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झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभामा पेश भएको नीलि, कार्यक्रम िथा वजेटको सम्बन्धमा झिमरुक 
गाउँपालिकाका अध्र्क्ष िथा स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलिका संर्ोजक श्री पपि बहादरु 
महिरा क्षेत्रीज्रू्बाट गाउँसभामा प्रस्ििु आलथयक वर्य २०७९/0८० को नीलि िथा कार्यक्रम  
गाउँसभाका उपाध्र्क्षज्रू् , 
सम्पूणय गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 
सभाका सझिवज्रू् िथा सबै कमयिारीहरू 
संिारकमी िथा पत्रकारज्रू्हरू, 
अन्र् उपझस्थि महानभुाव िथा सरुक्षाकमी साथीहरू, 
आजको र्स झिमरुक गाउँपालिकाको सभामा अध्र्क्षको हैलसर्िमा आ.व. २०७९/०८० को वापर्यक 
नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउँदा अत्र्न्िै गौरवाझन्वि भएको छु। र्स अवसरमा पवलभन्न 
कािखण्डहुँदै समाजवाद उन्मखु िोकिाझन्त्रक गणिन्त्रात्मक राज्र् स्थापना, नेपािको उन्नलि, प्रगलि िथा 
समपृिका िालग संघर्य गने क्रममा आफ्नो ज्र्ानको बलिदान गने ज्ञाि अज्ञाि सपहदहरू प्रलि हार्दयक 
श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदै घाइिे िथा अपाङ्ग एवं वेपत्ता भएका पररवारजनप्रलि सम्मान एवं सहानभुलूि प्रकट 
गदयछु । रापिर्िा, रापिर् पहि एवं जनजीपवका र न्र्ार्पूणय संघर्यको निेतृ्व गनुयहनुे अग्रजहरू प्रलि उच्ि 
सम्मान प्रकट गदै नपेािी समाजको रुपान्िरणमा सहर्ोग परु् र्ाउन ु हनु े सबैको र्ोगदानको स्मरण गनय 
िाहन्छु । 
पपहिो स्थानीर् िह लनवायिनबाट लनवायझिि जनप्रलिलनलधज्रू्हरूबाट झिमरुक गाउँपालिकाको समग्र पवकासमा 
परु्ायउन ु भएको र्ोगदानको उच्ि मलु्र्ाङ्कन गदै हार्दयक धन्र्वाद र्दन िाहान्छु । उहाँहरूिे गरेका 
सकारात्मक कार्यिाई आत्मसाि गदै आगामी र्दनहरूमा पलन उहाँहरूको रिनात्मक सल्िाह, सिुाव, 
सहर्ोग र सहकार्यको अपके्षा गदयछु। 

हाम्रो गाउँपालिकालभत्र रहेका लसलमि श्रोिसाधनको अलधकिम सदपुर्ोग गरी समिृ गाउँपालिका बनाउन े
अवसर र िनुौिी रहेको छ । जनिाप्रलि उत्तरदार्ी स्थानीर् सरकार र जनप्रशासनबाट मातै्र र्स 
गाउँपालिकािे लिएका नीलि र िक्ष्र्हरू लछटोछररिो रुपमा परुा गनय सपकन्छ भने जागरुक, शृ्रजनझशि, 

स्वस्थ, िगनझशि, िेिनझशि जनसमदुार्को पहिकदलमबाट मात्र र्स गाउँपालिकाको समपृि हालसि हनु 
जान्छ । 

आगामी आलथयक बर्यको नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट िजुयमा गदाय मैिे नेपािको संपवधान, स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४, पवलनर्ोजन पवधेर्क, २०७९ को लसिान्ि र प्राथलमकिा, नेपाि सरकार र िझुम्बनी 
प्रदेश सरकारको नीलि िथा कार्यक्रम, झिमरुक गाउँपालिकाको पवलभन्न पवर्र्गि क्षेत्रका नीलि िथा 
कार्यक्रम, र्दगो पवकास िक्ष्र्, गाउँपालिकािे आह्वान गरेबमोझजम इमेि िथा सामाझजक सञ्जाि मार्य ि 
आएका बौपिक वगयका सिुाब  र गाउँसभाका आदरणीर् सदस्र्हरूिे र्दनभुएका सिुावहरूिाई 
मागयदशयनको रुपमा लिएको छु । पवलभन्न राजनीलिक दि, संघ संस्था, पवद्विवगय र गाउँपालिकालभत्र र 
बापहर रहन ुभएका र्ददीबपहनी, दाजभुाइहरूबाट प्राप्त रिनात्मक सिुाबहरूिाई समेि ध्र्ान र्दएको छु । 

पवकासका सम्भाव्र् अवसरहरूिाई सामाझजक न्र्ार्, क्षेलत्रर् सन्ििुनका साथसाथै साधन श्रोिको वास्िपवक 
रुपमा कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्किाका आधारमा प्राथलमकीकरण गरी सन्िलुिि पवकासका लनझम्ि मागयदशयन 
गनय लनम्नलिझखि लभजन लमसन िथा नीलिहरू अविम्वन गरी आलथयक वर्य २०७९/०८० को 
गाउँपालिकाको नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट िजुयमा गररएको व्र्होरा गररमामर् सभा समक्ष लनवेदन गनय 
िाहन्छु । 
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सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

स्थानीर् सरकारको गठनसँगै जनिाहरूमा पवकास अपेक्षा िाँङका पहाडै छन ् िापलन सबै पवकास िथा 
अपेक्षा एकै पटक परुा गनय सपकने होइन । आवश्र्किाका प्राथलमकिा, सम्भाव्र्िा, औझित्र्िाका साथसाथै 
बजेटको लसलमििाका पविबाट पवकासको बाटो पपहल्र्ाउने मिु उदे्दश्र्िे र्ो नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 
ल्र्ाइएको छ । सोही उदे्दश्र् परुा गनय देहार् अनसुारका आधार र मागयदशयनमा टेकेर वापर्यक नीलि, 

कार्यक्रम िथा बजेट लनमायण गररएको छ । 

1) नेपािको संपवधानमा उल्िेझखि स्थालनर् िहको एकि िथा सािा अलधकारहरूको सझुि, 

2) नेपािको संपवधानमा उल्िेझखि मौलिक हकहरू,  

3) स्थानीर् सरकार सञ्चाििन ऐनको ममय िथा उदे्दश्र्, 

4) नेपाि सरकारबाट स्वीकृि संघ, प्रदेश र स्थालनर् िहको कार्यपवस्िलृिकरणको प्रलिवेदन , 

5) संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारको आवलधक र्ोजनािे लिएका नीलि िथा प्राथलमकिाहरू , 

6) संघीर् सरकारिे अविम्वन गरेका आलथयक िथा पवझत्तर् नीलिहरू,  

7) स्थानीर् िहको आवलधक र्ोजनािे अंलगकार गरेका प्राथलमकिाहरू, 

8) नेपाििे अन्िरापिर् जगिमा जनाएका प्रलिबििाहरू,  

9) संघीर् सरकारका क्षेत्रगि नीलि, रणनीलि र्ोजना िथा अध्र्र्न प्रलिवेदनहरू,  

10) पवकासका समसामपर्क मिुाहरू (र्दगो पवकास, जिवार् ुपररवियन, पवपद व्र्वस्थापन, पोर्ण सरुक्षा 
,िैलगक सशझक्तकरण, पणुय सरसर्ाई, पणुय खोप, र्ोहोर मैिा व्र्वस्थापन जस्िा पवर्र्हरू, 

11) स्थानीर् िहको मध्र्कालिन खिय संरिना अनरुुप प्राथलमकिामा परेका पवर्र्हरू, 

12) स्थानीर् िहिे आवश्र्क देखेका अन्र् पवर्र्हरू 

13) गाउँपालिकामा रहेका पवलभन्न पवर्र्गि सलमलििे अविम्वन गरेका नीलिहरू  

 
 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

अब म आ.व 207८/०7९ मा झिमरुक गाउँपालिकावाट भए गरेका मखु्र् मखु्र् कार्यहरू र 
उपिब्धीहरूको छोटो समीक्षा गनय िाहान्छु। 

 

• िाि ुआलथयक वर्यमा भौलिक पूवायधार भवन, मोटरबाटो, खानेपानी संरिनाहरूको उत्साहप्रद रुपमा 
लनमायण भएको छ । िाि ुआलथयक वर्यमा स्वास््र् िथा झशक्षाका सूिकहरू पलन उत्साहजनक 
रहेका छन ्। 

• िाि ुआलथयक वर्यमा कृपर् िथा पश ुपवकासको क्षेत्रमा सोिेअनरुुप िथा आवश्र्किा अनसुार काम 
हनु नसके पलन क्रलमक सधुारकै अवस्थामा रहेको छ । 

