
हार्दिक नमस्कार 



 

आ.व. २०७७/०७८ को 

प्रगर्त सर्मक्षा 

 

  र्तनाउ पार्िका   

गाउँ कायिपार्िकाको 

कायाििय 

दोभान, पाल्पा 

 

सनु्दर प्रसाद शे्रष्ठ 

प्रमुख प्रशासर्कय 

अर्धकृत 

र्मर्त २०७८।०७।२८ 

 
 





• कायािियको पररचय 

•  आ.ब. २०७७।०७८ को िक्ष्य तथा प्रगर्त 

र्ववरण 

•  आन्तररक आयको र्ववरण 

•  आ.व.२०७७।०७८ का अनकरणीय 

उपिब्धीहरु 

•  समस्या तथा चुनौतीहरु 

•  केन्र प्रदेश र र्जल्िासगँको अपेक्षा 

प्रस्ततुतका तिषयवस्तहुरु 



 ततनाउ गाउँऩातऱकाको संक्षऺप्त ऩररचय 

• सार्वकका कचि, दोभान, कोिडाँडा र मस्याम गा.र्व.स. पुनिसरंचना भई ६ 

वडामा र्वभाजन रहेको छ  

• २०२ वगि र्क.र्म.के्षत्रफि, ४,२०६ घरधुरी, २२,९७२ जनसखं्या रहेको छ । (स्रोत  

वास सभे, २०७७)  

• मगर जार्त ७५% दर्ित जार्त १२%, वाहुन, के्षत्री, नेवार, गुरुङ्ग, कुमाि, 

थकािी िगायतका अन्य जार्त १३%, र १ घरधुरी िोपोन्मुख पत्थरकट्टा 

(कुशवार्डया) 

• पौरार्णक इर्तहास बोकेको पाल्पा र्जल्िाको प्रर्सद्ध र्तनाउ नदीको नामबाट 

नामाङ्र्कत र्तनाउ गाउँपार्िका पाल्पा तानसेनबाट ३४ र्कमी दर्क्षणमा र 

बुटवि शहरबाट कररब ५ र्कमी उत्तरमा अवर्स्थत र्तनाउ गाउँकायिपार्िकाको 

कायाििय रहेको छ । 

• र्तनाउ गाउँपार्िकामा र्सद्धबाबा मर्न्दर,सत्यवर्त मर्न्दर तथा ताि, सकेुताि, 

जर्न्तिुङ्ग भ्युपोइन्ट, मरामकोट भ्युउपोइन्ट, उजुरर्स ँपाकि , नुवाकोट सास्कृर्तक 

डविी, ररङ्गर्सङ्ग िेक, अर्वरि पाकि  र रानीझरना जस्ता पयिटकीय स्थिहरु 

रहेका छन ्। 

 
 
 



 ततनाउ गाउँऩातऱकाद्धारा सम्ऩन्न गररएको अनकुरणीय काययहरु 
 

• र्तनाउ गाउँपार्िकाको प्रशासर्नक भवन र्नमािण सम्पन्न गररएको। 

• वडा नं ५ को वडा कायाििय भवन सम्पन्न गररएको । 

• वडा नं ३,४ र ६ को वडा भवन ०७८।०७९ मा सम्पन्न हुने गरर र्नमािण 

सुरु गएको । 

• पार्िका स्तरीय १० वेडको कोर्भड अस्पताि स्थापना गरर ३६ जना 

कोर्भड संक्रर्मतहरुिाई भनाि गरर उपचार गररएको । 

• कोर्भड १९ बाट संक्रर्मत ३०५ जनािाई रु. ३००० दरिे पोषण भत्ता 

राहत स्वरुप र्वतरण गररएको । 

• यसै बषि २ वटा सामुदार्यक स्वास््य इकाई स्थापना र सञ्चािन 

• चरचरेमा हाइवे साविजर्नक शौचािय र्नमािण सम्पन्न गररएको। 

• नागररक आरोग्य केन्र दोभानमा स्थापना गरर सञ्चािन गररएको । 

• गररबी र्नवारण कायिक्रम सञ्चािनका िार्ग साझा सुर्वधा केन्र 

स्थापना गररएको । 

• ११५ जना कृषकहरुिाई र्मर्नर्टिर र्वतरण गररएको ।  

 
 
 
 
 
 
 



आ.ब. २०७७।०७८ को िक्ष्य र प्रगर्त र्ववरण     Conti….. 

