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माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,
गाँउसभाका सदस्य ज्यूहर,
उपसस्स्थित महानुभावहर,
पत्रकार सास्थिीहर,

ससमकोटबासी दाजुभाई तस्थिा ददददबैनीहर,
सवर्वप्रस्थिम यस ससमकोट गाँउपासलिकाको पहहलिो बजेट बक्तव्यको अवसरमा स्स्थिाहनय तहको चुनाव सम्पन्न गराउन
भुममका खेल्नुहुने सम्बनन्न्धित सबै पक्षहर प्रहत हारदर्दिक आभार व्यक्त गदर्व छु । सास्थिै नेपालिको हवभभन्न चरणका
लिोकतानन्त्रक आन्दोलिनमा आफ्नो जजवन अपर्वण गनुर्वहुने सम्पूणर्व सहहदहर प्रहत भावपूणर्व श्रद्न्धिान्जलिी अपर्वण गदर्व छु ।
ससमकोट गाँउपासलिकालिे प्रस्ताहवत बजेट तस्थिा कायर्वक्रम तजुर्वमा गदार्व मुलित:नेपालिको संहवन्धिानको अनुसुची ८ र ९ मा
उसल्लिखखत स्स्थिाहनय तहको एकलि तस्थिा साझा अमन्धिकार सुमच,आरस्थिर्दिक अमन्धिकार र आरस्थिर्दिक कायर्वप्रणालिी, मौसलिक
हकहर, आरस्थिर्दिक, सामाजजक हवकास, प्राकृहतक श्रोतको उपयोग नीहत, वातावरण संरक्षण सम्बन्न्धिी नीहतहर,
नेपालि सरकारबाट स्वीकृत संघ प्रदे श र स्स्थिाहनय तहको कायर्व हवस्तृहतकरणको प्रहतवेदन , नेपालि सरकारलिे
अवलिम्बन गरेका आरस्थिर्दिक तस्थिा हवसत्तिय नीहतहर, स्स्थिाहनय तहको आबमन्धिक योजनालिे तय गरेका प्रास्थिममकताहर,
नेपालिलिे अन्तराखषष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रहतवद्न्धिताहर, स्स्थिाहनय शासन संचालिन ऐन र हनयमावलिीका प्रावन्धिानहर,
हवकासका समसामहयक मुदन्धि
् ाहर जस्तै सामाजजक संरक्षण, ददगो हवकास, जलिवायु पररवतर्वन र हवपद व्यवस्स्थिापन,
खाद्य तस्थिा पोषण सुरक्षा, लिैङ्हगक सशसक्तकरण तस्थिा समावेशी हवकास, वालिमैत्री स्स्थिाहनय शासन, वातावरणमैत्री
स्स्थिाहनय शासन, खुल्लिा ददसामुक्त तस्थिा पुणर्व सरसफाई, उजार्वसंकट लिगायतका अन्तर सम्बनन्न्धित हवषयहर, स्स्थिाहनय
तहको मध्यकासलिन खचर्व संरचना MTEF अनुरप प्रास्थिममकतामा परेका कायर्वक्रमहर, स्स्थिाहनय तहलिे दे खेका हवहवन्धि
हवषयहर, अस्थिर्व मन्त्रालिय, संमघय माममलिा तस्थिा स्स्थिाहनय हवकास मन्त्रालिय र अन्यबाट प्राप्त मागर्वदशर्वन , गैर सरकारी
कायार्वलियहरको प्राप्त हववरण र बजेट सससलिङ, सहभाहगतामुलिक योजना तजुर्वमा अनुरप बस्ती/टोलि स्तरबाट छनौट
गररएका आयोजना/ कायर्वक्रम, वडा स्तरीय आयोजना/कायर्वक्रमहरको प्रास्थिममकरण र बजेटसँग सम्बनन्न्धित हवभभन्न
सममहतहरको प्रहतवेदन समेतको आन्धिार मानी गाँउ कायर्वपासलिका बाट स्वीकृत गरी सावर्वजहनकरणका लिाहग यो
