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गाउँसभाका स�मा�नत सभा�य� महोदय,

उपि�थत गाउँसभाका सद�य�यूह�,�मुख �शासक�य अ�धकृत, गाउँपा�लकाका कम�चार�ह�, 
प�कार�यूह� एवं उपि�थत स�पूण� महानुभावह�,

मानु रोपेर मुर� उ�जाउने यो �य�त अषाढको म�हनामा, आ�नो मह�वपूण� कामलाई छोडेर 

हाल यस िज�लामा भएको लकडाउन र वषा�यामको अ�वरल पानीमा प�न क�ठन र 

सं�ष�पूण� या�ा पार ग�र यस ग�रमामय गाउँसभामा उपि�थत हुनुहुने स�पूण� सभाका 

सद�य �यूह�मा म मेरो �य�तीगत र यस बराहताल गाउँपा�लकाको तफ�बाट हा�द�क 

�वागत गद� सभा संचालन दे�ख स�प�न नहु�जेल स�म यहाँको स��य सहभा�गता रहने 

छ भ�ने पूण� आशा गरेको छु ।

को�भड-१९ नामको कोरोना भाइरसको प�हलो र दो�ो लहरवाट �व�व�यापी महामार�ले 
�सज�ना गरेको चुनौतीपूण� प�रि�थ�त र ब�दाव�द� बीच सामािजक र भौ�तक दुर� कायम 
रा�दै को�भड-१९ महामार�ले सृजना गरेको हा�ो जीवन कालकै सवा��धक चुनौ�तपूण� 
प�रि�थतीको सामनागदै बराहताल बा�सको जीवन र�ा गन� अथ�त�� ग�तशील तु�याई 
गाउँपा�लकाको चौथ�प� �वकास गन� स�क�छ भ�ने �ढ �व�वासकासाथ नेपालको सं�वधान 
वमोिजम ग�ठत �थानीय सरकारको तफ�बाट आज आ�थ�क वष� २०७८/०७९ को �न�त यस 
स�मा�नत सभा सम� पेश गन� गइरहेको छु ।

1. सव��थम, संघीय लोकताि��क गणत�� सं�घय शासन �णाल� समावे�शता धम� 
�नरपे�ता,सामािजक �यायका ला�ग भएका जनआ�दोलन,जनयु�द र कणा�ल� �देश 
�थापनाको ला�ग आ�नो िजवनको ब�लदानी �दनुहुने महान श�हदह� ��त हा�द�क 
��धा�जल� �य�त गद�छु । �त आ�दोलनको नेतृ�व गनु�हुने अ�जह�ह� ��त उ�च स�मान 
�कट गन� चाह�छु । 

2. को�भड-१९ को प�हलो र दो�ो लहरकै कारण �व�वभर संकट पैदा हुनुका साथै 
उ�ले�य �पमा जनधनको ��त भइ मान�वय संकट पैदा भएको छ ।संकमण 
रोकथाम, �नय��ण र उपचारकाला�ग ग�रएको अथक �यासका वावजुद ठूलो सं�यामा 
नपाल�ले �यान गमाउनु परेकोछ भने अ� लाखौ सं��मत छन् । यस माहामार�बाट 
देश �भ� र देश बा�हर आ�नो अमु�य िजवन गुमाउनु हुने नेपाल� तथा अ�य 
�म�रा��का नाग�रकह� ��त हा�द�क ��दा�जल� �य�त गद� शोकाकुल प�रवारजन��त 
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ग�हरो समवेदना �य�त गद�छु । सं��मत भइ उपचारमा रहनु भएका स�पूण� 
�दद�ब�हनी तथा दाजुभाइह�को शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु । 

गाउँसभाका स�मा�नत सभा�य� महोदय,

अब म यस बराहताल गाउँपा�लकाको �न�त यस स�मा�नत सभामा ��तुत गन� अनुमती 

मा�दछु ।

सभाका अ�य��यू,

सभाका सद�य�यूह�,
आ�थक िवकास संग स�व�धीत नीित

पशुप�छी िवकास तफ�

1. पशुपालन माफ�त �थािनय �वरोजगार वृि� गद� पशुप�छीज�य उ�पादनमा पािलकालाई आ�मिनभ�र 

वनाउनुका साथै उ�प�दत पशुज�य व�तुको िनया�त ग�र आ�थक िवकास गन� िनती िलईनेछ । 

2.  तथा उपभोगको मा�यमबाट खा� तथा पोषण सुर�ामा योगदान पुराउन �थािनय तथा रैथान जातका 

कुखुरा, वंगुर र खरी बा�ा लाई �व�धन ग�रनेछ ।

3.  �वसायीक एवमं उ�त जातका पशुप�छी तथा माछापालन र उ� मू�यका प�छीपालन �वसाय लाई 

�ो�साहन ग�र आ�थक िवकाश ग�रनेछ ।

4.  �थानीय �तरमा पशुज�य ब�तुमा आधा�रत साना तथा घरेलु उ�ोग संचालनका मा�यमबाट �थानीय 

रोजगारी सृजनागद� कृिषउपजको बजा�रकरणमा �ो�साहन ग�रनेछ ।

5.  संिघय तथा �देश सरकारको िनती अनु�प कृषक �ो�साहन, पशुबीमा, ज�ता �कसान मै�ी काय��म संघ 

र �देश सरकार संग साझेदारी तथा सहकाय� गरी स�ालन ग�रनेछ । 

6.  पशुप�छीका लािग आव�यक पन� सामा�य �किसमका औषधी, �या�सीन,  लगायतका आधारभूत 

उ�पादन साम�ीको समयमै उपल�धता सुिनि�त ग�रनेछ । 

7.  पशुज�य उ�पादन वृि� गन� पकेट र �लक काय��म स�ालन संचालनको लािग �थलगत अ�ययन तथा 

लागत अनुमान तयार ग�र संघ तथा �देश सरकार संगको पहल तथा सझेदारीमा संचालन ग�रनेछ ।

8.  कम�चारीको �मता अिभबृि� गन�का लािग नयाँ नयाँ �िबिध अनुसारको तािलमको �व�थापन ग�रनेछ 

। 

9.  समय सापे� कृिष �िविधह�को िव�तार र कृषक �तरमा अनुशरणको दरलाई वृि� ग�र उ�पादन तथा 

उ�पादक�व वृि�लाइ �ो�साहन गन� �मता अिभवृि� का काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।

10.  कृिषको �वसायीकरण तथा उ�मिशलता िवकासको मा�यमबाट �ािमण रोजगारी सृजनागद� उ�पादन 

वृि� गन�को लागी कृिष �वसायीकरण काय��म संचालन ग�रनेछ ।

11.  दुध, माछा मासु, अ�डा र उ� मू�यका अ�य पशुज�य उपजमा पकेट �े� �व�धन काय��म स�ालन 

ग�रनेछ ।

12.  �देश र संघ सरकार संगको सम�वय तथा साझेदारीमा पालीका �े�िभ� एक िवशेष उ�पादन �े�, 

बा�ा �ो� के�द, घाँस �ो� के�� र पानीको स�भावना भएका वडा ह�मा  एक वडा एक पोखरी वा 

जलाशय ज�ता काय��म संचालन ग�रनेछ ।
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13.  पशुज�य उ�पादनको  उिचत भ�डारण तथा बजारीकरणमा �व�धन गन�को लािग पालीका �े� िभ� 

