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आगाभी आ.व. २०७९/०८० को फजेट वक्तव्म  

 

नभोफदु्ध नगयऩालरकाको दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अलधवेशन अथाात ्फजेट अलधवेशनभा श्रीभान ्नगय 
उऩ-प्रभखु श्री यत्न फहादयु राभारे आलथाक वषा २०७९/८० का रालग लभलत २०७९/०३/१० भा 

ऩेश गनुाबएको फजेट वक्तव्म 

 

आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

नभोफदु्ध नगयऩालरकाको मस गरयभाभम दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अलधवेशन अथाात ् फजेट 
अलधवेशनभा हवद्यभान हवषभ ऩरयस्स्थलतका वीच आगाभी आलथाक वषा २०७९/०८० को फजेट प्रस्ततु 
गना उलबएको छु।मस घडीभा रोकतास्रिक गणतरि स्थाऩनाका रालग हवलबन्न सभमभा बएको 
अरदोरनभा जीवन उत्सगा गनुाहनुे सम्ऩूणा ऻात अऻात भाहान ्शहहद तथा लनयॊकुशताको हवरुद्ध जीवन 
ऩमारत सॊघषा गनुा हनुे ददवॊङ्गत ऩथ प्रदशाक व्मस्क्तत्वहरु य भरुकुको स्वालबभान, बौगोलरक अखण्डता, 
याहष्डम एकता, स्वाधीनता य स्वालबभान यऺा गदै रोकतास्रिक गणतरि प्रालिको आरदोरनको कदिन 
ऩरयस्स्थलतभा त्माग य नतेतृ्व गनुाहनुे आदयणीम अग्रज नेततृ्वहरु प्रलत उच्च सम्भान व्मक्त गदाछु, 
नेऩारी सभाजको रुऩारतयणभा उहाॉहरुरे ऩमुााउन ुबएको भहान मोगदानको ऩनु:स्भयण गना चाहरछु। 

नेऩारको सॊहवधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सॊघीम रोकतास्रिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्था 
भध्मभद्वाया सशुासन, हवकास य सभहृद्ध हालसर गना उऩरब्ध श्रोत साधनराई अलधकतभ ढॊगरे 
ऩरयचारन गयी प्रदेशवासी नागरयकको हहत अलबवहृद्ध गदै साभास्जक रमाम सहहतको सभाजवाद 
उरभखु सम्वदृ्ध एवॊभ ्आत्भलनबाय अथातरिको लनभााणभा सघाउ ऩमुााउन गयी फजेट तजुाभा गयेको छु।  

नभोफदु्ध नगयऩालरकाको आगाभी आलथाक वषाको फजेट त्गजुाभा गदाा भैरे नेऩारको सॊहवधान, नेऩार 
सयकायद्वाया स्वीकृत कामा हवस्तलृतकयण प्रलतवेदन, ददगो हवकासका रक्ष्महरु, नेऩार सयकाय य 
फागभती प्रदेश सयकायको आलथाक वषा २०७९/०८० नीलत, कामाक्रभ तथा फजेट, ऩरधौं मोजना, 
नगयऩालरकाको आवलधक मोजना, नगयऩालरकाको भध्मभकालरन खचा सॊयचना, नभोफदु्ध 
नगयऩालरकाको नीलत तथा कामाक्रभ, हवलनमोजन हवधेमक, २०७९ का लसद्धारत, कामाऩालरकारे 
स्वीकृत गयेको फजेट लनभााण भागादशान, सम्ऩूणा जनप्रलतलनलधज्मूहरु, हवषमगत सलभलतहरुफाट प्राि 



सझुावराई भागा लनदेशनको रुऩभा लरनकुा साथै याजनीलतक दरका प्रभखु तथा प्रलतलनलधज्मूहरु, हवद्वत 
वगा, कभाचायीहरु, प्राध्माऩकहरु, स्शऺकहरु, नागरयक सभाज, सॊचाय जगत, हवलबन्न सॊघ सॊस्था, लनजी 
प्रलतष्ठान य आभ नागरयकहरुफाट प्राि सझुावराई आधाय फनाएको छु। 

मीनै अलधकाय य अवसयको उऩमोग गदै चार ुनगयसबाफाट स्वीकृत वाहषाक नीलत तथा कामाक्रभभा 
आधारयत बएय नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राि हनुे हवत्तीम सभानीकयण, याजश्व फाॉडपाॉड, 

सशता अनदुान, सम्ऩयुक अनदुान, हवशेष अनदुान तथा अरम स्रोत य हाम्रो आफ्नै प्रमासफाट सॊकरन 
हनु सक्ने आरतरयक आमराई सभेत एकीकृत गयी आलथाक हवधेमक, २०७९ य हवलनमोजन हवधेमक, 

२०७९ भा सभावेश गयी आलथाक वषा २०७९/०८० को वाहषाक फजेट तथा कामाक्रभ तमाय 
गरयएको छ। 

सॊघीमता भापा त स्थानीम तहराई साधन श्रोत तथा अलधकाय सम्ऩन्न फनाउने क्रभभा शासकीम 
स्वरूऩ पेरयमो तय व्मवस्था उस्तै छ। सॊघीम सयकायफाट स्थानीम सयकायराई प्राि हनु ुऩने साधन 
श्रोत ऩूणारुऩभा लनऺेऩण हनु ् सकेको छैन। स्थानीम सयकाय आपै आत्भलनबाय फन्नु ऩदाछ बन्न े
भारमताराई आत्भसात गदै कय तथा सेवा शलु्कका दयहरूराई फढाउनकुो सट्टा कयको दामया 
पयाहकरो ऩायी उऩरव्ध साधन श्रोतको उच्चतभ उऩमोग गदै उऩरस्ब्धभूरक ऺेिभा खचा गयी 
नगयवासीहरुराई सहज य सयर ढॊगफाट गणुस्तयीम सेवा उऩरब्ध गयाउदै आभ नगयवासीहरुको 
जीवन स्तयभा सधुाय ल्माउॉदै सभहृद्धतपा  उरभखु गयाउने गयी हवकासका आधायस्शराहरु खडा गना 
सहकमोस बन्ने अलबप्रामका साथ मोजना तथा कामाक्रभभा यकभ हवलनमोजन गयी हवलनमोजन हवधेमक, 

