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जयपथृ्वी नगरपालिकाका उप-प्रमुख श्री जुना जाग्री  ज्यूिे 
२०७८/०३/१०  गते नगरपालिकाको  नगर सभामा प्रस्तुत गनु ुभएको 
बजेट बक्तव्य 

सभाका अध्यक्ष महोदय , 

नगर सभाका सदस्यज्यहूरू, 

 

नगर सभा सचिव लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कममिारी तथा बिकास साझदेार र 
संिारकमी ममत्रहरू, 

 

सिम प्रथम कोबिड-१९ को कारणले ज्यान गुमाउन ु हुने प्रतत हार्दमक श्रदासमुन 
तथा उपिारमा रहन ुभएका सिकैो मसघ्र स्वास््य लाभको कामना ब्यक्त गदमछु 
।  
यस नगरपामलकाको गररमामय सभामा तनिामचित भए देखी तथा  आगामी 
आचथमक वर्म २०७८/०७९ को लाचग िजेट प्रस्ततु गने जजम्मेवारी  पाउँदाको 
ऐततहामसक अवसरलाई महत्वपणुम ठानकेी  छु ।  ववगत ४ िर्म देखख आजका 
ममततसम्म नगरपामलकाको आचथमक,सामाजजक तथा  भौततक बिकासमा टेवा 
र्दनहुुने  सभाका सि ै  सदस्यहरूलाई सहृदय धन्यिाद र्ददै िाँकक कायमकाल 
सफल ,सनुौलो र जनवप्रय िनोस भन्न ेशभु-कामना व्यक्त गदमछु ।  

 

साथ ै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र देखख संतियता प्राजततका लाचग भएका 
ववमभन्न ऐततहामसक जनआन्दोलनहरूमा ज्यानको िाजी लगाउने  सम्पणूम 
ज्ञात,अज्ञात  महान शर्हदहरू प्रतत हार्दमक श्रद्दान्जली अपमण  गदमछु । 
शर्हदहरूको सपना परूा गने यस महत्वपणुम िडीमा तपाईँ हामी सिलैाई उत्साह 
र जनमाया  ममलोस,् भन्ने  कामना समेत गनम िाहन्छु ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

सदुरुको सनु्दरता र गौरव िोकेको यस नगरपामलकाले उपलब्ध साधन श्रोतको 
प्रभावकारी रूपमा उपयोग गनम सक्ने हो भने यस नगरपामलकालाई एक समदृ्द 
नगरपामलका िनाउन सककने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन ् ।जसमा सिकैो 
साथमक भमूमका आिश्यक छ ।  
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यसका लाचग नगरपामलका अन्तगमत कियामशल सम्पणूम राजनीततक दल तथा 
आम सवमसाधारण लगायत सि ैसरोकारवालाहरूको उलेख्य कदमका लाचग  यस ै
सभा माफम त ् अनरुोध गनम िाहन्छु । साथ ै जनअपेक्षा मात्र ै नभई कोववड-१९ 
प्रभाव अझ ैिढ्दो िममा छ । यस पररजस्थततमा नगर  सभाका सदस्यज्यहूरू 
अझ िढी जजम्मेवार र संवेदनमशल हुन जरूरी भएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

अव म िाल ूआचथमक वर्ममा यस नगरपामलका अन्तगमत कायामन्वयन भएका 
ववकास तनमामणका योजना तथा कायमिमहरूको संक्षक्षतत वववेिना गनम िाहन्छु ।  

 नगरपामलकाका  ठुला योजनाहरू कायामन्वनको अजन्तम िरणमा रहेका 
छन ्। 

 उपभोक्ता सममततिाट हुने कायम लगभग सम्पन्नको िरणमा छन ्। 
 वडा कायामलय तथा शहरी स्वास््य संस्थाहरु  सम्पन्न  हुदै हस्तान्तरण 

को िरणमा  छन ्। 
 संतिय र प्रदेश समपरुक र बिशसे अनदुानका योजनाहरु कायामन्वयनको 

िरणमा छन । 
मलूतः िाल ु आचथमक वर्मको योजना कायामन्वयनमा देहाय िमोजजमका 
व्यवधानहरू रहन गएः 

