
श्रीमान नगरसभा अध्यक्षज्यू,  नगरसभा सदस्यज्यूहरु तथा कममचारीवगम, 

  

ऐततहाससक संववधान सभावाट जारी नेपालको संववधान कायामन्वयनको महत्वपूर्म चरर्को रुपमा 
सम्पन्न स्थानीय तहको तनवामचनवाट स्थानीय सरकारको गठन पश्चात आज हामी गौरादह नगरको 
ब्यवस्थापकीय सवमच्च तनकाय गौरादह नगरको चौथो नगर सभामा उपस्स्थत भएका छौ।सवमप्रथम म 

गौरादह नगरपासलकाको तर्म वाट सम्पूर्म उपस्स्थत नगरसभा ज्यूहरुलाई स्वागत तथा सम्मान अवववादन 

गनम चाहान्छु। 

प्रथम नगर सभा तथा दोस्रो नगर सभा ववषेश प्राववधधक कठठनाइका कारर् स्थातनय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को तनठदमष्ट समयमा गनम नसके पतन तेस्रो नगर सभा र यो चौथो नगर सभा तोककएकै 

समयमा सम्पन्न गनम लाधगएको छ।गौरादह नगर सभामा प्रस्तुत गौरादह नगरपासलकाको आ.व 

२०७६/०७७को तनतत तथा कायमक्रमलाई दृष्टीगत गरर सोठह आधार र गौरादह नगरपासलकाको श्रोत अनुमान 

ससमतीले तोककएको सससलङ्गको आधारमा आ.व ०७६/०७७ को आय तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गनम 
यहााँहरु समक्ष उपस्स्थत भएकी छु। सससमत श्रोत र साधनका बाबजुद गौरादह नगरको समग्र ववकास 

तनमामर्लाई संवोधन गने गरी यो वषमको बजेट बनाउन प्रयत्न गररएको छ।वजेट तयार गदाम नगरपासलकाको 
आन्तररक श्रोतलाई वढी भन्दा वढी पररचालन गरी नेपाल सरकारवाट प्राप्तहुने अरु्दान रकमलाई 

आम्दानीको मुख्य श्रोत मातनएको छ।वतममान गौरादह नगरको कर दस्तुर र सेवा शुल्कलाई भरसक 

जनतामा असर नपुग्ने गरर पररमाजमन गररने प्रयास गररएको छ। खचम तर्म  समतव्यायीत लाई मुख्य 

मन्रमानी चालु तथा पुस्जगत खचमको रुप रेखा तयार गने प्रयास गररएको छ।वजेटको कुल अकंलाई 

मानतनय सदस्यहरुकै सुझावको आधारमा वधगमकरर् गने र अस्न्तम वजेट तयार समयससमा सभर ैगनेगरर 
गौरादह नगरकायमपासलका वाट अनुमोदन भएको आम्दानी र खचमको वववरर् पेश गने अनुमती माग्दछु।  

नगर सभा सदस्य ज्यूहरु ववगत आ.व. ०७५/७६ मा गौरादह न.पा को नगर सभावाट कुल ७९ करोड ६० लाख 

९० हजार को वजेट पाररत गररएको ब्यहोरा स्मरर् गराउन चाहान्छु।चालु आ.व को आषाढ २४ गते सम्ममा 
चाल ुतर्म  रु   ३६ करोड ७८ लाख ६७ हजार १ सय २३ र पुस्जगत तर्म  रु २२ करोड ८ लाख १५ हजार ३ सय 

३१ रुपैया ७४ पैसा खचम भएको जानकारी गराउछु । आषाढ २४ गते सम्मको कुल चालु खचम ववतनयोस्जत 

अकंको ८३.५५ प्रततशत र पुाँस्जगत तर्म  ववतनयोस्जत अकंको पुाँस्जगत खचम ३४.३९ प्रततशत हुन आउने 
देखखन्छ । अब  म आ.व ०७५/७६ को सशषमकगत यथाथम खचम पेश गदमछु । 

 

 अव म यस गौरादह नगरपासलकाको आ.ब. २०७६/७७ का लाधग बजेट तथा कायमक्रम को पुर्मपाठ 

पेश गन ेअनुमतत चाहन्छु । नगरसभा सदस्यज्यूहरु मैले यस भन्दा अगाडी २०७६ असार १० गतेका ठदन 

बजेट सारांश प्रस्तुत गरेकी धथएाँ । जसमा आ.ब. २०७६/७७ का लाधग यस गौरादह नगरपासलकाको स्रोत 

