
1 
 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

१. स्थानीय सरकारको रुपमा अधिकार सम्पन्न छत्रकोट गाउँपालिकाकोतसे्रो गररमामय यस गाउँ सभामा 
छत्रकोट गाउँपालिकाको दोस्रो बजेट सम्माननत गाउँसभामा प्रस्तुत गनन पाउँदा गौरवको अनुभुनत गरेको छु।सामाजजक 
न्यायको िाधग िोकताजन्त्रक गणतन्त्र संघीय शासन व्यवस्था ल्याउन जीवन उत्सगन गनुनहुने सबै शहीदहरुप्रनत 
श्रद्िाअञ्जिी अपनण गदनछु । न्याय समानता स्वाधिनता र समदृ्िी प्राजततका आन्दोिनहरुमा योगदान गनुनहुने 
सम्पूणन छत्रकोटवासी र नेपािी दाजुभाइ दददीबदहनीहरुप्रनत हाददनक सम्मान प्रकट गदनछु । 

२. सम4ृछत्रकोटको भावव तजस्वरिाई सामनु्नेमा राखेर आधथनक नीनत कायनक्रम र योजनाहरु तय गरेको 
छु । स्थानीय स्रोत र सािनको अधिकतम प्रयोग गरी सािन, स्रोत र अवसरको न्यायोधित ववतरण गने ददगो 
ववकासको िाधग पूवानिार ननमानण गने सन्तुलित रुपमा वडागत ववकास गने र उच्िदरको अधथनक वदृ्धिदर हालसि 
गने तर्न  यो बजेट केजन्ित हुनेछ ।  

३. मैिे बजेट कायनक्रमहरु प्रस्तुत गदै गदान गाउँपालिका, गाउँपालिका बादहर र ववदेशमा रहनुभएका नेपािी 
दाजुभाई दददीबदहनीहरुिे ०७४।०७५ आ.व मा छत्रकोटको ववकासको िाधग देखाउनु भएको धिन्ता, िासो र 
तत्परतािाई उच्ि सम्मान प्रकट गदनछु । नछमेकी गाउँपालिकाहरुको सद्भावपूणन व्यवहार आम नागररको सद्भाव र 
सहयोग  र प्रनतवद्िताबाट म उत्साही भएको छु ।  

४. मैिे आ.व २०७५।०७६ को बजेट तयार गदान नेपािको संवविानको अनुसूिी ८ र ९ मा उल्िेखखत स्थानीय 
तहको एकि तथा साझा अधिकारको सूिी, संवविानमा उल्िेखखत मौलिक हकहरु, संवविानमा उल्िेखखत राज्यका 
नीनतहरु, िारा ५९ को अधथनक अधिकार, भाग १९ आधथनक कायनप्रणािी, नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ प्रदेश र 
स्थानीय तहको कायन ववस्तनृतकरण प्रनतवेदन,स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ संघीय सरकारिे ननमानण गरेको 
आवधिक योजनािे लिएका नीनत तथा प्राथलमकताहरु,छत्रकोट गाउँसभाबाट ०७४।०३।१० मा ०७५।०७६ का िाधग 
पाररत नीनत तथा कायनक्रमको मागनदशननमा, गाउँकायनपालिकाका बैठक र ववषयगत शाखाहरु समेतका परामशन 
समेतिाई ध्यानमा राखी स्थानीय ऐन कानूनमा उल्िेखखत प्राविानहरु, छत्रकोट लभजन, ववकासका समसामनयक 
मुद्दाहरु जस्तै ददगो ववकास, जिवायु पररवतनन, ववपद व्यवस्थापन, िैंधगक सशजततकरण, वातावरणमैत्रत्र एवं 
स्थानीय शासन समेतका ववषयिाई ध्यानमा राखेको छु । 

उद्देश्य 

५. आगामी आधथनक वषनको बजेटमा उद्देश्यहरु ननम्न बमोजजम राखेको छु ।  

• उत्पादकत्व र उत्पादन वदृ्धि गरी उच्ि आधथनक वदृ्धि हालसि गने 

• भौनतक ववकास 

• आय र रोजगारी वदृ्धि गने गररवी घटाउने 

• अवसरको सजृना, सक्षमता अलभवदृ्धि र सामाजजक संरक्षण गने 
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• छत्रकोटबासीिाई गुणस्तरीय सामाजजक सेवा उपिब्ि गराउने 

