बराहताल गाउँ पाललकाको एघार ौं गाउँ सभा २०७९ अषाढ
१० गते शुक्रवारको लिन गाउँ पाललकाका उपाध्यक्ष श्री
लक्ष्मी पु नले प्रस्तु त गनुु भएको

आ.व.२०७९/०८० को लनलत कार्ु क्रम र बजेट बक्तव्य

बराहताल गाउँ पाललकाको कार्ाु लर्
बड्डीच र,सु र्खेत ।

गाउँ सभाका सम्मानित सभाध्यक्ष महोदय,
उपस्थित गाउँ सभाका सिस्यज्यू हरु, प्रमु र्ख प्रशासकीर् अलिकृत,
कमु चारीहरु, पत्रकारज्यू हरु एवौं उपस्थित सम्पू र्ु महानुभावहरु,

गाउँ पाललकाका

१. र्स गररमामर् गाउँ सभामा उपस्थित हुनुहुने सम्पू र्ु सभाका सिस्य ज्यू हरुमा म मे रो
व्यक्तीगत र र्स बराहताल गाउँ पाललकाको तर्ुबाट हालिु क स्वागत गिै
गाउँ पाललकाको

प्रलतलतलनलिमू लक

र्स

गररमामर्

गाउँ

सभामा

जनलनवाु लचत

बराहताल
थिानीर्

सरकारको िोश्रो कार्ु कालको पलहलो सभामा बराहताल गाउँ पाललकाको आलिु क वषु
२०७९/०८० को मागुिशुनको रूपमा बजेट,नीलत तिा कार्ु क्रम प्रस्तु त गनु पाउिा
मलाई र्खु शी लालगरहे को छ ।
२. आलिु क वषु २०७९/०८० को नीलत नीलत तिा कार्ु क्रम प्रस्तु त भइरहे को र्स
अवसरमा नेपालको सवु भ मसत्ता, स्वालिनता, भ गोललक अर्खण्डता, रालरिर् लहत,
स्वालभमान, सौं ङ्घीर् लोकतास्िक गर्ति, समावे सी, सामालजक न्यार् कर्ाु ली प्रिे श
प्राप्तीका लालग भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमु ल्य जीवन उत्सगु गनुुहुने सम्पू र्ु ज्ञात
अज्ञात महान शलहिहरु प्रलत भावपू र्ु श्रद्धान्जली अपु न गिु छु ।र्स क्रममा घाईते तिा
अपाौं गता भएका व्यक्तीको स्वास्थ्य लाभको कामना सलहत आन्दोलनमा सहभागी हुनु
भएका सबैको र्ोगिानलाई स्मरर् गिै उच्च सम्मान व्यक्त गिु छु ।
३. आवलिक लनवाु चन लोकतािीक शासन व्यवथिाको मे रूिण्ड हो ।लनवाु चनको बेला
बराहताल बासी सौं ग गरे का लवलभन्न बाचा र प्रलतवद्धताहरु पु रा गने गरर सौं म्वत २०७९
साल वै शार्ख ३० गते शुक्रबारका लिन सम्पन्न भएको थिानीर् तहको लनवाु चनबाट
बराहताल बासीको ठु लो आस भरोसाकोको रुपमा हामी सम्पू र्ु जनप्रलतलनलिहरूलाई
लनवाु लचत गरे र र्स गाउँ पाललकामा पठाउनु भएको छ । लहजो हामी लनवाु लचत नहुिा
सम्म कलह कोही पालटु को व्यक्ती भएता पलन लनवाु लचत भइसकेपलछ हामी सबै बराहताल
बासीको
सामु लहक
थिानीर्
सरकारको
प्रलतलनलि
भएकोले
नवलनवाु लचत
जनप्रलतलनलिहरूबाट
जनअपे क्षा अनुरूपको शासन, पू वाु िार लवकास तिा प्रभावकारर
से वा प्रवाह गिै सौं ङ्घीर्ता कार्ाु न्वर्नमा हामी सबैको महत्वपु र्ु र्ोगिान रहनेछ भन्ने
लवस्वास ललएको छु सािै नवलनवाु लचत तपाई हामी जनप्रलतलनलिहरूलाई हालिु क बिाई
तिा सर्ल कार्ु कालको शुभकामनाका सािै हामीलाई लनवाु लचत गराउने आम बराहताल
गाउँ पाललकाका मतिाताहरु प्रलत हालिु क आभार सलहत िन्यवाि व्यक्त गिु छु ।
४. नेपाल सरकारले अौं लगकार गरे को समृ द्ध नेपाल सु स्र्ख नेपाली र कर्ाु ली प्रिे शको
प्रिम पन्चवलषु र् र्ोजनाले अौं लगकार गरे को सौं मृद्ध कर्ाु ली,सु र्खारी कर्ाु लीवासी र

बराहताल गाउँ पाललकाको सान,स्वास्थ्य,कृलष,पर्ु टन,वन,लशक्षा र पू वाु िार हाम्रो
अलभर्ान भन्ने मु ल नारा सलहतको लिघुकाललन सोच अनु रुप समावे सी आलिु क सामालजक
रुपान्तरर् एवौं गररवी लनवारर् तर्ु प्रस्तु त नीलत तिा कार्ु क्रम पररललक्षत छ ।
५. सु र्खेत लजल्लाको सिरमु काम लबरे न्द्रनगर िे स्र्ख पलिम क्षे त्रमा अवस्थित
सालवकका हररहरपु र , तररङगा , कुनािरी , पोर्खरीकाडा र ले कगाँ उ गरी ५ वटा
गा. लव.स. समावे श गरी बराहताल गाउँ पाललका बनको छ । लव.स.२०६८ सालको
जनगर्ना अनुसार र्स गाउँ पाललका को कुल जनसँ ख्या २६८०२ रहे कोमा रालरिर्
जनगर्ना २०७८ को प्रारस्िक नलतजा अनुसार र्स गाउँ पाललकाको जनसौं ख्यामा १२४०
घटे र २५५६२ भएको छ जसमा पु रुष
जनसँ ख्या १२२४८ र मलहला जनसौं ख्या १३३१४
ु्
रहे को छ । मु ख्य गरर बनजौं गल , बनपै िाबार र कृलष उत्पािनलाई मु ख्य आम्दानीको
श्रोत मालनने र्स गाउँ पाललकाको सवै क्षे त्रको सिावनाहरुलाई पलहचान गरर सोलह
अनुसार लवकास हुिै जाने हो भने बराहतालले ललएको लक्ष र उिे श्य हाँ लसल गनु मद्दत
गने छ ।
६.बराहताल गाउँ पाललकाको
 नेपालको सौं लविान,

नीलत तिा कार्ु क्रम तजुुमाका सै िास्न्तक आिारहरु



पन्ध् ौं र्ोजनाको िस्तावे ज,



लिगो लवकासका लक्ष्यहरू तिा लतनले लनिाु रर् गरे का प्रमु र्ख क्षे त्रहरू,



थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,



थिानीर् तहको र्ोजना लिग्दशुन २०७८,



राजश्रव परामशु सलमलतको सु झाव र लनर्ु र्हरु



श्रोत अनुमान तिा बजेट लसमा लनिाु रर् सलमलतको लनर्ु र् र सु झावहरु



लवषर्गत लसलमतका लनर्ु र् र सु झावहरु ।



सौं घीर्

मामीला

तिा

सामान्य

प्रशासन

मिालर्बाट

प्राप्त

मागुिशुन

तिा

लनिे शनहरु


नेपाल

सरकार

र

कर्ाु ली

प्रिे श

सरकारका

क्षे त्रगत

नीलतहरू,

लवषर्गत

रर्नीलतहरू,


वडा भे लाबाट प्राप्त र्ोजनाहरु



थिानीर् राजनीलतक िल लवषर्गत शार्खा लनजी क्षे त्रबाट प्राप्त सु झाव हरू



प्रिे श तिा लजल्लास्तरीर् मिालर् तिा कार्ाु लर्का कार्ु क्रम तिा अन्तरलक्रर्ाबाट
प्राप्त सु झावहरू



गाउँ पाललकाका गत लवगत वषु का वालषु क कार्ु क्रम, बजे ट, नीलत, लनिे लशका

तिा कानूनहरू
७. अव म र्स गाउँ पाललकाले गरे का क्षे त्रगत प्रगतीको लववरर् पे श गनु चाहन्छु ।
१. भ लतक उपलस्धि: सवै वस्तीहरुमा र्खानेपानीको सु लविा भएको ।
 वडा नौं १० मा र्सै आ व मा सम्पन्न हुने गरे र एक घर एक िारा लनमाु र्
भएको
 र्खानेपानी नपु गेका डाँ डाको बस्तीहरुमा पानी ललस्िङ गरे र र र्खानेपानी नपु गेका
भे री लकनारका बस्तीहरुमा लडप वोररङ मार्ुत पानी ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरर
लवस्तारै लर्ल्टर गिै पसउन र्ोग्य पानीका र्ोजनाहरु सौं चालन भई केलह सम्पन्न
भएको र केलह सौं चालन हुिै गरे को ।
 सवै लवद्यालर् र स्वास्थ्य सौं थिाहरुमा र्खानेपानीको आपू ती र श चालर् लनमाु र्
भएको ।
 र्खानेपानी तिा सरसर्ाई सम्वस्ि ऐन र लनिे लशका तर्ार भई सोलहऐन र
लनिे लशकाबमोलजम काम गने कार्ु को िाललन गररएको ।
 सडक सु लविा नपु गेका वस्तीहरुमा ग्रालमर् कृलष सडक पर्ु टलकर् सडक र अन्य
सडकहरुको नर्ाँ ट्याक र्खोल्ने, ममु त गने, स्तरोन्नती गने र सडक ग्राभे ल गने
काम भएको छ ।
 सम्पू र्ु लवध्यालर्हरुका भवनहरु लनमाु र् भइ पठनपाठनमा सहजता आएको छ ।
 वडा नौं १० को वडा कार्ाु लर्को प्रशासलनक भवनको लनमाु र् कार्ु अस्न्तम
चरर्मा छ भने ५ नम्मर वडा कार्ाु लर्को प्रशासलनक भवन लनमाु र् हुिै छ।
बराहताल गाउँ पाललकाको प्रशासलनक भवनको DPR को काम सम्पन्न भई जग्गा
प्राप्तीको प्रकृर्ामा छ
 सम्पू र्ु स्वाथि च कीहरुमा अत्यािु लनक भवन लनमाु र् भएको र स्वास्थ्य सौं थिा
नपु गेको वडाहरु मध्ये केलह वडाका आिारभु त स्वास्थ्यसे वा केन्द्रका भवनहरु
लनमाु र्का काम सम्पन्न भएका छन भने केलह वडाका आिारभु त स्वास्थ्य से वा
केन्द्रका भवनहरु लनमाु र्को अस्न्तम चरर्मा छन ।
 ने.रा मा.लव. नर्ाँ वन जनज्योलत आ.लव.तरौं गा सरस्वती मा.लव.चेपाङ्ग जनजागृ ती
मालव िमार भे री मा.लव. रानीवन भे री मा.लव.तरौं गा जस्ता लवद्यालर्मा पक्की
भवन लनमाु र् भएका छन भने केलह लवध्यालर्मा पक्की भवनको काम भइरहे को
छ ।

 भवन लनमाु र् आचार सौं हु्लगता आउिो आ व बाट शुरु गने गरर भवन लनमाु र्
आचार सौं हु्लगता लनमाु र्को काम अन्तीम चरर्मा छ ।
 २०७१ सालका बालढ पलहरो लपलडत २२७ जनालाई सु रलक्षत नागररक आवास
कार्ु क्रम मार्ुत घर लनमाु र्का लालग रु ३ लार्खका िरले लवतरर् भएको छ ।
 र्स गाउँ पाललकाका अलत गररव ३६६ जना घरपररवार लाई र्खरको छाना हटाएर
रौं लगन जस्ता पाताले छाउने कार्ु क्म रहे कोमा हाल सम्म १३४ घर पररवारको
घरको छानामा जस्ता छाउने काम सम्पन्न भै सकेको छ ।
 वड्डीच रमा १५ शै र्ाको अस्पतालको जग्गा प्राप्तीको अन्तीम चरर्मा पु गेको छ ।
 भे री पाररका केलह बस्ती बाहे क सवै वडाका वस्तीहरुमा सडकको सु लविा भएको
।
 सोतर्खोला ठु लो सम्म झोलुङ्गे पु ल लनमाु र् भै प्रर्ोगमा आएका छनु् भने हतेरी
घाट झोलुङ्गे पु ल र तरौं गाको भे री नलिमा पक्की पु ल लनमाु र्को क्रममा रहे का
छन ।
 सडक गू रुर्ोजना लनमाु र्को कार्ु भै रहे को छ ।
२.आलिु क तिा सामालजक उपलधिी













