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सबाध्मऺ , उऩाध्मऺ एवॊ सदस्म भहानबुावहरु, उऩस्स्थत सम्ऩूणण भहानबुावहरु 

१ कोयोना बाईयस ( कोभबड-१९) योगको सॊक्रभणफाट भसस्जणत प्रभतकुर अवस्थाभा मस 
सम्भाभनत गाउॉसबाभा आभथणक वषण २०७७/७८ को फजे ट प्रस्ततु गनण उऩस्स्थत बएको 
छु । 

२ .आ.फ.२०७७⁄०७८ को फजेट सॉगै योहहणी गाउॉऩाभरकाको राभग आम ब्मम हववयण 
सहहतको आभथणक हवधेमक२०७७ ,हवभनमोजन हवधेमक २०७७ सबाफाट स्वीकृभतको 
राभग प्रस्ततु गयेको छु । 

३. स्थानीम तह सम्भ अभधकाय ऩमुाणउने गयी हवभबन्न सभमभा सॊघषण गदै रोकतास्रिक  
गणतरि एवॊ स्वतरिताको राभग हवभबन्न आरदोरनका क्रभभा जीवन आहभुत ददनहुनुे 
शहहदहरु प्रभत बावऩूणण श्रद्धाञ्जरी ब्मक्त गदणछु । 

$ कोभबड १९ को कायणरे गनुणऩयेको फरदाफरदी , साभास्जक दरुय कामभ गनुणऩने 
फाध्मता रगामतको प्रभतकुर अवस्थाभा कोयोना बाइयस भनमरिण य उऩचायभा साथ 
ददनबुएकोभा योहहणी गाउॉको तपण फाट सम्ऩूणण भहानबुावहरुराई उच्च प्रशॊशा गदणछु . 

साथै योकथाभ य भनमरिणभा अग्रऩस्ततभा खट्नहुनुे स्चहकत्सक, स्वास््मकभॉ, तथा 
ब्मवस्थाऩन कामणभा सॊरग्न सफै कभणचायी ,सयुऺाकभॉ तथा जनप्रभतभनभध एवभ ्याजनैतीक 
दर ,सभाजसेवी ब्मस्क्तत्वहरू प्रभत हाददणक धरमफाद ब्मक्त गदणछु । 

५ कोभबड १९ को कायण वश्वकै अथणतरि जोस्खभ अवस्थाभा चभरयहेको फेरा हाम्रो 
अथतरि ऩभन गस्म्बय रुऩभा प्र बाहवत बएको छ । फरदाफरदीरे उत्ऩादनको ऺेि , 
योजगायीको ऺे ि,व्माऩाय व्मवसाथको ऺेि रगामत सफै ऺेि प्र बाहवत बएका छन । 
मसफाट सानाठूरा सफैको योजगायी गभेुको अवस्था छ । वैदेस्शक योजगायीभा गएकाहरु 
ऩभन घय पकेको अवस्थथा छ । मस्तो हवषभ ऩरयस्स्थभतभा गाउॉऩाभरकारे उनीहरुको 
उस्चत व्मवस्थाऩन गनुणऩने दाहमत्व थहऩएको छ । याज्मको अम्दानी घटेसॉगै 
गाउॉऩाभरकाराई प्राप्त हनुे  अनुदानभा ऩभन कभी आएको ,  गाउॉऩाभरकाको आस्रतरयक 
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आम्दानी सभे त घटे को हवषभ ऩरयस्स्थभतभा जनताका चाहानाहरु ऩूया गनेगरय फजेट 
व्मवस्थाऩन गनण चनुौभत ऩूणण बएको छ ।  

^=मस भहाभायी योकथाभ, भनमरिण य उऩचायका रागी मस गाउॉऩाभरकारे हवऩद 
व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गयी सॊचारनभा यहेको ब्महोया जानकायी गयाउॉदछु । कोषको 
यकभ याहात हवतयण,क्वायेरटाइन ब्मवस्थाऩन,स्वास््म सयुऺा साभाग्री खरयद जस्ता हवऩद 
सॊग सम्वस्रधत कामणभा खचण गरयएको ब्महोया सम्भाभनत  सबाराई जानकायी गयाउन 
चाहरछु ।उक्त कोषभा मोगदान ऩमुाणउन ुहनुे सफै दानवीय भहानबुबावहरुभा हाददणक 
धरमफाद ऻाऩन गदणछु । 

७.याज्मको ऩनु् सॊयचना ऩश्चात  नेऩारको  सॊहवधान, 2072 अनसुाय गदठत  जनतारे 
देख्न य अनबुभुत गनण सक्ने  स्थानीम सयकायको रूऩभा हाभी भनवाणस्चत बएऩभछ दु ई 
आभथणक फषणको फाहषणक फजेट कामाणरवमन  बै तेस्रो फषणको फजेट तथा मोजना 
कामाणरवमनको चयणभा यहेको य जनतारे  हवकास य उन्नभतको भहशसु गरययहेको  
अवस्थाभा कोयोना बाइयस (कोभबड-19)जस्तो भहाभायीफाट प्रबाहवत हनु हववश बएको 
अफस्थाभा सावधानी ऩूवणक हाभी सफै  सकृमरूऩभा अहोयाि खटेय रागेको कायण 
स्थानीम सयकाय सऺभ यहेको प्रभास्णत बएको य स्थानीम सयकायको भहत्व य गरयभा 
अझ फढेको छ ।योहहणी गाउॉऩाभरकाका जनप्रभतभनभध,कभणचायी साभास्जक ब्मस्क्तत्वहरू 
रगामतराई जनतारे अभबबावकको रुऩभा हवश्वास गने वातावयण फनेको छ । 
 

८.अफको हाम्रो शि ुबनेकै बोक,योग,गरयवी,ऩछ्यौटेऩन अस्शऺा,अरधहवश्वास नै हो । 
त्मसराई स्चदै सभनु्नत य सभदृ्ध योहहणीगाउॉऩाभरका फनाउन हाभी जन भनवाणस्चत 
प्रभतभनभधहरू सऺभ हनुेछौ हकनकी हाभीरे जनताको सेवा गने अवसय ऩाएका छौ ।अत् 
एकताका साथ अगाभड  फढ्दै हाम्रो योहहणी याम्रो योहहणी भनभाणणभा जटु्न ु आजको 
आवश्मक्ता हो । 
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९.फाहषणक फजेट योहहणी गाउॉऩाभरकारे अफरम्वन गयेको नीभत तथा कामणक्रभ 
कामाणरवमन गने भहत्वऩूणण औजाय हो । 

१०.जनचाहाना भछटो य एकैऩटक धेयै हवकास बैदद ओस ्बन्ने हुरछ ।तय साधन,स्रोतको 
भसभभततारे अभसभभत आवश्मक्ता एकैऩटक ऩयुा गनण स म्बव हदैुन तसथण मोजनाहरूको 
प्राथभभहककयण गदै एहककृत मोजना अनसुयण गरय सफै फगण ,ऺेि सभेट्ने गयी सरतभुरत 
हवकास गदै जाने गयी फजेट तजुणभा गरयएको छ । 

