
 

आर्थिक वर्ि २०७9/080 को 
 बजेट तथा कार्िक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मष्टा गाउँपार्िका 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

भातेखोिा, बझाङ्ग 

सदूुरपश्चिम प्रदेश 



छैठौं गाउँ सभाका सभाध्र्क्ष महोदर्,उपश्चथथत गाउँ सभाका सदथर्ज्रू्हरु,प्रमखु प्रशासकीर् 
अर्िकृत िगार्त कमिचारी ज्रू्हरु र उपश्चथथत सम्पूर्ि महानभुावहरु  

 र्स गाउँपार्िकाको सवािङ्गीर् ववकास गरी समदृ्ध गाउँपार्िका र सखुी गाउँवासी बनाउने िक्ष्र्का 
साथ  

आर्थिक बर्ि २०७9।०80 को बजेटको उद्धशे्र्हरु र्स प्रकार रहेका छन ्। 

 गाउँपार्िका र्भत्र सडक र्ातार्ात िगार्त भौर्तक पूवाििारको ववकास गरी जनताको 
जीवनथतर सहज बनाउन । 

 थवच्छ खानेपानी, थवाथ्र् क्षेत्रको पूवाििार ववकास, गरु्थतरीर् श्चशक्षामा जोड ददई समग्र 
मानव ववकासको थतरमा सिुार गनुि । 

 आिारभतू थवाथ्र् सेवा, आिारभतू श्चशक्षािाई गरु्थतरीर् बनाई थवाथ्र् तथा श्चशक्षाको 
पहुँचमा अर्भववृद्ध गनुि । 

 कृवर् तथा पशपुािन क्षेत्रको व्र्वसावर्करर् गरी थवरोजगारी सजृना गने । 

 साविजर्नक सेवािाई प्रभावकारी बनाई जनतािाई सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त ददन ु। 

 िश्चक्षत वगिहरुको क्षमता अर्भववृद्ध गरी िैंर्गक तथा सामाश्चजक सामावेशीकरर्को ववकास 
गनुि। 

आ.व. २०७8।०७9 को बजेटको प्रथार्मकरर् 

क) सडक तथा र्ातार्ात 

ख) श्चशक्षा, थवाथ्र् तथा सरसफाइ 

ग) कृवर् तथा पशसेुवा क्षेत्रको ववकास र ववथतार 

घ) वन, वतावरर् तथा ववपद व्र्वथथापन 

ङ) प्रभावकारी साविजर्नक सेवा प्रवाह र सशुासनमा जोड 

बजेट कार्िक्रम तजुिमा गदाि अविम्वन गररएका प्रमखु नीर्त र आिारहरु 

 नेपािको संवविान 

 बजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०75 



 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

 राविर् प्राकृर्तक श्रोत तथा ववत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

 अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वथथापन ऐन, २०७४ 

 उपिब्ि श्रोत तथा सािानहरु 

 जनताका माग तथा आवश्र्कताहरु 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आ.व.2077/078 को र्थाथि क्षेत्रगत बजेट र खचिको वववरर् पेश गनि चाहान्छु ।  

 

