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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभामा 
उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतका संयोजक श्री  सीता अलिकारीबाट प्रस्ततु 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९।०८० को बजेट बक्तव्य 

 

श्रद्धये सभाध्यक्ष ज्यू , 

सभाका सम्पूर्य सदस्य ज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कमयचारी तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

 

१.  नेपािको संवविानको िारा 230 बमोस्जम माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको 
हैलसयतिे यस सम्मालनत सभामा आगामी आलथयक वर्य २०७९।८० को बावर्यक बजेट पेश 
गने अनमुलत चाहन्छु ।  

२.   सवयप्रथम यस अवसरमा िोकतन्र प्राप्तीका िालग त्याग र नेततृ्व प्रदान गनुयहनुे अग्रज 
राजलनलतज्ञहरु प्रलत उच्छ्च सम्मान प्रकट गदयछु ।राष्ट्र र जनताको िालग आफ्नो स्जवन 
समपयर् गनुयहनुे ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रलत सम्मानका साथ हार्दयक श्रद्दान्जिी अपयर् गनय 
चाहन्छु । शवहदहरुका सपना र अग्रजहरुको मागयदशयन बमोस्जम समदृ्द नेपाि लनमायर्िाई 
साथयक तलु्याउने र संबैिालनक व्यवस्थािाई सही र सकारात्मक कायायन्वयनको यारामा 
हामी सबैिाई प्ररेर्ा लमल्ने अपेक्षा गदयछु । 

३.  यस गाउँपालिका भौगोलिक, प्राकृलतक, ऐलतहालसक, साँस्कृलतक,पययटकीय महत्वका दृवििे 
अत्यन्त प्रवि सम्भावना बोकेको  र ववलभन्न भौगोलिक ववववितायकु्त भएकािे यस 
गाँउपालिकािाई समदृ्ध बनाउन “पययटन, कृवर्, उजाय र पवुायिारः समदृ्ध माछापचु्छ्रेको मिु 
आिार” भने्न मिु नारािाई साकार पादै मानव जीवन रक्षा गने, भववष्यप्रती आिारयकु्त 
आशा जगाउने र अथयतन्रको पनुरुत्थान गदै तीव्र ववकासको बाटोमा िैजाने गरी आगामी 
आलथयक बर्यको बजेट पररिस्क्षत रहेको छ। 

श्रदे्घय अध्यक्ष एवं सदस्य ज्यूहरु, 

४.   नेपािको संवविान, पन्रौं योजना, र्दगो ववकासका िक्ष्य, मध्यमकािीन खचय संरचना, रावष्ट्रय 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी ववत्त हस्तान्तरर् ऐन, आलथयक 
काययववलि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, गण्डकी प्रदेशको आवलिक योजना, स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४, स्थानीय तहको वावर्यक योजना तथा बजेट तजुयमा र्दग्दशयन 
२०७४, यस माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजनाको आिारपर, आगामी 
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आलथयक वर्यको नीलत तथा काययक्रम र आलथयक वविेयकिाई आिार बनाएर योजना तजुयमा 
प्रकृयाका चरर्हरु अविम्वन गरी सहभालगतामिुक ढंगिे बजेट तजुयमा गररएको छ। 
प्रस्ततु बजेट तजुयमाको लसिलसिामा स्थानीय राजस्व परामशय सलमलत, स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा लनिायरर् सलमलत, बजेट तथा काययक्रम सलमलत, वडा सलमलत, ववलभन्न ववर्यगत 
सलमलत, संघ संस्था, राजलनलतक दि, नागररक समाज एवं ववज्ञ समहुको परामशय िगायत 
सम्पूर्य सरोकारवािाहरुबाट प्राप्त सझुाविाई समेत  ध्यान र्दइ यो बजेट तयार गररएको 
छ ।  

५.   सीलमत स्रोत सािनिे अलसमीत माग र बढ्दो आकांक्षा एकैपटक सम्बोिन गनय नसवकन े
यथाथयता एकातर्य  छ भने स्रोतको न्यनुताको कारर् हामीिे चाहे जस्तो ववकासका 
काययहरुमा िगानी बवृद्ध गनय सवकएको छैन । यो बजेट तजुयमा गदाय संघीय सरकार र 
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे शशयत अनदुान, ववत्तीय समानीकरर् अनदुान, समपूरक 
अनदुान र ववशेर् अनदुान, राजश्व बाँडर्ाँड र गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेतको 
अनमुानमा स्थानीय स्रोत र सािनको पररचािन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अलभववृद्ध 
गने योजना र काययक्रममा केस्न्ित गरी सकेसम्म गाउँपालिकाको समग्र ववकासिाई 
सन्तलुित बनाउने गरर बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गररएको छ ।  

श्रदे्घय अध्यक्ष एवम ्सदस्य ज्यूहरु, 

अव म गाउँपालिकाको समविगत ववकासका िालग आगामी आलथयक वर्य २०७९।८० को बजेटका 
उदे्दश्यहरु तथा प्राथलमकताका क्षेरहरु प्रस्ततु गने अनमुती चाहन्छु । 