स�भा�ताको आधारमा सानो आकारको िच�लग से�टर र पशु संकलन के�दह� िनमा�णलाई 

�ो�साहनग�रने छ । काय��म संचालनको लािग िछमेक� �थानीयतह तथा �देश सरकार संग सम�वय 

ग�रनेछ ।

कृिष िवकास नीित 

1.  जलवायु प�रवत�नका कारण कृिषको उ�पादन तथा उ�पादक�व घ�दै गैरहेको स�दभ�मा जलवायु 

प�रवत�नको असरलाइ �युिनकरण गद� अनुकुलन �ने खालका उपायह� अवल�बन ग�र कृिषको उ�पादन 

तथा उ�पादक�व वृ�ीमा लगानी गन� ।

2.  कृिष ज�य ब�तुह�को िनयिमत उ�पादन तथा सही उपभोगको मा�यमबाट खा� तथा पोषण सुर�ामा 

योगदान पुराउन "एक घर  एक करेसावारी"अवधारणालाइ काया��वयन गन� करेसावारी �थापना तथा 

संचालन काय��मलाइ िनर�तरता �ददै िव�तार ग�रने छ । उ�कृषट करेसावारी �थापनालाइ �ो�साहन 

गन� उपा�य� उ�कृ� करेवारी पुर�कार काय��म संचालन ग�रने छ ।

3.  कृिष उ�पादनको मह�व खा� तथा पोषण सुर�ामा यसको योगदान स�ब�धी सचेतनालाइ वृ�ी गन� 

िव�ालय �तरदेखी नै सचेतना बढाउन िव�ालय �िश�ण काय��म संचालन ग�रने छ ।आगामी पिहलो 

आ व मा क�तीमा एक वडाको एउटा िव�ालयमा यो काय��म संचालन ग�रने छ ।

4.  कृिष ज�य व�तुमा आधारीत घरेलु तथा साना उ�ोगको �थापना तथा संचालन गरी �थानीय �तरमै 

रोजगारी सृजना गद� कृिष उपजको बजारीकरणमा �ो�साहन ग�रने छ ।कृिषमा आधारीत उ�ोगह�को 

�थापनका लागी स�भा�ा अ�ययन गरी िनजी �े�को सहकाय� र सहलगानीमा य�ता काय��मह� 

संचालन ग�रनेछन ।

5.  मल िवउ बेना� िवषादी सु�मत�व तथा कृिष उ�पादनमा ��य� सरोकार रा�े अ�य कृिष सामा�ीको 

समयमै उपल�धताको सुिनि�तता गद� अनुदानका काय��मह� संचालन ग�रने छ ।

6.  कृिष उ�पादनको लागी �सचाइ मु�य पुवा�धार भएको कारण स�भा�ताका आधारमा ठुला तथा साना 

�सचाइका पुवा�धार िनमा�णमा लगानी ग�रने छ । जलवायु प�रवत�नको असरलाइ �युिनकरण गन� सु�खा 

�े�मा वषा�तको पानी संकलन ग�र �योग गन� �लाषटीक पोखरी  ,भुिमगत  पोखरी  ज�ता  पुवा�धार  

िनमा�णमा लगानी ग�रने छ। 

7.  प�रवत�त कृिष �िवधीलाइ कृषक स�म पुराउन तथा कृषकका िव�मान �ािविधक सम�याह�लाइ 

समाधान गद� कृिषको उ�पादन तथा उ�पादक�व व�ी गन� कृिष �सारका िनयिमत काय��ा तथा �मता 

अिववृ�ीका काय��मह� लाइ िनर�तरता �ददै थप काय��म संचालन ग�रने छ । 

8.  कृिषमा या��ी�ककरणको िवकास गरी कृिष उ�पादनको लागताइ कम गद� वजारमुखी उ�पादन �वध�न 

गन� तथा उ�पादक�व वृ�ी गन� कृिषमा �योग �ने य�� तथ उपकरणह� लागत सहभागीतमा अनुदान 

�दने काय��मह� संचालन ग�रने छ ।

9.  कृिष �े�को �वसायीकरणको मा�यमबाट रोजगारी सृजना गरी आ�दानी वृ�ी गन� एक वाली एक 

पकेट�े�को काय��मलाइ िनर�तरता �दइने छ। थप स�भावय वालीह�को पकेट�े� िनधा�रण गरी 

काय��म संचालन ग�रने छ 
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10.  वांझो जिमन रा�े �वृतीलाइ िन��साहीत गन� तथा सावा�जानीक �पमा रहेका वांझो जिमन तथा खेर 

गैरहेका जिमनह�मा कृिष उ�पादन गन� �ो�साहन ग�रने छ ।"जिमन बाझो नराखौ स�ेलाइ खेती गन� 

�दउ" भ�े अिभयानलाइ काया��वयन गन� आधारीत अनुदानका काय��मह� संचानल ग�रने छ । 

11.युवा जन���लाइ िवदेश पलायन �नबाट रो� र कृिषमा आक�षत गन�युवा ल�ीत कृिष िवशेष काय��म 

संचालन ग�रने छ ।

12.  कृिष पेशलाइ स�मानीत पेशाको �पमा िवकास गन�को लागी तथा िनयिमत उ�पादन लाइ िनर�तरता 

�दन र कृिष उ�पादनमा आका�षत गन� "गाउपालीका अ�य� उ�कृ� कृषक पुर�कार काय��म" संचालन 

ग�रने छ । आगामी आव मा क�तीमा १५ जना उ�कृ� कृषकह�लाइ पुर�कृत ग�रने छ ।

13.  पालीका �तरमै िविभ� वािलका गुण�त�रय वीउह� उ�पादन गरी सहज �पमा कृषकह�मा िवतरण गन� 

वीउ उ�पादन काय��मलाइ �ो�साहन ग�रने छ । िनजी फम� समुह तथा सहकारीको मा�यमबाट िविभ� 

ख�ा� वलीका उ�त वीउह� उ�पादन गन� अनुदान सहयोगका काय��म संचालन ग�रनेछ। र बष�को एक 

पटक गाउँपािलका �त�रय हाट बजार तथा कृिष मेला �द�शनी संचालन ग�रनेछ । 

14.  पालीका �े�को माटोलाइ गुण�तरीय बनाइ रा� र उ�पादक�व वढाउन िनयिमत माटो जाच सेवालाइ 

िनर�तरता �दइने छ । भकारो सुधार गरी �ा�गारीक उ�पादनमा वृ�ी गन� अनुदानमा भकारो सुधार 

काय��म  तथा �ा�गारीक मललाई �ो�साहन गरी यु�रया तथा अ�य रसायिनय मललाई िन��सािहत गद� 

लगीनेछ ।

15.  पर�परागत �पमा उ�पादन �दै आएका रैथाने वािलह�को �वध�न  ,संर�ण तथा उपभोगमा �ो�साहन 

ग�रने छ। 

16.  कृिष िवकासमा योगदान गन� पालीका �तरमा गठन भै संचालनमा आएका कृषक समुहह�को सं�थागत 

�मता वृ�ी गद� कृिष �े�मा थप योगदान गन� उ�कृ� कृषक समुह �ितयोगती संचालन ग�रने छ ।

17.  कृिष �े�मा �ाकृितक �पमा �ने जोखीम तथा �कोपबाट पु�े �तीबाट कृषकह�लाइ िन��साहीन �न 

