झिमरुक गाउँपालिका

नीलि िथा कार्यक्रम, २०७५
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१ स्थानीर् िहको गठन भएको दोस्रो वर्यमा झिमरुक गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७५/76 को नीलि िथा
कार्यक्रम र्स गरिमामर् सभामा प्रस्िुि गनय पाउँदा मिाई खुलस िागेको छ । र्स अवसिमा म नेपािको
सं झिर् िोकिाझरिक गणिरिका िालग नेपािी जनिािे गिे का ववलभन्न आरदोिनिाई स्मिण गनय चाहरछु ।
िोकिरिको स्थापनाथय शवहदहरूको त्र्ागि बलिदानिाई उच्च सम्मन गदयछु ।
२ सं ि, प्रदे श ि स्थानीर् िीनै िहको लनवायचन सम्पन्न भइसकेको छ । सक्रमणकािको अरत्र् सँगै सबै प्रकािका
भेदभावको अरत्र् गिी आलथयक सम्वृवि, समानिा ि सामाझजक रर्ार् सुलनझचि गन आधािझशिा खडा भएको
छ ।
३ प्राकृलिक, सांस्कृलिक, धालमयक, कृवर्, उजाय पर्यटकीर् एवं ऐलिहालसक दृवििे उत्कृष्ट िहेको झिमरुक गाउँपालिका
साथै र्स झिमरुक गाउँपालिकालभि कार्म िहेको आपसी सदभाव, नैलिकिा, उच्च िाजनैलिक िथा सामाझजक
चेिनािे सकिात्मक उजाय प्रदान गिे को छ ।
सभाध्र्क्षज्र्ू,
४ र्ी ववझशष्ट परिझस्थलििाई मध्र्नजि गिी आगालम आलथयक वर्यको नीलि िथा कार्यक्रम िजुम
य ा गरिएको छ िथा
र्ी नीलि िथा कार्यक्रम िजुम
य ा गदाय झिमरुक सिकाििे र्स वर्य कार्ायरवर्न गिे का नीलि ि कार्यक्रमिाई
आधाि मालनएको छ । बजेट िजुम
य ामा पलन सोही अनुरुपको व्र्वस्था गरिनेछ ।
५

“हाम्रो झिमरुक िाम्रो झिमरुक” भन्ने मूि ध्र्ेर् लिइ समग्र झिमरुकको आलथयक ववकासको िालग र्स आ.व.
मा ववनीर्ोजन भएको बजेट प्रभावकािी रुपमा कार्ायरवर्न भइिहेको छ । समम्र झिमरुक गाउँपालिकामा
ववकास लनमायणका कार्यहरुिाई प्रभावकािी बनाउन ि सम्पूणय जनिाको पहुँच पुिाउनको िालग हाम्रो ववकास
नीलि समिामुिक हुनेछ । ववकासिाई पहुँचका आधािमा नभै आवर्किाको आधािमा अगाडी बढाइने छ
।

६ मवहिा, गरिब िथा वपछडी वगयको उत्थानको िालग ववशेर् नीलि अविम्बन गरिनेछ ।िझक्षि वगयको आर्आजयन
अलभवृवि गनयको िालग ववलभन्न सीपमूिक िालिम प्रदान गरिने छ । “ववपरन वगयको उत्थान, खिको छाना
ववस्थापन” नीलि अनुरुप ववपरन वगयहरूिाई जस्िापािा ववििण गनयको िालग आवर्क बजेट ववलनर्ोजन
गरिनेछ ।
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७

अव म झिमरुक गाउँपालिकािे आ.ब. २०७५।०७६ को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेटका प्राथलमकिा
लनधायिणका आधािहरु प्रस्िुि गनय चाहरछु ।

