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झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री लििक बहादरु झि.सी.िे लमलि २०७७/३/10 गिे झिमरुक 
गाउँसभामा पेश गर्ु ुभएको आलथकु वर् ु2०७७/0७८ को झिमरुक गाउँपालिकाको र्ीलि िथा कायकु्रम 
 
सभाका मार्र्ीय सदस्यज्यूहरु 

आमझरिि रािर्ीलिक दिका प्रलिलर्लिहरु, समािसेवी वदु्धििीवी व्यझित्वहरु, पिकार लमिहरु, 
राष्ट्रसेवक कमचुारीसाथीहरु , 
 
र्ेपािको संद्धविार्, २०७२ र स्थार्ीय सरकार संचािर् ऐर्, २०७४ मा व्यवस्था भए वमोझिम 
आि म झिमरुक गाउँपालिका, भ्यागिेु, प्यूठार्को आठौ गाउँसभामा आ.व. ०७७/७८ को िालग 
र्ीलि िथा कायकु्रम यस सम्मालर्ि सभा समक्ष प्रस्ििु गर् ु गईरहेको छु । देशको द्धवर्म 
पररझस्थलिको द्धवचमा िर्िाको िीवर् रक्षा र झिमरुक गाउँपालिकाको आलथकु,सामाझिक क्षेिको 
द्धवकासमा अत्यरि गझम्भरिापूवकु झिम्मेवारी वहर् गर्ु ुपरे् अवस्था लसिरु्ा भएको छ । 

 कोरोर्ा भाइरसवाट लसझििु द्धवश्वव्यापी  महामारीका कारण उत्पन्न असहि पररझस्थलि र 
िकडाउर्का बीच गाउँ सभािाई सम्वोिर् गरी रहँदा समािवाद उरमखु िोकिाझरिक 
गणिरिात्मक राज्य स्थापर्ाका िालग भएका आरदोिर्, संघर्हुरुमा वलिदार् गरे् सम्प "ण ुज्ञाि 
अज्ञाि शद्धहदहरु प्रलि उच्च सम्मार्कासाथ भावपूण ुश्रिारििी अपणु गदुछु। राद्धष्ट्रयिा, राद्धष्ट्रय 
द्धहि एवं िर्िीद्धवका र रयायपूण ुसंघर्कुो र्ेितृ्व गर्ुहुरु्े अग्रिहरु प्रलि उच्च सम्मार् गदै र्ेपािी 
समािको रुपारिरणमा सहयोग परु् याउर् ुहरु्े सबैको योगदार्को स्मरण गर् ुचाहरछु। 

  
 ऐलिहालसक सझरि र्क्सा िथा प्रमाणका आिारमा लमिराष्ट्र भारिसँग सीमाको सम्बरिमा द्धवगि 

िामो समयदेझख द्धववाद रहेको र समय समयमा  उठी रहेको द्धवर्य लिझम्पयािरुा, लिपिेुख र 
कािापार्ी क्षेिको र्ेपािको भलुमिाइु समावेश गरी र्ेपािको र्क्सा िारी गरेकोमा सम्मार्र्ीय 
प्रिार्मरिीज्यू र र्ेपाि सरकार प्रलि हार्दुक आभार व्यि गदुछु ।  

 कोलभड-१९ को कारण द्धवश्वभर  संकट पैदा हरु्को साथै उल्िेख्य रुपमा िर्िर्को क्षिी भएको 
छ । र्ेपािमा संक्रमण फैलिर् र्र्दर् गररएको िकडाउर्िाइु हाम्रो गाउँपालिकािे प्रभावकारी 
रुपमा कायाुरवयर् गरेको छ । यस महामारीका कारण अद्धहिेसम्म ज्यार् गमुाउर्हुरु्े सबै 
व्यझिहरु प्रलि भावपूण ुश्रिारििी अपणु गदुछु। यसको साथै महामारीबाट संक्रलमि सम्पूण ु
र्ददीबद्धहर्ी िथा दािभुाइुहरुको झशध्र स्वास््यिाभको कामर्ा गदुछु ।  

 कोलभड-१९ िे साविुलर्क सेवा प्रवाह द्धवकास लर्माुणका काय ुर लर्यलमिरुपमा सञ्चािर् गर्ुपुरे् 
कायकु्रम र आयोिर्ाहरुमा प्रत्यक्षरुपमा असर पगेुको छ । साथै यस गाउँपालिकाको पद्धहचार्का 
रुपमा रहेको पयटुर् क्षेिमा समेि असर पगेुको छ । यसबाट आगामी र्दर्मा थप चरु्ौिी उत्पन्न 
हरु्े  र त्यसको सामर्ाको िालग अद्धहिेदेझख र्ै ियार हरु् ुपरे् भएको छ ।  
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 यस महामारी रोकथाम लर्यरिण िथा उपचारको िालग गाउँपालिकािे कोलभड-१९ को रोकथाम 
लर्यरिण िथा उपचार कोर् स्थापर्ा गरी पूण ु साम्यकुासाथ काय ु सम्पादर् गदै आइरहेको 
व्यहोरा यस गररमामय सभा समक्ष िार्कारी गराउर् चाहरछु । उि कोर्मा योगदार् परु् याउर् ु
हरु्े सबैमा िरयवाद र्दर् चाहरछु । आगामी र्दर्मा पलर् यस्िै सहयोगको अपके्षा राखेको छु । 
साथै कोरोर्ा संक्रमण लर्यरिणमा क्वारेरटाइर् लर्माुण िथा व्यवस्थापर् गर् ुसहयोग गरे् संम्पूण ु
रािर्ैलिक दिहरु, संघ संस्थाका प्रलिलर्लिहरु, झशक्षक, कमचुारी, स्वास््यकमी ,सरुक्षाकमी, 
र्ागररक समाि, स्वास््य स्वंसेद्धवका, रेडक्रस, आमा समूह, िर् प्रलिलर्िी िगायि सवैिाई िरयवाद 
व्यि गदुछु ।  

  मार्र्ीय सदस्यज्यूहरु, 

स्थार्ीय िहको लर्वाुचर् पश्चाि हामीिे चौथो र्ीलि िथा कायकु्रम प्रस्ििु गरररहदा पद्धहिो र दोस्रो वर्मुा 
पूवाुिार क्षेिको द्धवकासमा उल्िेख्य कायहुरु भए िापलर् िेस्रो वर्कुो विेट कायरुवयर् गदै िादा आलथकु 
वर्कुो मध्यलिर कोरोर्ा भाईसरवाट सझृिि िकडाउर् िस्िो िद्धटि अवस्था उत्पन्न भएका कारण र्याँ 
र्याँ समस्याहरु सिृर्ा भएका छर्।् िेस्रो चौमालसक अवलिभर क्वारेरटाईर् लर्माुण र व्यवस्थापर्मा 
द्धविाउर् ु पयो । िथापी आ.व 2076/077मा झिमरुक गाउँपालिकावाट भए गरेका मखु्य मखु्य 
कायहुरु  र उपिब्िीहरुको छोटो सलमक्षा गर् ुचाहारछु  । 

