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लमलि २०७८/०३/०९ 

 

श्री दुगि बहादुर थापा 

अध्यक्ष 



सभा अध्यक्ष महोदय, 

१. नेपालको यगुान्तकारी अग्रगामी पररवततनका लागग संघीय लोकतान्त्न्िक गणतन्िात्मक शासन 
व्यवस्था स्थापना गनत ऐगतहागसक जनआन्दोलन, जनयदु्ध र सबै खालका आन्दोलन तथा 
संघर्तका क्रममा शहादत प्राप्त गनुत हनुे सम्पूणत ज्ञात अज्ञात अमर शहीदप्रगत भावपूणत श्रद्धाञ्जली 
अपतण गदतछु । शहीद, बेपत्ता तथा घाइते पररवारप्रगत सम्मान सहहत घाइतेको शीघ्र स्वास््य 
लाभको कामना गदतछु । यसैगरी राहियता, लोकतन्ि, गणतन्ि र जनजीहवकाको आन्दोलनको 
नेततृ्व गनुत हनुे सम्पूणत अग्रजहरुप्रगत उच्च सम्मान प्रकट गदतछु । हामी सम्पूणत नागररकहरुले  
राजनैगतक क्रान्त्न्त प्राप्त गरी सक्यौ, अब आगथतक क्रान्त्न्त सम्पन्न गरी समनु्नत देश र समनु्नत 
गाउँपागलका गनमातण गनुतछ र हाम्रो देवघाट समदृ्ध देवघाट भने्न नारालाई साकार पानुतछ तथापी 
आगथतक क्रान्त्न्त सम्पन्न गनतको लागग सबैले आ-आफ्नो भगूमका, न्त्जम्मेवारी र कततव्य सकुशल 
पूरा गनुत नै संघीय लोकतान्त्न्िक गणतन्िको मूल ममत हो । “गसंहदरबारको अगिकार घरघरमा” 
भन्नुको अथत पहहला केन्त्न्िकृत सोच अनरुुपराज्यले प्रदान गने  सेवा र सहुविाहरु जस्तै न्त्शक्षा, 
स्वास्थ, कृहर्, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका सगुबिाहरु  स्थानीय सरकार माफतत 
हरेक नागररकको घर-दैलोमा सहज रुपमा उपलब्ि रहेको भन्ने अवस्था हो।  

२. देशका हवगभन्न ठाउँहरुमा हालै आएको मनसनुजन्य बाढी पहहरोबाट ठुलो िनजनको क्षगत भइ 
थपु्रै घर पररवार हवस्थाहपत हवस्थाहपत हनु पगेुको यस प्राकृगतक संकटको घडीमा म मेरो 
व्यक्तीगत र देवघाट गाँउपागलकाबासीको तफत बाट िैयत रहन आग्रह गदतछु । 

३. हवश्वव्यापी रुपमा फैगलएको नयाँ भेररयन्ट सहहतको कोगभड -१९ को महामारीबाट देवघाट ५ 
बस्ने १ जना नागररकले जीवन गमुाउन ुभएको हुँदा गनज र स्वदेश तथा हवदेशमा जीवन 
गमुाउन ुभएका सम्पूणत दददीबहहनी तथा दाजभुाइप्रगत भावपूणत श्रद्धाञ्जली अपतण गदै शोकाकुल 
पररवाजनप्रगत गहहरो समवेदना व्यक्त गदतछु । कोगभड - १९ बाट स्वदेश तथा हवदेशमा 
संक्रगमत हनु ुभएका सबै नेपाली दददीबहहनी तथा दाजभुाइको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना 
गदतछु ।  

४. कोगभड-१९ को महामारीबाट सबै नागररकलाई सरुन्त्क्षत राख्न लागू गररएको लकडाउनको पणूत 
पररपालना गनुत भएकोमा सबैमा िन्यवाद व्यक्त गदतछु । आगामी ददनमा पगन यस महामारीबाट 
बच्न सरकारले चाल्ने हरेक कदममा गनरन्तर साथ र समथतन पाइरहने हवश्वास गलएको छु ।  

५. संकटको यस घडीमा एकजटु भई महामारीको रोकथाम, गनयन्िण र उपचारको कायतमा 
अग्रपन्त्ततमा अहोराि खहटन ुहनुे गाउँपागलकाका सम्पूणत स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, खानेपानी 
तथा सरसफाइकमी, उपभोक्ता सगमगत, एम्बलेुन्स चालक लगायत रािसेवक कमतचारीहरुको 



योगदानको उच्च प्रशंशा गदतछु । जोन्त्खमपूणत यस पररन्त्स्थगतमा आ-आफ्नो तहबाट खहटन ुहनुे 
जनप्रगतगनगि, राजनीगतक दल, सञ्चारकमी, उद्योगी, व्यवसायी, गनजी क्षेि, नागररक समाज, 
स्वयंसेवक लगायत सबै व्यन्त्क्त तथा संघसंस्थालाई िन्यवाद व्यक्त गदतछु । गाउँपागलकाले 
स्थापना गरेको स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा स्वैन्त्च्छक रुपमा नगद योगदान गनुत 
हनुे बैङ्क तथा हवत्तीय संस्था, व्यन्त्क्त तथा अन्य संघसंस्था एवं स्वास््य सामग्री तथा न्त्जन्सी 
सामान सहयोग गनुत हनुे सबै महानभुावप्रगत आभार प्रकट गदतछु ।  

६. हरेक आगथतक वर्तको नीगत, कायतक्रम तथा बजेट सहभागगतात्मक रुपमा तथा 
सरोकारवालाहरुको राय सझुाव सहहत समेटेर यथाथतपरक तथा पारदशी रुपमा तयार गने र 
सोही अनसुार कायातन्वयन गररएको  व्यहोरा अवगत गराउँदछु । यसै क्रममा आगामी आगथतक 
वर्त २०७८/०७९ को नीगत तथा कायतक्रम सबै जनप्रगतगनगि, कमतचारी, राजनैगतक दल, 
सरोकारवालाहरु समेतको अमूल्य रचनात्मक सझुाव संकलन गरी तजुतमा गररएको  छ । 

७. हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैगलएको कोरोना भाइरस रोग (कोगभड - १९) को संक्रमणबाट 
मानव सभ्यता र मानव जातीमागथ नै अकल्पनीय संकट आइपरेको छ । प्रस्ततु नीगत तथा 
कायतक्रमले कोगभड-१९ बाट मानव जीवन रक्षा गने र महामारीबाट न्त्शगथल अथततन्िलाई 
चलायमान बनाउने मूल लक्ष्य गलई नीगत तथा कायतक्रम तजुतमा गररएको  छ ।   

 

८. सीगमत स्रोत र सािनको अगिकतम पररचालन गरी गाउँपागलकाको सवातङ्गीण हवकास गने स्पष्ट 
दृहष्टकोण, गन्तव्य र लक्ष्य सहहत गाउँपागलका तीब्र गगतमा अगागड बहढरहेको अवस्थामा कोगभड 
-१९ को संक्रमणको सामना गनुत पदात गाउँपागलकाको सेवा प्रवाह, हवकास गनमातण लगायतका 
समग्र गगतहवगि प्रभाहवत भएका छन । यस हवर्म पररन्त्स्थगतमा स्थानीय सरकारले हागसल 
गरेका केही महत्वपूणत उपलन्त्ब्िहरु समीक्षा, अवसर र चनुौतीहरु सम्मागनत सभा समक्ष प्रस्ततु 
गनत चाहन्छु । 

१.२. समीक्षा 
१.२.१. हवद्यमान अवस्थाको समीक्षा 
सबल पक्ष 

• देवघाट क्षेि हहन्दहुरुको पावन पणु्य भगूम भएकोले िागमतक पयतटन प्रवद्धतन गनत सहकने प्रचरु 
सम्भावना भएको ।   

• स्थानीय मौगलक कला संस्कृगतको प्रवद्धतन र हवकास माफत त जनताहरुको ददगो हवकासका लागग 
आिार तयार गनत सहकने सम्भावना रहेको ।  



• हवकासका पूवातिारहरुको हवस्तार गरी स्थानीय जनताहरुको सावतजगनक सेवा प्रवाहमा सहजता 
हनुे अवस्था रहेको ।   

• गाउँपागलकाको सडक संजाल हवकास हनुे क्रममा रहेको ।  

• प्राकृगतक श्रोत सािनहरुको प्रचरु मािामा उपयोग गरी गाउँपागलकाको आगथतक क्षेिमा अगभबहृद्ध 
ल्याउन सहकने अवस्था रहेको ।  

• भौगोगलक हवहविता कृहर्का लागग उपयकु्त माटो र हावापानी एबं  हवशाल क्षेि भएकोले हवगभन्न 
कृहर् पकेट क्षेिहरु हवस्तार गनत सहकएको ।  

• नदीहरुमा रयान्त्फ्टङ व्यवसाय, ररसोटतहरुको संचालन तथा साहगसक पयतटनका लागग पयातप्त 
ठाउँहरु रहेको । 

 

 

 

कमजोर पक्ष 

• सडक तथा यातायात पहुंचको कमी तथा चाल ुअवस्थाका सडक मागत वर्ाततका कारण भत्कन 
गई पटक-पटक ममतत-सम्भार गनुत पने अवस्था । 

• हवकास योजनाहरु सञ्चालनको लागग एहककृत संस्कारको हवकास नहनु ु।  

• भौगोगलक हवकटता ।  

• सामान्त्जक तथा आगथतक हवपन्नता । 

• आन्तरीक श्रोतको न्यूनता, श्रोत पहहचान र पररचालनमा कदठनाइ । 

• वेरोजगारी तथा अित वेरोजगारी अवस्था । 

• प्राहवगिक तथा मानहवय संसािनको उपयोगमा कमी । 

• हवकासमा गनजीक्षेिको न्यनु सहभागगता । 

• जनसहभागगता जटुाउन कठीन । 

• यथान्त्स्थगतवादी सोच । 

• सावतजगनक कायतमा अपनत्व भावनाको कमी ।  

• राजश्व संकलनमा बािा व्यविान ।  

अवसरहरु 

• कृहर् तथा पश ुक्षेिको हवकास एवं व्यवसाहयकरण, हवहवगिकरण, बजारीकरण 

• तरकारी, फलफूल खेतीका लागग उपयकु्त भौगोगलक न्त्स्थगत हावापानी र माटो 



• कृहर् तथा पशजुन्य वस्तहुरूको व्यवसाहयकरण, हवहवगिकरण, बजारीकरण 

• अगातगनक कृहर् क्षेिलाई प्रबद्धतन तथा प्राङ्गाररक मल, गबउ उत्पादन 

• भौगोगलक हवहवगिकरण,उपलव्ि स्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन  

• मागको आिारमा हवद्यतु सेवाको हवस्तार 

• हवकासमा लागत सहभागगता, जनसहभागगता प्रवद्धतन 

• पयतटन पूवातिार हवकास तथा प्रवतद्धनको उपलब्िता  

• वन जंगल तथा जडीवटुीजन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग  

• स्थानीय कच्चा पदाथतमा आिारीत साना तथा घरेल ुउद्योग हवकासको राम्रो सम्भावना ।  

• िागमतक, प्राकृगतक र संस्कृगतको पयतटकीय क्षेिको रूपमा हवकास गनत सहकने न्त्स्थगत । 

• सहकारीताको माध्यमबाट सामान्त्जक तथा आगथतक हवकास गनत सहकने सम्भावना । 

• उद्यमन्त्शलताको प्रवद्धतन,होम स्टेको राम्रो सम्भावना ।  

• सेती, गिशलुी र कालीगण्डकी नदीमा Rafting र Motor Boat को सम्भावना भएको ।  

• छरछरे झरनामा क्नायोगनङ्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट आन्तररक पयतटन क्षेिमा बढवा ददन 
सहकने । 

• ऐगतहागसक प्याउली गढी र गसंच्याङ्ग गढी संरक्षण तथा प्रचार प्रसार ।  

• शान्त वातावरण, हररयाली, नेपालको राहिय फूल लालीगुरँास प्रशस्त पाइने, हहमाल, पहाड र 
तराई दृश्यावलोकन गनत सहकने मनोरम घण्टाचलुी पयतटन क्षेि रहेको ।  

चनुौतीहरु  

• हवकासको क्रममा पछाडी परेका वगत तथा समदुायलाई हवकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने,  

• उत्पादनशील क्षेिमा लगानी अगभबहृद्ध गरी आगथतक गगतहवगिहरुको माध्यम रोजगारी हवस्तार 
गने,  

• कृहर् क्षेिको व्यवसाहयहककरण र आिगुनहककरण गने,  

• प्रभावकारी प्रशासन संयन्ि, हवत्तीय अनशुासन तथा पारदन्त्शतता प्रवद्धतन गरी सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारीता कायम गने,  

• पयतटन हवकासबाट प्राप्त लाभहरुलाई गाँउपागलकाका ग्रागमण क्षेिसम्म परु् याउने,  

• देविाट पगबिस्थलको संरक्षण गदै वातावरणीय सन्तलुनलाई कायम राख्न,े  

• जलवाय ुपररवततन तथा बाढीको नकरात्मक असरबाट नदीजन्य कटान हनु जोगाई देविाटको 
मनोरमता कायम गरर राख्न,े  



• हररत भौगतक पूवातिारको हवकासमा लगानी वहृद्ध गने तथा सामान्त्जक हवकासलाई संस्थागत 
गरी अपेन्त्क्षत हवकासको प्रगतफल हागसल गने  

• आन्तररक आयको दायरालाई फराहकलो बनाउन े

• ददगो हवकासका लक्ष्यहरुको आन्तररकीकरण, राहिय, प्रादेन्त्शक र स्थानीय समाबेशी आगथतक, 
सामान्त्जक तथा पयातवरणीय हवकास बीच सन्तलुन कायम गरी नेपालको संहविानले गलएको 
पररकल्पना साकार गने    

• आन्तररक ब्यवस्थापनलाई सशुासनमैिी बनाई संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सदुृहढकरण गने 
लगायतका चनुौतीहरु हाम्रो साम ुरहेका छन । 

 १.२.२ चाल ुआ.व.को नीगत तथा कायतक्रमको समीक्षा  

चाल ुआगथतक वर्त २०७७/०७८ मा देवघाट गाउँपागलकाले सम्पादन गरेका महत्वपूणत कायतहरु 
र गाउँपागलकाले क्षेिगत रुपमा सम्पादन गरेका महत्वपूणत कायतहरुुः 

क) आगथतक क्षिेुः उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध गनत एक वडा एक नमूना गाउँ घोर्णा गरी 
कायातन्वयनमा रहेको छ र वस्तीहरुमा कृहर् पकेट क्षेिहरु समेत घोर्णा गररएको छ ।   

१. पयतटनुः 
• आन्तररक पयतटन प्रवद्धतनका लागग छरछरे झरना महोत्सव २०७७ सम्पन्न गररएको र 

सो क्षेि संरक्षणका लागग भौगतक संरचनाको गनमातण कायत सम्पन्न भएको छ 

• घण्टाचलुी पयतटन क्षेि हवकासका लागग संघीय सरकारबाट समपरुक अन्तगतत रु. ५ 
करोड हवगनयोजन भई सो गनमातणको लागग DPR गनमातण सहहत ठेक्का प्रहक्रया अगागड 
बढेको छ । 

• प्याउली गढी संरक्षणको लागग देवघाट गाउँपागलकाको पहलमा संघ सरकारबाट १५ 
लाख बजेट हवगनयोजन भएकोमा सो कायत भईरहेको छ ।  

• आन्तररक पयतटन प्रवद्धतनका लागग सामदुाहयक होम स्टेको प्रबद्धतन कायतक्रम सञ्चालन 
गररएको  ।  

२. कृहर्ुः 
• अगातगनक कृहर् कायतहवगि, २०७७ तजुतमा भएको । 

• एक घर एक करेसाबारी कायतक्रम अन्तगतत सम्पणुत वडामा ७/८ हकगसमका तरकारी 
गबउ गबजर हवतरण गरी कृर्कको करेसामा नसतरी व्यवस्थापन गररएको । 

• देवघाट वडा नं. ५ को आल ुपकेट क्षेिमा ५०% अनदुानमा आलकुो हवउ हवतरण 
गररएको । 



• IPM कृर्क पाठशाला देवघाट ५ कागलमाटीमा सम्पन्न भएको छ । 

• गमगत २०७७ मंसरर २५ र २६ गते कोटवैदीमा कृहर् तथा पश ुमेला प्रदशतनी कायतक्रम 
सम्पन्न गररएको छ । 

• गमगत २०७७ पौर् ११ र १२ गते गछपगछपेमा कृहर् आिारभतू पिकाररता तागलम 
सम्पन्न गररएको छ । 

• सनु्तला पकेट कायतक्रम (रोग हकरा पहहचान, गनयन्िण तथा मलखाद व्यवस्थापन र 
बगैंचा व्यवस्थापन) 

