाटो िुिक
े ो
छ । सामालजक न्याय सलहतको बहु आयालमक एवंम लतव्र आर्थयक , सामालजक,भौलतक र मानलवय िगायतका
सवायङगीर् लवकासद्धारा समृद्ध नरहररनाथ गाउँ पालिका सुिी गाउँ पालिका बासीको आकांक्षा पुरा गनय सककने
बलियो आिार तयार भएको छ । लवकास अलन समृलद्धका नयाँ नयाँ मानक स्थालपत गदै अलघ बढ्न सम्भव
भएको छ ।

६. आ.व. ०७७/७८ मा गएको बाढी पलहरो लपलडत पररवारिाई उद्दार,राहत,पुनुःस्थापना गरे पलन सम्पुर्य लपलडत
पररवारिाई पुनुःस्थापना गराउन अझ बाँकी रहेको छ । कालिकोटकै सबैभन्दा ठू िो स्थानीय तह जुन
भौगोलिक लबकटताका कारर् सबै बडामा सन्तुलित र समानुपालतक लवकास गरी सबै प्रकारका लवकासिाई
समालनकरर् रपमा अगाडी बढाउन िूनौलतपूर्य देलिन्छ ।
७. वतयमान समयमा यस पालिकाको नेतत्ृ वमा हामीिे लवकास लनमायर् र सामालजक न्यायको क्षेिमा उल्िेिलनय
सफिता हालसि गरेका छौ । दशकौ देलिको िानेपानीको संकटिाई समािान गदै एक घर एक िारा ल्याउन
सफि भएका छौ । गाउँ बासीिाई लवद्युतको पहुँिमा पुयायउन िाँिूिोिा जिलवद्युत ४२४ ककिो वाट
उच्छव िोिाको जिलवद्युत आयोजनाबाट हाि लवद्युत संिािनमा रहेको छ भने जाँत्तता जिलवद्युत
आयोजनाबाट लवद्युत उत्पादन हुने प्रकक्रयामा छ । नव लनर्मयत गाउँ पालिकाको भवनसम्म सडक सञ्जाि
जोलडएको छ । गाउँ पालिका अन्तगयतका वडा नं.४ र ७ बाहेकका अर वडाहरमा सडक सञ्जािमा जोलडएका
छन् । गत वर्यका बाढी पलहरोबाट लवस्थालपत पररवारिाई एकककृ त बस्ती लनमायर् गरी पुनुःस्थालपत गररएको
छ । सही नीलत,सक्षम नेतृत्व,दृढ आत्म-लवश्वास र समर्यर्का साथ अघी बढ्दा लवकासको अविारर्ािाई
तीव्रता कदन सककन्छ भन्ने सकरात्मक सन्देश समप्रेर्र् गनय हामी सफि भएका छौ ।

सभाध्यक्ष महोदय तथा
गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरुः
८. अब म िािू आ.व. २०७७/०७८ को असार ०७ गतेसम्मको प्रगलत सलमक्षा प्रस्तुत गनय अनुमलत िाहान्छु ।
 िािू आ.व.मालवलनयोजन भएको जम्मा रकम र. ५४ करोड ५४ िाि २४ हजार ४ सय २४मध्ये
असार ०७ गतेसम्म कायायन्वयन भएको र. २५ करोड ९० िाि ५० हजार १५ ििय भएको छ,जुन
कु ि बजेटको ४७.५ प्रलतशत रकम ििय भएको देलिन्छ । आ.ब. २०७८ को असार मसान्तसम्म
कररब ५१करोड ििय हुने संशोलित अनुमान समेत गरे को छु । जुन संसोलित ििय ९३.५ हुनेछ।
९. अब म लवर्यगत तथा क्षेिगत रपमा लवलनयोलजत भएको रकमको प्रगलत सलमक्षा प्रस्तुत गनय
िाहान्छु ।
 भौलतक लवकास तफय (सम्पन्न भएका सडक)


कलच्च सडक -९ कक. लम.

१०.लनमायर्ालिन सडक

कलच्च सडक –३ कक.लम.
लनमायर् सम्पन्न भएका भवनहर २वटा
लनमायर्लिन भएका भवनहर १५ वटा

११.रोजगार सेवा के न्दको प्रगलत सलमक्षा
 प्रिानमन्िी रोजगार काययक्रम अन्तगयतका १२ वटा आयोजनामा ४८० जनावेरोजगारनागररकिाई
१०० कदनको रोजगारीमा समावेश गररएको छ ।
 मुख्यमन्िी रोजगार काययक्रम अन्तगयतका ११ वटा आयोजना संिािन गरी वेरोजगार नागररकहरिाई
रोजगारीमा समावेश गररएको छ ।
 प्रिानमन्िी रोजगार काययक्रम अन्तगयतको यूवा रपान्तरर् पहि पररयोजना ९ वटा आयोजनामा
१०० जना वेरोजगार नागररकिाई रोजगारीमा समावेश गररएको छ ।
 लवश्विाद्य काययक्रम एम लड आई नेपािको पररयोजनामा ४ वटा आयोजनामा ५५० जना वेरोजगार
नागररकिाई रोजगारीमा समावेश गररएको छ ।



यसनरहररनाथ गाउँ पालिकाको रोजगार सेवा के न्रबाट यस गाउँ पालिका लभि ४७ वटा आयोजना
संिािन गरी २४०४ जना बेरोजगार नागररकिाई रोजगारीमा समावेश गररएको लथयो ।

