
 

 

 

  



 

 

 

 

परिचय 
 

✓ g]kfnsf] ;+3Lo ;+/rgf cg';f/ गण्डकी प्रदेश अन्तगगत tgxF" lhNnfsf !) j6f :yfgLo tx dWo] b]a3f6 ufpFkflnsf klg Ps xf] .  

✓ of] b]j3f6 ljZj dfglrqdf @&
०
$@…#)Æ pQ/L cIff+z b]lv @&

०
$&…#)Æ pQ/L cIff+z ;Dd / *%

०
@@…#)Æk"jL{ b]zfGt/ b]lv *$

०
#)…))Æk""jL{ 

b]zfGt/ jLr ;d'Gb|L ;txjf6 !*$ ld=-a]0fL ;+ud_ !^*) ld6/ -uf]ug3f/L r'nL_ prfO ;Dd km}lnPsf] 5 . 

✓ of] ufpFkflnsf wfld{s lx;fjn] lgs} k|Voft 5 . ;fljs b]a3f6,sf]6f, l5kl5k] / a}bL uf=lj=;= ldnL ag]sf] of] ufpFkflnsf ;fljs b]a3f6 afx]s 

cGo uf=lj=;= x?  8f8fsfF8f, ag h+un, ahf/ If]qjf6 lgs} b'u{d dflgG5 .  

✓ xfnsf] ;+/rgf cg';f/ j8f g+= !, @, # / $ g+= j8fx? b'u{d dflgG5g\ .  

✓ b]j3f6 ufpFkflnsfdf #$#% kl/jf/df hDdf !^!#! Hfg;+Vof मध्य dlxnf *^$& / k'?if &$*$ /x]sf] ि cf}ift 3/kl/jf/ $=&) /x]sf] 5 . o; 

ufpFkflnsfsf] ;fIf/tf k|ltzt ^&=@! h;df dlxnf %(=*^ / k'?if &%=*# /x]sf] 5 .  

✓ o; ufpFkflnsf leq #$ j6f ;fd'bflos ljBfno , $ j6f wfld{s u'?s'n -! sGof u'?s'n_ ;d]t u/L #* j6f ljBfno /x]sf 5g .  

✓ % j6f j8f sfof{no, % j6f :jf:Yo rf}sL, # j6f ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ / ! j6f wdf{y{ c:ktfn /x]sf 5g\ . 

✓ Vffg]kfgLsf] >f]t cg';f/ 3f/fsf] kfgL pkef]u ug]{x? ()=!%, 6\o'j]n )=!%, 9flsPsf] s'jf O{gf/af6 !=# %, v'nf s'jfaf6 #=# %, 9'Ë]3f/faf6 

#=) % glbvf]nfaf6 !=$ % / cGoaf6 )=& % vfg]kfgL pkef]u u/]sf 5g\ .   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

पालिकाको बजेट स्थिती (रु. हजािमा....) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

आलििक वर्ि ०७७/०७८ को आय ि व्यय                   (रु. हजािमा) 

लि. 

नं. 

लिर्िक अस्ियािी / 

अनुमालनत 

प्रके्षपण िकम 

खुद लनकािा 

प्राप्त िकम 

खुद खचि 

िकम 

खुद खचि 

प्रलतित 

लिज भएको / 

खचि हुन निकेको 

प्रलतित 

१ िंघीय ििकािको 

अनुदान / श्रोत  

३४२४३०.६२  ३२५३९१.४१ २७०७९३.३   ८३.२% १६.८%  

२ प्रदेि ििकािको 

अनुदान / श्रोत  

 ३०९२२  २९६१३.०४  १७१७६.७६ ५८% ४२% 

लि.नं. लवर्य आ.व. २०७७/७८ आ.व. 

२०७८/७९ 

१ िभाबाट स्वीकृत बजेट िकम ४५२४८७  ४८४९७८  

२ यिािि खचि िकम ३४०९१०.७४६    

३ यिािि खचिको प्रलतित  ७५.३४ %   



 

 

३ थिा. पूवािधाि 

लव.िाझेदािी 

कायिक्रम  

 ५५००  ५११६.५५९  ५११६.५५९  १००%  ०% 

६ प्रधानमन्त्री 

िोजगाि कायिक्रम  

८०५८ ८०३६ ७२५०.२२ ९०.२२ % ९.८% 

७ पालिकाको आफ्नो 

आन्तरिक कोर्  

 ५८५८१  ६११५६.७५ ४२९४०.७३   ७०.२१% २९.७९%  

८ अन्य ( लवलवध 

कोर्, लवलवध खचि , 

प्रकोप व्यवथिापन 

कोर्) 

 ३०००० २२४१७.३१   १३७१९.८३  ६१.२% ३८.८%  

जम्मा ४६८७७०.२८ ४५१७३१.०६९   ३५६९९७.9     

 

 
 

आन्तरिक आयस्रोतको लवविण    रु हजािमा.. 