गररमामय गाँउ सभामा आगामी आ.व.२०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गरेको छु ।
प्राकृहतक सौन्दयर्वता, सास्कृहतक हवहवन्धिता, मेहनती र पररश्रमी जनता , भौगोसलिक हवसशषटता र सुन्दरता
यस गाँउपासलिका र समग्र हुम्लिाकै सम्पहतको रपमा रहेको छ ।कृहष तस्थिा औषमन्धिजन्य जमडबुटीहर , पयर्वटन,
जलिहवद्युत आदद जस्ता हवषयमा प्रचुर संभावना बोकेको ससमकोट गाँउपासलिकामा ददगो र समुमचत पररचालिनको
अभावमा अपेभक्षत रपमा सामाजजक सास्कृहतक आरस्थिर्दिक हवकास हुन सकेको छै न ।यद्यहप उपलिब्न्धि स्रोत , सान्धिन र
समयको प्रभावकारी प्रयोग गदर्दै सकारात्मक सोंच , दृढ संकल्प र सामुहहक ईच्छाशसक्तका सास्थि यस ससमकोट
गाँउपासलिकाको नयाँ भहवषय कोनर्ने जजम्मेवारी ससमकोट गाँउपासलिकाका जनताहरलिे हाम्रो काँन्धिमा सुमम्पएका छन् ।
त्यसैलिे हवकससत र समृदन्धि
् ससमकोट गाँउपासलिका हनमार्वण गनर्व हामीलिाई कुनै वाहानालिे छे क्नु हुदै न ।
माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,सदस्य ज्यूहर तस्थिा उपसस्स्थित महानुभावहर,
बजेट तस्थिा कायर्वक्रमको उदे श्य र मुख्य मुख्य नीहतहर अब म संक्षेपमा प्रस्तुत गनर्व चाहन्छु ।
बजेटको प्रमुख उदे श्य:आ.ब.२०७४/७५ को यस ससमकोट गाँउपासलिकाको योजनाको प्रमुख उदे श्य आरस्थिर्दिक , सामाजजक, सास्कृहतक
रपान्तरण गदर्दै पूवार्वन्धिारहरको हवकास गरी यस गाँउपासलिकालिाई नगरपासलिकाको मापदण्डमा स्तरोन्नती गनर्व
योगदान पुयार्वउनु रहेको छ ।
यसका लिाहग कृहष पयर्वटन जमडबुटी र जलिश्रोतको समुमचत प्रयोग गरी सडक , सशक्षा, स्वास्थ्य र संचारका क्षेत्रमा
प्रभावकारी कायर्वक्रम बनाई बजेटको सहह पररचालिन गररनेछ ।
मुख्य रीततहर
 ससमकोट गाँउपासलिकाको केन्द्रदे खख सबै वडाहरसम्म मोटरबाटो हनमार्वणलिाई उच्च प्रास्थिममकताका सास्थि
अगाडी बढाईने छ ।सास्थिै यस गाँउपासलिका तस्थिा समग्र हुम्लिा जजल्लिाको उत्तिर र दभक्षण दुवै भागबाट सडक
हवस्तार/ हनमार्वण कायर्वलिाई जोड ददन पहलि गररने छ ।

 ससमकोट गाँउपासलिकालिाई २ बषर्वभभत्र नगरपासलिका घोषणा गनर्व आवश्यक पूवार्वन्धिारहरको हवकास गररने छ
।
 स्वच्छ , सफा, सससा र पलिामस्टक रहहत ससमकोट गाँउपासलिका हनमार्वण गनर्वको लिाहग खानेपानी सरसफाई र
फोहरमैलिा व्यवस्स्थिापनमा हवशेष जोड ददइनेछ ।सुन्दर र समृदन्धि
् गाँउपासलिकाको रपमा हवकास गनर्व
हवभभन्न कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।
