
        ससमकोट गाईँपासिकाको छैटौं गाईँसभाका श्रदे्धय ऄध्यक्षज्यू ,  गाईँसभाका सदस्यज्यूहरु , साथै हाम्रो 

सनमन्त्रणािाइ स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नु भएका महानुभावहरुमा म  ससमकोट गाईँपासिकाको जनसनवाासचत 

ईपाध्यक्ष र गाईँपासिका पररवारको तर्ा बाट हासदाक स्वागत एंव अभार व्यक्त गना चाहान्त्छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय¸ 

             यस ससमकोट गाईँपासिकाको गररमामयसभामा ससमकोट गाईँपासिकाको ईपाध्यक्षको रुपमा अगामी अ.ब.  

२०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गना ईसभएकी छु । यस घडीमा  सािको पररवतान साथै िोकतासन्त्रक गणतन्त्र स्थापना गदाा 

सम्म सवसभन्त्न कािखण्डमा िोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाका िासग भए गरेका अन्त्दोिनमा सहादत प्राप्त ज्ञात ऄज्ञात 

शसहदहरु प्रसत भावपणूा श्रद्धाञ्जिी ऄपाण गद ैअन्त्दोिनका क्रममा घाआते हुनुभएका सम्पणूामा सशघ्र स्वास््य िाभको 

कामना गदाछु ।  

        सवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्सिएको कोरोना भाआरसका कारण सवसभन्त्न के्षरमा पना गएको ऄसरिाइ न्त्यूसनकरण 

गद ैअम जनमानसको जीवन रक्षा गरर जनजीवनिाआ पवूावत  रुपमा पयुाामईन सम्पणूा जनप्रसतसनसध , राष्ट्रसेवक कमाचारी, 

राजसनसतक दि, नागररक समाज, संघ संस्था र अम नागररकको साथ सहयोग रहनेछ भन्त्ने दृढ सवश्वास सिएकी छु ।  

 

          बजेट तजुामा गदाा मैिे मिुतः सम्मासनत सभामा प्रस्तुत हुने नीसत तथा कायाक्रम¸ अबसधक योजना¸ संघीय 

सरकारको सदगो सवकास िक्ष्यिाआ अधार बनाएकी छु । बजेट तजुामाको सशिसशिामा सवषयगत ससमसत , राजश्व परामशा 

ससमसत र सवसभन्त्न संघ संस्था एवंम सवद्धत वगा िगायत सबैबाट प्राप्त सझुाबिाइ समेत ध्यान सदएकी छु ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

     कोरोना महामारी िगायत एक मार यातायातको साधन हवाइ सेवा सनयसमत ईडान नहुनु , स्थानीय तहको सनवााचनका 

कारण भौसतक पवूााधार सवकासका कायाक्रमहरु गत सवगतको भन्त्दा केही सढिा भएको तर ऄसहज पररसस्थसतका कारण 

भौसतक पवुाधार (सडक¸ खानेपानी) िगायतका महत्वपणूा सनमााणका कायाहरु भआरहेका छन् । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

ऄब म अगामी असथाक बषा २०७९/०८० को बजेटका ईदशे्य तथा प्राथसमकता प्रस्तुत गने ऄनुमती चाहान्त्छु । बजेटका 

ईदशे्यहरु सनम्नानुसार रहेका छन् । 

(क) सबै प्रकारका रोग र सवपतबाट नागररकको जीवन रक्षा गद ैजनजीवन सहज र सरुसक्षत गराईने । 

(ख) ईपिब्ध साधन स्रोत¸  ऄवसर र क्षमताको ईच्चतम पररचािन गरर सामासजक¸ असथाक र भौसतक सवकास मार्ा त 

संमदृ ससमकोट सनमााण गने । 

(ग) सामासजक समावेसशकरणको माध्यम बाट सबै वगा के्षर सिङ्ग तथा समदुायको गाईँपासिकाबाट हुने सम्पणुा 

सक्रयाकिापमा समान पहुँचको ऄवसर प्रदान गद ैगाईँपासिका प्रसतको सवश्वाशमा ऄसभवसृद्ध गरर ऄपनत्व बोध गराईने ।  



 

 सभाध्यक्ष महोदय, 

     बजेटका ईद्देश्य हाससि गना मैिे दहेायऄनुसारका प्राथसमकता सनधाारण गरेकी छु ।  

 

 सबै प्रकारका स्वास््य जोसखमबाट नागररकिाइ सरुसक्षत राख्न गुणस्तरीय स्वास््य सेवा  सवासिुभ बनाईन¸ 

स्वास््य सेवाको दायरा सवस्तार र स्वास््य पवूााधार सनमााण तथा स्तरोन्त्नती । 

 

 नागररकका िासग काम र रोजगारीको ऄबसर¸सामासजक सरुक्षा र संरक्षण । 

 गुणस्तरीय सशक्षा¸ सचूना प्रसवसधको सवस्तार¸ अधारभतु खानेपानी िगायत सामासजक असथाक तथा भौसतक 

पवूााधारको सवकास तथा सनमााण । 

सभाध्यक्ष महोदय¸  

 