 

लि. 

नं. 

लिर्िक आय अनुमान आय िकम िक्ष अनुिािको 

१ ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा आलद 

नदीजन्य तिा प्राकृलतक स्रोत 

 ९०००  ५५२१.१९   

२ एलककृत िम्पलि कि   १०० २७.९६६    

३ मािपोत तिा भूलमकि   ५०००  १०३६९.८७२   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लवर्यगत िलमलत अनुिाि लवलनयोलजत बजेट ि िोको खचिको अवथिा रु हजािमा.. 

 

 

 

 

४ नक्शा पाि   १५०  १४३.१२८   

६ अन्य (बााँकी िबै लिर्िक/ अल्या 

िलहत ) 

 ४९३३२.९२  ४७६०३.५८   

 
जम्मा ६३५८२.९२ ६३६६५.७३६ 

 

लि. 

नं. 

लवर्यगत िलमलत लवलनयोलजत वजेट खचि भएको िकम खचि प्रलतित 

१  आर्थिक र्िकास   ५०२४५  २७२९६.९८  ५४.३% 

२  सामार्िक र्िकास  १९९७६२.३१  १६७४८०.८७  ८३.८४% 

३  पूिािधार र्िकास  ९६३५४.४९३  ६८४१७.३६१  ७१.००% 

४  सुशासन तथा 

अन्तरसम्बन्धित के्षत्र 

 १५६०० १०८२४.७१  ६९.३९% 

५  कार्ािलर् संचालन तथा 

प्रशासर्नक 

 ९०४२५.८१ ६६८९०.८१   ७३.९७% 

जम्मा  ४५२३८७.६१ ३४०९१०.७१   



 

 

 
 

आ.व. ०७७/७८ को योजनाको लकलिम ि योजना िंङ््खया 
                                                       

लि. 

नं. 

योजना तिा कायिक्रमको 

के्षत्र / लकलिम 

योजना 

िंया 

लि. 

नं. 

योजना तिा कायिक्रमको के्षत्र 

/ लकलिम 

योजना िंया 

१ सडक र्नमािण / सुधार   ४३ २० धमि, िंसृ्कलत किा ( भलगनी 

िम्बन्धमा ) िखन गा.पा. 

गोिखा 

ि रुरु गा.पा. गुल्मी 

 २ 

२ सडक पुल / पुलेसा   ० २१ पर्िटन पूिािधार र्िकास तथा  

प्रिर्द्िन  

 २ 

३ झोलुङे्गपुल र्नमािण / ममित   ३ २२ आन्तररक श्रोत प्रिर्द्िन गने 

कार्िक्रम 

 १ 

४ र्सिँचाई   २६ २३ कृर्ि उत्पादन, प्रिर्द्िन, 

बिारीकरण  

 २० 

५ नदी, खोला तटबिन   ६ २४ पशुपालन, उत्पादन र्िकास 

बिारीकरण  

 २० 

६ र्शक्षा (भौर्तक सुधार)  ६ २५ घरेलु तथा लघुउद्यम   ८ 

७ स्वास्थ्य (भौर्तक सुधार)  ३ २६ नागररकको सीप र्िकास / 

तार्लम कार्िक्रम 

 ८ 

९ स्वास्थ सेिा प्रिर्द्िन   १९ २८ पार्लका / िडाको भौर्तक 

र्नमािण, सुधार  

 ४ 

१० पार्लकाको संस्थागत क्षमता 

प्रिर्द्िन  

 २ २९ भिन र्नमािण सुधार   १४ 

१३ िेष्ठ नागररक   २ ३२ पर्िटन प्रिर्द्िन   २ (होमसे्ट अध्ययन भ्रमण, छिछिे झिना महोत्सब) 

१४ मर्िला (एकल मर्िला)  ३ ३३ खेलकूद   ६ 



 

 

१५ बालबार्लका   २ ३४ िन तथा िातािरण संरक्षण  ४ 

१६ दर्लत  २ ३५ फोिोरमैला व्यिस्थापन   २ 

१७ िनिार्त  २ ३६ सूचना, संचार तथा प्रर्िर्ध   २ 

१८ अपाङ्ग  १ ३७ कोरोना प्रकोप रोकथाम, 

नु्यनीकरण  

 ३ 

१९ प्राकृर्तक प्रकोप तथा 

र्िपद् व्यिस्थापन  

 १८ ३८ भेन्धिङ्ग मेर्शन खररद र्ितरण ७ 

३९ िात धुने स्थान र्नमािण  २ ४० र्िद्यालर्मा िाश कनिर स्थापना ५ 

जम्मा योजना िंया  २६० 

 

 

 

 

