फेरौयी नगयऩालरकाका नगय उऩप्रभुख श्री जोग याभ चौधयी ज्मूरे
२०७९/०३/१० गते नगयऩालरकाको नवौं नगय सबाभा प्रस्तुत
गनुब
ु एको फजेट फक्तव्म
कामुऩालरका फाट स्स्वकृत लभलत:- २०७९।०३।०८
नगय सबा भा ऩेश लभलत :- २०७९।०३।१०

सम्भालनत सबाका अध्मऺ ज्मू,
नगय सबाका सदस्मज्मूहरू,
मस नगयकामुऩालरकाको कामाुरमका प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतज्मू रगामत अन्म सम्ऩुणु
याष्ट्रसेवक कभुचायी, सुयऺाकभॉ एॊव सॊ चायकभॉ साथीहरू,
सॊ म्फत २०७९ वैशाख ३० गते सम्ऩन्न स्थानीम तह लनवाुचन ऩश्चात नगयऩालरकाको नवौं नगय
सबाभा आगाभी आलथुक वषु ०७९/०८० को रालग फजेट प्रस्तुत गदै छु ।
स्थानीम तहको लनवाुचन ऩश्चात मस नगयऩालरकाको नगय सबाका रालग लनवाुस्चत बई आउनु
बएका तऩाईँ सफै नगय सबाका सदस्म ज्मुहरुराई हार्दु क फधाई व्मक्त गदै आफ्नो अभू ल्म भत र्दई
लनवाुस्चत गयाउनुहन
ु े सम्ऩूणु फेरौयी नगयफासीराई हार्दु क आबाय सभेत व्मक्त गनु चाहन्छु ।
सवुप्रथभ

त

प्रजातन्त्र 

प्रालति,

रोकतन्त्र 

एॊव

गणतन्त्र का

रालग

बएका

ववलबन्न

ऐलतहालसक

जनआन्दोरनहरूभा ज्मानको आहुती र्दने सम्ऩूणु ऻात अऻात सहीदहरूप्रलत हार्दु क श्रधान्जरी व्मक्त
गदु छु ।
स्थानीम तहको लनवाुचन ऩश्चात कामुबाय सम्हारी लनलत, लफधी य कानुनरे र्दएको अलधकाय य
जनताको जनभतको कदय गदै हाभीरे कामु प्रकृमा सॊ चारन गरययहे को सफु ववर्दतै छ ।
सॊ ववधानसबाफाट नेऩारको सॊ ववधान जायी बै स्थानीम तहहरू गठन बए ऩश्चात सफैको ध्मान स्थानीम
तहहरूभा केन्रीत बई यहे को छ । याज्मको ठू रो रगानी अव स्थानीम तहहरूभा ववलनमोस्जत बएको
छ । जनअऩेऺा ऩलन ह्वात्तै फढे को छ । मस ऩरयस्स्थलतभा नगय सबाका सदस्मज्मूहरू अझै फढी
स्जम्भेवाय य सॊ वेदनस्शर हुन जरूयी बएको छ ।
स्थानीम तहहरू सॊ धैबयी सॊ घीम सयकायको अनुदान यकभभा भात्र  बय ऩये य सफै जनअऩेऺा य
आवश्मकता फभोस्जभको ववकास लनभाुण गनु सवकदै न । मसका रालग आन्तरयक श्रोतहरूको
अलबवृवध अऩरयहामु हुन आउॉछ । जनताको कयफाट जनताकै ववकास लनभाुणराई अगालड फढाउनु
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ऩने हुन्छ । मसका रालग याजश्व सॊ करनका ऺेत्र हरू ऩवहचान गयी कयका दामयाहरूराई सभमसाऩेऺ
फढाउॉदै रै जानु ऩने जरूयी बएको छ । मसभा सफैको ध्मान जानेछ बन्ने भै रे अऩेऺा गये को छु ।

सम्भालनत सबाका अध्मऺ ज्मु,
अव भ चारु आलथुक वषुभा मस नगयऩालरका अन्तगुत कामाुन्वमन बएका ववकास लनभाुणका मोजना
तथा कामुक्रभहरूको सॊ स्ऺति वववेचना गनु चाहन्छु ।