ऄब म अगामी असथाक बषाको के्षरगत सवसनयोजन बजेट तथा कायाक्रम  प्रस्तुत गने ऄनुमती चाहन्त्छु । 

 असथाक सवकास :- रु २ करोड ७३ िाख सवसनयोजन गरेकी छु  । जनु कुि बजेटको ५ .७ प्रसतशत रहेको छ । 

 सामासजक सवकास तर्ा  :- रु २४ करोड ७२ िाख ९३ हजार २ सय २९ रुपैया सवसनयोसजत गरेकी छु । जनु कुि 

बजेटको ४६ प्रसतशत रहेको छ । 

 भौसतक पवुााधार सवकास तर्ा  :- ९ करोड ८८ िाख ९० हजार सवसनयोजन गरेकी छु । जनु कुि बजेटको 

१८.३९ प्रसतशत रहेको छ । 

 वन वातावरण तथा सवपद व्यवस्थापन तर्ा  ;- रु २ करोड ५० िाख सवसनयोसजत गरेकी छु । जनु कुि बजेटको 

४.६ प्रसतशत रहेको छ । 

 सशुासन तथा संगठन सवकास तर्ा  :- रु १३ करोड ९० िाख ९९ हजार ४ सय २ रुपैया सवसनयोजन गरेकी छु । 

जनु कुि बजेटको २६.४८ प्रसतशत रहेको छ । 

जस अनुसार यय के्षत्रहरु रहेका छन । 

 

यिक्षा के्षत्र :- 

 गुणस्तरीय सशक्षाको व्यबस्था गना सशक्षक व्यवस्थापन तथा शैसक्षक सधुारको िासग रु १५ करोड २४ 

लाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 सशक्षा र स्वास््य क्षेरको मास्टर प्िान सनमााणका िासग रु १० िाख सवसनयोजन गरेकी छु ।  

 युवा तथा खेिकुदका िासग रु १० िाख सवसनयोजन गरेकी छु ।  

 



स्वास््य के्षत्र :- 

  गाईँपासिकामा प्राप्त स्रोतका अधारमा स्वास््य क्षेर प्रवद्धन गना  रु २ करोड ८८ लाख  सवसनयोजन 

गरेकी छु । 

 बहुके्षसरय पोषण सदुृसढकरण गनाका िागीर रु १ करोड २७ िाख सवसनयोजन गरेकी छु ।  

 भौगोसिक सवकटतािाइ मध्यनजर गरर ससध्र स्वास्य पहुँचकािागी एम्बिेुन्त्स अवश्यक बजेट व्यवस्था 

गररकी छु । 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ :- 

 सरुसक्षत खानेपानी तथा सरसर्ाइका िागी रु ३ करोड ११ िाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 

कृयि के्षत्र :- 

 s[lif pkh tyf s[lifhGo pTkfbgdf cfTdlge{/tfsf nflu pBdlzntfsf] k|j4{g 

ug{,lapaLhg,sL6gfzs cf}ifwLsf] pknAwtf, र्िरु्िका सवरुवा ljt/0f गनन रु २० लाख 

सवसनयोजन गरेकी छु । 

 र्िरु्ि खेसतको सवस्तार गरर पकेट के्षरका रुपमा संचािन गना रु ३३ िाख सवसनयोजन गरेकी छु ।  

 माटो पररक्षण सशसवर संचािन गरर माटोको गुणस्तर पसहचान  गना रु २ लाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 सकसान ससूचकरण मार्ा त कृषक पररचय सवतरणका िासग रु ३ िाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 

पिु यवकाि तर्न  :-  

 पश ुस्वास््य सधुार तथा पश ुसेवा कायाक्रम संचािनका िासग रु १० लाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 समग्र पशपंुसछ के्षरको सवकास का िागी पकेट के्षर संचािन गना रु २८ िाख सवसनयोजन गरेकी छु ।  

 

भौयतक पुवानधार के्षत्र :- 

 समग्र भौयतक पुवानधार यवकासका लागी रु ९ करोड ८८ लाख ९० हजार यवयनयोजन गरेकी छु ।  

रोजगार तर्न  :- 

 सवद्यमान वेरोजगारीको ऄवस्थािाइ न्त्युसनकरण गद ैयुवा हरुिाइ स्वदशेमै रोजगारीको ऄवसर प्राप्त गना 

सहज होस भन्त्ने ईद्देश्यिे युवा स्वरोजगार कायाक्रमको िासग रु १ करोड ८६ लाख  सवसनयोजन गरेकी 

छु । 

 

सामायजक समावेयिकरण तर्न  :- 



 सामासजक, असथाक रुपिे पछाडी पाररएका वा परेका समदुाय वा व्यसक्तको सवसिकरणको िासग 

िसक्षत वगा कायाक्रम संचािनाथा रु १८ लाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

  िैङ्सगक समानता तथा सामासजक समावेशीकरण कायाक्रमका िासग रु १५ लाख सवसनयोजन 

गरेकी छु । 

सामायजक न्याय तर्न  :- 

 न्त्यायमा सबै वगा , के्षर तथा समदुायको पहुँचको ससुनसितता तथा न्त्यायपणूा समाज सनमााण का 