आ.व. २०७७/०७८ को योजना िागतको अवथिा 

 

लि.नं. लवविण िंया योजनाका 

लकलिम 

१ रु ५० लाख भन्दा िढी लागत भएका र्ोिना संख्या  ३ भिन, 

पर्िटन,सडक  

२ रु २० लाख भन्दा िढी ५० लाख भन्दा कम लागत भएका  र्ोिना संख्या   ७  र्िर्भन्न  

र्ोिनािरू 

३ रु ५ लाख भन्दा िढी २० लाख भन्दा कम लागत भएका र्ोिना संख्या   ३३  - 

४ रु ५ लाख भन्दा कम लागत भएका र्ोिना संख्या   २१७  - 

जम्मा   २६०  - 

 

आ.व. २०७७/०७८ को प्रगलत 

लि.नं. लवर्य ि लिर्िक इकाई उपिब्धी / प्रगलत 

(क) िडक लनमािण तिा िुधाि      

२. िडक ग्राभेि  ६ वटा  १.७५  लक.लम. 

३. नयााँ टर याक   १० वटा १५  लक.लम. 

४. िडक स्तिउन्नती / ममित 

िुधाि  

 २२ वटा  १९० लक.लम. 

२. झोपु लनमािण तिा ममित 

िम्भाि  

 ३ वटा लनमािणधीन अवथिा  

३. हयू्मपाईप किभटि    २ थिान   खोल्चामा बाटो िुचारू गनि । 

 

लि.नं. लवर्य ि लिर्िक इकाई उपिब्धी / प्रगलत 

(ग) लिाँचाई कूिो लनमािण तिा 

ममित  

 २६ 

गोटा 

 ममित िुधाि ि नयााँ लनमािण । 

(घ) खानेपानी  २१ वटा ममित, िुधाि । 

१. नयााँ धािा लनमािण   ९ वटा  िम्पन्न िही चािु अवथिामा िहेको । 

२. खानेपानी योजना 

ममित, िुधाि  

 १४ वटा  चािु अवथिाम िलगएको। 

(ङ्ख) लिक्षा     



 

 

१. लवद्यािय नयााँ कोठा 

लनमािण  

 ७ वटा लजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई लिक्षा बाट बजेट व्यवथिापन भएको लिद् 

आ.लव. देबघाट-४ मा ३ कोठे ि िबोदय आ.लव. देबघाट-२ मा ४ कोठे 

२. लवद्याियमा खानेपानी 

व्यवथिा तिा िुधाि  

 ४ वटा िालररय आ.लव. देबघाट-४,कालिका मा.लव. देबघाट-५ ,लिद् महाकालि मा.लव. 

देबघाट-५ ि िवोदय आ.लव देबघाट-२ 

३. लवद्याियमा िौचािय 

तिा कम्पाउण्डवाि 

लनमािण िुधाि 

 ४ वटा कालिका मा.लव देबघाट-५, िबोदय आ.लव देबघाट-२ ि िालररय आ.लव देबघाट-४ मा 

िौचािय लनमािण 

(ङ्ख) ४. लवद्यािय ममित िुधाि  २ वटा िालररय आ.लव देबघाट-४,कालिका मा.लव. देबघाट-५ मा ममित िुधाि 

५. गाउाँिनगि पुस्तकािय  १ वटा देवघाट िाविजलनक पुस्तकािय । 

६. िामुदालयक लिकाई केन्द्र 

(CLC) 

१ वटा देवघाट िामुदालयक लिकाइ केन्द्र । 

७. ई-पुस्तकािय ( e-Library) १ वटा पाविती मा.लव. देवघाट-१ ।  

(च) स्वास्थ्य     

१. अस्पताि भवन लनमािण, िुधाि 

(ममित िमेत) 

३ वटा देवघाट आधािभुत अस्पताि (१० बेड) को भवन टेन्डि  भई जगको 

काम गनि िुरु भएको । 

२. िहिी स्वाथि केन्द्र थिापना, 

िंचािन  

 ० वटा िबै वडामा स्वास्थ्य चौकी िंचािनमा िहेको । 

३. वेड तिा औजाि उपकिण िप 

व्यवथिा (  

  वटा,िान कोिाना िंक्रलमतको िागी कोलभड अथिाई अस्पताि ि 

आईिोिेिनका िालग अस्िजन लिलिन्डि (िान- ११), लविामी वेड 

िंङ््खया -११ ि अस्िजन कन्सन्ट्र ेटि खरिद गरिएको । 

 

(छ) वाताविण तिा िििफाई      

१. ल्याण्डलफल्ड / डस्म्पङ्ग िाईट  २ वटा थिापना गरिएको । 

४.पाकि  तिा पोखिी   ४ वटा  िम्पन्न भएको । 

(ज) पयिटन प्रवर्द्िन   ४ वटा रुरु गाउाँपालिका गुल्मी, िलहद िखन गा.पा. गोिखा ि मालड 

नगिपालिका, लचतवन िाँग भगीनी िम्बन्ध थिापना । 

४. होमसे्ट (घिबाि )  ८ वटा ➢ ८ वटा होमसे्टमा िोकि चल्ला लवतिण गरिएको 

➢ िुनौिो लभिेज िामुदालयक होमसे्ट िंचािनमा । 

५. पयिटक पदमागि लनमािण तिा 

िुधाि  

 २ वटा ➢ वर्ािखोिा देखी  कोटिाम घण्टाचुिी । (२ लक.मी.) 

