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भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 

देवघाट गाउँपालिकाको वालषयक नीलत, कार्यक्रि 

तथा बिेट,  

२०७६ 
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देवघाट गाउँपालिकाको वालषयक नीलत, कार्यक्रि तथा बिेट  

२०७६ 

 
गाउँसभाबाट स्वीकृ  लिल ः २०७६/०३/३० 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७६/०४/०५ 
खण्ड १ पररचर् र सिीक्षा 

१.१. पृष्ठभूिी 

नेपािको पलििाञ्चि लवकास के्षत्र अन्तगि  गण्डकी अञ्चिका ६ लजल्लाहरु िधे्य  नहँ लजल्ला पलन एक हो । 

सिून्द्र स हवाट नू्यन ि १८७ देखख २१३४ लिटरको उचाईसम्म  रहेको छ । नेपाि राज्यको केन्द्र भागिा 

अवखथथ   नहँ लजल्लाको आफ्नै ऐल हालसक िहत्व रहेको छ ।  नहँ लजल्लाको नािाकरण सम्बन्धिा 

हािसम्म कुनै बैज्ञालनक  थ्य फेिा नपरे ा पलन र्हाँका गाउँहरु जसै्ः िानहँ, लकहँ, काहँ आलदको अन्त्यिा 

हँ आउने नािको प्रभाव परेकोिे र्सको नाि  नहँ रहन गएको िालनन्छ । आध्याखिक कथन अनुसार 

 नहँसुर र िानहँिा क्रिशः  नहँनु र िानहनु (लचउँडो ठूिो र सानो) भएका ऋलषिे  पस्या गरेका हनािे 

भाषािा अपभं्रस भएका ऋलषिे  पस्या गरेका हनािे भाषािा अपभं्रस भई  नुहनुबाट र्स लजल्लाको नाि 

“ नहँ” रहन गएको लकम्बदन्ती छ । र्सै गरी  नहँसुरिा रहेका  ीन वटा उच्च थुम्काहरु ( ीनथुम्की) िाई 

 त्कािीन राज्यकाििा लत्र ुङ्ग भलनन्थ्यो । त्यसै वाट पलछ अपभं्रस भै  नहँ नािकरण रहन गएको पलन 

अनुिान गररन्छ । 

नेपािको संलवधान (२०७२) बिोलजि नेपाि सरकारिे थथानीर् लनकार्हरुको पुनसंरचनाको िालग गठन 

गरेको उच्च स्रीर् आर्ोगिे २०७३ पुष २२ िा नेपाि सरकारिाई बुझाएको प्रल वेदन नेपाि सरकारिे 

पररिाजिन गरी २०७३ फागुन २७ ग ेबाट थथानीर्  ह िागू गने लनणिर् अनुसार र्स  नहँ लजल्लाको 

सालवकका गा.लव.स.हरु कोटा, बैदी, लछपलछपे र देवघाट गालवसिाईि सिार्ोजन गरी देवघाट गाउँपालिका 

गठन गररएको हो । सिावेश भएका सालवकका गालवसहरु िधे्य देवघाट गालवसिाई दुई वटा वडा, सालवक 

कोटा गालवसको १, २, ३, ८ र ९ गरर एक वडा, सालवक कोटा गालवसको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ र सालवकको 

वैदी गालवसको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा गरर एक वडा र सालवक लछपलछपे गालवसिाई एक वडा गरर जम्मा ५ 

वटा वडािा लवभाजन गररएको छ । गाउँपालिकाको जम्मा के्षत्रफि १५९ वगि लकिोलिटर रहेको छ भने र्सको 

लसिानािा पूवििा आँबुखैरेनी गा.पा. र लच वन लजल्ला, पलिििा ऋलषङ्ग गा.पा. र नविपरासी लजल्ला, उत्तरिा 

ऋलषङ्ग, बखिपुर, आँबुखैरेनी गा.पा. र व्ाँस न.पा. र दलक्षणिा नविपरासी र लच वन लजल्ला रहेको छ । 

केन्द्रीर्  थ्याङ्क लवभाग रालरि र् जनगणना २०६८ अनुसार र्स गाउँपालिकाको जम्मा घरधुरी ३४३५ र जम्मा 

जनसंख्ा १६१३१ िधे्य पुरुष ७४८४  र िलहिा ८६४७ रहेको छ । 

वडा लवभािन 

वडा नं. सिावेश भएका सालवक गालवसहरु सालवक वडा नं. कैलिर्त 

१ कोटा १-३, ८ र ९  

२ 
वैदी ४ – ९  

कोटा ४ - ७  

३ लछपलछपे १ – ९  



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                   खण्डः ३,                  संख्ाः ११,                लिल ः २०७६/०४/०५ 

 

 

3 देवघाट गाउँपालिकाको वालषिक नील , कार्िक्रि  था बजेट, २०७६ 

४ देवघाट १, ३, ६ – ९  

५ देवघाट २, ४ र ५  

   

ऐलतहालसक िहत्व  

र्स गाउँपालिकािा पने देवघाट धाि परापूविकाि देखख पलवत्र ल थि थथिको रुपिा पररलच  रहेको छ । 

धििशास्त्रिा उले्लख भए अनुसार र्स भूलििा परापूविकाििा देव ाहरु बसोवास गनुिभएकोिे र्स पलवत्र 

भूलिको नाि देवघाट रहन गएको हो भलन उले्लख गररएको छ । लहन्दु धिि शास्त्रिा उले्लख गररए अनुसार 

चारधाि के्षत्र स्नान गरेर र्स ल थििा स्नान् गररएको छैन भने िानव लजवन व्थि हने साथै अन्यत्र ल थि नगई र्स 

ल थििा िात्र स्नान् गरेिात्र पलन चारधाि ल थि गए बराबरको पूण्य प्राप्त हन्छ भलन शास्त्रिा उले्लख गररएको 

भेलटन्छ । र्स्ो पलवत्र ल थिथथििाई केन्द्र लवन्दु बनाएर गठन गररएको र्स गाउँपालिकाको प्राकृल क, 

ऐल हालसक धालििक सौिर्ि ािे भररपूणि नगरीको लवकासको गुरुर्ोजनािा धालििक पर्िटन के्षत्रको ठूिो 

भूलिका साथै िहत्वपूणि के्षत्र ओगटको देखखन्छ । लवदेशी पाहनाको िालग देवघाट नदीिा लवलभन्न िनोरञ्जन 

लिने वोटीङ डुङ्गाहरु राखखएका छन । लहिािवाट लवलभन्न नलदहरु लिलसएर बगै्द आएको लचसो सुिर पलवत्र 

र्स नदीको पानीिा वोटीङ्ग गदै िनोरि प्रकृल क हररर्ािी जंगिको दृश्य अविोकन गनि पाउनु पर्िटकको 

िालग धेरै िहत्वपूणि थथान रहेको छ । र्स भूलििाई िानव लनलिि  श्रो  र साधनिे लसंगानि सकेिा र्सको 

िहत्व लवश्विा एकै िात्र ल थिथथि हने पररकल्पना देखखन्छ । 

 

१.१. सिीक्षा 

१.२.१. लवद्यिान अवस्थाको सिीक्षा 

सबि पक्ष 

• गाउँपालिकाको सडक संजाि लवकास हने क्रििा रहेको ।  

• प्राकृल क श्रो  साधनहरुको प्रचुर िात्रािा उपर्ोग गरी गाउँपालिकाको आलथिक के्षत्रिा अलभबृखि 

ल्याउन सलकने । 

• लवकासका पूवािधारहरुको लवस्ार गरी थथानीर् जन ाहरुको साविजलनक सेवा प्रवाहिा सहज ा हने 

अवथथा रहेको ।   

• थथानीर् िौलिक किा संसृ्कल को प्रवििन र लवकास िाफि   जन ाहरुको लदगो लवकासका िालग 

आधार  र्ार गनि सलकने ।  

• नदीहरुिा रर्ाखिङ व्वसार्, ररसोटिहरुको संचािन  था साहलसक पर्िटनका िालग पर्ािप्त 

ठाउँहरु रहेको । 

• देवघाट के्षत्र लहन्दुहरुको पावन पुण्य भूलि भएकोिे धालििक पर्िटन प्रवििन गनि सलकने प्रचुर 

सम्भावना भएको ।   

कििोर पक्ष 

• भौगोलिक लवकट ा 

• सािालजक  था आलथिक लवपन्न ा  

• आन्तरीक श्रो को नू्यन ा 
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• वेरोजगारी  था अधि वेरोजगारी अवथथा 

• सडक  था र्ा ार्ा  पहंचको किी 

• प्रालवलधक  था िानलवर् संसाधनको उपर्ोगिा किी 

• लवकासिा लनजीके्षत्रको नु्यन सहभालग ा 

• जनसहभालग ा जुटाउन कठीन 

• र्थाखथथल वादी सोच 

 

अवसर/चुनौलतहरु 

• भौगोलिक लवलवलधकरण 

• उपिव्ध स्रो  पररचािन  था व्वथथापन  

• िागको आधारिा लवद्रु्  सेवाको लवस्ार 

• लवकासिा िाग  सहभालग ा, जनसहभालग ा प्रवििन 

• कृलष  था पशुजन्य वसु्हरूको व्वसालर्करण, लवलवलधकरण, बजारीकरण 

• पर्िटन पूवािधार लवकास  था पवििनको उपिब्ध ा  

• कृलष  था पशु के्षत्रको लवकास एवं व्वसालर्करण, लवलवलधकरण, बजारीकरण 

• वन जंगि  था जडीवुटीजन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपर्ोग  

•  रकारी, फिफूि खे ीका िालग उपरु्क्त भौगोलिक खथथल  हावापानी र िाटो 

• िाहरी पािनको सम्भाव् ा 

• थथानीर् कच्चा पदाथि आधारी  साना  था घरेिु उद्योग लवकासको राम्रो सम्भावना 

• प्राकृल क र संसृ्कल को  पर्िटलकर् के्षत्रको रूपिा लवकास गनि सलकने खथथल  

• सहकारी ाको िाध्यिबाट सािालजक  था आलथिक लवकास गनि सलकने सम्भावना । 

• उद्यिलशि ाको प्रवििन 

• होि से्टको राम्रो सम्भावना ।  

• से ी, लत्रशुिी र कािीगण्डकी नदीिा Rafting र Motor Boat को सम्भावना भएको ।  

 १.२.२ चािु आ.व.को नीलत तथा कार्यक्रिको सिीक्षा  

चािु आलथिक वषि २०७५/०७६ िा देवघाट गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका िहत्वपूणि कार्िहरु र 

गाउँपालिकािे  के्षत्रग  रुपिा सम्पादन गरेका िहत्वपुणि कार्िहरुः 

क) आलथयक के्षत्रः 

१. पर्यटनः 

• देवघाट वडा नं. १, २, ४ र ५ िा गरी ६ वटा होि से्ट सञ्चािन भएको ।  

• पर्िटन प्रवििनका िालग पर्िटन गुरुर्ोजना सम्पन्न भएको र देवघाट १ छरछरे झरना र 

घण्टाचुिी, देवघाट २ खाले्ट पाकि  र कोटवैदी कृलष अनुसन्धान केन्द्र, देवघाट ४ िा सांसृ्कल क 

संग्रहािर् अध्यर्न सम्पन्न भएको छ ।  

• छरछरे झरना, घण्टाचुिी, खाले्ट पाकि  लनिािणालधन रहेको ।  

• पर्िटन गुरुर्ोजना  जुििा गररएको छ ।  
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२. कृलषः 

• लवषादी रलह  अगािलनक खे ीिा जोड लदईएको ।  

• IPM कृषक पाठशािा देवघाट ५ झारखानीिा सम्पन्न ।  

• साना लसंचाई आर्ोजना कार्िक्रि १, २ र ३ िा सञ्चािन ।  

•  रकारी लकट लव रण कार्िक्रि ५ वटै वडािा सञ्चािन ।  

• उन्न  साधन वािी लबउ र कििी फिफूि लवरुवा लव रण कार्िक्रि ५ वटै वडािा सञ्चािन  

• सुन्तिा, आँप, लिची बगैंचा सुदृढीकरण कार्िक्रि ५ वटै वडा िा सञ्चािन 

• भकारो सुधार कार्िक्रि १ र ४ वडािा सञ्चािन ।  

• िौरी घार  था से्प्रर्र लव रण कार्िक्रि ५ वटै वडािा सञ्चािन ।  

• सबै वडाका टोि लवकास संथथाहरु अन्तगि  कृषक सिुह गठन कार्िक्रि सम्पन्न ।  

• कृलष अनुसन्धान केन्द्र लनिािणालधनिा रहेको ।  

३. पशु स्वास्थ्यः 

• ४ वटा बाख्रा पकेट के्षत्रिाई प्रोत्साहन, प्रवििन र सहर्ोग गररएको ।  

• पशु उपचार र पशु आहार लवकास कार्िक्रि सवै वडािा सञ्चािन गररएको ।  

• ४९६० नू्य हेम्सार्र जा को कुखुरा चल्ला लव रण गररएको । 

• ४ वटा उन्न  जा को बोका लव रण गररएको ।  

• कृलत्ति गभािधान सेवा उपिब्ध गराईएको ।  

• पशु स्वास्थ्य लशलवर सञ्चािन गररएको ।  

• बलडजो क्यासे्टक्रटर लव रण कार्ि गररएको ।   

४. सहकारीः  

• सहकारीको स्वीकृ  अनुगिन गररएको र क्षि ा लवकास कार्िक्रि गररएको ।  

५. रोिगार प्रवर्द्यन र गररबी नू्यनीकरणः 

• स्वरोजगार उद्यि लवकास कोषबाट व्वसार्को िालग ऋण प्रवाह गररएको । प्रधानिन्त्री 

रोजगार कार्िक्रििाई प्राथलिक ाका साथ कार्ािन्वर्न गररएको ।  

• रोजगार प्रवििन  था गररबी नु्यनीकरण कार्िक्रि सञ्चािनिा रहेको छ ।  

६. उद्योगः 

• घरेिु  था साना उद्योग लवकास सलिल  दिौिीसँग सिन्वर् गरर पञे्ज बाजा लव रण ।  

• लसिाई कटाई  ालिि र र्ािक र ह्ांगर लनिािण  ालिि सम्पन्न भएको ।  

७. सहकारीः 

• ११ वटा सहकारीका पदाधीकारीहरुिाई सहकारी लशक्षा  ालिि सम्पन्न ।  

• उद्योग  था उद्यिलशि ा लवकासको िालग रु्वा स्वरोजगार उद्यि कोष थथापना भएको छ ।  

• बेरोजगार रू्वाहरुको  थ्यांक संकिन गरर देवघाट गाउँपालिकालभत्र रहेको समु्पणि 

रु्वाहरुिाई िलक्ष  गरर उद्यिलशि ा लवकास र लवलभन्न लसपिुिक  ालििहरु सञ्चािन 

गररएको छ ।  

ख) सािालिक के्षत्रः 

१. लशक्षाः 
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• शैलक्षक गुणस्र वृखि हने गरर लवलभन्न कार्िक्रि,  ालिि सञ्चािन  गररएको छात्राको पढाई 

लनरन्तर ािा सहर्ोग पुर्ािउन Sanitary Pad लव रणिाई लनरन्तर ा लदईएको । ३ कक्षाको 

स्र िापन परीक्षा सञ्चािन गररएको । लवद्यािर्िा अल ररक्त लक्रर्ाकिाप सञ्चािन गनि 

सुझाव, प्रोत्साहन गररएको । किजोर लवद्यािर्हरुको सरसफाई  था रंगरोगनिा रकि 

उपिब्ध गराईएको । 

• लशक्षा इकाई ििि  र सञ्चािन ।  

• NEGRP  ालिि सञ्चािन १० लदने (२ सिुहिा गरर) 

• लवद्यािर् भवन लनिािण (पावि ी िा.लव. देवघाट-१, कािीगंगा िा.लव. देवघाट-२, रालरि र् 

आधारभू  लवद्यािर् देवघाट-४ र बज्रर्ोलगनी िा.लव. देवघाट-५) 

• लवद्यािर् अनुगिन  था लनररक्षण सम्पन्न ।  

• लवलभन्न लवद्यािर्हरुिा रङ्ग रोगन  था लशक्षा िुिक िहावाणीहरु िेखाई र िञ्च लनिािण, िा.लव. 

िा संलग  कक्षा सञ्चािन, बाि लवकास स.का.हरुिाई  ालिि र फलनिचर, जस्ापा ा, गेट 

लनिािण र भवन लनिािण गररएको छ ।   

• आधारभु   था िाध्यलिक लशक्षािाई गुणस्ररर् र प्रभावकारी बनाउन लवद्यािर् सुधार 

र्ोजना गररएको छ।  

• गाउँको शैलक्षक गुणस्र बृखििा सहर्ोग पुर्ािउने गरी कार्िक्रिहरु संचािन गररएको छ  । 

• देवघाट ३ लछपलछपेिा श्री बािकेश लन.िा.लव िा िा.लव.कक्षा सञ्चािन र देवघाट ४ 

काफिडाँडािा श्री रालरि र् प्रा.लव.िाई ६ कक्षा सञ्चािनको िालग अनुदान उपिब्ध गराइएको 

छ ।  

२. स्वास्थ्यः 

• देवघाट १ कोटािा स्वास्थ्य चौकी भवन लनिािणालधन रहेको र २ वटा सािुदालर्क स्वास्थ्य 

केन्द्र भवन लनिािण भएको छ ।  

• लवद्यािर् स्वास्थ्य लशक्षा कार्िक्रि सञ्चािन गररएको ।  

• स्वास्थ्य सेवाको गुणस्र वृखि र सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन लनःशुल्क स्वास्थ्य लशलवर 

सञ्चािन र सबै वडािा सुगर सलह  स्वास्थ्य चेक  जाँच घुखि लशलवर सञ्चािनको साथै 

औषधीको अभाव हन नलदईएको, खोप, गाउँघर खिलनक, पररवार लनर्ोजन, पोषण 

कार्िक्रि, कुष्ठ रोग कार्िक्रि,  क्षर्रोग कार्िक्रि, सुरलक्ष  गभिप न सेवा, २४ सै घण्टा वलथिङ्ग 

सेन्टर सेवा जस्ा सेवािाई प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गररएको ।  

• घुखि लशलवरिा १०५० जनािाई रक्तचाप र सुगर जाँच गररएको ।  

३. िलक्षत वगय कार्यक्रिः 

• िलहिा, बािबालिका, अपाङ्ग, दलि , अल्प संख्क र लपछलडएका वगिको क्षि ा वृखि 

सम्बन्धी लवलभन्न कार्िक्रि सञ्चािन गररएको ।  

• डाक्टर सलह को प्रालवलधक टोिी वडा  था टोििा गई अपाङ्ग व्खक्त प्रिालणकरण गरर 

अपाङ्ग पररचर् पत्र लव रण गररएको ।  

• वा ावरण िैत्री, बाििैत्री, िलहिािैत्री, अपांगिैत्री जस्ा कार्िक्रिहरुिाई प्राथलिक ाका 

साथ अगाडी बढाइएको छ ।  
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• िलक्ष  वगिहरुको दलि , िलहिा, अल्पसंख्क/लपछडा, बाि, अपाङ्गहरुको वडा स्रीर् र 

गाउँपालिका स्रीर् सञ्जाि गठन भएको छ ।  

• िलहिाहरुको सशखक्तकरणको िालग िोक सेवा  र्ारी कक्षा सञ्चािन गररएको छ ।  

४. खेिकुदः 

• देवघाट १ कोटा, देवघाट-२ खाले्ट र देवघाट-५ भजिन खोिािा रंगशािा लनिािणालधन रहेको 

।  

• िाग भई आएका भलिबि खेििैदानहरु सम्पन्न भएको छ ।  

• देवघाट खेिकुद सलिल  र उद्योग वालणज्य संघको गठन भएको छ ।  

ग) पूवायधार के्षत्रः 

१. गाउँ र्ा ार्ा  गुरुर्ोजना  जुििा गररएको छ ।  

२. गाउँपालिका कार्ाििर्का िालग भौल क साधनहरुको व्वथथापन गररएको छ । 

३. सडक सञ्जाि नजोलडएको थथानहरु खाले्ट-िास्दी र गाईघाट-लसंच्याङ सडक सञ्जाि 

जोलडएको छ भने वडा नं. ३ वडा कार्ाििर् देखख साराङघाट सडक खण्ड लनिािणालधन र 

शालिग्राि कररडोर िागिको बञ्चरे पहाड लनिािणालधन अवथथािा रहेको छ ।  

४. सबै वडाहरुिा रहेको सडकहरुिाई ििि  सम्भार र देवघाट २ कराँलदपिा सडक बाटो पुगेको 

छ ।  

५. देवघाट १ छरछरे झरनािा लपकलनक थथिको िालग लनिािणालधन अवथथािा रहेको छ ।  

६. देवघाट ५ िा बसपाकि  बनाउने कार्ि शुरु भएको छ ।  

७. देवघाट १ कोटािा चक्रपथ लनिािण गररएको छ ।  

८. आवश्यक ा अनुसार लवलभन्न चौ ारी र िखिरहरुको ििि  र सािुदालर्क भवनहरुको लनिािण 

भएको छ ।  

९. देवघाट ३ ङाल्दीघाटिा लहउँदे पुिको लनिािण गररएको लथर्ो ।  

१०. गाउँपालिकािा सडक गुरु र्ोजना बनाउने क्रििा रहेको छ ।  

११. भवन संलह ा २०७४  जुििा गररएको छ ।  

१२. ग्रालिण लवद्रु्ल करणिा जोड लदइएको लथर्ो ।  

१३. भवन संलह ा, २०७४  जुििा गररएको छ ।  

१४. ग्रालिण लवद्रु्ल करणिा जोड लदइएको लथर्ो ।  

१५. सडक सञ्जाि नजोलडएको देवघाट-साउने-क ािप-फोसे्रपानी नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने कार्ि शुरु 

भएको ।  

१६. शालिग्राि कररडोर नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने कार्ि अगाडी बढाईएको र बन्चरे पहाड खोल्ने क्रििा 

रहेको ।  

१७. लसंच्याङ्ग-दुईघरे-सावािङ्ग-पािािङ्ग नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने कार्ि शुरु भएको ।  

१८. वडा नं. २ र ४ को वडा कार्ाििर् भवन लनिािणको प्रलक्रर् अगाडी बढेको ।  

१९. गाउँपालिका  लसटी हि लनिािणालधन रहेको र देवघाट ५ िा हाट बजार भवन लनिािण भएको ।  

२०. २६ लक.लि. नर्ाँ टि र्ाक, १४८ लक.लि. स्रोन्न ी, १७५ लक.लि. सडक ििि  भएको छ ।  
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२१. खानेपानी र्ोजना  फि  ५ वटा नर्ाँ खानेपानी आर्ोजना लनिािण र १५ वटा खानेपानी र्ोजन 

ििि  गने कार्ि भएको छ ।  

घ) वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापनः 

१. लवपद जोखखि नू्यलनकरण  था व्वथथापन गनि बनेको ऐन, २०७६  जुििा भएको र सो अनुसार 

लवपद व्वथथापन सलिल  गठन भएको ।  

२. गाउँपालिका लभत्र आप कालिन लवपद सािग्रीहरु उपिब्ध केन्द्र लनिािण भएको ।  

३. लवपद कोषको थथापना  भएको छ ।  

४. फिफूि र घाँस, कलफ र अन्य हररर्ािी बढाउने र पलहरो रोके्न  था काठ पलन हने प्रकृल का 

३० हजार भि बढीको वृक्षारोपण भएको ।  

५. ५ वटै वडा पूणि सरसफाई उनू्मख वडा घोषणा ।  

६. ८१४ वटा चपी लनिािण भएको ।  

७. १८३४ वटा थल्याप लनिािण भएको ।  

८. २३१९ वटा डस्टलवन लव रण भएको ।  

९. १७८९ वटा लफल्टर लव रण भएको ।  

१०. १५ वटा खानेपानी र्ोजनािा खानेपानी र्ोजना िागू भएको ।  

११. १० वटा लवद्यािर्िा हा  धुने थथान लनिािण गररएको ।  

१२. २३ जना उते्प्ररकहरुिाई  ालिि  था पररचािन गररएको ।  

१३. ६८ वटा खानेपानी र्ोजनाको पानी पररक्षण गररएको ।  

१४. लवद्यािर् सफाई सम्बन्धी  ालिि सञ्चािन भएको ।  

१५. पानी सुरक्षा  ालिि सम्पन्न गररएको ।  

१६. सुनौिी हजार लदनका आिाहरुका िालग  ालिि लदईएको ।  

१७. २२११ वटा भाँडा सुकाउने  टाँड लनिािण भएको ।  

१८. िाग भई आएका श्रो िे पुगे सम्मका खानेपानी र्ोजनाहरु सम्पन्न भएको ।  

१९. स्वच्छ खानेपानी आपूल ििाई प्राथलिक ािा राखी लवलभन्न कार्िक्रि संचािन गररएको छ ।  

२०. लवपद व्वथथापन सलिल  गठन भएको  था लवपद व्वथथापन कोष थथापना भएको छ ।  

२१. प्राकृल क स्रो  व्वथथापनको अध्यर्न भईरहेको छ ।  

 

ङ) संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः 

१. समू्पणि वडाहरुिा वडा सलिल  कार्ाििर्को थथापना गरी कार्िरम्भ गररएको छ  । 

२. गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िा CC Camera, लवद्रु्ल र् नागररक वडापत्र (Digital Citizen 

Charter) व्वथथा गररएको छ । वडा कार्ाििर्हरुिा इन्टरनेटसलह को व्वथथापन गरर सेवा 

प्रवाह गने कार्ि भैरहेको छ  भने ५ नं. वडा कार्ाििर्िाई ििि  सुधार गररएको छ  भने वडा 

नं. ५ िाई निूना वडा कार्ाििर् थथपना गरी लवस्ारै अन्य वडा कार्ाििर्हरुिा पलन लवस्ार 

गररनेछ जसै्ः Thumb Attendance, CC Camera .   
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३. सािालजक सुरक्षा भत्ता वैलकङ्ग  प्रणािीिाफि   लव रणको व्वथथा गररएको छ भने वडा नं. १ 

र ४ िा सम्बखन्ध  वडािा नै गई लव रण गने व्वथथा लििाईएको छ र घटना द ाि कार्ि वडा 

नं. १ र ५ िा अनिाइनिाफि   व्वखथथ  गररएको छ ।  

४. आर्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि पेखि शून्यको नील  लिई कािका आधारिा भुक्तानी प्रणािी 

अविम्बन गरी आर्ोजना थथििा नै रकि लनकासी खचि प्रणािीिाई पारदशी वनाउने प्रर्ास 

गररएको छ ।  

५. सुशासन प्रवद््रधनका िालग सूचना अलधकारी,गुनासो सुने्न अलधकारी  ोकीएको छ भने नागररक 

वडापत्र  था उजुरी पेलटकाको प्रवन्धको व्वथथा भैरहेको छ । 

६. आर्ोजनाको भुक्तानी गदाि साविजलनक िेखापरीक्षण, उपभोक्ता सलिल िा सिावेलश ा, िाग  

अनुिान अनुसारको कार्ि िूल्यांकन एवं कार्ि सम्पन्न प्रल वेदन िाई िुख् आधार वनाइएको 

छ । 

७. लसंहदरबारको अलधकार घर-घरिा भने्न नारािाई पूणि ा लदन एलककृ  नागररक सेवा केन्द्रको 

व्वथथा गररएको छ ।  

८. गाउँपालिकाको वेभसाईट र ईिेि (Website and E-mail) सञ्चािन आएको छ ।  

९. िोबाइि एप्स सञ्चािन जसको िाध्यिबाट नागररक वडापत्र, जनप्रल लनलध  था 

कििचारीहरुको सम्पकि  नम्बर सबैको िोबाईििा सलजिै हेनि सलकने । (जसको िालग एन्ड्ि ोइड 

िोबाइिको पे्ल स्टोरिा गई “Devghat Rural Municipality” टाईप गरर देवघाट 

गाउँपालिकाको िोबाईि एप्स डाउनिोड गनि सलकनेछ ।) 

१०. जनप्रल लनलध र कििचारीहरुको क्षि ा लवकास प्रलशक्षण कार्िक्रि सम्पन्न ।  

११. व्खक्तग  घटना द ाि  था सािालजक सुरक्षा व्वथथापन सुचना प्रणािी (VERSP-MIS 

System) िा रहेको ।  

१२. सबै वडाहरुिा एलककृ  नागररक सेवा केन्द्र थथापना र सेवा शुरु ।  

१३. सेवाग्राहीिे सलजिै कििचारी लचनेर काििा सहज ा होस भनेर सबै कििचारीहरु पोशाक र 

पररचर्-पत्रिा कार्ाििर्िा उपखथथ  हनु पने व्वथथा गररएको ।  

१४. देवघाट गाउँपालिका वडा नं. २, ३ र ४ िा देवघाट गाउँपालिकाको चौिालसक साविजलनक 

सुनुवाई गररएको छ । 
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आ.व. २०७६/०७७ को नीलत तथा कार्यक्रि 

२.१. सोचः "हाम्रो देवघाट, सिृि देवघाट" भने्न िुि नारािाई सफि पानि रोजगारी सृजना  था दीगो लवकास 

