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श्रीभान ्सबाध्मऺ भहोदम, 
गाउॉसबाका भाननीम सदस्म ज्मूहरु, 
सम्ऩणुण अतततथ गण, य उऩस्स्थत भहानबुावहरु। 

   सॊघीम सॊयचना अनरुुऩ स्थातनम तह अन्तगणत जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाको तपण फाट मस गरयभाभम 
सबाभा आगाभी आतथणक वषण २०७५/७६ को फजेत तथा नीतत कामणक्रभ प्रस्ततु गनण ऩाउॉदा 
अत्मन्त गौयवास्न्वत भहशसु गयेको छु। मस अवसयभा याजनीततक एवभ ्साभास्जक रुऩान्तयणको 
रातग जीवन उत्सगण गनण हनुे सम्ऩणुण ऻात अऻात सहहदहरु प्रतत आर्दणक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदणछु। 

   करयव २० वषण राभो सभमसम्भ जनप्रतततनतध तफहहन फनेको भरुकु गत वषणको ऐततहातसक 
स्थातनमतहको तनवाणचन सम्ऩन्न बएऩश्चात एक वषण ऩाय गयी आज हाभी सॊस्घम सॊयचना अन्तगणत 
स्थातनम सयकाय सञ्चारन एवभ ्व्मवस्थाऩनको दोस्रो वषणका कामणखण्डभा उतबएका छौं।स्थातनम 
तहको ऐततहातसक तनवाणचनफाट तनवाणस्चत गाउॉसबाका सम्ऩूणण सदस्म ज्मूहरुराई आगाभी 
आ.व.२०७५/७६ को रातग सपर कामणकारको शबुकाभना व्मक्त गदणछु। 

   राभो सभमसम्भ जनप्रतततनतधहवहीन अवस्थाभा सभेत जनताप्रततको सेवाबाव प्रस्ततु गयी 
जनताको सायथीको रुऩभा बतुभका तनवाणह गनुणबएका सम्ऩूणण याष्ड सेवक कभणचायीहरु य आ.व. 
०७५/०७६ को फजेट तथा नीतत कामणक्रभ फनाउने काभभा सहमोग गनण अहोयत्र खट्नबुएका 
जनप्रतततनतध, कभणचायी, याजनीततक वगण, हवद्धत वगण एवभ ् गाउॉऩातरकाको हवकासभा रातग ऩने  
सम्ऩूणण व्मस्क्तत्व प्रतत धन्मवाद ऻाऩन गदणछु। 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 
    

   खोटाङ स्जल्राको दस्ऺणी ब.ुबागभा अवस्स्थत १२८.६८ वगण हकरोतभटय ऺेत्रपर बएको 
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाको बहवष्मको पैसरागने चयणभा तनवाणस्चत जनप्रतततनतध साभ ुथपु्रै अवसय य 
चनुौततहरु ऩतन हवद्याभन छन।्स्थानीम सयकायको रुऩभा यहेको स्थानीम तहको ऩवुण कामणन्वमनका 
रातग साया याज्म रातगयहेको वतणभान अवस्थाभा केही अन्मौरता य र्िहवधाका फाफजदु ऩतन मस 
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकारे १ वषणको अवतधभा ुुरो प्रगतत हातसर गयेको छ। 

   गत वषणको अनबुव य सपर कामणशैरीराई आत्भसात गदै, हवगतका याम्रा अभ्मासराई 
सवरीकयण गदै, बरू त्रटुी तथा कभीकभजोयीराई सधुाय गदै नेऩारको सॊहवधान, ऐन, काननु, 
भन्त्रारमहरुफाट प्राप्त ऩरयऩत्र, र्दग्दशणन य हवतबन्न हवषमगत तसतरङको आधायभा सहबागीता 
भरुक तफयरे आमोजना य कामणक्रभ छनौट गयी नीतत कामणक्रभ य फजेट तजुणभा गयेका छौं। 
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सबाध्मऺ भहोदम, 
 

   अव, भ आगाभी आ.व. २०७५/७६ का रातग मोजना तजुणभा गदाण तरएको भखु्म आधायहरु 
प्रस्ततु गने अनभुतत चाहान्छु। 

   आ.व. ०७५/७६ को गाउॉऩातरकाको मोजना तनभाणण गदाण नेऩारको सॊहवधानरे ऩरयरस्ऺत 
गयेका भागदशणन, नीतत तथा तसद्धान्तहरु, चार,ु आवतधक मोजनाका नीतत, यणनीतत य 
प्राथातभकताहरु, सॊस्घम  भातभरा तथा स्थातनम हवकास भन्त्रारम, अथणभन्त्रारम रगामतका हवतबन्न 
भन्त्रारमफाट प्राप्त भागदशणन, ऩरयऩत्र, वडा तथा वस्तीस्तयफाट प्रश्न, सझुाव एवभ ्जन्तेढुङ्गा 
गाउॉऩातरकाको वस्तगुत आवश्मकतारई भखु्म आधाय फनाएको छ।साथै तनवाणस्चत गाउॉसबाका 
सदस्म ज्मूहरुरे र्दनबुएको सझुाव य मस गाउॉऩातरका फस्तीहरुफाट प्रस्ततु यचानत्भक सझुावराई 
भागणदशणनको रुऩभा तरइएको छ। 

जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाको आ.व. २०७५/०७६ को फजेट तजुणभा गदाण तरइएका भखु्म आधायहरु: 

 नेऩारको सॊहवधानको अनसुचुी ८ य ९ भा उल्रेस्खत स्थातनम तहको एकर तथा साझा 
अतधकायको सचुी। 

 नेऩारको सॊहवधानभा उल्रेस्खत भौतरकहकहरु। 

 नेऩारको सॊहवधान बाग ४ अन्तगणतका याज्मका आतथणक, साभास्जक हवकास, प्राकृततक 
स्रोतको उऩमोग , वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी नीततहरु, धाया ५९ को आतथणक अतधकाय, 
बाग १९ को आतथणक कामणप्रणारी। 

