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पुर्चौ नगरपालिकाका उपप्ुम शौ जानकी ऐर ब् ज्य दारा
प्रुर आल्थक वरथ २०७८।७९ को बजेट बक््
्स पुर्चौ नगरपालिकाको सम्ालनर गरर्ा्् नवौ नगर
सभाका अध्य ज्य, नगर सभाका सचरव ज्य, ्स सभा्ा उपच््र
१० बटै वचाका वचाध्य ज्य, नगर का्थपालिकाका सद्् ज्य,
नगरसभाका समपुु थ सद्् ज्य, ्स नगरपालिका्ा का्थरर ववर्गर
शामाका प्ुम एंव अन् क्थरारर हर उपच््र अन् राषसेवक
क्थरारर हर, पतकार िगा्र समपुु थ पुर्चौ बासौ दाजु भाई दददद
बवहलन हर्ा पुर्चौ नगरपालिकाको ररथ बाट न्ानो ्वागर गनथ
राहान्ु ।
नेपािको सं ववधान जारर भए पशार ््ापना भएको ््ालन्
सरकार हरको रार वरथ पुरा भई पांरौ वरथ्ा पवेश गरे को ् । ्स
अवलध्ा पुर्चौ नगरपालिकाको ररथ बाट पलन रार वटा आल्थक
वरथको बजेट प्रुर भई रौन बटा पुु थ का्ाथनव्न भई रौ्ो आल्थक
वरथको

बजेट का्ाथनव्नको अचनर् ररु्ा ् ।्स अवलध्ा

पुर्चौ

बासौ

जनराका

अलधकासं

स्््ाहरको

सा्ाधान

गनथ

नगरपालिका सरि भएको ् । ्स नगरपालिकाको सम्ालनर नवौ
नगरसभा स्य पारौ अ्ाथर पवहिो का्थकािको अचनर् बजेट
प्रुर गनथ पाउँदा ्ैिे गौरवाचनवर भएको ्हशयस गरे की ्ु ।

नेपािको ईलरहासको लबलभन कािमणच्ा भएका राजलनलरक
पररवरथन एंव ्ारृभ ुल्को रया र िोकरनतको ््ापनाका िालग
भएका लबलभन आनदोिन्ा आफनो पाुको आहुलर गन् लर ्हान
शवहदहरिाई सम्न राहान्ु ।
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समपुु थ ्ानब जालरिाई र ुनौरौ ददई रहे को कोरोना भाईरस
कोभच-१९ ववरदको िचाइ्ा अफनो ज्ानको पवाह नगरर अग
पंलर्ा मवटइ नागररकको सेवा्ा स्वपथर चरवकतसक एंव समपुु थ
्वा्स्कल्थहर

उचर पशंसा गनथ राहान्ु । ्स रोगका कारु

पाु आहुरौ गनुथ हुने समपुु थ नागररक पलर हाददथक शं दादिर ब्क
गदथ्ु । सं क्ु सं ग िलचरहे का नागररकहरको लसध ्वा्स्
िाभको का्ना गदथ्ु ।
अवको पा्ल्करा सं ववधानिे पररकलपना गरे को सा्ाचजक
न्ा् र स्ाजवादको िक््ा पुगन आल्थक स्ृव््ा केचनदर हुन ु
पन् भएकािे हामो िचाई सा्ाचजक न्ा् सवहरको स्ृव् आजथनका
िालग अववकास, गररवौ र प्ौटे पन ववर् केचनदर हुन ु पन् जररर
ठानेकी ्ु ।
अव हा्ौिाई कुनै पलन बहाना्ा आल्थक-सा्ाचजक ववकास,
सावथजलनक सेवा पवाह, अलन्ल्ररा लन्नतु, सुशासन पवदथ न्ा
वविमब गन् सुववधा ्ै न । त्सै िे “ उज्ािो पुर्चौ नगरवासौको
राहाना

