पुतलीबजार नगरपाललकाको २० औं नगरपररषद
आ व ०७३/०७४ को बार्षिक नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट वक्तव्य

कार्िक्रमका प्रमुख अलतथी एवं माननीर् व्यवस्थालपका संसद सदस्र् गोपाल मान श्रेष्ठ ज्र्ू,
लवलिस्ट अलतलथ एवं माननीर् व्यवस्थालपका संसद सदस्र् राजु थापा ज्र्ू,
लविेष अलतलथ प्रमुख लजल्ला अलिकारी ज्र्ू,
लविेष अलतलथ स्थानीर् लवकास अलिकारी ज्र्ू,
लजल्ला लस्थत लवलिन्न राजनैलतक दलका प्रमुख एंव प्रलतलनलि ज्र्ूहरु,
नगर स्तरीर् राजनैलतक दलका प्रमुख एंव प्रलतलनलिज्र्ूहरु,
आमलरित लवलिन्न सरकारी लनकार्का प्रमुख एवं प्रलतलनलिज्र्ूहरु,
सुरक्षा लनकार्का प्रमुख एवं प्रलतलनलि ज्र्ूहरु,
लवलिन्न लवद्यालर्का प्राचार्ि एवं लिक्षक प्रलतलनलि ज्र्ूहरु, गैर सरकारी/संघ/संस्थाका प्रमुख एंव प्रलतलनलिज्र्ुहरु, वडा
नागररक मंचका संर्ोजक एवं सदस्र् ज्र्ुहरु, टोल लवकास संस्थाका अध्र्क्ष एबं प्रलतलनिी ज्र्ूहरु, संचारकमी, स्थानीर्
िद्र िलाद्मी एवं बुलिलजबी ज्र्ुहरु, र्स नगपललकाका कमिचारी लमिहरु, समाज पररचालक एवं उपलस्थत
महानुिावहरु,
स्थानीर् स्वार्त्त िासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीर् स्वार्त्त िासन लनर्मावली २०५६ बमोलजम स्थानीर्
लनकार्को सवोच्च अंगको रुपमा पररिालषत गररएको नगरपररषदको सरदििमा र्स पुतलीबजार नगरपाललकाको २०
औं नगरपररषदमा र्हााँहरु समक्ष आ.ब. २०७३/०७४ का लालग तजुिमा गररएको नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट प्रस्तुत
गनि पाउाँ दा म लगार्त ससंगो पुतलीबजार नगरपाललका पररवारलाई गौरव महसुस िई रहेको छ ।
लवगत लामो समर्देलख जनप्रलतलनलि लवहीन िएका स्थानीर् लनकार्को नेतृत्व नेपाल सरकार द्वारा लनर्ुक्त कमिचारीले
लनवािह गनुिपने जरटल एवं लवषम् पररलस्थलतमा दलीर् प्रलतलनलिहरुको समरवर् एवं सरोकारवाल संस्थाहरुको
साझेदारी एवं सहकार्िमा लसलमत स्रोत र सािन पररचालनबाट अलसलमत आिारिूत िहरी पूवाििारको व्यवस्थापन
तथा दैलनक प्रिासलनक एवं रर्ालर्क कामको सम्पादनमा कु नै पलन कमजोरी हुन नददन नगरपाललका पररवार प्रर्ासरत
रहेको व्यहोरा र्हााँहरुलाई अवगत नै छ । नेपाल सरकार र लवकासका साझेदार हरुको संर्ुक्त प्रर्ासमा स्थानीर्
जनतालाई सिलक्तकरण र स्थानीर् लनकार्को क्षमता लवकास गरर नागररकलाई लछटो छररतो, गुणस्तरीर् र पारदिी
सेवा प्रिाह गने कार्िमा र्स नगरपाललकाको सामालजक पररचालन कार्िक्रम प्रिाकारी नै िएको अवस्था छ । समाबेसी
लवकास प्रदक्रर्ालाई नागररक स्तर देलखनै सहर्ोग एवं सहजीकरण गने नगरपाललका बाट प्रबाह गररने सेवा र बस्तुको
नागररक स्तरबाट लनगरानी तथा अनुगमन गने र आफ्नो वडा लिि सामालजक सुिारका गलतलवलिहरु संचालन गने
काममा वडा नागररक मंच सदक्रर् गराउदै लैजाने प्रर्ास गररएको छ ।
टोलहरुमा हुने लवकासका गलतलवलिहरुको संचालन व्यवस्थापन ममित सम्िार एवं सभ्र् अनुिालसत र मर्ािददत
समाज लनमािण गनिमा हाम्रा टोल लवकास संस्थाहरु, र्ुवा क्लबहरु, आमा समुहहरु तथा अरर् गैह्र सरकारी संस्थाहरु
दक्रर्ािील बनाउदै आइएको छ । र्सरर जन प्रलतलनलि लबलहनाताको अनुिूलत नहोस र समग्र नगरका दैलनक आकालस्मक
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एवं लवकासका गलतलवलिहरु लाई व्यवस्थापनमा कु नै कलम नहोस िन्ने सोचमा नगरपाललका पररवार दक्रर्ालसल रहेको
व्यहोरा र्ो सम्मालनत सिा समक्ष लनबेदन गनि चाहरछु ।
आदरणीर् महानुिावहरु,
रणनीलतक लहसाबले आर्थिक तथा सामालजक लवकासका असंख्र् सम्िावनाहरु बोके को पुतलीबजारको लवकास र्ािा
लव. सं. २०५३ मा स्थापना िुरु िएको हो । र्स नगर तथा आसपासका क्षेिहरुमा बढ्दै गइरहेको बसोबासले सडक,
खानेपानी लवद्युत, लिक्षा, स्वास््र् जस्ता िहरी आिारिुत सेवा सुलविाको मागमा थप दवाव पनि गएको र र्सलाई
सम्बोिन गने सरदििमा उत्पादन मूलक उद्योग, व्यापारका साथै सेवामूलक उद्योगहरुको द्रूत लवकासको लालग नीलतगत
सुिार , सम्पूणि व्यवस्थापकीर् क्षमता लवकास, लवकास साझेदारहरुको पलहचान र पररचालन जस्ता लवषर्हरुमा
परम्परागत ढंगबाट माि निइ दीघिकाललन एवं रणनीलतक दृलिकोणबाट सोच्न र सोही अनुसार अल्पकाललन,
मध्र्काललन, दीघिकाललन र्ोजना सलहत क्रमिः अगालड बढ्र्नु पने बेला आइसके को त्र् सबैमा अवगत नै छ ।
आदरणीर् महानुिावहरु,
अब म पुताललबजारका लवकासका सम्िावना र अवसर तथा समस्र्ा र चुनौलतहरु प्रस्तुत गनि अनुमलत चाहरछु ।
पुतलीबजार नगरपाललका लवकासका सम्िावना र अवसर
नेपालका दुइ ठु ला िहर मध्र् रहेका पोखरा र बुटवल जोड्ने लसिाथि राजमागिको २७ दकलोलमटर खण्ड र्सै
नगरपाललका हुदै जारछ ।
सुरतला, कफी, अलैची, मौरीपालन, पिुपालन तथा कु खुरा पालन व्यवसार्को राम्रो सम्िावना रहेको छ ।
पर्िटन लवकासको सम्िावना
– होम स्टे, प्र्ाराग्लाइलडङ, लवलिन्न उद्यान पाकि , गुफा, िार्मिक तथा ऐलतहालसक महत्वका क्षेिहरु ( सतौ
चण्डी, खसुिको लेक, हुलनकोट, चररमारा, काला िैरब, नुवाकोट ) रहेको छ ।
आिारिूत िहरी पुवाििारहरु ( सडकको पहुाँच, खानेपानी, ढल, लवजुली आदद) व्यवस्था लगार्त अरर्
अवसरहरु रहेको पालहरछ ।