११. हवकास का राभग प्रचयु सॊबावना बएको मस योहहणी गाउॉऩाभरकाभा हवकासको 
सॊवाहकको प्रभखु स्रोत उवणय बभूभ य उजाणस्शर  नागरयक नै हनु । महाॊ चनुौ भतहरु ऩभन 
धेयै छन ्। चनुौ भतराइ अवसयभा फदल्दै अगाभड फढेय भाि रक्ष्मभा ऩगु्न सहकने हदुा 
चनुौभतहरुराइ साभना गनुण नै हाभी सफै जनप्रभतभनभधहरुको कतणब्म हो ।  

योहहणी गाउॉऩाभरकाका चनुौभत तथा सभस्माहरु 
 स्शऺा,स्वास््म,ऩेशा ब्मवसाम तथा फेयोजगायी सभस्मा । 

 पोहयभैरा ब्मवस्थाऩनको सम्स्मा । 

  गणुस्तयीम ऩूवाणधाय हवकास गने सभस्मा । 

  सावणजभनक सम्ऩस्ि सॊयऺण गने  सभस्मा । 

  भसभभत साधन स्रोतफाट जनताका अऩेऺा तथा आवश्मकता ऩयुा गनुण ऩने । 

 योहहणी नदीफाट कटान डवुानरे cfO{ kg{]  ;d:of . 

योहहणी गाउऩाभरकाका सम्बावना तथा अवसयहरु 
 स्शऺा य स्वास््म ऺेिको हवकास गयी  चेतना फहृद्ध तथा योजगायीका अवसय फढाउन 

सहकने । 

  सभाजको सहबाभगता य सकृमताभा पोहय भैराको सभसु्चत व्मवस्थाऩन गयी ऩूणण 
सयसपाइ मकु्त गाउॉऩाभरका फनाउन सहकने । 
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 भाऩदण्ड फनाइ प्रबावककायी अनगुभन तथा जनताको साथणक सहबाभगताफाट ददगो 
बयऩदो य गणुस्तयीम हवकास गनण सहकने । 

 जनप्रभतभनभधहरुको सकृमता य जनताको साथणक सहबाभगताभा सावणजभनक सम्ऩस्ि सॊयऺण 
गयी सदऩुमोग गनण सहकने । 

 कयका दामया पयाहकरो फनाउदै दयराइ सभसाभहमक फनाएय आरतरयक आम फहृद्ध गयी 
क्रभश आत्भ भनबणय तपण  जान सहकने । 

 योहहणी  नदीको तटफरध गयी दामाॉ वामाॉ फृऺ ायोऩण गयीसरुदरयकयण गयी आकषणक 
फनाउने य मी नदीहरुफाट भसचाइ सहुवधा भरइउत्ऩादन फढाएय ब्मवसाहमकयण  य 
फजायीकयण गयी आमआजणन फढाउन सहकने । 

१२. हाम्रो योहहणी याम्रो योहहणी बन्ने भरु नायाका साथ योहहणी गाउॉऩाभरकाको फजेटभा 
दीघणकाभरन सोच सहहत भनम्न उदे्दश्महरू यहेकाछन ्। 

 दीघणकाभरन सोच् 
कृहष, ऩूवाणधाय हवकास , स्शऺा, स्वास््म सॊस्कृभत य सभ्मता ।सखुी जनता य 
सभदृ्धयोहहणीको प्रभतवद्धता। 

 

उदेश्महरू 

 कोभबड-१९ फाट फच्ने य फचाउने गयी हवभबन्न कामणक्रभहरु गने। 

 ब्मवसाहमक कृहष ऩेशा अफरम्वन गदै  योजगायी शृ्रजना सहहत नागरयकराइ आत्भ 
भनबणय तपण  उरभखु फनाउने तथा साना हकसानहरुराई प्रफधणन गने । 

 गणुस्तयीम स्शऺाभा जोड ददने,स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउदै रैजाने । 

 बौभतक ऩूवाणधाय हवकासभा प्राथभभकता दददै गणुस्तीम हवकास भनभाणणभा जो ड ददने । 
सडक मातामातराइ प्राथभभकताका आधायभा स्तय उन्नती (ऩक्की) गरयदै रैजाने । 

 खेरकुदको हवकासभा जोड ददने । 
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 हवऩत ब्मवस्थाऩनराइ प्रबावकायी फनाउने साथै वातावयण सॊयऺण य स्वच्छ खानेऩानी 
,सयसपाइराई प्रबावकायी फनाउने । 

 जेष्ठ नागरयक सम्भान साथै रस्ऺत फगणको सशस्क्तकयणभा जोड ददने । 

 सॊस्थागत हवकास य सशुासन प्रफद्धणन गने । 

 सभाफेशी य सरतभुरत हवकास प्रफद्धणन गने । 

 याजस्वका दामयाहरू पयाहकरो फनाउने । 

१३. कृहषराइ आभथणक सभदृ्धीको भेरूदण्ड भारदै “ब्मवसाहमक कृहष ऩेशा अफरम्वन गयौं 
आत्भ भनबणय फनौ  ″बन्ने उदे्दश्मका  साथ कृ हषराई ब्मवसाहमकयण तथा फजायीकयण गनण 
अभबप्ररेयत गने गयी फजेट ब्मवस्था गरयएको छ । मसफाट हकषभा ब्मवसाहमकता फढ्ने य 
साना हकसानको सभेत जीवन स्तय उकास्न भद्दत ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । 

१४ धान य गहुॉको भफऊ हकसानराई सहज रुऩभा ऩमुाणउन ५० % अनदुान ददन फजेट 
भफस्जमोनज गरयएको छ । 

१५ कृहष उऩज तथा कृहषजरम उत्ऩादनभा आत्भभनबणयताका राभग उद्यभशीताको प्रवद्धणन 
गनणन भर , भफउ ,  कीटनाशक औषधीको उऩरब्धता ,  फस्तकुो बण्डायण तथा प्रशोधन य 
फजाय व्मवस्थाभा सहजीकयण गनण य भसचाई सहुवधा प्रवधणन गनण फजेट व्मवस्था गरयएको छ 
।  

१६ प्रधानभरिी कृहष आधभुनकीकयण ऩरयमोजना भापण त व्मवसाहमक कृहष उत्ऩादन केरर 
(ऩकेट)  हवकास कामणक्रभ प्बावकायी रुऩभा सचारन गनण सघीम सयकायफा ट प्रबावकायी 
रुऩभा कामाणरवमन गने व्मवस्था भभराईने छ । य गाउॉऩाभरकाफाट का मणक्रभभा 
प्रबावकारयता ल्माउन थऩ फजेट व्मवस्था गरयएको छ ।  
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१७ सघीम तथा प्रदेश सयकायको सभेत नीभत अनसुाय स्थाभनम तह भबि यहेको फाझो 
जग्गाहरुको एहककृत त्माङ्क सकरन गयी सोको ऩणुण उऩमोगको व्मवस्था भभराउन बभूभ 
फैकको अवधायण कामाणरवमन गनण सहजीकयण गरयने छ ।  