१२.पशुसव
े ा शािा
 यसनरहररनाथ गाउँ पालिका अन्तगयत पशु सेवा शािाबाट कु िुरापािन तथा बाख्रा पािन
व्यवसाय प्रवयद्धनका िालग ९ वटा समुहिार्य अनुदान प्रदान गरर आय आजयनमा ककसानहर
आत्मलनभयर भएका छन् ।
 भैसीको गोठ सुिार काययक्रम र एकककृ त भूँई घाँस क्षेिलवकास काययक्रम अन्तगयत यस पालिका
लभिका ४वटा भैसीपािन फमयहरिाई काययक्रममा समावेश गरी ककसानहर आत्मलनभयर
भएकाछन् ।
 नरहररनाथ गाउँ पालिकाकाको शसतय बजेट अन्तगयत भैसी प्रवद्धयन,व्यवसायीक बाख्रा पािन
(पके ट लवकास काययक्रम) अन्तगयत ३ वटा समुहिाई अनुदान माफय त स्वरोजगार भएका छन् ।
पशुसेवा शािाको उपिार सेवाबाट १३२६ जना सेवाग्राहीका जम्मा ७६०३ पशु
िौपायािाई उपिार सेवा प्रदान गररएको छ ।
१३.उद्योग शािा




यस नरहररनाथ गाउँ पालिका अन्तगयत उद्योग लवकास शािाबाट लवलभन्न लसपमूिक तालिम (
लसिाई कटाई,बेलसक कम््यूटर,हाते होलजयारी,फर्नयिर सम्बलन्ि तालिम अल्िो प्रशोिन)
माफय त ८० जना नयाँ उद्यमीर ४१ जना पुराना उद्यमीहरको स्तररोलन्त्तका गररएको छ ।
उद्योग लवकास शािाबाट प्रलवलि हस्तान्तरर् अन्तगयत यस पालिका लभिका २ वटा
समुहिाई आिुलनक फर्नयिर सम्बलन्ि तालिम र आिुलनक लसिाई कटाई सम्बलन्ि तालिम
तथा लवलभन्न सामाग्री लवतरर् गररएको

१४.लशक्षा शािा


यस नरहररनाथ गाउँ पालिका अन्तगयत लबलभन्न वडामा ११ वटा आई .लस.रट. भवन लनमायर्
गरर फर्नयिरको ब्यबस्था समेत गररएको छ ।



यस नरहररनाथ गाउँ पालिका अन्तगयत गाउँ पालिकाको िौलथकोट पार्प िार्न ससँिाई
आयोजना वडगाउँ पार्प िार्न ससँिाई आयोजना जािुडे ससँिाई कू िो सञ्चािन गरर सो
क्षेिको कररब १०० हेक्त्टर क्षेिफिमा ससँिाईको व्यवस्था लमिाईएको छ ।
बालि संरक्षर् काययक्रम अन्तगयत गाउँ पालिकाका सबै ककसानहरिाई लवर्ादी लवतरर्
गररएको छ । गाउँ पालिकाको २ वटा समुहिाई तरकारी लबउ तथा िाद्यन्न उत्पादन के न्रको
रपमा स्थापना गररएको छ । आिू,्याज र फिफू ि काययक्रम अन्तगयत ४ वटा समुह समावेश
गरी उक्त काययक्रम हर सम्पन्न गररएको छ । आई लप एम कृ र्क पाठशािा सञ्चािन गरी
िुिािुमा रहेक ३ वटा कृ र्क समुहका २५ जना कृ र्किाई समावेश गररएको छ ।

१५.कृ लर् शािा



१५. मलहिा बािवालिका तथा समाज कल्यार् ईकार्


मलहिा बािवालिका तथा समाज कल्यार् ईकार्बाट अलतलवपन्न घर बार लवलहन एक जना
दलित मलहिाको िालग आवास लनमायर् गरी हस्तान्तरर् गररएको छ ।यस पालिका लभिका
३१ जनाअलत लबपन्न एकि मलहिाहरिाई बाख्रा लबतरर् तथा ११ जना मलहिािाई ३
मलहने बेलसक कम््यूटर तालिम प्रदान गररएको छ ।

१६ .िलक्षत वगयतफय लवलनयोलजत बजेट


मलहिा िलक्षत काययक्रमबाट यस गाउँ पालिकाका ४५ जना मलहिाहरिाई बेलसक कम््यूटर
तालिम प्रदान गररएको छ । साथै दलित िलक्षत काययक्रमबाट ६ जना दलित मलहिाहरिाई

बेलसक कम््यूटर तालिम प्रदान गररएको छ, यस पालिकाका ४५ जना ज्येष्ट नागररकिाई
कम्बि ब्िाङ्के ट लवतरर् गररएको छ
 शलहद तथा वेपत्ता पररवारका सदस्यहरिाई सम्मान स्वरप १९६ घर पररवारिाई न्यानो
कपडा (ब्िाङ्के ट) लवतरर् गररएको छ ।
१७ .बजेटका उल्िेलित उद्देश्यहर प्राप्त गनय मैिे देहाय बमोलजमका बजेटका क्षेिगत र काययक्रमगत प्रथालमकता
लनिायरर् गरेकोछु ।
1. कोलभड-१९ िगायतका माहामारीबाट गाउँ पालिका बालसहरको जीवन रक्षाका िालग
अत्यावश्यक औसलि, स्वास््य सामाग्री र उपिारको भरपदो व्यवस्था गने,
2. गाउँ पालिकामा वर्यनी हुने िद्य संकटको अन्य गरी िाद्यन्नको भण्डारर्, िाद्य सम्प्रभुत्ता, पोर्र्
तथा िाद्य सुरक्षाको भरपदो व्यवस्था गनय कर्ायिी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी िाद्यन्नको
आपूर्तय र लवतरर् गने ,
3. उद्यमलशिता तथा सीप लवकास माफय त नागररकका आभारभूत आवश्यकता पररपूती गदै
गाउँ पलिका वासीको जीवनस्तरमा सुिार ल्याउने ,
4. कृ लर्, वन, उद्योग, पययटन र लनमायर् िगायतका क्षेिको पुनरत्थान गरी उत्पादन एवम
उत्पादकत्व बृलद्ध गने,
5. स्वास््य र लशक्षा क्षेिको कदघयकािीन लवकासको िालग भौलतक पूवायिारको लवकास, दक्ष जनशलक्त
नलवन प्रलवलि र संस्थागत लवकास गने,
6. ससँिाई, सडक र िानेपानी िगायतका भौलतक पूवायिारको लवकास गने,
7. शासकीय सक्षमताको लवकास गरी सुशासन प्रशासलनक सरिता र सदािार प्रबियन गने ।
सभाध्यक्ष
गाउँ सभा सदस्यहर
१८ आगामी वर्यको बजेटको तजुयमा गदाय देहायका लवर्यिाई आिारको रपमा लिएको छु ।
 नेपािको संलविान ।