 भरुकुको आ.व. २०७५।०७६ को फजेट वक्तव्म य त्मसका भखु्म प्राथातभकताका 
ऺेत्रहरु। 

 १ नॊ प्रदेशको आ.व. २०७५।०७६ को फजेट वक्तव्म य त्मसका भखु्म प्राथातभकताका 
ऺेत्रहरु। 

 १ नॊ प्रदेशरे तरएका रक्ष्म तथा नायाहरु। 

 हवतनमोस्जत हवधेमक एन,२०७५ को तसिान्त य 

 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत सॊघ, प्रदेश य स्थातनम तहको कामण हवस्ततृीकयणको 
प्रततवेदन। 

 सॊस्घम सयकायको अतगॊकाय गयेका आवातधक मोजनारे तरएका नीतत तथा 
प्राथातभकताहरु। 

 सॊस्घम सयकायरे अवरम्फन गयेका आतथणक तथा हवत्तीम नीततहरु। 
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 स्थातनम तहको आवतधक मोजनारे तम गयेका प्राथातभकताहरु। 

 नेऩाररे अन्तयाहष्डमजगतभा जनाएका प्रततविताहरु। 

 स्थातनम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५य तनमभावरी , २०५६ का प्रावधानहरु। 

 हवकासका सभसाभाहमक भदु्दाहरु जस्तै साभास्जक सॊयऺण, र्दगो हवकास, जरवाम ु 
सभावेशी हवकास फार भैत्री स्थातनम शासन , वातावयण भैत्री स्थातनम शासन, खोल्रा 
र्दशाभकु्त तथा ऩणुण सयसपाइ, उजाण सॊकट रगामतका अन्तयसम्फस्न्धत तफषमहरु। 

 स्थातनम तहको सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आदेश, २०७४। 

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरका भा आवश्मक देस्खएका अन्म हवषमहरु। 

मोजना आमोजना छनौट गदाण प्राथातभकताका आधायहरु 

१. मस गाउॉऩातरकाको रातग अत्मावश्मक यहेका बौततक ऩूवणधायहरु। 

२. व्मवसाहहक य उत्ऩादन भरुक कृहष उत्ऩाभरुक, आत्भातनबणय य स्शघ्र प्रततपर र्दने। 

३. आतथणक हवकास य गरयवी न्मतुनकयणभा मोगदान ऩमुाणउने। 

४. तछटोछरयतो य प्रबावकायी रुऩभा सेवा प्रवाह हनुे। 

५. ऩायदस्शणता य शसुासन अतबवरृ्िहनुे। 

६. स्थातनम स्रोत साधनराई प्राथातभकता र्दने य जनसहबातगता अतबवहृद्ध हनुे। 

७. प्राकृततक प्रकोऩ एवभ ्हवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩगु्ने। 

८. ऩयम्ऩयागत धभण, सॊस्कृततक, चाडऩवण भेरा आर्दको भाध्मभफाट ऩमणटन प्रविन हनुे। 

९. ऩमणटकीम प्रविनको रातग ऩमणटकीम  स्थरहरुको प्रवद्धन। 

१०. अथण भन्त्रारमको तरस्खत तनदेशनहरु। 

११. स्थातनम खानेऩातन व्मवस्थाऩन। 

१२. कृहष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊचारन य तनमभ सम्फन्धी कामण। 

१३. खेरकुद हवकास प्रवद्धन सम्फन्धी कामण। 

१४. स्थातनम मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामण। 

१५. आधायबतु स्वास््म य सयसपाइ सम्फन्धी कामण। 

१६. आधायबतु सेवा प्रवाहका रातग सॊचारन हनुे कामणक्रभ तथा आमोजनाहरु। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

   आ.व. २०७५।७६ को फजेटका उदे्दश्महरु तनम्नानसुाय प्रस्ततु गने अनभुतत चाहान्छु। 
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१. नागरयकका भौतरक हकको प्रत्माबतुत गयाउॉदै, जीवनमाऩनका न्मनुतभ आधायबतु 
आवश्मकताहरु शीघ्र ऩरयऩतुतण गदै चयभ गरयवी हवऩन्नता य ऩछौटेऩनको अन्त्म गने। 

२. साधन स्रोतको उच्चतभ उगऩमोग गयी मस गाउॉऩातरकाका नगरयकहरुराई काभ य 
योजगायीको अवसय तसजणना गने ऺेत्रहरुको खोज , हवस्ताय य प्रविन गने । 

३. सावणजतनक सेवा प्रवाहको गणुस्तय आतबवरृ्ि गरय नागरयकराई अनबुतुत हनुे प्रकायको 
शसासन र्दराउने। 

४.  स्शऺा ,स्वास््म, खानेऩानी जस्ता भानव हवकासका आमाभहरुभा रगानी अतबवरृ्ि गने। 

५. कृहष ऺेत्रको हवकास गरय मस ऺेत्रका जनताराई कृहषभा आत्भातनबणय फनाई तनमाणत 
भापण त प्रततपर अतबवरृ्ि गने। 

श्रीभान ्सबाध्मऺ भहोदम, 

   हाभीरे मस आ.व. २०७५।०७६ को फजेट तजुणभा गदाण आधाय तरइएका य आगभी र्दनभा 
ऩयुा गनेगयी तरइएका नीततहरु तनम्नानसुाय यहेका छन।् 

जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाका सभष्टीगत नीततहरु 

 भरुकुको रक्ष्म, नीतत तथा कामणक्रभ, सॊघ तथा प्रदेशको प्राथतभकता, र्दशातनदेशन य 
आवतधक मोजनारे तरएका नीतत तथा रक्ष्म अनरुुऩ मस जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकारे मोजना 
तथा आमोजनाहरुको फजेट तनधाणयण गयेको छ। 

 कृहषराई आदतुनकयण य व्मवसाहमकयण गयी गरयफी तनवायण, फेयोजगायीको अन्त्म य खाद्य 
सयुऺाको आधायको रुऩभा तफकास गरयनेछ। 

 हवकास तनभाणणभा हनुे हढराससु्ती य प्रकृमागत झन्झटराई अन्त्म गनण नसकेको खण्डभा 
हाभी रक्ष्मभा ऩगु्न कर्ुन हनुे मथाथणराई आत्भसात गदै मस आ.व. देस्ख गणु्सतयीम 
हवकास तनभाणण गनण अनगुभन तथा भलु्माङ्कनराई प्रबावकायी, फस्तगुत य जवापदेही 
फनाइने नीतत तरइनेछ। 