वषाुमाभको सुरुवात, आलथुक वषुको अस्न्तभ

सभम सभेत यहे कारे सफै मोजना तथा कामुक्रभहरूराई अऩेऺाकृत रूऩभा कामाुन्वमनभा ल्माउन
नसवकए ऩलन हाम्रा प्रमास हदै सम्भ जायी छन। आउॉदा र्दनहरूभा उल्रेस्खत फभोस्जभका च ुनौतीको
साभना

गदै ,

बएका

कभीकभजोयीहरूको

न्मू नीकयण

गदै

प्रबावकायी

रूऩभा

आमोजना

तथा

कामुक्रभहरूको व्मवस्थाऩन गनु जरूयी यहे को कुया सभेत मस गरयभाभम सबाभा ऩेश गनु चाहन्छु ।

सम्भालनत सबाका अध्मऺ ज्मु,
अफ भ आगाभी आलथुक वषुको रालग मोजना तथा कामुक्रभहरूको तजूभ
ु ा गदाु अऩनाइएका भुख्म
भुख्म ववलधहरूको महाॉहरू सभऺ सॊ ऺेऩभा वववेचना गनु चाहन्छु ।
नेऩारको केन्रीकृत शासन व्मवस्थाराई सॊ घीम शासन व्मवस्थाभा रूऩान्तयण गने गयी नेऩारको
सॊ ववधान जायी बई रागू बएको हाभीहरू सफैराई ववर्दतै छ । सोही लसरलसराभा स्थानीम तहहरूको
दोस्रो लनवाुचन सम्ऩन्न बई लसॊ हदयफायका अलधकाय स्थानीम सयकायहरूभा हस्तान्तयण बईयहे को
ववद्यभान अवस्था छ ।
आगाभी आलथुक वषुका रालग वस्तीस्तयका रालग आवश्मक मोजना तथा कामुक्रभहरू वडा
सलभलतहरूफाट प्राथलभकीकयण गयी फजेट तथा कामुक्रभ तजूभ
ु ा सलभलतभा ऩठाउने व्मवस्था
लभराइएको छ । सो कामु ऩू वु नगयऩालरकाराई सॊ घीम सयकायफाट मस नगयऩालरकाराई आगाभी
आ.व. को रालग लसलरङ उऩरब्ध गयाएको लथमो । उऩ-प्रभुख को सॊ मोजकत्वभा यहे को याजश्व
ऩयाभशु सलभलतफाट कयका दयहरू सवहत आगाभी आलथुक वषुका रालग आन्तरयक आमको प्रऺेऩण
बएको छ । श्रोत अनुभान सलभलतको आन्तरयक आम प्रऺेऩण तथा सॊ घीम

तथा प्रादे स्शक

सयकायफाट प्राति फजेट लसलरङको दामयाभा यही नगयऩालरकाका प्रभुखको सॊ मोजकत्वभा यहे को श्रोत
अनुभान तथा फजेट सीभा लनधाुयण सलभलतरे आगाभी आलथुक वषुका रालग कूर लसलरङ लनधाुयण
गये को लथमो । नगयकामुऩालरकाभा फजेट लनभाुणका रालग ववलबन्न ववषमगत सलभलतहरू तथा ववषमगत
ऺेत्र  सभू हहरूको गठन गरयएको छन । वडा स्तयफाट प्राथलभकीकयण गरय ऩठाएका मोजनाहरूराई
कामुऩालरका अन्तगुतका ववलबन्न सलभलतहरू तथा सभू हरूभा छरपर गयी नगयकामुऩालरकाको
फैठकफाट आगाभी आलथुक वषुको रालग फजेट तजूभ
ु ा गयी कामुऩालरकाको फैठकफाट स्स्वकृत बई
छरपर सवहत ऩारयतका रालग आजको मस सबाभा ऩेश गरयएको छ ।
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सम्भालनत सबाका अध्मऺ ज्मु,
अव भ आगाभी आलथुक वषुका रालग मोजना तथा कामुक्रभहरूको तजूभ
ु ा गदाु लरइएका
आधायहरूराई मस सबा सभऺ ऩेश गनु चाहन्छु । आगाभी आलथुक वषु २०७९/८० को मोजना
तथा कामुक्रभहरू तमाय गदाु लनम्नानुसाय फभोस्जभका आधायहरू लरइएको छ ।


