बराहताल गाईँ पाललका को अ.व. २०७६/७७ का लागी नीलतहरु
अर्थथक लबकास
कृ लष : ऄगाानीक नगदे बाली लाआ पाललकाको ईपयुक्त क्षेत्र र भूगोल ऄनुकुल लबस्तार गना कृ लष समुह र कृ लष सहकारी
मार्ा त ७५ प्रलतशत लागत सहभागीतामा अधुलनक कृ लष औजार लबतरण तथा मसला बाली ईत्पादन लबशेष
कायाक्रम संचालन गररने छ ।
 ईपयुक्त क्षेत्र र भूगोल ऄनुकुल कृ षकहरुलाइ ५०% लागत साझेदारीमा र्लर्ू ल लवरुवा लवतरण गररने छ
 प्रालवलधक रुपले संभालवत स्थानहरु पलहचान गरी मौरी पालन र च्याई खेती पके ट क्षेत्र कायाक्रम संचालन
गररने छ
 लवई लवजन र्लर्ू ल तरकारी लगाएत कृ लष बस्तु भण्डारण गने लशत भण्डार प्रदेश सरकार संग सहकाया गररनेछ
।
पशुपंक्षी लवकास : पशु लवमा कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइ दुग्ध र खसी मासु लबक्रीमा ऄनुदान रकम ईपलव्ध गराआने नीलत
ऄवलम्वन गररने छ ।
 वराहताल गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्र दुग्ध संकलन के न्द्रहरु स्थापना गरी एक दुग्ध लचस्यान के न्द्र स्थापना गररने
छ।
 पशुपलक्ष औषलध ईपचारको लागी चालहने अवश्यक सामाग्री र औषलध लनशुल्क रुपमा लवतरण तथा लशलवर
संचालन गने कायाक्रम लाआ लनरन्द्तरता ददआने छ ।
ईन्नत जातका पशुपालन, समुह, सहकारी लाइ ऄनुदानको व्यवस्था गररने छ ।
श्रोतहरुको पलहचान
 बराहतालमा रहेका खोला र नददहरुमा (प्रारम्भीक वातावरणीय पररक्षण ) गरर ढु ङ्गा वालुवा लगट्टी जस्ता
दहत्तर वहत्तरको ठे क्का पट्टामापूणा प्रलतस्पधाा गराआ ऄलधकतम अन्द्तररक स्रोत वृद्धी गररनेछ ।
 राजस्व संकलन कायालाआा प्रभावकारी वनाईन लनयलमतरुपमा वढी भन्द्दा वढी कर लतने करदातालाआा
सम्मालनत गरी करदातालाआा करलतना प्रोत्सालहत गना लवलभन्न ऄलभयान संचालन गररनेछ।
 बराहतालमा रहेका सामुदालयक वनलाआा वन सम्वन्द्धी कायाक्रम ल्याआा करको दायरामा ल्याआनेछ ।
नागरीकको अय अजान
 गाईँ पाललकाबाट संचालन हुने लवकास लनमााण कायामा प्रयोहुने श्रलमकको ज्याला समय सापेक्ष बृद्धीगरी
प्रधानमन्द्त्री कृ षी कायाक्रमलाआा पूणा त श्रम मैत्री बनाआ नागररकको रोजगारीको हकलाआ सुलनलित गररने छ ।
 बेमौशमी कृ लषबाली, पशुपलक्ष दुध मासुजन्द्य र नगदे वालीलाआा ईत्पादनमा जोड दददै रोजगारी तथा अय
अजानका लवलवध कायाक्रम संचालन गररने छ ।
 बराहतालका लक्षीत वगाका युवा युवतीहरुलाइ ड्राआलभङ्ग, पलम्वर, हाईसवाआररङ्ग र नेतृत्व लवकास जस्ता
ताललमहरु संचालन गरर स्थानीय युवाहरुलाआ क्रमश स्वरोजगारी तर्ा ईन्द्मुख गराआने छ ।
सावाजनीक सेवा तथा क्षमता लवकास
 गाईपाललकाको लबद्युलतय पाश्वलचत्र, श्रोत नक्सा र लवकास गलतलवलध सम्वन्द्धी समेरटएको वृत्त लचत्र लनमााण
गरी गाईँ पाललकाको वास्तलवक दपाण Website बाट समेत प्रचार प्रशार गररने छ ।