लसौं चाइको क्षे त्र लवस्तारका लागी लसौं चाइ पु वाु िारमा लगानी ।
वालीको उत्पािन उत्पािकत्व वृ द्धीका लागी उन्नत वीउमा अनु िान।
नर्ा प्रलवलि लवस्तारको लागी कृषकको क्षमता अलभवृ द्धी कार्ु क्रम ।
प्रागारीक मल लनमाु र् तिा वाली उत्पािन का लागी भकारो सु िारमा सहर्ोग
लवलभन्न वालीको व्यवसार्ीक उत्पािन वृ द्धीका लागी वाली लवशेष पकेट क्षे त्रको
थिापना र कार्ु क्रम सौं चालन
र्लर्ूल र्खे तीको प्रविु नका लागी क्षे त्र लवस्तारमा सहर्ोग
स्वास्थ्य च की हररहरपु र, तरङा, पोर्खरीकाडा, कुनािरी र लेर्खगाउमा
प्रर्ोगशाला थिापना गरी से वा सु चारु भएको ।
कोलभड १९ रोग लनर्िर्का लालग क्वारे न्टाईन थिापना गरी कोलभड रोग लनर्िमा
लबलभन्न लक्रर्ाकलाप गरे को ।
कोलभड १९ रोग लवरुद्ध लवलभन्न चरर्मा र्खोप अलभर्ान सौं चालन गररएको ।
टाईर्ाइड रोग लवरुद्धको र्खोप अलभर्ान सौं चालन गररएको ।
सामु िालर्क स्वास्थ्य ईकाई बराहताल ५ चेपाङमा वलिु ङ से न्टर थिापना गरी
सौं चालनमा आएको ।
सु त्केरी घर भे ट जाौं च कार्ु क्रम सौं चालन गररएको ।

 पानी प्रर्ाप्तहुने थिानमा पक्की लसौं चाई कुलो लनमाु र् भएका छन भने पानी िोरै
हुने थिानमा पानी जम्मा गने पोर्खरी बनाएर साना तिा िोपा लसौं चाइ र्ोजना
सौं चालनमा आएको छ ।
 ४.५ करोडको लगानीमा िै लनक २८००० ललटर भे रीको पानी तानेर मालिल्लो
तरौं गाको कररव ६० हे क्टर जलमनमा लसौं चाई सु लविा पु र्ाु उने गरे र तरौं गा ललि
लसौं चाई र्ोजना र्ो साल सम्पन्न भएको छ ।
 पानीका श्रोत भएका अलिकाँ स र्खे लत र्ोग्य जलमनमा पक्की तिा कच्ची लसौं चाइ
कुलो लनमाु र् भएर लसचाइ भईरहे को छ ।
३.वातावरलर्र् उपलस्धि
 बराहताल गाउँ पाललकामा लबगत २०७१ सालमा बालढवाट प्रभालवत जम्मा २९६
घर पररवारलाई प्रलत पररवार रु ३००००० (रु तीन लार्ख मात्र) का िरले जम्मा
रु ८८८००००० आठ करोड अठासी लार्ख प्रिान गररएको छ ।
 बराहताल गाउँ पाललकामा समर् समर्मा भै रहे का लवलभन्न लवपिजन्य क्षलतवाट
प्रभालवत घरिु रीहरुलाई प्राप्त
लनबेिन र अध्यक्ष ज्यु को तोक आिे श
बमोलजमको राहात पाउनेमा जम्मा २४ वटा लनबेिनमा रु ८४००० च रासी हजार
मात्र प्रिान गररएको छ ।
 आ ब २०७८/०७९ मा बराहताल गाउँ पाललकामा सु न्दर नेपाल सौं थिा भकारी
कार्ु क्रमको प्रालवलिक सहर्ोगमा थिानीर् आपतकाललन कार्ु सौंचालन केन्द्र
(LEOC) थिापना भएको भई सौं चालनमा रहे को छ ।
 र्ोहोर मै ला तिा ढल लनकास सम्विी र्ोजना सौं चालन गररएको ।
४.सौं थिागत उपलस्धि
 बराहताल गाउँ पाललकामा जनशस्क्त ब्यबथिापनका लालग गाउँ पाललकाको सौं गठन
तिा ब्यबथिापन (Organization and Management) सभे क्षर् गरर उक्त O & M
लाई बराहताल गाउँ सभाले पाररत गरर लागु गरे को छ ।
 गाउँ पाललकाको से वा प्रवाह ब्यबथिापन, सु शासन तिा अनलाईनमा आिाररत से वा
प्रर्ालीको लवकास गनुका लालग लविु् र्ु लतर् हालजरर, अनलाईन राजश्व सिवर्र
प्रर्ाली, र्ोजना सिवर्र प्रर्ाली तिा अनलाईनमा आिाररत िताु चलानी
प्रर्ाली लागु गररएको छ ।
 बराहताल गाउँ पाललकाको से वा प्रवाहको लवलि तिा प्रकृर्ा र गाउँ पाललकाका
सु चनाहरु गाउँ पाललकाको वे बसाईट मार्ुत सावु लजनक गने गररएको छ ।
 से वाको गुर्स्तर ब्यबथिापन गनु गाउँ पाललकामा कार्ु रत कमु चाररहरुलाई समर्
समर्मा आवश्यकता अनुसार ताललमको ब्यबथिा गररएको छ ।
 लवलभन्न र्खालका क्षे मतामु लक ताललमहरु सौं चालन गरी जनप्रलतलनलि र कमु चाररको

क्षे मता बृस्दि गने ।
गाउँ सभाका सम्मालनत सभाध्यक्ष तिा सभाका सिस्य ज्यू हरु,
अब म आगामी आलिु क वषुको बालषु क बजेट प्रस्तु त गनुु भन्दा पलहले र्स बराहताल
गाउँ पाललकाको लनलत तिा कार्ु क्रम र्स सम्मालनत सभामा प्रस्तु त गने अनुमती माग्दछु
।
आलिु क लवकास सौं ग सम्विीत नीलत
१ कृनि निनतहरुः
1.

2.

3.

4.
5.

6.

र्खाद्य तिा पोषर् सु रक्षाको सु लनलितता प्रिान गनु वालीको उत्पािकत्व वृ द्धीका लागी
उन्नत वीउको प्रर्ोग वढाउन सचे तना तिा उन्नत वीउमा अनुिानको िार्रा र्राकीलो
पानुुपने ।पाररवारीक पोषर् सु िारका लागी एक घर एक करे सावारी निमाा ण
कार्ु क्रमलाइ लनरन्तरता लिने ।
जलवार्ु पररवतुनको असरबाट कृलष क्षे त्रमा पने नकारात्मक प्रभाव कम गनुजलवार्ु
पररवतुनले कृलषमा पारे को असरका बारे मा समु िार्मा सचे तना र्ैलाउने तिा प्रलतकुल
म सममा हुने जातहरुको प्रर्ोग र प्रलवलि लवस्तारमा सहर्ोग गने ।
व्यवसार्ीक रुपमा वाली वस्तु को उत्पािन र व्यवसार्ीक कृषकको सौं ख्या वढाउन
वाली वस्तुले ढाकेको क्षे त्रफल र उत्पादि पररमाणको आधारमा कृिक प्रोत्साहि
काया क्रम सौं चालन गने र्स वषु कम्तीमा ३० कृषकलाइ प्रोत्साहन गने ।उच्च मु ल्यका
वालीहरुको पलहचान र पकेट क्षे त्र लनिाु रर् गरी उत्पािन वृ द्धीका
लागी अनु िान
सहर्ोग उपलब्ध गराउने
कृलष क्षे त्रबाट सृ जना हुने रोजगारीको िर बढाउनलविे शबाट र्कीएका र्ु वाहरुलाइ
कृलषमा आकलषु त गनु लवशेष अनु िान कार्ु क्रम सौं चालन गने ।
कृलष उपजको उलचत बजारीकरर् गनुबजार पु वाु िार जस्तै सौं कलन केन्द्र हाटबजार र
भण्डारर् गृह लनमाु र् गने र्स वषु सिाव्यता अध्यर्न गरी कम्तीमा २ स्थािमा
हाटबजार सचालिको पु वाा धार तयार गरी कायाा न्वयिमा ल्याइिे । उत्पािक कृषक
र व्यवसार्ीकताु लवचको समन्वर् र सहकार्ु का लागी लनर्लमन अन्तरकृर्ालाइ
लनरन्तरता लिने
कृषकको सम्मान र पलहचान गनु लकसान सु लचकरर् कार्ु क्रमलाइ लनरन्तरता लिइ
अन्तीम रुप लिने । सुनचकृत कृिकहरमा मात्र कृनिको लगािी सुनिनित गने ।
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प्रालवलिक समस्या समािान गनुएक वडा एक कृनि प्रानवनधककार्ु क्रम कार्ाु न्वर्न
गने र लतनको पररचालनलाइ प्रािलमकता लिने । थिापना भएका सामु दायीक कृनि
प्रसार सेवाकेन्द्रको क्षमता अनभवृ द्धी गदै सवै वडामा र्सको पहुच लवस्तार गने ।
समर् सापे क्ष प्रलवलिको जानकारीका लागी जनशक्तीको क्षमता लवकासमा लगानी गने
।
गुर्स्तरीर् वीउको लनर्लमत आपु लतु व्यवथिा गनु आलु िान गहु मकै जस्ता िे रै लवउ
आवश्यक पने र ठु लो क्षे त्र ढाक्ने वालीहरुको लागी गुर्स्तरीर् वीउको
सु लनलिततााको लागी कृषक समु ह कृलष सहकारीहरुलाइ प्रोत्साहन तिा क्षमता
लवकास गरी उन्नत वीउ उत्पािनका लागी अनुिान उपलब्ध गराउने । पालीकामा
कम्तीमा गहु मकै र आलुको वीउ को श्रोतकेन्द्रको नवकास गिे ।
कृलष उत्पािनको लागी लसौं चाइ मु ख्य पु वाु िार भएको कारर् सिाव्यताका आिारमा
ठु ला तिा साना लसौं चाइका पु वाु िार लनमाु र्मा लगानी गररने छ । जलवार्ु पररवतु नको
असरलाइ न्युलनकरर् गनु सु ख्खा क्षे त्रमा वषाु तको पानी सौं कलन गरर प्रर्ोग गनु
प्लाषटीक पोर्खरी, भु लमगत पोर्खरी जस्ता पु वाु िार लनमाु र् तिा िोपा लसचाइ प्रलवलिमा
लगानी गररने छ ।
कृलषमा र्ािीलककरर्को लवकास गरी कृलष उत्पािनको लागताइ कम गिै वजारमु र्खी
उत्पािन प्रविु न गनु तिा उत्पािकत्व वृ द्धी गनु कृलषमा प्रर्ोग हुने र्ि तिf
उपकरर्हरु लागत सहभागीतमा अनुिान लिने कार्ु क्रमहरु सौं चालन गररने छ ।
वाौं झो जलमन राख्ने प्रवृ तीलाइ लनरुत्साहीत गने तिा सावाु जानीक रुपमा रहे का वाौं झो
जलमन तिा र्खे र गैरहे का जलमनहरुमा कृलष उत्पािन गनु प्रोत्साहन गररने छ
।"जनमि बाझो िराखौ सक्ने लाइ खे ती गिा नदउ" भन्ने अलभर्ानलाइ कार्ाु न्वर्न
गनु आिारीत अनुिानका कार्ु क्रमहरु सौं चानल गररने छ ।
कृलष पे शfलाइ सम्मानीत पे शाको रुपमा लवकास गनुको लागी तिा लनर्लमत उत्पािन
लाइ लनरन्तरता लिन र कृलष उत्पािनमा आकालषु त गनु "गाउपालीका अध्यक्ष
उत्कृष्ट कृिक पु रस्कार काया क्रम" सौं चालन गररने छ । आगामी आव मा कम्तीमा
१५ जना उत्कृर कृषकहरुलाइ पु रस्कृत गररने छ ।
नलि तिा र्खोला लकनारका बगर तिा बल टे जग्गाहरुलाइ सिु पर्ोग गनु बगरर्खे ती
प्रविु न कार्ु क्रम सौं चालन गने ।
छाडा पशु च पार्हरुको व्यवथिापनकालालग आवश्यक व्यवथिा गनु पहल गररने छ ।