स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४



रालष्ट्रय प्राकृ लतक स्रोत तथा लवत्त आयोग ऐन, २०७४



अन्तर सरकारी लवत व्यवस्थपन ऐन, २०७४



संघ र प्रदेश सरकारिे जारी गरे का नीलत, कानून र मापदण्ड



संघ, प्रदेश र यस गाउँ पािकाको लवकास योजना










यस गाउँ पलिकाको स्रोत सािन
लवकासका अन्तर सम्बलन्ित लवर्यवस्तुहर
नेपाि सरकारिे अन्तरालष्ट्रय जगतसँग जनाएका प्रलतबद्धताहर
संघ र प्रदेश अन्य नीलतहर
सुिी नरहररनाथ बासी भन्ने गाउँ पालिकाको आकांक्षा ।
कदगो लवकास िक्ष्य ।
लवगतका गाउँ सभावाट स्वीकृ त भई िािू अवस्थामा रहेका र सम्पन्न हुन बाँकी योजना ।
वडा सलमलतबाट गाउँ पालिका स्तरीय योजनाका िागी प्राथलमकककरर् भई आएका योजना तथा
काययक्रम ।
बढी भन्दा बढी जनसहभालगता जुट्ने आयोजनाहर ।
िलक्षत वगय काययक्रमहर िलक्षत वगय सँग नै पुगुन भन्ने ध्येय ।









समृद्ध नेपाि सुिी नेपािीको रालष्ट्रय आकांक्षा ।
सबै प्रकारका,सामालजक,आर्थयक लवभेद्को अन्त्य गदै लवकास समृलद्ध र सामालजक न्यायको
यािािाई थप गलतलशि बनाउन र समाजबादको आिार लनमायर् गने उद्देश्यबाट लनदेलशत भएको
छ।
जनप्रलतनीलि, कमयिारी, नीलज क्षेि,बुलद्धजीलव, पेशालवद्, राजनैलतक दि र आम नागररकबाट प्राप्त
सुझाविाई समेत यथोलित महत्व कदएको छु ।

सभाध्यक्ष
गाउँ सभा सदस्यहर
१९ अब म आ.व. २०७८/७९ को यस गाउँ पालिकाको आयको लववरर् प्रस्तुत गनय अनुमलत िाहान्छु ।
यस गाउँ पालिकाको कू ि बजेटुः- र ४९ करोड ८८ िाि ३४ हजार रपैया रहेको छ ।
जसमध्ये िाि् तफय ुः- २८ करोड ३० िाि ६५ हजार
ँ
पुजीगतुः२१ करोड ५७ िाि ६९ हजार
कू ि बजेट प्राप्त लशशयकहर
गाउँ पालिकनाको आन्तररक श्रोत( गाउँ पालिकाको लवलिन्न कर र गैर करबाट प्राप्त राजस्व)- र ३३ िाि
नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान
लबलत्तय समानीकरर् अनुदान- १२ करोड ४६ िाि माि ।
सशयत अनुदानुः २१ करोड ४७ िाि माि ।
समपुरक अनुदान-१ करोड २५ िाि माि ।
लवर्ेश अनुदान१ करोड ६६ िाि माि ।
राजस्व बाँडफाँडुः-७ करोड ७३ िाि माि ।
जम्माुः ४४ करोड ५७ िाि माि ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान
लबलत्तय समानीकलबलत्तय समानीकरर् अनुदानुः-१करोड ३७ िाि ४० हजार माि ।
समपुरक अनुदानुः- १ करोड १५ िाि माि।
सशयत अनुदानुः२ करोड १५ िाि ९४ हजार माि ।
लवर्ेश अनुदानुः- ३० िाि
जम्माुः- ४ करोड ९८ िाि ३४ हजार
सभाध्यक्ष
गाउँ सभा सदस्यहर
२०. मालथ उल्िेलित आय रकममा आिारीत भई अव म आ.व. २०७८/०७९ को मुख्य मुख्य क्षेिमा लबलनयोजन प्रस्तुत
गनय अनुमलत िाहान्छु ।
लवलनयोजन देहायानुसार रहेकोछ।
२१ सेवाग्राहीिाई सरि, सहज र सुलविायुक्त तवरिे सेवा प्रदान गनय नागररकको सबैभन्दा नलजकको सरकारको रपमा
रहेको हाम्रो गाउँ पालिका अन्तगयतका ९ वटै वडाहरमा प्रशासलनक ििय र.२७ िाि २६ हजार र पुलजगत ििय र. २
करोड २५ िाि गरी जम्मा र ३ करोड १२ िाि २६ हजार लवलनयोजन गरेकोछु ।
२२. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँ पालिकाको आन्तरीक श्रोतसमेत गरी जम्मा २०करोड ८७ िाि ७९ हजार
९८० मध्ये िािु तफय र. ११ करोड ६६ िाि २९ हजार ९८० र पुलजगत तफय ९ करोड २१ िाि पिास हजार
रकम लबलनयोजन गरेकी छु ।

