
 

 

 

 

 
 

स्थानीय राजपत्र 

देवघाट गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 
खण्डः ४      संखयाः ११       लिलतः २०७७/०४/०५ 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजेट,  

२०७७ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

1 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजेट,  

२०७७ 

 

गाउँसभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७७/०३/३० 

प्रिाणीकरण लिलतः २०७७/०४/०५ 

सभा अध्यक्ष िहोदय, 

१. नेपािको यगुान्तकारी अग्रगािी पररवतिनका िालग संघीय िोकताशन्त्रक 
गणतन्त्रात्िक िासन व्यवस्था स्थापना गनि ऐलतहालसक जनआन्दोिन, 
जनयदु्ध र सबै खािका आन्दोिन तथा संघषिका क्रििा िहादत प्राप्त गनुि 
हनुे सम्पूणि ज्ञात अज्ञात अिर िहीदप्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । 
िहीद, बेपत्ता तथा घाइते पररवारप्रलत सम्िान सर्हत घाइतेको िीघ्र स्वास््य 
िाभको कािना गदिछु । यसैगरी रार्ियता, िोकतन्त्र, गणतन्त्र र 
जनजीर्वकाको आन्दोिनको नेततृ्व गनुि हनुे सम्पूणि अग्रजहरुप्रलत उच्च 
सम्िान प्रकट गदिछु । िर्हदहरुप्रलत उच्च सम्िान गदै िैिे बझुेको 
िोकताशन्त्रक संशघय गणतन्त्र भनकेो पूवि राजा पलन आि नागरीक सरह 
रहेको अवस्था छ र हािी सम्पूणि सचेत नागरीकहरु राजनैलतक क्राशन्त प्राप्त 
गरी अब आलथिक क्राशन्त सम्पन्न गरी सिनु्नत देि र सिनु्नत गाउँपालिका 
लनिािण गनुिछ र “हाम्रो देवघाट, सिदृ्ध देवघाट” भने्न नारािाई साकार पानुिछ 
तथापी आलथिक क्राशन्त सम्पन्न गनिको िालग सबैिे आ-आफ्नो भलूिका, 
शजम्िेवारी र कतिव्य सकुिि पूरा गनुि न ैसंघीय िोकताशन्त्रक गणतन्त्रको 
िूि ििि हो जस्तो ििाई िाग्दछ । “लसंहदरबारको अलिकार घरघरिा” 
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भनु्नको अथि राज्यका सेवा र सरु्विाहरु जस्तै कृर्ष, स्वास््य, खानेपानी 
आदद सेवाहरु प्रत्येक घर-घरिा सहज रुपिा नागरीकिे ग्रहण गनुि हो ।  

२. प्राणभन्दा प्यारो हाम्रो रार्ियता िालथ आचँ आउन े गित कायि लछिेकी 
ििुकु भारतबाट भएको प्रलत घोर भत्सिना गदै नेपाििे सगुौिी सन्िी 
अनसुारको सीिा सरुक्षा गने कायिप्रलत सरकार तथा संसदिाई स-िन्यवाद 
सर्हत रार्ियताको सवाििा हािी सबै नेपािी एक जटु हनु आव्हान गदिछु 
।  

३. र्वश्वव्यापी रुपिा फैलिएको कोलभड-१९ को िहािारीबाट स्वदेि तथा 
र्वदेििा जीवन गिुाउन ुभएका सम्पूणि दददीबर्हनी तथा दाजूभाइप्रलत भावपूणि 
श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै िोकाकुि पररवाजनप्रलत गर्हरो सिवेदना व्यक्त गदिछु 
। कोलभड-१९ बाट स्वदेि तथा र्वदेििा संक्रलित हनु ुभएका सबै नपेािी 
दददीबर्हनी तथा दाजूभाइको िीघ्र स्वास््य िाभको कािना गदिछु ।  

४. कोलभड-१९ को िहािारीबाट सबै नागररकिाई सरुशक्षत राख्न िागू गररएको  
िकडाउनको पूणि पररपािना गनुि भएकोिा सबैिा िन्यवाद व्यक्त गदिछु । 
आगािी ददनिा पलन यस िहािारीबाट बच्न सरकारिे चाल्ने हरेक कदििा 
लनरन्तर साथ र सिथिन पाइरहन ेर्वश्वास लिएको छु ।  

५. संकटको यस घडीिा एकजटु भई िहािारीको रोकथाि, लनयन्त्रण र 
उपचारको कायििा अग्रपशततिा अहोरात्र खर्टन ुहनु ेगाउँपालिकाका सम्पूणि 
स्वास््यकिी, सरुक्षाकिी, सरसफाइकिी, एम्बिेुन्स चािक िगायत 
रािसेवकको योगदानको उच्च प्रिंिा गदिछु । जोशखिपणूि यस पररशस्थलतिा 
आ-आफ्नो तहबाट खर्टन ुहनु ेजनप्रलतलनलि, राजनीलतक दि, सञ्चारकिी, 
उद्योगी, व्यवसायी, लनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, स्वयंसेवक िगायत सबै 
व्यशक्त तथा संघसंस्थािाई िन्यवाद व्यक्त गदिछु । गाउँपालिकािे स्थापना 
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गरेको कोलभड-१९ उपचार कोषिा स्वैशच्छक रुपिा योगदान गनुि हनु ेबैङ्क 
तथा र्वत्तीय संस्था, व्यशक्त तथा अन्य संघसंस्था एवं स्वास््य सािग्री तथा 
शजन्सी सािान सहयोग गनुि हनु ेसबै िहानभुावप्रलत आभार प्रकट गदिछु ।  

६. कोलभड-१९ को िहािारीिा जोशखिपूणि पररशस्थलतिा िकडाउनको 
पररपािना गरी सािाशजक एवं भौलतक दरुी कायि गरी सरुक्षाको र्वलि 
अपनाई गाउँपालिकाको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, कृर्ष तथा भौलतक पवूाििार 
र्वकास लनिािण खानेपानी तथा सरसफाई िगायतका कायि सञ्चािनिा खर्टन ु
भएका रािसेवक तथा जनप्रलतलनलिहरु र यस काििा िाभग्राही उपभोक्ता 
एवं लनिािण व्यवसायी सबैिाई िन्यवाद व्यक्त गदिछु ।  

७. हरेक आलथिक वषिको नीलत, कायिक्रि तथा बजेट सहभालगतात्िक रुपिा 
तथा सरोकारवािाहरुको राय सझुाव सर्हत सिेटेर यथाथिपरक तथा पारदिी 
रुपिा तयार गने र सोही अनसुार कायािन्वयन गररएको  व्यहोरा अवगत 
गराउँदछु । यसै क्रििा आगािी आलथिक वषि २०७७/०७८ को नीलत 
तथा कायिक्रि सबै जनप्रलतलनलि, कििचारी, राजनैलतक दि, सरोकारवािाहरु 
सिेतको अिूल्य रचनात्िक सझुाव संकिन गरी तजुििा गरीएको  छ ।  

८. सीलित स्रोत र सािनको अलिकति पररचािन गरी गाउँपालिकाको सवािङ्गीण 
र्वकास गने स्पष्ट दृर्ष्टकोण, गन्तव्य र िक्ष्य सर्हत गाउँपालिका तीब्र गलतिा 
अगालड बर्िरहेको अवस्थािा कोलभड-१९ को संक्रिणको सािना गनुि पदाि 
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, र्वकास लनिािण िगायतका सिग्र गलतर्वलि 
प्रभार्वत भएका छन । यस र्वषि पररशस्थलतिा स्थानीय सरकारिे हालसि 
गरेका केही िहत्वपूणि उपिशधिहरु सिीक्षा, अवसर र चनुौतीहरु सम्िालनत 
सभा सिक्ष प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 
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९. र्वश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग (कोलभड-१९) 
को संक्रिणबाट िानव सभ्यता र िानव जातीिालथ नै अकल्पनीय संकट 
आइपरेको छ । प्रस्ततु नीलत तथा कायिक्रििे कोलभड-१९ बाट जीवन 
रक्षा गने । िहािारीबाट शिलथि अथितन्त्रिाई चिायिान बनाउन े िूि 
िक्ष्य लिई नीलत तथा कायिक्रि तजुििा गरीएको  छ ।   

१.२. सिीक्षा 
१.२.१. र्वद्यिान अवस्थाको सिीक्षा 
सबि पक्ष 

• गाउँपालिकाको सडक संजाि र्वकास हनुे क्रििा रहेको ।  

• प्राकृलतक श्रोत सािनहरुको प्रचरु िात्रािा उपयोग गरी गाउँपालिकाको 
आलथिक क्षेत्रिा अलभबरृ्द्ध ल्याउन सर्कने अवस्था रहेको ।  

• र्वकासका पूवाििारहरुको र्वस्तार गरी स्थानीय जनताहरुको साविजलनक 
सेवा प्रवाहिा सहजता हनुे अवस्था रहेको ।   

• स्थानीय िौलिक किा संस्कृलतको प्रवद्धिन र र्वकास िाफि त 
जनताहरुको ददगो र्वकासका िालग आिार तयार गनि सर्कन ेसम्भावना 
रहेको ।  

• नदीहरुिा रयाशफ्टङ व्यवसाय, ररसोटिहरुको संचािन तथा साहलसक 
पयिटनका िालग पयािप्त ठाउँहरु रहेको । 

• देवघाट क्षेत्र र्हन्दहुरुको पावन पणु्य भलूि भएकोिे िालििक पयिटन 
प्रवद्धिन गनि सर्कने प्रचरु सम्भावना भएको ।   

• र्वर्वि हावापानी र र्विाि क्षेत्र भएकोिे र्वलभन्न कृर्ष पकेट क्षेत्रहरु 
र्वस्तार गनि सर्कएको ।  
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किजोर पक्ष 

• र्वकास योजनाहरु सञ्चािनको िालग एर्ककृत संस्कारको र्वकास नहनु ु
।  

• भौगोलिक र्वकटता ।  

• सािाशजक तथा आलथिक र्वपन्नता । 

• आन्तरीक श्रोतको न्यूनता । 

• वेरोजगारी तथा अिि वेरोजगारी अवस्था । 

• सडक तथा यातायात पहुंचको किी । 

• प्रार्वलिक तथा िानर्वय संसािनको उपयोगिा किी । 

• र्वकासिा लनजीक्षेत्रको न्यनु सहभालगता । 

• जनसहभालगता जटुाउन कठीन । 

• यथाशस्थलतवादी सोच । 

• साविजलनक कायििा अपनत्व भावनाको किी ।  

• राजश्व संकिनिा बािा व्यविान ।  

अवसर/चनुौलतहरु 

• भौगोलिक र्वर्वलिकरण 

• उपिव्ि स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन  

• िागको आिारिा र्वद्यतु सेवाको र्वस्तार 

• र्वकासिा िागत सहभालगता, जनसहभालगता प्रवद्धिन 

• कृर्ष तथा पिजुन्य वस्तहुरूको व्यवसार्यकरण, र्वर्वलिकरण, 

बजारीकरण 
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• पयिटन पूवाििार र्वकास तथा प्रविद्धनको उपिधिता  

• कृर्ष तथा पि ु क्षेत्रको र्वकास एवं व्यवसार्यकरण, र्वर्वलिकरण, 
बजारीकरण 

• वन जंगि तथा जडीवटुीजन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग  

• तरकारी, फिफूि खेतीका िालग उपयकु्त भौगोलिक शस्थलत हावापानी 
र िाटो 

• िाहरुी पािनको सम्भाव्यता 
• स्थानीय कच्चा पदाथििा आिारीत साना तथा घरेि ुउद्योग र्वकासको 

राम्रो सम्भावना ।  

• खेर गईरहेको श्रि पूजँीिाई पररचािन गनि नसर्कएको ।  

• िालििक, प्राकृलतक र संस्कृलतको  पयिटर्कय क्षेत्रको रूपिा र्वकास 
गनि सर्कने शस्थलत । 

• सहकारीताको िाध्यिबाट सािाशजक तथा आलथिक र्वकास गनि सर्कने 
सम्भावना । 

• उद्यिशििताको प्रवद्धिन 

• होि स्टेको राम्रो सम्भावना ।  

• सेती, लत्रििुी र कािीगण्डकी नदीिा Rafting र Motor Boat को 
सम्भावना भएको ।  

• छरछरे झरनािा क्नायोलनङ्ग सञ्चािन गनि सर्कन े। 

• ऐलतहालसक प्याउिी गिी र लसंच्याङ्ग गिी संरक्षण तथा प्रचार प्रसार 
।  
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• िान्त वातावरण, हररयािी, नेपािको रार्िय फूि िािीगुरँास प्रिस्त 
पाइने, र्हिाि, पहाड र तराई दृश्याविोकन गनि सर्कने िनोरि 
घण्टाचिुी पयिटन क्षेत्र रहेको ।  

 १.२.२ चाि ुआ.व.को नीलत तथा कायिक्रिको सिीक्षा  

चाि ुआलथिक वषि २०७६/०७७ िा देवघाट गाउँपालिकािे सम्पादन 
गरेका िहत्वपणूि कायिहरु र गाउँपालिकािे  क्षेत्रगत रुपिा सम्पादन 
गरेका िहत्वपूणि कायिहरुः 

क) आलथिक क्षते्रः उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि एक वडा एक 
निूना गाउँ घोषणा गरीएको  छ र वस्तीहरुिा कृर्ष पकेट क्षेत्रहरु 
घोषणा गरीएको छ ।   

१. पयिटनः 
• सबै वडाहरु सिटेी ७ वटा सािदुार्यक होि स्टे सञ्चािन 

भएको ।  

• पयिटन प्रवद्धिनका िालग पयिटन गरुुयोजना सम्पन्न भएको र 
देवघाट १ छरछरे झरना र घण्टाचिुी, देवघाट २ खाल्टे 
पाकि  र कोटवैदी कृर्ष अनसुन्िान केन्र, देवघाट ४ िा 
सांस्कृलतक संग्रहािय अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।  

• छरछरे झरना, घण्टाचिुी, खाल्टे पाकि  लनिािणालिन रहेको छ 
।  

• पयिटन गरुुयोजना तजुििा गरीएको  छ ।  

• पयिटन प्रवद्धिनको िालग कािीगण्डकीिा यािशफ्टङ्ग पनुतािजगी 
तालिि सञ्चािन गरीएको ।  
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• िालििक पयिटन प्रवद्धिनको िालग लिलत २०७६/१०/२९ गते 
देवघाटिाि वेणी संगििा िालििक प्रवद्धिन गोष्ठी सञ्चािन 
गरीएको ।  

• प्याउिी गिी संरक्षणको िालग देवघाट गाउँपालिकाको 
पहििा संघ सरकारबाट १५ िाख बजटे र्वलनयोजन भएको 
छ ।  

• पयिटन गोष्ठी सञ्चािन गरीएको  ।  

• सािदुार्यक होि स्टेको प्रबद्धिन कायिक्रि सञ्चािन गरीएको  
।  

• देवघाट गा.पा. को सर्क्रयतािा प्याउिीगिी संरक्षणको 
िालग आगािी आ.व. संघबाट रु. १५ िाख बजेट 
र्वलनयोजन भएको ।  

• िददरा व्यवशस्थतको िालग र पयिटन प्रबद्धिनको िालग 
देवघाट-२ खाल्टेिा लिलत २०७६/१०/०७ र ०८ गते 
िददरा व्यवस्थापन िहोत्सव सम्पन्न भएको ।  

• पयिटकीय घण्टाचिुीको प्रचार प्रसारको िालग लिलत 
२०७६/११/२३ देशख २७ गते सम्ि िहोत्सव आयोजना 
गररएकोिा कोलभड-१९ िे गदाि स्थलगत गरीएको ।  

• घण्टाचिुी पयिटन प्रवद्धिनको िालग देवघाट शिखरडाँडा र 
ङाल्दीघाट लछपलछपे घण्टाचिुी पदयात्रा सम्पन्न ।  

• नेपाि भ्रिण वषि २०२० को सखुद उपिक्ष्यिा देवघाट 
गाउँपालिकाको पयिटन सर्कि टिा िोटरसाइकि याििी सम्पन्न 
।  
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२. कृर्षः 
• कृर्ष हाटबजार लनिािण र सञ्चािन तथा कायाििय कोठा 

लनिािण गरीएको छ ।  

• कृर्ष िहोत्सव कायिक्रि (लिलत २०७६/०८/२६-२९ गते 
सम्ि) सम्पन्न गरीएको  ।  

• र्वषादी रर्हत अगािलनक खेतीिा जोड ददईएको ।  

• IPM कृषक पाठिािा देवघाट ५ कािीिाटीिा सम्पन्न भएको 
छ ।  

• साना लसंचाई आयोजना कायिक्रि १, २ र ३ िा सञ्चािन 
भईरहेको छ ।  

• तरकारी र्कट र्वतरण कायिक्रि ५ वटै वडािा सञ्चािन 
भएको छ ।  

• उन्नत वािी लबउ र फिफूि र्वरुवा र्वतरण कायिक्रि ५ 
वटै वडािा सञ्चािनिा रहेको छ ।  

• सनु्तिा, आपँ, लिची बगैंचा सदुृिीकरण कायिक्रि ५ वटै वडा 
िा सञ्चािन भई आषाि िसान्त सम्ििा सम्पन्न हुदैँछ।  

• भकारो सिुार कायिक्रि सञ्चािन गरीएको छ ।  

• िौरी घार तथा स्प्रयेर र्वतरण कायिक्रि ५ वटै वडािा 
सञ्चािन ।  

• देवघाट २ कोटवैदीिा कृर्ष अनसुन्िान केन्र लनिािणालिन 
अवस्थािा रहेको छ र फिफूि नसिरी स्थापना गरीएको छ 
।   
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• ४ स्थानिा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कायिक्रि 
सञ्चािन गरीएको  छ ।  

• िाटो जाँच शिर्वर सञ्चािन गरीएको छ ।  

• अिेररकन फौजी र्करा िहािारी रोकथािको िालग तत्काि 
र्कसानहरुिाई लनिलु्क र्वषादी उपिधि गराई िहािारीको 
उच्च जोशखििाई कि गरीएको  छ । 

• वडा नं. २, ३ र ४ िा िौरीपािन, अलििो जातको 
फिफूिको पकेट क्षेत्र घोषणा गरीएको  छ ।  

• देवघाट ४ लसंच्याङ्ग र आिडाँडािा अलम्रसो खेती पकेट क्षेत्र 
घोषणा गरीएको  छ ।  

• ५० प्रलतित अनदुानिा ३ जनािाई च्याउको घर र्वतरण 
गरीएको  ।  

• ५० प्रलतित अनदुानिा २५ जना कृषकिाई च्याउको र्वउ 
र्वतरण गरीएको  ।  

• १९००० सनु्तिा र कागतीको लबरुवा र्वतरणको प्रर्क्रयािा 
रहेको ।  

३. पि ुस्वास््यः 
• गाउँपालिका अन्तगितका प्रत्येक वडािा १/१ जना गरी 

जम्िा ५ जनािाई परुस्कार र्वतरण गरीएको । 

• देवघाट १ कोटािा पि ुर्वकास फाि लनिािणालिन र प्रिस्त 
िात्रिा घाँसको लबरुवा उत्पादन गरी कृषकहरुिाई 
लन:िलु्क र्वतरण गरीएको ।    
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• गाई भैंसी गरी जम्िा ९०० वटा कृलत्रि गभाििान कायि 
गरीएको  ।  

• गोठ/भकारो सिुार कायिक्रि अन्तगित ५३ जनािे प्रत्यक्ष 
िाभ पाएको ।   

• स्थानीय जातको कुखरुा प्रबद्धिन कायिक्रि अन्तगित २५०० 
चल्िा र्वतरण गरीएको  ।  

• बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा १२ वटा बोयर जातको उन्नत 
बोका लन:िलु्क र्वतरण गरीएको  । 

• बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा ३ ददने बाख्रा पािन तालिि 
सम्पन्न गरीएको  ।  

• बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा र्कम्ब,ु बकाईनो, ईर्पलिपी, 
िेन्डुिा घाँस र्वतरण गरीएको  ।  

• प्रत्येक बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा रु. ५०,०००/- रकि 
बराबरको औषिी लन:िलु्क र्वतरण गरीएको  ।  

• पि ुस्वास््य शिर्वर ३ स्थानिा सम्पन्न गरीएको  ।  

• पिपंुक्षी तथा ित्स्य र्वकास लनदेिनािय गण्डकी प्रदेि 
पोखराको आलथिक सहयोग र दशक्षण क्षेत्र ददगो र्वकास कृर्ष 
सहकारी संस्था लि. को आयोजनािा वडा नं. २ को ७ वटा 
वस्तीिा बाख्रा पािन पकेट क्षेत्र सञ्चािन गरीएको ।  

४. सहकारीः  

• सहकारीहरुको लनयलित अनगुिन गरीएको  ।  

• सहकारी प्रबद्धिन र उत्पादनका िालग अनदुान उपिधि 
गराउनका िालग आवश्यक प्रर्क्रया अगाडी बिाईएको ।  
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५. रोजगारको क्षते्र: 
➢ यवुा स्वरोजगार कोष: 

• रोजगारका िालग ४० जना साना उद्योगीका िालग 
सहलुियत दरिा कररब ८० िाख ऋण प्रवाह 
गरीएको  ।  

• रोजगार प्रवद्धिन तथा गररबी न्यूनीकरणिा सहयोग ।  

• शचतवन उद्योग वाशणज्य संघको प्रार्वलिक सहयोग र 
देवघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा आलथिक 
सहयोगिा ४५ जना उद्यिीहरुका िालग उद्यिशििता 
र्वकास तालिि सञ्चािन गरीएको  । 

• उद्योग तथा व्यवसाय दताि तफि  कृर्ष पि ुसम्बन्िी 
८९ वटा, र्कराना पसि ५६ वटा, होटि ५३ वटा 
र अन्य ६० वटा गरी जम्िा २६१ वटा व्यवसाय 
दताि गरीएको छ ।  

➢ प्रिानिन्त्री रोजगार कायिक्रि: 
• चाि ुआलथिक वषिको िालग कम्तीिा १०० ददनको 

रोजगारी ददने तयारी गरीएको  छ ।  

• बसेनीटार लसंचाई कुिो ििित देवघाट-१ िा १८ 
जनािे, दरैटार कुिो ििित देवघाट-२ िा १५ 
जनािे, ठाडो खोिा गोन्राङ पर्हरो लनयन्त्रण तथा 
ग्यार्वन जािी लनिािण देवघाट-३ िा १५ जनािे, 
ऐलतहालसक लसंच्याङ्ग गिी कालिका िशन्दर जान े
पदिागि लनिािण देवघाट-४ िा १४ जनािे र भजिन 
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खोिा कल्वटि लनिािण देवघाट-५ िा १२ जनािे कुि 
७४ जनािे औषतिा १८ ददनको रोजगारी प्राप्त 
गरेका छन । 

• देवघाट गाउँपालिको प्रिानिन्त्री रोजगार कायिक्रि 
सािाशजक सरुक्षािा आिाररत न्यूनति रोजगारी, लसप 
र्वकास िाफि त स्वरोजगार उन्िखु सिदृ्ध गाउँपालिका 
लनिािणको ददिािा अशघ बिेको छ ।  

ख) सािाशजक क्षते्रः 
१. शिक्षाः 

• िैशक्षक गणुस्तर वृर्द्ध हनुे गरर र्वलभन्न कायिक्रि, तालिि 
सञ्चािन गरीएको  छात्राको पिाई लनरन्तरतािा सहयोग 
पयुािउन Sanitary Pad र्वतरणिाई लनरन्तरता ददईएको । 
र्वद्याियिा अलतररक्त र्क्रयाकिाप सञ्चािन गनि सझुाव, 
प्रोत्साहन गरीएको । किजोर र्वद्याियहरुको सरसफाई तथा 
रंगरोगनिा रकि उपिधि गराईएको । 

• एक वडा एक िात ृ र्वद्यािय (Mother School) घोषणा 
गरीएको  छ ।  

• NEGRP तालिि सञ्चािन १० ददन े(२ सिहुिा गरर) 
• र्वद्यािय अनगुिन तथा लनररक्षण सम्पन्न ।  

• गाउँको िैशक्षक गणुस्तर बरृ्द्धिा सहयोग पयुािउने गरी 
कायिक्रिहरु संचािन गरीएको  छ  । 

• देवघाट ३ लछपलछपिेा श्री बािकेि लन.िा.र्व िा िा.र्व.कक्षा 
सञ्चािन र देवघाट ४ काफिडाँडािा श्री रार्िय प्रा.र्व.िाई 
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कक्षा ८ सञ्चािनको िालग अनदुान उपिधि गराइएको छ 
।  

• र्वद्यािय व्यवस्थापन सलिलतहरुको तालिि सञ्चािन गरीएको 
छ ।  

• प्रिानाध्यापकहरु तथा शिक्षकहरुको क्षिता अलभवृर्द्ध तालिि 
सम्पन्न गरीएको  छ ।  

• अलभभावक सचेतना कायिक्रि सम्पन्न गरीएको  छ ।  

• िर्हद ददवसको अवसरिा िददरा व्यवस्थापन र्वयषिा बुँदा 
िेखन तथा सझुाव संकिन र एकि िोक गीत तथा नतृ्य 
प्रलतयोलगता सम्पन्न भएको छ ।  

• २०७६ साििा SEE परीक्षा ददने िाध्यलिक तहका 
र्वद्याथीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप िैशक्षक सािाग्री र्वतरण 
गरीएको छ ।  

• दाताहरुको आलथिक सहयोगिा दगुिि तथा र्पछलडएको 
र्वद्याथीहरुिाई न्यानो कपडा र्वतरण गरीएको ।  

• दलित तथ जेहेन्दार र्वद्याथी १ जनािाई १८ िर्हना भेटेरीनरी 
अध्ययनको िालग छात्रवृशत्त उपिधि गराइएको ।  

• कोलभड-१९ बाट भएको िैशक्षक क्षती न्यूलनकरण गनि 
वैकशल्पक लसकाइ सहजीकरण गने भनी प्रिानाध्यापकबाट 
लनणिय भई िागू भएको ।  

• देवघाट-५ साउने र बगन्दी र देवघाट-१ वषािखोिािा बाि 
र्वकास केन्र स्थापना गररएको छ ।  

२. स्वास््यः 
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• देवघाट १ कोटािा स्वास््य चौकी भवन लनिािणालिन रहेको 
र २ वटा सािदुार्यक स्वास््य केन्र भवन लनिािण भएको 
छ ।  

• देवघाट ििािथि अस्पताििा प्रयोगिािा (Lab) सञ्चािन 
गरीएको  छ ।  

• र्वद्यािय स्वास््य शिक्षा कायिक्रि सञ्चािन गरीएको  ।  

• स्वास््य सेवाको गणुस्तर वृर्द्ध र सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी 
बनाउन लनःिलु्क स्वास््य शिर्वर सञ्चािन र सबै वडािा 
सगुर सर्हत स्वास््य चेक  जाँच घशुम्त शिर्वर सञ्चािनको 
साथै औषिीको अभाव हनु नददईएको, खोप, गाउँघर 
शक्िलनक, पररवार लनयोजन, पोषण कायिक्रि, कुष्ठ रोग 
कायिक्रि,  क्षयरोग कायिक्रि, सरुशक्षत गभिपतन सेवा, २४ 
सै घण्टा वलथिङ्ग सेन्टर सेवा जस्ता सेवािाई प्रभावकारी 
रुपिा सञ्चािन गरीएको  । 

• देवघाट गा.पा. स्तरीय १५ िैयाको अस्पताि स्वीकृलत 
भएको छ ।   

• गाउँपालिका अन्तगित रहेका सम्पूणि स्वास््य संस्थाहरु 
३६५ ददन खलु्िा रही  सेवा प्रवाह भईरहेको ।  

• ५ वषि िालथका सम्पूणि नागररकहरुिाई लनिलु्क जकुाको 
औषिी र्वतरण गरीएको  ।  

• ९ िर्हना देशख ५ वषि सम्िका सम्पूणि बािबालिकाहरुिाई 
दादरुा रोग र्वरुद्धको खोप िगाइएको ।  
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• देवघाट गा.पा. २ खाल्टेिा शचर्कत्सकद्वारा िददरा लनयन्त्रण 
तथा व्यस्थापन सम्बन्िी जनचेतनािूिक कायिक्रि सम्पन्न 
गरीएको  ।  

• र्वलभन्न स्थानहरु HIV एड्स सम्बन्िी सडक नाटक सम्पन्न 
गरीएको  ।  

३. िशक्षत वगि कायिक्रिः 
• िर्हिा, बािबालिका, अपाङ्ग, दलित, अल्प संखयक र 

पीछलडएका वगिको क्षिता वृर्द्ध सम्बन्िी र्वलभन्न कायिक्रि 
सञ्चािन गरीएको  ।  

• डाक्टर सर्हतको प्रार्वलिक टोिी वडा तथा टोििा गई 
अपाङ्ग व्यशक्त प्रिाशणकरण गरर अपाङ्ग पररचय पत्र र्वतरण 
गरीएको  ।  

• वातावरण िैत्री, बाििैत्री, िर्हिािैत्री, अपांगिैत्री जस्ता 
कायिक्रिहरुिाई प्राथलिकताका साथ अगाडी बिाइएको छ 
।  

• िशक्षत वगिहरुको दलित, िर्हिा, अल्पसंखयक/र्पछडा, बाि, 
अपाङ्गहरुको वडा स्तरीय र गाउँपालिका स्तरीय सञ्जाि 
गठन भएकोिा क्षिता र्वकास, लसप र्वकास  कायिक्रि 
सञ्चािन भएका छन ।  