२ उद्योग व्यापार तथा पया टि िीनत
१ पालीका क्षे त्रमा सचालन भएका व्यवसार्हरुको लगत तर्ार गरर व्यवसार् करको
िार्रलाइ र्रालकलो बनाइनेछ ।
१ र्स पालीका क्षे त्रलभत्र रहे का लवलभन्न पर्ु टकीर् थिलहरुको पलहचान र सम्विु न
गिै ग्रालमर् बस्तीहरुमा सिाव्यताका आिारमा होमस्टे सचालनलाइ प्रािलमकता
लिइने ।
१ पालीका स्तरमा औद्योगीक ग्राम थिापनाका लागी सिाव्यता अध्यर्न गरी प्रिे श
तिा सलघर् सरकार सग आवश्यक बजेट व्यवथिाका लागी पहल गररनेछ ।
३ पशुपन्छी नवकास िीनत
१ पशु पालन व्यबसार्लाई लवलवलिकरर्, व्यबसार्ीकरर्, आर्मु लक तिा सम्मालनत
पे शाको रुपमा लवकास गररनेछ.
२ पशुपालन मार्ुत थिालनर् स्वरोजगारी वृ स्द्ध गिै पशुपन्छी जन्य उत्पािनमा
पाललकालाई आत्मलनभु र बनाउनुका सािै उत्पालित पशुजन्य बस्तु को लनर्ाु त गरर
आलिु क लवकास गने लनती ललईने छ ।
३ उपभोगको माध्यम बाट र्खाध्य तिा पोषर् सु रक्षामा र्ोगिान पु र्ाु उन थिालनर् तिा
रै िाने जातका बलढ मु ल्य जाने र्खालका पशुजन्य बस्तु हरु -जस्तै ैःकाललज, थिालनर्
कुर्खु रा, बट्टाई, जौंगली बिे ल, सु ङु्गुर, र र्खरी_ जातका बाख्रापालन लाई प्रवदिु न
गिै , पशु जन्य पिािु को उत्पािन तिा उत्पािकत्वमा वृ स्द्ध ल्याउने र र्सको सन्तु ललत
से वनबाट कुपोषर्को समस्या हटाउने ।
४ व्यवसार्ीक एवम उन्नत जातका पशुपन्छी तिा माछापालन र उच्च मू ल्यका
पन्छीपालन का सािै भे री निी र सोतर्खोला लकनारमा माछापालन व्यवसार्लाई
प्रोत्साहन गरी आलिु क लवकास गररनेछ ।
५ पशुपालन व्यवसार्मा हुने जोस्र्खम र महामारीजन्य रोगबाट हुने क्षलतबाट कृषकलाई
लनरुत्सालहत हुन नलिनका लालग पशुपन्छी नवमा काया क्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
६ पशुपौंछीपालनबाट गरीब तिा सामालजक दृलरकोर्बाट लपछलडएका वगु र मलहला
वगुको आलिु क तिा सामालजक स्थिलतमा सु िार ल्याउन लवशे ष र्ोगिान
पु र्ाु उिै ,राज्यले अपनाएको समावे लशकरर् र सामालजक न्यार्को आिारमा पशु
लवकास कार्ु क्रममा ललक्षत समु िार्लाई मु लिारमा ल्याईनेछ ।
७ िे शको पशुिनको सु रक्षा र जनस्वास्थ्य सौं रक्षर्मा र्ोगिान पु र्र्ाउन लवशेष पशु
रोगहरुको लनर्िर् से वामा लवस्तार गररनेछ ।
८ व्यवसार्ीक पशुपौंछीपालन, त्यसको श्रोत लवकास तिा सौं रक्षर् से वा तिा वजार
व्यवथिापनमा लनलज क्षे त्रलाई सौं लग्न गराउने ।

९ थिान लवशेषलाई आिारमानी पशुवस्तु को पकेट क्षे त्र लनिाु रर् गरी व्यवसार्ीक
पशुपालनमा लनरन्तरता लिइनेछ ।
१० पशुपालन व्यवसार्लाई प्रबुद्धनका लालग आबश्यक पने प्रालवलिक िक्षताका लालग
नवशेिज्ञ सेवा सनहत एक वडा एक पशु प्रानवनधकको व्यवथिालाइ लनरन्तरता
लिइनेछ ।
४ सहकारी नवकास िीनत
१ प्रत्ये क सहकारी सौं थिाहरुको कस्म्तमा बषुमा एकपल्ट लनर्लमत अनुगमन गरर लनश्कृर्
सहकारी सौं थिाहरुको आवश्यक्ता अनुसार प्रकृर्ा पु रा गरर िताु र्खारे जी तिा लवगठन
प्रकृर्ा अगाढी बढाईनेछ । सहकारी सौं ग सरोकारवाला लनकार्हरुसौं ग अन्तरलक्रर्ात्मक
कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
२ ललक्षत समू ह (ग्रालमर्, लवपन्न मलहला,रोजगारलवलहन श्रलमक आलि) माझ सहकारी
प्रविु न (सामालजक पररचालन, सौं थिा गठन, बीउपँ जी ) लगाएतका कार्ु क्रमहरुमा
आवश्यक प्रकृर्ा पु रा गरर बढीमा ५० % अनुिानको व्यवथिाका लागी मालिल्लो
लनकार्मा लसर्ाररस गररने छ ।
३ सहकारी सौं थिाका अध्यक्ष तिा व्यवथिापकहरु माझ च मालसक रुपमा अन्तरलक्रर्ा
कार्ु क्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
४ लनश्कृर् तिा सौं चालनमा आउन नसकेका सहकारीहरुको सम्पलत सौं रक्षर् र
पू नसु ञ्चालनको लागी आवश्यक प्रकृर्ा अपनाई अनुिान सहर्ोगको व्यवथिाका लागी
मालिल्लो लनकार्मा लसर्ाररस गररनेछ ।
५ सहकारीहरुको प्रविु नका लागी मू ल्याङकन गरर उत्कृष्ठ सहकारीहरुलाई पु रस्कृत
गनुुका सािै सहकारी लिवस मनाईनेछ ।
६ नर्ाँ सहकारी थिापनाका लागी वडा स्तरमा १ लिने पू वु सहकारी लशक्षाको व्यवथिा
गररने छ । सहकारी ने तृत्व तिा व्यवथिापन लवकास सम्बिी पाललका स्तरमा २० वटा
सहकारी छनोट गरर ७ लिने ताललम सञ्चालन गररनेछ ।
५ राजश्व निनत
१ कर तिा गै रकर राजश्व सकलनलाइ प्रभावकारी बनाउन करको िार्रा र्राकीलो
बनाउन कानु न तिा सथिागत सु िार गररने छ ।
२ आलिु क रुपले लवपन्न असक्त तिा असार् अवथिामा रहे का नगररक तिा
वालवाललकाहरुलाइ करछु ट लिइने नीलत ललइनेछ ।

३वडा स्तरबाटै लविु तीर् प्रर्ालीको प्रर्ोगको माध्यबाट राजश्व सकलनलाइ व्यवस्थित र
लनर्लमत गररने छ
पु वाु िार लवकास सौं ग सम्विीत नीलत
१.

गाउँ पाललकाको थिार्ी केन्द्र बड्डीच र

र केलह वडा कार्ाु लर्को प्रशासलनक भवन

लनमाु र्कोलालग आलिुक प्रालवलिक तिा अन्य साझेिारी कार्ु क्रम प्रिे श र सौं घ सरकार सौं ग
समन्वर् गरर कामको िालनी गररने छ ।
२.

हाल सम्म गाडी नपु गेका भे री पारीका वस्ती हरुमा मोटरवाटो पु र्ाउनको लालग नलिमा

मोटरे वल पु ल लनमाु र् गनु का लालग सम्वस्ित सरोकारवालाहरु सौं ग समन्वर् गरे र पु ल लनमाु र्को
कार्ु को िाललन गररने छ ।
३.

गलठत उपभोक्ता सलमलतका लजम्मेवार पिालिकारीहरुलाई र्ोजना सौं चालन र रे र्खिे र्ख

सम्विी ताललम सौं चालन गरर उपभोक्ता सलमलतका पिालिकारीहरुको क्षे मता लवकास गररने छ ।
४.

र्स गाउँ पाललका लभत्र र्खरको छाना भएका घरहरु लाई क्रमश जनता आवास कार्ु क्रम

मार्ुत जस्तापाता उपलधि गराइने छ ।
५.

लिगोरुपमा सौं चालन हुन नसक्ने तिा प्रलतर्ल हाँ लसल हुन नसक्ने टु क्रे र्खालका र्ोजना

लाई लनरुत्सालहत गररने छ ।
६.

पू वाु िार लवकास कार्ु मा जनपररचालन र लागत जनसहभालगतामा आिाररत कार्ु क्रमलाई

प्रािलमकताका साि सञ्चालन गररने छ । अिुरा तिा क्रमागत र्ोजनाहरुलाई पू र्ुता लिईने छ
७.

एक वडा एक नमुना र्ोजनालाई प्रािलमकता लिईने छ ।

८.

र्खाने पानी नपु गेका वडा तिा वस्तीहरुमा र्खाने पानी पु रर्ाउने कामको िालनी गररने छ ।

९.

एक घर एक िारा अलभर्ान सौं चालनमा ल्याउन सरोकारवाला लवच समन्वर् सहकार्ु

गरर सो कार्ु लाइ लनरन्तरता गररने छ ।
१०.

ररङ्ग रोड लनमाु र्,ग्रालमर् सडक लनमाु र् र कृलष सडक लनमाु र्को कार्ु लाई उच्च

प्रािलमकता लिईने छ ।

११.

हाल सम्म सौं चालनमा आएका सडक र अव बन्ने सडकहरुलाई मुख्य सडक,सहार्क

सडक र लभलत्र सडकको रुपमा स्तर तोलक सोलह अनु सार कार्ु अगाडी बढाइनको लालग
बराहतालको सडक गु रु र्ोजना लनमाु र्को काम शुरु गररने छ ।
१२.

सडक सौं जालले नछोएका वडा र वस्स्तहरुलाई सडक सौं जाल लभत्र पने गरी सडक

लनमाु र् कार्ु लाइ प्रािलमकता लिईने छ ।
१३.

ग्रालमर् कृलष पु वाु िार, सौं कलन केन्द्र लनमाु र् तिा ग्रालमर् कृलष सडक लवस्तार गररने छ

।
१४.

लविु् र्ु त लाइन नपु गेको टोलमा ग्रामीर् उज्यालो कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।

१५.

िोपा लसचाई, ललि लसँ चाई, सोलार पस्म्पङ गरर लसँ चाई पु वाु िार लनमाु र् गरर कृलष

क्षे त्रको लवकास र लवस्तार गररने छ ।
१६. झोलु ङ्गे पु ल नभई आवत जावतमा समस्या भएका थिान र

वस्स्तको लागी झोलु ङ्गे पु ल

लनमाु र्का लागी पहल गररने छ ।
१७. थिानीर्

पू वाु िार

लवकास

लिगो

र

भरपिो

बनाउन

श्रममुलक,वातावरर्

मैत्री,सहभालगतात्मक कार्ु प्रर्ाु ली अपनाईने छ ।
१८. थिानीर्

जनताको

जीलवकोपाु जनमा

टे वा

पु रर्ाउने गरर

थिानीर्

पु वाु िार

लवकासका

कार्ु क्रमहरु तजुुमा गने कार्ु लाइ प्रािलमकता प्रिानगरर पू वाु िारहरु स्वालमत्वका आिारमा
सम्वस्ित उपभोक्ता सलमलतलाई सौं चालन र ममुत सिारका लालग लजम्मेवार वनाईने छ ।
१९. आलिुक रुपमा सवाैभन्दा पलछ परे का जनजाती िललत, लपछीडीएका ,लोपउन्मु र्ख
जाती, उपे लक्षत समुिार् एवम अपाौं गहरु लाई थिानीर् पू वाु िार लवकास कार्ु क्रममा लाभास्म्वत
एवौं सहभागी गराउने नीलत अवलम्बन गररने छ ।
२०. गै र सरकारी सौं थिा,सामुिालर्क सौं घ सौं थिा एवम उपभोक्ता समुह तिा लनजी क्षे त्रलाई
साना तिा थिानीर् पु वाु िार लवकासमा साझेिार लनकार्को रुपमा सौं लग्न गराइने छ ।
२१. सहभालगतामुलक कार्ु क्रम तजुु मा,कार्ाु न्वर्न,अनु गमन तिा मूल्याँ कन प्रकृर्ा अनु सरर्
गररने छ।

२२. उपर्ु क्त थिानमा शहरी र्ोजना बनाई बस्ती लबकास कार्ु क्रम सौं चालन गनु प्रिे श
सरकार र सौं लघर् सरकार सँ ग सहकार्ु गररने छ ।
२३. बराहतालको बड्डीच र लगाएतका बजारउन्मु र्ख बस्तीहरुमाभवन लनमाु र् मापिण्ड लागु
गने कार्ु को प्रारि गररने छ ।
२४. तरौं गा,साजघाट,लर्नीकाडा,रानीघाट,पाग्मा,तेलपानी,चे पाङ्ग,लवउरे नी,लामार्खाली,वलत्तसे ,
सु करमालािमार सलै ना र ओिालताल जस्ता थिानहरुमा स्वच्छीक एलककृत वस्स्त लवकास गनु
पहल गररने छ

।

२५. शहर उन्मु र्ख क्षे त्रमा बजार र बस्ती लबकास गनु ररड्डरोड,नाला,ग्रीन पाकु लचल्ड्िेन पाकु
ले ण्ड लर्ल्ड् साईटको व्यवथिा गररने छ ।
२६. गाउँ पाललकाबाट नक्सापास नगरी भ लतक सौं रचना तिा घर लनमाु र् गने र स्वीकृत
मापिण्ड लवपररत लनमाु र् कार्ु गररएका सौं रचनालाई लवशेष व्यवथिासलहत कानु नी िार्रामा
ल्याइ त्यस्ता कार्ु गने लाई लनरुत्सालहत गररने छ ।गाउँ पाललकाले तोकेको सडकको अलिकार
क्षे त्रलभत्र बने का सौं रचना मापिण्ड तर्ार गरी व्यवस्थित गररने छ ।
२७. पू वाु िार लवकाससौं ग आवद्ध व्यस्क्तहरुलाई ताललम सौं चालन गरी पररक्षर् तिा प्रमार्पत्र
लवतरर् गररने छ ।
२८.