: ववकास र समवृदद नगर सरकारको पररकलपना ”भने ्यि

्ान्रािाई आत्सा् गरे र ्ो बजेट रजु्
थ ा गरे की ्ु ।

2

सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
हा्ौ सं घौ्रा का्ाथन्नको पलन रार वरथ ््लरर गरर सकेका
्ौ ्दवप अनेकन र ुनौरौहर रहे का ्न् ।्स येत्ा रहे को भौलरक
पयवाथधारहरको क्जोर अव््ा, राजशको न्यन सं किन र्ा मरथको
अनुतपादक दोहन हामा प्ुम र ुनौलरहर हुन ् । आत्लनभथर्ुक

ँ ौ र्ा पववलधको
रोजगारर पुािर्ा अभ््र हुन नसकनय, क्जोर पुज
न्यन उपिबधरा, ््ानौ् सोर साधनको कुशि परररािन हुन
नसकनु र अनुतपादक जौवनशैिर ्हाँको गररवौ र्ा प्ौटे पनका
प्यम र ुनौलरहर हुन ् ।
्दवप सं घौ्राको ्ो नववन अभ्ासिे हा्ौिाई धेरै अवसरहर
पलन ददएको ् । र ुनौलर र स्््ाहर पवहरान गरर स्ाधानको
उपा् मोजने चजम्ेवारर अब हामै काँध ्ाल् रहे को ् । अब
ु थ
र ुनौलर र स्््ाहरको स्ाधान गनुक
थ ो ववकलप ्ै न । अ्थपु
मोज, ववशेरु र रुनौलरक उपा्हरको अविमबन गनथ सके्ा ्स
नगरपालिकाको स्ृव् हामै पािा्ा समभव रहे को ् । र ुनौलर र
अवसरकाबौर नै स्््ाहरको पवहरान गरर स्ाधानका उपा्
मोजनु नै हामो ववशेर पा्ल्करा हो ।
अवहिे नेपाि्ा िोकराचनतक गुरनत, बहुिबाद, सा्ाचजक
न्ा्सवहरको स्ानुपालरक स्ावेशौ पलरलनलध्यिक ््व््ा, ्ौलिक
अलधकार, नागररक ्वरनतरा ज्रा हामा ्हतवपयुथ उपिचबधहर
सं ््ागर हुँदै गइरहे का ्न्।सं ववधानिे अंलगकार गरे को रौन रहको
शासकी् ््व््ािे लसहं दरवारको अलधकार गाउँ गाउँ्ा ््ावपर
भइ जनरािे सोको पत्य ्हशुस गरररहे का ्न ।

3

२०७४

साि

असार

१४

गरे

समपन

््ानौ्

रहको

लनवाथरनबाट ्स पुर्चौ नगरपालिका्ा स्ेर ््ानौ् सरकार
््ावपर भएको भएको ल््ो। ्ो सरकारिे िगभग रार वरथको
का्थकाि पुरा गरर सकेको ्। ्स अवलध्ा आवश्क नौलर लन््
एव्् कानयनहरको र अत्ावश्क क्थराररहरको अभावका सा्ै
अन् सोर साधनको न्ुनराका बौर पलन ्स नगरपालिकािे आफना
गलरववलधहर सरिरापयवक
थ
सञािन गर्् ो । ्सिाई ्ैिे ्स
पुर्चौ नगरपालिकाको उपिचबधको रप्ा लिएकी ्ु ।
सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
्ो बजेट र्ा का्थक्हरको रजु्
थ ाको क््ा हा्ौिे लनचशर
पवक्ाहर पुरा गरे का ्ौ । पवहिे वचा सल्लरिे ब्रौ लभतका
्वहिा,दलिर, आददवासौ जनजालर, उतपौलचर वगथ, लस्ानरकृर, ्ुवा,
वािवालिका, जेष नागररक, अपाङरा भएका ््चक, वप्चौएको वगथ
िगा्र सबै वगथ र स्ुदा्हरको अ्थपयु थ सहभालगरा्ा ्ोजनाहर
्नौट गरे को ल््ो । वचा सल्लरिे ्नौट गरे का ्ोजनाहरिाई
सोर अनु्ान र्ा बजेट सौ्ा लनधाथरु सल्लरबाट पार बजेट सौ्ा
र ्ागथ दशथनको आधार्ा ्नौट र पा्ल्करा लनधाथरु गरर बचा
भेिाबाट अनु्ोदन गराएर नगरपालिकािाई उपिबध गराएको ल््ो
ु ा सा्ै बजेटको
। ्सै को आधार्ा नै ्ोजनाहर ्नौट हुनक
बाँचराँच भएका ्न् । सा्ै, वावरथक बजेट रजु्
थ ाका िालग ्ोजना
र्ा