८ आलथयक ववकास िथा गरिवव लनवािणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुर्र्ाउने, उत्पादनमूिक िथा लछटो प्रलिफि ददने,
िाजस्व परिचािनमा र्ोगदान पुर्र्ाउने, सामाझजक रर्ार्, िै विक समानिा िथा सामाझजक समावेझशकिणमा
र्ोगदान पुर्र्ाउने आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरू िजुम
य ा गरिनेछ ।
९ कृवर्को आधुलनवकिण ि व्र्वसावर्किणमा उच्च ध्र्ान ददनेछ । एक वस्िी एक उत्पादन, माटो पिीक्षण,
कृवर्को उत्पादनको आधािमा कृर्कहरुिाई प्राववलधक ि आलथयक सहर्ोग गनय, कृवर् सामाग्री सं किन केररको
व्र्वस्थापन जस्िा नीलिहरू अविम्बन गरिनेछ ।कृवर् पकेट क्षेि स्थापना गनयको िालग प्रोत्साहन गरिनेछ ।
साथै सबै वडाका खेलिर्ोग्र् जलमनमा लसं चाइ सुववधा उपिब्ध गिाइने छ । झचस्र्ान िि स्थापनाका िालग
सं भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनेछ ।
१० पशुपािन व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वस्थ िथा सफा पशुजरर् प्रदाथय आपूिोको िालग प्रेरिि गन
िथ आवर्क सहर्ोग गरिनेछ । पशुनि सुधािको िालग कृलिम िथा प्राकलिक गभयधािणको िालग आवर्क
व्र्वस्था गरिनेछ ।
११ वािाविणमा प्रलिकुि असि नपन िथा बढी भरदा बढी िोजगािी सृजना हुने ि मौलिक बस्िु िथा सामाग्री
उत्पादन गन ििे ि ु उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गरिने नीलि लिईनेछ । र्सका िालग उक्त प्रकृलिका उद्योगहरुको
स्थापना, सं चािनि बजाि प्रवयिन समेिका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको कार्य मा शुरु गरिनेछ ।
१२ र्स गाउँपालिका क्षेिमा अवझस्थि पर्यटकीर् क्षेिहरुको पवहचान गिी उक्त क्षेिहरुमा िक क्िाइझम्बङ,
वपकलनक स्पोटय, भ्र्ूटावि, पैदि मागयिाई व्र्वझस्थि, होमस्टे सं चािनिाई व्र्वझस्थलि ि ववस्िाि गन नीलि लिईने
छ । धालमयक पर्यटनका को िालग धालमयक महत्वका सम्बरधमा आवर्क क्षेिहरु पवहचान गिी प्रचाि प्रसाि
गिी धालमयक पर्यटनको प्रबिन गरिने छ ।ढाँड िक गाडनमा आवर्क सं िचना लनमायणको िालग ववस्िृि
सभक्षण गरिनेछ ।
१३ र्स क्षेिमा स्थापना भई सं चािनमा िहेका सहकािी सं स्थाहरुिाई सहकािीको भावना िथा उद्देर् अनुरुप
सं चािनका िालग आवर्क नीलि अविमवन गरिनेछ ।
१४ गाउँपालिका लभि सं चालिि ववझिर् सं स्थाहरुिाई गाउँपालिकामा दिाय गिाउने, दिाय शुल्क लिने, बावर्यक कार्यक्रम
पेश गनय िगाउने िथा गाउँपालिका क्षेि लभि शाखाहरु स्थापनाका िालग प्रोत्साहन गन ि सामाझजक उििदावर्त्व
ु कार्यक्रम आर्ोजनाको नीलि
वोध गिाउन ववलभन्न सामाझजक कार्य एवं र्ुवा खेिकुदमा सहभालगिा एवं सं र्क्त
अविम्बन गरिनेछ ।
१५ र्स क्षेिमा व्र्ावसावर्क ÷प्राववलधक झशक्षाको अवधािणा ल्र्ाउन व्र्ावसावर्क ववद्यािर्को स्थापनका िालग
सम्बझरधि पक्ष सं गको समरवर् गरिने छ । सामुदावर्क ववद्यार्िको भौलिक सं िचना सुधाि िथा शैझक्षक
ँ
गुणस्ििको िागी आवर्क िकम ववलनर्ोजन गिीने छ। गुणस्ििीर् पठनपाठनको िालग ववद्यािर्हरूसग
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कार्यसम्पादन किाि गरिनेछ ।