आ.व.2077/078 मा ववर्नर्ोश्चजत रु. ४२ करोड २ िाख २१ हजार मध्रे् रु ३१ करोड २४ 
िाख २६ हजार ५ सर् २२ पैसा ९ खचि भएको र्थर्ो ।ववर्नर्ोश्चजत रकमको खचि ७४ दशमिव 
३४ प्रर्तशत हनु आउन्छ । आर्थिक ववकास तफि  रु 3 करोड ४२ िाख ववर्नर्ोजन भएकोमा 3 
करोड १८ िाख ३३ हजार ७ सर् ८४ रुवपर्ाँ २० पैसा खचि भएको र्थर्ो ।कुि बजेटको 
आर्थिक ववकास तफि  ९३ दशमिव ०८ प्रर्तशत खचि भएको हनु आउछ । कुि बजेट रु.१६ 
करोड ५९ िाख २१ हजार ७ सर् ३१ रुवपर्ा ँ २५ पैसा सामाश्चजक ववकास तफि  ववर्नर्ोश्चजत 
भएकोमा रु. १६ करोड २ िाख ४८ हजार ९ सर् ९५ पैसा ६५ खचि भएकव र्थर्ो ।जनु ९६. 
५८ प्रर्तशत हनु आउछ । त्र्सैगरी पूवाििार ववकास तफि  ११ करोड ४५ िाख ८७ हजार ८ सर् 
ववर्नर्ोश्चजत बजेट मध्रे् ११ करोड ७४ िाख ६० हजार ६ सर् ६० रुपैर्ाँ खचि भएको र्थर्ो 
।रु.२ करोड ४५ िाख ८१ हजार ८० सशुासन तथा अन्तरसम्बश्चन्ित क्षेत्रमा ववर्नर्ोश्चजत भएको 
रकम मध्रे् १ करोड ९२ िाख ७७ हजार ३ सर् ३ रुपैर्ाँ खचि भएको र्थर्ो ।कार्ाििर् सञ्चािन 
तथा प्रशासर्नक ब्र्वथथा तफि  ववर्नर्ोश्चजत रकम रु.७ करो८ ३० िाख ९१ हजार ४४ पैसा ७४ 
मध्रे् ६ करोड १४ िाख ७ हजार २ सर् १५ पैसा २६ खचि भएको र्थर्ो । 

 

 र्सै गरी आर्थिक बर्ि 2078/079 को चाि ुबजेटको प्रगर्त सर्मक्षा गने अनमुर्त चाहान्छु । 

 

आ.व.2078/079 मा कुि ४२ करोड २ िाख २१ हजार ववर्नर्ोश्चजत भएकमा 2079 साि 
जेठ मसान्त सम्म रु ३१ करोड २४ िाख २६ हजार ५ सर् २२ पैसा ९ खचि भएको छ  जनु 
७४ दशमिव ३४ हनु आउन्छ । आर्थिक ववकास तफि  रु १ करोड ३९ िाख ६६ हजार 
ववर्नर्ोजन भएकोमा १ करोड १७ िाख ९७ हजार ३ सर् ६६ रुवपर्ाँ खचि भएको र्थर्ो ।कुि 



बजेटको आर्थिक ववकास तफि  ८४ दशमिव 47 प्रर्तशत खचि भएको हनु आउछ । कुि बजेट 
रु.२० करोड २८ िाख ९० हजार सामाश्चजक ववकास तफि  ववर्नर्ोश्चजत भएकोमा रु. १४ करोड 
५४ िाख ६५ हजार ७ सर् २९ पैसा २७ खचि भएको छ।जनु 71.70 प्रर्तशत हनु आउछ । 
त्र्सैगरी पूवाििार ववकास तफि  १0 करोड ४९ िाख १३ हजार ववर्नर्ोश्चजत बजेट मध्रे् ७ करोड 
४६ िाख १४ हजार ९४ रुपैर्ाँ खचि भएको छ ।रु.१ करोड 66 िाख 92 हजार  सशुासन 
तथा अन्तरसम्बश्चन्ित क्षेत्रमा ववर्नर्ोश्चजत भएको रकम मध्रे् १ करोड ३५ िाख ४१ हजार ९ सर् 
४७ रुपैर्ाँ खचि भएको छ।कार्ाििर् सञ्चािन तथा प्रशासर्नक ब्र्वथथा तफि  ववर्नर्ोश्चजत रकम रु.८ 
करोड १७ िाख ६० हजार मध्रे् ६ करोड ७० िाख ७ हजार ३ सर् ८५ पैसा १० खचि भएको 
छ ।गाउँपार्िकाको आन्तररक आर्को िक्ष्र् रु १5 िाख र्निािरर् गररएकोमा 8 िाख ६ हजार 
संकिन भएको छ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
अब म आर्थिक बर्ि 2079/080 को प्रथताववत बजेट र खचिको अनमुार्नत आर् ब्र्र्को संश्चक्षप्त 
वववरर् प्रथततु गनि गइरहेको छु । 

 