 भौगोमलक कर्ठनाई , 

 सामग्रीको कमजोर  उपलब्धता , 

 कोववड –१९ को प्रभाव र लक डाउन जारर रहन ु, 

 मनसनुको तछटो प्रभाव पनुम  

आउँदा र्दनहरूमा उल्लेखखत िमोजजमका कमीकमजोरी र प्रभावको न्यनूीकरण 
गदै प्रभावकारी रूपमा आयोजना तथा कायमिमहरूको व्यवस्थापन गनम जरूरी 
रहेको कुरा समेत यस गररमामय सभामा पेश गनम िाहन्छु ।  
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अध्यक्ष महोदय, 

अि म आगामी आचथमक वर्मको लाचग योजना तथा कायमिमहरूको तजूममा गदाम 
अपनाइएका मखु्य मखु्य ववचधहरूको यहाँहरू समक्ष संके्षपमा वववेिना गनम 
िाहन्छु ।  

संतियता लोकतन्त्र जनतामा तनर्हत सावमभौम सत्ता र संववधानको ममम र 
स्थानीय शासनको ममम िमोजजम हामम अगाडी िढेको सिमैा बिर्दत ैछ  । जुन  
आजको आिश्यकता पतन हो । स्थानीय सरकारहरूको गठन पश्िात यर्ह 
आर्ाढ मर्हना १० गत े मभत्र स्थानीय सरकारहरूले आगामी आचथमक वर्मका 
लाचग नीतत, योजना तथा कायमिहरु आ-आफ्नो सभामा पेश गनुम  पने काननूी 
व्यवस्थाको सम्मान पतन उवत्तकै आिश्यक छ ।  

 

कोववड १९ को प्रभावले िहृत छलफल हुन ्नसके पतन आगामी आचथमक वर्मका 
लाचग वडा स्तरिाट  योजना तथा कायमिमहरू तयार भई वडा सममततहरूले ती 
योजना तथा कायमिमहरूलाई प्राथममकीकरण गरी िजेट तथा कायमिम तजूममा 
सममततमा पठाउने व्यवस्था ममलाइएको चथयो  । सो कायम पवूम नगरपामलकाले 
संिीय  र प्रदेश सरकारिाट यस नगरपामलकालाई आगामी आ.व. को लाचग 
िजेट मसमा  उपलब्ध गराएको चथयो । उप- प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको 
राजश्व परामशम सममततिाट करका दरहरू सर्हत आगामी आचथमक वर्मका लाचग 
आन्तररक आय रु. ९३ लाख ३३ हजार   प्रके्षपण भएको छ । श्रोत अनमुान 
सममततको आन्तररक आय प्रके्षपण तथा संिीय  र प्रदेश सरकारिाट प्रातत 
िजेट मसमाको दायरामा रही नगरपामलकाका प्रमखुको संयोजकत्वमा रहेको श्रोत 
अनमुान तथा सीमा तनधामरण सममततले आगामी आचथमक वर्मका लाचग कूल श्रोत   
रु. ४८ करोड ७८ लाख ४६ हजार तनधामरण गरेको चथयो ।  यो संिीय र प्रदेश 
समपरुक तथा ववशरे् अनदुान िाहेकको िजेट मसमा हो । नगर कायमपामलकामा 
िजेट तनमामणका लाचग ववमभन्न ववर्यगत सममततहरू तथा ववर्यगत/ के्षत्रगत 
सममततहरूको तनरन्तरता कायम ै छन  । वडा स्तरिाट प्राथममकीकरण गरर 
पठाएका योजनाहरूलाई कायमपामलका अन्तगमतका ववमभन्न सममततमा छलफल 
गरी नगर कायमपामलकाको िठैकिाट आगामी आचथमक वर्मको लाचग िजेट तजूममा 
गरी कायमपामलकाको िठैकिाट स्वीकृत  भई पाररतका लाचग आजको यस 
सभामा पेश गररएको छ ।  
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अध्यक्ष महोदय, 

अव म िाल ूआचथमक वर्म समाजतत हुन ैलाग्दा यस आचथमक वर्मको संशोचधत 
खिम वववरण पेश गने अनमुतत िाहन्छु । िाल ुआ.ि. मा जम्मा िजेटमा आय 
अनमुान तथा बितनयोजन  ६३ करोड ८ लाख ८६ हजार ४ सय २४ रुवपया  
भएकोमा रु ३७ करोड ३८ लाख ९२ हजार १ सय ३० भई जम्मा खिम ६० 
प्रततशत भएको छ ।  