१८ स्थाभनम कच्चा ऩदाथणभा आधारयत रघ ुतथा घयेर ुउद्यभहरुको प्रवद्धणन गनण सीऩभूरक 
ताभरभको व्मवस्था गयी उत्ऩाददत वस्तहुरुको फजायीकयण सभुनस्श्चत हनुे व्मवस्था गनण फजेट 
व्मवस्था गरयएको छ ।  

१९ हवदेशफाट पहकण एका तथा योजगायीको खोजीभा यहेको सीऩको हववयण सभेत योजगाय 
सूचना केररभा अद्यावभधक गयी त्मस्तो जनशस्क्तराई स्थानीम तहभबि उऩरब्ध हनुे भनभाणण 
सेवा,  व्मवसाम, उद्योग, कृहष रगामतका ऺेिका योजगाय दातासॉग सभरवम गयी योजगायी 
प्रदान गनण गाउॉऩाभरकारे सभरवमकायी ब्मवस्था गने साथै उनीहरुको रुची अनसुाय 
ब्मवसाम गनण गाउॉऩाभरकाफाट अनदुान उऩरब्ध गयाउने गयी फजेट ब्मवस्था गरयएको छ 
।  

२० अभथणक रुऩरे अभत हवऩन्न श्रभभक तथा भजदयुराई योजगायी उऩरब्ध गयाउन 
श्रभभरुक प्रहवधीको प्रमोग गयी कामाणरवमन गरयने आमोजनाहरु छनौटभा प्राथभभकता ददइन ्
छ । प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ भापण त योजगाय से वा केररभा ससु्चकृत 
फेयोजगायहरुराई योजगायीको भसजणना गयाउन कामणक्रभ भापण त नमाॉ रघ ुउद्यभी सजृना गनण 
सॊघीम सयकायको सहमोगभा फजेट व्मवस्था बएको छ ।  

२१ मवुाहरुराई याष्ट्र भनभाणणभा सरयक गयाउन योजगायभूरक तथा उद्यभस्शर ताभरभ 
उऩरब्ध गयाउन फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

२२ गाउॉऩाभरका भबि यहेका एरानी , ऩतॉ , सावणजभनक जग्गा सावणजभनक ऩोखयी , कुरो 
जस्ता सावणजभनक भहत्वका सम्ऩस्िको नक्साङ्क य भसभाङ्कन गयी सॊयऺण  गनण कामणक्रभ य 
फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  
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२३ व्मवसाहमक ऩशऩुारक कृषकराई उत्ऩादन फढाउनको राभग मास्रिकयण भभसनयी 
औजाय रगामतका सभान ५०% अनदुानभा उऩरब्ध गयाउन फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

२४ दीघणकारीन कृहष मोजनारे अवरम्वन गयेका भनभतहरुका आधायभा खाद्यारम वारी , 
नगदे फारी , तेरहन वारी , दरहन वारी तथा च्माउ खेती ,  व्मवसाहमक तयकायी खेती , 
भाछाऩारन, कुखयुाऩारन तथा ऩशऩुारनको राभग नश्ल सधुाय तथा धान य गहुॉ वारीको 
ऩकेट क्ष्िको रुऩभा हवकास गनण सॊघीम य प्रदेश सयकायको सभेत सहमोगभा गाउॉऩाभरकारे 
प्राथभभकता ददने नीभत यहेको य गाउॉऩाभरकारे त्मस्ता कामणराई प्राथभभकता दद दै जाने गयी 
हवभबन्न कामणक्रभ भापण त फजेट व्मवस्था गरयएको छ ।  

२५ एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामणक्रभराई प्रोत्साहन हनुे हकभसभका कृहष गभतहवभध सचारन 
गने नीभत अवरम्फन गरयने छ ।  

२६ कृषक सभेतको साझेदायीभा सघ , प्रदेश सभेतको सहमोगभा तयकायी तथा परपुरको 
सॊयऺणको राभग भसतबण्डायको भनभाणणको राभग ऩहरकदभ चाभरने छ ।  

२७ कृहष हवकास य उत्ऩादन वहृद्धका राभग भसॊचाई सहुवधा अभबवहृद्ध हनुने सफै सम्बाहवत 
कामणभा गाउॉऩाभरकारे सहमोग नीभत अनरुुऩ भसचाई सहुवधा ऩमुाणउन फजेट व्मवस्था 
गरयएको छ ।  

२८ भाछा ऩारन व्मवसामको भाध्मभफाट आमआजणन वहृद्ध तथा योजगायीभा वहृद्ध गनणका 
राभग भाछा ऩारनको ऺेि हवस्ताय गनण अभबप्ररेयत गयाई नमाॉ ऩोयखी भनभाणणभा अनदुान तथा 
ऩयुाना ऩोखयी बएका कृषकहरुराई बयुा तथा उत्ऩादनभा अनदुान ददने नीभत अनसुाय 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन फजेट व्मवस्था गरयएको छ ।  

२९ सहकायीका सात भसद्धारतको अनसुयण गदै सहकायी सॊघ सॊस्थाराई प्रोत्साहन हनुे 
हकभसभका कामणहरु सॊचारन गयी स्वयोजगायराई प्रफदणन गरयने छ ।  
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३० मस गाउॉऩाभरका ऺेिभा उद्योग , व्मवसाम य व्माऩाय सॊचारनभा गाउॉऩाभरकारे 
सहमोगी य सभरवमकायी बभूभका भनबाउने छ । योजगाय सेवा केररभा सूस्चकृत 
फेयोजगायहरुराई भनजी ऺेिफाट सभेत योजगायीको अवसय ददन ुऩने छ । गाउॉऩाभरकाको 
भारमता य नीभत अनसुाय गाउॉऩाभरका भबिका फेयोजगाय मवुाहरु मस ऩाभरकाभा सॊचाभरत 
उद्योगहरुफाट योजगायीको अवसय ऩाउने हवश्वास गरयएको छ ।  

३१ उन्नत जातका ऩशऩुारन तथा व्मवसाहमक ऩशऩुारन सम्फनधी का मणक्रभहरु गनण 
कृषकहरुराई प्रोत्साहन तथा सहमोग गरयने छ ।  

३२ याज्मको नीभत अननसुयण गदै कृहष वारी हवभा तथा ऩश ुहवभाका कामणक्रभहरुराई 
प्राथभभकताका साथ अगाडी फढाइने छ ।  