आ.व.2079/080 मा कुि 42 करोड ४ िाख ८६ हजार ववर्नर्ोश्चजन गरेको छु जनु खचि 
आम्दानीको स्रोत संघीर् शसति अनदुान, प्रदेश शसति अनदुान समार्नकरर्,राजश्व बाडफाँड,ववशेर् 
अनदुान,समपरुक अनदुान र गाउँपार्िकाको आन्तररक स्रोतबाट ब्र्होरीने छ ।र्स आ.व. मा 
गाउँपार्िकाको आन्तररक आम्दानी रु.17 िाख अनमुान गररएको छ । बजेट िाई क्षेत्रगत रुपमा 
बाडफाँड गने ब्र्वथथा र्मिार्को छु ।कृवर्ि, पशसेुवा, उद्योग र प्रर्िटन ववकासका िार्ग पक्षहरु 
समेटी आर्थिक ववकास  तफि  रु १ करोड 69 िाख 65 हजार ववर्नर्ोजन गरेको छु । त्र्सै गरर 
सामाश्चजक ववकासमा  थवाथ्र्, श्चशक्षा, पश्चिकरर्, बहकु्षेर्त्रर् पोर्र्, मवहिा बािबार्िका तथा जेष्ठ 
नागररक र थव रोजगार कार्िक्रम समेटी रु 20 करोड 28 िाख खचि हनुे अनमुान गररएको छ 
।पूवाििार ववकास तफि  रु 10 करोड 11 िाख र्बर्नर्ोजन गरेको छु ।र्सका साथै शसुासन तथा 
क्षमता ववकासका िार्ग रु 1 करोड 61 िाख 92 हजार 1 सर् 20 र्बर्नर्ोजन गरेको छु । 
कार्ाििर् सञ्चािन तथा प्रशासर्नक व्र्वथथापन तफि  कुि रु 8 करोड ३४ िाख 28 हजार 8 सर् 
80 र्बर्नर्ोजन गरेको छु ।  

 



अन्तमा नीर्त कार्िक्रम तथा बजेट तजुिमा गनिमा सहर्ोग सल्िाह र सझुाब प्रदान गनुि हनुे बजेट 
तथा कार्िक्रम तजुिमा सर्मर्त, गाउँपार्िकाका अध्र्क्ष ज्रू्, सहर्ोग गनुि हनुे सम्पूर्ि वडाका वडा 
अध्र्क्ष ज्रू्हरु, गाउँ कार्ािपार्िकाका सदथर् ज्रू्हरु, गाउँ सभाका सम्पूर्ि सदथर् ज्रू्हरु, ववर्भन्न 
राजनीर्तक दि, बजेटमा अमूल्र् सझुाव प्रथततु गनुि हनुे प्रमखु प्रशासवकर् अर्िकृत ज्रू्, ववर्र्गत 
शाखाका शाखा प्रमखु ज्रू्हरु, वडा सश्चचव ज्रू्हरु िगार्त र्स गाउँपार्िकाका सम्पूर्ि कमिचारी 
ज्रू्हरु, गाउँपार्िका अन्तगितका सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्ाििर् र संघ संथथाका प्रमखु 
ज्रू्हरु, नागररक समाज, पत्रकार सरुक्षा कमी र गाउँपार्िका बासी सम्पूर्ि आमा बवुा, दददी बवहनी, 
दाजभुाइहरु सबैिाई हाददिक कृतज्ञता ज्ञापन गदुिछु । 

   

                                                           िन्र्बाद, नमथकार 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मष्टा गाउँपार्िका 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् भातेखोिा, बझाङ्ग 