 ऩूवाणधाय हवकास य योजगायभैत्री कामणक्रभ भापण त जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरका फासीराई आतथणक 
सभदृ्धीको भहशसु गयाउन आवश्महकम कामणक्रभ राइनेछ। 

 हाम्रो जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाको बौगोतरक हवकटता य ऩूवाणधायको कभीराई भध्म नजय 
गदै मसराई सभस्माग्रस्त गाउॉऩातरका होइन सम्बावना मकु्त गाउॉऩातरका फनाउने 
रक्ष्मका साथ अगाडी फतडनेछ।  
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 वडास्तयीम बेराफाट प्राप्त आमोजनाहरु, क्रभागत तथा अधयुा मोजनाहरु य दईु वा 
दईुबन्दा फढी वडाहरुराई प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने मोजना तथा कामणक्रभहरुराई प्राथतभकता 
र्दई छनौत गरयएको छ। 

 बौगोतरक हवकटता य ऩयतनबणताको फजाय हाम्रो गाउॉऩातरकाको चनुौतत यहेको कुयारई 
आत्भसात गदै एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामणक्रभ भापण त सम्बावना अध्ममान य सभदृ्धीको 
आधाय तम गरयनेछ। 

 जनसहबागीताराई प्रोत्साहन गदै हवकास तनभाणणका कामणभा आतथणक अनशुासन य 
ऩायदस्शणता कामभ गदै हाम्रो गाउॉ याम्रो फनाउॉ कामणक्रभराई अगाडी फडाइनेछ। 

 पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनराई थऩ सशक्त य प्रबावकायी फनाइनेछ। 

 जन्तेढुङ्गा, बानभुतत, हभुाऩोखयी, कुईतबय तथा छौङ्खा चण्डीथानराई धातभणक स्थारको 
रुऩभा हवकास गयी आन्तरयक ऩमणटन प्रवधणन कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

आतथणक हवकास सम्फन्धी नीततहरु 

 ऩशऩुारन य कृहषको रातग सम्बाव्मता अध्ममान तथा व्मवसहीकयणभा जोड र्दइनेछ। 

 कृषकहरुराई अगाणतनक खेतीको रातग प्रोत्साहन गदै नगदेफारी य व्मवसाहमक खेतीभा 
आकस्शणत गरयनेछ साथै उच्च भलु्मका कृहष उऩजहरुको उत्ऩादन फढाई तनमाणत वहृद्ध गनण 
प्रोत्साहन र्दनेछ। 

 योजगायीका रातग उत्ऩादन कामणक्रभ भापण त प्रत्मेक वषण योजगायी वहृद्ध गने कामणक्रभ तम 
गरयनेछ। 

 आतथणक सभहृद्ध प्रधान गने ुोस मोजनाभा फजेट रगानी गरयनेछ। 

 कृहष ऺेत्रराई स्थातनम उत्ऩादनको प्रभखु ऺेत्रको रुऩभा हवकास गरयनेछ। प्रभखु 
फारीहरुको उत्ऩादनभा आत्भातनबणय हनुे नीतत तरइनेछ।तसचाई य तफउतफजनको 
उऩरब्घताभा जोड र्दइनेछ।ऩश ुजन्म उत्ऩादनका कामणक्रभराई प्रोत्सहान र्दइनेछ। 

 उत्ऩादन भरुक योजगायीको अवसय तसजणना हनुे कामणक्रभ य आमोजनाहरुराई हवशेष 
प्राथतभकता र्दइनेछ। 

बौततक ऩूवाणधाय सम्फन्धी नीततहरु 

 गत वषण स्थातनमरे गाउॉगाउॉभा सडक सन्जार हवस्तायको भखु्म प्राथतभकता र्दइएको 
मथाथणराई आत्भसात गदै गाउॉ फस्तीभा बएका साधायण सडक भभणत कामणहरुभा गाउॉ 
फस्ती स्तयका जनसभदुामराई आफ्नो ऩन भहशसु गयाई फाटोघाटोको सॊयऺण गनण 
प्रोत्सहान गरयनेछ। 
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 जरस्रोत, तसचाई, खानेऩानी य हवद्यतुको रातग ुुरा ऩरयमोजना सॊचारन गने सम्बाव्मता 
अध्मामनको य कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 उज्मारो जन्तेढुङ्गा अतबमान अन्तगणत हवद्यतुीकयण भापण त गाउॉऩातरकाका सफै वडाहरुभा 
हवद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउने थारनी गरयनेछ। 

 वस्तगुय आवश्मकताराई भध्म नजय गदै ऩूवणधाय हवकासको, हवषमगत कामणक्रभको बवन 
तनभाणण तथा भभणत सम्बाय गने मोजना फनाइनेछ। 

साभास्जक हवकास सम्फन्धी नीततहरु 

 गाउॉऩातरका तबत्रका हवद्यारमहरुराई वस्तगुत आवश्मकताको आधायभा शैस्ऺक साभग्री 
उऩरब्ध गयाई गणुस्तयीम स्शऺाको जग फसाइनेछ। 

 फाररभैत्री हवद्यारमका ऩूवणधायहरु अऩनाउन हवद्यारमहरुराई र्दशा तनदेश गरयनेछ। साथै 
आवश्मकता हेयी कामणक्रभको सॊचारन य व्मवस्थाऩन ध्मान र्दइनेछ। 

 स्वास््म ऺेत्रको हवकासराई प्राथतभकता र्दई अतनवामण आवश्मकताका सभाग्री, औषतध 
तथा उऩकयणको व्मवस्थाऩनाका रातग हवशेष जोड र्दइनेछ। 