बजेटका उद्दशे्यहरुः 

 आलथयक, भौलतक, सामास्जक, सांस्कृलतक, प्राववलिक  र मानव संसािनको ववकास गनुय । 

 संकटग्रस्त अथयतन्रिाई चिायमान र गलतशीि बनाउन ु। 

 उपिब्ि स्रोत र सािनको संरक्षर्, संवद्धयन, उपयोग र पररचािन गदै समाजबाद उन्मखु 
आत्मलनभयर रावष्ट्रय अथयतन्र लनमायर्मा योगदान पयुायउन ु।  

 सावयजलनक सेवािाई समावेशी, व्यवसायीक, प्रलतस्पिी, सेवामखुी र स्वाविम्बी बनाउदै 
स्थानीय सशुासन कायम गनुय। 

 कृवर्, पययटन, उजाय र पवुायिार क्षेरको ववकास मार्य त रोजगारी लसजयना गदै गररबी 
न्यलुनकरर्मा तथा लनवारर्मा योगदान पयुायउन ु। 
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 स्शक्षा, स्वास््य, ववद्यतु, खानेपानी तथा सरसर्ाई िगायतका सावयजलनक सेवा सवुविािाई 
सहज र सबयसिुभ बनाउन।ु 

बजेट प्राथलमकताका क्षरेहरु  

आगामी आ.व. २०७९।८० को िालग ववकासका प्राथलमकताका क्षेरहरु देहाय बमोस्जम 
रहेका छन ्। 

 भौलतक पूवायिार ववकासमा जोड र्ददै अिरुा तथा क्रमागत आयोजनाहरुिाई सम्पन्न गने 
तथा पूवायिार ववकास लनमायर्मा नयाँ आयोजनािाई ववशेर् प्राथलमकता र्दने । 

 कृवर्, पश,ु पययटन, वन तथा वातावरर् क्षेरको ववकास, ववस्तार मार्य त उत्पादन र 
उत्पादकत्व अलभववृद्ध गदै आलथयक ववकासमा जोड र्दने । 

 मानव संसािन ववकास ( स्शक्षा, स्वास््य, खानपेानी, सरसर्ाइ र पोर्र्) मा जोड र्दने। 

 िस्क्षत वगय र समदुायको उत्थानका िालग सामास्जक सरुक्षा र सशस्क्तकरर्का िालग 
आयमूिक तथा क्षमता ववकासका काययक्रमहरु संचािनमा जोड र्दने । 

 सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्तरीय, पारदशी र सवयसिुभ बनाई नागररकको पहुंचमा 
अलभववृद्ध गने । 

श्रदे्घय अध्यक्ष  

एवं सदस्य ज्यूहरु, 

अब म, आगामी आलथयक वर्य २०७९।८० को बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

सवयप्रथम म अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरर् अन्तगयत संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
हनुे समानीकरर् अनदुान, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्व बाँडर्ाँड र यस 
गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत स्थानीय सरकार राजस्व बाँडर्ाँड गरर कूि रु. ६३ करोड ३३ 
िाख ३१ हजार बजेटको ववलनयोजन सम्बन्िी वववरर् प्रस्ततु गनय चाहन्छु ।  

सामास्जक ववकास 

स्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद 

1. स्थानीय किा, संस्कृलत, सावहत्य, िमय तथा अन्य सामास्जक तथा सांस्कृलतक िरोहर, 

पवहचान र ववस्शितािाई समावेश गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायर् र पाठ्यपसु्तक लनमायर् 
गनय २० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 
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2. ववद्याथीको लसकाई उपिस्ब्ि तथा स्शक्षकको बार्ीक काययसम्पादनको आिारमा उत्कृि 
स्शक्षक तथा ववद्याियिाई प्रोत्साहन र सम्मानको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गररएको छ ।   

3. वािलबकास कक्षाका सहजकताय, कमयचारीहरू र पररचालिकाहरुको थप पाररश्रमीकको 
िालग ९८ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ ।   

4. सामदुावयक ववद्याियहरूको भौलतक पूवायिार लनमायर् तथा सिुार काययक्रम साथै शैस्क्षक 
सिुारका िालग अलभभावक स्शक्षा काययक्रम सञ्चािन गनय आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गररएको छ । 

5. न्यनु दरबन्दी भएका ववद्याियहरुमा थप स्शक्षक जनशस्क्तिाई ब्यवस्थापन गनय मापदण्ड 
बनाई स्शक्षक लनयकु्ती तथा अनदुानको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  

6. ववद्याियहरुिाई सूचना प्रववलिमैरी बनाउदै ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवहतको भच ुयअि 
कक्षा सञ्चािन गनय आवश्यक तालिम तथा सामाग्री सहयोगको िालग १३ िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ ।   

7. सवै ववद्याथी िाई लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक व्यवस्थापन गने उदे्दश्यिे हाि िाई कक्षा १ 
देस्ख कक्षा ५ सम्म का पाठ्यपसु्तक लनशलु्क गनयको िालग ६ िाख रुपैंया ववलनयोजन 
गररएको छ । 

8. ववद्याथीहरुको स्वास्थ र खानपानमा सिुार गनय ववद्याियहरुमा मेलडकि डाक्टर 
आयवेुर्दयक डाक्टर सवहत स्वास्थकमीहरु वटमबाट स्वास्थ स्शक्षा योग स्शक्षा 
व्यवस्थापनका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  

9. वकशोर वकशोरीहरुका िालग यौन तथा प्रजनन ् स्वास्थ स्शक्षा अलभमसु्खकरर् काययक्रम 
सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेट  ववलनयोजन गररएको छ ।  