लविु् र्ु तको रालरर् प्रसारर् लाईन नजोलडएका वडाहरुमा भरपिो लविु् र्ु तु् से वाको

लबस्तार गिै जानका लालग आवश्यक पहल गररने छ ।
२९.

लविु् र्ु त से वाबाट वस्न्चत र्स गाउँ पाललकाको वस्तीहरुमा बै कस्िक ऊजाु को लवकास र

लबस्तार गररने छ
३०. गाउँ पाललका बाट प्रिान गररने से वा र सु लविाको बारे मा नागररकहरुलाई जानकारी
गराउन

नागररक

वडा

पत्र,नागररकको

से वा

सु लविाको

लालगहे िडे स्कको

थिापना,

वा

नागररक सहार्ता कक्ष थिापनामा जोड लिईने छ ।
३१. सू चना

प्रलवलि

क्षे त्रको

लवकासका

लालग

सू चना

प्रलवलिको

क्षे त्रमा

सावु जलनक क्षे त्रका सौं थिाहरू, लशक्षर् सौं थिाहरूलाई प्रोत्सालहत गिै

सौं लग्न

व्यस्क्त,

ललगनेछ। सािै र्स

क्षे त्रमा लगानीका लालग गै रआवासीर् ने पाली तिा प्रिे श, सौं घ र अन्य सौं घ सौं थिाहरुसौं गको
साझेिारी अलभवृ स्द्ध गररने छ ।
३२.

र्स गाउपाललका वडा नौं ८ को कररर्ापानी र वडा नौं ९ को िारीको डाँ डा लगाएत

अन्य आवश्यक थिानहरुमा नमस्ते को टे ललर्ोन टावर थिापनाका लालग सम्वस्ित पक्षसौं ग
पहल गररने छ ।
३३.

थिानीर् एर् एम सौं चालनका लालग आवश्यक पहल गररने छ ।

३४.

बराहताल उज्यालो कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।

३५.

िमार–कुनािरी, वे लच र– वलड्डच रर केउरे नी–तरौं गामा पक्कीपु लको लालग आवश्यक

पहल गररने छ ।

सामालजक लबकास तर्ुका लनती तिा कार्ु क्रहरु

क. लशक्षा तिा र्खे लकुि तर्ु
१। लबद्यालर्का बाल लबकास स.का.तिा कमु चारीहरुको सावलकको प्रोत्साहन भत्ता
कार्ु क्रमलाइ लनरन्तरता लिइनेछ ।
२। बराहताल मोडल लवद्यालर् सञ्चालन गरलने छ ।
३। प्रत्ये क लवद्यालर्मा लस लस लट लभ क्यामरा जडान गररने छ ।
४। गररव र जेहेन्दार १८ मलहने प्रालबलिक लशक्षा ( कृलष ,भे टेनरी) अध्यर्नका लालग
५० प्रलतशत छु टमा छात्रबृ त्तीको व्यबथिामा लबशेष जोड लिइनेछ ।
५। लबद्यालर् स्तरमा शैलक्षक गुर्स्तर बृस्द्ध गनु िप लक्रर्ाकलाप जस्तै ाैःगुनासो पे लटका
व्यबथिापन, अनाि छात्रबृत्ती, जेहेन्दार छात्रबृत्ती ,शैलक्षक सामाग्री सहर्ोग ,कक्षा कोठा
व्यबथिापन सहर्ोग आिी सौं चालन गररनेछ ।
६। लबद्यालर् सौं चालन प्रलक्रर्ालाई सु चना प्रलबिी मै त्री बनाउन आबश्यक कार्ु क्रम सलहत
प्रे ररत गररनेछ ।
७। अलभभावक पररचालन गरी शैलक्षक गु र्स्तर बृस्द्ध गने कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ।
८। लशक्षक तिा कमु चारीको क्षमता लबकासका कार्ु क्रमहरु सौं चालन गररनेछ ।
९। मातृभाषाका कक्षा सौं चालन गने लबद्यालर्लाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१०। सामु िालर्क लसकाइ केन्द्रलाई िप व्यबस्थित गररनेछ ।
११। लबद्यालर्हरुको भ लतक पु वाु िार लबकास तिा ममु त सु िारमा जोड लिइनेछ ।
१२। लशक्षक तिा कमु चारीहरुको कार्ु सम्पािनको आिारमा प्रोत्साहन र िण्डको लनलत
अबलम्बन गररनेछ ।

१३। बाल लबकास केन्द्रका सहजकताु हरुको क्षमता लबकास सम्बिी कार्ु क्रमहरु तिा
शैलक्षक अबलोकन भ्रमर् कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
१४। लबद्यालर्मा लबज्ञान तिा कमप्यु टरल्याब र लाइब्रेरी थिापना कार्ु क्रमलाई लनरन्तरता
लिइनेछ सािै कम्प्प्युटर लशक्षालाई लबशे ष जोड लिइनेछ ।
१५। लबद्यालर् अनुगमन कार्ु लाई िप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१६। लबद्यालर्का
मलहला लशलक्षका तिा
छात्राहरुकालालग से नेटरी प्याड लनमाु र् र
लबतरर् कार्ु क्रम लागु गररनेछ ।
१७। बाललबकासलाइ उच्च प्रािलमकताका साि व्यबथिापन गररनेछ सािै लसकाइका लालग
मन्टे श्वरी लबिी लागु गनु लसकाइ सामाग्रीको व्यबथिापन गने लनती ललइने छ ।
१८। समु िार्को आबश्यकतालाइ मध्यनजर गरी नर्ा बाललबकास केन्द्र सञ्चालन गनु
अनुमती प्रिान गररन्छ।
१९। र्खे लकुिको प्रबिु नको लालग र्खे लकुि कार्ु क्रम सौं चालन लनिे लशका बनाई व्यबस्थित
गरी अलघ बढाइनेछ ।
२०। बराहताल गाउपाललका अन्रु् तगतका र्खे लकुि प्रलशक्षक तर्ार गरी
बराहताल
गाउपाललका स्तरररर् र्खे लकुि कार्ु क्रमलाई व्यबस्थित गिै लनरन्तरता लिइनेछ ।
२१। र्खे लकुि लबकासको लालग आबश्यक बहुउद्धे श्यीर् रौं गाशाला लगार्तका आबश्यक
पु वाु िारहरुको तर्ारी गररनेछ ।
२२। लबद्यालर् गाभ्ने कार्ु लाई लबशे ष प्रोत्साहन लिइने छ ।
२३। प्रत्ये क लबद्यालर्मा प्रािलमक उपचारको व्यबथिा गररनेछ ।
२४। िललत ,जनजाती तिा लोपोन्मु र्ख जातीका बालबाललकाहरुलाई लबद्यालर्मा
लनरन्तरताका कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
२५। अनाि,अपाङ्ग छात्रबृत्ती कार्ु क्रमलाई लनरन्तरता लिइनेछ ।
२६। लशक्षाका साझेिार सौं िाहरुलाइ पलन समालहत गिै ललगनेछ ।
२७। बराहकप र्खे लकुि कार्ु क्रमलाई लनरन्तरता लिइनेछ ।
२८। एक लबद्यालर् एक घे राबार सलहतको र्लर्ुल बगै चा कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
२९। लबद्यालर् लशक्षालाइ प्रलबिीमै त्री बनाउन लशक्षक कमु चारीलाइ कम्प्प्युटर सम्बिी
क्षमता लबकास कार्ु क्रम सञ्चालन गररनेछ।
३०। लबद्यालर्को आत्मलनभु रताको लालग आर्आजुनका कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।
३१। प्रत्ये क मा. लब. लाई प्रलबिीमै त्री बनाउन िु ु्रत गलतको इन्टरने ट से वा सौं चालन गने
कार्ु क्रम ल्याइनेछ । भस्श्यमा क्रमशैः अन्य लबद्यालर्हरुमा पलन लबस्तार गररने छ ।
३२। सामु िालर्क लसकाइकेन्द्रमा आर्आजुनको लालग लसडमनीको व्यबथिा गरी
सचेतनामू लक कार्ु क्रमहरु ( बृक्षरोपर्,लागु औषि िु व्रु्र्सनी ) सञ्चालन गरलने छ ।
३३। लवद्यालर् मार्ुत वृ क्षा रोपन र सरसर्ाइका कार्ु क्रमहरु सौं चालन गरलनेछ ।
३४। माद्यलमक तहमा अध्यर्नरत वालवाललकाहरुको लवद्यालर् छाडु् ने िरलाइ घटाउन
आवश्यक कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।

३५। लवद्यालर्मा छात्रालाइ छु टै स्नान गृह लनमाु र्मा जोड लिइनेछ

ख. सामानजक सुरक्षा तथा पंनजकरण तफा

।

१. सामालजक सु रक्षा भत्ता तिा व्यस्क्तगत घटना िताु ब्यास्थित गने रसामालजक सु रक्षा
भत्ता लवतरर् प्रर्ालीमा सहज ल्याउने

।

२. व्यस्क्तगत घटना िताु तिा सामालजक सु रक्षा कार्ु क्रमलाई िप प्रभावकारी, आिु लनक
प्रलवलिमा आिाररत र जनताको पहुँ च तिा सहभालगतालाई सु लनलित गनु प्रर्ालीगत
सु िारका कार्ु क्रमहरु कार्ाु न्वर्न गररनेछ ।
३. व्यस्क्तगत घटना िताु अलभर्ान सञ्चालन गरी व्यस्क्तगत घटना िताु तिा सामालजक
सु रक्षा
भत्ता लवतरर् प्रर्ालीलाई पारिशी बनाई लाभग्राहीको पहँ ाुच लवस्तार गररनेछ ।
४. सामालजक सु रक्षा भत्ता लवतरर् कार्ु लाइ वडा केन्द्रिे स्र्ख सौं चालन गनु का लालग
आवश्यक प्रवि लमलाइनेछ ।

ग.मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण तफा
१. समतामर् समु न्नत समाज लनमाु र्का लालग गाउँ पाललकाबाट सौं चाललत सम्पू र्ु र्ोजना
तिा

कार्ु क्रमहरु लै लङ्गकमै त्री दृलरकोर्बाट सौं चालन गरी लैलङ्गक उत्तरिार्ी बजेट

तजुु मा

तिा कार्ाु न्वर्नमा लवशेष

प्रािलमकता लिइनेछ ।

२. हरे क वषु लैलगौंक समानता तिा सामालजक समावे शीकरर् पररक्षर्

गरी त्यसबाट

िे स्र्खएका सबल पक्षहरुको लनरन्तरता र कमजोर पक्षहरुलाई कार्ु र्ोजना तर्ार गरी
आगामी वषुहरुमा सम्वोिन गिै लैजाने ब्यवथिा लमलाइने छ ।
३. लवश्वव्यापी
जस्ता

महामारी लगार्त

अन्य लवलभन्न

समस्याबाट लपलडत एौं व प्रभालवत

मलहला

लवपि लैलगौंक लहौं सा तिा घरे लु लहौं सा
बालबाललका

अपाङ्गता

भएका

ब्यक्तीहरु ज्ये ष्ठ नागररक लगार्त जोस्र्खममा परे का नागररकहरुका लालग जोस्र्खममा
परे का नागररकहरुका लालग
पु नस्रु्िापना केन्द्र सञ्चालन

मनोसामालजक परामशु लगार्तको एलककृत से वा सलहतको
तिा ब्यवथिापन गररने छ ।

सािै र्स्ता समस्याबाट

लपलडत ब्यस्क्तहरुको लालग लैलगौं क लहौं सा लनवारर् कोष ,

आपतकाललन बालउद्धार

कोष लगार्तका अन्य कोषहरुको समे त ब्यवथिा

गररने छ

।
४. मलहला सशक्तीकरर्, समावे शीकरर् र मू लप्रवाहीकरर्का लालग मलहला आमा समू ह
सहकारी सौं थिा पररचालन ,ने तृत्व तिा सौं थिागत लवकास ताललम र मलहला पु रुष
समलवकास

ताललम सञ्चालन गररनेछ ।

५. मलहला बालबाललका ,ज्ये ष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु लैलगक तिा र् लनक
अिसौं ख्यक लगार्तका ब्यक्ती उपर हुने सवै प्रकारका लहौं सा , लवलभन्न सामालजक
कुप्रिा, कुसस्कृत

र लवकृतीहरुको न्यूलनकरर्का लालग लवलभन्न लिवलसर् कार्ु क्रम मार्ुत

सचेतना अलभवृ स्द्धको अलभर्ान सौं चालन गररने छ ।
६. बालबाललकाको सवाु लङ्गर् लवकास तिा बाल सहभालगता लसजुनलशलता अलभबृस्द्धका
लालग गाउँ पाललकाका प्रत्ये क वडा बालक्लव, बाल समू ह , लकशोरलकशोरी समू हजस्ता
सौं थिाको गठन तिा पररचालनलाई लवस्तार गरर बालमै त्री गाउँ पाललकाको लालग प्रवि
लमलाइने छ ।
७.