• क्वारेन्त्न्टनमा रही घरमै बसी बेरोजगार कृर्कहरुलाई प्रहवगि हस्तान्तरण कायतक्रम 
अन्तगतत देवघाट गा.पा. वडा नं. २ को कराँददप र वडा नं. ४ को गसंच्याङ्गमा कृहर् 
तागलम तथा सामाग्री हस्तान्तरण गररएको छ । 

• फलफूल पकेट कायतक्रम (रोग, हकरा पहहचान गनयन्िण तथा गड्यौंला मल व्यवस्थापन 
एवं बगैंचा व्यवस्थापन अन्तगतत देवघाट गा.पा.को वडा नं. १, ४ र ५ को तल्लो 
भागलाई समेटेर व्यावसाहयक खेती प्रणाली सम्बन्िी तागलम एवं कृहर् सामाग्री हवतरण 
गररएको छ । 

• हवर्ादी रहहत अगातगनक खेतीमा जोड ददईएको ।  

• उन्नत वाली गबउ र फलफूल हवरुवा हवतरण कायतक्रम ५ वटै वडामा सञ्चालनमा रहेको 
छ ।  

• भकारो सिुार कायतक्रम सञ्चालन गररएको छ ।  

• ३ ददने मौरी पालन तागलम देवघाट ३ गछपगछपे भञ्ज्याङ्गमा सञ्चालन ।  

• अमेररकन फौजी हकरा महामारी रोकथामको लागग तत्काल हकसानहरुलाई गनशलु्क 
हवर्ादी उपलब्ि गराई महामारीको उच्च जोन्त्खमलाई कम गररएको छ । 

• माटो जाँच न्त्शहवर सञ्चालन गररएको छ ।  

३. पश ुस्वास््युः 
• वडा नं. १ कोटा, वडा नं. २ खाल्टे, वडा नं. ३ साराङघाट, वडा नं. ४ गाईघाट र 

वडा नं. ५ देवघाटमा हहउँदे घाँस हवउ हवतरण गररएको । 

• गाईभैंसी पालनका लागग वडा नं. १ कोटा र वडा नं. २ खाल्टेमा ३ ददने तागलम 
सम्पन्न गररएको । 

• गाउँपागलका अन्तगततका प्रत्येक वडाका ५ जना उत्कृष्ठ कृर्क गरी जम्मा ९५ जनालाई 
परुस्कार हवतरण गररएको । 



• देवघाट १ कोटामा पश ुहवकास फाममा नसतरी स्थापना गररएको । 

• गाई भैंसी गरी जम्मा १०८१ वटा कृगिम गभातिान कायत गररएको  ।  

• गोठ/भकारो सिुार कायतक्रम अन्तगतत प्रत्येक वडाका १०/१० जना न्यून आय भएका 
कृर्कहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाएको ।   

• स्थानीय जातको कुखरुा प्रबद्धतन कायतक्रम अन्तगतत २००० चल्ला देवघाट गा.पा. 
अन्तगततका ८ वटै होमस्टेहरुमा हवतरण गररएको  ।  

• ६ वटा बाख्रा पालन पकेट क्षेि रहेकोमा गछपगछपे भञ्ज्याङ्गमा १ वटा बाख्रा पालन 
पकेट क्षेि घोर्णा गरी ३ ददने बाख्रा पालन तागलम सम्पन्न । 

• बाख्रा पालन पकेट क्षेिमा २१ वटा बोयर जातको उन्नत बोका गन:शलु्क हवतरण 
गररएको  । 

• प्रत्येक बाख्रा पालन पकेट क्षेिमा रु. २ लाख रकम बराबरको और्िी गन:शलु्क 
हवतरण गररएको  ।  

• गाईको साना व्यवसाय कृहर् उत्पादन पकेट हवकास कायतक्रम देवघाट ५ मा सञ्चालन 
गररएको । 

• पश ुस्वास््य न्त्शहवर २ स्थानमा सम्पन्न गररएको । 

• जै घाँस तथा भूँई घाँस हवतरण जारी रहेको ।  

४. उद्योग/वान्त्णज्य: 
• उद्यमशीलता हवकास तागलम सञ्चालन गररएको । 

• प्राकृगतक रेसाजन्य पदाथत (थाकल) बाट गनगमतत झोला, टोपी लगायतका सामाग्री 
बनाउने तागलम सञ्चालन गररएको । 

• गसलाइ कटाई तागलम सञ्चालन गररएको । 

• चरुा बनाउने तागलम सञ्चालन गररएको ।  

• मखमलमा पोते भने तागलम सञ्चालन गररएको । 

• मौरीपालन तागलम सञ्चालन गररएको । 

• बाँसबाट गनगमतत घरायसी सामाग्री गनमातण तागलम सञ्चालन गररएको । 

• घरेल ुकायातलयसँग समन्वय गरी प्लन्त्म्बङ्ग तागलम सञ्चालन गररएको । 

• घरेल ुकायातलयसँग समन्वय गरी हाउस वायररङ्ग तागलम सञ्चालन गररएको । 

•  

५. सहकारीुः  

• सहकाररता कायतहवगि, २०७७ तजुतमा भएको । 



• सहकारी न्त्शक्षा तागलम सञ्चालन । 

• सहकारी लेखापालन तागलम सञ्चालन । 

• सहकारी प्रोत्साहन तथा प्रवद्धतनका लागग दईु लाख हस्तान्तरण । 

• सहकारी संस्था दतात । 

• सहकारीहरुको गनयगमत अनगुमन गररएको  ।  

• सहकारी प्रबद्धतन र उत्पादनका लागग चक्रवती सामान्त्जक उद्यमी महहला हवकास 
संस्थाका लागग २ लाख अनदुान उपलब्ि गराईएको ।  

६. रोजगारको क्षिे: 
➢ यवुा स्वरोजगार कोर्: 

• उद्योग तथा व्यवसाय दतात तफत  कृहर् पश ुसम्बन्िी ९७ वटा, हकराना पसल ५ 
वटा, होटल ११ वटा र अन्य ६ वटा गरी जम्मा ११९ वटा व्यवसाय दतात 
गररएको छ ।  

➢ प्रिानमन्िी रोजगार कायतक्रम: 
• नेपालको संहविानको िारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौगलक हकका रुपमा 

समावेश गरेको तथा उक्त हकको कायातन्वयन गनत रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, 

२०७५ तथा गनयमावली, २०७६ जारी भईसकेको अवस्थामा प्रिानमन्िी रोजगार 
कायतक्रम अन्तगतत कामका लागग पाररश्रगमकमा आिाररत सामदुाहयक आयोजना 
तथा यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल योजना माफत त चाल ु आ.व. 
२०७७/०७८ मा यस देवघाट गाउँपागलकाकाको रोजगार सेवा केन्िमा 
ई.एम.आई.एस.मा सूचीकृत २८३ जना मध्येवाट प्रथगमकताका आिारमा १२४ 
बेरोजगार ब्यन्त्क्तहरुले हवगभन्न सामदुाहयक आयोजनामा और्तमा १०० ददनको 
रोजगारी प्राप्त गरेका छन ।  

• कोहवड १९ का कारण देशव्यापी लक डाउनको अवगिमा समेत देवघाट 
गाउँपागलकाको प्रिानमन्िी रोजगार कायतक्रम अन्तगतत न्यूनतम रोजगारीका लागग 
संघीय सरकार तथा गाउँपागलकाको लागत साझेदारी गरी कुल रु ९४ लाख ६० 
हजार हवगनयोजन भएका कुल २६ वटा कृहर् तथा गसंचाई, वन तथा जलािार, 

पयतटन प्रवद्धतन तथा श्रममूलक सामदुाहयक आयोजना मध्ये सबै योजना सम्पन्न 
भई भकु्तानीको प्रकृयामा रहेका छन ।  

• सूचीकृत हवपन्न वेरोजगार ब्यन्त्क्तहरुलाई सामदुाहयक पूवातिार गनमातणमा रोजगारी 
गसजतना तथा ददगो पूवातिार गनमातण माफत त हवकास गनमातणको आवश्यकता पररपूगतत 
गने गरी देवघाट गाउँपागलकाले उदाहरणीय कायत गरेको छ । खोला नदी कटान 



गनयन्िणका तथा खानेपानी महुान संरक्षणका लागग वडा नं १ वर्ातखोला, वडा नं 
३ ररन्त्स्तखोला र वडा नं ४ आईगलमखानेपानी महुान लगाएतका स्थानमा तटबन्िन 
गररएको छ । गसचाई कुलो ममतत योजना अन्तगतत वडा नं २ को लामोगह्रा तथा 
वडा नं ४ को भवुनबन्त्स्तमा पदक्क कुलो गनमातण गररएको छ । पयतटहकय गन्तब्य 
घण्टाचलुी जानका लागग देवघाट १ वर्ातखोला देन्त्ख मानहुँ, कोटथाम, पदमागत 
तथा ब्यागन देन्त्ख देवघाट-२ वडा कायातलय जाने पदमागत गनमातण गररएको छ । 
देवघाट-३ हफददमश्वारा, देवघाट-४ आईगलम तथा देवघाट-२ मा जलवाय ु
अनकुुलनका हहसाबले समेत महत्वपूणत मागनएको बहदेु्दश्यीय पोखरी गनमातण गररएको 
छ, देवघाट-५ रातामाटे, बसन्तपरु क्षेिमा कुलेसो तथा नाली गनमातण गररएको छ 
। गछपगछपे स्वास्थ चौकीमा पाकत  गनमातण गररएको छ । 

• “श्रमको सम्मान, देवघाट गाउँपागलकाको अगभयान” कायतक्रम सञ्चालन गररएको छ 
। रोजगार सेवा केन्िको स्तरउन्नगत, प्राहवगिक सहायक (सब-ईन्त्न्जगनयर) गनयनु्त्क्त 
गररएको छ। रोजगार कायतक्रमका अलवा गाउँपागलकाका अन्य प्राहवगिक 
कायतहरुमा समेत सहयोग पगेुको छ ।  

• देवघाट गाउँपागलको प्रिानमन्िी रोजगार कायतक्रम सामान्त्जक सरुक्षामा आिाररत 
न्यूनतम रोजगारी, सीप हवकास माफत त स्वरोजगार उन्मखु समदृ्ध गाउँपागलका 
गनमातणको ददशामा अन्त्घ बढेको छ ।  

ख) सामान्त्जक क्षिेुः 
१. न्त्शक्षाुः 

• हवद्याथी संख्याका आिारमा दरबन्दी गमलानको कायतलाई सम्पन्न गररएको । 

• सामदुाहयक माध्यगमक हवद्यालयमा ईन्टरनेट सहहत हवज्ञान प्रयोगशाला, ICT कक्षा र 
पसु्तकालयको व्यवस्थापन गररएको । 

• हवद्याथीको सवातहङ्गण हवकासको लागग तहगत रुपमा अगतररक्त हक्रयाकलाप सञ्चालन 
गररएको । 

• भौगोगलक अवस्था र हवद्याथी संख्याका आिारमा चेतना बालहवकास केन्िलाई चेतना 
आिारभतू हवद्यालयको अनमुगत ददई सञ्चालन गररएको । 

• सामदुाहयक हवद्यालयमा अध्ययनरत बालहवकास देन्त्ख कक्षा ५ सम्मका हवद्याथीको लागग 
ददवा खाजा कायतक्रम लागू गररएको साथै सम्पणुत हवद्यालयमा ददवा खाजाका लागग 
भाँडावततन हवतरण गररएको । 

• पूवतप्राथगमक कक्षा व्यवस्थापन साथै सहयोगी कायतकतात (स.का.) लाई क्षमता हवकास 
तागलम सम्पन्न गररएको । 



• सामदुाहयक हवद्यालयका ६-१२ सम्मका छािालाई गनशलु्क सेनेटरी प्याड हवतरणलाई 
गनरन्तरता ददईएको । 

• शैन्त्क्षक गणुस्तरमा सिुार ल्याउन हवद्यालय अनगुमन र गनरीक्षण कायतलाई जोड ददइएको 
। 

• कोगभड-१९ को समयमा पगन हवद्यालयको शैन्त्क्षक अस्थालाई हवकास गनत वैकन्त्ल्पक 
हवगिबाट न्त्शक्षण गसकाई हक्रयाकलाप गररएको साथै सरुक्षात्मक सामाग्री हवतरण गररएको 
। 

• गररब र हवपन्न समदुायका छाि-छािलाई हवगभन्न न्त्शर्तकमा छािवनृ्त्त्त हवतरण साथै न्यानो 
कपडा हवतरण गररएको । 

• शैन्त्क्षक सि २०७७ को सम्पणुत हवद्याथी मूल्यांकन कायत सम्पन्न भई नयाँ शैन्त्क्षक सि 
२०७८ को सरुुवात भएको । 

• NEGRP बाट प्राप्त शैन्त्क्षक सामाग्री हवद्यालयमा हवतरण गररएको । 

• हवद्यालय अनगुमन तथा गनरीक्षण सम्पन्न ।  

• देवघाट ४ काफलडाँडामा श्री राहिय आ.हव.लाई आवश्यक डेस्क बेन्च र कुची उपलब्ि 
गराइएको छ ।  

• शहीद ददवसको अवसरमा हवज्ञान प्रयोगशाला प्रगतयोगगता सम्पन्न भएको छ ।  

• दाताहरुको आगथतक सहयोगमा दगुतम तथा हपछगडएको हवद्याथीहरुलाई न्यानो कपडा 
हवतरण गररएको ।  

२. स्वास््युः 
• देवघाट गाउँपागलका अन्तगततका सम्पूणत स्वास््य संस्थाहरुको स्वास््य शाखामा मागसक 

रुपमा ररपोटत संकलन र बैठक हनुे हनुाले स्वास््य संस्था अनसुारको समस्याहरुको 
पहहचानमा सहज भएको, 

• सबै स्वास््य संस्थाबाट अनलाईन ररपोहटङ  DHIS-2 को तागलम नगलएको र ईन्टरनेटको 
पहुँच नभएको अवस्थामा शाखाका कमतचारीले तागलम प्राप्त गरेकाले सम्पूणत स्वास््य 
संस्थाको मागसक रुपमा अनलाईन ररपोहटतङ भएको, 

• देवघाट गा.पा.को घरिरुी सवेक्षण गरर कुनै पगन बालबागलका खोपबाट बन्त्ञ्चत नभएकोले 
सम्पूणत वडाहरु पूणतखोप वडा घोर्णा भएको । 

• अितबाहर्तक रुपमा गभटामीन ए र जकुाको और्गिका साथ साथै गनयगमत वहृद्ध अनगुमले 
बालबागलकाको पोर्ण न्त्स्थगतमा सिुार आएको, 



• स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेको बन्त्स्तहरुमा सेवाको पहँूच k'¥ofpg आवश्यकता अनसुार 
गाउँघर न्त्क्लगनक,खोप न्त्क्लगनक थप गरर संचालन गरेको हनुाले कुनै पगन जनसमदुाय 
स्वास््य सेवा बाट बन्त्ञ्चत नभएको, 

• देवघाट गा.पा.को दगुतम मागनने वडाहरु २ र ३ नम्बर (बैदद, गछपगछपे) मा लामो 
अवगिको पररवार गनयोजनको सािन ईम्प्लान्ट, IUCD क्याम्प संचालन गरर 
जनसमदुायलाई पररवार गनयोजन सेवा सहजरुपमा उपलब्ि गराएको । 

• नयाँ क्षय तथा कुष्ठ रोगी पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्याईएको, 
• गबगत बर्तहरु भन्दा संस्थागत सतु्केरी, गभतजाँच र सतु्केरी जाँचको संख्या ससतत र हवन्त्त्तय 

समागनकरण तफत को यातायात खचत र प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्िताले उल्लेखगनय रुपमा 
संख्यामा बदृद्द भएको । 

• देवघाट स्वास््य चौकीमा और्गिद्वारा सरुन्त्क्षत गभतपतन सहुविा भएकाले अनावाश्यक 
गभत नराख्नको लागग सरुन्त्क्षत गभतपतन सेवा समेत जनसमदुायमा उपलब्ि गराएको । 

• स्वास््य हवमा कायतक्रमले गबरामीको आगथतक भार कम गराउनकुा साथसाथै अस्पतालको 
सेवा समेत पाएका, 

• स्वास््य न्त्शक्षा कायतक्रम देवघाट गा.पा.को सम्पूणत वडाका आमा समहुहरुको आगनबानी 
ब्यवहार पररवततन संबन्त्न्ि कायतक्रम सम्पन्न भएको ।  

• स्थागनय तहबाट स्वास््यलाई सन्तोर्जनक बजेट हवगनयोजन भएको कारणले और्गि, 
उपकरण औजारहरु पयातप्त भएको साथै कमतचारी व्यवस्थापन, कायतक्रम संचालन 
आदीमा सहजता भएको, 

• म.स्वा.से.हरुको ररफे्रसर तागलम लगाएत अन्य तागलम र अवलोकन भ्रमण कायतक्रम 
सम्पन्न भएको ।  