➢ छिछिे झनाि पदमागि । 

१. लवद्युत पोि िाईन लवस्ताि   - देवघाट गाउाँपालिका लभत्र ५  वडा मै पूणि रुपिे लवस्ताि गनि बालकाँ  । 

२. िोिि वलि जडान ि व्यवथिा   ८ वटा २ वटा िंथिागत, ६ वटा घिेिु । 

३. िघु जिलवद्युत कायिक्रम   - -  

 

(ञ) कृलर् तिा 

पिु 

लवकाि 

कायिक्रम 

  

१. कृलर् 

तिा पिु 

हाट वजाि  

 १ 

वटा 

➢ हाटबजाि के्षत्रमा खोल्छा पुिी िम्याउने काम भएको, 

➢ हाटबजाि भवनको छट ढिनको कायि िम्पन्न । 

२. कृलर् ि 

पिुजन्य 

 १ 

वटा 

➢  प्राङ्गरिक थिानीय जातको लवर्ादीिलहत फिफुि तिा तिकािी लवक्री लवतिण 

गरिएको । 



 

 

उपज 

िंकिन 

तिा लवलक्र   

३. 

व्यविायीक 

कृलर् / पिु 

लवकाि 

कायिक्रम  

 ३२ 

वटा 

➢ लिजन अनुिािको तिकािी लवऊलवजन लवतिण, 

➢  िुन्तिा खेती गने कृर्किाई तालिम तिा कृलर् िामाग्री लवतिण, 

➢  प्राङ्गािीक खेती िम्बन्धी तालिम िािै गड्यौिा मि ब्यवथिापन, 

➢  प्यास्स्टक हाउि लनमािण, 

➢ कृर्किाई पुिस्काि कायिक्रम गरिएको, 

➢ अमेरिकन फौजी लकिाको लनयन्न्रण,  

➢ लनिुल्क बोयि बोका लवतिण गरिएको, 

(ट) खेिकूद      

१. खेिकूद मैदान लनमािण तिा िुधाि   २ वटा लनमािणधीन अवथिा िहेको । 

२ कभडि हि   १ वटा लनमािणधीन अवथिा  िहेको । 

(ठ) लवपद् व्यवथिापन      

(१ ) मनिुनजन्य 

हावाहुिीिे िंथिागत 

लवद्याियको भवनको 

छाना उडाएकोिे 

लवद्याियको िालग 

जस्ता पाता उपिब्ध 

गिाइएको  

२  पटक लवद्याियमा जस्ता पाता उपिब्ध गिाइ लवद्यािीहरुिाई िहज 

अध्ययनमा िहयोग 

 (१ ) हावाहुिी तिा 

अलविि वर्ाितका 

कािण घिमा क्षलत 

भएका 

व्यस्िहरुिाई 

क्षलतपूती बापत िकम 

उपिब्ध गिाईएको  

१६ 

पटक 

वर्ाितका कािण क्षलत भएका व्यस्िहरुिे क्षलतपूती बापत िकम प्राप्त 

गिेका 

 (१ ) आगिागीबाट घि 

क्षलत भएका 

व्यस्िहरुिाई 

तत्काि िाहत 

िामाग्री तिा 

क्षलतपूलति बापत िकम 

उपिब्ध गिाईएको  

३ पटक आगिागीका कािण क्षलत भएका व्यस्िहरुिे िाहत िामाग्री तिा 

क्षलतपूती बापत िकम प्राप्त गिेका 

 
कोिोना प्रकोप िोकिाम तिा 

लनयन्त्रण  

    

१ . स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई देवघाट लछने प्रते्यक नाकाहरूमा HELP DESK िास्ख लनगिानी गरिएको । 

२. जनप्रलतलतलनलध, स्वास्थ्यकमीहरू कोलभड िंक्रलमत ब्यक्त्िीहरूको घि-घिमा गई भेटघाट गिी हौिािा 

प्रदान गरिएको । 

३. ५ वेडको अथिाई कोभीड अस्पताि ि अस्िजन िलहतको आईिोिेिन कक्ष लनमािण गरिएको । 

४.  प्रते्यक हप्ताको आईतबाि स्बाब िंिकन गिी P .C .R. का िागी पोखिा जनस्वास्थ्य प्रयोगिािा 