िासग न्त्यायीक ससमसत तथा मेिसमिाप केन्त्र व्यवस्थापनको िासग रु १५ लाख सवसनयोजन 

गरेकी छु । 

  

 

सुिासन तथा राष्ट्रसेवक कमनचारी तर्न  :- 

 कमाचारीहरुको काम प्रसतको ईत्साहिाइ कायम राख्न, कमाचारी को मनोवि ईच्च पाद ैसशुासन 

ऄसभवसृद्ध गने ईद्देश्यिे गाईपासिकाको कायााियका साथै ऄन्त्य सवषयगत शाखामा कायारत 

कमाचारीको सेवा सनवतृ्त जीवनिाइ सहज बनाईन कमाचारी कल्याण कोषमा रहने गरी रु ४० 

लाख सवसनयोजन गरेकी छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

      ऄव म मासथका नीसत तथा कायाक्रमहरु कायाान्त्वयनका िासग बजेट सवसनयोजन र स्रोत व्यवस्थापनको ऄनुमान 

प्रस्तुत गने ऄनुमती चाहान्त्छु । 

 अगामी असथाक वषाको नीसत तथा कायाक्रमहरु कायाान्त्वयन गना रु ५३ करोड ७५ लाख ८२ हजार ६ सय 

३१ रुपैया बजेट सवसनयोजन गरेकी छु । कुि सवसनयोसजत मध्ये अन्त्तररक अम्दानी , राजश्व वाँडर्ाँड र सवसत्तय 

समासनकरणबाट प्राप्त ऄनुदान बाट रु. २१ करोड ९ लाख ३९ हजार  जनु कुि बजेटको ३९.२३ प्रसतशत हुन्त्छ 

र सशता ऄनुदान तर्ा  रु ३२ करोड २६ िाख ३३ हजार २ सय २९ रुपैया जनु कुि बजेटको ६०.०१ प्रयतित 

हुन्छ । र ऄन्त्य संघ संस्थाबाट रु ४ िाख १० हजार ४ सय २ रुपैया जनु कुि बजेटकव ० .७६ प्रसतशत हुन 

अईछ । ईक्त कुि सवसनयोसजत रकम मध्ये चाि ुखचा तर्ा ,  रु. ३४ करोड ६३ लाख ९३ हजार ५ सय ५ 

रुपैया जनु कुि बजेटको ६४.४३ प्रसतशत र पसुजँगत खचा तर्ा  रु १९ करोड ११ िाख ८९ हजार १ सय २६ 

रुपैया जनु कुि बजेटको ३५.५७ प्रसतशत हुन्त्छ । 

 

            

 



सभाध्यक्ष महोदय, 

       असथाक वषा २०७९/८० को ऄनुमासनत अय-व्ययको ऄनुमान ऄनुसचूी १ मा ईल्िेख छ ।  

       प्रस्तुत अगामी अ .व. २०७९/०८० को बजेट कायाान्त्वयन बाट कोरोना िगायत सबै प्रकारका ऄन्त्य रोगहरुबाट 

नागररकको जीवन रक्षा गना स्वास््य प्रणािी सदुृढ र सवि हुने , गुणस्तरीय र जीवन ईपयोगी सशक्षाको पहुँच ऄसभवसृद्ध 

हुने, रोजगारीको ऄवसर सजृना हुने , सबै नागरीकिे सामासजक सरुक्षा एवं संरक्षण प्राप्त गने साथै  न्त्यायपणूा समाज 

सनमााणमा महत्वपणूा योगदान पगु्ने मैिे ऄपेक्षा गरेकी छु । 

      अगामी अवमा तत्काि प्रसतर्ि सदने गरर खानेपानी सडक जस्ता भौसतक पवुााधार अयोजनाको सनमााण काया 

ऄघी बढ्नुका साथै सम्पन्त्न हुने ऄपेक्षा गरेकी छु । 

       प्रस्तुत बजेट तजुामा गदाा मागादशान गनुाहुने श्रदे्धय गाईँपासिकाका ऄध्यक्ष ज्यू , गाईसभाका सदस्यज्यूहरु , 

राजनीसतक दि , सवषयगत ससमसतका पदासधकारी , नागररक समाज , सवद्धत वगा िगायत प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा 

सहयोग गनुाहुने सम्पणूामा हासदाक धन्त्यवाद सदन चाहान्त्छु ।बजेट कायाान्त्वयनमा सबैको पणूा सहयोग रहने ऄपेक्षा गरेकी छु 

। 

    

          ऄन्त्त्यमा, गाईँपासिका सभर र बासहर रहनु भएका गाईँपासिका बासी सम्पणूा  अमा  बवुा, सददी बसहनी तथा 

दाजभुाइिाइ समदृ्ध र न्त्यायपणूा गाईँपासिका सनमााणमा योगदान गना अव्हान गदाछु ।  

   धन्यवाद !!! 

 

सुिीला रोकाया 

उपाध्यक्ष यसमकोट गाउँपायलका 