कार्िक्रिको िक्ष्य सलह  गररलव नू्यलनकरण गरी सिृि देवघाट गाउँपालिका लनिािण गने ।  

िक्ष्यः प्राकृल क श्रो  साधन र िानवीर् पँूलज पररचािन गरी आलथिक सािालजक पूवािधार  र सांसृ्कल क 

के्षत्रको लवकास गरी जन ाको आर्स्र लवकासशीि गाउँको  हिा पुर्ािउने । 

उरे्द्श्यहरु 

• आलथिक लवकास  फि  व्ावसालर्क कृलष प्रणािी, उद्योग धिा एवं कि-कारखानाहरु, आन्तररक  था 

वाह् पर्िटन सम्बखन्ध प्रवििनािक कार्िक्रिहरु अगाडी वढाउनुका साथै सहकारी एवं लवलत्तर् 

के्षत्रहरुिाई र्स  फि  आकलषि  गरी गाउँपालिकावासीको आर्स्रिा वृखि हने प्रकृल का कार्िक्रिहरु 

संचािन गने । 

• सािालजक लवकास अन्तगि  लशक्षा,स्वास्थ्य, खानेपानी  था सरसफाई जस्ा आधारभू  लवषर्िाई उच्च 

प्राथलिक ािा राख्दै हाम्रो िोक संसृ्कल  सालहत्य एवं परम्परािाई जगेनाि गनुिका साथै रु्वा वगििाई 

उद्यिशीि ा, खेिकुद एवं िनोरञ्जन  फि  आकलषि  गरी लवकासको िूि प्रवाहिा ल्याइने छ  भने 

गाउँपालिकाका सवै गल लवलधहरुिा िैंलगक  था सािालजक सिावेशीकरणिाई आधार िानी 

प्राथलिक ाका साथ कार्िक्रिहरु संञ्चािन गने । 

• लवग का वषिहरु र चािु वषििा अधुरा रहेका र्ोजना  था कार्िक्रिहरुिाई पूरा गनि उच्च प्राथलिलककरण 

लदईनेछ ।  

• चािु आ.व.का िहत्वपूणि नील   था कार्िक्रि पूरा हने गरर लनरन्तर ा लदइनेछ र अन्य नील   था 

कार्िक्रिहरु थप गररएको छ ।  

• पूवािधार लवकास अन्तगि  थथानीर् स्रका सडक पुि पुिेसा, झोिुङे्गपुि, पक्की पुि एवं लसंचाई र सञ्चार 

जस्ा कार्िक्रिहरुिा िगानी बढाई दीगो भौल क लवकास फि  गाउँपालिकािाई उनु्मख गराइने छ । 

त्यसैगरी एउटा सुलवधा सम्पन्न व्वखथथ   गाउँपालिकािाई लवकास गनि भवन लनिािण  था शहरी लवकास 

सम्वन्धी िापदण्डको ििि र उदे्दश्य लवपरर  नहने गरी त्यसिाई वैज्ञालनक रुपिा पररिाजिन सलह  प्रर्ोग 

गदै नर्ाँ वस्ी लवकास सम्वन्धी कार्िक्रिहरु अगाडी बढाइनुका साथै लनिािणाधीन आर्ोजनाहरु र 

थथानीर् सरोकारवािाहरु बीच सिन्वर् गराई लनिािण कार्ििाई प्रभावकारी रुपिा सूचारु गराइनुका 

साथै वैकखल्पक उजािको सम्भावनाहरुको खोजी गरी उजाि संकट नु्यलनकरण गने  फि  सम्बखन्ध  

लनकार्सँग सिन्वर् गरी सम्भाव् ा अध्यर्नका िालग पहि गररने । साथै सडक लवस्ारिाई उच्च 

प्राथलिक ा लदई अन्य खानेपानी, लसंचाई, भवन िगार् का कार्िहरु संचािन गने ।  

• वा ावरण  था लवप  व्वथथापन अन्तगि  वन  था भू-संरक्षण, वा ावरण संरक्षण एवं जिवारु् पररव िन, 

फोहोरिैिा  था ढि व्वथथापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्वन्धी लवलवध कार्िक्रिहरु संचािन 

गररने छ भने लवप  व्वथथापनका िालग थथानीर् लवपद् जोखखि व्वथथापन र्ोजना २०७५  जुििा गरी 

र्स के्षत्रिा र्ोजनावि  वरिे नी ी  था कार्िक्रि  र् गने । र्सका साथै अन्य लनकार्सँग सिन्वर् गरी 

दक्ष जनशखक्तहरुको व्वथथापन लििाउने ।  

• संथथाग  लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन अन्तगि  कार्ाििर्को लनर्लि  कार्िहरु व्खक्तग  घटना द ाि 

गने कार्ि, कार्ाििर्को अलभिेख व्वथथापन गने कार्ि, लवलवध के्षत्रग   थ्यांक संकिन गने कार्ि सूचना 

प्रलवलधको प्रर्ोग एवं प्रवििन गने जस्ा दैलनक सेवा प्रवाहसँग जोलडएका कार्िहरुिाई सहज, सुिभ, 

पारदशी र सवैको पहँचिा रहने गरी सुधार गदै त्यसिाई संथथाग  गराउँदै िलगने छ भने गाउँको सुरक्षा 
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व्वथथा र अन्य लवलवध अनुसन्धान एवं लवकासका सम्भावनाहरुिाई सम्बखन्ध  पक्षहरुसँग सिन्वर् गरी 

अगाडी बढाइनेछ । 

• वडा नं. २ र ४ को वडा कार्ाििर् लनिािण गररनेछ भने वडा नं. १ र ५ को २०७७/०७८ िा लनिािण गररनेछ 

र वडा नं. ३ को  वडा कार्ाििर् आगािी वषििा ििि  सम्भार र स्रवृखि गररनेछ ।  

• DPR (लवसृ्  र्ोजना प्रल वेदन) भएका र्ोजनाहरुिाई प्राथलिक ा लदई १ वषििा पूरा हन नसके 

बहवलषिर् र्ोजनाको रुपिा बजेट लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

 

 २.२. वालषयक बिेट तथा कार्यक्रि तिुयिा गदाय अविम्बन गररएका प्रिुख नीलत तथा आधारहरुः 

 २.२.२. सिग्र नीलत तथा आधारहरुः 

• आलथिक लवकास र गररलव लनवारणिा प्रत्यक्ष र्ोगदान पुर्ािउने, 

• उत्पादन िुिक र लछटो प्रल फि लदने ठुिा आर्ोजनाहरुको हकिा बलढिा ३ वषि लभत्र सम्पन्न 

हने, 

• राजस्व पररचािनिा र्ोगदान पुर्ािउने,  

• सेवा प्रवाह, संथथाग  लवकास र सुशासनिा र्ोगदान पुर्ािउने, 

• थथानीर् स्रो  साधनिा आधारर  भई जनसहभालग ाका अलभवृिी गने, 

• िैंलगक सिान ा, सािालजक सिावेलशकरणको अलभवृिी हने, 

• लदगो लवकास, वा ावरण संरक्षण र लवपद व्वथथापनिा र्ोगदान पुर्ािउने, 

• सिुदार्िाई लवपद  था जिवारु् पररव िन उत्थानलशि बनाउने, 

• थथान लवशेषको संसृ्कल  र पलहचान प्रवििन गने । 

• टोि  था वडावासीहरुिे िाग गरी पठाउनु भएका सबै र्ोजनाहरु र्स गररिािर् सभाबाट पास 

गरर लवलभन्न लनकार्िा पठाईने छ साथै गाउँपालिकाको र्ोजना बैंकिा राखखनेछ ।  

 

२.२.२ के्षत्रगत नीलत तथा आधारहरु 

क) आलथयक के्षत्रः 

    रािश्वः 

राजश्व  फि  ग  आ.व. िा लिइदै आएको लवलभन्न लशषिक अनुसारको दसु्रहरु राजश्व परािशि 

सलिल को लसफाररसिा र्स सम्मालन  गाउँसभाबाट र्स चािु आ.व.का िालग पारर  भएका सबै 

कर, दसु्र, सेवा शुल्क संकिन िाई जोड लदईिने छ । आन्तररक श्रो िाई बृखि गनि गाउँपालिका 

के्षत्रलभत्र सञ्चालि  उद्योग, ब्यापार ब्यवसार्िाई द ाि गने प्रलक्रर्ा अगाडी बढाइने छ । बस्ी 

लबकास, शहरी र्ोजना  था भवन लनिािण सम्बन्धी आधारभू  िागि दशिन २०७२ अनुसार देवघाट 

गाउँपालिका के्षत्रिा लनिािण गररने भवन लनिािणको नक्सा पाश गरी राजश्व संकिन गने कार्ि 

अगाडी बढाइनेछ । सािुदालर्क वनबाट लनकासी भएका काठहरुको लनकासी कर संकिनिा 

प्रभावकारी ा बढाइनेछ ।  अन्य संभालब  श्रो हरुको खोजी गरी गाउँपालिकाको आन्तररक 

श्रो िा बृखि गररनेछ । २०७६ को श्रावण १ ग े देखख सम्पलत्त कर िागू गररनेछ ।  
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कृलष / पशु तिय ः  

1. वडा नं.-१ कोटा, वडा नं.-२ खाले्ट, वडा नं.-३ सारङ्गघाट, वडा नं. ४ ऐिुङ्ग र गाईघाट र 

वडा नं. ५ िा  रकारी पकेट के्षत्र घोषणा गररनेछ ।  

2. कृलष जलिन बाँझो रहन नलदने लवग  वषिको नील िाई लनरन्तर ा लदई प्रभावकारी 

कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

3. वडा कार्ाििर्बाट त्यस्ा खालि  र प ी जग्गाको िग  लिनेछ । 

4. खािी साविजलनक जग्गािाई नलजकको संथथासँग सिन्वर् गरर उपर्ोगिा ल्याईनेछ ।  

5. एक गाउँ एक उत्पादनको लनल  लिइनेछ ।   
6. आवश्यक ा अनुसार पशु स्वास्थ्य लशलवर र िाटो जाँच लशलवर सञ्चािन गररनेछ ।   

7. वडा नं. २, ३ र ४ िा िौरीपािन, अलििो जा को फिफूिको पकेट के्षत्र घोषणा गररनेछ ।  

8. देवघाट ४ लसंच्याङ्ग र आिडाँडािा अलम्रसो खे ी पकेट के्षत्र घोषणा गररनेछ ।  

9. चािु आलथिक वषिको बाख्रा पािन पकेट के्षत्र र थप बाख्रा पािन पकेट के्षत्रको नािकरण 

गररनेछ ।   

10. कृलषिाई आलथिक लवकासको िेरुदण्डको रुपिा लवकास गनि एक गाउँ एक उत्पादन  था 

पकेट के्षत्रको लवकास गने नील  लिइने छ । 

11. हानीकारक लकटनाशक औषधीको अत्यालधक प्रर्ोग गरी कृलष उत्पादन गररने व ििान 

प्रवृल िाई लनरुत्सालह  गरी र्सका िालग सिूहिा अगािलनक खेल  गने लकसान सिुह, 

सहकारीिाई जैलवक िि बनाउने  ालिि, लवउिा अनुदान एवं अगािलनक उत्पादनको 

पलहचान सलह  बजारीकरणिा सहर्ोग गरर चािु आ.व. को नील िाई आगािी आ.व. िा 

पलन लनरन्तर ा लदइनेछ ।  

12. लसंचाईका िालग नहर एवं कुिोहरुको ििि  संभार गने कार्ििाई बजेट व्वथथा गररनेछ । 

13. अगािलनक खेल  पिल को प्रचारप्रसारको िालग आवश्यक सहर्ोग पुर्ािइने छ । 

14. जलडबुटीको व्ावसालर्क खे ीको लवकास र लवस्ारको िालग कृषक सिुह, जडीबुटी 

सहकारी संथथािाई आवश्यक सहर्ोग गररनेछ र कृलष  था पशु लवकासिा गैर सरकारी 

संघ संथथासँग िाग  सहभालग ा गररनेछ ।   

15. एक वडा एक प्रालवलधकको व्वथथा गररनेछ ।  

16. कार्ि सम्पादन स्र राम्रो भएको गै.स.स. सँग आवश्यक ा अनुसार साझेदारी/िाग  

सहभालग ा गररनेछ ।  

17. देवघाट – ५ वसपाकि  छेऊिा कृलष  था पशु हाट-बजार प्रते्यक शुक्रबारको लदन सञ्चािन 

गररनेछ र सोही थथानिा कृलष िहोत्सव सञ्चािन गररनेछ । जसिा लवषादी रलह  (अगािलनक) 

उत्पादन लबक्री लव रणिाई प्रोत्सालह  गररनेछ ।  

पर्यटन तिय ः 

१) पर्िटन गुरुर्ोजनािाई दा ृ लनकार् र प्रदेश र केन्द्र सरकार र लनजी व्वसार्को 

साझेदारीिा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।     

२) र्स गाउँपालिकािाई  पर्िटकीर्, हरर  के्षत्रको रुपिा लवकास गने िक्ष्य लिइएको छ ।  

३) र्स के्षत्रको संभालव  पर्िटकीर् के्षत्रको प्रचार प्रसार गररने छ ।  
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४) पर्िटकीर् संभावना बोकेको आश्रिहरु, धािहरु  था धालििक के्षत्रहरुिा दृश्याबिोकन गनि 

िहोत्सव,िेिा आर्ोजना गने  था संभालव  के्षत्रहरुिा भु्यटावर, भू्य प्वाईन्ट, सािुदालर्क 

वनहरुिाई पर्िटन प्रवििन, होिसे्ट र लपकलनक स्पोटका िालग लबलभन्न कार्िक्रि िाफि   

सञ्चािन गररने छ । 

५) व्ावसालर्क एवं रोजगार िुिक पर्िटन ब्यवसार्िा जोड लदइने छ । 

६) पर्िटन प्रवधिनको िालग िहोत्सव, प्रचार (प्रसार अध्यर्न भ्रिणको व्वथथा गरीनेछ । 

७) नदीको लकनारिा आरािदार्ी ररसोट  था अन्य सृजनािक कार्ि गनिका िालग आवश्यक 

िगानी लभत्र्याइनेछ ।  

८) देवघाट गाउँपालिका अन्तगि का वडाहरुिा होि से्ट सञ्चािनका िालग प्रवििनका कार्ि 

गररनेछ ।  

९) कािीगण्डकी, लत्रशुिी र से ी नदीिा Rafting को िालग रु्वाहरुिाई Rafting पुन ािजगी 

 ालििको व्वथथा गररनेछ ।  

१०) छरछरे झरनािाई िध्यनजर गरर रु्वाहरुिाई Canyoning को  ालिि सञ्चािन गररनेछ ।  

११) देवघाट १ जािुने भञ्ज्ज्याङ र देवघाट ४ को डाँडा भेगबाट प्यारा ग्लाइलडङ (Para Gliding) 

को सम्भावना अध्यर्न गररनेछ ।  

१२)  पलशिका थथानहरुिा कृलष, सांसृ्कल क र धालििक िहोत्सव सञ्चािन गररने छ ।  

क) देवघाट - ५ िा धालििक र कृलष िहोत्सव सञ्चािन गररनेछ ।  

ख) देवघाट – १ िा छरछरे र घण्टाचुिी िहोत्सव सञ्चािन गररनेछ । 

ग) देवघाट – ४ िा प्याउिी गढी िहोत्सव सञ्चािन गररनेछ । 

घ) देवघाट - २ िा खाले्ट िहोत्सव सञ्चािन गररनेछ । 

१३)  जुििा भएको पर्िटन गुरु र्ोजना प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

 

पर्यटन सलकय टः 

देवघाट वडा नं. ५ धालििक थथिबाट प्रथथान गरर देवघाट - १ गा.पा. स्ररर् रंगशािा अविोकन, 

गोपीटार होि से्ट, छरछरे झरना, देवघाट – २ कराँलदप होि से्ट, खाले्ट पाकि , कििदेवी िखिर 

हँदै कृलष अनुसन्धान केन्द्र, कोटवैदी होि से्ट, देवघाट – ३ लछपलछपे भञ्ज्ज्याङ, देवघाट १ 

घण्टाचुिी हँदै देवघाट – ४ संग्रहािर्, सोिीघोपे्ट लभर, प्याउिी गढी, काफिडाँडा होि से्ट 

लसंच्याङ्गगढी हँदै गाईघाट अखन्ति लबन्दुको देवघाट गा.पा.को पर्िटन सलकि ट बनाइनेछ ।  

 

उद्योगः  

एक गाउँ एक उद्योग नील  लिईनेछ ।  

 

प्रधानिन्त्री रोिगार नीलत तथा कार्यक्रिः 

• नेपािको संलवधानको धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई िौलिक हकका रुपिा सिावेश 

गरेको र उक्त हकको कार्ािन्वर्न गनि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ रोजगारीको 

हक सम्बन्धी लनर्िाविी, २०७५ जारी भएको  था प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि सञ्चािनिा 
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रहेको अवथथािा रोजगारी लसजिनािाई प्राथलिक ािा राखी श्रिको सम्मान देवघाट 

गाउँपालिकाको अलभर्ान कार्िक्रि सञ्चािन गने नील  अविम्बन गररनेछ ।  

• देवघाट गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रिा सूचीकृ  बेरोजगार व्खक्तहरुिाई आगािी 

आ.व.  िा नू्यन ि एक सर् लदनको रोजगारी प्रत्याभू  गररनेछ । नू्यन ि रोजगारी सुलनलि  

गनि व्वसालर्क कृलष, लसंचाई, खानेपानी, नदी लनर्न्त्रण, वन, पर्िटन, र्ा ार्ा  पूवािधार  

िगार् का साविजलनक लनिािण  था अन्य साविजलनक कार्िहरुिा सहकार्ि र सिन्वर् गरी 

एलककृ  रुपिा थप आन्तररक रोजगारी लसजिना गररने छ ।  

• देवघाट गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रिा सूचीकृ  बेरोजगार व्खक्तहरु िधे्य 

प्राथलिक ाको आधारिा दलि , िलहिा, जनआिोिन  था सशस्त्र संघषिका शहीद  था 

घाइ े पररवार र अपाङ्ग ा भएका व्खक्तका िालग सरोकारवािा संघ संथथासँगको 

सहकार्ििा रोजगार  था सीपिूिक कार्िक्रि सञ्चािन गररनेछ ।  

• कािका िालग पारश्रलिक िाफि   गररवी नू्यनीकरण र सािालजक संरक्षणिा र्ोगदान नील  

अविम्बन गररनेछ ।  

 

ख) सािालिक के्षत्रः 

लशक्षा तिय ः 

• प्रते्यक लवद्यािर्िा अलभभावक लशक्षा सम्बन्धी अलभिुखखकरण  ालिि लदने, अलनवार्ि 

अल ररक्त कृर्ाकिाप, प्रते्यक िलहनाको अखन्ति लदन सलिक्षा वैठक गने, सुझाव पेलटका 

अलनवार्ि राखे्न, लवद्यािर्िा अलनवार्ि रुपिा गुनासो  था सूचना अलधकारीको व्वथथा गदै 

जाने ग  वषि लिईएको नील िाई लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

• जेहेिार  था गरीब लवद्याथीहरुका िालग लवलभन्न संघ संथथाहरुसँग सिन्वर् गरर 

लवद्याथीहरुिाई पोशाक र छात्रवृलत्तको व्वथथा गररनेछ ।  

• खेिकुद लशक्षकिाई  ालििको व्वथथा गररनेछ ।  

• प्र.अ. र लव.व्.स. पदालधकारीहरुिाई कम्पु्यटर  ालििको व्वथथा गररनेछ ।  

• समू्पणि सरकारी लवद्यािर्हरुिाई क्रलिक रुपिा कम्पाउण्ड व्वथथा गररनेछ ।  

• समु्पणि िा.लव.  हिा अलनवार्ि Science Lab, Library, Computer Class  हनु पने र कक्षा 

६, ७ र ८ िा आवश्यक ा अनुसार राखखने नील िाई लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

• प्रते्यक लवद्यािर्िे लनलि  आचारसंलह ा (िोबाईि लनषेध, अलनवार्ि रुपिा पोशाक िगाउने) 

बनाई िागु गनुि पने व्वथथा गररनेछ ।  

• प्रते्यक लवद्यािर्िा लवद्यािर् के्षत्र सुरलक्ष  गने, क्याखन्टनको व्वथथा गने, जङ्कफुड  था िलदरा 

लनषेध गने व्वथथा गररनेछ ।  

• लशक्षा लदवसको उपिक्ष्यिा गाउँपालिकाबाट लवद्यािर्िा आधारभु  स्ररर् र िा।लव। स्ररर् 

अल ररक्त कृर्ाकिाप गने र उतृ्कर लशक्षक, उतृ्कर व्वथथापन सलिल , उतृ्कर 

लविर्ाथीिाई सम्मान पत्र लव रण गने नील  लिईनेछ । 

• लवद्ध्याथी संख्ाको आधारिा दरबिी लििान गने नील  लिइनेछ ।  
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• प्रते्यक लवद्यािर्िा िा ृभाषा सलह  नेपािी र अंगे्रजी दुवै भाषािा अध्यापन  गने लशक्षकको 

व्वथथा गररनेछ ।   

• SEE उलत्तणि अल्पसंख्क र दलि  सिुदार्का जेहेिार एउटा छात्र र एउटा छात्रा गरी २ 

जनािाई गा।पा। बाट कृषी र पशु लवषर्िा १८ िलहने लनशुल्क लशक्षा लदने व्वथथा गररनेछ ।  

• लवद्याथी संख्ाको आधारिा भु.पु. लवद्याथी संघ गठन गरर वा अन्य कुनै श्रो बाट अक्षर् कोष 

थथापना भएिा गाउँपालिकाको  फि बाट सक्दो अक्षर् कोषको िालग लबऊ पँूजी लदइनेछ ।   

• लवद्यािर्िाई छात्रािैत्री, अपांगिैत्री, वा ावरण िैत्री, वाि िैत्री बनाउने लक्रर्ाकिाप संचािन 

गने नील  लिइनेछ । 

• सबै लवद्यािर्िा अलनवार्ि रुपिा शौचािर्को व्वथथा र सेनेटरी प्याडको व्वथथा गररनेछ ।   

• वाि लवकास केन्द्रका लशलक्षकािाई  ालिि र उलच   िवको व्वथथा र खेि सािग्री, 

नाचगानको उलच  व्वथथापन गने नील  लिइनेछ ।  

• लवद्यािर् सुधार र्ोजनािाई प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

• लवद्यािर्को शैलक्षक गुणस्र सुधार कार्िक्रििा जोड लदइने छ । 

• गाउँपालिकास्ररर् लशक्षा सलिल   था वडा लशक्षा सलिल बाट र वडा जनप्रल लनलधबाट 

लनरन्तर अनुगिनको व्वथथा गररने छ ।  

• शैलक्षक गुणस्र सुधार गनि शैलक्षक सािाग्री, लवज्ञान प्रर्ोगशािा, खेिकुद जस्ा लवषर्िा 

सहर्ोग पुरर्ाइने छ । 

• लवद्यािर्िा खेिकुद, संलग , नृत्य, सालहत्य, लचत्रकिा, कम्पु्यटर आलद कक्षा सञ्चािनका िालग 

सहलजकरण गररनेछ ।  

• गाउँपालिकालभत्रको SEE पररक्षािा उतृ्कष्ठ अंक ल्याउने १ छात्र र १ छात्रािाई सम्मान पत्र 

लदइनेछ भने संसृ्क  गुरुकुििका लवद्याथीहरुिाई छुटै्ट सम्मान पत्रको व्वथथा गररनेछ ।  

• समू्पणि लवद्याथीहरुिाई आई लड काडि नभएको लवद्यािर्हरुिा आई लड काडिको व्वथथा 

गररनेछ ।  

• लवद्याथी थोरै भएका आधारभू  लवद्यािर्हरुिा लदवा खाजाको (साझेदारीिा) व्वथथाको िालग 

आवश्यक पहि गररनेछ ।  

• चािु आ.व. सम्म ३७ वटा वाि लवकास केन्द्र रहेकोिा आगािी आ.व. २०७६/०७७ िा देवघाट 

वडा नं. २ आिडाँडा र देवघाट वडा नं. १ वषािखोिािा वाि लवकास केन्द्र थप गररनेछ ।   

• गाउँपालिका स्रीर् निूना िा.लव. बनाउन र घोषणा गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।  

• देवघाट वडा नं. ५ िा एउटा क्याम्पस सञ्चािनिा ल्याउन आवश्यक पहि गररनेछ ।  

 

स्वास्थ्य तिय ः 

• आवश्यक ा अनुसार स्वास्थ्य लशलवर संचािन गररनेछ ।  

• ५ वटै वडाको स्वास्थ्य चौकीहरुिाई चुस्, सुलवधा सम्पन्न बनाइनेछ ।  

• िलहिा स्वास्थ्य स्वरं्सेलवकाहरुको िालग प्रोत्साहन स्वरुप थप सुलवधा लदने र उलच  

पररचािन गने नील  लिइनेछ र उिेर पुगेका िलहिा स्वास्थ्य स्वरं्सेलवकाहरुिाई सम्मान 

पुविक लबदाई गररनेछ ।  
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• पूणि स्वास्थ्य लविा अलनवार्ि गराउने र आलथिक रुपिा लवपन्न वगििाई गा.पा.  फि बाट लविा 

शुल्क ल ने कार्िक्रििाई लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

• गाउँपालिका स्रीर् १५ शैय्याको अस्प ाि सेवा सुचारुको िालग केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग 

िाग गररनेछ । अस्प ाि थथापना र आवश्यक जनशखक्त दरबिी स्वीकृ को िालग 

सम्बखन्ध  लनकार्िा लसफाररस एवं पहि गररनेछ ।  

• नागररकहरुको उपचारको िालग  लवलभन्न अस्प ाि र अन्य संघ संथथासँग सिन्वर् गररनेछ 

।  

• सुनौिो हजार लदन कार्िक्रिको प्रचार प्रसार गने र २० वषि पलछ िात्र बच्चा जन्माउने 

िान्य ाको अलभिुखखकरण गराइनेछ ।  

• गभिव ी िलहिाको पल , सासु, ससुराको िालग गभिव ी िलहिाको स्वास्थ्य सम्बन्धी 

जानकारी लदने र प्रते्यक िलहनाको १ पटक गभिव ी िलहिा स्वास्थ्य  चौकी आएर स्वास्थ्य 

पररक्षण गराउँदा १००/- रुपैंर्ा खाजा खचि लदने कार्िक्रििाई लनरन्तर ा लदईनेछ । सो 

कार्िक्रि एलककृ  नागररक सेवा केन्द्रिा व्वथथा गररनेछ ।  

• र्स के्षत्रिा आरु्िवेद औषधािर्, प्राकृल क उपचार पिल , र्ोग ध्यान, र्ोग लशलवर  था अन्य 

स्वास्थ्य चौकीहरु, स्वास्थ्य खिनीकहरुको लवकास, लवस्ारिा आवश्यक सहर्ोग पुरर्ाइने 

छ । 

• HIV AIDS, डेंगु, पाठेघर खसे्न जस्ा सिस्याको सम्बन्धिा सेवािुिक कार्िक्रि ल्याइने छ 

। 

• वडाहरुिा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुिाई आवश्यक ििि  सुधार गने  था आवश्यक 

दरविीको व्वथथा गररनेछ ।  

• आिा सुरक्षा कार्िक्रििाई सेवािूिक रुपिा अगालड वढाइनेछ ।  

• ५ वषििुलनका वच्चाहरुिाई पूणि खोप कार्िक्रि व्वथथापन गररनेछ ।  

• क्षर्रोग  था कुष्ठरोगका लवरािीहरु पलहचान गरी कार्िक्रििा सहभागी गराइनेछ ।  

• लकशोर लकशोरीहरुिाई र्ौन लशक्षािूिक कार्िक्रिहरु संचािन गररनेछ ।  

• भैपरर आउने िहािारीको व्वथथापन सम्बखन्ध (झाडापखािा, टाइफाइड आलद) कार्िक्रि 

सञ्चािन गररनेछ । 

• पररवार लनर्ोजन सम्बखन्ध अथथार्ी  था थथार्ी साधनका वारेिा कार्िक्रि संचािन गररनेछ 

।  

• पररवार लनर्ोजन सम्बखन्ध पुरुष थथार्ी वन्ध्याकरण क्याम्प आवश्यक ा अनुसार संचािन 

गररनेछ ।  

• स्वास्थ्यकिीहरुका िालग आवश्यक ा अनुसार  ालिि गोलष्ठ संचािन गररनेछ । 

• २४ घण्टा प्रसु ी गृह आवश्यक ा अनुसार थथापना गररनेछ ।  

• देवघाट २ खाले्ट, र देवघाट ५ बगन्ड्ीिा सािुदालर्क स्वास्थ्य इकाईिाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ ।  
,,, 
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सािालिक सुरक्षा तथा पलिकरण तिय ः 

• सािालजक सुरक्षा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुिाई सरि र सहज रुपिे सािालजक सुरक्षा भत्ता 

उपिब्ध गराउने छ ।  

• सबै वडाहरुिा Online व्खक्तग  घटना द ाि कार्ि लवस्ार गररनेछ ।  

 