• उद्यिशिि िर्हिाहरुका िालग ५ वटै वडाका ५५ जना 
िर्हिाहरु सहभागी भई उद्यिशििता र्वकास सम्बन्िी 
कायिक्रि सम्पन्न गरीएको  छ र िर्हिा िघ ुउद्यिी सलिलत 
गठन गरीएको छ ।  
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• बाि ददवसको अवसरिा बािर्ववाह न्यूलनकरण, बािश्रि 
न्यूलनकरण र िैर्ङ्गक र्हंसा न्यूलनकरण र खलु्िा बौर्द्धक 
परीक्षण प्रलतयोलगता कायिक्रि सम्पन्न गरीएको  छ ।  

• २०५ जना अपाङ्ग व्यशक्तहरुिाई अपाङ्ग पररचय पत्र र्वतरण 
गरीएको  छ ।  

• फरक क्षिता भएका (अपाङ्ग पररचय पत्र “ग” र “घ” प्राप्त) 
बाख्रापािन तालिि सम्पन्न गरीएको  छ । 

• जेष्ठ नागररकहरुिाई अध्ययन अविोकन भ्रिण र न्यानो 
कपडा र्वतरण गरी सम्िान कायिक्रि सम्पन्न गरीएको  छ 
।  

• अल्पसंखयक र्वछडावगिहरुका िालग प्रायि वस्तीहरुिा तथा 
वडा नं. १ बसेनीटार र झाँक्रीखोप तथा वडा नं. ५ बोटेटोि 
र साउनेिा िददरा व्यवस्थापन सम्बन्िी सचेतना कायिक्रि 
सम्पन्न गरीएको  छ ।  

४. खेिकुदः 
• रािपती रलनङ्ग शिल्ड गाउँपालिका स्तरीय खेि सम्पन्न भएको 

छ । 

• संघ र गा.पा.को सहकायििा देवघाट १ कोटािा भव्य रुपिा 
खेि ग्राि लनिािणालिन रहेको छ ।  

• प्रदेि सरकार र गा.पा.को सहकायििा देवघाट-५ 
भजिनखोिािा फूटबि िैदान लनिािणालिन रहेको छ ।   

• िाग भई आएका भलिबि खेििैदानहरु सम्पन्न भएको छ 
।  
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• देवघाट ५ शघनाटारिा िि ुकभडि हिको लनिािण प्रर्क्रया 
अगाडी बिेको छ । 

• देवघाट-५ ििािथि अस्पतािको हाता लभत्र व्याडलिन्टन कोटि 
लनिािण भएको छ ।  

ग) पूवाििार क्षते्रः 
• गण्डकी प्रदेि सरकारको गौरविािी िोटर िागििा अवशस्थत 

बन्चरे पहाड सददयौं देशख ट्रयाक जोड्न नसर्कएको अवस्थािा 
यस आ.व. िा संघ, प्रदेि र गा.पा.को सहकायििा ट्रयाक जोड्न 
सफि ।  

• गाउँ यातायात गरुुयोजना तजुििा गरीएको छ ।  

• गाउँपालिकािा सडक गरुु योजना बनाउने क्रििा रहेको छ ।  

• भवन संर्हता, २०७६ तजुििा गरीएको छ ।  

• गाउँपालिका कायािियका िालग भौलतक सािनहरुको व्यवस्थापन 
गरीएको छ । 

• सडक सञ्जाि नजोलडएको स्थानहरु गाईघाट-लसंच्याङ सडक 
सञ्जाि जोलडएको छ भने वडा नं. ३ वडा कायाििय देशख 
साराङघाट सडक खण्ड लनिािणालिन भईरहेको छ ।   

• सबै वडाहरुिा रहेको सडकहरुिाई ििित सम्भार गरीएको छ 
।  

• सडक सञ्जाि नजोलडएको देवघाट-साउने-कतािप-फोसे्रपानी नया ँ
ट्रयाक खोल्ने कायि िरुु भएको ।  
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• प्रदेि सिति १ करोड बजेटबाट गाईघाट लसंच्याङ्ग लछपलछप े
सानभुञ्ज्याङ्ग सडक अन्तगित गाईघाट देशख लसंच्याङ्ग सम्िको 
सडक स्तरोन्नतीको कायि भएको छ ।  

• आिडाँडा, डगरा-ङाशल्दघाट, कोटवैदी देशख खानीलभत्ता ट्रयाक 
जोलडएको छ । 

• लसंच्याङ्ग-दईुघरे-सावािङ्ग-पािािङ्ग नया ँ ट्रयाक ७ र्क.लि. खोल्न े
कायि भएको छ ।   

• गिेश्वर िागि, रेडक्रस िागि र गौरीटार-कािीिाटी-र्पपिटारिा 
सडक ििान गने कायि गरीएको छ ।  

• गाईघाट बगन्दी िोटर िागि ५ र्क.लि. नयाँ ट्रयाक खोल्न ेकायि 
गरीएको ।  

• भजिनखोिािा स्ल्याव कल्भटि लनिािण कायि भएको छ ।  

• लसंच्याङ्ग गिी कालिका िशन्दर जाने पदिागि लनिािण कायि 
गरीएको छ ।  

• प्रदेि सरकारको सहयोगिा घण्टाचिुी जान ेलसँिी िागि लनिािण 
कायि सम्पन्न भएको छ ।  

• वडा नं. ४ को वडा कायाििय भवन लनिािण अशन्ति चरणिा छ 
भने वडा नं. २ को वडा कायाििय भवन लनिािणालिन छ । 

• गाउँपालिकाको लसटी हि लनिािण कायि सम्पन्न हनुे अवस्थािा 
रहेको छ ।  

• देवघाट ५ क्यूदीिा गाउँपालिकाको प्रिासकीय भवन लनिािण 
कायिको िालग बोिपत्र आह्वान (टेण्डर) भई काि अगाडी बिेको 
छ ।  
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• देवघाट - २ खाल्टे, देवघाट - ३ दगरा, लछपलछपे भञ्ज्याङ्ग, 
देवघाट - ५ देवपरु र देवघाट - ४ आिडाँडािा सािदुार्यक 
भवन लनिािण सम्पन्न हनु ेअवस्थािा छ ।   

• देवघाट क्षेत्र र्वकास सलिलतको भवनिा गाउँपालिका र क्षेत्र 
र्वकास सलिलतको िागत सहभालगतािा ट्रस हािी योगा हि 
लनिािण गरीएको छ ।  

• देवघाट १ कोटा स्वास््य चौकी भवन लनिािण सम्पन्न भएको 
छ ।  

• देवघाट ३ साराङघाटिा श्री भकुृटी िा.र्व. को भवन संरक्षणको 
िालग ररटेलनङ्ग वाि, िञ्च लनिािण, कम्पाउण्ड लनिािण, ग्यार्वन 
जािीबाट तटबन्ि गने कायि हुदैँछ ।  

• देवघाट ५ वगन्दी र देवघाट २ खाल्टेिा सािदुार्यक स्वास््य 
इकाई भवन लनिािण कायि सम्पन्न भएको छ ।  

• देवघाट २ क्राँददपिा क्राँददप सािदुार्यक Home Stay भवन 
लनिािण कायि सम्पन्न भएको छ ।    

• देवघाट १ छरछरे झरनािा र्पकलनक स्थिको िालग लनिािणालिन 
अवस्थािा रहेको छ ।  

• देवघाट २ खाल्टे र देवघाट १ कोटािा चौतारो ििित भएको 
छ ।  

• देवघाट २ कोटवैदी पाि ुराजा िशन्दर ििित तथा भ्यू प्वाईन्ट 
लनिािण ।  

• भजिनखोिा खेििैदान, कोटा रंगिािा, खाल्टे पाकि  र आईलिि 
खेि िैदान लनिािण भएको छ ।  



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

21 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

• देवघाट १ िा वृहत कालिकाटार खानेपानी योजना अशन्ति 
अवस्थािा आईरहेको छ ।  

• वडा नं. २ र ४ िा खानपेानी सिस्या सिािान तथा योजना 
सञ्चािनका िालग वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई िूि 
सलिलत गठन भई खानेपानी योजनाको कायि गरीरहेको छ ।  

• देवघाट गा.पा., रोटरी क्िव र उपभोक्ताको सहकायििा वडा नं. 
३ नाल्बङु्गिा ४९ घरिा सोिार लिशफ्टङ्ग प्रर्वलिबाट नाल्बङु्ग 
खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ ।   

• र्वद्यतुको रार्िय प्रसारणको पहुँच नपगेुका वडाहरुिा र्वद्यतु 
पयुािउने कायि प्रारम्भ भएको छ । 

• ग्रालिण र्वद्यलुतकरणको काि अगाडी बिेको छ ।  

घ) वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन: 
• र्वपद जोशखि न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन गनि बनेको ऐन, 

२०७६ तजुििा भएको र सो अनसुार र्वपद व्यवस्थापन सलिलत 
गठन भएको ।  

• गाउँपालिका लभत्र आपतकालिन र्वपद सािग्रीहरु उपिधि 
केन्र लनिािण भएको ।  

• र्वपद कोषको स्थापना  भएको छ ।  

• कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को िहािारीको रोकथाि, 
लनयन्त्रण तथा सो बाट उत्पन्न प्रभाविाई न्यूलनकरण गनि यस 
गाउँपालिकाबाट गरीएको िखुय-िखुय कायिहरु: 
➢ गाउँपालिका स्तरीय कोरोना न्यूलनकरण तथा लनयन्त्रण 

सलिलत गठन गरीएको  ।  
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➢ कोरोना संक्रिण रोकथाि, लनयन्त्रण र उपचार कोष 
स्थापना गरीएको  ।  

➢ श्री कालिका िा.र्व. देवघाट ५ क्यूदीिा क्वारेन्टाइन 
लनिािण तथा सञ्चािन गरीएको  ।  

➢ आवश्यक सािग्री व्यवस्थापन गरीएको  ।  

➢ राहत सािग्री र्वतरण गरीएको  

➢ कृर्ष कायि र र्वकास लनिािण कायि लनरन्तरता ददइएको ।  

➢ अत्यावश्यक सेवा प्रवाह लनरन्तरता ददइएको ।  

➢ आपूलति सहज बनाईएको ।  

➢ चेकजाँच एवं स्वास््य सेवा खलु्िा राशखएको ।  

• कोलभड-१९ को िहािारीको लनयन्त्रण, रोकथाि तथा 
उपचारको क्रििा भएका प्रगती र्वर्वरण: 
क) राहत कोषिा जम्िा भएको रकि रु. ५५,८५,१४५.00 

❖ प्रदेि सरकारबाट रु. ५,००,०००.०० 

❖ पालिकावाट जम्िा गररएको रकि रु. 
३७,७६,१२९.०० 

❖ अन्य संघ संस्था र दाताहरुवाट जम्िा गररएको कूि 
रकि रु. १३,०९,०१६.०० 

ख) राहत कोषबाट खचि भएको रकि रु. ४३,७७,९६०.०० 

ग) शजन्सी सहयोग र्ववरण:  

❖ स्यानीटाईजर: ५० थान 

❖ साशजिकि िास्क: १७०० थान 

❖ र्प.र्प.ई.: ६ सेट 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

23 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

❖ ईन्रारेड गन: १ थान 

घ) र्वदेिबाट गाउँपालिका आउनकेो संखया: ९० जना 
ङ) होि क्वारेन्टाइनिा बसेका संखया: ३५ जना 
च) गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनिा बसेका संखया: ५५ जना 
छ) RDT टेष्ट गरीएको संखया: ३५ जना 
ज) PCR टेष्ट गरीएको संखया: ५१ जना 

ङ) खानेपानी तथा सरसफाई: 
• कोलभड-१९ को िाहािारीको सियिा साबनु पानीिे हात िनु े

अलभयान सञ्चािन र सबै घरिरुीिाई निूनाको रुपिा १/१ 
वटा साबनु र्वतरण गरीएको छ ।  

• लिलत २०७६/०९/१३ गते नेपाि तथा दशक्षण एशियािा न ै
पर्हिो सरुशक्षत खानपेानी वडाको रुपिा वडा नं. ५ घोषणा 
भएको छ ।  

• लनयलित सरसफाईिा जोड ददई लनरन्तर रुपिा फोहोर संकिन 
र व्यवस्थापन गरीएको  ।  

• ५५ वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतिाई पानी 
सरुक्षा तथा क्षिता र्वकास तालिि सञ्चािन गरीएको  ।  

• ५५ वटा खानेपानीको गणुस्तर जाचँ गरीएको  ।  

• १८ वटा खानेपानी योजनािा पानी िरु्द्धकरण गरीएको  ।  

• वास योजना बनाईएको ।  

• र्वद्यािय सरसफाई कायिक्रििा जोड ददईएको । 

• कोटा स्वास््य चौकीिा हात िनु ेस्टेिन लनिािण गरीएको  ।  
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• टोि र्वकास संस्थािाई सरसफाई र वातावरण सम्बन्िी तालिि 
सञ्चािन गरीएको  ।  

च) संघ संस्था: 
• संघसंस्था दताि सञ्चािनिा रर्हरहेको ।  

• ६८ वटा टोि र्वकास संस्थाको क्षिता र्वकास तालिि 
सञ्चािन गरीएको  ।  

• टोि र्वकास संस्था अनगुिनिाई जोड ददइएको ।  

• गैसससँग तै्रिालसक रुपिा संयकु्त बैठक र सिीक्षा गरीएको  
।  

• र्वलभन्न संघसंस्थासँग सिन्वय गरीएको र साझेदारीिा काि 
गरीएको छ । 

• टोि र्वकास संस्था व्यवस्थापनको िालग अनदुानको व्यवस्था 
गरीएको छ ।   

छ) संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सिुासनः 
• र्वलिको िासनिा आिाररत पारदिी, जवाफदेही, पररणािखुी र 

नागररकिैत्री िासन व्यवस्था कायि गनि िहत्वपणूि कानून 
लनिािण गरीएको  छ । गाउँपालिकाको कािकारवाहीिाई 
व्यवशस्थत गनि आवश्यक ऐन, लनयिाविी, कायिर्वलि र 
लनदेशिका बनाई िागू गरीएको  छ ।  

• गाउँकायिपालिकाको कायािियिा CC Camera, र्वद्यलुतय 
नागररक वडापत्र (Digital Citizen Charter) र्वद्यतुीय 
हाशजरीको व्यवस्था गरीएको  छ । वडा कायािियहरुिा 
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इन्टरनेटसर्हतको व्यवस्थापन गरर सेवा प्रवाह गने कायि 
भैरहेको छ ।  

• सबै वडा कायाििय र स्वास््य चौकीहरुिा र्वद्यतुीय हाशजरी 
राशखएको छ । 

• आयोजना सूचना पाटी बनाईएको छ ।   

• जनतासँग लसिा सम्पकि  कायिक्रि अन्तगित जनप्रलतलनलि र 
कििचारीको फोन नम्बर सबै जनताको घर दैिोिा पयुािउन 
वडा कायािियिा पठाइएको छ ।  

• रािसेवक कििचारीको िनोबि उच्च राख्न उत्कृष्ठ काि गने 
३ जना कििचारीिाई परुस्कृत गरीएको  छ ।  

• सािाशजक सरुक्षा भत्ता वैर्कङ्ग प्रणािीिाफि त र्वतरणको व्यवस्था 
गरीएको  छ र घटना दताि कायि वडा नं. १, २, ४ र ५ िा 
अनिाइनिाफि त व्यवशस्थत गरीएको  छ ।  

• आयोजना कायािन्वयन गदाि पेश्की िून्यको नीलत लिई कािका 
आिारिा भकु्तानी प्रणािी अविम्बन गरी खचि प्रणािीिाई 
पारदिी वनाउन ेप्रयास गरीएको  छ ।  

• सिुासन प्रवद्धिनका िालग सूचना अलिकारी, गनुासो सनेु्न 
अलिकारी तोकीएको छ भन े नागररक वडापत्र तथा सझुाव 
पेर्टका र नागरीक सहायता कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था 
रहेको छ । 

• आयोजनाको भकु्तानी गदाि साविजलनक िेखापरीक्षण, उपभोक्ता 
सलिलतिा सिावेशिता, िागत अनिुान अनसुारको कायि 
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िूल्यांकन एवं कायि सम्पन्न प्रलतवेदन िाई िखुय आिार 
वनाइएको छ । 

• कििचारीहरुको क्षिता र्वकासको िालग तालिि ददईएको छ ।  

• सबै वडाहरुका एर्ककृत नागररक सेवा केन्रबाट सेवा ददन े
काि भएको छ ।  

• सेवाग्राहीिे सशजिै कििचारी शचनेर काििा सहजता होस भनेर 
सबै कििचारीहरु पोिाक र पररचय-पत्रिा कायािियिा 
उपशस्थत हनु ुपने व्यवस्था गरीएको  ।  

• गाउँपालिकाको र्वद्यलुतय वस्तगुत त्यांक र्ववरण (Digital 

Profile) तजुििा गरीएको  छ ।  

प्रदेि सरकारको तफि बाट: 

१. र्वगतका लनरन्तर केशन्रय योजनाहरु क्रिागत प्रदेस सरकारबाट 
लनरन्तरता ।  

२. दासिुङ्गा देवपरु ६ र्क.लि. पीचको िालग काि िरुु भईरहेको ।  

३. कालिकाटार लसंचाई योजना सम्पन्नको िालग अशन्ति चरणिा रहेको ।  

४. देवघाट १ कोटािा िखुय िन्त्री कृर्ष निूना गाउँ स्थापना भएको छ 
। 

५. देवघाट २ खाल्टे-िास्दी िोटर िागि स्तरवृर्द्धको िालग रकि 
र्वलनयोशजत ।  

६. गाईघाट, लसंच्याङ्ग लछपलछपे सानभुञ्ज्याङ्ग िोटर िागि स्तरवृर्द्ध ।  

७. ङाशल्दघाट सेती नदीिा िोटर पिु लनिािण प्रर्क्रया िरुुवात ।   

८. कोटवैदी खानेपानी आयोजना ।  
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९. व्यागन जरि खानेपानी आयोजना । 

१०. डुडे लिफ्ट खा.पा. आयोजना ।  

११. कुवाडी खोिा वृहद खानपेानी आयोजना ।  

१२. थािडाँडा खानेपानी आयोजना । 

१३. आपँटार लसंचाई योजना ।  

१४. बेसारघारी लसंचाई योजना ।  
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आगािी आलथिक वषि २०७७/०७८ को नीलत तथा कायिक्रि 

२.१. सोच (Vision):  

"हाम्रो देवघाट, सिदृ्ध देवघाट" भने्न िूि नारािाई सफि पानि रोजगारी सजृना 
तथा दीगो र्वकास कायिक्रिको िक्ष्य सर्हत गररबी न्यूलनकरणका िालग  सबै 
पक्षहरुबाट आ-आफ्नो शजम्िेवारी, भलूिका र कतिव्य लनवािह गरी सिदृ्ध देवघाट 
गाउँपालिका लनिािण गने ।  

िक्ष्य (Goal):  

प्राकृलतक श्रोत सािन र िानवीय पूशँज पररचािन गरी आलथिक सािाशजक पूवाििार  
र सांस्कृलतक क्षेत्रको र्वकास गरी जनताको आयस्तर वृर्द्ध गने ।  

उद्धशे्यहरु (Objective): 

• कोलभड-१९ जस्ता र्वपद तथा िहािारीको बारेिा जनचेतना/सचेतना तथा 
एर्ककृत कायिक्रिहरु सञ्चािन गने ।  

• कोलभड-१९ को र्वश्वव्यापी संक्रिणिे यस गाउँपालिकािा लसजिना गरेको 
असहज पररशस्थलतिाई पर्हचान गरी सम्बोिन गने ।  

• कोलभड-१९ िगायत सबै प्रकारका िहािारी र र्वपदबाट नागररक 
जीवनको रक्षा गदै आलथिक तथा सािाशजक र्वकासिाई लनरन्तरता ददन े।  

• लसंहदरबरको अलिकार घर-घरिा भनु्नको तात्पयि हाम्रा सरकारी सेवाहरु 
सबैको घर आगँनिा पगु्न ुनै हो भने्न त्यिाई िनन गदै जनप्रलतलनलि र 
कििचारीको संयकु्त प्रयासिा जनतासँग सीिा सम्पकि  तथा गाउँपालिकाका 
सेवाहरु जनताको घर आगँनिा जस्ता सेवािैत्री कायिक्रिहरु सञ्चािन गने 
।  
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• आय आजिनका अवसर, रोजगारी तथा गररबी लनवारणको अवस्थािा सिुार 
ल्याउन कृर्ष तथा पिपुािन, सहकारी, श्रि प्रिान साविजलनक लनिािण, 
आयोजना तथा स्वरोजगार कायिक्रिहरुिा जोड ददन े।  

• कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को िहािारीबाट देवघाट गाउँबासी आि 
नागररकिाई सरुशक्षत राख्न, िहािारीको प्रभावकारी रुपिा रोकथाि, 
लनयन्त्रण तथा उपचारिा उच्च प्राथलिकता ददने साथै त्यसबाट प्रभार्वत 
क्षेत्रिाई उशचत व्यवस्थापन गने ।  

• आलथिक र्वकास तफि  कृर्ष र्वकास एवं व्यावसार्यक कृर्ष प्रणािीिाई उच्च 
प्राथलिकता ददई उद्योग िन्दा एवं कि-कारखानाहरु, आन्तररक तथा वाह्य 
पयिटन सम्बशन्ि प्रवद्धिनात्िक कायिक्रिहरु अगाडी विाउनकुा साथै 
सहकारी एवं र्वशत्तय क्षेत्रहरुिाई यस तफि  आकर्षित गरी 
गाउँपालिकावासीको आयस्तरिा वृर्द्ध हनु ेप्रकृलतका कायिक्रिहरु संचािन 
गने । 

• सािाशजक र्वकास अन्तगित शिक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता 
आिारभतू र्वषयिाई उच्च प्राथलिकतािा राखदै हाम्रो िोक संस्कृलत सार्हत्य 
एवं परम्परािाई जगेनाि गनुिका साथै यवुा वगििाई उद्यििीिता, खेिकुद 
एवं िनोरञ्जन तफि  आकर्षित गरी र्वकासको िूि प्रवाहिा ल्याइने छ  भन े
गाउँपालिकाका सवै गलतर्वलिहरुिा िैंलगक तथा सािाशजक 
सिावेिीकरणिाई आिार िानी प्राथलिकताका साथ कायिक्रिहरु संञ्चािन 
गने । 

• र्वगतका वषिहरु र चाि ुवषििा अिरुा रहेका योजना तथा कायिक्रिहरुिाई 
पूरा गनि उच्च प्राथलिर्ककरण ददन े।  
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• कायिक्रििाई चाि ुआ.व.का िहत्वपूणि नीलत तथा कायिक्रि पूरा हनु ेगरर 
लनरन्तरता ददने र अन्य नीलत तथा कायिक्रिहरु थप गने ।   

• ददगो भौलतक पूवाििार र्वकासिाई प्राथलिकता ददई भवन लनिािण तथा 
िहरी र्वकास सम्बन्िी िापदण्डको ििि अनरुुप स-ुव्यवशस्थत बशस्त 
र्वकासिा जोड ददन े। 

• वातावरण संरक्षण तथा र्वपद व्यवस्थापनिाई योजनाबद्ध रुपिा अगाडी 
बिाउने ।  

• संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सिुासन अन्तगित कायािियको लनयलित 
कायिहरु व्यशक्तगत घटना दताि गने कायि, कायािियको अलभिेख व्यवस्थापन 
गने कायि, र्वर्वि क्षेत्रगत त्यांक संकिन गने कायि सूचना प्रर्वलिको 
प्रयोग एवं प्रवद्धिन गने जस्ता दैलनक सेवा प्रवाहसँग जोलडएका कायिहरुिाई 
सहज, सिुभ, पारदिी र सवैको पहुँचिा रहन ेगरी सिुार गदै त्यसिाई 
संस्थागत गराउँदै िलगने छ भने गाउँको सरुक्षा व्यवस्था र अन्य र्वर्वि 
अनसुन्िान एवं र्वकासका सम्भावनाहरुिाई सम्बशन्ित पक्षहरुसँग सिन्वय 
गरी अगाडी बिाइने । 

• DPR (र्वस्ततृ योजना प्रलतवेदन) भएका योजनाहरुिाई प्राथलिकता ददई १ 
वषििा पूरा हनु नसके बहवुर्षिय योजनाको रुपिा बजटे योजनािाई 
लनरन्तरता ददने र प्रदेि र संघीय सरकारको सहयोगिा योजना परुा गने 
।   

• गाउँपालिका गौरवका योजनाहरुिाई प्रदेि, संघ तथा अन्य लनकायसँग 
सिन्वय, सहकायि र साझेदारीिा क्रिि: सम्पन्न गदै िलगनेछ ।  
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२.२. वार्षिक बजेट तथा कायिक्रि तजुििा गदाि अविम्बन गररएका प्रिखु नीलत 
तथा आिारहरुः 

२.२.१. सिग्र नीलत तथा आिारहरुः 

• कोलभड-१९ को प्रभाव आकँिन र तत्कालिक आवश्यकता पर्हचान,  

• आलथिक र्वकास र गररर्व लनवारणिा प्रत्यक्ष योगदान पयुािउने, 
• उत्पादन िूिक र लछटो प्रलतफि ददन े ठूिा आयोजनाहरुको हकिा 

बर्ििा ३ वषि लभत्र सम्पन्न हनुे, 
• राजस्व पररचािनिा योगदान पयुािउने,  
• सेवा प्रवाह, संस्थागत र्वकास र सिुासनिा योगदान पयुािउने, 
• स्थानीय स्रोत सािनिा आिाररत भई जनसहभालगताका अलभवृद्धी गने, 

• िैंलगक सिानता, सािाशजक सिावेशिकरणको अलभवृद्धी हनुे, 
• ददगो र्वकास, वातावरण संरक्षण र र्वपद व्यवस्थापनिा योगदान पयुािउने, 
• सिदुायिाई र्वपद तथा जिवाय ुपररवतिन उत्थानशिि बनाउने, 
• स्थान र्विेषको संस्कृलत र पर्हचान प्रवद्धिन गने । 

• टोि तथा वडावासीहरुिे िाग गरी पठाउन ुभएका सबै योजनाहरु यस 
गररिािय सभाबाट पास गरर र्वलभन्न लनकायिा पठाईने छ साथै 
गाउँपालिकाको योजना बैंकिा राशखनेछ ।  

२.२.२ क्षते्रगत नीलत तथा आिारहरु 

क) राजश्व तथा आलथिक प्रिासन: 
राजश्वः 
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राजश्व तफि  गत आ.व. िा लिइदै आएको र्वलभन्न िीषिक अनसुारको 
दस्तरुहरु राजश्व पराििि सलिलतको लसफाररसिा यस सम्िालनत गाउँसभाबाट 
यस चाि ु आ.व.का िालग  पाररत भएका सबै कर, दस्तरु, सेवा िलु्क 
संकिन िाई जोड ददईिन ेछ । आन्तररक श्रोतिाई बरृ्द्ध गनि गाउँपालिका 
क्षेत्रलभत्र सञ्चालित उद्योग, धयापार धयवसायिाई दताि गने प्रर्क्रया अगाडी 
बिाइने छ । बस्ती लबकास, िहरी योजना तथा भवन लनिािण सम्बन्िी 
आिारभतू िागि दििन २०७२ अनसुार देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रिा लनिािण 
गररने भवन लनिािणको नक्सा पाि गरी राजश्व संकिन गने कायि अगाडी 
बिाइनेछ । सािदुार्यक वनबाट लनकासी भएका काठहरुको लनकासी कर 
संकिनिा प्रभावकारीता बिाइनेछ । अन्य संभालबत श्रोतहरुको खोजी गरी 
गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोतिा बरृ्द्ध गरीनेछ । आलथिक प्रिासनको 
संस्थागत क्षिता वृर्द्ध गरी पारदिी, लितव्ययी, प्रभावकारी र लछटो छररतो 
बनाइनेछ ।  

ख) आलथिक क्षते्रः 
उद्यि, रोजगारी र गररलब लनवारण: 

• कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को िाहािरीबाट शिलथि 
अथितन्त्रिाई गलतशिि बनाउन गररबी लनबारण उद्यिशििता 
र्वकास तथा गररबी लनवारणका कायिक्रििाई प्राथलिकता ददइनेछ 
।  

• िहिारीबाट प्रभार्वत दैलनक ज्यािादारी गने िजदरु र र्वपन्न 
व्यशक्तिाई िकडाउनको अवलििा रोजगारी राहत उपिधि 
गराइनेछ ।  
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• िकडाउन अवलि तथा िकडाउन पलछ दैलनक ज्यािादारी गने 
िजदरु तथा बेरोजगारहरुिाई गाउँपालिकािे सञ्चािन गने र्वलभन्न 
योजना तथा कायिक्रििाई रोजगारीिूिक बनाई श्रििूिक काििा 
रोजगारी ददइनेछ ।  

• प्रिानिन्त्री रोजगार कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाई रोजगारी 
लसजिनािाई प्राथलिकतािा राखी “श्रिको सम्िान, देवघाट 
गाउँपालिकाको अलभयान” कायिक्रि सञ्चािन गने नीलत अविम्बन 
गरीनेछ । साथै रोजगार सेवा केन्रिा सूचीकृत बेरोजगार 
व्यशक्तहरुिाई न्यूनति १०० ददन रोजगारी प्रत्याभतू गरीनेछ  र 
कािका िालग  पारश्रलिक िाफि त गररबी न्यूनीकरण र सािाशजक 
संरक्षणिा योगदान गने नीलत अविम्बन गरीनेछ  । 