क्रस श्रोत जम्मा बजेट िक्ष्य खचि बजेट खचि प्रर्तशत 

१ आर्थिक र्िकास ५,४७,३३,८७७ १००% ४,२८,८२,०९१ ७८.३४% 
२ कृर्ि २,९२,९७,३९७ १००% २,२१,५२,३१३ ७५.६१% 
३ उद्योग ५१,४४,०८० १००% ३३,७८,००३ ६५.६७% 
४ पयिटन १,०८,८२,००० १००% १,०३,३९,१८९ ९५.०१% 
५ सहकारी ४,९०,००० १००% ८२,०९९ १६.७५% 
६ जलस्रोत तथा र्सचाई ५०,४३,४०० १००% ४९,३०,७१७ ९७.७७% 
७ पशपुर्छछ र्िकास ३५,७७,००० १००% १९,९९,७७० ५५.९१% 
८ भमुी व्यिस्था ३,००,००० १००% 0 ०% 
९ सामार्जक र्िकास २५,८८,४९,३०० १००% २१,२९,५६,०६८।८० ८२.२७% 

१० र्शक्षा १७,३०,१२,९०0 १००% १५,५१,६६,२०८ ८९.६८% 
११ स्िास््य ३,५१,२०,००० १००% १,९७,५९,८२६।८० ५६.२६% 
१२ खानेपानी तथा सरसफाई ३,०६,१९,६०० १००% २,१३,८४,६१५ ६९.८४% 
१३ भािा तथा सस्कृर्त ८,५२,६०० १००% ७,१८,१९९ ८४.२४% 
१४ लैर्गङ्ग समनता तथा समािेर्शकरण १३,८०,००० १००% ८,३६,९५० ६०.६५% 
१५ यिुा तथा खेलकुड ८४,७८,२०० १००% ५९,९४,७४७ ७०.७% 
१६ सामार्जक सरुक्षा तथा सरक्षण ९३,८६,००० १००% ९०,९५,५२३ ९६.९१% 
१७ पिुािधार र्िकास १५,४९,९९,६४० १००% ११,३६,७५,९२७ ७३.३४% 