• जनसमदुायहरुमा पोर्ण सम्बन्िी सन्देशमूलक सूचनाहरु रेगडयो देवघाटद्वारा प्रसारण 
गररएको ।  

• िमातथत अस्पतालमा रहेको ल्यावमा आिगुनक मेन्त्शनद्वारा सेवा ददई ल्याब सेवा गबस्तार 
गररएको । 

• देवघाट आश्रममा बसोबास गने वदृ्द वदृ्दाहरुलाई कोगभड खोपको दोस्रो मािाको खोपको 
सेसन सम्पन्न भएको । 

• कोगभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा गनयन्िण ब्यवस्थापनमा यस गण्डकी प्रदेशको 
तनहँू न्त्जल्लाको देवघाट गाउँपागलका प्रथम स्थान हागसल गरेको । 

• कोगभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा गनयन्िण ब्यवस्थापनको लागग ५ नम्बर वडाको 
सभाहललाई Covid Hospital  र गछपगछप ेस्वास््य चौकी र गसञ्च्याङ स्वास््य चौकीलाई 

अन्त्क्सजन सहहतको जम्मा ८ वेडको Isolations कक्ष गनमातण गरेको । 



• कोगभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा गनयन्िण ब्यवस्थापनको लागग आवश्यकता अनसुार 
PCR,Antigen test  गरिएको । 

• कोगभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा गनयन्िण ब्यवस्थापनको लागग देवघाटको 
नाकाहरुमा स्वयं सेवक,जनप्रगतगनगि,नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र स्वास््य कगमतहरुको 
उपन्त्स्थगतमा हेल्थ डेक्स गनमातण तथा संचालन गरेको । 

• Home Isolation मा रहेका ब्यन्त्क्तहरुलाई हौसला प्रदान गनत जनप्रगतगनगि, स्वास््य कगमत र 
सरुक्षा गनकायका ब्यन्त्क्तहरु गमली सम्बन्िीत ब्यन्त्क्तको घर गई घरदैलो कायतक्रम सम्पन्न 
गरेको । 

• देवघाट गाउँपागलकाको सम्पूणत वडाहरुका समदुायका माग र आवश्यकता हेरी समस्या 
पहहचान गरी त्यसै अनसुार  हवशरे्ज्ञ सहहतको स्वास््य न्त्शहवर संञ्चालन सम्पन्न भएको 
। 

• सबै स्वास््य संस्थाहरुमा इन्टरनेट सगुबिा उपलब्ि  भएको । 

• हवश्व स्वास््य ददवसको सखुद उपलक्ष्यमा २०७७ साल चैि २५ गते सामदुाहयक वन 
र हवगभन्न दाताहरुको सहकायतमा हवद्यालय ददवा खाजाको लागग आवश्यक भाँडा वततनको 
व्यवस्था गररएको । 

३. लन्त्क्षत वगत कायतक्रमुः 
• लैहङ्गक हहंसा न्यूगनकरण हवर्यक अगभमनु्त्खकरण तागलम सम्पन्न । 

• अन्तराहिय नारी ददवस कायतक्रम हवहवि कायतक्रम सञ्चालन गरी सम्पन्न गररएको । 

• वातावरण मैिी, बालमैिी, महहलामैिी, अपांगमैिी जस्ता कायतक्रमहरुलाई प्राथगमकताका 
साथ अगागड बढाइएको छ ।  

• बाल ददवसको अवसरमा बालहववाह न्यूगनकरण, बालश्रम न्यूगनकरण र लैहङ्गक हहंसा 
न्यूगनकरण र खलु्ला बौहद्धक परीक्षण प्रगतयोगगता कायतक्रम सम्पन्न गररएको  छ ।  

४. खेलकुदुः 
• गाउँपागलका स्तरीय रािपगत रगनङ्ग न्त्शल्ड खेल सम्पन्न भएको छ । 

• शहीद सप्ताह कायतक्रममा अन्तर सामदुाहयक वन फुटबल प्रगतयोगगता सम्पन्न भएको छ 
। 

• संघ र गा.पा.को सहकायतमा देवघाट १ कोटामा भव्य रुपमा खेल ग्राम गनमातणागिन 
रहेको छ ।  

• प्रदेश सरकार र गा.पा.को सहकायतमा देवघाट-५ भजतनखोलामा फुटबल मैदान 
गनमातणािीन रहेको छ ।   

• देवघाट ५ न्त्घनाटारमा मि ुकभडत हलको गनमातण प्रहक्रया अगागड बढेको छ । 



• महहला जोडी दौड प्रगतयोगगता देवघाट गा.पा.को आफ्नै मौगलक खेल भएको हुँदा 
अन्तराहिय महहला ददवसको ददन भव्य रुपले खेल सञ्चालन भएको । 

ग) पूवातिार क्षिेुः 
• देवघाट गाउँपागलकाको पहलमा गसन्च्याङ्ग सावातङ्ग साराङघाट मोटर मागतको संघीय 

सरकारबाट समपरुक अनदुान अन्तगतत रु. १ करोड ९८ लाख रकम हवगनयोजन भएको 
छ । 

• देवघाट स्वास््य चौकीको स्तर वदृद्द भई १० बेडको आिारभतू अस्पताल गनमातण कायत 
शरुु भएको छ । 

• देवघाट गाउँपागलकाको गौरवको योजना देवघाट-साउन-ेकतातप-फोसे्रपानी नयाँ ट्रयाक यस 
आ.व. मा प्रदेश र गा.पा.को सहकायतमा गाईघाट गसंच्याङ्ग गछपगछपे सानभुञ्ज्याङ्ग मोटर 
मागतको खण्डमा जोगडने कायत अन्त्न्तम चरणमा पगेुको ।  

• गाउँपागलकामा सडक गरुु योजना बनाउने क्रममा रहेको छ ।  

• गाउँपागलका कायातलयका लागग भौगतक सािनहरुको व्यवस्थापन गररएको छ । 

• सबै वडाहरुमा रहेको सडकहरुलाई ममतत सम्भार गररएको छ ।  

• प्रदेश सशतत १ करोड बजेटबाट गाईघाट गसंच्याङ्ग गछपगछपे सानभुञ्ज्याङ्ग सडक अन्तगतत 
गाईघाटदेन्त्ख गसंच्याङ्ग सम्मको सडक स्तरोन्नगतको कायत भएको छ ।  

• वडा नं. २ र ४ को वडा कायातलय भवन गनमातण सम्पन्न भई हस्तान्तरण प्रहक्रयामा रहेको 
छ । 

• गाउँपागलकाको गसटी हल गनमातण कायत सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको छ ।  

• देवघाट ५ क्यूदीमा गाउँपागलकाको प्रशासकीय भवन गनमातण कायत अगागड बहढरहेको छ 
।  

• देवघाट - २ खाल्टे, देवघाट - ३ दगरा, गछपगछपे भञ्ज्याङ्ग, देवघाट - ५ देवपरु र 
देवघाट - ४ आमडाँडामा सामदुाहयक भवन गनमातण सम्पन्न भएको छ ।   

• देवघाट १ कोटा स्वास््य चौकी भवन गनमातण सम्पन्न भई हस्तान्तरण प्रहक्रयामा रहेको 
छ ।  

• देवघाट १ छरछरे झरनामा हपकगनक स्थल गनमातण कायत सम्पन्न भएको छ ।  

• देवघाट - १ कोटामा गछमेकी आमा समहु भवन गनमातण कायत सम्पन्न भएको छ । 

• देवघाट १ मा वहृत कागलकाटार खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा 
आएको छ ।  



• हवद्यतुको राहिय प्रसारणको पहुँच नपगेुका वडाहरुमा हवद्यतु k'¥ofउने कायत भईरहेको छ 
। 

घ) वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापन: 
• गाउँपागलकागभि आपतकालीन हवपद सामग्रीहरु उपलब्ि गराउन हवपद सामाग्रीहरु 

मौज्दातमा रान्त्खएको तथा आवश्यकतानसुार हवतरण गररएको ।  

• हवश्वव्यापी रुपमा फैगलएको नयाँ प्रजातीको कोरोना भाइरस (कोगभड-१९) को महामारीको 
रोकथाम, गनयन्िण तथा सो बाट उत्पन्न प्रभावलाई न्यूगनकरण गनत यस गाउँपागलकाबाट 
गररएको मखु्य-मखु्य कायतहरु: 
➢ गाउँपागलका स्तरीय कोरोना न्यूगनकरण तथा गनयन्िण सगमगत माफत त वैठक बसी 

कोरोना व्यवस्थापन सम्बन्िी हवहवि व्यवस्थापकीय कायत गररएको  ।  

➢ वडा नं. ५ क्यूदँी न्त्स्थत देवघाट गाउँपागलकाको सभाहल (गसटी हल), वडा नं. ३ 
गछपगछपे स्वास््य चौकी र वडा नं. ४ गसंच्याङ्ग स्वास््य चौकीमा कोगभड आइसोलेसन 
गनमातण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।  

➢ आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गररएको  ।  

➢ कृहर् कायत र हवकास गनमातण कायतलाई गनरन्तरता ददइएको ।  

➢ अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गनरन्तरता ददइएको ।  

➢ आपूगतत सहज बनाईएको ।  

➢ हप्ताको हरेक आईतबार कोगभड-१९ को हपगसआर चेकजाँच एवं एन्टीजेन चेकजाँच 
गररएको । 

➢ देवघाट िमातथत अस्पतालबाट २४ सै घण्टा स्वास््य सेवा उपलब्ि गराइएको ।  

• कोगभड-१९ को महामारीको गनयन्िण, रोकथाम तथा उपचारको क्रममा भएका प्रगती 
हववरण: 
क) राहत कोर्मा जम्मा भएको रकम रु. ५,६७,८,०००.00 

❖ पागलकाबाट जम्मा गररएको रकम: रु. ३४,७८,०००.०० 

❖ प्रदेश सरकारबाट रु. ५,००,०००.०० (खचतको आिारमा प्राप्त हनुे) 
❖ अन्य संघ संस्था र दाताहरुवाट जम्मा गररएको कूल रकम रु. १७,००,०००.०० 

ख) राहत कोर्बाट खचत भएको रकम रु. ३१,४४,१५०.०० 

ग) न्त्जन्सी सहयोग प्राप्त हववरण:  

❖ अन्त्क्सजन कन्सन्टे्रटर: - २ थान 



❖ ईन्फ्रारेड गन:  - १५ थान 

❖ स्यानीटाईजर:  - २० थान (१०० एमएल) 
❖ सान्त्जतकल मास्क:  - ३५ प्याकेट 

❖ हप.हप.ई. सेट:  - २० सेट 

घ) एन्टीजेन टेष्ट गररएको संख्या: ११ जना 
ङ) PCR टेष्ट गररएको संख्या: १८४ जना 

ङ) खानेपानी तथा सरसफाई: 
• यगुनसेफसँग सम्झौता । 

• डस्टहवन खररद तथा हवतरण । 

• सरसफाई स्वयंसेवक गनयनु्त्क्त । 

• फोहोर संकलन गनयगमत रुपमा भईरहेको । 

• गनयगमत सरसफाईमा जोड ददई गनरन्तर रुपमा फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गररएको  
।  

• गाउँपागलकाको पहलमा संघीय सरकारबाट हवशेर् अनदुानतफत  देवघाट वडा नं. ५ को 
लागग कुवादी खोला वहृत खानेपानी योजनाको लागग रु. २ करोड ४९ लाख रकम 
हवगनयोजन भएकोछ  ।  

 

च) संघ संस्था: 
• लागत साझेदारी कायतहवगि, २०७७ तजुतमा भएको । 

• एहककृत सामान्त्जक पररचालन कायतहवगि, २०७७ तजुतमा भएको । 

• गैसस समन्वय अन्तगतत सगमक्षा कायतक्रम सञ्चालन गररएको । 

• टोल हवकास संस्था नहवकरण न्त्शहवर सञ्चालन गररएको । 

• २ वटा स्थानीय तहसँग भगगनी सम्बन्ि कायम गररएको । 

• अगातगनक कृहर् कायतक्रम सञ्चालनका लागग MRC संस्थासँग सम्झौता गरी कायातन्वयनमा 
ल्याइएको । 

• हेफर ईन्टरनेशनल नेपालसँग कृहर्, पश ुस्वास््य तथा अन्य कायतक्रमहरु सञ्चालनका 
लागग सम्झौता गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । 

• संघसंस्था दतात/नहवकरण सञ्चालनमा रहहरहेको ।  

 

छ) संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासनुः 



• हवगिको शासनमा आिाररत पारदशी, जवाफदेही, पररणामखुी र नागररकमैिी शासन 
व्यवस्था कायम गनत महत्वपूणत कानून गनमातण गररएको छ । गाउँपागलकाको 
कामकारवाहीलाई व्यवन्त्स्थत गनत आवश्यक ऐन, गनयमावली, कायतहवगि र गनदेन्त्शका 
बनाई लागू गररएको  छ ।  

• गाउँकायतपागलकाको कायातलयमा CC Camera, हवद्यतुीय नागररक वडापि (Digital 

Citizen Charter) हवद्यतुीय हान्त्जरीको व्यवस्था गररएको  छ । वडा कायातलयहरुमा 
इन्टरनेटसहहतको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गने कायत भैरहेको छ ।  

• कमतचारी क्षमता अगभवहृद्धका लागग देवघाट गाउँपागलकामा कायतरत नवप्रवेशी प्राहवगिक 
कमतचारी तागलम, वडा सन्त्चव पनुतातजगी तागलम, सेवाकागलन तागलम, कमतचारी क्षमता 
अगभवहृद्ध तागलमहरु सम्पन्न भएका छन । 

• देवघाट गा.पा. अन्तगततका हवगभन्न वडामा बसोबास गरेका नागररकहरु हवगभन्न रोगबाट 
ग्रगसत भई उपचार गराउन आगथतक अभाव भएका ७ जना व्यन्त्क्तहरुलाई राहत स्वरुप 
उपचार खचत प्रदान गररएको छ । 

• देवघाट गाउँपागलका वडा नं. १, २ र ३ मा बसोबास गरेका नागररकका घरमा आगलागी 
भई पूणत रुपमा नष्ट भएका ६ जना नागररकलाई राहत उपलब्ि गराईएको छ । 

• वडा नं. ३ र ५ मा बसोबास गरेका व्यन्त्क्तको घरमा छानो हावाहरुीले उडाएको हुँदा 
छाना छाउनका लागग आगथतक सहायता उपलब्ि गराइएको छ । 

• गाउँपागलकाको गत आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न गरेका कायत प्रगगतको आिारमा 
चाल ुआ.व. २०७७/०७८ मा गररएको स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकनमा ६०.५% 
प्राप्त गरेको छ । 

• देवघाट गाउँपागलकाको सभाहल (गसटी हल) राहिय सभाका माननीय अध्यक्षज्यूबाट 
समदु्घाटन सम्पन्न भएको छ । 

• देवघाट गाउँपागलका वडा नं. ५ न्त्स्थत देवघाट स्वास््य चौकी स्तरवहृद्ध गरी देवघाट 
आिारभतू अस्पताल (१० वेड) भवन गनमातणको शीलान्यास तथा आवश्यक प्रहक्रया पूरा 
गरी गनमातण कायत सञ्चालन । 

• शहीद ददवसको सखुद उपलक्ष्यमा २०७७ माघ १० देन्त्ख १७ गते सम्म शहीद 
पररवारलाई सम्मान गदै शहीद सप्ताह ददवस मनाईएको छ । 

• आयोजना सूचना पाटी बनाईएको छ ।   



• जनप्रगतगनिी तथा रािसेवक कमतचारीको मनोबल उच्च राख्न उत्कृष्ठ काम गने २ जना 
जनप्रगतगनगि र ३ जना रािसेवक कमतचारीलाई परुस्कृत गररएको छ ।  

• सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता वैहकङ्ग प्रणालीमाफत त हवतरणको व्यवस्था गररएको  छ र घटना 
दतात कायत सम्पणुत वडामा अनलाइनमाफत त व्यवन्त्स्थत गररएको छ ।  

• आयोजना कायातन्वयन गदात पेश्की शून्यको नीगत गलई कामका आिारमा भकु्तानी प्रणाली 
अवलम्बन गरी खचत प्रणालीलाई पारदशी वनाउने प्रयास गररएको  छ ।  

• सशुासन प्रवद्धतनका लागग सूचना अगिकारी, सूचना प्रवाह तथा सूचना संप्ररे्ण, सझुाव 
पेहटका, गनुासो सनेु्न अगिकारी तोहकनकुा साथै गनुासो मूल्यांकन फर्छ्यौट, नागररक 
वडापि तथा र नागररक सहायता कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था रहेको छ । 

• आयोजनाको भकु्तानी गदात सावतजगनक लेखापरीक्षण, उपभोक्ता सगमगतमा समावेन्त्शता, लागत 
अनमुान अनसुारको कायत मूल्यांकन एवं कायत सम्पन्न प्रगतवेदनलाई मखु्य आिार वनाइएको 
छ । 