पुतलीबजार नगरपाललका लवकासका समस्र्ा र चुनौलत
 सडक मापदण्ड लागु गनि नसक्नु र सोलह अनुसारको संरचना लनमािणमा कलम,
 वैज्ञालनक एवं व्यवसालर्क कृ लष प्रणालीलाई स्थापना गनि करठनाई,
 लसतिण्डार, कृ लष उपज संकलन के रद्र तथा बजार सम्मको पहुाँचलाई सुलनलिताको कलम,
 पर्ािप्त प्रचारप्रसारको कलम हुनाले पर्िटन लवकास सोचेअनुरूप नहुनु ।
आदरणीर् महानुिावहरु,
अब म र्स गररमामर् सिा समक्ष २० औ नगरपररषद्बारा चालु आर्थिक वषि ०७३/०७४ का लालग स्वीकृ त नीलत,
कार्िक्रम तथा बजेट सम्बरिमा िए गरे का प्रर्ासको संलक्षप्त चचाि गने अनुमलत चाहरछु ।
बजेट, नीलत तथा कार्िक्रमहरु तर्ार गदाि लनम्न बमोलजमका लनर्मावली, लनदेिन, मागिदििन, पररपि र कार्िलवलिलाई
आिार बनाईएको छ ।






स्थानीर् स्वार्त्त िासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीर् स्वार्त्त िासन लनर्मावली, २०५६ (संसोिन सलहत),
आवलिक र्ोजनाले पररललक्षत गरे को उदेश्र्,
स्थानीर् लनकार् स्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कार्िलवलि २०६९,
नेपाल सरकारको आवलिक लवकास र्ोजना,
अरतरािलिर् दातृराि लनकार् (LGCDP, TDF) ले जोड ददएको क्षेि,
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वस्ती लवकास तथा सहरी र्ोजना मागिदििन, िवन र्ोजना सम्बलरि मागिदििन,
लबगतका नगरपररषदले ललएका नीलतहरु,
नेपाल सरकारले लवलिन्न समर्मा गरे का मागिदििन, पररपि र कार्िलविी,
सहस्राब्दी लवकासको लक्ष, ददगो लवकासका लक्ष

आदरणीर् महानुिावहरु,
आिारिूत िहरी पूवाििार लनमािणको क्षेिमा हेदाि आर्थिक वषि ०६१/०६२ देलख जगेडाकोष कार्िक्रम, सडक बोडि नेपाल
र जमिन सरकारको अनुदान तथा ऋण सहर्ोगमा (नगर लवकास कोष) लागत सहिालगता अरतरगत र्स
नगरपाललकामा संचाललत सम्पूणि कार्िक्रम तथा आर्ोजनाहरु क्रमिः सम्पन्न हुाँदै आइरहेका छन जसलाई आगामी
वषिहरुमा पलन लनररतरता ददइने छ ।
र्सै गरी समाजकल्र्ाण, सामुदालर्क लवकास, वातावरण, जनस्वास््र् तथा सरसफाई, अनौपचाररक लिक्षा,
आर् एवं लिप मूलक कार्िक्रम अरतगित लवलिन्न गैह्र सरकारी संस्था माफि त लसलाई कटाई, मैनबत्ती, अगरबत्ती,
फोहरमैलामा व्यवस्थापन सम्बरिी ताललम, प्रजनन स्वास््र् सम्बरिी ताललम, लैलङगक मुल प्रवालहकरण सामालजक
समावेिीकरण ताललम, एच् आई. लि. एड्स सचेतना जस्ता कार्िक्रमहरु संचालन हुदै आइरहेका छन् । र्स्ता
कार्िक्रमहरुलाई र्स आर्थिक वषिमा पलन लनररतरता ददइने छ ।
पूवाििार लवकास उपिोग तथा संिार जस्ता लजम्मेवारी लाई ददगो र स्थार्ी बनाउन संरचनाको ममित संिार
तथा ददगो व्यवस्थापनको लालग पूवाििार संरचना ममित संिारकोष खडा गरी लनमीत संरचना सम्बलरि ममित
सम्िारको लालग कार्ािलर्बाट गररने व्यवस्था लाई लनररतरता ददइने छ । चालु आर्थिक वषिको घोलषत कार्िक्रमहरु
सडक बत्ती, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरु र पूवाििार लवकास कार्िक्रमहरुमा सरोकारवालाहरुबाट लेखाजोखा
हुने पिती प्रवििन गनि साविजलनक तथा सामालजक लेखा पररक्षण कार्िलाई प्रिावकारी बनाउन खोलजएको छ ।
र्स गररमामर् सिामा उपलस्थत महानुिावहरु,
अब म आगामी आर्थिक वषि ०७३/०७४ को लालग प्रस्तालवत नीलत कार्िक्रम र बजेटका मुख्र्मुख्र् बुाँदा संक्षेपमा प्रस्तुत
गने अनुमलत चाहरछु ।
o आरतररक आर् बृलिका लालग कर तथा दस्तुरलाई थप प्रिावकारी बनाउन कमिचारीलाई ताललम र
सम्बलरित िाखा–उपिाखाहरुमा फर्निचर तथा उपकरणहरु व्यवलस्थत गररने छ ।
o वडा लवकास कार्िक्रम अरतरगत चालु आ व मा रु १ करोड २३ लाख ,५६ हजार ५ सर् २०
लवलनर्ोलजत गररएको छ ।
o जगेडा कोष कार्िक्रम अरतरगत लागत सहिालगतामा आिाररत लनमािण कार्िका लालग रु २ करोड
४० लाख लवलनर्ोजन गररएको छ ।
o सडक बोडि नेपाल कार्िक्रम अरतरगत कालोपिे सडक ममितसम्िार गनि लागत सहिालगता समेत गरी
रु ४२ लाख लवलनर्ोजन गररएको छ ।
o उपरोक्त कार्िक्रमहरु अलिकााँि उपिोक्ता सलमलत र नगरपाललकाको लागत सहिालगता िै रहेको
व्यहोरा पलन अवगत गराउन चाहरछु ।
o स्थानीर् िालरत सलमलत लबिेष कार्िक्रमको लालग ४५ हजार लबलनर्ोजन गरे को छु ।
o दमकल संचालन तथा ब्र्बस्थापन को लालग १० लाख लबलनर्ोजन गरेको छु ।
o सहरी स्वास्थ लक्ललनक संचालनको लालग दुइ वडा को लालग ६ लाख २४ हजर लबलनर्ोजन गरे को छु
।
o स्थानीर् िासन तथा सामुदालर्क लबकाि कार्िक्रमको लालग ३९ लाख ४४ हजार लबलनर्ोजन गरे को
छु ।
3