का्थक्

्नौट्ा

सा्ाचजक

न्ा्,

स्ावेचशरा

स्ानुपालरकराको लस्ानर अविमबन गररएको ् ।
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र्ा

बावरथक बजेट र्ा का्थक् रजु्
थ ा गदाथ नेपािको सं ववधान,
््ानौ् सरकार सञािन ऐन, २०७४, रावष् पाकृलरक सोर र्ा
ववत आ्ोग ऐन, २०७४, अनरर सरकारर ववत ््व््ापन ऐन,
२०७४, सं घौ् र्ा पदे श सरकारिे जारर गरे का नौलर, कानयन र्ा
्ापदणचहर, ््ानौ् रहको बजेट रजु्
थ ा, का्ाथनव्न, आल्थक
््व््ापन र्ा समपचत ह्रानररु समबनधौ लनद् चशका, २०७४,
सं घौ्, पादे चशक र ््ानौ् रहको आवलधक ववकास ्ोजना, ््ानौ्
रहको

्ध्कािरन

मरथ

सं ररना,

सोर

साधन,

ववकासका

अनररसं बचनधर ववर्हर र नेपाि सरकारिे अनरराथवष् जगर्ा
जनाएका पलरव्राबाट लसचजथर दाव्तवहरका सा्ै सं घ र पदे श
सरकारिे अबिमबन गरे का आल्थक नौलरहर आददिाई आधारको
रप्ा लिएकी ्ु ।
बजेट र्ा का्थक् रजु्
थ ा गदाथ ्ैिे आल्थक ववकास र गररवौ
न्ुनौकरु्ा पत्य ्ोगदान पु्ाथउने, उतपादन्यिक र्ा ल्टो
पलररि पार गनथ सवकने, जनराको जौवन्रर, आमदानौ र रोजगारर
बढने, ््ानौ् सहभालगरा जुटने, ्व्ं सेवा गरर परररािन गनथ सवकने
र्ा िागर क् िागने, ््ानौ् सोर साधन र सौपको अलधकर्
प्ोग हुने, ्वहिा, बािबालिका र्ा वप्लचएका येत र स्ुदा्िाई
पत्य

िाभ

पुगने,

िै वङक

स्ानरा,

सा्ाचजक

स्ावेशौकरु

अलभवृव् हुने, दरगो ववकास, वारावरु सं रयु र्ा समबधथन गनथ
सघाउ पु्ाथउने र भावरक र्ा सां्कृलरक पयको जगेनाथ र सा्ाचजक
सद
भाव

र्ा

एकरा

अलभवृव््ा

सघाउ

पु्ाथउने

ववर्हरिाई

पा्ल्करा ददएको ््होरा ्स सम्ालनर नगरसभािाई अवगर
गराउन राहान्ु ।
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सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
स्ग्ा

आ.ब.

07८/07९

को

बजेट

र्ा

का्थक्

“ उज्ािो पुर्चौ नगरवासौको राहाना : ववकास र समवृदद नगर
सरकारको पररकलपना ” भने सोरका सा् रजु्
थ ा गररएको ् भने
्सिे ्स नगरपालिकाको सा्ाचजक, आल्थक सुरकाङ उचरर्
रुल्ाउँदै ्स नगरपालिकािाई स्ृ् नगरपालिका्ा ्ररोनरौ गन्

िक् लिएको ् । ्स बजेटको उदे श्हर लनमन ब्ोचज् रहे को
््होरा ् ्स सभािाई अवगर गराउन राहन्ु ।
 आल्थक वक्ाकिापको ववकास र वव्रार गन्, आ् र रोजगारर
वृव् गन् र्ा गररवौ घटाउने ।


अवसरको लसजथना, सय्रा अलभवृव्, सा्ाचजक सं रयु गन् ।

 सवै नगरपालिकावासौिाई गुु्ररर् सावथजलनक सेवा उपिबध
गराउने।
 उतपादकतव र उतपादन वृव् गरर आत्लनभथर अ्थरनतको लन्ाथु
गन्।
 ््ानौ्
््थिाई