अनुमान ससमतत र कायमपासलका बैठकमा समेत छलर्ल भएको तनम्न अनुसारको आय अनुमान पेश गरेकी 



छु । जसमा केन्र सरकार ववविय समानीकरर् अनुदान रु १५ करोड सतसठ्ठी लाख, केन्र सरकार राजस्व 

वााँडर्ाड ११ करोड चौसठ्ठी लाख, प्रदेश सरकार समानीकरर् अनुदान तथा राजस्व वााँडर्ाड १ करोड ७० 

लाख ७२ हजार, केन्र सरकार समपुरक अनुदान ३ करोड, प्रदेश सरकार सशतम अनुदान १ करोड ५० लाख, 

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान १ करोड, अन्य अनुदान (संघ प्रदेश पूवामधार ववकास साझेदारी समेत) ५ 

करोड, सडक वोडम नेपाल ५० लाख, केन्र सरकार शशतम अनुदान २० करोड ९१ लाख, आन्तररक आय ४ 

करोड ५० लाख, आ.ब. २०७५/७६ को खचम भइ बााँकी रहने अनुमातनत मौज्दात रु २ करोड १० लाख, 

सामास्जक सुरक्षा भिा अनुदान १८ करोड गरी कुल ८५ करोड ५२ लाख ७२ हजार अनुमातनत आय हुन े

अपेक्षा गरेकी छु ।  

 नगरसभा सदस्यज्यूहरु यस गौरादह नगरपासलकाको गत ववगतमा आन्तररक आम्दानी न्यून 

रहेकाले आगामी बषमका लाधग करका दरहरुमा समयानुकुल बढोिरी गरी नयााँ आयका क्षेरहरु समेत 

पठहचान गरी कर दस्तुरका नयााँ दरहरु स्वीकृततका लाधग पेश गरेकी छु । जसले गदाम आगामी आ.ब. 

२०७६/७७ मा नगरपासलकाको कुल आम्दानीमा आन्तररक आयको ठहस्सा बढ्ने अपेक्षा राखेकी छु ।  

नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आ.ब. २०७६/७७ मा चालु तथा पुाँस्जगत खचमको वववरर् पेश गने अनुमतत चाहन्छु । प्रशासतनक 

चालुखचम तर्म  रु ११ करोड ववषयगत शाखा तर्म  क्रमश मठहला तथा बालबासलका शाखा १५ लाख, कृवष शाखा 
तर्म   १ करोड, सशक्षा शाखा तर्म  १ करोड १० लाख, पशुसेवा शाखा तर्म  ३० लाख, आयुवेद शाखा तर्म  रु ३० 

लाख, स्वास््य शाखा तर्म  रु १ करोड १० लाख, सहकारी शाखा तर्म  १० लाख, नगरस्तरीय साझेदारी 
कायमक्रम तर्म  रु १५ लाख समेत गरी चालु तर्म  जम्मा रु १५ करोड ववतनयोजन प्रस्ताव गरेकी छु ।  

उपस्स्थत नगरसभा सदस्यज्यूहरु,  

 अब म आधथमक बषम २०७६/७७ का लाधग पुाँस्जगत तर्म को क्षेरगत बााँडर्ाड व्यय वववरर् पेश गने 
अनुमतत चाहन्छु । प्रत्येक वडालाई ठदइने पुाँस्जगत अनुदानमा यस पटक सामान्य हेररे्र गररएको छ । 
वडाको जनसंख्या भौगोसलक क्षेर र ववकासको अवस्थालाई हेरी सब ैवडालाई ततन वगममा राखी पुाँस्जगत 

बजेट ववतनयोजन गररएको छ । जस अनुसार वडा नं १,५,६ र ९ लाई १ करोड २० लाखका दरले जम्मा रु ४ 

करोड ८० लाख, वडा नं ४,७,८ का लाधग १ करोड १० लाखका दरले रु ३ करोड ३० लाख,  वडा नं २ र ३ का 
लाधग १ करोडका दरले २ करोड गरर जम्मा १० करोड १० लाख ववतनयोजन प्रस्ताव गरेकी छु । ववगतमा 
वडा कायामलयलाई लक्षक्षत कायमक्रमको लाधग ठदइएको अनुदान १० लाख लाई बढाइ रु १२ लाख गररएको छ 

।  यसरी वडा कायामलयमा लक्षक्षत कायमक्रमका लाधग ववतनयोस्जत चालु अनुदान जम्मा रु १ करोड ८ लाख 