साथै उत्कृष्ट लसकाइ उपिब्ध हालसि गन ववद्यािर्िाई ववशेर् प्रोत्साहन

गरिनेछ । सं स्थागि ववद्यािर्हरूिाई आवर्क लनर्मन गरिनेछ ।
१६ गाउँपालिकालभिका स्वास््र् सं स्थाको पहुँचबाट टाढा िहेका वडा नं. ३, ४ ि ८ मा स्वास््र् चौकी स्थापनाको
िालग आवर्क पहि गरिनेछ । ओखिकोट स्वास््र् चौकीमा सञ्चालिि स्वास््र् ल्र्ाविाई लनिरिििा ददइने
छ । लन:शुल्क और्धीको िागी प्रर्ायप्ि वजेटको ववलनर्ोजन गरिनेछ । साथै मािृ िथा बािस्वास््र्, प्रजजन
स्वास््र् िगार्ि आधािभूि स्वास््र्को िालग आवर्क बजेट िथा कार्यक्रमहरूको िजुम
य ा गरिनेछ ।
आर्ूवदको गाउँिि झक्िलनक सं चािन िथा गाउँपालिकास्ििीर् ववझशष्ट सेवा सवहिको स्वास््र् झशववि सं चािन
गन नीलि अविम्वन गिे को छु ।
१७ खानेपानीको श्रोि एवं मुहानहरुको पवहचान गिी सं िक्षण, शुििाको पिीक्षण गरिनेछ . खानेपानी ववििण,
ववस्िाििाई अझि वढाई र्स क्षेिमा लनवायध रुपमा खानेपानीको ववििण हुने व्र्वस्था लमिाईने छ। एक िि
एक धािा नीलििाई कार्ायरवर्नमा िलगनेछ । र्सको िालग नपुग वस्िी िथा िि परिवािमा खानेपानी पाइप
ववििण गन नीलि अविम्वन गरिनेछ । बजाि क्षेिको फोहोि व्र्वस्थापनको िालग आगालम वर्यदेझख ल्र्ाण्ड
वफल्ड सं चािनमा ल्र्ाइनेछ । ववलभन्न सं ि सं स्था, उपभोक्ता सलमलि, टोि ववकास सं स्था ि लनझज क्षेिहरुको
परिचािन िथा सहकार्यमा सडक, टोि ,सावयजलनक स्थि एवं नदी सिसफाईको नीलि लिइनेछ । जथाभावव
फोहोि फ्र्ाक्ने व्र्झक्त िथा समुदार्को िालग दण्ड िथा जरिवाना गरिनेछ ।
१८ ववलभन्न पवयहरुिाई गौिवका साथ व्र्वझस्थि रुपमा सं चािन, धालमयक क्षेिहरुको मौलिकिा िथा ऐलिहाँलसक
महत्वको उजागि गिी र्स क्षेिको सं स्कृलि प्रवयिन गिी हाम्रो सं स्कृलि हाम्रो पवहचानको अवधािणको नीलि
लिइने छ । पिम्पिागि पवय िथा सं स्कृलि सं िक्षणको िालग आवर्क व्र्वस्था गरिने छ ।
१९ “झिमरुकको शान, िझक्षि वगयको सशझक्तकिण िथा सम्मान” को नीलि अनुरुप िैं लगक समानिा िथा सामाझजक
समावेशीकिणका िालग सम्बझरधि वगयहरुको समानिा एवं उत्थानका िालग सम्मान कार्यक्रम, चेिनामुिक
कार्यक्रम, आर्मुिक एवं िोजगाि मुिक कार्यक्रमहरुको सं चािन गिी ि सम्बि सं स्था एवं सेवा प्रदार्क
सं स्थाहरु सं ग सािेदािी गिी कार्य गरिनेछ ।
२० र्स गाउँपालिकालभिका गौिवका आर्ोजनाहरुको ववस्िृि पूव य सं भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनेछ । सडक

नै

ववकासको मुि आधाि हो भन्ने मारर्िािाई अनुशिण गदै मुख्र् सडकहरूको स्ििोन्निीको िालग आवर्क
िकम ववलनर्ोजन गरिनेछ । झिमरुक रिङिोड लनमायणको िालग सडक ववस्िाििाई लिव्रिाका साथ अझि वढाईने
छ । जसमा – दहखोिा, मकायवाि, झचझचण्डे, चँधािा, वाँसटािी, वािे, वौंडा, पोखिी, ववडडाँडा, सौिामािे , वािुवा,
झचफ्िे टी, ढाकेलड, नब्वे, भेंडावािी, वेओिे , वपपिनेटा, वटमुिचौि, िुसािा, कुिा, कटी चौि, विासेडाँडा क्षेििाई समेवटने
छ ।
२१ गाउँपालिकालभि एक बहुउद्देझर्र् भवनको लनमायण गरिनेछ । साथै बािबालिका िथा र्ुवाहरूको िागी
आवर्क खेिकूद सं िचनाको लनमायण गन नीलि अविम्वन गरिनेछ ।
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२२ गाउँपालिका क्षेिमा लनमायण हुने भवनहरु िथा सहिी क्षेिको ववकास गनय दक्ष प्राववलधकको सेवा पिामशय लिई
कार्यर्ोजना लनमायण गरिने छ । र्स क्षेिमा लनमायण हुने ििहरु भवन लनमायण मापदण्ड अनुरुप