• कोलभड-१९ महामारीिाई लनरन्िर खोप अलभर्ानबाट हाि लनर्न्त्रणको अवस्थामा रहेको छ । 
र्सबाट आलथयक, सामाझजक, साँस्कृलिक िथा सेवा प्रवाह र सशुासनमा परेको गपहरो प्रभाव िथा 
क्षलिबाट हाि पनुरूत्थान हनुे क्रममा रहेको छ । 
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• संपवधान सभाबाट नेपािको संपवधान जारी भई संघीर् िोकिाझन्त्रक गणिन्त्र सपहिको शासन 
प्रणािी स्थापना भई कार्ायन्वर्न भईरहेको  सन्दभयमा नेपािी समाजको सामाझजक आलथयक 
रुपान्िरण िथा प्रभावकारी शासकीर् व्र्वस्थापनको िालग जोड र्दइएको छ । 

• र्सै पररप्रके्षमा गाउँपालिकाको आलथयक, सामाझजक, साँस्कृलिक क्षेत्रमा उपिब्ध सम्भावनाहरूको 
उझिि व्र्वस्थापन गरी गाउँपालिकाको समग्र पवकास सशुासन र समरृ्िका िालग गाउँपालिका दृढ 
संकझल्पि रहेको छ । 

• पवकास िथा सशुासनका िालग कानूनी आधार िर्ार गने लसिलसिामा आवश्र्क नीलि, ऐन, 
कार्यपवलध, मापदण्ड, लनदेझशका, मागयदशयन लनमायण भई कार्ायन्वर्नमा आएका छन ्।अन्र् आवश्र्क 
कानूनहरू लनमायणको क्रममा रहेका छन ्। 

• गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासकीर् भवनवाट िथा एउटा वडा बाहेक सबै वडा कार्ायिर्हरू आफ्न ै
भवनबाट सञ्चािन भई सेवा प्रवाह गररएको छ । 

• वडा न 3 ,4 र 8 मा लनमायण कार्य भइरहेका आधारभिू स्वास््र् सेवा केन्रहरूको भवनहरू 
सम्पन्न हनुे िरणमा रहेका छन।  

• बहवुपर्यर् आर्ोजनाको रुपमा रहेको झिस्र्ान केन्रको सबै प्रपक्रर्ा परुा भई लनमायण कार्य सरुु 
भएको छ । 

• समपरुक आर्ोजनाको रुपमा संिालिि झिमरुक ररङ्गरोड, मच्छी बोकेटारी पाकुरी रुख मोटरबाटो, 
ढाडा गब्दी पटमूरिौर र्दहाल्ना मोटरबाटो, ढाडा गब्दी िसुारा कुिा मोटरबाटो स्िरउन्निी गने 
कार्य भइरहेको छ । 

• झशक्षा क्षेत्रको भौलिक पूवायधार सधुारको िालग वडा नं. ५ मा रहेको बाि ज्र्ोलि प्रा.पव. मा ४ 
कोठे िथा वडा नं. २ मा रहेको कमेरपानी आधारभिु पवद्यािर् र वडा नं 4 मा रहेको श्री र्दपेन्र 
प्रा.पव मा २ कोठे पक्की भवन लनमायण कार्य भईरहेको छ ।  

• गि आ.व. सम्म पवद्यािर्हरूको शैझक्षक गणुस्िर अलभवपृिका िालग प्रा.पव.देझख मा.पव.िहसम्मका 
पवद्यािर्हरूमा कार्यरि 63 जना झशक्षकहरूिाई अनदुान रकम व्र्वस्था गररएको मा र्स आ.व. 
मा १८ जना झशक्षकिाई थप अनदुान रकमको व्र्वस्था गररएको छ । 

• मखु्र्मन्त्री शैझक्षक सधुार कार्यक्रमबाट सामदुापर्क पवद्यािर्हरूका िालग २६ वटा र्ोजना िथा 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरी पवद्यािर्हरूको भौलिक िथा शैझक्षक अवस्थामा सधुार गररएको छ । 

• आधारभिु िह (१-५) सम्मका पवद्याथीहरूिाई पवद्यािर्मै र्दवा खाजाको व्र्वस्था गरी 
पवद्याथीहरूको र्ोर्ण सधुार िथा पटकाउदर वपृि गररएको छ । 

• झिमरुक गाउँपालिकाको सवै वडाहरू जोड्ने गरी रेखाङ्कन भएको खररबोट-मिवुा-मकायबाङ्ग-
झिझिण्डे-ि ुँधारा-बाँङ्गे-बौंडा-पोखरीडाँडा-सौिामारे-बाँर्दकोट-ढाँडा-पटमरुिौर-िसुारा-कुिा-पकटघाट हुँदै 
कुपटिौरमा जोलडने झिमरुक ररङ्गरोडको र्स वर्यको लनमायण कार्य सम्पन्न भएको छ ।आगामी 
आ.व.मा उक्त ररङ्गरोडको बाँकी ट्रर्ाक खोल्न ेिथा स्िरउन्निी कार्य गररनछे ।    
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• सरुझक्षि नागररक आवास कार्यक्रम अन्िगयि छनोट भएका 200 घर पररवारमध्रे् ११० 
घरपररवारिे जस्िा पािा िगाउने काम सम्पन्न भएको छ ।  

• सशुासन कार्म गनय गनुासो सनेु्न अलधकारी र सूिना अलधकारीको व्र्वस्था गररएको छ । 

• आ.व. 207८/०7९ मा न्र्ापर्क सलमलिमा ३१ वटा उजरुी/लनवेदनहरू प्राप्त भई २४ वटा 
उजरुी / लनवेदनको सनुवुाई भई २२ वटा उजरुी लनवेदनको न्र्ार् लनरुपण गरी पकनारा िगाईएको 
छ । 

• गाउँपालिकाबाट भ्र्ागिेुमा 4.5 रोपनी जग्गा भाडामा लिई कृपर् लसकाई केन्रको रुपमा कृपर्  
िालिम िथा नमनुा प्रियशनी केन्र लनमायण गरी र्मय संिािन गररएको छ । 

• पर्यटन क्षेत्रको पवकासमा टेवा परु् र्ाउने उदेश्र्िे रक गाडेनको लनमायण कार्य भइरहेको छ । 

• गाउँपालिका स्िरमा 15 शैर्ाको अस्पिाि लनमायण गनयको िालग जग्गा व्र्वस्थापन गरी लडपपआर 
गरी लनमायण कार्य सरुु गने िरणमा छ । 

• सामाझजक सरुक्षािाई बैपङ्कङ प्रणािीमा िलगएको छ ।सम्पूणय व्र्झक्तगि घटनािाई लडझजटाइजेसन 
गररएको छ । 

• झिमरुक गाउँपालिकाको वडा न ८ मा स्माटय कृपर् कार्यक्रम संिािन भइरहेको छ । 

• वडा न ४ मा मकै सनु्ििा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम र वडा न २ मा च्र्ाउ पकेट क्षेत्र संिािन 
गररएको छ ।  

• िघ ु उद्यम पवकास कार्यक्रम मार्य ि उद्यमीहरूको पपहिान गरी सीप पवकास सम्वन्धी पवलभन्न 
सीपमूिक िालिम कार्यक्रम संिािन गररएको छ ।    

• कोलभड-१९ बाट प्रभापवि अलि पवपन्न नागररकहरूिाई नगद हस्िान्िरण गने कार्यक्रम अन्िगयि ८ 
वटा वडाका ५२८ जना घरपररवारिाई नगद हस्िान्िरण गररएको छ।  

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

पवकासका सम्भाव्र् अवसरहरूिाई सामाझजक न्र्ार्, वडागि सन्ििुनका साथै साधन श्रोिको वास्िपवक 
रूपमा कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्िाका आधारमा प्राथलमकीकरण गरी गाउँपालिकाको समग्र पवकासका लनझम्ि 
मागयदशयन गनय लनम्नलिझखि नीलिहरू अविम्वन गरी आलथयक वर्य २०७९/०८० को झिमरुक 
गाउँपालिकाको नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट िजुयमा गररएको व्र्होरा लनवेदन गनय िाहन्छु । 

स्थानीर् िह को लनवायिन, २०७९ भखयरै सम्पन्न भएको छोटो समर्ावलधको लबिमा आगामी आलथयक 
वर्यको नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गररएको छ । झिमरुक गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्यक्रम अनसुार 
बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा गररने छ ।  

नेपािको संपवधानिे पररकल्पना गरेको संघीर् िोकिाझन्त्रक गणिन्त्र, समानपुालिक समाबेशी प्रलिलनलधत्व, 
समिामूिक समाज, िीन खम्बे आलथयक नीलि, समाजवाद उन्मखु अथयिन्त्र, सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूिन, 
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नागररक स्विन्त्रिा िगार्िका मौलिक हकहरूको कार्ायन्वर्न एवम ्कानूनी राज्र्को मूल्र् र मान्र्िािाई 
स्थापपि गने नीलि अझख्िर्ार गररने छ । 