नेऩारको सॊ ववधान



ऩन्रौ ऩञ्च वषॉम मोजना, र्दगो ववकास रऺ २०१६-२०३०



नेऩार सयकायरे ववलबन्न सभमभा गये का लनणुमहरू



सॊ घीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्र ारम य अथु भन्त्र ारमरे फजेट तजूभ
ु ा सम्फन्धभा
जायी गये का लनदे स्शकाहरू तथा लनणुमहरू



स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजूभ
ु ा र्दग्दशुन, २०७८



स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४



आलथुक कामुलफधी २०७६



मस नगयकामुऩालरकारे

ऩारयत भुर लनलत तथा कामुक्रभ य लफलबन्न सभमभा भा ऩारयत गये का

अन्म लनलतहरु,


लफऻहरुको याम सुझाव य ऩयाभशु
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सम्भालनत सबाका अध्मऺ ज्मु,
स्थानीम तहको दोस्रो च ुनाव ऩश्चात मस गरयभाभम सबाभा आगाभी आलथुक वषु २०७९/८० को रालग अनुभालनत आम व्ममको वववयण
ऩेश गने अनुभलत चाहन्छु ।
 आगाभी आलथुक वषुको रालग अनुभालनत कूर फजेट रू. ८८

कयोड ९६ राख ४२ हजाय

आम ब्मम हुने प्रायस्म्बक अनुभान छ

।
क्र.स.
१
२
३
४
५

आम्दानी स्शषुक

क्र.

यकभ

सशतु अनुदान चारु (सॊ घीम
सयकाय)
सभऩुयक अनुदान (सॊ स्घम सयकाय )

१

२४ कयोड ३२ राख

२

२ कयोड ४० राख
१२ कयोड ४५ राख १२

याजश्व वाॉडपाॉड (सॊ स्घम सयकाय )

हजाय
१ कयोड २५ राख ९१

सभालनकयण अनुदान(प्रदे श सयकाय)

खचु स्शषुक

स.

३
४

हजाय

५

यकभ

सॊ घ सभऩुयक अनुदान

४ कयोड ८० राख

प्रदे श सयकाय सभऩूयक अनुदान

१ कयोड ५० राख

सडक फोडु
स्शऺा

६५ राख
२ कयोड

कृवष

२ कयोड ५० राख

ऩशु

१ कयोड १० राख

याजश्व वाॉडपाॉड (प्रदे श सयकाय )

४८ राख ३९ हजाय

आन्तरयक श्रोत न.ऩा

३ कयोड २५ राख

७

साभास्जक सुयऺा बत्ता

१५ कयोड

७

न्मावमक सलभलत

१० राख

८

सभऩुयक अनुदान (प्रदे श सयकाय )

७५ राख

८

भवहरा तथाफारफालरका

१५ राख

९

सडक फोडु

५० राख

९

गत वषुको फाॉकी बुक्तानी

१७ कयोड ७ राख

१०

६

१०

सभालनकयण अनुदान(सॊ स्घम सयकाय)

६
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सशतु अनुदान चारु (सॊ स्घम सयकाय)

४ कयोड ५० राख
२६ कयोड ६५ राख

११
१२

ववशेष अनुदान (प्रदे श सयकाय )

२५ राख

११

सशतु अनुदान ऩूस्जगत(सॊ घीम

१२

प्रशासलनक खचु

१५ कयोड

साभास्जक सुयऺा बत्ता

१५ कयोड

सयकाय )

२ कयोड ३३ राख

१३

ववशेष अनुदान (सॊ घीम सयकाय )

२ कयोड ५० राख

१३

स्वास््म

१४

आ.ल्मा

६ कयोड

१४

ववशेष अनुदान (सॊ घीम सयकाय )

१५

तयाई भधे श सभृवध कामुक्रभ

४० राख

१५

ववशेष अनुदान

१६.

साभास्जक सुयऺा

१५ कयोड

१६
१७
१८

जम्भा

८८ कयोड ९६ राख ४२
हजाय
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२ कयोड
२ कयोड ५० राख

(प्रदे श सयकाय )