िाल ुआ.ि. को िजेटमध्ये असार मसान्त सम्म खिम हुन नसकेको ससतम िजेट 
किज गरी नेपाल सरकारको संचित कोर्मा र अन्य रकम नगरपामलकाको 
संचित कोर्मा जम्मा हुने व्यवस्था ममलाईएको छ । िाल ु आचथमक िर्ममा 
सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कायमिम िमागत रुपमा सम्पन्नको लाचग 
तनरन्तरताको लाचग सभा समक्ष पेश गदमछु । 
अध्यक्ष महोदय , 

अव म आगामी आचथमक वर्मका लाचग योजना तथा कायमिमहरूको तजूममा गदाम 
मलइएका आधारहरूलाई यस सभा समक्ष पशे गनम िाहन्छु । 
जसमा  आगामी आचथमक वर्म २०७८/०७९ को योजना तथा कायमिमहरू तयार 
गदाम तनम्नानसुारका आधारहरू मलइएको छन।्  

 नेपालको संववधान 

 संिीयताको ममम  

 पन्रौ आवचधक योजना 
 र्दगो बिकाशका लक्ष्य  

 संतिय र प्रदेश  सरकारका नीतत िजेट तथा कायमिम  

 संिीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अथम मन्त्रालयले 
िजेट तजूममा सम्िन्धमा जारी गरेका तनदेमशकाहरू , तनणमयहरू,तनदेशनहरु  

 स्थानीय तहको योजना तथा िजेट तजूममा र्दग्दशमन, २०७५ 

 संतिय र सदुरूपजश्िम प्रदेश सरकारका आ.ि. २०७८/०७९ का नीतत ,िजेट 
तथा कायमिम   

 िजेट तजूममा सम्िन्धमा यस नगरपामलकाका  तनणमयहरु  

 

अध्यक्ष महोदय, 
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अव म यस गररमामय सभामा आगामी आचथमक वर्म २०७८ /७९ को लाचग 
अनमुातनत िजेट पेश गने अनमुतत िाहन्छु । आगामी आचथमक वर्मको लाचग 
अनमुातनत कूल िजेट रू. ५१ करोड ५२ लाख ८० हजारको  अनमुान  गररएको 
छ । जस मध्ये संिीय सरकारिाट ववत्तीय समानीकरण अन्तगमत प्रातत 
१३करोड२५ लाख , संिीय सरकारिाट प्रातत सशतम अनदुान तफम  कूल २५ करोड 
५५ लाख ,संिीय समपरुक  ५१ लाख, संिीय बिशसे अनदुान  ५० लाख ,संिीय 
राजश्व  िाँडफाँडमा ७ करोड ९० लाख २७  हजार , प्रदेश सरकार िाट  ववत्तीय 
समानीकरण ९६ लाख ६०  हजार ,प्रदेश  राजश्व  िांडफांड १८  लाख २६  हजार 
, प्रदेश सरकारको बिशसे अनदुान ५० लाख,समपरुक अनदुान १करोड २३ लाख 
३४  हजार र नगरपामलका को  आन्तररक आयश्रोत तफम  ९३  लाख ३३  हजार 
अनमुान गररएको छ । 
 

आगामी आचथमक वर्मका लाचग िाल ूखिम तफम  कूल  ७  करोड  ९०  लाख २७ 
हजार सदुरूपजश्िम सरकारको प्रदेश राजस्व िांडफांड को १८  लाख २६ हजार,  

आन्तररक आयको ९३ लाख ३३ हजार गरर जम्मा ९ करोड १ लाख ८६ हजार  

प्रस्ताव गरेको छु । यस मध्येिाट नगरपामलका अन्तगमत रहेका सम्पणूम 
कममिारीहरूको  संतिय र प्रदेश  सरकारले कायम गरेको तलिमान तथा 
मापदण्डका  आधारमा तलि तथा भत्ता, अन्य थप सबुिधा  र सोर्ह अन्तगमत 
कायामलय सञ्िालन खिम प्रस्ताव गररएको छ । िाल ूखिम तफम  न ै तनवामचित 
जनप्रतततनधीहरूको लाचग सेवा सबुिधा  समेत प्रस्ताव गररएको छ ।  

आगामी आचथमक वर्मका लाचग कूल पूँजीगत खिम संतिय ववत्तीय समानीकरण रू. 