 

1. यस वर्देुझख वहवुद्धर्यु आयोिर्ाकोरुपमा ठेक्का सम्िौिा भई झिमरुक गा.पा. को प्रशासकीय भवर् 
लर्माुण काय ुशरुु गररएको छ । 

2. झिल्िा समरवय सलमलि प्यूठार् र झिमरुक गा.पा. को सािेदारीमा वडा रं्. 4 र 6 का वडा 
कायाुिय भवर्हरुको लर्माुण काय ुअझरिम चरणमा पगेुको छ ।  

3. र्ेपाि सरकारवाट र्ेपािका घमु्र्ै परे्  100 पयटुकीय  गरिब्यस्थि लभि  छर्ोट भएको ढाड 
रक गाडेर् लर्माुण काय ुअरिगिु लसढी लर्माुण, पाद्धकुङ्ग स्थि लर्माुण  र टेवा पखाुि लर्माुणको 
काय ुसम्पन्न भएको छ ।   

4. झिमरुक गाउँपालिका वडा रं्. 5 मा रहेको र्पेार्े खेिकुद मैदार् लर्माुण अरिगिु यस आ.व.मा 
छुट्टाईएको रकमवाट मैदार् सम्याउर्े काय ु सम्पन्न भएको छ । 

5.  स्थार्ीय पूवाुिार िथा सािेदारी कायकु्रम -संसद द्धवकास कोर् _ अरिगिु ऐलिहालसक िथा िालमकु 
पयटुकीय स्थिकोरुपमा स्थाद्धपि ओखरकोट कोटघर लसढी लर्माुण काय ुअझरिम चरणमा पगेुको 
छ ।   
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6. प्रदेश सरकार र झिमरुक गा.पा को सािेदारीमा संञ्चािर् भएको झचसापार्ी द्धपपिर्ेटा लसचाई 
कुिो  लर्माुण काय ुसम्पन्न भएको  छ ।  

7. झशक्षा क्षेिको भौलिक पूवाुिार सिुारको िालग वडा रं्.4 मा रहेको िक्ष्मी मा.द्धव.को 4 कोठे र  
वडा रं्. ५ मा रहेको र्े.रा आ.द्धव द्धहरापोखरीको 3 कोठे  भवर् र अरय 5वटा द्धवद्याियको 2 
कोठे भवर् लर्माुणको काय ुअझरिम चरणमा पगेुको छ । 

8. झिमरुक गाउँपालिकाको सवै वडाहरु िोड्र्े गरी रेखाङ्कर् भएको  झिमरुक ररङ्गरोडको यस वर्कुो 
लर्माुण काय ुसम्पन्न भएको छ ।आगामी आ.व.मा उि ररङ्गरोडको  ट्रयाक खोल्र्े काय ुसम्पन्न 
हरु्े छ ।    

9. खरका छार्ा द्धवस्थापर् कायकु्रम अरिगिु द्धवपन्न वगकुा 428  घरिरुीिाई िस्िापािा खररद 
गरी द्धविरण गरे् काय ुभएको छ ।  

10. प्रदेश सरकारवाट सशिु अर्दुार्को रुपमा प्राप्त भएका खार्ेपार्ी आयोिर्ाहरुिाई  एकघर 
एकिाराको अविारणा अर्सुार र्दहाल्र्ा रुम्घास खा.पा आयोिर्ा, मेहेरेखोरीया द्धटमरुचौर खा.पा 
आयोिर्ा कायाुरवयर् चरणमा रहेका छर् ्। साथै वासाखोिा ओखरकोट टाप ुखा.पा आयोिर्ा, 
,िाराखोिा खा.पा. आयोिर्ाको ममिु काय ुअझरिम चरणमा पगेुको छ। 

11. िर्िाको घरदैिोमा सेवा परु् याउर्े उदेश्यिे ज्येष्ठ र्ागररक िथा अपाङ्ग पररचयपि घमु्िी झशवीर 
माफुि द्धविरण गररएको छ ।  

12. सशुासर् कायम गर् ुगरु्ासो सनेु्न अलिकारी र सूचर्ा अलिकारीको व्यवस्था गररएको छ ।रयाद्धयक 
सलमलि माफुि यस आ.व.मा 16वटा उिरुी/लर्वेदर्हरुको मेिलमिाप माफुि रयाय लर्रुपण गरी  
द्धकर्ारा िगाईएको छ  ।साविुलर्क सेवा प्रवाहिाई लछटो छररिो वर्ाउर्को िालग गाउँपालिका 
र वडा कायाुियहरुमा ईरटरर्ेट सेवाको पहुँच वदृ्धि गररएको छ । 

13. द्धवद्याियको शैझक्षक गणुस्िर वदृ्धिका िालग प्रा.द्धव.देझख मा.द्धव.सम्मका सवै द्धवद्याियहरुमा 63 
िर्ा अर्दुार् झशक्षकको  व्यवस्था गररएको छ । 

14. मखु्यमरिी ग्रालमण द्धवकास कायकु्रम अरिगिु गाउँपालिकावाट 2 रोपर्ी िग्गा भाडामा लिई कृद्धर् 
लसकाई केररकोरुपमा कृद्धर्  िालिम िथा प्रिुशर्ी केरर लर्माुण गरी फम ुसंचािर् गररएको छ 
।साथै प्रत्येक वडामा िरकारी र्सरुी स्थापर्ा गरे् प्रद्धक्रया शरुु भएको छ   ।  

15. कोलभड -19को कारण भारिको द्धवलभन्न क्षेिवाट घर फद्धकुएका र्ागररकहरु यािायािको 
असदु्धविाका कारण लसमार्ामा अिपि परेकोिे 887 िर्ा र्ागररकहरुको उद्घार गररएको छ 
।साथै र्ेपाि , भारि र िेस्रो मिुकुवाट आएका कूि 1044 िर्ा र्ागररकहरुिाई 
क्वारेरटाईर्मा राखी उझचि व्यवस्थापर् गररएको छ । 

16. कोलभड -19को कारण प्रभाद्धवि मिदरुहरु 403 िर्ािाई राहि द्धविरण गररएको छ ।  
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17. सवै वडाहरुमा आिारभिू स्वास््य सदु्धविा उपिब्ि गराउर् स्वास््य चौकी र्भएका वडा रं्. 3,4 
र 8 मा आिारभिू स्वास््य सेवा केरर स्थापर्ा गरी आवश्यक िर्शझि र स्वास््य सामाग्रीहरुको 
व्यवस्था लमिाईएको छ । 

मार्र्ीय सदस्यज्यूहरु, 

 
 द्धवझशष्ट पररझस्थलिका लबच आगामी आलथकु वर्कुो र्ीलि िथा कायकु्रम ििुमुा गररएको छ । 