न�दनको लािग कृिष िवमा काय��ममा �ो�साहन ग�रने छ ।

18.  रा�ीय अिभयानको �पमा शु� भएको �कसान सुिचकरण काय��मलाइ पालीकामा अिभयानको �पमा 

संचालन गरी कृिष त�याकको अ�यावधीक गरी �कसानको पिहचान सिहतको प�रचय प�का मा�यमबाट 

अनुदानका काय��मलाइ �वि�थत ग�रने छ । आगामी पिहलो वष� �कसान सुिचकरण अिभयानलाइ 

�ाथिमकतामा राखी पया�� वजेट िविनयोजन ग�रने छ ।

राज�व िनित

 कर तथा गैरकर राज�व संकलनलाई �भावकारी बनाउन कानुनी तथा सं�थागत सुधार ग�रनेछ ।कर तथा 

गैरकरका दरलाई �गितशील बनाई राज�व प�रचालन गन� �व�था िमलाईनेछ ।

 आ�थक �पले िवप�,अश� र असहाय अव�थामा रहेका नाग�रक मै�ी कर �णाली िवकिसत ग�रनेछ 

 यस गाउँपािलका �े� िभ� रहेका अिधकांश न�द र खोलाह�को वातावरण �भाव मु�याँकन IEE ग�र 

खोला र न�दबाट ढु�गा, िगटी, बालुवा, चुनढु�गा लगायतका दह�र  ,बह�र  शु�क,िव�ापन कर र 

मनोर�न कर �थानीय तहबाट संकलन गरी ६० �ितशत �थानीय तहमा राखी ४० �ितशत �देश सि�त 

कोषमा ज�मा �ने कानुनी �व�था �भावकारी �पमा काया��वयन ग�रनेछ । 

 गाउँपािलका �े�िभ� �ापार,�वसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आ�थक कारोवारको आधारमा 

�वसाय दता� गन� �ो�सािहत गरी �वसाय करको दायरामा िलइनेछ । 

 घरज�गा न�शापास ग�रसकेपिछ मा� घर िनमा�ण गन� �व�था �मश लागु गद� लैजाने �व�था ग�रनेछ ।

 वडा �तरबाटै राज�वलाई सूचना �िविधको दायरमा िलई स�टयर माफ�त रिसद का�ने �व�था ग�रनेछ ।
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 यस गाउँपािलका िभ� रहेका पसल �वसाियह�लाई कर स�वि�ध जनचेतना मूलक अिभमुिखकरण 

काय��म संचालन गरी कर संकलन लाई बढो�री ग�रनेछ ।

 बा�षक�पमा धेरै दुध र मासु उ�पादन गन� �कसानह�लाई उ�पादनमा आधा�रत �ो�साहन काय��म 

संचालन ग�रनेछ । 

उ�ोग �ापार तथा पय�टन तफ�

1. पािलका �े�मा संचालन भएका बैधानीक तथा अवैधािनक पसलह�को लागत तयार ग�र अवैधािनक 

पसलह�लाई बैधािनक �पमा संचालन गन� लगाई �थानीय �ापार �वसाय कर संकलन काय�को थालनी 

ग�रनेछ ।

2. बजारमा आधा�रत लगानीको बातावरण िसज�ना ग�र �म गन� नाग�रकह�लाई उ�पादनशील, 
िवभेदरिहत शोषणमु्�, मया��दत, सुरि�त र �व�थ कामका अवसर �दान ग�रने छ ।

3. यस गाउँपािलका �े� िभ� ब�े भौितक पूवा�धार तथा अ�य �ममुलक कामका लािग गाउँ पािलकाबासी 

लाई �थम �ाथिमकता �ददै य�ता �म मुलक कामको �याला बृ�ीगरी �ित ��� आयमा बृि� गदै  

ग�रिव �युिनकरणमा जोड �दईने छ ।

पुवा�धार िवकास संग स�व�धीत नीित 

1.   गाउँपािलकाको �थायी के�� ब�ीचौर  र केिह वडा काया�लयको �शासिनक भवन िनमा�णको लािग 

आ�थक �ािविधक तथा अ�य साझेदारी काय��म �देश र संघ सरकार संग सम�वय ग�र कामको 

थालनी ग�रनेछ ।

2. हाल स�म गाडी नपुगेका भेरी पारीका व�ती ह�मा मोटरवाटो पुयाउनको लािग न�दमा मोटरेवल पुल 

िनमा�ण गन�का लािग स�वि�धत सरोकारवालाह� संग सम�वय गरेर पुल िनमा�णको काय�को थालिन 

ग�रने छ ।

3. २०७१ सालका वाढी िपिडतह�को �थाना�तरण र पुन�थापनाको लािग आव�यक पहल ग�रने छ।

4. यस गाउँपािलका िभ� खरको छाना भएका घरह� लाई �मश जनता आवास काय��म माफ�त 

ज�तापाता उपल�ध गराइनेछ ।

5. �दगो�पमा संचालन �न नस�े तथा �ितफल हाँिसल �न नस�े टु�े खालका योजना लाई िन��सािहत 

ग�रने छ ।

6. पूवा�धार िवकास काय�मा जनप�रचालन र लागत जनसहभािगतामा आधा�रत काय��मलाई 

�ाथिमकताका साथ स�ालन ग�रने छ । अधुरा तथा �मागत योजनाह�लाई पूण�ता �दईनेछ । 

7. एक गाउँ एक नमुना योजनालाई �ाथिमकता �दईने छ ।

8. खानेपानी नपुगेका वडा तथा व�तीह�मा खानेपानी पुरयाउने कामको थालनी ग�रनेछ ।

9. एक घर एक धारा अिभयान संचालनमा �याउन सरोकारवाला िवच सम�वय सहकाय� ग�र काय� 

�ार�भ ग�रने छ ।

10. �र�ग रोड िनमा�ण, �ािमण सडक िनमा�ण र कृिष सडक िनमा�णको काय�लाई उ� �ाथिमकता �दईनेछ 

।

11.हाल स�म संचालनमा आएका सडक र अव ब�े सडकह�लाई मु�य सडक, सहायक सडक र िभि� 

सडकको �पमा �तर तो�क सोिह अनुसार �ाथिमकता तोक� िनमा�ण काय� अगाडी बढाइने छ ।

12.सडक संजालले नछोएका वडा र वि�तह�लाई सडक संजाल िभ� पन�गरी सडक िनमा�ण काय�लाइ 

पिहलो �ाथिमकता �दईनेछ ।
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13.�ािमण कृिष पुवा�धार, संकलन के�� िनमा�ण तथा �ािमण कृिष सडक िव�तार ग�रनेछ । 

14. िव�ुत लाइन नपुगेको टोलमा �ामीण उ�यालो काय��म संचालन ग�रनेछ ।

15.थोपा िसचाई, िल�ट �सचाई, सोलार पि�पङ ग�र �सचाई पुवा�धार िनमा�ण ग�र कृिष �े�को िवकास र 

िव�तार ग�रनेछ ।

16.झोलु�गे पुल नभई आवत जावतमा सम�या भएका �थान र  वि�तको लागी झोलु�गे पुल िनमा�णका 

लागी पहल ग�रनेछ ।

17.�थानीय पूवा�धार िवकास �दगो र भरपद� बनाउन �ममुलक, वातावरण मै�ी, सहभािगता�मक काय� 