• प्रिानिन्त्री रोजगार नीलत तथा कायिक्रििाई लनरन्तरता र थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• नेपािको संर्विानको िारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई िौलिक 
हकका रुपिा सिावेि गरेको र उक्त हकको कायािन्वयन गनि 
रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ रोजगारीको हक सम्बन्िी 
लनयिाविी, २०७५ जारी भएको तथा प्रिानिन्त्री रोजगार 
कायिक्रि सञ्चािनिा रहेको अवस्थािा रोजगारी लसजिनािाई 
प्राथलिकतािा राखी श्रिको सम्िान देवघाट गाउँपालिकाको 
अलभयान कायिक्रि सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गरीनेछ  ।  

• देवघाट गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्रिा सूचीकृत बेरोजगार 
व्यशक्तहरुिाई आगािी आ.व.  िा न्यूनति एक सय ददनको 
रोजगारी प्रत्याभतू गरीनेछ  । न्यूनति रोजगारी सलुनशित गनि 
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व्यवसार्यक कृर्ष, लसंचाई, खानेपानी, नदी लनयन्त्रण, वन, पयिटन, 
यातायात पूवाििार  िगायतका साविजलनक लनिािण तथा अन्य 
साविजलनक कायिहरुिा सहकायि र सिन्वय गरी एर्ककृत रुपिा 
थप आन्तररक रोजगारी लसजिना गररने छ ।  

• देवघाट गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्रिा सूचीकृत बेरोजगार 
व्यशक्तहरु िध्ये प्राथलिकताको आिारिा दलित, िर्हिा, 
जनआन्दोिन तथा सिस्त्र संघषिका िहीद, द्वन्द र्पलडत तथा घाइते 
पररवार र अपाङ्गता भएका व्यशक्तका िालग  सरोकारवािा संघ 
संस्थासँगको सहकायििा रोजगार तथा सीपिूिक कायिक्रि सञ्चािन 
गरीनेछ  ।  

• कािका िालग  पाररश्रलिक िाफि त गररवी न्यूनीकरण र सािाशजक 
संरक्षणिा योगदान नीलत अविम्बन गरीनेछ  ।  

• िघ ुउद्यि र्वकास िोडेििा नया ँिघ ुउद्यिी लसजिना उद्यिीको 
स्तरोन्नती र एडभान्स सीप र्वकास तालिि  कायिक्रि सञ्चािन 
गरीनेछ  ।  

• सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पिाि वृर्द्ध गनिका 
िालग  सिूहिा प्रर्वलि हस्तान्तरण गरीनेछ  ।  

कृर्ष तथा पि ुपंक्षी र्वकास:  

1. कोलभड-१९ को संक्रिण र बन्दाबन्दीिे आलथिक िन्दीको अवस्थािा 
सिुार ल्याउन कृर्ष तथा पिपंुक्षीको क्षेत्रको उत्पादनिाई प्रोत्साहन 
गरररनेछ ।  
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2. “कृर्षका िालग लसंचाई” कायिक्रि सञ्चािन गरी सखुखा एवं बाझँो 
जग्गािा कृर्षिाई प्रोत्साहन गरी कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व 
बिाइनेछ ।  

3. प्रिानिन्त्री कृर्ष आिलुनर्ककरण पररयोजना कायािन्वयन गरीनेछ ।  

4. आगािी आ.व. िा कृर्ष क्षेत्रिाई उच्च प्राथलिकतािा राखी बजेट 
र्वलनयोजन गरीनेछ  ।  

5. कृर्ष जलिन बाँझो रहन नददन ेर्वगत वषिको नीलतिाई लनरन्तरता ददई 
प्रभावकारी कायािन्वयन गरीनेछ  ।  

6. वडा कायािियबाट त्यस्ता खािी र पती जग्गाको िगत लिनेछ । 

7. तत्कािै उत्पादन नददने जस्तै फिफूिहरुको िलग प्रार्वलिक, सहयोग, 
िि, बीउ, लभटालिन, तालििको व्यवस्था गरीनेछ ।  

8. एक वडा एक निूना गाउँ  कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ  ।    

9. आवश्यकता अनसुार पि ुस्वास््य शिर्वर र िाटो जाँच शिर्वर सञ्चािन 
गरीनेछ  ।   

10. चाि ुआलथिक वषिको बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिाई प्रभावकारी बनाई 
सम्भाव्यताको आिारिा थप बाख्रा पािन पकेट क्षेत्र बनाइनेछ । 
गाउँपालिकािाई बाख्रा पकेट क्षेत्रिय बनाइनेछ ।  

11. कृर्षिाई आलथिक र्वकासको िेरुदण्डको रुपिा र्वकास गनि एक गाउँ 
एक उत्पादन तथा पकेट क्षेत्रको र्वकास गने नीलत लिइने छ । 

12. तरकारी तथा फिफूि पकेट क्षते्र बनाईनेछ साथै अन्न बािीको 
उत्पादनको वृर्द्धिाई पलन जोड ददइनेछ ।  

13. कृर्ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि कृर्ष नीलत तथा योजना र 
आवश्यकता अनसुार लनदेशिका तजुििा गरीनेछ  ।  
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14. उत्पादनिा आिाररत अनदुानको व्यवस्था गरीनेछ ।  

15. टोि र्वकास, क्िव, सिहु, संघ-संस्था र कृर्ष सहकारी िाफि त 
सािरु्हक खेतीिाई प्रोत्साहन गरीनेछ ।  

16. व्यवसार्यक कृषकहरु लनयलित वैठक, भेिा, सलिक्षा गरीनेछ ।  

17. हाि भइरहेको फिफूिको साना र्वरुवाहरुको िालग  प्रवद्धिनात्िक 
कायिक्रिहरु ल्याइनेछ ।  

18. हानीकारक र्कटनािक औषिीको अत्यालिक प्रयोग गरी कृर्ष उत्पादन 
गररने वतििान प्रवृलतिाई लनरुत्सार्हत गरी यसका िालग  सिूहिा 
अगािलनक खेलत गने र्कसान सिूह, सहकारीिाई जैर्वक िि बनाउन े
तालिि, र्वउिा अनदुान एवं अगािलनक उत्पादनको पर्हचान सर्हत 
बजारीकरणिा सहयोग गरर चाि ुआ.व. को नीलतिाई आगािी आ.व. 
िा पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।  

19. कृर्षका िालग  लसंचाई कायिक्रि सञ्चािन गरी नहर एवं कुिोहरुको 
ििित संभार गने, सोिार लसंचाई तथा थप कृर्ष लसंचाई योजना तथा 
कायिक्रििाई बजेट व्यवस्था गरीनछे  । 

20. वडागत रुपिा कृर्ष प्रार्वलिकको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

21. कृर्ष क्षेत्रिा गैरसरकारी संस्था पररचािन गरीनेछ  ।  

22. देवघाट – ५ वसपाकि  छेऊिा कृर्ष तथा पि ुहाट-बजारिाई लनरन्तर 
रुपिा सञ्चािन गरीनेछ  ।  

23. र्कसानको िागत िूल्य प्रालप्तको सलुनशितताको िालग  बािी तथा 
पिपंुक्षी बीिािा सहशजकरण गदै अलभयानको रुपिा अगाडी बिाइनेछ 
।  
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24. कृर्ष क्षेत्रको उत्पादन िागत कि गने अन्य उपाय तथा प्रर्वलिको 
अध्ययन गरी सोही अनसुार सहयोग गरीनेछ  ।  

25. एर्ककृत कृर्ष र्वकास कायिक्रि” अन्तगित लसंचाई, िि, बीऊ, 
र्कटनािक औषिी पूजँी, प्रर्वलि, उत्पाददत वस्तकुो भण्डारण र प्रिोिन 
र बजारिाई सँगसँगै अगाडी बिाउन अध्ययन, अनसुन्िान, सहयोग र 
सिन्वय गरीनेछ  ।  

26. बाँझो जग्गाहरुको एर्ककृत त्याङ्क संकिन गरी सो को पणूि 
उपयोगको व्यवस्था लििाउन भलूि बैंकको अविारणा कायािन्वयन 
गरीनेछ  ।  

27. पिपंुक्षी स्वास््य प्रयोगिािा 
28. सर्क्रय कृषक सिूह र learning on the field नीलत लिइनेछ ।  

29. आगािी आ.व. लभत्र कृर्ष क्षेत्रिा आत्ि लनभिरता वस्त ुर लनयाितजन्य 
वस्तकुो घोषणा गरीनेछ  ।  

30. पिपंुक्षी अनसुन्िान केन्र देवघाट-१ कोटा र कृर्ष अनसुन्िान केन्र 
कोटवैदी देवघाट-२ िाई आगािी आ.व. िा सञ्चािनिा ल्याइनेछ ।  

31. उत्पादन अत्यालिक वृर्द्ध गनिको िालग  ििखाद व्यवस्थापन कायिक्रि 
सञ्चािन गरीनेछ ।  

32. कृर्ष हाटबजार लनयलित सञ्चािन गरीनेछ ।  

33. उत्पाददत कृर्ष वस्तहुरुको िूल्य अद्यावलिक सूचनाको िालग देवघाट-
३ सहकारी भवनिा िूल्य सूचना प्रणािी स्थापनाको िालग सम्बशन्ित 
लनकायहरुसँग सिन्वय गरीनेछ ।  
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34. पायक पने स्थानिा व्यवसार्यक कृषकहरुको उत्पादनिा स्वस्थ 
प्रलतस्पिािको िालग कृर्ष, ििेा/िहोत्सव/प्रलतयोलगताहरु सञ्चािन 
गरीनेछ ।  

35. खाडि खने्न र िि राख्न ेकाि गने कृषकिाई सनु्तिा िगायतका 
फिफूिका र्वरुवा लन:िलु्क उपिधि गराईनेछ ।  

36. प्रदेिसँग सिन्वय गरी कृर्ष वािी तथा पिपंुक्षीको वीिािा अनदुान 
उपिधि गराइनेछ ।  

पयिटन तफि ः 

१) पयिटन गरुुयोजनािाई दात ृलनकाय र प्रदेि र केन्र सरकार र लनजी 
व्यवसायको साझेदारीिा कायािन्वयन गरीनेछ  ।  

२) देवघाट-५ िाई िालििक ग्राि र अन्य वडाहरुिाई सांस्कृलतक ग्रािको 
रुपिा प्रचार प्रसार गरीनेछ ।  

३) िालििक स्थि भएका पालिकाहरुसँग िालििक भलगनी सम्बन्ि र्वस्तार 
गरीनेछ ।     

४) यस गाउँपालिकािाई  पयिटकीय, हररत क्षेत्रको रुपिा र्वकास गने 
िक्ष्य लिइएको छ ।  

५) यस क्षेत्रको संभार्वत पयिटकीय क्षते्रको प्रचार प्रसार गररने छ ।  

६) पयिटकीय संभावना बोकेको आश्रिहरु, िािहरु तथा िालििक क्षेत्रहरुिा 
दृश्याबिोकन गनि िहोत्सव,िेिा आयोजना गने तथा सम्भार्वत 
क्षेत्रहरुिा भ्यटुावर, भ्यू प्वाईन्ट, सािदुार्यक वनहरुिाई पयिटन प्रवद्धिन, 
होिस्टे र र्पकलनक स्पटका िालग  लबलभन्न कायिक्रि िाफि त सञ्चािन 
गररने छ । 
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७) व्यावसार्यक एवं रोजगार िूिक पयिटन धयवसायिा जोड ददइने छ । 

८) नदीको र्कनारिा आरािदायी ररसोट तथा अन्य सजृनात्िक कायि 
गनिका िालग  आवश्यक िगानी लभत्र्याइनेछ ।  

९)  देवघाट गाउँपालिका अन्तगितका वडाहरुिा होि स्टे सञ्चािनका िालग  
प्रवद्धिनका कायि गरीनेछ  ।  

१०)  पयिटन सर्कि टको थप सिुार, ििित, सम्भार, संरक्षण तथा प्रचार प्रसार 
गरीनेछ  ।  

११)  देवघाट-५ वेणीसंगििा पालिका स्तरीय िालििक पयिटन ििेा 
गराईनेछ ।  

पयिटन सर्कि टः 
देवघाट वडा नं. ५ िालििक स्थिबाट प्रस्थान गरर देवघाट - १ गा.पा. स्तररय 
रंगिािा अविोकन, गोपीटार होि स्टे, छरछरे झरना, देवघाट – २ कराँददप 
होि स्टे, खाल्टे पाकि , कििदेवी िशन्दर हुँदै कृर्ष अनसुन्िान केन्र, कोटवैदी 
होि स्टे, देवघाट – ३ लछपलछप ेभञ्ज्याङ सािदुार्यक होि स्टे, देवघाट १ 
घण्टाचिुी हुँदै देवघाट – ४ कतािप संग्रहािय, सोिीघोप्टे लभर, प्याउिी गिी, 
काफिडाँडा होि स्टे लसंच्याङ्गगिी हुँदै गाईघाट अशन्ति लबन्दकुो देवघाट 
गा.पा.को पयिटन सर्कि टिाई लनरन्तरता ददई प्रचार प्रसार गरीनेछ  ।  

सहकारी:  

• कृर्षिूिक सहकारीिाई जोड ददइने सहकारीको िाध्यिबाट 
उत्पादनिा जोड ददने र रोजगारी वृर्द्ध गने नीलत लिईनेछ ।सहकारी 
कृर्ष प्रणािीिाई प्रोत्साहन गरीनेछ  ।  
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• एक क्षेत्र एक कृर्ष सहकारीिाई प्रवद्धिन गरी व्यवसार्यक खेती र 
बजारीकरणिाई जोड ददइनेछ ।  

 

उद्योग/वाशणज्य: 

• रोजगारी िूिक कृर्ष उद्योगिाई जोड ददइनेछ ।  

• वाशणज्य व्यवसायिाई ियािददत र व्यवशस्थत गरीनेछ  ।   

• सरकारी तथा गैर सरकारीसँग सहकायि गरी र्वलभन्न उद्योगहरु सञ्चािन 
गरीनेछ ।  

ग) सािाशजक र्वकास: 

शिक्षा: 

• कोलभड-१९ को र्वश्वव्यापी संक्रिणको कारण अवरुद्ध भएको िैशक्षक 
र्क्रयाकिापहरुिाई लनयलित सरसफाई, हात िनुे व्यवस्था, तापक्रि 
नाप्न ेआदद सरुशक्षत र्हसाबिे लनरन्तरता ददइनेछ ।  

• एक वडा एक िात ृ र्वद्यािय (Mother School) िाई प्रभावकारी 
बनाईनेछ ।  

• र्वद्याियको भौलतक पूवाििार र्वकासिा जोड ददइनेछ ।  

• सूचना प्रर्वलििा आिाररत पाठ्य सािाग्री र्वकासको िालग  अध्ययन 
गरी उपयकु्त हनुे प्रर्वलिको र्वकास गरीनेछ  ।  

• र्वद्याियिा स्वास््यिूिक चेतना सािाग्री k'¥ofOg]5 ।  

• िहाव्यालि प्रलतरोिी नयाँ र्वद्यािय सिुार योजना तजुििा गरीनेछ  ।  
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• प्रत्येक र्वद्याियिा अलभभावक शिक्षा सम्बन्िी अलभिशुखकरण तालिि 
ददने, अलनवायि अलतररक्त कृयाकिाप, प्रत्येक िर्हनाको अशन्ति ददन 
सलिक्षा वैठक गने, सझुाव पेर्टका अलनवायि राख्न,े र्वद्याियिा अलनवायि 
रुपिा गनुासो तथा सूचना अलिकारीको व्यवस्था गदै जाने गत वषि 
लिईएको नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।  

• जेहेन्दार तथा गरीब र्वद्याथीहरुका िालग  र्वलभन्न संघ संस्थाहरुसँग 
सिन्वय गरर र्वद्याथीहरुिाई पोिाक र छात्रवृशत्तको व्यवस्था गरीनेछ  
।  

• सम्पूणि िा.र्व. तहिा अलनवायि Science Lab, Library, Computer 

Class  हनु ुपने र कक्षा ६, ७ र ८ िा आवश्यकता अनसुार राशखन े
नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।  

• प्रत्येक र्वद्याियिाई ई-निूना आचारसंर्हता उपिधि गराईनेछ र उक्त 
आचारसंर्हता बनाई िागू गनुि पने व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• प्रत्येक र्वद्याियिा र्वद्यािय क्षेत्र सरुशक्षत गने, क्याशन्टनको व्यवस्था 
गने, जङ्कफुड सलुतिजन्य तथा िददरा लनषेि गने व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• र्वद्याथी संखयाको आिारिा दरबन्दी लििान गने नीलत लिइनेछ ।  

• SEE उशत्तणि अल्पसंखयक र दलित सिदुायका जहेेन्दार एउटा छात्र र 
एउटा छात्रा गरी २ जनािाई गाउँपालिकाबाट प्रार्वलिक र्वषयिा १८ 
िर्हने लनिलु्क शिक्षा ददन ेव्यवस्था गरीनेछ ।  

• र्वद्याियहरु वाि र्ववाह न्यूनीकरण, दवु्यिसनी सम्बन्िी सचेतनािूिक 
कायिक्रिहरु सञ्चािन गरीनेछ ।   

• र्वद्याियिाई छात्रािैत्री, अपांगिैत्री, वातावरण िैत्री, वाि िैत्री बनाउन े
र्क्रयाकिाप संचािन गने नीलत लिइनेछ । 
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• सबै र्वद्याियिा अलनवायि रुपिा िौचाियको व्यवस्था र लनिलु्क 
सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरीनेछ  ।   

• वाि र्वकास केन्रिाई सिुार गनि उशचत व्यवस्थापन गरीनेछ  ।   

• र्वद्याियको िैशक्षक गणुस्तर सिुार कायिक्रििा जोड ददइने छ । 

• गाउँपालिका स्तररय शिक्षा सलिलत तथा वडा शिक्षा सलिलतबाट र वडा 
जनप्रलतलनलिबाट तथा र्वद्यािय व्यवस्थापन सलिलतबाट लनरन्तर 
अनगुिनको व्यवस्था गररने छ ।  

• िैशक्षक गणुस्तर सिुार गनि िैशक्षक सािाग्री, र्वज्ञान प्रयोगिािा, 
खेिकुद जस्ता र्वषयिा सहयोग परुयाइने छ । 

• र्वद्याियिा खेिकुद, संलगत, नतृ्य, सार्हत्य, शचत्रकिा, कम्प्यटुर आदद 
कक्षा सञ्चािनका िालग  सहशजकरण गरीनेछ  । 

• वाि र्वकास केन्रका स.का.हरुिाई चाि ुवषि गाउँपालिकाबाट ददईदै 
आएको थप प्रोत्साहन रकििाई आगािी वषििा पलन लनरन्तरता ददइनेछ 
।   

• गाउँपालिकालभत्रको SEE पररक्षािा उत्कृष्ठ अंक ल्याउन े१ छात्र र १ 
छात्रािाई थप सम्िान, िेडि र नगद परुस्कार ददइनेछ भन ेसंस्कृत 
गरुुकुििका र्वद्याथीहरुिाई छुटै्ट सम्िान पत्रको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• सम्पूणि र्वद्याथीहरुिाई आई लड काडिको व्यवस्था गरीनेछ  ।   

• गाउँपालिकािा एक प्रार्वलिक शिक्षाियको स्थापनािा अध्ययन एवं 
पहि गरीनेछ  ।  

• गाउँपालिका स्तरीय निूना िा.र्व. बनाउन र घोषणा गनि आवश्यक 
पहि गरीनेछ  ।  
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• देवघाट वडा नं. ५ िा एउटा क्याम्पस सञ्चािनिा ल्याउन आवश्यक 
पहि गने गत आ.व. को नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ साथै प्रार्वलिक 
िारतफि को क्याम्पसको िालग पलन पहि गरीनेछ ।    

• प्रत्येक िा.र्व.हरुिा SEE उशत्तणि गने र्वद्याथीहरुको िालग  A+ ग्रडे 
ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई सम्िान-पत्र, िेडि र नगद परुस्कार तथा A 

ग्रडे ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई सम्िान-पत्र िात्र प्रदान गरीनेछ ।  

• सािदुार्यक लसकाई केन्रिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

स्वास््य तफि ः 

• कोलभड-१९ को र्वश्वव्यापी संक्रिणिे लसजिना गरेको जनस्वास््यको 
चनुौतीिाई व्यवस्थापन गनि सक्ने क्षिताको र्वकास गरीनेछ  ।  

• कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को िहािारी लनयन्त्रण, रोकथाि तथा 
उपचारिाई प्रभावकारी बनाउन र्वदेिबाट आउन े सबैिाई 
क्वारेन्टाइनिा राशखनेछ । क्वारेन्टाइनिाई थप व्यवशस्थत बनाईनेछ 
भने क्वारेन्टाइनिा राख्नपुने संखया वृर्द्ध हुदैँ गएिा थप क्वारेन्टाइनको 
लनिािण गरीनेछ  ।  

• कोलभड-१९ को लनंिलु्क परीक्षण तथा उपचार गने कायििाई पर्हिो 
प्राथलिकतािा राशखनेछ ।  

• कोलभड-१९ को िहािारी तथा यस पलछ पलन आउन सक्ने अन्य 
िहािारी र्वरुद्ध िड्न स्वास््य संस्थाहरुिाई सदुृि गरीनेछ र 
िहािारीबाट नागररकको रक्षा गनि सविसिुभ तथा गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा सलुनशित गरीनेछ  ।  
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• अस्पताि तथा  स्वास््य संस्थाहरुिा औषिी, स्वास््य सािाग्री तथा 
व्यशक्तगत सरुक्षा सािाग्री सर्हत उपकरणको उशचत व्यवस्था गरीनेछ  
।  

• “स्वस्थ नागररक अिूल्य सम्पशत्त” कायिक्रि सञ्चािन गरी स्वास््य 
क्षेत्रको भौलतक पूवाििारिाई पर्हिो प्राथलिकतािा राशखनेछ ।  

• स्वास््य सेवा सविसिुभ र गणुस्तरीय बनाउन गाउँपालिका स्वास््य 
नीलत, कानून र िापदण्ड तजुििा गरीनेछ  ।  

• देवघाट स्वास््य चौकीको स्तरवृर्द्ध गरी १५ िैयाको अस्पताि 
बनाउनको िालग  नेपाि सरकारबाट स्वीकृलत भईसकेको छ । 
आगािी आ.व. िा अस्पताि स्वास््य सेवा प्रवाहका िालग  
अस्पतािको सदुृिीकरण गरी श्रोत सािन सम्पन्न बनाइनेछ ।  

• स्वास््य कायिक्रि तफि  प्राथलिक स्वास््य सेवा  कायिक्रि क्षयरोग 
लनयन्त्रण कायिक्रि, पररवार कल्याण कायिक्रि, िात ृतथा नवशिि ु
कायिक्रि, एर्ककृत वाि स्वास््य एवं पोषण कायिक्रि, िहािारी रोग 
लनयन्त्रण कायिक्रि, अस्पताि लनिािण सिुार तथा व्यवस्थापन सचुना 
प्रणािी, रार्िय स्वास््य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्र कायिक्रि, 
उपचारात्िक सेवा कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ ।  

• क्यान्सर, िटुु, िगृौिा आददको उपचारको िालग  र्वपन्न गरीब 
लबरािीिाई आलथिक सहायता ददने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

• सने/नसने रोगको रोकथाि, लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको िालग  
एर्ककृत जनस्वास््य प्रबद्धिन कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ  ।  
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• आिारभतू स्वास््य सेवाको सलुनशितताको िालग  अत्यावश्यक औषिी, 
स्वास््य उपकरण तथा सािाग्री आपूलतिको व्यवस्था लििाइनेछ ।  

• आवश्यकता अनसुार स्वास््य शिर्वर संचािन गरीनेछ  ।  

• िर्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरुिाई प्रोत्सार्हत गरी उशचत पररचािन 
गरीनेछ  ।  

• पूणि स्वास््य र्विा अलनवायि गराउने र आलथिक रुपिा र्वपन्न वगििाई 
गा.पा. तफि बाट र्विा िलु्क लतने कायिक्रििाई लनरन्तरता ददईनेछ 
।  

• नागररकहरुको उपचारको िालग   र्वलभन्न अस्पताि र अन्य संघ 
संस्थासँग सिन्वय गरीनेछ  ।  

• सनुौिो हजार ददन कायिक्रिको प्रचार प्रसार गने र २० वषि पलछ 
िात्र बच्चा जन्िाउने िान्यताको अलभिशुखकरण गराइने नीलतिाई 
लनरन्तरता ददइनेछ ।  

• गभिवती िर्हिाको पलत, सास,ु ससरुाको िालग  गभिवती िर्हिाको 
स्वास््य सम्बन्िी जानकारी ददन ेर प्रत्येक िर्हनाको १ पटक गभिवती 
िर्हिा स्वास््य  चौकी आएर स्वास््य पररक्षण गराउँदा १००/- 
रुपैंया खाजा खचि ददने कायिक्रििाई लनरन्तरता ददईनेछ । 

• देवघाट-५ क्षेत्र र्वकास सलिलतको सभाहििा लनयलित योग/ध्यान 
शिर्वर सञ्चािन गरीनेछ ।    
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• यस क्षेत्रिा आयुिवेद औषिािय, प्राकृलतक उपचार पद्धलत तथा अन्य 

स्वास््य शक्िनीकहरुको र्वकास, र्वस्तारिा आवश्यक सहयोग पयुािइन े
छ । 

• HIV AIDS, डेंग,ु पाठेघर खस्ने जस्ता सिस्याको सम्बन्ििा सेवािूिक 
कायिक्रि ल्याइने छ । 

• आिा सरुक्षा कायिक्रििाई सेवािूिक रुपिा अगालड विाइनेछ ।  

• ५ वषििलुनका वच्चाहरुिाई पणूि खोप कायिक्रि व्यवस्थापन गरीनेछ  
।  

• क्षयरोग तथा कुष्ठरोगका र्वरािीहरु पर्हचान गरी कायिक्रििा 
सहभागी गराइनेछ ।  

• भैपरर आउने िहािारीको व्यवस्थापन सम्बशन्ि (झाडापखािा, 
टाइफाइड आदद) कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ  । 

• पररवार लनयोजन सम्बशन्ि अस्थायी तथा स्थायी सािनका वारेिा 
कायिक्रि संचािन गरीनेछ  ।  

• पररवार लनयोजन सम्बशन्ि परुुष स्थायी वन्ध्याकरण क्याम्प 
आवश्यकता अनसुार संचािन गरीनछे  ।  

• स्वास््यकिीहरुका िालग  आवश्यकता अनसुार तालिि गोर्ष्ठ संचािन 
गरीनेछ  । 

• २४ घण्टा प्रसतुी गहृिाई सरु्विा सम्पन्न बनाइनेछ ।  

• देवघाट २ खाल्टे, र देवघाट ५ बगन्डीिा सािदुार्यक स्वास््य 
इकाईिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
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• अस्पताि ३६५ ददन खिुा राशखनेछ । ३६५ ददन नै स्वास््य 
सेवाहरु प्रवाह गरीनेछ  ।  

• पोषण र सन्तलुित भोजन (Balance Diet) को बारेिा व्यापक प्रचार 
गरीनेछ । 

क्वारेन्टाइन व्यवस्था: 

• कोलभड-१९ को जोशखि बढ्दै र िशम्बदै गएको वतििान अवस्थािा 
र्वदेिबाट आएका व्यशक्तहरुिाई आफ्नै घर पररवार नशजक बस्न र 
पाररवाररक हेरचाहको वातावरण लििाउन एक वडा एक 
क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरीनेछ । जस अन्तगित वडा नं. १ पाविती 
िा.र्व., वडा नं. २ कािीगंगा िा.र्व., वडा नं. ३ गोरखकालिका 
आ.र्व., वडा नं. ४ रार्िय आिारभतू र्वद्यािय र वडा नं. ५ कालिका 
िा.र्व. िा क्वारेन्टाइन लनिािण गररनेछ भने लनजको हेरचाह तथा 
खाना र आवासको व्यवस्था लनजको घर पररवारिे गनुिपनेछ । 
गाउँपालिकाको स्वास््य चौकीबाट ज्वरो नाप्ने तथा आवश्यक 
स्वास््य सम्बन्िी सहयोग हनुेछ ।  

• क्वारेन्टाइनिा बसेका तथा अबदेशख र्वदेि नगई गाउँिा बस्न 
चाहनेहरुिाई गाउँपालिकाबाट तपशिि अनसुारको सहयोग गनेछ ।  

तपशिि: 
1. सकारात्िक सोच सम्बन्िी तालिि, योग ध्यान,  

2. व्यवसार्यक लसप, तालिि, 
3. कृर्ष अनदुान र प्रार्वलिक सहयोग,  
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4. उद्यि र्वकास तालिि ।  

,,, 
सािाशजक सरुक्षा तथा पशञ्जकरण तफि ः 

• बैंर्कङ्ग प्रणािी िाफि त सबै वडाहरुिा सािाशजक सरुक्षा भत्ता र्वतरण 
गरीनेछ  ।  

• सािाशजक सरुक्षा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुिाई सरि र सहज रुपिे 
सािाशजक सरुक्षा भत्ता उपिधि गराउन बैंकसँग आवश्यक सिन्वय 
गरीनेछ  ।   