नक्शा पास

गिे ि माि लनमायण गन कार्यमा अलनवार्यिा एवं अनुगमन गरिनेछ ।
२३ गाउँपालिकालभि ििु जिववद्युि उत्पादन गन िफय कार्य गरिनेछ । बैकझल्पक उजाय प्रवयिन केररसं ग
समरवर् गिी सौर्य सडक बिी, सौर्य उजायिाई समेि प्राथलमकिा ददने नीलि लिइनेछ .
२४ र्स गाउँपालिका क्षेिका बालसरदािाई सहज सञ्चाि पु¥र्ाई सबैको पहुँचमा ईरटिनेटको सुववधा पु¥र्ाउन ववलभन्न
सािेदािको पवहचान गिी आवर्क कार्य अगाडी बढाइने छ ।आ.ब. 2075/76 लभि सबै वडा
कार्ायिर्हरूमा इरटिनेट जडान गन नीलि लिइएको छ ।
२५ गाउँपालिका लभि िहेको सामुदावर्क वन सं िक्षण गरिनेछ । सडक वकनािमा हरिर्ािी प्रवद्र्धन गनय आवर्क
कार्यको शुरुवाि गरिने छ । ठु िा परिर्ोजनाको लनमायण बािाविझणर् परिक्षण प्रणािीिाई कडाईका साथ
अविम्बन गरिने छ ।भौलिक पूवायधािको लनमायण गदाय वािाविणीर् पक्षिाई ध्र्ान ददइनेछ ।
२६ दै वी िथा प्राकृलिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोझखम व्र्वस्थापनको िालग आवर्क सामाग्रीहरूको
व्र्वस्थापन गरिनेछ । साथै ववपद् जोझखम रर्ूलनकिण कार्यर्ोजना िजुम
य ा गिी कार्ायरवर्न गरिनेछ ।
२७ पदालधकािीहरू िथा कमयचािीहरुको क्षमिा ववकासको िालग आवर्क व्र्वस्था गरिनेछ । सेवाप्रवाहिाई
सूचना प्रववलधमैिी बनाइनेछ । दण्ड ि पुिस्काि प्रणािीको प्रभावकािी रुपमा कार्ायरवर्न गरिने छ ।
गाउँपालिकािाई झजवरि, आत्मलनभयि ि गलिशीि सं स्थाको रुपमा व्र्वझस्थि गनय आवर्क कदम चालिने छ
।
२८ सेवाग्राही गुनासो व्र्वस्थापन गनय गुनासो व्र्वस्थापनका उपार् अविम्बन गरिने छ ।िेखा प्रणािीिाई वढी
ववश्वसनीर् ि सूचनामुखी बनाइने छ । िाजश्व अलभबृवि गन ददशामा प्रभावकािी कदम चालिने छ ।
गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सम्पूणय सेवाहरुिाई कि च ुक्तासँग आबि गरिने छ।
सभाध्र्क्ष महोदर्,
२९ प्रस्िुि नीलि िथा कार्यक्रम िागू गनय र्स आलथयक बर्यको िालग जम्मा बजेट ३६,७२,५६,०००.०० (अक्षेरुपी
रुपैर्ाँ छझिस किोड बहिि िाख छपन्न हजाि ) अनुमान गिीएको व्र्होिा समेि सभा समक्ष जानकािी गिाउँदछु

।
३० अरत्र्मा समृि ि समरर्ावर्क झिमरुक लनमायण गनय सहर्ोग पुर्र्ाउने सबै िाजनीलिक दि, िाष्रसेवक
कमयचािीहरू, नीझज क्षेि, नागरिक समाज, सञ्चाि जगि िथा सम्पूणय झिमरुकवालसहरूका साथै झिमरुकको
ववकासको िालग झचरिनमनन गदै हािेमािो गन सबै व्र्झक्त, सं िसं स्थाहरूिाई हाददयक धरर्वाद ज्ञापन गदयछु।
जर् नेपाि, जर् झिमरुक
धरर्वाद।
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