 प्राथतभक स्वास््म केन्र स्चसाऩानीराई अस्ऩातर फनाउने प्रमास थातरन्छ। 

 रैहङ्गक सभनता, तथा साभास्जक सभावेशीकयण प्रवधन गनण भहहरा, फारफातरका, दतरत, 
मवुा, जेष्ठ नागरयक, आर्दवासी जनजाती, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको रातग आतथणक तथा 
ऺभता हवकासका कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 रस्ऺत वगणको स्जहवकोऩाजणन सधुाय, आतथणक तथा ऺभता हवकास, ऩहुॊच अतबवहृद्ध एवभ ्
सशस्क्तकयणको रातग रस्ऺत कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 नभनुा हवद्यारम सॊचारन एवभ ् व्मवस्थाऩनको रातग जनाएका प्रततवद्धताहरु ऩयुा गनण 
प्रोत्सहान र्दइनेछ। 

 खानेऩानी, स्वास््म, स्शऺा जस्ता आधायबतु आवश्मकतभा सफैको ऩहचु सतुनस्श्चत 
गरयनेछ।साथै खानेऩानीको व्मवस्था गनण मोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 एक घय एक धाया खानेऩानी मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयी DPR फनाइनेछ। 

 गणुस्तयीम स्शऺा य स्वास््म सेवाको सतुनस्श्चतताका रातग आवश्मक कामणक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ। साथै स्शऺा तथा स्वास््म ऺेत्रभा सॊचातरत कामणक्रभहरुको प्रबावकायी अनगुभन 
गरयनेछ। 
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वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩान सम्फस्न्ध नीतत 

 सडक तथा भैदानको छेउ छेउभा ऩमाणप्त वृऺ ायोऩण गनण सम्फस्न्धत वन शाखा वा 
कामाणरमराई सशक्त फनाइ आभ नागरयकराई सशुसु्चत फनाउने कामणक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ। 

 प्रकृततक एवभ ् भानहवम सॊकट य प्रकोऩफाट ऩूवण सयुऺा व्मवस्थाऩन य ऺेततऩतुतणराई 
वैऻातनक रुऩभा सॊचारन गरयनेछ। 

 वातावयण तथा जर वाम ुभैत्री ऩूवणधायको हवकासभा जोड र्दइनेछ।वन ऺेत्रको वैऻातनक 
एवभ ् र्दगो व्मवस्थाऩन गयी आतथणक रुऩरे भहत्वऩणुण वनस्ऩतत तथा जतडफटुीको 
प्रशोधनभा तनजी तथा साभदुाहमक सॊस्थारई सहबागी फनाइनेछ। 

 वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फस्न्ध काभ गने तनकामतफच सहकामण, सभन्वम साथै 
प्रबावकायी अनगुभन भलु्माङ्कन गरयनेछ। 

 नेऩार सयकायरे आ.व. २०७५/७६ राई याहष्डम सयसपाइ अतबमान वषणको रुऩभा 
भनाउने घोषणाराई आत्भसाथ गदै सयसपाइ सम्फस्न्ध कामणक्रभ तनमभतत रुऩभा सॊचारन 
गरयनेछ। 

सॊस्थागत हवकास, हवत्तीम व्मवस्था य सशुासन सम्फस्न्ध नीतत 

 सेवा प्रवाहराई सफै वडाभा सचुना तथा प्रहवतधभा आवद्ध गयी तछटो, छरयतो य प्रबावकायी 
रुऩभा सेवा प्रवाह गरयनेछ। 

 साभास्जक सयुऺा कामणक्रभराई चसु्त, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाइनेछ।साभास्जक सयुऺा 
बत्ता ऩाउने थऩ व्मस्क्तहरुको अधावर्दक य नाभावरी हटाउन ुऩने व्मस्क्तहरुको नाभावरी 
हटाउदै पोटो सहहतको हववयण तथा आद्यावर्दक गदै रतगनेछ। 

 ऩस्ञ्जकयणराई तनमतभत य व्मवस्स्थम गरयनेछ।  
 ऩदातधकायी एवभ ्कभणचायीहरुको ऺभता हवकासभा जोड र्दइनेछ।सोका रातग आवश्मक 

फजेट य कामणक्रभ सॊचातरत गरयने छ। 

 सेवा प्रवाहभा सहजता ल्माउन गाउॉ कामणऩातरकाको कामाणरम तथा वडा कामाणरमहरुराई 
आवश्मक पतनणचय, कम््मटुय तथा भेस्शन औजायको व्मवस्था गयी जस्तो सकैु अवस्थाभा 
ऩतन सेवा प्रवाह गनण सहकने अवस्था तभराईने छ। 

 सावणजतनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, तनश्ऩऺ, ऩेशागत अनशुासन प्रतत प्रततवद्ध, 
ऩायदशॉ, भ्रष्टचायभकु्त य जनउतयदामी फनाइनेछ। य भ्रष्टचाय प्रतत शनु्म सहनस्शरतको 
नीतत अवरम्वन गरयनेछ। 
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 गाउॉऩातरकारे कभणचायीको कामण सम्ऩादन भलु्माङ्कन गयी दण्ड य ऩयुस्कायको व्मवस्था 
तभराइनेछ। 

 स्थामी कभणचायीहरुराई र्दइदै आएको ५०% प्रोत्साहन बत्ताराई मस वषण तनयण्तता 
र्दइएको छ। 

 स्थातनम स्वामत्ताको प्रवद्धणन गदै गाउॉऩातरकारे याजस्वका ऺेत्र ऩहहचान गयी दामेया 
हवस्ताय एवभ ्सभमसाऩेऺ ऩरयभाजणन गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ। 

 आन्तरयक याजस्व ऩरयचारन गनण नागरयक स्वमराई कय दाहमत्वको स्जम्भेवायी फोध 
गयाउन जोड र्दइनेछ। 

 सॊस्थागत हवकास, तथा अन्म ऺेत्रगत य हवषमगत तपण का मोजना तथा ऩरयमोजना 
कामणन्वमन ऩऺराई उत्तयदामी य जवाऩदेही फनाई प्रवाकायी अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गने 
नीतत अवरम्फन गरयनेछ। 

फजेट तथा कामणक्रभ 

भानतनम सबाध्मऺ ज्मू, 
तथा गाउॉसबाको भानतनम सदस्म ज्मूहरु, 
 

   अफ भ आगाभी आतथणक वषण २०७५/७६ भा सॊचारन गरयने कामणक्रभहरु य हवतनमोस्जत 
फजेट हववयण प्रस्ततु गनण अनभुतत चाहान्छु। 