10. ववद्याथी रुिाई शैस्क्षक क्षरे ववकास साथै खेि क्षेरमा ववकास गने उदे्दश्यका साथ कक्षा 
१ देस्ख ८ कक्षा सम्मका अलतररक्त वकिाकपाप सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेटको  
ववलनयोजन गररएको छ । 

11. सवै ववद्याियहरुमा स्वच्छ्छ सर्ा वपउने पानीको व्यवस्थापन, बािमैरी कक्षाकोठा 
व्यवस्थापनका िालग  ५ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ ।  

12. ववद्याियमा शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवं काययसम्पादनमा प्रभावकाररता ल्याउन 
स्शक्षक ववद्याथी लनयलमतता मार्य त स्शक्षकको स्शक्षर् लसकाइ समयिाइ अलिकतम 
उपयोग गने उद्धेश्यिे (TST) Teacher Spend Time स्शक्षर् लसकाइ समय कायायन्वयन 
डायरी लनमायर् व्यवस्थापनका िालग आवश्यक बजेटको  ववलनयोजन गररएको छ । 
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13. नेपाि सरकार, यवुा तथा खेिकुद मन्रािय, अस्खि नेपाि रु्टवि संघ (ANFA) र 
गाउँपालिकाको सहकाययमा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा लनमायर्ािीन ANFA 

Technical Center को लनमायर् काययिाई लनरन्तरता व्यवस्थापनका िालग आवश्यक 
बजेटको  ववलनयोजन गररएको छ ।  

14. स्जल्िा, प्रदेश, रावष्ट्रय तथा अन्तरायवष्ट्रय खेिकुदमा सहभालगता जनाउने खेिाडी, समहु तथा 
ब्यवस्थापन टोिीिाई पालिकाको तर्य बाट उस्चत सहयोग, प्रवद्धयन, सम्मान तथा 
परुस्कारको िालग ब्यवस्था गररएको छ । 

15. अध्यक्षकप खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािनका िालग १२ िाख रुपैयाँ र राष्ट्रपलत रलनङ्ग 
स्शल्ड प्रलतयोलगतािाई लनरन्तरता र्दँदै १० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ ।  

16. खेि क्षेरमा सवै भने्न उदे्दश्यका साथ जनप्रलतलनलि, कमयचारी, एवम ्स्शक्षकहरुिाई खेिकुद 
प्रलतयोगीता सञ्चािन गनयका िालग ५ िाख रुपैया ँ ववलनयोजन गररएको छ ।  

17. ववदेशबाट र्केका, वैदेस्शक रोजगारीमा जान समस्यामा परेका, स्वदेशमा रोजगारी 
गमुाएका तथा बेरोजगार यवुाहरूिाई िस्क्षत गरी स्वरोजगार काययक्रम सञ्चािन गनय 
उद्यमशीिता ववकास कोर् मार्य त उद्यम ववकास काययक्रमिाई सञ्चािन गनय ५ िाख 
रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ ।  

18. वैदेस्शक रोजगारीिाई सरुस्क्षत र मयायर्दत बनाउन सञ्चािन गररएको सरुस्क्षत आप्रवासन 
काययक्रमिाई लनरन्तरता र्ददैं  ८ िाख ५० हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ । 

19. प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चािन गनय थप 
बजेट व्यवस्थापनका िालग १० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ । 

20. स्थानीय स्काउट मार्य त यवुामा असि आचरर्, स्वाविम्बन र स्वयंसेवी भावनाको 
ववकास गदै यवुािाई मानवीय सेवा र ववपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेरमा पररचािनका 
िालग ३ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

उल्िेस्खत योजना र अन्य स्शक्षा, यवुा तथा खेिकुदसँग सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम तर्य  
जम्मा 3 करोड २९ िाख ४५ हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

स्वास््य, आरोग्यता 

21. गाउँपालिकाको एक वडा एक स्वास्थ संस्थाको अविारर्ा अनसुार स्थावपत सवै वडाका 
स्वास्थ संस्थाहरुबाट नेपाि सरकारिे तोकेका लनःशलु्क और्िी लनरन्तर उपिब्ि 
गराउने ब्यवस्था लमिाउन र गाउँपािकावासीहरूको आकस्स्मक स्वास््य सेवाका िालग 
एम्विेुन्स सेवा संचािनाथय ३० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ ।  
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22. भेडावारी प्राथलमक स्वास््य केन्िको सेवा प्रवाहिाइ थप व्यवस्थलत र सिुार गनयका िालग  
एक जना रेलडयोिोजवि व्यवस्थाका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ।  

23. रोग लनदानका िालग स्वास््य परीक्षर्का िालग सादीखोिा स्वास््य चौकीमा एक जना 
ल्याव अलसस्टेन्टको व्यवस्थाका िालग आवश्यक बजेटको ववलनयोजन गररएको छ । 

24. ८० बर्य मालथका जेष्ठ नागररकिाई घरदैिोमै स्वास्थ जाँच तथा लनःशलु्क मिमेुह र 
उच्छ्च रक्तचाप और्िी ववतरर् ब्यवस्थाका िालग १० िाख रुपैया ँ ववलनयोजन गररएको 
छ।  