• नमूना छत्रकोट बनाउने  

प्राथममकता क्षेत्रहरु 

६. बजेटको बाँडर्ाड गदान मैिे देहायका क्षेत्रहरुिाई प्राथलमकतामा राखेको छु ।  

• स्वास््य लशक्षा खानेपानी तथा सरसर्ाई र कृवष 

• लसिंाई र सडक 

• वन पयनटन उद्िोग 

• सामाजजक सुरक्षा 
• सेवा प्रवाह र सुशासन 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आधथनक बषन २०७५।०७६ को बजेट प्रस्तुत गदनछु ।  

७.स्वास््य 

मदहिा स्वास््य स्वयं सेववकाको कायनको उच्ि मूल्यांकन गदै प्रोत्साहन रकम प्रदान गररने कायनिे 
ननरन्तरता पाउने छ । आमा सुरक्षा कायनक्रम अन्तरगत गभनवती झण्डा कायनक्रमिाई गाउँपालिकाका सब ैवडामा िाग ू
गररने छ । गररव असाहाय व्यजततको स्वास््य उपिारमा केही मात्र ैभएपनन सहयोग पुयानउने उद्देश्यिे असाहय 
स्वास््य उपिार सहयोग कोषको स्थापना गरर सककएको छ । सुगर र ब्िड पे्रसरबाट वपडीत ववरामीिाई िक्षक्षत गरी 
"गाउँपालिका सुगर पे्रसर पदहिान र न्यूननकरण कायनक्रम" संिािन गररएको छ । अनत ववपन्न समुदायबाट स्वास््य 
ववमा सामुदानयक स्वास््य इकाइ स्थापना र नो होम डलेिभेरीका िाधग दौंघा र हददननेटामा समेत बधथनङ सेन्टर 
संिािन गने गरी रकम रू १०,७०,०००।०० ववननयोजन गररनुका साथ समग्र स्वास््य क्षेत्र सुिारको िाधग आवश्यक 
कुि रकम रू ११२,१८,०००।०० बजेट ववननयोजन गरेको छु ।  

८.मिक्षा 

 गाउँपालिकाको समग्र लशक्षामा नतव्र गुणस्तर सुिार, लशक्षाको प्रारम्भ ववन्द ुबाि लशक्षाको भौनतक पक्ष र 
समग्र गुणस्तर सुिारको िाधग पयानतत बजेट ववननयोजन गरेकै छु । लशक्षा क्षते्रको समग्र धित्र दपनण आउने गरी 
गाउँपालिकास्तरको शैक्षक्षक प्रोर्ाइि तयारी गररने छ । ववद्याियमा इ एटेन्डने्स प्रणािी िागू गररएको छ । नपुग 
थपको िाधग बजेट व्यवस्था गरेको छु । ककशोरी छात्राहरुको मदहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनको िाधग रकम 
व्यवस्था गनुनका साथै लशक्षा क्षेत्र र खेिकुद समेतको व्यवस्थापन र ववकासको िाधग रू ८२,८४,०००। ववननयोजन 
गरेको छु । 
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९. खानेपानी तथा सरसफाई काययक्रम 

 पानी जीवन हो भन्ने मूि मन्त्रिाई आत्मसात गदै खानेपानी तथा सरसर्ाईमा प्राथलमकता ददने ननती 
अनुरूप पानी वषनको रूपमा अगाडी बढीने छ । ०७४।०७५ मा ५ वषन वषन लभत्रमा छत्रकोटबासी सबैका भान्सा भान्सामा 
शुद्ि खानेपानीको िारा पुयानउने संकल्प गरे अनुसार कायनक्रम अगाडड बढाइने छ । दौंघा, हँुगा, पल्िीकोट, िरमपानी 
र ददगाम ब्िक न १८ मा खा.पा योजनािाई पयानतत रकम ववननयोजन गररएको छ । यसरी अ.व. ०७५।०७६ को 
िाधग खानेपानी तथा सरसर्ाइको िाधग बजेट रकम रू ३,३६,६०,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । 