   आ.व. २०७५/७६ को वाहषणका आम तथा व्मामको अनभुान मस प्रकाय यहेको छ।मस 
गाउॉऩातरकाको कुर फजेट २६ कयोड २९ राख ११ हजाय आु सम यहेको छ। 

आम तपण  हवस्ततृ हववयण मस प्रकाय यहेको छ। 

१. हवस्त्तम सभातनकयण अनदुान ६ कयोड ७७ राख, सॊस्घम सयकायफाट। 

२. सशतण अनदुान १२ कयोड ४१ राख, सॊस्घम सयकायफाट। 

३. याजस्व फाॉडपाडफाट प्राप्त ५ कयोड १४ राख ४५ हजाय, सॊस्घम सयकायफाट। 

४. हवस्त्तम सभातनकयण ३३ राख १३ हजाय, प्रदेश सयकायफाट। 

५. थऩ अनदुान २३ राख १३ हजाय, प्रदेश सयकायफाट। 

६. हाम्रो आन्तरयक याजश्व अनभुान १५ राख, आन्तरयक स्रोत। 

७. गत आ.व.को हवद्यतु स्शषणकफाट ८५ राख, भौज्दात। 

८. वडा नॊ २ को खचण हनु नसकेको ७ राख ५० हजाय, भौज्दात। 

९. वडा नॊ ३ को खचण हनु नसकेको १३ राख ६० हजाय, भौज्दात। 
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१०. वडा नॊ ५ को खचण हनु नसकेको १९ राख २० हजाय, भौज्दात। 

जम्भा २६ कयोड २९ राख ११ हजाय आु सम 

वडा गत अनदुान मस प्रकाय यहेको छ। 

१. वडा नॊ १, ६९ राख ५० हजाय। 

२. वडा नॊ २, ७१ राख ५० हजाय। 

३. वडा नॊ ३, ७० राख ५० हजाय। 

४. वडा नॊ ४, ७३ राख ५० हजाय। 

५. वडा नॊ ५, ७८ राख ५० हजाय। 

६. वडा नॊ ६, ६८ राख ५० हजाय। 

जम्भा ४ कयोड ३२ राख 

गाउॉऩातरका स्तयीम मोजनाको हवतनमोस्जत यकभ   

   सडक ६७ राख, स्शऺाभा ५५ राख ७५ हजाय, स्वास््मभा ४० राख, कृहषभा ६० राख, 
ऩशधुन तथा वागवानी हवकास खचण २५ राख, ऩमणटन १० राख, मवुा तथा खेरकुद १५ राख, 
भहहरा फारफातरका हवकास १० राख, घयेर ुसाना उद्योग खाडी प्रशोधन ५ राख, जन्तेढुङ्गा 
भहत्सव १७ राख, सूचान तथा सॊचाय ९ राख, पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन ५ राख, स्वमभसेहवका 
प्रोत्साहन बत्ता १ राख ६५ हजाय, याधाकृष्ण भस्न्दय स्चसाऩानी ३ राख, अऩाङ्ग दतरत कामणक्रभ 
५ राख, हवऩत व्मवस्थाऩन ५ राख य बैऩयी आउने ऩसु्जगत २ कयोड १६ राख ३२ हजाय ९ 
सम जम्भा गयी ५ कयोड ४९ राख ७२ हजाय ९ सम। 

   चार ु तपण  ३ कयोड ९७ राख ३८ हजाय ९ सम चार ु तपण को हवस्ततृ हववयण चार ु
फजेटको पाटफायीभा यास्खएको छ। 

   अफ भ हवषमगत फजेटको हवस्ततृ हववयण ऩेश गनण अनभुतत चाहान्छु। 

भानतनम सबाध्मऺ ज्मू,  

गाउॉसबाका भानतनम सदस्म ज्मूहरु, 
 

कृहष 

 गाउॉऩातरकारई कृहष उऩज उत्ऩादनभा आत्भ तनबणय फनाउने नीतत अवरम्फन गदै मसका 
तनम्ती आवश्मक कामणक्रभ फनाईने छ। 
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 तनवाहभखुी कृहष व्मवस्थाराई तनमाणत भखुी फनाउदै रैजाने कृहषभा आधतुनकयण य 
व्मवसामीकयण गनण आवश्मक कामण मोजना फनाईनेछ। 

 कृहष उत्ऩादनका रातग भाटोको ऩरयऺण गयाई सम्बाव्मताको आधायभा कृहष ऩकेट ऺेत्र 
तनधाणयण गयी ऩशऩुारन, भात्स्म ऩारन य पुरपर खेती ऺेत्र तनधाणयण गरयने छ। 

 कृहषराई व्मवसाहहक य योजगाय भरुक फनाउन आवश्मक कामणक्रभ तजुणभा गरयने छ। 

 खाद्य सयुऺा य बण्डायणको तनस्म्त आवश्मक कामणक्रभ तम गरय राग ुगरयने छ। 

 गाउॉऩातरकाराई हकसान भैतत्र गाउॉऩातरकाको रुऩभा हवकास गरयने छ। 

 यासामतनक भरको आमातराई कभ गदै जैहवक तथा प्राङ्गारयक भरभा जोड र्दइने छ। 
मसका तनस्म्त हकसानहरुराई तातरभ य प्रस्शऺणको व्मवस्था तभराईने छ। 

 गाउॉऩातरकाराई भाछा, भास,ु अण्डा य दगु्ध ऩदाथणभा आत्भतनबणय गयाउदै तनमाणतभ जोड 
र्दई मस ऺेत्रभा योजगायी तसजणना गदै रैजाने य मसफाट आतथणक सभहृद्धको फाटो खोल्ने 
आवश्मक कामणक्रभ ल्माईनेछ। 

 हकसानहरुराई साभहुहक, सभहुगत य सहकायीको आधायभा व्मवसाहमक खेती प्रणारीराई 
आवश्मक सहमोग तभराईने छ। 

 कृहष हवकासको तनस्म्त हवहवध कामणक्रभ सॊचारन गनण रू ६० राख फजेट हवतनमोजन 
गयेको छु। 