�णा�ली अपनाईनेछ ।

18.�थानीय जनताको जीिवकोपा�जनमा टेवा पुरयाउनेग�र �थानीय पुवा�धार िवकासका काय��मह� 

तजु�मा गन� काय�लाइ �ाथिमकता �दानग�र पूवा�धारह� �वािम�वका आधारमा स�वि�धत उपभो�ा 

सिमितलाई संचालन र मम�त स�भारका लािग िज�मेवार वनाईने छ ।

19.आ�थक �पमा सवैभ�दा पिछ परेका जनजाती दिलत, िपछीडीएका र उपेि�त समुदाय एवम अपांगह� 

लाई �थानीय पूवा�धार िवकास काय��ममा लाभाि�वत एवं सहभागी गराउने नीित अवल�बन ग�रनेछ 

।

20.गैर सरकारी सं�था, सामुदाियक संघ सं�था एवम उपभो�ा समुह तथा िनजी �े�लाई साना तथा 

�थानीय पुवा�धार िवकासमा साझेदार िनकायको �पमा संल� गराइने छ ।

21.सहभािगतामुलक काय��म तजु�मा,काया��वयन,अनुगमन तथा मू�याँकन �कृया अनुसरण ग�रनेछ।

22.उपयु� �थानमा शहरी योजना बनाई ब�ती िबकास काय��म संचालन गन� �देश सरकार र संिघय 

सरकार सँग सहकाय� ग�रने छ ।

23.बराहतालको ब�ीचौर लगाएतका बजार उ�मुख ब�तीह�मा भवन िनमा�ण मापद�ड लागु गन� काय�को 

�ार�भ ग�रनेछ ।

24.तरंगा, साजघाट, �फनीकाडा, रानीघाट, पा�का, तेलपानी, चेपा�ग, िवउरेनी, लामाखाली, वि�से, 
सुकरमाला ज�ता �थानह�मा �व�छीक ए�ककृत वि�त िवकास गन� पहल ग�रने छ  ।

25.शहर उ�मुख �े�मा बजार र ब�ती िबकास गन� �र�रोड, नाला, �ीन पाक� िच��ेन पाक� ले�ड �फ�ड 

साईटको �व�था ग�रने छ । 

26.गाउँपािलकाबाट न�सापास नगरी भौितक संरचना तथा घर िनमा�ण गन� र �वीकृत मापद�ड िवप�रत 

िनमा�ण काय� ग�रएका संरचनालाई िवशेष �व�था सिहत कानुनी दायरामा �याइ �य�ता काय� 

गन�लाई िन��सािहत ग�रनेछ । गाउँपािलकाले तोकेको सडकको अिधकार �े�िभ� बनेका संरचना 

मापद�ड तयार गरी �वि�थत ग�रनेछ ।

27.पूवा�धार िवकाससंग आव� �ि�ह�लाई तािलम संचालन गरी प�र�ण तथा �माणप� िवतरण 

ग�रनेछ । 

सामािजक िवकास संग स�व�धीत नीित

िश�ा तथा खेलकुद तफ�

१. िश�क कम�चारीको अपुग दरब�दीलाई �ब�थापन गन� अनुदान िश�कको िनती िलईनेछ ।

२. िब�ालयका बाल िबकास स.का.तथा कम�चारीह�को �ो�साहन भ�ा काय��मलाइ िनर�तरता �ददै 

महंगी भ�ा �व�प थप रकम  उपल�ध गराउने काय��म �याइनेछ ।

३. �ािबिधक िश�ा संचालनमा िबशेष जोड �दइनेछ ।
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४. िब�ालय �तरमा शैि�क गुण�तर बृि� गन� थप ��याकलाप ज�तै : गुनासो पे�टका �ब�थापन,   

अनाथ छा�बृ�ी, जेहे�दार छा�बृ�ी ,शैि�क सामा�ी सहयोग ,क�ा कोठा �ब�थापन सहयोग 

आदी संचालन ग�रनेछ ।

५. िब�ाथ� भना�दर बृि� तथा क�ा छा�ने , दोहोराउने दर र �टकाउने दर �यून गन� शैि�क स�को 

शु�मा िब�ाथ� भना� अिभयानलाई �भावकारी बनाइनेछ ।

६. िब�ालय संचालन ���यालाई सूचना �िबधी मै�ी बनाउन आब�यक काय��म सिहत �े�रत ग�रनेछ  ।

७. अिभभावक िश�ा तथा सचेतना काय��मलाई िनर�तरता �दइनेछ ।

८. आधारभुत तह बाल िबकास देखी क�ा ५स�म �दवा खाजा काय��म संचालन ग�रनेछ । 

९. िश�क तथा कम�चारीको �मता  िबकासका काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।

१०. मातृभाषाका क�ा संचालन गन� िब�ालयलाई �ो�साहन ग�रनेछ ।

११. सामुदाियक िसकाइ के��लाई थप �बि�थत ग�रनेछ ।

१२. िब�ालयह�को भौितक पुवा�धार िबकासमा जोड �दइनेछ ।

१३. िश�क तथा कम�चारीह�को काय�स�पादनको आधारमा �ो�साहन र द�डको िनित अबल�बन ग�रनेछ  

।

१४. बाल िबकास के��का सहजकता�ह�को �मता िबकास स�ब�धी काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

१५. िब�ालयमा िब�ान तथा क��युटर�याव र ई-लाइ�ेरी �थापना काय��मलाई िनर�तरता �दइनेछ 

साथै क��युटर िश�ालाई िबशेष जोड �दइनेछ ।

१६. िब�ालय अनुगमन काय�लाई थप �भावकारी बनाइनेछ ।

१७. िब�ालयका  मिहला िशि�का तथा  छा�ाह�कालािग सेनेटरी �याड िनमा�ण र िबतरण काय��म 

लागु ग�रनेछ । (आ.िव. तथा मा.िव.)

१८. बालिबकासलाइ उ� �ाथिमकताका साथ �ब�थापन ग�रनेछ साथै िसकाइका लािग म�टे�री िबधी 

लागु ग�रनेछ ।

 १९. खेलकुदको �बद�नको लािग खेलकुद काय��म संचालन िनद�िशका बनाई �बि�थत गरी अिघ 

बढाइनेछ ।

२०. बराहताल गाउपािलका अ�त�गतका खेलकुद �िश�क तयार गरी  बराहताल गाउपािलका �त�रय 

खेलकुद काय��मलाई �बि�थत गद� िनर�तरता �दइनेछ ।

२१. खेलकुद िबकासको लािग आब�यक ब�उ�े�यीय रंगाशाला लगायतका आब�यक पुवा�धारह�को 

तयारी ग�रनेछ ।

२२. ��येक िब�ालयमा �मशः िब�ुितय हािजरीको �ब�था गद� लिगनेछ ।

२३. िब�ालय गा�ने काय�लाई िबशेष �ो�साहन �दइनेछ ।

२४. ��येक िब�ालयमा �ाथिमक उपचारको �ब�था ग�रनेछ ।

२५. दिलत ,जनजाती तथा लोपो�मुख जातीका बालबािलकाह�लाई िब�ालयमा िनर�तरताका काय��म 

संचालन ग�रनेछ ।

२६. अनाथ,अपा�ग छा�बृ�ी काय��मलाई िनर�तरता �दइनेछ ।

२७. िश�ाका साझेदार संथाह�लाइ पिन समािहत गद� लिगनेछ ।

२८. बराहकप खेलकुद काय��मलाई िनर�तरता �दइनेछ ।

२९. एक िब�ालय एक घेराबार सिहतको बगैचा काय��म संचालन ग�रनेछ ।

३०. कोिभड १९ को सुर�ा�मक काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।