पूणय सरसिाईः 

२०७५ को चैत्र िलहना लभत्र पूणि सरसफाई घोषणा गने गरर पूणि सरसफाईका लवलभन्न 

कार्िक्रिहरु संचािन गने ग  वषिको नील  अनुसार गाउँपालिकाको ५ वटै वडा पूणि सरसफाई 

उनु्मख वडा घोषणा भईसकेको छ । गाउँपालिका पूणि सरसफाई घोषणा गनि खानेपानी सुलवधा 

र खानेपानी शुखिकरण िगार् का पूवािधार बाँकी रहेकोिे आगािी आ.व. २०७६/०७७ लभत्र 

सबै पूवािधार  था िापदण्ड पूरा गरर गाउँपालिकािाई पूणि सरसफाई उनु्मख गाउँपालिका 

घोषणा गररनेछ ।   

 

खानेपानीः 

• प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, रु्लनसेफ िगार्  अन्य दा ृ लनकार् र उपभोक्ता सलिल को 

सह-िगानीिा सबै घरधुरीहरुिा स्वच्छ खानेपानीको व्वथथा गररनेछ ।  

• देवघाट वडा नं. ५ को िालग कुवादी खोिा वृह  खानेपानी र्ोजनाको आगािी वषि देखख शुरु 

गररनेछ ।  

• खानेपानी र्ोजना सञ्चािन गनि सम्बन्धी  लनकार्िा आवश्यक पहि गररनेछ ।  

िलक्षत वगय तिय ः 

लवपन्न  था आलथिक, सािालजक रुपिा पछालड परेका वगिहरुिाई गाउँपालिका स्ररर् सञ्जाि, 

वडा स्ररर् सञ्जाि गठन गररएको छ, जसको सहकार्ििा आलथिक, सािालजक लवकासका 

कार्िक्रि कार्ािन्वर्निा ल्याइनेछ ।  

आलदवासी िनिालत दलित र अल्पसंख्क तिय ः 

१) देवघाट १ बसेनीटार, देवघाट ४ पािािङ्ग र डोडे र देवघाट ५ साउनेिा भुजेि जाल हरुको 

आलथिक वृखिका िालग बाँसको  ालिि र बाँसको लबरुवा उपिब्ध गराइनेछ ।  

२) आलदवासी जनजाल  वगिहरुको क्षि ा अलभबृखिका िालग लवलभन्न सशखक्तकरण कार्िक्रि र 

आर् आजिनका िालग लवलभन्न लसपिूिक कार्िक्रि, संसृ्कल  संरक्षणका कार्िक्रिहरु ल्याइने 

छ ।  

३) आलदवासी जनजाल , दलि , लपछलडएको वगि एवं िलहिाहरुिाई सहर्ोग पुर्ािउने कार्िक्रि 

सञ्चािन गररने छ  । 

४) दलि  र अल्पसंख्क वस्ीिा प्याकेज कार्िक्रिको व्वथथा गरीनेछ ।  

५) देवघाट ४ क ािपिा जनजाल  संग्रहािर्को प्रलक्रर्ा अघी बलढरहेको छ ।  
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िलहिा तथा वािवालिका तिय ः 

१) िलहिाहरुको क्षि ा अलभबृखिका िालग लवलभन्न सशखक्तकरण कार्िक्रि र आर् आजिनका 

िालग लवलभन्न लसपिूिक कार्िक्रि ल्याइने छ ।  

२) आलदवासी जनजाल , दलि , लपछलडएको वगि एवं िलहिाहरुिाई सहर्ोग पुरर्ाउने कार्िक्रि 

सञ्चािन गररनेछ । 

३) नेपाि सरकार िाफि   जारी भएको बाििैत्री थथानीर् शासन कार्िलवधी अनुरुप बाििैत्री 

गाउपालिका लनिािणिा रू्लनसेफ नेपाि िगार् का सहर्ोगी संथथाहरुसँग सिन्वर् र 

छिफि गरी कार्िक्रिहरु संचािन गररनेछ ।  

४) एलककृ  नागररक सेवा केन्द्रिा सेनीटरी प्याडको ब्यवथथा गररने छ ।  

५) साबिजनीक थथानिा बािबालिकाको िालग बािउद्यानको लनिािण गरर बािबालिकाहरुिाई 

िनोरञ्जन थथिको लबकास गररने छ ।  

६) आगािी आ.व. २०७७/०७८ लभत्र बाििैत्री थथानीर् शासन घोषणा गररनेछ ।  

७) सुनौिो १००० लदन कार्िक्रििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 

अपाङ्ग वगय तिय ः 

१) अपाङ्गहरुिाई उद्यि/व्ावसालर्क  ालिि प्रदान गररने छ । 

२) अपागं ा भएका व्खक्तहरुको आर्आजिनिा टेवा पुगे्न खािका कार्िक्रिहरु संचािनिा 

ल्याइने छ ।   

३) साबिजलनक भवन  था भौल क लबकासिा अपांग िैत्री पूबािधारिाई िहत्व लदइने छ ।  

४) व्वसार् गरेका अपाङ्गहरुिाई सहलिर्  ऋणको व्वथथा गररनेछ ।  

५) उपचार हने अपाङ्गहरुिाई स्वास्थ्य संथथासँग सिन्वर् गरर उपचारको प्रबन्ध गररनेछ ।  

६) छात्रवृलत्तको व्वथथा गररनेछ ।  

७) आलथिक अवथथा किजोर, अल  अशक्तिाई सािालजक सुरक्षा भत्ताको व्वथथा गररनेछ ।  

 

िेष्ठ नागररक कार्यक्रि तिय ः 

१) ६० बषि पुगेका दलि  जेष्ठ नागररक  था ७० बषि पुगेका अन्य जेष्ठ नागररकको लबवरण 

अध्यवलधक गरी सहज  ररकािे सिर्िा नै सािालजक सुरक्षा लब रण गररने छ । 

२) जेष्ठ नागररकको िालग साबिजनीक थथानिा बस्नको िालग लबश्राि थथि लनिािण  था ििि को 

ब्यवथथा गररने छ ।  

३) गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहेको जेष्ठ नागररकहरुिाई लबशेष कार्िक्रि िाफि   सम्मान गररने 

छ ।  

४) आर्ोजना  थाकार्िक्रिहरु जेष्ठ नागरीकबाट लशिन्यास र उद्घाटन गरीनेछ ।  

५) जे्यष्ठ नागररकहरुका िालग जे्यष्ठ नागररक पररचर्-पत्रको व्वथथा गररएकोिा त्यसिाई 

अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।   
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गररबी लनवारण तथा सुकुम्वासी सिस्या सिाधान तिय ः 

१) र्स के्षत्रका गररब, लनिुखा, सुकुम्वासीको  थ्याङ्क अध्यावलधक गरी उनीहरुको आलथिक, 

सािालजक लवकासको िालग रोजगारिुिक, लसपिुिक  ालििहरु सञ्चािन गररने छ । 

२) साविजलनक जग्गािा वसेका सुकुम्वासीहरुको बैकखल्पक व्वथथा गनि सम्वखन्ध  लनकार्सँग 

सिन्वर् गररने छ । 

३) अव्वखथथ  बसोबासिाई व्वखथथ   गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।   

 

सािालिक सुधार तिय ः 

• सिाजिा सदाचार, लशराचार, नैल क िूल्य र िान्य ािाई प्रवििन गररनेछ ।  

• स्वास्थ्य र सभ्य संसृ्कल को लवकास गरर सािालजक  सु-सम्बन्धिा आधारर  सिाजको 

लनिािण गररनेछ ।  

• सािालजक, सांसृ्कल क  था सेवा िूिक कार्ििा थथानीर् सिुदार्को लसजिनलशि ाको 

प्रवििन र पररचािन गरर थथानीर् जनसहभालग ा अलभवृखि गने सािुदालर्क लवकास 

गररनेछ ।  

• सािालजक परम्परा अनुसार गररदै आएको िािो भोज भ ेरिाई १ लदन कार्ि गने गराउने 

नील  लिइनेछ ।  

• भड्लकिो र अनुत्पादक खचि बढी हने गरर िनाइने चाडपवििाई सरि, लि व्र्ी र 

परम्पराग  रुपिा अविम्बन गररदै आएको संसृ्कल को संरक्षण र सम्वििन गने ल र उनु्मख 

बनाइनेछ ।  

• िृतु्य भएका घरपररवारिाई सिवेदनाको िालग जनप्रल लनलधहरुबाट सिवेदना पत्रको 

व्वथथािाई लनरन्तर ा लदइनेछ ।  

• सिाजिा कुि  दुव्िसनी बलढरहेकोिे िलदरा व्वथथापन कार्िक्रि सञ्चािन गररनेछ ।  

• सबै  हिा सिुदार् प्रहरी साझेदारी कार्िक्रि गठन गरर प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 

रू्वा / खेिकुद तिय ः 

१) देवघाट खेिकुद सलिल सँग सिन्वर् गरर लवलभन्न खेिकुद एवं खेिकुदसँग सम्बन्धी  

लक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

२) गाउँपालिकाका रू्वा शखक्तहरुिाई आफ्नै भूलििा बसी र्ोगदान गनि सके्न वा ावरण  र्ार 

गनि लवलभन्न व्वसार्, रोजगारी सृजना गने  ालिि, लशक्षा िगार् का कार्िक्रि लवलभन्न 

स्रिा अलघ वढाईने ग  वषि लिईएको नील िाई लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

३) सािालजक लवकृल िा फसेका रु्वाशखक्तहरुिाई त्यस्ा गल लवधीबाट टाढा राख्न, पुनिथथापना 

गने लवलभन्न कार्िक्रििा सहर्ोगिाई लनरन्तर ा लदईने छ । 

४) एक वडा एक रंगशािा वा खेि िैदानको नील िाई लनरन्तर ा गररनेछ ।  जसिा ग्राउण्डको 

उपिब्ध ा अनुसार वडा नं. १ कोटा, वडा नं. २ खाले्ट र वडा नं. ५ भजिनखोिािा रंगशािा 
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लनिािण गररनेछ भने वडा नं. ३ लछपलछपे भञ्ज्ज्याङ्गिा भलिवि ग्राउण्डिाई स्रवृखि र वडा 

नं. ४ िा खेि िैदान लनिािण गररनेछ ।  

५) रु्वा स्वउििी कार्िक्रि फि  लसप, रु्वा स्वरोजगार उद्योग लवकास कोष थथापना गरर उद्यि 

लवकास कार्िक्रि सञ्चािन गररएको छ । उक्त कार्िक्रििाई आगािी वषि थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ र रु्वाहरुिाई सहलिर्  ऋणको व्वथथा गररएको छ, र्सिाई आगािी आ.व. 

िा पलन लनरन्तर ा लदईनेछ ।  

६) प्रते्यक वडािा िागू पदाथि दुव्िसनी सम्बन्धी जनचे नािूिक कार्िक्रि सञ्चािन  गररनेछ 

। 

गैसस तथा अन्य संघसंस्थाहरु तिय ः 

१) लवकासको साझेदारको रुपिा लनजी के्षत्र  था गैरसरकारी संघसंथथाहरुिाई सिन्वर्ािक 

रुपिा कार्िक्रिहरु संचािन गने नील  लिइनेछ । साथै उपरु्क्त कार्िक्रििा 

गाउँपालिकाबाट िाग  साझेदारीिा हनेछ ।  

२) कुनै पलन गैससिे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कार्िक्रि संचािन गनुि भिा पलहिे नै 

गाउँकार्िपालिका वाट अनुिल  लिनुपनेछ ।  

३) अन्य संघ संथथाहरुवाट प्राप्त प्रस्ालव  कार्िर्ोजना  था कार्िक्रिहरुिाई आवश्यक ा भए 

बिोलजि सिन्वर्ािक रुपिा अगालड वढाइनेछ । 

४) उद्योग वालणज्य संघको सहकार्ििा लवलभन्न आलथिक गल लवलध गररनेछ ।  

 

टोि लवकास संस्थाः 

सािालजक, आलथिक, भौल क पूवािधारको के्षत्रिा टोि लवकास संथथाको उलच  पररचािन गररनेछ 

। र टोि लवकास संथथाका पदालधकारीहरुिाई वैठकिा सहभागी भए बाप  खाजाको व्वथथा 

गररनेछ ।  

 

ग) पूवायधार के्षत्रः 

१) पूवायधार तिय ः 

• सडक लनिािणिाई उच्च प्राथलिक ा लदई बजेट लवलनर्ोजन र आर्ोजना संचािन गररनेछ ।  

• शालिग्राि कोररडोर िागििाई गौरवशािी िागिको रुपिा आिसा  गरर प्रदेश सरकारको 

सहर्ोगिा बञ्चरे पहाडको टि र्ाक खोलिनेछ ।  

• देवघाट ५ िा नर्ाँ बस्ीिा बसपाकि िाई िाटोिे पुरी सम्याईनेछ ।  

• सडकको स्रोन्न ी एवं स्रवृखि गररनेछ ।  

• भौल क पूवािधारका िहत्वपूणि ठूिा र्ोजनाहरु (भवन, खानेपानी, ढि, सडक, पुि,  टवन्ध 

जस्ा) सञ्चािनका िालग प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र दा ृ लनकार्हरुिाई   र्स्ा र्ोजना 

कार्ािन्वर्न गनि सबै पक्षबाट आरु.आफ्नो ठाँउबाट सहर्ोग पुरर्ाउन आव्हान गररने छ । 
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• साविजलनक जग्गा संरक्षण  फि  सालवक गा.लव.स.बाट भएका लवलभन्न प्रर्ास एवं 

उपिखब्धहरुिाई साविजलनक सम्पलत्तको संरक्षण सम्बन्धिा कार्िक्रि सिावेश गररने छ ।  

• सडक गुरुर्ोजना अन्तगि  प्रते्यक वडा कार्ाििर् देखख गाउपालिका सम्म जोड्ने सडक  था 

गाउँपालिका के्षत्र लभत्रका लभलत्र सडकहरु लनिािण गनि जोड लदइने छ । 

• सडकहरुको लनिािण  था स्रोन्न ी गदाि ग्रावेि भिा थल्याव संरचनािा जोड लदइनेछ । 

• दासढंुगा देवपुर सडक कािोपते्र गनिका िालग प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र 

गाउँपालिकाको संरु्क्त िगानीिा प्रर्ास गररनेछ ।  

• लवग िा लनिािण गररएका सबै कच्ची सडकहरुिाई बाहै्र िलहना चल्ने गरर स्रवृखि गररनेछ 

। 

• फोसे्रपानी देवघाट सडक गाउँपालिकाको गौरवको र्ोजनािा राखख खोलिएको टि र्ाकिाई 

पूरा गनिका िालग आवश्यक पहि  गररनेछ ।   

• गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहेको सबै साविजलनक सािुदालर्क भवनहरुिाई अलभिेख राखखने छ 

र सबैिाई गाउँपालिकाको सम्पलत्त िालन साविजलनक भवनहरुिाई ििि  सम्भार गरर छाना 

 था रङ्गिा एकरुप ा कार्ि गरर चािु अवथथािा ल्याइनेछ ।  

• वडाहरुिा रहेका आिा सिुह, बाि िव, रु्वा िव, सािुदालर्क वन वा अन्य कुनै संघ 

संथथाका भवनहरुिाई सािुदालर्क भवनका रुपिा नािाकरण गरर साविजलनक उपर्ोगिा 

ल्याइनेछ ।  

• नर्ाँ टि र्ाक लनरुत्सालह  गरर खुिेका टि र्ाकको स्रवृखििाई प्राथलिक ा लदईनेछ । 

•  नहँ देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ भुवनटारबाट लच वन िहानगरपालिका वडा नं. १ 

भ ेरी जोड्ने झोिुङे्ग पुि लनिािणको िालग पहि गररनेछ ।   

 

२) लस.टी. हिः 

देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ िा आ.व. २०७७/०७८ लभत्रिा गाउँपालिका स्रीर् लस.टी. हि 

लनिािण कार्ि सम्पन्न गररनेछ ।  

 

३)  वडा र गाउँपालिका भवनः 

५ वटै वडािा वडा भवन लनिािणको िालग प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग िाग गररनेछ भने 

देवघाट गाउँपालिकाको भवन देवघाट ५ कँु्यदीखकि  थथानिा लनिािण गररनेछ ।  

४) लवद्धुलतकरण तिय ः 

•  नहँ हाईडि ोको सहर्ोगिा २ वषि लभत्रिा समू्पणि गा.पा. िा लबजुिी बत्तीको व्वथथा गररने 

हँदा आवश्यक पहि गरर लछटो लबजुिी बत्ती बालिनेछ ।  

 

५) घर नक्सा एवं शहरी सुन्दरता तिय ः 

• बस्ी लबकास, शहरी र्ोजना  था भवन लनिािण सम्बन्धी आधारभू  िागि दशिन २०७२ अनुसार 

घर नक्सा पास सम्वखन्ध िापदण्डिाई िागू गररने छ ।  
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• पुरानो घरको अलभिेखखकरण गनिका िालग आगािी आ.व. २०७६/०७७ सम्म म्याद थप गरर 

सबै घरहरुिाई अलभिेखखकरण हन आउन प्रोत्सालह  गररनेछ ।  

• गाउँपालिकाको घर नक्सा, साविजलनक वाटो सम्वखन्ध िापदण्डिाई शहरी लवकास 

िन्त्रािर्बाट उपिव्ध गराइएको सडकको के्षत्रालधकार  था सेड व्ाक सम्वन्धी कार्ि लवलधको 

िापदण्डिाई सिे  आधार िानी  र्ार गररएको गाउँपालिका अन्तगि  “एक टोि एक 

सािुदालर्क भवन” भने्न नारािाई आगािी ३ वषि लभत्र सम्पन्न गररनेछ ।  

• संलघर् िालििा  था थथानीर् लवकास िन्त्रािर्वाट जारी भएको सुचकिाई आधार िानी कार्ि 

गररने छ । 

• गाउँपालिकाको भवन संलह ा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

• देवघाट १ बसेनीटार, देवघाट ४ चािानघाट, देवघाट ३ साराङ्गघाट र देवघाट ५ लत्रशुिी नदी 

लकनारिा भू-क्षर् रोकथािको िालग प्रदेश सरकारसँग सिन्वर् गररनेछ ।  
 

 

घ) वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापनः 

१) लबपद ब्यवस्थापन तिय ः 

१) प्राकृल क प्रकोपका दृलरिे अत्यन्त जोखखिपूणि के्षत्रिा लबपद ब्यवथथापन गनि लबपद् 

ब्यवथथापन कार्िक्रिहरु संचािन गररनेछ  । 

२) र्स के्षत्रका लबलभन्न ठाउिा हने नदी कटान भएका के्षत्रिा थथानीर् जनसहभालग ािा  टबन्ध 

गनि लबलभन्न सरकारी  था गैर सरकारी के्षत्रसँग आबश्यक लनिािण सािाग्री उपिब्ध गराउन 

सिन्वर् गरीनेछ । गिेश्वर आश्रि नलजकको नदीिे गरेको कटान रोक्नको िालग पहि 

गरीनेछ ।  

३) गाउँपालिका स्रको लबपद जोखखि ब्यवथथापन ऐन  जुििा गरर सलिल  गठन गररनेछ, साथै 

सो सलिल िाई सलक्रर् बनाई  था जिबारु् अनुकुिन र्ोजनािाई अनुिोदन गरी उक्त 

र्ोजना अनुसारको र्ोजनाहरु िागु गदै िलगनेछ । 

४) देवघाट के्षत्रको स्नानघाट लनिािणको गुरुर्ोजना कार्ािन्वर्निाई आबश्यक ाअनुसारिे 

सिन्वर् गररनेछ । 

५) एक वडा एक जैलवक पोखरी लनिािण गररनेछ ।  

 

२) वातावरण तिय ः 

१) हरर   था पूणि सरसफाइ रु्क्त गाउँपालिका अबधारणको ििि अनुरुप गाउँपालिका हरर  

वनाउन लनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र लिदा कखििा २ वटा रुख रोपेको हनु पने व्वथथा िाई 

लनरन्तर ा गररने छ ।  

२) जसिे फोहोर गछि  त्यसको ब्यवथथापन स्वर्ििे गनुिपछि  भने्न कार्िक्रि ल्याईने छ ।  

३) वा ावरण िैत्री थथानीर् शासन कार्िक्रि िाफि   वा ावरण िैत्री वडाहरु घोषणा गदै आ.व. 

२०७७/०७८ लभत्र र्स गाउँपालिकािाई वा ावरण िैत्री गाउँपालिकाको रुपिा घोषणा 

गररनेछ ।  
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४) सािुदालर्क वनसँगको सहकार्ििा आलथिक उपाजिन र वन व्वथथापनको कार्िक्रिहरु 

सञ्चािन गररनेछ ।  

५) वा ावरण हराभरा बनाउनको िालग साविजलनक थथिहरुिा वृक्षारोपण गररनेछ र व्खक्तग  

वृक्षारोपणको िालग ५०% अनुदानको व्वथथा गररनेछ ।  

६) भौल क पूवािधार लनिािण गदाि वा ावरण-िैत्री पूवािधार लनिािण गनि  जोड लदईनेछ ।  
 

क) संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः 

आन्तररक व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाह तिय ः 

१) आवश्यक ा अनुसार स्वास्थ्य लशलवर, नागररक ा लशलवर र घुखि लशलवरहरु सञ्चािन 

गररनेछ ।  

२) कार्ाििर् व्वथथापन, साविजलनक सेवा प्रवाहिा प्रभावकारर ा ल्याइने छ ।  

३) थथानीर् शान्ती सुरक्षा कार्ि गनि एवं सािालजक लवकृ ी लवसंग ी लवरुिका गल लवधीहरु 

रोक्न सािुदालर्क िेिलििाप सेवा सलिल , शाखन्त सलिल , इिाका प्रहरी कार्ाििर्को 

सहकार्ििा कार्िक्रि संचािन एवं सहर्ोगका िालग लनरन्तर ा लदईनेछ । 

४) नगर प्रहरीको उलच  पररचािन गररनेछ ।  

५) सािुदालर्क प्रहरी साझेदारी कार्िक्रििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

६) सबै वडा र गाउँपालिकािा नागररक वडापत्र व्वथथा गररनेछ । 

७) गाउँकार्िपालिकािा सूचना  था अलभिेख केन्द्रको थथापना गररनेछ । 

८) गाउँकार्िपालिका कार्ाििर्िा रहने लवषर्ग  शाखाहरुिाई साधनश्रो  सम्पन्न पाररनेछ । 

९) जनप्रल लनधी  था कििचारीहरुिाई आवश्यक अनुदार  ालिि, अध्यर्न भ्रिणको व्वथथा 

गररनेछ ।   

१०) गाउँपालिका के्षत्रलभत्र दर-रेट कार्ि गनिका िालग आ.व.को शुरुिा नै कार्िपालिकािे 

दररेट लनधािरण गरी जारी गने नील  लिइएकोछ र दुगिि थथानको छुटै्ट दर-रेट कार्ि 

गररनेछ ।  

११) गाउँपालिका र प्रते्यक वडािा चौिालसक  था वालषिक सिीक्षा कार्िक्रि गररनेछ ।  

 

संगठन संरचना र कियचारी पररचािन 

• र्स कार्ाििर्  था िा ह का कार्ाििर्हरुिा करारिा कार्िर  कििचारीहरुिाई 

श िनािा सलह  आन्तररक लवज्ञापन गररनेछ । र्स्ो प्रलक्रर्ा िाफि   छनौट भएका करार 

कििचारीहरुिाई ४/४ िलहनािा कार्ि सम्पादन र सेवा प्रवाहिा गुणस्ररर् ा िापनका 

आधारिा म्याद थप गररनेछ । देखखएको  ोलकएको कार्ि के्षत्रिा औष  रुपिा 

सन्तोषजनक नपाईएिा म्याद थप गररने छैन ।  

• सेवा प्रवेश पुवि वा करारनािा उले्लखख  सेवा श िहरु पुरा नगने करार कििचारीहरुिाई 

आगािी आषाढ िसान्त पलछ म्याद थप गररने छैन । म्याद थप भएका कििचारीको पलन 

कार्िसम्पादन गुणस्र नभएिा जुनसुकै बेिा करार सम्झौ ा भंग गररनेछ ।  
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• थथार्ी  था लनजाि ी कििचारीहरुिाई आफ्नो काि क िव् प्रल  सचे  गराइने छ । थथार्ी 

सेवाको दम्भ लिलश्र  व्वहारिे आि नागररक र जनप्रल लनलधहरुिा बारम्बार अिर्ािलद  

शब्द र व्वहार प्रसु्  गने,  ोलकएको कार्िके्षत्रिा नै रही कार्ि सम्पादन नगने 

कििचारीहरुिाई आफै लवकल्पको खोजी गने वा थथानीर्  ह िाफि   त्यस प्रकृल का 

बाधक कििचारीहरुिाई प्रल थथापन प्रलक्रर्ा थािनी गररनेछ ।  

• लशक्षा सेवािा रहेका थथानीर् लशक्षक  था कििचारीहरुिे लनवृल भरण लिन चाहेिा त्यस्ा  

कििचारीहरुका िालग लनवृलत्तभरण पिा  लजवन वृलत्तका िालग सेवा लनवृ  सफि 

व्खक्तत्वहरु िाफि   व्ावसालर्क  ालििको अलभिुखखकरण साथै लनशुल्क  ालिि, 

सहलिर्  ऋणको व्वथथा सलह  सम्मान पत्रको व्वथथा गररनेछ ।   

गाउँकार्िपालिका  था वडा कार्ाििर्िा लवकास लनिािण िगार् का सािालजक 

पररचािनिा सहर्ोग गनिका िालग सािालजक पररचािक राखखनेछ र अन्य लवषर्ग  

शाखाहरुिा आश्यक ा अनुसारिे जनशखक्त व्वथथापन गदै जाने नील  िाई लनरन्तर ा 

लदईनेछ ।  

 

सुशासन र पारदलशयताः 

• सबै वडािाई िध्यनजर गरर पािै-पािो प्रते्यक चौिालसक रुपिा साविजलनक सुनुवाई 

गररनेछ ।  

• सबै वडािा नागररक वडापत्रको व्वथथा गररनेछ ।  

• आर् र व्र्को फाँटबारी प्रते्यक िलहनािा साविजलनकीकरण गररनेछ ।  

• उपभोक्ता सलिल को िाग  सहभालग ा रहने आर्ोजना बाहेक अन्य लवकास 

आर्ोजनाहरु साविजलनक खररद ऐन २०६३  था लनर्ािविी २०६४ बिोलजिको प्रलक्रर्ा 

िाफि   कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

• एकीकृ  नागररक सेवा केन्द्र  पलशिका थथानहरुिा सञ्चािन गरर प्रभावकारी बनाइनेछ 

। 

➢ देवघाट – १ जािुने 

➢ देवघाट – २ आिडाँडा 

➢ देवघाट – २ खाले्ट 

➢ देवघाट – ३ डगरा 

➢ देवघाट – ३ साराङ्गघाट 

➢ देवघाट – ४ पािािङ्ग 

➢ देवघाट – ५ बगिी  

• सबै वडा र गा.पा. िा नागररक सहार् ा कक्ष (Help Desk) को व्वथथा गररने  फि  

आवश्यक पहि गररनेछ ।  

• सबै र्ोजनाहरुिा अलनवार्ि अनुगिन सलिल , सूचना पाटी र साविजलनक परीक्षण गररनेछ 

।  

• उपभोक्ता सलिल हरुिाई अन्तर वडाको भ्रिण गराईनेछ ।  
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• उपभोक्ता सलिल हरुिाई र्ोजना सञ्चािन सम्बन्धी सम्बखन्ध  वडा कार्ाििर्िा  ालििको 

व्वथथा गररनेछ ।  

• वडा सलिल िे उपभोक्ता सलिल  िापि  वडािा कार्ािन्वर्न हने  था भएका र्ोजना  था 

कार्िक्रिको  अनुगिन गरी भुक्तानीको िालग गाउँपालिकािा लसफाररस गनेछ ।  

• र्ोजना  था कार्िक्रिको कार्ि सम्पन्न  था भुक्तानी प्रलक्रर्ािाई लछटो, छरर ो र पारदशी 

बनाउन आवश्यक प्रलक्रर्ा अविम्बन गररनेछ ।  

 

ख) अन्यः 

प्रोत्साहन र पुरस्कारः 

• गाउँपालिकाको गाउँ सभा साविजलनलककरण भएको लदन उतृ्कष्ठ सिाजसेवी, कृषक, 

पत्रकार, रु्वा उििी, कििचारी, लवद्याथी, उपभोक्ता सलिल , लवद्यािर्, लशक्षक आलद िाई 

सम्मान पत्रको व्वथथा गररनेछ ।    

 

सुरक्षा नीलत तिय ः 

• देवघाट वडा नं. २ खाले्टिा थथार्ी प्रहरी चौकीको िालग पहि गररनेछ ।  

• इप्रका देवघाटिा पूणि दरबिी र स्रोन्न ी गने ।  

• देवघाटको पुि र दासढुङ्गािा प्रहरी लवट राखखनेछ ।    

• वडा नं. १ िा गस्ीको व्वथथा गराईनेछ ।  

• देवघाट के्षत्र देवघाट ५ िा सािुदालर्क प्रहरीिाई सलक्रर् बनाईनेछ ।  

• नगर प्रहरीको क्षि ा लवकास गने र उलच  पररचािन गररनेछ ।  

निूना गाउँ 

"एक वडा एक निूना गाउँ" बनाईनेछ सो का िालग आवश्यक निुना कार्िलवलध  र्ार गररनेछ ।  

 

िनप्रलतलनलधहरुका िालग आचारसंलहता 

• गाउँसभाका सदस्यहरु कुनै पलन संघ संथथा वा उपभोक्ता सलिल को अध्यक्ष वा प्रिुख पदिा 