२३ अब म लवयर्गत शािा र क्षेितफय को नीलत तथा लवलनयोजन गररएको बजेट प्रस्तुत गनय अनुमती िाहान्छु ।
१. आर्थयक लवकास
(क) कृ लर्तथा पशु लबकास शािा
 कृ लर् क्षेििाई परम्परागत प्रर्ािीबाट ब्यवसालयक तथा प्रलतस्पिायत्मक मूल्यवान कृ लर् उपज
उत्पादन प्रर्ालिमा रपान्तरर् गनय तुिनात्मक िाभका बािी बस्तुहर फिफु ि तरकारी र
पशुपािन प्रवयिनिाई लबशेर् प्राथलमकता कददै आवश्यक बजेट लबलनयोजन गररएको छ ।
 पूर्य प्रागाररक िेलत गने गाउँ पलिकाको पलहिान बनाउने यस गाउँ पालिकाको िक्ष्य हाँसीि गनय
बोट र गोठमा िगानीगरौ भन्ने नाराका साथ प्राङगारीक िेती प्रवर्द्यन िाई लबशेर् प्राथालमकता
कदईएको छु ।
 स्थालनय कच्चा पदाथयमा आिारीत नव पवयतक एव लसजयनलशि उद्यमीिाई प्रोत्सान गनय आवश्यक
बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
 यस गाउँ पालिका कृ र्कहरिाई प्रोत्सान गरी कृ लर् जन्य बस्तुहरबाट आय आजयन बृलद्ध गरी आत्म
लनभयर बनाउन माटो पररक्षर् गने कृ लर् घरवारी बगैिा ब्यवस्थापन गनय प्रलबलि हस्तान्तरर् गनय
र लबउ लबजन लबतरर्का िालग आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
 कृ र्र्य क्षेिको ब्यवसालयकरर् लबलबलिकरर् र आिुलनकरर् गनय मालथ उल्िेलित बुदाँको
कायायन्वयन गनय र १ करोड ७ िाि बजेट लबलनयोजन गररएको छ ।
(ि) उद्योग तथा वालर्ज्य
 यस गाउँ पालिकामा संिालित िघु उद्योगिाई आवश्यक कच्चा पदाथयको आपूर्तय सुलनलित गनय
उद्योलगिे िाहेको क्षेिमा समन्वयात्मक रपमा कच्चा पदायथय उत्पादन प्रालबलिक सेवाको िागी
आवश्यक पूवायिार लवकास काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
 गाउँ पालिका क्षेि लभि लवलवि प्रकारका उद्योगको लबकास तथा लबस्तार गरर मलहिा दलित
फरक क्षमता भएका ब्यक्ती र अ्पसंख्यकहर िाई लसप लबकास काययक्रमहर संिािन गरी
लनजहरको लजवन स्तर सुिार गनय आवश्यक वजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 स्थालनय कच्चा पदाथयमा आिाररत नवप्रवयतक एंव लसजयनशीि उद्यमलशितािाई प्रोत्साहन गनय
आवश्यक वजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
 युवा तथा िलक्षत वगयको स्वरोजगारिाई लनरन्तरता कदई उद्यमशीिता एंव सीप लबकासका
काययक्रमहरिाई थप ब्यवहाररक एंव ब्यावसालयक बनाई सञ्चािन गनय सीपसँग सहयोग काययक्रम
सञ्चािन गनय आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
 समग्र उद्योग तथा बालर्ज्य क्षेिको लबकास लबस्तार र प्रबयर्द्न गनयको िागी र ४३िाि रकम
लबलनयोजन गररएको छ ।
२. सामालजक लवकास
(क) लशक्षा
 यस गाउँ पालिकामा रहेका सम्पूर्य लबद्याियहरमा गुर्स्तररय बैज्ञालनक सबयसुिभ र लनुःशुल्क
लशक्षा प्रदान गरर बािबालिकाको संबैिालनक अलिकार सुलनित गदै लसपमुिक लशक्षा प्रदान गरर
स्वरोजगार गनयको िागी र १४ करोड २७ िाि ६९ हजार ४०० लबलनयोजन गरे को छु ।
(ि) स्वास््य
 लवश्वव्यापी रपमा फै लिएको कोलभड-१९ महामारीिे लवश्वनै आक्रान्त भईरहेको पररपेक्ष्यमा हाम्रो
देश नेपािका साथै यो गाउँ पालिका पलन अछू त्तो रहन सके न तथापी कोलभड-१९ महामारीको
रोकथाम लनयन्िर् र न्यूलनकरर् गरी नागररकको लजवन रक्षा गनुक
य ा साथै सम्पूर्य गाउँ पालिका
बासीिाई लनशुल्क स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउन लवलवि काययक्रम सञ्चािनाथय र. ४ करोड २३
िाि ९१ हजार ५४० रकम लबलनयोजन गरेको छु ।