8

३१. �ारे�टाइनको �पमा �योग भएका िब�ालयह�लाइ पुन : भिब�यमा आइपन�  य�तै िबिभ� 

�किसमका िबपद �ब�थापनको लािग भौितक सुिबधायु� बनाउने िनती िलइनेछ ।

३२. िब�ालय िश�ालाइ �िबधीमै�ी बनाइने छ ।

३३. िब�ालयको आ�मिनभ�रताको लािग आयआज�नका काय��म संचालन ग�रनेछ ।

३४. ��येक मा. िव. लाई �िविधमै�ी बनाउन दुत�गितको ई�टरनेट सेवा संचालन गन� काय��म �याईनेछ । 

भिव�यमा �मश: अ�य िव�ालयह�मा पिन िब�तार ग�रनेछ । 

३५. बैक�पीक िश�ा दुर िश�ा लाई �ो�साहन ग�रनेछ । 

३६. िज�ला �तरको रा�पती रिन�ग िश�ड �ितयोिगता संचालन ग�रनेछ । 

३७. अिभभावकको ��य� अिभभावक�व नपाएका बालवािलकाह�को संर�ण र उ�ारको लािग उिचत 

�व�था ग�रनेछ । 

लै�गीक समनता तथा सामाजीक समावेशीकरण:
1. मिहला िवकास काय��मलाई प�रमाज�न ग�र िबगतका असल अ�यास र उपलि�ध लाई सं�थागत गद� 

मिहला समुह�ारा �ब��त सं�थाह�लाई उ�पादनमुलक,�वसायमुलक तथा �वरोजगारको �े�मा 

प�रचालन ग�रनेछ ।

2. िपछिडएका र िबप� मिहला ह�को लािग �मता िवकासमा आधा�रत सीपमुलक तािलमह� स�ालन 

ग�रनेछ ।

3. मिहला सशि�करण, समावेशीकरण र मूल�वाहीकरणका लािग मिहला समुह सिमित, सं�था गठन र 

प�रचालन लगाएत मिहला पु�ष समिवकास तािलम स�ालन ग�रनेछ ।

4. घरेलु �हसामा परेका मिहलाह�को लािगआलयआज�न गन�स�े खालका सीपमुलक तािलम स�ालन 

ग�रनेछ ।

5. कोिभड-१९ बाट �भािवत मिहला तथा बालबािलकाह�को संर�ण र उ�ार ग�रनेछ ।

6. लैि�गक �हसा �युिनकरण कोष र बाल उ�ार कोष खडागरी उ� कोषमा रकम ज�मा गन� र प�रचालन 

ग�रनेछ ।

7. बालबािलकाको हक अिधकार स�बि�ध �दविसय काय��म र अ�य सचेतनामुलक काय��म स�ालन 

ग�रनेछ ।

8. बालिववाह �युिनकरण र मया��दत मिहनावारी स�बि�ध िब�ालय �तरीय काय��म स�ालन ग�रनेछ ।

9. बाल�लब गठन र िब�ालय �तरीय �कशोरी समुह गठन गरी  िव�ालय बािहर रहेका �कशोर 

�कशोरीह�लाई िव�ालय फका�उने साथै प�दै कमाउदै काय��म संचालनमा  उिनह� लाई  िवशेष जोड 

�दईनेछ ।

10.बि�ितकरणमा परेका सबै समुदायका �कशोरीह�को आयआज�न, �मता िवकास र सशि�करण स�बि�ध 

काय��म स�ालन ग�रनेछ ।

11. �हसािपिडत मिहला र बालबािलकाको संर�ण र उ�ारको लािग �यायोिचत �यब�थापन ग�रनेछ ।

12.जे�नाग�रक ह�को हक अिधकार र �यायोिचत �यव�थापनको िनिम� जे�नाग�रक स�मान काय��मलाई 

िनर�तरता िलईनेछ ।

13.��येक वडामा जे�नाग�रकह�को हक अिधकारको लािग क�याणकारी सिमित गठन ग�रनेछ ।

14.अपा�गता भएका �ि�ह�को हक अिधकार �व�थापनको लािग िवशेष काय��मह� स�ालन ग�रनेछ 

।

15.अपा�गता भएका क र ख वग�का �ि�ह�को प�रचयप� छनिवन गरी संशोधनग�रनेछ ।

16.अपा�गता भएका �ि�, जे�नाग�रक, एकल मिहला, लैि�गक यौिनक तथा अ�पसं�यक र अ�य िवशेष 

अब�थामा रहेका �ि�ह�को त�या�क संकलन गरी स�बि�धत िनकायमा उपल�ध गराईनेछ।

17.चौमािसक, अध�बा�षक एवं बा�षक �पमा स�देशमुलक साम�ी �ुसर सुचना �काशन गरीनेछ ।
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18.��� िपिडत बाल�िमक बेचिबखनमा परेका अिभभावक गुमाएका र जोिखममा परेका 

बालबािलकाह�को त�या�क संकलन गरी उिनह�को संर�ण ग�रनेछ ।

19.बालबािलका उपर �ने सबै �कारका �हसा अपराध िव�� शु�य सहनिशलताको नीित अबल�बन ग�रनेछ 

।

सामािजक िवकास तथा �वा��य नीित 

 िब�बयापी �पमा फैिलएको कोिभड—१९ महामारीको िनय��ण, रोकथाम र उपचारको  अ�पि�तमा रहेर 

मह�वपुण� योगदान गनु��ने �वा��यकम� र सुर�ाकम�, सरसफाईकम� तथा संचारकम� �ितउ� स�मान र आभार 

�कट गद�छु यस िबसम प�रि�थितमा गाउँपािलका िवपद�यब�थापन कोसमा योगदान गन� दाताह�, महामारीको 

�भाव �यूनीकरणमा खा�टनु�ने जन�ितिनिध, रा�सेवककम�चारी, सामािजक तथा गैरसरकारी संघ—सं�था र 

ब�दाबंदी एवं �ि�गत तथा सामािजक दुरीको पालनाएवं संयम अपनाई �थािनय सरकारलाई  सहयोग गनु��ने 

आमनाग�रकमा हा�दक ध�यबाद �ापन गद� जीवन रहे सबथोक रह�छभ�े मा�यता लाई आ�मसाथ ग�र यस 

महामारीलाई परा�त गन� अिभयानमा सबैलाई आ—आ�नो �थान बाट थप मह�वपूण� योगदान पुया�उनआ�वान 

गद�छु ।

1. कोिभड—१९ बाटउ�प� संकट �यब�थापन गन� �थािनय सरकार उ� �ाथिमकताका साथ स��य छ 

�थानीय तहमा �ारे�टाइनको �यब�था, राहत िबतरण, �वा��य सं�थामा आइसोलेसन क� िनमा�ण, 

आब�यक औषिध, �वा��य साम�ी र आव�यक पूवा�धारको िश� िवकासका लािग �थानीय सरकारले 

बजेट �वाह र जनशि� प�रचालन ग�ररहेको छ।

2.  सबै नाग�रकलाई कोिभड—१९ बाटसुरि�त रा� जन�तरमा मनोसामािजक परामश� सिहतका 

सचेतानामुलुक काय��म संचालनका साथै घरेलु उपचार िविधबाट रोग �ितरोधी�मताबढाउने काय�लाई 