पुयािईएको ि आवश्यिानुिाि एस्न्तजेन टेस्ट लनयलमत गरिएको । 

 

 
लवर्य ि लिर्िक इकाई उपिब्धी / प्रगलत 

 
भवन      

१. िामुदालयक भवन   ७ वटा ➢ िबै िम्पन्न  । 

२. प्रिािकीय भवन   १ वटा ➢ लनमािणधीन । 

३. वडा कायाििय भवन   २ ➢ २ नयााँ लनमािण  



 

 

५. मस्िि, गुम्बा, मस्िद लनमािण / 

ममित / िुधाि  

 ४ वटा ➢ लनमािण िम्पन्न ।  

६. जेष्ठ नागरिक िेवा केन्द्र ि 

वृर्द्ाश्रम  

 २ वटा ➢ वृद्व आश्रम भान्न्छा घि लनमािण िम्पन्न 

➢ १ िान लट.लभ. लवतिण ।  

१.जेष्ठ नागरिक ३ वटा  ➢  लन:िुल्क आखा लिलवि।  

➢ आखाको मोलतलवन्न्दु अपिेिन-२० जना, 

२. बािबालिका  २ वटा ➢  हालजिी जबाफ,  

➢ लवज्ञान प्रदििनी । 

३.मलहिा , दलित, जनजाती ि 

अपाङ्ग 

 २,२,२,१ ➢   िैङ्गीक लहंिा, लििाईमेलिन िमेतका लवलवध  

कायिक्रम । 

 

पालिकामा िेवा उपिब्धताको लवविण 

 

लि नं  िेवाको उपिव्धता  िंया  कैलफयत 

२ एमु्बिेन्स   ० ➢  आ.व. २०७८/०७९ मा खरिद गनिका 

िालग रू १० िाख ५० हजाि 

लवलनयोजन गरिएको । 

४ टर याक्टि १  ➢ भाडामा । 

९ मोटििाईकि   १९ ➢ चािु अवथिा । 

१० अन्य िवािी िाधन (जीप, काि)  २ ➢  चािु अवथिा । 

 
 

 

 



 

 

िुिािन प्रवद्विन प्रगलत 

 

लि.नं. लवर्य व्यहोिा 

१ िामालजक पिीक्षण गिे नगिेको   गिेको 

२ िाविजलनक पिीक्षण गिेको योजनाको िंया  ३१ 

३ वडास्तिीय िाविजलनक िुनुवाई कायिक्रम भएको, नभएको (भएको 

भए िंया िमेत) 

 ४ वटा भएको 

४ पालिकास्तरिय िाविजलनक िुनुवाई कायिकम भएको, नभएको 

(भएको भए िंया िमेत) 

 नभएको 

५ िेखा िलमलतको गठन भए नभएको ि भएको भए ०७७/७८ को बैठक 

िंया  

 नभएको 

६ िुिािन िलमलत गठन भए नभएको  ि भएको भए ०७७/७८ को 

बैठक िंया  

 नभएको 

७ आ व ०७७/७८ को वालर्िक िलमक्षा कायिक्रम भए नभएको (भएको 

भए लमलत )  

 भएको, लमलत २०७८ भदौ  

८ िभाको लनणिय अनुिाि ०७८/७९ को बजेट पुस्स्तका छपाई ि लवतिण 

भए नभएको  

 भएको 

९ जनप्रलतलनलध ि कमिचािी वीच िमन्वय बैठक हुने गिे नगिेको   गिेको 

१० वडामा नागरिक वडापत्र टााँि भए, नभएको   भएको 

 

२१ न्यालयक िलमलतको ईजिािको व्यवथिा भए / नभएको  भएको  

२३ िभा ि बोडि बैठकका लनणिय लनयलमत रुपमा वेभिाईटमा अद्यावलधक गिे 

/ नगिेको 

 गिेको 

२४ िेवाग्राहीको िुलवधाका िालग व्यवथिा गरिएको पालिकाको टोि लि 

नम्बि  

 भएको(टोि लििः  १६६०५६५११११ ) 

२५ िहायता कक्ष (Help-Desk) को व्यवथिा छ छैन (छ भने के के िुलवधा 

लदईएको छ) 

 भएको ( लट.भी, पत्रपलत्रका, इन्ट्िनेट) 

२६ प्र.प्र.अ. बाट मातहतका कमिचािीिाई लिस्खत रुपमा अलधकाि 

प्रत्यायोजन भए / नभएको  

 भएको 

२७ कायािियमा कमिचािी िगवुकको व्यवथिा गरिएको / नगरिएको   गरिएको 

२८ आवलधक योजना / गाउाँ, नगि यातायात गुरुयोजना आलदको तजुिमा ि 

स्वीकृती  

 तजुिमा भएको 

२९ आ.व. २०७७/७८ मा प्रते्यक वडािाई प्रदान गरिएको वडागत लिलिङ्ख 

िकम 

५०-७५ िाख  

 