 पदालधकारी एवं कमाचारीहरुको क्षमता लवकासगरर संस्थागत सेवा प्रवाहलाइ चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
 सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याईन गाईँ कायापाललकाको कायाालय तथा वडा कायाालय हरुलाइ र्र्थनचर, कम््युटर
तथा प्रालवलधक मेलसन औजारले सुसलित पारी जस्तो सुकै ऄवस्थामा पलन सेवा प्रवाह गना सदकने ऄवस्था
कायम गररनेछ
 सावाजलनक प्रशासनलाइ स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत ऄनुशासनप्रलत प्रलतवद्ध, पारदशी, भष्ट्राचारमुक्त र
जनईत्तरदायी बनाआ भष्ट्रचारप्रलत शुन्द्य सहनशीलताको नीलत ऄबलम्बन गररनेछ।
 गाईँ पाललकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु ऄसहाय ऄपाङ्गता भएका ब्यलक्त, जेष्ठ नागररकलाइ सेवामा
ऄग्रालधकार प्रदान गने नीलत ऄवलम्बन गररने छ ।
 श्रोत ब्यवस्थापनलाइ बैज्ञालनक, यथाथा परक र ब्यवलस्थत गना कम््यूटरीकृ त (Computer Software ) को
प्रयोगबाट Database का अधारमा लेखा व्यवस्थापन तथा कर शुल्क संकलन कायालाआ प्रभाकारी बनाआने छ ।
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 अवलधक रुपमा सामालजक पररक्षण, सावाजलनक सुनुवाइ र सावाजलनक पररक्षणका माध्यमबाट सुशासन
पारदर्थशता र जवार्देलहतामा ऄलभबृलद्ध गराईन सवै अयोजना कायाक्रमहरुमा ईल्लेलखत लवलधको प्रयोग
गररने छ
 गाईँ पाललकाको काम कारवाहीलाइ प्रलवलध संग अवद्ध गने नीलत ऄनुरुप कम््युटराइज्ड प्रणालीमा ढाललने
व्यवस्था लमलाइनेछ र सेवा प्रवाह सुब्यबलस्थत गदै वडा कायाालयहरुलाआ नेट वर्ककङ गरर घटना दताा तथा
समालजक सुरक्षा जस्ता कायालाआ पूणा रुपमा ऄनलाआा गररनेछ ।
 ईपभोक्ता सलमलतलाइ अयोजना सञ्चालन गनुा पूवा अयोजना व्यवस्थापन संचालन तथा लेखा ताललम प्रदान
गररनेछ र ईपभोक्ता सलमलतलाइ लनदेलशका बनाइ व्यवलस्थत गररनेछ ।
 योजना कायाान्द्वयन क्यालेण्डर तयार गरर योजनाको काम जेठ मसान्द्तमा नै सम्पन्न गररनेछ भने चैत्र मसान्द्त
पछी संझौता गररने छै न ।
 समुदायमा अधाररत टोल लवकास संस्थाहरु गठन गरर अर्थथक लवकास, सामालजक लवकास, सरसर्ाइ,
वातावरण संरक्षण तथा अयअजानका दक्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ ।
 कमाचारी तथा प्रलतलनलधहरुलाइ ताललम तथा क्षमता लवकास गराइ कायासम्पादनमा लछटो छररतो र चुस्तता
ल्याइने छ ।
बातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन
 "सर्ा बराहताल हररयाली गाईँ पाललका” भन्ने मुलनारा लाइ अत्मसात गदे एक घर ५ लवरुवा कायाक्रमलाइ
ऄलनवाया लागू गरर वनजंगल संरक्षण काया ऄगाडी वढाइनेछ ।
 वातावरण मैत्री स्थानीय सरकार (EFLG गरे को जारी सरकारले नेपाल ऄनुरुप ऄवधारणा Framework का
पररसुचक हरुलाइ गाईँ पाललकामा लागु गना, वातावरण मैत्री बराहताल गाँईपाललका बनाईने दक्रयाकलाप
कायाान्द्वयन गररनेछ ।