• सबै वडाहरुिा Online व्यशक्तगत घटना दताि कायि र्वस्तार गरीनेछ  
।  

 

पूणि सरसफाई तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन: 

• आ.व. २०७६/०७७ लभत्र पूणि सरसफाई घोषणा गने गरर पणूि 
सरसफाईका र्वलभन्न कायिक्रिहरु संचािन गने गत वषिको नीलत 
अनसुार गाउँपालिकाको ५ वटै वडा पणूि सरसफाई उन्िखु वडा 
घोषणा भईसकेकोिा कोलभड-१९ को िहािारी र त्यसिाई लनयन्त्रण 
तथा रोकथाि गनि भएको िकडाउनका कारण यस आ.व. िा घोषणा 
हनु नसकेकोिे आगािी आ.व. लभत्र घोषणा गरीनेछ  ।  

• पूणि सरसफाई उन्िखु गाउँपालिका कायिक्रििाई लनरन्तरता ददइनेछ 
।  
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• फोहरिैिा व्यवस्थापन क्षिता र्वकास गरी िहािारी न्यूनीकरणको 
लनशम्त सहयोग पगु्ने गरी कायि गरीनेछ  ।  

• ल्याण्ड र्फल्ड साइटको व्यवस्था गरी नकुर्हने फोहरिाई व्यवस्थापन 
गरीनेछ ।  

खानेपानीः 

• साबनु पानीिे हात िनुे अलभयानिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

• खानेपानी तथा सरसफाईको आपूलतििा सहजता ल्याई जनस्वास््य 
अवस्थािा सिुार ल्याइनेछ ।  

• प्रदेि सरकार, केन्र सरकार, यलुनसेफ िगायत अन्य दात ृलनकाय र 
उपभोक्ता सलिलतको सह-िगानीिा सबै घरिरुीहरुिा सरुशक्षत 
खानेपानीको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• देवघाट वडा नं. ५ को िालग  कुवादी खोिा वृहत खानेपानी 
योजनाको िालग  आवश्यक पहि गरीनेछ  ।  

• खानेपानी योजना सञ्चािन गनि सम्बन्िीत लनकायिा आवश्यक पहि 
गरीनेछ  ।  

• खानेपानी उपभोक्ता सलिलतको संस्थागत क्षिता र्वकास र चेतनािूिक 
कायिक्रििा जोड ददइनेछ ।  

• “एक घर एक िारा” सरुशक्षत खानेपानी हाम्रो अलभयानिाई प्राथलिकता 
ददइनेछ ।  

िशक्षत वगि तफि ः 
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र्वपन्न तथा आलथिक, सािाशजक रुपिा पछालड परेका वगिहरुिाई 
गाउँपालिका स्तररय सञ्जाि, वडा स्तररय सञ्जाि गठन गररएको छ, जसको 
सहकायििा आलथिक, सािाशजक र्वकासका कायिक्रि कायािन्वयनिा ल्याइने 
नीलतिाई लनरन्तरना ददइनेछ ।  

 

आददवासी जनजालत दलित र अल्पसंखयक तफि ः 

१) रोजगार कायिक्रि िाफि त आददवासी जनजालत वगिहरुको क्षिता 
अलभबरृ्द्धका िालग  र्वलभन्न सिशक्तकरण कायिक्रि र आय आजिनका 
िालग  र्वलभन्न लसपिूिक कायिक्रि, संस्कृलत संरक्षणका कायिक्रिहरु 
ल्याइने छ ।  

२) दलित, आददवासी जनजाती, अल्पसंखयक जालतहरु पछालड पनुिको प्रिखु  
कारण िददरा न ैभएकोिे िददरा व्यवस्थापन कायिक्रििाई एर्ककृत 
रुपिा प्रभावकारी िंगिे सञ्चािन गरीनेछ ।  

३) आददवासी जनजालत, दलित, र्पछलडएको वगि एवं िर्हिाहरुिाई सहयोग 
पयुािउने कायिक्रि सञ्चािन गररने छ  । 

४) देवघाट ४ कतािपिा जनजालत संग्रहाियको प्रर्क्रया अघी बिाउन प्रदेि 
सरकारसँग पहि गरीनेछ  ।   

िर्हिा तथा वािवालिका तफि ः 

१) गाउँपालिकाको िैंलगक र्हंसा लनवारण  कोष सञ्चािन गरीनेछ ।  

२) िर्हिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, जेष्ठ नागररक तथा 
भौलतक तथा िैंलगक अल्पसंखयकको त्याङ्क संकिन तथा अध्यावलिक 
गरीनेछ ।  
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३) र्वलभन्न संघ संस्थाको सहकायििा तथा रोजगारी कायिक्रि िाफि त 
िर्हिाहरुको क्षिता अलभबरृ्द्धका िालग  र्वलभन्न सिशक्तकरण कायिक्रि 
र आय आजिनका िालग  र्वलभन्न सीपिूिक कायिक्रि ल्याइने छ र 
िर्हिा उद्यिीहरुिाई प्रोत्सार्हत गरीनेछ ।  

४) आददवासी जनजालत, दलित, र्पछलडएको वगि एवं िर्हिाहरुिाई सहयोग 
पयुािउने कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ  । 

५) नेपाि सरकार िाफि त जारी भएको बाििैत्री स्थानीय िासन कायिर्विी 
अनरुुप बाििैत्री गाउपालिका लनिािणिा यूलनसेफ नेपाि िगायतका 
सहयोगी संस्थाहरुसँग सिन्वय र छिफि गरी कायिक्रिहरु संचािन 
गररने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।   

६) साबिजनीक स्थानिा बािबालिकाको िालग बािउद्यानको लनिािण गरर 
बािबालिकाहरुिाई िनोरञ्जन स्थिको लबकास गनि आवश्यक अध्ययन 
एवं पहि गरीनेछ  ।   

७) आगािी आ.व. २०७८/०७९ लभत्र बाििैत्री स्थानीय िासन घोषणा 
गरीनेछ  ।  

८) सनुौिो १००० ददन कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

९) िर्हिा उद्यिी भेिा सञ्चािन गरीनछे ।  

१०) िर्हिा उद्यिी सलिलतिाई सहजीकरण गरीनेछ ।  

अपाङ्ग वगि तफि ः 

१) अपागंता भएका व्यशक्तहरुको ददगो आयआजिनिा टेवा पगु्ने खािका 
कायिक्रिहरु संचािनिा ल्याइने छ ।   



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

52 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

२) साबिजलनक भवन तथा भौलतक लबकासिा अपांग िैत्री पूबाििारिाई 
िहत्व ददइने छ ।  

३) व्यवसाय गरेका अपाङ्गहरुिाई सहलुियत ऋणको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

४) उपचार हनुे अपाङ्गहरुिाई स्वास््य संस्थासँग सिन्वय गरर उपचारको 
प्रबन्ि गरीनेछ  ।  

५) छात्रवृशत्तको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

६) आलथिक अवस्था किजोर, अलत अिक्तिाई सािाशजक सरुक्षाको 
कायिक्रि ल्याइनेछ ।   

जेष्ठ नागररक कायिक्रि तफि ः 

१) ६० बषि पगेुका दलित जेष्ठ नागररक तथा ७० बषि पगेुका अन्य जेष्ठ 
नागररकको लबवरण अद्यावलिक गरी सहज तररकािे सियिा न ै
सािाशजक सरुक्षा भत्ता लबतरण गरीनेछ । 

२) जेष्ठ नागररकको िालग  साबिजनीक स्थानिा बस्नको िालग  लबश्राि 
स्थि लनिािण तथा ििितको धयवस्था गरीनेछ ।  

३) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेको जेष्ठ नागररकहरुिाई र्वलभन्न लनकायसँग 
सहकायि गरी लबिेष कायिक्रि िाफि त सम्िान गरीनेछ ।  

४) ज्येष्ठ नागररकहरुका िालग  ज्येष्ठ नागररक पररचय-पत्रको व्यवस्था 
गररएकोिा त्यसिाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।   

गररबी लनवारण तथा सकुुम्वासी सिस्या सिािान तफि ः 
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१) यस क्षेत्रका गररब, र्वपन्न, सकुुम्वासीको त्याङ्क अध्यावलिक गरी 
उनीहरुको आलथिक, सािाशजक र्वकासको िालग  रोजगारिूिक , 
लसपिूिक  तालििहरु सञ्चािन गररने छ । 

२) साविजलनक जग्गािा वसेका सकुुम्वासीहरुको बैकशल्पक व्यवस्था गनि 
सम्वशन्ित लनकायसँग सिन्वय गररने छ । 

३) संघ र प्रदेि सरकारसँग सिन्वय गरी अव्यवशस्थत बसोबासिाई 
व्यवशस्थत गनि आवश्यक पहि गरीनेछ  ।   

सािाशजक सिुार, साविजलनक स्थि र चाडपवि: 

• कोलभड-१९  को संक्रिण लनयन्त्रण गनि साविजलनक स्थििा हनु सक्न े
सम्भार्वत लभडभाड लनयन्त्रण गरीनेछ  ।  

• चाडपवि, िेिाजात्रा, हाट-बजार जस्ता िानव जिघट बिी हनु ेक्षेत्रिा 
सािाशजक दूरी कायि हनुे गरी  सञ्चािन गनि ददइनेछ ।  

• एर्ककृत सािाशजक सिुार कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ  ।  

• सिाजिा सदाचार, शिष्टाचार, नैलतक िूल्य र िान्यतािाई प्रवद्धिन गने 
नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।   

• स्वास््य र सभ्य संस्कृलतको र्वकास गरर सािाशजक  स-ुसम्बन्ििा 
आिाररत सिाजको लनिािण गरीनेछ  ।  

• सािाशजक, सांस्कृलतक तथा सेवा िूिक कायििा स्थानीय सिदुायको 
लसजिनशििताको प्रवद्धिन र पररचािन गरर स्थानीय जनसहभालगता 
अलभवृर्द्ध गने सािदुार्यक र्वकास गरीनेछ  ।  
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• सािाशजक परम्परा अनसुार गररदै आएको िािो भोज भतेरिाई १ ददन 
कायि गने गराउने नीलत लिइनेछ ।  

• भशड्किो र अनतु्पादक खचि बिी हनुे गरर िनाइने चाडपवििाई सरि, 
लितव्ययी र परम्परागत रुपिा अविम्बन गररदै आएको संस्कृलतको 
संरक्षण र सम्वद्धिन गने लतर उन्िखु बनाइनेछ ।  

• ितृ्य ु भएका घरपररवारिाई सिवेदनाको िालग  जनप्रलतलनलिहरुबाट 
सिवेदना पत्रको व्यवस्थािाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

• सिाजिा कुित दवु्यिसनी बर्िरहेकोिे िददरा लनयन्त्रण कायिक्रि 
सञ्चािन गनि टोि र्वकास संस्थािाई पररचािन गरीनेछ र प्रहरी, 
सािदुार्यक प्रहरीको सिन्वयिा काि गरीनेछ ।   

• सबै तहिा सिदुाय प्रहरी साझेदारी कायिक्रि गठन गरर प्रभावकारी 
बनाईनेछ । 

• िददरा लनषेलित क्षेत्र घोषणा गनुिको साथै िददरा लनयन्त्रण कायिक्रि 
सञ्चािन गरीनेछ । 

• एर्ककृत सािाशजक सिुार कायिक्रि सञ्चािन ।  

   

यूवा / खेिकुद तफि ः 

१) गाउँपालिकािा खेिकुदको संस्थागत र्वकास गनि आवश्यक कानूनको 
तजुििा गरीनेछ  ।  

२) देवघाट खेिकुद सलिलतसँग सिन्वय गरर र्वलभन्न खेिकुद एवं 
खेिकुदसँग सम्बन्िीत र्क्रयाकिापहरु सञ्चािन गरीनेछ  ।  
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३) देवघाट – १ कोटािाई गाउँपालिका स्तरीय खेिग्रािको रुपिा 
र्वकास गरीनेछ  । अन्य वडािा खेििैदान लनिािण गरीनेछ ।  

४) गाउँपालिकाका यूवा िशक्तहरुिाई आफ्नै भलूििा बसी योगदान गनि 
सक्ने वातावरण तयार गनि र्वलभन्न व्यवसाय, रोजगारी सजृना गने 
तालिि, शिक्षा िगायतका कायिक्रि र्वलभन्न स्तरिा अशघ विाईने गत 
वषि लिईएको नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।  

५) कोलभड-१९ को  कारणिे वैदेशिक रोजगारबाट र्फताि भएका 
यवुाहरुको िालग  र्विेष कृर्ष योजना कायिक्रि सञ्चािन गरीनेछ ।  

६) सािाशजक र्वकृलतिा फसेका यवुािशक्तहरुिाई त्यस्ता गलतर्विीबाट 
टािा राख्न, पनुिस्थापना गने र्वलभन्न कायिक्रििा सहयोगिाई लनरन्तरता 
ददईने छ । 

७) देवघाट – २ खाल्टे र देवघाट – ५ भजिनखोिािा वडा स्तरीय खेि 
िैदान लनिािण गनि प्रदेि सरकारसँग सहकायि गरीनेछ  ।  

८) यवुा स्वउद्धिी कायिक्रितफि  लसप, यवुा स्वरोजगार उद्योग र्वकास कोष 
स्थापना गरर उद्यि र्वकास कायिक्रि सञ्चािन गररएको छ । उक्त 
कायिक्रििाई आगािी वषि थप प्रभावकारी बनाइनेछ र यवुाहरुिाई 
सहलुियत ऋणको व्यवस्था गररएको छ, यसिाई आगािी आ.व. िा 
पलन लनरन्तरता ददईनेछ ।  

९) देवघाट – ५ शघनाटारिा िि ुकवडि हि लनिािण कायि प्रारम्भ गरीनेछ  
।  

१०) प्रत्येक वडािा िागू पदाथि दवु्यिसनी र्वरुद्ध जनचेतनािूिक कायिक्रि 
सञ्चािन गरीनेछ  । 
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११) प्रत्येक वडािा िददरा व्यवस्थापन तथा लनयन्त्रणको कायिक्रि सञ्चािन 
गरीनेछ  । 

१२) एक टोि एक खेि िैदानको व्यवस्था गरीनेछ ।  

गैसस तथा अन्य संघसंस्थाहरु तफि ः 

१) र्वकासको साझेदारको रुपिा लनजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी 
संघसंस्थाहरुिाई सिन्वयात्िक रुपिा कायिक्रिहरु संचािन गने नीलत 
लिइनेछ । साथै उपयकु्त कायिक्रििा गाउँपालिकाबाट िागत साझदेारी 
हनुेछ ।  

२) कुनै पलन गैससिे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कायिक्रि संचािन गनुि भन्दा 
पर्हिे नै गाउँकायिपालिका वाट अनिुलत लिनपुने नीलतिाई लनरन्तरता 
ददइनेछ ।  

३) अन्य संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त प्रस्तार्वत कायियोजना तथा 
कायिक्रिहरुिाई आवश्यकता भए बिोशजि सिन्वयात्िक रुपिा 
अगालड विाइनेछ । 

४) उद्योग वाशणज्य संघको सहकायििा र्वलभन्न आलथिक गलतर्वलि गरीनेछ  
।  

५) संघ संस्था दताि लनयिाविी तजुििा भएकोिे सोही अनसुार दताि गरीनेछ  
। 

६) गैरसरकारी संघ-संस्थाको उशचत पररचािन गनि कायिर्वलि तजुििा 
गरीनेछ  ।   

टोि र्वकास संस्थाः 
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१) सािाशजक, आलथिक, भौलतक पूवाििारको क्षेत्रिा टोि र्वकास संस्थाको 
उशचत पररचािन गने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

२) जनचेतना वृर्द्ध, व्यशक्तगत व्यवहार तथा आनीबानीको पररवतिन र 
सरसफाइको क्षेत्रिा टोि र्वकास संस्थािाई पररचािन गरीनेछ  ।   

घ) पूवाििार क्षते्रः 

१) पूवाििार तफि ः 
• सडक लनिािण िापदण्ड बनाई गणुस्तरीय सडक लनिािणिा जोड 

ददइनेछ ।  

• िालिग्राि कोररडोर िागििाई गौरविािी िागिको रुपिा आत्िसात 
गरर प्रदेि सरकारिाई उक्त िागि स्तरोन्नती गनि िाग गरीनेछ  
। साथै बञ्चरे पहाडको ट्रयाक सिुार एवं स्तरोन्नती आगािी वषि 
गररददन प्रदेि सरकार र केन्रसँग अनरुोि गरीनेछ  ।   

• सडकको स्तरोन्नती एवं स्तरवृर्द्ध गरीनेछ  ।  

• भौलतक पूवाििारका िहत्वपणूि ठूिा योजनाहरु (भवन, खानपेानी, 
िि, सडक, पिु, तटवन्ि जस्ता) सञ्चािनका िालग  प्रदेि सरकार, 
केन्र सरकार र दात ृलनकायहरुिाई   यस्ता योजना कायािन्वयन 
गनि सबै पक्षबाट आ—आफ्नो ठाँउबाट सहयोग परुयाउन आव्हान 
गररने छ । 

• साविजलनक जग्गा संरक्षण तफि  सार्वक गा.र्व.स.बाट भएका 
र्वलभन्न प्रयास एवं उपिशधिहरुिाई साविजलनक सम्पशत्तको संरक्षण 
सम्बन्ििा कायिक्रि सिावेि गररने छ । वडा कायािियबाट 
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साविजलनक जग्गा, बाटो संरक्षण गने िगत राख्न ेकायि गरीनेछ  
।  

• र्वगतिा लनिािण गररएका सबै कच्ची सडकहरुिाई बाहै्र िर्हना 
चल्ने गरर स्तरवृर्द्ध गरीनेछ  । 

• फोसे्रपानी देवघाट सडक गाउँपालिकाको गौरवको योजनािा राशख 
खोलिएको ट्रयाकिाई पूरा गनिका िालग  आवश्यक पहि  
गरीनेछ  । साथै लसंच्याङ्ग-सावािङ्ग सडकिाई क्रिि परुा गदै 
िलगनेछ र आवश्यक बजेटको िालग  संघीय सरकारसँग पहि 
गरीनेछ  ।  

• िरुु भएको अिरुो ट्रयाक पूरा गने बाहेक आगािी आ.व. िा 
नयाँ ट्रयाक खोल्न ेकाि गररने छैन ।  

• देवघाट – ५ क्यूदीिा लनिािण प्रर्क्रया अगाडी बिेको प्रिासकीय 
भवन लनिािण आगािी २ वषि लभत्र पूरा गने गरी बजटे र्वलनयोजन 
गरीनेछ  ।  

• पूवाििार र्वकासिाई गणुस्तरीय बनाउन डकिी तालिि सञ्चािन 
गरीनेछ  ।  

• गाउँपालिकाको िूखय प्रवेिद्वार वडा नं. ५ दासिुङ्गािा प्रवेि गेट 
लनिािण प्रर्क्रयाको थािनी गरीनेछ  ।   

• गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेको सबै साविजलनक, सािदुार्यक 
भवनहरुिाई तथा र्वद्यािय िजि भई खािी भएका भवनहरुिाई 
अलभिेख राशखने छ र सबैिाई गाउँपालिकाको सम्पशत्त िालन 
साविजलनक भवनहरुिाई ििित सम्भार गरर छाना तथा रङ्गिा 
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एकरुपता कायि गरर चाि ुअवस्थािा ल्याइनेछ र साविजलनक 
उपयोगिा ल्याइनेछ । 

• देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ िालििक क्षेत्रको सम्पूणि घरहरुिा 
रङ्गिा एकरुपता कायि गने नीलत ल्याईनेछ ।  

• वडाहरुिा रहेका आिा सिहु, बाि क्िव, यवुा क्िव, सािदुार्यक 
वन वा अन्य कुन ैसंघ संस्थाका भवनहरुिाई सािदुार्यक भवनका 
रुपिा नािाकरण गरी साविजलनक उपयोगिा ल्याइनेछ ।   

• देवघाट-४ गाईघाट र भरतपरु ि.न.पा. भतेरी शचतवन जोड्ने 
लत्रििुी नदीिा केन्र सरकारबाट सम्बोिन भईसकेकोिे लछटो 
सम्पन्नको िालग  पहि गरीनेछ र तपलसिका स्थानहरुिा पक्की 
पिु लनिािणको िालग  पहि गरीनछे ।  

1. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ र व्यास न.पा. वडा नं. १४ 
जोड्ने िास्दीघाटिा सेती नदीिा 

2. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टे र बलुिङ्गटार गा.पा. वडा 
नं. १ नविपरासी जोड्न ेकािीगण्डकी नदीिा 

3. देवघाट गा.पा. वडा नं. ३ र बशन्दपरु गा.पा. वडा नं. ६ 
साराङ्गघाटिा सेती नदीिा 

4. देवघाट गा.पा. वडा नं. १ कोटा र गैंडाकोट न.पा. वडा 
नं. ३ िोडेनी जोड्ने कािीगण्डकी नदीिा 

• आवश्यकता पर्हचान भएका स्थानहरुिा झोिङु्ग े पिु केन्र 
सरकारको योजनिा सिावेि भईसकेकोिे लछटो पणूिता ददनको 
िालग  पहि गरीनेछ र तपशिि अनसुारका झोिङु्गे पिु क्रिि 
लनिािण गदै िलगनेछ ।  
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1. देवघाट गा.पा. वडा नं. ५ भवुनटारबाट शचतवन 
िहानगरपालिका वडा नं. १ भतेरी जोड्न े झोिङु्ग े पिु 
लनिािण,  

2. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टेबाट बलुिङ्गटार जोड्न े
झोिङु्गे पिु लनिािण,  

3. देवघाट गा.पा. वडा नं. ५ साँिेबगरबाट गैंडाकोट न.पा. 
वडा नं.३ हदी जोड्न ेझोिङु्ग ेपिु लनिािण, 

4. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ शचन्डेखोिा झोिङु्गे पिु लनिािण, 
5. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ छेरङ्गाखोिा झोिङु्गे पिु लनिािण, 
6. देवघाट गा.पा. वडा नं. २ िास्दीखोिा झोिङु्ग ेपिु लनिािण, 

 

२) लस.टी. हिः 
देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ िा यस आ.व. लभत्रिा गाउँपालिका 
स्तरीय लस.टी. हि लनिािण कायि सम्पन्न हनुेछ र त्यसिाई स्तरीय 
लस.टी. हि बनाउन र संरक्षण गनि थप काि गनि बजेट र्वलनयोजन 
गरीनेछ  ।  

३)  वडा र गाउँपालिका भवनः 

वडा नं. १ र वडा नं. ५ िा वडा  कायाििय भवन लनिािणको िालग  
र्वस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार गरीनेछ  ।  

४) र्वद्यलुतकरण तफि ः 
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• तनहुँ हाइड्रो अन्तगित सािाशजक दार्यत्व अन्तगित आगािी आ.व.िा 
सम्पूणििा लबजिुी बत्तीको व्यवस्था गररने हुँदा आवश्यक पहि 
गरर लछटो लबजिुी बत्ती बालिनेछ ।  

५) घर नक्सा एवं िहरी सनु्दरता तफि ः 
• बस्ती लबकास, िहरी योजना तथा भवन लनिािण सम्बन्िी आिारभतू 

िागि दििन २०७२ अनसुार घर नक्सा पास सम्वशन्ि िापदण्डिाई 
िागू गररने छ ।  

• परुानो घरको अलभिेशखकरण गनिका िालग  आगािी आ.व. 
२०७७/०७८ सम्ि म्याद थप गरर सबै घरहरुिाई 
अलभिेशखकरण हनु आउन प्रोत्सार्हत गरीनेछ  । आ.व. 
२०७७/०७८ लभत्र अलभिेशखकरण नगरेिा थप जररवाना लिइनेछ 
।  

• गाउँपालिकाको भवन संर्हता कायािन्वयन गरीनेछ  ।  

• देवघाट १ बसेनीटार, देवघाट ४ चािानघाट, देवघाट ३ 
साराङ्गघाट, देवघाट-५ डोडे र देवघाट ५ लत्रििुी नदी र्कनारिा 
तथा वडा नं. ४ गाईघाटबाट िोहोररया भञ्ज्याङ्ग जान ेबाटो पर्हरोको 
कारण रोकथाि गनि िोहोररया गाउँिा ररर्टलनङ्ग वाि तथा तारजािी 
व्यवस्था गरी भ-ूक्षय रोकथािको िालग प्रदेि सरकारसँग सिन्वय 
गरीनेछ  ।  

 

ङ) वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापनः 

१) लबपद धयवस्थापन तफि ः 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

62 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

• कोलभड-१९ को हािको र्वश्वव्यापी संक्रिण िगायत भर्वष्यिा 
आउन सक्न ेर्वपद व्यवस्थापन गनि सक्न ेगरी र्वपद व्यवस्थापन 
क्षिताको र्वकास गरीनेछ  ।  

• गाउँपालिका स्तरको र्वपद व्यवस्थापन सलिलतको क्षिता बिाई 
र्वपद व्यवस्थापन कायििाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै कोरोना 
भारइस िहािारी र त्यस्तै अन्य प्रकृलतका रोग तथा  िहािारी 
रोकथाि तथा लनयन्त्रणको िालग छुटै्ट संयन्त्रको स्थापना गरीनेछ 
।  

• र्वपद व्यवस्थापन संयन्त्रको र्वकास, र्वपद सािाग्रीको भण्डार 
िगायतको कायि गनि र कोलभड-१९ को सम्भार्वत थप जोशखि 
सिेतिाई िध्यनजर गरी र्वपद व्यवस्थापन कोषको िौज्दात 
रकििा वृर्द्ध गरीनेछ  ।  

• प्राकृलतक प्रकोपका दृर्ष्टिे अत्यन्त जोशखिपणूि क्षेत्रिा लबपद 
धयवस्थापन गनि लबपद् धयवस्थापन कायिक्रिहरु संचािन गरीनेछ   
। 

• यस क्षेत्रका लबलभन्न ठाउिा हनु ेनदी कटान भएका क्षेत्रिा स्थानीय 
जनसहभालगतािा तटबन्ि गनि लबलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी 
क्षेत्रसँग आबश्यक लनिािण सािाग्री उपिधि गराउन सिन्वय 
गरीनेछ । गिेश्वर आश्रि नशजकको नदीिे गरेको कटान 
रोक्नको िालग  पहि गरीनेछ ।  

• देवघाट क्षेत्रको स्नानघाट लनिािणको गरुुयोजना कायािन्वयनिाई 
आबश्यकता अनसुारिे सिन्वय गरीनेछ  । 
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• प्राकृलतक प्रकोप, िानव सशृजत प्रकोप तथा िहािारी रोग 
रोकथाि, लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन गनि पहि गरीनेछ  ।  

• भ-ूक्षय रोकथािको िालग तार जािी खरीद गरी िागत 
सहभागीताका आिारिा र्वतरण गरीनेछ ।  

 

२) वातावरण तफि ः 
• हररत तथा पूणि सरसफाइ यकु्त गाउँपालिका अविारणाको ििि 

अनरुुप गाउँपालिका हररत वनाउन लनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र 
लिदा कशम्तिा २ वटा रुख रोपकेो हनु ु पने व्यवस्था िाई 
लनरन्तरता गररने छ ।  

• जसिे फोहोर गछि त्यसको धयवस्थापन स्वयििे गनुिपछि भने्न 
कायिक्रि ल्याईने छ ।  

• वातावरण िैत्री स्थानीय िासन कायिक्रि िाफि त वातावरण िैत्री 
वडाहरु घोषणा गदै आ.व. २०७८/०७९ लभत्र यस 
गाउँपालिकािाई वातावरणिैत्री गाउँपालिकाको रुपिा घोषणा 
गरीनेछ  ।  

• सािदुार्यक वनसँगको सहकायििा आलथिक उपाजिन र वन 
व्यवस्थापनको कायिक्रिहरु सञ्चािन गरीनेछ  ।  

• वातावरण हराभरा बनाउनको िालग  साविजलनक स्थिहरुिा 
वृक्षारोपण गरीनेछ ।  

• सम्भार्वत स्थिहरुिा जैर्वक पोखरी लनिािणको िालग वन लडलभजन 
कायािियसँग सिन्वय गरीनेछ । 
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• साविजलनक स्थानहरुिा नजीकको टोि र्वकास संस्था, क्िव, 
सिहु, सहकारी, संघ-संस्थािाई वृक्षारोपण, फिफूि रोपणको 
िालग आव्हान गरीनेछ ।   

• भौलतक पूवाििार लनिािण गदाि वातावरण-िैत्री पूवाििार लनिािण गनि  
जोड ददईनेछ ।  

• एक घर दईु रुख नीलत लिइनेछ ।  

• लडलभजन वन कायाििय, सव लडलभजन वन कायाििय र सािदुार्यक 
वन उपभोक्ता सलिलतसँगको सिन्वय, सहकायििा फिफूि 
िगायतका अन्य र्वरुवा रोप्ने कायि गरीनेछ  ।  

• सािदुार्यक वनिे वडा कायािियबाट प्राथलिकतािा परेका 
योजनािा सहिगानी गनुिपने तथा वडा कायािियको लसफाररसिा 
िात्र कायिक्रि वा आयोजना सञ्चािन गनुिपने व्यवस्था गरीनेछ  
।  

च) संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सिुासनः 

आन्तररक व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाह तफि ः 

1. कोलभड-१९ को संक्रिणबाट बच्ने उपाय गरी सरुशक्षत तवरिे 
गाउँपालिका, वडा कायाििय तथा िाखा/इकाईहरुबाट प्रवाह हनु े
सेवाहरुिाई सरुशक्षत र्हसाबिे लनरन्तरता ददइनेछ ।  