२०७९ को अनसूुचीहरुभा सॊरग्न गरयएको छ। 

नगयऩालरकाको सभग्र हवकास, जनताको उन्नती य सावाजलनक सेवा प्रवाहराई जनभखुी य नलतजाभखुी 
फनाउने कुयाराई केररहवरदभुा याखी नेऩाररे सन ्२०२६ सम्भभा अलत कभ हवकलसत भरुकुफाट 
हवकासशीर याष्डभा ग्र्माजएुट हनुे य सन ्२०३० सम्भभा ददगो हवकास रक्ष्म प्राि गने प्रलतवद्दतासॉग 
एकाकाय हुॉदै िोस मोजना य कामाक्रभ कामाारवमनभा ल्माईनेछ।हयेक मोजना य कामाक्रभराई 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फहृद्ध, योजगाय प्रवद्धान य आम फहृद्धसॉग जोड्दै हवतयणभखुी बरदा 
उत्ऩादनभखुीभा आधारयत कामाक्रभ सॊचारन गने गयी य आहतभा ऩयेका नगयफासीराई याहत हनुे गयी 
याहत, योजगायी, स्वास््म, स्शऺा, कृहष य हवऩद व्मवस्थाऩनभा हवशेष जोड दददै आलथाक वषा 
२०७९/०८० को वाहषाक हवकास फजेट तथा कामाक्रभ प्रस्ततु गयेको छु। 



नगयऩालरकाको भौजदुा अवस्थाको आॊकरन 

आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

ऩमाटकीम, साॉस्कृलतक तथा कृहषको हहसावरे हवकासका प्रचयु सॊबावना वोकेको मो नगयऩालरका 
हवकासको गलतभा सोचे अनरुुऩ अगालड वढ्न सहकयहेको छैन। महाॉका वालसरदाको आलथाक, 

साभास्जक अवस्थाको आॊकरन गदाा लछभेकी नगयऩालरकाहरु बरदा उन्नत बएको अवस्था 
देस्खदैन।अझै ऩलन मस ऺेिका धेयै वालसरदाहरु स्वच्छ हऩउने खानेऩानीको ऩहुॉचफाट टाढा छन।् 
सफै भौसभभा चल्ने सडकको अबावभा लफयाभीराई अस्ऩतार य स्वास््म केररसम्भ ऩमुााउन कदिनाई 
छ। नगयको धेयै ऺेिभा गणुस्तयीम हवधतु सेवा ऩगु्न सकेको छैन। आलथाक रुऩरे सक्रीम जनशस्क्त 
योजगायीको अबावभा लनस्रक्रम अवस्थाभा छ बने धेयैजसो मवुाहरु काभको खोजीभा हवदेलसएका छन ्
जसका कायण मस ऺेिका खेतीमोग्म जलभन फाॉझो बएका छन ् बने सवैखारे खाद्य वस्तहुरु य 
तयकायी अरमिफाट आमात गनुा ऩयेको छ। हार बई यहेको खेती प्रणारी ऩयम्ऩयागत य आत्भलनबाय 
भाि बएको कायण कृहष ऩेशाभा सॊरग्न जीवन लनवााहभा कदिनाई उत्ऩन्न बएको छ। कृहष ऩेशाराई 
व्मवसाहमक य सम्भानजनक ऩेशाको रुऩभा हवकास गना नसहकएको कायण मस ऺेिभा जनशस्क्तको 
अबाव हनु गई उत्ऩादन रागत ऩलन तरुनात्भक रुऩभा फढ्दै गएको छ।  

त्मसैगयी अव्मवस्स्थत फसोफासको कायण आधायबतू सेवा प्रवाहभा कदिनाई त छॊदैछ त्मसको अरावा 
सहज आवागभनभा असहजताका साथै शहयी सरुदयता ददनानदुदन खस्स्कदै गइयहेको छ। ब-ूउऩमोग 
अवस्था उस्त्तकै स्चरताजनक यहेको छ। मस ऺेिभा बएका सावाजलनक जग्गाहरु ददनानदुदन 
अलतक्रलभत हुॊदै गएका छन।् वातावयणभैिी य व्मवस्स्थत शहयीकयणको अबावरे महाॉका 
भालनसहरुको जीवन कष्टकय फनेको छ। हवहवध कायणरे ऩछालड ऩारयएको वगा य सभदुामहरु 
रोकतरिको प्रत्मऺ प्रलतपर उऩबोग गना असभथा य वस्ित छन। हवगतभा आफ्नै गाउॉ हवकास 
सलभलतफाट सेवा लरई यहेका नगयफासीहरुराई साॉच्चै नगयवासी बएको अनबुतू गयाई सकायात्भक 
सभास्जक ऩरयवतान सहहतको आलथाक सम्फहृद्ध ददराउन ुचनुौलतऩूणा यहेको छ। 

आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

नभोफदु्ध नगयऩालरकाको आगाभी आलथाक वषाको फजेट तजुाभाको क्रभभा प्रभखु रुऩभा लरईएका 
देहामका आधायहरु प्रस्ततु गने अनभुलत चाहारछु। 



आधायहरु: 

 नेऩारको सॊहवधानभा व्मवस्था बएका याज्मका लनदेशक लसद्धारत तथा नीलतहरु य भौलरक 
हक,  

 सॊहवधानको अनसूुची ८ य ९ भा यहेका स्थानीम तहका एकर अलधकाय य साझा अलधकायका 
सूचीहरुभा बएका व्मवस्था,  

 ऩरधौ मोजनाको तजुाभा गयेको आधायऩि,  

 ददगो हवकासका रक्ष्महरु,  

 स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ भा बएका व्मवस्था  स्थानीम तहका काभ, कताव्म य 
अलधकायहरु,  