o प्रत्र्ेक वडामा बेमौसमी तरकारी तथा फलफु ल उत्पादनको लालग टनेलको व्यवस्था गररने छ ।
o ललक्षत समुह लबकास कार्िक्रम अरतगित सबै जात जालतका लबपन्न बगिका मलहलाहरुको िसलक्तकरण,
रोजगारीमूलक र् आर्मुलक कार्िमा प्रत्र्क्ष फाइदा पुग्ने कार्िक्रम र आर्ोजनाको लालग ३३ वटा
आर्ोजना तथा कार्िक्रम प्रश्ताव गररएको छ।
o ललक्षत समुह लबकास कार्िक्रम अरतगित सबै जात जालतका लबपन्न बगिका बालबाललकाहरु लाई प्रत्र्क्ष
फाइदा पुग्ने कार्िक्रम र आर्ोजनाको लालग ३९ वटा आर्ोजना तथा कार्िक्रम प्रस्ताव गररएको छ।
o ललक्षत समुह लबकाि कार्िक्रम अरतरगत सबै जात जालतका आर्थिक रुपमा लबपन्न एवं सामालजक
रुपमा पछाडी परे का र पाररएका बगि, जेष्ठ नागररक, दललत, आददबासी जनजालत, अपाङ्गता िएका
व्यलक्तहरु, मुलस्लम तथा लपछाडाबगि लगाएतका समुदार्ले प्रत्र्क्ष फाइदा पाउने कार्िक्रम र
आर्ोजनाको लालग ५२ वटा आर्ोजना तथा कार्िक्रम प्रस्ताव गररएको छ।
o आर्थिक, सामालजक एवं िौलतक पूवाििार लबकास तफि प्रत्र्क वडा बाट प्राथालमकरण िइ आएका
५७ वटा आर्ोजना प्रस्ताव गररएको छ ।
o प्रवििनात्मक कार्िक्रममा नगरपाललकाले प्राथामीकरण गरी कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको लालग ४२
वटा आर्ोजना तथा कार्िक्रम प्रस्ताब गररएको छ ।
पुतलीबजार नगरपाललका िारा अवलम्बन गररने नीलत
लवकास नीलत
िौलतक पूवाििार




आवलिक र्ोजनाले पररललक्षत गरे का आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरुलाई प्राथलमकता दददै कच्ची तथा ग्रािेल
सडकहरुलाई स्तरोन्नती गदै सडक लगतकट्टा गने , ढल तथा नाला, सामुदार्ीक िवन लनमािण,स्वच्छ
खानेपानी घर घरमा पुर्ािउने खानेपानी पहुच नपुगेका टोल बस्तीहरुमा खानेपानी सुलविा लवस्तार गदै जाने
सोच ललईने छ ।
कृ लष उपज संकलन के रद्रको लनमािणमा साझेदारी गने तथा लनमािणािीन टोल लवकास संस्था, आमा समूह, तथा
र्ुवा क्लबहरुका िवनलाई सम्पन्न गनि आवश्र्क प्रबरि लमलाइने छ ।

आिारिूत िहरी लवकास
o नेपाल सरकारको वस्ती लवकास, िहरी र्ोजना तथा िवन लनमािण सम्बरिी आिारिूत लनमािण मापदण्ड,
२०७२ लाई आिार मानी र्स आर्थिक वषि देलख पुतलीबजार नगरपाललकाको िवन लनमािण लनदेलिका,
२०७२ कार्िरवर्नमा ल्र्ाइ िूरर् सहनिीलताको नीलत अपनाई कडाईका साथ लागू गररने छ ।
o रालिर् िवन लनमािण संलहता, २०६० लाई क्रमसः प्रिावकारी बनाउदै व्यवलस्थत िहर लनमािणको लालग लवना
इजाजत तथा नक्सा पास नगरी िवन लनमािण गने प्रबृलत्तलाई कडाइका साथ लनरुत्सालहत गररनेछ ।
o बैज्ञालनक घर नम्बर, Risk Sensetive िू-उपर्ोग र्ोजना लवलिन्न संघ संस्थाहरुको सहर्ोगमा लनमािण गने
कार्िलाई अबलम्बन गररने छ ।
o िूकम्प प्रलतरोिी िवन लनमािणका लालग िूकम्प प्रलवलि रालिर् समाज (NSET), नेपालको प्रालवलिक
सहर्ोगमा १२२ जना डकमीलाई ताललमददने कार्ि सम्पन्न िएको र थप डकमीलाइ पुनः ताललमको व्यवस्था
गररने छ । र्स्ता ताललम नललएका लनमािणकमीबाट िवन लनमािण गनि नपाइने नीलत अबलम्बन गररने छ ।
वालवाललका
o नगरपाललका बाट संचाललत हुने वाल सरोकारका लवकासका र्ोजना छनोट, कार्िरवर्न, अनुगमन, मुल्र्ांकन
र लािहानी लवतरण प्रदक्रर्ा सम्मका चरणहरुमा वालवाललकाहरुलाई प्रत्र्क्ष सहिागी गराइने छ ।
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o र्सै आर्थिक वषि २०७२/०७३ देलख स्थानीर् िासन वालमैिी नगर बनाउन आवश्र्क पूवाििार तर्ार गररने
छ।
o सामुदालर्क लवध्र्ालर्मा संचाललत कक्षाहरुलाई मरटेस्वरी प्रलवलि माफि त संचालन गनि सहर्ोग गररने छ ।
o नगरका लवलिन्न स्थानमा वाल उद्यान लनमािण गररने छ ।
o वालवाललकाको िेला आर्ोजना गने, भ्रमणको व्यवस्था गने, लवकासका दक्रर्ाकलापमा चासो राख्दै पूणि
सहिालगता गराउदै वालवाललकको क्षमता अलिवृलि गररने छ ।
पर्िटन