२५ राख

सहकायी ववबाग

५ राख

ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष

१ कयोड
४ कयोड ७६ राख ४२

नगय स्तयीम मोजनाहरु

हजाय

१९

वडा न १

२३ राख ६४ हजाय

२०

वडा न २

४० राख ७६ हजाय

२१

वडा न ३

३८ राख ८ हजाय

२२

वडा न ४

३८ राख २४ हजाय

२३

वडा न ५

४६ राख २४ हजाय

२४

वडा न ६

४९ राख ३२ हजाय

२५

वडा ७

२६ राख १२ हजाय

२६

वडा न ८

४२ राख ९६ हजाय

२७

वडा न ९

४३ राख ७२ हजाय

२८

वडा न १०

५० राख ९२ हजाय

२९

तयाई भधे श सभृवध कामुक्रभ
जम्भा

४५ राख
८८ कयोड ९६ राख ४२
हजाय

चारु तपु
 आगाभी आलथुक वषुका रालग चारू तपु कूर ६४ कयोड ५५ राख फजेट ववलनमोजन गये को छु
।
 आगाभी आलथुक वषुका रालग चारू खचु तपु ववलनमोजन फजेट भध्मे प्रशासलनक खचुका रालग
कूर १५ कयोड

ववलनमोजन गये को छु । मसभा कभुचारयको सुलफधाभा सॊ घीम सयकायरे थऩ

गये को सुलफधाको व्मवस्था गरयएको छ । जुन सेवा सुलफधा स्थालनम लनकामका कभुचायीरे
ऩाएका छन सो सुलफधा अन्म लनकाम फाट मस नगयऩालरका को सेवा भा आमका कभुचायी राई
ऩलन उऩरब्ध गयाईने छ । मस भध्मेफाट नगयऩालरका अन्तगुत यहे का सम्ऩूणु कभुचायीहरूको
तरफ बत्ता तथा कामाुरम सञ्चारन खचु य ऩुस्जगत खचु सभेत प्रस्ताव गरयएको छ। सेवा फाट
अरग हुन चाहने कभुचायीको रालग मस आ.फ.भा आफश्मक यकभ छु ट्याईएको छ। चारू खचु
तपु नै लनवाुस्चत जनप्रलतलनधीहरूको तरफ का रालग ब्मफस्था गरयएको छ । ऩदालधकारयको
रालग लफयालभ उऩचाय, दुधट
ु ना लफभा जस्ता

कामुक्रभ ल्माउन ऩलन जरुयी दे खेको छु । आगाभी

आलथुक वषुभा सफै उऩबोक्ता सलभलतहरूको रालग तालरभ तथा अलबभुकयण लनयन्तय उऩरब्ध
गयाइने छ । मसराई थऩ प्रबावकायी फनाईने छ।जसफाट हारका र्दनहरूभा दे स्खएको
आमोजना व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्मौरको अन्त्म तथा बुक्तानी प्रकृमाभा सफै उऩबोक्ता
सलभलतहरूराई सहजता ऩैदा हुनेछ । आगाभी आलथुक वषुभा सफै वडा कामाुरमहरूराई सू चना
भै त्र ी फनाइनेछ । सफै वडा कामाुरमहरूभा इभेर इन्टयनेटको प्रफन्ध गरयनेछ । स्थानीम
तहहरूफीचको अनुबव आदान प्रदान गनुको रालग ऩदालधकायीहरू सभेत कामुयत कभुचायीहरूराई
अध्ममन भ्रभणको अवसय प्रदान गरयनेछ । मसरे गदाु स्थानीम तहहरू फीचको हार्दु कता तथा
सेवा प्रवाहभा सभानता ऩैदा हुनेछ ।
 साभास्जक सुयऺा तपु रु १५ कयोड ववलनमोजन गरय ज्मेष्ठ नागरयक,एकर भवहरा, अऩाॊग,दलरत
राई साभास्जक न्माम य सॊ यऺण प्रदान गये को छु ।

ऩुॊस्जगत तपु
ॉ ीगत खचु रू. २४ कयोड ४१ राख ४२ हजाय
 आगाभी आलथुक वषुका रालग कूर ऩूज
ववलनमोजन गये को छु । स्थानीम तहरूको कामाुन्वमन ऩश्चात जनताहरूभा धेयै अऩेऺाहरू फढे य
आएका छन् । वस्ती फस्तीभा स्थानीम तहको अनुबूलत ऩु-माउनु छ । त्मसै रे आगाभी आलथुक
वषुका रालग हये क वडाहरूको सभनुऩालतक लफकाश का रालग आफश्मक श्रोत सुलनस्श्चतता गयी
सोही

वडा

अन्तगुतफाट

जनताहरूरे

प्रस्ताव
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गयी

ऩठाइएका

अलधकाॊश

आमोजना

तथा

कामुक्रभहरूराई

प्रस्ताव गरयएको छ

आमोजनाहरूभा कूर


।

वडा स्तयफाट प्राथलभकीकयण गयी आएका

४ कयोड खचु हुने प्रायस्म्बक अनुभान छ ।

मस नगयऩालरकारे आ.फ.