सरकारको

अवधारुािाई

्ुरर
थ प

ददई

सं घौ्राको

आ् नगरपालिकावासौ्ा पत्ाभ ुलर गराउने ।

सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
 पुर्चौ बालसको िा्ो स््दे चमको ववधुरको राहाना िाई सकार
गनथ लबधुर पशरु िाईन वव्रारको िालग आवश्क रक्
ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
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 अनरर-पालिका र अनरर-चजलिा जोचने सचक लन्ाथु का्थ िाई

्स आव्ा पलन लनरनरररा ददइने ् । जस अनरगथर हाटँ- गना
हाटँ ्िेट मानौ हुदै बा्ागं चजलिा जोचने सचक लन्ाथु का्थको
िलग आवश्क रक् ववलन्ोजन गरे की ्ु ।

 नगरपालिकाको
लनरनररराका

्ुख्
िालग

पशासलनक

आगा्ौ

भवन

आ.ब.्ा

पलन

लन्ाथुका्थको
आवश्क

रक्

ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 स्ाज्ा
्वहिा

रहे का

ववपन

,दलिर,बािबालिका

िैवङक,सा्ाचजक,आल्थक

रप्ा

,असाहा्,

,एकि
पल्

परे का

्वहिा,

नागररक

हरको

चजवन्रर उका्न आवश्क लसप ववकास रालि् जनरेरना
गोषौको सं रािन गनथ आवश्क रक् ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 कृवर

उतपादन

र

उतपादकतव

अलभवृदद

गरर

बजाररकरु

र

््वसा्ौकरु गनथ रािु आ.व.्ा पलन सा्ुवहक कृवर पुािर
पकेट ववकास का्थक् िाई लनरनरररा ददइने् । जसको िालग
आवश्क रक् ववलन्ोजन गरकी ्ु ।
 िोकराचनतक गुरनत ््ापनाको िालग ज्ानको आहुलर गन् लर
्ाहान शवहद हरको सम्ान गद् शवहदका ्ोरा ्ोरर िाई
पाववलधक उचर चशया अध्नका िालग ्ातवृलर ददनको िालग
आवश्क रक् ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 हामो इलरहासका ज्ुदा धरोहरका रप् रहे का जेष नागररक
हरको सम्ान्ा “्े्र सं ग जेष नागररक क्थक् सरािन
गररने् । जसअनरगथर उलनहरको लनशुलक ्वा्स् उपरार
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िगा्रका का्थक् हर स्ावेश गनथ आवश्क रक् ववलन्ोजन
गरे की ्ु ।
 लबगर आ.व. दे मौ ्स नगरपालिका्ा चरवकतसकको आग्निे
्स नगरपालिका नागररक हरिे धेरै राहारको अनुभ ुलर गरे पलन
आवश्क ्वा्स् उपकरुको अभाव्ा ्प सेवा वव्रार गनथ
नसकेको सनदभथिाई ्ध्नजर गद् आगा्ौ आ.व.्ा लभलच्ो
एकसरे

िगा्रका

सेवा

वव्रारको

िालग

आवश्क

बजेट

ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 भववष्को कुाथधार ्ुवा पु्रा लभत गुमसेर रहे का पलरभाहरको

पवहँरान गनथ “उप्े्रको पोतसाह: ्ुवा पु्रा िाई सम्ान” भने
नारा सवहर पलरभा पवहरान का्थक् २०७८ का िालग आवश्क
बजेट वजेट ववलन्ोजन गरे की ्ु ।

 सुनौिा हजार ददनका नव चशशु हरको पोरु्ा
ु े
हे रि

सं रालिर

आ.व.्ा

पलन

उप्े्रको

कोरेिर

का्थक्

लनरनररराका

ददनको

िालग

टे वा पु्ाथउने
िाई

आवश्क

आगा्ौ
बजेट

ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 नगरपालिका येत लभत रहे का नददहरबाट
उतमन गन्