१३  करोड २५  लाख, संतिय  समपरुक  ५१ लाख  बिशसे अनदुान  ५० लाख,  

प्रदेश िाट प्रातत समपरुक अनदुान  १ करोड २३ लाख ३४ हजार ,बिशसे अनदुान 
५०लाख र प्रदेश ववत्तीय समानीकरण ९६  लाख ६०  हजार गरर जम्मा १६ 
करोड ९५ लाख ९४ हजार  र आन्तररक िित िाटको रकम समेत प्रस्ताव 
गररएको छ । यस ैमध्ये िाट आगामी आचथमक वर्मका लाचग सि ै  वडाहरूको 
लाचग जम्मा रकम रु.३ करोड ४१ लाख ९१ हजार बितनयोजन गररयको छ र 
प्रत्येक  वडा सममततले  प्रस्ताव गरी पठाइएका आयोजना तथा कायमिमहरूलाई 
प्राथममकताका आधारमा  प्रस्ताव गररएको छ । वडा स्तर छनौट भई आएका 
तर आगामी आचथमक वर्मका लाचग वजेट ववतनयोजन हुन नसकेका योजना तथा 
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कायमिमहरूलाई प्राथममकताका आधारमा प्रदेश सरकार तथा संिीय सरकारमा 
मसफाररस साथ पठाउने व्यवस्था ममलाईएको छ । प्रत्येक वडा स्तरिाट िजेट 
मसमा  िमोजजम  मसफाररस भई आएका योजनाहरूको नामावली अनसुिूीमा 
उल्लेख गररएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 
अि म के्षत्रगत िजेट प्रस्ततु गने अनमुतत िाहन्छु । 
१)बिर्यगत के्षत्र  

देहाय िमोजीम के्षत्रगत िजेट बितनयोजन गररएको छ  

 कृवर् के्षत्रमा ६० लाख बितनयोजन भ ैजसका मखु्य कायमिम  

 िागिानी बिकास   

 खाद्यान्न िामल ववकास र नमनुा  सहकारी  ववकास  

 मल ढुवानीमा  

 याजन्त्रकरणमा  

 पश ुबिकासमा  २० लाख बितनयोजन  भ ैजसका मखु्य कायमिम 

 पश ुस्वास््यसेवा संिालन  

 पश ुनश्ल सधुार कायमिम  

 दधुमा आत्मतनभमर कायमिम  

 तनशलु्क पश ुस्वास््य मशववर संिालन  

 मशक्षामा ५० लाख बितनयोजन गरर जसका मखु्य कायमिम 

 साक्षारता नगरपामलका िोर्णा  

 बिद्यालय सिन अनगुमन र शकै्षक्षक प्रोफाईल तनमामण  

 िकैजल्पक शकै्षीक मसकाई कायमिम  

 बिद्यालय समायोजन तथा दरिन्दी ममलान  

 एउटा बिद्यालयलाइ नमनुा बिद्यालयका रुपमा बिकास गररने  

 स्थानीय पाठ्यिम तथा सामग्री तनमामण  

 मर्हला बिकाशमा २० लाख बितनयोजन गरर जसका मखु्य कायमिम 

 मर्हला र्हसंा अन्त्य  

 ककशोरीका लाचग जजिनोपयोगी  कायमिम  

 ककशोरी आत्मरक्षा तामलम  
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      ड.) स्वास््यमा ५० लाख बितनयोजन गरर जसका मखु्य कायमिम 

 जनशजक्त सशजक्तकरण 

 महामारी तनयन्त्रण  

 जेष्ट्ठ नागररक तनशलु्क उपिार किहरी र िरदैलो  कायमिम  

 स्वास््य संस्था सरु्िचधकरण कायमिम  

 एकीकृत िमु्ती कायमिम  

 ि) सिूना प्रबिचधमा १० लाख  

 टेक्नोहि को तनरन्तरता  

 डाटा पोटमलको तनरन्तरता  तथा मसमस क्यामरा जडान  

 सिुना ब्यिस्थापन  

 छ) न्यातयक  तनरोपणका लाचग  १२ लाख बितनयोजन भ ैमखु्य कायमिम  

 न्यातयक इजलास तनमामण  

 न्यातयक ब्यिस्थापन  

 न्यातयक सहजता 
२) कोववड -१९ कोर्  

  गत वर्मको कोर्लाई थप नगरी तनरन्तरता प्रदान  गररएको छ । 
३) नगरपामलकाका समपरुक कोर् 