१०.कृषि 

 मुख्य पेशा कृवष रहेको छत्रकोट गाउँपालिकाको ववकासको मुख्य आिार कृवष नै हो । परम्परागत र 
ननवानहमुखख खेती प्रणािीिाई आिुननक र प्रववधियुतत बनाई व्यवसानयक ककसानिाई सहयोग गदै कृवष उत्पादनमा 
मात्रात्मक र गुणात्मक वदृ्धि गरी कृवष र पशुजन्य उत्पादन ननयानत गरी नागररकको आय आजननमा वदृ्धि गनुन 
आजको आवश्यकता रहेको छ । व्यवसानयक ककसान बढाउदै उत्कृष्ट कृषकिाइ पेन्सन ददने तथा कृवष क्षेत्रको समग्र 
ववकास गदै जाने ननतीका साथ अगाडी बढेका छf} . cf=j= )&$.)&% df s[lif cf}hf/, xft] 6\ofS6/, Knfli6s 

6g]nx? ljt/0f / s[ifs kmd{x?n] cg'bfg k|fKt u/] . s[lifsf] ;du| ljsf;sf nflu ? ((,^),))).)) 

ljgLof]hg u/]sf] 5' .  

११.मसिंचाइ 

 लसिंाई लशषनकमा रु. २७,७४,०००।०० बजेट ववननयोजन गरेको छु । यो रकम गाउँपालिकाका ववलभन्न नया ँ
तथा पुराना लसिंाइ आयोजना ममनत गने गरी खिन गने व्यवस्था लमिाएको छु ।  

१२. सडक 

 सडक लशषनकमा यातायात सिंािन नपुगेका स्थानमा पुयानउने र सडकको स्तर उन्नतीको िाधग कुि रु. 

१,५३,३०,०००।०० बजेट ववननयोजन गरेको छु । ह्युम पाइप खररदको िाधग बजेट ववननयोजन गरेको छु ।  

१३. वन तथा भू सिंरक्षण 

 पोखरी ननमानण कायन थवपने तथा ममनत सम्भार गररने छ । छत्रकोट देवािय पररसरमा वकृ्षारोपण तथा 
संरक्षण कायनिाई पूणनता ददइने छ । यसको िाधग आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । ववलभन्न स्थानमा पदहरो 
ननयन्त्रण र भू संरक्षणका िाधग रू १४,२५,०००।०० बजेट छुट्याएको छु ।  

१४. पययटन 

 छत्रकोट देवािय क्षेत्रिाई थप पयनटकीय गन्तव्य स्थिको रुपमा ववकास गदै िधगने छ । छत्रकोट देवािय र 
हनुमानथान मजन्दर रहेको स्थानको वररपरी छत्रकोट साइकि रोड ननमानण कायन यसै आ.व मा गररने छ । यसबाट 
पयनटक आगमनमा वदृ्धि हुने आशा लिएको छु र यसको िाधग आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । यस गा.पा 
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लभत्रका हँुगा लशवािय मजन्दर देउती ढुङ्गा र दौंघा गढी िगायतका ऐनतहालसक िालमनक स्थानको संरक्षण ववकास गनन 
बजेट राखखएको छ । यसका िाधग रू २५,२५,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । 

१५.उद्धोग तथा वाणणज्य 

 साना तथा घरेिु उद्िोगिाई गाउँपालिकास्तर बाट प्रबिननात्मक कायनक्रम संिािन गररने छ । गोिभेडाको 
शस बनाउने तालिम, टपरी उद्िोग, बेसार उद्िोग िगायत अन्य उद्िमलशिता र तालिमको िाधग रू ४,३०,०००।०० 
बजेट ववननयोजन गरेको छु ।  

१६. सहकारी 

 सहकारीिाई उत्पादनसँग जोडडने नीनत अविम्बन गररनेछ । सहकारी क्षेत्रको ववकासको िाधग रु. 