आरतररक तथा वाह्य पर्िटनलाई ऐलतहालसक, िार्मिक, सांसकृ लतक एवं पुरातालत्वक महत्वका सम्पदाको
सम्रक्षण, सम्बििन, प्रचार प्रसार एवं आवस्र्क पूवाििार लवकास माफि त प्रवििन गने नीलत ललइने छ ।
पर्िटनलाइ कृ लष संग आवि गनि आवश्र्क पहल गररने छ ।
होम स्टे, प्र्ाराग्लाइलडङ, लवलिन्न उद्यान पाकि , गुफा, िार्मिक तथा ऐलतहालसक महत्वका क्षेिहरु सतौ चण्डी,
खसुिको लेक, हुलनकोट, चररमारा, काला िैरब, नुवाकोट, स्र्ाङ्जा भ्र्ू पोइरट, िालुपहाड, फु लबारी आदद
प्रचारप्रसार एवं पूवाििार लवकासका लालग आवश्र्क पहल गररने छ ।

कृ लष





लनवािहमुखी कृ लष प्रणालीलाई व्यवसालर्क कृ लष प्रणालीमा रुपारतरण गनि कृ षकलाई लवलिन्न ताललम ददने
तथा कृ लष उत्पादनलाई बजार सम्मको पहुच पुर्रर्ािउन लवलिन्न सडकको स्तर उन्नलत तथा कृ लष उत्पादन
के रद्रहरुमा उत्पाददत कृ लष उपजको संकलन गने के रद्रहरुको लनमािणमा प्राथलमकता ददइने छ ।
लसत िण्डारको लनमािण एवं साना ससंचाई आर्ोजना माफि त खेलत र्ोग्र् जलमनलाई आवश्र्क परे को समर्मा
ससंलचत गनि आवश्र्क पूवाििार लवकास गररने छ ।
नगरवासीको आर् बढाउन प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको नगदेबाली सुरतला, कफी र अलैची उत्पादनलाई
प्रोत्सान दददै अगािलनक तरकारी एवं बेमौसमी तरकारी उत्पादन लालग प्रोत्साहन गने र माटोको परीक्षण
माफि त माटो अनुकुलको खेलत गनि जोड ददइने छ ।

वन तथा वातावरण


साविजलनक नीजी साझेदारी कार्िक्रम अरतरगत नगरबासीहरुको सहर्ोग र लनलज क्षेि संगको साझेदारीमा
फोहोरमैला व्यवस्थापन गने नीलतलाई लनररतरता ददइने छ । बढ्दो िहरीकरणबाट पनि जाने वातवरणीर्
प्रदुषण र त्र्सबाट उत्पन्न हुने फोहर मैलालाई वगीकरण गरर पुन जैलवक मल उत्पादन गरर फोहोर मैला
व्यवस्थापन गरर “सहिालगतामुलक लवकास, समतामुलक समाजको स्थापना आत्मलनििर र सम्बृि
पुतलीबजार हाम्रो चाहना” िन्ने नारालाई आत्मासाथ गरर अलघ वढने लनलत ललईने छ ।



लजल्ला वन कार्ािलर् संगको साझेदारीमा आाँिीखोलाको दकनारमा वॄक्षारोपण गने कार्िक्रम संचालन गररने छ ।

लजल्ला कृ लष लवकास कार्ािलर्संगको साझेदारीमा आंलिखोलामा माछाको िुरा छाड्ने कार्िक्रम संचालन
गररने छ ।
 आर्थिक वषि ०७१/०७२ देलख अगाडी बढाईएको वातावारण मैिी लवकास लनमािण प्रदकर्ालाई लनररतरता
ददइ वातावरण मैिी स्थानीर् िासन पद्दलतलाई अवलम्बन गदै वातावारण मैिी नगर घोषणा लालग आवश्र्क
पूवाििार तर्ार गररने छ ।
 पिु बिस्थल लनमािणको लालग सम्िाव्यता अध्र्र्न, एदककृ त मासु,फलफू ल तथा तरकारी पसल सञ्चालन गने
कार्िक्रमलाई प्रिावकारी बनाउने नीलतलाई लनररतरता ददइने छ ।
 खाली जग्गा तथा कच्ची सडकको दााँर्ा–बााँर्ा क्षेिमा बृक्षारोपण गरी बन सम्पदाको संरक्षणमा जोड ददइनेछ ।
 कच्ची सडकहरुमा हुने िू–क्षर्लाई रर्ूलनकरण गनि वार्ो ईलरजलनर्ररङ्ग प्रलवलिलाई प्रिावकारी बनाउन
आवश्र्क पहल गने नीलत ललइने छ ।
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 खुला ददिामुक्त क्षेि घोषणा गरर सदकएको पररप्रेक्षर्मा प्रिावकारी बनाई वातावरण संरक्षणमा लवपन्न वगिका
लालग िुलििौचालर् लनमािणमा थप सहर्ोग गररनेछ ।
लिक्षा
o िौलतक सुलविा नपुगेका लवद्यालर्हरुमा िौलतक सुलविाका लालग थप फर्निचरको व्यवस्था, कम्प्र्ुटरको
व्यवस्था, गरीब तथा दललत लवद्याथी, बालबाललकाहरुलाई छािबृलत तथा पोिाक एवं लिक्षा तथा खेलकू द
सामाग्री उपलब्ि गराइने छ ।
o आिारिूत लिक्षाको अवसरबाट वलरचत रहेका वालवाललका, सडक वालवाललका एवं श्रलमकहरुलाई
सामुदालर्क अध्र्र्न के रद्र माफि त लिक्षाको पहुाँच पुराउने नीलत ललइने छ ।
स्वास््र्
o र्स नगरको वडा नं. ९ र १० मा िहरी स्वास््र् लक्ललनक संचालनमा रहेका छन् । वडा नं. १० मा िहरी
स्वास््र् लक्ललनक िवन लनमािण सम्पन्न िएको छ िने वडा नं. ९ मा िवन लनमािण को लालग जग्गा ब्र्बस्थापन
िएको छ ।
o स्र्ाङ्जा लजल्ला अस्पताललाई थप सुलविा सम्पन्न बनाउदै लजल्लाकै नमुना अस्पतालको रुपमा अगाडी
बढाउने पहल गररने छ ।
o पाठे घर सम्बरिी रोकथाम तथा जनचेतना कार्िक्रम, प्रसुलतहरुको लालग औषलि तथा उपकरण, प्रजनन
स्वास््र् सम्बरिी जनचेतना, लिटालमन ए, पोललर्ो थोपा जस्ता कार्िक्रम लगार्त िहरी स्वास््र् लक्ललनक
सञ्चालनमा लनररतरता ददईने नीलत ललइएको छ ।
र्ुवा तथा खेलक
ु ुद