नेपािको संपवधान, पन्रौ पन्िवर्ीर् र्ोजना, र्दगो पवकासका िक्ष्र् , नेपाि सरकारका पवलभन्न क्षेत्रगि नीलि 
िथा कार्यक्रम र झिमरुक गाउँपालिकाका पवलभन्न काननु, लनर्म, लनदेझशका, नीलि, रणनीलि िथा मापदण्ड 
समेििाई ध्र्ान र्दंदै  गाउँपालिकाको आवश्र्किा पररपूलिय गनय झशक्षा, स्वास््र्, कृपर्, पूवायधार, पर्यटन, 
उद्योग, जिस्रोि जस्िा क्षेत्रिाई उच्ि प्राथलमकिामा राखी प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा  गररएको छ 
। 

संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, झजल्िा समन्वर् सलमलि िथा झिमरुक गाँउपालिका लबि सहकार्य समन्वर् 
िथा सहअझस्ित्वका आधारमा समपरुक िथा पवशेर् र्ोजनाहरू संिािन गने कार्यिाई प्राथलमकिा र्दई 
बजेटको सलुनझिििा गररनछे । 

अन्िरपालिका पवि सहकार्य गरी पवकासका कार्यहरू अगालड वढाइ पालिका पविको अन्िरसम्वन्धिाई 
अि मजबिु वनाइने छ ।  

र्दगो पवकासका िक्ष्र्हरूिाई स्थानीर्करणका िालग आवश्र्क नीलि िथा कार्यर्ोजना िर्ार गरी र्दगो 
पवकासका िक्ष्र् परुा गनयका िागी क्षेत्रहरूको पपहिान गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररने छ । पवकासका 
पक्रर्ाकिापहरूमा मानव पवकास सूिकाङ्कका दृपििे पपछलडएका क्षेत्र वगय एवं समदुार्िाई पवशेर् 
प्राथलमकिा र्दइनेछ । 

झिमरुक गाउँपालिका लभत्रको आलथयक, सामाझजक पूवायधार वािावरण िगार्िका क्षेत्र समेटी झिमरुक 
गाउँपालिकािे ५ वर्य लभत्र गररने कामको अवस्था देझखने गरी आवलधक र्ोजना लनमायण गररने छ । 

×हाम्रो झिमरुक राम्रो झिमरुक" भन्न े मूि ध्रे्र् लिई समग्र झिमरुकको आलथयक सामाझजक पवकासको 
िालग आ.व. २07९/०८० मा बजेट पवलनर्ोजन गरीनेछ । र्स झिमरुक गाउँपालिकामा पवकास 
लनमायणका कार्यहरूिाई प्रभावकारी वनाउन र सम्पूणय जनिाको पहुँि परु् र्ाउनका िालग हाम्रो पवकास नीलि 
समिामूिक हनुछे । पवकासिाइय पहुँिका आधारमा नभई आवश्र्किाको आधारमा अगालड वढाइने छ ।  

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

अब म आलथयक पवकाससँग सम्बझन्धि क्षेत्रगि नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय िाहन्छु । 

कृपर् सेवा 
1) उत्पादन र उत्पादकत्व वपृिका िालग आधलुनक जािको बीउ, आधलुनक उपकरण र सामाग्रीहरू 

कृर्क समूहिाई िागि सािेदारीमा पविरण गररने छ । पविरणमखुी कार्यक्रम जसिे प्रलिर्िको 
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सलुनििा गदैन त्र्स्िा कार्यक्रम लनरुत्सापहि गररने छ ।कृपर्को र्ाझन्त्रकरण िथा आधलुनकीकरणमा 
जोड र्दइने छ । 

2)  पवपन्न वगयका व्र्झक्तहरूिाई आर् आजयनका रुपमा आधलुनकढंगिे संिािन गने गरी िागि 
सािेदारीमा कृपर् उत्पादनिाई आधलुनपककरण गने र उत्पार्दि वस्ििुाई बजारसम्म परु् र्ाउनको 
िालग संकिन केन्र/हाटबजार केन्र स्थापना गरी उत्पार्दि वस्ििुाई बजारको  पहुँिको सलुनझिििा 
गररने छ ।  

3)  कृर्कहरूको कृपर्जन्र् उत्पादनिाई सरुझक्षि भण्डारणको िालग झिस्र्ान केन्र लनमायणका िालग 
आवश्र्क वजेटको प्रवन्ध गररने छ ।  

4) कृपर्को आधलुनकीकरण र व्र्वसापर्करणमा प्राथलमकिा र्दइने छ ।रैथानेवािी प्रवियन, एक वस्िी 
एक उत्पादन,  माटो परीक्षण, कृपर्को उत्पादनको आधारमा कृर्कहरूिाई प्रापवलधक र आलथयक 
सहर्ोग गनय कृपर् सामाग्री पविरण गने नीलि अविम्वन गररने छ । कृपर् िथा पशपुािन पकेट क्षेत्र 
िोकी  कार्यक्रम संिािन गररनेछ । र्सको साथै सबै वडामा खेिी र्ोग्र् जलमनमा लसिाई सपुवधा 
उपिब्ध गराउन जोड र्दईनेछ । एक वडा एक िरकारी िथा र्िरू्ि नसयरी स्थापना गररने छ । 
कृपर् क्षेत्रको पवकासका िालग वैज्ञालनक िथा व्र्वसार्ीक खेिी प्रणािी अविम्बन गनय कृर्कहरूिाई 
प्रोत्सापहि गररनछे । 

5) र्िरू्ि खेिीको पकेट क्षेत्र िोकी कागिी, सनु्ििा, अदवुा हिेदो, कर्ी, कुररिो, मसिा वािी िथा 
नगदे वािीिाई प्रवियन र पवकास गररनछे । 

6)  एक स्थानीर् िह एक उत्पादनको अवधारणा अनसुार झिमरुक गाउँपालिकािाई सनु्ििा ,कागिी 
िगार्ि अलमिा जािको र्िरू्ि पकेट क्षेत्रको रुपमा पवकास गररनेछ।  

7) एक गाउँ एक उत्पादनिाइय प्राथलमकिा र्दइय उक्त गाउँहरूमा उत्पादन गनय िापहने लबउ आर्दको 
िालग 50 प्रलिशि अनदुानको व्र्वस्था लमिाइयने छ ।  

8) उत्पार्दि कृपर् िथा पशजुन्र् वस्िकुो वजारीकरण गनय हाट वजारको िालग आवश्र्क जग्गाको 
व्र्वस्था गरी हाट वजार लनमायण िथा कृपर् उपज संकिन केन्रका िालग कार्य प्रारम्भ गररने छ ।  

9) झिमरुक गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा हनुे गरी अवश्र्क जग्गा भाडामा लिई वह-ुउदेश्र्ीर् कृपर् 
र्मय संिािन गरी कृर्कहरूिाई िालिम समेि र्दने व्र्वस्थािाइय लनरन्ििा र्दईने छ । 

10) अनदुानमा आधाररि कृपर् व्र्वसार्को अनगुमन कार्यिाइय प्रभावकारी बनाइयने छ । 

11) कृपर् क्षेत्रमा आईपने सम्भालबि लबपदको िालग कृपर् लबपद कोर्िाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  
12) लसिाईको सलुबधा कम भएको ठाउँमा प्िापिक पोखरी लनमाणय कार्यक्रम संिािन गरी लसिाँइको 

व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

13) खाद्यान्न बािीको लबउ उत्पादन र बािी उपिार झशपवर को िालग बजेटको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

14) पकसान सझुिकरण कार्यक्रमिाई प्रभाबकारी बनाई सबै वडाका कृर्कहरूिाई पकसान पररिर् पत्र 
पविरण गने व्र्ावस्था लमिाईने छ । 

15) लबउ उत्पादन कार्यक्रमिाई अगाडी बढाईनेछ । 
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16) कृपर् िथा पशपुन्छीको ि्र्ाङ्क अद्याबलधक गरी पालिका स्िरीर् कृपर् क्षते्रको लभिेज प्रोर्ाईि 
िर्ार गररनेछ । 

17)  उत्पादनमा आधाररि अनदुानिाई व्र्वझस्थि गररनेछ । कृपर् िथा उद्यमझशििा पवकास 
कार्यक्रमका िालग सािेदारी कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

18) व्र्वसापर्क कृर्कहरूको िालग कृपर् उपज वस्िहुरूको खररद पवपक्र िथा ढुवानीको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 