�ो�साहनग�रनेछ ।

3. �वा��य �े�को �दगो िवकासका लािग आव�यक िवि�य �ोत तथा गाउँपािलका �थ�रय िवशेष कोष 

ज�तै �वा��य सेवािवकास कोष र आकि�मक �वा��य सेवा कोषको �थापना गरी संचालन �याइनेछ।

4. गाउँपािलका �थ�रय �वा��य सेवा �व�थापन सिमित, �वा��य अनुगमन तथा गुण�तर सुिनि�तता उप 

सिमित र �वा��य सं�था संचालन तथा �यव�थापन सिमितह�को �व�थापक�य �मतामा अिभवृि� 

गरी �वा��य सं�थाको �व�थापन सुदृढग�रनेछ ।

5. गाउँपािलका अ�य�को रोहवरमा �मुख �शासक�य अिधकृतले �वा��यशाखा हेन� अिधकृतसँग, उ� 

अिधकृतले �वा��य सं�थाका �मुखह�सँग र �मुखले अ�यकम�चारीह�सँग काय� स�पादन करार 

स�झौतागरी लागु ग�रकाय� स�पादनको आधारमा �वा�थकम�ह�लाई उिचत �ो�साहनको �यव�था 

ग�रनेछ ।

6. आधारभूत �वा��य सेवा िनःशु�क �पमा उपल�ध गराउन �वा��य सं�था मा तो�कएका औषिधको 

िनयिमत आपू�त गरी िबरामीको सं�या तथा रोगको आधारमा औषिधको मागआपू�त स�तुलन ग�रने छ।

7. मिहला, बालबािलका, �कशोर�कशोरी, दिलत, अपा�गता भएका�ि�, अश�, जे�नाग�रक, आ�थक 

सामािजक र शैि�क �पमा िवप�वग� र अ�य लि�त समुहह�का लािग िवशेष सामािजक �वा��य सुर�ा 

काय��मह� संचालनग�रने छ ।

8. गाउँपािलकाले आपतकािलन �वा��य सेवा योजना, �वा��य �े� िवपद तथा �ितकाय� योजना तयार 

ग�र लागु ग�रने छर गाउँपािलका  िभ�का रणिनितक �थानह�मा आकि�मक �वा��य अव�थामा 

आव�यक पन� औषधी, उपकरण तथा अ�य सामा�ीको जगेडा (Buffer Stock) को �व�था ग�रनेछ ।
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9. आकि�मक �वा��य सेवा�दान गन� �वा��य सं�थामा काय�रत �वा��यकम� तथा कम�चारीह�लाई थप 

सुिवधा �दान ग�रने छ ।

10.गाउँपािलका �े�िभ�का ६० वष� मािथका �ये�नाग�रकह�लाई आधारभूत तथा िनःशु�क �वा��य सेवा 

घरैमा गई �दान गन� �व�था ग�रनेछ । साथै �ये� नाग�रकह�का लािग आँखाको उपचार 

िनःशु�कग�रनेछ ।

11.�वा��यसेवाको �यूनतम गुण�तर कायम गन�सबै �वा��य सं�थामा आव�यक �वा��य उपकरण, फ�नचर , 

पानी,  शौचालय, फोहर िवसज�नको �व�था ग�रनेछ ।

12.आमा र नवजातिशशुको �वा��यमा सुधार �याउन आधारभुत �वा��य सेवा के�� र सामुदाियक 

�वा��यइकाई   �सुित के��मा( Birthing Center )को िव�तार गन� िवशेष पहल ग�रनेछ ।

13.�वा��य �व�धनको लािग �व�थआहार, िवहार, �ायाम, योग तथा �यान िविध �वध�न गन� सामुदाियक 

योग के��, �ायामशाला, �व��य ह�रत पाक�, पुन�थापना के�� लगायतका के��ह� �थापना ग�रदै 

लिगनेछ ।

14.�वा��य सेवामाअिधकतम् उपयोग र सहभािगता बृि� गन� सेवा�हीको �वहार प�रवत�नका लािग 

चेतनामूलक  काय��मह� संचालन ग�रनेछ ।

15.�वा��य सुचना�णालीलाई थप सुदृढीकरण गरी त�यमा आधा�रत योजना तजु�मा गरी �भावकारी �पमा  

काय��वयन ग�रने छ ।

16.  �वा��य काय��मको िनयिमतअनुगमन तथा मू�याङकन र िनयमन गन� संय��को िवकास गरी लागु 

ग�रने छ ।

17.गुण�त�रय �वा�थ सेवाको सुिनि�तता र �वा��य सुशासन कायम गन�को लागी कि�तमा बष�मा एक 

पटक सामािजक लेखाप�र�ण सबै �वा�थ सं�थाबाट गराईनेछ ।

18.मिहलाह�को सुरि�त मातृ�व तथा �जनन �वा��यको अव�था िव�ेषण गरी अवा�यकता अनुसार 

मिहला केि��त काय��म संचालन ग�रनेछ ।

19.गभ�वित र २ बष�मूनीका ब�ाका आमाह�को पोषणको �थीित सुधार गन� पोषण केि��त िवशेष 

काय��मलाई  स�चालन ग�रने छ।

20.अ�तरा�ि�य िवकास साझेदारहरबाट िलइने आ�थक सहयोगलाई प�रमाण तथा �ाथिमकता िनधा�रण 

गरेर दोहोरोपना न�ने ग�र �भावकारी प�रचालन गराईनेछ ।

21.गाउँपािलका �े� िभ� रहेका सवै वडा तथा प�ँच बािहरका ब�तीह� मा िनःशु�क घु�ती �वा��य िशिवर 

संचालन गरी िवशेष� सेवा ब�ती �तरवाट पुया�उनेछ ।

22.�वा��य सं�थामा जि�मने ब�ाह�लाई अिनवाय� �पमा ज�म �माण प� उपल�ध गराई पि�करण 

िविधसंग जोिडनेछ ।

23.खोपएवं पोषण बृि� अनुगमन �बि�थत �पमा संचालन ग�रनेछ ।

24. िपछिडएको वग� तथा समुदायका दिलत, जनजाित, मिहला बालबािलकाह�को िनःशु�क तथा आधारभूत 

�वा��य सेवाको सुिनि�तता गन� सामािजक प�रचालन, सचेतना तथा �ो�साहन काय��मको �व�था 

ग�रनेछ ।
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25.�भावकारी �वा��य सेवा �वध�नका लािग नमुना गाउँ, नमुना वडा, नमुना �वा��य सं�था, नमुना 

अ�पताल, उ�कृ� अिभयान शु� ग�र �मब� �पमा िब�तार ग�रने छ ।

26.सामुदायीक �वा��यइकाइ तथा आधारभूत �वा��य के��ह�मा �यापटपको �व�था ग�र Internet को 

प�ँचिब�तार ग�र �वा��य सं�थाह�बाट नै Online Reporting लाई िब�तार तथा िनयिमत ग�रनेछ । 

27.  बराहताल गाउँपािलका उपा�य�संग सुनौलो १००० �दनको आमा भ�े काय��मलाई िनर�तरता �दईने 

छ ।

28.  �ािमण अ��ासाउ�ड काय��मलाई पाईलो�ट�गको �पमा कुनाथरी �वा��य चौक� बाट िव�तार ग�रनेछ 

।

29.  मानिसक रोग िनय��णका लागी �वा��य िशिवर, जनचेतनामुलक लगायत अ�य काय��मह� संचालन 