रहन पाइनेछैन र गाउँ सभाबाट पारर  कार्िक्रिको लवरुििा बोल्न पाईनेछैन ।  

• दोहोरो सुलवधा हने गरर दोहोरो पाररश्रलिक बुझ्न पाईने छैन । स्वरं् घोषणा गरर एकाल रको 

पाररश्रलिक छोड्नु पनेछ अन्यथा स्वरं् जनप्रल लनलध लजमे्मवार हनु पनेछ ।  

 

गाउँपालिका गौरवका र्ोिनाः 

जन-अपेक्षा  था आवश्यक ा भौगोलिक बनावट, र्ोजनाको प्राथलिक ा, गाउँपालिकाको श्रो  साधन, 

आलथिक, सािालजक, पर्िटकीर् सम्भावना िगार् का दृलरकोणिे िहत्वपूणि िालनएका  पलशि अनुसारका 

र्ोजनाहरुिाई गाउँपालिका गौरवका र्ोजनाको रुपिा लिइएको छ । जसिाई उपिब्ध श्रो  साधनको 

आधारिा बहवलषिर् र्ोजनाको रुपिा क्रिशः श्रो  साधनको व्वथथा गरर सम्पन्न गररनेछ ।  
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• पशु पंक्षी लवकास फिि, देवघाट - १ कोटा 

• कोटा रङ्गशािा, देवघाट – १ कोटा 

• छरछरे झरना  था पर्िटन लवकास, देवघाट – १ कोटा 

• खाले्ट रङ्गशािा, देवघाट – २ खाले्ट 

• खाले्ट पाकि   था वाि उद्यान देवघाट – २ खाले्ट 

• घण्टाचुिी भू्य टावर पर्िटकीर् थथि देवघाट – १ र २ घण्टाचुिी 

• कोटवैदी कृलष अनुसन्धान केन्द्र, देवघाट – २ कोटवैदी 

• जनजा ी संग्राहािर्, देवघाट – ४ क ािप 

• ऐल हालसक प्याउिी गढी, देवघाट – ४ क ािप 

• ऐल हालसक लसंच्याङ्ग गढी, देवघाट – ४ लसंच्याङ्ग 

• देवघाट-साउने, क ािप सडक, देवघाट - ४ र ५ 
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  समालनकरण अन दान नगद अन दान १००० १००० ० ० 

  राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद २९८० ० ० २९८० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमामण राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १५२० ० ० १५२० 

८०४३८५०४२०५ देवघाट गाउँपालिकावडा नं.५ ७५०० ० ० ७५०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन लनमामण/खररद ७५० ० ० ७५० 

  राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार नगद २८४ ० ० २८४ 

  राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ४६६ ० ० ४६६ 

३११५१ सडक तथा पूि लनमामण ३६०० ० ० ३६०० 

  राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार नगद २०८४ ० ० २०८४ 

  राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार नगद १५१६ ० ० १५१६ 

३११५५ लसंचाइम संरचना लनमामण राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार नगद ७५० ० ० ७५० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमामण राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार नगद २२५० ० ० २२५० 

३११५९ अन्य सावमजलनक लनमामण राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १५० ० ० १५० 
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८०४३८५०४५०१ संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमक्रम १२४४०० १२४४०० ० ० 

२११११ पाररश्रलमक कममचारी १०२६१६ १०२६१६ ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनामह न े
अन दान ७४० ७४० ० ० 

  शसतम अन दान चाि  नगद अन दान १००५६० १००५६० ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनाम ह ने 
ऋण १३१६ १३१६ ० ० 

२११२१ पोशाक शसतम अन दान चाि  नगद अन दान १० १० ० ० 

२२३११ मसिन्द तथा कायामिय सामाग्री शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ५० ५० ० ० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सचूना 
प्रकाशन खचम शसतम अन दान चाि  नगद अन दान १०० १०० ० ० 

२२४१३ करार सेवा श ल्क शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ५३२ ५३२ ० ० 

२२५२२ कायमक्रम खचम ६१७७ ६१७७ ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनामह न े
अन दान ७७ ७७ ० ० 

  शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ५९६३ ५९६३ ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनाम ह ने 
ऋण १३७ १३७ ० ० 

२२६११ अन गमन, मूल्यांकन खचम शसतम अन दान चाि  नगद अन दान १० १० ० ० 

२६३३५ अन्य अन दान १२८५३ १२८५३ ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनामह न े
अन दान १३८३ १३८३ ० ० 

  शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ८९२३ ८९२३ ० ० 

  

शसतम अन दान चाि  - एस.एस. 
फड. बप. 

नगद अन दान- सोिभनाम ह ने 
ऋण २५४७ २५४७ ० ० 

२७२१३ औषिीखररद खचम शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ९९५ ९९५ ० ० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार शसतम अन दान चाि  नगद अन दान १७७ १७७ ० ० 

३११५५ लसंचाइम संरचना लनमामण शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ५०० ५०० ० ० 

३११५९ अन्य सावमजलनक लनमामण शसतम अन दान चाि  नगद अन दान ३८० ३८० ० ० 

 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                   खण्डः ३,                  संख्ाः ११,                लिल ः २०७६/०४/०५ 

 

 32 देवघाट गाउँपालिकाको वालषिक नील , कार्िक्रि  था बजेट, २०७६ 

देवघाट गाउँपालिका 
  

आय र व्यय को स्रोत चमलाि  
आ.व. : २०७६/७७   

चस.िं. स्रोत समूह बजेटको स्रोत/तह स्रोत 
प्राचिको 
बिचि 

अिुमाचित आय अिुमाचित व्यय फरक 

१ संघीय सरकार, नेपाि सरकार, 13311 - समालनकरण अन दान, नगद अन दान ७,७३,००,०००.०० ७,७३,००,०००.००   

१.१ संघीय सरकार नेपाि सरकार समालनकरण अन दान 

नगद 

अन दान ७,७३,००,०००.०० ७,७३,००,०००.००   

२ संघीय सरकार, नेपाि सरकार, 13312 - शसतम अन दान चाि , नगद अन दान १२,४४,००,०००.०० १२,४४,००,०००.००   

२.१ संघीय सरकार नेपाि सरकार शसतम अन दान चाि  
नगद 

अन दान ११,८२,००,०००.०० ११,८२,००,०००.००   

२.२ बैदेलशक श्रोत एस.एस. फड. बप. 

अन्तराबिय अन्तर-सरकारी 
संस्थाबाट प्राप्त चाि  
अन दान 

सोिभनामह ने 

अन दान २२,००,०००.०० २२,००,०००.००   

२.३ बैदेलशक श्रोत एस.एस. फड. बप. वैदेलशक ऋणको प्रालप्त 

सोिभनाम 
ह ने ऋण ४०,००,०००.०० ४०,००,०००.००   

३ प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश, 13311 - समालनकरण अन दान, नगद अन दान १,२१,१४,०००.०० १,२१,१४,०००.००   

३.१ प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश समालनकरण अन दान 

नगद 

अन दान १,२१,१४,०००.०० १,२१,१४,०००.००   

४ प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश, 13319 - अन्य अन दान प ंजीगत, नगद अन दान १,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.००   

४.१ प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश अन्य अन दान प ंजीगत 

नगद 

अन दान १,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.००   

५ राजस्व बाडफाड, राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार , 10020 - राजस्व बाँडफाँड, नगद १,४०,८४,०००.०० १,४०,८४,०००.००   

५.१ राजस्व बाडफाड राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड नगद २०,८४,०००.०० २०,८४,०००.००   

५.२ राजस्व बाडफाड राजस्व बाँडफाँड – अन्य राजस्व बाँडफाँड नगद १,२०,००,०००.०० १,२०,००,०००.००   

६ राजस्व बाडफाड, राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार, 10020 - राजस्व बाँडफाँड, नगद ६,३३,००,०००.०० ६,३३,००,०००.००   
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६.१ राजस्व बाडफाड राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँड नगद ६,३३,००,०००.०० ६,३३,००,०००.००   

७ अन्तररक श्रोत, आन्तररक श्रोत, 10010 - आन्तररक श्रोत, नगद १,१३,४१,०००.०० १,१३,४१,०००.००   

७.१ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत नगद १,१३,४१,०००.०० १,१३,४१,०००.००   

८ अन्तररक श्रोत, नगर बवकास कोष, 14421 - पूँजीगत हस्तान्तरण, नगद ८०,००,०००.०० ८०,००,०००.००   

८.१ अन्तररक श्रोत नगर बवकास कोष पूँजीगत हस्तान्तरण नगद ८०,००,०००.०० ८०,००,०००.००   

जम्मा ३२५५३९००० ३२५५३९००० ० 
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देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायमपालिकाको कायामिय, तनह ँ 

श्रोतगत बजेट बबचियोजि 

आ.व. : २०७६/७७                   रु. हजारमा 

चस.िं. कायचक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम 
कायाचन्ियि 
हुिे स्थाि 

लक्षित 
समूह 

खिच 
िीषचक 

उप िेत्र इकाई लि 

बिचियोजि रु. 
कैक्रफय
त 

प्रथम 
िौमाचसक 

दोश्रो 
िौमाचसक 

तेस्रो 
िौमाचसक 

जम्मा 

१ 
३ दोवाटे देजख चनौटे क ँ ना भ जेि गाँउ जाने 
बाटो   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

२ 

३ नं वडा भवन मालथ ट्रस काेेठा थप र 
मममत   अन्य ३११५९ प नलनमामण संख्या १ ० ० १००० १०००   

३ ३ न  वडा भवन ति रर६ेेलनङ्ग वाि   अन्य ३११५९ प नलनमामण N/A १ ० ० ५०० ५००   

४ ५ वटा वडा खेिक द सलमलत खेिक द कायमक्रम   अन्य २२५२२ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० १०० १००   

५ अन गमन, मूल्यांकन खचम   अन्य २२६११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ० ० ८०० ८००   

६ 

अन्तराबिय मफहिा फदवस,िैजङ्गक फहसा 
बवरुद्दको १६ फदने अलभयान,िैजङ्गक फहसा 
बवरुद्दको वषम २०७६   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ०.१५ ०.१५   

७ अन्य भाडा   अन्य २८१४९ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० ९०० ९००   

८ अन्य सामाजजक स रक्षा खचम कममचारी   अन्य २१२१९ 

सामाजजक स रक्षा तथा 
संरक्षण संख्या १ ० ० ३०० ३००   

९ 

अलभभावक सचेतना कायमक्रम तथा अन्तरकृया 
बैठक संचािन लशक्षक प्र.अ बवद्यालथम समेत   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ५०० ५००   

१० अम्रेिी जाने बाटो ट्याक खोल्ने   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   
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११ 
अल्पस ख्यक तथा बपछडा वगम को िालग 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० २०० २००   

१२ अस्थायी तथा करार कममचारीका िालग पोशाक   अन्य २११२१ श्रम तथा रोजगारी N/A १ ० ० १० १०   

१३ अेाइलिम खा.पा. १५ िारा लनमामण   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ २०० ० ० २००   

१४ अेौषलि भ्यकाा्लसन ढ वालन खचम   अन्य २२५२२ स्वास््य पटक १ १०० ० ० १००   

१५ 

आिारभूत तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य 
चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथलमक अस्पतािको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड अन गमन सम्वजन्ि 
अलभम जखकरण कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

१६ 

आिारभूत तथा आकजस्मक सेवाको िालग 
औषलि खररद ( पूवामन मान, पररमाण लनिामरण 
तथा स्पेलशफफकेसन तयार गने कायमको समेत 
खचम )   अन्य २७२१३ स्वास््य N/A १ ० ० ८५० ८५०   

१७ 

आिारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, 

राहत अन दान लशक्षकका िालग तिब भत्ता 
अन दान (बवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कममचारीहरु समेत)   अन्य २११११ लशक्षा N/A १ ० ० ६५४१४ ६५४१४   

१८ आमडाँडा साम दालयक भवन   अन्य ३११५१ 
भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास N/A १ ० ० ३०० ३००   

१९ 

आमा सम हका सदस्य तथा मफहिा स्वयम 
सेबवकाहरू संग क्षयरोग तथा एच.आइ.भी 
संक्रलमत हरूिाइ ह ने भेदभाव न्य लनकरणका 
िालग चौमालसक गोबि   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ५४ ५४   

२० इन्िन - अन्य प्रयोजन   अन्य २२३१४ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० २०० २००   
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२१ इन्िन (कायामिय प्रयोजन)   अन्य २२२१२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ८०० ० ० ८००   

२२ इन्िन (पदालिकारी)   अन्य २२२११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० ७०० ७००   

२३ 

उद्दमलशिता बवकासको िालग घरेि  तथा साना 
उद्योग िाई लसप बवकास तथा प्रबवलि 
हस्तान्तरण   अन्य २२५२२ उद्योग N/A १ ० ० १००० १०००   

२४ उद्दार तथा प ननमस्थापना   अन्य २७२१२ 

सामाजजक स रक्षा तथा 
संरक्षण संख्या १ ० ० १००० १०००   

२५ 

उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक अवस्थामा 
औसलि एवं ल्याब सामाग्री ढ वानी, कायमक्रमका 
िालग आवश्यक स्टेशनरी तथा फमम फरमेट 
फोटोकपी, बबरामीको व्यबिगत बववरण ई-
फट.बब रजजस्टरमा अध्यावलिक, सम दाय 
पररचािन गरर क्षयरोग बवरामी लनदानका 
िालग प्रेषण तथा उपचार, बवश्व क्ष   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ४५ ४५   

२६ 

एक्िेवर देजख गोबपटार सम्म ग्रावेि स्तर 
उन्नलत र नयाँ ट्रयाक   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ४०० ४००   

२७ एेेलतहालसक प्याउिी गफढ कतामप   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० २०० २००   

२८ एेेलतहालसक लसेंच्याङ्ग गफढ लसंच्याङ्ग   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० २०० २००   

२९ 

एस ई ईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रा 
छात्रािाई नगद प रस्कार   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० १०० १००   

३० 

औिो लनयन्त्रण कायमक्रमको अन गमन एवम ा् 
मूल्याङ्कन, औिो माहामारी ह ने औिो ग्रसीत 

क्षेत्रको छनौट गरी बबषाफद छकम ने (रेस्पोन्सीभ 
स्प्रेइङ समेत), बवश्व औिो लनयन्त्रण फदवस   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २१ २१   
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मनाउने तथा औिो लनयन्त्रणका िालग 
बह लनकाय अन्तरफक्रया 

३१ 

औषलिको सम लचत प्रयोग प्रविमनको िालग 
साथी सम ह लशक्षा कायमकम ( peer group 

discussion) तथा आिारभूत स्वास््य सेवा 
सम्वजन्ि स्तरीय उपचार पबिलत 

अलभम जखकरण तथा सलमक्षा कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १२५ १२५   

३२ कटहर चोक लसचाई   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १०० १००   

३३ कन्चन खोिा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

३४ क्यूखलि कोटा खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५०० ५००   

३५ क्यूफद खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ४०० ४००   

३६ 

कणम मोटर मागम स्तर उन्नलत ग्रावेि र नालि 
समेत   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २५० २५०   

३७ 

कममचाररहरुको िालग मालसक त्रौमालसक र 
चौमालसक गोबि स चािन   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १५० १५०   

३८ कममचारी क्षमता अलभवफद्दम कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २०० २००   

३९ कममचारीको बैठक भत्ता   अन्य २११३४ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना ४०० ० ० ६०० ६००   

४० करार सेवा श ल्क   अन्य २२४१३ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A ३३८ ३२०० ३२०० २९००.०७ ९३००.०७   

४१ कृषक प रस्कार, कृबष तथा पश  कायमक्रम   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० १०० १००   
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४२ 

क िरोगका बबरामीका पररवार तथा लछमेफकको 
सम्पकम  पररक्षण   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ३ ३   

४३ क्षमता बवकास टोि बवकास ससं्था पररचािन   अन्य २२५२२ वातावरण तथा जिवाय  N/A १ ० ० ८०० ८००   

४४ 

क्षयरोग तथा क िरोग को िालग जनचेतना 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० १०० ० १००   

४५ कृबष अन सन्िान केन्र लनमामण   अन्य ३११५९ कृबष N/A १ ० ० ५०० ५००   

४६ कृबष महोत्सव   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० २०० २००   

४७ कृबष हाट बजार व्यवस्थापन   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ३०० ३००   

४८ काफि डाँडा खानेपालन योजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

४९ काफि स हाँरा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

५० काँफिडाँडा काफि स्वाँरा मोटर मागम ४ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ४०० ४००   

५१ काँफिडाँडा बसेलन मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ४०० ४००   

५२ कायमक्रम खचम   अन्य २२५२२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ० ० २००० २०००   

५३ 

कायमक्रमको लनयलमत अन गमन तथा म ल्यांकन 
गरर कायमक्रमको ग णस्तरीयता स लनजस्चत 
गन,े स्थिगत अन लशक्षण गरर 
स्वास््यकलममहरूको क्षमता अलभवजृध्द, 

क्षयरोगका बबरामीको उपचारको नलतजको 
कोहटम बवश्लेषण तथा कायमक्रमको चौमालसक 
सलमक्षा   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ७५ ७५   

५४ कायामिय संचािन तथा मसिन्द खचम   अन्य २२३११ श्रम तथा रोजगारी N/A १ ० ० ५० ५०   

५५ कालि गण्डफक आ.बव खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १५० १५०   
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५६ कालिका मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

५७ कालिकाटार वहृत खानेपालन योजना १ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १५०० १५००   

५८ कालिमाफट तल्िो लसचाँई   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १५० १५०   

५९ कोट बैफद्द खानी,लभता मास्दी मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

६० कोटा रंगशािा लनमामण देवघाट १   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० ५०० ५००   

६१ खेि मैदान देवघाट घाट 3   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ १०० ० ० १००   

६२ खेि मैदान देवघाट घाट ४   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० १०० १००   

६३ खेिक द सलमलत अन दान   अन्य २६४१२ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० ५०० ५००   

६४ खाद्यान्न   अन्य २११२२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना ४८ ४८ ४८ ४८ १४४   

६५ खाल्टे र गशािा लनमामण   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ ३०० ० ० ३००   

६६ खाल्टे वाि उघ्यान तथा पाकम  लनमामण   अन्य ३११५९ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ५०० ५००   

६७ खोडेेे आम्डाँडा मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ५०० ० ० ५००   

६८ खोप केन्र लनमाणम   अन्य ३११५९ स्वास््य N/A १ ० ० ३८० ३८०   

६९ 

ग र घ वगमको पररचय पत्र प्राप्त व्यबिहरुको 
िालग लसप बवकास तालिम स चािन तथा 
अन्य कायमक्रम स चािन   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण संख्या १ ० ० ५०० ५००   

७० ग रुङ्ग टोि मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

७१ ग रसङ्ग समाज भवन भजमन खोिा   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ५० ५०   

७२ गहत ेलशखर खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

७३ गाइघाट खानेपानी याेेजना ४ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ २०० ० ० २००   
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७४ गाँईघाट बेिडाँडा मोटर मागम ४ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ३०० ३००   

७५ गाँउ लशक्षा सलमलत संचािन अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० ३०० ३००   

७६ गाउपालिका लसटी हि लनमामण   अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास संख्या १ ० ८००० ० ८०००   

७७ गाँउपालिका भवन लनमामण स्थि तारबार   अन्य ३११५९ प नलनमामण संख्या १ ० ० १००० १०००   

७८ गाँउपालिका भवनको फडबपआर लनमामण   अन्य ३११७१ 
भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास N/A १ ० ० १५०० १५००   

७९ गाँउपालिका सरसफाई कायमक्रम घोषण   अन्य २२५२२ वातावरण तथा जिवाय  N/A १ ० ० ८०० ८००   

८० 

गाँउपालिकास्तरीय नेततृ्व बवकास तालिम २ 
फदने   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ११० ० ११०   

८१ गोगन घाँरर मोटर मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

८२ गोठ स िार कायमक्रम   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २०० २००   

८३ गोन्द्याङ टो.बव.स साम दालयक भवन लनमामण   अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास N/A १ ० ० ४०० ४००   

८४ गोन्रयाङ मोटर मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

८५ घट्टाच लि पयमटन बवकास कायमक्रम   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० १००० १०००   

८६ घर भाडा   अन्य २८१४२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० २००० २०००   

८७ घाँस बवतरण अन दान   अन्य २६४१२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० ३०० ३००   

८८ चन्डलि ढाड देजख घाँलस खोप मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

८९ छेरुङ्गा जैथ न कृबष मोटर मागम स्तरवफृद्द   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

९० 

छरछरे झरना तथा पयमटन बवकास र 
क्यानोलनङ ,यामजफ्टङ्ग   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० ५०० ५००   

९१ 
लछपलछपे जरम टार िेक बेसी मोटर मागम 
स्तरउन्नती   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १००० १०००   
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९२ 

लछपलछपे नरम जिदेवी कृबष मोटर मागम 
स्तरउन्नती   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

९३ छ्ेोयरङ्गा फदगम खोिा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

९४ जनज्योती क्षेत्रीटोि अि रो भवन   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ५० ५०   

९५ जनजालतहरुको िालग कायमक्रम स चािन   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण संख्या १ ० ० ५०० ५००   

९६ जनताजज स ग्रािय कतामप   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० २०० २००   

९७ ज्यालमरे ढड्डा घारर मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ४०० ४००   

९८ जि देबव साउने अि रो भवन लनमामण   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० १३० १३०   

९९ जिजिे खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१०० जेि नागररक बवश्राम स्थि लनमामण   अन्य ३११५९ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ३०० ३००   

१०१ 
जेि नागररकहरुको िालग लनश ल्क स्वास््य 
पररक्षण   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २०० २००   

१०२ 

जेि नागररकहरुको िालग भ्रमण,अन्तरकृया र 
अन्य कायमक्रम   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण संख्या १ ० ० ५०० ५००   

१०३ जाम ने चणडलि खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

१०४ झारखालन लसचाई   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १५० १५०   

१०५ ड डे बाँसपालन मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २८० २८०   
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१०६ डँढ वा खोिा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१०७ ड म्रेि देवप र खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ३०० ३००   

१०८ तरकारर पकेट क्षेत्र कायमक्रम   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ८०० ८००   

१०९ 

तरि नाईट्रोजन ढ वानी भण्डारण तथा बवतरण 
तथा व्यवस्थापन   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २४० २४०   

११० तिव   अन्य २११११ श्रम तथा रोजगारी N/A १ ० ० ४१७ ४१७   

१११ द ई घरे आईलिन मोटर मागम ४ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ १००० ० ० १०००   

११२ द ई घरे खानेपालन मममत योजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

११३ देउती लभत्री बाटो खानेपानी   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

११४ 

देउनी वन देजख खानेपालन ह दै देवप र जाने 
बाटो   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

११५ देउप र पाकम  लनमामण   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० ५०० ५००   

११६ द िे वाराही मजन्दर जाने बाटो ३ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

११७ दलितहरुको िालग कायमक्रम स चािन   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण संख्या १ ० ० ५०० ५००   

११८ देवघाट खानेपालन योजना ५ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५४० ५४०   

११९ देवघाट साँउने कतामप सडक   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २००० २०००   

१२० 

देवप र बाट कालि भतेरी बाटो नयाँ ट्याक 
खोल्ने   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

१२१ दान रा रुवेिा खोप अलभयान   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ४५ ४५   
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१२२ दासढ गा पाकम  लनमामण   अन्य २२५२२ पयमटन N/A १ ० ० ९०० ९००   

१२३ िमामथम अस्पताि ल्याव व्यवस्थापन   अन्य ३११२२ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

१२४ 

िमामथम अस्पताितथा प्राथलमक स्वास््य 
चौफकका िालग लनश ल्क अेौषलि बवतरण   अन्य २७२१३ स्वास््य N/A १ ० ० ३२०० ३२००   

१२५ 

िमामथम अस्पतािमा उपकरण सामलग्र 
व्यवस्थापन   अन्य ३११२२ स्वास््य N/A १ ० ० ५०० ५००   

१२६ ि व्रचोक लसचाई   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १०० १००   

१२७ 

िालममक साँस्कृलतक प्रवद्दमन ,भाषा स ंस्कृलत 
प्रव्रद्दन डक मेजन्ट्र लनमामण   अन्य २२५२२ भाषा तथा संस्कृलत N/A १ ० ० १००० १०००   

१२८ िारापालन खानेपालन योजना ४ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१२९ 

न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायामन्वयनका िालग 
आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास््य 
समाग्री खररद, मममत तथा व्यवस्थापन   अन्य ३११२२ स्वास््य N/A १ ० ० १५० १५०   

१३० न्यालिस टोि बाटो ट्याक खोल्ने   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

१३१ 

नवीकरणीय ऊजाम प्रबबलिहरु ( िघ  तथा साना 
जिबबि त, सौयम ऊजाम, वायोग्यास, वायोमास, 

ऊजामको उत्पादनम िक पररप्रयोग) माफम त 
ऊजाम उत्पादन र पररप्रयोग   अन्य २२५२२ उजाम N/A १ ० ० ११५९ ११५९   

१३२ 

नसने रोग सम्बजन्ि कायमक्रम (अलभम जखकरण, 

नसने रोग तथा मानलसक स्वास््यसम्बजन्ि 

सचेतना कायमक्रम(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) )   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ७० ७०   

१३३ 

नागदेबव मजन्र ढाव देजख बगैचा ह ँदै पल्िो 
टार वषाम खोिा कालि नफद सम्म   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ३०० ३००   

१३४ नािब ङ्ग खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २००० २०००   
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१३५ 

लनयलमत उपचार प रा गने बबरालमिाइ 
यातायात खचम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २ २   

१३६ लनयलमत गभमवती जाँच स्त्केरी प्राोत्साहन भत्ता   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १२५ १२५   

१३७ 

लनयलमत तथा प णम खोप फदगोपना र खोप 
ढ वानी   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २३४ २३४   

१३८ 

लनमामण कायम समेतको भैपरी आउने आउने 
खचम   अन्य ३१५११ प नलनमामण संख्या १ ० ० १५२०० १५२००   

१३९ 

लनलममत सावमजलनक सम्पबत्तको मममत सम्भार 
खचम   अन्य २२२३१ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० २५०० २५००   

१४० प जजकरण व्यवस्थापन कायमक्रम   अन्य २२५२२ प्रशासकीय स शासन N/A १ ० ० ५०० ५००   

१४१ पूँजीगत अन सन्िान तथा परामशम   अन्य ३११३५ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक संख्या ४ १००० ५०० ५०० २०००   

१४२ पदालिकारर सामाजजक स रक्षा खचम   अन्य २१२२१ 
सामाजजक स रक्षा तथा 
संरक्षण संख्या १ ० ० ५०० ५००   

१४३ पदालिकारी बैठक भत्ता   अन्य २११४१ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना २९ ० ० ४६४ ४६४   

१४४ 

प्र .अ. हरुकाेे क्षमता अलभवफृदम तालिम 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० २५० २५०   

१४५ प्रगती पररवार आमा सम ह भवन झरखानी   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० १०० १००   

१४६ पूणम सरसफाई कायमक्रम   अन्य २२५२२ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ८५० ८५०   

१४७ 

प्रलत बवद्याथी िागतका आिारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एवम ा् कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० १०६४ १०६४   

१४८ 

प्रदेश बाट प्राप्त शसमत बजेटका छनाेेट ह ने 
बवबवि कायमक्रम   अन्य ३११५९ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०००० १००००   



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                   खण्डः ३,                  संख्ाः ११,                लिल ः २०७६/०४/०५ 

 

 45 देवघाट गाउँपालिकाको वालषिक नील , कार्िक्रि  था बजेट, २०७६ 

१४९ प रानो टोिबाटो ग्रावेि   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

१५० 

प्रारजम्भक बाि बवकास सहजकतामहरुको 
पाररश्रलमक तथा बवद्यािय कममचारी 
व्यबस्थापन अन दान   अन्य २११११ लशक्षा N/A १ ० ० ६७०१ ६७०१   

१५१ पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ८७९ ८७९   

१५२ 

पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य 
कायमक्रमका िालग औजार/उपकरण खररद   अन्य ३११२२ स्वास््य N/A १ ० ० २७ २७   

१५३ 

प िको मख देजख बफर म बि टोि बाटो 
स्तरबफद्दम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

१५४ पश  महामरी ओषलि खररद   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २५० २५०   

१५५ पश  बवकास फामाम घाँस नसमरी   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २०० २००   

१५६ 

पश  स्वास्थ व्यवस्थापनको िालग ओषलि 
बवतरण   अन्य २७२१३ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० १४५ १४५   

१५७ पश प क्षी अन सन्िान केन्र लनमामण   अन्य ३११५९ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० ५०० ५००   

१५८ पश पन्छी तथा मत्स्य उपचार सेवा   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ६० ६०   

१५९ पहि लसें चजन्डदेबव मोटर मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

१६० पाख री खोिा लसंचाई साँठे वगर ५ अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १०० १००   

१६१ पानी तथा बबज िी   अन्य २२१११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० ३०० ३००   

१६२ पाररश्रलमक कममचारी   अन्य २११११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A २१० ३०६६.७ ३०६६.७ ३०६६.७ ९२००.१   

१६३ पाररश्रलमक पदालिकारी   अन्य २१११२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० ६३००.७ ६३००.७   

१६४ बपपिटार खानेपालन योजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ३०० ३००   

१६५ बपपिटार पन्चायन मजन्दर पाफटम   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ७० ७०   
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१६६ पोशाक   अन्य २११२१ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना ५० ० ० ५०० ५००   