झिमरुक गाउँपालिकाको र्ीलि िथा कायकु्रम अर्सुार बिेट िथा कायकु्रम ििुमुा गररर् ेछ ।  
 ×हाम्रो झिमरुक राम्रो झिमरुक" भन्न े मूि ध्येय लिई समग्र झिमरुकको आलथकु सामाझिक 

द्धवकासको िालग आ.व.07६/७७ मा द्धवलर्योिर् भएको बिेट देशको द्धवर्म पररझस्थलिका बाबिदु 

पलर् प्रभावकारीरुपमा कायारुवयर् भई रहेको छ । यस झिमरुक गाउँपालिकामा द्धवकास लर्माुणका 
कायहुरुिाई प्रभावकारी वर्ाउर् र सम्पूण ुिर्िाको पहुँच परु् याउर्का िालग हाम्रो द्धवकास र्ीलि 
समिामूिक हरु्े छ । द्धवकासिाइु पहुँचका आिारमा र्भई आवश्यकिाको आिारमा अगालड 
वढाइर्े छ ।  

 मद्धहिा ,गररब िथा द्धपछडा वगकुो उत्थार्को िालग द्धवशेर्  र्ीलि अबिम्वर् गररर्े छ । िझक्षि 
वगकुो आय आिरु्  अलभवदृ्धि गर्कुो िालग द्धवलभन्न सीपमूिक िालिम प्रदर् गररर्े छ।  

 द्धवपन्न वगकुो उत्थार् गर् ुखरको छार्ा द्धवस्थापर् र्ीलि अर्रुुप द्धवपन्न वगिुाई िस्िापािा द्धविरण 
गरे् कायकुो िालग यस वर् ुपलर् आवश्यक विेट द्धवलर्योिर् गररर् ेछ ।  

 झिमरुक गाउँपालिकाबाट ज्येष्ठ र्ागररक पररचयपि िथा अपागं पररचयपि द्धविरण काय ुशरुु 
गररएको छ । उि काय ुगर् ुघमु्िी झशद्धवर संचािर् गरी बस्िी-बस्िीमा िर्िाको र्झिक स्थार्ीय 
सरकार रहेको अर्भुलूि र्दिाईर्े छ । 

 िर्िासँग िागि सािेदारीमा काय ुगरे् पिलि -60-40 _को अविारणािाई कायाुरवयर्  गरे् 
पिलिको शरुुवाि गररर्े छ । 

 

 अब म झिमरुक गाउँपालिकािे आ.व. 0७7/७८ को र्ीलि कायकु्रम िथा बिेटका प्राथलमकिा 
लर्िाुरण गर् ुलिईएका आिारहरु प्रस्ििु गर् ुचाहरछु । आलथकु द्धवकास िथा गररवी लर्वारणमा 
प्रत्यक्ष योगदार् परु् याउर्े, उत्पादर्मूिक िथा लछटो प्रलिफि र्दर्,े आम्दार्ी र रोिगारी वदृ्धि हरु्,े 
िागि सहभालगिा िटु्र्े, स्थार्ीय स्रोि सािर् र सीपको प्रयोग हरु्े, समावेशी द्धवकासमा योगदार् 
पगु्र्,े र्दगो द्धवकास िथा वािावरणीय संरक्षणमा योगदार् परु् याउर्े, रािस्व पररचािर्मा योगदार् 
परु् याउर्े ,सामाझिक रयाय, िैंलगक समार्िा िथा सशझिकरणिाई योगदार् परु् याउर् ेआयोिर्ा 
िथा कायकु्रमहरु ििुमुा गररर्े छ । 
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आतथयक के्षत्र 

 कृति सेवा 

1) कृद्धर् क्षेििाई द्धवकास गर् ुबाँिो िग्गामा खेिी गर् ुप्रोत्साद्धहि गररर्े छ । उत्पादर् र उत्पादकत्व 
वदृ्धिका िालग आिलुर्क िािको बीउ आिलुर्क उपकरण र सामाग्रीहरु कृर्क समूहिाई िागि 
सािेदारीमा द्धविरण गररर्े छ । द्धविरणमखुी कायकु्रम िसिे प्रलिफिको सलुर्श्चिा गदैर् त्यस्िा 
कायकु्रम लर्रुत्साद्धहि गररर्े छ ।कृद्धर्को यारिीकरणमा िोड र्दइर्े छ । 

 

2) द्धवपन्न वगकुा व्यझिहरुिाई आय आिरु्का रुपमा आिलुर्कढंगिे संचािर् गरे् गरी िागि 
सािेदारीमा कृद्धर् उत्पादर्िाई आिलुर्द्धककरण गरे् र उत्पार्दि वस्ििुाई बिारसम्म परु् याउर्को 
िालग संकिर् केरर िथा हाट बिारको स्थापर्ा गरी उत्पार्दि वस्ििुाई बिारको  पहुँचको 
सलुर्झश्चििा गररर्े छ ।  

3) कृद्धर्को आिलुर्कीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथलमकिा र्दइर्े छ ।रैथार्ेवािी प्रविुर्, एक वस्िी 
एक उत्पादर्,  माटो परीक्षण, कृद्धर्को उत्पादर्को आिारमा कृर्कहरुिाई प्राद्धवलिक र आलथकु 
सहयोग गर् ुकृद्धर् सामाग्री द्धविरण गरे् र्ीलि अविम्विर् गररर्े छ । कृद्धर् िथा पश ुपकेट क्षेि 
िोकी  कायकु्रम संचािर् गररर्े छ । यसको साथै सबै वडामा खेिी योग्य िलमर्मा लसचाई सदु्धविा 
उपिब्ि गराउर् िोड र्दईर्े छ । एक वडा एक िरकारी िथा फिफूि र्सरुी स्थापर्ा गररर्े छ 
। कृद्धर् क्षेिको द्धवकासका िालग वैज्ञालर्क िथा व्यवसायीक खेिी प्रणािी अविम्बर् गर् ु
कृर्कहरुिाई प्रोत्साद्धहि गररर्े छ । 

4)  कृद्धर् िथा पशपुािर् गरी आफ्र्ो आयआि ु गर् ु चाहर्े उिमीहरुिाइु कृद्धर् द्धवकास बैकवाट 
सहलुियिरुपमा किाु उपिब्ि गराई व्यवसाय वदृ्धि गर् ुप्रोत्साद्धहि गररर्े छ । यसको साथै उि 
द्धकसार्हरुिाइु लर्झश् चि प्रलिशि व्याि अर्दुार्को व्यवस्था लमिाइुर्े छ ।  

 

5) फिफूि खेिीको पकेट क्षेि िोकी कागिी, सरुििा, अदवुा, कफी, द्धकवी, फिफूि, मसिा वािी 
िथा र्गदे वािीिाई प्रविुर् िथा द्धवकास गररर्े छ । 

 

6)  एक स्थार्ीय िह एक उत्पादर्को अविारणा अर्सुार झिमरुक गाउँपालिकािाई सरुििा ,कागिी 
िगायि अलमिा िािको फिफूि पकेट क्षेिको रुपमा द्धवकास गररर्े छ।  