नगर क्षेिलििका सानालतना खेल मैदान लनमािण तथा ममित गरी लजल्ला तथा क्षेिीर् स्तरको प्रलतर्ोलगतामा
सहिागी गराउने तथा नगरस्तरीर् खेलकु दको लवकासमा र्ोगदान पुर्रर्ािई नगर स्तरीर् खेलकु द प्रलतर्ोलगता
संचालन गनिका लालग आवश्र्क सहर्ोग गररने छ ।

िाषा, सालहत्र्, कला, सस्कृ लत


सालहत्र् कला र संस्कृ लतको संरक्षण, प्रवििन तथा लवकासका लालग सम्बलरित सरोकार पक्षहरुसंगको
सहकार्िलाई लनररतरता ददईने छ ।

जेष्ठ नागररक,आददवालस जनजालत, दललत, मुलस्लम र अपाङ्ग





गत आर्थिक वषिमा सामालजक सुरक्षा अरतगित ३७२१ जनालाई जेष्ठ नागररक, असहार्, एकल मलहला, पूणि
तथा आंलिक अपांग, दललत बालपोषण ित्ता लवतरण गररएको छ ।र्सै कार्िलाई थप प्रिावकारी बनाउन जेष्ठ
नागररक अपाङ्ग, अिक्त, एकल मलहलाहरुको लागत अध्र्ावाददक गरर राज्र् बाट प्राप्त हुने सामालजक
सुरक्षाको व्यवस्थालाई थप प्रिाकारी बनाउने नीलत ललइने छ ।
आददवालस जनजालत, दललत, मुलस्लम र अपाङ्ग समुदार्कको समानुपालतक लवकासका लालग िौलतक
पूवाििार, क्षमता लवकास, सीपमुलक जस्ता कार्िक्रम माफि त सहर्ोग गररने छ ।
सामालजक आर्थिक तथा िैलक्षक रुपले लपछलडएका वगिको संरक्षण र उत्थानमा जोड ददईने छ ।
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सूचना र प्रलवलि
नगरपाललकाको गलतलवलिलाई सबैका सामु सु–सूलचत गनि सामुदालर्क रे लडर्ोबाट नगर गलतलविी कार्िक्रम समेत
संचालन गररएको छ । र्सै गरर आवलिक समीक्षा बैठकको माध्र्मबाट गदै आएको कामको समीक्षा कार्िलाई न. पा.को
कामकारबाही सम्बरिमा आम नागररकको िारणा तथा अलिमत बुझ्ने र िावी ददनको मागि दििनका लालग लवगतका
वषि देलख अभ्र्ासमा ल्र्ाएको साविजलनक सुनुवाइ कार्िक्रम प्रत्र्ेक चौमालसकमा सम्पन्न गररने छ । नगरपाललका
लबलिन्न गलतलबलि तथा लनणिर्हरु लनर्लमत रुपमा (www.putalibazarmun.gov.np) रालखने गररएकको छ ।
आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको चौमालसक तथा वार्षिक रुपमा लक्ष्र् तथा प्रगलत लववरण मरिालर्को लनदेिन बमोलजम
Web Based Reporting System (WBRS) मा राख्दै आएका छौ र र्ी सबै कार्िहरुलाई आगामी बषिमा पलन
लनररतरता ददइने छ ।
नगरपाललका कार्ािलर्को सबै िाखाहरुमा कम्प्र्ूटर जडान गरी आरतरीक सूचना प्रवाह गरर वडाहरुमा सूचना के रद्रको
स्थापना गरी नगर सूचनाको रुपमा लवकास गनि आवश्र्क पहल गररने छ ।
पलिमाञ्चल क्षेिमा रहेका साना ठू ला नगरपाललकाहरुले सम्पादन गरी रहेका काम तथा अनुिवहरु एकआपसमा
आदनप्रदान गने, लसक्ने र लसकाउने उद्देश्र्ले सङ्घीर् मामीला तथा स्थानीर् लवकास मरिालर्, लबलिनन दातृ
लनकार्हरु समेतको सहर्ोगमा साझा सर्रिको रुपमा स्थापना िएको नगरपाललका क्षेिीर् अध्र्र्न के रद्र (RLC) ले
आवि १२ वटा नगरपाललकाहरुको संस्थागत क्षमता लवकासमा पुर्रर्ािइरहेको र्ोगदानको मुल्र्ाङ् कन गदै के रद्रको
कामलाई थप प्रिावकारी बनाउन लबलिन्न कार्िक्रमहरु प्रस्ताव गररएको छ ।
लवश्वका लबलिन्न मुलुकहरुका िहरहरु बीच सांस्कृ लतक पक्ष, लवकासको स्तर, पर्िटकीर् सम्िावना, आर्थिक सहर्ोगको
आदान प्रदान गने र एक नगरपाललकाले अको नगरपाललकाको लवकासमा सहर्ोग गने उद्देश्र्का साथ िलगनी सम्बरि
कार्म गनिका लालग (Citynet) सग आवश्र्क सहकार्ि गने नीलत ललईने छ ।

लवद्युत तथा सडक बत्ती



उज्र्ालो नगरको रुपमा लवकास गरी सडक बत्तीको लालग लबलिन्न टोल लवकास संस्थाहरुसंग सहकार्ि गने
नीलत ललईने छ ।
सडकबत्तीको ददगो व्यवस्थापनको लालग सौर्ि उजािको प्रर्ोग िारा संचालन गनि दातृ लनकार्, गैर सरकारी
संस्था र नीलज संस्थाहरुसंग सहकार्ि गने नीलत ललईने छ ।

प्रकोप व्यवस्थापन




नगर क्षेिमा आकलस्मक रुपमा दैवी प्रकोपबाट हुन सक्ने िनजनको क्षती कम गनि लनरोिात्मक तथा उिारको
लालग प्रकोप व्यवस्थापन लबिेष कोषलाई लनररतरता ददईने छ ।
आगलागी जस्ता प्रकोपमा तत्काल उिार गनि स्थानीर् लवकास िुल्क जगेडा कोष कार्िक्रमको सहर्ोग र
नगरपाललको लागत सहिालगतामा वारुणर्रि सेवा सञ्चालन गनि पहल गररने छ ।
िूकम्प बाट पूणि क्षलत र आंलिक क्षलत िएका संरचनाहरुको पुनर्निमािण तथा राहत व्यवस्थापन गनि नेपाल
सरकारको लनदेिन बमोलजम कार्ि अगालड बढाइने छ ।