 पयर्वटन उद्योगको उच्च संभावना भएको हुँदा पयर्वटन पूवार्वन्धिार हवकासमा प्रास्थिममकता ददइनेछ ।
 ददगो अस्थिर्वतन्त्रका लिाहग कृहष सुन्धिार कायर्वक्रमहर संचालिन गरी एक घर एक बगैँचा नीहतलिाई अनुशरण
गररनेछ ।पशुपालिन र जमडबुटीजन्य उत्पादनका लिाहग प्रास्थिममकतामा राखखनेछ ।सास्थिै जमडवुटी संकलिनका
लिाहग न्याहयक हनयमन गररनेछ ।
 ससमकोट गाँउपासलिका भभत्र ठु लिा मझौलिा तस्थिा लिघु जलिहवद्युत आयोजनाहरको संभाव्यता गराई संमघय
सरकार, प्रान्त सरकार तस्थिा अन्य हवकास साझेदारहरसंग हनमार्वणका लिाहग अनुरोन्धि गररनेछ ।
 समता, समानता र सशसक्तकरणको हनहतलिाई अबलिम्बन गदर्दै बालिमैत्री, अपाङ् गमैत्री, लिैङहगक मैत्री तस्थिा
छु वाछु तमुक्त गाँउपासलिका हनमार्वणका लिाहग पूवार्वन्धिार हवकास तस्थिा हवभभन्न कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।
 आन्धिुहनक संचार प्रहवमन्धिको हवकास र हवस्तारमा जोड ददइ प्रहवमन्धिमैत्री सेवा प्रवाह गररनेछ ।
 गाँउपासलिकामा हुन सक्ने भोकमरी तस्थिा खाद्य संकटलिाई मध्यनजर गदर्दै तात्कासलिन तस्थिा ददघर्वकासलिन राहत
तस्थिा खाद्य सुरक्षाका लिाहग नेपालि सरकार र दातृ हनकायहरसग अनुरोन्धि गररनेछ ।
आ.व.२०७४/७५को लिातग श्रोत सिाधरहरको अरुमार,ततरका माध्यमहर र सिंकलिरका रणतरततहर
ससमकोट गाँउपासलिकालिे अस्थिर्व मन्त्रालिय, संमघय माममलिा तस्थिा स्स्थिाहनय हवकास मन्त्रालिय र अन्यबाट प्राप्त मागर्वदशर्वन
, गैर सरकारी कायार्वलियहरको प्राप्त हववरण र बजेट सससलिङका आन्धिारमा श्रोत अनुमान तस्थिा बजेट सीमा हनन्धिार्वरण
सममहतको हनणर्वय अनुसार श्रोत सान्धिनको अनुमान र खचर्वको हवस्तृत हववरण तयार गररएको छ ।

यसैगरी अब म आ.व २०७४/२०७५ को लिाहग हवषयगत हवकास नीहत उदे श्य र प्रास्थिममकताहर प्रस्तुत गनर्व चाहन्छु ।

१.आररर्थिक तवकासि
कृहष
 ससमकोट गाँउपासलिकाको प्रख्यात बालिीहर स्याउ ओखर केरा ससमी फापर मह मचनो कागुना आलिु
लिगायतका फलिफुलि तस्थिा तरकारी औषमन्धिजन्य जमडबुटीहरको उत्पादन बृदम् न्धि गनर्व हवभभन्न कायर्वक्रमहर
संचालिन गररनेछ ।
 उन्नत जातको पशुपालिनका लिाहग नश्लि सुन्धिार तस्थिा कृहतम गभार्वन्धिारण कायर्वक्रममा जोड दददै बाख्रा भेडा
च्याङग्रापालिन मौरीपालिन तस्थिा माछापालिन व्यवसायलिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
उद्योग तस्थिा वाभणज्य
 स्स्थिाहनय जमडबुटी तस्थिा कृहष उत्पादनमा आन्धिाररत साना तस्थिा घरेलिु उद्योगहरको हवकासलिाई प्रास्थिममकता