 अथा भरिारमफाट प्राि भागादशान,  

 सॊघीम भालभरा तथा साभारम प्रशासन भरिारमफाट सभम सभमभा जायी बएका ऩरयऩिहरु,  

 स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजुाभा ददग्दशान, २०७५,  

 सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायको नीलत, कामाक्रभ तथा फजेट,  

 नगय कामाऩालरकाफाट गदित हवलबन्न हवषमगत सलभलतहरुफाट प्राि सझुावहरु,  

 हवषमगत सलभलत, याजश्व ऩयाभशा सलभलतफाट प्राि सझुावहरु सभेतका आधायभा सम्बव 
बएसम्भ जनचाहनाराई सभेट्ने अलबप्राम लरई प्रस्ततु नीलत, कामाक्रभ तथा फजेट तमाय 
गरयएको छ।  

 

आदयणीम नगयसबाका सदस्मज्मूहरु,  

हवषमगत ऺेिरे लनददाष्ट गयेको रक्ष्म प्रालिको फाटोभा नगयऩालरकाराई हाभी सफै लभरेय डोमााउन ु
ऩदाछ। हवलबन्न चनुौलतको साभना गदै "कृहष, व्माऩाय य ऩमाटन: हाम्रो सशक्त अलबमान" बने्न भूर 
नायाराई आत्भसात ् गदै सॊहवधानको भभा य बावना अनरुुऩ सफै प्रकायका हवबेदहरु अरत्म गयी 
आलथाक सभानता, सभहृद्ध य साभास्जक रमामको सलुनस्ितताका रालग सभावेशी य सहबालगताभूरक 
लसद्धारतका आधायभा सभताभूरक सभाजको लनभााण गना टोर य वडास्तयफाट अभ्मास गने गयी एक 
हवकलसत, सशुासनमकु्त य भ्रष्टाचाय भकु्त स्थानीम सयकाय, उत्तयदामी सयकाय, हवकासशीर सयकाय, 
जनभखुी सयकाय, फलरमो सयकाय सफैको उन्नलतको आधाय बन्ने भारमताराई नायाराई साथाक फनाउन 



य हवकासका ऺेिभा अब्फर साहवत गदै हवत्तीम अनशुासनको भाध्माभफाट नभोफदु्ध नगयऩालरकाराई 
अरम ऩालरकाको तरुनाभा आगाभी दईु वषा लबिभा भानव सूचकाॊकको सूचीभा अगालड ल्माउन ु
ऩदाछ। आहातभा ऩयेका नगयफासीराई याहत हनुे गयी स्वास््म, स्शऺा, योजगायी, कृहष, हवऩद 
व्मवस्थाऩन य ऩयुाना मोजनाहरुराई सॊचारनभा हवशेष जोड ददने खारका कामाक्रभहरुराई ऩलन 
रस्ऺत गदै फजेट हवलनमोजनभा प्राथलभकता ददएको छु। 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु,  

अफ भ चार ुआ.व. २०७८/०७९ भा मस नभोफदु्ध नगयऩालरकाफाट सिारन बएका मोजना तथा 
कामाक्रभको सॊऺऩेभा सभीऺा गदै मस अवलधभा बएका मोजना तथा कामाक्रभको प्रगलत प्रस्ततु 
गदाछु। 

आलथाक वषा २०७८/०७९ को रालग प्रथभ नगय सबाको दशौँ नगय सबाफाट स्वीकृत नीलत, 
कामाक्रभ तथा फजेटभा हवलबन्न श्रोतहरुफाट प्रस्ताहवत आम रु. ७४ कयोड २० राख 47 हजाय 
६६१ रुऩमा बएकोभा मो दस्तावेज तमाय गदाासम्भ रु. ४६ कयोड ४० राख ३७ हजाय १८७ 
रुऩमा अथाात कुर फजेटको (६५ प्रलतशत) खचा बएको छ। नभोफदु्ध नगयऩालरकाभा प्राि नेऩार 
सयकाय-सभानीकयण अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको रु. ११ कयोड, ११ राख भध्मे रु. ६ कयोड, 
६६ राख, ९७ हजाय ५८९ रुहऩमा (६० प्रलतशत) खचा बएको, फागभती प्रदेश-सभानीकयण 
अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको रु. ९२ राख ०४ हजाय भध्मे रु. ४१ राख, २८ हजाय (४४ 
प्रलतशत), फागभती प्रदेश-सभऩयुक अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको रु. ३ कयोड भध्मे रु. १ कयोड, 
९३ राख, ५५ हजाय (६५ प्रलतशत), फागभती प्रदेश-याजस्व फाॊडपाॊड तपा  हवलनमोजन बएको रु. 
४ कयोड ८४ राख भध्मे रु. ३ कयोड, २९ राख, १६ हजाय (६८ प्रलतशत), सॊघीम सयकाय-
याजस्व फाॊडपाॊड तपा  हवलनमोजन बएको रु. ७ कयोड ६६ राख 47 हजाय भध्मे रु. ३ कयोड, 
५९ राख, ०७ हजाय (47 प्रलतशत), अरतरयक श्रोत तपा  हवलनमोजन बएको रु. १३ कयोड ४६ 
राख ५५ हजाय १ सम ३१ रुऩैमा भध्मे रु. ८ कयोड, ६१ राख, ८९ हजाय (६५ प्रलतशत), 
फागभती प्रदेश-शसता अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको रु. २ कयोड ७८ राख ७६ हजाय भध्मे १ 
कयोड ६९ राख ०१ हजाय ( ६५ प्रलतशत), सॊघीम सयकाय-शसता अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको 
रु. २९ कयोड ५७ राख ७५ हजाय भध्मे १९ कयोड ४० राख २५ हजाय ( ६५% प्रलतशत), 
सॊघीम सयकाय-सभऩयुक अनदुान तपा  हवलनमोजन बएको रु. ८३ राख भध्मे ८० राख (९६ 