चाल ुतर्म को कुल ववतनयोस्जत १५ करोडमा समावेश गररएको छ ।    आ.ब. २०७५/७६ मा ठेक्का लाधग कायम 
सम्पन्न नभएका योजनाहरुका लाधग आ.ब. २०७६/७७ मा भुक्तानी ठदनुपन ेपुाँस्जगत रकम रु ८ करोड ७९ 

लाख ७२ हजार ववतनयोजन प्रस्ताव गरेकी छु ।  



नगरसभा सदस्यज्यूहरु,  

अब म आ.ब. २०७६/७७ का लाधग पुाँस्जगत तर्म को रु १२ करोड ७२ लाख नगरस्तरीय योजना तथा 
कायमक्रमहरुको वववरर् र प्रस्ताववत ववतनयोस्जत रकम पेश गने अनुमतत चाहन्छु ।  

  



 

                 गौरादह नगरपालिकाको  आ.व २०७६/७७ का नगर सत्ररय योजनाहरु   (प ुँजजगत १२ करोड ७२ िाख) 

क्र.स योजनाको नाम रकम 
१ वडा नं. २,३,४,८,९ वडा कायाािय भवन ननमााण (रु ३० िाखका दरिे)   15,000,000  

२ नगरपालिका भवन घेरावारा     2,000,000  

३ साम दानयक क्यामप्स अध रो भवन ननमााण     2,000,000  

४ कृष्णेखोिा १,२ को समाधी सथ्ि ननमााण     1,000,000  

५ सवारी साधन,मेलसनरी औजार खररद(हेभी ईक्य प्मनेट् स्काभटेर सहहत)    4,000,000  

६ वाणणजय् सघं घेरावारा       250,000  

७ ननमााणाधधन धिल्ड्रने पारक् ननमााण वडा नं. २       250,000  

८ सारव्जननक तथा घ म्ती शौिािय ननमााण(गौरादह, डडप िौक, बैग नध रा)     3,000,000  

९ नगरसत्रीय मरम्त तथा स धार     2,000,000  

१० साझदेारी कारय्क्रम     5,000,000  

११ सडक वत्ति जडान     2,800,000  

१२ डडजजटि नगर प्रोफाइि ननमााण     2,500,000  

१३ पाडाज गी गौरीगंज सडक त्तवस्तार       500,000  

१४ पर्गती मा.वी शौिािय वडा न ं८     500,000  

१५ गौरादह नपा वडा नं. ९ लमिन िोक सत्मभ्       300,000  

१६ ग्वािड वा वजार जेष्ठ नागररक चौतारा दक्षक्षर् टायि तथा पारक् ननमााण     1,000,000  