• सेवाग्राहीले सन्त्जलै कमतचारी न्त्चनेर काममा सहजता होस भनेर सबै कमतचारीहरु पोशाक 
र पररचय-पिमा कायातलयमा उपन्त्स्थत हनु ुपने व्यवस्था गररएको छ ।  



आगामी आगथतक वर्त २०७८/०७९ को नीगत तथा कायतक्रम 

२.१. सोच (Vision):  

"हाम्रो देवघाट, समदृ्ध देवघाट" भने्न मूल नारालाई सफल पानत रोजगारी सजृना तथा दीगो हवकास 
कायतक्रमको लक्ष्य सहहत गररबी न्यूगनकरणका लागग  सबै पक्षहरुबाट आ-आफ्नो न्त्जम्मेवारी, भगूमका 
र कततव्य गनवातह गरी समदृ्ध देवघाट गाउँपागलका गनमातण गने ।  
लक्ष्य (Goal):  

प्राकृगतक श्रोत सािन र मानवीय पूनँ्त्ज पररचालन गरी आगथतक सामान्त्जक पूवातिार  र सांस्कृगतक 
क्षेिको हवकास गरी जनताको आयस्तर वहृद्ध गने ।  

उद्धेश्यहरु (Objective):  

• कोगभड-१९ जस्ता हवपद तथा महामारीको बारेमा जनचेतना/सचेतना तथा एहककृत कायतक्रमहरु 
सञ्चालन गने ।  

• कोगभड-१९ लगायत सबै प्रकारका महामारी र हवपदबाट नागररक जीवनको रक्षा गदै आगथतक 
तथा सामान्त्जक हवकासलाई गनरन्तरता ददने ।  

• गसंहदरबारको अगिकार घर-घरमा भन्नुको तात्पयत हाम्रा सरकारी सेवाहरु सबैको घर आगँनमा 
पगु्न ुनै हो भने्न त्यलाई मनन गदै जनप्रगतगनगि र कमतचारीको संयकु्त प्रयासमा जनतासँग सीिा 
सम्पकत  तथा गाउँपागलकाका सेवाहरु जनताको घर आगँनमा जस्ता सेवामैिी कायतक्रमहरु सञ्चालन 
गने ।  

• आय आजतनका अवसर, रोजगारी तथा गररबी गनवारणको अवस्थामा सिुार ल्याउन कृहर् तथा 
पशपुालन, सहकारी, श्रम प्रिान सावतजगनक गनमातण, आयोजना तथा स्वरोजगार कायतक्रमहरुमा 
जोड ददने ।  

• आगथतक हवकास तफत  कृहर् हवकास एवं व्यावसाहयक कृहर् प्रणालीलाई उच्च प्राथगमकता ददई उद्योग 
िन्दा एवं कल-कारखानाहरु, आन्तररक तथा वाह्य पयतटन सम्बन्िी प्रवद्धतनात्मक कायतक्रमहरु 
अगागड वढाउनकुा साथै सहकारी एवं हवन्त्त्तय क्षेिहरुलाई यसतफत  आकहर्तत गरी 
गाउँपागलकावासीको आयस्तरमा वहृद्ध हनुे प्रकृगतका कायतक्रमहरु संचालन गने । 

• सामान्त्जक हवकास अन्तगतत न्त्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता आिारभतू हवर्यलाई 
उच्च प्राथगमकतामा राख्दै हाम्रो लोक संस्कृगत साहहत्य एवं परम्परालाई जगेनात गनुतका साथै यवुा 
वगतलाई उद्यमशीलता, खेलकुद एवं मनोरञ्जनतफत  आकहर्तत गरी हवकासको मूल प्रवाहमा ल्याइन े
छ भने गाउँपागलकाका सवै गगतहवगिहरुमा लैंगगक तथा सामान्त्जक समावेशीकरणलाई आिार मानी 
प्राथगमकताका साथ कायतक्रमहरु संञ्चालन गने । 



• हवगतका वर्तहरु र चाल ु वर्तमा अिरुा रहेका योजना तथा कायतक्रमहरुलाई पूरा गनत उच्च 
प्राथगमकता ददने ।  

• ददगो भौगतक पूवातिार हवकासलाई प्राथगमकता ददई भवन गनमातण तथा शहरी हवकास सम्बन्िी 
मापदण्डको ममत अनरुुप स-ुव्यवन्त्स्थत बस्ती हवकासमा जोड ददने । 

• वातावरण संरक्षण तथा हवपद व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध रुपमा अगागड बढाउने ।  

• संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन अन्तगतत कायातलयको गनयगमत कायतहरु व्यन्त्क्तगत घटना 
दतात गने कायत, कायातलयको अगभलेख व्यवस्थापन गने कायत, हवहवि क्षेिगत त्यांक संकलन गने 
कायत सूचना प्रहवगिको प्रयोग एवं प्रवद्धतन गने जस्ता दैगनक सेवा प्रवाहसँग जोगडएका कायतहरुलाई 
सहज, सलुभ, पारदशी र सवैको पहुँचमा रहने गरी सिुार गदै त्यसलाई संस्थागत गराउँदै लगगने 
छ भने गाउँको सरुक्षा व्यवस्था र अन्य हवहवि अनसुन्िान एवं हवकासका सम्भावनाहरुलाई 
सम्बन्त्न्ित पक्षहरुसँग समन्वय गरी अगागड बढाइने । 

• DPR (हवस्ततृ योजना प्रगतवेदन) भएका योजनाहरुलाई प्राथगमकता ददई १ वर्तमा पूरा हनु नसके 
बहवुर्ीय योजनाको रुपमा बजेट योजनालाई गनरन्तरता ददने र प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा 
योजना परुा गने ।   

• गाउँपागलका गौरवका योजनाहरुलाई प्रदेश, संघ तथा अन्य गनकायसँग समन्वय, सहकायत र 
साझेदारीमा क्रमश: सम्पन्न गदै लगगनेछ ।  

२.२. वाहर्तक बजेट तथा कायतक्रम तजुतमा गदात अवलम्बन गररएका प्रमखु नीगत तथा आिारहरुुः 
२.२.१. समग्र नीगत तथा आिारहरुुः 

• कोगभड-१९ को प्रभाव आकँलन र तत्कागलक आवश्यकता पहहचान,  

• समाबेशी आगथतक तथा सामान्त्जक हवकास र गरीहव गनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान k'¥ofउन,े 

• उत्पादन मूलक र गछटो प्रगतफल ददने ठूला आयोजनाहरुको हकमा बहढमा ३ वर्त गभि सम्पन्न 
हनुे, 

• आन्तररक आय बढाउने र राजस्व पररचालनमा योगदान k'¥ofउन,े  

• सेवा प्रवाह, संस्थागत हवकास र सशुासनमा योगदान k'¥ofउन,े 

• स्थानीय स्रोत सािनमा आिाररत भई जनसहभागगताको अगभवहृद्ध गने, 

• लैंगगक समानता, सामान्त्जक समावेशीकरणको अगभवहृद्ध हनु,े 

• ददगो हवकास, वातावरण संरक्षण र हवपद व्यवस्थापनमा योगदान k'¥ofउने, 
• समदुायलाई हवपद तथा जलवाय ुपररवततन उत्थानशील बनाउने, 
• स्थान हवशेर्को संस्कृगत र पहहचान प्रवद्धतन गने । 



• टोल तथा वडावासीहरुले माग गरी पठाउन ुभएका सबै योजनाहरु यस गरीमामय सभाबाट पास 
गरी हवगभन्न गनकायमा पठाइने छ र उक्त आयोजनाहरुको लेखाजोखा, गबस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन पश्चात प्राथगमकीकरण गरी गाउँपागलकाको आयोजना बैंकमा रान्त्खनेछ ।  

२.२.२ क्षिेगत नीगत तथा आिारहरु 

क) राजश्व तथा आगथतक प्रशासन: 
राजश्वुः 

• राजश्व संकलनलाई थप प्रभावकारी र व्यवन्त्स्थत बनाउन राजश्व इकाई गठन गरी आवश्यक 
जनशन्त्क्त व्यवस्थापन गररनेछ ।  

• राजश्व तफत  गत आ.व. मा गलइदै आएको हवगभन्न शीर्तक अनसुारको दस्तरुहरु राजश्व 
परामशत सगमगतको गसफाररसमा यस सम्मागनत गाउँसभाबाट यस चाल ुआ.व.का लागग पाररत 
भएका सबै कर, दस्तरु, सेवा शलु्क संकलन लाई जोड ददइनेछ ।  

• आन्तररक राजश्व श्रोतलाई बहृद्ध गनत गाउँपागलका क्षेिगभि सञ्चागलत उद्योग, ब्यापार 
ब्यवसायलाई दतात गने प्रहक्रया अगागड बढाइनेछ ।  

• देवघाट गाउँपागलकाको भवन गनमातण तथा जग्गा हवकास सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ 
अनसुार देवघाट गाउँपागलका क्षेिमा गनमातण गररने भवन गनमातणको नक्सा पास गरी राजश्व 
संकलन गने कायत अगागड बढाइनेछ ।  

• सामदुाहयक वनबाट गनकासी हनुे काठको वातावरण शलु्क लगाई राजश्व संकलनमा 
प्रभावकाररता बढाइनेछ ।  

• स्थानीय उत्पादन (सनु्तला, कागती, अदवुा, बेसार आदद) गबक्री तथा व्यवस्थापनको लागग 
टेण्डर माध्यमबाट राजश्व संकलनलाई व्यवस्थापन गररनेछ ।  

• अन्य सम्भाहवत श्रोतहरुको खोजी गरी गाउँपागलकाको आन्तररक श्रोतमा बहृद्ध गररनेछ।  

• सूचना प्रगबगि, करदाता न्त्शक्षा, आगथतक प्रशासनको संयन्िको संस्थागत क्षमतामा वहृद्ध गरी 
राजश्व संकलनलाइ पारदशी, गमतव्ययी, गछटो छररतो र नागररक मैिी बनाइनेछ ।  

ख) आगथतक क्षिेुः 
उद्यम, रोजगारी र गरीगब गनवारण: 

• महामारीबाट प्रभाहवत दैगनक ज्यालादारी गने मजदरु र हवपन्न व्यन्त्क्तलाई लकडाउनको 
अवगिमा रोजगारी राहत उपलब्ि गराइनेछ ।  

• अल्पसंख्यक, अती गरीव, एकल महहला र हपछडावगतहरुको लगत संकलन गरी र गररबी 
गनवारणको कायतक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 



• प्रिानमन्िी रोजगार कायतक्रमलाई प्रभावकारी बनाई रोजगारी गसजतनालाई प्राथगमकतामा राखी 
“श्रमको सम्मान, देवघाट गाउँपागलकाको अगभयान” कायतक्रम सञ्चालन गने नीगत अवलम्बन 
गररनेछ। साथै रोजगार सेवा केन्िमा सूचीकृत बेरोजगार व्यन्त्क्तहरुलाई न्यूनतम १०० ददन 
रोजगारी प्रत्याभतू गररनेछ र कामका लागग पाररश्रगमक माफत त गररबी न्यूनीकरण र सामान्त्जक 
संरक्षणमा योगदान गने नीगत अवलम्बन गररनेछ । 

• प्रिानमन्िी रोजगार नीगत तथा कायतक्रमलाई गनरन्तरता र थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• नेपालको संहविानको िारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौगलक हकका रुपमा समावेश 
गरेको र उक्त हकको कायातन्वयन गनत रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ रोजगारीको 
हक सम्बन्िी गनयमावली, २०७५ जारी भएको तथा प्रिानमन्िी रोजगार कायतक्रम 
सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा रोजगारी गसजतनालाई प्राथगमकतामा राखी श्रमको सम्मान देवघाट 
गाउँपागलकाको अगभयान कायतक्रम सञ्चालन गने नीगत अवलम्बन गररनेछ ।  

• देवघाट गाउँपागलकाको रोजगार सेवा केन्िमा सूचीकृत बेरोजगार व्यन्त्क्तहरुलाई आगामी 
आ.व. मा न्यूनतम एक सय ददनको रोजगारी प्रत्याभतू गररनेछ । बैदेन्त्शक रोजगारमा 
रहेका यवुाहरुलाई आकहर्तत गनत संघीय तथा प्रदेश सरकारका कायतक्रमसँग तालमेल गरी 
सीपमूलक अनदुान प्राप्त गरी व्यवसाय संचालन गने प्रोत्साहन गररनेछ भन ेन्यूनतम रोजगारी 
सगुनन्त्श्चत गनत व्यवसाहयक कृहर्, गसंचाई, खानेपानी, नदी गनयन्िण, वन, पयतटन, यातायात 
पूवातिार  लगायतका सावतजगनक गनमातण तथा अन्य सावतजगनक कायतहरुमा सहकायत र समन्वय 
गरी एहककृत रुपमा थप आन्तररक रोजगारी गसजतना गररनेछ  ।  

• देवघाट गाउँपागलकाको रोजगार सेवा केन्िमा सूचीकृत बेरोजगार व्यन्त्क्तहरु मध्ये 
प्राथगमकताको आिारमा दगलत, महहला, जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्तका शहीद, द्वन्द 
हपगडत तथा घाइते पररवार र अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तका लागग  सरोकारवाला संघ संस्थासँगको 
सहकायतमा रोजगार तथा सीपमूलक कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

• कामका लागग  पाररश्रगमक माफत त गरीवी न्यूनीकरण र सामान्त्जक संरक्षणमा योगदान नीगत 
अवलम्बन गररनेछ ।  

• लघ ुउद्यम हवकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी गसजतना उद्यमीको स्तरोन्नगत र एडभान्स सीप 
हवकास तागलम  कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

• सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रगतस्पिात वहृद्ध गनतका लागग  समूहमा प्रहवगि 
हस्तान्तरण गररनेछ ।  

कृहर् तथा पश ुपंक्षी हवकास:  



1. कोगभड-१९ को संक्रमण र बन्दाबन्दीले आगथतक मन्दीको अवस्थामा सिुार ल्याउन कृहर् तथा 
पशपंुक्षीको क्षेिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

2. “कृहर्का लागग गसंचाई” कायतक्रम सञ्चालन गरी सखु्खा एवं बाँझो जग्गामा कृहर्लाई प्रोत्साहन 
गरी कृहर् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनेछ ।  

3. प्रिानमन्िी कृहर् आिगुनहककरण पररयोजना कायातन्वयन गररनेछ।  

4. आगामी आ.व. मा कृहर् क्षेिलाई उच्च प्राथगमकतामा राखी बजेट हवगनयोजन गररनेछ ।  

5. कृहर् जगमन बाँझो रहन नददने हवगत वर्तको नीगतलाई गनरन्तरता ददई प्रभावकारी कायातन्वयन 
गररनेछ ।  

6. तत्कालै उत्पादन नददने जस्तै फलफूलहरुको लगग प्राहवगिक, सहयोग, मल, बीउ, गभटागमन, 
तागलमको व्यवस्था गररनेछ।  

7. एक वडा एक नमूना गाउँ  कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ ।    

8. आवश्यकता अनसुार पश ुस्वास््य न्त्शहवर र माटो जाँच न्त्शहवर सञ्चालन गररनेछ ।   

9. चाल ुआगथतक वर्तको बाख्रा पालन पकेट क्षेिलाई प्रभावकारी बनाई सम्भाव्यताको आिारमा 
थप बाख्रा पालन पकेट क्षिे बनाइनेछ । गाउँपागलकालाई बाख्रा पकेट क्षेिमय बनाइनेछ । 

10. कृहर्लाई आगथतक हवकासको मेरुदण्डको रुपमा हवकास गनत एक गाउँ एक उत्पादन तथा 
कृहर् पकेट क्षेिको हवकास गने नीगत गलइने छ । 

11. अगातगनक तरकारी तथा फलफूल पकेट क्षेि बनाईनछे साथै अन्न बालीको उत्पादनको वहृद्धलाई 
पगन जोड ददइनेछ ।  

12. कृहर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वहृद्ध गनत कृहर् नीगत तथा योजना र आवश्यकता अनसुार 
कायतहवगि तजुतमा गररनेछ ।  

13. गररब तथा गबपन्न हकसानहरूका लागग उत्पादनमा आिाररत अनदुानको व्यवस्था गररनेछ।  

14. कृहर् सहकारी माफत त सामहुहक खेती, प्रांगाररक खाद्य उत्पादन, करेसाबारी प्रवद्धतनलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

15. कृहर्, पश,ु जस्ता कायतक्रमहरु पोर्ण, सरसफाई, सिुाररएको न्त्जगबकोपाजतन आददसँग आबद्ध 
गरी स्थानीय गररबी गनवारण, स्वस्थ प्रवद्धतनसँग जोगडनेछ ।   