पुतलीबजार नगरपाललकाद्वारा अवलम्बन गररने कर नीलत


कर असूलीमा छु ट तथा जरीवानाको नीलतलाई लनररतरता प्रदान गररने छ ।
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र्स आर्थिक वषि देलख पुनरावलोकन गररएको एकीकृ त सम्पलत करमा कर दाताको व्यापक गुनासो प्राप्त िएको
हुाँदा गुनासो व्यवस्थापनका लालग आवस्र्क पहल सुरु गररसदकएको छ र सोलह अनुसार अगाडी बढ्ने नीलत
ललइने छ ।
पेश्की तथा बेरुजु र बक्र्ौता असुली कार्िलाई लविेष प्राथलमकता साथ अगाडी बढाईने छ ।
स्थानीर् उपिोक्ता सलमलतबाट आर्ोजना सरचालन गनि उच्च प्राथलमकता ददईने छ ।
नगरपाललकाको आर्स्रोतको कमीले गदाि वाह्रर् स्रोत लगार्त सम्िाव्य सवै क्षेिको स्रोत सािनको अलिकतम
पररचालन गनि लविेष पहल गररने छ ।
नागररक वडापि अद्यावलिक, जनगुनासो सुन्ने व्यवस्था, कर सम्बरिी लनःिुल्क फाराम लवतरण तथा फाराम
िनि सहर्ोग गने कार्िलाई लनररतरता प्रदान गररने छ ।
व्यवसार्कर, वहालकर, तथा अरर् स्रोतहरुको लगत अध्र्ावलिक गदै ललगने छ ।
करको दरमा वृलि िरदा करको दर्ारा फरादकलो बनाउने तफि जोड ददइने छ ।

पुतलीबजार नगरपाललकाद्वारा अवलम्बन गररने अरर् नीलत






वडा नागरीक मञ्च, नागरीक सचेतना के रद्र र टोल लवकास सस्थाको संस्थागत लवकासमा जोड ददईने छ ।
नगरपाललकाको प्रिासनीक व्यवस्था, सांगाठलनक संरचना र संस्थागत प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त,
लवश्वसलनर्ता, सक्षम र प्रिावकारी तुल्र्ाई नगरपाललकबाट सम्पाददत कामको जवाफदेलहता, पारदर्ििता,
लमतव्यलर्ता र व्यावहाररकता कार्म गररने छ ।
नगरबासीहरुलाई सूचनाको हक अलिकार बमोलजम सुसच
ु ीत गराउने कार्िलाई लनररतरता प्रदान गररनेछ ।
एकीकृ त र्ोजना तजुिमा सलमलतबाट प्राथलमकताक्रम तोकी लसफारीस गररएका आर्ोजनाहरुस्लाई नै
कार्ािरवर्न गदै जाने नीलत अवलम्बन गररनेछ ।

आदरणीर् उपलस्थत महानुिावहरु,
र्स चालु आर्थिक वषिमा आर्थिक तथा राजश्व प्रिासन तफि को प्रगलतलाई सलमक्षा गदाि लवगत् वषिको तुल नामा नेपाल
सरकारबाट प्राप्त हुने MCPM को पररणाम अनुसार िसति तथा लनिति अनुदानमा १० प्रलतसतले बृलि िएको छ ।
चालु आ.व. ०७२/०७३ को नगरपाललका अनुदान तफि को बजेटको अलख्तर्ारी बमोलजम के ही संसोिन गररएको छ ।
जस अनुसार अनुमालनत कु ल आर् ५ करोड ३६ लाख ८२ हजार मध्र्े अलख्तर्ारीको आिारमा कु ल आर् ५ करोड ७३
लाख ५३ हजार माि अनुमान संसोिन गरर सो कू ल बजेटको आरतरीक स्रोत तफि १ करोड ४ लाख माि (कू ल आर्को
१८.१३%) र वाहर् स्रोत तफि ४ करोड ६९ लाख ५३ हजार (कु ल आर्को ८१.८७%) रहेको छ ।
२०७२ मंलसर मसारत सम्ममा र्थाथि आर् रु २ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सर् ६९ माि (संसोलित आर्को
३५.६४% ) मध्र्े आरतरीक स्रोत तफि रु ४१ लाख ४ हजार २ सर् ४ र वाहर् स्रोत तफि रु २ करोड ४३ लाख ४१
हजार ४ सर् ६५ माि प्राप्त िएको छ । संसोलित चालुखचि तफि रु १ करोड ९५ लाख ४४ हजार (कु ल बजेटको
३४.०७%) र कार्िक्रम तथा पुजीगत खचि तफि रु ३ करोड ७८ लाख ९ हजार (कु ल बजेटको ६६.९३%) कार्म
गररएको छ ।
२०७२ मंलसर मसारतसम्मको र्थाथि कु ल खचि गत बषिको िुक्तानी बाकी समेत गरर रु.९६ लाख ५९ हजार ३ सर्
५८ मध्र्े चालु खचि तफि रु ४१ लाख ४ हजार २ सर् ४ र कार्िक्रम तथा पूजीगत खचि रु. ५५लाख ५५ हजार १ सर्
५४ माि खचि हुन गएको छ । मंलसर मसारत सम्मको खचि प्रलतित १६.८४ रहेको छ ।
प्रमुख अलतलथ एंव उपलस्थत महानुिावहरु
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आर्थिक बषि २०७३/०७४ को कु ल आर् व्यर् रु. ६ करोड ९१ लाख ६३ हजार माि अनुमान गररएको छ । सो मध्र्े
आरतरीक स्रोत तफि रु १ करोड १२ लाख अथाित कु ल आर्को १६.१९% र वाहर् स्रोत तफि रु ५ करोड ७९ लाख
६३ हजार माि अथाित कु ल आर्को ८३.८१% अनुमान गररएको छ ।
चालु खचि तफि २ करोड ३ लाख १३ हजार अथाित कु ल वजेटको २९.३६% लवलनर्ोजन गरे को छु । जस मध्र्े उपिोग
खचि रु १ करोड २७ लाख ५८ हजार ९ सर् ८०, कार्ािलर् संचालन खचि रु ३३ लाख ७४ हजार र कार्ािलर् सेवा
खचि रु. ४१ लाख ८० हजार २० माि छ ।
कार्िक्रम तथा पूजीगत खचि तफि रु ४ करोड ८८ लाख ५० हजार अथाित कु ल वजेटको ७०.६४ % अनुमान गरेको
छु ।
अव म आर्थिक वषि ०७३/०७४ का लालग नगरपाललका अनुदान संचालन कार्ि लवलिको पूणि पालना गदै ललक्षत वगिलाई
प्रत्र्क्ष फाईदा पुग्ने गरी माग र आवश्र्कताको आिारमा कार्िक्रमको प्राथलमकरण गदै प्रस्ताव गररएका कार्िक्रम तथा
पुजीगत खचि तफि को संलक्षप्त लववरण प्रस्तुत गने अनुमलत चाहरछु ।
ललक्षत लवकास कार्िक्रम तफि रु. ५८ लाख ४४ हजार ३ सर् माि लवलनर्ोलजत गररएको छ जस अनुसार
क) सवै जातजालत लवपन्न वगिका मलहलाहरुलाई फाईदा पुग्ने कार्िक्रम / आर्ोजनाका लालग रु १६ लाख ६९ हजार ८
सर् माि (१०%)
ख) सवै जातजालत लवपन्न वगिका बालबाललकाहरुलाई फाईदा पुग्ने कार्िक्रम / आर्ोजनाका लालग रु १६ लाख ६९
हजार ८ सर् माि (१०%)
ग) सवै जातजालत,आर्थिक रुपमा लवपन्न तथा आर्थिक एंव सामालजक रुपमा लपछलडएका वगि एवं समुदार्लाई प्रत्र्क्ष
फाईदा पुग्ने कार्िकम / आर्ोजनाका लालग रु २५ लाख ४ हजार ७ सर् माि (१५%)
घ) आर्थिक, सामालजक एंव िौलतक पूवाििार लवकास तफि का लालग रु ६५ लाख १२ हजार २ सर् माि लवलनर्ोजन
गररएको छ ।
ङ) प्रवििनात्मक क्षेि तफि रु. ४३ लाख ४१ हजार ५ सर् माि लवलनर्ोजन गररएको छ ।
प्रमुख अलतलथ एवं उपलस्थत महानुिावहरु
मालथ उल्लेलखत लवलनर्ोलजत पुाँजीगत बजेटको लबलिन्न लिषिक तफि लनम्नानुसार बााँडफााँड गररएको छ
१) सडक तफि