ऩश ुहवकास 

 गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र सम्बाव्मता अध्ममन गयी व्मवसाहमक य साभहुहक ऩशऩुारनको 
तनम्ती हकसानहरुराई आकहषणत गरयने छ। 

 नस्र सधुाय कामणक्रभ अन्तगणत उन्नत जातको ऩशऩुारनभा जोड र्दइने छ। 

 गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्र दगु्ध जन्म व्मवसाम भास ुजन्म उत्ऩादनको रातग आवश्मक नीतत 
गत व्मवस्था तभराईने छ। 

 भास,ु अण्डा य भाछाभा गाउॉऩातरकाराइ आत्भ तनबणय गयाउन कामणक्रभ ल्माईनछे। 

 दगु्ध व्मवसामराई प्रोत्साहान गनण हकसानराई सभहुगत कामणक्रभको आधायभ सहमोग गनण 
कामणक्रभ ल्माईने छ। 

 सभग्र ऩशऩुारन य हवकासको तनम्ती रू. २५ राख फजेट हवतनमोजन गयेको छु। 

स्शऺा 

 सावणजतनक साभदुाहमक हवद्यारहरुभा शैस्ऺक सधुायभा जोड र्दइने छ। 
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 कऺा १ देस्ख अतनवामण अॊग्रजेी भाध्मभभा स्शऺा र्दन  सरुुवात गरयने छ। 

 दयवन्दी हवहहन हवद्यारमहरुभा दयफन्दी थऩ गनण आवश्मक ऩहर गरयने छ य तनजी 
श्रोतफाट स्शऺक तरव सहुवधा तरइयहेका स्शऺकको हकभा कयाय सेवाभा 
गाउॉऩातरकाफाट तरफ व्मवस्था तभराईने छ। 

 हवद्यारम व्मवस्थाऩनभा हवशेष जोड र्दइने छ। 

 गाउॉऩातरका तबत्र १ प्राहवतधक स्शऺारम स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। 

 स्चसाऩानी क्माम्ऩस सॊचारन गनण आवश्मक प्रवन्ध तभराईने छु। 

 स्चसाऩानी नभनुा भा.हव.भा मसै आ.व. कृहष प्राहवतधक स्शऺाको रातग प्राहवतधक स्शऺा 
सॊचारनको रातग रू. ९ राख फजेट हवतनमोजन गयेको छु। 

 स्शऺा ऺेत्रको सभग्र हवकासको रातग रु. ५५ राख ७५ हजाय रुऩैमा हवतनमोस्जत गयेको 
छु। 

स्वास््म सयसपाई 

 गाउॉऩातरका तबत्रको स्वास््म य सयसपाईराई हवशेष भहत्वका कामणक्रभ सॊचारन गरयन े
छ। 

 सफै स्वास््म सॊस्थाराई अनराईन भाध्मभभा रतगने छ। 

 प्राथतभक स्वास््म केन्र स्चसाऩानीराई २५ सैमाको अस्ऩतारभा हवकास गनण आवश्मक 
ऩहर गरयने छ। 

 प्राथतभक स्वास््म केन्रभा पाभेसी सॊचारन गनण प्रवन्ध तभराईने छ। 

 स्वास््म हवभा कामणक्रभराई प्रबावकायी फनाईने छ। 

 स्वास््म केन्र तथा गाउॉघय स्क्रतनक तथा खोऩकेन्रहरुराई व्मवस्स्थत गनण सहुवधा 
सम्ऩन्न फनाउदै रैजाने आवश्मक प्रवन्ध तभराईने छ। 

 स्वास््म सॊस्थाका कभणचायीहरुको तनमभन य व्मवस्थाऩनको तनस्म्त आवश्मक नीतत य 
तनमभ फनाइने छ। 

 स्वास््म सॊस्थाहरुको जग्गा बवन रगामत ऩूवाणधाय हवकासको क्रभागत मोजना फनाइन े
छ। 

 सयुस्ऺत भाततृ्वको रातग गबणवती भहहराहरुको त्माङ्क सॊकरन गयी ऩोषण कामणक्रभ 
सॊचारन गनण आवश्मक नीतत तजुणभा गरयने छ। 

 स्वास््म ऺेत्रको सभग्र हवकासको तनस्म्त रू ४० राख रुऩैमा फजेट हवतनमोजन गयेको 
छु। 
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हवद्यतु 

 उज्मारो जन्तेढुङ्गा अतबमान अन्तगणत केस्न्रम प्रसायण राइन भापण त  सफै वडाभा 
क्रभागत हवद्यतुतकयण क्रभागत हवद्यतुतकयण कामणक्रभ ल्माइएको छ। 

 खोटाङ – स्चसाऩानी, स्चसाऩानी – र्द्रङु, स्चसाऩानी – काहरेु हवद्यतु राईन हवस्ताय 
कामणक्रभराई तनयन्तयता र्दइएको छ। 

 स्चसाऩानी फजायभा सोरय ऩावयफाट सडक फस्त्तको व्मवस्था गनण आवश्मक फजेट 
हवतनमोजन गरयएको छ। 

 सभग्र हवद्यतु हवकासको तनम्ती रू ८५ राख हवतनमोजन गयेको छु। 

वन य वातावयण 

 कृहष, वन य वातावयण सम्फन्धी आवश्मक नीतत फनाइ राग ुगरयने छ। 

 साभदुाहमक वन, कफतुरमती वन य नीस्ज वनहरुको अतबरेख सॊकरन गयी व्मवस्थाऩन 
गनण आवश्मक कामणक्रभ तजुणभा गरयने छ। 

 वातावयण सॊयऺण गनण जनसबातगताभा आधारयत “धततण फचाउ” अतबमान सॊचारन गने 
कामणक्रभ ल्माइने छ। 

 जॊगरी जनवायहरुको प्रकोऩफाट हकसानराई जोगाउन आवश्मक सम्बाव्मता अध्ममन 
गरयने छ। 

 वन्म जन्तफुाट हऩतडत ऺेत्रहरुको ऩहहचान गयी आगाभी वषणभा त्मस्ता ऺेत्रका 
वातसन्धाहरुको नीस्म्त आवश्मक कामणक्रभ ल्माइने छ। 