16. व्यवसाहयक कृर्कहरु गनयगमत वैठक, भेला, सगमक्षा गररनेछ ।  

17. हाल भइरहेको फलफूलको साना हवरुवाहरुको लागग  प्रवद्धतनात्मक कायतक्रमहरु ल्याइनेछ ।  

18. हागनकारक कीटनाशक और्िीको अत्यागिक प्रयोग गरी कृहर् उत्पादन गररने वततमान प्रवगृतलाई 
गनरुत्साहहत गरी यसका लागग  समूहमा अगातगनक खेगत गने हकसान समूह, सहकारीलाई जैहवक 



मल बनाउने तागलम, हवउमा अनदुान एवं अगातगनक उत्पादनको पहहचान सहहत बजारीकरणमा 
सहयोग गरी चाल ुआ.व. को नीगतलाई आगामी आ.व. मा पगन गनरन्तरता ददइनेछ ।  

19. कृहर्का लागग  गसंचाई कायतक्रम सञ्चालन गरी नहर एवं कुलोहरुको ममतत सम्भार गने, सोलार 
गसंचाई तथा थप कृहर् गसंचाई योजना तथा कायतक्रमलाई बजेट व्यवस्था गररनेछ । 

20. हपपलटार, कागलमाटी, दरैडाँडा गिशलुी नदीबाट गलन्त्फ्टङ्ग गसंचाई योजनाको DPR गनमातण गरर 
गसंचाई योजनालाई प्रहक्रया अगाडी बढाइनेछ । 

21. वडागत रुपमा कृहर् प्राहवगिक जनशन्त्क्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

22. “हाम्रो देवघाट, समदृ्ध देवघाट” नारालाई सफल बनाउन Heifer International Nepal र 
गाउँपागलकाको आगथतक सहयोग र समहृद्ध नेपालको आयोजनामा कृहर् तथा पश ुउद्यमन्त्शलता 
हवकास पररयोजना” कायतक्रमलाई गनरन्तरता गररनछे । 

23. देवघाट - १ कोटा र देवघाट - ५ वसपाकत  छेउमा कृहर् तथा पश ुहाट-बजारलाई गनरन्तर 
रुपमा सञ्चालन गररनेछ।  

24. हकसानको लागत मूल्य प्रागप्तको सगुनन्त्श्चतताको लागग बाली तथा पशपंुक्षी बीमामा सहजीकरण 
गदै अगभयानको रुपमा अगागड बढाइनेछ ।  

25. कृहर् क्षेिको उत्पादन लागत कम गने अन्य उपाय तथा प्रहवगिको अध्ययन गरी सोही अनसुार 
सहयोग गररनेछ ।  

26. एहककृत कृहर् हवकास कायतक्रम” अन्तगतत गसंचाई, मल, बीऊ, हकटनाशक और्िी पूजँी, प्रहवगि, 
उत्पाददत वस्तकुो भण्डारण र प्रशोिन र बजारलाई सँगसँगै अगागड बढाउन अध्ययन, 
अनसुन्िान, सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

27. सहक्रय कृर्क समूह र learning on the field नीगत गलइनेछ ।  

28. पशपंुक्षी अनसुन्िान केन्ि देवघाट - १ कोटा र कृहर् अनसुन्िान केन्ि कोटवैदी देवघाट - २ 
लाई गनरन्तर सञ्चालन गररनेछ ।  

29. उत्पादन अत्यागिक वहृद्ध गनतको लागग मलखाद व्यवस्थापन कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

30. पायक पने स्थानमा व्यवसाहयक कृर्कहरुको उत्पादनमा स्वस्थ प्रगतस्पिातको लागग कृहर्, 
मेला/महोत्सव/प्रगतयोगगताहरु सञ्चालन गररनेछ।  

31. खाडल खने्न र मल राख्न ेकाम गने कृर्कलाई सनु्तला लगायतका फलफूलका हवरुवा गन:शलु्क 
उपलब्ि गराईने कायतक्रमलाई गनरन्तरता गररनेछ ।  

32. प्रदेशसँग समन्वय गरी कृहर् वाली तथा पशपंुक्षीको वीमामा अनदुान उपलब्ि गराइनेछ ।  



33. २०७८ मंगसर अन्त्न्तम हप्तामा देवघाट - २ कोटवैदीमा कृहर् मेला सञ्चालन कायतक्रमलाई 
गनरन्तरता गररनेछ । 

34. देवघाट - १ कोटा पश ुहवकास फाममा प्राङ्गारीक खेती भान्सा नै और्िालय नमूना कायतक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

35. कृर्क दतात गरी कृर्क पररचय पि हवतरण गररनेछ । 

पयतटन तफत ुः 

१) पयतटन गरुुयोजनालाई दात ृगनकाय र प्रदेश र केन्ि सरकार र गनजी व्यवसायको साझेदारीमा 
कायातन्वयन गररनेछ ।  

२) देवघाट-५ लाई िागमतक ग्राम र अन्य वडाहरुलाई सांस्कृगतक ग्रामको रुपमा प्रचार प्रसार 
गररनेछ।  

३) िागमतक स्थल भएका पागलकाहरुसँग िागमतक भगगनी सम्बन्ि हवस्तार कायतक्रमलाई गनरन्तरता 
ददइनेछ ।     

४) यस गाउँपागलकालाई पयतटकीय, हररत क्षेिको रुपमा हवकास गने लक्ष्य गलइएको छ ।  

५) पयतटकीय संभावना बोकेको आश्रमहरु, िामहरु तथा िागमतक क्षेिहरुमा दृश्याबलोकन गनत 
महोत्सव, मेला आयोजना गने तथा सम्भाहवत क्षेिहरुमा भ्यूटावर, भ्यू प्वाईन्ट, सामदुाहयक 
वनहरुलाई पयतटन प्रवद्धतन, होमस्टे र हपकगनक स्पटका लागग गबगभन्न कायतक्रम माफत त सञ्चालन 
गररनेछ । 

६) व्यवसाहयक एवं रोजगार मूलक पयतटन ब्यवसायमा जोड ददइनेछ । 

७) नदीको हकनारमा मोटरबोट सञ्चालन तथा आरामदायी ररसोट तथा अन्य सृजनात्मक कायत 
गनतका लागग आवश्यक लगानी गभत्र्याइनेछ ।  

८) देवघाट गाउँपागलका अन्तगततका वडाहरुमा व्यवन्त्स्थत होम-स्टे सञ्चालनका लागग आमा 
समहुहरुलाई सशक्तीकरण तथा सबै जात जागतको सांस्कृगतक पहहचान झन्त्ल्कन ेगरी प्रवद्धतनका 
कायत गररनेछ ।  

९) पयतटन सहकत टको थप सिुार, ममतत, सम्भार, संरक्षण तथा प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

१०)  देवघाट-५ वेणीसंगममा पागलका स्तरीय िागमतक पयतटन मेला गराईनेछ । 

११)  अत्यन्तै रमणीय स्थल घण्टाचलुीलाई टेण्डर प्रहक्रयाबाट पयतटन पूवातिारको हवकास गररनेछ 
।  

१२) छरछरे झरनालाई सामदुाहयक वन, प्रदेश सरकार र गा.पा.को संयकु्त लगानीमा पयतटन हवकास 
गररनेछ । 



 

पयतटन सहकत टुः 
देवघाट वडा नं. ५ िागमतक स्थलबाट प्रस्थान गरी देवघाट - १ गा.पा. स्तरीय रंगशाला अवलोकन, 
गोपीटार होम स्टे, छरछरे झरना, देवघाट - २ कराँददप होम स्टे, खाल्टे पाकत , कमलदेवी मन्त्न्दर हुँदै 
कृहर् अनसुन्िान केन्ि, कोटवैदी होम स्टे, देवघाट - ३ गछपगछपे भञ्ज्याङ सामदुाहयक होम स्टे, देवघाट 
१ घण्टाचलुी हुँदै देवघाट - ४ कतातप संग्रहालय, सोलीघोप्टे गभर, प्याउली गढी, काफलडाँडा होम स्टे 
गसंच्याङ्गगढी हुँदै गाईघाट अन्त्न्तम गबन्दकुो देवघाट गा.पा.को पयतटन सहकत टलाई गनरन्तरता ददई प्रचार 
प्रसार गररनेछ ।  

 

सहकारी:  

• कृहर् सहकारीलाई जोड ददइनेछ र कृहर् सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड ददने र 
रोजगारी वहृद्ध गने नीगत गलईनेछ ।सहकारी कृहर् प्रणालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• एक क्षेि एक कृहर् सहकारीलाई प्रवद्धतन गरी व्यवसाहयक खेती र बजारीकरणलाई जोड 
ददइनेछ ।  

• सहकारी सशुासनमा जोड ददन क्षमता हवकास, तागलम लगायत अनगुमनमा जोड ददइनेछ । 

 

उद्योग/वान्त्णज्य: 

• रोजगारी मूलक कृहर् उद्योगलाई जोड ददइनेछ ।  

• वान्त्णज्य व्यवसायलाई मयातददत र व्यवन्त्स्थत गररनेछ ।   

• सरकारी, गनन्त्ज क्षेि, सहकारी तथा गैर सरकारीसँग सहकायत गरी हवगभन्न उद्योगहरु तथा लघ ु
उद्यम सञ्चालनमा जोड गररनेछ। 

• सबै प्रकारका व्यवसाय दतातलाई व्यवन्त्स्थत गररनेछ ।  

ग) सामान्त्जक हवकास: 

न्त्शक्षा: 

• कोगभड-१९ को हवश्वव्यापी संक्रमणको कारण अवरुद्ध भएको शैन्त्क्षक हक्रयाकलापहरुलाई 
गनयगमत सरसफाई, हात िनुे व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने आदद सरुन्त्क्षत हहसाबले गनरन्तरता 
ददइनेछ ।  



• एक वडा एक मात ृहवद्यालय (Mother School) लाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• भकुम्प तथा अन्य जोन्त्खम रहहत हवद्यालयको भौगतक पूवातिार हवकासमा जोड ददइनेछ ।  

• सूचना प्रहवगिमा आिाररत पाठ्य सामाग्री हवकासको लागग अध्ययन गरी उपयकु्त हनुे प्रहवगिको 
हवकास गररनेछ ।  

• हवद्यालयमा स्वास््यमूलक सचेतना सामाग्री k'¥ofOg]5 ।  

• प्रत्येक हवद्यालयमा अगभभावक न्त्शक्षा सम्बन्िी अगभमनु्त्खकरण तागलम ददने, अगनवायत अगतररक्त 
कृयाकलाप, प्रत्येक महहनाको अन्त्न्तम ददन सगमक्षा वैठक गने, सझुाव पेहटका अगनवायत राख्न,े 

हवद्यालयमा अगनवायत रुपमा गनुासो तथा सूचना अगिकारीको व्यवस्था गदै जाने गत वर्त 
गलईएको नीगतलाई गनरन्तरता ददईनेछ ।  

• जेहेन्दार तथा गरीब हवद्याथीहरुका लागग  हवगभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी हवद्याथीहरुलाई 
पोशाक र छािवनृ्त्त्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

• सम्पूणत मा.हव. तहमा अगनवायत Science Lab, Library, Computer Class हनु ुपने र कक्षा ६, 
७ र ८ मा आवश्यकता अनसुार रान्त्खने नीगतलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• प्रत्येक हवद्यालयलाई ई-नमूना आचारसंहहता बनाई कायातन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

• कागलका मा.हव. देवघाट - ५ लाई व्यवसाहयक न्त्शक्षा सञ्चालनका लागग अध्ययन अनदुानको 
व्यवस्था गररनेछ । 

• प्रत्येक हवद्यालयमा हवद्यालय क्षेि सरुन्त्क्षत गने, क्यान्त्न्टनको व्यवस्था गने, जङ्कफुड सगुततजन्य 
तथा मददरा गनरे्ि गने व्यवस्था गररनेछ ।  

• हवद्याथी संख्याको आिारमा दरबन्दी गमलान गने नीगत गलइनेछ ।  

• SEE उत्तीणत अल्पसंख्यक र दगलत समदुायका जेहेन्दार एउटा छाि र एउटा छािा गरी २ 
जनालाई गाउँपागलकाबाट प्राहवगिक हवर्यमा १८ महहने गनशलु्क न्त्शक्षा ददने व्यवस्थालाई 
गनरन्तरता गररनेछ ।  

• हवद्यालयहरु वाल हववाह न्यूनीकरण, दवु्यतसनी सम्बन्िी सचेतनामूलक कायतक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछ ।   

• हवद्यालयलाई छािामैिी, अपाङ्गमैिी, वातावरणमैिी, वालमैिी बनाउने हक्रयाकलाप संचालन गने 
नीगत गलइनेछ । 

• सबै हवद्यालयमा अगनवायत रुपमा सफा खानेपानी तथा महहला, बालबागलकाका तथा गभन्न क्षमता 
भएकाहरुका लागग उपयकु्त हनुे गरी पानी सहहतको पदक्क शौचालयको व्यवस्था र महहला 
शौचालयमा अगनवायत रुपमा गनशलु्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गररनेछ ।   



• वाल हवकास केन्िलाई सिुार गनत उन्त्चत व्यवस्थापन गररनेछ ।   

• हवद्यालयको शैन्त्क्षक गणुस्तर सिुार कायतक्रममा जोड ददइनेछ । 

• गाउँपागलका स्तरीय न्त्शक्षा सगमगत तथा वडा न्त्शक्षा सगमगतबाट र वडा जनप्रगतगनगिबाट तथा 
हवद्यालय व्यवस्थापन सगमगतबाट गनरन्तर अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ ।  

• शैन्त्क्षक गणुस्तर सिुार गनत शैन्त्क्षक सामाग्री, हवज्ञान प्रयोगशाला, खेलकुद जस्ता हवर्यमा सहयोग 
प¥ुofइनेछ । 

• हवद्यालयमा खेलकुद, संगगत, नतृ्य, साहहत्य, न्त्चिकला, कम्प्यटुर आदद कक्षा सञ्चालनका लागग  
सहन्त्जकरण गररनेछ । 

• गाउँपागलकागभिको SEE परीक्षामा उत्कृष्ठ अंक ल्याउने १ छाि र १ छािालाई थप सम्मान, 
मेडल र नगद परुस्कार ददइनेछ भने संस्कृत गरुुकुलमका हवद्याथीहरुलाई छुटै्ट सम्मान पिको 
व्यवस्था गररनेछ ।  

• सम्पूणत हवद्याथीहरुलाई आई गड काडतको व्यवस्था गररनेछ ।   

• प्रत्येक मा.हव.हरुमा SEE उन्त्त्तणत गने हवद्याथीहरुको लागग  A+ ग्रडे ल्याउने हवद्याथीहरुलाई 
सम्मान-पि, मेडल र नगद परुस्कार तथा A ग्रडे ल्याउने हवद्याथीहरुलाई सम्मान-पि माि 
प्रदान गररनेछ ।  

• सामदुाहयक गसकाई केन्िलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• हवद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम गनमातण गरी लागू गररनेछ । 

• एकल जागतय बसोबास भएका गा.पा. गभिका स्थानहरुमा रहेका हवद्यालयहरुको कन्त्म्तमा कक्षा 
१-३ मा मातभृार्ाको पाठ्यक्रममा अध्ययन अध्यापन गनत व्यवस्था गमलाईनछे । 

• प्रत्येक हवद्यालयहरुमा चन्त्चतत साहहत्यकार, राहिय व्यन्त्क्तत्वहरुद्वारा समय समयमा 
हवद्याथीहरुलाई प्रवचन ददन आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ । 

• शैन्त्क्षक सिको शरुुवातमा न्त्शक्षकहरुलाई ररफे्रसमेन्ट तागलमको लागग व्यवस्थापन गररनेछ । 

• हवद्यालयका न्त्शक्षकहरुलाई आन्तररक मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट न्त्शक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप 
सम्मानको व्यवस्था गररनेछ । 

• प्रत्येक हवद्यालयद्वारा कन्त्म्तमा महहनाको एक पटक हवद्याथी र अगभभावकबीच भेटघाट तथा 
छलफलको व्यवस्था गररनेछ । 

स्वास््य तफत ुः 

• कोगभड-१९ को हवश्वव्यापी संक्रमणले गसजतना गरेको जनस्वास््यको चनुौतीलाई व्यवस्थापन 
गनत सक्ने क्षमताको हवकास गररनेछ ।  



• कोरोना भाइरस (कोगभड-१९) को महामारी गनयन्िण, रोकथाम तथा उपचारलाई प्रभावकारी 
बनाउन हवदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा रान्त्खनेछ । क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवन्त्स्थत 
बनाईनेछ भने क्वारेन्टाइनमा राख्नपुने संख्या वहृद्ध हुँदै गएमा थप क्वारेन्टाइनको गनमातण 
गररनेछ ।  

• कोगभड-१९ को गनशलु्क परीक्षण तथा उपचार गने कायतलाई पहहलो प्राथगमकतामा रान्त्खनेछ 
।  