मलहला

लवकास

उपलब्धीलाई सौं थिागत
उत्पािनमू लक

कार्ु क्रमलाई
गिै

पररमाजु न

गरर

लवगतका

असल

अभ्यास

र

मलहला समु ह द्धारा प्रवद्रु्लित सहकारी सौं थिाहरुलाई

ब्यवसार् तिा स्वरोजगारको क्षे त्रमा पररचालन गररने छ ।

८. बालबाललका उपर हुने सवै प्रकारका शारीररक, मानलसक , र् नजन्य िु व्रु्र्वहार,
बालश्रम, बाललववाह , बलत्कार, बेचलवर्खन जस्ता अपराि लवरुद्ध शुन्य सहनलशलताको
नीलत

अवलम्वन

गिै

र्स्तो

अवथिा

बाट

लपलडत

प्रभालवत

बालबाललका

लकशोरलकशोरीहरुका लालग मनोसामालजक परामशु से वा तिा आपतकाललन बाल उद्धार
कोषको ब्यवथिा गररने छ ।
९. लवद्यालर्मा बालबाललका तिा लकशोरलकशोरी लवरुद्ध हुने शारीररक िण्ड सजार्
िु व्रु्र्वहार र लैलङ्गकतामा आिाररत लहौं सालाई पू र्ु लनरुत्सालहत गरी त्यस्तो कार्ु लाई
िण्डका आिारमा लनर्िर् गररने छ ।

१०. ज्ये ष्ठ नागररकको सम्मालनत र मर्ाु लित लजवन र्ापनको लालग पारवाररक र
सामालजक रुपमा ज्ये ष्ठनागररकको स्याहार सु सार र हे रचाहका लालग उपर्ु क्त वातावरर्
लमलाइने छ ।
११. ज्ये ष्ठ नागररकले समाजमा पु ¥र्ाएको र्ोगिानको आिारमा सम्मान र आिार
गररने छ ।
१२. लवलभन्न लहौं सा लपलडत, असहार् एकल, लविु र, शारीररक एवौं मानलसक रुपमा कमजोर
लगार्त जोस्र्खममा परे का ज्ये ष्ठ नागरीकलाई लवलभन्न से वा सु लविामा लवशेष छु ट र
सहुललर्तको व्यवथिाका सािै आवश्यक परे मनोसामालजक परामशु से वा समे त प्रिान
गररने छ ।
१३.

ज्ये ष्ठ

नागररकको

ज्ञान, लसप, र

अनुभवलाई

उपर्ोग

गनु

अन्तरपु स्ता

सीप

हस्तान्तरर् छलर्ल र अन्तरलक्रर्ा कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।
१४. ज्ये ष्ठ नागररकको मनोरञ्जनका लालग ज्ये ष्ठ नागररक लमलन केन्द्र , लिवा से वा केन्द्र,
ज्ये ष्ठ नागररक सञ्जाल गठनका लालग व्यवथिा लमलाइने छ ।
१५. अपाङ्गता भएका व्यक्ती प्रलत गररने लवलभन्न प्रकारका अिलवश्वास, लवभे ि र सवै
प्रकारका

लहौं सा लनर्िर्

र लनराकरर्

सािै

आवश्यक

परे का अपाङ्गता भएका

व्यक्तीहरुलाई मनोसामालजक परामशु से वा उपलब्ध गराइने छ ।
१६. अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई लवद्यालर् भनाु मा प्रािलमकता र लशक्षर् लसकाई
पद्धती तिा पाठर्क्रम अपाङ्गमै त्री

बनाई सवै अपाङ्गता भएका बालबाललकाको पहुच

वृ स्द्ध गररनेछ ।
१७. अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको िै लनक जीवनर्ापन सहज बनाउन प्रत्ये क वडामा
सहार्क

सामग्रीको

लवतरर्को

ब्यवथिा

लमलाई

उनीहरुको

आगमनलाई

सरल

र

व्यवस्थित बनाइने छ ।

च. स्वास्थ्य

तफा

गाउँ पाललकाको लवलशलरकृत भ गोललक तिा स्वास्थ्य से वा सम्विी समस्या र चुन लतलाई
सम्वोिन गिै नागररकहरु लाई गुर्स्तरीर् स्वास्थ्य से वा प्रिान गनु गाउँ पाललकाले
िे हार्का नीलत अवलम्वन गररनेछ ।

१. सबै नागररकलाई लवलभन्न लकलसमको सरुवा रोग तिा कोलभड—१९ बाट सु रलक्षत राख्न
जनस्तरमा र्खोप तिा परामसु कार्ु लाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
२.स्वास्थ्य क्षे त्रको लिगो लवकासका लालग आवश्यक लवलत्तर् श्रोत तिा गाउँ पाललका
स्तररर् लवशे ष कोष जस्तै स्वास्थ्य से वा लवकास कोष र आकस्स्मक स्वास्थ्य से वा
कोषको थिापना गरी सौं चालन ल्याइनेछ।
४.गाउँ पाललका स्तररर् स्वास्थ्य से वा व्यवथिापन सलमलत,स्वास्थ्य अनु गमन तिा गु र्स्तर
सु लनलितता उप सलमलत र स्वास्थ्य सौं थिा सौं चालन तिा ब्यवथिापन सलमलतहरुको
व्यवथिापकीर् क्षमतामा अलभवृ स्द्धगरी स्वास्थ्य सौं थिाको व्यवथिापन सु दृढगररनेछ ।
५. आिारभू त स्वास्थ्य से वालनैःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सौं थिामा
तोलकएकाऔषलिको लनर्लमत आपू लतु गरी लबरामीको सौं ख्यातिा रोगको आिारमा
औषलिको माग आपू लतु सन्तु लन गररनेछ।
६.मलहला, बालबाललका, लकशोरलकशोरी, िललत, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, अशक्त, जेष्ठ
नागररक, आलिु क सामालजक र शैलक्षक रुपमा लवपन्नवगु र अन्य ललक्षत समु हहरुकालालग
लवशेष सामालजक स्वास्थ्य सु रक्षा कार्ु क्रमहरु सौं चालन गररने छ ।
७.गाउँ पाललका क्षे त्रलभत्र रहे का वडा तिा पहुँ च बालहरका बस्तीहरुमा लनैःशु ल्क घु म्ती
स्वास्थ्य लशलवर सौं चालन गरी लवशेषज्ञ से वा बस्ती स्तरवाट पु र्ाु उने छ ।
८. गाउँ पाललका उपाध्यक्ष सौं ग मलहला ति ाावालवाललका पोषर् कोसे ली कार्ु क्रम
सौं चालन गरी पोषर् थिीलतमा सु िार गररने छ ।
९. बराहताल गाउँ पाललका लभत्रका गभु वलत आमाहरुलाई वलिु ङ्ग से न्टरमा सु रलक्षत
सु त्केरी से वा ललन आउिालाग्ने एम्वु लेन्स र्ातार्ात र्खचुमा ५०% भाडा छु टको
ब्यवथिागररने छ ।
१०.सु त्केरी आमालाई घर िै लो सु त्केरी जाच से वा सौं चालनगररने छ ।
११. सरकारी अस्पताल सौं गको सहकार्ु मा सरकारी अस्पतालमा सु त्केरी हुने
आमाहरुलाई लनर्मानुसार २ पटक सम्मको अल्टि ासाउन्ड जाँ चका लालग आवश्यक
सु लविा उपलधि गराइने छ ।
१२.लवलभन्न महामारी र प्रकोप लनर्िर्का लालग गाउँ पाललका लभत्रका रर्लनलतक
थिानहरूमा आकस्स्मक स्वास्थ्य अवथिामा आवश्यक पने औषिी, उपकरर् तिाअन्य
सामाग्रीको जगेडा ९द्यगााभच क्तर्अप०को व्यवथिागररनेछ ।
१३.आकस्स्मक स्वास्थ्य से वाप्रिान गने स्वास्थ्य सौं थिामा कार्ु रत स्वास्थ्यकमी तिा
कमु चारीहरुलाई िप सु लविा प्रिान गररनेछ ।
१४.गाउँ पाललका क्षे त्र लभत्रका ६० वषु मालिका ज्ये ष्ठ नागररकहरुलाई आिारभू त ति
ाालनैःशुल्क स्वास्थ्य से वा घरै मा गई प्रिान गने व्यवथिा गररनेछ ।प्रत्यक वडामा आर्खाँ
सम्विी स्वास्थ्य लशलवर सौं चालन गरी मोलतलबन्िु पत्ता लागेका ज्ये ष्ठ नागररक लाई
लनशुल्क सल्यलक्रर्ाको ब्यवथिापन गररनेछ ।

१५.स्वास्थ्य से वाको न्यूनतम गु र्स्तर कार्म गनु सबै स्वास्थ्य सौं थिामा आवश्यक
स्वास्थ्य उपकरर्, र्लनुचर , पानी, श चालर्, र्ोहर लवसजुनको व्यवथिा गररनेछ ।
१६.आमा र नवजात लशशु को स्वास्थ्यमा सु िार ल्याउनआिारभु त स्वास्थ्य से वा केन्द्र र
सामु िालर्क स्वास्थ्य इकाइु प्रसु लत केन्द्रमा ९द्यष्चतजष्लन ऋभलतभच०को लवस्तार गनु
लवशेष पहलगररनेछ ।
१७.स्वास्थ्य से वामा अलिकतमु् उपर्ोग र सहभालगता बृस्द्ध गनु से वाग्रहीको व्यवहार
पररवतुन कालालग चे तनामू लक कार्ु क्रमहरु सौं चालन गररनेछ ।
१८.स्वास्थ्य सु चना प्रर्ालीलाई िप सु दृढीकरर् गरी तथ्यमा आिाररत र्ोजना तजुुमा गरी
प्रभावकारी रुपमा कार्ु न्वर्न गररनेछ ।
१९.स्वास्थ्य कार्ु क्रमको लनर्लमत अनुगमन तिा मू ल्याङकन र लनर्मन गने सौं र्िको
लवकास गरी लागु गररने छ ।
२०.गुर्स्तररर् स्वाथि से वाको सु लनलितता र स्वास्थ्य सु शासन कार्म गनुको लागी
कस्म्तमा बषुमा एक पटक सामालजक ले र्खापररक्षर् सबै स्वाथि सौं थिाबाट गराईनेछ ।
२१.मलहलाहरुको सु रलक्षत मातृत्व तिा प्रजनन स्वास्थ्यको अवथि ाालवश्ले षर् गरी
अवाश्यकता अनुसार मलहला केस्न्द्रत कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
२२.गभु वलत र २ बषु मू नीका बच्चाका आमाहरुको पोषर्को थिीलत सु िार गनु पोषर्
केस्न्द्रत लवशेष कार्ु क्रम सन्चालन गररनेछ।
२३.स्वास्थ्य सौं थिामा जस्न्मने बच्चाहरुलाई अलनवार्ु रुपमाजन्म प्रमार् पत्रउपलब्ध गराई
पलञ्जकरर् लवलिसौं ग जोलडनेछ ।
२४.र्खोप एवौं पोषर् बृस्द्ध अनु गमनव्यबस्थित रुपमा सौं चालन गररनेछ ।
२५.लपछलडएको वगु तिा समु िार्का िललत, जनजालत, मलहला बालबाललका हरुको
लनैःशुल्क तिा आिारभू त स्वास्थ्य से वाको सु लनलितता गनु सामालजक पररचालन,सचे तना
तिा प्रोत्साहन कार्ु क्रमको व्यवथिा गररनेछ ।
२६.प्रभावकारी स्वास्थ्य से वा प्रविु नका लालग नमु नागाउँ , नमु ना वडा, नमु ना स्वास्थ्य
सौं थिा, अलभर्ान शुरुगरर क्रमबद्ध रुपमा लबस्तार गररने छ ।
२७.सामु िार्ीक स्वास्थ्य इकाइ तिा आिारभू त स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा क्ष्लतभचलभत को
पहुँ चलबस्तार गरर स्वास्थ्य सौं थिाहरुबाट नै इलस्ष्लभ चभउर्चतष्ललन लाई लबस्तार तिा
लनर्लमत गररनेछ ।स्वास्थ्य से वाको अलभले र्ख ति ााप्रलतवे िनलाई ब्यवस्थित तथ्यपरक र
समर्वद्ध गनु लविु लतर् स्वास्थ्य सु चना प्रर्लीको सु दृलढकरर् सािै त्रै मालसक सलमक्षा
कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।
२८. लविालर् स्वास्थ्य लशक्षा कार्ु क्रम सौं चालन गररने छ ।
२९. स्वास्थ्य आमा समू ह सु िु्लघढीकरर् कार्ु क्रमका सािै सामु िालर्क मलहला स्वास्थ्य
स्वर्ौं से लवकाहरुको ज्ञान लसप तिा क्षमता अलभवृ स्द्ध कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
३०. क्षर्रोग लनर्िर् कार्ु क्रमका लालग लवलभन्न लकलसमका लक्रर्ाकलापहरु सौं चालन
गररने छ ।