१६७ पोषण कायमक्रम (नेपाि सरकार)   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ३३४ ३३४   

१६८ फेफद खोिा खानेपालन आयोजना ४ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १०० १००   

१६९ फलनमचर तथा फफक्चसम   अन्य ३११२३ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक संख्या १ २५०० ० ० २५००   

१७० फफफदम स्वारा मोटर मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ६०० ६००   

१७१ 
फोहोर मैिा व्यवस्थापन डस्टबवन ,टोकरी 
सरसफाई सामालग्र   अन्य २२५२२ वातावरण तथा जिवाय  N/A १ ० ० ४०० ४००   

१७२ बैक णठ मागमबाटो बवस्तार   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५० ५०   

१७३ बगन्दी खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २०० २००   

१७४ बफरमजन्दर बाट दिममी चोक   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

१७५ बेि डाँडा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१७६ बेिडाँडा बसेलन खहरे मटरमागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

१७७ बसन्तप र खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ६० ६०   

१७८ बसन्तप र बाटो ग्रावेि   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १५०० १५००   

१७९ बसेलन खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१८० बाख्रा पकेट पररचािन कायमक्रम   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० १०० १००   

१८१ 
बाटक टोि बवकास संस्था भवन जस्ता र 
ट्रस्ट   अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास N/A १ ० ० २०० २००   
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१८२ 

बाि संजाि भवन देजख गणेश टोि सम्म 
जाने बाटो   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १००० १०००   

१८३ 

बािमैबत्र गाउपालिका घोषणका िालग तयारी 
कायमक्रम स चािन   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण संख्या १ ० ० ८०० ८००   

१८४ 

बािबववाह ,वािवश्रम न्यूलनकरण सम्बन्िी 
मा.बवमा सडक नाटक   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ०.०७५ ०.०७५   

१८५ 

बािसंजािका पदालिकारीहरुको िालग उद्घाेेषण 
किा सम्बजन्ि २ फदने प्रलशक्षण   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ८० ८०   

१८६ 

बबद्यािय स्वास््य लशक्षा, आमा समूह तथा 
स्थानीय तहमा स्वास््यका िालग सामाजजक 
व्यवहार पररवतमन प्रवध्दमन अलभयान   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १२५ १२५   

१८७ बोटो समाज भवन लनमामण   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ४ ४   

१८८ बोटो समाज भवन लनमामण ५ अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ९६ ९६   

१८९ भकृ फट मोटर मागम स्तरवफृद्द   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

१९० भकारो स िार कायमक्रम   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ३०० ३००   

१९१ भूतखाेेिा खानेपानी याेेजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ७० ० ० ७०   

१९२ 

भरकािी मोटर मागम स्तरउन्नलत तथा शफहदा 
पाकम  लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

१९३ भजमन खोिा कल्भटम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ५०० ५००   

१९४ भजमनखोिा खेि मैदान देवघाट ५   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० ३०० ३००   

१९५ भनमन खोिा भ वनटार बाटो ग्रावेि ग्रेफडङ   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   
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१९६ भ्रमण खचम   अन्य २२६१२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० १४०० १४००   

१९७ भ वन बस्त खानेपालन मममत योजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

१९८ म.स्वा.से. पोशाक भत्ता   अन्य २११२१ स्वास््य N/A १ ० ० २४७.५ २४७.५   

१९९ म.स्वा.से. हरुको िालग अिम वाबषमक गोबि   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १३० १३०   

२०० मगर समाज भनमन खोिा भवन   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ५० ५०   

२०१ मफदरा व्यवस्थापन कायमक्रम   अन्य २२५२२ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० २०० २००   

२०२ मि  कबडम हि देवघाट   अन्य ३११५९ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० २०० २००   

२०३ 

मममत स भार कोष पटके मममत स भार कायमको 
िालग ५ अन्य ३११५९ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १५० १५०   

२०४ मेलशनरी तथा औजार   अन्य ३११२२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक संख्या १ ० २००० ० २०००   

२०५ 

मेलशनरी तथा औजार मममत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचम   अन्य २२२२१ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० १२०० १२००   

२०६ मसिन्द तथा कायामिय सामाग्री   अन्य २२३११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ४५०० ० ० ४५००   

२०७ महंगी भत्ता   अन्य २११३२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना ४८० ३६० ३६० ३६० १०८०   

२०८ महामारर तथा भैपरर आउने अेाेैषलि खररद   अन्य २७२१३ स्वास््य N/A १ ० ० ३०० ३००   

२०९ 

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा 
RRT/ CRRT पररचािन गने, चौमालशक ररभ्य  
तथा अलभम खीकरण गने   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ६० ६०   

२१० मफहिा बवकास सम ह गठन २ वटा वडामा   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A ३ १० १० १० ३०   
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२११ 
मफहिा स्वास््य स्वयम्शेबवकाहरुको िालग 
स चार खचम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ९९ ९९   

२१२ 

मफहिा स्वास््य स्वसंयसेबवकाहरुकाो िालग 
ररफेसमर तालिम   अन्य २२५२२ स्वास््य पटक १ ० ० २०० २००   

२१३ 

मफहिा संस्था सलमलतका पदालिकारीहरुको 
िालग गोबि स चािन   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ५० ५०   

२१४ 

मफहिा लसप बवकास तालिम ५ वडामा 
८जनाका दरिे मफहिा सम ह सलमलतका 
सदस्यहरुिाई २ सम हमा लसप बवकास   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ४०० ० ४००   

२१५ मफहिा फहसा बवरुद्दको अलभयान वषम   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ३०० ३००   

२१६ 

मफहिािाई संबविानमा व्यवस्था भएका 
कान लन अलिकार सम्बजन्ि सचेतना कायमक्रम   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ६० ६०   

२१७ 

मफहािा स्वास््य स्वयम सेबवकाको मालसक 
प्रलतवेदन   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A २ ५० ५० ० १००   

२१८ 

महीिा स्वास््य स्वयं सेबवका कायमक्रम (अिम 
वाबषमक सलमक्षा र फदवस मनाउने)   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १२ १२   

२१९ 

माटो पररक्षण गरी माटो स िारको िालग 
सामग्री/ प्रबवलि बवतरण/ हस्तान्तरण   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० २०० २००   

२२० मात ृतथा नवलशश  कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २०० २००   

२२१ 
मात ृतथा नवलशश  कायमक्रम अन गमन तथा 
स पररवेक्षण   अन्य २२६११ स्वास््य N/A १ ० ० १० १०   
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२२२ 

मात ृतथा नवलशश  कायमक्रम अन्तगमत आमा 
स रक्षा, ANC, न्यानो झोिा, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र 
लनश ल्क गभमपतन कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ६९० ६९०   

२२३ 

मात ृतथा नवलशश  कायमक्रमका िालग व्यबि 
करार   अन्य २२४१३ स्वास््य N/A १ ० ० ५३२ ५३२   

२२४ मालथल्िो कालिमाफट लसचाई   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० १०० १००   

२२५ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, 

राहत अन दान लशक्षक िालग तिब भत्ता 
अन दान (बवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कममचारी,प्राबवलिक िारका प्रलशक्षक 
समेत)   अन्य २११११ लशक्षा N/A १ ० ० १४०३६ १४०३६   

२२६ मानडाडा खानेपानी याेेजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २०० २००   

२२७ 

मानलसक स्वास््य सम्बन्िी महत्वपूणम फदवस 
मनाउने (आत्महत्या रोकथाम फदवस, 

मानलसक स्वास््य फदवस, अल्जाईमर 
फदवस)मानलसक स्वास््य समस्याबाट 
प्रभाबवत ब्यबिका पररवारका सदस्यहरु 
(स्याहारकतामहरु ) का िागी क्षमता अलभबििी 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १९ १९   

२२८ मोलसनरी अेौजार बवतरण   अन्य ३११२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० १०० १००   

२२९ मोहोररया चामान बेलस मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ४०० ४००   

२३० रेग्मी चोकबाट क्य दी दोभान जाने बाटो ग्रावेि   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

२३१ रेड्रक्रस मागम म िसडक बाटो ग्रावेि   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १५० १५०   

२३२ रुपाटार खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० १५० १५०   
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२३३ 

रेबबज, सपमदंश आफदको जनचेतनासम्बजन्ि 
प्रचार प्रसार तथा फदवस मनाउने पश  पंक्षी 
आदीबाट ह ने ईन्फ एन्जा, बडम फ्ि , ए यम आर 
लसबष्टसकोलसस, टक्सोप्िाज्मोलसस आदी 
बवलभन्न सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाम र 
सचेतना कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २० २०   

२३४ 

रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता (स्थानीय 
तहस्तरीय)   अन्य २२५२२ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० १०० १००   

२३५ 

राबिय लभटालमन ए र ज काको अेौषिी 
बवतरण कायमक्रममा मफहिा स्वास््य स्वय 
सेबवकाहरुिाई खाजा ,खाना ,यातायात   अन्य २२५२२ स्वास््य पटक १ ० ११० ० ११०   

२३६ रोटा खोप स रुवात   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० २० २०   

२३७ 

िैलगक फहसा न्यूलनकरणि सम्बजन्ि १ फदने 
अलभम जखकरण   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० ५० ५०   

२३८ 

िाग  अेौषि लनयन्ञण ,यौजन्य द व्यमवहार र 
साईवर क्रमाई सम्बन्िी अन्तरकृया ३ स्थान   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A ३ ५० ५० ५० १५०   

२३९ िाग  औषि द व्यमसनी राेेकथाम अलभयान   अन्य २२५२२ य वा तथा खेिक द N/A १ ० ० ५०० ५००   

२४० िोकि क ख रा प्रव्रद्दन कायमक्रम   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २५० २५०   

२४१ वडा नं ४ को कायामिय भवन लनमामण ४ अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास संख्या १ ० ८००० ० ८०००   

२४२ वडा नं 2को कायामिय भवन लनमामण २ अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास संख्या १ ० ८००० ० ८०००   

२४३ वन हररयालि तथा वकृ्षारोपण कायमक्रम   अन्य २२५२२ बन N/A १ ० ० ३०० ३००   

२४४ व्यागन जरम खानेपालन २ अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २४०० २४००   
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२४५ 

वडम फ्ि  रोग िगायत अन्यरोगहरुको 
लनयन्त्रणको िालग वैठक तथा नम ना संकिन 
गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा ररपोफटमङ्ग 
गने   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० ७५ ७५   

२४६ 

वषामखोिा मटोर मागम स्तर उन्नलत ग्राभेि 
तथा ररङ रोड गोबपटार   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ३५० ३५०   

२४७ वाख्रा पकेट कायमक्रम   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A ६ ८०० ८०० ८०० २४००   

२४८ 

वाि फदवस ,अन्तराबिय बाि फदवस सम्बजन्ि 
फदवलसय काा्यक्रम   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A २ ० ० १०० १००   

२४९ 

वािबवकास केन्रका स.काको क्षमता अलभवफृद्द 
तालिम   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० १५० १५०   

२५० 

वािबवकास व्यवस्थापन केन्रका स.काको 
तिव   अन्य २११११ लशक्षा N/A १ ० ० २००० २०००   

२५१ वाह नी छाङ्ग खानेपालन याेेजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ५० ० ० ५०   

२५२ बवद्यािय भौलतक प वामिार लनमामण अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० १४०० १४००   

२५३ बवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० २२०७ २२०७   

२५४ 

बवद्यािय स्वास््य लशक्षा कायमक्रम मा.बव 
बवद्याियमा   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ५० ५०   

२५५ 

बवद्याियका व्यवस्थापनका सलमलतका 
पदालिकारीहरुको क्षमता बवकास तालिम   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ३०० ३००   

२५६ बवद्याियका बवद्यालथमहरुको िालग   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ७५ ७५   

२५७ बवद्याियकाो िालग फलनमचर खररद   अन्य ३११२३ लशक्षा N/A १ ० ० ९९३.४०५ ९९३.४०५   

२५८ 

बवद्याियमा शैजक्षक ग णस्तर स दृढीकरण एवम ा् 
कायमसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० ५६४५ ५६४५   
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२५९ 

बवद्याियहरु समेतमा एच अेाई लभ एड्स 
सम्बजन्ि सडक नाटक   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

२६० 

बवपतमा परेका बािबालिकाको उद्दार र 
प नस्थामपना   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० १०० १००   

२६१ बवपद् व्यवस्थापन कोष संचािन अन दान   अन्य २६४१२ बवपद व्यवस्थापन N/A १ ० ० ५०० ५००   

२६२ 

बवलभन्न खोपहरु िगाए वापत 
भ्याजक्सनेटरिाई पाररश्रलमक   अन्य २११११ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० १२५ १२५   

२६३ 

बवलभन्न बवद्याियका लशक्षकहरको क्षमता 
अलभवफृद्द तालिम   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ३०० ३००   

२६४ 

बवलभन्न बवद्याियमा प स्तकिगायतका िालग 
प स्तक खररद   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ४०० ४००   

२६५ बवम्रशाँवारा साम दालयक अि रो भवन लनमामण   अन्य ३१११२ 

भवन, आवास तथा 
सहरी बवकास N/A १ ० ० १०० १००   

२६६ बवमराश्वाँरा सािडाडा खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २०० २००   

२६७ 

बवरुवा तथा फिफि ि बवतरण आँप लिलच 
कटहर आफद   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ८०० ८००   

२६८ 

बवरामीको िालग ओ.बप.फड.फटकट (कावमन कपी 
सफहतको ) छपाई   अन्य २२३१५ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

२६९ बवबवि खचम   अन्य २२७११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ २००० ० ० २०००   

२७० 

बवश्व क िरोग फदवस तथा अपांगता फदवसको 
उपिक्ष्यमा कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १५ १५   

२७१ 
शैजक्षक पह ँच स लनजितता, अनौपचाररक तथा 
वैकजल्पक लशक्षा कायमक्रम (परंपरागत बवद्यािय,   अन्य २२५२२ लशक्षा N/A १ ० ० ७०० ७००   



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                   खण्डः ३,                  संख्ाः ११,                लिल ः २०७६/०४/०५ 

 

 54 देवघाट गाउँपालिकाको वालषिक नील , कार्िक्रि  था बजेट, २०७६ 

वैकजल्पक बवद्यािय, साक्षरता र लनरन्तर 
लशक्षाका कायमक्रम समेत) 

२७२ 

श्री सवोदय आ.बवद्यािय तार जालि समेतको 
लनमामण कायम   अन्य ३११५९ प नलनमामण N/A १ ० ० ५०० ५००   

२७३ 

शफहद चोक पाँखा टोि बसेलन स्तर वफृद्द तथा 
नयाँ ट्रयाक   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ३५० ३५०   

२७४ 

शालिकराम मोटर मागम देजख बाि वाँस्वारा 
जोड्ने मोटर मागम   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २०० २००   

२७५ स ाँढेवगर खानेपालन   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० २०० २००   

२७६ 

संघ संस्था सँग सहकायम तथा साझेदारर 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ 

सामाजजक स रक्षा तथा 
संरक्षण N/A १ ० ० ३५०० ३५००   

२७७ 

सूचना प्रणालि माफम त सेवा प्रवाह कायमक्रम 
स चािन   अन्य २२५२२ प्रशासकीय स शासन N/A १ ० ० ५०० ५००   

२७८ सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचम   अन्य २२४१२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ १००० ० ० १०००   

२७९ स चना प्रबवलि स चार र पत्रपबत्रका   अन्य २२५२२ प्रशासकीय स शासन N/A १ ० ० ३०० ३००   

२८० 

स चना प्रबवलि स चना तथा अलभिेख स चािन 
कायमक्रम   अन्य २२५२२ प्रशासकीय स शासन N/A १ ० ० ५०० ५००   

२८१ संचार महस ि   अन्य २२११२ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक जना १ ० ० ५०० ५००   

२८२ स त्केरी उद्दार राहतकाेेष   अन्य २७२१२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A १ ० ० २०० २००   
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२८३ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पतािहरुमा कायमरत कममचारीहरुको तिव 

महगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक िगायत 
अन्य प्रशासनीक खचम समेत   अन्य २११११ स्वास््य N/A १ ० ० १५९२३ १५९२३   

२८४ 

स्थानीय तहका स्वास््य संस्थाहरुको मालसक, 

चौमालसक सलमक्षा, सूचना संकिन, ग णस्तर 
स िार साथै बवि लतय प्रलतवेदनका िालग 
इन्टरनेट सेवा समश ि भ िानी समेत   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १४५ १४५   

२८५ स न्तिा पकेट क्षेत्र   अन्य २२५२२ कृबष N/A १ ० ० ८०० ८००   

२८६ सभा सञ्चािन खचम   अन्य २२७२१ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ६०० ० ० ६००   

२८७ सम्झना मोटर मागम लनमामण ३ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० ६०० ६००   

२८८ सम्पूणम स्वास््य चौफकहरुमा ईहाजजरर जडान   अन्य ३११२२ स्वास््य N/A १ ० ० १५० १५०   

२८९ 

सम्पूणम स्वास््य चौकीहरुमा एफककृत 
स परलभजन   अन्य २२६११ स्वास््य पटक १ ० ० १०० १००   

२९० 

सम ह गठन भएका २ वटा वडामा अन लशक्षण 
स चािन १ फदने   अन्य २२५२२ 

िैंलगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण N/A ३ ३० ३० ३० ९०   

२९१ सरसफाई सेवा श ल्क   अन्य २२४१४ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई जना १ ० ० २५०० २५००   

२९२ स्वजणमम आमा सम ह गौररटार   अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० ५० ५०   

२९३ स्वरोजगार कोषिाई रकम अन दान   अन्य २६४१२ श्रम तथा रोजगारी N/A १ ० ० ५०० ५००   

२९४ सेवा र परामशम खचम   अन्य २२४११ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ० ० २५०० २५००   

२९५ सवारी सािन   अन्य ३११२१ 
कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक संख्या १ २५०० ० ० २५००   
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२९६ सवारी सािन मममत खचम   अन्य २२२१३ 

कायामिय सञ्चािन 
तथा प्रशासलनक N/A १ ० ० १२०० १२००   

२९७ 

स्वास््य कायमक्रम स िारको िालग त्याङ्क 
स किन   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

२९८ 

स्वास््य चौफकहरुिाई आवश्यक फलनमचर तथा 
औजार खररद   अन्य ३११२३ स्वास््य N/A १ ० ० ५०० ५००   

२९९ स्वास््य बवमा प्रचार प्रसार /सलमक्षा   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० १०० १००   

३०० 

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा 
स्वास््य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, 

ग म्बा, स्क ि, बिृाश्रम,उद्योग भएको क्षेत्र, शहरी 
घनाबस्ती, िगायत अन्य क्षयरोगका 
जोजखमय ि जनसंख्यामा माइक्रोस्कोबपक 
क्याम्प िगायतका अन्य सकृय क्षयरोग 
खोजपडताि कायमक्रम   अन्य २२५२२ स्वास््य N/A १ ० ० ५० ५०   

३०१ स शासन प्रव्रिन तथा क्षमता बवकास कायमक्रम   अन्य २२५२२ प्रशासकीय स शासन N/A १ ० ० ५०० ५००   

३०२ सहकायममा पश  लशबवर कायमक्रम   अन्य २२५२२ पश पन्छी बवकास N/A १ ० ० २५० २५०   

३०३ सहकारी उत्पादन कायमक्रम   अन्य २२५२२ सहकारी N/A १ ० ० ५०० ५००   

३०४ सहकारी प्रवद्दमन कायमक्रम   अन्य २२५२२ सहकारी N/A १ ० ० ५०० ५००   

३०५ 

सहकारी लसचाई, साना लसचाई मममत सम्भार 
तथा लनमामण   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० ५०० ५००   

३०६ 

साईन्स ल्याव तथा सूचना प्रबवलि को िालग 
सामालग्र   अन्य ३११२२ लशक्षा N/A १ ० ० ६०० ६००   

३०७ साउने बाटो ग्रावेि ५ अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

३०८ साँढेबगर साम दालयक अि रो भवन लनमामण ५ अन्य ३१११२ प नलनमामण N/A १ ० ० १५० १५०   

३०९ 

साँढेबगर साम दालयक भवन को अगाफड को 
ईनार खन्ने   अन्य ३११५५ जिश्रोत तथा लसंचाई N/A १ ० ० ५० ५०   
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३१० 

साम दालयक तथा ईिाका प्रहरी चौफकको 
स दृजढढकरण,मममत ईन्िन समेत   अन्य २२५२२ शाजन्त तथा स व्यवस्था N/A १ ० ० २०० २००   

३११ 
साम दालयक स्वास््य ईकाई फलनमचर/औजार 
व्यवस्थापन   अन्य ३११२३ स्वास््य N/A १ ० ० ५०० ५००   

३१२ साम दालयक लसकाई केन्र स ंचािन अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० ५०० ५००   

३१३ 

सावमजलनक बवद्याियका बवद्याथीहरुका िालग 
लनश ल्क पाठ्यप स्तक अन दान   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० १६८१ १६८१   

३१४ 

सावमजलनक बवद्याियमा अध्ययनरत 
बवद्याथीहरुका िालग छात्रबबृत्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय)   अन्य २६४१२ लशक्षा N/A १ ० ० ८५६ ८५६   

३१५ सािडाँडा खानेपालन आयोजना   अन्य ३११५६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई N/A १ ० ० ५० ५०   

३१६ लसंचाङ् सावामङ साराङघाट मोटरबाटो   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० २००० २०००   

३१७ हि ङ्ग मोटर मागम लनमामण   अन्य ३११५१ यातयात पूवामिार N/A १ ० ० १०० १००   

३१८ होम स्टे प्रवर्द्म कायमक्रम   अन्य ३११५९ पयमटन N/A १ ० ० ५०० ५००   

क ि जम्मा २५०३४.७ ३४८३४.७ २६५६६९.६ ३२५५३९   
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देवघाट गाउँपालिका 
 

आय तथा व्ययको प्रिेपण 

अन सूची १ 
आ.व. : २०७६/७७       रु. हजारमा 

िीषचक 
आ.ि. २०७४/७५ को 

यथाथच 
आ.ि. २०७५/७६ को 
संिोचित अिुमाि 

आ.ि. २०७६/७७ को 
अिुमाि 

राजस्व ३६,८३ ३१,१२ ३२,२५,३९ 

आन्तररक श्रोत ३६,८३ ३१,१२ १,९३,४१ 
११३१३ एकीकृत सम्पती कर     १५,०० 

११३१४ भ लमकर/मािपोत १९,७३ १५,७० १६,०० 

११३२१ घरवहाि कर ६,७३ ३,०० ३,५० 

११३२२ वहाि बवटौरी कर     ३,५० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्राप्त रकम     ३०,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र     १,५० 

१४२४३ लसफाररश दस्त र १०,३५ ११,०० १२,०० 

१४२४४ व्यबिगत घटना दताम दस्त र   ४४ ४६ 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्त र   ६० ७० 

१४२५३ व्यावसाय रजजिेशन दस्त र     ५० 

१४३१३ िरौटी सदरस्याहा   ३८ २५ 

१४४२१ पूँजीगत हस्तान्तरण     ८०,०० 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम     ७,७३,८४ 

११४२१ बाँडफाँड भइम प्राप्त ह ने अन्त:श ल्क [राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार]     ६,३३,०० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त ह ने सवारी सािन कर [राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार 
]     २०,८४ 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बवफक्रबाट प्राप्त ह ने आय [राजस्व 
बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ]     १,२०,०० 

अन्तर सरकारी बवत्तीय हस्तान्तरण     २२,८८,१४ 
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संघीय सरकार     २०,१७,०० 

१३३११ समालनकरण अन दान     ७,७३,०० 

१३३१२ शसतम अन दान चाि      १२,४४,०० 

प्रदेश सरकार     २,७१,१४ 

१३३११ समालनकरण अन दान     १,२१,१४ 

१३३१९ अन्य अन दान प ंजीगत     १,५०,०० 

बवत्तीय व्यवस्था (प्रालप्त)     ० 

अन्य आय       

जनसहभालगता       

  

व्यय     ३२,५५,३९ 

चाि  खचम     २१,७९,३८ 

२११११ पाररश्रलमक कममचारी     ११,३८,१६ 

२१११२ पाररश्रलमक पदालिकारी     ६३,०० 

२११२१ पोशाक     ७,५७ 

२११२२ खाद्यान्न     १,४४ 

२११३२ महंगी भत्ता     १०,८० 

२११३४ कममचारीको बैठक भत्ता     ६,०० 

२११४१ पदालिकारी बैठक भत्ता     ४,६४ 

२१२१९ अन्य सामाजजक स रक्षा खचम     ३,०० 

२१२२१ पदालिकारी सामाजजक स रक्षा कोष खचम     ५,०० 

२२१११ पानी तथा बबज िी     ३,०० 

२२११२ संचार महस ि     ५,०० 

२२२११ इन्िन (पदालिकारी)     ७,०० 

२२२१२ इन्िन (कायामिय प्रयोजन)     ८,०० 

२२२१३ सवारी सािन मममत खचम     १२,०० 
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२२२२१ मेलशनरी तथा औजार मममत सम्भार तथा सञ्चािन खचम     १२,०० 

२२२३१ लनलममत सावमजलनक सम्पबत्तको मममत सम्भार खचम     २५,०० 

२२३११ मसिन्द तथा कायामिय सामाग्री     ४५,५० 

२२३१४ इन्िन - अन्य प्रयोजन     २,०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचम     १,०० 

२२४११ सेवा र परामशम खचम     २५,०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचम     १०,०० 

२२४१३ करार सेवा श ल्क     ९८,३२ 

२२४१४ सरसफाईसेवा श ल्क     २५,०० 

२२५२२ कायमक्रम खचम     ३,७१,३६ 

२२६११ अन गमन, मूल्यांकन खचम     ९,१० 

२२६१२ भ्रमण खचम     १४,०० 

२२७११ बवबवि खचम     २०,०० 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचम     ६,०० 

२६३३५ अन्य अन दान     १,५४,५३ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा प नस्थामपना खचम     १२,०० 

२७२१३ औषिीखररद खचम     ४४,९५ 

२८१४२ घरभाडा     २०,०० 

२८१४९ अन्य भाडा     ९,०० 

पूंजीगत खचम     १०,७६,०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन लनमामण/खररद     २,५४,५० 

३११२१ सवारी सािन     २५,०० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार     ३६,२७ 

३११२३ फलनमचर तथा फफक्चसम     ४४,९३ 

३११३५ पूँजीगत परामशम खचम     २०,०० 

३११५१ सडक तथा पूि लनमामण     २,०८,३० 
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३११५५ लसंचाइम संरचना लनमामण     १२,५० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमामण     १,०८,२० 

३११५९ अन्य सावमजलनक लनमामण     १,९९,३० 

३११७१ पूँजीगत स िार खचम सावमजलनक लनमामण     १५,०० 

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत     १,५२,०० 

बजेट बचत (+)/न्यून (-) ३६,८३ ३१,१२ ३०,०० 

गत वषमको नगद मौज्दात     ३०,०० 
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देवघाट गाउँपालिका 
राजस्ि तथा अिुदाि प्राचिको अिुमाि 

अन सूची २ 

आ.व. : २०७६/७७       रकम रू. हजारमा 

िीषचक आ.ि. २०७४/७५ को यथाथच 
आ.ि. २०७५/७६ को संिोचित 

अिुमाि 
आ.ि. २०७६/७७ को अिुमाि 

आय ३६८३.१३३०६ ३११२.५ ३२५५३९ 

राजस्व ३६८३.१३३०६ ३११२.५ ९६७२५ 

आन्तररक श्रोत ३६८३.१३३०६ ३११२.५ ११३४१ 
एकीकृत सम्पती कर ० ० १५०० 

भ लमकर/मािपोत १९७३.७४७०६ १५७० १६०० 

घरवहाि कर ६७३.६०८ ३०० ३५० 

वहाि बवटौरी कर ० ० ३५० 

अन्य बबक्रीबाट प्राप्त रकम ० ० ३००० 

नक्सापास दस्त र ० ० १५० 

लसफाररश दस्त र १०३५.७७८ ११०० १२०० 

व्यबिगत घटना दताम दस्त र ० ४४ ४६ 

नाता प्रमाजणत दस्त र ० ६० ७० 

व्यावसाय रजजिेशन दस्त र ० ० ५० 

िरौटी सदरस्याहा ० ३८.५ २५ 

नगद ० ० ३००० 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ० ० ७७३८४ 

बाँडफाँड भइम प्राप्त ह ने अन्त:श ल्क [राजस्व बाँडफाँड - संघीय 
सरकार] ० ० ६३३०० 

बाँडफाँटबाट प्राप्त ह ने सवारी सािन कर [राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 
सरकार ] ० ० २०८४ 
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बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बवफक्रबाट प्राप्त ह ने आय [राजस्व   

बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ] ० ० १२००० 

अन्य आय ० ० ८००० 

पूँजीगत हस्तान्तरण ० ० ८००० 

अन्तर सरकारी बवत्तीय हस्तान्तरण ० ० २२८८१४ 

संघीय सरकार ० ० २०१७०० 

शसतम अन दान चाि  ० ० १२४४०० 

समालनकरण अन दान ० ० ७७३०० 

प्रदेश सरकार ० ० २७११४ 

अन्य अन दान प ंजीगत ० ० १५००० 

समालनकरण अन दान ० ० १२११४ 

बैदेलशक ० ० ० 

जनसहभालगता ० ० ० 
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देवघाट गाउँपालिका 

व्र् अनुिान 

अनुसूची- ३ 

लस.नं. संके /शीषिक आ.व. 