२०७९\०८० भा तमाय

गये का

सफै

अधुया मोजना तथा

कामुक्रभराई लनयन्तयता र्दएको छु । वडास्तयफाट छनौट बई आएका अन्म मोजनाहरूराई
श्रोतरे भ्माएसम्भ कामुऩालरकाको फै ठकफाट थऩ फजेट ववलनमोजन प्रस्ताफ गरयएको छ ।
जनताका सफै अऩेऺाहरूराई एकै वषुभा सम्ऩूणु रूऩभा सॊ वोधन गनु कठीन हुने बएकारे
जनस्तयफाट छनौट बई आएका तय आगाभी आलथुक वषुका रालग वजेट ववलनमोजन हुन नसकेका
मोजना तथा कामुक्रभहरूराई प्राथलभकताका आधायभा प्रदे श सयकाय तथा सॊ घीम सयकायभा
लसपारयस साथ ऩठाउने व्मवस्था लभराईएको छ ।


प्रत्मेक वडा स्तयफाट

लसपारयस बई आएका मोजनाहरूको नाभावरी अनुसूचीभा उल्रेख

गरयएको छ ।

ववषमगत शाखा तपु


प्रत्मेक वडा फाटै दलरत ,आर्दफासी जनजाती, भवहरा, फारफारफालरका जस्ता रस्ऺत फगुको
रालग आफश्मक ब्मफस्था गये को छु । जसभा नगयऩालरकारे ऩलन

थऩ फजेट को ब्मफस्था

गये को छु ।
 स्वास््म सेवा राई प्रबावकायी य गुणस्तरयम स्वास््म सेवा फनाउन २ कयोड लफलनमोजन गये को
छु ।
 स्शऺाको गुणस्तय वृवध गनुको रागी स्शऺा शाखाका रागी २ कयोड लफलनमोजन गये को छु ।
 कृवष ऺेत्र को ववकास गरय नगयऩालरकाराई कृवष उऩजको हफको रुऩभा स्थावऩत गनु २ कयोड
५० राखको फजेट व्मवस्था गये को छु ।


ऩशु लफकास कामुक्रभ को रालग



भवहरा वहॊ साको अन्त्म, फारलफफाह भुक्त नगयऩालरका, साथै भवहराको
सहबलगता अबीफृवधका रालग

१ कयोड १० राख यकभ लफलनमोजन गये को छु ।
नेतत्ृ वलफकाश तथा

भवहरा लफकास कामुक्रभ अन्तयगत १५ राख यकभ लफलनमोजन

गये को छु ।
 फेरौयी नगयऩालरकाको न्मावमक सलभलतका रालग १० राख लफलनमोजन गये को छु ।
 फेरौयी नगयऩालरकाको सहकायी ऺेत्र को ववकासका रालग ५ राख ववलनमोजन गये को छु ।
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नगय स्तयीम मोजना तपु
नगय स्तयीम मोजना तपु कुर ४ कयोड ७६ राख ४२ हजाय ववलनमोजन गये को छु । साथै नगय
ु ीभा यास्खएको छ ।
स्तयीम मोजना तथा कामुक्रभहरु अनुसच
 लफऩद ब्मफस्थाऩन कोषभा १ कयोड ववलनमोजन गरयएको छ ।
 लफकासभा सहकायीता य साझेदारयताको रालग

३ कयोड १५ राख यकभ फयाफयको सभऩुयक

कोषको ब्मफस्था गये को छु ।
 धभु सॉस्कृलतको

प्रवधुन य ववकास आजको अऩरयहामु आवश्मकता हो । मसको रालग भस्न्दय

व्मवस्थाऩन तथा अन्म ऩुफाुधाय लनभाुणका रालग आफश्मक फजेट ववलनमोजन गये को छु ।
 मस नगयऩालरकाको सभग्र ववकास तथा सभृवधभा टे वा र्दन लफलबन्न रस्ऺत