३३ सघीम तथा प्रदेश काननु फभोस्जभ स्थानीम तहभा गयीव , हवऩन्न ,बभूभहहन य 
सकुुभवासीहरुको ऩहहचान य अभबल्खीकयण गयी जग्गा व्मव्थाऩनको राभग सहजीकयण गने 
तथा स्थानीम योजगायीका अवसय सजृना गने कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

३४ मोजना तथा कामणक्रभ तजुणभा गदाण स्थाभनम कच्चा ऩदाथण , सीऩ य प्रहवधीको प्रमोग हनुे 
तथा योजगायी भसजणना गनण अमोजना छनोटभा प्राथभभकता ददईएको छ मसफाट 
स्थानीमहरुको आमआजणन फढ्ने छ ।  

अभथणक हवकासको ऺेिभा गाउॉऩाभरका स्तयीम य वडा स्तयीम मोजना तथा कामणक्रभ गयी रु 
३,०१,१५,०० (भतन कयो ड, एक राख , ऩरर हजाय ) हवभनमोजन गयीएको छ । 
त्मसफाहेक सॊ घीम सयकाय य प्रदेश सयकायका मोजना तथा कामणक्रभहरु सभेत थऩ हनुे 
हदुा धेयै जनता राबास्रवत हनुे हवश्वास गरयएको छ । फजेट तथा मोजना य कामणक्रभको  
हवस्ततृ हववयण अनसूुचीभा यास्खएको छ । 

साभास्जक ऺेिसॉग सम्फरधी फजेट तथा कमणक्रभहरु 
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३५ कोयोनाको सॊक्रभणभा प्रबाहवत  हवऩन्न ऩरयवायका सदस्महरुराई काभको ब्मवस्था 
भभराईने छ ।  

३६ कोभबड – १९ भा  स्थानभनम तहभा खहटने स्वास््मकभॉ तथा जनसस्क्तराई स्वास््म 
सयुऺा साभाग्री -  भास्क , ऩञ्जा ,सेभनटाईजय, (हऩहऩई) हरुको अबाव नहनुे गयी भनधणक्क सॉग 
सेवा प्रवाहभा राग्ने वातावयण स्थाहऩत गरयने छ । स्वास््म कभॉहरुराई उच्च भनोफरका 
साथ उत्प्ररेयत बई काभ गने व्मवस्था का राभग फज्ट व्मवस्था गरयएको छ ।  

३७ नेऩार सयकायको नीभत अनसुाय अत्मावश्क स्वास््म सेवाको ऩहुॉच एवॊ गणुस्तयीम सेवा 
प्रवाहका राभग स्वास््म से वा ऩूवाणधाय हवकास य भन्शलु्क  औषधी हवतयण प्रणारीराई थऩ 
व्मवस्स्थत गदै राभगने छ । अत्मावस्मक औषधीको व्मवस्थाऩनका राभग फजे ट ब्मवस्था 
गरयएको छ ।  

३८ कोभबड सॊक्रभणको सम्बाहवत जोस्खभभा यहेका नागयीकहरुराई नेऩार सयकायरे तोके 
फभोस्जभ क्वारटाणइनभा याख्न ेव्मवस्थाराई भनयरतयता ददईने छ । घयभै सयुस्ऺत साथ सेल्प 
क्वायेरटाईनभा फस्न अभबप्ररयत गरयने छ । मसका राभग गाउॉऩाभरकाफाट आवश्मक 
सहमोग गने व्मवस्था भभराईएको छ ।  

३९ कोभबड १९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा भनमरिणका रागी ऺभता हवकाश तथा 
जनचेतनाभरुक कामणक्रभ सॊचारन गनण फजेट व्मवस्था गरयएको छ ।  

४० गाउॉऩाभरकारे आफ्नै एम्फरेुरस सेवा सॊचारन गने गयी एम्फरेुरस खरयद तथा सॊचारन 
गनणको राभग फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

४१ अस्ऩतार स्वास््म चौहक तथा स्वास््म एकाईफाट प्रदान गरयने खोऩ सेवा , सयुस्ऺत 
भाततृ्व तथा प्रजननन स्वास््म , ऩोषाण रगामतका जनस्वास््म से वाहरु य उऩचायात्भक 
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सेवाहरुको राभग अवश्मक औषभध उऩकयण तथा स्वास््म साभाग्रीको अबाव हनु नददने गयी 
उस्चत व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

४२ खोऩ , सयुस्ऺत भाततृ्व , प्रजनन स्वास््म , ऩोषण जस्ता जनस्वास््मसॉग सम्फस्रधत 
आधायबतु सेवा सहुवधाराई प्रबावकायी फनाउन भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाराई  उत्प्ररेयत 
गयाई उस्चत रुऩभा ऩरयचारन गने गयी भाभसकरुऩभा मातामात खचण उऩरब्ध गयाउने 
ब्मवस्थाराई भनयरतयता ददइएको छ ।  

४३ प्रजनन स्वास््मभा ऩहुॉच अभबवहृद्ध गनण प्रसतुी गहृ भनभाणण य सॊचारनराई ब्मवस्स्थत य 
प्रबावकायी फनाईन ्छ । आभा य स्शशकुो स्वास््मराई ध्मान यास्ख फभथणङ्ग सेरटय तथा 
अस्ऩतारभा सयुस्ऺत सतु्केयी गयाउन प्रोत्साहन गने य फभथणङ्ग सेरटय तथा अस्ऩतारभा प्रसतुी 
गयाएका योहहणी गाउॉऩाभरका भबि स्थामी फसोफास बएका सतु्केयी भहहराराई उऩाध्मऺ 
सतु्केयी प्रोत्साहनन कमणक्रभ सॊचारन गयी ऩोषण साभाग्री उऩरब्ध गयाउन फज ट ब्मवस्था 
गरयएको छ ।  

४४. साभास्जक दयुी कामभ गयी हवद्यारम सॊचारन गनण नेऩार सयकायफाट भनणणम बएको 
अवस्थाभा स्वास््म सम्फरधी भाऩदण्ड ऩारना गयी ऩठनऩाठनराई भनमभभत गनण आवश्मक 
ऩने ऩूवाणधाय भनभाणण, खानेऩानी, शौचारम तथा सयसपाईको प्रवरध गनण गाउॉऩाभरकारे सहमोग 
य सहस्जकयण गने व्मवस्था भभराउने छ ।  

   ४५ “गणुस्रतरयम स्शऺा योहहणीको प्रभतफद्धता″ बन्ने भरु धेम सहहत सफै फारफाभरकाराई 
हवद्यारमभा अभनवामण ऩठाउॉ,भसकाउॉ य टीकाउॉ  बन्ने अभबमान सहहत  साभदुाहमक, धाभभणक 
हवद्यारमहरूभा बौभतक ऩवुाणधाय हवकास सॊगै गणुस्तयीमता अभबफदृ्धी गनण हवबन्न कामणक्रभको 
ब्मवस्था भगयएको छ । 