रु ६९ लाख २७ हजार

२) खानेपानी

रु.१९ लाख ५५ हजार

३) ढल तथा नाला

रु.३ लाख १० हजार

४) लसचाई

रु. २ लाख ४ हजार

५) लिक्षा तथा सामुदालर्क िवन

रु. १३ लाख ५९ हजार

६) खेलकु द लबकास

रु. ५ लाख १३ हजार

७) िू संरक्षण तटबरिन

रु. १ लाख ३ हजार

८) पुल तथा कल्िटि

रु. २ लाख ७० हजार
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९) बन तथा वाताबरण

रु. ५ लाख ३० हजार

१०) जनस्वास्थ प्रबििन

रु. ६५ हजार

११) सामालजक क्षमता लवकास

रु. १५ लाख ९४ हजार

१२) आर्थिक लसप लवकास

रु.१० लाख ८२ हजार

१३) संस्थागत सुिार

रु.१७ लाख ८६ हजार

१४) ममित संिारका लालग

रु. ९ लाख ८ हजार

१५) करटेरजेरसी

रु.५ लाख ४४ हजार

१६) समपुरक कोष

रु. २५ लाख

के रद्रीर् पूजीगत िसति अनुदान तफि
जगेडा कोष तफि

रु. २ करोड ४० लाख

सडक बोडि तफि
१) सडक ममित

रु. ४२ लाख लवलनर्ोजन गरेको छु

प्रमुख अलतलथ लगार्त उपलस्थत श्रिेर् महानुिावहरु,
पुतलीबजार नगरपाललकाको रर्ून आर्श्रोतका कारण बाहृर् स्रोतमा लनििरता कार्मै छ िने अको तफि
आवश्र्क आिारिूत िहरी लवकास बाट अझै पलन पछालड रहेको छ िन्ने कु रामा दुईमत छैन । जसले गदाि सबै माग र
आवश्र्कतालाई सम्बोिन गनि नसदकएको अवस्था लवद्यमान नै रहेको छ । र्सैले नगरबासीहरुको चौतफी मागलाई
मध्र्नजर गदै लजल्ला स्तरीर्, के लरद्रर् स्तरका आर्ोजनाहरुलाई लजल्ला लवकास सलमलत र के लरद्र र्स्तरबाट सम्बोिन
होस् िन्ने हेतुले आवश्र्क पहलका लालग माननीर् सांसदज्र्ूहरु माफि त, स्थानीर् बुलिजीलव, एवं िद्र िलाद्मीहरुलाई
अनुरोि गनि चाहरछु ।
प्रमुख अलतलथ एंव उपलस्थत महानुिावहरु
लक्ष्र् गरे अनुरुपको उपललब्ि हााँलसल हुन सके मा पुतलीबजार नगरको आिारिूत िहरी पूवाििार लगार्त आर्थिक
तथा सामालजक क्षेिको समग्र लवकासमा सकारात्मक प्रिाव पने देलखएकोले प्रस्तालवत नीलत, कार्िक्रम तथा बजेटको
सफल कार्ािरवर्नको लालग माननीर् सांसद ज्र्ू, राजनैलतक दल, नागररक समाज, स्थानीर् प्रिासन, सरकारी, गैह्र
सरकारी संस्था, लनजी संघ,संस्था,पेिागत संघ संगठन, संचारकमी, दातृ लनकार्, टोल लवकास संस्था र वडा नागररक
मंच एंव सहकमी कमिचारी लमिहरु सवैबाट सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु ।
अरत्र्मा पुतलीबजार नगरपललकाको समग्र स्रोत पररचालन, व्यवस्थापन एवं काम कारबाहीमा कार्िकुिलता र
प्रिाकररता अलिबृलि गने उद्देश्र्बाट अलिप्रेररत िै नेपाल सरकार, लवकास साझेदार एवं स्थानीर् जनताबाट प्राप्त हुने
सबै प्रकारको अनुदान, अरतररक आर्, राजश्व बांडफांड बाट प्राप्त हुने रकम लगार्त पुतलीबजार नगरपाललको कोषमा
प्राप्त हुने सबै प्रकारका स्रोत एवं स्थानीर् स्रोत सािनलाई एकीकृ त र समाबेि गरी गरीब, मलहला, बालबाललका,
दललत, लवलिन्न आददवासी जनजाती तथा आर्थिक, सामालजक दृलिकोणबाट लपछलडएका वगि, सामुदार् एवं वडाको
समान पाँहुच र स्वालमत्त्व रहने गरी सरतुललत तवरबाट स्थानीर् सेवा प्रवाह एवं लवकास लनमािण कार्ि, दैलनक
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प्रिासलनक तथा रर्ालर्क कार्िलाई जनमुखी, जबफदेही, लमतव्यर्ी, पारदिी, उत्तरदार्ी, समाबेसी, समतामुलक,
सहिालगतामुलक, ददगो र गुणस्तर र्ुक्त गराउदै नगरबासीको गररवी रर्ूनीकरण र नगर लवकासको कार्िमा सहर्ोग
पुर्रर्ािउनुहुने माननीर् सांसद ज्र्ूहरु, लजल्ला प्रिासन कार्ािलर्, लजल्ला लवकास सलमलतको कार्ािलर्, नेपाल सरकारका
लवषर्गत कार्ािलर्हरु, सुरक्षा लनकार्हरु र स्थानीर् बुलिजीवी, समाजसेवी, राजनैलतक दलका प्रलतलनलि, वडा
नागररक मंच, टोल लवकास संस्था, आमा समूह, र्ुवा क्लब, लवलिन्न गैह्र सरकारी लनकार् एवं लनलज क्षेि र सम्पूणि
कमिचारी पररवार प्रलत हृदर्देलख आवर एवं िरर्वाद ज्ञापन गदिछु ।

िरर्वाद !