पश ुसेवााः 
   

19) पशपुािन व्र्वसार्िाई व्र्वसापर्करण गनय प्रोत्साहन गररने छ । स्वस््र् िथा सर्ा पशजुन्र् 
पदाथय आपूलियको िालग प्ररेरि गने िथा सोको िालग आवश्र्क सहर्ोग गररने छ ।  
 

20) पशपुन्छी व्र्वसार् संिािन गनयका िालग कृर्कहरूिाई िालिमको व्र्वस्था गररने छ साथै 
व्र्ावसार्ीक कृर्कहरूिाई प्रोत्सापहि गनयका िालग पहउँदे घाँसको पवउ र डािे घाँसको बेनाय 
लनशलु्क उपिव्ध गराइने छ । 

21) पशसेुवा केन्रदेझख टाढा रहेका स्थानहरूिाई िझक्षि गरी पश ुस्वास््र् झशपवर संिािन गररने 
छ । 

22) पशपुािन व्र्ावसार्िाई सरुझक्षि गनय पश ुलबमा सम्वन्धी जानकारी र्दन अलभमखुीकरण 
िालिमको प्रवन्ध गररने छ । 

23) भेडा वाख्रामा िाग्ने पप.पप.आर. रोग रोकथामको िालग खोप अलभर्ान संिािन गररने छ । 

24) कृपर् िथा पशपुन्छी व्र्वसार्ीहरूमा गररव िथा पवपन्न वगयको िागी पवमा गदाय सि प्रलिशि र 
वाँकी व्र्वसार्ीहरूको हकमा कृर्कहरूिे अपनाएको व्र्वसार्मा पवमाको ५० प्रलिशि अनदुान 
रकम उपिव्ध गराउने । 

 

लसंिाई 

25) गाउँपालिका लभत्रका पवलभन्न लसंिाइय कुिो लनमायण िथा बाँधहरूमा िारजािी िगाउने कार्य अझघ 
बढाइनेछ । 

26) व्र्ावसापर्क खेिी गररने क्षेत्रमा लसंिाई प्रणािी पवकास गनय र कृपर् पकेट क्षेत्रमा लसंिाई सपुवधा 
परु्ायउने गरी आवश्र्क कार्यक्रम संिािन गररनेछ । 

िघउुद्यम पवकास कार्यक्रमाः 

27) गररबी लनवारणका िालग िघउुद्यम पवकास कार्यक्रम मार्य ि आर्आजयन अलभवपृि गनय उद्यमी 
छनौट, पवलभन्न लसप पवकास िालिम, व्र्वसार्ी प्रबियन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।साथै 
उत्पादन भएका उद्यमीहरूको उद्यमझशििाको स्िरउन्निी गररने छ । 
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28) उद्यमशीि िालिम प्राप्त गरेका उद्यमीहरूिाई आफ्नो सीपको सही सदपुर्ोगका िालग प्रपवलध 
हस्िान्िरण अन्िगयि पवलभन्न कार्यक्रम संिािन गने नीलि लिइने छ । 

29) एक वडा एक िघ ुउद्यम कार्यक्रमिाई पवस्िार गररनेछ । रोजगारमा आधाररि पालिका िहको 
ठुिो उद्योग र वडा िहमा स-साना उद्योगहरूमा आधाररि उद्यमीको पवकास गररनेछ। 

30) मपहिा उद्यमीहरूिाई पवशेर् प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

सहकारी 

31) सहकारी संस्थाहरूको सदुृढीकरण पवकास र प्रवियनको िालग लनर्लमि अनगुमन लनर्मन र 
लनरीक्षणको व्र्वस्था लमिाइने छ । सहकारी संघ संस्था र सहकारी सञ्जािसँग सहकार्य गरी 
उत्पादनमूिक व्र्वसार् सञ्चािन गने कार्य अझघ बढाइने छ । 

32) लनजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र पवकासका सािेदारहरूसँगको सहकार्यबाट सहकारी प्रवियन 
समूह सहकारीकरण, सहकारी िेिना, सहकारीमा रहेको पूजँी पररिािन, सहकारी मार्य ि िगानी 
अलभवरृ्द्द र सहकारी खेिी प्रणािी िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािन गनय जोड र्दइने छ। 

33) सहकारीको माध्र्मबाट सामपुहक खेलिप्रणािीको शरुूवाि गररनेछ । 

34) सावयजलनक क्षेत्र, लनजी क्षते्र, सहकारीको सािेदारीमा रोजगारमिुक उत्पादनमखुी कार्यक्रम गदै 
जाने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

पर्यटन 

35) पर्यटकीर् सूिनािाई पवद्यिुीर् सूिनामा आवि गरी पर्यटन प्रवियन गररनेछ ।प्रलसि धालमयक, 
साँस्कृलिक, ऐलिहालसक, परुािाझत्वक िथा जैपवक पवपवधिा समेिका दृपििे मनोरम प्राकृलिक 
क्षेत्रहरू, गरु्ा, िरना, दरवार र परुािाझत्वक कोटहरू जस्िा महत्वपूणय स्थानहरूको पर्यटन 
प्रवियन गने कार्यिाई प्राथलमकिा र्दईने छ । 

36) कोलभड १९ िे प्रत्र्क्ष प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको िालग आन्िररक पर्यटन प्रवियन 
गनय जोड र्दईनेछ । जसका िालग र्दहाल्ना पर्यटपकर् पूवायधार लनमायण कार्यका िालग पवस्ििृ 
पररर्ोजना प्रलिवेदन िर्ार गने काम गररनेछ । साथै ढाँड रक गाडेन, ओखरकोट बाँलधकोट 
कोटघर, गपढकोट, िसुारा कोट, बाङ्गेमरोठ कोट, नेपाने खेिकुद मैदान र इस्नाथान जस्िा 
पर्यटकीर् क्षेत्रको पूवायधारहरूको लड.पप.आर.मा उल्िेख भए वमोझजम लनमायणको कार्य प्रारम्भ 
गररने छ ।  

37) पर्यटपकर् स्थिहरूको पकटान गरी पवस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) िर्ार पारी पर्यटन 
प्रवियनमा पवकास हनुे गरी र्ोजना बनाइनेछ । 

रोजगारी 
38) वािावरणमा प्रलिकूि असर नपने िथा बढी भन्दा बढी रोजगारी सजृना हनुे साथै 

गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे रकम रु २ िाख भन्दा कम बजेटका आर्ोजनाहरूमा स्थानीर् 
जनशझक्तिाइय पररिािन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।  

39) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्य ि प्राप्त बजेट िथा कार्यक्रमिाई ऐन लनर्माविी िथा 
कार्यपवलधिे िोके वमोझजम कार्य सम्पन्न गररनेछ ।त्र्सका िागी सझुिकृि वेरोजगार 



 

 

9 

व्र्झक्तहरूबाट प्राथमीकीकरणका आधारमा छनौट गरी न्र्नुिम १०० र्दनको रोजगार सलुनझिि 
गररने छ । 

40) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाई सीपर्कु्त, दक्ष जनशझक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी 
अन्र् कार्यक्रमसँग आबि गरी र्थाथय, उत्पादनमूिक, रोजगारी लसजयना गनयका िालग बेरोजगार 
िझक्षि अलभर्ानको रुपमा कार्यन्वर्न गररने छ । 

 

41) रोजगार सेवा केन्रद्वारा रोजगारदािा र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरू लबि सम्पकय  स्थापपि गरी 
रोजगारी प्रालप्तमा सहर्ोग परु् र्ाउने कार्य अगालड वढाइने छ । 

 

42) गाउँपालिकामा पवद्यमान गररबीको झस्थलि मापन गरी गररबी अन्त्र्का िालग रोजगारीको व्र्वस्था 
र आर् आजयनका िझक्षि कार्यक्रमहरू संिािन गररने छ । 

43) गाउँपालिकाबाट संिािन हनुे भौलिक पूवायधारका आर्ोजनाहरूमा आवश्र्क लनमायण सामग्री 
गाउँपालिकाको स्रोिबाट व्र्वस्था गरी मानवीर् जनशझक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 
पररिािन गने गरी रोजगार कार्यक्रमसँग म्र्ाझिङ्ग गने कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको नीलि लिइने छ 
।  

44) श्रममा आधाररि र्ोजना बनाई वेरोजगार र्वुा जनशझक्तिाई रोजगारमा जोलडनेछ । 

45) एक घर एक रोजगार, एक गाउँ एक उत्पादनिाई पवशेर् कार्यर्ोजनाका साथ अगाडी बढाइनेछ 
। 

 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

अब म सामाझजक पवकास िर्य का क्षेत्रगि नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय िाहन्छु । 

स्वास््र् िथा पोर्णाः 
46) ६० वर्य भन्दामालथका ज्रे्ष्ठ नागररकहरू र मपहिा स्वास््र् स्वरं् सेपवकाहरूिाई  लनMशलु्क 