(ग) रोजगार सेवा के न्र

यस गाउँ पालिका लभि बेरोजगार ब्यालक्तहरिार् प्रिानमलन्ि रोजगार काययक्रममा समावेस गरी
वडा स्तरबाट छनोट भएका आयोजनाहरमा १०० कदनको रोजगार प्रदान गरी स्वरोजगार
बनाउन आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 उमेर पुगेका युवाहरिाई प्रिानमन्िी रोजगार काययक्रम अन्तगयतको यूवा रपान्तरर् काययक्रममा
सहभागी गराई लनजहरिार् रोजगार प्रदान गनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
 मुख्यमलन्ि रोजगार काययक्रममा बेरोजगार नागरीकिाई समाबेस गरी लजलवको पाजयनको िालग
स्वरोजगार बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
 प्रिानमलन्ि तथा मुख्यमलन्ि रोजगार काययक्रमको िालग लवलभन्न आयोजनाका िालग र २ करोड
७४ िाि रकम लबलनयोजन गरेको छु ।
(घ) रालष्ट्रय पररिय पि तथा पलजकरर् शािा
 व्यालक्तगत घटना दतायिाई अनिाईन प्रार्ािीमा आवद्ध गरी सेवा प्रवाहिाई सरि सहज र सुलबिा
युक्त तररकािे सेवा ग्राही समक्ष पुयायउन तथा सामालजक सुरक्षा प्रर्ािी िाई बैङ्कीङ् प्रर्ािीमा
आवद्ध गरर पारदलशता कायाम गनय र. १८ िाि लबलनयोजन गरेको छु ।
(ङ) संस्कृ लत प्रबियन तथा पययटन लबकास
 गाउँ पालिका लभि भएका िार्मयक सामालजक र साँस्कृ लतक परम्परा र ररलतलथलतहरको जगेनाय गनय
तथा सस्कृ लतिाई लनरन्तरता कदन र िार्मयक स्थिको लनमायर् तथा सस्कृ लतिाई सावयजनीकीकरर् गनय
र १५ िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
 यस गाउँ पालिका लभि रहेका पययटककय स्थिहरिाई लबकास लबस्तार र स्तरउन्नलत गरी उक्त
पययटकीय स्थिहरिाई मुख्य गन्तब्यको रपमा लबकास गनय आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरेको छ ।
३. िैंलगक समानता र सामालजक समाबेलशकरर्
 मलहिा
 गाउँ पालिका लभि भएका मलहिाहरको आर्थयक राजनैलतक सामालजक र लसप लबकास गनय तथा
जनिेतना अलभबृलद्ध गरी आत्म लनभयर बनाउन मलहिा संग उपाध्यक्ष हातेमािो काययक्रम अन्तगयत
लबलभन्न कक्रयाकिाप सिािन गनय र १९ िाि ५० हजार बजेट लबलनयोज गरे को छु ।
 बािबालिका
 यस गाउँ पालिका लभि रहेका अलत लबपन्न, असाय, टुहुरा र घरवार लबलहन बािबालिकाहरिाई
शैलक्षक सामाग्री लबतरर्, तथा लबलभन्न बार्र्यक प्रलतयोलगतात्मक कक्रयाकिाप संिािन गरी
बािबालिकाको सबायङ्गीर् लबकासको िालग र ९ िाि लबलनयोजन गरेको छु ।
 ज्येष्ठ नागररक
 जेष्ट नागरीक सग भएको उलित ज्ञान र लशपको अन्तर पुस्ता हस्तान्तरर् गनय तथा उहाँहरिाई उच्च
सम्मान गनय िगाएतका लवलवि कक्रयाकिाप सिािन गनयको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था
गररएको छु ।
 फरक क्षमता भएका व्यलक्त
 फरक क्षमता भएका ब्यालक्तको लसप लबकास गरी लनजिाई स्वरोजगार तथा आत्मलनभय र बनाई आत्म
सम्मानका साथ लजवन यापन गनयको िालग लवलवि कक्रयाकिाप सिािन गनय र ९ िाि लबलनयोजन
गरे को छु ।
 दलित
 आर्थयक सामालजक राजनैलतक र अन्य दृलष्ट्रकोर्बाट पछालड पारीएका दलित समुदायिाई
गाउँ पालिको मुि प्रवाहमा ल्याउन तथा लनजहरिाई गाउँ पालिकाको सािन श्रोत शक्ती र अवसरमा
पहुँि र प्रलतलनलित्व सुलनलच्चत गनय लवलवि लसपमुिक काययक्रम सिािन गरी स्वरोजगार बनाउन र
९ िाि लवलनयोजन गरेको छु ।