ग�रनेछ ।

30.  सबै ब�थ�ग से�टरह�मा अि�सजन �दने �व�था िमलाईनेछ ।

31.  मिहला �वा��य �वयम सेिवकाह�को भुिमकालाई अझै �भावकारी बनाउन �ाथिमक उपचार �कट 

ब�सको �व�था ग�रनेछ ।

32.  ��येक ब�थ�ग से�टरमा वारमर �दने �व�था िमलाईनेछ ।

33.  ए�बुले�स सेवालाई िनर�तरता  �दईनेछ ।

34.  �योगशालामा काम गन� कम�चा�रह�लाई जोिखम भ�ा को �व�था िमलाईने छ।

35.  मिहला �वा��य �वयम सेिवकाह�को अवलोकन �मणलाई िनर�तरता �दईनेछ ।

सं�कृ�त �व��धन :
1. िविभ� धम� सं�कृती �ित आ�था रा�े सवै धम�वाल�बीह�लाई उ� स�मानका साथ मठ- म�दीर, गु�वा , 

चै�य र चच� आ�दको संर�ण एंव �व��न गद� धा�मक स�भाव र धा�मक पय�टनको िवकास गन� िनती 

िलइनेछ । 

2. बराहताल गाउपािलका लाई जाितय भेदभाब, छुवाछुत मु�, छाउपडी �था मु� तथा िविभ� कुसं�कार 

कु�रती �ढीबादी अ�ध िव�ास मु� गाउँपािलका घोषणा ग�रने ।

3. गाउँपािलका िभ� स�ालनमा रहेका होम�टेह�को �भावकारी िनयमन गद� होम�टेलाई आ�त�रक तथा 

वा� पय�टन �व��न गन� मह�वपूण� आधारका �पमा िवकास गन� िवशेष �व�ध ग�रनेछ। होम�टे 

संचालनको लािग �ो�साहन गन�, होम�टे लाई �थानीय सं�कृित, भेषभुषा, मौिलकता र पर�परागत 

पेशा,अगा�िनक तथा घरेलु उ�पादनसँग आब� गरी पय�टन �व��न गरीनेछ

सहकारी तफ� 

1= गाउँपािलकामा रहेका स�पूण� सहकारीह�को अिभलेिखकरण गरी गाउँपािलका तथा वडा �त�रय 

स�ाल गठन ग�रनेछ ।

2= कृिष सहकारी, पशुपालन सहकारी, जिडबुटी सहकारी लगाएतका �वसाय मुलक सहकारीह�लाई 

स��य गराउनका लागी गाउँपािलका �त�रय कृिष तथा पशुपं�ी िवकास शाखासंग सम�वय गरी 

काय��म स�ालन ग�रनेछ ।
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3= सहकारी िश�ालाई �ाथिमकता �ददै सहकारीका आ�थक ��याकलापको समय - समयमा अनुगमन 

ग�र आव�यक पृ�पोषण �दान ग�रनेछ ।

4= बचत बृ�द, ऋण �वाह तथा आय आज�नका काय��म स�ालन गन�का लागी अनुदान रकम उपल�ध 

गराईनुका साथै आ�त�रक तथा देशका िविभ� �थानह�मा रहेका उ�कृ� सहकारीह�को छनौट ग�र 

अवलोकन �मण तय ग�रनेछ ।

5= सहकारी स�ब�धी िविभ� �दवसह� मनाईनुका साथै उ� अवसरमा गाउँपािलकाका िविभ� 

िवषयगत सहकारीका िविभ� िवधामा उ�कृ� सहकारी शेयर सद�यह�लाई पुर�कृत ग�रनेछ ।

6= सहकारी शेयर सद�यह�लाई �वरोजगारमा आक�षत गन� उ�े�यले �वशाय तफ� उ��ेरणा 

जगाउनका लागी उ�मिशलता माफ�त लघु उ�मह�को िवकास गरी ��येक वडामा �वरोजगारको 

लागी अवसरह�को �ृजना ग�रनेछ ।

7= एक गाँउ एक सहकारीको नारालाई काया��वयन गन� उ��यले गाउँपािलकामा सहकारी घरघरमा 

रोजगारी को मम�लाई स�बोधन गन� ��येक वडाबाट पाँच पाँच वटा सद�यह� छनौट ग�र िशप तथा 

�िविधमा आधा�रत काय��म संचालन ग�रनेछ ।

8= िविभ� िवषयगत शाखामा आव� समुहह�लाई अझ ��यािशल बनाउनका लागी सहकारीमा 

�पा�तरण गरीने िनती �याईनेछ । 

9= सहकारी सं�थाको सं�थागत सुशासन , र सवलीकरण, सु�ीढीकरणका लागी िविभ� तािलमको 

�व�था ग�रनेछ । 

10= सहकारी सं�थाको िनयिमत अनुगमनको �व�था ग�रनेछ

11= ग�रवी िनवारण कोष अ�त�गत समूहलाई सहकारीमा �पा�तरण ग�रनेछ ।

सं�थागत �मता  तथा सुशासन संग स�व�धीत नीित

िवि�य अनुशासन तफ�

1.   दरब�दी अनुसार  एवम ��तािवत O&M Survey अनुसार  जनश�� �यब�थापन ग�रनेछ ।

2.  भु�ानी �णाली लाइ सरलीकरण ,सहजीकरण गन�: वडा सिचव, �ािविधक  र उपभो�ा सिमितलाइ 

लेखाकन स�ब�धी अनुिश�ण काय��म सचालन गन� आव�यक बजेट िबिनयोजन ग�रनेछ ।

3.  कम�चारीलाइ �ो�साहन काय��म : कामको चापको कारण िनयिमत काया�लय समयमा मा� नभइ 

अित�र� समय िबहान साँझ साव�जिनक िबदाको समयमा समेत काय� गनु� पन� भएकाले �मको मु�य 

अनुसार आ�त�रक �ोत बाट �यहोन� गरी �ो�साहनको �यब�था गरीनेछ ।

4.  बजेट िबिनयोजन स�ब�धमा सीमा :सानो रकमका टु�े आयोजना धेरै �ँदा आयोजनको �भावका�रता 

तथा काया��वयनमा चुनौती सृजना �ने �ँदा क�तीमा �. ५००,००० ।स�मका आयोजनामा बजेट 

िबिनयोजन गरी थोरै गुण�त�रय  आयोजना िनधा�रण ग�रनेछ ।

5.  काय��म िबतरणमुखी भ�दा उ�पादनमुलक एव रोजगारमुलक आयोजना छनोट ग�रनेछ।

6. आ�त�रक �ोत अिभवृ�द गन� गाउँपािलका अिधकार �े� िभ� राज�को दायरा िब�तार तथा कर 

�णालीमा समसामियक सुधार ग�रनेछ ।

7. कोिभड १९ को िब��यापी महामारीका कारण अथ�त��मा परेको �भावलाइ अ�ययन गदा� घाटा बजेट 

पेश गन� न�ने ।साथै चालू �कृितका काय��मलाइ िन��सािहत ग�रनेछ ।

8.  िबितय उतदा�िय�व  आ�थक अनुशासन पालना गन� गरी सबै भु�ानी िलने सेवा�ाहीह� लाइ जनचेतना 

जागरण संचालन ग�रनेछ ।
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9.  बे�जु फ�ौट स�प�र�ण तथा िबगतमा भएका पेि�क बे�जु तथा अ�य बे�जुह� समयमा नै फ�ौट 

गन� गरी काय�योजना तयार गनु� पन� । साथै आगामी �दनमा बे�जु फ�ौट नगन� कम�चारी फम� तथा 