आखाँ उपिारका िालग प्रस्िापवि नरेन्र गार्त्री आखँा अस्पिाि पवजवुारमा 
आ.व.2076/०77 देझख उपिारको व्र्वस्था लमिाइयएको मा आ.व २०७९/०८० मा  पलन 
सो सपुवधा उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाईने छ ।  

47) माि ृ िथा बाि स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र्,पोर्ण स्वास््र्,िगार्ि आधारभिू स्वास््र्को िालग 
आवश्र्क बजेट िथा कार्यक्रमहरूको िजुयमा गररने छ ।  

48) स्वास््र् सेवाको पहुँि गाउँवस्िीसम्म परु् र्ाउन खोप झलिलनक र गाउँघर झलिलनकिाई थप 
प्रभावकारी बनाउदै भौलिक पूवायधार थप गदै िलगने छ।साथै आवस्र्किा अनसुार जनशझक्तको 
व्र्वस्थापन गरी सामदुापर्क स्वास््र् ईकाई पवस्िार गररने छ । 

49) मटुु, लर्ान्सर, मगृौिा िगार्िका रोगका र्दघयरोगीहरूिाई र्दइदै आएको आलथयक सहार्िािाई   
लनरन्िरिा र्दइने छ । 

50) झिमरुक गाउँपालिकाका नागररकहरूिाई सिुभ स्वास््र् सेवा उपिव्ध गराउन ओखरकोट 
स्वास््र् िौकीिाई स्िरउन्निी गरी 15 शैर्ाको अस्पिािको भवन लनमायणका िालग आवश्र्क 
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जग्गाको व्र्वस्था गरी सपकएकोिे अस्पिाि भवन लड.पप.आर अनसुार  लनमायण कार्य अगाडी 
वढाईने छ ।  

51) र्स गाउँपालिकामा संिालिि नागररक आरोग्र् केन्रबाट प्रदान गररने आर्ुयवेर्दक स्वास््र् 
सेवािाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क बजेटको प्रवन्ध गररने छ । 

52) गाउँपालिकालभत्र रहेका एि आई लभ संक्रलमिहरूिाई खिेुर समाजमा स्थापपि गराउन 
आवश्र्क प्रवन्ध लमिाईन ेछ । 

53) पाटन स्वास््र् पवज्ञान प्रलिष्ठान, िलििपरु र झिमरुक गाउँपालिका पवि भएको सम्िौिा 
वमोझजम झिपकत्साशास्त्रमा स्नािक (एम.पव.पव.एस) िह अध्र्र्नको िालग र्दइदै आएको 
छात्रावलृि कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइने छ । 

54) झिमरुक गाउँपालिका लभत्र रहेका असहार् अशक्त गररब िथा पवपन्न वगयको िागी लनशलु्क 
स्वास््र् पवमा गररर्दने कार्यिाई प्राथमीकिामा राझख कार्ायन्वर्न गररने छ । 

55) झिमरुक गाउँपालिकालभत्र सझुिकृि स्वास््र् संस्थाहरू र झजल्िा अस्पत्तािमा प्रसलुि सेवा लिन 
जाँदा र र्कँदा िाग्ने र्ािार्ाि खियमा नेपाि सरकारिे र्दएको र्ािार्ाि खिय सपुवधामा थप 
रकम उपिव्ध गराउने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

56) मपहिा सामदुापर्क स्वास््र् स्वरं्मसेवीकाहरूिे गरेको कार्यको उच्ि मलु्र्ाङ्कन गदै प्रोत्साहन 
रकम वपृि गररनेछ । 

57) स्वास््र् िौकीवाट र्दईदै आएको सेवामा प्रर्ोगशािा सेवा पवस्िार गरी गणुस्िरीर् सवयसिुभ 
स्वास््र् सेवाको सलुनझिि गररनेछ । 

58) सरुझक्षि माितृ्व सेवा पवस्िारकािागी आधारभिु स्वास््र् केन्रहरूमा थप जनशझक्त र औजार 
उपकरण र कोठाको व्र्वस्था गरी सरुझक्षि प्रसलुि सेवा सञ्चािनमा ल्र्ाउन आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गरीनेछ । 

59) गाउँपालिकामा रहेका स्वास््र् आमा समूहिाई व्र्वझस्थि गनय आवश्र्क सामाग्री को व्र्वस्था 
लमिाईने छ । 

60) गाउँपालिका लभत्र रहेका ८० वर्य मालथका जेष्ठ नागररकहरूिाई स्वास््र्कमीबाट गररदै आएको 
घरभेट कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी गराउन र जेष्ठ नागररकमा देझखने स्वास््र् समस्र्ा 
अनसुारको आवश्र्क और्धी खररद गने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

61) वहकु्षेत्रीर् पोर्ण कार्यक्रम मार्य ि सनुौिो हजार र्दनका आमा र वच्िािाई केन्र पवन्दमुा राखेर 
पोर्ण कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।साथै मपहिा वािवालिका र पकशोरीहरूमा हनुे सवै 
प्रकारको कुपोर्णको अवस्था घटाउन वहकु्षेत्रीर् पोर्ण कार्यक्रमिाई प्रभावकारीरुपमा 
कार्ायन्वर्न गररने छ । 

62) आवश्र्किाको आधारमा सामदुापर्क स्वास््र् इकाई केन्रहरूको स्थापना गररनेछ । 

झशक्षा, र्वुा िथा खेिकुदाः 
63) झशक्षाको गणुस्िर वपृि गनयको िालग झशक्षक दरवन्दी कम भएको पवद्यािर्हरूिाइय झशक्षक 

अनदुान रकम उपिव्ध गराउने व्र्वस्थािाइय लनरन्िरिा र्दइने छ ।  
64) गाउपालिकाको आवलधक झशक्षा र्ोजना िथा स्थालनर् िहको पाठ्यक्रम लनमायण गने प्रकृर्ा 

अगाडी वढाईने छ । 
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65) सामदुापर्क पवद्यार्िको भौलिक संरिना सधुार िथा शैझक्षक गणुस्िर सधुार गनयको िालग 
आवश्र्क रकम पवलनर्ोजन गररन ेछ। गणुस्िरीर् पठनपाठनको िालग पवद्यािर्हरूसँग कार्य 
सम्पादन करार गररने छ । साथै उत्कृष् ट लसकाई उपिब्धी हालसि गने पवद्यािर्िाई पवशेर् 
प्रोत्साहन गररने छ । संस्थागि पवद्यािर्हरूिाई आवश्र्क लनर्मन गररने छ ।  

66) शैझक्षक गणुस्िर अलभवपृि गनय झिमरुक गाउँपालिकालभत्रका सामदुार्ीक पवद्यािर्हरूमा कार्यरि 
झशक्षकहरूिाई आवश्र्क िालिमको व्र्वस्था लमिाईने छ ।  

67) खेिकुद क्षेत्रको पवकास र पवस्िारका िालग खेिकुद संरिना लनमायण िथा खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
संिािन गररनेछ । 

68) एक वडा एक खेिकुद मैदान र पालिका िहको खेिकुद मैदानको िागी स्िर उन्निी गनुयको 
साथै र्वुाजगििाई खेिमा आकपर्यि गनयको िालग उझिि वािावरण लमिाइनेछ । 

69) नेपाि सरकारको आधारभिू िहसम्म अलनवार्य र लनशलु्क िथा माध्र्लमक िहसम्म लनशलु्क 
झशक्षा प्रदान गने नीलि रहेकोमा कक्षा 10 सम्मको झशक्षािाई लनशलु्क गने कार्य प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ, जसका िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईने छ । 

70) पवपन्न वगयका पररवारका वािवालिकाहरूिाई छात्रवतृ्ती सहर्ोगमा प्रापवलधक झशक्षा पढाउन े
व्र्वस्था लमिाइनेछ । र्स अन्िगयि झिमरुक गाउँपालिका िथा प्रापवलधक झशक्षािर्हरूसँग 
सम्िौिा गरी र्स गाउँपालिकालभत्र रहेका पवपन्न पवद्याथीहरूका िालग झिमरुक गाउँपालिका 
छात्रवझृत्त र्ोजना कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । जस अन्िगयि १० जना लसलभि सव-ओभरलसर्र 
िथा २ जना हाइड्रो ओभरलसर्र र ३ जना लसलभि ओभरलसर्र, १/१ जना मपहिा र परुूर् 
पवद्याथीका िालग इझञ्जलनर्ररङ्ग अध्र्र्नका िालग पूणय छात्रवझृत्तमा पढ्ने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