25. सवै वडामा स्वास्थ ववमा काययक्रमिाई प्रभावकारी कायायन्वयन गरर गररव, ववपन्न तथा 
दलित समदुायका ववपन्न पररवारिाई लन:शलु्क स्वास््य ववमाको ब्यवस्थाका िालग ७ 
िाख रुपैया ँ ववलनयोजन गररएको छ । 

26. ववश्वमारीको रूपमा रै्लिएको कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट पाठ लसक्दै सम्भाववत 
प्रकोपको रोकथाम, लनयन्रर् तथा व्यवस्थापनको िालग प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको छ । 

27. मवहिा स्वास््य स्वयम ्सेववकाहरूको प्रोत्साहन भत्ता िगायतका सवुविाको िालग 
आवश्यक बजेटको ववलनयोजन गररएको छ । 

28. स्वास््य संस्थाहरुको वतयमान अवस्था स्वास््य सम्बन्िी  सूचकहरु र नागररकको 
ववद्यमान स्वास््य अवस्था समेटी पाश्वय स्चर तयार गनयका िालग आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गररएको छ । 

29. उपाध्यक्षसँग गभयवती सतु्केरी पोर्र् काययक्रम सञ् चािनका िालग ९ िाख रुपैया ँ तथा 
गाउँपालिकाका सबै प्रसलुत गहृहरु (Birthing Center) मा आिलुनक औजार उपकरर् 
खररद गरी सलुबिा सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

30. सवै नागररकहरुिाइ स्वास्थ पहुँच परु् याउन मेलडकि डाक्टर सवहतको वटम बाट घमु्ती 
स्वास्थ सेवा साथै समय समयमा स्वास््य स्शववरहरु सञ्चािनका िालग  आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गररएको छ ।  

31. भेडावारी प्राथलमक स्वास््य केन्िमा एकीकृत रुपमा सञ्चािनमा रहेको आयवेुर्दक 
स्वास््य सेवा सदुृढ गनयको िालग ८ िाख रुपैया ँबजेट ववलनयोजन गररएको छ।  

उल्िेस्खत योजना र अन्य स्वास््य आरोग्यता सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम तर्य  जम्मा रु. 1 
करोड 43 िाख 33 हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

िैलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर् र िस्क्षत बगय   



 
 

7 
 

32. गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागररकबाट जन्मेका नवजात बालिकाको सनुौिो 
भववष्यको िालग उनीहरुको  नाममा बैंक खाता खोल्ने काययक्रमका िालग ५ िाख रुपैया ँ
बजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  

33. जेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई प्रयोग गनय अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरर् 
काययक्रममा ५ िाख रुपैयाँ बजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

34. मवहिाहरुिाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग उद्यमस्शिताको ववकास गने र बािमैरी 
स्थानीय शासनको अविारर्ािाई अबिम्बन गनय उपाध्यक्षसँग मवहिा तथा बािबालिका 
काययक्रमका िालग १२ िाख रुपैया ँबजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

35. आलथयक अभावका कारर् उच्छ्च स्शक्षाबाट बस्ञ्चलतमा परेका छार छाराका िालग 
सामदुावयक तथा सरकारी शैस्क्षक संस्थाहरूमा अध्ययन गनय उच्छ्च स्शक्षा शैस्क्षक 
छारवसृ्त्त काययक्रमका िालग ३ िाख रुपैया ँबजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

36. वहंसा वपलडत मवहिाहरुिाई तत्काि उद्दार गरी पनुस्थायपनका िालग ववशेर् आलथयक 
सहयोगका िालग िैवङ्गक वहंसा लनवारर् कोर्मा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गररएको छ 
। 

37. बािमैरी स्थालनय शासनिाई अविम्बन गरी क्रमशः बािमैरी वडा घोर्र्ा गदै 
िैजानका िालग ६ िाख रुपैया ँव्यवस्था गररएको छ । 

38. अपांगता भएका व्यस्क्त दलित जनजालत यवुाहरुिाई स्वरोजगार बनाउनको िालग माग र 
आवश्यकतामा आिाररत ववलभन्न आय आजयनमूिक तालिम तथा सहयोग काययक्रम 
सञ्चािनका िालग १४ िाख रुपैया ँबजेट ववलनयोजन गररएको छ । 

39. मवहिाहरुको सशस्क्तकरर्, क्षमता ववकास,  नेततृ्व ववकास, उद्यम सहायता, स्वरोजगारी 
तथा िैंलगक वहंसा न्यलुनकरर् जस्ता ववशेर् काययक्रम सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गररएको छ।  

40. अपाङ्ग, दलित तथा जनजातीहरुको शसस्क्तकरर्का िालग माग र आवश्यकताको आिारमा 
ववलभन्न सीपमूिक काययक्रमका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ।  

41. समाजमा ब्याप्त अन्िववश्वास, कुररती,िाल्छना, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत प्रथा तथा बािवहंसा, 
बािववबाह, जस्ता ववकृलत हटाउन ववशेर् सचेतनामूिक काययक्रम संचािन गनयका िालग 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 

42. जेष्ठ नागररक र्दवा मनोरञ्जन घरहरु स्थापनाका, संचािन र व्यवस्थापनका िालग १० 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  
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उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य िैलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर् र िस्क्षत बगय  सम्बस्न्ित 
योजना तथा काययक्रम तर्य  जम्मा 95 िाख 33 हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