2. अनिाईनबाट हनु सक्न ेकायिहरुिाई अनिाईनबाट गरीनेछ  ।  

3. गाउँपालिकाको प्रिासलनक भवन २ वषिलभत्र लनिािण गनुिको साथ 
साथै वडा नं. १ र ५ को वडा कायाििय भवन लनिािणको िालग 
र्वस्ततृ अध्ययन प्रलतवेदन तयार गरीनेछ ।  



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

65 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

4. आवश्यकता अनसुार स्वास््य शिर्वर र घशुम्त शिर्वरहरु सञ्चािन 
गरीनेछ  ।  

5. कायाििय व्यवस्थापन, साविजलनक सेवा प्रवाहिा प्रभावकाररता ल्याइने 
छ ।  

6. स्थानीय िान्ती सरुक्षा कायि गनि एवं सािाशजक र्वकृती र्वसंगती 
र्वरुद्धका गलतर्विीहरु रोक्न सािदुार्यक िेिलििाप सेवा सलिलत, 

सािदुार्यक प्रहरी, इिाका प्रहरी कायािियको सहकायििा कायिक्रि 
संचािन एवं सहयोगका िालग  लनरन्तरता ददईनेछ । 

7. नगर प्रहरीको उशचत पररचािन गरीनेछ  ।  

8. सािदुार्यक प्रहरी साझदेारी कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

9. सबै वडा र गाउँपालिकािा नागररक वडापत्र व्यवस्था गरीनेछ  । 

10. गाउँकायिपालिकािा सूचना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना गरीनेछ  
। 

11. गाउँकायिपालिका कायािियिा रहने र्वषयगत िाखाहरुिाई 
सािनश्रोत सम्पन्न पाररनेछ । 

12. जनप्रलतलनिी तथा कििचारीहरुिाई आवश्यकता अनसुार तालिि, 
गोष्ठी, अन्तरर्क्रया, सिीक्षा, अध्ययन भ्रिणको व्यवस्था गरीनेछ  ।   

13. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दर-रेट कायि गनिका िालग  आ.व.को िरुुिा 
नै कायिपालिकािे दररेट लनिािरण गरी जारी गने नीलत लिइएकोछ 
र दगुिि स्थानको छुटै्ट दर-रेट कायि गरीनेछ  ।  

14. गाउँपालिका र प्रत्येक वडािा िालसक, चौिालसक तथा वार्षिक 
सिीक्षा कायिक्रि गरीनेछ  ।  
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15. गाउँपालिका, वडा कायाििय, स्वास््य संस्थाको संस्थागत क्षिता 
वृर्द्ध गरी सािन सम्पन्न बनाइनेछ । साथै सूचना प्रर्वलिको 
अलिकति उपयोग गरीनेछ  ।  

16. अनगुिन, िूल्यांकनिा सिुार गररने र यस सम्बन्ििा कायिर्वलि 
तजुििा गरीनेछ  ।  

17. उपिधिीिूिक कायिहरुको पर्हचान गरी लनरन्तरता तथा थप सिुार 
गरीनेछ  ।  

संगठन संरचना र कििचारी पररचािन 

• यस कायाििय तथा िातहतका कायािियहरुिा करारिा कायिरत 
कििचारीहरुिाई ितिनािा सर्हत आन्तररक र्वज्ञापन गरीनेछ  । 
यस्तो प्रर्क्रया िाफि त छनौट भएका करार कििचारीहरुिाई ६/६ 
िर्हनािा कायि सम्पादन र सेवा प्रवाहिा गणुस्तररयता िापनका 
आिारिा म्याद थप गरीनेछ । देशखएको तोर्कएको कायि क्षेत्रिा 
औषत रुपिा सन्तोषजनक नपाईएिा म्याद थप नगने वा जनुसकैु 
बखत हटाइनेछ ।   

• स्थायी तथा लनजािती कििचारीहरुिाई आफ्नो काि कतिव्य प्रलत 
सचेत गराइने छ । स्थायी सेवाको दम्भ लिशश्रत व्यवहारिे आि 
नागररक र जनप्रलतलनलिहरुिा बारम्बार अियािददत िधद र व्यवहार 
प्रस्ततु गने, तोर्कएको कायिक्षेत्रिा नै रही कायि सम्पादन नगने 
कििचारीहरुिाई आफै र्वकल्पको खोजी गने वा स्थानीय तह िाफि त 
त्यस प्रकृलतका बािक कििचारीहरुिाई प्रलतस्थापन प्रर्क्रया थािनी 
गरीनेछ  ।  
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• गाउँकायिपालिका तथा वडा कायािियिा र्वकास लनिािण िगायतका 
सािााशजक पररचािनिा सहयोग गनिका िालग   उत्प्ररेक, सािाशजक 
पररचािक राशखनेछ र अन्य र्वषयगत िाखाहरुिा आश्यकता 
अनसुारिे जनिशक्त व्यवस्थापन गदै जाने नीलत िाई लनरन्तरता 
ददईनेछ ।  

सिुासन र पारदशििताः 

• सबै वडािा नागररक वडापत्रको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• आय र व्ययको फाँटबारी प्रत्येक िर्हनािा साविजलनकीकरण गरीनेछ  
।  

• उपभोक्ता सलिलतको पयािप्त िागत सहभालगता रहने र त्यसिाई ििित 
सम्भारको शजम्िा लिइएका आयोजना बाहेक अन्य र्वकास 
आयोजनाहरु साविजलनक खररद ऐन २०६३ तथा लनयािविी 
२०६४ बिोशजिको प्रर्क्रया िाफि त कायािन्वयन गरीनेछ  ।  

• एकीकृत नागररक सेवा केन्र तपशििका स्थानहरुिा सञ्चािन गरर 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

➢ देवघाट – १ जािनु े

➢ देवघाट – २ आिडाँडा र खाल्टे 

➢ देवघाट – ३ डगरा र साराङ्गघाट 

➢ देवघाट – ४ पािािङ्ग 

➢ देवघाट – ५ बगन्दी  

• सबै वडा र गा.पा. िा नागररक सहायता कक्ष (Help Desk) को 
व्यवस्था गररने तफि  आवश्यक पहि गरीनेछ  ।  
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• सबै योजनाहरुिा अलनवायि अनगुिन सलिलत, सूचना पाटी र 
साविजलनक परीक्षण गरीनेछ  ।  

• उपभोक्ता सलिलतहरुिाई योजना सञ्चािन सम्बन्िी सम्बशन्ित वडा 
कायािियिा तालििको व्यवस्था गरीनेछ  ।  

• वडा सलिलतिे उपभोक्ता सलिलत िाफि त वडािा कायािन्वयन हनुे तथा 
भएका योजना तथा कायिक्रिको  अनगुिन गरी भकु्तानीको िालग  
गाउँपालिकािा लसफाररस गनेछ ।  

• योजना तथा कायिक्रिको कायि सम्पन्न तथा भकु्तानी प्रर्क्रयािाई 
लछटो, छररतो र पारदिी बनाउन आवश्यक प्रर्क्रया अविम्बन 
गरीनेछ  ।  

छ) सूचना प्रर्वलि, अलभिेख तथा त्याकं तफि  
गाउँपालिकाको कायाििय, वडा कायाििय, अस्पताि, स्वास््य चौकी 
सबैिाई सूचना प्रर्वलििैत्री बनाईनछे ।  

प्रोत्साहन र परुस्कारः 

• गाउँपालिकाको गाउँ सभा साविजलनर्ककरण भएको ददन उत्कृष्ठ 
सिाजसेवी, कृषक, पत्रकार, यवुा उद्यिी, कििचारी, र्वद्याथी, 
उपभोक्ता सलिलत, र्वद्यािय, शिक्षक आदद िाई सम्िान पत्रको 
व्यवस्था गरीनेछ  ।    

सरुक्षा नीलत तफि ः 

• देवघाट वडा नं. २ खाल्टेिा स्थायी प्रहरी चौकीको िालग  पहि 
गरीनेछ  ।  
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• इ.प्र.का. देवघाटिा पणूि दरबन्दी र स्तरोन्नती गनिको िालग  
आवश्यक पहि गरीनेछ  ।  

• देवघाटको पिु र दासिुङ्गािा प्रहरी र्वट राख्नका िालग  सम्बशन्ित 
लनकायसँग पहि गरीनेछ  ।     

• वडा नं. १ िा गस्तीको व्यवस्था गराईनेछ ।  

• देवघाट क्षेत्र देवघाट ५ िा सािदुार्यक प्रहरीिाई सर्क्रय 
बनाईनेछ ।  

• नगर प्रहरीको क्षिता र्वकास गने र उशचत पररचािन गरीनेछ  
।  

जनप्रलतलनलिहरुका िालग आचारसंर्हता 

• गाउँ सभाबाट पाररत कायिक्रिको र्वरुद्धिा बोल्न पाईनेछैन ।  

• जनप्रलतलनलि र कििचारीहरुको कोलभड-१९ (कोरोना) वीिा 
गरीनेछ ।  

• दोहोरो सरु्विा हनुे गरर दोहोरो पाररश्रलिक बझु्ने जनप्रलतलनलििे 
स्वयं घोषणा गरर एकालतरको पाररश्रलिक छोड्न ुपनेछ अन्यथा 
स्वयं जनप्रलतलनलि शजम्िेवार हनु ुपनेछ ।  

गाउँपालिका गौरवका योजनाः 
जन-अपेक्षा तथा आवश्यकता भौगोलिक बनावट, योजनाको प्राथलिकता, 
गाउँपालिकाको श्रोत सािन, आलथिक, सािाशजक, पयिटकीय सम्भावना िगायतका 
दृर्ष्टकोणिे िहत्वपूणि िालनएका तपशिि अनसुारका योजनाहरुिाई गाउँपालिका 
गौरवका योजनाको रुपिा लिइएको छ । जसिाई उपिधि श्रोत सािनको 
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आिारिा बहवुर्षिय योजनाको रुपिा क्रििः श्रोत सािनको व्यवस्था गरर सम्पन्न 
गरीनेछ  ।  

• पि ुपंक्षी र्वकास फिि, देवघाट - १ कोटा 
• कोटा रङ्गिािा, देवघाट – १ कोटा 
• छरछरे झरना तथा पयिटन र्वकास, देवघाट – १ कोटा 
• खाल्टे रङ्गिािा, देवघाट – २ खाल्टे 

• खाल्टे पाकि  तथा वाि उद्यान देवघाट – २ खाल्टे 

• घण्टाचिुी भ्यू टावर पयिटकीय स्थि देवघाट – १ र २ घण्टाचिुी 
• कोटवैदी कृर्ष अनसुन्िान केन्र, देवघाट – २ कोटवैदी 
• जनजाती संग्राहािय, देवघाट – ४ कतािप 

• ऐलतहालसक प्याउिी गिी, देवघाट – ४ कतािप 

• ऐलतहालसक लसंच्याङ्ग गिी, देवघाट – ४ लसंच्याङ्ग 

• देवघाट-साउन,े कतािप सडक, देवघाट - ४ र ५ 

• गाईघाट, काफिडाँडा लछपलछप ेसानभुञ्ज्याङ्ग सडक, देवघाट - ४, १, 
३ र २ 

• सनु्तिा िागि, देवघाट ३ 

• खाल्टे-िास्दीघाट सडक, देवघाट - २ 

• देवघाट एर्ककृत योजना, देवघाट – ५ 

• देवघाट गाउँपालिका अस्पताि, देवघाट – ५ 

• बाख्रा पकेट क्षेत्र तथा सनु्तिा, तरकारी, गाई पकेट क्षेत्र 

• लसंच्याङ्ग पािािङ्ग-साराङ्गघाट सोिेश्वर िागि 
• खानेपानी योजना 
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• गाउँपालिका प्रिासकीय भवन 

• वडा नं. १ र ५ को वडा कायाििय भवन 

• कोटा, चण्डुिी, जािनुे िोटर िागि 
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, तनह ँ 

अन सूची १  

आय तथा व्ययको प्रके्षपण 

आ.व. : २०७७/७८ 

रु. हजारमा 

शीर्षक 

आ.व. 
२०७५/७६ 
को यथाथष 

आ.व. 
२०७६/७७ 

को 
संशोधित 
अनुमान 

आ.व. 
२०७७/७८ 

को अनुमान 

राजस्व     ३,८३,५५८ 

आन्तररक श्रोत     ५४,५८२ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर     १०० 

११३१४ भ लमकर/मािपोत     ५,००० 

११३२१ घरवहाि कर     १५० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर     ५० 

११६९१ अन्र् कर     ५,००० 

१४२१३ अन्र् बिक्रीिाट प्राप्त रकम     २,१५० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र     १५० 

१४२४३ लसफाररश दस्त र     १ ,००० 

१४२४४ व्र्क्क्तगत घटना दताय 
दस्त र     २५ 

१४२४५ नाता प्रमाणित दस्त र     ७५ 
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१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा     ३०० 

राजस्व िाँडफाँडिाट प्राप्त रकम     ७६,३११  

११४११ िाँडफाँड भर्य प्राप्त ह ने 
मूल्र् अलभिदृ्धध कर [राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार]     ६४,९२९ 

११४५६ िाँडफाँटिाट प्राप्त ह ने 
सवारी साधन कर [राजस्व िाँडफाडँ - प्रदेश 
सरकार ]     २,३८२ 

१४१५७ िाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर 
िहत्तरको ववक्रक्रिाट प्राप्त ह ने आर् [राजस्व 
िाँडफाँड - प्रदेश सरकार ]     ९,००० 

अन्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरि     २,९३,२४७ 

संघीर् सरकार     २,७१ ,१०० 

१३३११ समाननकरि अन दान     ७९,७०० 

१३३१२ शसतय अन दान चाि      १ ,७५,००० 

१३३१६ समप रक अन दान चाि      १६,४०० 

प्रदेश सरकार     २२,१४७ 

१३३११ समाननकरि अन दान     १२,१४७ 

१३३१६ समप रक अन दान चाि      १०,००० 

ववत्तीर् व्र्वस्था (प्राक्प्त)     ० 

अन्र् आर्       

जनसहभाधगता       
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, तनह ँ 

अन सूची २ 

राजस्व तथा अनुदान प्राप्ततको अनुमान 

आ.व. : २०७७/७८ 

रकम रू. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथष 

आ.व. २०७६/७७ 
को सशंोधित 
अनुमान 

आ.व. २०७७/७८ 
को अनुमान 

आर् ० ० ४२४१४१.५३५९१  
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तालिम   २२५१२ १  N/A २००   २००           

५४ 

पूवायधर ननमायि सदहत 
डकमी तालिम   २२५१२ १  N/A ३०० ३००             

५५ 

म.स्वा.से कमीहरुका िाधग 
आवश्र्क क्षमता ववकास 
तालिम   २२५१२ १  N/A २००   २००           

५६ ववषर्गत तालिम सञ्चािन   २२५१२ १  N/A ३५०   ३५०           

५७ 

सवै ICT लश क्षकिाई ICT 

तालिम   २२५१२ १  N/A २०० २००             

५८ शैक्षक्षक क्र्ािेण्डर   २२५२१  १  N/A १०० १००             
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५९ 

लशक्षा ऐन, ननर्म तथा 
स्थानीर् पाठर्क्रम ननमायि   २२५२१  १  N/A १०० १००             

६० अन्र् पर्यटन गनतववधध   २२५२२ १  N/A ३५०   ३५०           

६१  

अपाङग कार्यक्रम 
(स्वरोजगार मिूक)   २२५२२ १  N/A २०० २००             

६२ अलभभावक लशक्षा सञ्चािन   २२५२२ १  N/A १००   १००           

६३ 

एक वडा एक नमनूा गाउँ 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A २५० २५०             

६४ कृवष तथा पश  मेिा प्रदशयन   २२५२२ १  N/A २०० २००             

६५ 

कृवष ववकासको िाधग गा.पा 
स्तरीर् कृषक अन्तरक्रक्रर्ा 
कृवष/पश  कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A २०० २००             

६६ 

कृवष सञ्चार कार्यक्रम तथा 
कृवष पत्रकार तालिम   २२५२२ १  N/A २००   २००           

६७ 

कृवषमा समप रक कोष 
स्थापना   २२५२२ १  N/A १००   १००           
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६९ 

कार्यक्रम खचय (प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रम िागत 
सहभाधगता सामान खररद)   २२५२२ १  N/A २,५००   २,५००           

७० गोठ/भकारो स धार कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ५०० ५००             

७१  

घण्टाच िी पर्यटन प्रवद्यधन 
कार्यक्रम (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   २२५२२ १  N/A ५०० ५००             

७२ जनजाती तफय    २२५२२ १  N/A ५० ५०             

७३ जेष्ठ नागररक तफय    २२५२२ १  N/A ५० ५०             

७४ 

तरकारी सकंिन भवन 
स्तरीकरि र िजारीकरि 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A २०० २००             

७५ 

तालिम (गाई, भैँसी, िाख्रा, 
क ख रा कृषक स्तर   २२५२२ १  N/A १०० १००             

७६ दलित तफय    २२५२२ १  N/A ५० ५०             

७७ 

धान पकेट के्षत्र कार्यक्रम 
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७८ 

धालमयक के्षत्रमा भधगनी शहर 
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कार्म गने सम्िन्धी 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १०० १००             

७९ 

पूिय सरसफाई कार्यक्रम, 

गा.पा घोषिा   २२५२२ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

८० 

फिफूि पकेट कार्यक्रम ( 
रोग क्रकरा पदहचान 
ननर्न्त्रि, गडर्ौिा मि 
व्र्वस्थापन र िगैँचा 
व्र्वस्थापन)   २२५२२ १  N/A ३५० ३५०             

८१  

फिफूि ववरुवा ववतरि 
तथा वकृ्षारोपि कार्यक्रम 
व्र्वस्थापन तथा नसयरी 
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८२ 

िंग र पािन अलभम णखकरि 
तथा प्रववधध हस्तान्तरि 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १०० १००             

८३ िडडजो क्र्ासके्रटर ववतरि   २२५२२ १  N/A १००   १००           

८४ िाख्रा पकेट के्षत्र कार्यक्रम   २२५२२ २ N/A २,७०० १ ,४०० १ ,३००           

८५ िाख्रा पकेट के्षत्र पररचािन   २२५२२ १  N/A १००   १००           

८६ िािमैत्री कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

८७ 

मददरा ननर्न्त्रि तथा 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १००   १००           

८८ 

मदहिा ववकास कार्यक्रम 
तफय    २२५२२ १  N/A १०० १००             

८९ 

मौरी पािन प्रशोधन 
सामग्री ववतरि तथा 
अलभम णखकरि कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १००   १००           

९० 

वातावरिमैत्री कार्यक्रम, 

जिवार्  अन क िन 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ७०० ७००             
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९१  

शैक्षक्षक ददवस तथा अन्र् 
शैक्षक्षक कार्यक्रम सञ्चािन   २२५२२ १  N/A २०० २००             

९२ लशक्षा ईकाई व्र्वस्थापन   २२५२२ १  N/A २००   २००           

९३ 

संघ संस्था अध्र्र्न भ्रमि 
गने तथा पालिकालभत्र 
अध्र्र्न भ्रमि गराउन े   २२५२२ १  N/A १०० १००             

९४ 

संघ संस्था पररचािन, 

अन्तरक्रक्रर्ा गोष्ठी   २२५२२ १  N/A १०० १००             

९५ 

स न्तिा पकेट कार्यक्रम ( 
रोग क्रकरा पदहचान 
ननर्न्त्रि, मिखाद 
व्र्वस्थापन र िगैँचा 
व्र्वस्थापन अन्र्)   २२५२२ १  N/A ३५०   ३५०           

९६ 

स रक्षा व्र्वस्थापन, नागररक 
प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १५० १५०             
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९७ 

स शासन प्रवद्यधन, क्षमता 
ववकास कार्यक्रम, कमयचारी 
तालिम   २२५२२ १  N/A ६०० ६००             

९८ 

सहकारी क्षमता वदृ्धध लसप 
ववकास कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ३०० ३००             

९९ 

साम दानर्क प्रहरी, जनपद 
प्रहरी, नगर प्रहरी, शहरी 
स रक्षा प्रहरी व्र्वस्थापन, 

प्रोत्साहन, ट्राक्रफक सचेतना 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १५० १५०             

१०० 

सामाक्जक स रक्षा/प्रोत्साहन 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १०० १००             

१०१  दहउँदे घाँस ववतरि   २२५२२ १  N/A २००   २००           

१०२ होम स्टे प्रवद्यधन कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A २०० २००             

१०३ 

SEE र आधारभ त तहमा 
उत्कृष्ठ अङ्क ल्र्ाउन े   २२५२९ १  N/A १०० १००             
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छात्र छात्रािाई सम्मान, 

पदक तथा नगद प रस्कार 

१०४ 

अल्पसंख्र्क तथा वपछडा 
वगय तफय    २२५२९ १  N/A ५० ५०             

१०५ 

आददवासी जनजानत 
संग्राहिर् देवघाट ४   २२५२९ १  N/A ५०   ५०           

१०६ 

आधारभूत तह कक्षा ८, ५। 
र ३ को परीक्षा सञ्चािन 
र व्र्वस्थापन   २२५२९ १  N/A ७००   ७००           

१०७ आि  पकेट के्षत्र साझेदारीमा   २२५२९ १  N/A ५०   ५०           

१०८ उद्र्ोग प्रोत्साहन   २२५२९ १  N/A ३०० ३००             

१०९ 

उपर् क्त प्रववधध 
हस्तान्तरि, कृवष सहकारी 
प्रोत्साहन   २२५२९ १  N/A २०० २००             

११० 

क्वारेन्टार्नमा रही घरमा 
िसी व्र्वसार् गन ेतथा 
िेरोजगार र् वािाई कृवष   २२५२९ १  N/A २०० २००             
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तालिम एंव प्रववधध 
सहर्ोग गने 

१११  

क्वारेन्टार्नमा रही घरमा 
िसी व्र्वसार् गन ेतथा 
िेरोजगार र् वािाई पश  
पािन तालिम तथा प्रववधध 

सहर्ोग   २२५२९ १  N/A २०० २००             

११२ कृषक पाठशािा   २२५२९ १  N/A १००   १००           

११३ 

क्षमता ववकास (टोि, 

जनशक्क्त, सम ह, संघ, 
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खेिक द कार्यक्रम सञ्चािन, 

खेिक द प्रोत्साहन अन दान   २२५२९ १  N/A ४००   ४००           

११६ 

गा.पाका िाधग ि स कटर 
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५ मा लमनत २०७६ मंलसर 
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१२४ 

पत्रकाररता प्रोत्साहन, 

प्रवद्यधन , सचूना सञ्चार 
तथा ववेज्ञापन   २२५२९ १  N/A ५०० ५००             

१२५ 
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१२७ 
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१२८ 

राक्ष्ट्रर् लभटालमन ए र 
ज काको औषधी ववतरि 
कार्यक्रम तथा 
अन गमन/म.स्वा.से अन्र् 
कार्यक्रमको िाधग म.स्वा.स े
हरुिाई खाजा खाना 
र्ातार्ात खचय   २२५२९ १  N/A ११० ११०             
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हाट िजार व्र्वस्थापन 
(देवघाट-१ ,५)   २२५२९ १  N/A ४०० ४००             
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१४० 
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१४३ भ्रमि खचय   २२६१२ १  N/A १ ,५०० १ ,५००             

१४४ 

भ्रमि खचय (२०७६/०७७ को 
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१४५ 

अस्पतािमा खदटएका 
स्वास््र्कमी(OT , खाजा 
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१५० 

िधथयङग सेन्टरमा कार्यरत 
नलसयङ स्टाफहरुिाई केस 
गराए वापत र रात्री खाजा 
भत्ता   २२७११  १  N/A ५० ५०             
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१५२ 

ववववध खचय ( अनतररक्त 
समर् कमयचारी प्रोत्साहन 
खचय)   २२७११  १  N/A २०० २००             

१५३ 

सवै वडाको प ि हेराि  प्रनत 
प ि वावषयक पाचँ हजार को 
दरिे (टोि ववकास संस्था)   २२७११  १  N/A ६० ६०             
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१५४ 

सभा सञ्चािन खचय (सभा 
सञ्चािन र 
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१५६ 

वषे घाँस/भ ई घाँस/अलिसो 
ववतरि तथा नसयरीिाई 
अन दान   २५३१५ १  N/A २५० २५०             

१५७ 

सरकारीननकार्, सलमनत¸ 

प्रनतष्ठान एवं िोडयहरूिाई 
सशतय चाि  अन दान   २६४१२ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

१५८ छात्रववृत्त कार्यक्रम   २७२११  १  N/A २००   २००           

१५९ 

उद्दार, राहत तथा 
प नस्थायपना खचय   २७२१२ १  N/A ५००   ५००           

१६० औषधी खररद   २७२१३ १  N/A ४००   ४००           

१६१  

धमायथ अस्पताि तथा 
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केन्र/चौकीका िाधग 
ननश ल्क औषधी ववतरि 

१६२ 

महामारी तथा भैपरी आउन,े 

आवश्र्क औषधी खररद   २७२१३ १  N/A ५००   ५००           

१६३ 
ववलभन्न खोपहरु खररद ( 
F.M.D., Rebis, b.Q)   २७२१३ १  N/A १००   १००           

१६४ 

ननर्लमत गभयवती जाँच 
स त्केरी प्रोत्साहन भत्ता, 
स त्केरी उद्धार कोष   २७२१९ १  N/A १५० १५०             

१६५ घरभाडा   २८१४२ १  N/A २,००० २,०००             

१६६ अन्र् भाडा   २८१४९ १  N/A ६०० ६००             
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१७० भैपरी आउन ेचाि  खचय ३   २८९११  १  N/A १ ,५००   १ ,५००           
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वडा नं. ४ भवन रननङ 
ववि (२०७६/०७७ को 
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१७६ 

लसटी हिको फार्नि ववि 
अन सार भ क्तानी ददन 
िाँकी रकम (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   ३११११  १  N/A ६८६ ६८६             

१७७ 

रेडक्रस भवन माधथ ट्रस 
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उपकरि मेलशनरी तथा 
फननयचर व्र्वस्थापन 
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नव-ननलमयत कोटा स्वास््र् 
चौकीको िाधग औजार तथा 
फननयचर खररद   ३११२२ १  N/A २००   २००           
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िाँकी)   ३११५१  १  N/A ५३ ५३             

१९४ ममयत संभार कोष अन दान   ३११५१  १  N/A ३,०००     ३,०००         

१९५ रेडक्रस मागय   ३११५१  १  N/A ५०० ५००             

१९६ 

वडा नं. १ छरछरे झरना 
क्र्ानोननङग रुट (पैदि 
िाटो) ननमायि   ३११५१  १  N/A १००   १००           

१९७ 

वडा नं. ५ गोहीटार िाटो 
ननमायि   ३११५१  १  N/A ५००   ५००           

१९८ 

वडा नं. ५ िज्रर्ोधगनी 
चोकिाट िसपाकय , हाटिजार   ३११५१  १  N/A ५००   ५००           
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जाने वाटो खोल्सा प ने र 
िाटो ननमायि 

१९९ 

वसन्तप र जान ेदेउती वन 
िाटोको प ि ममयत   ३११५१  १  N/A १२ १२             

२०० 

शदहद मागय वसन्तप र जान े
वाटो ननमायि   ३११५१  १  N/A २०० २००             

२०१  

स न्तिा मोटर मागय 
(२०७५/०७६ को भ क्तानी 
िाँकी)   ३११५१  १  N/A २३६ २३६             

२०२ 

साउने कतायप सडक ननमायि 
तथा नर्ा ँट्रर्ाक   ३११५१  १  N/A ३,०००   ३,०००           

२०३ 

लसचं्र्ाङग सावायङग 
साराङघाट ट्रर्ाक   ३११५१  २ N/A २,५०० २,५००             

२०४ 

भूक्षर् ननर्न्त्रि जािी 
खररद   ३११५४ १  N/A ५०० ५००             

२०५ 

तातोखोिा लिफ्ट लसचंाई 
र्ोजना वडा न.ं २ खाल्टे   ३११५५ १  N/A ९९८ ९९८             
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(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी) 

२०६ 

वडा नं. २ खाल्टे तातो 
खोिा सोिर लिक्फ्टङग 
लसचंाई र्ोजना   ३११५५ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

२०७ 

आददकवी भान भक्त 
क्र्ाम्पस दमौिीमा 
छात्रावासमा खानेपानी 
व्र्वस्थापन अन दान 
सहर्ोग   ३११५६ २ N/A २०० १०० १००           

२०८ 

खानेपानी भवन ननमायि 
िोटेटोि देवघाट ५ (आ.व 
२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाकी)   ३११५६ १  N/A १०० १००             

२०९ 

चापडी खानेपानी, देवघाट २ 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   ३११५६ १  N/A ३८ ३८             
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२१० 

नछपनछपे स्वास््र् चौकी 
खानेपानी लसस्टम ममयत ( 
आ.व ०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकी)   ३११५६ १  N/A ४७८ ४७८             

२११  

ताररका खोिा खानेपानी 
र्ोजना देवघाट ५ 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   ३११५६ १  N/A २०० २००             

२१२ 

रातमाटे खानेपानी र्ोजना 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   ३११५६ १  N/A १५० १५०             

२१३ 

फोहोर मैिा व्र्वस्थापन 
ल्र्ाण्डक्रफि सदहत   ३११५८ १  N/A १ ,०००   १ ,०००           

२१४ 

अन्र् सावयजननक सम्पवत्त 
भवन ममयत स धार   ३११५९ १  N/A ५००   ५००           

२१५ 

एक टोि एक खेिमैदान 
ननमायि   ३११५९ १  N/A १००   १००           
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२१६ 