प्रलतशत) य खचा नबएको फाॉकी यकभ सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायको सॊस्चत कोष खाताभा 
हपताा ऩिाउने व्मवस्था लभराइएको छ ।आरतरयक श्रोत, हवत्तीम सभालनकयण अनदुान सॊघीम सयकाय 
य प्रदेश सयकायको याजश्व फाॉडपाॉड सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकाय तपा को आलथाक वषाको रालग 
हवलनमोस्जत मोजना तथा कामाक्रभहरुभा मो मोजना कामाक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गयी यहदाॉ ६५ 
प्रलतशत यकभ खचा बएको य खचा हनु फाॉकी यकभराई सॊस्चत कोषभा हपताा गयी मस आलथाक वषाभा 
हवलनमोजन गने व्मवस्था लभराइएको छ। साथै बारयत तथा बौलतक प्रगलत सरतोषजनक नै यहेको 
व्महोया मस सम्भालनत सबाराई जानकायी गयाउन चाहरछु। 

आदयणीम नगयसबा सदस्मज्मूहरु,  

अफ भ नभोफदु्ध नगयऩालरकाको आगाभी आ.व. २०७९/०८० को वाहषाक फजेट तथा कामाक्रभ 
प्रस्ततु गना अनभुलत चाहरछु। फजेट तथा कामाक्रभ प्रस्ततु गनुा ऩूवा मस नगयऩालरकाको ददघाकालरन 
सोंच (Vision), रऺ (Mission), उदे्दरम (Objective) य फजेटका प्राथलभकताको फायेभा सॊस्ऺि प्रस्तलुत 
गना अनभलत चाहरछु।  

ददघाकालरन सोच् “कृहष, व्माऩाय य ऩमाटन: हाम्रो सशक्त अलबमान”। 

रक्ष्म्  जैहवक कृहष उत्ऩादन, ऩमाटन, स्वास््म, स्शऺा, योजगायी, वातावयण सॊयऺण य व्माऩायफाट 
नागरयकको आमस्तयभा य उत्ऩादनभरुक ऺेिभा उल्रेखनीम रुऩभा वहृद्ध गदै ऩाॉच फषा लबिभा 
नगयफासीहरुराई भध्मभ आम बएका नागरयकभा रुऩारतयण गने।  

उद्दरेमहरु् 

१. भहाभायीको योकथाभ य लनमरिणका साथै आहतभा ऩयेका नगयफासीराई याहत हनुे गयी 
कृहष, स्वास््म, योजगायी, स्शऺा य हवऩद व्मवस्थाऩनभा हवशेष जोड ददने खारका 
कामाक्रभहरु सॊचारन गने। 

२. आधायबतू स्वास््म, योजगायी, स्शऺा, कृहष य ऩश ुसाथै ऩयुाना अधयुा मोजना ऩयुा गने उदेरम 
अनरुुऩरे कामाक्रभ सॊचारन गने। 

३. नभोफदु्ध नगय रयङ्ग योड, वैकस्ल्ऩक कोरयडोय, सफै वडाहरुभा सधै मातामात सॊचारन हनु ेगयी 
सडक भागाको स्तयोन्नलत गने। 



४. सडक तथा खानेऩानी ऩूवााधायको हवकास गयी नगयवासीको जीवन माऩन सहज फनाउने। 

५. नगयराई ऩूणा सयसपाई मकु्त, वातावयणभैिी नगयको रुऩभा हवकास गदै व्मवसाहमक तथा 
जैहवक कृहष उत्ऩादनभा जोड ददने तथा स्थानीम उत्ऩादन सहज रुऩभा फजाय ऩहुॉचको 
व्मवस्था गयी नगयवासीहरुको आलथाक साभास्जक अवस्थाभा सधुाय गने। 

६. गणुस्तयीम स्शऺाका रालग हवद्यारमहरुराई सूचना प्रहवलधभैिी फनाउने तथा आधायबतू 
स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउने। 

७. सशुासनको प्रत्माबलूत गयाउन सॊस्थागत सधुाय, सेवा प्रालिभा सवासरुबता, स्शघ्रता य 
गणुस्तयीमता कामभ गयी नगयऩालरकाप्रलत आभ नागरयकहरुको आस्थाराई वहृद्ध गने। 

८. सेवा सहुवधाको सरतलुरत हवतयण भापा त रस्ऺत वगाको सशस्क्तकयण गने। 

९. ब-ूउऩमोग नीलत कामाारवमन गने। 

१०. सफै वडाभा सॊचालरत हवद्यारमहरुभा गणुस्तयीम स्शऺाको प्रत्माबलूत गने। 

११. फारभैिी, वातावयणभैिी, उद्योगभैिी, भहहराभैिी, कृहषभैिी, ऩशभैुिी, स्शऺाभैिी, 
स्वास््मभैिी, रस्ऺतवगा भैिी, मवुाभैिी नगय घोषणा गने। 

मी उदे्दरम ऩूया गना आगाभी आलथाक वषाको फजेट तथा कामाक्रभका प्राथलभकताहरु् 

१. स्वास््म ऺेिको बौलतक सधुाय गयी गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको प्रत्माबतू गने, 
२. स्शऺा ऺेिभा सभसाभहमक प्रहवलधको हवकास गने, 
३. कृहषभा आधलुनकीकयण, मास्रिकीकयण य व्मवसामीकयण एवॊ प्राङ्गारयक कृहष उत्ऩादनभा जोड 

ददने,  

४. याहत य योजगायी गने,  

५. सडक ऩूवााधाय स्तयोन्नती गने, 
६. गणुस्तयीम खानेऩानी सेवाको हवस्ताय, 
७. ऩमाटन प्रवद्धान तथा वातावयण सॊयऺण, 
८. वातावयणभैिी उद्योग, 
९. प्रहवलधभैिी हवद्यारम लनभााण, 
१०. सॊस्थागत ऺभताभा वहृद्ध तथा सेवा प्रवाहभा प्रबावकायीता, 
११. सशुासनभा जोड ददने। 



कामा नीलत् 

१. स्वास््म, स्शऺा, योजगायी, कृहष रगामतका ऺिेराई हवशेष प्राथलभकता याखी हवहवध 
कामाक्रभ सॊचारन गने। 