71) आवश्र्किाको आधारमा वािपवकास केन्रको पवस्िार गररनेछ । 

72) गाउँपालिका अनदुानका झशक्षकहरू र पवद्यािर् कमयिारीिाई नेपाि सरकारिे वपृि गरेको 
प्रलिशिको आधारमा पाररश्रलमकको व्र्वस्था गनुयको साथै पोशाक भत्ताको समेि व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

73) पवद्याथी अनपुािका आधारमा झशक्षक दरवन्दी लमिान प्रपक्रर्ा अझघ बढाइनेछ । 

74) गौमखुी लर्ाम्पस व्र्वस्थापनको लनझम्ि आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गररने छ । 

खानेपानी िथा सरसर्ाईाः 
75) खानेपानीको श्रोि एवं महुानहरूको पपहिान गरी महुान संरक्षण, शिुिाको परीक्षण िगार्िका 

कार्य गररने छ . खानपेानी पविरण, पवस्िारिाई अझघ वढाई र्स क्षेत्रमा लनवायध रुपमा खानपेानीको 
पविरण हनुे व्र्वस्था लमिाईने छ।  

76) पवलभन्न संघ संस्था, उपभोक्ता सलमलि, टोि पवकास संस्था र लनजी क्षेत्रहरूको पररिािन िथा 
सहकार्यमा सडक, टोि ,सावयजलनक स्थि एवं नदी सरसर्ाईको नीलि लिइने छ । जथाभावी 
र्ोहोर फ्र्ालने व्र्झक्त िथा समदुार्को िालग कडाईकासाथ दण्ड िथा जररवाना गने नीलि 
अविम्वन गररने छ ।  

77) प्रत्रे्क नागररकिाई स्वच्छ पपउने पानी उपिब्ध गराउन एक घर एक धाराको कार्यक्रमिाई 
पूणयिा र्दइनेछ । एक घर एक धाराको िक्ष्र् परुा गनय झिमरुकका ८ वटै वडाको खानेपानी 
सम्बन्धी एपककृि रुपमा DPR िर्ार गररनेछ । 



 

 

12 

78) खानेपानी, स्वच्छिा िथा सरसर्ाई (वास र्ोजना) लनमायण गरी प्राथलमकिाका आधारमा सम्पूणय 
वडा र बस्िी समेट्ने गरी र्ोजना अगालड बढाइने छ । 

79) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संिािनमा रहेका खानेपानी र्ोजनाहरूिाई र्दगो रुपमा संिािन गनयका 
िालग खानेपानी उपभोक्ता िथा व्र्वस्थापन सलमलिहरूिाई खानेपानी ममयि, संभार िथा 
व्र्वस्थापन सम्वन्धी िालिमको व्र्वस्था गररने छ । 

80) उपभोक्ता सलमलि एवं अन्र् सरोकारवािासँगको सािेदारीमा प्राकृलिक प्रकोपका कारणिे क्षलि 
भएका खानेपानी िथा सरसर्ाइ संरिनाहरूको ममयि िथा पनुलनयमायण गररने छ । 

सासं्कृलिक प्रवियनाः 
81) स्थानीर् मौलिक एवं प्रािीन वास्िकुिा प्रवियन गनय स्थानीर् लनमायण सामग्री प्रर्ोग गरी सरुझक्षि 

घर लनमायण गने कार्यिाई प्रोत्साहन गररने छ। 

82) गाउँपालिकालभत्रको संस्कृलि िझल्कने गरी पवलभन्न जािजालि िथा भेर्भरु्ा समेट्ने खािका 
कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइने छ  । 

83) झिमरुक गाउँपालिकालभत्र रहेका कोट घर िथा देवस्थिहरूिाई पर्यटकीर् स्थिको रुपमा 
पवकास गरी प्रिार प्रसारमा जोड र्दइनेछ र मागको आधारमा पजुाआजा खियको िालग 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

84) पवलभन्न पवयहरूिाई व्र्वझस्थिरुपमा संिािन गनय, धालमयक क्षेत्रहरूको मौलिकिा िथा ऐलिहालसक 
महत्वको उजागर गदै र्स क्षेत्रको संस्कृलि प्रवयिन गरी हाम्रो संस्कृलि हाम्रो पपहिानको 
अवधारणको नीलि लिइने छ । परम्परागि पवय िथा संस्कृलि संरक्षणको िालग आवश्र्क बजेट 
व्र्वस्था गररने छ ।  

िैपङ्गक समानिा िथा सामाझजक समावेशीकरणाः 
85) नर्ाँ लनमायण हनुे सfवयजलनक पूवायधारहरूिाई वािमैत्री, ज्रे्ष्ठ नागररकमैत्री, अपाङ्गिामैत्री रुपमा 

पवकास गररनेछ ।िैपङ्गक बजेट िथा िैपङ्गक परीक्षणको नीलि अविम्वन गररनेछ ।  
86) िैपङ्गक पवभेदको अन्त्र् गदै पछालड परेका वगय िथा समदुार् ,दलिि, आर्दबासी जनजािी, 

पपछलडएका वगय, र्रक क्षमिा भएका व्र्झक्त, िैपङ्गक िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्किाई राज्र्को 
सवै लनकार्मा समानपुालिक समावेशी लसिान्िको आधारमा सहभागी हनुे हकको प्रत्र्ाभिूी गररन े
छ ।  

87) आलथयक समपृि र र्दगो पवकासका िालग समान अग्रसरिा र नेितृ्वदार्ी भलूमका स्थापपि गदै 
श्रोि साधन, अवसर, िाभमा मपहिाको समान पहँिु स्थापपि गनय सलन ेिझक्षि कार्यक्रम संिािन 
गने नीलि लिईन ेछ ।  

88) संपवधानको भावना ममय अनरुुप गाँउपालिका क्षेत्रमा मानव पवकास सूिकाङ्कको आधारमा पछालड 
परेका वगय, समदुार्को सशझक्तकरण गदै  आलथयक िथा सामाझजक रूपान्िरणको िालग िझक्षि 
वगयका कार्यक्रमहरू संिािन गररने छ । सीप िथा क्षमिा पवकास िालिम संिािन गरी 
गाउँपालिका क्षेत्रमा उपिब्ध रोजगारीका अवसरहरूको उपर्ोगका िालग सक्षम बनाउन े
कार्यिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ । 
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89) नेपािको संपवधानिे बािबालिकाको हकिाई मौलिक हकको रुपमा व्र्वस्था गरी बािअलधकार 
महासन्धीमा अंपकि गरेका बाि अलधकारका िार आर्ाम बािबिाउ, बािसंरक्षण, बािलबकास 
र बािसहभालगिा जस्िा पवर्र्िाई समेटेको छ । उक्त पवर्र्हरूिाई प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क कार्यक्रम र वजेटको व्र्वस्था गररने छ ।साथै बािमैत्री 
गाउँपालिका लनमायणको िालग आवश्र्क कार्यक्रम िजुयमा गररने छ । 

90) बािबालिका िथा पकशोर पकशोरीहरूिाई सबै प्रकारका पहंसा, दवु्र्यवहार र शोर्णबाट मकु्त 
गराउँदै उनीहरूको हक अलधकार प्रर्ोग गनय र्ोग्र् र सक्षम नागररकको रुपमा पवकास गने 
खािका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

91) ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई पालिका क्षेत्रको पवकासमा  प्रर्ोग गनय पालिकाबाट 
ज्रे्ष्ठ नागररक िझक्षि कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाईने छ । 

92) “झिमरुकको शान, िझक्षि वगयको सशझक्तकरण िथा सम्मान” को नीलि अनरुुप िैंलगक समानिा 
िथा सामाझजक समावेशीकरणका िालग सम्बझन्धि वगयहरूको समानिा एवं उत्थानका िालग 
सम्मान कार्यक्रम, िेिनामूिक कार्यक्रम,  आर्मूिक एवं रोजगारमूिक कार्यक्रमहरूको संिािन 
गरी  सम्बि संस्था एवं सेवा प्रदार्क सँस्थाहरूसँग सािेदारी गरी कार्य गररने छ । 

93) वािपवबाह, बािश्रम, घरेि ु पहंसा, मपहिा पहंसा न्रू्लनकरणका कार्यक्रमिाई अि प्रभावकारी 
रुपमा अगालड वढाइने छ । 

94) मपहिा पहंसा, जािीर् भेदभाव र छुवाछुि जस्िा कुरीलिहरूिाई न्रू्लनकरण गरी सामाझजक 
सदभाव कार्म गनय आवश्र्क जनिेिनामूिक कार्यक्रम संिािन गनय आवश्र्क प्रवन्ध लमिाईन े
छ । 

95) सामाझजक सरुक्षा भत्ता टोि बस्िीमै पविरण गनय आवश्र्क काननुी र व्र्वहारीक प्रपक्रर्ा 
लमिाइनेछ ।  