४. अन्य िलक्षत
 गाउँ पालिका लभि रहेका बेरोजगार युवाहरको यथाथय तथायाङ्क संकिन गरी लनजहरिाई
स्वरोजगार बनाउन लबलभन्न लसपमुिकका कक्रयाकिाप सिािन गनय आवश्यक बजेटको ब्यवस्था
गरे को छु ।
 संघीय िोकिालन्तक गर्तन्ि प्रालप्तका िालग त्याग र बलिदान गने,जनयुद्ध तथा जनआन्दोिनका
सलहद तथा बेपत्ता पररवारका सदस्यिाई स्वरोजगार बनाई आत्म सम्मानका साथ लजवनयापनका
िालग लसपमुिक तालिम संिािन गनय र १० िाि बजेट लजलनयोजन गरे को छु ।
५. पूवायिार लवकास
(क) सडक तथा पूि
 भौगोलिक लहसावमा कालिकोट लजल्िाकै सबैभन्दा लबकट भुगोि रहेको नरहररनाथ
गाउँ पालिकाको सबै वडामा सडक संजाि जोडी नागररकिाई यातायातको सुलविा सुलनलच्चत गनय
सडक लनमायर् तथ सुिार तफय र. ४ करोड २५ िाि रकम लबलनयोजन गरे को छु ।
(ि) ससँिाई
 गाउँ पालिका लभिको िेती योग्य जलमनमा लसिाईको पहुँि पुयायई िाद्यन्नको उत्पादन तथा
उत्पादकत्व अलभबृलद्ध गरर नागरीकिाई िाद्य संकटबाट मालथ उकास्न तथा िाद्य सम्प्रभुत्ताको
अलिकारिाई सुलनलच्चतता गनय र १ करोड ७१ िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
(ग) भवन तथा शहरी लवकास
 नागरीकिाई सावजयलनक सेवा प्रवाहमा सरि सहज र सुलविा युक्त तररकािे प्रवाह गनय
गाउँ पालिकाको लनमायर्ालिन भवनिाई पूर्त
य ा कदन र ३० िाि बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
(घ) उजाय
 यस गाउँ पालिका लभि लनमायर्ालिन तथा लनमायर् सम्पन्न भएका िघु तथा साना जिलबिुत
आयोनाहरको ममयत संम्भार गरी लबिुत उत्पादन तथा लबतरर् काययिाई लनरन्तरता कदन सौयय
उजायिाई लबकास तथा लबस्तार गरी नागरीकको घर घरमा उज्यािो प्रदान गनय र १० िाि बजेट
लबलनयोज गरेको छ ।
(ङ) संिार
 गाउँ पालिका र वडा स्तरबाट प्रवाह गररने सम्पुर् सेवाहरिाई लबिुलतय माध्यामबाट प्रदान गनय
तथा नागरीकिाई सूिनामा सहज पहुँि पुयायउन आवश्यक बजेटको व्यावस्था गरेको छु ।
 यस गाउँ पालिकािे गरेका लबलभन्न कक्रयाकिापिाई नागरीक समक्ष पुयायई लनजहरको सबैिानीक
र कानूनी अलिकारको सुलनलच्चत गनय नरहररनाथ गाउँ पालिकाको आफ्नै स्वालमत्वमा रहेको
रे लडयो सुनथरालि एफ .एम.बाट गाउँ पालिकािे गरे का सम्पूर्य गलतलवलिहर प्रसारर् गररने छ ।
 रे लडयो सुनथरालि एफ एमको प्रसारर् तथा व्यवस्थापनको िालग र १८ िाि १९ हजार रकम
लबलनयोजन गरे को छु ।
६. वन, वातावरर् तथा लवपद व्यवस्थापन
(क) वन तथा भू- संरक्षर्
 हररयो बन नेपािको िन भन्ने युलक्तिाई िररताथय बनाउन यस गाउँ पालिकाका िालि डाँडा र
िुल्िा स्थानहरमा बृक्षारोपर् गरी पयायवरर् िाई सन्तुलित बनाउन तथा प्राकृ लतक
प्रकोपहरिाई न्युलनकरर् गनय बृक्षारोपर् िगाएत अन्य कक्रयाकिाप सं िािन गनय आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(ि) जिािार संरक्षर्
 गाउँ पालिका लभि अवलस्थत जिािारहरको सरक्षर् लबकास र प्रबद्धन गनय आवश्यक बजेटको
व्यवस्था गरीएको छ ।
(ग) फोहोर मैिा ब्यवस्थापन

वडासंगको साझेदारीमा फोहोरमैिा प्रशोिन तथा कम्पोष्ट मि उत्पादन के न्र स्थापना तथा
संिािनका िलग लनलत योजना तथा काययक्रम तजुम
य ा गरी कायायन्वयन गररनेछ ।
(घ) जिवायू पररबतयन
 गाउँ पालिका लभिका लबकास आयोजनाहर जिबायु पररवतयन अनुकुिन हुने गरी सिािन गनय
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ ।
 जिवायुपररवतयनका असर र प्रभाव सगं जुध्न अनुकुिनका सफि अध्यासहर सम्बन्िी बृतलिि
तयार गरर प्रिार प्रसार गररनेछ ।
 जिबायु अनुकुलित गाउँ को लनमायर् गनय लनलत योजना र काययक्रम तजुम
य ा गरी काययन्वयन गररनेछ
।
(ङ) लवपद् व्यवस्थापन
 यस गाउँ पालिकालभिका वर्ै भरर आउने लवपदहरको व्यवस्थापन लपलडत नागररकको उद्घार,
राहत र पुनुः स्थापन गनय र ३५ िाि बजेट लवलनयोजन गरेको छु ।
७. सुशासन तथा संस्थागत लवकास
(क) सावयजलनक सुनव
ु ाई
 यस गाउँ पालिकामा भएका सम्पूर् गलतलबलिहरिाई नागरीक समक्ष पुयायई पारदर्शय र उत्तरदायी
सरकार सिािन गनय िैमालसक रपमा सावयजलनक सुनुवाई काययक्रम गनय आवश्यक बजेटको
ब्यवस्था गरेको छु ।
(ि) सामालजक परीक्षर्
 यस गाउँ पालिकािे सामालजक क्षेिमा गरेका प्रत्येक कक्रयाकिापको िैमालसक रपमा सामालजक
पररक्षर् गनय आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरे को छु ।
(ग) आन्तररक तथा अलन्तम िेिा परीक्षर्
 गाउँ पालिकािे गरे का आर्थयक गलतलबलिकोहरको आन्तररक तथा अलन्तम िेिा परीक्षर् गरी
सावयजालनक जवाफदेलहता प्रवयद्धन गनय तथा सुशासन कायाम गनय आवश्यक बजेटको ब्यवस्था
गरे को छु ।
(घ) बेरजु फछ्यौट
 गाउँ पालिकािे गरे का लबलभन्न कक्रयाकिापमा म. िे. प. बाट औल्याईएका लवलभन्न नीलतगत तथा
सैद्धालन्तक बेरजु फछ्यौट गनय आवश्यक पहि गनय बजेटको ब्यवस्था गररएको छ ।
गाउँ सभा अध्यक्ष ज्यू
गाउँ सभा सदस्यहर
२४ अब आगामी आर्थयक वर्यका यस गाउँ पालिका लभिका मुख्य मुख्य योजना तथा प्राथालमकतामा परेमा
काययक्रमहरमा लवलनयोजन गररएकोबजेट तथा नीलत प्रस्तुत गनय िाहन्छु ।
 शैनेिोिा देलि जनता मा. लब.र्सा सम्म सडक लनमायर्
४० िाि
 तल्कोट,माल्कोट र िालतर्सा हुदै िुनासम्म सडक लनमायर्
४० िाि
 टाटरि देलि माल्कोट उच्छव रामारोशन पययटकीय मागय
४० िाि
 भैसेट-े देलि बाउसेरासम्म सडक लनमायर्
१५ िाि
 िालिघाट-सुनथरािी हुँदै बलडमालिका पययटकीय सडक मागय
१५ िाि
 बड्डागडा देलि जनता मा लव- र्सा सम्म सडक मागय
१५ िाि
 बावनगाउँ देलि अयरपाित हुदै वडा नं ९ को कायायियसम्म सडक लनमायर्
१५ िाि
 बाँस देलि िामा राईटा सम्म सडक लनमायर्
१५ िाि
 िच्चे देलि रातीमाटा सम्म सडक लनमायर्
१५ िाि
 गाउँ पालिका भवन लनमायर्
३० िाि