२०७४/०७५ 

को र्थाथि 

आ.व. 

२०७५/०७६ 

को संशोलध  

अनुिान 

आ.व. 

२०७६/०७७ 

को अनुिान 

स्रो  

आन्तररक श्रो  अन्तर सरकारी लवलत्तर् हस्ान्तरण ऋण जनसह 

भागी ा 

वैदेलशक 

नेपाि सरकार प्रदेश सरकार थथानीर् 

 ह 

चािु खचि   217938.595 62613.87 154824.725 500 0 0 0 0 

१ २१११०/नगदिा लदइने पाररश्रलिक र सुलवधा   120116.8 15500.8 104616 0 0 0 0 0 

२ २११२०/लजन्सीिा वा लजन्सी बाप  कििचारी लदइने 

पाररश्रलिक सुलवधा 

  901.5 644 257.5 0 0 0 0 0 

३ २११३०/कििचारी भत्ता   1680 1680 0 0 0 0 0 0 

४ २११४०/पदालधकारी भत्ता  था अन्य सुलवधा   464 464 0 0 0 0 0 0 

५ २१२१०/कििचारीको सािालजक सुरक्षा खचि   300 300 0 0 0 0 0 0 

६ २१२२०/पदालधकारी सािालजक सुरक्षा खचि   500 500 0 0 0 0 0 0 

७ २२११०/सेवा िहशुि   800 800 0 0 0 0 0 0 

८ २२२१०/सवारी साधनको संचािन  था सम्भार खचि   2700 2700 0 0 0 0 0 0 

९ २२२२०/िेलशनरी  था औजार संचािन  था सम्भार 

खचि 

  1200 1200 00 0 0 0 0 0 

१० २२२३०/लनलिि  साविजलनक सम्पल को संभार खचि   2500 2500 0 0 0 0 0 0 

११ २२३१०/कार्ाििर् सािान  था सेवाहरु   4850 4700 150 0 0 0 0 0 

१२ २२४१०/परािशि  था अन्य  सेवा शुल्क   15832.07 15300.07 532 0 0 0 0 0 

१३ २२५२०/उत्पादन सािग्री, सेवा  था अन्य कार्िक्रि 

खचि 

  37136.225 4125 33011.225 0 0 0 0 0 
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देवघाट गाउँपालिका 

के्षत्रग  व्र् अनुिान 

अनुसूची- ५ 

लस.नं. संके  संके /शीषिक 

आ.व. 

२०७४/०७५ 

को र्थाथि 

आ.व. 

२०७५/०७६ 

को संशोलध  

अनुिान 

आ.व. 

२०७६/०७७ 

को अनुिान 

स्रो  

आन्तररक श्रो  

अन्तर सरकारी लवलत्तर् हस्ान्तरण 

ऋण 
जनसह 

भागी ा 
वैदेलशक नेपाि सरकार प्रदेश सरकार 

थथानीर् 

 ह 

१ १ कार्ाििर् सञ्चािन  था प्रशासलनक   61688.87 59688.87 2000 0 0 0 0 0 

२ १०१ कार्ाििर् सञ्चािन  था प्रशासलनक   61688.87 59688.87 2000 0 0 0 0 0 

 

३ २ आलथिक लवकास   16245 2600 13645 0 0 0 0 0 

४ २०१ कृलष   4060 0 4060 0 0 0 0 0 

५ २०२ उद्योग   1000 0 1000 0 0 0 0 0 

६ २०३ पर्िटन   4000 0 4000 0 0 0 0 0 

७ २०४ सहकारी    1000 0 1000 0 0 0 0 0 

८ २०६ जिस्रो   था लसंचाई   750 750 0 0 0 0 0 0 

९ २०७ बन   300 300 0 0 0 0 0 0 

१० २०८ पशुपन्छी लवकास   5135 1550 3585 0 0 0 0 0 

 

११ ३ पूवािधार लवकास   77789 18980 37859 20950 0 0 0 0 

१२ २०६ जिस्रो   था लसंचाई   500 0 500 0 0 0 0 0 

१३ ३०१ र्ा ार्ा  पूवािधार   30680 9630 5700 15350 0 0 0 0 

१४ ३०२ भवन, आवास  था सहरी लवकास   26500 8600 12800 5100 0 0 0 0 

१५ ३०३ उजाि   1159 0 1159 0 0 0 0 0 
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१६ ३०६ पुनलनिािण   18950 750 17700 500 0 0 0 0 

 

१७ ४ सुशासन  था अन्तरसम्बन्धी  के्षत्र   5977 500 4977 800 0 0 0 0 

१८ ४०३ प्रशासकीर् सुशासन   2300 300 2000 0 0 0 0 0 

१९ ४०६ शान्ती  था सुव्वथथा   200 200 0 0 0 0 0 0 

२० ४०९ श्रि  था रोजगारी   977 0 477 500 0 0 0 0 

२१ ४१५ वा ावरण  था जिवारु्   2000 0 2000 0 0 0 0 0 

२२ ४१७ लवपद व्वथथापन   500 0 500 0 0 0 0 0 

 

२३ ७ सािालजक लवकास   163839.13 14956.13 143219 5664 0 0 0 0 

२४ ७०२ सािालजक सुरक्षा  था संरक्षण   5300 1800 3500 0 0 0 0 0 

२५ ७०३ रु्वा  था खेिकुद   2900 0 2900 0 0 0 0 0 

२६ ७०४ खानेपानी  था सरसफाई   14170 8270 850 5050 0 0 0 0 

२७ ७०५ भाषा  था संसृ्कल    1000 0 1000 0 0 0 0 0 

२८ ७०६ लशक्षा   106172.405 386.13 105172.275 614 0 0 0 0 

२९ ७०७ स्वास्थ्य   28776.5 4200 24576.5 0 0 0 0 0 

३० ७०८ िैंलगक सिान ा  था सािालजक सिावेलशकरण   5520.225 300 5220.225 0 0 0 0 0 

 

कुि जम्मा   325539 96725 201700 27114 0 0 0 0 
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देवघाट गाउँपालिका 
क्रक्रयाकलाप गत व्यय अिुमाि 

अन सूची ६ 

आ.व. : २०७६/७७                     रु. हजारमा 

चस.िं. कायचक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम 
कायाचन्ियि 
हुिे स्थाि 

खिच 
िीषचक 

लि इकाई 
बिचियोजि 

रु. 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी बित्तीय 
हस्तान्तरण 

ऋण जिसहभाचगता बैदेचिक 
िेपाल 
सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

स्थािीय 

तह 

१ 

आिारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, 

राहत अन दान लशक्षकका िालग तिब भत्ता 
अन दान (बवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कममचारीहरु समेत)   २११११ १ N/A ६,५४,१४   ६,५४,१४           

२ तिव   २११११ १ N/A ४,१७   ४,१७           

३ 

प्रारजम्भक बाि बवकास सहजकतामहरुको 
पाररश्रलमक तथा बवद्यािय कममचारी व्यबस्थापन 
अन दान   २११११ ३ N/A ६७,०१   ६७,०१           

४ पाररश्रलमक कममचारी   २११११ २,१० N/A ९२,०० ९२,००             

५ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, 

राहत अन दान लशक्षक िालग तिब भत्ता अन दान 

(बवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका 
लशक्षक/कममचारी,प्राबवलिक िारका प्रलशक्षक 
समेत)   २११११ १ N/A १,४०,३६   १,४०,३६           

६ वािबवकास व्यवस्थापन केन्रका स.काको तिव   २११११ १ N/A २०,००   २०,००           

७ 

बवलभन्न खोपहरु िगाए वापत भ्याजक्सनेटरिाई 
पाररश्रलमक   २११११ १ N/A १,२५   १,२५           
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८ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पतािहरुमा कायमरत कममचारीहरुको तिव 

महगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक िगायत अन्य 
प्रशासनीक खचम समेत   २११११ १ N/A १,५९,२३   १,५९,२३           

९ पाररश्रलमक पदालिकारी   २१११२ १ जना ६३,०० ६३,००             

१० अस्थायी तथा करार कममचारीका िालग पोशाक   २११२१ १ N/A १०   १०           

११ पोशाक   २११२१ ५० जना ५,०० ५,००             

१२ म.स्वा.से. पोशाक भत्ता   २११२१ १ N/A २,४७   २,४७           

१३ खाद्यान्न   २११२२ ४८ जना १,४४ १,४४             

१४ महंगी भत्ता   २११३२ ४,८० जना १०,८० १०,८०             

१५ कममचारीको बैठक भत्ता   २११३४ ४,०० जना ६,०० ६,००             

१६ पदालिकारी बैठक भत्ता   २११४१ २९ जना ४,६४ ४,६४             

१७ अन्य सामाजजक स रक्षा खचम कममचारी   २१२१९ १ संख्या ३,०० ३,००             

१८ पदालिकारर सामाजजक स रक्षा खचम   २१२२१ १ संख्या ५,०० ५,००             

१९ पानी तथा बबज िी   २२१११ १ जना ३,०० ३,००             

२० संचार महस ि   २२११२ १ जना ५,०० ५,००             

२१ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ १ जना ७,०० ७,००             

२२ इन्िन (कायामिय प्रयोजन)   २२२१२ १ N/A ८,०० ८,००             

२३ सवारी सािन मममत खचम   २२२१३ १ N/A १२,०० १२,००             

२४ 

मेलशनरी तथा औजार मममत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचम   २२२२१ १ जना १२,०० १२,००             

२५ 

लनलममत सावमजलनक सम्पबत्तको मममत सम्भार 
खचम   २२२३१ १ जना २५,०० २५,००             

२६ कायामिय संचािन तथा मसिन्द खचम   २२३११ १ N/A ५०   ५०           

२७ मसिन्द तथा कायामिय सामाग्री   २२३११ १ जना ४५,०० ४५,००             

२८ इन्िन - अन्य प्रयोजन   २२३१४ १ जना २,०० २,००             
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२९ 

बवरामीको िालग ओ.बप.फड.फटकट (कावमन कपी 
सफहतको ) छपाई   २२३१५ १ N/A १,००   १,००           

३० सेवा र परामशम खचम   २२४११ १ N/A २५,०० २५,००             

३१ सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर संचािन खचम   २२४१२ १ जना १०,०० १०,००             

३२ करार सेवा श ल्क   २२४१३ ६,७६ N/A ९३,०० ९३,००             

३३ 

मात ृतथा नवलशश  कायमक्रमका िालग व्यबि 
करार   २२४१३ १ N/A ५,३२   ५,३२           

३४ सरसफाई सेवा श ल्क   २२४१४ १ जना २५,०० २५,००             

३५ ५ वटा वडा खेिक द सलमलत खेिक द कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

३६ 

अन्तराबिय मफहिा फदवस,िैजङ्गक फहसा बवरुद्दको 
१६ फदने अलभयान,िैजङ्गक फहसा बवरुद्दको वषम 
२०७६   २२५२२ १ N/A १५०.   १५०.           

३७ 

अलभभावक सचेतना कायमक्रम तथा अन्तरकृया 
बैठक संचािन लशक्षक प्र.अ बवद्यालथम समेत   २२५२२ १ N/A ५,००   ५,००           

३८ अल्पस ख्यक तथा बपछडा वगम को िालग कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

३९ अेौषलि भ्यकाा्लसन ढ वालन खचम   २२५२२ १ पटक १,००   १,००           

४० 

आिारभूत तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य 
चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथलमक अस्पतािको 
न्यूनतम सेवा मापदण्ड अन गमन सम्वजन्ि 
अलभम जखकरण कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

४१ 

आमा सम हका सदस्य तथा मफहिा स्वयम 
सेबवकाहरू संग क्षयरोग तथा एच.आइ.भी 
संक्रलमत हरूिाइ ह ने भेदभाव न्य लनकरणका 
िालग चौमालसक गोबि   २२५२२ १ N/A ५४   ५४           

४२ 

उद्दमलशिता बवकासको िालग घरेि  तथा साना 
उद्योग िाई लसप बवकास तथा प्रबवलि 
हस्तान्तरण   २२५२२ १ N/A १०,००   १०,००           
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४३ 

उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक अवस्थामा औसलि 
एवं ल्याब सामाग्री ढ वानी, कायमक्रमका िालग 
आवश्यक स्टेशनरी तथा फमम फरमेट फोटोकपी, 
बबरामीको व्यबिगत बववरण ई-फट.बब रजजस्टरमा 
अध्यावलिक, सम दाय पररचािन गरर क्षयरोग 
बवरामी लनदानका िालग प्रेषण तथा उपचार, बवश्व 
क्ष   २२५२२ १ N/A ४५   ४५           

४४ 

एस ई ईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रा छात्रािाई 
नगद प रस्कार   २२५२२ १ N/A १,०० १,००             

४५ 

औिो लनयन्त्रण कायमक्रमको अन गमन एवम ा् 
मूल्याङ्कन, औिो माहामारी ह ने औिो ग्रसीत 

क्षेत्रको छनौट गरी बबषाफद छकम ने (रेस्पोन्सीभ 
स्प्रेइङ समेत), बवश्व औिो लनयन्त्रण फदवस 
मनाउने तथा औिो लनयन्त्रणका िालग 
बह लनकाय अन्तरफक्रया   २२५२२ १ N/A २१   २१           

४६ 

औषलिको सम लचत प्रयोग प्रविमनको िालग साथी 
सम ह लशक्षा कायमकम ( peer group discussion) 

तथा आिारभूत स्वास््य सेवा सम्वजन्ि स्तरीय 
उपचार पबिलत अलभम जखकरण तथा सलमक्षा 
कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,२५   १,२५           

४७ 

कममचाररहरुको िालग मालसक त्रौमालसक र 
चौमालसक गोबि स चािन   २२५२२ १ N/A १,५०   १,५०           

४८ कममचारी क्षमता अलभवफद्दम कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

४९ कृषक प रस्कार, कृबष तथा पश  कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

५० 

क िरोगका बबरामीका पररवार तथा लछमेफकको 
सम्पकम  पररक्षण   २२५२२ १ N/A ३   ३           

५१ क्षमता बवकास टोि बवकास ससं्था पररचािन   २२५२२ १ N/A ८,००   ८,००           
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५२ 

क्षयरोग तथा क िरोग को िालग जनचेतना 
कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

५३ कृबष महोत्सव   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

५४ कृबष हाट बजार व्यवस्थापन   २२५२२ १ N/A ३,००   ३,००           

५५ कायमक्रम खचम   २२५२२ १ N/A २०,०० २०,००             

५६ 

कायमक्रमको लनयलमत अन गमन तथा म ल्यांकन 
गरर कायमक्रमको ग णस्तरीयता स लनजस्चत गने, 
स्थिगत अन लशक्षण गरर स्वास््यकलममहरूको 
क्षमता अलभवजृध्द, क्षयरोगका बबरामीको उपचारको 
नलतजको कोहटम बवश्लेषण तथा कायमक्रमको 
चौमालसक सलमक्षा   २२५२२ १ N/A ७५   ७५           

५७ 

ग र घ वगमको पररचय पत्र प्राप्त व्यबिहरुको 
िालग लसप बवकास तालिम स चािन तथा अन्य 
कायमक्रम स चािन   २२५२२ १ संख्या ५,००   ५,००           

५८ गाँउपालिका सरसफाई कायमक्रम घोषण   २२५२२ १ N/A ८,००   ८,००           

५९ 

गाँउपालिकास्तरीय नेततृ्व बवकास तालिम २ 
फदने   २२५२२ १ N/A १,१०   १,१०           

६० गोठ स िार कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,०० २,००             

६१ जनजालतहरुको िालग कायमक्रम स चािन   २२५२२ १ संख्या ५,००   ५,००           

६२ 

जेि नागररकहरुको िालग लनश ल्क स्वास््य 
पररक्षण   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

६३ 

जेि नागररकहरुको िालग भ्रमण,अन्तरकृया र 
अन्य कायमक्रम   २२५२२ १ संख्या ५,००   ५,००           

६४ तरकारर पकेट क्षेत्र कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ८,००   ८,००           

६५ 

तरि नाईट्रोजन ढ वानी भण्डारण तथा बवतरण 
तथा व्यवस्थापन   २२५२२ १ N/A २,४०   २,४०           
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६६ दलितहरुको िालग कायमक्रम स चािन   २२५२२ १ संख्या ५,००   ५,००           

६७ दान रा रुवेिा खोप अलभयान   २२५२२ १ N/A ४५   ४५           

६८ दासढ गा पाकम  लनमामण   २२५२२ १ N/A ९,००   ९,००           

६९ 

िालममक साँस्कृलतक प्रवद्दमन ,भाषा स ंस्कृलत प्रव्रद्दन 
डक मेजन्ट्र लनमामण   २२५२२ १ N/A १०,००   १०,००           

७० 

नवीकरणीय ऊजाम प्रबबलिहरु ( िघ  तथा साना 
जिबबि त, सौयम ऊजाम, वायोग्यास, वायोमास, 

ऊजामको उत्पादनम िक पररप्रयोग) माफम त ऊजाम 
उत्पादन र पररप्रयोग   २२५२२ १ N/A ११,५९   ११,५९           

७१ 

नसने रोग सम्बजन्ि कायमक्रम (अलभम जखकरण, 

नसने रोग तथा मानलसक स्वास््यसम्बजन्ि 

सचेतना कायमक्रम(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) )   २२५२२ १ N/A ७०   ७०           

७२ 

लनयलमत उपचार प रा गने बबरालमिाइ यातायात 
खचम   २२५२२ १ N/A २   २           

७३ लनयलमत गभमवती जाँच स्त्केरी प्राोत्साहन भत्ता   २२५२२ १ N/A १,२५   १,२५           

७४ लनयलमत तथा प णम खोप फदगोपना र खोप ढ वानी   २२५२२ १ N/A २,३४   २,३४           

७५ प जजकरण व्यवस्थापन कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ५,००   ५,००           

७६ प्र .अ. हरुकाेे क्षमता अलभवफृदम तालिम कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,५०   २,५०           

७७ पूणम सरसफाई कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ८,५०   ८,५०           

७८ पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ८,७९   ८,७९           

७९ पश  महामरी ओषलि खररद   २२५२२ १ N/A २,५० २,५०             

८० पश  बवकास फामाम घाँस नसमरी   २२५२२ १ N/A २,०० २,००             

८१ पश पन्छी तथा मत्स्य उपचार सेवा   २२५२२ १ N/A ६०   ६०           

८२ पोषण कायमक्रम (नेपाि सरकार)   २२५२२ १ N/A ३,३४   ३,३४           

८३ 

फोहोर मैिा व्यवस्थापन डस्टबवन ,टोकरी 
सरसफाई सामालग्र   २२५२२ १ N/A ४,००   ४,००           
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८४ बाख्रा पकेट पररचािन कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

८५ 

बािमैबत्र गाउपालिका घोषणका िालग तयारी 
कायमक्रम स चािन   २२५२२ १ संख्या ८,००   ८,००           

८६ 

बािबववाह ,वािवश्रम न्यूलनकरण सम्बन्िी 
मा.बवमा सडक नाटक   २२५२२ १ N/A ७५.   ७५.           

८७ 

बािसंजािका पदालिकारीहरुको िालग उद्घाेेषण 
किा सम्बजन्ि २ फदने प्रलशक्षण   २२५२२ १ N/A ८०   ८०           

८८ 

बबद्यािय स्वास््य लशक्षा, आमा समूह तथा 
स्थानीय तहमा स्वास््यका िालग सामाजजक 
व्यवहार पररवतमन प्रवध्दमन अलभयान   २२५२२ १ N/A १,२५   १,२५           

८९ भकारो स िार कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ३,००   ३,००           

९० म.स्वा.से. हरुको िालग अिम वाबषमक गोबि   २२५२२ १ N/A १,३०   १,३०           

९१ मफदरा व्यवस्थापन कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

९२ 

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा 
RRT/ CRRT पररचािन गने, चौमालशक ररभ्य  तथा 
अलभम खीकरण गने   २२५२२ १ N/A ६०   ६०           

९३ मफहिा बवकास सम ह गठन २ वटा वडामा   २२५२२ ३ N/A ३०   ३०           

९४ 

मफहिा स्वास््य स्वयम्शेबवकाहरुको िालग स चार 
खचम   २२५२२ १ N/A ९९   ९९           

९५ 

मफहिा स्वास््य स्वसंयसेबवकाहरुकाो िालग 
ररफेसमर तालिम   २२५२२ १ पटक २,००   २,००           

९६ 

मफहिा संस्था सलमलतका पदालिकारीहरुको िालग 
गोबि स चािन   २२५२२ १ N/A ५०   ५०           

९७ 

मफहिा लसप बवकास तालिम ५ वडामा ८जनाका 
दरिे मफहिा सम ह सलमलतका सदस्यहरुिाई २ 
सम हमा लसप बवकास   २२५२२ १ N/A ४,००   ४,००           
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९८ मफहिा फहसा बवरुद्दको अलभयान वषम   २२५२२ १ N/A ३,००   ३,००           

९९ 

मफहिािाई संबविानमा व्यवस्था भएका कान लन 
अलिकार सम्बजन्ि सचेतना कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ६०   ६०           

१०० 

मफहािा स्वास््य स्वयम सेबवकाको मालसक 
प्रलतवेदन   २२५२२ २ N/A १,००   १,००           

१०१ 
महीिा स्वास््य स्वयं सेबवका कायमक्रम (अिम 
वाबषमक सलमक्षा र फदवस मनाउने)   २२५२२ १ N/A १२   १२           

१०२ 

माटो पररक्षण गरी माटो स िारको िालग 
सामग्री/ प्रबवलि बवतरण/ हस्तान्तरण   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

१०३ मात ृतथा नवलशश  कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,००   २,००           

१०४ 

मात ृतथा नवलशश  कायमक्रम अन्तगमत आमा 
स रक्षा, ANC, न्यानो झोिा, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र 
लनश ल्क गभमपतन कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ६,९०   ६,९०           

१०५ 

मानलसक स्वास््य सम्बन्िी महत्वपूणम फदवस 
मनाउने (आत्महत्या रोकथाम फदवस, मानलसक 

स्वास््य फदवस, अल्जाईमर फदवस)मानलसक 
स्वास््य समस्याबाट प्रभाबवत ब्यबिका 
पररवारका सदस्यहरु (स्याहारकतामहरु ) का 
िागी क्षमता अलभबििी कायमक्रम   २२५२२ १ N/A १९   १९           

१०६ 

रेबबज, सपमदंश आफदको जनचेतनासम्बजन्ि प्रचार 
प्रसार तथा फदवस मनाउने पश  पंक्षी आदीबाट 

ह ने ईन्फ एन्जा, बडम फ्ि , ए यम आर 
लसबष्टसकोलसस, टक्सोप्िाज्मोलसस आदी बवलभन्न 
सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाम र सचेतना 
कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २०   २०           
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१०७ 

रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता (स्थानीय 
तहस्तरीय)   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

१०८ 

राबिय लभटालमन ए र ज काको अेौषिी बवतरण 
कायमक्रममा मफहिा स्वास््य स्वय सेबवकाहरुिाई 

खाजा ,खाना ,यातायात   २२५२२ १ पटक १,१०   १,१०           

१०९ रोटा खोप स रुवात   २२५२२ १ N/A २०   २०           

११० 

िैलगक फहसा न्यूलनकरणि सम्बजन्ि १ फदने 
अलभम जखकरण   २२५२२ १ N/A ५०   ५०           

१११ 
िाग  अेौषि लनयन्ञण ,यौजन्य द व्यमवहार र 
साईवर क्रमाई सम्बन्िी अन्तरकृया ३ स्थान   २२५२२ ३ N/A १,५०   १,५०           

११२ िाग  औषि द व्यमसनी राेेकथाम अलभयान   २२५२२ १ N/A ५,००   ५,००           

११३ िोकि क ख रा प्रव्रद्दन कायमक्रम   २२५२२ १ N/A २,५० २,५०             

११४ वन हररयालि तथा वकृ्षारोपण कायमक्रम   २२५२२ १ N/A ३,०० ३,००             

११५ 

वडम फ्ि  रोग िगायत अन्यरोगहरुको 
लनयन्त्रणको िालग वैठक तथा नम ना संकिन 
गरी पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा ररपोफटमङ्ग 
गने   २२५२२ १ N/A ७५   ७५           

११६ वाख्रा पकेट कायमक्रम   २२५२२ ६ N/A २४,००   २४,००           

११७ 

वाि फदवस ,अन्तराबिय बाि फदवस सम्बजन्ि 
फदवलसय काा्यक्रम   २२५२२ २ N/A १,००   १,००           

११८ 

वािबवकास केन्रका स.काको क्षमता अलभवफृद्द 
तालिम   २२५२२ १ N/A १,५०   १,५०           

११९ 

बवद्यािय स्वास््य लशक्षा कायमक्रम मा.बव 
बवद्याियमा   २२५२२ १ N/A ५०   ५०           

१२० 

बवद्याियका व्यवस्थापनका सलमलतका 
पदालिकारीहरुको क्षमता बवकास तालिम   २२५२२ १ N/A ३,००   ३,००           
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१२१ बवद्याियका बवद्यालथमहरुको िालग   २२५२२ १ N/A ७५ ७५             

१२२ 

बवद्याियहरु समेतमा एच अेाई लभ एड्स 
सम्बजन्ि सडक नाटक   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

१२३ 

बवपतमा परेका बािबालिकाको उद्दार र 
प नस्थामपना   २२५२२ १ N/A १,००   १,००           

१२४ 

बवलभन्न बवद्याियका लशक्षकहरको क्षमता 
अलभवफृद्द तालिम   २२५२२ १ N/A ३,००   ३,००           

१२५ 

बवलभन्न बवद्याियमा प स्तकिगायतका िालग 
प स्तक खररद   २२५२२ १ N/A ४,००   ४,००           

१२६ 

बवरुवा तथा फिफि ि बवतरण आँप लिलच 
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३०५ घट्टाच लि पयमटन बवकास कायमक्रम   ३११५९ १ N/A १०,००   १०,००           

३०६ 

छरछरे झरना तथा पयमटन बवकास र क्यानोलनङ 
,यामजफ्टङ्ग   ३११५९ १ N/A ५,००   ५,००           

३०७ जनताजज स ग्रािय कतामप   ३११५९ १ N/A २,००   २,००           

३०८ जेि नागररक बवश्राम स्थि लनमामण   ३११५९ १ N/A ३,०० ३,००             

३०९ देउप र पाकम  लनमामण   ३११५९ १ N/A ५,००   ५,००           

३१० 

प्रदेश बाट प्राप्त शसमत बजेटका छनाेेट ह ने 
बवबवि कायमक्रम   ३११५९ १ N/A १,००,००     १,००,००         

३११ पश प क्षी अन सन्िान केन्र लनमामण   ३११५९ १ N/A ५,००   ५,००           

३१२ भजमनखोिा खेि मैदान देवघाट ५   ३११५९ १ N/A ३,००   ३,००           

३१३ मि  कबडम हि देवघाट   ३११५९ १ N/A २,००   २,००           

३१४ 

मममत स भार कोष पटके मममत स भार कायमको 
िालग ५ ३११५९ १ N/A १,५० १,५०             

३१५ 

श्री सवोदय आ.बवद्यािय तार जालि समेतको 
लनमामण कायम   ३११५९ १ N/A ५,००     ५,००         

३१६ होम स्टे प्रवर्द्म कायमक्रम   ३११५९ १ N/A ५,००   ५,००           

३१७ गाँउपालिका भवनको फडबपआर लनमामण   ३११७१ १ N/A १५,००   १५,००           

३१८ लनमामण कायम समेतको भैपरी आउने आउने खचम   ३१५११ १ संख्या १,५२,००   १,५२,००           

क ि जम्मा ३२,५५,३९ ९,६७,२५ २०,१७,०० २,७१,१४         
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1 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्वथथापन (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७६ 

आ.व. २०७६/०७७ को िालग टोि, वडाबाट िाग भई आएका तर बिेट सीिाको कारणिे गदाय प्राथिलिकतािा परर 

बिेट लवलनर्ोिन गनय नसलकएका तपलशिका र्ोिनाहरु आ.व. २०७६/०७७ िा कुनै स्रोतबाट बिेट प्राप्त भएिा 

कार्ायन्वर्न गररनेछ । संघ तथा प्रदेश सरकार सिक्ष लत र्ोिनाहरु क्रिशः कार्ायन्वर्नको िालग आवश्यक व्यवस्था 

गररलदनको िालग अनुरोध गरर िेखख पठाईनेछ ।  

 

आलथमक वषम २०७६/०७७ का िालग देवघाट गाउँपालिका वडा नं. १ अन्तगमत  टोि बवकास संस्थाबाट प्राप्त योजना 
तथा कायमक्रमहरु तपलशि बमोजजमका योजना तथा कायमक्रमहरु आवश्यकताका आिारमा प्राथलमफककरण गरर 
पठाइएको बववरणः 

प्राथलिक ा 

नं. 

कार्िक्रिको 

लशषिक/के्षत्र 
र्ोजनाको नाि र्ोजना थथि 

िाभाखन्व  

घरधुरी 

अनुिालन  

िाग  (रु.) 

उपभोक्ता 

सहभालग ा 

(रु.) 