४६ अऩाङ्गताको प्रकृभत अनरुुऩ आम अजणनको राभग ताभरभ तथा सूहवधाजनक सभाग्री 
हवतयणको व्मवस्था भभराउन फजेट हवभनमोजनन गरयएको छ ।  



11 
 

४७ हाम्रो योहहणी सरुदय य सपा योहहणी बन्नने स्रोगनका साथ सयसपाईराई सभ्मता य 
स्वास््मको दृहिकोणफाट हेनण  जनभानसराई सचेत नीभत अनरुुऩ हवऩन्नन वगणका सौचारम 
बनएकाराई सौचारम भनभाणणभा सहमोग ऩमुाणउनन फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

४८ धाभभणक हवद्यारमहरु भदयसाको बौभतक य शैस्ऺक हवकासभा टेवा ऩमुाणईने नीभत अनरुुऩ 
फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

४९ साभदुाहमक तथा धाभभणक हवद्यारमहरुभा खानेऩानी , सयसपाई एवॊ फार तथा छािा 
भैिी शौचारम भनभाणण कामणको राभग हवशेष प्राथभभकता साथ कामणक्रभ सञ्चारन गरयने छ 
। छािाहरुराई भनमभभत हवद्यारम आउने वातावयण शृ्रजना गरयने छ य सॊ घीम सयकायको 
सहमोगभा साभदुाहमक हवद्यारमभा अध्ममनयत हकसोयीहरुराई सेभनटयी प्माड भन्शलु्क य 
बयऩदो तयीकाफाट उऩरब्ध गयाइने नीभत अनरुुऩ फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

५० सॊघीम सयकाय य प्रदेशको सहमोगभा क्रभश् सफै भा .हव. हवऻान   बवन य ल्मावको 
उस्चत ब्मवस्था गरयने नीभत अनरुुऩ गाउॉऩाभरकारे सभऩयुक फजेट ब्मवस्था गयेको छ ।  

५१ हवद्यभुतकयण नबएका हवद्यारमहरुभा हवद्यतु ब्मवस्थाऩन गरयने छ । 

५२ साभदुाहमक तथा धाभभणक सावणजभनक हवद्यारमहरुको भभणत सधुाय , बौभतक हवकास तथा 
पभनणचय भनभाणण सम्फरधी कामणक्रभभा सहमोग ऩमुाणउने ब्मवस्था भभराईएको छ ।  

५३ स्जल्रा खेरकुद हवकास सभभभत एवभ ्खेरकूद हवकाससॊग सम्फस्रधत सॊघ सॊस्थाहरुसॊग 
सभरवम य सहकामण गयी खेरकूद हवकासका राभग खेरकूद कामणक्रभ सञ्चारन , खेर भैदान 
भनभाणण, साभाग्री हवतयण एवॊ याहष्ट्रम तथा ऺेिीम स्तयभा सॊचाभरत प्रभतमोभगताभा सहबागी 
हनुे खेराडीहरुराई प्रोत्साहन गने नीभत अनसुाय हवभबन्न कामणक्रभहरुको राभग फजेट 
ब्मवस्था गरयएको छ ।  
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५४ सॊघीम य प्रदेश सयकायको सहमोगभा योहहणी २ को फैरयहवाभा फहउुदे्दशीम खेर 
ग्राभको हवकास गरयने छ । प्रत्मेक व डाहरुभा क्रभश् खेर भैदान भनभाणण गरयने छ । 
त्मसको राभग सभऩयुक कोषभा फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

५५ फैकहरु सॊगको सभरवम य सहकामणभा साभास्जक सयुऺा बिाराई फैंक भापण त अझ 
सयर य भछटो तरयकारे बकु्तनी गने ब्मवस्था भभराइने छ ।  

५६ छुवाछुत भकु्त सभाज भनभाणण य जातीम हवबे द भसु्क्तका राभग जनचे तना य ऩहुॉच 
अभबवहृद्ध कामणतक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

५७ भहहरा हवरु४ हनुे सवै प्रकायका हहॊसा ,  हवबेद भसु्क्तका राभग जनचेतना य ऩहुॉच 
अभबवहृद्ध कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

५७ भहहरा हवरुद्ध हनुे सफै प्रकायका हहॊसा ,  हवबेद य वहहष्कयण अरत्मका राभग रैंभगक 
सभानता तथा भहहरा सशस्क्तकयणभा सहमोग ऩगु्ने कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

५८ सभाजभा व्माप्त रैंभगक बे दबाव रमभुनकयण एवभ ्भहहरा सशस्क्तकयणराई सम्फोधन 
गने हकभसभका रैंभगक सचेतना एवभ ्काननुी सचेतना सम्वरधी कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ 
।  

५९ सवै वडा तथा टोरहरुराई फारभैिी घोषणा गदै वारभैिी गाउॉऩाभरका घोषणा गनण 
आवस्मक वातावयण सजृना गनण तपण  अगाडी फढाइने छ ।  

६० मवुाहरुभा उरभशीरता , सजृनशीरता एवभ ्सकायात्भक सोचको हवकास गने 
अभबप्रामका साथ सोही अनरुुऩका सीऩ य ऺभता अभबवृ हद्ध गने का मणक्रभहरु सॊचारन गदै 
राभगने छ ।  

६१ जेष्ठ नागरयकहरुको आधायबतु अभधकायको सॊयऺण गदै उनीहरुको राभग सम्भान  
जनक तथा सरतहुिऩूवणक जीवनमाऩनका आवश्मक कामणक्रभ कामाणरवमन गने तपण  जोड 
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ददइने छ । जेष्ठ नागरयकराई भामा य सम्भान गने नीभत अनरुुऩ जेष्ठ नागरयक सम्भान 
कामणक्रभको राभग फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

६२ सीभारतकृत हवऩन्न तथा अभत गयीवहरुका रागभग आम अजणन सम्फरधी सीऩभरुकु 
कामणक्रभको राभग हवभबन्न भसऩभूरक य आमआजणन कामणभा फजेट हवभनमोजन गरयएको छ 
।  

६३ दभरत वगणको उत्थान तथा हवकास य आम आजणनका रागभग जोड ददईने छ । 
त्मसको राभग हवभबन्न आमभूरक य भसऩभूरक कामणक्रभहरु सॊचारन गनण फजेट ब्मवस्था 
गरयएको छ ।  

६४ भसु्स्रभ तथा हऩछभडएका वगणको आम आजणन , सीऩ हवकास जस्ता प्रत्मऺ पाईदा ऩगु्ने 
कामणक्रभहरु सॊचारन गयी जीववनस्तय उकास्न सहमोग ऩमुाणउन फजेट हवभनमोजन गरयएको 
छ ।  