ददइनेछ ।
 स्स्थिाहनय उत्पादनमा आन्धिाररत सामानहरको बजार सुहनसश्चत गनर्व पहलि गररनेछ ।सास्थिै स्स्थिाहनय उत्पादन
प्रयोगमा जोड ददइनेछ ।
पयर्वटन
 गाँउपासलिकाका सम्भाव्य पयर्वटहकय स्स्थिलिहरको पहहचान तस्थिा हवकास गरी आन्तररक तस्थिा वाह्य पयर्वटन
प्रवद्र्व न्धिन गररनेछ ।
 पयर्वटहकय गन्तव्यको रपमा रहेको मानसरोवर कैलिाश दशर्वनमा आउने पयर्वटकहरको ष्ट्रिासन्जट स्स्थिलि ससमकोट
गाँउपासलिका रहेको हुदाँ ती पयर्वटकहरको यस गाँउपासलिकामा बसाई लिम्ब्याउन गाउँपासलिका भभत्रका
पयर्वटहकय स्स्थिलिहर खापुर्वनास्थि मजन्दर सशब मजन्दर रसलिङ हतस्थिर्व पञ्चमुखी तालि लिगायतको स्थिप हवकास ,
हवस्तार र सुन्धिारमा हवशेष ध्यान ददईनेछ । सास्थिै प्रचार प्रसारमा जोड ददइनेछ ।
सहकारी तस्थिा हवसत्तिय क्षेत्र
 सामुहहक सहकारी तस्थिा हवसत्तिय क्षेत्र प्रवद्र्व न्धिनमा हवशेष ध्यान ददइनेछ ।
२.सिामाजजक तवकासि
सशक्षा
 ससमकोट गाँउपासलिकाभभत्र रहेका हवद्यालियहरको शैभक्षक गुणस्तर सुन्धिार गनर्व भौहतक तस्थिा प्राहवमन्धिक
सुहवन्धिाको हवस्तार गररनेछ ।
 गाँउपासलिकाका छात्राछात्रहरलिाई प्राहवमन्धिक तस्थिा उच्च सशक्षाका लिाहग उमचत छात्रवृहतका लिाहग पहलि
गररनेछ ।
 गाँउपासलिकाभभत्र रहेका हवद्यालियहरमा १००% भनार्वदर पुयार्वउन हवभभन्न कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।

स्वास्थ्य
 सबैलिाई स्वास्थ्य कायर्वक्रमलिाई हवशेष प्रास्थिममकतामा राखखनेछ । गाँउपासलिकाभभत्र रहेका आयुवर्नेदालिय
,स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीहर सुचार रपलिे संचालिन गनर्व व्यवस्स्थिापनका सम्पूणर्व पक्षहरमा हवशेष
ध्यान ददइनेछ ।
 स्वास्स्थि सम्बन्न्धिी दे खखने हवभभन्न प्रकोप हनयन्त्रणको लिाहग प्रकोप व्यवस्स्थिापन कोष खडा गररनेछ ।

खानेपानी तस्थिा सरसफाई
 सफा खानेपानी तस्थिा पुणर्व सरसफाईका लिाहग हवशेष ध्यान ददईनेछ ।
 सससा र पलिामस्टक रहहत गाँउपासलिका हनमार्वणका लिाहग हवभभन्न कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।
 सफा र स्वच्छ ससमकोट गाँउपासलिका हनमार्वणको लिाहग यहाँवाट हनस्कने फोहरमैलिाहरको उमचत
व्यवस्स्थिापन गनुर्वपनर्ने हुँदा उपयुक्त डमम्पङ साईट तस्थिा ल्याण्डहफल्ड साईडको हनमार्वण तस्थिा व्यवसस्स्थित
संचालिनमा हवशेष जोड ददइनेछ ।
सस्कृहत प्रवद्र्व न्धिन
 भाषा साहहत्य कलिा र सस्कृहत संरक्षण र सम्बद्र्व न्धिनमा हवशेष ध्यान ददइनेछ ।यससँग सम्बनन्न्धित हवभभन्न
कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।
 गाँउपासलिकामा रहेका गुम्बा मठ मजन्दरहरको पहहचान संरक्षण एंव सम्बद्र्व न्धिनका लिाहग जोड ददइनेछ ।
लिैङ्हगक समानता एंव समाजजक समावेशीकरण
 महहलिा बालिबासलिका दसलित तस्थिा उमत्पमडत जनजाती हवपन्न ससमान्तकृत अपाङ् ग एंव पछाडी परेका
बगर्वलिाई लिभक्षत कायर्वक्रमहर उहनहरबाटै संचालिन गनर्व उत्प्रेररत गररनेछ ।राखषष्ट्रिय मुलिप्रवाहीकरणको नीहत
अवलिम्बन गररनेछ ।
 मानव वेचहवखन, घरेलिु हहर्दिसा, बालिश्रम छु वाछु त तस्थिा सामाजजक कुररतीको रपमा रहेका प्रस्थिाहरको सबै
पक्षहरको सहयोगमा न्युहनकरणको प्रयास खोजजनेछ ।
 महहलिा, बालिबासलिका, दसलित, अपाङ् ग, जेषठ नागररक, असहाय र एकलि महहलिाहरको सामाजजक सुरक्षा
र मानव अमन्धिकार सम्बन्न्धिी सचेतना कायर्वक्रम संचालिनमा सामाजजक संघ संस्स्थिाहरलिाई पररचालिन गररनेछ
।सास्थिै संचालिन भैसकेका कायर्वक्रमहरलिाई पहन हनरन्तरता ददइनेछ ।
 खेलिकुद हवकासको लिाहग खेलिकुद सम्बन्न्धिी हवभभन्न कायर्वक्रमहर संचालिन गरर खेलिकुद हवकासमा हवशेष
ध्यान ददइनेछ ।
३.पूवार्षधार तवकासि
सडक तस्थिा पुलि
 ससमकोट गाँउपासलिकाको केन्द्रदे खख सबै वडाहरसम्म मोटरबाटो हनमार्वणलिाई उच्च प्रास्थिममकताका सास्थि
अगाडी बढाइने छ ।सास्थिै यस गाँउपासलिका तस्थिा समग्र हुम्लिा जजल्लिाको उत्तिर र दभक्षण दुवै भागबाट सडक
हवस्तार/ हनमार्वण कायर्वलिाई जोड ददन पहलि गररने छ ।
 गाँउपासलिका भभत्र आवश्यक ठाँउहरमा साना पक्की पुलि तस्थिा झलिुङगे पुलि हनमार्वणमा हवशेष ध्यान
ददइनेछ । सास्थिै ठु लिा तस्थिा मोटरे पक्की पुलि हनमार्वणका लिाहग सम्बनन्न्धित हनकायहरसँग पहलि गररनेछ ।
 गोडेटो र घोडेटो बाटो हनमार्वण हवस्तार तस्थिा सुन्धिारमा ध्यान ददइनेछ ।
ससर्दिचाई
 परम्परागत तस्थिा आन्धिुहनक ससर्दिचाई योजनाहर (स्थिोपा नस्प्रङकलि सलिफ्ट आदद)लिाई हवशेष प्रास्थिममकतामा
राखखनेछ र गाँउपासलिका भभत्रका सबै कृहष जममनहरमा ससर्दिचाई हुने व्यवस्स्थिा ममलिाईनेछ ।
भवन तस्थिा सहरी हवकास
 वडा कायार्वलियहर स्वास्थ्य चौकीहर हवद्यालियहरका भवन हनमार्वण गराउन आवश्यकता अनुसार उच्च
प्रास्थिममकता ददइनेछ ।
 संभाव्य स्स्थिानमा एहककृत बस्ती हवकासको कायर्वक्रम संचालिन गनर्व पहलि गररनेछ ।

 भवन हनमार्वण तस्थिा सहरी हवकास मापदण्डलिाई कायार्वन्वयनमा ल्याइनेछ ।
उजार्व लिघु तस्थिा साना जलिहवद्युत (वैकसल्पक उजार्व समेत)