काफँिडाँडा होमस्टे 
अन्तगयत प्र्ाउिीगढी लसढी 
ननमायि (आ.व २०७५/७६ 
को भ क्तानी िाँकी )   ३११५९ १  N/A १०० १००             

२१७ दासढ ंगा गेट ननमायि   ३११५९ १  N/A ५००   ५००           

२१८ दासढ ंगा प्रहरी ववट ननमायि   ३११५९ १  N/A ५००     ५००         

२१९ 

नदीजन्र् पदाथय उत्खनन 
के्षत्रमा भौनतक, सामाक्जक, 

आधथयक ववकास   ३११५९ १  N/A २,००० २,०००             

२२० 

ननमायि कार्यको िाधग 
समपूरक रकम   ३११५९ १  N/A २,००० २,०००             

२२१  

पश  ववकास फमय घाँस 
नसयरी स्थापना   ३११५९ १  N/A २०० २००             

२२२ भजयन खोिा खेिमैदान   ३११५९ १  N/A ५०० ५००             

२२३ मघ  कभडय हि   ३११५९ १  N/A १ ,०००   १ ,०००           

२२४ 

रेडक्रस भवन माधथ ट्रस 
ननमायि देवघाट ५   ३११५९ ४ N/A ३९१  १९ ३१६ ५५         
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२२५ 

वडा नं. १ वडा कार्ायिर् 
भवन ममयत, स धार   ३११५९ १  N/A ५०० ५००             

२२६ 

वडा नं. २ खाल्टे खेिक द 
मैदान ननमायि   ३११५९ १  N/A १ ,०००   १ ,०००           

२२७ 

वडा नं. २ खाल्टे िाि 
उधान तथा पाकय  ननमायि   ३११५९ १  N/A ३५० ३५०             

२२८ 

वडा नं. २ स्वास््र् चौकी 
ट्रस तथा कोठा ननमायि   ३११५९ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

२२९ 

वडा नं. ३ नछपनछपे आमा 
समूह भवन ढोका पल्िा 
फननयचर क्रफक्चसय तथा 
शौचािर् ममयत   ३११५९ १  N/A ३०० ३००             

२३० 

वडा नं. ४ काफिडाँडा 
(साझा स ववधा केन्र)   ३११५९ १  N/A ३०६ ३०६             

२३१  

स्थानीर् खेिग्राम ननमायि 
कोटा   ३११५९ १  N/A ५०० ५००             
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२३२ 

स ननक्श्चत कन्स्ट्रकसन( 
गाउँपालिका अध्र्क्ष ज्र्ूको 
ननवासको ममयत सम्भार 
खचय) (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   ३११५९ १  N/A ९८ ९८             

२३३ 

लसटी हि भौनतक पूवायधार 
तथा फननयचर क्रफक्चसय   ३११५९ १  N/A १ ,००० १ ,०००             

२३४ हेलिप्र्ाड ननमायि   ३११५९ १  N/A ५०   ५०           

२३५ 

देवघाट के्षत्र ववकास 
सलमनतको ट्रस ननमायि 
िापतको रकम (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाँकी)   ३११६१  १  N/A ७०० ७००             

२३६ 

लसटी हिको छाना म नी 
क्जप्सन िगाउन ेकार्यको 
भ क्तानी (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   ३११६१  १  N/A ४८५ ४८५             
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२३७ 

लसटीहिको छानाको पानी 
कटाउने गटर ननमायि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   ३११६१  १  N/A ९१  ९१              

२३८ 

पूँजीगत स धार खचय 
सावयजननक ननमायि   ३११७१  १  N/A ५००   ५००           

२३९ 

पूँजीगत अन सन्धान तथा 
परामशय   ३११७२ १  N/A ३,५००   ३,५००           

२४० भैपरी आउन ेपूँजीगत   ३१५११  १  N/A ३,००० ३,०००             

२४१  भैपरी आउन ेपूँजीगत २   ३१५११  १  N/A १ ,५००   १ ,५००           

देवघाट गाउँपालिकावडा न.ं१ - ८०४३८५०४२०१  

२४२ आडिजे क िो ममयत र्ोजना   ३११५५ १  N/A २५०   २५०           

२४३ 

गोपीटार साना लसचाँई 
र्ोजना   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२४४ 

च्वार खोिा क िो ममयत 
र्ोजना   ३११५५ १  N/A २००   २००           
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२४५ 

झ्र्ाडी खोिा क िो ममयत 
र्ोजना   ३११५५ १  N/A ५००   ५००           

२४६ 

िसेनीटार खहरे क िो ममयत 
र्ोजना १  ३११५५ १  N/A ५००   ५००           

२४७ िागढ डे क िो ममयत र्ोजना   ३११५५ १  N/A २००   २००           

२४८ 

िाि वाश्वारा क िो ममयत 
र्ोजना   ३११५५ १  N/A १५०   १५०           

२४९ 

िौिाल्होसे (वषायखोिा) क िो 
ममयत र्ोजना   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२५० 

कालिकाटार खानेपानी 
र्ोजना १  ३११५६ १  N/A ३०० ३००             

२५१  

खानेपानी तथा सरसफाई 
समप रक   ३११५६ १  N/A १५०   १५०           

२५२ 

गहते खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   ३११५६ १  N/A १५०   १५०           

२५३ 

दरैटार खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   ३११५६ १  N/A ५०   ५०           
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२५४ 

पाखा टोि खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना १  ३११५६ १  N/A २५०   २५०           

२५५ 

िसेनीटार खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   ३११५६ १  N/A १००   १००           

२५६ 

िािीग रासँ खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   ३११५६ १  N/A ५०   ५०           
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२५८ 

वैदी मदहिा ववकास 
समन्वर् सलमनत भवन 
ननमायि २ ३११११  १  N/A १०० १००             

२५९ 

कछार जागरि मदहिा 
सम ह फननयचर २ ३११२३ १  N/A ५० ५०             

२६० 

आमडाँडा सहकारी कागती 
िारी सडक ननमायि २ ३११५१  १  N/A ५०० ५००             

२६१  
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२६२ 

तल्िो दरैटार लसचंाई 
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२६३ 

दोङ्गफूस क िो लसचंाई 
ममयत खहरे   ३११५५ १  N/A १००   १००           
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लसचंाई पाईप   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२७१  

नाल्ि ङग फिफूि तथा 
तरकारी लसचंाई पाईप   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२७२ 

क्रफददमसोरा फिफ ि लसचंाई 
पार्प   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२७३ 

भोक्टेनी दगरा फिफूि 
लसचंाई र्ोजना   ३११५५ १  N/A १००   १००           

२७४ 

ररस्ती खोिा क िो ममयत 
र्ोजना ३ ३११५५ १  N/A २०० २००             

२७५ 

ि ङ्धग्रङ फिफूि तथा 
तरकारी लसचंाई पाईप   ३११५५ १  N/A २००   २००           



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

41 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

२७६ 

ओडारश्वारा सािघारी 
खानेपानी तथा सरसफाई 
र्ोजना   ३११५६ १  N/A २५० २५०             

२७७ 

नछपनछपे सोिार लिक्फ्टङ 
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नछपनछपे सोिार लिक्फ्टङ 
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देवप र, कािीकाटोि, देउती 
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स्थानीर् तहका स्वास््र् 
चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
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परामशय सेवा 

३३३ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
क्रफल्ड सहार्क पाररश्रलमक, 

चाडपवय खतय तथा पोशाक 
खचय   २२४१३ १  N/A १ ,११७   १ ,११७           

३३४ प्राववधधक सहार्कको तिव   २२४१३ १  N/A ३६७   ३६७           

३३५ रोजगार संर्ोजकको तिव   २२४१३ १  N/A ४६८   ४६८           

३३६ 

नीनतगत,प्रशासननक तथा 
ब्र्िस्थापन खचय   २२४१४ १  N/A १००   १००           

३३७ 

ववपन्न श्रलमकको ज्र्ािा 
(दैननक रु. 517 * सखं्र्ा 
100 * ददन 100)   २२४१९ २ N/A ५,१९२   ५,१९२           

३३८ 

१) समाजमा रहेका क रीनत, 

क प्रथा, िैङ्धगक दहसंा, 
मानव वचेववखन तथा 
ओसारपसार ववरुद्ध   २२५२२ १  N/A १००   १००           
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सचेतनामिूक कार्यक्रम 
तथा अलभर्ान संचािन 2) 

मदहिा ववकास 
कार्यक्रमद्धारा प्रवयददत 
मदहिा सहकारी 
संस्थाहरुको स दृढीकरि 
एवं स्थानीर् तहको मदहिा 
उद्र्मी संजाि स्थापनाको 
िाधग सहजीक 

३३९ 

Artificial Insemination 

सम्िन्धी कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १००   १००           

३४० 

आधारभूत तथा आकक्स्मक 
सेवाको स ननश्चततका 
िाधग औषधीको आपूनतय र 
उपर्ोग, सम्वक्न्ध 

कार्यक्रमहरुको अन गमन 
तथा मूल्र्ाङकन 
(अन गमन म ल्र्ाङ्कन   २२५२२ १  N/A ५४   ५४           
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तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
भ्रमि खचय) 

३४१  

कृषक दताय व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ३००   ३००           

३४२ 

कृवष तथा पश पन्छी 
सम्वक्न्ध त्र्ांक 
अध्र्ावधधक कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A १००   १००           

३४३ 

गाईको साना व्र्वसानर्क 
कृवष उत्पादन केन्र 
(पकेट) ववकास कार्यक्रम 
संचािन   २२५२२ १  N/A २,५००   २,५००           

३४४ 

तोक्रकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाई अन दान   २२५२२ २ N/A ४,५३७   ४,५३७           
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३४५ 

प्रनतष्पधायमा छनौट भएका 
व्र्वसार् ववकास सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरु माफय त 
उद्र्मीको स्तरोन्ननत 

(आवश्र्कता पदहचानका 
आधारमा प नतायजगी र 
एडभान्स सीप ववकास 
तालिम कार्यक्रम)   २२५२२ १  N/A ४८०   ४८०           

३४६ 

प्रनतष्पधायमा छनौट भएका 
व्र्वसार् ववकास सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरु माफय त 
िघ  उद्र्म ववकास 
मोडेिमा नर्ा ँिघ  उद्र्मी 
लसजयना गन े   २२५२२ १  N/A २,२८०   २,२८०           

३४७ 

प्राङ्गाररक खेती प्रवद्यधन 
कार्यक्रम (प्रांगारीक खेती 
सम्वन्धी सघंसंस्थाहरुको 
सहकार्यमा)   २२५२२ १  N/A १ ,५००   १ ,५००           
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३४८ 

पश पंक्षी आदीिाट ह न े
ईन्फ एन्जा, िडय फ्ि , AMR, 

लसक्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदद 

ववलभन्न सरुवारोग 
सम्िक्न्ध रोकथाम तथा 
ननर्न्त्रिका िाधग सचेतना 
कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A २०   २०           

३४९ िार्ोग्र्ास जडान   २२५२२ १  N/A २००   २००           

३५० 

बिद्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा, 
आमा समूह तथा स्थानीर् 
तहमा स्वास््र्का िाधग 
सामाक्जक व्र्वहार 

पररवतयन प्रवध्दयन अलभर्ान   २२५२२ १  N/A १००   १००           

३५१  मात ृतथा नवलशश  कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ८००   ८००           

३५२ 

राक्ष्ट्रर् मदहिा स्वास््र् 
स्वर्ंसेववका कार्यक्रम   २२५२२ १  N/A ५००   ५००           
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(पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ातार्ात खचय, वावषयक 
सलमक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खचय समेत) 

३५३ 

ववलभन्न सरुवारोग, नसने 
रोग, ज नोदटक, मानलसक 
स्वास््र् सम्िक्न्ध 
अन्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम तथा 
ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्महत्र्ा रोकथाम 
ददवस, मानलसक स्वास््र् 
ददवस, अल्जाईमर ददवस, 

रेबिज ददवस, ववश्व औिो 
ददवस) मनाउन े   २२५२२ १  N/A ११५   ११५           

३५४ 

शैक्षक्षक पह ँच स ननक्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा 
वैकक्ल्पक लशक्षा कार्यक्रम   २२५२२ ३ N/A २,१३०   २,१३०           
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(परम्परागत ववद्र्ािर्, 

वैकक्ल्पक ववद्र्ािर्, 

साक्षरता र ननरन्तर 
लशक्षाका कार्यक्रम समेत) 

३५५ 

हाि भएका फिफूि नसयरी 
क्षमताको अलभवदृ्धध   २२५२२ १  N/A २००   २००           

३५६ 

(१) आर्ोजना सम्िन्धी 
अलभम णखकरि कार्यक्रम 
सञ्चािन (२) दताय लसववर 
सञ्चािन सम्िन्धी 
अलभम णखकरि/कार्यशािा/
तालिम कार्यक्रम सञ्चािन 
(३) ग नासो स न वार् 
सम्िन्धी अलभम णखकरि 
कार्यक्रम सञ्चािन । 
सहभागीहरु: हरेक वडाका 
प्रनतननधी, स्थानीर् CSO,   २२५२९ १  N/A १४५   १४५           
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स्थानीर् ननकार्का अन्र् 
क 

३५७ 

कोलभड १९ िगार्त 
ववलभन्न महामारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाम, 

ननर्न्त्रि तथा ननगरानीका 
िाधग सरोकारवािा सँगको 
अन्तरक्रक्रर्ा तथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररचािन   २२५२९ १  N/A २५   २५           

३५८ 

पालिका स्तरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको मालसक सचूना 
संकिन, भेररक्रफकेशन एव ं
ग िस्तर स धार साथै   २२५२९ १  N/A १००   १००           
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चौमालसक एवं िावषयक 
सलमक्षा 

३५९ 

पालिकास्तरमा खोप र 
सरसफाई प्रवद्र्धन 
कार्यक्रमको सलमक्षा, 
सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावधधक 
र पालिका खोप समन्वर् 
सलमनतको अलभम णखकरि 
समेत पालिका स्तरमा २ 
ददन, वडा खोप समन्वर् 

सलमनतको स्वास््र् संस्था, 
वडा सतरमा 
अलभम णखकरि १ ददन 
तथा पूिय खोप 

स ननश्चतताको िागी 
घरध री सर   २२५२९ १  N/A १३१    १३१            
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३६० 

िाह्र् खोप केन्र िाट 
ग िस्तररर् खोप सेवा 
प्रदान गनय खोप केन्रमा 
ब्र्वस्थापनको िाधग 
फननयचर ब्र्वस्था, 
सम्िक्न्धत वडा खोप 
समन्वर् सलमनत माफय त 
तर्ारी एवं खररद, ३००० 
खोप केन्रमा प्रनत खोप 
केन्र रु १०००० दरिे, 
कक्म्तमा टेवि १ , क सी १  र 
सानो िेञ्च १ र हात   २२५२९ १  N/A ४०   ४०           

३६१  

मात ृतथा नवलशश  कार्यक्रम 
अन्तगयत आमा स रक्षा, 
गभयवती उत्प्रेरिा सेवा, 
न्र्ानो झोिा र ननश ल्क 
गभयपतन कार्यक्रम   २२५२९ १  N/A ८००   ८००           



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

59 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

३६२ 

राष्ट्रपनत रननङ्ग लसल्ड 
प्रनतर्ोधगता (स्थानीर् 
तहस्तरीर्)   २२५२९ १  N/A १००   १००           

३६३ 

राक्ष्ट्रर् र स्थानीर् 
महत्वका खाद्र् तथा 
पोषि स रक्षाममा टेवा 
प र्ायउने वािी वस्तको 
साना व्र्वसानर्क कृवष 
उत्पादन केन्र (पकेट) 
ववकास कार्यक्रम संचािन   २२५२९ १  N/A २,४००   २,४००           

३६४ 

स्थानीर् तह लभत्रका 
स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्व
र्.से. का िाधग आधारभतू 
तथा आकक्स्मक सेवा 
अन्तगयत आँखा, नाक, कान, 

घाटी तथा म ख स्वास््र् 
सम्वक्न्ध प्राथलमक उपचार   २२५२९ १  N/A ७०   ७०           
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िारे अलभम णखकरि / 
तालिम 

३६५ 

स्थानीर् तहको िैधगक 
दहसंा ननवारि कोषमा 
रकम   २२५२९ १  N/A १००   १००           

३६६ 

सम दार्मा आधाररत 
नवजात लशश  तथा िाि 
रोगको एकीकृत 
व्र्वस्थापन (IMNCI) 

कार्यक्रम सलमक्षा तथा 
स्वास््र् संस्थाहरुमा 
onsite coaching   २२५२९ १  N/A १००   १००           

३६७ 

स्वास््र् चौकीको न्र् नतम 
सेवा मापदण्ड कार्यन्वर्न, 

स दरढीकरि तथा सलमक्षा 
(स्वास््र् चौकीको न्र् नतम   २२५२९ १  N/A ३००   ३००           
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सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको 
सलमक्षा ) 

३६८ 

स्थानीर् तहका कमयचारी र 
जनप्रनतननधधहरुको िाधग 
अन गमन तथा म ल्र्ाकन 
खचय   २२६११  १  N/A ४०   ४०           

३६९ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
क्रफल्ड सहार्क देननक 
भ्रमि भत्ता तथा र्ातार्त 
खचय   २२६१९ १  N/A १५६   १५६           

३७० 

अन्र् ववववध खचय-
Mobilization of CSOs, Civic 
Groups, NGOs for 
increased social 
accountability   २२७११  १  N/A ११    ११            

३७१  
अन्र् ववववध खचय-Periodic 

meeting costs of LGPCC   २२७११  १  N/A २२   २२           
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३७२ 

आधथयक क्स्थनत कमजोर 
रहेका प निःउपचारमा रहेका 
पी.बि.सी. बिरामीहरुिाई 
उपचार अवधधभर पोषि 

खचय तथा सम्पकय  परीक्षि   २२७११  १  N/A १२   १२           

३७३ 

उपचार केन्रहरुमा 
आकक्स्मक अवस्थामा 
औसधध एवं ल्र्ाि सामाग्री 
ढ वानी, कार्यक्रमका िाधग 
आवश्र्क स्टेशनरी, टर्ािी 
सीट िगार्तका फमय 
फरमेट फोटोकपी, 
कार्यक्रमको ननर्लमत 
अन गमन तथा 
म ल्र्ांकन,स्थिगत 
अन लशक्षि, क्षर्रोगका 
बिरामीको चौमालसक कोहटय 
ववश्िेषि र ई-दट.बि रज   २२७११  १  N/A ८८   ८८           
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३७४ 

औिो तथा कािाजार 
माहामारी ह ने के्षत्रको 
छनौट गरी बिषादद छकय ने 
(रेस्पोन्सीभ स्प्रेर्ङ समेत), 
क्रकटजन्र् रोग ननर्न्त्रि 
कार्यक्रमको अन गमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन तथा क्रकटजन्र् 
रोग ननर्न्त्रिका िाधग 
िह ननकार् अन्तरक्रक्रर्ा गन े   २२७११  १  N/A ३०   ३०           

३७५ पोषि कार्यक्रम   २२७११  १  N/A ४२९   ४२९           

३७६ 

मदहिा, िाििालिका तथा 
ज्रे्ष्ठ नागररक 
मन्त्रािर्को कार्य के्षत्र 
(मदहिा, िाििालिका, 
अपांगता भएका व्र्क्क्त, 

जेष्ठ नागररक तथा 
र्ौननक तथा िैंधगक 
अल्पसंख्र्क) का त्र्ाकं   २२७११  १  N/A १००   १००           
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संकिन तथा अद्र्ावधधक 
गरर मदहिा, िाििालिका 
तथा ज्रे्ष्ठ नागररक 

मन्त्रािर्मा पठाउनका 
िाधग 

३७७ 

तोक्रकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाई अन दान   २५३११  १  N/A ६०९   ६०९           

३७८ 

प्रनत ववद्र्ाथी िागतका 
आधारमा लशक्षि लसकार् 
सामग्री एवम ्कक्षा ८ को 
परीक्षा व्र्वस्थापन अन दान   २५३११  ३ N/A ९९०   ९९०           

३७९ 

प्रारक्म्भक िाि ववकास 
सहजकतायहरुको पाररश्रलमक 
तथा ववद्र्ािर् कमयचारी 
व्र्िस्थापन अन दान   २५३११  ३ N/A ७,८५४   ७,८५४           
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३८० 

ववद्र्ािर् भौनतक प वायधार 
ननमायि अन दान   २५३११  ३ N/A १ ,४००   १ ,४००           

३८१  

ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अन दान   २५३११  ३ N/A २,०५२   २,०५२           

३८२ 

ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक 
ग िस्तर स दृढीकरि एवम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अन दान   २५३११  ३ N/A ५,७२१    ५,७२१            

३८३ 

सावयजननक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
ननश ल्क पाठ्र्प स्तक 
अन दान   २५३११  २ N/A १ ,७८५   १ ,७८५           

३८४ 

मिेररर्ा, डेंग , कािाजार, 

स्क्रि टार्फस आदद 
क्रकटजन्र् रोगको डाटा 
भेररक्रफकेशन   २५३१२ १  N/A १०   १०           
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३८५ 

सम्भाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्व र िजार 
प्रनतस्पधाय िदृ्धध गनयका 
िाधग कक्म्तमा ५ जनाको 
सम हमा प्रबिधध 
हस्तान्तरि   २५३१५ १  N/A १४०   १४०           

३८६ 

सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका 
िाधग छात्रिवृत्त (आवासीर् 
तथा गैरआवासीर्)   २७२११  ३ N/A ५५३   ५५३           

३८७ 

आधारभूत तथा आकक्स्मक 
सेवाको िाधग औषधध र 
स्वास््र् स रक्षा सामग्री 
(PPE िाहेक) खररद तथा 
औषधध िगार्तका 
सामग्रीको ढ वानी तथा 
ररप्र्ाक्रकंग र ववतरि 
समेत   २७२१३ १  N/A १ ,२२६   १ ,२२६           
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३८८ 

भ वानीटार झो.प . देवघाट-५-
भरतप र न.पा., संधेिगर 
देवघाट ५-नविप र न.पा., 
खाल्टे ि लिगं्तार देवघाट २-
नविप र न.पा., नछन्ने 
खोिा झो.प .देवघाट-२, 

छेरंगा खोिा झो.प . देवघाट 
२ मस्दी खोिा झो.प . 
देवघाट २   ३११५१  १  N/A ३,१००   ३,१००           

संघीर् सरकारिाट हस्तान्तररत कार्यक्रम(समप रक अन दान) - ८०४३८५०४५१३ 

३८९ 

देवघाट प िको म ख देणख 
वेिीसम्म जान ेनदी 
पर्यटकीर् मागय समेत िन्ने 
गरर तटब्न्ध ।   ३११५४ १  N/A ६,४००   ६,४००           

क ि जम्मा ४,२४,१४१  १ ,३०,८९४ 

२,७१ ,१
०० 

२२,१४
७         
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, तनह ँ 

 
श्रोतगत बजेट बबननयोजन 

 
आ.व. : २०७७/७८ 

रु. हजारमा 

सस.
नं. 

कायषिम/आयोजना/क्रियाक
लापको नाम 

कायाषन्व
यन हुने 
स्थान 

लक्षक्षत 
समूह 

खर्ष 
शीर्षक 

उप के्षत्र इकाई लक्ष 

ववननयोजन रु. कै
क्रिय
त 

प्रथम 
र्ौमाससक 

दोश्रो 
र्ौमाससक 

तेस्रो 
र्ौमाससक 

जम्मा 

१  

(१) आर्ोजना सम्िन्धी 
अलभम णखकरि कार्यक्रम 
सञ्चािन (२) दताय लसववर 
सञ्चािन सम्िन्धी 
अलभम णखकरि/कार्यशािा/ता
लिम कार्यक्रम सञ्चािन   अन्र् २२५२९ 

शाक्न्त 
तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० १४५ १४५   
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(३) ग नासो स न वार् 
सम्िन्धी अलभम णखकरि 
कार्यक्रम सञ्चािन । 
सहभागीहरु: हरेक वडाका 
प्रनतननधी, स्थानीर् CSO, 

स्थानीर् ननकार्का अन्र् क 

२ 

१) समाजमा रहेका क रीनत, 

क प्रथा, िैङ्धगक दहसंा, मानव 
वेचववखन तथा ओसारपसार 

ववरुद्ध सचेतनामिूक 
कार्यक्रम तथा अलभर्ान 
संचािन 2) मदहिा ववकास 
कार्यक्रमद्धारा प्रवयददत 
मदहिा सहकारी संस्थाहरुको 
स दृढीकरि एव ंस्थानीर् 
तहको मदहिा उद्र्मी 
संजाि स्थापनाको िाधग 
सहजीक   अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १०० १००   
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३ 

Artificial Insemination 

सम्िन्धी कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

४ 

SEE र आधारभ त तहमा 
उत्कृष्ठ अङ्क ल्र्ाउन ेछात्र 
छात्रािाई सम्मान, पदक 
तथा नगद प रस्कार   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

५ 

अनतररक्त समर् कमयचारी 
प्रोत्साहन खचय (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाँकी)   अन्र् २११३५ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ७७.०७४ 

७७.०७
४   

६ अन गमन, मूल्र्ांकन खचय   अन्र् २२६११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ८०० ८००   

७ अन्र् पर्यटन गनतववधध   अन्र् २२५२२ पर्यटन N/A १  ० ० ३५० ३५०   

८ अन्र् भाडा   अन्र् २८१४९ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन N/A १  ० ० ६०० ६००   
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तथा 
प्रशासननक 

९ 

अन्र् ववववध खचय-
Mobilization of CSOs, Civic 
Groups, NGOs for 
increased social 
accountability   अन्र् २२७११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ११  ११    

१० 
अन्र् ववववध खचय-Periodic 

meeting costs of LGPCC   अन्र् २२७११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० २२ २२   

११  

अन्र् सम्पवत्तहरूको संचािन 
तथा सम्भार खचय   अन्र् २२२९१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १०० १००   

१२ अन्र् सामाक्जक स रक्षा खचय   अन्र् २१२१९ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३०० ३००   
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१३ 

अन्र् सावयजननक सम्पवत्त 
भवन ममयत स धार   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ५०० ५००   

१४ 

अपाङग कार्यक्रम 
(स्वरोजगार मिूक)   अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० २०० २००   

१५ अलभभावक लशक्षा सञ्चािन   अन्र् २२५२२ लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

१६ 

अल्पसंख्र्क तथा वपछडा 
वगय तफय    अन्र् २२५२९ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० ५० ५०   
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१७ अस्पताि कोठा पाटेसन   अन्र् २२२३१  प नननमायि N/A १  ० ० २३० २३०   

१८ 

अस्पतािमा खदटएका 
स्वास््र्कमी(OT , खाजा 
खचय) िैठक खचय   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० २५० २५०   

१९ 

आईलिम आचार्य फाँट 
लसचंाई र्ोजना ४ अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ७०० ७००   

२० आईलिम खानेपानी र्ोजना ४ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ३०० ३००   

२१  आडिजे क िो ममयत र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २५० २५०   

२२ 

आददकवी भान भक्त 
क्र्ाम्पस दमौिीमा 
छात्रावासमा खानेपानी 
व्र्वस्थापन अन दान 
सहर्ोग   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २०० २००   

२३ 

आददवासी जनजानत 
संग्राहिर् देवघाट ४   अन्र् २२५२९ पर्यटन N/A १  ० ० ५० ५०   
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२४ 

आधारभूत तथा आकक्स्मक 
सेवाको िाधग औषधध र 
स्वास््र् स रक्षा सामग्री 
(PPE िाहेक) खररद तथा 
औषधध िगार्तका 
सामग्रीको ढ वानी तथा 
ररप्र्ाक्रकंग र ववतरि समेत   अन्र् २७२१३ स्वास््र् N/A १  ० ० १२२६ १२२६   

२५ 

आधारभूत तथा आकक्स्मक 
सेवाको स ननश्चततका िाधग 
औषधीको आपूनतय र 
उपर्ोग, सम्वक्न्ध 

कार्यक्रमहरुको अन गमन 
तथा मूल्र्ाङकन (अन गमन 
म ल्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न भ्रमि खचय)   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ५४ ५४   

२६ 

आधारभूत तह कक्षा ८, ५। र 
३ को परीक्षा सञ्चािन र 
व्र्वस्थापन   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० ७०० ७००   
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२७ 

आधारभूत तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका लशक्षक, राहत 
अन दान लशक्षकका िाधग 
तिि भत्ता अन दान (ववशेष 
लशक्षा पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कमयचारीहरु समेत)   अन्र् २११११  लशक्षा N/A १  ० ० ८१८०० ८१८००   

२८ 

आमडाँडा लिफ्ट लसचाई 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ५०० ५००   

२९ 

आमडाँडा सहकारी कागती 
िारी सडक ननमायि २ अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

३० 

आधथयक क्स्थनत कमजोर 
रहेका प निःउपचारमा रहेका 
पी.बि.सी. बिरामीहरुिाई 
उपचार अवधधभर पोषि खचय 
तथा सम्पकय  परीक्षि   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० १२ १२   

३१  आि  पकेट के्षत्र साझेदारीमा   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० ५० ५०   
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३२ र्न्टरनेट सेवा श ल्क   अन्र् २२११२ 

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० १२० १२०   

३३ र्न्धन - अन्र् प्रर्ोजन   अन्र् २२३१४ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५० ५०   