ढुं गा, लगव्, वािुवा,

का्थिाइ ददगो ववकासको लसदानर अनुसार उतमन

गनथ पारचमवक वारवरचु् पररयु (IEE) गनथ आवश्क रक्
ववलन्ोजन गरे की ्ु ।
 नगरपालिका लभत न्ुन रिब्ान्ा का्थस्पादन गद् आएका
क्थरारर हरको ्नोबि उचर गनथ माइपाई आएको रिव्ा
्ालसक र. १,०००। ्प गन् गरर बजेट ववलन्ोजन गरे की ्ु
।
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सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
नेपाि्ा ्ोजनाव् ववकासको शुरवार भएको ् दशकभनदा
बढर भइसकेको ्। ववगर्ा ्ोजनाव् ववकासको रि्वरप
ववकासका ववववध आ्ा्हर्ा सकारात्क पररवरथनहर आएका ्न्
। नेपाििे सं घौ् शासन पुािर अविमबन गरे सं गै गाउँ्ा आउने

अनुदान रक् बृव् भएर भौलरक पयवाथधार ववकास, सा्ाचजक ववकास,
्ानव ववकास र ददगो ववकाससं ग समबचनधर का्थक्हर ््ानौ्
्ररबाटै सञािन गररएका ्न् । आल्थक वरथ २०७७/७८ ्ा ्स
नगरपालिकािे आल्थक, सा्ाचजक, पयवाथधार, वन, वारावरु र्ा
ववपद ््व््ापन र सुशासन र्ा सं ््ागर ववकासको येत्ा धेरै
का्थहरको ्ािनौ गरे का ्।

्ौ ्ध्े धेरैजसो ठय िा साना भौलरक

पयवाथधारजन् ववकासका का्हर, पव्थनात्क का्थक्हर, रालि्
र्ा य्रा ववकासका का्हर समपन भएका ्न् ।
सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
अब ् ्स गरर्ा्् सभा स्य आल्थक वरथ २०७८/०७९
को बावरथक बजेट र्ा का्थक् प्रुर गन् अनु्लर राहन्ु ।
आल्थक वरथ २०७८/७९ को िालग ्स नगरपालिका्ा ववलभन
सोरहरबाट पार हुने गरर जम्ा र.६१ करोच १३ िाम ९९
हजार बजेट लबलन्ोजन गरे की ्ु ।कुि लबलन्ोचजर बजेट ्ध्े
शशथर अनुदान बाहे को रक् ्ध्े

बाट सा्ाचज् ववकास अनरगथर

र. ५ करोच ,आल्थक ववकास अनरगथर र.१ करोच , पुवाथधार
लबकास अनरगथर र. १३ करोच , वन र्ा वारावरु अनरगथर र.
१ करोच र सुशासन र्ा सं ््ागर सेवा पवाह अनरगथर र. ७
9

करोच लबलन्ोजन गरे की ्ु ।
गदाथ

ववलन्ोचजर बजेटको सोर ववशेरु

सं घौ् सरकार सा्ालनकरु अनुदान बाट र. १२ करोच

४३

िाम,सं घौ् सरकार राज्व बाचँराचँ बाट र. १० करोच ३५ िाम
५ हजार , पदे श सरकार सा्ालनकरु बाट र. ८८ िाम ९९

हजार, पदे श सरकार राज्व बाचँराचँ बाट र. २१ िाम १९ हजार
नगरपालिकाको अनु्ालनर आनरररक आमदानौ र. ७० िाम

र आ.

ब. ०७७/०७८ को लबलन्ोचजर बजेटबाट मरथ हुन नसवक अ.ल्ा.
गररएको अनु्ालनर रक् र. २ करोच ५० िाम

र शशथर अनुदान

र. ३४ करोच १३ िाम ७६ हजार रहे को ् ।
कुि ववलन्ोचजर रक् ्ध् र. ५ करोच ५५ िाम वचा

ँ र ्ोजना र्ा का्थक्हर्ा
का्ाथि्बाट रजु्
थ ा गररएका पुचजग
मरथ गन् गरर लबलन्ोचजर गरे की ्ु । ्सै गरर वचा का्ाथि्को
रािु ररथ १० वटै वचाहर्ा मरथ हुने गरर र. ५० िाम रहे को ्