 गाँउपासलिकाभभत्र वैकसल्पक उजार्व प्रयोगमा जोड ददइनेछ ।
 लिघु जलिहवद्युत योजनाहरको लिाहग हवभभन्न सरोकारवालिाहरसँग साझेदारीमा जोड ददइनेछ ।सास्थिै ठु लिा
तस्थिा मझौलिा जलिहवद्युत आयोजनाहर हनमार्वणका लिाहग पहलि गररनेछ ।
संचार
 व्यवसस्स्थित टे सलिफोन तस्थिा इन्टरनेट सेवाका लिाहग सम्बनन्न्धित हनकायहरलिाई ध्यानाकषर्वण गराईनेछ ।
 हवकाससँग सञ्चार र सञ्चारसँगै हवकासको अवन्धिारणा आत्मसास्थि गररनेछ ।
४.वातावरण तरा तवपद ववस्रापर
वन तस्थिा भु-संरक्षण जलिान्धिार संरक्षण वातावरण संरक्षण जलिवायू पररवतर्वन
 भुमम र वनक्षेत्रलिाई संरक्षण र हवकासका लिाहग वृक्षारोपणका तस्थिा भु -संरक्षणका
कायर्वक्रमहर/हक्रयाकलिापहर संचालिन गररनेछ ।
 जडीबुटी संकलिन तस्थिा प्रशोन्धिन व्यवस्स्थिापनमा जोड ददइनेछ ।
 दुलिर्वभ पशुपंभक्ष एंव वन्यजन्तुको समुदायमा आन्धिाररत संरक्षण प्रणालिी अबलिम्बन गररनेछ ।
 जलिवायू पररवतर्वन अनुकुलिनका कायर्वक्रमहर संचालिन गररनेछ ।
 हररयो ससमकोट गाँउपासलिका भन्ने अवन्धिारणा लिागु गनर्व हवशेष जोड ददइनेछ ।
 पानीका मुहान तस्थिा कुलिकुलिेसाहर संरक्षण तस्थिा व्यवसस्स्थित गररनेछ ।कटान भएका क्षेत्र संरक्षण गनर्ने
कायर्वलिाई उच्च प्रास्थिममता ददइनेछ ।
फोहरमैलिा व्यवस्स्थिापन SANITATY LAND FILL SITES
 फोहरमैलिा व्यवस्स्थिापनका लिाहग फोहरमैलिा उत्पादनमा कमम गनर्ने , पुन प्रयोग गनर्ने तस्थिा प्रशोन्धिन
(REDUCE, REUSE, RECYCLE) नीहत अवलिम्बन गररनेछ ।
 गाँउपासलिकाभभत्र उमचत land fill sites तस्थिा dumping sites को स्स्थिान पहहचान तस्थिा व्यवस्स्थिापन
गररनेछ ।
जलि उत्पन्न प्रकोप हनयन्त्रण हवपद व्यवस्स्थिापन वारण यन्त्र संचालिन
 गाँउपासलिकामा एक प्रकोप व्यवस्स्थिापन कोष हनमार्वण गररनेछ । सास्थिै हवपद व्यवस्स्थिापन सम्बनन्न्धि हवभभन्न
हनकायहरसँग उमचत समन्वय गररनेछ ।
५.सिंस्रागत तवकासि तरा सिेवा प्रवाह
मानव संसान्धिन तस्थिा संस्स्थिागत क्षमता हवकास
 गाँउपासलिकाको समग्र हवकासका लिाहग हवभभन्न तासलिम गोषठी भ्रमण अध्ययन अनुसन्न्धिान जस्ता
कायर्वहरमा जोड ददइनेछ ।
 स्स्थिाहनय सीप श्रोत सान्धिन र क्षमताको अमन्धिकतमा उपयोग गनर्व हवभभन्न सरोकारवालिा संघ संस्स्थिाहरसंग
साझेदारीमा हवशेष जोड ददइनेछ ।
संस्स्थिागत पूवार्वन्धिार नागररक वडापत्र तस्थिा टोकन प्रणालिी
 गाँउपासलिकाभभत्र अपाङ् ग, असहाय, वालिमैत्री र लिैङ्हगकमैत्री पूवार्वन्धिारहरको हनमार्वण तस्थिा ममर्वत सुन्धिार