पालिकामा िंचािन गरिएका िामालजक अलभयान प्रगलत 

लि.नं. लवर्य प्रगलत व्यहोिा 

१ पूणि िििफाईयुि पालिका घोर्णा  ➢  ५ वटै वडा घोर्णा भई पालिका घोर्णा 

अस्न्तम चिणमा िहेको । 

२ पूणि िाक्षि पालिका घोर्णा  ➢  भएको 

३ पूणि खोप लदगोपना िुलनलिता कायिक्रम / अलभयान ➢ भएको , लमलत २०७८-०१-३१ गते 

४ बािमैत्री थिानीय िािन (CFLG) घोर्णा  ➢ अविम्बन गिी अलभयान िंचािनमा िहेको । 

५ वाताविणमैत्री थिानीय िािन (EFLG) घोर्णा  ➢ अविम्बन गिी अलभयान िंचािनमा िहेको । 



 

 

६ िैलङ्गक लहंिा नू्यनीकिण कायिक्रम / अलभयान   ➢ अविम्बन गिी अलभयान िंचािनमा िहेको । 

७ बािलबवाह िोकिाम तिा नू्यनीकिण अलभयान  ➢ अविम्बन गिी अलभयान िंचािनमा िहेको । 

८ एक वडा एक उत्पादन (OWOP) कायिक्रम / अलभयान ➢  अलभयानमा िहेको ।  

९ व्यस्िगत घटना दताि कायिक्रम / अलभयान ➢ १६ लदने अलभयानमा िबै वडाबाट घटना दताि 

अलभयान िम्पन्न गरिएको ।  

१० िाविजलनक थििमा िूलतिजन्य पदािि लनरे्ध कायिक्रम / 

अलभयान 

➢ अलभयानमा िहेको । 

 ११ घिलभत्रको धुाँवामुि कायिक्रम / अलभयान ➢ अलभयानमा िहेको । 

१२ थिानीय उत्पादन वृस्र्द् तिा प्रवर्द्िन कायिक्रम / 

अलभयान 

➢  िहेको । 

१३ थिानीय स्तिमा िोजगािी लिजिना कायिक्रम / अलभयान ➢  थिानीय स्तिमा िोजगािी लिजिनािाई उत्पादन 

िंग जोड्ने प्रयाि गरिएको जसै्त पोखिी 

लनमािण, लिंचाई कुिो लनमािण,खोिा नदी 

तटबन्ध आदी 

१४ जलतय छुवाछुत तिा भेदभाव मुि िमाज लनमािण 

अलभयान / कायिक्रम  

➢  लवलभन्न कायिक्रमबाट िम्बोधन गिी कायिक्रम  

िंचािनमा िहेको । 

 

 

 

 

 



 

 

 

थिानीय तह िंथिागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) नलतजा 
 

लि.नं. िूचक के्षत्र ि पूणािङ्क प्राप्ताङ्क लि.नं. िूचक के्षत्र ि पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

१ िंगठन तिा प्रिािन (८)  ५.२५ ६ न्यालयक कायि िंम्पादन (७)   ४ 

२ ििकीय प्रवन्ध (९)   ८.२५ ७ भौलतक पूवािधाि (१३)   ४.२५ 

३ वालर्िक वजेट तिा योजना (११)  ८ ८ िामालजक िमावेिीकिण (१०)   ३ 

४ लवलिय एवम् आलििक व्यवथिापन (११)  ३.२५ ९ वाताविण िंिक्षण तिा लवपद् व्यवथिापन 

(९) 

 ५ 

५ िेवा प्रवाह (१६)   १२.५ १० िहकायि ि िमन्वय (६)   १ 

 

 
 

आ.व. २०७८/०७९ का िालग स्वीकृत पालिकाका मुय मुय कायिक्रमहरू 

 
 

लि.नं. स्वीकृत कायिक्रमहरू स्वीकृत बजेट 

१ क्यादी खोिा खानेपानी योजना २ किोड ५० िाख । 

२ लिच्याङ्ग , िािवाङ्ख िािाङ्घाट मोटि मागि  ३ किोड ९६ िाख ।( िंघीय ििकाि ि थिानीय ििकाि 

५०% - ५० %) 

३  गाउाँपालिकाको प्रिािकीय भवन लनमािण  २ किोड । 

४ घन्ट्ाचुिी के्षत्र प्रयिटन लवकाि योजना २ किोड ५० िाख । 

५ िाउने कतािप मोटेि मागि १ किोड (प्रदेि ििित) 