 सभग्र वन, वातावयण य वन्म जन्तसुॉग सम्फस्न्ध आवश्मक कामणक्रभको रातग फजेट 
तजुणभा गरयने छ। 

ऩमणटन 

 गाउऩातरका तबत्रको भहत्वऩूणण धातभणक सास्कृततक ऩमणटहकम ऺेत्रहरुराई ऩमणटन ऺेत्रको 
रुऩभा हवकास गनण आवश्मक ऩूवणधाय हवकासको कामणक्रभ ल्माईने छ। 

 बानभुतत, जन्तेढुङ्गा, हभुाऩोखयी कुईतबय, ऩन्चकन्मा ऩोखयी देहवस्थान, कन्मा औतायी 
भस्न्दय, खन्मा फासे होम्भाथान, सोकोऩेडाडा फोऩङु  य छोङखा चस्ण्डथानराई ऩमणटन 
केन्रको रुऩभा प्रवद्धन गनण आवश्मक कामणक्रभ ल्माईने छ। 

 कुइतबय डाडाभा ्मायाग्राईतडङ्ग य यक क्राइस्म्फगॊको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। 
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 ऩमणटन ऩूवणधायको तनम्ती आन्तरयक य फाह्रम ऩमणटकको तनम्ती प्राकृततक ऩमणटन 
कामणक्रभराई प्राथतभकता र्दन होभ स्टे रगामतको ऩूवणधाय हवकासभा जोड र्दइने छ। 

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरकाको ऩमणटहकम भहत्वराई उजागय गनण हवहवध ऩरयचमात्भक 
कामणक्रभहरुको सॊचारन गरयने छ। 

 गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र सम्बाव्म स्थानभा हवभान स्थरको तनभाणणको नीस्म्त प्रदेश सयकाय 
य सॊस्घम सयकायसॉग सहकामणभा सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। 

 सभग्र ऩमणटन ऺेत्रको हवकासको तनस्म्त रू. १० राख फजेट हवतनमोजन गयेको छु। 

सडक तथा ऩरु 

 गाउॉऩातरका तबत्रको बबूागराई सभेटेय एक चक्र ऩथ Ring Road तनभाणणको सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयने छ। 

 तनतभणत फाटोहरुराई व्मवस्स्थत गनण य हवस्ताय गनण आवश्मक प्रवन्ध तभराईएको छ। 

 फोऩङु – भैनाटाय, धोरे काततणके – तरकुवा सडक य सोबे सात्भाया वाहामर    
वायाहाऩोखयी सडक य खातप्तङ सडक तनभाणण कामणराई ऩयुा गनण प्राथतभकता यास्खएको 
छ। 

 स्चसाऩानी देहवस्थान पेदी हदैु तयाई जोड्ने छोटो फाटो तनभाणणको रातग DPR     तनभाणण 
गनण सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। 

 सभग्र सडक तनभाणण कामणको रातग मो स्शषणकभा ६७ राख हवतनमोजन गयेको छु। 

मवुा खेरकुद 

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरको तबत्रको मवुाहरुराई तनम्ती योजगायी य स्वावरम्वन कामणक्रभ 
सॊचारन गरयने छ। 

 वैदेस्शक योजगायराई व्मवस्स्थत गनण स्वयोजगाय फनाई आफ्नो ुाउॉभा वस्ने वातावयण 
फनाउन आवश्मक तसऩ हवकासको रातग तातरभ र्दन ेव्मवस्था गरयने छ। 

 मवुा रस्ऺत कामणक्रभको भाध्मभफाट मवुाहरुराई यचनात्भक य शृ्रजानात्भक 
कामणक्रकभभा सहबागी गयाईने छ। 

 मस सभग्रभा मस स्शषणकभा रु. १५ राख फजेट हवतनमोजन गयेको छु। 

भहहरा फारफातरका 

 भहहराहरुको तनम्ती आमआजणन भखुी कामणक्रभहरु तजुणभा गरयने छ। 
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 रैहङ्गक हहॊसा, घयेर ु हहॊसा जस्ता सभाजको हवकृतत हवरुद्ध कामणक्रभ सॊचारनभा ल्माईन े
छ। 

 भहहरा अतधकाय, भानव अतधकाय य सभानऩुाततक सहबागीताका तनम्ती आवश्मक 
कामणक्रभ तम गरयन्छ। 

 तसऩ हवकास य योजगायीभा ऩहचु फनाउने हवशेष कामणक्रभ तजुणभा गरयने छ। 

 फारफातरकाको  स्शऺा, स्वास््म य ऩोषणको कामणक्रभराई प्रबावकायी ढॊगरे कामणक्रभ 
सॊचारन गरयने छ। 

 सभग्रभा भहहरा तथा फारफातरका हवकासको तनस्म्त रु. १० राख हवतनमोजन गयेको 
छु। 

दतरत अऩाङ्ग उत्थान कामणक्रभ 

 हऩछडीएको य साभास्जक अवसयहरुफाट ऩतछ ऩरयएको दतरत सभदुामको तनस्म्त आम 
आजणन य सशस्क्तकयणको तनस्म्त आवश्मक कामणक्रभ फनाइने छ। 

 अऩाङ्ग य अशक्तहरुको तनस्म्त आम भरुक कामणक्रभ भापण त स्वयोजगायको रातग 
आवश्मक तातरभ प्रस्शऺणको रातग कामणक्रभ फनाईने  छ। 

 दतरत अऩाङ्ग कामणक्रभको रातग रु ५ राख हवतनमोजन गयेको छु। 

घयेर ुतथा कुटीय उद्योग य खाडी प्रशोधन 

 स्थातनम श्रभ, तसऩ य कच्चा ऩदाथणराई उऩमोग गदै घयेर ुतथा कुटीय उद्योग स्थाऩना 
गनण जनताराई अतबप्ररेयत गरयनेछ छ। 

 खाडी कऩडा ढाका कऩडा अल्रोफाट धागो उत्ऩादन जस्ता कामणराई प्राथतभकाताको साथ 
अस्घवडाउन आवश्मक तसऩको रातग तातरभहरुको प्रवन्ध तभराइने छ। 