 बराहताल गाईँ पाललकालाइ हररत गाईँ पाललकाको रुपमा लवकास गना बनजंगल संरक्षण काया ऄगाडी
बढाइनेछ ।
 सडक मापदण्ड पुरा भएका सडकका दुवै साइडमा ऄलभयानको रुपमा बृक्षारोपण गने र सडक अयोजना
संचालन गदाा सडकको दुवै दकनारामा वृक्षारोपण कायालाइ अयोजनाको ऄलनवाया शताको रुपमा कायान्द्वयन
गररने छ ।
 गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्रका सामुदालयक लवद्यालय,कायाालय, सावाजलनक स्थल पानीका मुहान क्षेत्र अददमा
्लालिकका झोला, कप जस्ता ्लालिक जन्द्य र्ोहोरहरु क्रमशः लनषेलधत गररदै ललगनेछ ।
 ठु ला सडक तथा पूवााधार लनमााण गदाा EIA/IEE गरे र मात्र पूवााधार लनमााण गने नीलत ऄबलम्वन गररनेछ ।
 बड्डीचौर बजार क्षेत्रलाइ हरीयाली सलहत सर्ा र स्च्छ राख्न वृक्षारोपण र र्ोहर लवसजानको ईलचत
व्यवस्थापन गदै ढल लनकासको ब्यवस्था गररने छ ।
 लवपद् जोलखम न्द्यूनीकरण गनाका लालग गाईँ पाललका स्तरीय लवपद् कोष खडा गरी सोत खोला जलाधार
क्षेत्रमा लबपद् को पुवा सूचना प्रणााली राख्ने व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँ पाललकामा क्षेत्रमा अश्रय ललआ रहेका बाढी लपलडतहरुलाइ प्रदेश सरकारसंग सहकाया गरी घर घडेरी
कोलालग राहत ईपलब्ध गराइनेछ ।
 गाईँ पाललकाका जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहचान गरी लवपद् सम्वन्द्धी सचेतनामुलक कायाक्रम गररनेछ ।
 बराहताल गाईँ पाललका क्षेत्रलभत्र रहेका जग्गाका पाललका स्तरको लनस्सा लवरण काया ऄगालड वढाइनेछ ।
 पानीका स्रोतहरु सुक्न नददनका लालग मुहान वररपरी वृक्षारोपण र मुहान देलखमालथ चार्थजङ्ग पोखरीको
ऄवधारणा ऄवलम्बन गररनेछ ।
 के ही स्थानमा नसारी स्थापनाका लालग ऄनुदानको व्यवस्था गरी र्लर्ू लमैत्री कृ र्थष कायाक्रम
संचालन गररनेछ ।
 वनजंगलमा अगलागी र चोरी लशकार ऄवैध काठकटान लनयन्द्त्रणको लालग सम्वलन्द्धत लनकायसंग सहकाया
गरी जनचेतनामुलक कायाक्रम संचालन गने र ऄनुगमनकारी नकाय गठन गरी ऄनुगमन गररने छ ।
 जलडवटी जन्द्य वनस्पलतको संरक्षण व्यवस्थापन र प्रवधान गरर गाईँ पाललकाको अन्द्तररक श्रोत ऄलभबृद्धी गररने
छ।
 जोलखमयुक्त स्थानमा तटवन्द्ध गना गाईँ पाललकाको स्रोत साधनले सम्पन्न गना नसदकने खालका ठु ला तटवन्द्धन
लगाएतका कायालाआा प्रदेश सरकार र संलघय सरकार संग सहकाया गररने छ ।
सामालजक लबकास
स्वास््य : प्रादेशीक ऄस्पताल प्रेषण गररएका सुत्के री अमाहरुलाआा लनशुल्क र वडाहरुबाट पाललकाले संचालन गरे का
बर्थथङ सेन्द्टरहरुमा सुत्के री हुन अईनेहरुको हकमा ५० प्रलतशत एम्बुलेन्द्स भाडा छु टको व्यवस्था गररएको छ ।
2

 स्वास््य चौकीहरुमा संचाललत प्रयोगशालाबाट गभावती , क्षयरोग , कालाजार , मलेररया HIV जाँच लनशुल्क
रुपमा गररनेछ ।
 टोल टोलमा गभावती अमा समुह गठन गरी " गभावती अमा सँग अकलस्मक कोष " कायाक्रम लागु गररनेछ