 

7) एक गाउँ एक उत्पादर्िाइु प्राथलमकिा र्दइु उि गाउँहरुमा उत्पादर् गर् ु चाद्धहर्े लबउ मि 
आर्दको िालग 50 प्रलिशि अर्दुार्को व्यवस्था लमिाइुर्े छ । उि काय ुसफििापूवकु गर्कुो 
िालग गाउँपालिकालभि रहेका कृद्धर् सहकारी संस्था िगायििाई पररचािर् गरे् व्यवस्था लमिाइुर्े 
छ । आ.व. 076/77 मा अलसर्ाको प्रकोपवाट गहुँवािी र्ष्ट भएका द्धकसार्हरुको िगि 
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संकिर्का आिारमा शि प्रलिशि अर्दुार्मा गहुँको द्धवउ उपिव्ि गराउर् आवश्यक विेटको 
व्यवस्था गररर्े छ ।  

8) उत्पार्दि कृद्धर् िथा पशिुरय वस्िकुो विारीकरण गर् ुहाट विार िथा संकिर् केररको िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाइर्े छ ।  

9) झिमरुक गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा हरु्े गरी अवश्यक िग्गा भाडामा लिई वह-ुउदेश्यीय -ईको 
लसस्टमवाट_ कृद्धर् फम ुसंचािर् गरी कृर्कहरुिाई िालिम समेि र्दर्े व्यवस्थािाइु लर्ररििा र्दईर् े
छ । 

10) ५० प्रलिशि अर्दुार्मा सार्ा लमलर्द्धटिर उपिव्ि गराउर्े र लमलर्द्धटिर ममिु गर्कुो िालग 
ममिु संभार सम्वरिी सीप द्धवकास िालिम प्रदार् गररर्े छ िसिे रोिगारमा थप टेवा परु् याउर्े 
छ। 

11)  अर्दुार्मा आिाररि कृद्धर् व्यवसायको अर्गुमर् कायिुाइु प्रभावकारी बर्ाइुर्े छ । 

12)  कुद्धटर िथा सार्ा उद्योगिाई प्रोत्साहर् गररर्े छ । 

13) प्रगलिझशि कर प्रणािी अविम्वर् गररर्े छ । सम्पलि करको िालग घरिरुी सवेक्षण गरे्  कायिुाई 
अगालड वढाइर्े छ ।कर अलभिेख प्रणािीिाई सूचर्ा प्रद्धवलिमा आिाररि वर्ाउदै िलगर्े छ । 

14) कृद्धर् र पूवाुिार क्षेिमा कायकु्रम सरचािर् गर् ुिर्िासँग अध्यक्ष कायकु्रम सञ्चािर्का िालग 
आवश्यक विेटको व्यवस्था लमिाईर्े  छ । िसिाई आवश्यक कायदु्धवलि वर्ाई कायाुरवयर् गररर्े 
छ ।  

 तसंचाई 

15) गाउँपालिका लभिका र्दी लर्यरिण गरी द्धवलभन्न लसंचाइु कुिो िथा बाँिहरुमा िारिािी 
िगाउर्े काय ुअझघ बढाइर्े छ । 

 पशु सेवा 

16) पशपुािर् व्यवसायिाई व्यवसायीकरण गर् ुप्रोत्साहर् गररर्े छ । स्वस्थ िथा सफा पशिुरय 
पदाथ ुआपूलिकुो िालग प्ररेरि गरे् िथा सोको िालग आवश्यक सहयोग गररर्े छ । पशरु्श् ि 
सिुारको िालग प्राकृलिक गभिुारणको िालग वोयर िािको वोका द्धविरण िथा कृलिम 
गभाुिारणको आवश्यक िालिम िथा प्रद्धवलि प्रयोगको समेिको िालग आवश्यक विेट व्यवस्था 
गररर्े छ । 

 

17) पशपुािर् गर् ुचाहर् ेिर आफूसँग घाँस खेिी गर् ुउपयिु िग्गा र्हरु्े द्धकसार्हरुको हकमा 
उपिब्ि भएसम्म व्यझिका िग्गा भाडामा र्दिाइु र्दर् पहि गररर्े छ।सो र्भए सामदुाद्धयक 



 

झिमरुक गाउँपाझिका । झिझि िथा कार्यक्रम ,२०७७ 

 

7 झिमरुक गाउँपाझिकाको िीझि िथा कार्यक्रम २०७७ 

वर्सँग छिफि गरी पायक परे् ठाउँमा कवलुियिमा वा अरय द्धवलिमा िग्गा र्दिाउर् प्रयत् र् 
गररर्े छ ।  

18)  भैसी पािर् िथा बाख्रापािर् ब्यावसायिाई व्यावसाद्धयकरण गरे् र्ीलि अविम्वर् गररर्े छ 
। 

 

 सहकारी 

19) सहकारी संस्थाहरुको सदुृद्धढकरण द्धवकास र प्रविुर्को िालग लर्यलमि अर्गुमर् लर्यमर् 
र लर्रीक्षणको व्यवस्था लमिाइर्े छ । सहकारी संघ संस्थाहरुसंग सहकाय ुगरी उत्पादर्मूिक 
व्यवसाय सञ्चािर् गरे् काय ुअझघ बढाइर्े छ । 

20) लर्िी क्षेि, गैर सरकारी क्षेि र द्धवकासका सािेदारहरुसंगको सहकायबुाट सहकारी प्रविुर् 
समूह सहकारीकरण, सहकारी चेिर्ा, सहकारीमा रहेको पूिँी पररचािर्, सहकारी माफुि 
िगार्ी अलभवरृ्ि र सहकारी खेिी प्रणािी िगायिका कायकु्रम सञ्चािर् गर् ुिोड र्दइर्े छ। 

21) कुर्ै पलर् सरकारी िथा गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुिे संचािर् गरे् कायकु्रमहरुको िालग 
गाँउपालिकावाट अर्मुलि लिर् ुपरे् र गाँउपालिकाको र्ीलि अर्रुुप कायकु्रम संचािर् गरे् गरी 
एकिार र्ीलि अविम्वर् गररर्े छ । 

 

 

 जिाधार संरक्षण 

22) गाउँपालिका लभिका ििािारहरुको पद्धहचार् गरी संरक्षण गररर्ेछ । 

23) ििािार क्षेिको संरक्षणका िालग ररचाि ुपोखरी लर्माुण कायिुाई लर्ररिरिा र्दइर्े छ। 

 पर्यटन 

24) कोलभड १९ िे प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पयटुर् क्षेिको उत्थार्को िालग आरिररक पयटुर् 
प्रविुर्मा  गर् ु िोड र्दईर्े  छ । 