पूवायिार ववकास  

सडक तथा भवन 

43. गाउँपालिकाको लनमायर्ािीन प्रशासकीय भवन लनमायर् काययिाई सम्पन्न गनयको िालग २ 
करोड रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

44. कोिचोक - रातोपानीपिु - भिावोट - पानपाते चौतारा-गा.पा केन्ि - जोलगचौर - 
पालतखोिा - लभडाबारी -गैह्रागाउँ - लिताि - िम्पसु देउरािी सडकको िालग ८० िाख 
रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

45. िमु्र े- कुइवाङ - सैंलतघट्टा - लसलिङ - कालिमावट - घिेि हदैु िमु्र ेसडक योजनाको 
िालग ५० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

46. मिुबाटो देस्ख गाउँपालिका भवन सम्मको सडक स्तरोन्नतीको िालग ३० िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ।  

47. आवश्यकताको आिारमा सडक ब्यवस्थापन तथा ममयत सम्भारका िालग ३० िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

48. िमु्रकेो पिु देस्ख स्वास््य चौकी इम ुसम्म सडक स्तरोन्नतीको िालग ५० िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

49. प्राववलिक ल्याब स्थापना र सामाग्री खररदको िालग 15 िाख रुपैयाँ ववलनयोजन गररएको 
छ। 

50. हसु्म्द डाँडागाउँ मोहरा जाने बाटो स्तरोन्नलतको िालग १३ िाख रुपैयाँ ववलनयोजन 
गररएको छ। 

51. पानपाते चौतारा देस्ख टुसे सम्मको सडकमा थमोप्िास्स्टक िाइलनङ र क्याट आई 
राख्नको िालग १० िाख रुपैयाँ ववलनयोजन गररएको छ। 

52. ट्रान्सलमटर चोक वडा कायायिय हुँदै डाँडो सम्मको बाटो कािोपरेका िालग ४० िाख 
रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

53. लमसाय रुम्जा मोटरबाटो स्तरोन्नलतको िालग १० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य योजनाहरु समेत गरी सडक पिु तर्य  जम्मा ६ करोड ५० हजार 
रुपैया ँतथा भवन तथा सहरी ववकास तर्य  ३ करोड २९ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 
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लसंचाई 

54. आवश्कयताको आिारमा लसंचाई कुिो ममयत संभार र लसंचाई पाइप खररदको िालग २० 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

उल्िेस्खत योजना समेत गरी लसंचाई आयोजना तर्य  ७७ िाख रुपैया ववलनयोजन गररएको छ। 

खानपेानी तथा सरसर्ाई  

55. खानेपानीमा गाउँपालिकावालसमा स्वच्छ्छ खानेपानीको पहुँच सलुनस्ितताका िालग 
खानेपानीको पहुँच नपगेुको घरिरुीको त्यांक संकिन तथा नक्सांकनको िालग ५ िाख 
रुपैया ँर खानेपानी पाईप खररदको िालग १८ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

56. पालिकालभरको र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय ८ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य खानपेानी तथा सरसर्ाई सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम तर्य  
जम्मा 45 िाख 50 हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

आलथयक ववकास 

कृवर् तथा पश ुववकास 

57. बैदेस्शक रोजगारीबाट र्केर कृवर् र्मय संचािन गनेका िालग प्रोत्साहन काययक्रम 
सञ्चािन गनयका िालग ५ िाख रुपैया ववलनयोजन गररएको छ। 

58. गाँउपालिकाका वडाहरुमा उत्पादन भएका कृवर् उपजहरुिाइ एकीकृत गनय सङ्किन 
केन्िहरु स्थापना गनय तथा सङ्किन केन्िबाट बजारसम्म िैजानका िालग लनशलु्क कृवर् 
एम्बिेुन्सको संचािनका िालग १२ िाख रुपैया ँ ववलनयोजन गररएको छ। 

59. ५० प्रलतशत अनदुानमा कृवर् यास्न्रकरर् काययक्रमका िालग १० िाख रुपैया ँतथा साना 
व्यवसाय ववस्तारको िालग एक वडा एक उत्पादनमा आिारीत काययक्रमका िालग १० 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

60. कृर्कहरुको साझेदारीमा स्थायी पिाविक घर लनमायर् गनय १० िाख रुपैया ँ ववलनयोजन 
गररएको छ। 

61. कृर्कहरुिाइ बािी रोपर् गने समय तालिका सवहतको बािी पारो तयार गनय तथा 
कृर्कहरुिे िगाएका बािीमा पनय सक्न े र आउन सक्ने जोस्खम, रोग िगायतका 
ववर्यमा समयमै जानकारी लिनको िालग लडस्जटि कृवर् परामशय एप्स संचािनका िालग 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ। 
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62. सवै जातका र्िरु्ि तरकारीका ववरुवा उत्पादन गनयका िालग बहउुदे्यश्यीय नसयरी 
स्थापना र सञ्चािन गनयका िालग ६ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

63. उत्कृि कृर्क परुस्कार काययक्रमका िालग ३ िाख रुपैया तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट 
बािी क्षलत भएका कृर्कहरुको राहतको ५ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