३१.मानलसक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यस्क्त, मनोसामालजक अपाङता भएका
व्यस्क्तहरुलाई आिारभु त स्वास्थ्य से वासहज सु लभ र समान पहुच सु लनलित गररने छ र
त्यसका लालग आवश्यक सारु् े त सािन र जनशस्क्तको ब्यवथिापन गररने छ ।
३२. स्वास्थ्य लवमा कार्ु क्रमलाई सवै को पहुचमा ल्याइने छजसको कारर् उपचार र्खचुमा
कलम आउने छ ।
३३.वलिु ङ से न्टरहरुमा आमा घर थिापना गनु पहल गररने छ ।
३४. पाललकामा एम्वु लेन्स सौं चालनका लालग आवश्यक कामको िालनी गरीने छ ।

र्खानेपानी तिा सरसर्ाई ( सुरलक्षत र्खानेपानीमा पहुुचता तिा पूर्ु
सरसर्ाई)
१) गाउँ पाललका क्षे त्र लभत्रका सामु िालर्क लवद्यालर्,सावु जलनक थिल, पानीका मु हान क्षे त्र
आलिमा प्लालरकका झोला, कप जस्ता प्लालरक जन्य र्ोहोरहरु क्रमश लनषेलित गररिै
ललगनेछ ।
२) बड्डीच र बजार क्षे त्रलाई हररर्ाली सलहत सर्ा र स्वच्छ राख्न वृ क्षारोपर् र र्ोहर
लवसु जनको उलचत व्यवथिापन गिै ढल लनकासलाई व्यवस्थित बनाउन जोड गररनेछ
३) िताु भएका र िताु हुन आउने र्खाने पानी र्ोजनामा र्खानेपानी सु रक्षा र्ोजना लागु
गने गरी सु रलक्षत र्खानेपानी उपलब्ध गराउनमा जोड लिइनेछ ।
४) नर्ाँ र्खानेपानी र्ोजनालाई िीगो व्यवथिापनको कार्ु क्रममा जोड लिइनेछ ।
५) र्खानेपानी र्ोजनाका प्लम्बर वा हे रालुको क्षमता लवकासको कार्ु क्रमलाई जोड
लिइनेछ ।
६) समु िार् स्तरमा तिा उपभोक्ता सलमलतलाई पु र्ु सरसर्ाई कार्ु क्रममा जोड लिई
पू र्ु सरसर्ाई वडा लनमाु र्मा जोड लिईने छ ।
७) र्खानेपानीका स्रोत तिा मु हानको सौं रक्षर् र वृ क्षारोपर्को कार्ु क्रममा जोड लिईने छ
।
८) गाउँ पाललकामा भएका र्खानेपानीका मु हान तिा सथौंिा िताु कार्ु क्रममा जोड लिईनेछ
।
९) नमु ना र्खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन भएको ठाउँ मा उपभोक्ता सलमलतहरुलाई र
र्खानेपानी सु रक्षा र्ोजनाको सलमलतहरुलाई अवलोकन भम्रर्को व्यवथिा गररने छ ।
पर्ु टन वन बातावरर् तिा लवपि व्यवथिापन

१. लवपिु्

व्यवथिापन

कार्ु लाई

प्रभावकारी

बनाउन

लवपिु्

व्यवथिापन

कोषको

रकममा वृ लद्द गररनेछ । सङ्घ,प्रिे श एवमु् अन्तर थिानीर् तह, सरकारी तिा गैर
सरकारी सङ्घ सौं थिाबीच समन्वर् गररनेछ ।
२. समु िार्को सहभालगतामा वन तिा जैलवक लवलविताको लिगो सौं रक्षर् गिै वन
पै िावारको

उलचत सिु पर्ोग

र

व्यवथिापन

गररनेछ

। वनको

जलमन र्खाली

नरास्र्खने नीलत ललइनेछ ।
३. बराहताल गाउँ पाललकालाई हररत गाउँ पाललकाको रुपमा लवकास गनु वन कार्ाु लर्
सौं ग समन्वर् गरी जौं गल सौं रक्षर् कार्ु अगाडी बढाईनेछ ।
४. गाउँ पाललका क्षे त्र लभत्रका सामु िालर्क लवद्यालर्, कार्ाु लर्, सावु जलनक थिल
पानीका

मु हान

क्षे त्र

आलिमा

प्लालरकका

झोला,

कप

जस्ता

प्लालरक

जन्य

र्ोहोरहरु क्रमशैः लनषेलित गररौं िै ललगनेछ ।
५. बड्डीच र बजार क्षे त्रलाई हरीर्ाली सलहत सर्ा र स्वच्छ राख्न वृ क्षारोपर् र र्ोहर
लवसजु नको उलचत व्यवथिापन गिै ढल लनकास लाई ब्यवस्थित गररने छ ।
६. गाउँ पाललकामा क्षे त्रमा आश्रर् ललइ रहे का बाढी लपलडतहरुलाई प्रिे श सरकारसौं ग
सहकार्ु आवास व्यवथिापन गररनेछ ।
७. गाउँ पाललकाका

जोस्र्खमर्ु क्त

थिानहरुको

पलहचान

गरी

लवपिु्

सम्विी

सचेतनामु लक कार्ु क्रम सौं चालन गररनेछ ।
८. वनजौं गलमा आगलागी र चोरी लशकार लनर्िर्को लालग सम्वस्ित लनकार्सौं ग
सहकार्ु गरी जनचे तनामु लक कार्ु क्रम गररनेछ ।
९. जोस्र्खमर्ु क्त

थिानमा

तटवि

गनु

गाउँ पाललकाको

स्रोत सािनले

सम्पन्न

गनु

नसलकने र्खालका ठु ला तटविन लगाएतका कार्ु लाइु लवलभन्न सौं ि, सौं थिा, प्रिे श
सरकार र सौं लघर् सरकार सौं ग सहकार्ु गररने छ ।
१०. र्स गाउँ पाललका लभत्र रहे का सामु िालर्क वनको पू वाु िार तिा सौं थिागत लवकास
गरर क्षमता अलभवृ स्द्ध गररनेछ ।
११. बराहताल गाउँ पाललका लभत्र रहे का सामु िालर्क वनबाट प्राप्त हुने राजस्वको लनर्म
अनुसारको रकम गाउँ पाललकामा वु झाउने व्यवथिा गररनेछ ।
१२. पर्ु टन क्षे त्र लवकासका लालग बराहतालमा अवस्थित भे री नलिमा सिालवत क्षे त्र
अनुगमन गरर वोलटङ सौं चालन गररने छ ।
१३. सर्ा सु न्दर र पलालरक रलहत गाउँ पाललका बनाउने लतर उन्मुर्ख गररने छ ।
१४. बजार लभत्रको कुइने र नकुइने र्ोहोर छु ट्याइ पाललकाले तोकेको क्षे त्रमा मात्र
र्ोहोर र्ाल्न पाईने छ ।

१५. होम स्टे सौं चालनमा प्रोत्साहन गररनेछ ।
सौं थिागत क्षमता

तिा सु शासन सौं ग सम्विीत नीलत

नवनिय अिुशासि तफा
१.

िरबन्दी

अनुसार

एवम

प्रस्तालवत O&M

Survey अनुसार

जनशक्ती

ब्यबथिापन गररनेछ ।
१.

भु क्तानी प्रर्ाली लाइ सरलीकरर् ,सहजीकरर् गनु: वडा सलचव, प्रालवलिक
र उपभोक्ता सलमलतलाइ ले र्खाकन सम्बिी अनुलशक्षर् कार्ु क्रम सचालन गनु
आवश्यक बजे ट लबलनर्ोजन गररनेछ ।

१. कमु चारीलाइ

प्रोत्साहन

कार्ु क्रम :कामको

चापको

कारर्

लनर्लमत

कार्ाु लर्

समर्मा मात्र नभइ अलतररक्त समर् लबहान साँ झ सावु जलनक लबिाको समर्मा
समे त कार्ु गनुु पने भएकाले श्रमको मु ल्य अनुसार आन्तररक श्रोत बाट ब्यहोने
गरी प्रोत्साहनको ब्यबथिा गरीनेछ ।
१.

बजेट लबलनर्ोजन सम्बिमा सीमा :सानो रकमका टु क्रे आर्ोजना िे रै हुँ िा
आर्ोजनको प्रभावकाररता तिा कार्ाु न्वर्नमा चुन ती सृ जना हुने हुँ िा कम्तीमा रु.
५००,००० ।सम्मका आर्ोजनामा बजे ट लबलनर्ोजन गरी िोरै गुर्स्तररर्

आर्ोजना

लनिाु रर् गररनेछ ।
१. कार्ु क्रम

लबतरर्मु र्खी भन्दा उत्पािनमु लक एव रोजगारमु लक आर्ोजना छनोट

गररने छ।
१. आन्तररक श्रोत अलभवृ लिु

गनु गाउँ पाललका अलिकार क्षे त्र लभत्र राजश्वको िार्रा

लबस्तार तिा कर प्रर्ालीमा समसामलर्क सु िार गररनेछ ।
१.

लबलतर् उतिाु लर्त्व

आलिु क अनु शासन पालना गने गरी सबै भु क्तानी ललने

से वाग्राहीहरु लाइ जनचे तनाजागरर् सौं चालन गररने छ ।
१.

बेरुजु र्छ्य ट सम्पररक्षर् तिा लबगतमा भएका पे स्श्क बेरुजु तिा अन्य
बेरुजुहरु समर्मा नै र्छ्य ट गने गरी कार्ु र्ोजना तर्ार गनुु पने । सािै
आगामी लिनमा बेरुजु र्छ्य ट नगने कमु चारी र्मु तिा सथिाहरुलाइ कारवाही
प्रलक्रर्ा अगाडी बढाईनेछ।

१. सावु जलनक र्खचुलाई लनर्लमतता लमतस्व्यर्ता , कार्ु िक्षता , प्रभावकारी र

औलचत्यतताका आिारमा व्यवस्थित गररने छ ।

११. आन्तररक लनर्िर् प्रर्ालीलाई िप व्यवस्थित गराईनेछ ।
११. बालषुक र्खररि गु रुर्ोजना तर्ारी गरी र्खररि प्रकृर्ा लाइ ब्यवस्थित बनाईनेछ ।
११. गाउँ पाललका चालू तर्ुका बजेट लशषु क अनुसारको प्रस्तालवत राजश्व बाँ डर्ाँ डबाट

र आन्तररक आर् बाट ब्यहोने गरी चालू र्खचु लशषुकको बजेट सलग्न गरी पे श
गररननेछ।
११. से वा ग्रालहहरुलाई से वा प्राप्त गनु लाग्ने समर्को लसमा तोलक तोलकएको समर्मा

से वा प्रिान गररनेछ ।
११. गाउँ पाललका तिा सबै वडा कार्ाु लर्हरुको अलभलेर्ख ब्यबथिापन गनु लबिु् र्ु लतर्

अलभलेर्ख ब्यबथिापन गररनेछ ।
११. आलिु क बषु सलकएको एक मलहनामा गररएका सम्पु र्ु कामहरुको बालषुक सलमक्षा

गररने छ ।
११. टोल लबकास सौं थिाहरुको गठन गरर समु िार्को लबकास कार्ु मा त्यस्ता

सौं थिाहरुलाई

सलक्रर् गराईनेछ ।

११. पाललका लभत्रका सम्पु र्ु लस लस क्यामरा जडान गरर त्यसको प्रत्यक्ष अनुगमन तिा

लनर्िर् कार्ु पाललकाले गनेछ ।
११. भु क्तानी प्रर्ालीलाइ सहजता ल्याउन र्सै आ.व. िे स्र्ख पू र्ु रुपमा लविु् र्ु लतर्