साभास्जक हवकासको ऺेिभा गाउॉऩाभरका स्तयीम य वडा स्तयीम मोजना तथा कामणक्रभ गयी 
रु  ४,६७,४८,०००( चाय कयोड सतसठ्ठी राख अठचाभरस हजाय चाय ) हवभनमोजन 
गरयएको छ । त्मसफाहेक सॊ घीम सयकाय य प्रदेश सयकायका मोजना तथा कामणक्रभहरु 
सभेत थऩ हनुे हुॉदा धेयै जनता राबास्रवत हनुे हवश्वास गरयएको छ । फजेट तथा मोजना य 
कामणक्रभको हवस्ततृ हववयण अनसूुचीभा यास्खएको छ । 

 

ऩूवाणधाय हवकास सम्फरधी फजेट तथा कामणक्रभहरु 

६५ गाउॉऩारीकाको बवन भनभाणणका राभग स्जल्रा सभरवमन सभभभत सॊग ऩून अनयुोध गयी 
जग्गा प्राप्त गयी बवन भनभाणण गनण गाउॉऩाभरकाफाट फजेट हवभनमोजन गरयएको छ य स्जल्रा 
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सभरवम सभभभतफाट प्राप्त हनुे  अनदुान सभेत गाउॉऩाभरका बवन भनभाणण य व डा कामाणरम 
बवन भनभाणणभा रगाईने ब्मवस्था भभराइएको छ ।  

६६ गाउॉऩाभरका ऺेि भबि सडक सॊजार भनभाणणका राभग सडक गरुुमोजना तमाय गयी 
ब्मवस्स्थत य मोजनाफद्ध तयीकारे स्तयीम सडक सॊजारको भनभाणण गरयने नीभत अनसुाय 
सडक गरुुमोजना भनभाणणको राभग फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  

६७ सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको साझेदायीभा ठूरा मोजनाहरु सॊचारन गने 
गाउॉऩाभरकाको नीभत अनसुाय सॊघीम सयकायफाट सभऩयुक अनदुानभा प्राप्त फड्की अभवुा –

– छोटकी अभवुा –भैभनहवा योड भनभाणका राभग सॊघीम सयकायफाट प्राप्त रु ८८ राख 
यकभभा गाउॉऩाभरकाफाट सभऩयुक यकभफाट ८८ राख यकभ थऩ गयी रु १ कयोड ७६ 
राखको सडक कामाणरवमन गनण फजेट हवभनमोजन गरयएको छ । साथै प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हनुे सभऩयुक अनदुानको राभग गाउॉऩाभरकाफाट सभऩयुक कोषभा यकभ व्मवस्था 
गरयएको छ ।  

६८ घय फाय हवहहन अभत हवऩन्न हऩयवायराई आवास भनभाणणभा सहमोग गनण फजेट 
हवभनमोजन गरयएको छ ।  

६९ हवद्यतु हवतयण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउन हवद्यतु प्राधभधकयणसॊग सभनरवम गयी 
अवश्मकता अननसुाय ट्रानरसपभणयको ऺभता फहृद्ध , थऩ तथा राईन हवस्ताय गयी सफै 
घयहरुभा य वस्स्तहरुभा हवद्यतुीम सेवा ब्मवस्था भभराईने छ ।  

७० फैकस्ल्ऩक उजाणको प्रमोग गदै गाउॉऩाभरका ऺेिभबिका फजाय ऺेिहरुभा सौंमणविी 
जडान गयी उज्मारो योहहणी कामणक्रभराई भनयरतयता ददईनेछ ।  
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७१ भभणत सम्बाय कोषको व्मवस्था गयी भौसभ तथा अरम गभतहवधीफाट ऺमीकयण हनुे 
ऩवुाणधाय तथा ग्राभीण सडकहरुको भभणत सॊहाय गने ब्मवस्था को राभग भभणत सॊहाय कोषको 
स्थाऩना गने ब्मवस्था गरयएको छ ।  

७२ याष्ट्रका रागभग खेरकुद य स्वास््मका रागभग खेरकुद बन्ने भारमता अनसुाय मवुा 
केस्ररत खेरकूद कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

७३ आ व २०७६।७७ भा कामणरवमन हनुन नसकेका गाउॉऩाभरका स्तय य वडा स्तयका 
मोजनाहरु मस आ .फ.भा आवश्मकता अनसुाय सभावेश गने वा नमाॉ  मोजनाभा यकभ थऩ 
गनेगयी फजेट हवभनमोजन गरयएको छ । ऩूवणवाधाय हवकासको ऺेिभा गाउॉऩाभरका स्तयीम 
य वडा स्तयीम मोजना तथा कामणक्रभ गयी रु १३,७४,७२,५०० (तेह्र कयोड चौहिय 
राख फहिय हजाय ऩाॉच सम  ) हवभनमोजन गरयएको छ । त्मसफाहेक सॊघीम सयकाय य 
प्रदेश सयकायका मोजना तथा कामणक्रभहरु सभेत थऩ हनुे हदुा धेयै जनता राबास्रवत हनुे 
हवश्वास गरयएको छ  । फजेट तथा मोजना य कामणक्रभको  हवस्ततृ हववयण अनसूुचीभा 
यास्खएको छ । 

 

घ सशुासन तथा अरतयसम्फस्रधत ऺेि  

७४ कोभबड–१९ रगामत अरम हवऩदहरुको योकथाभ तथा रमूनीकयणको राभग ऩूवणतमायी 
प्रभतकामण य ऩनुणराबका कामणक्रभ सॊचारन गनण स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक 
फजेटको व्मवस्थाऩन गयी प्रबावकायी रुऩभा हवऩदको ब्मवस्थाऩन गने नीभत अनरुुऩ हवऩद 
ब्मवस्थाऩन कोषभा रु १ कयोड  यकभ ब्मवस्था गरयएको छ ।  

७५ हरयमो योहहणी कामणक्रभराई सरुुवात गनण आधभुनक नसणयी स्थाऩनाभा जोड ददई 
सावणजभनक जग्गा , एभतहाॉभसक स्थरहरु ,  नदी हकनाय , नदी उकास , नहय तथा सडक 
हकनायभा वृऺ ायोऩण कामणक्रभ सॊचारन गनण फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  
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७६ नदीजरम ऩदाथणको उऩबोग गदाण आवश्मकता अनसुाय EIA तथा iEE गयाई भाऩदण्डको 
ऩरयऩारना गने गयाउने नीभत अनरुुऩ फजेट ब्मवस्था गरयएको छ ।  

७७ एक गाउॉ एक ऩोखयी नीभत अनरुुऩको कामणक्रभराई कामाणरवमन तपण  जोड ददने । 
धाभभणक तथा एभतहाभसक भहत्व फोकेका ऩोखयीहरुको सॊयऺण य सॊवद्धणन तथा सरुदयीकयण 
गने नीभत अनरुुऩ फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  