गररनेछ ।सास्थिै हतहनहरको लिाहग सेवाप्रवाहमा हवशेष सहुसलियत ददइनेछ ।
 स्पषट र उपयोगी इलिोक्ष्ट्रिोहनक/कम्प्युटराइज नागररक वडापत्रको प्रयोगमा जोड ददइनेछ ।
सेवा प्रवाहका मापदण्ड हनन्धिार्वरण
 न्युनतम शतर्व तस्थिा कायर्वसम्पादन मुल्याङकन(MCPM) हनदर्ने सशकाको पालिना गररनेछ ।
 हवकासका कायर्वक्रमहरमा सावर्वजहनक हनजी साझेदारी PPP को नीहत अबलिम्बन गररनेछ ।
सेवा प्रवाहमा हवद्युतीय सुचना प्रहवन्धिीको प्रयोग

 सेवा प्रवाहका सम्पूणर्व कायर्वहर कम्प्यूटर र इन्टरनेट प्रणालिी माफर्वत गररनेछ ।
 सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहर प्रहवमन्धिमैत्री बनाउन हवभभन्न तासलिम तस्थिा संचारका कायर्वक्रमहर संचालिन
गररनेछ ।
६.तवसत्तिय ववस्रापर र सिुशासिर
राजस्व पररचालिन हवसत्तिय अनुशासन र हवसत्तिय जोखखम न्युहनकरण
 संमचत कोषबाट हुने तलिबभत्तिा लिगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बन्न्धिीत व्यक्ती तस्थिा संस्स्थिाको बैङ्क
खाता माफर्वत मात्रै गररनेछ ।
 आरस्थिर्दिक ममतव्ययीतालिाई जोड ददर्दिदै सुशासन अभभवृदम् न्धिमा जोड ददइनेछ ।
 हवभभन्न करका क्षेत्रहर पहहचान गरी हनयमानुसार राजस्व संकलिन गररनेछ ।
लिेखाङ् कन आन्तररक लिेखापररक्षण तस्थिा आन्तररक हनयन्त्रण प्रणालिी सावर्वजहनक सुनुवाई सामाजजक पररक्षण
अमन्तम लिेखा पररक्षण तस्थिा वेरजु फछर्छौट र सुचना तस्थिा संचार व्यवस्स्थिापन
 गाँउपासलिकाको आरस्थिर्दिक कारोबारहरको प्रचसलित कानुनअनुसार चुस्त दुरस्त लिेखाङ् कन गररने छ ।र
हनयमानुसार आ.लिे.प र म.लिे.प गरी वारषर्दिक हक्रयाकलिापहर तस्थिा आय व्यायको हववरण आरस्थिर्दिक मसान्त
सहकदा हवसत्तिकै यस्थिाससघ्र सावर्वजहनक सुनुवाई गररने व्यवस्स्थिा ममलिाईने छ ।
 बेरजु र बेरजु फछर्छौटको हवषयमा अहत सम्बेदनसशलिता अपनाइने छ ।
माननीय सभाध्यक्ष ज्यू ,
अब म आ.व.२०७४/७५ को प्रस्ताहवत बजेट प्रस्तुत गनर्ने अनुमती चाहान्छु ।
आगामी आ.व.२०७४/७५ को लिाहग ससमकोट गाँउपासलिकाको लिाहग र .२ 5 करोड 37 लिाख ५१ हजार रपैया
हवहनयोजन गरेको छु ।कुलि हवहनयोजन मध्ये चालिुतफर्व र 13 करोड ७५ हजार ५ 1%र पुँजीगत तफर्व १२ करोड 36
लिाख 7 ६ हजार ४ 9% हबहनयोजन गरेको छु ।नेपालि सरकारबाट शशतर्व अनुदानबाट प्राप्त र ८ करोड ५० लिाख
७५ हजार रपैया चालिुतफर्व राखखएको हुनालिे चालिु खचर्वको अंश बढी दे खखएको छ ।
खचर्वहर मध्ये आरस्थिर्दिक हवकास तफर्व र १ करोड 36 लिाख 74 हजार ,सामाजजक हबकास तफर्व र 2 करोड 63 लिाख