 रोजगारी 

25) द्धवश्वव्यापी कोरोर्ा महामारीका कारण संसारका द्धवलभर र् देशमा रहेका र्ेपािी-दािभुाई 
र्ददी वद्धहर्ीहरु घर फकुर्े क्रम िारी रहेको हुँदा देशमा वेरोिगारी समस्या अि वदृ्धि हरु्े 
लर्झश्चि छ । यसै द्धवर्यिाई मध्यर्िर गरी आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा र्याँ योिर्ा 
संचािर् र्गरी द्धवगिका योिर्ाहरुिाई लर्ररिरिा र्ददैं द्धवशेर् गरी वेरोिगारहरुिाई रोिगारी 
र्दर्े मखु्य र्ीलि अविम्वर् गररर्ेछ । 

26) वािावरणमा प्रलिकूि असर र्परे् िथा बढी भरदा बढी रोिगारी सृिर्ा हरु्े साथै 
गाउँपालिकाबाट सञ्चािर् हरु्े रकम रु २ िाख भरदा कम बिेटका योिर्ाहरुमा स्थार्ीय 
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िर्शझििाइु पररचािर् गर् ु प्रोत्साहर् गररर्े छ । भारि िथा िेस्रो मिुकबाट आफ्र्ो 
गाउँघरमा आएका श्रलमकहरुिाइु प्रत्यक्ष रोिगारी पगु्र्े, परु् याउर्े र्ीलि अविम्वर् गररर्े छ 
। 

27) भारि िथा िेस्रो मिुकवाट आएका श्रलमकहरुको ि्याक्क संकिर् गरी प्रारझम्भक सीप, 
दक्ष सीप भएका व्यझिहरु पत्ता िगाइु लर्िहरुको सीपिाइु एद्धककृि गरी सीप अर्सुारको 
काम र्दर् लर्िी िथा गैर सरकारी संस्थाहरु समेि पहि गरी रोिगारी शृ्रिर्ा गर् ुप्रयास 
गररर्े छ । 

28)  कुर्ै द्धवर्य क्षेिमा सामारय सीप भएका व्यझिहरुिाइु दक्षिा वदृ्धि सम्वरिी िालिम र्दर् े
व्यवस्था लमिाइुर्े छ ।  

29) द्धवलभन्न कायकु्रम िथा आयोिर्ा माफुि समदुायस्िरका समूहहरुिाइु उपिब्ि गराएको 
पूिँी रकम र समूहहरुिे गरेको बचि रकमको िगि अद्यावलिक गरी सो रकम रोिगारी  
शृ्रिर्ा, आयआुिरु् र उत्पादर्मूिक कायमुा पररचािर् गररर्े छ ।  

30) प्रिार्मरिी रोिगार कायकु्रमिाई सीपयिु, दक्ष िर्शझि, रोिगारीको क्षेि र रोिगार 
सम्बरिी अरय कायकु्रमसँग आबि गरी यथाथ,ु उत्पादर्मूिक, रोिगारी लसिरु्ा गर् ुबेरोिगार 
िझक्षि अलभयार्को रुपमा कायरुवयर् गररर्े छ । 

 

31) रोिगार सेवा केररद्वारा रोिगारदािा र रोिगारीको खोिीमा रहेका बीच सम्पकु स्थाद्धपि 
गरी रोिगारी प्रालप्तमा सहयोग परु् याउर्े काय ुअगालड वढाइर्े छ । 

 

 

32) गाउँपालिकामा द्धवद्यमार् गररबीको झस्थलि मापर् गरी गररबी अरत्यका िालग रोिगारीको 
व्यवस्था र आय आिरु्का िझक्षि कायकु्रमहरु संचािर् गररर्े छ । 

 

सामातजक के्षत्र 

 स्वास््र् 

33) ६० वर् ुभरदामालथका ज्येष्ठ र्ागररकहरुिाइु लर्Mशलु्क आखाँ उपचारका िालग प्रस्िाद्धवि 
र्रेरर गायिी आखँा अस्पिाि द्धविवुारमा िागि सािेदारीमा आ.व.2076/०77देझख 
उपचारको व्यवस्था लमिाइुएकोमा  आ.व.2077/078 मा पलर् सो कायिुाई लर्ररिरिा 
र्दईर्े छ ।  

34) ओखरकोट स्वास््य चौकीमा रहेको Jene expert Machine िाई प्रयोगमा ल्याईर्े छ । 
और्िीको िालग पयाुप्त विेटको द्धवलर्योिर् गररर्े छ । माि ृिथा बाि स्वास््य, प्रिर्र् 
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स्वास््य िगायि आिारभिू स्वास््यको िालग आवश्यक बिेट िथा कायकु्रमहरूको ििुमुा 
गररर्े छ । आयवेुदको गाउँघर झक्िलर्क संचािर् गरे् र्ीलि अविम्वर् गररर्े छ।  

35) स्वास््य सेवाको पहुँच गाउँवस्िी सम्म परु् याउर् गाउँघर झक्िलर्किाई थप प्रभावकारी 
बर्ाउदै भौलिक पूवाुिार थप गदै िलगर्े छ। 

36) मटुु, क्यारसर, मगृौिा रोगका र्दघरुोगीहरुिाई र्दइदै आएको आलथकु सहायिािाई 
लर्ररिरिा र्दइर्े छ । 

37) झिमरुक गाउँपालिकाका र्ागररकहरुिाई सिुभ स्वास््य सेवा उपिव्ि गराउर् उपयिु 
स्थार्मा आवश्यक िग्गाको व्यवस्था गरी झिमरुक गाउँपालिकालभि १५ शैयाको अस्पिाि 
स्थापर्ा गर् ुपहि गररर्े छ ।  

 तशक्षा 

38) झशक्षािाइु गणुस्िरयिु बर्ाउर् द्धवगिका वर्हुरुमा द्धवलर्योिर् गररए िस्िै 
आ.व.२०७७/०७८ मा पलर् आवश्यक बिेटको व्यवस्था  गररएको छ ।  

39) झशक्षाको गणुस्िर विृ गर्कुो िालग झशक्षक दरवरदी कम भएको द्धवद्याियहरुिाइु अर्दुार् 
रकम उपिव्ि गराउर्े व्यवस्थािाइु लर्ररिरिा र्दइर्े छ ।  

40) सामदुाद्धयक द्धवद्यायिको भौलिक संरचर्ा सिुार िथा शैझक्षक गणुस्िर सिुार गर्कुो िालग 
आवश्यक रकम द्धवलर्योिर् गररर्े छ। गणुस्िरीय पठर्पाठर्को िालग द्धवद्याियहरूसँग काय ु
सम्पादर् करार गररर्े छ ।  साथै उत्कृष् ट लसकाई उपिब्िी हालसि गरे् द्धवद्याियिाई द्धवशेर् 
प्रोत्साहर् गररर्े छ । संस्थागि द्धवद्याियहरूिाई आवश्यक लर्यमर् गररर्े छ ।  