64. सहकारी मार्य त दिु लबवक्र गने दगु्ि उत्पादक वकसानिाई उत्पादनका आिारमा 
प्रोत्सावहत गनय प्रलतलिटर रु. १ अनदुान काययक्रमका िालग २० िाख रुपैया ँववलनयोजन 
गररएको छ। ।  

65. गाउँपालिकामा अन्तगयतका सहकारी संस्थाहरूिाई सबि रूपमा सञ्चािन गनय पश ुलबमा 
काययक्रम सञ्चािन, बहबुरे् भईू घाँस, पोवर्िो वहउँदे घास, बह ुबरे् डािे घाँसका ववरूवाहरू 
िगाउनका िालग ६ िाख ८० हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। । 

66. गाँउपालिका लभर लनयलमत और्लि ववतरर्¸ महामारी लबरुद्ध खोप सेवा¸ समय समयमा 
पशपुक्षी स्वास्थ घमु्ती स्शववर¸ बाझोपन लनवारर् स्शववर सञ्चािन गनयका िालग १८ िाख 
२५ हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। । 

67. अगायलनक उत्पादनमा जोड र्दने उदेश्यका साथ गाईबस्तकुो मिमरु सङ्किन गनयका िालग 
भकारो सिुार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । पशपुािन व्यवसायिाई व्यवसावयक र 
व्यवस्स्थत बनाउन गोठ र खोर सिुार काययक्रम सञ्चािनका िालग ७ िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ।  

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य कृवर् तथा पशपंुस्क्ष ववकास सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम तर्य  
जम्मा २ करोड १२ िाख ८० हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

पययटन तथा संस्कृलत 

68. पययटनिाई स्थानीय आय आजयनको माध्यम बनाउने उदेश्यिे गाउँपालिकामा दताय भई 
सञ्चािनमा रहेका होमस्टे व्यस्स्थत बनाउन होमस्टे प्रबदयन काययक्रम संचािन गनयका 
िालग ७ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। ।  

69. पालिकालभर ववलभन्न स्थानमा रहेका सावयजलनक स्थानहरुमा पाकय हरु लनमायर्का िालग १८ 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। । 

70. पालिकालभर रहेका ववलभन्न पययटकीय पदमागयहरुको स्तरोन्नती तथा प्रबदयन मूिक 
काययक्रम संचािनका िालग २८ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

71. मर्दय वहमाि टे्रक इन्टरनेट तथा सोिार व्यवस्थापनको िालग ७ िाख रुपैया ँर महागरुु 
िालमयक पययटकीय क्षेर प्रवियनका िालग ९ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 
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उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य पययटन तथा संस्कृलत प्रवियन सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम 
संचािनको िालग जम्मा 95 िाख 50 हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

सहकारी 

72. सहकारी संस्थाहरू मार्य त ववत्तीय साक्षरता, सहकारी स्शक्षा, तालिम र क्षमता अलभववृद्धका 
काययक्रमहरू सञ्चािनका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ। । 

73. दगु्ि सहकारी मार्य त दगु्ि जन्य पररकारहरु उत्पादन गनयका िालग १५ िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा सहकारी क्षेरको समग्र ववकासको िालग  जम्मा 34 िाख 50 हजार 
रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

उद्योग, श्रम तथा रोजगार 

74. प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम संचािनको िालग आवश्कय सामाग्री तथा औजार खररद 
गनय १० िाख रुपैया ँ साथै िघ ु उद्यम ववकास काययक्रम अन्तगयत प्रववलि हस्तान्तरर् 
काययक्रममा ५ िाख रुपैयाँ ववलनयोजन गररएको छ। 

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य उद्योग, वास्र्ज्य तथा रोजगार सम्बस्न्ि योजना तथा काययक्रम 
संचािन गनय जम्मा 17 िाख रुपैया ँतथा यवुा उद्यम ववकास कोर्मा ७० िाख रुपैया ँववलनयोजन 
गररएको छ। 

जिस्रोत तथा उजाय  

75. सोिार खररद जडान तथा सौयय बस्त्त जडानका िालग १५ िाख ५० हजार रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ।  

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य उजाय, िघ ुतथा साना जिववद्यतु सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रम 
संचािन गनय जम्मा 15 िाख ५० हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

सशुासन  

76. पालिकाका पदालिकारीहरु, िेखा सलमलत, सशुासन सलमलत, संस्थागत क्षमता ववकास सलमलत 
तथा ववलभन्न ववर्यगत सलमलत र पािवकास्तरीय सलमलतहरुको क्षमता ववकास काययक्रममा 
१५ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। ।  
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77. जनप्रतीलनलि कमयचारीहरु र स्शक्षकहरुको क्षमता ववकास तथा अनभुव असि अभ्यास 
आदानप्रदान गनय अन्य स्थानीय तह संग अनभुव आदान प्रदान काययक्रम तथा भ्रमर् 
अविोकनका काययक्रमका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ।   

78. सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरर् काययिाई थप व्यवस्थीत बनाउन वडा वडामा सामास्जक 
सfुरक्षा भत्ता ववतरर् गनय आवश्यक बजेट ववलनयोजन गररएको छ। ।  

79. गाउँपालिकाको कायायिय, सबै वडा कायायियहरू, स्वास््य संस्थाहरू र सबै माध्यलमक 
ववद्याियहरुमा नेटववकय ङ, सभयर व्यवस्थापन तथा इन्टरनेट जडान, ववस्तार र 
नववकरर्का िालग २२ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

80. गाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित योजना, सेवाप्रवाह सम्बन्िमा सरोकारवािहरूसँग बावर्यक 
रूपमा सावयजलनक परीक्षर्, सामास्जक परीक्षर्, चौमालसक रूपमा सावयजलनक सनुवुाई , 
बावर्यक सलमक्षा िगायत सशुासन प्रवियनका िालग १२ िाख रुपैया ँ ववलनयोजन गररएको 
छ। 

81. न्यावयक सलमलतको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्स्थत न्यावयक इजिास 
लनमायर् साथै अन्य काययक्रमको िालग ४१ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

82. नागररकिाइ सेवा प्रवाहका ववर्यमा ससुसु्चत गराउनका गाउँपालिका तथा वडा 
कायायियहरुमा ववद्यतुीय नागररक बडापर जडान गनयका िालग २० िाख रुपैया 
ववलनयोजन गररएको छ। । 

83. पालिकालभर संचािनमा आएका व्यापार  व्यवसायहरुमा हनु सक्ने उच्छ्च मूल्य, समय 
गजेुका सामग्री गरु्स्तरवहन बस्त ुतथा सामग्री हरुिाइ समयसमयमा बजार अनगुमन गने 
नीलत लिइएको छ । 

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन सम्बस्न्ि योजना तथा 
काययक्रम संचािन गनय जम्मा १ करोड ६९ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

गैर सरकारी संस्था 

84. गाउँपालिकालभर वक्रयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको िगानी साझेदारीमा आिारीत 
काययक्रमका िालग ६ िाख २३ हजार रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

वन, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापन 

85. सडक छेउछाउ बजार क्षेर सावयजलनक क्षेर िगायतमा हररयािी प्रवियन काययक्रमका 
िालग ७ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  
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86. जिवाय ु पररवतयनको असर र न्यलुनकरर्का उपायबारे जनस्तरमा सचेतनामूिक 
काययक्रमका िालग ५ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

उल्िेस्खत योजनाहरु तथा अन्य वन, वातावरर् संरक्षर् तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बस्न्ि योजना 
तथा काययक्रमका िालग जम्मा 66 िाख 50 हजार रुपैया ँतथा प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा ९० 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

श्रद्धये सभाध्यक्ष ज्यू, 

अब म संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको सशतय र ववशेर् अनदुानबाट सञ्चािन हनुेगरी 
बाँडर्ाँड भएको योजना/काययक्रमहरुको खचय अनमुान प्रस्ततु गनय चाहन्छु। 

संस्घय सरकार सशतय अनदुान  

87. स्शक्षा, यवुा तथा खेिकुदसँग सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रमको िालग १७ करोड ३१ 
िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

88. स्वास््यसँग सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रमको िालग  4 करोड २९ िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

89. सामास्जक सरुक्षा, संरक्षर् तथा िक्षीत वगय सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रमको िालग 
१६ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

90. सडक, पिु तथा भवन लनमायर्को िालग  ५६ िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ। 

91. खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्बस्न्ित योजना तथा काययक्रमको िालग  40 िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

92. कृवर् तथा पशपंुक्षी ववकास सम्बस्न्ि काययक्रमका िालग १ करोड २३ िाख रुपैया ँ
ववलनयोजन गररएको छ। 

93. रोजगार प्रवद्धयन काययक्रमका िालग ७४ िाख रुपैया ँववलनयोजन भएको छ। 

ववर्शे अनदुान 

94. संस्घय सरकार ववशेर् अनदुान काययक्रम तर्य  सार्दयखोिा खानेपानी आयोजना र ल्वाङ्ग 
खानेपानी आयोजनाको िालग जम्मा १ करोड रुपैया ँतथा प्रदेश सरकार ववशेर् अनदुान 
काययक्रम तर्य  नयाँपिु इर्दखोिा खानेपानी योजनाको िालग ५० िाख रुपैया ँववलनयोजन 
गररएको छ। 

समपरुक अनदुान 
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95. संस्घय सरकार समपूरक अनदुान तर्य  कोिचोक - रातोपानी पिु - भिावोट - पानपाते 
चौतारा - गा.पा केन्ि - जोलगचौर - पालतखोिा - लभडाबारी - गैह्रागाउँ - लिताि - 
िम्पसु देउरािी सडकको िालग ८० िाख रुपैया ँतथा प्रदेश सरकार समपूरक अनदुान 
तर्य  िमु्र े - कुइवाङ -सैंलतघट्टा - लसलिङ - कालिमावट - घिेि हुँदै िमु्र े सडक 
योजनाको िालग ५० िाख रुपैया ँववलनयोजन गररएको छ।  

 

क्षरेगत बजेट बाडँर्ाडँ 

क्र सं क्षरे रकम कैवर्यत 

१ पूवायिार ववकास १३ करोड ३२ िाख  

२ सामास्जक ववकास 7 करोड ४९ िाख ५१ हजार  

३ आलथयक ववकास ३ करोड ३८ िाख ३० हजार  

४ वन वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापन ६६ िाख ५० हजार  

५ संस्थागत ववकास सेवा प्रवाह तथा सशुासन १ करोड ६९ िाख  

6 कायायिय संचािन तथा व्यवस्थापन 12 करोड 19 िाख  

7 सशतय अनदुान  २४ करोड ५९ िाख  

जम्मा ६3 करोड ३३ िाख ३१ हजार   

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म  उल्िेखीत क्षेरगत लनलत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनयको िालग स्रोत अनमुान तथा बजेट 
सीमा लनिायरर् सलमलतबाट कायम हनु आएको स्रोत अनमुान र बजेट ववलनयोजन प्रस्ततु गनय 
चाहन्छु । 