२. कृहष, व्मवसाम, ऩमाटन, उद्योग तथा व्माऩायराई सहमोग ऩगु्ने गयी नभोफदु्ध नगयका सफै वडा 
केररहरु जोड्ने गयी रयङयोडको अवधायणा अनसुाय सफै वडा कामाारमहरुराई सधै मातामात 
सॊचारन हनुे गयी सडक सञ्जाररे जोड्ने य क्रभश् सडकहरु कारो ऩिे गदै जाने । 

३. याहष्डम ब-ूउऩमोग नीलत तमाय गयी सोही अनसुाय जोस्खभ सॊवेदनस्शर ब–ूउऩमोग मोजना 
लनभााण गयी फस्ती ऺेि, ऩमाटकीम ऺेि, औद्योलगक ऺेि तथा कृहष ऺेि रगामतभा जलभनको 
वलगाकयण गयी एक स्थानीम तह एक औद्योलगक ऺेिको अवधायणा अनरुुऩ औद्योलगक 
ऺेिको घोषणा गयी कामाारवमन गने। 

४. बकूम्ऩ ऩिातको ऩनु् लनभााणराई प्रबावकायी फनाई लनजी आवास लनभााण मसै आलथाक 
वषालबिभा सम्ऩन्न गने। 

५. स्वास््म प्रलत स्जम्भेवाय सभहृद्धको आधाय बने्न नायाराई आत्भसात गदै जीवन शैरीभा सधुाय 
ल्माउन नागरयकहरुभा सचेतना पैराउने तथा नगयऩालरकाभा यहेका अस्ऩतार य स्वास््म 
केररहरुराई स्तयोन्नती गयी सहुवधा सम्ऩन्न फनाउने तथा गणुस्तयीम सेवा उऩरव्ध गयाउने। 

६. साभूदाहमक हवद्यारमहरुभा Virtual Education, MGML, ELM रगामतका प्रहवलध य 
लसकाई हवलधराई लनयरतयता ददई गणुस्तयीम स्शऺाको प्रत्माबलुत गने। 

७. सफैराई स्वच्छ हऩउने ऩानी ऩमुााउन ेअवधायणा अनरुुऩ सफै स्थानभा खानऩेानी हवस्ताय गदै 
रैजाने। 

८. भहहरा फारफालरका आददवासी जनजालत दलरत ज्मेष्ठ नागरयक अऩाॊग अत हवऩन्नता बएका 
ऩरयवाय य रगामतका रस्ऺत ऺेिको ऺभता हवकासको रालग स्शऺा स्वास््म रगामत 
आवरमक सीऩ हवकास तालरभ कामाक्रभ हवस्ताय गने।  

९. फारभैिी, वातावयणभैिी, ऩूणा सयसपाईमकु्त, फारश्रभ भकु्त, नगय लनभााण गना अलबमानहरु 
सिारन गने।  

फजेटरे सभेटेका प्रभखु हवषमहरु् 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु,  



१. स्वास््म ऺेिको बौलतक सधुाय गयी गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको प्रत्माबतु गने। 

२. योजगायी सजृना हनुे कामाक्रभहरु। 

३. नगयाऩालरकाको प्रशासकीम बवन तथा वडा कामाारमहरुको बवन लनभााण अधयुा मोजनाराई 
प्राथलभकता ददने। 

४. नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सशता अनदुानफाट सिारन गरयने कामाक्रभहरु तथा 
त्मसको रालग राग्ने रागत सभेत एहकन गयी हवहवध कामाक्रभहरु लनऺेहऩत बै आएको 
सरदबाभा उक्त कामाक्रभहरुराई हफुह ुस्वीकृत गरयएको छ।  

५. नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभऩूयक अनदुानफाट सिारन गरयन े कामाक्रभहरु 
तथा त्मसको रालग राग्ने रागत सभेत एहकन गयी उक्त कामाक्रभहरुराई हफुह ु स्वीकृत 
गरयएको छ।  

६. प्रदेश सयकायफाट हवशेष अनदुानफाट सिारन गरयन ेकामाक्रभहरु तथा त्मसको रालग राग्न े
रागत सभेत एहकन गयी उक्त कामाक्रभहरुराई हफुह ुस्वीकृत गरयएको छ।  

७. ऐलतहालसक, धालभाक एवॊ ऩमाटकीम भहत्वको हवश्व प्रलसद्ध नभोफदु्ध  ऺेिभा गरुुमोजना अनसुाय 
ऩूवााधाय हवकासको रालग फजेट हवलनमोजन गरयएको छ। 

८. नभोफदु्ध नगयऩालरकाका हवलबन्न ऺेिभा स्वच्छ खानेऩानी ऩमुााउन मस नगयऩालरकाराई प्राि 
अनदुान सभेतको उऩमोग गयी नेऩार सयकायका केररीम लनकाम तथा हवलबन्न हवकास 
साझेदायहरुसॉगको सहकामाराई अगालड फढाउन ऩहर गना फजेट हवलनमोजन गरयएको छ।   

९. सभावेसी तथा दीगो हवकासका भाध्मभद्धाया सभदुामको रुऩारतयण गदै उक्त ऺेिभा ऺभता 
हवकास गने नीलत अनरुुऩ रस्ऺत ऺेि तथा हवषमगत ऺेिका प्रवद्धानात्भक कामाक्रभहरुराई 
लनयरतयता ददन आवरमक फजेट हवलनमोजन गरयएको छ। 

१०. नभोफदु्ध नगयऩालरकाको ऩाश्वास्चि लनभााण बईसकेको हुॉदा आवलधक नगय हवकास मोजना 
तथा यणनीलतक मोजना तजुाभा गना फजेट हवलनमोजन गरयएको छ। उक्त दस्तावेजरे आलथाक 
हवकास, ब-ूउऩमोग मोजना, ऩूवााधाय हवकास मोजना, वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन 
रगामतका ऺेिभा मोजना तमाय गयी कामाारवमन गना सहजता ददने तथा सभग्र नगयको 
हवकासराई अगालड फढाउन भहत्वऩूणा बलूभका खेल्नेछ।  