      १ करोड ५० लाख  बितनयोजन गररएको छ । 
४) नगर भौततक पवूामधार बिकासका लाचग  

 वाडम जोड्ने सडकको स्तरोन्नतत  

 एक िर एक धारा तनरन्तरता थप वाडम मा ववस्तार  

 मसिाई पोखरी तनमामण  

 िकैजल्पक उजाम ववकास  

५) संतिय बिशरे् अनदुानका योजना  

 िाल उद्यान तनमामण का लाचग  ५० लाख , 

 ६) संतिय समपरुक अनदुानका योजना  

 लौठीछडा खानेपानी तनमामण  ५१ लाख  

 

७) प्रधानमन्त्री रोजगार तथा यवुारुप  पहल  कायमिम  
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 यस अन्तगमत िाल ुखिम १९ लाख ८८ हजार  

 पुँजीगत  तफम  ८८ लाख १२ हजार गरर जम्मा  १ करोड ८ लाख  
बितनयोजन गररएको छ । 

 कायम प्रगततको आधारमा थवपने रकम रु ४९ लाख ८५ हजार  

८) प्रदेश समपरुक अनदुानका योजना   

 िसपाकम  तनमामण ६१ लाख ९७ हजार 
 गोरेपाटन पयमटन ववकास  लगायत ६१ लाख ३७ हजार    

९) प्रदेश बिशरे् अनदुानका योजना   

 सिेुडाकालाढँुगा पोमलहाउस तनमामण २५ लाख  

 पखुौली मसिाई २५ लाख  

१०) लक्षक्षत कायमिम  

 उप मेयर मर्हला उधमी  कायमिम  

 एकल मर्हला उद्यम बिकास  

 मर्हला र्हशंा न्यनूीकरण  

११) यवुा तथा खेलकुद  

 नगर प्रमखु खेलकुद  

 यिुा शसजक्तकरण  

 यिुा  पररिालन  

१२) सामाजजक सरुक्षा तथा व्यजक्तगत िटना दताम सचुरकरण पररयोजना  

 िटना दताम लगायत ववमभन्न कायमिममा  २३ लाख  

१३) बिबिध  

 योजना उपकरण खररद  

  ववमभन्न क्षेत्रको DPR तनमामण  

 सांकृततक सम्पादाको संरक्षण तथा पनुतनममामण  

 

१४) नगरपामलकाको दातयत्वमा रहेका कोर्  

 कममिारी कल्याण कोर्मा  ३० लाख  

 ववपद ब्यिस्थापन कोर्मा ६ लाख , 

 मर्हला सरुक्षक्षत तथा लैंचगकर्हशंा  तनवारण  कोर्मा  १ लाख र अन्य 
,मानि संशाधन बिकाश कोर्,मर्हला िालिामलका बिशरे् कोर् , िातावरण 
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ववकास कोर् ,गररिी तनवारण कोर् कृवर् बिकाश कोर्मा २ लाख गरर 
जम्मा ३९ लाख  

 सडक नाटक ,बिद्यालय पाश्वचित्र तनमामण िाल बििाह दरुव्यवहार 
सम्िजन्ध ड्रामेर्टक पी.एस.ए. तनमामण समग्र नगरपामलका,िालमतै्री स्थानीय 
सशुासन संिालन ,GESI ,अडडयो तनमामण  तथा परामशम सेवाको लागी 
जजम्मेवारी सरर आउने िित िजेट िाट  आिस्यक रकमको व्यवस्था 
गररनछे । 