• कोगभड-१९ को महामारी तथा यस पगछ पगन आउन सक्ने अन्य महामारी हवरुद्ध लड्न 
स्वास््य संस्थाहरुलाई सदुृढ गररनेछ र महामारीबाट नागररकको रक्षा गनत सवतसलुभ तथा 
गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सगुनन्त्श्चत गररनेछ ।  

• अस्पताल तथा  स्वास््य संस्थाहरुमा और्िी, स्वास््य सामाग्री तथा व्यन्त्क्तगत सरुक्षा सामाग्री 
सहहत उपकरणको उन्त्चत व्यवस्था गररनेछ ।  

• स्वास््य सेवा सवतसलुभ र गणुस्तरीय बनाउन गाउँपागलका स्वास््य नीगत, कानून र मापदण्ड 
तजुतमा गररनेछ ।  

• देवघाट स्वास््य चौकीको स्तरवहृद्ध गरी १० शैयाको अस्पताल बनाउनको लागग नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृगत भई टेण्डर प्रहक्रया माफत त काम शरुु भईसकेको छ । आगामी आ.व. 
मा अस्पताल स्वास््य सेवा प्रवाहका लागग अस्पतालको सदुृढीकरण गरी श्रोत सािन सम्पन्न 
बनाइनेछ ।  

• स्वास््य कायतक्रम तफत  प्राथगमक स्वास््य सेवा  कायतक्रम क्षयरोग गनयन्िण कायतक्रम, पररवार 
कल्याण कायतक्रम, मात ृतथा नवन्त्शश ुकायतक्रम, एहककृत वाल स्वास््य एवं पोर्ण कायतक्रम, 
महामारी रोग गनयन्िण कायतक्रम, अस्पताल गनमातण सिुार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, 
राहिय स्वास््य न्त्शक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्ि कायतक्रम, उपचारात्मक सेवा कायतक्रम सञ्चालन 
गररनेछ।  

• क्यान्सर, मटुु, मगृौला आददको उपचारको लागग हवपन्न गरीब गबरामीलाई आगथतक सहायता 
ददने नीगतलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• सने/नसने रोगको रोकथाम, गनयन्िण र व्यवस्थापनको लागग एहककृत जनस्वास््य प्रबद्धतन 
कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

• आिारभतू स्वास््य सेवाको सगुनन्त्श्चतताको लागग अत्यावश्यक और्िी, स्वास््य उपकरण तथा 
सामाग्री आपूगततको व्यवस्था गमलाइनेछ ।  



• आवश्यकता अनसुार हवगभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी स्वास््य कायतक्रम तथा न्त्शहवर 
संचालन गररनेछ ।  

• महहला स्वास््य स्वयंसेहवकाहरुलाई प्रोत्साहहत गरी उन्त्चत पररचालन गररनेछ ।  

• सामदुाहयक वनसँगको सहकायतमा पूणत स्वास््य हवमा अगनवायत गराउने र आगथतक रुपमा हवपन्न 
वगतलाई गा.पा. तफत बाट हवमा शलु्क गतने कायतक्रमलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• नागररकहरुको उपचारको लागग   हवगभन्न अस्पताल र अन्य संघ संस्थासँग समन्वय गररनेछ 
।  

• सनुौलो हजार ददन कायतक्रमको प्रचार प्रसार गने र २० वर्त पगछ माि बच्चा जन्माउने 
मान्यताको अगभमनु्त्खकरण गराइने नीगतलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• गभतवती महहलाको पगत, सास,ु ससरुाको लागग  गभतवती महहलाको स्वास््य सम्बन्िी जानकारी 
ददने र प्रत्येक महहनाको १ पटक गभतवती महहला स्वास््य  चौकी आएर स्वास््य परीक्षण 
गराउँदा १००/- रुपैंया खाजा खचत ददने कायतक्रमलाई गनरन्तरता ददइनेछ र गभतवती महहलाको 
घरमा नेपालको झण्डाको व्यवस्था गररनेछ । 

• देवघाट ३ गछपगछपे स्वास््य चौकीलाई नमूना स्वास््य चौकी बनाइनेछ । 

• देवघाट-५ क्षेि हवकास सगमगतको सभाहलमा गनयगमत योग/ध्यान न्त्शहवर सञ्चालन गररनेछ।    

• HIV AIDS, डेंग,ु पाठेघर खस्ने जस्ता समस्याको सम्बन्िमा सेवामूलक कायतक्रम ल्याइनेछ । 

• आमा सरुक्षा कायतक्रमलाई सेवामूलक रुपमा अगागड वढाइनेछ ।  

• ५ वर्तमगुनका वच्चाहरुलाई पूणत खोप कायतक्रम व्यवस्थापन गररनेछ ।  

• क्षयरोग तथा कुष्ठरोगका हवरामीहरु पहहचान गरी कायतक्रममा सहभागी गराइनेछ ।  

• भैपरर आउने महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्िी (झाडापखाला, टाइफाइड आदद) कायतक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

• पररवार गनयोजन सम्बन्िी अस्थायी तथा स्थायी सािनका वारेमा कायतक्रम संचालन गररनेछ 
।  

• पररवार गनयोजन सम्बन्िी परुुर् स्थायी वन्ध्याकरण क्याम्प आवश्यकता अनसुार संचालन 
गररनेछ ।  

• स्वास््यकमीहरुका लागग  आवश्यकता अनसुार तागलम गोष्ठी संचालन गररनेछ । 

• २४ घण्टा प्रसतुी गहृलाई सहुविा सम्पन्न बनाइनेछ ।  

• देवघाट - २ खाल्टे, र देवघाट - ५ बगन्डीमा सामदुाहयक स्वास््य इकाईलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  



• पागलकागभि संचालन हनु ेसबै सरकारी तथा गनजी अस्पतालहरु ३६५ ददन ैखलुा रान्त्खन े
व्यवस्था गररनेछ ।  

• पोर्ण र सन्तगुलत भोजन (Balance Diet) र  हवगभन्न प्रकारका सरुवा रोगहरुबाट बच्ने 
उपायहरुको बारेमा व्यापक प्रचार गररनेछ । 

• नागररक आरोग्य सेवा केन्ि देवघाटलाई थप व्यवन्त्स्थत र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• आवश्यकता भएमा सबै वडाको सावतजगनक भवनमा क्वारेन्त्न्टनको व्यवस्था गररनेछ । 

• दात ृगनकायहरुसँगको सहयोग तथा समन्वयमा एम्बलेुन्स खररद गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

• देवघाट गाउँपागलका र हवश्वनाथ सनु्त्शला िमतशालाको सहकायतमा हाल देवघाट गाउँपागलका 
सञ्चालन भईरहेको भवनमा गनकट भहवष्यमा आखँा अस्पताल सञ्चालन गररनेछ । 

सामान्त्जक सरुक्षा तथा पन्त्ञ्जकरण तफत ुः 

• बैंहकङ्ग प्रणाली माफत त सबै वडाहरुमा सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता हवतरण गररनेछ ।  

• सामान्त्जक सरुक्षा प्राप्त गने लाभग्राहीहरुलाई सरल र सहज रुपले सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता 
उपलब्ि गराउन बैंकसँग आवश्यक समन्वय गररनेछ ।   

• सबै वडाहरुमा Online व्यन्त्क्तगत घटना दतात कायत सदुृढीकरण गररनेछ ।  

 

पूणत सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन: 

• आ.व. २०७६/०७७ गभि पूणत सरसफाई घोर्णा गने गरी पूणत सरसफाईका हवगभन्न 
कायतक्रमहरु संचालन गने गत वर्तको नीगत अनसुार गाउँपागलकाको ५ वटै वडा पूणत सरसफाई 
उन्मखु वडा घोर्णा भईसकेकोमा कोगभड-१९ को महामारी र त्यसलाई गनयन्िण तथा 
रोकथाम गनत भएको लकडाउनका कारण यस आ.व. मा घोर्णा हनु नसकेकोले आगामी 
आ.व. गभि घोर्णा गररनेछ ।  

• व्यन्त्क्तगत, घरायसी, तथा वातावरणीय सरसफाईमा थप जोड दददै पूणत सरसफाई उन्मखु 
गाउँपागलका कायतक्रमलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• फोहरमैला व्यवस्थापन क्षमता हवकास गरी महामारी न्यूनीकरणको गनन्त्म्त सहयोग पगु्ने गरी 
कायत गररनेछ । 

• देवघाट - ५ को लागग चक्रवती सामदुाहयक वनमा ल्याण्ड हफल्डको व्यवस्थापन गररएकोले 
चक्रवती सामदुाहयक वन प्रवद्धतनको लागग अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

• देवघाट - १ मा ल्याण्ड हफल्डको व्यवस्था गररनेछ । 



खानेपानीुः 

• साबनु पानीले हात िनुे अगभयानलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• खानेपानी तथा सरसफाईको आपूगततमा सहजता ल्याई जनस्वास््य अवस्थामा सिुार ल्याइनेछ 
।  

• प्रदेश सरकार, केन्ि सरकार, यगुनसेफ लगायत अन्य दात ृ गनकाय र उपभोक्ता सगमगतको 
सहलगानीमा सबै खानेपानी योजनाहरूमा सरुन्त्क्षत खानेपानीको योजना (Water Safety Plan) 

लागू गररनेछ ।  

• खानेपानी योजना सञ्चालन गनत सम्बन्त्न्ित गनकायमा आवश्यक पहल गररनेछ ।  

• खानेपानी उपभोक्ता सगमगतको संस्थागत क्षमता हवकास र चेतनामूलक कायतक्रममा जोड 
ददइनेछ ।  

• “एक घर एक िारा” सरुन्त्क्षत खानेपानी हाम्रो अगभयानलाई प्राथगमकता ददइनछे ।  

लन्त्क्षत वगत तफत ुः 

• हवपन्न तथा आगथतक, सामान्त्जक रुपमा पछागड परेका वगतहरुलाई गाउँपागलका स्तरीय सञ्जाल, 
वडा स्तरीय सञ्जाल गठन गररएको छ, जसको सहकायतमा आगथतक, सामान्त्जक हवकासका 
कायतक्रम कायातन्वयनमा ल्याइने नीगतलाई गनरन्तरना ददइनेछ ।  

• संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी गररव पररचय पि हवतरण गररनेछ । 

 

आददवासी जनजागत दगलत र अल्पसंख्यक तफत ुः 

१) रोजगार कायतक्रम माफत त आददवासी जनजागत वगतहरुको क्षमता अगभबहृद्धका लागग हवगभन्न 
सशन्त्क्तकरण कायतक्रम र आय आजतनका लागग  हवगभन्न गसपमूलक कायतक्रम, संस्कृगत संरक्षणका 
कायतक्रमहरु ल्याइनेछ ।  

२) दगलत, आददवासी जनजाती, अल्पसंख्यक जागतहरु पछागड पनुतको प्रमखु कारण मददरा नै 
भएकोले मददरा व्यवस्थापन कायतक्रमलाई एकीकृत रुपमा प्रभावकारी ढंगले गनरन्तरता ददइनेछ 
।  

३) आददवासी जनजागत, दगलत, हपछगडएको वगत एवं महहलाहरुलाई सहयोग k'¥ofउने कायतक्रम 
सञ्चालन गरीने छ  । 

४) देवघाट - ४ कतातपमा जनजागत संग्रहालयको प्रहक्रया अघी बढाउन प्रदेश सरकारसँग पहल 
गररनेछ ।   



महहला तथा वालवागलका तफत ुः 

१) गाउँपागलकाको लैंगगक हहंसा गनवारण कोर् सञ्चालन गररनेछ।  

२) नेपाल सरकारले संचालन ल्याएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायतक्रम (PLGSP) सँग 
समन्वय गरी लैंगगक समानता, महहला हहंसा गनयन्िण तथा न्यूगनकरण एवं सामान्त्जक 
समाबेशीकरणसँग सम्बन्त्न्ित कायतक्रम संचालन गनत जोड ददइनेछ ।  

३) हवगभन्न संघ संस्थाको सहकायतमा तथा रोजगारी कायतक्रम माफत त महहलाहरुको क्षमता 
अगभबहृद्धका लागग  हवगभन्न सशन्त्क्तकरण कायतक्रम र आय आजतनका लागग हवगभन्न सीपमूलक 
कायतक्रम ल्याइनेछ र महहला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहहत गररनेछ ।  

४) आददवासी जनजागत, दगलत, हपछगडएको वगत एवं महहलाहरुलाई सहयोग k'¥ofउने कायतक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

५) नेपाल सरकार माफत त जारी भएको बालमैिी स्थानीय शासन कायतहविी अनरुुप बालमैिी वडा 
घोर्णा, बालमैिी गाउँपागलका गनमातणमा यूगनसेफ नेपाल लगायतका दात ृगनकाय र सहयोगी 
संस्थाहरुसँग समन्वय र छलफल गरी कायतक्रमहरु संचालन गररने नीगतलाई गनरन्तरता ददइनेछ 
।   

६) सावतजगनक स्थानमा बालबागलकाको लागग बालउद्यानको गनमातण गरी बालबागलकाहरुलाई 
मनोरञ्जन स्थलको हवकास गनत आवश्यक अध्ययन एवं पहल गररनेछ ।   

७) सनुौलो १००० ददन कायतक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

८) महहला उद्यमी भेला सञ्चालन गरी सगमगत गठन तथा आवश्यक सहन्त्जकरण गररनेछ ।  

अपाङ्ग वगत तफत ुः 

१) अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुको ददगो आयआजतनमा टेवा पगु्ने खालका कायतक्रमहरु संचालनमा 
ल्याइनेछ ।   

२) अपाङ्गता पररचय पि हवतरण कायतलाई भरपदो र हवश्वसनीय बनाइनेछ । 

३) सावतजगनक भवन तथा भौगतक हवकासमा अपाङ्गमैिी पूवातिारलाई महत्व ददइनेछ ।  

४) व्यवसाय गरेका अपाङ्गहरुलाई सहगुलयत ऋणको व्यवस्था गररनेछ ।  

५) उपचार हनुे अपाङ्गहरुलाई स्वास््य संस्थासँग समन्वय गरी उपचारको प्रबन्ि गररनेछ ।  

६) छािवनृ्त्त्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

७) आगथतक अवस्था कमजोर, अगत अशक्तलाई सामान्त्जक सरुक्षाको कायतक्रम ल्याइनेछ ।   

जेष्ठ नागररक कायतक्रम तफत ुः 



१) ६० बर्त पगेुका दगलत जेष्ठ नागररक तथा ७० बर्त पगेुका अन्य जेष्ठ नागररकको गबवरण 
अद्यावगिक गरी सहज तररकाले समयमा नै सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता गबतरण गररनेछ। 

२) जेष्ठ नागररकको लागग  साबतजनीक स्थानमा बस्नको लागग  गबश्राम स्थल गनमातण तथा ममततको 
ब्यवस्था गरीनकुा साथै उक्त स्थानहरूमा आवश्यक अन्य सगुबिा र समय समयमा स्वास्थ 
जाच गराउने व्यवस्था गररनेछ ।  

३) गाउँपागलका क्षेि गभि रहेको जेष्ठ नागररकहरुलाई हवगभन्न गनकायसँग सहकायत गरी गबशेर् 
कायतक्रम माफत त सम्मान गररनेछ।  

४) ज्येष्ठ नागररकहरुका लागग  ज्येष्ठ नागररक पररचय-पिको व्यवस्था गररएकोमा त्यसलाई अझ 
प्रभावकारी बनाईनेछ ।   

भगूम सम्बन्िी समस्या समािान तफत ुः 

१) यस भगूमहीन दगलत, भगूमहीन सकुुम्वासीहरुको त्यांक अद्यावगिक गरी सम्बन्त्न्ित आयोगमा 
यथाशीघ्र पठाइनेछ । 

२) संघ र प्रदेश सरकार भगूम सम्बन्िी समस्या समािान आयोगको नीगत कायतक्रम बमोन्त्जम 
आवश्यक समन्वय गरी भगूमहीन दगलत, भगूमहीन सकुुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई 
जग्गािनी प्रमाण पूजात हवतरण अन्त्घ बढाइनेछ ।   

सामान्त्जक सिुार, सावतजगनक स्थल र चाडपवत: 

• समाजमा सदाचार, शीष्टाचार, नैगतक मूल्य र मान्यतालाई प्रवद्धतन गने नीगतलाई गनरन्तरता 
ददइनेछ ।   

• स्वास््य र सभ्य संस्कृगतको हवकास गरी सामान्त्जक स-ुसम्बन्िमा आिाररत समाजको गनमातण 
गररनेछ ।  

• सामान्त्जक, सांस्कृगतक तथा सेवा मूलक कायतमा स्थानीय समदुायको गसजतनशीलताको प्रवद्धतन र 
पररचालन गरी स्थानीय जनसहभागगता अगभवहृद्ध गने सामदुाहयक हवकास गररनेछ ।  