५,००,०००।०० ववननयोजन गरेको छु ।  

१७. षवषिय क्षेत्र 

 ववलभन्न दात ृननकाय तथा संघ संस्थासँगको सहकायनमा ववकास आयोजना सम्पन्न गननको िाधग समपुरक 
एवं वत्तीय व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेको छु । यसको िाधग रु. ७०,००,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । दैववक 
प्रकोप प्राकृनतक प्रकोप मानवीय कारण आददबाट सजृना हुने ववपदको व्यवस्थापनको िाधग ववपद व्यवस्थापन 
कोषको स्थापना गररएको छ। यसको िाधग रु. ३,००,०००।०० ववननयोजन गरेको छु ।  

१८. सिंस्कृतत प्रवधयन  

 पन्िबेाजा संरक्षण कायनक्रम, सराँय नाि प्रविनन, सोरठी नाि, मारुनी नाि, भजन तथा िाखे नाि, तीज 
गीत िगायतका स्थानीय संस्कृनत संरक्षण र ववकासको िाधग रु. ३,००,०००।००  ववननयोजन गरेको छु ।  

१९. खेलकुद तथा मनोरञ्जन 

 गाउँपालिका क्षेत्रका उपयुतत स्थानमा खेिकुद मैदानहरु ननमानण भईसकेको र थप ननमानण तथा खेिकुद 
सामाग्रीका िाधग बजेट व्यवस्था गरीएको छ ।  

२०.लैंगगक तथा सामाजजक समावेिीकरण 

 िैंधगक तथा सामाजजक समावलेशकरण कायनक्रमको िाधग रु. ५९,४५,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । कुमाि 
बोटे मुजस्िम जस्ता सीमान्तकृत र वपछडडएका जातीको उत्थान एवं मदहिा बािबालिका िक्षक्षत कायनक्रमको िाधग र 
दलित, जनजानत, अपांग, जेष्ठ नागररक, सुकुम्वासी, ववपन्न वगनको उत्थानको िाधग बजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

२१. उजाय 
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 वविुनतय kf]n, महत्वपूणन सडक, िालमनक स्थि, स्वास््य संस्था आददमा सोिार बवत्त जडानको िाधग रु. 

३०,००,०००।००  ववननयोजन गरेको छु । ववपन्न वगनिाई ववद्िुत जडान सहयोगको िाधग बजेट ववननयोजन गरेको छु 
।  

२२.भवन तथा सहरी षवकास 

 गररवीको कारणिे खरको छानामुनन बस्न बाध्य घरपररवारिाई ककन टपाता ववरतण गररने छ । यसको िाधग 
रु. ५०,००,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । नमूना वस्ती ववकासको िाधग र भवनका िाधग रु. २०,००,०००।०० बजेट 
ववननयोजन गरेको छु ।  

२३. जलाधार सिंरक्षण 

 ववलभन्न जिािार क्षेत्र तथा पानीका मुहान संरक्षणको िाधग रु. ३,७०,०००।००  ववननयोजन गरेको छु ।  

२४. वातावरण तथा जलवायु पररवतयन 

 वातावरण तथा जिवायु पररवतनन सम्बन्िी कायनक्रमको िाधग आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । 

२५. फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन ्

 र्ोहोरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन कायनको िाधग बजेट ववननयोजन गरेको छु । छत्रकोट २ पजल्िकोट र 
छत्रकोट ३ हददननेटािाई पूणन सरसर्ाइयुतत वडा घोषणा कायनक्रमको िाधग आवश्यक बजेट ववननयोजन गरेको छु । 
र्ोहरमैिा व्यवस्थापन गननका िाधग गाउँपालिकास्तररय ३ वटा सलमनत गठन गरी ०७४।०७५ मा कायन प्रारम्भ 
गरीएको छ ।  

२६. जल उत्पादन प्रकोप तनयन्त्त्रण 

 खज्यानङ खोिा, वडीघाट खोिा, टुनी खोिा, ररडड खोिा, सेङ्दीकुिो बाँि ननमानण, हददन खोिा, कोरदी खोिा, 
उल्िी vf]nf, पिभैया खोिामा जि उत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रणको िाधग कायनक्रम बनाइ अगाडड बदढने छ ।  

२७. षवपद व्यवस्थापन 

 ववपद प्रनतकायन योजना बनाई कायानन्वयन गररने छ । ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] u7g k|To]s j8fdf !) 