कैलफर्  

१ 

लशक्षा 

अधुरो घेरावार पावि ी िा.लव. ७५० १५ िाख     

२ 

कालिगण्डकी 

लन.िा.लव. घेरावार र 

गेट लनिािण 

आँपटार १३० ३ िाख ३०,०००/-   

३ 
िहाकािी आ.लव. ३ 

कोठे भवन 
कालिकाटार १६५ ३६ िाख     

४ 
वाि लवकास स्र 

उन्न  कार्िक्रि 
वषािखोिा १०       

५ 
घेरा बार र २ वोटा 

ढोका, भुई ढिान 
गोलपटार , आँपटार 

६५ ५िाख 
    

१५० १० िाख 

६ 
लशक्षक दरविी १ 

जना 
गणेश आ.लव. १००       

७ 
चे ना आ.लव. १ कक्षा 

दरवखि िाग 
बसेलनटार ५०       

१ 

स्वास्थ्य 

खोप केन्द्र भवन 

लनिािण 
कालिकाटार १६५ ५ िाख     

२ 
भान्सा नै औषधािर् 

 ालिि 
आँपटार ५० १ िाख     

३ 
भान्सा नै औषधािर् 

बनाउने 
कोटा ५३३ २ िाख     

४ 
पोषण कार्िक्रि 

संचािन 
कोटा ५३३ २ िाख     

५ 
िालसक लशलवर र 

एमु्विेन्सको व्वथथाप 

प्रत्यकटोि लवकास 

संथथािा 
        

६ 
वषािखोिा खोप केन्द्र 

भवन 
वषािखोिा         

७ से्टचर िाग १ लशि बाबा टोि         

१ आर् आजिन, 
पशु 

स्वास्थ्य लशलवर 
कालिकाटार ७५ २ िाख     
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2 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्वथथापन (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७६ 

२ 

बाख्रा पािन पकेट 

के्षत्र(डािे घाँस, व्ाड 

बोका िाग) 

  पाखा टोि २८ १ िाख १५,०००/-   

३ 

कृलष, पशु 

 था साना 

लसंचाई 

कार्िक्रि 

कोठी लिि 

लसंचाई(जेनेरेटर द्वारा) 
कोटा ५० ५० िाख १००,०००/-   

४ 
उन्न  जा को वोर्र 

वोका 
गह े,चौ ारा,सािडाँडा २८ ६० हजार     

५ 
खरी खोिा ,िान्द्रा 

खोिा सानो लसंचाइ 
 आँपटार १५० ३० िाख ३००,०००/-   

६ 
पशुिा वाख्रा पािन 

पकेट के्षत्र 

वषािखोिा, िौिाडाँड 

,गोलपटार 
५० ३ िाख     

७ वाख्रा खोर ििि  
गह े,चौ ारा 

सािडाँडा 
२८ 

२ िाख ८० 

हजार 
    

८ 
लवरुवा आँप, लिलच, 

अिृ  र कागल  
गोपीटार ६५ १० िाख     

९ 
िान्द्राखोिा साना 

लसंचाई 
गोलपटार ६० ५ िाख     

१० वाख्रा पािन गोलपटार र वषािखोिा २० १ िाख     

११ 
बेिौषिी  रकारी 

खे ी  ालिि 
कोटा १५० २ िाख     

१२ 
साना लसंचाइको िालग 

पोखरी लनिािण 
देवघाट -१ २०० ५ िाख     

१३ 
फिपुि लवरुवा िाग ( 

लिची,आँप) 
पाखाटोि २८ २ िाख ३०,०००/-   

१४ 

वषािखोिा 

कालिकाटार टाँलड 

कुिो 

कालिकाटार ६० १० िाख     

१५ 
िौषिी  था वेिौषिी 

 रकारी 
कालिकाटार ७५ ५ िाख     

१६ 

 रकारीखे ीिा 

काउिी लवउ,  

प्लाखस्टक ३० घर 

 गोलपटार ३० ५ िाख     

१७ 
कृलषिा काग ी, 

िौषि, कलफ वेनाि 
वषािखािा २७       

१८ 
 रकारी खे ी पकेट 

के्षत्र घोषाण 
 पाखा टोि २८ १ िाख १५,०००/-   

१९ बाख्रा खोर सुधार लशि बाबा ४३ ५ िाख     

२० 
सुन्तिा बगैचा  था 

नसिरी व्वथथापन 
झलक्रखोप २० २िाख     
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3 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्वथथापन (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७६ 

२१ 
सल्ला लवरुवा ५०० 

वटा 
जािुने चन्दुिी ४३   ६ िाख     

२२ 
लविराश्वरा सािडाँडा 

थार बोका लवउ खररद 
लविराश्वरा साि डाँडा ३९ ६ िाख     

२३ िोवघारी लसंचाई लविराश्वरा ५ 
१ िाख 

२०,हजार 
    

२४ बास,लनर्ाि,अलम्रस्रो लविराश्वार ,सािडाँड ३०० २०हजार     

२५ घुखि पसि लविराश्वरा ४० २ िाख     

२६ 
खहरेखोिा  सानो 

लसंचाई कुिो 
बसेलनटार ५० १० िाख     

२७ 

खहरे डाँडा देखख 

पावर हाउस जोड्ने 

िो.िागि 

बसेलनटार ५० ५िाख     

१ 

खानेपानी 

कालिकाटार वृह  

खानेपानी र्ोजना 
कालिकाटार ११० ५० िाख     

२ 

वषािखोिा खा.पा. 

आर्ोजनाको प्रलवलधक 

व्वथथापन 

कोटा ३०० २५ िाख     

३ 
खरीखोिा,िान्द्रखोिा 

खा.पा. र्ोजना 
आँपटार १६५ ८ िाख १६०,०००/-   

४ 
गह े लशखर खानेपानी 

लनिािण 

गह े, चौ ारा कदि 

खोिा 
२८ 

३ िाख ३७ 

हजार 
८४,२७५/-   

५ 
खरीखोिा िान्द्र खोिा 

वृह  खा.पा. र्ोजना 
गोलपटार १८० २५ िाख     

६ कलिरे खोिा खा.पा. पाखा टोि ४० ५ िाख     

७ 
जािुने चन्दुिी खा.पा. 

लनिािण 
जिुने,चन्दुलि,डुडेखोिा २६ ५िाख     

८ 
लविराश्वरा सािडाँडा  

खा.पा. 

लविराश्वरा,िवाघारी 

खोिा 
३९ ५ िाख     

९ लभरखोिा खा.पा. बसेलनटार ४५ ५िाख     

१०             

१ 

पूवािधार 

लवकास 

कोटा वडा कार्ाििर् 

देखख जािुने सम्म 

िोटर िागि 

पाखा टोि ९५० ९ िाख १८०,०००/-   

२ 

कणि िो. िागि 

,िौिाडाँड िो.िागि र 

कोठी िो. िागि 

कोटा, गोलपटार  ३५० १० िाख २००,०००/-   

३ 

शालिग्रि िो.िागि 

देखख बािुवाश्वरा 

जोड्ने िो.िागि 

आँपटार   ५ िाख ५०,०००/-   
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4 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्वथथापन (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७६ 

४ 

दरौटार देखख कोटा 

झो.पु. सम्म जाने बाटो 

ग्रावेि  

कालिकाटर - १५ िाख     

५ 

वषािखोिा िो.िागि 

स्र उन्न  र नार्ा 

टि र्क 

वषािखोिा, 

वसेलन,िौिाडाँड देखख 

िानुङ 

३५ ५ िाख १०,०००/-   

६ 

नाग देलविखिर ढाव 

देखख बगैचा हदै 

पल्लोटार वषािखोिा 

कालि नलद सम्म िो. 

िागि 

कालिकाटार,वगैचाटोि १६५ २० िाख     

७ 
एिेवगर, वािुवाश्वरा 

िो.िागि 
देवघाट-१ एिेवगर         

८ 

कणि िोटर िागि  था 

वषािखोिा िोटर िागि 

स्र उन्न   था ग्रवेि 

गराउने 

  ३०० १५ िाख     

९ 

पाखा टोि िो.िागि र 

स्र वृखि , वैठक 

भवन 

पाखाटोि         

१० 

कोटा एिेवगर देखख 

िने्द्र खोिा सम्म बाटो 

ििि  िो.िागि 

गोलपटार   २० िाख     

११ 

३दोवाटे चोक देखख 

चनौटे कुना भुजेि 

गाउँ जाने चोक सम्म 

नर्ाँ टि र्क 

कालिकाटार १६५ ५ िाख     

१२ 

शलहद चोक देखख 

ठाडो टोि हदै िेवा 

वारी भु खोिा सम्म 

िो. िागि 

,, १६५ १० िाख     

१३ 
गुहे खोिा देखख आिे 

टोि जाने िो.िागि 
,, १६५ २ िाख     

१४ 

चन्दुिी ढाण देखख 

झक्रीखोप सम्म 

िो.िागि 

झालक्रखोप टोि ४३ २०िाख     

१५ 
घण्टाचुिी, ररलसङथान 

हदै काप्चे सम्म िो.िा. 
ररलसङथान ४५ ७िाख     

१६ 

ठोिो खोिा गाडा 

देखख बसेलनटार जोड्ने 

िो.िागि 

बासेलनटार १०० ५िाख     
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5 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्वथथापन (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७६ 

१७ 

बेिडाँडा बसेलनटार 

खहरे िो.िा. स्र 

वृखि 

बसेलनटार ४५ ५ िाख     

१ 

ग्रालिण 

लवद्रु्ल करण 

केखन्द्रर्ा लवद्धु  

प्रशारण िाईन 
कोटा         

२ 
चापखोिा 

िघुजिलवद्रु्  ििि  
चापखोिा १६५ १० िाख     

३ कोटा लवद्धु  सलिल  कोटा         

४ 

सोिार सेट २१ थान र 

वषािखोिा लवद्धु  

ििि  

वषािखोिा २१       

५ 
लविराश्वरा सािडाँडा 

लवद्धु  िाग 
सािडाँडा, लविराश्वरा ३९ १०िाख     

१ 

अन्य र्ोजना 

 था 

कार्िक्रि 

कोटथाि डाँडा लभउ 

टावर 
थाि डाँडा ७ 

२ िाख ५० 

हजार 
३७५००/-   

२ 

कोटा कालिगण्डलक 

नलदिा िोटररेवि 

पक्की पुि लनिािण 

कोटा ढोडेनी १५०० 
केन्द्रको 

िागा  
  

प्रदेश 

संघिा 

३ 

िहाकािी र सलदक्षा 

आिा सिुह भवन 

ििि   था रङ रोगन 

कालिकाटार १६५ २ िाख     

४ लकखौिी पाईप लसंचाइ वषािखोिा ७ 
१ िाख २५ 

हजार 
१८७५०/-   

५ 

भद्रकालि िो.िागि 

लनिािण  था स्र 

उन्न  

कोटा ४०० 
७ िाख ५० 

हजार 
    

६ 

गोलपटार सािुदालर्क 

होिसे्ट, गोलपटार 

िौिाडाँडा िो. िागि र 

भलिबि ग्राउण्ड 

लनिािण 

गोलपटार   
१० िाख ५० 

हजार 
    

७ 
सोिार सेट िाग  था 

लवद्धु  ििि  

थाि डाँड,िानुङ 

,वषािखोिा 

२१ 

सोिार 

२६० धुरी 

लवद्धु  

      

८ 
ढाड खोिा देखख हारे 

खोिा सम्म िो. िागि 
लशखर २५ ७ िाख १७५,०००/-   

९ 
चाँपखोिा देखख 

चन्दुिी सम्म िो.िागि 
गह े चौ ारा टोि ७५० छ िाख १५,०००/-   

१० ढाड खोिा ठाटी,पौवा ढाड खोिा २५ 
२ िाख ५० 

हजार 
६२,५००/-   
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११ घेरावार िाग गणेश आ. लव जिुने १०० १०,०००००/-     

१२ 

लविराश्वरा 

जनसािुदालर्क भवन 

अधुरो लनिािण िाग 

लविराश्वरा ३९ ६ िाख     

१३ ग्यालवन  ार जािी 

लभरकोट लसंचाङ 

िो.िा, डुडेखोिा देखख 

ठुिो गह े सम्म 

४३ ५िाख     

 

 

 

 

 

 

आलथमक वषम २०७६/०७७ का िालग देवघाट गाउँपालिका वडा नं. २ अन्तगमतका प्रत्येक टोि बवकास संस्थाहरुबाट 
प्राप्त तपलशि बमोजजमका जनसहभालगतामा आिाररत योजना तथा कायमक्रमहरु आवश्यकताका आिारमा 
प्राथलमफककरण गरर पठाइएको बववरणः 

प्राथलिक ा   

नं. 

कार्िक्रिको 

लशषिक/के्षत्र 
र्ोजनाको नाि र्ोजना थथि 

िाभाखन्व  

घरधुरी 

अनुिालन  

िाग  (रु.) 

उपभोक्ता 

सहभालग ा 

(रु.) 

कैलफर्  

१ 

लशक्षा 

श्री सवोदर् आ.लवद्यािर् बाि 

लवकास केन्द्र व्वथथापन  ार 

जािी 

श्री सवोदर् 

आ.लव. 
२०० 

१४ िाख ५६ 

हजार 

३ िाख ६४ 

हजार 
  

२ श्री िक्ष्मी आ.लवद्यािर् खानीलभत्ता ३१ ५ िाख  ५० हजार   

३ 

श्री जानकी आ.लवद्यािर् 

फलनिचर र झ्याि ढोका 

लनिािण 

नरि ६० ५ िाख 
१ िाख २५ 

हजार 
  

४ 

श्री जुनोदर् आ.लवद्यािर् नर्ाँ 

भवन लनिािण झ्याि ढोका 

ििि   था प्लास्टर 

जैथुि ६५ ७ िाख 
१ िाख ४० 

हजार 
  

५ 

कािीगंगा िा.लव. घेरा बार 

लनिािण र लनजी स्रो  लशक्षक 

 िव 

चखण्डथथान ३०० ५० िाख     

६ 
श्री आदशि िा.लव. पक्की 

कम्पाउण्ड 
खाले्ट ५०० ५० िाख 

१२ िाख ५० 

हजार 
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७ 
वाि लशक्षा खेिकुद ग्राउण्ड 

कम्पाउण्ड लनिािण 
आिडाँडा ३८ २ िाख ४० हजार   

८ 
श्री सवोदर् आ.लवद्यािर् 

लशक्षक दरबिी ४ जना 
ब्यागन १५०       

१ 

स्वास्थ्य 

वैदी स्वास्थ्य चौकीको िालग 

लिज 
चखण्डथथान ३०० ५० हजार     

२ स्वास्थ्य इकाई थथापना 

श्री नारार्ण 

ज्यो ी 

प्रा.लव.को 

पुरानो भवन 

६५ ५ िाख ५० हजार   

३ स्वास्थ्य इकाई थथापना ब्यागन १५० २० िाख ५ िाख   

४ 
िालसक रुपिा MBBS  

डाक्टर आवश्यक भएको 
खाले्ट १०००       

५ 
खानेपानी सुखिकरण  था 

लकट बक्स िाग गने 

श्री जानकी 

आ.लवद्यािर् 
६० १ िाख २५ हजार   

१ 

आर् आजिन, 

साना लसंचाई दरैटार १९       

२ 
एलककृ  जैथुि छेरङ्गा बाख्रा 

पािन  
छेरङ्गा ४५ १० िाख १ िाख   

३ 

कृलष, पशु 

 था साना 

लसंचाई 

कार्िक्रि 

नगदे बािी फिफूि काग ी, 

लिची, आँप, केरा 

ब्यागन, जरि, 

जरिटार 
७३ ५ िाख 

१ िाख २५ 

हजार 
  

४   बाख्रा पकेट के्षत्र चखण्डथथान ३४ ५ िाख     

५   पशु पािन पकेट के्षत्र कोटवैदी ४६ ३ िाख     

६ 
  

गिगिे खोिा कुिो ििि  कराँलदप १५ 
१ िाख 

पचास हजार 
    

७   कृलष काग ी सुन्तिा घण्टाचुिी २८ २ िाख     

८   िाछापािन द्वारगौडंा ३ ५० हजार     

९   बाख्रा पािन अनुदान िाग खानीलभत्ता ४१ ५ िाख ५० हजार   

१० 
  लचन्ड्ी खोिा,  ा ो खोिा र 

दरङ्गखोिा कुिो ििि  
खाले्ट २००       

११   कोिपाटा कुिो ििि  जिदेवी ७ ४ िाख २५ हजार   

१२ 
  उन्न  जा को व्ाड बोका 

भेटनरी  ालिि 
खाले्ट २००       

१३   अलििी कुिो ििि  जिदेवी ९ ९ िाख ५० हजार   

१४ 
  वेिौसिी  रकारी खे ीको 

िालग  ालिि  था लसंचाई 
खाले्ट २००       

१५ 
  

अदुवा, सुन्तिा, कफी नसिरी 
लडही 

भञ्ज्ज्याङ्ग 
७६       
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१६ 
  

कुिो ििि  
कोिफूस 

दरैटार 
१९       

१७ 
  

पशु पािन काभ्राखोिा ४ 
१ िाख ५० 

हजार 
    

१८ 
  

कुिो ििि  
जराडी लससा 

खे  
१९       

१९ 
  उन्न  जा को लबउ लबजन 

 था िि 
खाले्ट २००       

२०   िौरीपािन काभ्राखोिा ८ ६ िाख     

२१   बाख्रा पािन  कुवादी  ९       

२२   आर् आजिन िौरी घार िाग कराँलदप २५       

२३ 
  

कुटानी लपसानी लिि 
लडही 

भञ्ज्ज्याङ्ग 
७६       

२४ 
  िौरी पािन  था फिफूि 

खे ी 
छेरङ्गा ४५ घर ५ िाख १ िाख   

२५ 
  

जरिटार लिखिङ लसंचाई जरिटार १४ १० िाख 
२ िाख ५० 

हजार 
  

१ 

खानेपानी 

बेसारघारी ढोडे खोिा ब्यागन 

जरि खानेपानी 
ब्यागन जरि ७३ ६० िाख १५ िाख   

२ 
साँदखोिा लिखिङ्ग खा.पा. 

र्ोजना 
सानोभञ्ज्ज्याङ्ग २३ २० िाख २ िाख   

३ 

कटहरे खानेपानी  था ठुिो 

फाँट खानेपानीको टंकी ििि  

र पाईप खररद 

खाले्ट २००       

४ खा.पा. ट्याङ्की लनिािण पाईप वेसादी ३६ २ िाख     

५ घल िखोिा र कुवादी खा.पा. 
वेसादी 

कुवादी 
२१ २ िाख     

६ 
वृहद कटवि खोिा खानेपानी 

र्ोजना 

छेरङ्गा र 

जैथुि 
४५ ५० िाख ५ िाख   

७ पाईप धारा सकेट जिदेवी ३५ ३ िाख     

८ खानेपानी पाईप िाग घण्टाचुिी २८ 
२ िाख ५० 

हजार 
    

९ 
िुकुिुिक खोिा खानेपानी 

टंकी लनिािण 
खानीलभत्ता ३१ ५ िाख १ िाख   

१० 
घर घरिा धारा पाईप लवस्ार 

र ििि  
कराँलदप २५ ५ िाख     

११ हलु्डङ्ग खोिा लिखिङ्ग वेसादी २० २० िाख     

१ 
पूवािधार 

लवकास 

लछपलछपे जरिटार िेकबेशी 

िोटर िागि लवस्ार 

लछपलछपे 

जरि ब्यागन 
२०० २० िाख ५ िाख   
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२ 
छेरङ्गा खोिा जैथुि कृलष 

िोटर िागि स्रोन्न ी 
छेरङ्गा, जैथुि ६५ २० िाख २ िाख   

३ श्री जिदेवी कृलष िोटर िागि नरि २२५ २० िाख ५ िाख   

४ िास्दी खाले्ट िोटर िागि खाले्ट िास्दी २५० १५ िाख ५ िाख   

५ 
निूना कृलष िोटर िागि 

स्रोन्न ी 
कराँलदप   १० िाख     

६ कुवादी दरैटार ििि  
दरैटार 

कुवादी 
१५० ५० हजार     

७ 
कछार के्षत्र ग्रालिण कृलष 

िो.िागि 
घण्टाचुिी २८ २५ िाख     

८ 

वडा कार्ाििर् जाने बाटो 

िास्दी, खानीलभत्ता हँदै 

कोटवैदी 

खानीलभत्ता ३१ १५ िाख 
३ िाख १५ 

हजार 
  

९ 

दशिन भञ्ज्ज्यङ्ग देखख 

िेकश्वाराको जंगि पोखरी 

सम्म नर्ाँ टि र्ाक 

घण्टाचुिी २८ ६ िाख     

१० िलहिा सञ्जाि भवन लनिािण  ािबारी १५५ २० िाख २ िाख   

११ 

खाले्ट दरङ्गखोिा देखख छेरङ्गा 

खोिा सम्म बाटो लवस्ार  था 

ग्रावेि 

खाले्ट २०० ५० िाख 
१२ िाख ५० 

हजार 
  

१२ जिदेवी िखिर लनिािण जिदेवी ४० ५ िाख १ िाख   

१३ लसि िोटर िागि स्र वृखि आिडाँडा ३८ १५ िाख ३ िाख   

१४ चखण्डथथान िखिर लनिािण चखण्डथथान १०० ५ िाख     

१५ कुसुणे्ड िोटर िागि स्र वृखि चखण्डथथान १०० १० िाख     

१६ 

जिदेवी कृलष िोटर िागि र 

निूना कृलष िोटर िागि टि र्ाक 

जोड्ने 

कराँलदप   ३० िाख     

१७ 
िािोगाह्राबाट भट्टी टोि सम्म 

ग्रावेि 
जिदेवी ३५ १० िाख १ िाख   

१८ 
कोटवैदी कृलष अनुसन्धान 

केन्द्र जाने बाटो लनिािण 
कोटवैदी ४६ १ िाख     

१९ सािुदालर्क भवन लनिािण कोटवैदी ४६ १० िाख     

२० 
ठुिो फाँट ठाडो खोिा बाटो 

ििि  (ग्राभेि) 
खाले्ट ४० १० िाख २ िाख   

२१ 
सािुदालर्क भवन (रोदीघर) 

अधुरो 
कराँलदप   १० िाख     

१ 

ग्रालिण 

लवद्रु्ल करण 

रालरि र् प्रसार लवस्ार  ािवारी १५५ २० िाख २ िाख   

२ 
िास्दी देखख खानी लभत्ता सम्म 

लवद्रु्ल करण 
खानीलभत्ता ३१ १० िाख 

२ िाख ५० 

हजार 
  

३ रालरि र् प्रसारण िाईन लवस्ार खाले्ट २००       
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४ केखन्द्रर् लवद्रु्  प्रशारण कोटवैदी ४६       

५ 

केखन्द्रर् लवद्रु्  प्रशारण 

छेरङ्गा खोिा िघु जि लवद्रु्  

पोि र  ार 

जरि, ब्यागन, 

जरिटार 
७३ ८ िाख २ िाख   

६ 
लवद्रु्ल करणको िालग 

लसिेन्टको पोि िाग 
जिदेवी ३५ १० िाख १ िाख   

७ सौर्ि लवद्रु्  घण्टाचुिी २८ ४ िाख     

८ 
रालरि र् प्रसारण िाईन प्रते्यक 

घरिाई सोिार 

लडही 

भञ्ज्ज्याङ्ग 
७६       

९ रालरि र् प्रशारण िाईन छेरङ्गा जैथुि ६५ २० िाख २ िाख   

१ 

अन्य र्ोजना 

 था 

कार्िक्रि 

छेरङ्गा खोिा िघु जिलवद्रु्  

ििि  
खाले्ट २०० २५ िाख 

६ िाख २५ 

हजार 
  

२ 
भान्छा नै औषधािर् अगािलनक 

खाना कार्िक्रि 

जरि, ब्यागन, 

जरिटार 
७३ ५ िाख 

१ िाख २५ 

हजार 
  

३ भलिवि ग्राउण्ड कम्पाउण्ड आिडाँडा ३८ ३ िाख ६० हजार   

४ वेसादी, लदही, नरि िोटर िागि 
लडही 

भञ्ज्ज्याङ्ग 
  २० िाख     

५ वेसादी दरैटार िोटर िागि 
लडही 

भञ्ज्ज्याङ्ग 
  १५ िाख     

६ 
देउरािी टोि लवकास संथथा 

भवन लनिािण 
खानीलभत्ता ३१ १० िाख 

२ िाख ५० 

हजार 
  

७ सािुदालर्क भवन लनिािण  खाले्ट २०० ५ िाख 
१ िाख २५ 

हजार 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

आलथिक वषि २०७६/०७७ का िालग देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ३ अन्तगि का प्रते्यक टोि लवकास संथथाहरुबाट प्राप्त  पलशि 

बिोलजिका जनसहभालग ािा आधारर  र्ोजना  था कार्िक्रिहरु आवश्यक ाका आधारिा प्राथलिलककरण गरर पठाइएको लववरणः 
 

    रकि रु. हजारिा 

प्राथलिक ा   

नं. 

कार्िक्रिको 

लशषिक/के्षत्र 
र्ोजनाको नाि 

र्ोजना 

थथि 

िाभाखन्व  

घरधुरी 

अनुिालन  

िाग  (रु.) 

उपभोक्ता 

सहभालग ा 

(रु.) 

कैलफर्  
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१ 

लशक्षा 

श्री शंकर आ.लव. िा शैलक्षक सािग्री 

व्वथथापन (टेबुि दराज खररद) 
    100     

२ श्री शंकर आ.लव. िा कम्पाउण्ड लनिािण     400     

३ 
श्री बािकेश िा.लव. २ कोठे भवन 

लनिािण  
    1000     

४ 
श्री रालरि र् आ.लव. बािबालिका शैलक्षक 

एवं खेिकुद सािग्री िाग 
    100     

५ 
श्री भृकुटी िा.लव. भवन, शौचािर् एवं 

कम्पाउण्ड लनिािण 
    10000     

६ 
श्री  जिदेवी आ.लव. सोिार  था 

आई.लस.लट. सािग्री िाग 
    500     

७ श्री कालिका आ.लव. कम्पाउण्ड लनिािण     700     

८ 
श्री गोखाि कालिका आ.लव. लशक्षक 

दरबिी एवं लशक्षक  िव 
    500     

९ 
श्री गोखाि कालिका आ.लव. ३ कोठे 

भवन लनिािण 
    1000     

१ 

स्वास्थ्य 

लछपलछपे स्वास्थ्य चौकीिा आवश्यक 

औषधी व्वथथापन 
    1000     

२ 

जे्यष्ठ नागररक, बािबालिका, 

िलहिाहरुका िालग लनशुल्क स्वास्थ्य 

सेवा 

    100     

३ 
एलककृ  घुिी सेवा कार्िक्रि एवं 

लनशुल्क औषधी लव रण कार्िक्रि 
    200     

४ साराङ्गघाट स्वास्थ्य चौकी लनिािण     1500     

५ 

वडा कार्ाििर्िा लनर्लि  कििचारी 

दरविी सलह  स्वास्थ्य पररक्षण सेवा 

उपिब्ध 

    200     

१ 

आर् आजिन, 

९ वटै टोि लव.संका कृषकहरुिाई 

फिफूि  था उन्न  जा को  रकारी 

लबऊ िाग 

          

२ 
सुन्तिा लसंचाई एवं  रकारी लसंचाई 

र्ोजना िाग (सबै टोि लव.स.) 
          

३ 

कृलष, पशु 

 था साना 

लसंचाई 

कार्िक्रि 

  
  
  

उन्न  जा को (बोर्र जा को) बोका 

िाग 
          

४ बाख्रा खोर सुधार र्ोजना िाग           

५ सुन्तिा िि  था औषधी िाग           

६ भुई  था डािे घांस लबउ िाग (नालु्बङ)           
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७ 
  बाख्रा, भैंसी  था कुखुराको िालग जुका, 

नामे्ल औषधी िाग 
          

१ 

खानेपानी 

भोके्तनी, दगरा लिखिङ्ग खा.पा. 

र्ोजना िाग 
    5000     

२ 

सािघारी, केिुनडाँडा, गुरुङटोि 

(हलु्डङ) लछपलछपे भञ्ज्ज्याङ्ग 

ओडारस्वारा खा.पा. र्ोजना 

    10000     

३ लफलदिश्वारा लिखिङ्ग खा.पा. र्ोजना     5000     

४ गोन्द्राङ्ग १ घर १ धारा खा.पा. र्ोजना     1500     

५ गोन्द्राङ्ग खहरे खा.पा. र्ोजना     5000     

६ जौवारी खा.पा. र्ोजना     100     

७ 
नालु्बङ्ग खा.पा. र्ोजना (लिखिङ 

प्रणािी) 
    10000     

८ क्राङश्वारा खा.पा. र्ोजना     20000     

९ 
िुङ्लग्रङ्ग, िाझथर, डाँडागाउँ खा.पा. 