9 हजार ,पूवार्वन्धिार हवकास तफर्व र ६ करोड 36 लिाख 57 हजार, बाताबरण तस्थिा हवपद व्यवस्स्थिापन तफर्व र 99
लिाख 70 हजार र संस्स्थिागत हवकास सेवा प्रवाह र सुशासन हवकास तफर्व र १ करोड 47 लिाख 36 हजार
छु ट् याइएको हुँदा तत क्षेत्रमा पारदशर्शी हहसावलिे कायर्वक्रम बनाई खचर्व गनर्ने ब्यवस्स्थिा ममलिाईनेछ ।
कुलि बजेट मध्ये वडासममहतलिाई र ४ करोड ९५ लिाख र गाँउ कायर्वपासलिकाको लिाहग र 20 करोड 42 लिाख 51
हजार हवहनयोजन गरेको छु ।गाँउ कायर्वपासलिका मध्येबाट शशतर्व अनुदान को र ८ करोड ५० लिाख ७५ हजार प्राप्त
कायर्वक्रमको आन्धिारमा हवहनयोजन गरेको छु ।र गाँउपासलिकामा प्राप्त हुन आउने हवभभन्न हवषयगत तस्थिा
साझेदारहर बाट प्राप्त बजेट प्राप्त कायर्वक्रमकै आन्धिारमा खचर्व गनर्ने व्यवस्स्थिा ममलिाइनेछ ।
आगामी आरस्थिर्दिक बषर्वको लिाहग खचर्व व्यहोनर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट र ८० लिाख ९१ हजार हवसत्तिय समानीकरण
अनुदान १५ करोड ५७ लिाख ६५ हजार शशतर्व अनुदानबाट र ८ करोड पचास लिाख ७५ हजार र चालिु आ.व.को र
४८ लिाख १ हजार हुनेछ ।
अन्त्यमा यस बजेट तजुर्वमामा सहयोग गनुर्वहुने अध्यक्षज्यू वडाध्यक्ष ज्यूहर लिगायत वडासममतीहर राजस्व र बजेट
सम्बन्न्धिीका हवभभन्न सममतीहर वुदम् न्धिजजहवज्यूहर हवभभन्न राजनैहतक दलिका सास्थिीहर नागररक समाज पत्रकार
कायर्वकारी अमन्धिकृत लिगायतका सम्पूणर्व राषष्ट्रिसेवक कमर्वचारी सम्पूणर्व ससमकोट वासी जनता र दे श हवदे शमा रहनुहुने
दाजुभाईहर तस्थिा ददददबैनीहरलिाई हारदर्दिक न्धिन्यवाद ज्ञापन गदर्व छु ।

यस ससमकोट गाँउपासलिकाको हवकास र समृदम् न्धिमा हनरन्तर सद्भाव र सहयोग पुयार्वउनुहुने ससमकोट
गाँउपासलिकाकाका नागररक कर प्रदायकहर ससमकोट गाँउपासलिकाको हहत र समुन्नतीका लिाहग कायर्वरत सबै
हवकासका साझेदार सरकारी गैरसरकारी तस्थिा सामुदाहयक संस्स्थिाहर र संचारमाध्यमहरप्रहत हारदर्दिक आभार व्यक्त
गदर्दै बजेटको सफलि कायार्वन्वयनमा सबैको खुलिा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
समस्याहर न्धिेरै आउन सक्छन सबै समस्याहर एकैपटक समान्धिान गनर्वपहन नसहकएलिा तर बतर्वमान बस्तुगत यस्थिास्थिर्व
न्धिरातलिमा उभभएर चुनौतीहरको समान्धिान गनर्व हामी ससमकोट वासी कदटबद्न्धि प्रहतवद्न्धि र एकताबद्न्धि भयौं भने
अबश्यपहन ससमकोट गाँउपासलिकाको उज्ज्वलि भहवषय हनमार्वण गनर्व सहकन्छ । आशावादी बनौं ।
न्धिन्यवाद ।