११. वातावयण भैिी, जरवाम ु अनकुुर तथा दीगो हवकासराई टेवा ऩमुााउन हवलबन्न स्थानभा 
वातावयण भैिी ऩाका  चौताया तथा उद्यानको लनभााण, ऩानीको भहुान सॊयऺण रयचाजा ऩोखयी 
लनभााणजस्ता कामा गना यकभको हवलनमोजन गरयएको छ।  



१२. फारभैिी स्थानीम शासन तथा वातावयण भैिी स्थानीम शाससनराई टेवा ऩमुााउन े हवहवध 
कामाक्रभहरुको रालग फजेट हवलनमोजन गरयएको छ। 

१३. नगयका ऩयम्ऩयागत साॊस्कृलतक भहत्वका स्थानहरु जािा, भहोत्सव, ऩवा तथा उत्सवको 
सॊयऺण तथा प्रवद्धानको रालग फजेट हवलनमोजन गरयएको छ। 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

अफ भ आ.व. २०७८/०७९ का रालग अनभुालनत गरयएको फजेट प्रस्ततु गने अनभुलत चाहरछु। 

१. आलथाक वषा २०७९/०८० को रालग अनभुालनत आरतरयक आम ४ कयोड ७२ राख ५१ 
हजाय ३ सम ५३ रुहऩमा, फागभती प्रदेश सयकायफाट प्राि अनदुान भध्मे हवत्तीम 
सभानीकयण अनदुान १ कयोड ९ राख १ हजाय, याजश्व फाॊडपाॊड २ कयोड ६६ राख ५५ 
हजाय, सशता अनदुान २ कयोड ३६ राख ६ हजाय, हवशेष अनदुान ८० राख, सभऩयुक 
अनदुान ३ कयोड मसै गयी सॊघीम सयकायफाट प्राि अनदुान भध्मे हवत्तीम सभानीकयण 
अनदुान ११ कयोड ८७ राख याजश्व फाॊडपाॊड ९ कयोड २८ राख ४९ हजाय, सशता 
अनदुान ३१ कयोड ९९ राख, सभऩयुक अनदुान १ कयोड मसै गयी अरम आम तपा  ३ 
कयोड २२ राख ३ हजाय ६ सम ४४ रुहऩमा गयी कुर अनभुालनत आम ७४ कयोड ४८ 
राख ४५ हजाय ९ सम ९७ रुहऩमा प्रऺऩेण गयेको छु।मेही आमराई आधायभालन सशता 
अनदुान, सभऩयुक अनदुान, हवशेष अनदुानराई मथावत याखी अरम आमका श्रोतहरुफाट 
अनभुालनत आम ३५ कयोड ६५ राख ७९ हजाय ७ सम ९७ रुहऩमाराई हवषमगत सलभलत, 
वडागत लसलरॊङ्ग, ऩजुीगत खचा, हवलबन्न कोष, चार ुखचाभा हवलनमोजन गयेको छु। 

२. नगयऩालरका लबि फाॊडपाॊड गना लभल्ने यकभ रु. ३५ कयोड ६५ राख ७९ हजाय ७ सम 
९७ रुहऩमाराई आधायभा याखेय चारगुत स्शषाकका रालग मसै साथ सॊरग्न अनसूुचीभा बए 
फभोस्जभ यकभ रु. १७ कयोड ४८ राख ७ हजाय ९ सम ९७ रुहऩमा हवलनमोजन गयेको 
छु। 

३. नभोफदु्ध नगयऩालरकाको वडा प्रशासलनक बवन लनभााणको रालग यकभ रु. ५० राख 
हवलनमोजन गयेको छु। 

४. नगयऩालरका य वडा कामाारम बवन ऩाटेसन, पलनाचय रगामतका रालग यकभ रु. २५ राख 
हवलनमोजन गयेको छु। 



५. नगयऩालरकाभा यहेका हवलबन्न कोषहरुराई यकभ रु. ८३ राख हवलनमोजन गयेको छु। 

६. सॊघीम सयकाय य फागभती प्रदेश सयकायका आमोजनाहरुको म्मास्चङका रालग यकभ रु. ६ 
कयोड ३५ राख ५० हजाय हवलनमोजन गयेको छु। 

७. नगयऩालरका य वडा कामाारमभा आवरमक ऩने हवहवध भेस्शनयी औजायका रालग यकभ रु. 
५ राख हवलनमोजन गयेको छु। 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

८. हवलबन्न हवषमगत ऺेिहरुका रालग यकभ रु. ३ कयोड ९९ राख २२ हजाय हवलनमोजन 
गयेको छु। 

९. हवषमगत ऺेि तपा  हवलनमोजन बएको यकभफाट कृहष तथा ऩश ु हवकास कामाक्रभका रालग 
५० राख, स्शऺा ऺेि १० राख, फार हवकास केररका स्शऺक तथा सहमोगी कामाकतााराई 
थऩ ऩारयश्रलभक यकभ रु. 5000 हजायका दयरे ६५ राख, सॊघीम सयकायको हवद्यारम 
ददवा कामाक्रभराई थऩ प्रबावकायी तथा हवद्याथॉ ऩोषण कामाक्रभका रालग १० राख, 
स्थानीम ऩािमक्रभ लनभााण तथा बाषा प्रवद्धानका रालग २० राख, लडजीटर नभोफदु्ध 
कामाक्रभको रालग १५ राख, मवुा उद्यभस्शरता कामाक्रभका रालग ५ राख, स्वास््म 
शाखासॉग २५ राख, भहहरा स्वमॊसेहवका प्रोत्साहन कामाक्रभका रालग ९ राख ७२ हजाय 
हवलनमोजन गयेको छु। 

१०. भहहरा स्वमॊसेहवका लनवतृ हुॉदा नगयऩालरकाफाट खारी हात नजानी नीलत अनसुाय प्रत्मेक 
भहहरा स्वमॊसेहवका रालग २० हजाय लनवतृ खचा हवलनमोजन गयेको छु। 

११. रस्ऺत वगाहरुको भोलतहवरद ुयोगको उऩचाय गनाका रालग फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