३४ र्न्धन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   अन्र् २२२१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ९०० ९००   

३५ र्न्धन (पदाधधकारी)   अन्र् २२२११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २०० २००   

३६ 

उद्दार, राहत तथा 
प नस्थायपना खचय   अन्र् २७२१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन N/A १  ० ० ५०० ५००   
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तथा 
प्रशासननक 

३७ उद्र्ोग प्रोत्साहन   अन्र् २२५२९ उद्र्ोग N/A १  ० ० ३०० ३००   

३८ 

उपचार केन्रहरुमा 
आकक्स्मक अवस्थामा 
औसधध एवं ल्र्ाि सामाग्री 
ढ वानी, कार्यक्रमका िाधग 
आवश्र्क स्टेशनरी, टर्ािी 
सीट िगार्तका फमय फरमेट 
फोटोकपी, कार्यक्रमको 
ननर्लमत अन गमन तथा 
म ल्र्ांकन,स्थिगत 
अन लशक्षि, क्षर्रोगका 
बिरामीको चौमालसक कोहटय 
ववश्िेषि र ई-दट.बि रज   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० ८८ ८८   

३९ 

उपर् क्त प्रववधध हस्तान्तरि, 

कृवष सहकारी प्रोत्साहन   अन्र् २२५२९ सहकारी N/A १  ० ० २०० २००   
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४० 

एक घर एक करेसािारी 
अलभम णखकरि   अन्र् २२७११  कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

४१  

एक टोि एक खेिमैदान 
ननमायि   अन्र् ३११५९ 

र् वा तथा 
खेिक द N/A १  ० ० १०० १००   

४२ 

एक वडा एक नमनूा गाउँ 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ प नननमायि N/A १  ० ० २५० २५०   

४३ 

एक्रककृत नागररक सेवा केन्र 
सञ्चािन र व्र्वस्थापन   अन्र् २२३१९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० २०० २००   

४४ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
क्रफल्ड सहार्क पाररश्रलमक, 

चाडपवय खतय तथा पोशाक 
खचय   अन्र् २२४१३ 

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० १११७ १११७   

४५ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
क्रफल्ड सहार्क देननक 
भ्रमि भत्ता तथा र्ातार्त 
खचय   अन्र् २२६१९ 

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० १५६ १५६   
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४६ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
क्रफल्ड सहार्को िाधग 
सञ्चार खचय   अन्र् २२११२ 

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ७ ७   

४७ 

एस.आर ननमायि सेवािाई 
फोहर व्र्वस्थापनको रकम 
ददन िाँकी (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २२४१४ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५२२.८८८ 

५२२.८
८८   

४८ 

ओडारश्वारा सािघारी 
खानेपानी तथा सरसफाई 
र्ोजना   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २५० २५०   

४९ 

औिो तथा कािाजार 
माहामारी ह ने के्षत्रको छनौट 
गरी बिषादद छकय न े
(रेस्पोन्सीभ स्प्रेर्ङ समेत), 
क्रकटजन्र् रोग ननर्न्त्रि 
कार्यक्रमको अन गमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन तथा क्रकटजन्र्   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० ३० ३०   
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रोग ननर्न्त्रिका िाधग 
िह ननकार् अन्तरक्रक्रर्ा गन े

५० 

औिो ननर्न्त्रि कार्यक्रमको 
अन गमन एंव मूल्र्ाकंन 
(रेष्पोक्न्सभ स्प्रेर्ङग) समेत   अन्र् २२६११  स्वास््र् N/A १  ० ० ५० ५०   

५१  औषधी खररद   अन्र् २७२१३ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० ४०० ४००   

५२ 

औषधी तथा भ्र्ाक्क्सन 
ढ वानी, मसिन्द खचय   अन्र् २२३१९ स्वास््र् N/A १  ० ० २०० २००   

५३ 

कक्षा अविोकन, ववद्र्ािर् 
अन गमन र ननररक्षि   अन्र् २२६११  लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

५४ 

कछार के्षत्र ग्रालमि कृवष 
मोटर मागय (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ४७.४२८ 

४७.४२
८   
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५५ 

कछार जागरि मदहिा सम ह 
फननयचर २ अन्र् ३११२३ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० ५० ५०   

५६ क्र्ूदी खनेपानी र्ोजना ५ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २५ २५   

५७ कमयचारीको िैठक भत्ता   अन्र् २११३४ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३०० ३००   

५८ करार सेवा श ल्क   अन्र् २२४१३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ८३८२ ८३८२   
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५९ 

करार सेवा श ल्क (करार 
सेवा)   अन्र् २२४१३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ७०१८ ७०१८   

६० 

क्वादी माधथल्िो गैह्रा 
खानेपानी   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

६१  

क्वारेन्टार्नमा रही घरमा 
िसी व्र्वसार् गन ेतथा 
िेरोजगार र् वािाई कृवष 
तालिम एंव प्रववधध सहर्ोग 

गने   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

६२ 

क्वारेन्टार्नमा रही घरमा 
िसी व्र्वसार् गन ेतथा 
िेरोजगार र् वािाई पश  
पािन तालिम तथा प्रववधध 

सहर्ोग   अन्र् २२५२९ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   
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६३ 

कृषक दताय व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० ३०० ३००   

६४ कृषक प रस्कार   अन्र् २२७११  कृवष N/A १  ० ० ५० ५०   

६५ कृषक प रस्कार   अन्र् २२७११  

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० ५० ५०   

६६ कृषक पाठशािा   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

६७ 

क्षमता ववकास (टोि, 

जनशक्क्त, सम ह, संघ, संस्था)   अन्र् २२५२९ 

जनसंख्र्ा 
तथा 
िसाईसराई N/A १  ० ० १०० १००   

६८ कृवष तथा पश  मेिा प्रदशयन   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   

६९ 

कृवष तथा पश पन्छी 
सम्वक्न्ध त्र्ांक 
अध्र्ावधधक कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

७० 

कृवष ववकासको िाधग गा.पा 
स्तरीर् कृषक अन्तरक्रक्रर्ा 
कृवष/पश  कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   
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७१  

कृवष सञ्चार कार्यक्रम तथा 
कृवष पत्रकार तालिम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

७२ 

कृवषका कमयचारी तिि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २२४१३ प नननमायि N/A १  ० ० 

४०१.८६५
७९ 

४०१.८
६५७९   

७३ 

कृवषमा समप रक कोष 
स्थापना   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

७४ 

क स न्डे ग्रालमि मोटर मागय 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० २०७.९०७ 

२०७.९
०७   

७५ काफिडाँडा ग म्िा ४ अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० १०० १००   

७६ 

काफँिडाँडा होमस्टे अन्तगयत 
प्र्ाउिीगढी लसढी ननमायि 
(आ.व २०७५/७६ को 
भ क्तानी िाकँी )   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० १०० १००   
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७७ कार्यक्रम खचय   अन्र् २२५२२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५०० १५००   

७८ 

कार्यक्रम खचय (प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्यक्रम िागत 
सहभाधगता सामान खररद)   अन्र् २२५२२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २५०० २५००   

७९ कालिका मागय   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० १०० १००   

८० 

कालिका मागय ननमायि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ६२.०३९ 

६२.०३
९   

८१  

कालिकाटार खानेपानी 
र्ोजना १  अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ३०० ३००   
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८२ 

कािीमाटी खानेपानी १० 
घरिाई   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

८३ 

कोलभड १९ िगार्त ववलभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोकथाम, ननर्न्त्रि तथा 
ननगरानीका िाधग 

सरोकारवािा सँगको 
अन्तरक्रक्रर्ा तथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररचािन   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० २५ २५   

८४ 

कोलभड रोकथामको स रक्षा 
सामग्री ववतरि   अन्र् २२७११  लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

८५ कोलभड-१९ भैपरी   अन्र् २८९११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३००० ३०००   
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८६ कोरोना ब्र्वस्थापन कोष   अन्र् २२५२९ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २००० २०००   

८७ 

खेिक द कार्यक्रम सञ्चािन, 

खेिक द प्रोत्साहन अन दान   अन्र् २२५२९ 

र् वा तथा 
खेिक द N/A १  ० ० ४०० ४००   

८८ खाद्र्ान्न   अन्र् २११२२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १६० १६०   

८९ 

खानेपानी तथा सरसफाई 
समप रक   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

९० 

खानेपानी देणख एफ.एम मागय 
िाटो ग्रावेैेि   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० १०० १००   
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९१  

खानेपानी भवन ननमायि 
िोटेटोि देवघाट ५ (आ.व 
२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाकी)   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

९२ खानेपानी र्ोजना एकम ष्ठ २ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ७०० ७००   

९३ खानेपानी र्ोजना एकम ष्ठ ४ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ४०० ४००   

९४ खाल्टे लशवािर् मक्न्दर २ अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० २०० २००   

९५ 

गहते खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

९६ 

गा.पाका िाधग ि स कटर 
खररद र कृवष सामग्री खररद   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   
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९७ 

गाईको साना व्र्वसानर्क 
कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) 
ववकास कार्यक्रम संचािन   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० २५०० २५००   

९८ गाउँ लशक्षा सलमनत कोष   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

९९ गाउँ सभा सदस्र् स ववधा   अन्र् २११४२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३३६६ ३३६६   

१०० 

गाउँपालिका उपाध्र्क्ष ज्र्कूो 
उपचार खचय िापतको रकम 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २११२३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५.३१२ 

१५.३१
२   

१०१  गाउँपालिका भवन ननमायि   अन्र् ३११११  

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ४०००० ४००००   
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१०२ 

गोगनघारी (आकाश िहाद र 
ग रुङ अलमिो जातको 
फिफूि बिरुवा उत्पादन 
नसयरी लसचंाई र्ोजना) 
पोलिधथन टर्ाकंी र पाईप   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

१०३ गोठ/भकारो स धार कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० ५०० ५००   

१०४ 

गोपीटार साना लसचाँई 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

१०५ 

घटना दताय तथा सामाक्जक 
स रक्षा दताय लसववर 
सञ्चािन   अन्र् २१२१९ 

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ४८८ ४८८   

१०६ 

घण्टाच िी पर्यटन प्रवद्यधन 
कार्यक्रम (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २२५२२ पर्यटन N/A १  ० ० ५०० ५००   

१०७ घरभाडा   अन्र् २८१४२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन N/A १  ० ० २००० २०००   
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तथा 
प्रशासननक 

१०८ नघनाटार कृवष के्षत्र लसचंाई   अन्र् ३११५५ 

जिश्रोत 

तथा 
लसचंाई N/A १  ० ० २०० २००   

१०९ 

चक्रवती हाडयवर्रको ववलभन्न 
क्रफदटङग तथा रंग सोगन 
समेतको काम (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २२३११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २७५ २७५   

११० चक्रवनतय मक्न्दर   अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० २०० २००   

१११  

चन्द िी ढड्डाघारी देणख 
झाक्रीखोप जान ेिाटो   अन्र् ३११५१  प नननमायि N/A १  ० ० ५०० ५००   

११२ च्र्ापकटर ववतरि   अन्र् २२५२९ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० ३०० ३००   

११३ 

च्वार खोिा क िो ममयत 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   
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११४ 

चापडी खानेपानी, देवघाट २ 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ३८.४ ३८.४   

११५ छात्रववृत्त कार्यक्रम   अन्र् २७२११  लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

११६ 

नछपनछपे स्वास््र् चौकी 
खानेपानी लसस्टम ममयत ( 
आ.व ०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाकी)   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ४७८.५६ 

४७८.५
६   

११७ 

नछपनछपे सोिार लिक्फ्टङ 
फिफ ि लसचंाई   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

११८ 

नछपनछपे सोिार लिक्फ्टङ 
फिफ ि लसचंाई ३ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ४०० ४००   

११९ जनजाती तफय    अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा N/A १  ० ० ५० ५०   



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

93 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

सामाक्जक 
समावेशीक
रि 

१२० 

ज्र्ालमरे ढड्डा घारर मोटर 
मागय ननरन्तर ४ अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० १००० १०००   

१२१  

जरमटार क िो लसचंाई ममयत 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

१२२ जेष्ठ नागररक तफय    अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० ५० ५०   

१२३ 

जोत्ने ट्रर्ाक्टर (लमनन 
ट्रर्ाक्टर ५०% अन दान)   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० ५०० ५००   
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१२४ 

जौिारी तन्र खोिा खानेपानी 
तथा सरसफाई र्ोजना ३ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

१२५ 

झ्र्ाडी खोिा क िो ममयत 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ५०० ५००   

१२६ 

झारखानी, ताििारी 
लिक्फ्टङग लसचाई ५ अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १५०० १५००   

१२७ 

ड डे, वासपानी मोटर मागय 
ननरन्तर   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

१२८ 

तरकारी सकंिन भवन 
स्तरीकरि र िजारीकरि 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

१२९ 

तल्िो गोन्राङ्ग फिफूि 
लसचंाई पाईप   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

१३० 

तल्िो दरैटार लसचंाई 
आर्ोजना २ अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ६०० ६००   
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१३१  

तातोखोिा लिफ्ट लसचंाई 
र्ोजना वडा न.ं २ खाल्टे 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५५ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ९९८ ९९८   

१३२ तामाङग संग्राहिर् घेरािार ५ अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० १०० १००   

१३३ 

ताररका खोिा खानेपानी 
र्ोजना ५ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २०० २००   

१३४ 

ताररका खोिा खानेपानी 
र्ोजना देवघाट ५ 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २०० २००   

१३५ 

तालिम (गाई, भैँसी, िाख्रा, 
क ख रा कृषक स्तर   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० १०० १००   

१३६ 

तोक्रकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाई अन दान   अन्र् २२५२२ लशक्षा N/A १  ० ० ४५३७ ४५३७   
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१३७ 

तोक्रकएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाई अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० ६०९ ६०९   

१३८ 

देउती खानेपानी छरछरे 
देवघाट खानेपानी माझटोि 
देउती खोिा लिक्फ्टङग   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ३०० ३००   

१३९ 

देउती वन देणख खानेपानी 
ह ँदै देवप र िाटो (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ८२.८३१  

८२.८३
१    

१४० 

देउप र-कािीभतेरी घाट जाने 
िाटो   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० २०० २००   

१४१  

दरैटार खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ५० ५०   

१४२ दलित तफय    अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा N/A १  ० ० ५० ५०   
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सामाक्जक 
समावेशीक
रि 

१४३ 

देवघाट के्षत्र ववकास 
सलमनतको ट्रस ननमायि 
िापतको रकम (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाँकी)   अन्र् ३११६१  

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ७०० ७००   

१४४ 

देवघाट गाउँपालिका वडा न.ं 
५ मा लमनत २०७६ मंलसर 
२६-२८ सम्मका कृवष 
महोत्सव कार्यक्रम भ क्तानन 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० १००० १०००   

१४५ 

देवघाट प िको म ख देणख 
वेिीसम्म जान ेनदी 
पर्यटकीर् मागय समेत िन्ने 
गरर तटब्न्ध ।     ३११५४ ववत्तीर् के्षत्र N/A १  ६४०० ० ० ६४००   
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१४६ देवघाट सेवा केन्र अन दान   अन्र् २५३१५ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १०० १००   

१४७ 

देवप र, कािीकाटोि, देउती 
खोिा लिक्फ्टङग लसचंाई   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १००० १०००   

१४८ दासढ ंगा गेट ननमायि   अन्र् ३११५९ 

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

१४९ दासढ ंगा प्रहरी ववट ननमायि   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ५०० ५००   

१५० 

दोङ्गफूस क िो लसचंाई 
ममयत खहरे   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

१५१  

धमायथ अस्पताि तथा 
प्राथलमक स्वास््र् 
केन्र/चौकीका िाधग ननश ल्क 
औषधी ववतरि   अन्र् २७२१३ स्वास््र् N/A १  ० ० ३००० ३०००   
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१५२ 

धमायथ अस्पताि तथा 
स्वास््र् चौकीहरुका िाधग 
उपकरि मेलशनरी तथा 
फननयचर व्र्वस्थापन   अन्र् ३११२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ३७० ३७०   

१५३ 

धान पकेट के्षत्र कार्यक्रम 
(साराङघाट, कोटा र खाल्टे)   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

१५४ 

धालमयक के्षत्रमा भधगनी शहर 
(sister city) सम्िन्ध कार्म 
गने सम्िन्धी कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० १०० १००   

१५५ 

धालमयक साँस्कृनतक प्रवद्यधन, 

भाषा संस्कृनत प्रवद्यधन   अन्र् २२५२९ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० १०० १००   

१५६ 

नेछेन थवायलिङग िौद्ध 
मक्न्दर   अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० १०० १००   

१५७ 

नदीजन्र् पदाथय उत्खनन 
के्षत्रमा भौनतक, सामाक्जक, 

आधथयक ववकास   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० २००० २०००   
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१५८ नर्ाँ वक्स्त कालिका मक्न्दर   अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० ५० ५०   

१५९ न्र्ानर्क सलमनत   अन्र् २२५२९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० ३०० ३००   

१६० 

नव-ननलमयत कोटा स्वास््र् 
चौकीको िाधग औजार तथा 
फननयचर खररद   अन्र् ३११२२ स्वास््र् N/A १  ० ० २०० २००   

१६१  

नाल्ि ङग फिफूि तथा 
तरकारी लसचंाई पाईप   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

१६२ 

ननिःश ल्क स्वास््र् लशववर 
तथा साझेदारी 
कार्यक्रम/अन गमन खचय   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ४०० ४००   

१६३ 

ननर्लमत गभयवती जाँच 
स त्केरी प्रोत्साहन भत्ता, 
स त्केरी उद्धार कोष   अन्र् २७२१९ स्वास््र् N/A १  ० ० १५० १५०   

१६४ 

ननमायि कार्यको िाधग 
समपूरक रकम   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० २००० २०००   
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१६५ 

ननलमयत सावयजननक 
सम्पवत्तको ममयत सम्भार 
खचय   अन्र् २२२३१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १००० १०००   

१६६ 

नीनतगत,प्रशासननक तथा 
ब्र्िस्थापन खचय   अन्र् २२४१४ 

जिश्रोत 

तथा 
लसचंाई N/A १  ० ० १०० १००   

१६७ 

पूँजीगत अन सन्धान तथा 
परामशय   अन्र् ३११७२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३५०० ३५००   

१६८ 

पूँजीगत स धार खचय 
सावयजननक ननमायि   अन्र् ३११७१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५०० ५००   

१६९ पक्ञ्जकरि व्र्वस्थापन   अन्र् २२३१९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० १०० १००   
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१७० 

पत्रकाररता प्रोत्साहन, प्रवद्यधन 
, सूचना सञ्चार तथा 
ववेज्ञापन   अन्र् २२५२९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० ५०० ५००   

१७१  पदाधधकारी िैठक भत्ता   अन्र् २११४१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५०० ५००   

१७२ 

पदाधधकारी सामाक्जक स रक्षा 
कोष खचय   अन्र् २१२२१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३०० ३००   

१७३ प्र.अ िैठक सञ्चािन   अन्र् २२७११  लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

१७४ प्रचार सामग्री   अन्र् २२३११  

जनसंख्र्ा 
तथा 
िसाईसराई N/A १  ० ० १०० १००   
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१७५ 

पूिय सरसफाई कार्यक्रम, 

गा.पा घोषिा   अन्र् २२५२२ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १००० १०००   

१७६ 

प्रनत ववद्र्ाथी िागतका 
आधारमा लशक्षि लसकार् 
सामग्री एवम ्कक्षा ८ को 
परीक्षा व्र्वस्थापन अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० ९९० ९९०   

१७७ 

प्रनतष्पधायमा छनौट भएका 
व्र्वसार् ववकास सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरु माफय त 
उद्र्मीको स्तरोन्ननत 

(आवश्र्कता पदहचानका 
आधारमा प नतायजगी र 
एडभान्स सीप ववकास 
तालिम कार्यक्रम)   अन्र् २२५२२ उद्र्ोग N/A १  ० ० ४८० ४८०   

१७८ 

प्रनतष्पधायमा छनौट भएका 
व्र्वसार् ववकास सेवा   अन्र् २२५२२ उद्र्ोग N/A १  ० ० २२८० २२८०   
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प्रदार्क संस्थाहरु माफय त 
िघ  उद्र्म ववकास 
मोडेिमा नर्ा ँिघ  उद्र्मी 
लसजयना गन े

१७९ 

पूवय प्राथलमक कक्षा 
व्र्वस्थापन   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० ५०० ५००   

१८० 

पूवय प्राथलमक कक्षाका 
लशक्षकिाई मन्टेश्र्वरी 
तालिम   अन्र् २२५१२ लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

१८१  

पूवायधर ननमायि सदहत डकमी 
तालिम   अन्र् २२५१२ 

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ३०० ३००   

१८२ 

प्राङ्गाररक खेती प्रवद्यधन 
कार्यक्रम (प्रांगारीक खेती 
सम्वन्धी सघंसंस्थाहरुको 
सहकार्यमा)   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० १५०० १५००   

१८३ 

प्रारक्म्भक िाि ववकास 
सहजकतायहरुको पाररश्रलमक   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० ७८५४ ७८५४   
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तथा ववद्र्ािर् कमयचारी 
व्र्िस्थापन अन दान 

१८४ प्राववधधक सहार्कको तिव   अन्र् २२४१३ 

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० ३६७ ३६७   

१८५ प्राववधधक सहार्कको पोसाक   अन्र् २११२१  

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० १० १०   

१८६ 

पररवार ननर्ोजन 
कार्यक्रम/आवश्र्क स्वास््र् 
कार्यक्रम सञ्चािन तथा 
व्र्क्ती करार नप ग तिि, 

क्रफल्ड भत्ता खचय   अन्र् २११३९ स्वास््र् N/A १  ० ० ३८६ ३८६   

१८७ 

पश  ववकास फमय घाँस नसयरी 
स्थापना   अन्र् ३११५९ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   
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१८८ पश  स्वास््र् लशववर   अन्र् २२५२९ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   

१८९ 

पश पंक्षी आदीिाट ह न े
ईन्फ एन्जा, िडय फ्ि , AMR, 

लसक्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदद 

ववलभन्न सरुवारोग सम्िक्न्ध 
रोकथाम तथा ननर्न्त्रिका 
िाधग सचेतना कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० २० २०   

१९० 

पाखा टोि खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना १  अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २५० २५०   

१९१  पानी तथा बिज िी   अन्र् २२१११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ४५० ४५०   
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१९२ पाररश्रलमक कमयचारी   अन्र् २११११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १८८०० १८८००   

१९३ पाररश्रलमक पदाधधकारी   अन्र् २१११२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ६५०० ६५००   

१९४ 

पालिका स्तरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको मालसक सचूना 
संकिन, भेररक्रफकेशन एव ं
ग िस्तर स धार साथै 
चौमालसक एवं िावषयक 
सलमक्षा   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   
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१९५ 

पालिकास्तरमा खोप र 
सरसफाई प्रवद्र्धन 
कार्यक्रमको सलमक्षा, 
सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावधधक र 
पालिका खोप समन्वर् 
सलमनतको अलभम णखकरि 
समेत पालिका स्तरमा २ 
ददन, वडा खोप समन्वर् 

सलमनतको स्वास््र् संस्था, 
वडा सतरमा अलभम णखकरि 
१ ददन तथा पूिय खोप 

स ननश्चतताको िागी घरध री 
सर   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० १३१  १३१    

१९६ 

पालिकास्तरीर् अनतररक्त 
क्रक्रर्ाकिाप   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० ३०० ३००   

१९७ पोशाक   अन्र् २११२१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन N/A १  ० ० ७५० ७५०   
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तथा 
प्रशासननक 

१९८ पोषि कार्यक्रम   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० ४२९ ४२९   

१९९ फननयचर तथा क्रफक्चसय   अन्र् ३११२३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २००० २०००   

२०० 

फिफूि पकेट कार्यक्रम ( 
रोग क्रकरा पदहचान 
ननर्न्त्रि, गडर्ौिा मि 
व्र्वस्थापन र िगैँचा 
व्र्वस्थापन)   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० ३५० ३५०   

२०१  

फिफूि ववरुवा ववतरि तथा 
वकृ्षारोपि कार्यक्रम 
व्र्वस्थापन तथा नसयरी 
अन दान   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० ६०० ६००   
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२०२ 

क्रफददम स्वारा मोटर मागय 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ३०० ३००   

२०३ 

क्रफददमसोरा फिफ ि लसचंाई 
पार्प   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

२०४ 

फोहोर मैिा व्र्वस्थापन 
ल्र्ाण्डक्रफि सदहत   अन्र् ३११५८ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १००० १०००   

२०५ 

िंग र पािन अलभम णखकरि 
तथा प्रववधध हस्तान्तरि 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० १०० १००   

२०६ िडडजो क्र्ासके्रटर ववतरि   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० १०० १००   

२०७ 

िरी मक्न्दर देणख दिायमी 
चोक जान ेिाटो ग्राभेि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० 

५३.६२८१
२ 

५३.६२
८१२   
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२०८ 

िधथयङग सेन्टरमा कार्यरत 
नलसयङ स्टाफहरुिाई केस 
गराए वापत र रात्री खाजा 
भत्ता   अन्र् २२७११  स्वास््र् N/A १  ० ० ५० ५०   

२०९ 

िेिसोरा खानेपानी र्ोजना 
ममयत   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

२१० 

िसेनीटार खहरे क िो ममयत 
र्ोजना १  अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ५०० ५००   

२११  

िसेनीटार खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

२१२ िाख्रा पकेट के्षत्र कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २७०० २७००   

२१३ िाख्रा पकेट के्षत्र पररचािन   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० १०० १००   

२१४ िागढ डे क िो ममयत र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   
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२१५ िार्ोग्र्ास जडान   अन्र् २२५२२ 

जिश्रोत 

तथा 
लसचंाई N/A १  ० ० २०० २००   

२१६ 

िाि ववकास केन्रमा िाि 
सामाग्री तथा भूँईखाट   अन्र् २२३११  लशक्षा N/A १  ० ० ४७९.२१  

४७९.२
१    

२१७ िािमैत्री कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १००० १०००   

२१८ 

िाि वाश्वारा क िो ममयत 
र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १५० १५०   

२१९ िाह नीछागाँ खानेपानी   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ६०० ६००   
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२२० 

िाह्र् खोप केन्र िाट 
ग िस्तररर् खोप सेवा प्रदान 
गनय खोप केन्रमा 
ब्र्वस्थापनको िाधग फननयचर 
ब्र्वस्था, सम्िक्न्धत वडा 
खोप समन्वर् सलमनत 
माफय त तर्ारी एव ंखररद, 

३००० खोप केन्रमा प्रनत 
खोप केन्र रु १०००० दरि,े 

कक्म्तमा टेवि १ , क सी १  र 
सानो िेञ्च १ र हात   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ४० ४०   

२२१  

बिद्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा, 
आमा समूह तथा स्थानीर् 
तहमा स्वास््र्का िाधग 
सामाक्जक व्र्वहार पररवतयन 
प्रवध्दयन अलभर्ान   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

२२२ 

िौिाल्होसे (वषायखोिा) क िो 
ममयत र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   
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२२३ भूक्षर् ननर्न्त्रि जािी खररद   अन्र् ३११५४ 

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

२२४ भैपरी आउन ेचाि  खचय   अन्र् २८९११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २००० २०००   

२२५ भैपरी आउन ेचाि  खचय २   अन्र् २८९११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १००० १०००   

२२६ भैपरी आउन ेचाि  खचय ३   अन्र् २८९११  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० १५०० १५००   

२२७ भैपरी आउन ेपूँजीगत   अन्र् ३१५११  प नननमायि N/A १  ० ० ३००० ३०००   

२२८ भैपरी आउन ेपूँजीगत २   अन्र् ३१५११  प नननमायि N/A १  ० ० १५०० १५००   

२२९ भजयन खोिा खेिमैदान   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ५०० ५००   

२३० भ्रमि खचय   अन्र् २२६१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन N/A १  ० ० १५०० १५००   
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तथा 
प्रशासननक 

२३१  

भ्रमि खचय (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २२६१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ३० ३०   

२३२ 

भेल्दार गैरा झारखानी 
खानेपानी पाईप   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

२३३ 

भ वानीटार झो.प . देवघाट-५-
भरतप र न.पा., संधेिगर 
देवघाट ५-नविप र न.पा., 
खाल्टे ि लिगं्तार देवघाट २-
नविप र न.पा., नछन्ने खोिा 
झो.प .देवघाट-२, छेरंगा खोिा 
झो.प . देवघाट २ मस्दी 
खोिा झो.प . देवघाट २   अन्र् ३११५१  

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० ३१०० ३१००   
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२३४ 

भोक्टेनी दगरा फिफूि 
लसचंाई र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

२३५ 

म.स्वा.से कमीहरुका िाधग 
आवश्र्क क्षमता ववकास 
तालिम   अन्र् २२५१२ स्वास््र् N/A १  ० ० २०० २००   

२३६ 

म.स्वा.से हरुको मालसक 
प्रनतवेदन , ररफे्रसर तालिम , 

सञ्चार खचय अधयवावषयक 
गोष्ठी, म.स्वासेहरुका िाधग 
झोिा छाता आवश्र्क 
सामाग्री खररद   अन्र् २२३११  स्वास््र् N/A १  ० ० ६८४ ६८४   

२३७ मघ  कभडय हि   अन्र् ३११५९ 

र् वा तथा 
खेिक द N/A १  ० ० १००० १०००   

२३८ 

मददरा ननर्न्त्रि तथा 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

२३९ ममयत संभार कोष अन दान   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ३००० ३०००   
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२४० 