भु क्तानी प्रर्ाली ( EFT ) लागु गररनेछ।
सू चना तिा सौं चार तर्ु
१. गाउँ पाललका बाट प्रिान गररने से वा र सु लविाको बारे मा नागररकहरुलाई जानकारी
गराउन नागररक वडा पत्र, र्ोजना लकताव प्रकालशत
र नागररकको से वा
सु लविाको लालगहे िडे स्कको थिापना, वा नागररक सहार्ता कक्ष थिापनामा जोड
लिईनेछ ।
२. सू चना प्रलवलिमा लवशे षतैः मलहला, िललत, जनजाती, लवपन्न वगु, अपाङ्ग एवमु्
ग्रामीर् तिा लवकट क्षे त्रका अन्य समु िार् समे तको पहुँ च बढाउन लवशे ष
अवसरहरू उपलधि गराइनेछ ।
३. गाउँ पाललकालवलभन्न गलतलवलिहरुलाई लडलजटलाईजेसन गररनेछ ।
४. व्यस्क्तगत घटनािताु तिा सामालजक सु रक्षा व्यवथिापन सू चना प्रर्ालीलाई वडा
स्तरबाट अनलाईन माध्यमबाट कार्ु न्वर्नमा ल्याइनेछ र उक्त प्रर्ाली प्रर्ोगका
लालग वडा सलचवहरुलाई आवश्यक ताललम सौं चालन गररनेछ ।
५. सू चना प्रलवलि क्षे त्रलाई प्रोत्सालहत गनुको लालग प्रत्ये क शार्खामा Extension
र्ोनलाईन से वाको व्यवथिा लमलाइनेछ ।

६. गाउँ पाललकाले ५ वषु लभत्र गरे को कामको अलभलेर्खाङ्कन गनु लभलडर्ो डकुमे न्टिी
बनाईने छ ।
७. गाउँ पाललकाको प्रशासनीक कार्ु लाई लछटो छररतो र प्रलवलि मै त्री बनाउन लवलभन्न
शार्खामा Technology लवस्तार गररने छ ।
८. गाउँ पाललकाको प्रत्ये क वडाहरुमा िु ई वडा ईन्टरने ट से वा सौं चालनमा ल्याई
वडाका सवै कार्ु अनलाईन मार्ुत गररनेछ ।
९. सू चना प्रलवलिको माध्यमबाट ज्ञानमा आिाररत उद्योगहरको थिापना गरी रोजगारीमा
अलभबृस्द्ध गररनेछ ।
१०. सू चना प्रलवलि क्षे त्रको लवकासका लालग सू चना प्रलवलिको क्षे त्रमा सौं लग्न व्यस्क्त,
सावु जलनक क्षे त्रका सौं थिाहरू, लशक्षर् सौं थिाहरूलाई प्रोत्सालहत गिै ललगने छ। सािै
गैरआवासीर् नेपाली तिा प्रिे श, सौं घ र अन्य सौं घ सौं थिाहरुसौं गको साझे िारी
अलभवृ स्द्ध गररनेछ ।
सभाका अध्यक्षज्यू ,
सभाका सदस्यज्यू हर,
अव म र्स गाउँ पाललकाको समग्र बजेटको बारे मा प्रस्तु त गनु गइरहे को छु ।
८. आगामी आलिु क वषु को लनलत कार्ु क्रम र बजे ट तजुु मा गिाु मै ले र्ो वषु सम्म
हाँ लसल भएका उपलस्धिहरु सौं थिागत गिै जनप्रलतलनिमू लक लोकतास्िक पद्धलतबाट
नेपाली नागररकले र्खोजे को से वा, चाहे को लवकास र पररकिना गरे को समतामू लक
समाजको लनमाु र् गने प्रर्ालीबाट लनिे लशत हुँ िै समाजवाि उन्मुर्ख उिीर्मान
गाउँ पाललकाको रुपमा थिालपत गनु र्ो बजेट केस्न्द्रत गरे को छु ।
९. बजेट तजुुमा गिाु मै ले मू लत: नेपालको सौं लविान रकानू नहरु, नेपाल सरकार तिा
प्रिे श सरकारको नीलत, कार्ु क्रम तिा बजेट वक्तव्य, लवलनर्ोजन लविे र्क,२०७८ को
लसद्धान्त र प्रािलमकता, लनलमु त लवलवि कानुनहरु, गाउँ कार्ु पाललकाका लनर्ु र्हरु तिा
िीगो

लवकास

लक्ष्यलाई

मु ख्य

आिार

बनाएको

छु

।सािै ,

लवलभन्न

क्षे त्रका

सरोकारवालाबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपू र्ु सु झावलाई समे त बजेट लनमाु र् गिाु
लवशेष ध्यान लिएकोछु ।
१०.

थिानीर्

सरकारको

आन्तररक

स्रोत,

ने पाल

सरकार

र

प्रिे श

सरकारबाट

हस्तान्तररत अनु िान तिा राजस्व बाँ डर्ाँ डलाई मु ल आिार मानी र्ो बजेट तिा

कार्ु क्रम तजुुमा गरे को छु । सािै ,र्स बजेटमा गाउँ पाललकाको आफ्नो क्षे त्रालिकारलभत्र
कर तिा गै र कर राजस्व पररचालन र व्यवथिापनलाई प्रािलमकतामा रार्खे को छु ।
११.अनुत्पािक तिा अनावश्यक र्खचु घटाउने, पुँ जीगत बजे टको अौं श बढाउने र चालु
र्खचुमा लमतव्यलर्ता ल्याउने गरी बजे ट प्रस्ताव गरे कोछु । सािै कार्ु क्रमको छन ट,
सािन

स्रोतको

बाँ डर्ाँ ड

र

लवलनर्ोजनमा

िे स्र्खने

िोहोरोपनलाई

न्यू नीकरर्

गनु

प्रशासलनक तिा प्रालवलिक क्षमता,स्रोत तिा लवलनर्ोजनका वीचमा सन्तु लन कार्म हुने
गरी स्रोत व्यवथिापन गने व्यवथिा लमलाएकोछु ।
१२ र्स गाउँ पाललकाको थिार्ी केन्द्र लनिाु रर् भइसकेकाले गाउँ पाललकाको प्रशासलनक
भवन लनमाु र् साझे िारीका लालग बजेटको ब्यवथिा गरे को छु सािै लवगतको बषु जस्तै
अध्यक्ष सौं ग आर् आजुन कार्ु क्रम र मलहला सौं ग उपाध्यक्ष कार्ु क्रमलाई लनरन्तरता
लिएको छु ।

सभाका अध्यक्षज्यू ,
सभाका सदस्यज्यू हर,
१३. अव म आगामी आलिु क वषु २०७९/०८०को वजे टका उद्दे श्य तिा प्रािलमकता प्रस्तु त
गने अनुमलत चाहन्छु । बजे टका उद्दे श्यहरु लनम्न अनुसार रहे का छनु् ।
 कृलष लशक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी उत्पािनमा बृस्द्धगने, गुनस्तररर् लशक्षा प्रिान
गरी शैलक्षक क्षे त्रमा आमु ल पररवतु न गने , आम नागरीकहरुको स्वास्थ्य उपचारमा
सहर्ोग गिै सबै बराहतालबासीको स्वास्थ्यमा प च
ौं बढाउने ।
 लवद्यालर्

भवन,वडा

तिा

गाउँ पाललका

भवन,

सामु िालर्क

भवन,

स्वास्थ्य

सौं थिाहरुको भवन, आमा समु हका भवन, सामु िालर्क भवन तिा अन्य भवनहरुको
लनमाु र् गने ।
 लसौं चाइ नपु गेका जग्गाहरुमा लसौं चाइको सु लविा पु रर्ाई थिानीर् उत्पािनमा बृस्द्ध गने
 र्खानेपानी नपु गेका वडाहरुमा र्खानेपानी पु र्ाु उने र एक घर एक िारा कार्ु क्रम
सौं चालन गरर बराहताल बासीहरुलाई शुदि र्खानेपानी उपलधि गराउने ।
 प्रतेक वडाहरुमा ईन्टरनेट र सौं चारको प्रर्ोग बढाउिै लै जाने ।
 रालरर् लविु त लाइनलाई लवस्तार गिै

लविु त नपु गेको थिानहरुमा लविु लतर् से वा

उपलब्ध गराउने र लविु त लाईन नपु गेका वस्तीहरुमा स र् उजाु बाट बराहताल
गाउँ पाललका उज्यालो बनाउने ।

 लवलभन्न आर् आजुनका कार्ु क्रम सौं चालन गरर थिानीर् रोजगारीमा बृस्द्ध गने ।
 शैलक्षक वे रोजगारीहरुलाई लवलभन्न आर् र लसपमु लक ताललम प्रिान गिै वे रोजगारी िर
घटाउने ।
 सौं थिागत शुसासन कार्म राख्न्न्ने र्खालका कार्ु क्रम सौं चालन गने ।
 बराहताल गाउँ पाललकामा रहे का लवलभन्न िालमु क प्रर्टलकर् थिल भाषा भे षभु सा र
सौं स्कृतीको सौं रक्षर् गने ।

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सम्मानित सदस्यज्यू हर,
१४. अव म चालु आनथाक विा २०७८/०७९ को आय व्ययको यथाथा स्स्थनत प्रस्तुत
गिा चाहन्छु ।
आलिु क वषु २०७8/०७9 को सौं शोलित आर् अनुमान रु. 67 करोड 99 लार्ख 6
हजार तीन सर् ते तीस मात्र (67,99,06,333.00)

मध्ये बाट 2079 असार १० गते

सम्म 55 करोड 61 लार्ख 7 हजार तीन सर् सत्सठ्ठी प्राप्त भएको छ । र्स
आ.ब.मा हाल सम्म 36 करोड 96 लार्ख ७ सर् उन्नाईस कुल लवलनर्ोलजत बजेट
मध्ये चालु र्खचु 26 करोड 27 लार्ख 20 हजार सात सर् उनानव्वे र पूँ लजगत र्खचु
10

करोड

68

लार्ख

८६

हजार

न

सर्

उन्तीस

भएको

छ

जुन

कुल

लवलनर्ोलजतरकमको 55.01 प्रलतशत हुन आउँ छ । चालु आ.बको क्षे त्रगत र्खचु को
लववरर् तिा प्रगलत िे हार्बमोलजम रहे को छ ।

चालु आ.ब.को क्षेत्रगत खचा नववरण
क्षेत्र/उप क्षेत्र

लवलनर्ोजन

र्खचु

र्खचु (%)

म ज्दात

लस.नौं.
१

आनथाक नवकास

५,५०,२८,५००

३,२७,११,२२३

५९.४४

२,२३,१७,२७७

१

कृलष

१,७७,७२,५००

९३,७७,६९१

५२.७७

८३,९४,८०९

२
३
४
५

उद्योग
सहकारी
लवत्तीर् क्षेत्र
जलश्रोत तिा लसौंचाई

३६,५०,०००
४,५०,०००
५,६५,०००
२,८६,५०,०००

२४,४१,६२५
४,०२,८३०
०
१,८५,००,०२९

६६.८९
८९.५२
०
६४.५६

१२,०८,३७५
४७,१७०
५,६५,०००
१,०१,४९,९७१

६
७

पशुपन्छी लवकास
भूलम व्यवथिा

८
२
१
२
३
४

आपूलतु
सामानजक नवकास
लशक्षा
स्वास्थ्य
र्खानेपानी तिा सरसर्ाई
भाषा तिा सौंस्कृलत

५
६

लैंलगक समानता तिा
सामालजक समावेशीकरर्
र्ुवा तिा र्खेलकुि

७

जनसौंख्या तिा बसाईसराई

८

सामालजक सुरक्षा तिा
सौंरक्षर्
पूवााधार नवकास

३
१
२
३
४
५

र्ातर्ात पूवाु िार
भवन, आवास तिा सहरी
लवकास
उजाु
सम्पिा पूवाु िार
लबज्ञान तिा प्रलबलि

६
४
१

पुनलनमाु र्
सुशासि तथा
अन्तरसम्बस्ित
क्षेत्र
शास्न्त तिा सुव्यवथिा

२

तथ्याौं क प्रर्ाली

३
४

गररबी लनवारर्
श्रम तिा रोजगारी

५

अनुगमन तिा मूल्याौं कन

६
५
१

प्रशासकीर् सुशासन
कार्ाु लर् सञ्चालन तिा
प्रशासलनक
कार्ाु
लर् सञ्चालन तिा
प्रशासलनक
जम्मा