 
क्षेत्रगत बजेट तथा खचि 

आ.व २०७७/७८ को र्थाथि आम्दानी र खचि  

र्स.न क्षेत्र ववर्नर्ोजन खचि खचि % 

१ आर्थिक ववकास  3 करोड 42 िाख 3 करोड १८ िाख ३३ हजार 
७ सर् ८४ पैसा २० 

९३.०८% 

२ सामाश्चजक ववकास  16 करोड 59 िाख 21 
हजार 7 सर् 31 पैसा 25 

१६ करोड २ िाख ४८ हजार 
९ सर् ९५ पैसा ६५ 

९६.५८% 

३ पवुाििार ववकास 11 करोड 45 िाख 87 
हजार 8 सर् 

१ करोड ७४ िाख ६० हजार 
६ सर् ६० पैसा ३ 

९३.७८% 

४ सशुासन तथा 
अन्तरसम्बश्चन्ित क्षेत्र 

2 करोड 45 िाख 81 हजार 
80 

१ करोड ९२ िाख ७७ हजार 
३ सर् ३ 

७८.४२% 

५ कार्ाििर् सञ्चािन 
तथा प्रशासर्नक 

7 करोड 30 िाख 91 हजार 
44 पैसा 74 

६ करोड १४ िाख ७ हजार २ 
सर् १५ पैसा २६ 

८४.०१% 

कुि जम्मा 41 करोड 23 िाख 81 
हजार 6 सर् 55 पैसा99 

३८ करोड २ िाख २७ हजार 
९ सर् ५८ पैसा १४ 

९२.२% 

 

 

 

 

 

 

 

 



मष्टा गाउँपार्िका 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् भातेखोिा, बझाङ्ग 

 
क्षेत्रगत बजेट तथा खचि 

आ.व २०७8/७9 को चाि ुआम्दानी र खचि  

र्स.न क्षेत्र ववर्नर्ोजन खचि खचि % 

१ आर्थिक ववकास  १ करोड ३९ िाख ६६ हजार १ करोड १७ िाख ९७ 
हजार ३ सर् ६६ पैसा ७२ 

84.47% 

२ सामाश्चजक ववकास  २ करोड २८ िाख ९० हजार १४ करोड ५४ िाख ६५ 
हजार ७ सर् २९ पैसा २७ 

71.7% 

३ पवुाििार ववकास १ करोड ४९ िाख १३ हजार ७ करोड ४६ िाख १४ 
हजार ९४ 

71.12% 

४ सशुासन तथा 
अन्तरसम्बश्चन्ित 
क्षेत्र 

१ करोड ६६ िाख ९२ हजार १ करोड ३५ िाख ४१ 
हजार ९ सर् ४७ 

81.13% 

५ कार्ाििर् सञ्चािन 
तथा प्रशासर्नक 

८ करोड १७ िाख ६० हजार ६ करोड ७० िाख ७ हजार 
३ सर् ८५ पैसा १० 

८1.96% 

6 आन्तररक राजश्व    

कुि जम्मा ४२ करोड २ िाख २१ हजार ३१ करोड २४ िाख २६ 
हजार ५ सर् २२ पैसा ९ 

74.34% 

 

 

 

 

 



सभाका सदथर्ज्रू्हरु, 

अब म र्स गाउँपार्िकाको आ.व. २०७9।०80 का मखु्र् र्ोजना कार्िक्रम र बजेट 
ववर्नर्ोजनको अनमुर्त चाहान्छु । 

र्स गाउँपार्िकािे आ.व. २०७9।०८0 का िार्ग नीर्त तथा कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्न गनि 
कुि जम्मा रु ४० करोड 99 िाख 6 हजार खचि व्र्ोहोने श्रोत रहेको छ । कुि ववर्नर्ोश्चजत 
बजेटमध्रे् चाि ुतफि  रु. 29 करोड 84 िाख 57 हजार 500 सर्  अथाित 72.81 प्रर्तशत र 
पुजँीगत तफि  रु 11 करोड 14 िाख ४८ हजार ५ सर् अथाित 27.19 प्रर्तशत हनु आउँछ ।  

आ.व. २०७9।०80 को बजेट ववर्नर्ोजन 

 

  

क्र.सं
. 

क्षते्र 
आ.व.०७7/०७8 

र्थाथि 
आ.व.०७8/०79 को अनमुार्नत 

प्रर्तशत 
आ.व.०७9/०८0 

को प्रथताववत 
प्रर्तशत 

संसोर्ित अनमुान जेठ मसान्त सम्मको खचि 

१ 
चाि ुतफि  २१,९९,४०,१३० 

   
298457500 72.81 

२ पूशँ्चजगत तफि  १३,०४,००००० 
   

111448500 27.19 

  जम्मा ३५०३४०१३० 

   

409906000 100 

 

 

िन्र्वाद, नमथकार 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