भने स्वास््यसेवाहरु लाआा प्रभावकारर बनाईन औजार ईपकरणको व्यवस्था लमलाआा नेछ Baby warm
heater व्यावस्था गररनेछ ।
 जनचेतना एवं परामशा कायाक्रम,छाईपडी तथा बाललववाहलाआा न्द्यूलनकरण कयाक्रम,दकशोरदकशोरी मैत्री
कायाक्रम,स्वास््यमा सामालजक व्यवहार पररवतानका कायाक्रम लनमााण प्रकृ यामा "लप" प्रकृ यालाआा ऄनुशरण
गरी डाटामा अधाररत रहेर मातृ तथा बाल स्वास््य , दकशोरदकशोरी स्वास््य , पररवार लनयोजन, प्रजनन
स्वास््यका कायाक्रम जस्ता कायाक्रम ऄलभयानकोरुपमा संचालन गररनेछ ।
 खोप कायाक्रम लाआा व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाएर बराहताल गाईँ पाललका एईटा भ्यालक्सन भण्डारणको
व्यावस्था गररनेछ ।
 सुरक्षीत मलहनावारी व्यवस्थापनका लागी सेलनटरी ्याड लनमााण तथा प्रयोगलाआा बढवा ददआनेछ
 सुनौलो हजार ददनका अमा तथा बच्चाको स्वास््य लस्थलत राम्रो राख्न स्वास््य लशक्षा र पोषण कायाक्रमको
योजना बनाआा लागु गने र ५ वषा मुलनका वालवाललकाहरुलाआा कु पोलषत हुन नददनका लालग पोषण
कायाक्रमलाआा लतव्रता ददआा नेछ ।
 स्वास््य सेवालाआा प्रभावकारर बनाईन स्वास््यकर्थमहरुलाआा अवश्यक ताललमको व्यवस्था गररनेछ ।
 स्वास््य सुचना प्रणालीलाआा DHIS २ को माध्यमबाट ररपोर्टटङ गने व्यवस्था लमलाआा नेछ भने MPDSR
कायाक्रमलाआा प्राथलमदककरणको कायाक्रमा रालखनेछ ।
 पररवार लनयोजनका साधनको प्रयोगदरलाआा बढाआा जन्द्मदर तथा मातृ लशशुको स्वास््य लस्थलतमा सुधार
लगाआा नेछ ।
 समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोगी लबरामीको खोजपड्तालका लागी Microscopic Camp एवं चौमासीक
रुपमा सलमक्षा कायाक्रम संचालन गना लवशेष जोड ददआा नेछ ।
 बराहतालको स्वास््य लस्थलत सुधारमा लालग लवलभन्न स्वास््य सँग काम गने संध संस्था सँग समन्द्वय गरर
कायाक्रम तथा कृ याकलाप सञ्चालन गररनेछ । बराहताल गाईँ पाललकामा १५ शैयाको हलस्पटल स्थापनाका
लालग संलघय सरकार सँग पहल गररनेछ ।
 बराहताल अमा समूह नीलत वनाइ स्वास््य क्षेत्रमा अमा समुह पररचालन लाइ व्यवलस्थत गररने छ ।
 स्वास््य लबमा कायाक्रम लाइ लनरन्द्तरता ददइ प्रभावकारी वनाइनेछ ।
लशक्षा तथा खेलकु द : लशक्षक कमाचारीको ऄपुग दरबन्द्दीलाइ व्यबस्थापन गना ऄनुदान लशक्षकको नीलत ललइनेछ ।
 लबद्यालयका बाल लबकास स.का. तथा कमाचारीहरुको पोषाक भत्ता कायाक्रमलाआ लनरन्द्तरता ददआने छ ।
 कणााली कृ लष क्याम्पस संचालनको लालग प्रदेश र संलघय सरकार संग लबशेष पहल गररने छ ।
 लबद्याथी भनाादर बृलद्ध गना लबद्यालय स्तरमा शैलक्षक गुणस्तर बृलद्धका थप दक्रयाकलाप जस्तै : गुनासो पेरटका
व्यबस्थापन, ऄनाथ छात्रबृत्ती, जेहन्द्े दार छात्रबृत्ती ,शैलक्षक सामाग्री सहयोग, कक्षा कोठा व्यबस्थापन, खाजा
ब्यावस्थापन सहयोग अदी संचालन गररनेछ ।