41) गाउँपालिकालभिका सामदुाद्धयक द्धवद्याियहरुमा ५, ८ र SEE परीक्षामा प्रथम, द्धििीय, 
ििृीय स्थार् हालसि गरे् द्धवद्यािय िथा द्धवद्याथीहरुिाइु परुस्कृि गररर्े छ । 

42) शैझक्षक गणुस्िर अलभवदृ्धि गर् ु झिमरुक गाउँपालिकालभिका सामदुायीक द्धवद्याियहरुमा 
कायरुि झशक्षकहरुिाई आवश्यक िालिमको व्यवस्था लमिाईर्े छ ।  

43) पाटर् स्वास््य द्धवज्ञार् प्रलिष्ठार् र झिमरुक गाउँपालिका बीच भएको सम्िौिा वमोझिम 
झचद्धकत्साशास्त्रमा स्र्ािक (एम.द्धव.द्धव.एस) िह अध्ययर्को िालग र्दइदै आएको छािावलृि 
कायकु्रमिाई लर्ररिरिा र्दइर्े छ । 

 खानेपानी िथा सरसफाई 

44) खार्ेपार्ीको श्रोि एवं महुार्हरुको पद्धहचार् गरी संरक्षण गर् ुशिुिाको परीक्षण गररर्े छ 

.  खार्ेपार्ी द्धविरण, द्धवस्िारिाई अझघ वढाई यस क्षिेमा लर्वाुिरुपमा खार्ेपार्ीको द्धविरण हरु्े 
व्यवस्था लमिाईर्े छ।  



 

झिमरुक गाउँपाझिका । झिझि िथा कार्यक्रम ,२०७७ 

 

10 झिमरुक गाउँपाझिकाको िीझि िथा कार्यक्रम २०७७ 

45) द्धवलभन्न संघ संस्था, उपभोिा सलमलि, टोि द्धवकास संस्था र लर्िी क्षेिहरुको पररचािर् 
िथा सह कायमुा सडक, टोि ,साविुलर्क स्थि एवं र्दी सरसफाईको र्ीलि लिइर्े छ । 
िथाभावी फोहोर फ्याक्र्े व्यझि िथा समदुायको िालग कडाईकासाथ दण्ड िथा िररवार्ा 
गररर्े छ ।  

46) प्रत्येक र्ागररकिाई स्वच्छ द्धपउर् ेपार्ी उपिब्ि गराउर् द्धवलभन्न खार्ेपार्ी योिर्ाहरुिाई 
अगालड बढाइर्े छ । 

47) खार्ेपार्ी, स्वच्छिा िथा सरसफाई (वास योिर्ा) लर्माुण गरी प्राथलमकिाका आिारमा 
सम्पूण ुवडा र बस्िी समेट्र्े गरी प्रदेश सरकारको र्ीलि अविम्वर् गरी एक घर एक िारा 
योिर्ा अगालड बढाइर्े छ । 

48) गाँउपालिका क्षेिलभि संचािर्मा रहेका खार्ेपार्ी योिर्ाहरुिाई र्दगो रुपमा संचािर् 
गर्कुा िालग खार्ेपार्ी उपभोिा िथा व्यवस्थापर् सलमलिहरुिाई खार्पेार्ी ममिु संभार िथा 
व्यवस्थापर् सम्वरिी िालिमको व्यवस्था गररर्े छ । 

  

 सांस्कृतिक प्रवर्द्यन 

49) गाउँपालिकालभिको संस्कृलि िझल्कर् ेगरी द्धवलभन्न िाििालि िथा भेर्भरु्ा समेट्र्े खािका 
कायकु्रमिाई लर्ररिरिा र्दइर्े छ  । 

50) झिमरुक गाउँपालिकालभि रहेका कोट घर िथा देवस्थिहरुिाई पयटुकीय स्थिको 
रुपमा द्धवकास गरी प्रचार प्रसारमा िोड र्दइर्े छ ।  

 

 िैङ्तगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरण 

51) द्धवलभन्न पवहुरुिाई व्यवझस्थिरुपमा संचािर् ् गर्,ु िालमकु क्षेिहरुको मौलिकिा िथा 
ऐलिहालसक महत्वको उिागर गदै यस क्षेिको संस्कृलि प्रविुर् गरी हाम्रो संस्कृलि हाम्रो 
पद्धहचार्को अविारणको र्ीलि लिइर्े छ । परम्परागि पव ुिथा संस्कृलि संरक्षणको िालग 
आवश्यक विेट व्यवस्था गररर्े छ ।  

52) िैद्धङ्गक द्धवभेदको अरत्य गदै पछालड परेका वग ुिथा समदुाय ,दलिि, आर्दबासी िर्िािी, 
द्धपछलडएका वग,ु फरक क्षमिा भएका व्यझि, िैद्धङ्गक िथा यौलर्क अल्पसंख्यकिाई राज्यको 
सवै लर्कायमा समार्पुालिक समावेशी लसिारिको आिारमा सहभागी हरु्े हकको प्रत्याभिूी 
गररर्े छ ।  

53) आलथकु समदृ्धि र र्दगो द्धवकासका िालग समार् अग्रसरिा र र्ेितृ्वदायी भलुमका स्थाद्धपि 
गदै श्रोि सािर्, अवसर, िाभमा मद्धहिाको समार् पहँचु स्थाद्धपि गर् ुसक्र्े िझक्षि कायकु्रम 
संचािर् गरे् र्ीलि लिईर्े छ ।  
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54) संद्धविार्को भावर्ा मम ुअर्रुुप गाँउपालिका क्षेिमा मार्व द्धवकास सूचकाङ्कको आिारमा 
पछालड परेका वग,ु समदुायको सशझिकरण गदै  आलथकु िथा सामाझिक रूपारिरणको िालग 
िझक्षि वगकुा कायकु्रमहरु संचािर् गररर्े छ । सीप िथा क्षमिा द्धवकास िालिम संचािर् 
गरी गाउँपालिका क्षेिमा उपिब्ि रोिगारीका अवसरहरूको उपयोगका िालग सक्षम बर्ाउर्े 
कायिुाई प्राथलमकिा र्दइर्ेछ । 

 

55) र्ेपािको संद्धविार्िे बािबालिकाको हकिाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी 
बािअलिकार महासरिीमा अंद्धकि गरेका बाि अलिकारका चार आयाम बािबचाउ, 
बािसंरक्षण, बािलबकास र बािसहभालगिा िस्िा द्धवर्यिाई समेटेको छ । गाउँपालिका 
क्षेिमा रहेका बािबालिकाहरुको ि्यांक संकिर् गरी उर्ीहरुको वास्िद्धवक अवस्था पद्धहचार् 
गररर्े छ ।  

 

56) बािबालिका िथा द्धकशोर द्धकशोरीहरुिाई सवै प्रकारका द्धहंसा ,दवु्र्यवहार र शोर्णवाट 
मिु गराउदै उर्ीहरुको हक अलिकार प्रयोग गर् ुयोग्य र सक्षम र्ागररकको रुपमा द्धवकास 
गरे् खािका कायकु्रम सञ्चािर् गररर्े छ ।  