६ देवघाट आधािभुत अस्पताि भवन लनमािण ( १० वेड) िंघीय ििकाि बाट लवलनयोजन हुन पने । 



 

 

७ पिुपन्न्छी बजाि प्रवद्विनका िालग लचलिङ्ग िेन्ट्ि थिापना २९ िाख ९४ हजाि 

८  WASH कायिक्रम (खानेपानी, िििफाई तिा स्वच्छता ) ४७ िाख । 

९  िुन्तिाजात फिफूि िाना व्यविालयक कृलर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकाि 

कायिक्रम िंचािन 

१२ िाख 

 

आ.व. २०७७/०७८  मा िम्पादन गरिएका अनुकिणीय कायि/ अिि अभ्यािहरू 
 

लि.नं. अनुकिणीय कायि / अिि अभ्यािहरू कै. 

१ वडा नं. ३ लछपलछपे स्वास्थ्य चौकीमा गभिवलत मलहिाहरूको िालग िििफाई, पवद्विन तिा पोलििो खाद्यपदािि 

लवतिण गरिएकोिे िुते्किी िेवा स्वास्थ्य चौकीमा लवगत ३ वर्ि देखी िुन्य िहेको ि उक्त्ि कायिक्रम िंचािन भए 

देखी आ.व. ०७७ /०७८ मा १५ जना िुते्किी िेवा गिाउन िफि भएको । (लवतिण गरिएका िामग्री: हात धुने 

रुमाि , नेि कटि, िाबुन, आयोलडनयुक्त्ि नुन,गेडागुडी, गभिवती जाचाँको वेिामा ४ पटक िम्म लवतिण 

गरिएको ) 

 

२ मलहिा स्वास्थ्य सं्वयमिेलवकाहरूिाई रििेिि तालिम तिा अवोिकन भम्रण गिाई लनजहरूिाई झोिा तिा 

छाता लवतिण गरिएकोिे रिपोलटङ्ग तिा काम मा िुधाि । 

 

३ गाउाँपालिकास्तिीय  WASH योजना तजुिमा गिी िवै वडाका खानेपानी आयोजनहरूको  खानेपानी परिक्षण 

गिी िुिलक्षत खानेपानीयुि िमुदाय घोर्णा गरिएको । 

  

४ कोलभड िोकिाम तिा लनयन्त्रण गने कायिमा तनहुाँ लजल्लाको प्रिम हुन िफि भएको ।   

५ िहीद िप्ताहको अवििमा िहीद परिवाि िाई िम्मान, लिक्षा, स्वास्थ्य,कृलर्, पिु के्षत्रिंग िम्बस्न्धत 

प्रवाधनात्मक कायिक्रमहरू गिेको 

 

६ िामुदालयक लवद्याियहरूमा लदवा खाजाको िाि िैलक्षक िामाग्री, न्यानो कपडा ि भाडा वतिन लवतिण 

गरिएको। 

  

७ ७ वटा बाख्रापकेट के्षत्रमा बोयि जातको बोका लवतिण गिी नस्ल िुधाि । 
 

८ गाई पकेट के्षत्रमा ५० % अनुदानमा  ४६ वटा गाई खरिद गिी लवतिण गरिएको ।   
 

९ कृलर् तिा पिू मेिा प्रदििनी कायिक्रम िंचािन गरिएको ।   

१० प्राङ्गरिक खेती प्रवर्द्िन (भान्न्छा नै और्धािय) कायिक्रम िंचािन गरिएको ।   

११ िूचना प्रलवलधिाई प्रािालमकतामा िाखी िबै वडामा अनिाईन माफि त िाजश्व िंकिन कायि  िुचारू तिा 

अनिाईन बाट घटना दताि कायि एवं पुिानो ढड्डामा िहेका घटना दतािको लवविणिाई लडलजटाईज गने कायि 

िम्पन्न गरिएको । 

 

१२ प्राकृलतक िेिाजन्य पदािि िाकि वाट  टोपी, झोिा वुनाई तालिम िंचािन । 
 

  

 

पालिकाका मुय मुय िमस्याहरू 

  

लि.नं. पालिकाका िमस्याहरू कै. 