 लबद्यालय संचालन प्रदक्रयालाइ सुचना प्रलबधी मैत्री बनाईन अबश्यक पहल गररने छ ।
 ऄलभभावक लशक्षा तथा सचेतना कायाक्रमलाइ लनरन्द्तरता ददआनेछ ।
 लशक्षक तथा कमाचारीको क्षमता लबकासका कायाक्रमहरु संचालन गने, कायासम्पादनको अधारमा प्रोत्साहन र
दण्डको लनलत ऄबलम्बन गररनेछ ।
 मातृभाषाका कक्षा संचालन गने लबद्यालय लाइ प्रोत्साहन गने, सहजकताा हरुको क्षमता लबकास सम्बन्द्धी
कायाक्रमहरु संचालन गने, लसकाआका लालग मन्द्टेश्वरी लबधी क्रमश: लागु गदै अवश्यकता पलहचानगरी थप
बाल लबकास के न्द्र संचालन गने र सामुदालयक लसकाआ के न्द्रलाइ थप व्यबलस्थत गररनेछ ।
 लवद्यालयमा ल्याब तथा लाआब्रेरी स्थापना कायाक्रमलाइ लनरन्द्तरता ददआनेछ साथै कम््युटर लशक्षालाइ लबशेष
जोड ददआनेछ ।
 खेलकु दको प्रबधानको लालग पाललका स्तररय खेलकु द लवकास सलमलत लाइ व्यवलस्थत गरी बराहताल
गाईँ पाललका स्तरररय खेलकु द कायाक्रमलाइ लनरन्द्तरता ददआनेछ भने बहुईद्धेश्यीय रं गाशाला को अबश्यक
पुवााधार लनमााणको लालग कणााली प्रदेश सरकारको एक लनवााचन क्षेत्र एक रं गशाला नीलत ऄनुरुप खेल
मैदानलाइ क्रमश: लबकास गदै ललगने छ ।
 प्रत्येक लबद्यालय र स्वास््य चौकीहरुमा क्रमशः लबद्युलतय हालजरीको व्यबस्था गदै ललगनेछ ।
 भूगोल र लबद्यार्थथ संख्याको अधारमा लबद्यालय मजा गने कायालाइ लबशेष प्रोत्सालहत गररनेछ ।
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 लशक्षा लनयमावलीमा व्यवस्था भए बमोलजमको व्यवस्था ऄनुसार प्र.ऄ. लनयुलक्त गने काया लाइ कडाआका साथ
लागु गररने छ ।
लैङ्गीक समनता तथा सामाजीक समावेशीकरण:
 मलहला, दललत, अददवासी, जनजाती, ऄपाङ्ग, एकल मलहला, द्धन्द्द्ध लपलडत, वाढी लपलडत, अर्थथक लवपन्न तथा
सामालजक बलञ्चलतकरणमा परे का लवलभन्न वगाका नागररकको ईद्यमशीलता सम्मान र लसप लवकास क्षमता
लवकास तर्ा ललक्षत कायाक्रमहरुलाआा लनरन्द्तरता ददआनेछ ।
 "वालऄलधकार स्थालनय सरकारको सरोकार तथा हाम्रो वालवाललका हाम्रो भलवष्य" भन्ने नारा ऄन्द्तागत
वालमैत्री गा.पा. तथा वालश्रम लवलहन गा.पा. लनमााणको कायालाआा ऄगालड वढाआा नेछ ।
 मलहला दललत अददवासी जनजालत द्धन्द्द्ध लपलडत वाढी लपलडत ऄपाङ्ग लवपन्न पररवारका छोरा छोरीहरु लाआा
प्रालवलधक लशक्षामा जोड ददआने छ ।
 वाल मैत्री घर /समाज /लवद्यालय हुनका लागी ऄलभभावक लशक्षाको व्यवस्था गररनेछ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था
 बराहताल गा.पा. लभत्र कायाक्रम संचालन गने गैर सरकारी संध संस्थाहरुको कायाक्रम स्थालनय अवश्यकता र
योजनाका अधारमा मात्र संचालन गने नीलत ललआनेछ ।
 गाईँ सभामा पास नभएका संघ संस्थाका कायाक्रमहरु संचालन ऄनुमती प्रदान नगने नीलत गाईँ पाललकाले
ऄवलम्बन गने छ ।
संस्कृ लत प्रवद्धान :