र्ोजना 
    10000     

१० वडा कार्ाििर् खा.पा.उपिब्ध           

१ 

पूवािधार 

लवकास 

वडा कार्ाििर्  िा थप     1000     

२ 
वडा कार्ाििर् कम्पाउण्ड लनिािण 

(ररटेलनङ्ग वाि,  ारवार सिे ) 
    1000     

३ सुन्तिा िोटर िागि स्रोन्न ी     1500     

४ भृकुटी िोटर िागि स्रोन्न ी     10000     

५ 
सम्झना िोटर िागि टि र्ाक लनिािण कार्ि 

सम्पन्न 
    10000     

६ 
चखण्डदेवी पहि लसं िोटर िागि लनिािण 

कार्ि सम्पन्न (नर्ाँ टि र्ाक बढाउने) 
    10000     

७ लफलदिश्वारा िोटर िागि लनिािण     10000     

८ 
गोन्द्राङ्ग देखख रालरि र् आ.लव. सम्म िोटर 

िागि लनिािण 
    2000     

९ हलु्डङ्ग िोटर िागि लनिािण     100     

१० 
वाटक संग्राि जौवारी िोटर िागि 

लनिािण 
    500     

११ िनकािना िोटर िागि स्रवृखि     400     

१२ 
लछपलछपे-गोगनघारी पर्िटकीर् िोटर 

िागि लनिािण 
    500     

१३ दगरा टो.लव.सं. सािुदालर्क भवन लन.     2000     

१४ 
लफलदिश्वारा टो.लव.स. सािुदालर्क 

भवन लनिािण 
    500     

१५ गोन्द्राङ्ग सािुदालर्क भवन लनिािण     1000     

१६ वाटक टो.लव.सं. जस्ापा ा र टिस्ट िागि     500     
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१७ गुरुङटोि नर्ाँ टि र्ाक लनिािण     100     

  खखस्वारा नर्ाँ टि र्ाक लनिािण     100     

१८ 

सािुदालर्क भवन भुई लभत्ता प्लास्टर 

 था जस्ापा ा िाग (क्रास्वारा 

टो.लव.स.) 

    1000     

१९ 
से ीनदी िोटरेवि पुि लनिािण 

(साराङ्गघाट) 
    100000     

२० नालु्बङ्ग सािुदालर्क भवन लनिािण     1000     

२१ 
दुधे वाराही िखिर जाने बाटो लनिािण 

(साराङ्गघाट) 
    100     

१ 
ग्रालिण 

लवद्रु्ल करण 

देवघाट गा.पा. वडा नं. ३ का सबै टोि 

लवकास संथथाका समु्पणि वस्ी  था 

घरधुरीिा रालरि र् प्रशारण  िाईन 

लवद्रु्  लवस्ार  िाग 

    10000     

१ 

अन्य र्ोजना 

 था 

कार्िक्रि 

पूणि सरसफाई कार्िक्रि लनरन्तर ा     500     

२ 
स्वास्थ्य चौकी खा.पा. पाईप ३०० लि. 

िाग 
    40     

३ 
िनकािना िखिर लनिािण (नालु्बङ 

दोभान) 
    400     

४ कृलष  था कलफ भवन घेराबार     1000     

५ 
लछपलछपे भञ्ज्ज्याङ्ग सलवडाँडा कृलष 

िोटर िागि लनिािण 
    1000     

६ 
खेिकुद िैदान  ारजािी (लछपलछपे 

भञ्ज्ज्याङ्ग) 
    100     

७ हलु्डङ्ग िोटर िागि लनिािण     800     

८ 
 न्दु्रखोिा लसंचाईको िालग कुिो 

लनिािण 
    100     

९ लचिाउने गैरा िोटर िागि लनिािण     500     

१० 
ल्हङ्ग्रीङ टोि लवकास संथथा एवं 

सहकारी भवन लनिािण 
    500     

११ भोके्टनी चुिी िखिर लनिािण     1000     

१ 

प्रदेश  था 

केखन्द्रर् 

स्रिा िाग 

गने 

र्ोजनाहरु 

सुन्तिा िोटर िागि स्रोन्न ी           

२ भृकुटी िोटर िागि स्रोन्न ी           

३ नाल्दीघाट िोटरेवि पुि लनिािण           

४ 
साराङ्गघाट खथथ  से ी नदीिा 

िोटरेवि पुि लनिािण           

५ 
सुन्तिा िोटर िागि पक्की सडक 

लनिािण           

६ 
दशिन भञ्ज्ज्याङ्ग-गोगनघारी-

लफलदिश्वारा-गोन्द्राङ्ग पर्िटकीर् िागि           
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७ नालु्वङ्ग खानेपानी र्ोजना िाग           

८ 
श्री भृकुटी िा.लव. भवन, शौचािर् एवं 

कम्पाउण्ड लनिािण           

आलथिक वषि २०७६/०७७ का िालग देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ४ अन्तगि का प्रते्यक टोि लवकास संथथाहरुबाट प्राप्त 

 पलशि बिोलजिका जनसहभालग ािा आधारर  र्ोजना  था कार्िक्रिहरु आवश्यक ाका आधारिा प्राथलिलककरण 

गरर पठाइएको लववरणः 

१. काठेखोिा दोभान लिखिङ्ग खानेपानी र्ोजना 

२. काफिडाँडा ग्रालिण लवद्रु् ीकरणका िालग टि ान्सफििर िाग 

३. रा पानी अधुरो खा.पा. र्ोजना 

४. बन्सोखोिा िुहान खा.पा. र्ोजना 

५. सेप टोि खा.पा. र्ोजना 

६. काफिडाँडा  ररङ्गरोड िाग 

७. व्ाड बोका ४ वटा िाग ( काफिडाँडा) 

८. प्लाखस्टक टनेि १० वटा िाग (काफिडाँडा) 

९. काफिडाँडा गुम्बािा थप बजेट 

१०. भलिबि ग्राउन्ड् लनिािण  था पोि िाग (काफिडाँडा) 

११. सािुदालर्क भवन लनिािण (काफिडाँडा) 

१२. काफिडाँडा टोि लवकास संथथा लभत्र लसंढी िागि िाग 

१३. लस ि िाई िखिर लनिािण (काफिडाँडा) 

१४. होि से्ट सञ्चािनको िालग आवश्यक रकि (काफिडाँडा) 

१५. सािुदालर्क भवनको िालग थप बजेट (िोहोररर्ा) 

१६. चौ ारो लनिािण (आिडाँडा िालथ गाउँ) 

१७. आिडाँडा लसंचाई र्ोजना 

१८. दुईघरे खोिािा ग्यालबन जािी िाग 

१९. आईलिि लसंचाई र्ोजना 

२०. गोठ सुधार दुईघरे आईलिि 

२१. बाहनी छाङ्गािा बिबोट 

२२. दुईघरे आईलिि खानेपानी िुहान संरक्षण 

२३. दुईघरे आईलिि खेि िैदान 

२४. सुन्तिा लबरुवा िाग पािािङ्ग 

२५. लसि आ.लव. िा  ारबार जािी िगाउने 

२६. जनशखक्त आ.लव. िा सरस्व ी िखिर लनिािण 

२७. ज्यालिरे खोिा खा.पा. र्ोजना 

२८. डोडे खोिा लिखिङ्ग खा.पा. र्ोजना 

२९. गोठ सुधार ज्यालिरे  ढड्डाघारी 

३०. सुन्तिा, कफी, काग ी, लकवी लवरुवा िाग ज्यालिरे ढड्डाघारी 

३१. बोर्र जा को ब्याड बोका िाग ज्यालिरे ढड्डाघारी 
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३२. सबै टोि लवकास संथथाका िालग िौसिी  था बेिौसिी  रकारी लबउ लबजन िाग 

३३. लसप िुिक  ालिि 

३४. गाईघाट लसंचाई र्ोजना 

३५. गाईघाट िखिर ििि  

३६. कोप्चे खोिा खा.पा. िुहान ििि  

३७. लवद्रु्  अपुग ठाउँहरुिा ग्रालिण लवद्रु्  लवस्ार 

३८. लवद्रु्  लवस्ार भएको ठाउँहरुिा फिािे पोि 

३९. गाईघाट सािुदालर्क भवन अधुरो लनिािण  

४०. चारघरे – १ सारवाङ्ग – १ सािुदालर्क भवन िाग ।  

४१. ४ नं. वडािा पशु स्वास्थ्य कार्िक्रि अन्तगि  बलडजो खररद (१२ वटा) 

४२. कैजेि  खोिा खानेपानी (सावािङ्ग) 

४३. गकुि गैरा खानेपानी (पािािङ्ग) 

४४. िेक गाउँ खानेपानी (पािािङ्ग) 

४५. लसिबाबा िखिर लनिािण (सालवक ७ पािािङ्ग) 

४६. जिदेवी िखिर ििि  (सावािङ्ग) 

४७. देवी डाँडा खानेपानी ििि  (आग्रीडाँडा) 

४८. लसंच्याङ्ग, सावािङ्ग, पािािङ्ग नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने कार्ि 

४९. साउने, फोसे्रपानी, क ािप िोटर िागि वडा नं. ४ र ५) 
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आलथिक वषि २०७६/०७७ का िालग देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्तगि का प्रते्यक टोि लवकास संथथाहरुबाट प्राप्त 

 पलशि बिोलजिका जनसहभालग ािा आधारर  र्ोजना  था कार्िक्रिहरु आवश्यक ाका आधारिा प्राथलिलककरण 

गरर पठाइएको लववरणः 

प्राथलि

क ा   

नं. 

कार्िक्रिको 

लशषिक/के्षत्र 
र्ोजनाको नाि 

र्ोजना 

थथि 

िाभाखन्व  

घरधुरी 

अनुिालन  

िाग  (रु.) 

उपभोक्ता 

सहभालग ा 

(रु.) 

कैलफ

र्  

१ लशक्षा ➢ बाि लवकास केन्द्र स्रवृखि 

• कालिका प्रा.लव. 

• कालिका िा.लव. 

• िहादेव प्रा.लव. 

• चक्रव ी प्रा.लव. 

• वज्रर्ोगीनी िा.लव. 

• लसििहाकािी िा.लव 

•  वराह प्रा.लव. 

• िुकुिेश्वरी प्रा.लव. 

➢ साक्षर कक्षा संञ्चािन 

• वसन्तपुर ५ 

• देवघाट टोि लवकास संथथा ६० शैलक्षक सािग्री ६० घर 

➢ भौ ीक पूवािधार 

• बज्रर्ोगीनी िा.लव.िा खानेपानी धारा वाि िैत्री लनिािण 

लवद्यािर् कम्पाण्ड खाल्डो पुने । 

• लपछालडएको वगि वोटे ,आदीवासी वािवालिका िाई 

लक ाव कापी लनशुल्क । 

• चक्रव ी प्रा.लव. जस्ापा ा छाना छाउने से ो वोडि ६ 

थान । 

• िहादेव प्रा.लव.लवद्यािर् कम्पाउड  ारजािी 

• कालिका प्रा.लव. लवद्यािर् कम्पाउड गेट शैचािर् ििि  

। 

• कालिका िा.लव.कमु्पटर लशक्षा लवषर्क लशक्षक दरविी 

कक्षा व्वथथापन र कम्पाउड शैचािर् ििि  

• वराह प्रा.लव. पखािि  था खाडि पुनि 

• िुकुिेश्वरी प्रा.लव. झ्याि ,ढोका ििि  ,दराज वेञ्च आदी 

• ८ वटा लवद्यािर्िाई शैलक्षक सािग्री  था फलनिचर । 

     

२ स्वास्थ्य • िलहिाहरुको पाठेघर चेक जाँच, व्लड पेसर,सुगर 

,आखा,दा  सम्वन्धी घुिी लशलवर संचािन सवै टोि 

लवकास संथथा 

• देवघाट ५ स्वास्थ्य चौकी भवन नर्ाँ लनिािण 

• स्वास्थ्य लशक्षा क्षर्रोग ,कुष्ठरोग 

क्यान्सर,िृगौिा,एडस,आदी जनचे ना कार्िक्रि संचािन 

सवै टोि 

• लवपन्न वगिको िालग स्वस्थ्य लविा लनशुल्क कार्िक्रि 

     

३ खानेपानी • चािु अवथथािा कार्ि भई रहेको सालवक देवघाट वगिी 

खोिा खानेपानी आर्ोजना केन्द्रिा िाग गने 

• ग  वषि वोररङ्ग गरी लनकालिएको ठाउँिा टंकी लनिािण 

पाइप लवस्ार गनि िाग 
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• वोररङ्ग गरीएको खानेपानी  था लसंचाई व्वथथापन गने 

• रानीपानी र्ोजनािाई लिटर लसस्टि गने र िुि िाईन को 

पाइप आवश्यक हदा िाग गने । 

• भजिनखोिा इनारवाट खानेपानी संचािन गने पुरानोटोि 

• साउने खानेपानी टंकी लनिािण जिदेवी टोि ,साउने 

• खहरे खोिा खा.पा. टंकी लनिािण ,िहादेव टोि 

• देउ ी खानेपानी र कािापानी छरछरे ििि  संम्भार गनि 

िाग 

• िाझटोि खानेपानी ििि  संम्भार गनि िाग  

• देवघाट खानोपनी ििि  संम्भार गनि िाग 

• वटौिे खानेपानी ििि  संम्भार गनि िाग 

• डुमे्रि खानोपानी ििि  संम्भार गनि िाग 

• देउ ी खोिा डोडे रह नलजक प्रालवलधक स्टिेट गरी टंकी 

वनाउने 

• देउ ी लभत्री वाटो खा.पा.र आधीखोिा सुिरलशि खा.पा. 

ििि  

• डुमे्रि खा.पा. को टंकी लनिािण ,देवपुर 

• खानेपानी लनिािण  ल्लो वगिी ,चम्कादेवी टोिलवकास 

संथथा 

• कु्यदी खोिािा वनेको टंकीवाट पानी लिि गरी खा.पा. 

लव रण ४५ घर 

• रा िाटेका िालग कु्यदी खोिािा इनार खनी सौर्ि 

वत्तीवाट खा.पा. लव रण । 

• चदौिीवाट आउने पानी क ािपवाट सोिीघोपे्ट र 

फोसे्रपानीिाई लव रण लििाउनु पने । 

• लपपिटारटोि लवकास सथथािा भड्खोरवाट लिि गरी 

पानीको व्वथथा गनि िाग । 

४ कृलष  था 

पशु 

• कृलष नसिरी व्ाड लवरुवा उत्पादन केन्द्र २ वटा अगािलनक 

• िि उन्न  जा को लवउ कृलष िेलसनरी  औजार (हा े 

ट्याक्टर  ५ थान) औषधी अनुदान कार्िक्रि सवै टोि 

लवकास संथथा 

• कृलष हाट वजार साप्तलहक रुपिा संचािन गने िाग । 

• कृलष अविोकन भ्रिण 

• राम्रो कृषक व्वसार्ीिाई सम्मान गने 

• उन्न  जा को वोका ,रागा,गोरु को EI गने नशि सुधार 

सम्वन्धी व्वसार् के्षत्रिा । 

• पशु व्वसार्िाई गोठ सुधार ५ वटा िाग गने वडा 

अनुसार छनौट गने । 

• भकारो सुधार ५ वटा 

• एक घर दुई गाई कार्िक्रि संचािन २० प्रल श  अनुदान 

५ घर 

• पशु लविा लनशुल्क कार्िक्रि संचािन 

• फूि खे ी गनेिाई व्वासार् रुपिा एक सिुहिाई ५० 

प्रल श  अनुदान । 

• पशु व्वसार्  था पशुहरुिाई लनशुल्क औषधी खोप 

संचािन गने । 

• खोर सुधार कार्िक्रि ५ वटा 

• संुगुर व्वथथापन सवै टोिहरुिा 
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• डािे घाँस  था उन्न  जा को घाँसको लवउ ५० प्रल श  

अनुदान कार्िक्रि संचािन गने । 

• कृलष  था पशुपािन व्वसार्  ालिि संचािन  

• गौरीटार कृलष सहकारी िाई लचस्यान केन्द्र िाग । 

• व्वसालर्क लकसान,पशुपािकिाई अनुदान िाग । 

५ लसंचाई • साउने िुहान लसंचाई टंकी ििि   था टंकी नर्ाँ लनिािण  

• झोिुङे्ग .................. सािुदालर्क वन अगाडी इनार खनी 

कृलष  लसंचाई लव रण गने । 

• साउनेटार इनार खनी लसंचाई लव रण गने  साउनेखोिा 

३४ घर 

•   ािवारी  ल्लो झारखानी लडप वोररङ्ग गने लपपिटारिा 

वोररङ्ग गने । 

• जिभुिी लडपवोररङ्ग  १०वटा ( ५ वटै वडा) 

• नदीवाट लिखिङ्ग ५ वटा िाझटोि वस्ी  ल्लो झारखानी 

• भजिन खोिािा पोखरी खने्न । 

• गुम्वाको छेउ िैिी गैरहिा पोखरी लनिािण । 

     

६ पूवािधार 

लवकास 

• प्राणनाथ िागि ६ लिटर कार्ि गरी स्र उन्न ी गने 

• पुिको िुखदेखी न्यार्धीसटोि हदै िुि सडक ६ लिटर 

वाटो कार्ि गरी टि र्ाक खोल्ने 

• देउ ी सािुदालर्क वन वाट खानेपानी अलफस हदै 

एफ.एि.िागि जोड्ने वाटो टि र्ाक खोल्ने । 

•  ािवारी झारखानी हदै कििा िखिर सम्म वाटो गार्वेि 

गने । 

• कालििाटीअधुरो कल्िभट लनिािण पुरा गने , 

• गुहीटार जाने भजिन खोिा उकािोिा च््चऋ गने । 

• झारखानी कु्यदी खकि  जोडने टि र्ाक पुरा गने । 

• साउनेटार िोटर वाटो गार्वेि  था नािी लनिािण , 

• िहादेवथथान देखी सुिीटार िोटर वाटो स्रउन्न ी गने । 

• शािीगार्ि िोटर वाटो देखी क्वादी गाउँ सम्म स्रविी 

गने । 

• कािी भ ेरी जाने वाटो स्रवृखि गने । 

• से ी भ ेरी जाने वाटो स्रवृखि गने । 

• वडा कार्ाििर्वाट वसन्तपुर हदै चौकी वसपाकि  सम्म 

जाने वाटो स्रवृखि गने । 

• रेडक्रस िागि हदै िुिसडक जोड्ने वाटो स्रवृखि गने । 

• िुिसडकवाट कालिका सािुदालर्किा  सम्म वाटो 

स्रवृखि गने । 

• साढेवगर सा.भवन लनिािण पुरा गने । 

• साउनेटारिा सािुदालर्क भवन स्रवृखि । 

• ल नकन्या आिा सिुह भवन लनिािण । 

• देवघाट साउने क ािप िोटर वाटो टि र्ाक लनरन्तर ा 

• वेिभञ्ज्ज्याङ्ग देखी वगिी िोटर िागि नर्ाँ टि र्ाक 

• ओसोआश्रि िोटर वाटो गार्वेि । 

• िुिसडक लपचरोडवाट घुखि चौर िुि सडक जोड्ने 

वाटो गार्वेि स्रवृखि । 

• िधुवन चोक देखी डण्डावारी खा.पा.अलफस सम्म जोड्ने 

वाटो टि र्ाक खोल्ने 
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• लसन्दुरे खोिा देखी नारार्णचरी वावाको धालििक थथि 

संरक्षण गनि लसंढी िागि लनिािण । 

• वडा कार्ाििर्को शौचािर्  था खानेपानी टंकी लनिािण । 

• ड्ड भिेनी खोल्सा हदै चौकीसम्म स्रवृखि । 

• दिाििी चोक देखी के्षत्री टोि सम्म स्रवृखि । 

• पुिको िुख देखी बद्रीकेदार िुखक्तनाथ हदै िुिसडक  

जोड्ने वाटो स्रवृखि । 

• लघनाटार चोक देखी लठिुरा पुि जाने वाटो स्रवृखि । 

• चापागाई िखिर देखी लठिुरा पुि जोड्ने वाटो स्रवृखि   

• साईआश्रिदेखी  चक्रव ी सािुदालर्क वन अलफस सम्म 

को वाटो स्रवृखि । 

• साईआश्रिदेखी लभत्रीवाटो लिठु पौडेिको घर हदै जाने 

वाटो टि र्ाक खोल्ने । 

• टाउनचोक देखी राि िखिर हदै िहेश आश्रि हदै 

साईरािचोक जोड्ने वाटो टि र्ाक खोल्ने । 

• गुहीटार भजिन खोिा देखी नदी सम्म जाने वाटो गार्वेि 

गने । 

• देउ ी सािुदालर्क वनको कार्ाििर्वाट देवघाट टोि 

लवकास के्षत्र हदै िुि सडक जोड्ने वाटो धालििक िोटर 

गार्वेि । 

• वोटेटोि वाटो स्रवृखि । 

• ड्ड अन्य लभलत्रवाटोहरुिा गार्वेि  १० िाख 

• वडा कार्ाििर् चोकदेखी लस ासािुदालर्क वन लपकलनक 

थथि जाने वाटो स्रवृखि । 

• अमे्रिी जाने वाटो नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने । 

• वाि उद्यान पाकि  लनिािण । 

• भजिन खोिावाट भुवनटार सम्मको वाटो गार्वेिको साथै 

रोिर गनुि पने र कािीिाटी लडिवाट भजिन खोिा 

सम्मको वाटो पक्की ढिान गनुि पने । 

• दाशढुङ्गाको नजीक रहेको २०७५।०७६ िा गा.पा.ि 

िाराखनीएको कररव २२ रोपनी जग्गािा िदन पाकि  

लनिािण गनुि पने 

• वेनी जुगेडी धालििक िागिको स्रउन्न ी गनुि पने । 

• भुवनटनर देखी लच वनको भ ेरीिा झोिुङे्ग पुिको िाग  

• वडा नं.५ लभत्र लवलभन्न ठाउिा वाि उड्यान पाकि  वनाउन 

िाग । 

• वडा न. ५ लभत्र रहेका लजणि िखिरहरुिाई ििि   था पुन 

लनिािण गनि िाग 

• लच वन सत्रलकिो देखी  वगिी फोसे्रपानी सम्म िोटर 

वाटो लनिािण गनुि पने । 

• िुग्लीन देखी लठिुरा सम्म सवे भएको वाटोिाईकाि 

अगाडी वढाउनु पने । 

• प्रगल लशि अधुरो कृलष भवन लनिािण गनि िाग । लघनाटार 

• दाशढुङ्ग िुि सडकवाट टेक वहादुर थापाको घर सम्म 

वाटो गार्वेि गनुि पने िाग । 

• रा िाटे जानेवाटो ग्रोवेि गनुि पने िाग । 

• कु्यदी खकि वाट ठीिुरा पुि सम्म वाटो टि र्ाक वनाउनु पने  

• कािीिाटी देखी वगाई सम्म नर्ाँ टि र्ाक खोल्नु पने िाग । 
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• थापाचोकवाट साखी चोक सम्मको वाटो ग्रावेि गनुि पने 

िाग  

• दाशढुङ्गा देखी थापा चोक सम्म आवश्यक ठाउँिा 

नािीको व्वथथा  गनुि पने िाग । 

७ लवपद 

व्वथथापन 

• राह  कोष थथापना गने । 

• भुक्षर्को िालग  ारजािी र रोकथाि 

     

८ धालििक 

पर्िटन 

• साढेवगरिा िहादेव स्म्भ लनिािण  था शािीगार्ि लभत्र 

रहेको कुवा संरक्षण गने । 

• से ीभ ेरी लससौ वारीिा फनपाकि  लनिािण 

• भु्यटावर लनिािण गरी पर्िटन प्रवद््रधन गने , 

• देवपुर लत्रकोणािक पाकि  लनिािण गरी लवचिा शान्ती 

वुिको िुल ि स्म्भ लनिािण गने । 

• पुिको िुख देखी स्नानघाट वेणी संगि सम्म सडकको 

दुवै ल र रात्री वत्ती स्म्भ लनिािण गने । 

• िठ िखिर ,गुम्वा,संरक्षण प्रवद््रधनिा सहर्ोग सवै टोि 

लवकास अन्तगि का संघ संथथा । 

• गुम्वा लनिािण सुिरलशिटोि लघनाटार , 

• भजिन खोिा गुरुङ्ग ,सवदाहन िगर सिाज भवन, वोटे 

सिाज भवन (भजिन खोिा र से ी भ ेरी ) 

• धालििकथथििा पर्िटन सुचना लडलजटि वोडि थथापना गने 

• बाँदर व्वथथापन गनि वजेट  था पर्िटन प्रवधिन । 

• िुनु्ड्प पेिा छििि र्ोलिङ्ग गुम्वा लनिािण गनि िाग । 

     

९ िलहिा 

सशखक्तकर

ण 

• िलहिा लवकास कार्िक्रि सवै टोि लवकास संथथाहरुिा 

• वाििैत्री वडा घोषणा कार्िक्रि संचािन । 

• दलि   फि  अपाङ्ग,जनजा ी,जेष्ठ नागररक अल्पसंख्ा 

 था लपछाडा वगि । 

• वगिीिा लसिाई कलटङ्ग  ालिि िाग । 

     

१० वा ावरण 

 था 

सरसफाई 

• पूणि सरसफाई रु्क्त घोषणा वडा हदा सरसफाई 

लनरन्तर ा सवै टोि लवकास ,धालििक संघ संथथा । 

• दास ढुङ्गा देखी देवपुर सम्म सडक को दुवै छेउ ल र 

वा ावराण िैत्री लवरुवा वा रुख रोपे्न ५० प्रल श  अनुदान 

िाग । 

• दास ढुगा पक्की पुि देखख देवघाट धालििक थथि सम्म 

सडकको दुवै  फि  वा ावरण िैत्री बोट लवरुवा िगाउने  

कालिका देवी टोि लवकास संथथा 

     

११ ग्रािीण 

लवद्रु्ल कर

ण 

• अव्वखथथ   ार पोि को व्वथथापन गनि िाग । 

• वगिीिा लवद्रु्  लवस्ार गनि केन्द्रिा िाग गने । 

• अपुग थथानिा लवद्रु्  लवस्ार गनि िाग । 

• टि ान्सलिटर िाग िहादेव टोि लवकास संथथा 

• कालिका प्रा.लव कालिका  िखिर जाने बाटो िा ७ वटा 

पोि र  ार लपपिटार टोि लवकास संथथा  । 

• केखन्द्रर् िाइनबाट लवद्रु्  लवस्ार चम्का देवी टोि 

लवकास संथथा 

• अव्वखथथ  पोि िाई व्वखथथ  गने, सवै थथानिा 

• थ्री फेज िाइन लवस्ार सवै टोि 

• घुिी देखी देखी चापागाई िखिर जाने बाटो िा लबद्रु्  

पोि जडान सुिरलशि टोि लवकास संथथा । 
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• लघनाटार सु्कि हदै नर्ाँ बस्ी  जाने बाटोिा    लबद्रु्  

पोि जडान बसन्तपुर 

• पुिको िुख देखख केदार िखिर गणेश िखिर हदै हररहर 

खोल्सा सम्म सोिारको व्र्वथथा गणेश टोि लवकास 

संथथा । 

• सोिार बत्ती लवस्ार  बद्रीिुक्ती टोि 

• िुिसडक प्राणनाथ िागि दिााििी चोक देखख पुि सम्म  

पोि र बत्ती  एक ा टोि 

• टोि लवकास संथथाको भवनिा वलत्त जडान गने । 

िलणिुकुिेश्वर चक्रव ी टोि 

• देवपुरबाट हलदि  जाने झो.पु.सम्म थ्री फेज िाइन लवस्ार । 

देवपुर टोि 

• १५ बटा लसिेन्ट पोि र  ार िाग । देवघाट टोि 

• हावाबाट बैकल्पीक उजाि सम्वन्धी संभाव् ा अध्यर्न गने  

 ािबारी झारखानी टोि 

• साँखी चोकबाट पुरानो टोििा नर्ाँ लवद्रु्  िाइन 

लवस्ार  ािबारी झारखानी टोि 

• बगािे चोक  देखी चापागाई िखिर जाने बाटोिा  घुिी 

देखी देखी  लबद्रु्  पोि जडान बसन्तपुर 

• दास ढंुगा पुिबाट गजलवर आिेको घर सम्म पोि  ार 

को व्ावथथा र लवद्रु्  लवस्ार । 

• शाँखी चोक देखी थापा चोक र थापा चोक देखी 

खानेपानी अलफस सम्म ,केशव न्यौपाने  को घर देखी 

राििाि  ािाङको बार सम्म र िधुवन चोक देखख 

लनिािण भएको सडकिा लवद्रु्  लवस्ार गनि का िागी 

 ार सलह  ३५ थान पोि िाग गने सम्बखन्ध  चोक  था 

गाउँहरुिा सौरै् बत्ती जडान गने,रा िाटेका िागी  ार 

सलह  १० थान पोि लपपिटार पुराने टोिका िागी  ार 

सलह  १० थान पोि  कालिका देवी टोि लवकास संथथा 

• थपाचोक सु्कि डाँडा देखख खानेपानी अलफस सम्मका 

िागी ५ थान पोि   ार सलह  कालिका देवी टोि लवकास 

संथथा 

• ररिाि टोि लझिाि टोि पुणि टोििा लवद्रु्  लवस्ार  

ल न कन्या टोि लवकास संथथा 

• नर्ाँ लवद्रु्  िाइन लवस्ारका िालग १० बटा फिािे पोि 

र  ारको व्वथथा । वसन्तपुर 

१२ खेिकुद • भजिन खोिािा खेि िैदान स्रवृखि गरी खेि संचािन 

गने । 

• देवपुर ५ खेिकुद  था पाकि  लनिािण । 

• खेिकुद कार्िक्रि संचािन वडा स्रीर् खेिकुि 

सलिल िाई अनुदान । 

     

१३  अन्य र्ोजना 

 था 

कार्िक्रि 

• दलि  सिुहको लसप अनुसार साधन श्रो को सहर्ोग र 

 ालििको व्वथथा गनि िाग । 

• वादर व्वथथापन  िणी िुकुिेश्वर चक्रव ी टोि र  के्षत्र 

लवकास सलिल  
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