क ) आय अनमुान 

क्र.सं. स्रोत /स्शर्यकहरु रकम रु. 
१ संघ ववत्तीय समानीकरर् अनदुान  १० करोड ७० िाख  

२ संघ राजस्व बाँडर्ाँड १० करोड ५९ िाख ९१ हजार 

३ शशतय अनदुान  २४ करोड ५९ िाख 

४ संघ समपूरक अनदुान ८० िाख 

५ संघ ववशेर् अनदुान १ करोड 
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६ प्रदेश समानीकरर् अनदुान  १ करोड १९ िाख ७२ हजार 

७ प्रदेश समपरुक अनदुान  ५० िाख 
८ प्रदेश ववशेर् अनदुान ५० िाख 
९ प्रदेश राजस्व बाँडर्ाँड  ६६ िाख ९८ हजार  

१० आन्तररक आय २ करोड ८० िाख 

११ स्जसस  गा. पा भवन अनदुान ७५ िाख 
१२ अस्घल्िो वर्यको अल्या ७ करोड 99 िाख 9 हजार 
१३ घर जग्गा रस्जषे्ट्रशन शलु्क ६६ िाख 

१४ संघ रोयल्टी बाडर्ाँड ५४ िाख 

15 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम 3 िाख ६१ हजार 
जम्मा ६3 करोड ३३ िाख ३१ हजार  

 

ख) व्यय अनमुान :- 

आगामी आ.व. २०७९/०८० का िालग कुि ६3 करोड ३३ िाख ३१ हजार  रुपैयाको व्यय 
अनमुान गरेको  छु ।जसमध्ये प्रशासलनक खचय १२ करोड १९ िाख  रुपैया रहेको छ । शसतय 
अनदुान बजेट (स्शक्षा सेवा, स्वास््य सेवा, कृवर् शाखा, पश ु सेवा तर्य का  कमयचारीहरु तथा 
स्शक्षकहरुको पाररश्रलमक खचय र ववकासात्मक वक्रयाकिापहरु) तर्य  रु. २४ करोड ५९ िाख 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 यो बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे सामास्जक सरुक्षा भत्ता िगायतका अन्य अन्तर 
सरकारी अस्ततयारी मार्य त प्राप्त भई खचय हनुे भएकोिे सो बजेट समावेश गररएको छैन। 

सभाध्यक्ष महोदय,  

करका दरहरुसमेत उल्िेख भएको आलथयक वविेयक, 2079 तथा खचयिाई व्यवस्स्थत गनय बनेको 
ववलनयोजन वविेयक, 2079 समेत पेश गरेको छु । 

आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरू 

     प्रस्ताववत बजेट तजुयमा गदाय संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट, 

गाउँपालिकाको आन्तररक आय िाई स्रोत मानी गाउंपालिकाको प्राथलमकताका क्षेरहरु, नागररकबाट 
आवश्यक ठालनएका योजनाहरु, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु िगायत सम्परु्य 
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महानभुावहरु सबैको अमलु्य सझुाविाई उपिव्ि श्रोत सािनको लसमा लभर रवह समेट्ने प्रयास 
गरेको छु । 

गाउँपालिकाको स्रोत र क्षमता अनसुार ववलभन्न सलमलत, उपसलमलतहरु र गाँउ काययपालिकामा व्यापक 
छिर्ि गरी बजेटिाई सन्तलुित र र्दगो बनाउने प्रयास गररएको छ । गाउँपालिकाको स्रोत 
सािनिे समेट्न नसकेका ठूिा योजनाहरु प्रदेश सरकार र केन्िीय सरकारको सहकाययमा संचािन 
गनय स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । थप योजनाहरुको संचािनको िालग प्रदेश सरकार र संघीय 
सरकारमा पहि गररने व्यहोरा समेत अनरुोि गनय चाहन्छु । 

अन्तमा, प्रस्ततु बजेट लनमायर् काययमा आ–आफ्नो तर्य बाट सहयोग पयुायउनहुनुे सम्परु्य  
जनप्रलतलनलिहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, बवुद्धस्जबीहरु, राजनैलतक दि, सरकारी, गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, नागररक समाज, उपभोक्ता सलमलतहरु िगायत सरोकारवािा 
सम्परु्यमा हार्दयक आभार व्यक्त गनय चाहन्छु। बजेट कायायन्वयनमा सरोकारवािा सबैको साथ 
सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। प्रस्ततु बजेट र अनसुसु्चमा संिग्न आयोजना तथा  
काययक्रमहरुिाई यस सम्मालनत सभाबाट गहन छिर्िका साथ रचनात्मक सझुाबको अपेक्षा 
सवहत हार्दयक कृतज्ञता प्रकट गदयछु।  

िन्यवाद !!  

सीता अलिकारी 
गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं संयोजक 

बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत 

                                                                          माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

लमलत:- 2079 असार १० गते 