 मठ- मन्द्दीर, गुम्वा , चैत्य र चचा अददको संरक्षण एंव प्रवाद्धन गदै धार्थमक सद्वभाव र धार्थमक पयाटनको लवकास
गने लनती ललआनेछ ।
 स्थानीय बहु संख्यक जात जातीका भाषामा कक्षा १ – ५ पठन पाठनकोलालग गाईँ पाललकाबाट ऄनुदान प्रदान
गररने छ ।
 पाललका क्षेत्रमा रहेका सवै एलतहालसक पयाटकीय धार्थमक पुरातालत्वक स्थल , भाषा , धमा संस्कृ लतको संरक्षण र
सम्वद्धनका कायाक्रमहरु समान रुपले संचालन गररनेछ ।
पुवााधार लवकास : स्थानीय पूवााधार लवकास ददगो र भरपदो बनाईन श्रममुलक, वातावरण मैत्री, सहभालगतात्मक काया प्रणााली
ऄपनाइने छ ।
 स्थानीय जनताको जीलवकोपााजनमा टेवा पुरयाईनेगरर स्थानीय पुवााधार लवकासका कायाक्रमहरु तजुामा गने
कायालाआ प्राथलमकता प्रदान गरर पूवााधारहरु स्वालमत्वका अधारमा सम्वलन्द्धत ईपभोक्ता सलमलतलाइ
संचालन र ममात सम्भारका लालग लजम्मेवार वनाइने छ ।
 स्थानीय पूवााधार लवकासको क्षेत्रमा लैंलगक मुल प्रवालहकरण सुलनलित गना मलहला सशलक्तीकरण लाइ मुल
अधार बनाइ कायाक्रम संचालन गररनेछ ।
 बेरोजगारमा सूलचकृ त अर्थथक रुपमा सवभन्द्दा पलछ परे का जनजाती दललत र ईपेलक्षत समुदाय एवम
ऄपांगहरु लाइ स्थानीय पूवााधार लवकास कायाक्रममा लाभालम्वत एवं सहभागी गराईने नीलत ऄवलम्बन
गररनेछ
 गैर सरकारी संस्था,सामुदालयक संघ संस्था एवम ईपभोक्ता समुह तथा लनजी क्षेत्रलाइ सना तथा स्थानीय
पुवााधार लवकासमा साझेदार लनकायको रुपमा संलग्न गराआने छ ।
 सहभालगतामुलक कायाक्रम तजुामा,कायाान्द्वयन,ऄनुगमन तथा मूल्याँकन प्रकृ या ऄनुसरण गररनेछ
 सडक संजालको लवकास गना सवारी तथा यातायात ब्यवस्थापन गना गाईँ पाललका स्तररय यातायात गूरु
योजना ( Rural Transport Master Plan RTMP तयार गरर बहुबर्थषय योजना चरणबद्ध रुपमा क्रमशः
। छ ल्याआने कायान्द्वयनमा
२. ईद्योग बालणज्य तथा श्रम,रोजगार तथा बजार व्यवस्थापन
 पाललका क्षेत्रमा संचालन भएका पशलहरुको लागत तयार गरर दताा नभएका पशलहरुलाइ दताा गराइ
स्थानीय व्यापार व्यवसाय व्यवलस्थत गरी कर संकलन कायाको थालनी गररनेछ ।
 ईपयुक्त स्थानमा सम्भालवत बजारको ऄध्ययन गरर सोलह वजारबाट स्थानीय ईत्पादन संकलन र लवक्री गने
बातावरण श्रृजना गररने छ भने ईपयुक्त स्थानमा तरकारी, दुध तथा स्थानीय ईत्पादन संकलन के न्द्र क्रमश
बनाईँ दै ललगने छ ।
 मैलत्रपूणा लगानीको बातावरण लसजाना गरर श्रम गने नागररकहरुलाइ ईत्पादनशील, लवभेदरलहत शोषणमु्क्त,
मयााददत, सुरलक्षत र स्वस्थ कामका ऄवसर प्रदान गररने छ ।
 स्वरोजगारका लालग ईद्यमशील युवाहरुलाइ लघु कजाा कायाक्रममा ऄलभप्रेररत गराइने छ ।
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 यस गाईँ पाललका लनवासी रोजगार कायाक्रममा सुलचकृ तहरु लाइ भौलतक पूवााधार तथा ऄन्द्य श्रममुलक
कामका लालग प्रथम प्राथलमकता दददै यस्ता श्रम मुलक कामको ज्याला बृद्धीगरी प्रलत व्यक्ती अयमा बृलद्ध गदै