मिेररर्ा, डेंग , कािाजार, 

स्क्रि टार्फस आदद 
क्रकटजन्र् रोगको डाटा 
भेररक्रफकेशन   अन्र् २५३१२ स्वास््र् N/A १  ० ० १० १०   

२४१  

मेलशनरी आजार तथा 
फननयचर ममयत सम्भार (सेवा 
केन्र सञ्चािानाथय)   अन्र् २२२२१  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ४२ ४२   

२४२ मेलशनरी तथा औजार   अन्र् ३११२२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५०० १५००   

२४३ 

मसिन्द तथा कार्ायिर् 
सामाग्री   अन्र् २२३११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ४००० ४०००   



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः ११,      लिलतः २०७७/०४/०५ 

 

 

118 
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत, कायिक्रि तथा बजटे, २०७७ 

 

२४४ 

मसिन्द सामान खररद (सेवा 
केन्र सञ्चािानाथय)   अन्र् २२३११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ९० ९०   

२४५ महंगी भत्ता   अन्र् २११३२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २००० २०००   

२४६ 

महामारी तथा भैपरी आउन,े 

आवश्र्क औषधी खररद   अन्र् २७२१३ स्वास््र् N/A १  ० ० ५०० ५००   

२४७ मदहिा ववकास कार्यक्रम तफय    अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १०० १००   
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२४८ 

मदहिा, िाििालिका तथा 
ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर्को 
कार्य के्षत्र (मदहिा, 
िाििालिका, अपांगता भएका 
व्र्क्क्त, जेष्ठ नागररक तथा 
र्ौननक तथा िैंधगक 
अल्पसंख्र्क) का त्र्ाकं 
संकिन तथा अद्र्ावधधक 
गरर मदहिा, िाििालिका 
तथा ज्रे्ष्ठ नागररक 

मन्त्रािर्मा पठाउनका िाधग   अन्र् २२७११  

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १०० १००   

२४९ 

माईक्रोस्कोप खररद र 
प्रर्ोगशािा सामाग्री खररद   अन्र् ३११२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० ३०० ३००   

२५० माझटोि खानेपानी   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

२५१  मात ृतथा नवलशश  कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ८०० ८००   
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२५२ 

मात ृतथा नवलशश  कार्यक्रम 
अन्तगयत आमा स रक्षा, 
गभयवती उत्प्रेरिा सेवा, 
न्र्ानो झोिा र ननश ल्क 
गभयपतन कार्यक्रम   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ८०० ८००   

२५३ 

मात ृववद्र्ािर् कार्यक्रम 
तथा आवश्र्क सामान 
व्र्वस्थापन   अन्र् २२३११  लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

२५४ 

माधथल्िो दरैटार लसचंाई 
ममयत आर्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ४०० ४००   

२५५ 

माधथल्िो नर्ाँवस्ती छरछरे 
कािीपानी खानेपानी टंकी 
ननमायि तथा मोटर तथा 
पाईप ५ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

२५६ 

माध्र्लमक तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका लशक्षक, राहत 
अन दान लशक्षक िाधग तिि   अन्र् २११११  लशक्षा N/A १  ० ० १६८०० १६८००   
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भत्ता अन दान (ववशेष लशक्षा 
पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कमयचारी,प्राववधधक 
धारका प्रलशक्षक समेत) 

२५७ 

माध्र्लमक ववद्र्ािर्मा 
ववद्र् नतर् हाक्जरी जडान   अन्र् २२२२१  लशक्षा N/A १  ० ० १५० १५०   

२५८ 

मौरी पािन प्रशोधन सामग्री 
ववतरि तथा अलभम णखकरि 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

२५९ 

रेडक्रस भवन माधथ ट्रस 
ननमायि देवघाट ५   अन्र् ३१११३ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ८.१८२ ८.१८२   

२६० 

रेडक्रस भवन माधथ ट्रस 
ननमायि देवघाट ५   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ३९१.८१८ 

३९१.८
१८   
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२६१  रेडक्रस मागय   अन्र् ३११५१  प नननमायि N/A १  ० ० ५०० ५००   

२६२ 

रातमाटे खानेपानी र्ोजना 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

२६३ रामान ज मक्न्दर ५ अन्र् २५३१४ 

भाषा तथा 
संस्कृनत N/A १  ० ० ५० ५०   

२६४ 

राष्ट्रपनत रननङ्ग लसल्ड 
प्रनतर्ोधगता (स्थानीर् 
तहस्तरीर्)   अन्र् २२५२९ 

र् वा तथा 
खेिक द N/A १  ० ० १०० १००   

२६५ 

राक्ष्ट्रर् लभटालमन ए र 
ज काको औषधी ववतरि 
कार्यक्रम तथा 
अन गमन/म.स्वा.से अन्र् 
कार्यक्रमको िाधग म.स्वा.स े
हरुिाई खाजा खाना 
र्ातार्ात खचय   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ११० ११०   
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२६६ 

राक्ष्ट्रर् मदहिा स्वास््र् 
स्वर्ंसेववका कार्यक्रम 
(पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात 
खचय, वावषयक सलमक्षा गोष्ठी 
र ददवस मनाउने खचय 
समेत)   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ५०० ५००   

२६७ 

राक्ष्ट्रर् र स्थानीर् महत्वका 
खाद्र् तथा पोषि 
स रक्षाममा टेवा प र्ायउन े
वािी वस्तको साना 
व्र्वसानर्क कृवष उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकास 
कार्यक्रम संचािन   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० २४०० २४००   

२६८ 

ररस्ती खोिा क िो ममयत 
र्ोजना ३ अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

२६९ रोजगार संर्ोजकको तिव   अन्र् २२४१३ 

सामाक्जक 

स रक्षा N/A १  ० ० ४६८ ४६८   
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तथा 
संरक्षि 

२७० रोजगार संर्ोजकको पोसाक   अन्र् २११२१  

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० १० १०   

२७१  

रोजगार सेवा केन्रको 
सँचािन खचय   अन्र् २२२२१  

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० ६४ ६४   

२७२ 

रोजगार सेवा केन्रको 
स दृढीकरि   अन्र् २२३११  

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० १८९ १८९   

२७३ 

ि ङ्धग्रङ फिफूि तथा 
तरकारी लसचंाई पाईप   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   
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२७४ 

िािीग रासँ खानेपानी तथा 
सरसफाई र्ोजना   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० ५० ५०   

२७५ 

वडा नं. १ छरछरे झरना 
क्र्ानोननङग रुट (पैदि 
िाटो) ननमायि   अन्र् ३११५१  पर्यटन N/A १  ० ० १०० १००   

२७६ 

वडा नं. १ कोटाको फोहर 
मैिा व्र्वस्थापन/सरसफाई 
वापतको लभम िहाद र 
ग रुङिाई भ क्तानी 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २२४१४ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २२.७७ २२.७७   

२७७ 

वडा नं. १ वडा कार्ायिर् 
भवन ममयत, स धार   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ५०० ५००   
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२७८ 

वडा नं. २ को वडा कार्ायिर् 
भवन ननमायि   अन्र् ३११११  

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ६८९८ ६८९८   

२७९ 

वडा नं. २ खाल्टे खेिक द 
मैदान ननमायि   अन्र् ३११५९ 

र् वा तथा 
खेिक द N/A १  ० ० १००० १०००   

२८० 

वडा नं. २ खाल्टे तातो 
खोिा सोिर लिक्फ्टङग 
लसचंाई र्ोजना   अन्र् ३११५५ प नननमायि N/A १  ० ० १००० १०००   

२८१  

वडा नं. २ खाल्टे िाि उधान 
तथा पाकय  ननमायि   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ३५० ३५०   

२८२ 

वडा नं. २ स्वास््र् चौकी 
ट्रस तथा कोठा ननमायि   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० १००० १०००   

२८३ 

वडा नं. ३ नछपनछपे आमा 
समूह भवन ढोका पल्िा   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ३०० ३००   
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फननयचर क्रफक्चसय तथा 
शौचािर् ममयत 

२८४ 

वडा नं. ३ वडा कार्ायिर् 
माधथ कोठा थप   अन्र् ३११११  

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ५०० ५००   

२८५ 

वडा नं. ४ काफिडाँडा (साझा 
स ववधा केन्र)   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ३०६.६७२ 

३०६.६
७२   

२८६ 

वडा नं. ४ भवन रननङ ववि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११११  प नननमायि N/A १  ० ० ११८२.०६ 

११८२.
०६   

२८७ 

वडा नं. ४ वडा कार्ायिर् 
भवन ननमायि   अन्र् ३११११  

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० 

१६९३.५९
२ 

१६९३.
५९२   

२८८ 

वडा नं. ५ गोहीटार िाटो 
ननमायि   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   
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२८९ 

वडा नं. ५ िज्रर्ोधगनी 
चोकिाट िसपाकय , हाटिजार 
जाने वाटो खोल्सा प ने र 
िाटो ननमायि   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

२९० 

वैदी मदहिा ववकास समन्वर् 
सलमनत भवन ननमायि २ अन्र् ३११११  प नननमायि N/A १  ० ० १०० १००   

२९१  

व्र्क्क्तगत घटना दतायका 
दताय क्रकताि 
डडजीटार्यजेशनका िाधग 
परामशय सेवा   अन्र् २२४११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ८४ ८४   

२९२ 

वल्डय लिकं कम्र् ननकेशन 
लि.को ईन्टरनेट संचार 
महस ि (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २२११२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १४४.८४२ 

१४४.८
४२   

२९३ 

वष ेघाँस/भ ई घाँस/अलिसो 
ववतरि तथा नसयरीिाई 
अन दान   अन्र् २५३१५ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २५० २५०   
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२९४ 

वषृ िहाद र ग रङिाई 
अन सन्धान केन्रमा गोडमिे 
तथा सरसफाई समेतको 
कार्य गरे वापतको रकम 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २२४१३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५४ ५४   

२९५ 

वसन्तप र जान ेदेउती वन 
िाटोको प ि ममयत   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० १२ १२   

२९६ वसन्तप र प्रनतक्षािर् ननमायि   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ५० ५०   

२९७ 

वातावरिमैत्री कार्यक्रम, 

जिवार्  अन क िन कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

जनसंख्र्ा 
तथा 
िसाईसराई N/A १  ० ० ७०० ७००   

२९८ 

वव.व्र्.स अध्र्क्षहरु तथा 
पदाधधकारीसंग शौक्षक्षक 
स धारका िाधग अन्तरक्रक्रर्ा 
कार्यक्रम सञ्चािन   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   
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२९९ 

ववद्र्ािर् भौनतक प वायधार 
ननमायि अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० १४०० १४००   

३०० 

ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० २०५२ २०५२   

३०१  

ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक 
ग िस्तर स दृढीकरि एवम ्
कार्यसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० ५७२१  ५७२१    

३०२ 

ववद्र्ािर्मा स्वास््र् लशक्षा, 
आमा समूह तथा स्थानीर् 
तहमा स्वास्थर्का िाधग 
सामाक्जक व्र्वहार पररवतयन 
प्रवरयधन कार्यक्रम   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

३०३ 

ववपद व्र्वस्थापन कोष 
अन दान   अन्र् २२५२९ 

जनसंख्र्ा 
तथा 
िसाईसराई N/A १  ० ० १५०० १५००   
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३०४ 

ववपन्न श्रलमकको ज्र्ािा 
(दैननक रु. 517 * सखं्र्ा 
100 * ददन 100)   अन्र् २२४१९ 

सामाक्जक 

स रक्षा 
तथा 
संरक्षि N/A १  ० ० ५१९२ ५१९२   

३०५ 
ववलभन्न खोपहरु खररद ( 
F.M.D., Rebis, b.Q)   अन्र् २७२१३ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० १०० १००   

३०६ 

ववलभन्न व्र्क्क्तहरुको राहत 
तथा उपचार खचय रकम 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २११२३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ९० ९०   

३०७ 

ववलभन्न ववद्र्ािर्हरुमा 
फननयचर, झ्र्ािढोका   अन्र् ३११२३ लशक्षा N/A १  ० ० ८०० ८००   

३०८ 

ववलभन्न सरुवारोग, नसने 
रोग, ज नोदटक, मानलसक 
स्वास््र् सम्िक्न्ध 
अन्तरक्रक्रर्ा कार्यक्रम तथा 
ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer   अन्र् २२५२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ११५ ११५   
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Days, आत्महत्र्ा रोकथाम 
ददवस, मानलसक स्वास््र् 
ददवस, अल्जाईमर ददवस, 

रेबिज ददवस, ववश्व औिो 
ददवस) मनाउन े

३०९ 

ववरामीको िाधग 
ओ.वप.डड.दटकट (कावयन कपी 
सदहतको ) छपाई   अन्र् २२३११  स्वास््र् N/A १  ० ० ५० ५०   

३१० ववववध खचय   अन्र् २२७११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २००० २०००   

३११  

ववववध खचय ( अनतररक्त 
समर् कमयचारी प्रोत्साहन 
खचय)   अन्र् २२७११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० २०० २००   

३१२ ववषर्गत तालिम सञ्चािन   अन्र् २२५१२ लशक्षा N/A १  ० ० ३५० ३५०   
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३१३ शैक्षक्षक क्र्ािेण्डर   अन्र् २२५२१  लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   

३१४ 

शैक्षक्षक ददवस तथा अन्र् 
शैक्षक्षक कार्यक्रम सञ्चािन   अन्र् २२५२२ लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

३१५ 

शैक्षक्षक पह ँच स ननक्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा वैकक्ल्पक 
लशक्षा कार्यक्रम (परम्परागत 

ववद्र्ािर्, वैकक्ल्पक 
ववद्र्ािर्, साक्षरता र 
ननरन्तर लशक्षाका कार्यक्रम 
समेत)   अन्र् २२५२२ लशक्षा N/A १  ० ० २१३० २१३०   

३१६ 

शदहद मागय वसन्तप र जान े
वाटो ननमायि   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० २०० २००   

३१७ लशक्षा ईकाई व्र्वस्थापन   अन्र् २२५२२ लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

३१८ 

लशक्षा ऐन, ननर्म तथा 
स्थानीर् पाठर्क्रम ननमायि   अन्र् २२५२१  लशक्षा N/A १  ० ० १०० १००   
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३१९ 

लशक्षासंग सरोकार राख्न े
व्र्क्क्तहरुसंग छिफि तथा 
वैैैठक व्र्वस्थापन खचय   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० ५० ५०   

३२० 

स.का को थप प्रोत्साहन 
तिि   अन्र् २२४१३ लशक्षा N/A १  ० ० ७०० ७००   

३२१  

संघ संस्था अध्र्र्न भ्रमि 
गने तथा पालिकालभत्र 
अध्र्र्न भ्रमि गराउन े   अन्र् २२५२२ सहकारी N/A १  ० ० १०० १००   

३२२ 

संघ संस्था पररचािन, 

अन्तरक्रक्रर्ा गोष्ठी   अन्र् २२५२२ सहकारी N/A १  ० ० १०० १००   

३२३ 

संघ संस्थासंग आर्ोजना 
कार्यक्रममा िागत साझेदारी 
सहकार्य गने   अन्र् २२५२९ सहकारी N/A १  ० ० ५३०० ५३००   

३२४ 

सूचना प्रिािी तथा 
सफ्टवेर्र संचािन खचय   अन्र् २२४१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५०० ५००   
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३२५ 

सूचना प्रववधध, सूचना तथा 
अलभिेख केन्र, प स्तकािर्   अन्र् २२३१९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० ५०० ५००   

३२६ संचार महस ि   अन्र् २२११२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ४०० ४००   

३२७ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारि 
तथा छपार्य (सञ्चार र पँह च 
अलभर्ान सञ्चािान)   अन्र् २२३११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ७८ ७८   

३२८ 

सेनतभतेरी वक्स्तिाई 
लिक्फ्टङग खानेपानी   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५० १५०   

३२९ 

स्थानीर् खेिग्राम ननमायि 
कोटा   अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० ५०० ५००   

३३० 

स्थानीर् त्र्ाङक संकिन र 
अलभिेख व्र्वस्थापन   अन्र् २२३१९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० २०० २००   
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३३१  

स्थानीर् तह लभत्रका 
स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.
से. का िाधग आधारभूत 
तथा आकक्स्मक सेवा 
अन्तगयत आँखा, नाक, कान, 

घाटी तथा म ख स्वास््र् 
सम्वक्न्ध प्राथलमक उपचार 
िारे अलभम णखकरि / तालिम   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ७० ७०   

३३२ 

स्थानीर् तहका कमयचारी र 
जनप्रनतननधधहरुको िाधग 
अन गमन तथा म ल्र्ाकन 
खचय   अन्र् २२६११  

शाक्न्त 

तथा 
स व्र्वस्था N/A १  ० ० ४० ४०   

३३३ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् 
चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरुमा कार्यरत 
कमयचारीहरुको तिव, महगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोषाक   अन्र् २११११  स्वास््र् N/A १  ० ० १९५०० १९५००   
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िगार्त प्रशासननक खचय 
समेत 

३३४ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् 
संस्थाहरुका सूचना संकिन, 

ग िस्तर स धार साथ ै
ववद्र् नतर् प्रनतवेदनका िाधग 
ईन्टरनेट सेवा जडान तथा 
महस ि भ क्तानी   अन्र् २२११२ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

३३५ 

स्थानीर् तहको िैधगक दहसंा 
ननवारि कोषमा रकम   अन्र् २२५२९ 

िैंधगक 

समानता 
तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि N/A १  ० ० १०० १००   
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३३६ 

स धाररएको च िो (िार्ोमास) 
प्रबिधध जडान   अन्र् २२२२१  

जिश्रोत 

तथा 
लसचंाई N/A १  ० ० २०० २००   

३३७ 

स न्तिा पकेट कार्यक्रम ( 
रोग क्रकरा पदहचान 
ननर्न्त्रि, मिखाद 
व्र्वस्थापन र िगैँचा 
व्र्वस्थापन अन्र्)   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० ३५० ३५०   

३३८ 

स न्तिा मोटर मागय 
(२०७५/०७६ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० २३६ २३६   

३३९ 

स ननक्श्चत कन्स्ट्रकसन( 
गाउँपालिका अध्र्क्ष ज्र्ूको 
ननवासको ममयत सम्भार 
खचय) (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० ९८.८३ ९८.८३   
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३४० 

सभा सञ्चािन खचय (सभा 
सञ्चािन र 
सावयजननक्रककरि खचय)   अन्र् २२७२१  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ५०० ५००   

३४१  

सम दार्मा आधाररत नवजात 
लशश  तथा िाि रोगको 
एकीकृत व्र्वस्थापन 
(IMNCI) कार्यक्रम सलमक्षा 
तथा स्वास््र् संस्थाहरुमा 
onsite coaching   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

३४२ 

सम्पूिय स्वास््र् चौकीहरुमा 
एक्रककृत 
स परलभजन/अन गमन खचय   अन्र् २२६११  स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   

३४३ 

सम्भाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्व र िजार 
प्रनतस्पधाय िदृ्धध गनयका 
िाधग कक्म्तमा ५ जनाको 
सम हमा प्रबिधध हस्तान्तरि   अन्र् २५३१५ उद्र्ोग N/A १  ० ० १४० १४०   
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३४४ 

स रक्षा व्र्वस्थापन, नागररक 
प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० १५० १५०   

३४५ 

सरकारीननकार्, सलमनत¸ 

प्रनतष्ठान एवं िोडयहरूिाई 
सशतय चाि  अन दान   अन्र् २६४१२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १००० १०००   

३४६ सरसफाईसेवा श ल्क   अन्र् २२४१४ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५०० १५००   

३४७ 

सवै ICT लश क्षकिाई ICT 

तालिम   अन्र् २२५१२ लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

३४८ 

सवै वडाको प ि हेराि  प्रनत 
प ि वावषयक पाचँ हजार को 
दरिे (टोि ववकास संस्था)   अन्र् २२७११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ६० ६०   
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३४९ सेवा र परामशय खचय   अन्र् २२४११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५०० १५००   

३५० सवारी साधन खररद   अन्र् ३११२२ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० १५०० १५००   

३५१  सवारी साधन ममयत खचय   अन्र् २२२१३ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ६०० ६००   

३५२ 

स्वास््र् कमयचारी (कोलभड-
१९) जोणखम भत्ता 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् २११३९ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० 

१२३९.३७
७ 

१२३९.
३७७   
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३५३ 

स्वास््र् चौकीको न्र् नतम 
सेवा मापदण्ड कार्यन्वर्न, 

स दरढीकरि तथा सलमक्षा 
(स्वास््र् चौकीको न्र् नतम 
सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको 
सलमक्षा )   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ३०० ३००   

३५४ 

स्वास््र् चौकीहरुिाई 
आवश्र्क फननयचर तथा 
औजार खररद   अन्र् ३११२२ स्वास््र् N/A १  ० ० ५०० ५००   

३५५ 

स्वास््र् तफय का 
कमयचारीहरुको सावयजननक 
ववदाको ददन काम गरे 
वापतको रकम (२०७६/०७७ 
को भ क्तानी िाकँी)   अन्र् २११११  

कार्ायिर् 

सञ्चािन 
तथा 
प्रशासननक N/A १  ० ० ४८८.६१  

४८८.६
१    

३५६ 

स्वास््र् ववमा प्रचार प्रसार 
/सलमक्षा/अन दान   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० १०० १००   
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३५७ 

स्वास््र् सेवाका कमयचारीका 
िाधग मालसक, चौमालसक, 

वावषयक गोष्ठी सञ्चािन 
तथा सञ्चार, ईन्धन खचय   अन्र् २२५२९ स्वास््र् N/A १  ० ० ४५० ४५०   

३५८ 

स शासन प्रवद्यधन, क्षमता 
ववकास कार्यक्रम, कमयचारी 
तालिम   अन्र् २२५२२ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० ६०० ६००   

३५९ 

सहकारी क्षमता वदृ्धध लसप 
ववकास कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ सहकारी N/A १  ० ० ३०० ३००   

३६० 

साउने कतायप सडक ननमायि 
तथा नर्ा ँट्रर्ाक   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ३००० ३०००   

३६१  साढेँिगर खानेपानी   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० २०० २००   

३६२ साढेँिगर लसचंाई ड िेि खोिा   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० ३०० ३००   
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३६३ 

साधेखोिा सानो भञ्ज्र्ाङ 
खानेपानी र्ोजना 
(लिक्फ्टङग) २ अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १५०० १५००   

३६४ 

साम दानर्क प्रहरी, जनपद 
प्रहरी, नगर प्रहरी, शहरी 
स रक्षा प्रहरी व्र्वस्थापन, 

प्रोत्साहन, ट्राक्रफक सचेतना 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० १५० १५०   

३६५ 

साम दानर्क 

भवन(भजयनखोिा) घेरािार ५ अन्र् ३११५९ प नननमायि N/A १  ० ० १०० १००   

३६६ 

साम दानर्क ववद्र्ािर्का 
छात्राहरुिाई ननश ल्क 
स्र्ाननटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन   अन्र् २२३११  लशक्षा N/A १  ० ० १०२९ १०२९   

३६७ 

साम दानर्क लसकाई केन्र 
स ंचािन अन दान   अन्र् २२५२९ लशक्षा N/A १  ० ० २०० २००   

३६८ 

सामाक्जक स रक्षा/प्रोत्साहन 
कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ 

िैंधगक 

समानता N/A १  ० ० १०० १००   
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तथा 
सामाक्जक 
समावेशीक
रि 

३६९ सामान्र् सेवा प्रवाह   अन्र् २२३१९ 

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० २०० २००   

३७० 

सावयजननक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
ननश ल्क पाठ्र्प स्तक 
अन दान   अन्र् २२३११  लशक्षा N/A १  ० ० २४० २४०   

३७१  

सावयजननक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
ननश ल्क पाठ्र्प स्तक 
अन दान   अन्र् २५३११  लशक्षा N/A १  ० ० १७८५ १७८५   

३७२ 

सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका   अन्र् २७२११  लशक्षा N/A १  ० ० ५५३ ५५३   
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िाधग छात्रिवृत्त (आवासीर् 
तथा गैरआवासीर्) 

३७३ 

सावयजननक संरचना 
कार्ायिर्, भवन िोडय, ब्र्ानर 
िेखाई   अन्र् २२३११  

प्रशासकीर् 

स शासन N/A १  ० ० १०० १००   

३७४ 

सावयजननक संरचना ममयत 
संभार   अन्र् २२२३१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० ५०० ५००   

३७५ 

लसचं्र्ाङग सावायङग 
साराङघाट ट्रर्ाक   अन्र् ३११५१  

र्ातर्ात 

पूवायधार N/A १  ० ० २५०० २५००   

३७६ 

लसटी हि भौनतक पूवायधार 
तथा फननयचर क्रफक्चसय   अन्र् ३११५९ 

भवन, 

आवास 
तथा सहरी 
ववकास N/A १  ० ० १००० १०००   

३७७ 

लसटी हिको छाना म नी 
क्जप्सन िगाउन ेकार्यको 
भ क्तानी (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् ३११६१  प नननमायि N/A १  ० ० ४८५.५ ४८५.५   
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३७८ 

लसटी हिको फार्नि ववि 
अन सार भ क्तानी ददन िाँकी 
रकम (२०७६/०७७ को 
भ क्तानी िाकँी)   अन्र् ३११११  प नननमायि N/A १  ० ० ६८६.९०७ 

६८६.९
०७   

३७९ 

लसटीहिको छानाको पानी 
कटाउने गटर ननमायि 
(२०७६/०७७ को भ क्तानी 
िाँकी)   अन्र् ३११६१  प नननमायि N/A १  ० ० ९१.२३३ 

९१.२३
३   

३८० 

लसन्द रेखोिा र्नार लिक्फ्टङ 
लसचंाई वसन्तप र   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

३८१  

लसमि खेत क िो लसचंाई 
ममयत र्ोजना   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

३८२ 

लससा खेत क िो लसचंाई 
ममयत   अन्र् ३११५५ कृवष N/A १  ० ० १०० १००   

३८३ सौर्य उजाय प्रबिधध जडान   अन्र् २२२२१  

जिश्रोत 

तथा 
लसचंाई N/A १  ० ० ३०० ३००   
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३८४ 

हल्ड ङग खानेपानी टर्ाङकी 
ममयत   अन्र् ३११५६ 

खानेपानी 
तथा 
सरसफाई N/A १  ० ० १०० १००   

३८५ हेलिप्र्ाड ननमायि   अन्र् ३११५९ पर्यटन N/A १  ० ० ५० ५०   

३८६ 

हाट िजार व्र्वस्थापन 
(देवघाट-१ ,५)   अन्र् २२५२९ कृवष N/A १  ० ० ४०० ४००   

३८७ 

हाि भएका फिफूि नसयरी 
क्षमताको अलभवदृ्धध   अन्र् २२५२२ कृवष N/A १  ० ० २०० २००   

३८८ दहउँदे घाँस ववतरि   अन्र् २२५२२ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   

३८९ होम स्टे प्रवद्यधन कार्यक्रम   अन्र् २२५२२ पर्यटन N/A १  ० ० २०० २००   

३९० 

होम स्टेमा स्थानीर् जातको 
क ख रा चल्िा ववतरि तथा 
अलभम णखकरि   अन्र् २२५२९ 

पश पन्छी 
ववकास N/A १  ० ० २०० २००   

क ि जम्मा ६४०० ० 

४१७७४१.
५३५९ 

४२४१४
१.५३५

९   
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, तनह ँ 

संधर्त कोर्बाट बबननयोजन हुने अनुमानको खर्ष सशर्षकगत र श्रोतगत बबबरण 

आ.व. : २०७७/७८ 

रकम रू. हजारमा 

शीर्षक स्रोत ननकासा बबधि 
२०७७/७८ 

कुल बजेट संघीय सरकार प्रदेश सरकार अन्तररक श्रोत 

८०४३८५०४३०० देवघाट गाउँपालिका, तनह ँ ४२४१४३ २७११०० २२१४७ १३०८९६ 

८०४३८५०४१०१  देवघाट गाउँपालिका २२३४१८ ७६००० २२१४७ १२५२७१  

२११११  पाररश्रलमक कमयचारी १९२८९ ० ० १९२८९ 

  

राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद १८८०० ० ० १८८०० 

  आन्तररक श्रोत नगद ४८९ ० ० ४८९ 

२१११२ पाररश्रलमक पदाधधकारी ६५०० ० ० ६५०० 
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राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद ३००० ० ० ३००० 

  आन्तररक श्रोत नगद ३५०० ० ० ३५०० 

२११२१ पोशाक 

राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद ७५० ० ० ७५० 

२११२२ खाद्र्ान्न आन्तररक श्रोत नगद १६० ० ० १६० 

२११२३ औषधीउपचार खचय आन्तररक श्रोत नगद १०५ ० ० १०५ 

२११३२ महंगी भत्ता 
राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद २००० ० ० २००० 

२११३४ कमयचारीको िैठक 
भत्ता 

राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद ३०० ० ० ३०० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन 
तथा प रस्कार आन्तररक श्रोत नगद ७७ ० ० ७७ 

२११३९ अन्र् भत्ता १६२५ ० ० १६२५ 

  

राजस्व िाँडफाँड - प्रदेश 
सरकार नगद ३८६ ० ० ३८६ 

  आन्तररक श्रोत नगद १२३९ ० ० १२३९ 
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२११४१ पदाधधकारी िैठक 
भत्ता आन्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० 

२११४२ पदाधधकारीअन्र् 
स बिधा आन्तररक श्रोत नगद ३३६६ ० ० ३३६६ 

२१२१९ अन्र् सामाक्जक 
स रक्षा खचय 

राजस्व िाँडफाँड - 
संघीर् सरकार नगद ३०० ० ० ३०० 

२१२२१ पदाधधकारी 
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