
आररर्थिक बरर्ष २०७४/७५
को संसोधधित/रप बजेट, नीतत तरा कारर्षक्रमहर

     ससमकोट गाउँपासलिका
     ससमकोट,हुम्लिा

       २०७४



      गाँउसभाको बैठकमा २०७४ सालि पुस 1 ०गते मंगलिबार गाँउपासलिकाका                     
                उपाध्रक्ष श्री बलिी रावत ज्रूलिे प्रस्तुत गनुर्षभएको

     आररर्थिक बरर्ष २०७४/७५ को संसोधधित/रप बजेट,नीतत तरा कारर्षक्रमहर

         ससमकोट गाँउपासलिका
       ससमकोट हुम्लिा

          २०७४

माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,
गाँउसभाका सदस्य ज्यूहर,
उपसस्स्थित महानुभावहर,
पत्रकार सास्थिीहर,
ससमकोटबासी दाजुभाई तस्थिा ददददबैनीहर,
सवर्वप्रस्थिम यस ससमकोट गाँउपासलिकाको पहहलिो बजेट हनमार्वण र हालिसम्मको कायार्वन्वयनको लिाहग भुममका खेल्नुहुने
सभाध्यक्ष ज्यू कायर्वपासलिका सदस्यज्यूहर वडासममहत सदस्य ज्यूहर र सम्बनन्न्धित सबै पक्षहर प्रहत हारदर्दिक आभार
व्यक्त गदर्वछु ।



गाँउसभाबाट  पाररत  बजेट  नीहत तस्थिा  कायर्वक्रमहर कायार्वन्वयन  गनर्ने क्रममा  केही  अन्योलिता  केहह अष्पटता  र
अप्ठ्याराहरको गाँठो  फुकाउन र गाँउपासलिकाको लिाहग स्थिप नीहतहरको आवश्यकता बोन्धि भइ ससंोन्धिन /स्थिप र
स्वीकृत गरी सावर्वजहनकरणका लिाहग यो गररमामय सभामा आगामी आ.व.२०७४/७५ को संसोमन्धित/स्थिप बजेट,नीहत
तस्थिा कायर्वक्रमहर प्रस्तुत गरेको छु ।

माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,सदस्य ज्यूहर तस्थिा उपसस्स्थित महानुभावहर,
संसोधधित /रप नीततहर

 ससमकोट गाउँ कायर्वपासलिकाको पहहलिो बैठक तस्थिा गाँउसभाबाट ससमकोट गाँउपासलिकालिाई नगरपासलिकामा
स्तरोन्नहत गनर्ने उदेश्य राखखएकोलेि व्यवसस्स्थित शहरी हवकास तस्थिा सुरकक्षत आवास हनमार्वण गनर्वको लिाहग
ससमकोट मुख्य बजार के्षत्र मुग्रान्धिारादेखख चौस्थिा रसलिङ होटलि चोक एअरपोटर्व र एअरपोटर्वचोक कासलिन्चोक
काठेचुलिी हुदै अस्पतालिसम्म, काठेचुलिी हुँदै सशव मनन्दरसम्म  र ररङ रोडमा 7 सात ममटर चौडा मोटरबाटो
तस्थिा  अन्य सबै कभत्री बाटोहरमा 4 चार ममटर बाटो चौडा गररनेछ ।

 यसरी बाटो चौडा गदार्व हालि भएको बाटो र नापी नक्सामा भएको बाटोको मध्यहवन्दुबाट बराबर के्षत्रफलि
बाटोको लिाहग छाड्न अवन्धिी तोकी सुचना प्रकाशन गररनेछ ।तोहकएको अवमन्धिसम्म नछामडएको अवस्स्थिामा
गाँउपासलिकालेि हनयमानुसार भत्काउन सक्नेछ र भत्काउदा लिाग्ने खचर्व समेत सम्बनन्न्धितबाटै असुलिउपर गनर्ने
व्यवस्स्थिा ममलिाउनेछ ।