क्रस श्रोत जम्मा बजेट िक्ष्य खचि बजेट खचि प्रर्तशत 

१८ यातायात पिुािधार ७,०९,१२,२०० १००% ३,९५,२३,९३३ ५५.७४% 

१९ भिन, आिास तथा सहकारी र्िकास ७,२०,३०,०२० १००% ६,३२,३३,३८८ ८७.७९% 

२० उजाि ३,६७,५०० १००% ३,१८,५०० ८६.६७% 

२१ संचार तथा सचुना प्रर्िर्ध १२,०३,९२० १००% ५,२०,३३० ४३.२२% 

२२ सम्पदा पिुािधार ८०,३६,००० १००% ७८,६८,७८६ ९७.९२% 

२३ र्बज्ञान तथा प्रर्िर्ध १९,६०,००० १००% १७,२०,९९० ८७.८१% 

२४ पनुर्नमािण ४,९०,००० १००% ४,९०,००० १००% 

२५ सशुासन तथा अछतरसम्बर्छध के्षत्र २,१९,३८,५७० १००% १,०७,५३,२६१ ४९.०२% 

२६ शार्छत तथा सवु्यिस्था ३१,००,००० १००% २७,५९,१११ ८९% 

२७ श्रम तथा रोजगारी १,१३,२३,००० १००% २४,८२,६३४ २१.९३% 

२८ योजना तजुिमा र कायािछियन २०,२६,००० १००% १३,०८,७५० ६४.५९% 

२९ अनगुमन तथा मलूयांकन १५,०९,५७० १००% ६,७१,५०५ ४४.४८% 

३० प्रशासकीय सशुासन ३९,८०,००० १००% ३५,३१,२६१ ८८.७३% 

३१ कायािलय सञ्चालन तथा प्रशासर्नक ६,९५,५७,५३४ १००% ५,८३,०४,७९८.६३ ८३.८२% 

जम्मा ५६,००,७८,९२१ १००% ४३,८५,७२,१४३.४३ ७८.३% 

आ.ब. २०७७।०७८ को िक्ष्य र प्रगर्त र्ववरण 



आ.ब.०७७।७८ को आन्तररक आयको र्बवरण 

क्रस र्शििक अनमुार्नत आय आम्दानी रु. कैर्फयत 

! रोयल्टी १,२५,००,००० १,२४,५७,४३३ 

@ भूर्मकर/मािपोत ३,००,००० ५०,७३,४४१ 
  

# व्यवसाय कर १,००,००० १२,५०० 

$ घर बहािकर १,००,००० १६,६१४.२० 

% वहाि र्बटौरी कर १०,००,००० १२,९२३ 
  

^ पयिटन शुल्क १,००,००० १,५०,००० 
  

& अन्य र्बर्क्रबाट प्राप्त रकम १,५०,००० ६,१३,४९५ 
  

* नक्सापास दस्तुर ५०,००० ० 
  

( र्सफाररस दस्तुर २,००,००० ९९,५२० 
  

!) ब्यर्िगत घटना दताि दस्तुर २५,००० ११,६०० 
  

!! ब्यवसाय रर्जषे्टशन दस्तुर ३,००,००० १,७८,४६० 
  

!@ प्रशासर्नक दण्ड,जररवाना र जफत २,००,००० २५,००० 
  

!# प्रदूषण र्नयन्त्रण शुल्क २,००,००,००० १,०९,४२,२३८.७८ 
  

!$ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ५५,११,४९० ९,०४० 

!% अन्य दस्तुर १ ९३,५१,१३०.६४ 

!^ सेवामुिक र्नकायबाट प्राप्त िाभांश ४,००,००० ० 

!& अन्य राजस्व ५०,००,००० ९४,३३४ 
  

!* बेरुजु १०,००,००० २,३६,९४५ 

!( बैकँ मौज्दात २,५०,००,००० २४९,६६,१७३.८० 

@) अन्य संस्थाबाट आन्तररक अनुदान ६५,००,००० ६४,४५,३४७ 

  
 जम्मा रकम ७,८४,३६,४९१ ७,०६,९६,१९५.४२ 

  



आ.ब.०७७।७८ को प्रगर्त र्बवरण 

क्र.स. र्शषिक  अनुमार्नत आय(रु.हजारमा) खचि (रु.हजारमा) खचि प्रर्तशत 

१ चाल ुखचि २३,२,८५१ १,९१,४७८ ८२.२३% 

२ पुंर्जगत खचि ३,२७,२२७ २,४७,०९३  ७५.५१% 

  
जम्मा रकम ५६००७८ ४३८५७२ ७८.३% 

http://adioma.com


आ.ब.०७७।७८ को संर्घय ससति अनदुान प्रगर्त र्बिरण 

क्र.स. र्शषिक  जम्मा बजेट (रु.हजारमा) खचि बजेट(रु.हजारमा) खचि प्रर्तशत 

१ चाल ुखचि १५४९५५ १२७६९४ ८२.४०% 

२ पुुँजीगत खचि ९६२५८ ५४६०५  ५६.७३% 

  