57) ज्येष्ठ र्ागररकको ज्ञार्, सीप र अर्भुविाई पालिका क्षेिको द्धवकासमा  प्रयोग गर् ु
पालिकाबाट ज्येष्ठ र्ागररक िझक्षि कायकु्रमिाई थप प्रभावकारी वर्ाईर्े छ । 

58) “झिमरुकको शार्, िझक्षि वगकुो सशझिकरण िथा सम्मार्” को र्ीलि अर्रुुप िैंलगक 
समार्िा िथा सामाझिक समावेशीकरणका िालग सम्बझरिि वगहुरुको समार्िा एवं उत्थार्का 
िालग सम्मार् कायकु्रम, चेिर्ामूिक कायकु्रम,  आयमूिक एवं रोिगारमूिक कायकु्रमहरुको 
संचािर् गरी  सम्बि संस्था एवं सेवा प्रदायक संस्थाहरुसंग सािेदारी गरी काय ुगररर्े छ । 

फोहोरमैिा व्र्वस्थापि 

59) गाउँपलिका लभि संकिर् गदै आएको फोहोरिाई थप व्यवझस्थि गर्िुफु िालगरे् 
छ। 

पूवायधार के्षत्र 

 सडक, भवन िथा पूि 

60) आ व. 076/077 मा सम्पन्न हरु् र्सकेका अिरुा आयोिर्ाहरु, झिमरुक 
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर्, र्ेपार्े खेि मैदार्, इस्र्ाथार् कम्पाउण्ड वाि, लसढी िथा 
रेलिङ्ग लर्माुण, झिमरुक ररङ्गरोड, होम स्टे भवर् लर्माुणिाई लर्ररिरिा र्दइर्े छ ।  
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61) वहवुर्ीय आयोिर्ाकोरुपमा रहेको झिमरुक गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् ठेक्का 
सम्िौिा भइु लर्माुण काय ुअगालड वढी रहेकोिे लर्माुण काय ुसम्पन्न गर् ुआवश्यक बिेट 
व्यवस्था गररर्े छ ।यसका साथै वडा १ र ३ को वडा कायाुिय लर्माुणका िालग आवश्यक 
बिेट द्धवलर्योिर् गररर्े छ ।  

 

62) यस गाउँपालिकालभिका मखु्य-मखु्य गौरवका आयोिर्ाहरुको द्धवस्ििृ पूव ु संभाव्यिा 
अध्ययर् गररर्े छ ।  

63) बािबालिका िथा यवुाहरूको िालग आवश्यक खेिकुद संरचर्ाको लर्माुण गरे् र्ीलि 
अविम्वर् गररर्े छ ।  

64) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, झिल्िा समरवय सलमलि िस्िा लर्कायहरुसँग समपरुक, 
िागि सािेदारीमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् िथा वडा कायाुिय  अरय संरचर्ाहरु 
लर्माुण गररर्े छ । 

 व्र्वतस्थि सहरीकरण 

65) गाउँपालिका क्षेिमा लर्माुण हरु्े भवर्हरु िथा शहरी क्षेिको द्धवकास गर् ुदक्ष प्राद्धवलिकको 
सेवा परामश ुलिई काय ुयोिर्ा लर्माुण गररर्े छ । यस क्षेिमा लर्माुण हरु्े घरहरु िथा 
भवर् लर्माुण मापदण्ड अर्रुुप र्क्शा पास गरेर लर्माुण गरे् काय ुएवं प्रभावकारी अर्गुमर् 
गररर्े छ ।  

 

66) गाउँपालिका क्षेिलभि लर्माुण हरु्े साविुलर्क भवर्हरु वािमैिी िथा अपाङ्गमैिी वर्ाइर्े 
छ। 

 संचार  िथा सूचना प्रतवतध 

67) यस गाउँपालिका क्षेिका बालसरदािाई सहिरुपमा संचार सदु्धविा परु् याई सबैको पहुँचमा 
ईरटरर्ेटको सदु्धविा प¥ुयाउर् द्धवलभन्न सािेदारको पद्धहचार् गरी आवश्यक काय ुअगालड बढाइर्े 
छ ।गाँउपालिकाका अरिगिुका सवै वडा कायाुियहरुमा  इरटरर्ेट िडार् गररएकोमा 
त्यसको क्षमिा वदृ्धि गरी अि रिु गलिमा  चल्र्े गराईर्े छ ।  

68) गाउँपालिका िथा इरटरर्ेट पहुँच पगेुका वडा कायाुियमा अर्िाइर् रािश्व प्रणािीिाई 
शरुुवाि गरी प्रभावकारी रुपमा कायाुरवयर् गररर्े छ ।  

69) रािश्व प्रशासर्िाई थप प्रभावकारी र प्रद्धवलिमैिी बर्ाउर् कमचुारीहरुका िालग थप 
िालिमका साथै प्रद्धवलि सिुार िथा क्षमिा द्धवकासमा िगार्ी गररर्े छ । 

70) सामाझिक सरुक्षा भत्ता द्धविरण िाभग्राहीहरुको अलर्वाय ुबैँक खािा खोिी बैक माफुि 
द्धविरण गररर्े छ । 
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71) पझिकरण िथा घटर्ा दिाु अर्िाइर् प्रणािीिाई वडा कायाुियबाट सञ्चािर् गरी 
अर्िाइर् बाटै प्रमाण पि प्रदार् गररर्े व्यवस्था लमिाइर्े छ । 

72) िर्िा स-ुसझुचि हरु् पाउर्े सूचर्ाको हकको प्रत्याभलूि गर् ुकायाुियहरुको सम्पार्दि 
कायकु्रमहरुको साविुलर्क सरु्वुाइु, साविुलर्क परीक्षण, चौमालसक साविुलर्करण गरे् 
कायिुाइु लमलडयासँग सहकाय ुगरी सूचर्ा प्रवाह गररर्े छ । 

73) गाउँपालिका,वडा कायाुियहरु र स्वास््य संस्थामा भएका अलिकिम कायिुाई कम्प्यटुर 
प्रणािीमा व्यवझस्थि गररर्े छ। 

74) कायाुियमा राझखएका र प्रयोगमा भएका रािश्व ,झिरसी र योिर्ाको सफ्टवेरहरु पूणरुुपमा 
प्रयोगमा ल्याई संचािर्मा ल्याइर्े छ। 

  

 उजाय  

75) बैकझल्पक उिाु प्रविुर् केररसंग समरवय गरी सौय ु सडक बत्ती, िडार् िथा  सौय ु
उिाुिाई समेि प्राथलमकिा र्दर्े र्ीलि लिइर्े छ .  