बस्तीस्तरबाट आएका योजनाका िालग वडागत बजेट
२ करोड २५ िाि
सडक साझेदारी रकम
२ करोड ४० िाि
िानेपानी झो. पु. लबलभन्न लबकास साझेदार संघ संस्थासंग साझेदारी रकम १ करोड
यस गाउँ पालिकालभिका वर्ै भरर आउने लवपदहरको व्यवस्थापन लपलडत नागररकको उद्घार, राहत
र पुनुः स्थापन गनय र ३५ िाि बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
२५ गाउँ पालिका लभिका गाउँ बालसहरिाई नेपाि सरकारको मापदण्ड अनुसार लनुःशुल्क उपिार तथा और्िी
िियको िालग र ३० िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
२६ यस गाउँ पालिका लभिका गभयवलत मलहिाहर स्वास््य संस्थामा सुत्के री हुन असम्भव भई उपिारमा करठनाई
आई उपिारको िालग पालिका बालहरका सुलविा सम्पन्न स्वास््य संस्थामा पठाउने अवस्था सृजना भएमा
यातायात ििय वापत िाग्ने रकमको िालग उपाध्यक्ष सुत्के री उद्दार कोर् लनमायर् गरर सो कोर्मा र. ५ िाि
बजेट लबलनयोजन गरे को छु । यस काययक्रमबाट सुत्के री हुन नसकक अकािमै मृत्यूवरर् गनुय पने अवस्थाको अन्त्य
हुने र मातृ मृत्यूदर घट्ने लबश्वाश लिएको छु ।
२७ जेष्ठ नागरीक दलित, लबपन्न पररवार, फरक क्षमता भएका व्यलक्त, दन्द्धलपलडत जनयुद्ध तथा जनआन्दोिनका
शलहद, वेपत्ता पररवार र घाईते ब्यालक्त िगाएतका अन्य व्यालक्तहरको लनुः शुल्क उपिारको िालग स्वास््य
लशलवर संिािन गररनेछ जसका िालग र.७ िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
२८ यस नरहररनाथ गाउँ पालिकामा रहेका गररव, लबपन्न, टु हुरा, अशाहय र फरक क्षमता भएका बािबालिकािाई
लनुः शुल्क छाना, िाना, नाना, लशक्षा र स्वास्थ लनुः शुल्क उपिब्ि गराउने अलभप्रायिे बाि आश्रमको स्थापना
तथा संिािन गररने छ । जसका िालग र. २५ िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
२९ लशक्षर् लसकाई प्रकक्रयािाई प्रभावकारी बनाउन र सामुदायीक लबद्याियका लबद्याथीको लसकाई प्रकक्रयािाई
गुर्स्तरीय बनाई रालष्ट्रय स्तरको जनसलक्तको रपमा तयार गनय पालिका लभिका शुन्य दरबलन्द भएका आ.
लव.र मा.लब.मा नयाँ अनुदान कोटा थप गनय र. ४७ िाि ५० हजार बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
३० स्थालनय पररवेश सुहाउँ दो आिारभुत तहको पाठ्यक्रम लनमायर् गरी लसकाई प्रकक्रया उपिलब्ििाई अथयपर्
ू य
व्यवहारीक लशपमुिक बनाउन र. ८ िाि बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।
३१ नेपाि सरकारिे सामुदालयक लबद्यियका प्र. अ. हरिाई कदईने प्र. अ.भत्ता बराबरको रकम यस
गाउँ पालिकाबाट सत प्रलतशत थप गररएको छ जसका िालग आवश्यक बजेटको लबलनयोजन गरेको छु ।
३२ यस गाउँ पालिका लभिका सम्मूर्य करार राष्ट्रसेवक कमयिारीको सम्मान तथा योगदानको उच्च कदर गदै सेवा
प्रवाहिाई सहज सरि तथा सुलविायुक्त तररकािे प्रवाह होस भन्ने हेतुिे सम्पूर्य कमयिारीको तिवमानमा
एकमुष्ट र. १ हजारका दरिे बृलद्ध गरेको छु । जसका िालग आवश्यक बजेटको लबलनयोजन गरेको छु ।
३३ स्थायी राष्ट्रसेवक कमयिारीिाई नेपाि सरकार र कर्ायिी प्रदेश सरकारिे उपिब्ि गराउने भलन बजेट
वक्तव्यमा घोर्र्ा गरे को पययटन काजका िालग आवक्कयक पने बजेट लवलनयोजन गरे को छू ।
३४ लशक्षर् लसकाईिाई प्रभावकारी बनाउन लशक्षक कमयिारीको क्षमता लबकास तालिम गने उद्देश्यिे आवश्यक
बजेटको लबलनयोजन गरेको छु ।
३५ सुनौिो १००० कदनका मलहिा,ककशोरी र बािबालिकामा हुने कु पोर्र्को अवस्थामा सुिार ल्याउने उद्देश्यिे
नेपाि सरकारको प्राथलमकतामा रहेको बहुक्षेलिय पोर्र् योजना कायायन्वयनका िालग नेपाि सरकारबाट प्राप्त
हुने बजेट र यस गाउँ पालिकाबाट लबलनयोजन गररएको बजेटिाई समेत पोर्र् सुिारको िालग लबर्यगत
कक्रयाकिाप संिािन गनय आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
३६ यस गाउँ पालिका लभिका मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरिाई यस गाउँ पालिका लभिका गभयवलत र सुत्के री
भएका मलहिाको घर घरमा गई स्वास््य परामशय सेवा कदए वापत बार्र्यक र.१० हजार का दरिे यातायत
ििय वापत यस पालिकाबाट कदने आवश्यक बजेटको गरे को छु ।
३७ यस गाउँ पालिका लभिका मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरिाई लबगतका बर्य देलि कददै आएको प्रोत्सान
भत्तािाई लनरन्तरता कदएको छु । जसको िालग आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।