ँ र ररथ पत्ेक वचा का्ाथि्हरिाइ जनसं ख्ा र भ ुगोि
भने पुजौग
आधार्ा र.५० िाम ,र.५५ िाम र र. ६० िाम दरिे
लबलन्ोचजर गरे की ्ु ।
सम्ालनर नगर सभाका सभाध्य ्होद्,
्स नगरपालिकािाई पार लसल्र सोरहरबाट ब्रौ्रर

हुँदै वचाहरबाट नगरपालिका्ा आएका

आल्थक ववकास, सा्ाचजक

ववकास, पयवाथधार ववकास, सं ््ागर ववकास, सेवा पवाह र सुशासन र
वारावरु र्ा ववपर ््व््ापनसं ग समबचनधर सबै आ्ोजनाहरिाई
सं बोधन गनथ नसवकएको सनदभथ्ा ्ौ आ्ोजनाहरिाई क्शम अक्
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वरथ्ा स्ावेश गररनुका सा्ै नगर गौरव ्ोजनाहरका िालग पदे श
सरकार र सं घौ् सरकार स्य ्ाग गररने ््होरा अनुरोध गदथ्ु ।
सम्ालनर नगरसभाका सभाध्य ्होद्,
नेपािको
का्ाथनव्न्ा

आए

सं ववधानिे
सं गै

्ो

््व््ा

गरे को

््ानौ्

नगरपालिका

भोक,

रोग,

रह

गररवौ,

प्ौटे पन र आल्थक स्ाचजक ववभेद ववर्को सं घरथ र स्ृव्
पालरको ररु्ा पवेश गरे को ् । ्ो प्ास सरि पानथका िालग
समपुु थ नगरपालिकावासौहर एउटै ्ञ्ा आब् हुनपु न् अव््ा
आएको ्। िोकराचनतक ्ुल् ्ान्रा्ा आधाररर स्ाजबाद
उन्ुम अ्थरनत ््ापना गनथ अव सा्ाचजक आल्थक येत्ा रडको
्ान् पन् बेिा भएको ् ।
्ो बजेट का्ाथनव्निे नगरपालिका्ा न्ा्पयुथ सा्ाचजक
ववकास सं गै स्ृव्को न्ाँ ढोका मोलने् । ्स बजेटिे ््ानौ्
्रर्ा आत्लनभथर अ्थरनतको ववकास गद् सा्ाचजक ववकासिाई
पलन दररिो रुल्ाई स्ृ् नगरपालिका लन्ाथुका िालग आधार र्
गन् ववर््ा नगरपालिका आशावादर ् ।
््ानौ्
अलसल्र

सरकार

्न।

लसल्र

सं ग

नगरपालिकाबासौका

सोरका

बौरबाट

आकांया

नागररकका

पलन

अलसल्र

आवश्करा पुरा गन् ववर् लनश् नै र ुनौरौपुुथ ववर् हो । र्ावप
नगरपालिकाबासौ आ् जनस्ुदा्, राजनैलरक दिको ररनात्क
सह्ोग र सदाव भए्ा ्ौ र ुनौलरका वौर्ा अवसरका अनेकन
सं भावना ्न् भने कुरा्ा नगरपालिका ववश्र ् ।
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अनत््ा, ्ो बजेट रजु्
थ ा गदाथ ्ागथ लनद् शन पदान गनुथ हुने

नगरपालिकाका नगर प्ुम ज्य, प्ुम पशासकी् अलधकृर ज्य, वचा
अध्यज्यहर, नगरसभाका सद््ज्यहर, ््ानौ््रर्ा वक्ाशौि
राजनौलरक दिहर, स्ाजसेवौ बुव्चजवौहर,नगर का्थपालिकाको
का्ाथि्का समपयु थ क्थराररहर िगा्र समपयु थ नगरपालिकाबासौ
दाजुभाइ र्ा दददरबवहनौहर पलर ववशेर धन्वाद ददन राहन्ु ।
“ उज्ािो पुर्चौ नगरवासौको राहाना

: ववकास र समवृदद

सरकारको पररकलपना ” भने ्स नगरपालिकाको नारािाई सा्थक
बनाउन सवै नगरपालिकाबासौको ररनात्क सह्ोगको आशा गरे की
्ु ।
जानिी ऐर(बच)
नगर -उपपचुम
पुर्चौ नगरपालििा
लचलतः २०७८/०३/१०
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