 गाँउपासलिकाकभत्रका  सम्पुणर्व हवद्यालियहरमा  अंग्रेजी  माध्यम  कक्षा  संचालिनको  लिाहग आरस्थिर्दिक  व्यवस्स्थिा
ममलिाइनेछ ।

माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,
अब म आ.व.२०७४/७५ को संसोमन्धित/स्थिप बजेट तस्थिा कायर्वक्रम प्रस्तुत गनर्ने अनमुती चाहान्छु । आ.व.२०७४/७५ को
लिाहग ससमकोट गाँउपासलिकाको लिाहग र.२ 5 करोड 37 लिाख ५१ हजार रपैया हवहनयोजन गरेकोमा कुलि बजेटमा
हेरफेर भएको छैन ।
कुलि हवहनयोजन मध्ये शशतर्व सहहत चालुितफर्व  र 13 करोड ७५ हजार ५ 1%र पँुजीगत तफर्व  १२ करोड 36 लिाख
7 ६ हजार ४ 9% हबहनयोजन गरेकोमा संसोमन्धित बजेटमा चालुितफर्व  र 12 करोड 57 लिाख ७५ हजार र पँुजीगत
तफर्व  १२ करोड 79 लिाख 7 ६ हजार भएको छ ।नयाँ दस्तुरहर कायम गरी स्थिप राजस्व संकलिनका के्षत्रहर पहन
खोनजएको छ ।यसको लिाहग ससमकोट गाँउपासलिकाको आरस्थिर्दिक ऐन 2074 केही ससंोन्धिन/ स्थिप र हवहनयोजन ऐन
2074 केही ससंोन्धिन आजकै सभाबाट गररनेछ ।तलि उल्लेिखखत दस्तुरहर अनमुोदन गरी आरस्थिर्दिक ऐनमा अनुसुची
स्थिप गररनेछ ।
पशु सेवा शाखाबाट पशु दतार्व र औषन्धिी ददँदा
सस.न. पशुको हकससम लिाग्ने दस्तुर प्रहतगोटा र कैहफयत
1 भेडा बाख्रा 10

2 गाइ गोर 20

3 घोडा खच्चड 50

4 कुकुर 25

5 अन्य 10

पशु स्वास्थ्य प्रमाकणत गदार्व ससफाररस दस्तुर
सस.न. पशुको हकससम लिाग्ने दस्तुर प्रहतगोटा र कैहफयत



1 भेडा बाख्रा 10

2 गाइ गोर 15

3 घोडा खच्चड 25

4 अन्य 10

मासु पसलि दतार्व र नहवकरण 
सस.न. मासुको हकससम लिाग्ने दस्तुर र कैहफयत
1 कुखुरा 1000/500

2 खसी बोका 1000/500

3 माछा 1000/500

4 राँगा र अन्य 1000/500

ताजा मासु र सुकुटी अन्य मासु जन्य बस्तु हनयार्वत गदार्व
सस.न. मासुको हकससम लिाग्ने दस्तुर र प्रहतकेजी कैहफयत
1 कुखुरा 10

2 खसी बोका 15

3 माछा 20

4 राँगा 25

5 चौरीको पुच्छर 30 प्रहत पुच्छर

6 अन्य 25

स्वीकृतत एवं अनुमोदनका लिातग संसोधधित बजेट तरा कारर्षक्रमहर

 पँुजीगत स्वास्थ्य सशषर्वकको सशहवर संचालिनको र 200000।–अके्षरपी र दुई लिाख चालूि तफर्व को शशतर्व
स्वास्थ्य अन्तगर्वतको कभटाममन कायर्वक्रममा स्थिप गररएको छ ।