३८ प्रत्येक नागरीकिाई िानेपानी सेवाको सहज पहुँि पुयायउन तथा बािबालिकाहरिाई कु पोर्र् मुक्त बनाई
कदघयकालिन रपमा स्वस्थ बनाउन लबलभन्न पोर्र् मैिी कक्रयाकिाप सिािन गनय र. ३५ िाि लबलनयोजन
गरे को छु ।
सभाध्यक्ष
गाउँ सभा सदस्यहर

३९ कोलभड-१९ माहामारीबाट प्रभालबत हािको लबर्म पररलस्थती समान्य हुनसाथ बजेटको प्रभावकारी
काययन्वयनबाट िािु एवम लनमायर्ालिन आयोजनाहरको कायायन्यनमा लतब्रता आउने , रर्लनलतक, भौलतक
पूवायिारको लनमायर् कायय अगाडी बढ्ने र नागररकको सहज जीवन यापनको बाताबरर् तयार हुनेछ । यसबाट
आगामी आर्थयक बर्यमा गाउँ पालिकामा थप गलतलबलिहर लनयलमत भई आर्थयक लबकास हासीि हुने अपेक्षा
गरे को छु ।
४० नरहररनाथ गाउँ पालिकाको बजेट तथा काययक्रम तयारीका िागी महत्वपूर्य मागय दशयन एंवम सुझाब प्रदायन
गनुयहुने गाउँ पालिका अध्यक्ष प्रलत हृदयय देिी नै आभारी छु । बजेटका लसर्द्ान्त,आिार, उद्देश्य र प्रथालमकतामा
छिफि गरी महत्वपूर्य सुझाव र मागयदशयन प्रदान गनुय हुने काययपालिकाका सदस्यहर र गाउँ सभाका सदस्यहर
प्रलत आभारी छु । यस क्रममा लबलभन्न माध्यमबाट सौहादय पूर्य तरीककािे सुझाब प्रदान गनुय हुने राजलनलतक
दि, प्रशासन शािा प्रमुि, िेिा शािा प्रमुि,योजना शािा, प्रमुि राष्ट सेबक कमयिारी,नीलज क्षेि, उद्योगी,
ब्यापारी, सहकारी क्षेि, नागररक समाज, लबकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, यो बजेटिाई पूर्यता कदन
आफ्ना लसजयनलशि हातहरद्धारा उत्कृ ष्ट आटय प्रदान गने कम्युटर अपरे टर र संिार जगत सबैिाई िन्यबाद
ज्ञापन गदयछु । बजेट तथा काययक्रम तजुयमाका क्रममा प्राप्त भएको सहयोग बजेट कायायन्वयनको क्रममा समेत
लनरन्तर रहने अपेक्षा गदयछु ।
४१ अन्त्यमा आज प्रस्तुत गररएको आगामी आर्थयक बर्य २०७८ /०७९ को बजेटको प्रभाबकारी कायायन्वयनबाट
कोलभड-१९ माहामारी र सम्भालबत िाद्य संकटबाट गाउँ पालिकाबासीको लजवन रक्षा लसपमुिक रोजगारीको
सृजना उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृलर्द् लजवन उपयोगी लशक्षाको उत्थान, कदगो पूवायिार लबकास, शालन्त
सुरक्षा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुिार भई लशलथि बनेको आर्थयक गलतलबलि र लबकास लनमायर्का काययहरमा
गलतलशिता आई नागररकको अलिकतम लहत सुलनलित हुने लबश्वास लिएकोछु ।
िन्यवाद !