मोजना तथा

कामुक्रभहरू प्रस्ताव गरयएको छ ।
 मस नगयऩालरका अन्तगुतका सम्बाव्म ऺेत्र हरूको ऩवहचान गयी Home Stay फनाउनको रालग
जनताको सहबालगताभा कामुक्रभ अस्घ फढाउन आफश्मक फजेटको व्मवस्थाऩन गये को छु ।

सम्भालनत नगय सबाका अध्मऺ ज्मु,
नगयऩालरकाको सेवाप्रवाह तथा ववकास लनभाुणको गलतराई लछटो छरयतो य जनभुखी फनाउनको रालग
कामाुरम व्मवस्थाऩन एक भहत्वऩूणु अवमव हो । आगाभी आलथुक वषुको प्रायम्बभै जनताराई अनुबूलत
हुने प्रकायरे सकेसम्भ सफै वडा कामाुरमहरूराई व्मवस्स्थत फनाउने कामुको प्रायम्ब गरयनेछ । अझै
ॉ ीगत तपुका सफै खचु शीषुकका ववस्तृत वववयणहरू मसै फजेट वक्तव्म साथै अनुसूचीभा
चारू तथा ऩूज
सॊ रग्न याखी सफै सदस्म भहानुबावहरूराई उऩरब्ध गयाईएको अफगत गयाउदै ववस्तृत वववयण
अनुसूचीहरूफाट हे नह
ु न
ु सभेत ऩुन: सादय लनवेदन गदु छु ।
स्वस्थ य अनुशालसत स्जफनका रालग खेरकुद

बन्ने नायाका साथ थऩ खेर प्रस्शऺक व्मवस्था गरयनेछ ।

मस भध्मेफाट स्शऺा य स्वास््म,कृषी, भवहरा फारफालरका,लसचाई, रगामतका

भन्त्र ारम अन्तगुतका

ववलबन्न कामुक्रभहरूको प्रस्ताव गरयएको छ । सो सम्फन्धी ववस्तृत वववयण अनुसूचीभा सॊ रग्न छ ।
मस शीषुक अन्तगुतको फजेट सशतु अनुदान तपुको बएको य सो सम्फन्धी प्रस्ताववत कामुक्रभ अथु
भन्त्र ारमफाट प्राति हुन आएकारे सोही प्रस्तावराई हुफहू सबाभा लनणुमाथु ऩेश गरयएको छ ।

सम्भालनत नगय सबाका अध्मऺ ज्मु,
प्रस्ताववत मोजना तथा कामुक्रभहरूको सपरता वमनीहरूको प्रबावकायी कामाुन्वमभा बय ऩदु छ । तसथु,
प्रस्ताववत मोजना तथा कामुक्रभहरूको प्रबावकायी तथा व्मवस्स्थत कामाुन्वमनभा मस नगयऩालरका
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अन्तगुतका सम्ऩूणु याजनीलतक दर, नागरयक सभाज, स्थानीम वुवधस्जवी, नगयऩालरकाफासी सम्ऩूणु
दाजुबाइ र्ददीफहीनीहरूको उल्रेख्म सहमोग यहने छ बन्ने अऩेऺा लरएको छु ।

अन्त्मभा,
फजेट तजूभ
ु ाको दौयान अभू ल्म सहमोग प्रदान गनुह
ु न
ु े सम्ऩूणु टोरफस्तीफासी जनताहरू, वडा सलभलत, वडा
अध्मऺ

रगामत

सदस्म

ज्मू हरु,

ववलबन्न

सलभलतहरूका

सदस्म

ज्मू हरू,

ववषमऺेत्र गत

सभू हका

सदस्मज्मू हरू, नगय कामुऩालरकाका सफै सदस्म ज्मू हरू याजलनलतक दर रगामत भहत्त्वऩूणु भागुदशुनका
रालग श्रदम नगयऩालरका प्रभुख ज्मूराई हार्दु क धन्मवाद व्मक्त गदु छु ।
साथै ,

फजेट

तजूभ
ु ाको

लसरलसराभा

प्राववलधक

तथा

अन्म

व्मवस्थाऩकीम

सहमोग

ऩु-माउनुहन
ु े

नगयऩालरकाका कभुचायी तथा वडा कामाुरमका वडा सस्चव एवॊ सम्ऩूणु कभुचायीहरूराई धन्मवाद र्दन
चाहन्छु ।

धन्मवाद ।
प्रस्तुतकताु
जोगयाभ चौधयी
नगय उऩप्रभूख
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