१५) सामाजजक ववकास यतुनसेफ र िहुके्षत्रीय पोर्ण तथा बिकाश साझदेार  
सहायता  

 मात ृतथा नव मशस ु/ िाल  स्वास््य ६  लाख  , 

 खानेपानी र सरसफाई तथा अन्य  २७  लाख ५०  हजार  

गरर जम्मा ३३ ;लाख ५० हजार  

 िहु के्षत्रीय पोर्णमा  २७ लाख  बितनयोजन गररएको छ । 
सभाका अध्यक्ष महोदय 

नगरपामलकाको सेवाप्रवाह तथा ववकास तनमामणको गततलाई तछटो छररतो र 
जनमखुी िनाउनको लाचग कायामलय व्यवस्थापन एक महत्वपणूम अवयव हो । 
आगामी आचथमक वर्मको प्रारम्भम ै जनतालाई अनभुतूत हुने प्रकारले सि ै वडा 
कायामलयहरूलाई व्यवजस्थत िनाई आफ्न ैवडा कायामलय िाट सेवा प्रिाह आरम्भ 
गररनछे । तसथम  वडा कायामलयको तनमामणाधीन भवन को कायम सम्पन्नता 
मशघ्रता र्दईनेछ ।  

आगामी आचथमक वर्मका लाचग संिीय सशतम अनदुान तफम  कूल रू २५ करोड ५५  
लाख प्रस्ताव गररएको छ । यस रकम मध्येिाट  मखु्य कायमिमहरुमा तनम्न 
मलखखत बितनयोजन गररएको छ । 
 मशक्षामा  १८ करोड ९  लाख ,  
 स्वास््यमा ३ करोड४७लाख , 

 कृवर् ववकासमा ६३ लाख  

  पशवुवकासमा ३५ लाख , 

 नाबिकरखणय  उजाममा  १० लाख, 

 उद्यममसलता ववकासमा ३३  लाख,  
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 झोलुंगे पलु तनमामणमा ३३ लाख  सर्हत सो अन्तगमतका ववमभन्न 
कायमिमहरूको प्रस्ताव गररएको छ । सो सम्िन्धी ववस्ततृ वववरण 
अनसुिूीमा संलग्न छ ।  

यस शीर्मक अन्तगमतको िजेट सशतम अनदुान तफम को भएको र सो 
सम्िन्धी प्रस्ताववत कायमिम नेपाल सरकार  अथम मन्त्रालयिाट प्रातत 
हुन आएकाले सोही प्रस्तावलाई हुिहू सभामा तनणमयाथम पेश गररएको छ 
।  

अध्यक्ष महोदय, 
प्रस्ताववत योजना तथा कायमिमहरूको सफलता तयनीहरूको प्रभावकारी 
कायामन्वयमा भर पदमछ । तसथम, प्रस्ताववत योजना तथा कायमिमहरूको 
प्रभावकारी तथा व्यवजस्थत कायामन्वयनमा यस नगरपामलका अन्तगमतका 
सम्पणूम राजनीततक दल, नागररक समाज, स्थानीय वदु्चधजजवी, नगरिासी 
सम्पणूम दाजुभाइ र्ददीिहीनीहरूको उल्लेख्य सहयोग रहने छ भन्ने अपेक्षा 
मलएकी छु ।  

अन्त्यमा, 
िजेट तजूममाको दौरान अमलू्य सहयोग प्रदान गनुमहुने सम्पणूम टोलिस्तीिासी 
जनताहरू, वडा सममततका अध्यक्ष लगायत सदस्य ज्यहूरु, ववमभन्न 
सममततहरूका सदस्य ज्यहूरू, ववर्यके्षत्रगत समहूका सदस्यज्यहूरू, नगर 
कायमपामलकाका सि ैसदस्य ज्यहूरू लगायत महत्त्वपणूम मागमदशमनका लाचग श्रदय 
नगरपामलका  प्रमखु  ज्यलूाई हार्दमक धन्यवाद व्यक्त गदमछु ।  

साथ,ै िजेट तजूममाको दौरान प्राववचधक तथा अन्य व्यवस्थापकीय सहयोग प-ु

याउनहुुने नगर कायमपामलका तथा वडा कायामलयका कममिारीहरूलाई धन्यवाद  
र्ददै सामाजजक दरुी कायम गरर कोरोना कहर िाट ििौ र ििाऊ भन्दै बिदा 
हुन िाहन्छु ।  

 

धन्यवाद ।  

प्रस्तुतकताुाः 
जुना जाग्री  

              नगर उप-प्रमुख  