१ गाउाँपालिकामा लनमािण भएका लवकाि लनमािणका योजनाहरुको गुणस्ति परिक्षणका िालग हाििम्म 

प्रयोगिािा थिापना गनि निलकएको । 

  

२ देिकै  प्रलिद्व धालमिक के्षत्र देवघाटको िमग्र लवकािको िालग गुरुयोजना कायािन्वयन हुन निकेको ।   

३ भौगोलिक लवकटताको कािण आवािीय लवद्याियको व्यवथिा नहुदााँ बािबालिकाहरूिाई लवद्याियको िहज 

पहुचाँमा कलठनाई िृजना भएको  । 

  

४ गाउाँपालिकास्तिीय प्रालवलधक लिक्षाियको व्यवथिा हुन निकु्न ।   



 

 

५ आधुलनक कृलर् तिा पिुका उपकिणहरू एंव प्रयोगिािा प्रयोगमा ल्याउन कलठन िािै व्यविालयक 

कृर्कहरूिाई बजारिकिणमा कलठनाई ।  

 

६ देवघाट गाउाँपालिका अन्तगितका नाकाहरूमा झिुङे्गपुिहरू िहेको ि वाटोहरू कलठन हुदााँ लनयलमत रुपमा 

यातायातको व्यवथिा नभएकोिे स्वास्थ्य िेवा लिनबाट िेवाग्राहीहरु बस्ित भएको । 

 

७ भौगोलिक लवकटता ि िडक पहुचाँ नहुदााँ लविामीहरूिाई एमु्बिेन्स िेवा उपिब्ध गिाउन निलकएको । 
 

८ भौगोलिक लहिाबिे अत्यन्त लवकट गाऊाँ पालिकािाई लतन तफी नदीिे घेिीएको थिानमा कस्िमा ५ वटा 

मोटििेवि पुि आवश्यकता िहेकोमा एक मात्र पक्की पुिहुदााँ यातायात िंजािमा मोटि मागिहरू 

नजोलडएको । 

  

९ ग्रामीण लवद्युलतकिण पुिा नभएको । 
 

१० िालिग्राम कोरिडोि मोटि मागि ि गाइघाट, लिंच्याङ्ग िािाङ्घाट मोटि मागिको  योजना प्रदेि अन्तगितका  

भएता पलन वरे्नी ममित िंभाि गाउाँपालिकािे मात्र गनुिपने हुदााँ उक्त्ि बाटोमा आवत जावत गनि कलठनाई 

भएको ।   

 

 

 

िंघ, प्रदेि, लज.ि.ि. ि अन्य लनकाय िाँगको पालिकाको अपेक्षा 

 

लि.नं. लनकाय अपेक्षाको लवर्य / व्यहोिा 

१ िंघीय ििकाि पालिकाको प्रिािनीक भवन लनमािण कायि यिै वर्ि िम्पन्न गनिका िालग िंलघय ििकाि बाट पयािप्त 

बजेटको व्यवथिा गनुिपने । 

२ िंघीय ििकाि प्रलिद्व धालमिक थिि देवघाट के्षत्रमा तत्काि गुरुयोजना वमोलजम बजेट व्यवथिा गिी कायिहरूिाई 

अगाडी बढाउनुपने । 

३ प्रदेि ििकाि 

िामालजक 

मन्त्रािय 

स्वास्थ्य िंथिाहरूमा  अलत आवश्यक औजाि, उपकिण ि और्धीहरू लनयलमत रूपमा आपुलति गरिनुपने 

ि स्वास्थ्यकमीहरूिाई आवश्यिा अनुिािको तालिमको व्यवथिा हुनपने ।  

४  प्रदेि  खानेपानी परिक्षणका िालग मोबाइि एमु्बिेन्स िेवाको आवश्यिा । 

५ िंघ, प्रदेि   देवघाट गाउाँपालिकािाई िडक िंजािमा जोड्न तत्काि ३ वटा  पक्की पुि लनमािण गनुिपने ।  

६ िंघ, प्रदेि देवघाट गाउाँपालिका के्षत्रको कलठन भुगोिका कािण बािबालिकािाई पठनपाठनको व्यवथिा लमिाउन 

कस्िमा २ वटा आवालिय लवद्याियको व्यवथिा गनुिपने । 

७ िंघ, प्रदेि , 

लज.ि.ि. ि 

गा.पा 

ग्रालमण िडक लनमािण गदाि वाताविलणय प्रभाव ि वाताविण िंिक्षण िाई िमेलट देिभि एलककृत 

लनदेलिका  तजुिमा गिी कडाईका िाि िागु गनुिपने । 

८ िंघ/ प्रदेि देवघाट गाउाँपालिका दुिदिाज ि भौगोलिक लवकटता भएको के्षत्रमा पने हुदााँ प्रदेि/िंघ का ठुिा ि 

केन्द्रस्तिीय वहुवलर्िय योजनाहरू स्वीकृत हुनुपने । 

९ प्रदेि प्रदेि ििकाि तिा अन्तगितका जल्लाथिीत कायािियवाट गाउाँपालिकामा स्वीकृत गिेका योजना 

/कायिक्रम कायािन्वयन गदाि प्रालवलधक पिामिि, अनुगमन तिा गुणस्ति िुलनलित गिी लछटो िम्पन्न 

गनिका िालग गाउाँपालिकािाई लनलित भुलमका प्रदान गनुिपने । 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

महत्वपूणि तस्स्विहरू 
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