 स्थातनम स्तयभा ऩाइने परपुरफाट जाभ, जेयी, जसु य हल्का ऩेम ऩदाथणहरुका 
उत्ऩादनभा राग्न उद्योग व्मवसामीहरुराई प्ररेयत गरयने छ। 

 खाद्य प्रशोधण, जतडफटुी रगामतका प्रशोधन गयी योजगायी सजृना गनण ऩूवणधाय तमाय 
गरयने छ। 

 खाडी कऩडाको प्रवद्धन गनण हवशेष जोड र्दइने छ। 

 घयेर ुतथा कुटीय उद्योग (खाडी प्रशोधन) कामणको रातग रु. ५ राख हवतनमोजन गयेको 
छु। 
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जन्तेढुङ्गा भहोत्सव 

हाम्रो ऩौयख हाम्रो गौयव हाम्रो जन्तेढुङ्गा 

   बने्न भरु नायाको साथ  हाम्रो गाउॉऩातरकाको नाभ जोतडएको जन्तेढुङ्गा ऐततहातसक भहत्वको 
जन्तेढुङ्गा भहोत्सवको आमोजना गयी जन्तेढुङ्गाराई ऩरयचीत गयाउने कामणक्रभ तमाय गरयएको छ। 
मसको तनम्ती रु. १७ राख छुट्याएको छु। 

सूचना तथा सॊचाय, सूचना प्रहवतध सधुाय 

१. सूचना तथा सॊचायको भाध्मभफाट गाउॉऩातरकाराई तडजीटराईज गदै रैजाने आवश्मक 
प्रवन्ध तभराईने छ। 

२. जनताको कामण तछटो, छरयतो य व्मवस्स्थत गनण ई- सेवा प्रहवतधफाट सेवा उऩरब्ध गयाउन 
आवश्मक व्मवस्था तभराईने छ। 

३. सभग्रभा सूचना तथा सॊचाय ऺेत्रको रातग रू. ९ राख हवतनमोजन गयेको छु। 

पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन 

   गाउॉऩातरकाराई सनु्दय स्वस््म याख्न पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको प्रवन्ध तभराइएको छ। 
पोहोय व्मवस्थाऩनको तनस्म्त रु. ५ राख हवतनमोजन गयेको छु। 

स्वास््म स्वमभ सेहवका प्रोत्सहान 

   स्वस््म जस्तो सम्वेदन तसर ऺेत्रभा तनयन्तय तनस्वाथण रुऩभा अहोयात्र खहटन ुबएका स्वास््म 
स्वमभसेहवकाहरुराई न्मनु बए ऩतन प्रोत्साहहत गनण प्रोत्साहन बत्ता र्दने व्मवस्था तभराईएको छ। 
स्वास््म स्वमभ सेहवकाहरुरई प्रतत भहहना रू १ हजायको प्रोत्साहन बत्ता व्मवस्था तभराएको 
छु। 

   मस प्रोत्साहन बत्ताको रातग रु. १ राख ६५ हजाय हवतनमजन गयेको छु। 

याधाकृष्ण भस्न्दय 

   स्चसाऩानी फजायभा एक याधाकृष्ण भस्न्दय तनभाणण गनण रू. ३ राख हवतनमोजन गयेको छु। 
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बैऩयी आउन ेऩसु्जगत 

   गाउॉऩातरकाको मस आ.व. २०७५/७६ को रातग बैऩयी आउने ऩसु्जगत स्शषणक तपण को 
फजेट व्मवस्थाऩना गरयएको छ।मस स्शषणक रू. २ कयोड १६ राख ३२ हजाय ९ सम 
हवतनमोजन गयेको छु। 

तफऩद व्मवस्थान 

   प्राकृततक तथा भनहवम तफऩदफाट उत्ऩन्न हनुे जोस्खभहरुको व्मवस्थाऩन गनणका तनस्म्त 
स्थातनम सयकायको कतणव्म य दाहमत्वराई भनन गदै मस आ.व.भा रु. ५ राख हवतनमोजन गयेको 
छु।  

गरयवी तनवायण 

   खसुी सखुी सभदृ्ध जन्ता बने्न हाम्रो भखु्म अतबमान अन्तगणत जनताको आमआजणन य 
योजगायको अतधकायराई ख्मार गदै हवहवध आम भरुक कामणक्रभ सॊचारन गयी गरयवी तनवायण 
गनण आवश्मक कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

   सभदुाम गुन य ऩरयचारनफाट स्थाहऩत गरयवी तनवायण कामण अन्तगणतको कोषराई व्मवस्स्थत 
गदै गरयवी न्मतुनकयणभा जोड र्दइने छ। 

 

भानतनम सबाध्मऺ ज्मू तथा गाउॉसबाका भानतनम सदस्म ज्मूहरु 

   अफ भ ऩसु्जगत य चार ु तपण को हवतनमोस्जत गाउॉऩातरका स्तरयम य वडागत स्शतरङ्गको 
आधायभा मोजना स्शषणकहरुको  हवस्ततृ हववयण ऩेश गनण अनभुतत चाहान्छु।मस फजेटभा स्शषणक 
वाइज यकभ तोहकएको छैन। मोजना स्शषणकभा यहेको मोजनाहरुराई प्राहवतधक स्स्टभेटको 
आधायभा फजेट तनधाणयण गयी ऩतछ गाउॉकामणऩातरकाको फैुकरे तनणणम गये अनसुाय फजेट 
कामणन्वमन गरयने छ। 

भानतनम सबाध्मऺ ज्मू, 
गाउॉऩातरकाका भानतनम सदस्म ज्मूहरु, 
     भैरे आ.व. २०७५/७६ को वाहषणक आम य व्मम अनभुानको हवस्ततृ फजेट प्रस्ततु गयेको 
छु। मस भातथ जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरका गाउॉसबा व्मवस्थाहऩकाफाट गस्म्बय ढङ्गरे छरपर गयी मो 
फजेट प्रस्ताव ऩायीत गरयमोस बनी भानतनम सबाध्मऺ ज्मू टेफरु गदणछु। 
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धन्मवाद। 

हवभरा याई 

उऩाध्मऺ 

जन्तेढुङ्गा गाउॉऩातरका, खोटाङ, प्रदेश नॊ १ 

तभतत: २०७५/०३/२३ 