hgfsf b/n] :jod;]js 6f]nL u7g u/L sfo{ k|f/De eO{;s]sf] 5 . टोि टोिमा ववपद उद्दार समूह गठन 
तालिम र पररिािन गरी अगाडी बदढने छ । यसको िाधग आवश्यक रु. ३,७५,०००।०० ववननयोजन गरेको छु ।  

२८. सामान्त्य सेवा 
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 सरकारी कायानियको सेवा प्रवाहिाई अधिकतम जनमैत्री बनाइने छ । कम्तयुटर तालिम, क्षमता ववकास 
तालिम मार्न त जनप्रनतननधि र कमनिारीहरुको कायनक्षमता वदृ्धि गररने छ । हरेक सरकारी कायानियमा नागररक 
हेल्प डसे्कको ननमानण र संिािन गररने छ । सूिना व्यवस्थापन प्रणािीिाई सुदृढ गररने छ ।  

२९. सूचना प्रषवगध 

 सूिना प्रववधि लशषनकको िाधग रु. ९,००,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । गाउँपालिका क्षेत्रका ननजश्ित 
स्थानहरुिाई वाइपाइ जोनको रुपमा ववकास गररने छ । यसको िाधग बजेट व्यवस्था गरेको छु । नयाँ नयाँ सूिना 
प्रववधिका सामग्रीको प्रयोगिाई बढवा ददइने छ । ववद्िुतीय एवं सफ्टवेयर प्रणािी अविम्बन गररने छ । इन्टरनेट 
नजोडडएका वडा कायानियहरुमा इन्टरनेट जडान गररने छ ।  

३०. पजञ्जकरण 

पजञ्जकरण व्यवस्थापनको िाधग बजेट ववननयोजन गरेको छु । अनिाइन घटना दतान लसस्टमिाई क्रमश अविम्बन 
गररने छ ।  

३१. स्थानीय त्यािंक सिंकलन 

• ननमानण भइसकेका पाश्वनधित्र अध्यावधिक गदै िधगने छ । 

• नववनतम प्रववधियुतत सूिना तथा अलभिेख केन्िको स्थापना गरी संिािन गररने छ ।  

• गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा िािू योजनाको वववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पवत्तको 
अद्यावधिक अलभिेख गररने छ ।  

• सम्पूणन सरकारी कायानियहरुको अलभिेख प्रणािीिाई व्यवजस्थत बनाइने छ ।  

• गाउँपालिका लभत्रका ऐनतहालसक िालमनक पुराताजत्वक महत्वका सम्पूणन ववषयहरुको खोज गरी अलभिेखीकरण 
गररने छ ।  

यसका िाधग बजेट व्यवस्था गरेको छु । 
३२. सुिासन प्रवधयन 

 

• डडजजटि नागररक वडापत्रको समेत व्यवस्था गदै िधगने छ ।  

• गुनासो व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र गठन गररने छ । सावनजननक सुनुवाई सामाजजक परीक्षण घुम्ती 
सेवा सेवाग्राही सन्तुजष्ट मापन आदद जस्ता सेवा प्रवाहका नववनतम अविारणाको अविम्बन गररने छ । 
समग्रमा यस लशषनकमा रु. ३,२५,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । 

३३. बजेट कायायन्त्वयन 

 उपभोतता सलमती मार्न त कायानन्वयन गररने योजनाहरुमा कजम्तमा दश प्रनतशत जनसहभाधगता अननवायन 
गरेको छु । आयोजनाहरुको अनुगमन गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / प्राववधिक समेत 
cfवश्यक जनशततीबाट हुने व्यवस्था लमिाइने छ । आयोजनासँग सम्बजन्ित ववषयगत सलमनत ववषयगत 
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शाखाहरुबाट समेत ननयलमत अनुगमन मुल्यांकनको व्यवस्था लमिाइने छ । साथै सम्बजन्ित वडाका वडाध्यक्ष 
िगायतका जनप्रनतननधिहरुबाट समेत अनुगमन मुल्यांकन हुने व्यवस्था लमिाइने छ । यसबाट बजेट कायानन्वयनमा 
अनुशासन र ननतजा प्राजततको सुननश्ितता आउने ववश्वास लिएको छु ।  