दीपक रे ग्मी
कार्िकारी अलिकृ त
२०७२ पौष २७ गते सोमबार ।
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k'tnLahf/ gu/kflnsf
०७३÷०७४ को अनुमालनत आरतररक आर्

l;=g+

1
1=1
1=1=1
1=2
1=2=2=3

cfDbfgLsf zLif{sx?

dfnkf]t

संसोलित अनुमान

०७३÷०७४ को
अनुमालनत आर्

रलजस्रेसन

2350188.00

1985500.00

590500.00

2200000.00

एकीकृ त सम्पलत कर

2084796.50

3349500.00

1555125.000

3879500.000

;]jf z'Ns

4108059.00

4665000.00

1448706

4720500

188495.00

600000.00

50000.00

400000.00

8731538.50

10600000.00

3644331.00

11200000.00

सरसफाई सेवा िुल्क

jfXo ;|f]t

1
2=1=1

072÷73 को
अनुमालनत आर्

:yfgLo s/

hDdf M
2=1

071÷72 को
र्थाथि आर्

072÷73 को
d+l;/ मसारत
सम्मको र्थाथि
आर्

cg'bfg
g]kfn ;/sf/af6 cg'bfg

2=1=1=1

zzt{ cg'bfg

28235000.00

10200000.00

2646000.0

30140000.0

32950000.0

2=1=1=2

lgzt{ cg'bfg

24917100.00

23728000.00

5736200.00

22100000.00

24389000.00

2=1=1=3

j:t'ut cg'bfg- df}Hbft
2056120.00

624000.00

0.000

2080000.000

624000.000

lhNnf ljsf; cg'bfg
2=2=1

;zt{ cg'bfg

4=1=4

cGo cg'bfg gu/ ljsf; sf]if

2022000.00

7=1=1

cGo C0f-:jb]zL_

1011000.00

8=1
1=7=5

hg;xeflutf

9416517.00

8170000.00

0.00

360000.00

hDdf

64624737.00

43082000.00

8382200.00

कु ल hDdf

73356275.50

53682000.00

12026531.00

cGo ljljw cfo सवा ब्र्ाज दफताि

57353000.00

69163000.00
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k'tnLahf/ gu/kflnsf sfof{no
:ofª\hf
cf=a= )&#÷)&$ sf] k|:tfljt cg'dflgt afXo ;|f]t cfo

cg';"rL $

cf= j= @)&#÷)&$ sf] k|:tfljt of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] vr{ lzif{s lgzt{ ;zt{ sf] rfn'
tyf k"hLut cg'bfg tkm{ /sd
qm=;+=

!
@

of]hgf tyf sfo{qmd
k|f]h]S6 Dofl6«S; km08 -cfGt/Ls cfo,gu/kflnsf cg'bfg /
:yfgLo ljsf; z'Ns _

5

s}lkmot

20650000.00

;dk"/s sf]if

2500000.00

hDdf afsL
#
$

k|:tfljt /sd

sG6]Gh]G;L #
dd{t ;Def/ sf]if %Ü
s'n sfo{qmd ah]6

18150000.00
544500.00
907500.00
16698000.00

nlIft ;d"x ljsf; sfo{qmd #%%

5844300.00

s_ ;a} hfthfltsf ljkGg ju{sf dlxnfx?nfO{ k|ToIf kmfO{bf k'Ug]
sfo{qmd÷cfof]hgf !)%

1669800.00

v_ ;a} hfthfltsf ljkGg ju{ afnaflnsf ?nfO{ k|ToIf kmfO{bf
k'Ug] sfo{qmd÷cfof]hgf !)%

1669800.00

13

u_ ;a} hfthfltsf cfly{s ?kdf ljkGg tyf cfly{s Pj+
;fdflhs ?kdf lk5l8Psf ju{sf nflu sfo{qmd÷cfof]hgf !%%

2504700.00

afsL k"jf{wf/ ljsf;df hDdf /sd !)) %
6
7

10853700.00

3_cfly{s, ;fdflhs Pj+ ef}lts k"jf{wf/ ljsf; ^) %
ª _k|a4{gfTds If]q $) %

6512220.00
4341480.00

hDdf

20650000.00

८ जगेडा कोष ििति लागत सहिालगता

24000000.00

९ सडक बोडि नेपाल

4,200,000.00

जम्मा कु ल पुज
ाँ ीगत खचि

48,850,000.00

१० जम्मा चालु खचि

20,313,000.00

कुल खर्च

69,163,000.00

k'tnLahf/ gu/kflnsf
०७३÷०७४ को अनुमालनत चालु व्यर्

l;=g+

vr{ zLif{sx?

071÷72 को र्थाथि
व्यर्

072÷73 को अनुमालनत
व्यर्

072÷73 को dl;+/
मसारत सम्मको र्थाथि
व्यर्

संसोलित अनुमालनत व्यर्

०७२÷०७३ को
अनुमालनत व्यर्

1

pkef]u vr{

11512142.00

12604480.00

4355820.00

6773000.00

12758980.00

2

sfof{no ;~rfng / ;]jf vr{

3486835.00

3213540.00

140594.00

1128000.00

3374000.00

3

;]jf vr{

5680753.00

2382980.00

6122044.88

1874000.00

4180020.00

4

hDdf rfn' vr{

20679730.00

18201000.00

10618458.88

9775000.00

20313000.00
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k'tnLahf/ gu/kflnsf
०७३÷०७४ को अनुमालनत पुाँजीगत व्यर्
क्र.स. लववरण
१
२
३
४
५

रकम

;8s tkm{
vfg]kfgL
9n tyf gfnf
l;rfO{

लिक्षा तथा सामुदालर्क

6927000.00
1955000.00
310000.00
204000.00

ejg

६ खेलकु द लबकास
७
८

e" ;+/If0f t6aGwg
k'n tyf sNe6{

९ बन तथा वाताबरण
१० जनस्वास्थ प्रबििन
११
१२

;fdflhs Ifdtf ljsf;
cfly{s l;k ljsf;

१३ संस्थागत सुिार
१४
१५

dd{t ;+ef/sf nflu
sG6]Gh]G;L
;dk'/s sf]if

1359000.00
513000.00
103000.00
270000.00
530000.00
65000.00
1594000.00
1082000.00
1786000.00
908000.00
544000.00

१६
१७ जगेडा कोष ििति लागत सहिालगता

24000000.00

१८ सडक बोडि नेपाल

42,00,000.00

जम्मा

2500000.00

4,88,50,000.00
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