 पँुजीगत स्वास्थ्य सशपर्वक अन्तगर्वतको हबसलिङ मेससन खररदबाट बचेको रकम र 58000।– अके्षरपी र
अन्ठाउन्न हजार स्वास्थ्य संस्स्थिाहरको लिाहग चाहहने हवकभन्न ४ चार हकससमको तौलि मेससन खररदको लिाहग
छुट्याइएको छ ।

 आन्तररक राजस्वबाट पाररश्रममकको लिाहग छुट्याइएको रकम बाट र 4500000।–अके्षरपी र पैतासलिस
लिाख रपैया गाँउपासलिकाको लिाहग एक फोरसहवलि गाडी र एक मोटर साइकलि खररदको लिाहग पँुजीगत
सवारी सशपर्वकमा साररएको छ ।

 स्स्थिाहनय पयर्वटन तस्थिा सरसफाई शुल्क उठाउने कुरामा दुहवन्धिा भई साहवक नजहवसलेि उठाउदै आएको दररेट
साकर्व का लिाहग र 1100।–अके्षरपी र एघार सय रपैया र अन्यका लिाहग र 1500।–अके्षरपी र पन्ध्र सय
रपैयाको दरमा संकलिन गररएको अनुमोदनका लिाहग प्रस्तुत गररएको छ ।

 चौस्थिा देखख काठेचुलिीसम्म मोटरबाटो चौडा र ढलि हनमार्वण भहन र 24000000।–अके्षरपी र दुई करोड
चासलिस लिाख छुट्याइएकोमा योजनाको नाम पररवतर्वन गरी चौस्थिा देखख काठेचुलिी हुदै तल्लिो बजार सम्म र
ससमकोट तल्लिो गाँउ सम्मको मुख्य बजार के्षत्रको सडक चौडा ढलि हनमार्वण  सडक हपमचङ र सडक बत्ती
व्यवस्स्थिापन भहन राखख अनुमोदन तस्थिा स्वीकृतको लिाहग प्रस्तुत गररएको छ ।



 लिोरलिागेचुलिीदेखख रोकाय सहपङ सने्टरसम्म सडक ढलिका लिाहग र 6000000।–अके्षरपी र साठी लिाख
छुट्याइकोमा मगु्रान्धिारा चौस्थिा टेसलिकम अहफस रोकाया सहपङ सेन्टरहुदै कासलिन्चोक सम्मको सडक तस्थिा
ढलिको लिाहग सारर अनमुोदन तस्थिा स्वीकृतको लिाहग प्रस्तुत गररएको छ ।

 वडा  न  3  मा सलिमाटाङदेखख मछलुिङ्वा  सम्म र 2400000।–अके्षरपी  र चौहवस लिाख छुट्याइकोमा
हनलिासा देखख वरगाँउसम्म मोटरबाटो भहन ठाँउ पररवतर्वन गररएको छ ।

 वडा न.4 मा टाकजोङ देखख सोमासोल्सा सम्म र 2100000।– अके्षरपी र एक्काइस लिाख छुट्याइकोमा
बुराउसे गाँउकभत्र सडक हनमार्वण भहन ठाँउ पररवतर्वन गररएको छ ।

 वडा न.2 को चुतेनी चौरदेखख चुते्रनी खोलिा सम्म बाटो हनमार्वण मा र 800000।–अके्षरपी र आठ लिाख
छुट्याइएकोमा नाम ठाँउ पररवतर्वन गरर बरगाँउ देखख ठेहे सम्म मोटर बाटो गररएको छ ।

अन्त्यमा  सहयोग  गनुर्वहुने  अध्यक्षज्यू  वडाध्यक्ष ज्यहूर लिगायत  वडासममतीहर र  प्रमुख  प्रशासहकय  अमन्धिकृत
लिगायतका सम्पूणर्व राष्ट्रसेवक कमर्वचारीहरमा न्धिन्यवाद ज्ञापन गदर्वछु । 

              न्धिन्यवाद ।
उपसस्स्थिहतहर
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