गररलव न्द्युलनकरणमा जोड ददइने छ ।
३.कृ र्थष,ससचाइ,सहकारी र गररलव लनवारण
 स्थानीय बासीहरु लाइ कृ लष ईत्पादन, तरकारी खेती,र्लर्ु ल खेती,माछा पालन, गाइभैलस पालन, माहुरी
पालन, कु खुरा पालन, बंगुर पालन व्यवसाय तर्ा अकर्थषत गराईने खालका लवलवध कायाक्रम संचालन गररनेछ
।
 ईद्यमलशलता तथा लघु ईद्यमहरुको लवकास गरर स्वरोजगारको लालग ऄवसरहरुको सृजना गने तर्ा जोड
ददआनेछ ।
 पररवारको कू नै सदस्यको रोजगार नभएको र ऄलत गररव, जेहन्द्े दार छात्र छात्राहरुलाइ प्रालवलधक छात्रबृलद्धको
व्यवस्था गररने छ ।
 यस गाईँ पाललका लभत्र रहेका सहकारी मार्ा त मागका अधारमा ईद्यमशीलता, लशप लबकास जस्ता ताललम
अयोजना गररने छ भने सहकारी मार्ा त ऄगाालनक मल ईत्पादनमा प्रलवधी हस्तान्द्तरणमा प्राथलमकता ददआने
छ।
 भेरी कीनाराका र्ाँटहरुमा लसचांइको लागी भेरी ववइ डाआभसान संग सहकाया गररने छ ।
४.पयाटन प्रवाद्धन
 पाललका क्षेत्र लभत्र रहेका लवलभन्न स्थानमा रहेका प्रयाटदकय क्षेत्रहरुको सम्भाव्य ऄध्ययन सलहत लागत संकलन
गरर प्रचार प्रसारमा ल्याईने काम गररनेछ ।
 पयाटन लवकास एवं लवस्तारको लालग क्षेत्रगत लवकासका ऄवधारण सलहत गुरु योजना तजुामा गरर त्यसलाइ
अवलधक योजना तथा बार्थषक कायाक्रममा समावेश गरर प्रवधान गररने छ ।
 पयाटन सेवाको गुणात्मक ऄलभवृलद्धको लालग मानव संसाधनको लवकास तथा व्यवस्थापनमा लनलज क्षेत्रसंग
समन्द्वय गदै सालघारी होम स्टेलाआ व्यवलस्थत गना प्रदेश सरकार सँग अवश्यक सहकाया गररने छ ।
 बराहताल क्षेत्र लभत्र रहेका बराहताल, काललका गुर्ा, चमेरे गुर्ा, सुन्द्द्धारी ताल, बोधीज्ञान तपोभुलम बौद्ध
लवहार, ताइथापे ढु ंगा, भैरव मलन्द्दर, बटु कभैरव, तेलपानी, पोखरीकाँडा रानीवन, भ्यु टावर, बाह्र वण्डाल
ऄठार खण्डाल, तेलपानी लसद्धचुलल र नयाँपानी गुर्ा जस्ता पयाटदकय क्षेत्रहरुको लवकास गरर सम्भाव्य
स्थानमा ग्रीन पाका , भ्यू टावर, होमस्टे र पयाटदकय स्थल सम्म पुग्नको लालग सडक लनमााण, ममात तथा स्तर
ईन्नलत गररने छ
५.सूचना तथा संचार
 गाईँ पाललका बाट प्रदान गररने सेवा र सुलवधाको बारे मा नागररकहरुलाइ जानकारी गराईन नागररक वडा
पत्र, योजना दकताव प्रकालशत र नागररकको सेवा सुलवधाको लागी नागररक सहायता कक्ष स्थापनामा जोड
ददइनेछ ।
 हाल संचालनमा अएका सेलर्ोन सेवाहरुको स्तर ईन्नलत र सेलर्ोन नपुगेका वडा र वस्तीहरुमा सेलर्ोन
संचालनको लालग सम्वलन्द्धत पक्षहरुसंग पहल गररने छ ।
६.खानेपानी तथा सरसर्ाइ सडक तथा भौलतक योजना र पूवााधार लवकास
 ददगोरुपमा संचालन हुन नसक्ने तथा प्रलतर्ल हाँलसल हुन नसक्ने टु क्रे खालका योजना लाइ लनरुत्सालहत गररने
छ।
 के न्द्र तोकीसके का वडाहरु को प्रशासलनक भवन लनमााणको लालग भवन लनमााण काया ऄगाडी बढाइनेछ ।