७८ प्रत्मेक वडाभा १–१ वटा उद्यानको स्थाऩना गने नीभत अनसुायण गदै स्वच्छ य 
हयाबया योहहणीको कामणक्रभ सॊचारन गने नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  

७९ वारुण मरि सेवाको  ब्मवस्थाऩन तथा सॊचारन गनण भछभेकी न .ऩा. तथा गा .ऩा. 
हरुसॊग सहकामण  गने साथै प्रदेश य केररहरुसॊग सभरवम गयी आवश्मक कामणक्रभ अगाडी 
फढाइने नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ । 

८० ऩूणण सयसपाईको कामणक्रभ आयम्ब गयी आवश्मक सावणजभनक स्थानहरुभा सभदुामरे 
सॊचारन  य सॊयऺणको स्जम्भा भरने सभुनस्श्चतता बएका स्थानहरुभा सावणजभनक शौचारमको 
भनभाणण गने नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  

८१ कोभबड–१९ को योकथाभ य भनमरिणको राभग नेऩार सयकायरे राग ुगयेको 
रकडाउनका कायण चार ुअभथणक वषणको आम ठेक्का प्रबाहवत बएकोरे कानून अनसुाय 
उस्चत भनकास भनकाभरने छ । 

८२ कोभबड–१९ को कायण व्माऩाय व्मवसाम तथा सेवा ऺेिभा ऩनण गएको नकायात्भक 
असयफाट याहात भहशसु गयाउन व्मवसाम कय , घयफहार कय रगामतका कयका ऺेिभा 
ऩयेको असयको भूल्मातन गयी आ .व. २०७६।७७ को भतनण फाॉकी कय  , शलु्क भतनण 
नसकेको अवस्थाभा कयदाताराई २०७७ ऩसु भसारत सम्भ फझुाउन ऩाउने ब्मवस्था 
भभराई जरयवाना नभरने नीभत भरईने छ ।  
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८३ अनतु्ऩादक खचणहरु कटौती गने नीती अवरम्फन गरयने छ । खरयद प्रकृमाराई 
ऩायदशॉ, प्रभतसऩधॉ एवॊ भभतब्ममी फनाईने छ ।  

८४ सभमभा कय भतयौं गाउॉऩाभरकाको हवकासभा सहबबाभग फनौ बन्ने कुया सफै 
कयदाताराई फझुाउन कयदता स्शऺा , कय सप्ताह जस्ता चेतनाभूरक कामणक्रभ सॊचारन 
गरयने छ ।  

८५ प्राकृभतक श्रोत तथा नदीजरम ऩदाथणहरुको उस्चत व्मवस्थाऩनगयी आरतरयक याजस्व 
फढाउन तथा कयका दामयाहरु फढाई गाउॉऩाभरकाको आम श्रोत फहृद्धका गदै रैजाने नीभत 
अनसुयण गरयने छ ।  

८६ रमाहमक कामणराई ब्मफस्स्थत हवश्वास मोग्म ,  ऩायदशॉ फनाउदै रभगने छ । 
भेरभभराऩको भाध्मभफाट सभाजभा साभास्जक सहहष्णतुा फढाउने हवषमराई जोड ददइने 
नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।  

८७ सावणजभनक ऩयीऺण , साभास्जक ऩयीऺण य सावणजभनक सनुवुाई जस्ता कृमाकराऩको 
भाध्मभफाट ऩायदस्शणता अभबवहृद्ध गदै रभगने छ य सोको राभग फजेट हवभनमोजन गरयएको छ 
।  

८८ सयकायी कामणराई ऩायदशॉ फनाउन भनमभभत रुऩभा अभडमो नोहटस फोडण सेवा , 
वेवसाईट सेवा सञ्चारन , भडस्जटर नागरयक वडाऩि तथा सूचना ऩाहट सञ्चारन , हाम्रो  
योहहणी याम्रो योहहणी कामणक्रभ सञ्चारन तथा गाउॉऩाभरकाको ऩाश्र्वस्चि प्रकाशन, रगामतका 
सूचना साभाग्रीहरुको प्रकाशन तथा हवतयण गने कामणराई प्राथभभकता ददइने छ । मोजना , 
स्जरसी रगामतको क्रभश् सप्टवेमय भापण त ब्मवस्थाऩन गने,  आवश्मक स्थानहरुभा भस.भस 
हट .भब क्माभया जडान , सॊचाय भाध्मभफाट हवद्यतुीम भसका ई,गाउॉऩाभरका,वडा 
कामाणरमहरू,हवद्यारमहरू,स्वा्म सॊस्थाहरूभा क्रभश्  ई रटयनेट सहुवधाको ब्मवस्थाऩन गदै 
जाने नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ । 
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८९.कामाणरम सॊचारन खचणभा औस्चत्मका आधायभा भभतब्महमता य ऩायदस्शणता कामभ गरयने 
छ । 

९०.गाउॉऩाभरकाको हयेक वडाको ककाभ कामणहरूरा ई हवद्यतुीम भाध्मभफाट  सॊचारन गनण 
जोड ददइने छ । प्रत्मेक वडाभा हवद्यतु य  ई रटयनेट सेवारा ई ब्मवस्स्थत गरयने छ । 
(!=टोर हवकास सॊस्था गठन गने नीभत अनसुाय फजेट हवभनमोजन गरयएको छ ।उऩबोक्ता 
सभभभतको ऺभता अभबफहृद्ध गरयने छ । 
९२.आरतरयक रेखा भनमरिण प्रणारी  अफरम्वन गदै आरतरयक तथा अस्रतभ रेखा 
ऩयीऺणसभमभै सम्भऩन्न गयाउदै फेरुज ुपछ्यौट कामणराइ प्राथभभकता ददइने छ । 

९३.सशुासन मकु्त सॊयचनाको रूऩभा गाउॊऩाभरकाराई स्थाहऩत गरयने छ । 

९४.सॊघीम सयकाय य प्रदेशसयकाय सॊगको सहकामणभा सॊचारन हनुे मोजनाको राभग 
सभऩयुक यकभको ब्मवस्था गरयएको छ । 

९५.सॊघ,प्रदेश सॊग  सभरवमको आधायभा स्थानीम सयकाय सॊचारन हनुे छ ।  ठूरा 
मोजनाहरु सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊगको सहबाभगताभा सॊचारन गने गयी मोजना भाग गरयने 
छ । 

९६.जनप्रभतभनभधहरूराई प्रदेश सयकायरे तोके फभोस्जभको सहुवधा उऩरब्ध गयाउन फजेट 
हवभनमोजन गरयएको छ । 

९७. साभास्जक सयुऺा बिा ब्मवस्स्थत य सयर तरयकारे फैंक भापण त हवतयण गनण फजेटको 
ब्मवस्था गरयएको छ सशुासन तथा अरतयसम्फस्रधत ऺेि  तपण  रु .२,५०,५३,०००  -दईु 