३३,४१,०००
५,००,०००

१९,२९,९००
५९,१४८

५७.७६
११.८३

१४,११,१००
४,४०,८५२

१,००,०००
३२,६२,०७,०००
२१,०६,२०,०००
५,९३,७६,०००
२,६४,४१,०००
५७,२४,०००

०
१९,९३,५५,६९८.८५
१३,१०,५६,४२२.८४
२,९५,८२,४४३.९४
१,९४,५१,५८५.६६
१७,४३,८००

०
६१.११
६२.२२
४९.८२
७३.५६
३०.४६

१,००,०००
१२,६८,५१,३०१.१५
७,९५,६३,५७७.१६
२,९७,९३,५५६.०६
६९,८९,४१४.३४
३९,८०,२००

१७,८०,०००

६,५८,९६६

३७.०२

११,२१,०३४

१९,५०,०००

१५,३५,५६४

७८.७५

४,१४,४३६

१,००,०००

०

०

१,००,०००

२,०२,१६,०००

१,५३,२६,९१६.४१

७५.८१

४८,८९,०८३.५९

९,३५,१८,०००

३,७३,९४,१५०.५५

३९.९९

५,६१,२३,८४९.४५

५,०३,६०,०००
३,३०,००,०००

२,१७,७१,६९८.०५
१,१२,९९,५२४

४३.२३
३४.२४

२,८५,८८,३०१.९५
२,१७,००,४७६

३४,९८,०००
४३,६०,०००
१२,००,०००

५,४६,९८९
१७,१३,५७२
१०,७६,०१०

१५.६४
३९.२९
८९.६७

२९,५१,०११
२६,४६,४२८
१,२३,९९०

११,००,०००
१,७५,४९,०००
२५,०००

९,८६,३५७.५०
२४,८२,०६५
२५,०००

८९.६७
१४.१४
१००

१,१३,६४२.५०
१,५०,६६,९३५
०

१९,००,०००

१५,९८,०६५

८४.११

३,०१,९३५

१,००,०००
१,४१,४४,०००

०
०

०
०

१,००,०००
१,४१,४४,०००

६,८०,०००

३,१७,१००

४६.६३

३,६२,९००

७,००,०००
१७,९५,४४,१३३
१७,९५,४४,१३३

५,४१,९००
९,७६,६४,५८१.९८
९,७६,६४,५८१.९८

७७.४१
५४.४
५४.४

१,५८,१००
८,१८,७९,५५१.०२
८,१८,७९,५५१.०२

६७,१८,४६,६३३

३६,९६,०७,७१९.३८

५५.०१

३०,२२,३८,९१३.६२

सभाका अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यू हर,
अव म आगामी बषुमा गाउँ पाललकाले कार्ाु न्वर्न गने प्रमु र्ख कार्ु क्रम तिा लबलनर्ोजन
प्रस्तु त गनु चाहन्छु ।आगामी वषु मा सघीर् सरकारबाट प्राप्त हुने लवत्तीर् हस्तान्तरर् तर्ु
समानीकरर् अनु िान 11 करोड 30 लार्ख, सशतु अनुिान तर्ु 26 करोड ४३ लार्ख,
समपु रक अनुिान 1 करोड लवशे ष अनुिान 2 करोड गरी जम्मा 40 करोड 73 लार्ख
प्रिे श सरकारबाट प्राप्त हुने लवत्तीर् हस्तान्तरर् तर्ु समानीकरर् अनुिान 1 करोड 13

लार्ख ६३ हजार, सशतु अनुिान तर्ु 6 करोड 25 लार्ख पचास हजार , समपु रक
अनुिान 1 करोड लवशे ष अनुिान 60 लार्ख गरी जम्मा 8 करोड ९९ लार्ख १३ हजार
गरी कुल जम्मा लवत्तीर् हस्तान्तरर् रु.49 करोड ७२ लार्ख तेह्र हजार रहे को छ ।
आन्तररक राजश्व, राजश्व वाँ डर्ाँ ड, नगि म ज्दात समे तको कुल 12 करोड 99 लार्ख
25 हजार छ सर् तेईस गरी जम्मा आर् अनुमान 62 करोड ७१ लार्ख ८ हजार ६
सर् तेईस गरे को छु ।
अनुसुची-1
आय अिुमाि
क्र.स. राजश्व

आम्दािी शीिाक

नश.ि.

को यथाथा
आन्तररक राजश्व

1

आ.व. 207७/७८

आ.व. 2078/७9

आ.व. 2079/80

को सं शोनधत

को अिुमानित

अिुमाि

2669368.00

3100000.00

3

घरजग्गा रलजरिसन
11411 बाँ
शुल्क
डवाँ ड भइ प्राप्त

0

0

4

हुने मूल्यअलभबृ स्द्ध
11421 कर
बाँ डवाँ ड भइ प्राप्त

83025808.35

९५७६२०००.00

7113609.29

8060000.00

2

11315

5

14157

6

14153

7

हुने मूल्यअलभबृस्द्ध
कर
बाँ डर्ाँड भइ प्राप्त
िहत्तर वहत्तर

10
11

13315

12

13311

8
9

लवशेष अनुिान

14

लवत्तीर्
13312 समानीकरर्
सशतु अनुिान
अनुिान
13316 समपु रक अनुिान

15

13315

13

17

500000.00

बाँ डवाँ ड भइ प्राप्त
11556 हुने
वन
रोर्ल्टी
बाँ डवाँ
ड भइ
प्राप्त
हुने सवारी सािन
13311 कर
लवत्तीर्
13312 समानीकरर्
सशतु अनुिान
अनुिान
13316 समपु रक अनुिान

लवशेष अनुिान
बैं क म ज्दात
जम्मा

3700000.00

११६००४०००.00
3000000.00
450000.00

३००७८०९.00

१२४१६२३.00

104300000.00

१०७२००0००.00

242691000.00

283344०००.00

११३००००००.00
264300000.00

६६०००००.00

10000000.00

6000000.00

२४९०००००.00

20000000.00

10253000.00

११३६३०००.00

११३६३०००.00

12985790.00

3043००००.00

62550000.00

5217095.00

११५०००००.00

10000000.00

1775529.12

२५०००००.00

6000000.00

55000000.00

92139824.00

5000000.00

531031199.76

679906333.00

627108623.00

अव म आगामी बषुमा गाउँ पाललकाले कार्ाु न्वर्न गने प्रमु र्ख कार्ु क्रम तिा लबलनर्ोजन
गरे को बजेट सभामा प्रस्तु त गनु चाहन्छु ।आगामी वषु चालु तिा प्रशासलनक र्खचु का
लालग रु. 11 करोड 12 लार्ख पचास हजार लवलभन्न लवषर्गत शार्खाहरुलाइ 1 करोड
93 लार्ख 58 हजार ६ सर् तेइस, वडा कार्ाु लर् तर्ु 5 करोड रुपै र्ा लवलभन्न
सु चकका आिारमा लवलनर्ोजन हुने गरी व्यवथिा गरे को छ ।
त्यसै गरी आगामी आ.ब.मा गाउँ पाललकाको प्रशासलनक भवन लनमाु र्का लालग रु. 1
करोड रुपै र्ा लवलनर्ोजन गरे को छु ।
सौं घीर् र प्रिे श सरकारको सहलगानीमा सडक लनमाु र्का लालग रु. 1 करोड 67 लार्ख
वजेट लवलनर्ोजन गरे को छु

।आ.ब. 2079/80

व्यर् अनु मानको साराौं स तपलशल

बमोलजमको अनुसुचीमा उल्ले र्ख गनु चाहान्छु ।
अिुसुची-2
व्यय अिुमाि सारां स
आ.व.

आ.व. 207७/७८

2078/७9

को यथाथा
क्र.स.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

सं शोनधत अिुमाि

र्खचु अनु मानको लववरर्
चालु र्खचु तिा प्रशासलनक समेत
लशक्षा शार्खा
स्वास्थ्य शार्खा
पशु लवकास कार्ुक्रम
कृलष लवकास कार्ुक्रम
बहुक्षेत्रीर् पोषर् कार्ुक्रम
मलहला बालबाललका कार्ुक्रम
सहकारीसँग कार्ुक्रम
उद्यम लवकास
वडागत लवतरर् पूजीगत
वडागत लवतरर् चालु
सवारी सािन र्खररि
उपाध्यक्षसँग मलहला कार्ुक्रम
अन्य सौंघसौंथिा साझेिारी
गाउँ पाललकका अन्य िालर्त्वहरु
गाउँ पाललका भवन लनमाुर्
सौंघीर् सरकार समपुरक साझेिारी
प्रिे श सरकार समपुरक साझेिारी
गाउँ पाललका लवलभन्न पूँलजगत कार्ुक्रम
सौंघीर् सरकारका सशतु अनु िानका
कार्ुक्रम
सौंघीर्
सरकारका
समपुरक
अनु िानका कार्ुक्रम

को

92562994.79
1566753.00
2087445.00
1354323.00
3287073.00
0
407100
100000000.00
7350000.00
2000000.00
0

आ.व. 2079/80
को अिुमाि

86269809.00

111250000.00

1200000.00
3400000.00
3000000.00
3000000.00

९६५८६२३.00
३००००००.00
२००००००.00
२००००००.00
५०००००.00
१००००००.00
७०००००.00
५०००००.00
45000000.00
5000000.00
6500000.00
2500000.00
6000000.00
६००००००.00
१०००००००.00
१०००००००.00
६७०००००.00
२०००००००0.00

1000000.00
500000.00
500000.00
50000000.00
5000000.00
2000000.00
6600000.00
11500000.00
0

283344०००.00
222244367.66

264300000.00
6600000.00

0.00

10000000.00

सौंघीर् सरकारका लवशेष अनु िानका
कार्ुक्रम
प्रिे श सरकारका लवलभन्न सशतु
अनु िानका कार्ुक्रम
प्रिे श
सरकारका
समपुरक
अनु िानका कार्ुक्रम
प्रिे श सरकारका लवशेष अनु िानका
कार्ुक्रम
गाउँ पाललका लवलभन्न कार्ुक्रमहरु
जम्मा

23
24
25
26
27

24900000.00
6000000.00

20000000.00
30430000.00

12648034.00

62550000.00
11500000.00

5217095.00

10000000.00
2500000.00

1775529.12
458500714.60

6000000.00
5950000.00

146662524.00
679906333.00

627108623.00

सभाका सम्मानित अध्यक्ष महोदय,
सभाका सदस्यज्यू हर,
अन्त्यमा,

हामी

जनताको

लवस्वासका

कारर्

जनता

कै

से वा

गनुका

लालग

र्स

गाउँ पाललकामा लनवाु लचत भएका छ ौं हाम्रो मु ख्य ध्यान नै बराहताल गाउँ पाललकाको
लवलभन्न क्षे त्रको लवकासमा केस्न्द्रत हुने र बराहताल गाउँ वासीहरुलाइ सु शासनको अनुभुती
गने,बराहतालका जनताले अन्तर आत्मा िे स्र्ख नै हाम्रो थिानीर् सरकार हाम्रो अलवभावक
हो भन्ने कुराको महसु स गराउने र्खालका कृर्ाकलापहरु सौं चालन गने प्रलतवद्धता व्यक्त
गिु छ ौं ।
र्ो

बजे टको

थिालपत

गरी

कार्ाु न्वर्नमा
स्वशासन

नागररक
र

सहभालगतालाई

जनताद्वारा

शासनको

नागररकको
चररतािु

अलिकारको

गरी

जनताप्रलत

रुपमा
पू र्ु

लजम्मे वारपू वुक भू लमका लनवाु ह गने कार्ु मा बराहताल गाउँ पाललका प्रलतवद्ध छ ।
र्ो बजे ट तजुु माका लालग मागु िशु न गनुु हुने गाउँ पाललका अध्यक्ष,गाँ उकार्ु पाललकाका
सिस्य

ज्यु हरु,

लवषर्गत

सलमलत,गाउँ सभाका

सिस्यहरु,लवलभन्न

राजनीलतक

िल,रारिसे वक कमु चारी,लनजी क्षे त्र,सहकारी क्षे त्र र नागररक समाजका व्यस्क्तत्वहरु तिा
ब लिक व्याक्तीहरुको प्राप्त सु झाव,सहर्ोग र सल्लाहप्रलत हालिु क आभार प्रकट गिु छु
।
अन्त्यमा,समृ द्ध गाउँ पाललका लनमाु र् गने

अलभभारामा सबै पक्षको अपनत्व र पू र्ु

सहर्ोग प्राप्त हुने लवश्वास ललएको छु । सािै ,मु लुक लभत्र र वालहर रहनु भएका सवै
नेपालीलाई समृ द्ध बराहताल लनमाु र्को हाम्रो सरकारको महान र्ात्रामा सहभागी हुन
आब्हान गिु छु ।
िन्यवाि !

लक्ष्मी पु न
बराहताल गाउँ पाललका