 बढी भन्द्दा वढी जनतालाइ लाभ हुने खालका ठु ला पररयोजना ( Mega Project लाइ प्राथलमकता साथ
ऄगाडी वढाइनेछ ।
 पूवााधार लवकास कायामा जनपररचालन र लागत जनसहभालगतामा अधाररत कायाक्रमलाइ प्राथलमकताका
साथ सञ्चालन गररने छ । ऄधुरा तथा क्रमागत योजनाहरुलाइ पूणाता ददने प्रयास गररने छ ।
 एक वडा एक नमुना योजनालाइ प्राथलमकता ददइने छ ।
 एक घर एक धारा ऄलभयान संचालनमा ल्याईन सरोकारवाला लवच समन्द्वय सहकाया गरर काया प्रारम्भ गररने
छ।
 ररङ्ग रोड लनमााण, ग्रालमण सडक लनमााण र कृ लष सडक लनमााणको कायालाइ ईच्च प्राथलमकता ददइनेछ ।
 हाल सम्म संचालनमा अएका सडक र ऄव बन्ने सडकहरुलाइ मुख्य सडक,सहायक सडक र लभलत्र सडकको
रुपमा स्तर तोदक सोलह ऄनुसार प्राथलमकता तोकी लनमााण काया ऄगाडी बढाआने छ ।
 पाललकामा संचाललत सडक सम्भारकोषबाट तत्काल ममात गनुा पने पूवााधारहरु प्रलत पूवााधार एक लाख
रुपैयामा नवढाआ ममात काया गररनेछ ।
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 ५ दक लामो भन्द्दा.मी.दुरी भएको प्रत्येक सडकलाआ पाललका स्तरीय सडकमा राखी सो सडकको ममात संभार
तथा व्यवस्थापन पाललका स्तरबाटै गररने छ ।
 ५ दकमी. लम्बाआ भएका सडकमा अषाढ, श्रावण, भार र अलस्वन चार मलहनाको लालग ४ जना र ऄन्द्य
समयको लालग दुआ जनाको दरले सडक कायाकताा सम्भार ममात राखी सडक ब्यवलस्थत गररने छ ।
 सडक संजालले नछोएका वडा र वलस्तहरुलाइ सडक संजाल लभत्र पनेगरी सडक लनमााण काया लाइ पलहलो
प्राथलमकता ददइनेछ ।
७.लवद्युत तथा ईजाा
 के न्द्रीय प्रशारण लाइन नपुगेका र स्थानीय लवद्युत ईत्पादन गने लवकल्प नभएका गाईँ वलस्तहरुमा सोलार
जडान कायाको थालनीको लालग सरोकारवाला पक्षसंग छलर्ल र समन्द्वय गररनेछ र तत्काल लवधुलतकरण हुने
ऄवस्था नभएका टोल बस्तीहरुमा एक घर एक सौया ईजाा कायाक्रम संचालन गररनेछ ।
 वडा नं १ र ३ को लालग एक घर १ सौय ईजाा ईज्यालो कायाक्रम सांलन गररने छ ।
८. बस्ती लवकास, शहरी योजना र भवन लनमााण
 बराहतालमा हाल देलखएको छररएर रहेका वलस्तहरुलाइ एदककृ त र सुरक्षीत वस्ती बसाईन लवशेष ऄध्यन
गररने छ ।
 ईपयुक्त स्थानमा शहरी योजना बनाइ बस्ती लबकास कायाक्रम संचालन गना प्रदेश सरकार र संलघय सरकार सँग
सहकाया गररने छ ।
 बराहतालको बड्डीचौर लगाएतका बजार ईन्द्मुख बस्तीहरुमा भवन लनमााण मापदण्ड लागु गने कायाको प्रारम्भ
गररनेछ ।
 तरं गा, साजघाट, दर्नीकाडा, रानीघाट, पाग्मा ,तेलपानी, चेपाङ्ग, लवईरे नी, लामाखाली, वलत्तसे, सुकरमाला,
ओदालताल जस्ता स्थानहरुमा स्वच्छीक एदककृ त वलस्त लवकास गना पहल गररने छ ।
 शहर ईन्द्मुख क्षेत्रमा बजार र बस्ती लबकास गना ररङरोड, नाला, ग्रीन पाका लचल्ड्रेन पाका लेण्ड दर्ल्ड साइटको
व्यवस्था गररने छ ।
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