जम्मा २५१२१३ ४३८५७२ ७२.५६% 

क्र.स र्शषिक  जम्मा बजेट (रु.हजारमा) 

खचि 

बजेट(रु.हजारमा) खचि प्रर्तशत कैर्फयत 

१ पुुँजीगत खचि २००० १६०.०१ ८०.०१% 

आ.ब.०७७।७८ को सरं्घय र्बशेि अनदुान प्रगर्त र्ििरण 

आ.ब.०७७।७८ को प्रदशे ससति अनदुान प्रगर्त र्बिरण 

क्र.स र्शषिक  जम्मा बजेट (रु.हजारमा) खचि बजेट(रु.हजारमा) खचि प्रर्तशत 

१ चाल ुखचि ६३०० ५९३१ ९४. % 

१ पुुँजीगत खचि २०५.५ १७९.१२ ८७.१% 

जम्मा २६८.५० २३८.४३ ८८.८% 



र्बियगत के्षत्र अनसुार प्रगर्त सर्मक्षा 

तिषयगत ऺेत्र 

आतथयक 
तिकास 

भौततक 
तिकास 

िन तथा 
िातािरण 

सामाक्षिक 
तिकास 

संस्थागत 
तिकास तथा 
शसुासन 



 

जम्मा बजेट  

रु. ६१,८५,२४२ 

 

 खचि बजेट  

रु. ५३,०३,२४२. 

 

खचि प्रर्तशत 

८५.७४% 

 

स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम 

सम्पन्न योजनाहरु 



 

जम्मा बजेट  

रु. ३८,००,००० 

 

खचि बजेट रु. 

३०,८६,००० 

खचि प्रर्तशत 

८१.२२% 

 िघु उद्यम र्वकास कायिक्रम 

सम्पन्न योजनाहरु 



८८ िटा सडक स्तरोउछनर्त 

 २८ वटा खानेपानी 

योजना सम्पन्न 

४५ वटा र्संचाई योजना 

सम्पन्न 

२० वटा र्शक्षा सम्बन्धी 

योजना सम्पन्न 

३२ वटा भवन र्नमािण 

सम्पन्न 

   भौर्तक पूवािधार र्बकास 

सम्पन्न योजनाहरु 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

गाउँपार्िका प्रशासर्नक भवन 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

साविजर्नक शौचािय (चरचरे) 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

सडक स्तरउन्नती  



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

सडक स्तरउन्नती  



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

वडा भवन (चरचरे) 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 
सभा हऱ 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 
तऱफ्टीङ्ग खानेऩानी 



भौर्तक पूवािधार र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 
कोर्भड अस्पताल 

 ufpFkflnsf / ;d'bfosf] ;Do'Qm nufgLdf lgld{t sf]le8 c:ktfn 



आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 
कृर्ि र्बकास कायिक्रममा प्रर्िर्ध हस्तारण कायिक्रम 



आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि { 
कृर्ि र्बकास कायिक्रमका 