स�थाह�लाइ कारवाही ���या अगाडी बढाईनेछ ।

10.साव�जिनक खच�लाई िनयिमतता िमति�यता , काय�द�ता , �भावकारी र औिच�यतताका आधारमा 

�वि�थत ग�रनेछ । 

11.आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई थप �वि�थत गराईनेछ । 

12.  बा�षक ख�रद गु�योजना तयारी गरी ख�रद �कृया लाइ �यवि�थत बनाईनेछ ।

13.गाउँपािलका चालू तफ�का बजेट िशष�क अनुसारको ��तािवत राज� बाँडफाँडबाट र आ�त�रक आय बाट 

�यहोन� गरी चालू खच� िशष�कको बजेट सल� गरी पेश  ग�रननेछ।

सूचना तथा संचार तफ�

1. गाउँपािलका बाट �दान ग�रने सेवा र सुिवधाको बारेमा नाग�रकह�लाई जानकारी गराउन नाग�रक 

वडा प�, योजना �कताव �कािशत  र नाग�रकको सेवा सुिवधाको लािग हे�पडे�कको �थापना, वा 

नाग�रक सहायता क� �थापनामा जोड �दईनेछ ।

2. सूचना �िविधमा िवशेषतः मिहला, दिलत, जनजाती, िवप� वग�, अपा�ग एवम् �ामीण तथा िवकट 

�े�का अ�य समुदाय समेतको प�ँच बढाउन िवशेष अवसरह� उपल�ध गराइनेछ ।

3. गाउँपािलका िविभ� गितिविधह�लाई िडिजटलाईजेसन ग�रनेछ ।

4. �ि�गत घटनादता� तथा सामािजक सुर�ा �व�थापन सूचना �णालीलाई वडा �तरबाट अनलाईन 

मा�यमबाट काय��वयनमा �याइनेछ र उ� �णाली �योगका लािग वडा सिचवह�लाई आव�यक तािलम 

संचालन ग�रनेछ ।

5. सूचना �िविध �े�लाई �ो�सािहत गन�को लािग ��येक शाखामा Extension फोनलाईन सेवाको 

�व�था िमलाइनेछ 
6. गाउँपािलकाले ५ वष� िभ� गरेको कामको अिभलेखा�कन गन� िभिडयो डकुमे��ी बनाईनेछ  ।

7. गाउँपािलकाको �शासनीक काय�लाई िछटो छ�रतो र �िविध मै�ी बनाउन िविभ� शाखामा 

Technology िव�तार ग�रनेछ । 

8. गाउँपािलकाको ��येक वडाह�मा दुई वडा ई�टरनेट सेवा संचालनमा �याई वडाका सवै काय� अनलाईन 

माफ�त ग�रनेछ । 

9. सूचना �िविधको मा�यमबाट �ानमा आधा�रत उ�ोगहरको �थापना गरी रोजगारीमा अिभबृि� 

ग�रनेछ ।

10.सूचना �िविध �े�को िवकासका लािग सूचना �िविधको �े�मा संल� �ि�, साव�जिनक �े�का 

सं�थाह�, िश�ण सं�थाह�लाई �ो�सािहत गद� लिगनेछ  साथै गैरआवासीय नेपाली तथा �देश, संघ र 

अ�य संघ सं�थाह�संगको साझेदारी अिभवृि� ग�रनेछ ।

बातावरण तथा िवपद �व�थापन

1. िवपद् �व�थापन काय�लाई �भावकारी बनाउन िवपद् �व�थापन कोषको रकममा वृ�� ग�रनेछ । 

स�घ,�देश एवम् अ�तर �थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी स�घ सं�थाबीच सम�वय ग�रनेछ । 

2. समुदायको सहभािगतामा वन तथा जैिवक िविवधताको �दगो संर�ण गद� वन पैदावारको उिचत 

सदुपयोग र �व�थापन ग�रनेछ । वनको जिमन खाली नरािखने नीित िलइनेछ । 

3. बराहताल गाउँपािलकालाई ह�रत गाउँपािलकाको �पमा िवकास गन� वन काया�लय संग सम�वय गरी 

जंगल संर�ण काय� अगाडी बढाईनेछ । 
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4. गाउँपािलका �े� िभ�का सामुदाियक िव�ालय, काया�लय, साव�जिनक �थल पानीका मुहान �े� 

आ�दमा �लाि�कका झोला, कप ज�ता �लाि�क ज�य फोहोरह� �मशः िनषेिधत ग�रदै लिगनेछ । 

5. ब�ीचौर बजार �े�लाई हरीयाली सिहत सफा र �व�छ रा� वृ�ारोपण र फोहर िवसज�नको उिचत 

�व�थापन गद� ढल िनकास लाई �यवि�थत ग�रने छ ।

6. गाउँपािलकामा �े�मा आ�य िलइ रहेका बाढी िपिडतह�लाई �देश सरकारसंग सहकाय� आवास 

�व�थापन ग�रनेछ ।

7. गाउँपािलकाका जोिखमयु� �थानह�को पिहचान गरी िवपद् स�व�धी सचेतनामुलक काय��म संचालन 

ग�रनेछ ।

8. वनजंगलमा आगलागी र चोरी िशकार िनय��णको लािग स�वि�धत िनकायसंग सहकाय� गरी 

जनचेतनामुलक काय��म ग�रनेछ ।

9. जोिखमयु� �थानमा तटव�ध गन� गाउँपािलकाको �ोत साधनले स�प� गन� नस�कने खालका ठुला 

तटव�धन लगाएतका काय�ला◌�इ िविभ� संध, सं�था, �देश सरकार र संिघय सरकार संग सहकाय� ग�रने 

छ ।

10.यस गाउँपािलका िभ� रहेका सामुदाियक वनको पूवा�धार तथा सं�थागत िवकास ग�र �मता अिभवृि� 

ग�रनेछ । 

11. बराहताल गाउँपािलका िभ� रहेका सामुदाियक वनबाट �ा� �ने राज�वको िनयम अनुसारको रकम 

गाउँपािलकामा वुझाउने �व�था ग�रनेछ ।  

सभाका स�मा�नत अ�य� महोदय,

सभाका सद�य�यूह�,

        यो �नती तजु�माका ला�ग माग�दश�न गनु�हुने गाउँपा�लका 

अ�य�,गाँउकाय�पा�लकाका सद�य �युह�, �वषयगत स�म�त,गाउँसभाका सद�यह�,�व�भ�न 

राजनी�तक दल,रा��सेवक कम�चार�,�नजी �े�,सहकार� �े� र नाग�रक समाजका 

�यि�त�वह� तथा बौ�दक �या�तीह�को �ा�त सुझाव,सहयोग र स�लाह��त हा�द�क आभार 

�कट  गद�छु । 

अ��यमा,समृ�ध गाउँपा�लका �नमा�ण गन� अ�भभारा र को�भड १९ ले �सज�ना गरेको 

चुनौतीह� वीच आएको यो बजेटको सफल काया��वयनमा �वगतमा ज�तै सबै प�को 

अपन�व र पूण� सहयोग �ा�त हुने �व�वास �लएको छु । साथै,मुलुक �भ� र वा�हर रहनु 

भएका सवै नेपाल�लाई समृ�ध बराहताल �नमा�णको हा�ो सरकारको महान या�ामा सहभागी 

हुन आ�हान गद�छु । 

ध�यवाद !

शोभा कुमार� शमा�
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बराहताल गाउँपा�लका