• सामान्त्जक परम्परा अनसुार गरीदै आएको लामो भोज भतेरलाई १ ददन कायम गने गराउने 
नीगतलाई गनरन्तरता गररनछे ।  

• भन्त्ड्कलो र अनतु्पादक खचत बढी हनुे गरी मनाइने चाडपवतलाई सरल, गमतव्ययी र परम्परागत 
रुपमा अवलम्बन गरीदै आएको संस्कृगतको संरक्षण र सम्वद्धतन गने गतर उन्मखु बनाइनेछ ।  

• मतृ्य ु भएका घरपररवारलाई समवेदनाको लागग जनप्रगतगनगिहरुबाट समवेदना पिको 
व्यवस्थालाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  



• समाजमा कुलत दवु्यतसनी बहढरहेकोले मददरा गनयन्िण कायतक्रम सञ्चालन गनत टोल हवकास 
संस्थालाई पररचालन गररनेछ र प्रहरी, सामदुाहयक प्रहरीको समन्वयमा काम गररनेछ ।   

• सबै तहमा समदुाहयक प्रहरी साझेदारी कायतक्रम गठन गरी प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• मददरा गनरे्गित क्षेि घोर्णा गनुतको साथै मददरा गनयन्िणको लागग मददरा व्यवस्थापन कायतक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

भार्ा/संस्कृगत संरक्षण: 

भार्ा संस्कृगत संरक्षणको लागग हवगभन्न रचनात्मक कायतक्रम गररनेछ र देवघाट ४ कतातपमा जनजाती 
संग्राहालय गनमातण गररनेछ, भार्ा संरक्षणका लागग भार्ा आयोगसँग समन्वय गररनेछ  ।   

यूवा / खेलकुद तफत ुः 

१) गाउँपागलकामा खेलकुदको संस्थागत हवकास गनत आवश्यक कानूनको तजुतमा गररनेछ ।  

२) यवुाहरुसँग समन्वय गरी हवगभन्न खेलकुद एवं खेलकुदसँग सम्बन्त्न्ित हक्रयाकलापहरु सञ्चालन 
गररनेछ ।  

३) देवघाट - १ कोटालाई गाउँपागलका स्तरीय खेलग्रामको रुपमा गनरन्तरता ददइनेछ  । अन्य 
वडामा खेलमैदान गनमातण कायतलाई गनरन्तरता गररनछे ।  

४) गाउँपागलकाका यूवा शन्त्क्तहरुलाई आफ्नै भगूममा बसी योगदान गनत सक्ने वातावरण तयार गनत 
हवगभन्न व्यवसाय, रोजगारी सजृना गने तागलम, न्त्शक्षा लगायतका कायतक्रम हवगभन्न स्तरमा अन्त्घ 
वढाईने गत वर्त गलईएको नीगतलाई गनरन्तरता ददईनेछ ।  

५) सामान्त्जक हवकृगतमा फसेका यवुाशन्त्क्तहरुलाई लागू और्ि दवु्यतसनी न्यूनीकरण कायतक्रम लागू 
गररनेछ । 

६) देवघाट - २ खाल्टे र देवघाट - ५ भजतनखोलामा वडा स्तरीय खेल मैदान गनमातण गनत प्रदेश 
सरकारसँग सहकायत गररनेछ ।  

७) यवुा स्वउद्यमी कायतक्रमतफत  गसप, यवुा स्वरोजगार उद्योग हवकास कोर् स्थापना गरी उद्यम 
हवकास कायतक्रम सञ्चालन गररएको छ । उक्त कायतक्रमलाई आगामी वर्त थप प्रभावकारी 
बनाइनेछ र यवुाहरुलाई सहगुलयत ऋणको व्यवस्था गररएको छ, यसलाई आगामी आ.व. मा 
पगन गनरन्तरता ददइनेछ ।  

८) देवघाट - ५ न्त्घनाटारमा मि ुकवडत हल गनमातण कायतलाई गनरन्तरता गररनेछ।  

९) एक टोल एक खेल मैदानको व्यवस्था गररनेछ ।  

गैसस तथा अन्य संघसंस्थाहरु तफत ुः 



१) हवकासको साझेदारको रुपमा गनजी क्षेि तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा 
कायतक्रमहरु संचालन गने नीगत गलइनेछ । साथै उपयकु्त कायतक्रममा गाउँपागलकाबाट लागत 
साझेदारी हनुेछ ।  

२) कुनै पगन गैससले गाउँपागलका क्षेिगभि कायतक्रम संचालन गनुत भन्दा पहहले नै गाउँकायतपागलका 
वाट अनमुगत गलनपुने नीगतलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

३) अन्य संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त प्रस्ताहवत कायतयोजना तथा कायतक्रमहरुलाई आवश्यकता भए 
बमोन्त्जम समन्वयात्मक रुपमा अगागड वढाइनेछ । 

४) संघ संस्था दतात गनयमावली तजुतमा भएकोले सोही अनसुार दतात गररनेछ । 

५) गैरसरकारी संघ-संस्थाको उन्त्चत पररचालन गनत कायतहवगि तजुतमा गररनेछ ।   

६) गा.पा.गभिका न्त्शक्षक, पूवतन्त्शक्षक, कमतचारी, बहुद्धन्त्जवी तथा लब्िप्रगतहष्ठत व्यन्त्क्तहरुको 
संलग्नता रहने गरी एक “देवघाट गाउँपागलका प्रज्ञा प्रगतष्ठान” गठन गने, सो माफत त प्राप्त 
सझुावहरु नीगत, कायतक्रममा समावेश गररनेछ । 

टोल हवकास संस्थाुः 

१) सामान्त्जक, आगथतक, भौगतक पूवातिारको क्षेिमा टोल हवकास संस्थाको उन्त्चत पररचालन गने 
नीगतलाई गनरन्तरता ददइनछे । 

२) जनचेतना वहृद्ध, व्यन्त्क्तगत व्यवहार तथा आनीबानीको पररवततन र सरसफाइको क्षेिमा टोल 
हवकास संस्थालाई पररचालन गररनेछ ।   

घ) पूवातिार क्षिेुः 

१) पूवातिार तफत ुः 
• सडक गनमातण मापदण्ड बनाई गणुस्तरीय र हररयाली र All Weather सडक गनमातणमा जोड 

ददइनेछ ।  

• शागलग्राम कोररडोर मागतलाई गौरवशाली मागतको रुपमा आत्मसात गरी प्रदेश सरकारलाई 
उक्त मागत स्तरोन्नगत गनत माग गररनेछ । साथै बञ्चरे पहाडको ट्रयाक सिुार एवं स्तरोन्नगत 
आगामी वर्त गररददन प्रदेश सरकार र केन्िसँग अनरुोि गररनेछ ।   

• पागलका गभिका सबै सडकको प्राथगमकीकरण गरी स्तरोन्नगत एवं स्तरवहृद्ध गदै लगगनेछ  
।  

• भौगतक पूवातिारका महत्वपूणत ठूला योजनाहरु (भवन, खानेपानी, ढल, सडक, पलु, तटवन्ि 
जस्ता) सञ्चालनका लागग प्रदेश सरकार, केन्ि सरकार र दात ृगनकायहरुलाई यस्ता योजना 



कायातन्वयन गनत सबै पक्षबाट आ-आफ्नो ठाँउबाट सहयोग k'¥ofउन र पारदन्त्शतता र 
तोहकएको समयमा तोहकएको गणुस्तर कायम गरी कायत परुा गनत नागररक अनगुमन गनत 
आव्हान गररनेछ । 

• सावतजगनक जग्गा संरक्षण तफत  साहवक गा.हव.स.बाट भएका हवगभन्न प्रयास एवं 
उपलन्त्ब्िहरुलाई सावतजगनक सम्पन्त्त्तको संरक्षण सम्बन्िमा कायतक्रम समावेश गरीने छ । 
वडा कायातलयबाट सावतजगनक जग्गा, बाटो संरक्षण गने लगत राख्न ेकायत गररनेछ ।  

• हवगतमा गनमातण गररएका सबै कच्ची सडकहरुलाई बाहै्र महहना चल्ने गरी स्तरवहृद्ध गररनेछ 
। 

• फोसे्रपानी देवघाट सडक गाउँपागलकाको गौरवको योजनामा रान्त्ख खोगलएको ट्रयाकलाई 
पूरा गनतका लागग आवश्यक पहल गररनेछ । साथै गसंच्याङ्ग-सावातङ्ग सडकलाई क्रमश परुा 
गदै लगगनेछ र आवश्यक बजेटको लागग संघीय सरकारसँग पहल गररनेछ ।  

• शरुु भएको अिरुो ट्रयाक पूरा गने बाहेक आगामी आ.व. मा नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम 
गररनेछैन ।  

• देवघाट - ५ क्यूदीमा गनमातण कायत भईरहेकोले प्रशासकीय भवन गनमातण गने गनरन्तरता 
ददइनेछ । 

• गाउँपागलकाको मूख्य प्रवेशद्वार वडा नं. ५ दासढुङ्गामा प्रवेश गेट गनमातण प्रहक्रयाको थालनी 
गररनेछ ।   

• गाउँपागलका क्षेि गभि रहेको सबै सावतजगनक, सामदुाहयक भवनहरुलाई तथा हवद्यालय मजत 
भई खाली भएका भवनहरुलाई अगभलेख रान्त्खने छ र सबैलाई गाउँपागलकाको सम्पन्त्त्त 
मानी सावतजगनक भवनहरुलाई ममतत सम्भार गरी छाना तथा रङ्गमा एकरुपता कायम गरी 
चाल ुअवस्थामा ल्याइनेछ र सावतजगनक उपयोगमा ल्याइनेछ । 

• देवघाट गाउँपागलका वडा नं. ५ िागमतक क्षेिको सम्पूणत घरहरुमा रङ्गमा एकरुपता कायम 
गने नीगत ल्याइनेछ ।  

• वडाहरुमा रहेका आमा समहु, बाल क्लव, यवुा क्लव, सामदुाहयक वन वा अन्य कुनै संघ 
संस्थाका भवनहरुलाई सामदुाहयक भवनका रुपमा नामाकरण गरी सावतजगनक उपयोगमा 
ल्याइनेछ ।   

• देवघाट-४ गाईघाट र भरतपरु म.न.पा. भतेरी न्त्चतवन जोड्ने गिशलुी नदीमा केन्ि 
सरकारबाट सम्बोिन भईसकेकोले गछटो सम्पन्नको लागग  पहल गररनेछ र तपगसलका 
स्थानहरुमा पक्की पलु गनमातणको लागग पहल गररनेछ।  



1. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ र व्यास न.पा. वडा नं. १४ जोड्ने मास्दीघाटमा सेती 
नदीमा 

2. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टे र बगुलङ्गटार गा.पा. वडा नं. १ नवलपरासी जोड्न े
कालीगण्डकी नदीमा 

3. देवघाट गा.पा. वडा नं. ३ र बन्त्न्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ साराङ्गघाटमा सेती नदीमा 
4. देवघाट गा.पा. वडा नं. १ कोटा र गैंडाकोट न.पा. वडा नं. ३ ढोडेनी जोड्न े

कालीगण्डकी नदीमा 
• आवश्यकता पहहचान भएका स्थानहरुमा झोलङु्गे पलु केन्ि सरकारको योजनामा समावेश 

भईसकेकोले गछटो पूणतता ददनको लागग  पहल गररनछे र तपगसल अनसुारका झोलङु्गे पलु 
क्रमश गनमातण गदै लगगनेछ ।  

1. देवघाट गा.पा. वडा नं. ५ भवुनटारबाट न्त्चतवन महानगरपागलका वडा नं. १ भतेरी 
जोड्ने झोलङु्गे पलु गनमातण,  

2. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टेबाट बगुलङ्गटार जोड्ने झोलङु्गे पलु गनमातण,  

3. देवघाट गा.पा. वडा नं. ५ साँढेबगरबाट गैंडाकोट न.पा. वडा नं.३ हदी जोड्ने झोलङु्ग े
पलु गनमातण, 

4. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ न्त्चन्डेखोला झोलङु्गे पलु गनमातण, 
5. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ छेरङ्गाखोला झोलङु्गे पलु गनमातण, 
6. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ मास्दीखोला झोलङु्गे पलु गनमातण, 

 

२) गस.टी. हलुः 
देवघाट गाउँपागलका वडा नं. ५ मा अवन्त्स्थत गस.टी. हल गनमातण कायत सम्पन्न भइसकेकोले 
संरक्षणको लागग घेराबार, ररटेगनङ्ग वाल र गेटको गनमातण वहवुर्ीय टेण्डर प्रहक्रयालाई अगागड 
बढाइनेछ ।  

३)  वडा र गाउँपागलका भवनुः 

वडा नं. १ र वडा नं. ५ मा वडा  कायातलय भवन गनमातणको वहवुर्ीय टेण्डर गररनेछ । 

४) हवद्यगुतकरण तफत ुः 
• तनहुँ हाइड्रो अन्तगतत सामान्त्जक दाहयत्व अन्तगतत आगामी आ.व.मा सम्पूणतमा गबजलुी बत्तीको 

व्यवस्था गररने हुँदा आवश्यक पहल गरी गछटो गबजलुी बत्ती बागलनेछ ।  



• सडकको दायाँ बायाँतफत  व्यवन्त्स्थत रुपमा नगाडेका पोलहरु अनगुमन गरी व्यवन्त्स्थत गररनेछ 
।  

५) घर नक्सा एवं शहरी सनु्दरता तफत ुः 
• बस्ती हवकास, शहरी योजना तथा भवन गनमातण सम्बन्िी आिारभतू मागत दशतन २०७२ 

अनसुार घर नक्सा पास सम्वन्त्न्ि मापदण्डलाई लागू गरीने छ ।  

• परुानो घरको अगभलेखीकरण गनतका लागग  आगामी आ.व. २०७८/०७९ सम्म म्याद थप 
गरी सबै घरहरुलाई अगभलेखीकरण हनु आउन प्रोत्साहहत गररनेछ । आ.व. २०७८/०७९ 
गभि अगभलेखीकरण नगरेमा थप जररवाना गलइनेछ ।  

• गाउँपागलकाको भवन संहहता कायातन्वयनलाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• देवघाट १ बसेनीटार, देवघाट ४ चामानघाट, देवघाट ३ साराङ्गघाट, देवघाट-५ डोडे र 
देवघाट ५ गिशलुी नदी हकनारमा तथा वडा नं. ४ गाईघाटबाट मोहोररया भञ्ज्याङ्ग जान े
बाटो पहहरोको कारण रोकथाम गनत मोहोररया गाउँमा ररटेगनङ्ग वाल तथा तारजाली व्यवस्था 
गरी भ-ूक्षय रोकथामको लागग प्रदेश सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  

 

ङ) वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापनुः 

१) हवपद ब्यवस्थापन तफत ुः 
• कोगभड-१९ को हालको हवश्वव्यापी संक्रमण लगायत भहवष्यमा आउन सक्ने हवपद 

व्यवस्थापन गनत सक्ने गरी हवपद व्यवस्थापन क्षमताको हवकास गररनेछ ।  

• गाउँपागलका स्तरको हवपद व्यवस्थापन सगमगतको क्षमता बढाई हवपद व्यवस्थापन कायतलाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै कोरोना भारइस महामारी र त्यस्तै अन्य प्रकृगतका रोग तथा  
महामारी रोकथाम तथा गनयन्िणको लागग छुटै्ट संयन्िको स्थापना गररनेछ।  

• हवपद व्यवस्थापन संयन्िको हवकास, हवपद सामाग्रीको भण्डार लगायतको कायत गनत र 
कोगभड-१९ को सम्भाहवत थप जोन्त्खम समेतलाई मध्यनजर गरी हवपद व्यवस्थापन कोर्को 
मौज्दात रकममा वहृद्ध गररनेछ ।  

• प्राकृगतक प्रकोपका दृहष्टले अत्यन्त जोन्त्खमपूणत क्षेिमा हवपद ब्यवस्थापन गनत हवपद 
ब्यवस्थापन कायतक्रमहरु संचालन गररनेछ  । 

• यस क्षेिका गबगभन्न ठाउमा हनुे नदी कटान भएका क्षेिमा स्थानीय जनसहभागगतामा 
तटबन्ि गनत गबगभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेिसँग आवश्यक गनमातण सामाग्री उपलब्ि 



गराउन समन्वय गररनेछ । गलेश्वर आश्रम नन्त्जकको नदीले गरेको कटान रोक्नको लागग  
पहल गररनेछ ।  

• देवघाट क्षेिको स्नानघाट गनमातणको गरुुयोजना कायातन्वयनलाई आवश्यकता अनसुार 
समन्वय गररनेछ । 

• प्राकृगतक प्रकोप, मानव सनृ्त्जत प्रकोप तथा महामारी रोग रोकथाम, गनयन्िण तथा 
व्यवस्थापन गनत पहल गररनेछ ।  

• भ-ूक्षय रोकथामको लागग तार जाली खरीद गरी लागत सहभागगताका आिारमा हवतरण 
गररनेछ ।  

 