कयोड ऩचास राख ,भिऩन्न हजाय ) हवभनमोजन गरयएको छ । साभास्जक सयुऺा बिा केरर 
सयकायफाट छुटै्ट भनककासा हनुे हदुा सभाफेश गरयएको  छैन ।  फजेट तथा मोजना य 
कामणक्रभको हवस्ततृ हववयण अनसूुचीभा यास्खएको छ । 
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योहहणी गाउॊऩाभरकाको आ.फ.२०७७⁄०७८ को अनभुाभनत 
फजेटरु.६३,२०,५२,९१४(भिसठ्ठी कयोड वीस राख फाउन्न हजाय नौ सम चौध) यहेको 
छ ।  

. गाउॊऩाभरकाको आ.फ.२०७७⁄०७८ को फजेटको स्रोत देहाम फभोस्जभ यहेको छ । 

क.आरतरयक आम रु.६०,००,०००( साठी राख) 

ख.भारऩोत याजस्व फाॉडपाॉड फाट रु.६०,००,०००( साठी राख) 

 

ग. सॊघीम सयकायफाट प्राप्त रू.३९,४३,१३,९१४ (उनरचाभरस कयोड भिचाभरस राख  
तेह्र हजाय नौ सम चौध) 

घ. प्रदेशसयकायफाट प्राप्त रू. ३,९५,८९,००० (तीन कयोड ऩरचानब्फे  राख  उनानब्फे 
हजाय) 

ङ. साभास्जक सयुऺा बिा वाऩतरू. ७,६१,५०,००० (सात कयोड  एकसठ्ठीराख ऩचास 
हजाय) 

च. सडकफोडणरू.१०,००,०००(दश राख) 

छ. फैंक भौजदात रु.८,००,००,०००(आठ कयोड) 

च. स्थानीम ऩवुाणधाय भफकास कामणक्रभ रू. ५०,००,००० (ऩचास राख) 

गयी जम्भा रु.६३,२०,५२,९१४(भिसठ्ठी कयोड वीस राख फाउन्न हजाय नौ सम 
चौध)अनभुान गरयएको छ । 

९८. फजेट फाॉडपाॉडदेहामका भफषमगत ऺेिहरुभा देहामफभभजभ गरयएको छ । 
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(क) आभथणक हवकास तपण  रु ३,०१,१५,०० (भतन कयोड, एक राख , ऩरर हजाय ) 
(ख) साभास्जक हवकास  रू ४,६७,४८,०००(चाय कयोड सतसठ्ठी राख अठचाभरस 
हजाय चाय)  

(ग) ऩूवाणधाय हवकास १३,७४,७२,५०० (तेह्र कयोड चौहिय राख फहिय हजाय ऩाॉच 
सम  )  

(घ) सशुासन तथा अरतयसम्फस्रधत ऺे ि रु २,५०,५३,०००  -दईु कयोड ऩचास राख 
,भिऩन्न हजाय )  

(ङ) कामाणरम सञ्चारन तथा प्रसासभनक ऺेि  गाउॉऩाभरका य वडा सभेत 
रू.८,८७,६६,३४६ (आठ कयोड, सतासी राख  ,सैसठ्ठी हजाय तीन सम छमाभरस)। 
;efWoIf dxf]bo, 

९९.d cj o; ;efdf kfrf} ;ef / 5}7f} ;efjf6 :jLs[t ePsf sfo{s|d tyf 

cfof]hgfx? भफश्वभा भहाभयीको रुऩभा पैभरएको COvid-19 िभसत बएको भफश्व सभदुाम  
सगॊ सगै मस गाॉउऩारीका ऩभन मस भहाभयीको जोखीभभा ऩयी यहेको हदुा गाॉउ 
कामणऩभरकावाट सॊशेधन तथा यकभारतय बएका कामणक्रभ तथा आमोजना सॊशोधन तथा 
अनभुोदनका रागी ऩेश गनण  चाहारछू । जसको हवस्ततृ हववयण अनसूुचीभा यास्खएको 
छ । 

 

१००. याजस्वका दामयाहरू(ऺेिहरू) खोज्दै पयाहकरो फनाएय आरतरयक आम्दानी 
फढाउदै रैजान ऩहर गरयने छ । 

१०१.मोजना य कामणक्रभ तथा आम ब्ममको  हवस्ततृ हववयण  अनसूुचीहरूभा य 
हवभनमोजन हवधेमकभा सभावेश गरयएको छ । 
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१०२. याजस्व तथा कयका दयहरूको हवस्ततृ हववयण आभथणक ऐनभा सभाफेश गरयएको 
छ । 

१०३. फजेटभा ब्मवस्था गरयएका मोजना तथा कामणक्रभहरू उदे्दश्म अनरुूऩ कामाणरवमन 
गयी  खसुी य सखुी योहहणी फनाउन हाम्रा सम्ऩूणण सबाका सदस्महरू राग्न ुहनुे छ । 
मसभा याष्ट्र सेवक कभणचायीहरू सदा झै खहटन ुहनुे छ बन्ने अऩेऺा सहहत आभ योहहणी 
गाउॊऩाभरका भनवासी नागरयकहरु ,याजनीभतक दर,फहुद्धजीवी सभाजसेवीहरूफाट सहमोगको 
अऩेऺा याख्दछु । 

१०४. अरत्मभा मस गाउॉऩाभरकारे ददघणकाभरन सोच, उदेश्म, प्राथभभकताका साथ अस्घ 
सायेको  फाहषणक फजेटको कामाणरवमनफाट मस गाउॉऩाभरकाराइण सभृ द्ध फनाउन मोगदान 
ऩयुाउने कुयाभा हवश्वास याख्दै फाहषणक फजेट तजुणभा गनण सहमोग ऩमुाणउनहुनुे सम्ऩणुण, 
सबाका सदस्मज्मूहरू, हवषमगत सभभभतका ऩदाभधकायीहरू, याजस्व ऩयाभशण सभभतका 
ऩदाभधकायीहरू, सम्ऩस्ि कय भनधाणयण सभभभतका ऩदाभधकायीहरू फसु्ध्दस्जहव, सभाजसेवी, 
स्शऺक, प्राध्माऩक, याष्ट्रसेवक कभणचायीहरू रगामत सफैराइण हाददणक धरमवाद दददै फजेट 
तथा कामणक्रभको सपर कामाणरवम नगयी मस गाउॉऩाभरकारा ईसखुी य सभदृ्ध  योहहणी 
फनाउन सफैको साथ,सहमोग य सहकामणको आशा य हवश्वासका साथ  हवदा भाग्दछु ।  

२०७७⁄०३⁄१० 

                                     धरमवाद, जम योहहणी। 

                                        इररभान चौधयी 

          वडा अध्मऺ  
          एवॊ कामणऩाभरका सदस्म 

           
योहहणी गाउॉऩाभरका, रूऩरदेही 
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