र्मनीर्टलर र्ितरण कायिक्रम मौरी सर्हतको घार र्ितरण कायिक्रम 



आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

कृर्ि र्बकास कायिक्रमका 



आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

पश ुर्बकास कायिक्रम 

बङ्गरुको बच्चा र्ितरण बाख्रा र्ितरण कायिक्रम 



     जछतीलङ्ुग पाक {      मरामकोट भ्यपुोइछट   

आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

पयिटन र्बकास कायिक्रम 



अर्बरल पाकि मा बाल उद्यन      cla/n kfs{ 

आर्थिक र्बकास तफि  अनुकरणीय कायि 

पयिटन र्बकास कायिक्रम 



नसिरी र्नमािण बकृ्षारोपणका लागी तयार र्बरुिाहरु 

बन तथा वातावरण र्बकास 

बन तथा िातािरण कायिक्रम 



फुसको छाना रर्हत गाउँपार्िका कायिक्रमका 



जम्मा बजेट रु १,६४,४९,३०० 

खचि प्रर्तशत  ४६.०७% 

जम्मा खचि बजेट रु ७५,७८,७०३ 

औित प्रर्त ब्यर्ि रोजगारी पाएको औित प्रर्त 

ब्यर्ि रोजगारी पाएको र्दन ६१ र्दनदन ६१ र्दन 

प्रधानमन्त्त्री रोिगार काययक्रमको अवस्था 

जम्मा रोजगारी पाएका ब्यर्िहरु 

२५७ जना  



प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको सम्पन्न योजना 

र्झगांमारा ठूर्िउदांग मोटरबाटो नािी र्नमािण 



प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको सम्पन्न योजना 

 पाटन भकारलङ्ुग गोरेटोबाटो ममित 



जम्मा बजेट  

रु ६०,००,००० 

 जम्मा खचि बजेट रु 

५,७२८,६९७ 

खचि प्रर्तशत 

९५.३४% 

मुख्यमर्न्त्र ग्रार्मण र्वकास तथा रोजगार कायिक्रम 

 

 

 

सम्पछन कायिक्रम 

 
 
 



 भौगोर्िक र्बकटताको कारण बाहै्र मर्हना यातायात सुचारु हुन नसक्दा र्बकास र्नमािण कायिमा कठीनाई  

 कोर्भड – १९ को कारणिे स्थानीय तहको सामार्जक, आर्थिक, भौर्तक, प्रशासर्नक तथा दैर्नक गर्तर्बर्धमा 

प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । 

 बाढी, पर्हरोको कारण आर्थिक बषिको सुरुवातबाटै योजनाका कायि अगाडी बढाउन नसर्कएको अवस्था 

 गाउँपार्िकाको अर्धकाम्स भाग चुरे के्षत्रमा पने भएकोिे र्नमािण गररएका संरचना बर्ढ के्षर्त हुने, खर्चििो हुने 

अवस्था  

 साझा अर्धकार के्षत्रर्भत्र पने राजश्व र दस्तुरको र्वषयमा अन्यौिता हुनािे राजश्व बरृ्द्ध र संकिनमा समस्या 

 र्जल्िा दर अनुसार भन्दा ढुवानी तथा र्मत्री ज्यामीको दर रेट बार्ढ हुन जादा योजना कायिन्वयनमा कर्ठनाई 

 िगडाउनका कारण फिाम तथा स्टीि पोिको मुल्यमा भारी मुल्यबरृ्द्धका कारण योजना कायिन्वयनमा कर्ठनाइ 

 संघीयता कायािन्वयनको र्शिर्शिामा पूणि अभ्यष्त नभईसकेको अवस्था हुनािे स्थानीयको र्नर्तगत र्नणिय र 

कमिचारीहरुको कायि सम्पादनको क्षमता जर्त उच्च हुनुपने हो सो हुन नसकेको ।  

 आ.व. २०७७।७८ मा कोर्भड १९ को त्रास, देशब्यापी िकडाउन, स्थानीय िकडाउन तथा र्बर्वध अवरोधका 

बाबजुत पर्न र्तनाउ गाउँपार्िकािे ७८% भन्दा बढी र्वर्त्तय प्रगती हार्सि गनि सकेकोमा सन्तोषजनक प्रगती 

मान्न सर्कने अवस्था छ । 

समस्या तथा चुनौती 



समयमा बजेट र्नकासा भएमा योजना कायािन्वयनमा सहजता हुने 

  केन्र तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने कायिक्रम तथा योजनाको र्नणिय आर्थिक बषिको 

शुरुवातमा नै हुनु पने । 

 र्बर्भन्न र्बषयसगँ सम्बर्न्धत र्नदेर्शका, कायिर्बर्ध तथा मापदण्डहरु समयमा 

नै उपिब्ध गराउनुपने  

 

केन्र, प्रदेश र र्जल्िासगँको अपेक्षा 



धन्यबाद 