१७ गौरादह ९ ब ढाथोकीको घर वाट लमशर् टोि सडक ग्राविे     1,700,000  

१८ ठाक र टोि जोरघरे रामिन्द्रे खोिा किरभ्ट ननमााण     2,000,000  

१९ मदन आश्रीत भवन ननमााण, गौरादह ७       700,000  

२० भ लसया क क र ननयन्द्तर्ण       500,000  

२१ सोमराज टोि वाट िक्ष्मी स वेदीको घर समम् वाटो ग्रावेि     1,000,000  

२२ लस.लस.क्यामेरा जडान डडप  िौक र ग्वािड वा वजार       800,000  

२३ ईिाका पश  सेवा केन्द््र छत ढिाई प्िासट्र       400,000  

२४ ईिाका पर्शासन कायाािय सामाग्री त्तवतरण        100,000  

२५ त्तवपद बय्वस्थापन     2,500,000  

२६ फोहोर वय्वस्थापनका िाधग डसबबन खररद       200,000  

२७ हलेश्वर मस्न्दर उिर बाटो        500,000 

२८ मानाभारा िोक पजचिम दाम ना किरभ्ट ननमााण गौरादह ६     1,500,000  

२९ योग लशक्षा कारय्क्रम       200,000  

३० ठकठके चौक बाट दक्षक्षर् सुयोदय चौक सम्म ग्रावेि, गौरादह ७     1,000,000  

३१ गौरीगगां घाट ननमााण गौरादह ७       500,000  

३२ रवरखेती पर्वरध्न       300,000  

३३ वोस्ती िौक वाट फककरहठप सडक ग्रावेि     1,100,000  

३४ िप्रामारी कटकप र वाटो ग्रावेि, गौरादह ५     1,000,000  

३५ यूवराज दाहािको घर पजचिम किरभ्ट, गौरादह ५     1,200,000  

३६ देवी मारग् सडक सत्रउनन्ती, गौरादह ४,५       800,000  

३७ िारआिी दक्षक्षण बक्स किरभ्ट, गौरादह १     2,000,000  

३८ मठ मजन्द्दर सघंसस्था सहयोग पर्म ख वाट १७ उपपर्म ख वाट १३     3,000,000  

३९ गौरादह वजार वय्वस्थापन तथा सास्कृनतक पहहिान       800,000  

४० शहरी स्वास्थय् िौकी वडा नं. २,६, अध रो भवन ननमााण     2,000,000  



४१ कृषीथोक वजार,गौरादह २, अध रो भवन ननमााण     1,000,000  

४२ ट्राकफक अकफस फननािर       100,000  

४३ साम दानयक साझदेारी पर्हरी कायाािय खरि् तथा कारय्क्रम       300,000  

४४ लसहाड वा दाम ना सडक किरभ्ट, गौरादह ६     1,000,000  

४५ बर्मम्क मारी राजयोगकेन्द््र भवन ननमााण, गौरादह २       250,000  

४६ जामवाडी शान्द्ती िौक सडक किरभ्ट, गौरादह ३,७       700,000  

४७ खज रवारी बेसक्याम सडक, गौरादह ९     1,500,000  

४८ ससस्तर् पर्हरी बेसक्याम,गौरादह ९     1,000,000  

४९ अवय्वजस्थत सडक पोि िाई वय्वजस्थत गन े       800,000  

५० होमपाईप खररद       500,000  

५१ त्तव.पी स्मतृी भवन       700,000  

५२ नदी ननयन्द्तर्ण     1,500,000  

५३ खानपेानी वय्वस्थापन     1,000,000  

५४ नगरपालिका फननािर खररद       700,000  

५५ वाघमारा सडक ग्रावेि, गौरादह ९     1,200,000  

५६ खेिमैदान जग्गा खररद तथा ननमााण   10,000,000  

५७ बसपारक् वय्वस्थापन   10,000,000  

५८ नगर आवास कारय्क्रम   10,000,000  

५९ फोहोर मिैा वय्वस्थापन   10,000,000  

६० रेडक्रस भवन घेराबारा        250,000  

६१ डडजजटि सूिना बोरड्       500,000  

६२ डडठ्ठा िौक पजचिम किभ्रट् वडा नं १      1,500,000  

६३ वडा नं. २ डडपु पुवम ढल तनकास पैनी ढलाई एव व्यवस्थापन     1,000,000  

६४ वडा नं ७ द धािी धननिाि ह ुँदै डाुँडागाउ सडक     1,000,000  

६५ वडा नं ९ िापामाई टोि किभ्रट्        800,000  

६६ वडा नं. ९ को भगवत सतारको घर देखख भुजेलटोल कर्म बहादरुको घर सम्म बाटो        300,000  

६७ युवराज चुडालको घर देखख रहपाल टोल सम्म       200,000  

६८ जनता प्रा वव पस्श्चम कल्भटम तनमामर्  1,000,000 

६९ बैराती बााँध कल्भटम ढलाई तथा सडक तनमामर् 500,000 

जम्मा  127,200,000  

  

  

  



यसरी आ.ब. २०७६/७७ मा व्यय तर्म  चालु एकमुष्ठ १५ करोड नगरस्तरीय योजना तथा कायमक्रम १२ करोड 

७२ लाख वडास्तरीय पुाँस्जगत खचम तर्म  १० करोड १० लाख आ.ब. २०७५/७६ मा ठेक्का लाधग क्रमागत 

योजनाहरुमा भुक्तानी ठदनुपने पुाँस्जगत खचम रु ८ करोड ६९ लाख ७२ हजार केन्र सरकार सशतम अनुदान 

२० करोड ९१ लाख सामास्जक सुरक्षा अनुदान खचम रु १८ करोड समेत गरी जम्मा ८५ करोड ५२ लाख ७२ 

हजार व्यय अनुमान पेश गरेकी छु ।   

अन्त्यमा बजेट पुर्मपाठ तयार गनम सहयोग गनुमहुने कायमपासलका सदस्यज्यूहरु कममचारी साथीहरु र अन्य 

संलग्न सबैलाई धन्यवाद ठददै ववषयगत शाखाका मध्ये प्राप्त हुन आएको आ.ब. २०७६/७७ का कायमक्रमहरु 

यसै साथ पेश गरेकी छु । वडास्तरीय योजना तथा कायमक्रमहरु अको बैठकमा पेश गनेछु ।    

 