96) अपाङ्गिा भएका व्र्ाझक्तहरूको कार्यक्षमिाको आधारमा सम्मान र सहर्ोग गरीने छ । 

 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 

अब म पूवायधार पवकास िर्य का क्षेत्रगि नीलि  िथा  कार्यक्रम प्रस्ििु गनय िाहन्छु । 

सडक, भवन िथा पूिाः 

97) बाग्दिुा-मच्छी- लभमलगठे सडक र मदन भण्डारी राजमागयको सौिामारे मच्छी कुटीिौर 
खण्डिाई कािोपते्र गनयको िालग प्रपक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ। 

98) पालिका लभत्ररहेका मखु्र् सडकहरू ढाँड-वादीकोट देउरालि हुँदै गझुल्म जोड्न ेसडक, झिमरुक 
ररङ्ग रोड, झिसावाङ्ग वडा कार्ायिर् मोटर वाटो, ढाँड-स्र्ाउिीघारी पटमरुिौर ढोरपाटन जोड्ने 
सडक, ढाँड-गब्दी िरु्ारा-कुिा नौबपहनी जोड्ने सडक, मजवुा दहखोिा र मकायवाङ्ग मल्िरानी 
जोड्ने सडक र िौकेकम्दिे मोटरवाटो िाई स्िरउन्नलि गनयकोिागी आवस्र्क वजेट पवलनर्ोजन 
गररने छ । 
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99) झिमरुक गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भई र्सै आ.व वाट  सेवा 
सञ्चािन भईरहेकोिे प्रसाशलनक भवन िथा भवन पररसरको सौन्दरीकरण गनयका िागी 
आवश्र्क बजेट पवलनर्ोजन गररने छ ।  

100) झिमरुक गाउँपालिका अन्िगयि िङु्गदी र्दहाल्ना खानेपानी, झिमरुक खानेपानी आर्ोजना गब्दी 
सल्िेरी, लिवाङ्ग दारीमिौर खानेपानी र्ोजना, झिसावाङ्ग पवि टोिा घमु्ने ठाटी थापा खेि अगेिी 
ओखररुख खानपेानी आर्ोजना, व्र्ाङखोिा हाडेपानी पल्िो धरुीकटेरी गब्दी खानेपानी आर्ोजना 
कडेनी िसुारा लिफ्ट खानेपानी आर्ोजना, खािी डाडाँ रह लिफ्ट खानेपानी आर्ोजना लनमायण 
गनयको िालग आवश्र्क बजेट पवलनर्ोजन गररने छ ।  

 

101) र्स गाउँपालिका लभत्रका मखु्र्-मखु्र् गौरवका आर्ोजनाहरूको पवस्ििृ पूवय संभाव्र्िा अध्र्र्न 
गररने छ ।  

102) बािबालिका िथा र्वुाहरूको िालग आवश्र्क खेिकुद संरिनाको लनमायण गने नीलि अविम्वन 
गररने छ ।  

103) सरुझक्षि नागररक आवास कार्यक्रम अन्िगयि पवपन्न पररवारका िालग खरको छानो पवस्थापन गने 
कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

104) गाउँपालिकाको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सहज पहुँि र आवागमनका िालग सडक गरुुर्ोजनाको 
आधारमा सडक संजािको पवकास िथा पवस्िार गररनेछ । वडा केन्र सँग जोलडएका ८ वटै 
वडाका सडकहरूको स्िरउन्निी गररनेछ । 

105) प्राथलमकिाको आधारमा छनोट भएका झिसावाङ, ढाडा पपडाल्ने, वासाखोिा र साहखुटु्टा, कल्से 
लसम िोिङु्गे पिुको लनमायण कार्यिाई अगालड बढाइनेछ । 

106) पवलभन्न क्षेत्रबाट िागि सािेदारीका रुपमा प्राप्त हनु सलने आर्ोजनाहरू संिािनका िालग 
आवश्र्क वजेटको प्रवन्ध गररने छ ।  

107) र्दगो पवकासका िक्ष्र्हरूिाई स्थानीर्करणका िागी आवस्र्क लनलि िथा कार्यर्ोजना िर्ार 
गरी र्दगो पवकासका िक्ष्र् परुा गनयका िागी क्षते्रहरूको पपहिान गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
गररने छ । 

108) गाउँपालिकालभत्र रहेका बजार क्षेत्र िथा मखु्र् मखु्र् सडकसँग जोलडएर बने्न भवनहरूको िालग 
नलसा पास अलनवार्य गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

संिार  िथा सूिना प्रपवलधाः 

109) र्स गाउँपालिका क्षेत्रका बालसन्दािाई सहजरुपमा संिार सपुवधा परु् र्ाई सबैको पहुँिमा 
ईन्टरनेटको सपुवधा प¥ुर्ाउन पवलभन्न सािेदारको पपहिान गरी आवश्र्क कार्य अगालड बढाइन े
छ ।गाउँपालिका अन्िगयिका वडा कार्ायिर्हरू िथा स्वास््र् िौकीहरूमा जडान गररएका 
इन्टरनेटको क्षमिा वपृि गरी अि रिु गलिमा  िल्ने गराईने छ । बाँकी आधारभिु स्वास््र् 
संस्था र सामदुापर्क पवद्यािर्हरूमा इन्टरनेट जडान गनय पहि गररने छ ।   

110) गाउँपालिका िथा इन्टरनेट पहुँि पगेुका वडा कार्ायिर्मा अनिाइन राजश्व प्रणािी शरुुवाि गरी 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररने छ ।  
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111) राजश्व प्रशासनिाई थप प्रभावकारी र प्रपवलधमैत्री बनाउन कमयिारीहरूका िालग थप िालिमका 
साथै प्रपवलध सधुार िथा क्षमिा पवकासमा िगानी गररने छ । 

112) पझञ्जकरण िथा घटना दिाय अनिाइन प्रणािीिाई वडा कार्ायिर्बाट अनिाइनबाटै प्रमाण पत्र 
प्रदान गररने व्र्वस्थािाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

113) गाउँपालिका,वडा कार्ायिर्हरू र स्वास््र् संस्थामा भएका अलधकिम कार्यिाई कम्प्र्टुर 
प्रणािीमा व्र्वझस्थि गररने छ। 

114) सरुुवािी अवस्थामा गाउँपालिकाको केन्र मच्छी िथा वडा कार्ायिर्को आसपासमा रहेका वझस्ि 
िथा वजारमा पि वाइर्ाइको व्र्वस्था गररनेछ । 

उजाय 

115) बैकझल्पक उजाय प्रवयिन केन्रसँग समन्वर् गरी सौर्य सडक बत्ती जडान िथा  सौर्य उजायिाई 
समेि प्राथलमकिा र्दने नीलि लिइने छ .  

116) िघ ु जिपवद्यिु आर्ोजनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी झिमरुकवासी सवैजनिा को शेर्र 
िगानीका आर्ोजना अझघवढाइने लनलि लिईने छ । 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 

अब म वन, वािावरण, भसंूरक्षण िथा पवपद व्र्वस्थापन िर्य का क्षेत्रगि नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय 
िाहन्छु । 

वन, वािावरण िथा पवपद् व्र्वस्थापनाः 

117) पवपद् प्रलिकार्य र्ोजना िर्ार गरी जोझखमका क्षेत्रहरू पपहिान गरी त्र्सको संरक्षण गररनेछ । 

118) गाउँपालिकालभत्र रहेका सामदुापर्क वन संरक्षण गररने छ । सडक पकनारमा अलम्रसो रोपी 
हररर्ािी प्रवियन कार्य गररने छ। ठूिा पररर्ोजनाको लनमायण वािावरणीर् परीक्षण प्रणािीिाई 
कडाईकासाथ अविम्बन गररने छ ।भौलिक पूवायधारको लनमायण गदाय वािावरणीर् पक्षिाई ध्र्ान 
र्दइने छ । कार्यपवलध वनाएर वनपैदावारिाई व्र्वझस्थि गररने छ । 

119) प्राकृलिक प्रकोपबाट उत्पन्न हनु सलने जोझखम व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क पवपद 
सामग्रीहरूको व्र्वस्थापन गररने छ ।   

120) कोलभड-१९ , वर्ायदको समर्मा हनुे बापढपपहरो, हावाहरुी, अलसना,िट्याङ, आगोिागी  जस्िा 
आकझस्मक रुपमा हनु ेप्रकोप िथा पवपद्िाई व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क पहि गररने छ साथै 
राहि उिारको कार्यिाई प्राथलमकिामा राखी कार्ायन्वर्न गररने छ । 