१२. जनताराई स्वास््म सेवाको ऩहुॉचसम्भ ऩमुााउन एम्फरेुरस सेवाराई प्रबावकायी फनाउन फजेट 
हवलनमोजन गयेको छु। 

१३. भहहरा, फारफालरका, दलरत, अशक्त वगा, आददवासी, जनजाती, अल्ऩसॊख्मक जालत हवशेष, 
सेप हाउस रगामतका ऺिेभा फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

१४. नभोफदु्ध उऩहाय घय लनभााणको रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

१५. वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केरर ऺेिभा यकभ रु. ३४ 
राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 



१६. सॊघीम सयकायको अनदुानभा नेऩार जरवाम ु नभनुा कामाक्रभको रालग १ कयोड फजेट 
हवलनमोजन बएको छ। 

१७. नगयऩालरका लबिका फजाय व्मवस्थाऩनको रालग आवरमक हवलनमोजन गयेको फजेट 
हवलनमोजन गयेको छु। 

१८. सडक सौमा फत्ती व्मवस्थाऩनको रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

१९. सॊस्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाह ऺेिको रालग ६१ राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२०. नगय स्तयीम रयॊगयोडको ऩरयकल्ऩनाको सरुुवात गना रमाभऩाहट काउसे आरुफायीचौय 
ऩजुायीटाऩ ु सडकका रालग सॊघीम सयकाय य नभोफदु्ध नगयऩालरकाको सभऩयुक सहकामाभा 
यकभ रु. २ कयोड ५० राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२१. फागभती प्रदेश सयकाय य नभोफदु्ध नगयऩालरकाको सभऩयुक सहकामाभा वडा नम्फय ०४ 
स्स्थत जमटाय जनक भा.हव. चवुाने सडक थऩ कारोऩिेका रालग २ कयोड फजेट हवलनमोजन 
गयेको छु। 

२२. फागभती प्रदेश सयकाय य नभोफदु्ध नगयऩालरकाको सभऩयुक सहकामाभा वडा नम्फय ०५ 
स्स्थत कानऩयु डाॉडागाउॉ हुॉदै हव.हऩ. याजभागा सडकका रालग २ कयोड फजेट हवलनमोजन 
गयेको छु। 

२३. फागभती प्रदेश सयकाय य नभोफदु्ध नगयऩालरकाको सभऩयुक सहकामाभा वडा नम्फय १० 
स्स्थत दाप्चा फसेयी सडक लनभााणका रालग यकभ रु. २ कयोड फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

२४. सम्ऩूणा वडाहरुभा वडागत मोजना तथा कामाक्रभ कामाारवमन गनाका जनसॊख्मा, ऺेिपर य 
याजश्व सॊकरनराई भूर आधाय भालन सिुभा याखी जम्भा एकभषु्ट यकभ रु. ४ कयोड फजेट 
हवलनमोजन गयेको छु।साथै वडागत हवत्तीम सभानीकयण अनदुान २० राखका दयरे सफै 
वडाका रालग एकभषु्ट यकभ २ कयोड २० राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२५. नभोफदु्ध नगयऩालरकाको दाप्चा नगय अस्ऩतारको स्तयोन्नलतका रालग फागभती प्रदेश 
सयकायको हवशेष अनदुान सहमोगभा यकभ रु. ४० राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२६.  एक घय एक धाया कामाक्रभ अरतगात आलथाक वषा २०७९/०८० को रालग नभोफदु्ध 
नगयऩालरका वडा नम्फय ०२ स्स्थत फाॉसखका  रकाईने कुईकेरगाउॉ खानेऩानी मोजनाका 
रालग फागभती प्रदेश सयकायको हवशेष अनदुान सहमोगभा यकभ रु. ४० राख य य वडा 



नम्फय ०३ स्स्थत रप्से  खानेऩानी आमोजनाका रालग यकभ रु. २५ राख फजेट हवलनमोजन 
गयेको छु।मसै सॊघीम सयकायको सहमोगभा वडा नम्फय १० स्स्थत दायेगौडा नभोफदु्ध 
खानेऩानी मोजनाका रालग १ राख, नभोफदु्ध वहृत खानेऩानी आमोजनाका रालग ३ राख, 
वडा नम्फय ०१ स्स्थत ढुॊ गेऩालन-धायाऩानी लरफ्ट खानेऩानी आमोजनाका रालग ७ राख 
हवलनमोजन बएको छ। 

२७. नगयफासीको आमस्तय सधुाय गने उदे्दरम अनरुुऩ आलथाक वषा २०७९/०८० को रालग 
नभोफदु्ध नगयऩालरका वडा नम्फय ११ भा फाख्राऩारन प्रवद्धान कामाक्रभ फागभती प्रदेश 
सयकायको सहमोगभा यकभ रु. १० राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२८. कृहष कामाक्रभको प्रवद्धानका रालग तथा लसचाईको ऩहुॉच ऩमुााई कृहष उत्ऩादनभा वहृद्ध 
ल्माउने उदेरम अनरुुऩ वडा नम्फय ०८ स्स्थत ताके लसचाई कुरोराई फागभती प्रदेश 
सयकायको सहमोगभा यकभ रु. २५ राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

२९.  नगय य वडा सॊजार जोड्ने सडकहरु सॊघीम सयकाय सघन शहयी हवकास कामाक्रभ य 
फागभती प्रदेश सयकायको कामाक्रभ अरतगात नभोफदु्ध नगयऩालरका वडा नम्फय ०२ वडा 
कामाारम देस्ख दरलसङ्ग े जोड्ने सडक स्तयोन्नलत, नभोफदु्ध भथयुाऩाहट सडक स्तयोन्नलत, 
अयलनको याजभागा य हव.हऩ. याजभागा जोड्ने सडक, हव.हऩ. याजभागाको ऩात्रे गाउॉ देस्ख 
नभोफदु्ध नगयऩालरका वडा नम्फय ०२ को कामाारम रकाउनेहऩऩरफोट हुॉदै जवदीफेशी 
सम्भको सडक स्तयोन्नलत, हव.हऩ. याजभागा-दरलसङ्ग-ेऐसेरखुका -दायेगौडा-दाप्चा सडक 
कारोऩि, नभोफदु्ध नगयऩालरका वडा नम्फय ०५ स्स्थत ऩौवा रासकोट शहयी सडक 
स्तयोन्नलत, डम्फयुडाॉडा-हहरेखोरा-पराभेसाॉघ ुसडक, आरूटाय-ढुॊ गेसाॉघ ुसडक आददराई हवशेष 
प्राथलभकता याखी आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