२) वातावरण तफत ुः 
• हररत तथा पूणत सरसफाइयकु्त गाउँपागलका अविारणाको ममत अनरुुप गाउँपागलका हररत 

बनाउन गनमातण सम्पन्न प्रमाण पि गलदा कन्त्म्तमा २ वटा रुख रोपेको हनु ुपने व्यवस्था 
लाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

• जसले फोहोर गछत त्यसको ब्यवस्थापन स्वयमले गनुतपछत भने्न कायतक्रम ल्याइनेछ ।  

• वातावरणमैिी स्थानीय शासन कायतक्रम माफत त वातावरणमैिी वडाहरु घोर्णा गदै आ.व. 
२०७८/०७९ गभि यस गाउँपागलकालाई वातावरणमैिी गाउँपागलकाको रुपमा घोर्णा 
गररनेछ ।  

• सामदुाहयक वनसँगको सहकायतमा आगथतक उपाजतन र वन व्यवस्थापनको कायतक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ ।  

• वातावरण हराभरा बनाउनको लागग  सावतजगनक स्थलहरुमा वकृ्षारोपण गररनेछ । 

• देवघाट - ४ आमडाँडालाई अगम्रसो पकेट क्षेि घोर्णा गररनेछ ।  

• सम्भाहवत स्थलहरुमा जैहवक पोखरी गनमातणको लागग वन गडगभजन कायातलयसँग समन्वय 
गररनेछ । 

• सावतजगनक स्थानहरुमा नजीकको टोल हवकास संस्था, क्लव, समहु, सहकारी, संघ-
संस्थालाई वकृ्षारोपण, फलफूल रोपणको लागग आव्हान गररनेछ।   

• भौगतक पूवातिार गनमातण गदात वातावरण-मैिी पूवातिार गनमातण गनत जोड ददईनेछ ।  

• गडगभजन वन कायातलय, सव गडगभजन वन कायातलय र सामदुाहयक वन उपभोक्ता 
सगमगतसँगको समन्वय, सहकायतमा फलफूल लगायतका अन्य हवरुवा रोप्ने कायत गररनेछ 
।  



• सामदुाहयक वनले वडा कायातलयबाट प्राथगमकतामा परेका योजनामा सहलगानी गनुतपने तथा 
वडा कायातलयको गसफाररसमा माि कायतक्रम वा आयोजना सञ्चालन गनुतपने व्यवस्था गररनेछ 
।  

च) संस्थागत हवकास, सेवा प्रवाह र सशुासनुः 

आन्तररक व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाह तफत ुः 

1. कोगभड-१९ को संक्रमणबाट बच्ने उपाय गरी सरुन्त्क्षत तवरले गाउँपागलका, वडा कायातलय 
तथा शाखा/इकाईहरुबाट प्रवाह हनुे सेवाहरुलाई सरुन्त्क्षत हहसाबले गनरन्तरता ददइनेछ ।  

2. अनलाईनबाट हनु सक्ने कायतहरुलाई अनलाईनबाट गररनेछ ।  

3. आवश्यकता अनसुार स्वास््य न्त्शहवर र घनु्त्म्त न्त्शहवरहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

4. कायातलय व्यवस्थापन, सावतजगनक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता गनरन्तरता गररनेछ ।  

5. स्थानीय शान्ती सरुक्षा कायम गनत एवं सामान्त्जक हवकृती हवसंगगत हवरुद्धका गगतहवगिहरु 
रोक्न सामदुाहयक मेलगमलाप सेवा सगमगत, सामदुाहयक प्रहरी, इलाका प्रहरी कायातलयको 
सहकायतमा कायतक्रम संचालन एवं सहयोगका लागग  गनरन्तरता ददईनेछ । 

6. नगर प्रहरीको उन्त्चत पररचालन गररनेछ ।  

7. सामदुाहयक प्रहरी साझेदारी कायतक्रमलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

8. सबै वडा र गाउँपागलकामा नागररक वडापि व्यवस्था गररनेछ । 

9. गाउँकायतपागलकामा सूचना तथा अगभलेख केन्िको स्थापना गररनेछ । 

10. गाउँकायतपागलका कायातलयमा रहने हवर्यगत शाखाहरुलाई सािनश्रोत सम्पन्न पाररनेछ । 

11. जनप्रगतगनिी तथा कमतचारीहरुलाई आवश्यकता अनसुार तागलम, गोष्ठी, अन्तरहक्रया, समीक्षा, 
अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गररनेछ ।   

12. गाउँपागलका क्षेिगभि दर-रेट कायम गनतका लागग  आ.व.को शरुुमा नै कायतपागलकाले दररेट 
गनिातरण गरी जारी गने नीगत गलइएकोछ र दगुतम स्थानको छुटै्ट दर-रेट कायम गनरन्तरता 
गररनेछ ।  

13. गाउँपागलका र प्रत्येक वडामा मागसक, चौमागसक तथा वाहर्तक समीक्षा कायतक्रम गनरन्तरता 
गररनेछ ।  

14. गाउँपागलका, वडा कायातलय, स्वास््य संस्थाको संस्थागत क्षमता वहृद्ध गरी सािन सम्पन्न 
बनाइनेछ । साथै सूचना प्रहवगिको अगिकतम उपयोग गररनेछ ।  

15. अनगुमन, मूल्यांकनमा सिुार गरीने र यस सम्बन्िमा कायतहवगि तजुतमा गररनेछ ।  

16. उपलब्िीमूलक कायतहरुको पहहचान गरी गनरन्तरता तथा थप सिुार गररनेछ ।  



17. राजश्व चहुावट रोक्न र शान्ती सरुक्षा कायम गनत देवघाट - ५ दासढुङ्गा, पक्की पलुमा प्रहरी 
हवटको गनमातण गररनेछ । 

संगठन संरचना र कमतचारी पररचालन 

• यस कायातलय तथा मातहतका कायातलयहरुमा करारमा कायतरत कमतचारीहरुलाई शततनामा 
सहहत आन्तररक हवज्ञापन गररनेछ । यस्तो प्रहक्रया माफत त छनौट भएका करार 
कमतचारीहरुलाई ६/६ महहनामा कायत सम्पादन र सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीयता मापनका 
आिारमा म्याद थप गररनेछ । देन्त्खएको तोहकएको कायत क्षेिमा और्त रुपमा सन्तोर्जनक 
नपाईएमा म्याद थप नगने वा जनुसकैु बखत हटाइनेछ ।   

• स्थायी तथा गनजामती कमतचारीहरुलाई आफ्नो काम कततव्य प्रगत सचेत गराइनेछ । स्थायी 
सेवाको दम्भ गमन्त्श्रत व्यवहारले आम नागररक र जनप्रगतगनगिहरुमा बारम्बार अमयातददत शब्द 
र व्यवहार प्रस्ततु गने, तोहकएको कायतक्षेिमा नै रही कायत सम्पादन नगने कमतचारीहरुलाई 
आफै हवकल्पको खोजी गने वा स्थानीय तह माफत त त्यस प्रकृगतका बािक कमतचारीहरुलाई 
प्रगतस्थापन प्रहक्रया थालनी गररनेछ ।  

• गाउँकायतपागलका तथा वडा कायातलयमा हवकास गनमातण लगायतका सामाान्त्जक पररचालनमा 
सहयोग गनतका लागग सामदुाहयक स्वयंसेवक कमतचारी रान्त्खनेछ र अन्य हवर्यगत शाखाहरुमा 
आश्यकता अनसुारले जनशन्त्क्त व्यवस्थापन गदै जाने नीगत लाई गनरन्तरता ददइनेछ ।  

सशुासन, जवाफदेहहता, प्रशासगनक कुशलता, हवन्त्त्तय प्रभावकारीता तथा जोन्त्खम न्यनुीकरण र 
पारदन्त्शतताुः 

• आवगिक योजना, मध्यमकालीन खचत संरचना तथा बाहर्तक बजेट अनसुारका कायतक्रम र 
योजना कायातन्वयनमा ल्याइनेछ । 

• जनप्रगतगनगि, कमतचारी र नागररकको हवगभन्न हविामा गसप तथा दक्षता हवकास, सस्थागत 
सशुासन, नीगत प्रभावकाररता जस्ता क्षेिमा क्षमता हवकासका लागी संगिय सरकार र प्रदेश 
सरकारका PLGSP लगायतका कायतक्रमसँग तालमेल र सहकायत गररनेछ । 

•  

• सबै वडामा क्षगतपूगतत सहहतको नागररक वडापिको व्यवस्था गररनेछ ।  

• आय र व्ययको फाँटबारी प्रत्येक महहनामा सावतजगनकीकरण गररनेछ । साथै सूचना प्रहवगिमा 
आिाररत हवन्त्त्तय प्रगतवेदन प्रणाली जोड ददइनेछ ।  



• उपभोक्ता सगमगतको पयातप्त लागत सहभागगता रहने र त्यसलाई ममतत सम्भारको न्त्जम्मा 
गलइएका आयोजना बाहेक अन्य हवकास आयोजनाहरु सावतजगनक खररद ऐन २०६३ तथा 
गनयामवली २०६४ बमोन्त्जमको प्रहक्रया माफत त कायातन्वयन गररनेछ ।  

• एकीकृत नागररक सेवा केन्ि तपगसलका स्थानहरुमा सञ्चालनको लागग गनरन्तरता गररनेछ 
। 

➢ देवघाट - १ जामनुे 
➢ देवघाट - २ आमडाँडा र खाल्टे 

➢ देवघाट - ३ डगरा र साराङ्गघाट 

➢ देवघाट - ४ पालातङ्ग 

➢ देवघाट - ५ बगन्दी  

• सबै वडा र गा.पा. मा नागररक सहायता कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गरीने तफत  
आवश्यक पहल गररनेछ ।  

• सबै योजनाहरुमा अगनवायत अनगुमन सगमगत, सूचना पाटी र सावतजगनक परीक्षण गररनेछ ।  

• उपभोक्ता सगमगतहरुलाई योजना सञ्चालन सम्बन्िी सम्बन्िीत वडा कायातलयमा तागलमको 
व्यवस्था गररनेछ ।  

• वडा सगमगतले उपभोक्ता सगमगत माफत त वडामा कायातन्वयन हनुे तथा भएका योजना तथा 
कायतक्रमको अनगुमन गरी भकु्तानीको लागग गाउँपागलकामा गसफाररस गनेछ ।  

• योजना तथा कायतक्रमको कायत सम्पन्न तथा भकु्तानी प्रहक्रयालाई गछटो, छररतो र पारदशी 
बनाउन आवश्यक प्रहक्रया अवलम्बन गररनेछ । 

• पागलकाको समग्र सेवा प्रवाह, कायतक्रमहरुको उपलन्त्ब्िबारे नागररकहरुको सझुाव गलने गरी 
सावतजगनक सनुवुाई, सामान्त्जक पररक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।   

छ) सूचना प्रहवगि, अगभलेख तथा त्याकंतफत  
• गाउँपागलकाको कायातलय, वडा कायातलय, अस्पताल, स्वास््य चौकी सबैलाई आिगुनक सूचना 

प्रहवगिमैिी बनाईनेछ । 

• गाउँपागलकाका सबै सूचना र त्यांकलाई अनलाईन, ददनहुँ अपडेट वेबसाइट तथा आिगुनक 
प्रहवगिको प्रयोग माफत त गनयगमत सरोकारवाला समदुायसम्म k'¥ofइनेछ । 

• गाउँ क्षेिगभिका हवद्यालय, स्वास््य सेवा केन्ि, कृहर् पश ुइकाई तथा अन्य सेवा प्रदायक 
संस्थालाई नेटवहकत ङ्ग गनत पूवातिार हवकास गररनेछ । 



• गाउँपागलकाबाट प्रवाह हनुे सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रहवगिमैिी बनाउन आवश्यक पूवातिार 
लगायतका हवर्यहरुको सम्बन्िमा हवस्ततृ कायतयोजना तयार गरी क्रमश: कायातन्वयन 
गररनेछ । 

दण्ड, प्रोत्साहन र परुस्कारुः 

• गाउँपागलकाको गाउँ सभा सावतजगनकीकरण भएको ददन उत्कृष्ट समाजसेवी, कृर्क, पिकार, 

यवुा उद्यमी, कमतचारी, हवद्याथी, उपभोक्ता सगमगत, हवद्यालय, न्त्शक्षक आदद लाई सम्मान 
पिको व्यवस्था गररने कायतक्रमलाई गनरन्तरता गररनेछ । 

• काननुको सीमा भन्दा बाहहर गएर कायत गने, नैगतक मूल्य मान्यता तथा अनशुासनको 
पालना नगने, भष्टाचार गने, गलत कायत गने प्रवगृतहरुलाई गनरुत्साहहत गनत सम्बन्त्न्ित 
गनकायहरु सँग हातेमालो गररनेछ । यस्ता कायतमा संलग्न जोसकैु व्यन्त्क्तलाई दण्ड, 
जररवाना गनत गनयमानसुार समन्वय तथा सहकायत गरी कायत गररनेछ । 

सरुक्षा नीगत तफत ुः 

• देवघाट वडा नं. २ खाल्टेमा स्थायी प्रहरी चौकीको लागग पहल गररनेछ ।  

• इ.प्र.का. देवघाटमा पूणत दरबन्दी र स्तरोन्नगत गनतको लागग आवश्यक पहल गररनेछ ।  

• देवघाटको पलु र दासढुङ्गामा प्रहरी हवट राख्नका लागग  सम्बन्त्न्ित गनकायसँग पहल गररनेछ 
।     

• देवघाट क्षेि देवघाट ५ मा सामदुाहयक प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• नगर प्रहरीको क्षमता हवकास गने र उन्त्चत पररचालन गररनेछ ।  

जनप्रगतगनगिहरुका लागग आचारसंहहता 

• गाउँ सभाबाट पाररत कायतक्रमको हवरुद्धमा बोल्न पाइनेछैन ।  

• जनप्रगतगनगि र कमतचारीहरुको कोगभड-१९ (कोरोना) वीमा गररनेछ।  

• दोहोरो सहुविा हनुे गरी दोहोरो पाररश्रगमक बझु्ने जनप्रगतगनगिले स्वयं घोर्णा गरी एकागतरको 
पाररश्रगमक छोड्न ुपनेछ अन्यथा स्वयं जनप्रगतगनगि न्त्जम्मेवार हनुपुनेछ ।  

गाउँपागलका गौरवका योजनाुः 
जन-अपेक्षा तथा आवश्यकता भौगोगलक बनावट, योजनाको प्राथगमकता, गाउँपागलकाको श्रोत सािन, 
आगथतक, सामान्त्जक, पयतटकीय सम्भावना लगायतका दृहष्टकोणले महत्वपूणत मागनएका तपगसल अनसुारका 



योजनाहरुलाई गाउँपागलका गौरवका योजनाको रुपमा गलइएको छ । जसलाई उपलब्ि श्रोत सािनको 
आिारमा बहवुहर्तय योजनाको रुपमा क्रमशुः श्रोत सािनको व्यवस्था गरी सम्पन्न गररनेछ ।  

• पश ुपंक्षी हवकास फमत, देवघाट - १ कोटा 
• कोटा रङ्गशाला, देवघाट - १ कोटा 
• छरछरे झरना तथा पयतटन हवकास, देवघाट - १ कोटा 
• खाल्टे रङ्गशाला, देवघाट - २ खाल्टे 

• खाल्टे पाकत  तथा वाल उद्यान देवघाट - २ खाल्टे 

• घण्टाचलुी भ्यू टावर पयतटकीय स्थल देवघाट - १ र २ घण्टाचलुी 
• कोटवैदी कृहर् अनसुन्िान केन्ि, देवघाट - २ कोटवैदी 
• जनजाती संग्राहालय, देवघाट - ४ कतातप 

• ऐगतहागसक प्याउली गढी, देवघाट - ४ कतातप 

• ऐगतहागसक गसंच्याङ्ग गढी, देवघाट - ४ गसंच्याङ्ग 

• देवघाट-साउने, कतातप सडक, देवघाट - ४ र ५ 

• गाईघाट, काफलडाँडा गछपगछपे सानभुञ्ज्याङ्ग सडक, देवघाट - ४, १, ३ र २ 

• सनु्तला मागत, देवघाट ३ 

• खाल्टे-मास्दीघाट सडक, देवघाट - २ 

• देवघाट एहककृत योजना, देवघाट - ५ 

• देवघाट गाउँपागलका अस्पताल, देवघाट - ५ 

• बाख्रा पकेट क्षेि तथा सनु्तला, तरकारी, गाई पकेट क्षेि 

• गसंच्याङ्ग पालातङ्ग-साराङ्गघाट सोमेश्वर मागत 
• खानेपानी योजना 
• गाउँपागलका प्रशासकीय भवन 

• वडा नं. १ र ५ को वडा कायातलय भवन 

• कोटा, चण्डुली, जामनुे मोटर मागत 

 