३४. जवाफदेहीता र उिरदायीता  

ववननयोजजत पूँजीगत बजेट समयमा खिन नहुने दढिो गरी हतारिे कायन गने तरीकािाइ पूणन रूपमा ननरूत्सादहत 
गरीने छ । ननिानररत समय र िागतमा कायन सम्पन्न गने ननमानण गुणस्तर कायम गने र ननणनयकतान तथा ननमानण 
सम्बद्ि व्यवसायी  तथा उपभोतता सलमनत पररणामप्रनत जवार्देही तथा उत्तरदायी हुने प्रणािीको ववकास गररने छ 
।  

३५.बजेट कायायन्त्वय काययतामलका 

 बजेट कायानन्वयन कायनतालिका बनाइ सोदह बमोजजम कायानन्वयन गदै िधगने छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय 

अब म ०७४।०७५ को संसोधित cfo / Joo cg'dfg / )&%.)&^ sf] nflu cg'dflgt cfo÷Joo माधथका क्षते्रगत 
नीनत तथा कायनक्रमहरु, बजेट कायानन्वयनका िाधग बजेट ववननयोजन र श्रोत व्यवस्थाको योजना प्रस्तुत गदनछु ।  

०७४।७५ को संसोधित आय।व्यय ननम्नानुसार छ । 

कुि आय अनुमान  (असार मसान्त सम्मको) रू ३३,१४,६६,८२१।०० 

कुि व्यय अनुमान (असार मसान्त सम्मको) रू २४,९४,११,०००।०० 

आगामी ०७५।७६ को िाधग कूि बजेट रु. ३५,९५,५३,०००।०० ववननयोजन गरेको छु । कुि ववननयोजन मध्ये िािुतर्न  
रु. २३,६९,९८,०००।०० र पुँजीगत तर्न  रु. १२,२५,५४,०००।०० छ जसमा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसतन 
अनुदान अन्तरगत प्रातत रु. १५,६५,७९,०००।०० समेत िािु तर्न  राखखएको छ । आगामी आधथनक वषनका िाधग 
अनुमान गररएको खिन व्यहोने स्रोत मध्ये स्थानीय राजश्वबाट रु. २८,५१,०००।००, नेपाि सरकारको अनुदानबाट रु. 

२८,३६,३७,०००।००, प्रदेश सरकारबाट रु. १,७७,२४,०००। र िािु वषनको अनुमाननत df}Hbft ? ५,५३,४१,))).)) रहेको 
छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

यो बजेटको कायानन्वयनबाट गाउँपालिका न्यायपूणन ववकाससँगै समदृ्धि तर्न  अगाडी बढ्ने ववश्वास लिएको छु ।  

यो बजेट तजुनमा गदान मागन ननदेशन प्रदान गनुनहुने आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, परामशन ददने वडाध्यक्ष ज्यूहरु, ववलभन्न 
ववषयका ववज्ञ, अथनशास्त्री, ववलभन्न राजनीनतक दिका नेता ज्यूहरु, नागररक समूहका अगुवाहरु,सामाजजक 
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अलभयान्ता, ववषयगत कायानियका प्रमुख ज्यूहरु एवम पत्रकार िगायत सम्पूणनप्रनत हाददनक आभार प्रकट गदनछु । 
साथै यस कायनमा खटी कायनक्रम र बजेट ननमानण कायनमा सहयोग पुयानउने प्र.प्र.अ.एव ं सबै कमनिारीहरुमा ववशषे 
िन्यवाद ददन िाहन्छु ।  

अन्त्यमा छत्रकोटको ववकासमा टेवा पुयानउनुहुने सबै करदाताहरु, संघीय सरकार प्रदेश सरकार दात ृ ननकायहरु, 
गैरसरकारी तथा सामुदानयक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु िगायत छत्रकोटबासी र छत्रकोट गाउँपालिकािाई माया 
गनुनहुने सम्पूणन दाजुभाइ दददीबदहनीहरुिाई यस अवसरमा हाददनक आभार प्रकट गदै यो बजेटको सर्ि कायानन्वयनमा 
समेत सबैको पूणन सहयोग पाउने ववश्वास गदनछु ।  

 

धन्त्यवाद ।            नमयदा भण्डारी 
           उपाध्यक्ष 

 

 

  

 

  