३०. फारभैिी य वातावयणभैिी नगय लनभााणका रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

३१. नगयफासीको सूचना प्राि गने अलधकायराई सयुस्ऺत गनाको रालग ऩिऩलिका, एप.एभ. 
येलडमो, अनराईन लभलडमा प्रवद्धानका रालग आवरमक फजेट व्मवस्थाऩन गयेको छु। 

३२. प्रचलरत काननु फभोस्जभ तोहकएका लनम्न आमस्तय बएका य अलत हवऩन्न वगाहरुको लनशलु्क 
स्वास््म लफभा कामाक्रभ क्रभश सॊचारन गरयदै राग्नका रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन 
गयेको छु। 

३३. नभोफदु्ध नगय घमु्ती स्वास््म ऩरयऺण कामाक्रभका रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको 
छु। 



३४. नगयस्तयीम शैस्ऺक छािवसृ्त्त कोष स्थाऩना गयी एक वडा एक कृहष प्राहवलधक उत्ऩादन 
तथा व्मवस्थाऩनका रालग आवरमक फजेट हवलनमोजन गयेको छु। 

आदयणीम उऩस्स्थत सम्ऩूणा नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

अरत्मभा, 

नभोफदु्ध नगयऩालरकारे हवगतका असर अभ्मास य जनताभखुी कामाक्रभहरुराई लनयरतयता ददई 
आलथाक वषा २०७९/०८० को फजेट तथा कामाक्रभ प्रस्ततु गयेको छ य मस कामाभा सहमोग 
गनुाहनुे सफैभा हाभी आबायी छौँ। मोजना तथा कामाक्रभ तजुाभा गनुा बरदा त्मसको सपर य 
गणुस्तयीम ढॊगरे सभमभा कामाारवमन गनुा हाम्रा रालग चनूौलतको हवषम बएकोरे आगाभी ददनभा 
सपर मोजना कामाारवमनका रालग सवै ऩऺफाट सकायात्भक सहमोगको अऩेऺा गदाछु। हवगतभा 
सॊचालरत आमोजनाहरुरे सभाज रुऩारतयणभा कलत प्रबावकायी यहे हवषम भहत्वऩूणा हो। मस तपा  
ऩलन सफै लनवाास्चत ऩदालधकायीरे ध्मान ददन ुहनुेछ बरदै बावी ददनभा सभदृ्ध य स-ुसॊस्कृत नभोफदु्ध 
नगय फनाउन सफै याजनैलतक दर, नागरयक सभाज, लनजी ऺेि,  हवलबन्न ऩेशागत  सॊघसस्थाका 
भहानबुावहरु, स्शऺक, ऩिकाय रगामत सफै नभोफदु्ध वासीभा हाददाक अहऩर गदाछु। 

भैरे आज प्रस्ततु गयेको फजेटको कामाारवमनरे सभाजवाद उरभखु रोककल्माणकायी याज्म 
व्मवस्थाराई प्रवद्धान गना, सॊघीम सयकाय/प्रदेश सयकायरे लरएको आलथाक वहृद्धको रक्ष्म हालसर गना 
तथा सभदृ्ध नेऩार य सखुी नेऩारीको दीघाकारीन याहष्डम सोचराई साथाक फनाउन सहमोग ऩगु्नेछ 
बन्न े हवश्वास लरएको छु।नभोफदु्धको सरतलुरत एवॊभ ् सभावेशी हवकासभा टेवा ऩमुााउन तथा सफै 
नगयफासीरे सकायात्भक ऩरयवतानको अनबुलूत गने ददशातपा  उरभखु गयाउन मो फजेटरे भहत्वऩूणा 
बलूभका खेल्नेछ बने्न अऩेऺा गयेको छु। 

नभोफदु्ध नगयऩालरकाको दोश्रो नगय सबाको ऩहहरो अलधवेशन सम्ऩन्न गने क्रभभा मोजना तजुाभाका 
हवलबन्न चयणभा सहमोग ऩमुााउन ुहनुे मस नगयका लनवाास्चत सवै जनप्रलतलनलधहरु, कभाचायी, याजनैलतक 
दरका प्रभखु एवॊ प्रलतलनलधहरु, उद्योगी व्मवसामीहरु, प्रास्ऻक व्मस्क्तत्वहरु, नागरयक सभाजका 
प्रलतलनलधहरु, हवलबन्न सॊघ सॊस्थाका प्रलतलनलधहरु, ऩिकाय लभिहरु रगामत सम्ऩूणा शबेुच्छुक 
भहानबुावहरु तथा सम्ऩूणा नगयवासी दाजबुाई तथा दददी फहहनीहरुराई हाददाक धरमवाद ददन 
चाहारछु। उल्रेस्खत नीलत, कामाक्रभ तथा फजेटको सपर कामाारवमनभा सम्फद्ध सफै ऩऺको 
सदासमता यहने छ बने्न हवश्वास सहहत हाभी सफैको सहकामा, सहमोग य सदबावरे भाि मस नगयको 



साभास्जक रुऩारतयण सहहतको आलथाक सभहृद्ध तपा को मािा सपर हनुे सत्मराई आत्भसात गदै 
आगाभी ददनहरुभा ऩलन महाॉहरुको लनयरतय सकृम सहबालगता, सझुाव य सहमोगको अऩेऺा सभेत 
गदाछु । 

जम नभोफदु्ध ! 

धरमवाद ! 

यत्न फहादयु राभा 

नगय उऩप्रभखु 

नभोफदु्ध नगयऩालरका 

बकुण्डेफेशी, काभ्रऩेरािोक, नेऩार  

 

लभलत् २०७९ असाय १० गते । 
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