76) लसँचाइको अभावमा बाँिो रहेका खेिीयोग्य िलमर्मा लसँचाइको पहुँच परु् याई कृद्धर् उत्पादर् 
बढाउर् सहयोग परु् याइर्े छ । 

 वन वािावरण िथा तवपद् व्र्वस्थापन 

77) गाउँपालिकालभि रहेका सामदुाद्धयक वर् संरक्षण गररर्े छ । सडक द्धकर्ारमा हररयािी 
प्रविुर्  गर् ुआवश्यक कायकुो शरुुवाि गररर्े छ । ठूिा पररयोिर्ाको लर्माुण वािावरणीय 
परीक्षण प्रणािीिाई कडाईकासाथ अविम्बर् गररर्े छ ।भौलिक पूवाुिारको लर्माुण गदाु 
वािावरणीय पक्षिाई ध्यार् र्दइर्े छ ।  

78) दैवी िथा प्राकृलिक प्रकोपबाट उत्पन्न हरु् सक्र्े िोझखम व्यवस्थापर्को िालग आवश्यक 
सामाग्रीहरूको व्यवस्थापर् गररर्े छ । साथै द्धवपद् िोझखम रयूलर्करण काययुोिर्ा ििुमुा 
गरी कायाुरवयर् गररर्े छ ।  

79) द्धवश्वभरर फैलिएको कोलभड-१९ , वर्ाुदको समयमा हरु्े बाद्धढपद्धहरो, हावाहरुी, अलसर्ा, 
आगोिागी  िस्िा आकझस्मक रुपमा हरु्े प्रकोप िथा द्धवपद्िाई व्यवस्थापर् गर् ुआवश्यक 
पहि गररर्े छ । 

 

सुशासन िथा अन्िर सम्वतन्धि के्षत्र 

 राजश् व 

80) समयमै काम सम्पन्न गरे् उपभोिा सलमलििाई परुस्कृि र काममा िाहापरवाही  गरे् 
उपभोिा सलमलििाई दझण्डि गरे् र्ीलि अविम्वर् गररर्े छ । 
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81) सूचकमा आिाररि कायसुम्पादर् प्रणािी िाग ुगररर्े छ। सोही आिारमा वडा कायाुियहरु 
िाइु प्रोत्साहर्को व्यवस्था गररर्े छ  ।  

82) िकडाउर्को कारण द्धवलभर र् पेशा व्यवसाय गरे् व्यवसायीहरुिे लिर्ु ुपरे् करको िकडाउर् 
अवलिभरको िररवार्ा  शलु्क लमर्ाह गररर्े छ ।िकडाउर् समाप्त भएको लमलििे 3 
मद्धहर्ालभिमा द्धविम्व लिर्ु ुपरे् छ।सो अवलिमा शलु्क र्लिरेमा कारू्र् बमोझिम  कारबाही 
गररर्े छ।  

83) स्रोि सािर्हरुको अलिकिम पररचािर् गरी गाउँपालिकाको आरिररक आय वदृ्धिमा द्धवशेर् 
िोड र्दइर्े छ ।  

84) रािश्व प्रणािीमा कर र्लिरे् कर बक्यौिा राख्ने िथा पटक पटक सूचर्ा प्रवाह गदाु समेि 
अटेर गरे् करदािाको द्धववरण संकिर् गरी करको दायरमा ल्याउर् प्रोत्साहर् गररर्े छ। 

85) रािश्व अलभबदृ्धि गरे् र्दशामा प्रभावकारी कदम चालिर्े छ । गाउँपालिकाबाट प्रदार् गररर्े 
सम्पूण ुसेवाहरुिाई कर चिुासँग आबि गररर्े छ। 

 

 सरकारी िथा गैर सरकारी सघंसंस्था सम्वन्धी 

86) कोरोर्ा रोकथाम लर्यरिण िथा उपचार कोर्को िालग आवश्यक रकम द्धवलर्योिर् गररर्े 
छ । िसिाइु क्वारेर्टाइर् व्यवस्थापर्, आइसोिेसर् सेरटर लर्माुण, राहि द्धविरण िगायिका 
कायकुा िालग प्रयोग गररर्े छ ।   

 

87) आयोिर्ा सञ्चािर् गदाु उपभोिा सलमलिहरुिाई योिर्ा शरुु पूव ुअलभमखुीकरण िालिम 
र योिर्ाको अरिमा अलर्वायरुुपमा खच ुसाविुलर्क गरे् व्यवस्थािाई कडाईकासाथ िाग ु
गररर्े छ ।  

88) पसिहरुमा अलर्वाय ुम "ल्य सूची राख्न ुपरे् व्यवस्था गरी मूल्य र गणुस्िरको लर्यलमि 
अर्गुमर् गररर्े छ ।  

89) पदालिकारीहरू िथा कमचुारीहरुको क्षमिा द्धवकासको िालग आवश्यक िालिमको व्यवस्था 
गररर्े छ । सेवा प्रवाहिाई सूचर्ा प्रद्धवलिमैिी बर्ाइर्े छ । परुस्कार र दण्ड प्रणािीिाई 
प्रभावकारीरुपमा कायाुरवयर् गररर्े छ । गाउँपालिकािाई िीवरि, आत्मलर्भरु र गलिशीि 
संस्थाको रुपमा व्यवझस्थि गर् ुआवश्यक कदम चालिर्े छ। 

90) मद्धहिा द्धहंसा िालिय भेदभाव र छुवाछुि िस्िा कुरीलिहरुिाई रयूलर्करण गरी सामाझिक 
सदभाव कायम गर् ुआवश्यक प्रवरि लमिाईर्े छ ।  

91) सेवाग्राहीहरुको गरु्ासो व्यवस्थापर् गर् ुगरु्ासो व्यवस्थापर्का उपायहरु अविम्बर् गररर्े 
छ ।िेखा प्रणािीिाई वढी द्धवश्वसर्ीय र सूचर्ामूिक बर्ाइर्े छ । 
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  हाम्रो झिमरुक राम्रो झिमरुक हामी सवैको चाहर्ा हो । हामी यस चाहर्ािाई साकार पार् ु
गाउँपालिकाका लभिका िर्प्रलिलर्िी, राष्टसेवक कमचुारी ,रािर्ीलिक दि, संचार िगि ,स्थार्ीय 
िर् समदुाय, वदु्धिझिवी, समािसेवी, र्ागररक समाि, व्यवसाद्धयक क्षेि, सहकारी क्षेि, गैर सरकारी 
क्षेि, झशक्षक, द्धवद्याथी, सरुक्षा लर्काय,  उपभोिा सलमलिहरु, आमा समूह िगायि झिमरुकको 
द्धवकास ,प्रगलि िथा समदृ्धिको िालग लर्ररिर  झचरिर् मर्र् गरे् सम्पूण ुझिमरुकवासीहरु सवैको 
सहयोग, सहकाय ुर सहभालगिा साथै महत्वपूण ुभलूमकाको अपेक्षा राखेको  छु ।  

 

 

िय र्ेपाि, िय झिमरुक 

िरयवाद।                                  
  

लििक वहादरु झि.सी. 
अध्यक्ष 