र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनाः 

121) प्िाझस्टकको िोिा िथा पवलभन्न सभा,समारोह,कार्यक्रममा प्रर्ोग हनुे खादािाई  लनरुत्सापहि गदै 
बैकझल्पक िोिाहरू िथा स्थानीर् मािाहरूको प्रर्ोगिाई प्ररेरि गररने छ। 
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122) गाउँपालिकालभत्र संकिन गदै आएको र्ोहोरमैिािाई थप व्र्वझस्थि गररनेछ। र्ोहोर संकिन 
कार्यिाई लनर्मन र झजम्मेवार बनाउन आवश्र्क काननुीगि व्र्वस्था गरी करको दार्रामा 
समेपटनेछ । 

123) बजार िथा नदी,खोिामा हनुे र्ोहोरमैिाको न्रू्लनकरणका िालग जनिेिनामूिक कार्यक्रम 
संिािन गने नीलि लिइने छ । 

भ ूिथा जिाधार संरक्षण, वािावरण संरक्षणाः 
124) गाउँपालिका लभत्रका जिाधारहरूको पपहिान गरी संरक्षण गररने छ । 

125) जिाधार क्षेत्रको संरक्षणका िालग ररिाजय पोखरी लनमायण कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइने छ। 

126) भौलिक संरिनाहरूको लनमायण गदाय पानीका महुानहरूको संरक्षण हनुे िथा पपहरो िथा भकू्षर्को 
जोझखम कम हनुे गरी गररनेछ । 

127) प्िापिकजन्र् वस्िहुरूको प्रर्ोगिाई लनरुत्साहन गदै पवस्िारै प्िापिक मकु्त गाउँपालिका लनमायण 
गररनेछ । 

128) एक गाउँ एक लसँिाई पोखरीको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू , 

अब म सावयजलनक सेवा, संस्थागि क्षमिा पवकास, सशुासन र सदुृपढकरण िर्य का क्षेत्रगि नीलि  िथा 
कार्यक्रम प्रस्ििु गनय िाहन्छु । 

सावयजलनक सेवा प्रवाह िथा सशुासन प्रबियनाः 

129) गाउँपालिकािे संस्थागि क्षमिा पवकास र्ोजना िर्ार गरी जनप्रलिलनधी िथा कमयिारीहरूको   
क्षमिा पवकासमा िगानी गने नीलि लिईनेछ ।गाउँपालिका कार्ायिर् वडाकार्ायिर् र स्वास््र् 
संस्थाहरूको थप संस्थागि क्षमिा पवकास गररनेछ । 

130) सावयजलनक सेवा प्रवाह र नीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गरी उपिझब्धमिुक बनाउन कार्य 
सम्पादन सम्िौिा अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि लबि र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिबाट 
शाखा/एकाइ प्रमखु लबिको कार्यसम्पादन सम्िौिा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ । 

131) आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािी बनाई आन्िररक व्र्वस्थापनिाई व्र्वझस्थि पारदशी र लमिव्र्र्ी 
बनाईनेछ । सेवा प्रवाहिाई िसु्ि दरुुस्ि, पारदशी र जवार्देही बनाइने नीलि लिइनेछ । 
र्सको िालग सावयजलनक उत्तरदापर्त्वका औजारहरू (सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीक्षण, 

सामाझजक परीक्षण, सेवाग्राही सन्िपुि सवेक्षण) िाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

132) सेवा प्रवाह मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ। नागररक वडापत्र, सोधपछु कक्ष, नागररक सहार्िा 
कक्ष, गनुासो सनेु्न अलधकारी को व्र्वस्था गरी नागररक गनुासो व्र्वस्थापन गररनेछ । सेवा 
प्रवाहमा आधलुनक प्रपवलधिाई प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । 

133) सेवा प्रवाहमा घझुम्िसेवाहरूिाई प्राथलमकिा र्दई जनिािाई घरदैिोमा सेवा र्दने व्र्वस्था 
लमिाईने छ ।सेवा प्रवाह प्रलि सेवाग्राही सन्ििु भए नभएको र्पकन गनयका िागी सेवाग्राही 
सन्ििुी सवेक्षण उपभोक्ता सभेको सरुुवाि गररने छ ।गाउँपालिकामा प्राप्त भएका गनुासोहरूिाई 
लछटो छररिो ढंगवाट सम्बोधन गररने छ । 
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134) गाउँपालिकाको काम कारवाही िोकिाझन्त्रक पद्दलि अनरुुप खिुा र पारदशी बनाई नागररकप्रलि 
जवार्देही र झजम्मेवार बनाउन सावयजलनक लनकार्मा रहेको सावयजलनक महत्वको सिुनामा आम 
नागरीकको पहुँििाई सरि र सहज बनाउन पालिका र नागररकको पहिमा प्रलिकुि असर पाने 
सम्वेदनझशि सूिनाको संरक्षण गनय र नागरीकको सूसझुिि हनुे हकिाई संरक्षण गनय पालिका र 
र्स अन्िरगि सेवा प्रदार्क लनकार्बाट भए गरेका कामहरू वेभसाईट सञ्चार माध्र्म सूिना 
पाटीमा प्रकाशन गररने छ । 

135) सेवा प्रवाह गने कमयिारीहरूका िागी सहज कार्य वािावरण लसजयना गररने छ । साथै 
गाउँपालिकाका कमयिारीहरूमा जनिाको सेवाभाव जागिृ गराउने र गाउँपालिकामा भएका 
लनणयर्हरूिाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनका िागी ित्पर हनुे अवस्थाको लसजयना हनुे वािावरण 
लमिाईने छ ।सेवा प्रवाह िाई िसु्ि दरुूस्ि िथा प्रपवलधमैत्री वनाउँदै गणुस्िरीर् र भ्रिािार 
पवरुि शनु्र् सहनझशििाको नीलि अविम्वन गरीने छ । 

136) पदालधकारीहरू िथा कमयिारीहरूको क्षमिा पवकासको िालग आवश्र्क िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ । परुस्कार र दण्ड प्रणािीिाई प्रभावकारीरुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

137) झिमरुक गाउँपालिका र र्स अन्िगयि कार्यरि राि सेवक कमयिारीहरूको ििवमानमा समर् 
सापेक्ष नेपाि सरकारिे बढाएको प्रलिशिमा नै वपृि गररनेछ ।  

138) समर्मै काम सम्पन्न गने उपभोक्ता सलमलििाई परुस्कृि र काममा िापरवाही  गने उपभोक्ता 
सलमलििाई दझण्डि गने नीलि अविम्वन गररने छ । 

139) आर्ोजना सञ्चािन गदाय उपभोक्ता सलमलिहरूिाई आर्ोजना शरुु पूवय अलभमखुीकरण िालिम र 
आर्ोजनाको अन्िमा अलनवार्य रुपमा खिय सावयजलनक गने व्र्वस्थािाई कडाईकासाथ िाग ु
गररने छ । 

140) टोि पवकास संस्थाहरूको कार्यक्षमिा अलभवपृि गरी समाजमा हनुे जालिर्,िैपङ्गक,वलगयर् 
भेदभाविाई अन्त्र् गदै समिामिुक समाज लनमायण गररने छ ।  

141) काननुको शासन, पारदझशयिािाई मध्र्नजर गदै सबै जनप्रलिलनलध र कमयिारीहरूिाई आफ्नो 
काम र झजम्मेवारीप्रलि जवार्देही र जनमखुी बनाईनेछ । 

142) कुनै पलन सरकारी िथा गैर सरकारी संघ/संस्थाहरूिे संिािन गने कार्यक्रमहरूको िालग 
गाँउपालिकावाट अनमुलि लिन ुपने र गाँउपालिकाको नीलि अनरुुप कार्यक्रम संिािन गने गरी 
एकिार नीलि अविम्वन गररने छ । 

143) अन्िर लनकार् समन्वर् बैठकहरू आर्ोजना गरी पवकासमा सबै पक्षको सहकार्य सहर्ोग 
पररिािन गररने छ ।स्थानीर् िहहरू पवि प्राकृलिक स्रोिको संरक्षण र उपर्ोग, पूवायधार 
लनमायण, वािावरण संरक्षण िथा र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, आपिकालिन सेवा व्र्वस्थापन जस्िा 
पवर्र्हरूमा सहकार्य र समन्वर् गरीनेछ । अन्िर सरकारी समन्वर् र सहजीकरण गनय 
गाउँपालिकामा संरिना गठन गररने छ । गाउँपालिकासँग लसमाना जोलडएका स्थानीर् िहहरूसँग 
समन्वर्ात्मक बैठक वसी सािा सरोकारका पवर्र्मा छिर्ि गरी आर्ोजना िथा कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

काननु िथा न्र्ार्ाः 
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144) न्र्ापर्क सलमलििाई पक्रर्ाझशि वनाईने छ ।मेिलमिापको माध्र्मवाट जनिािाई लछटो छरीिो 
िथा सवयशिुव रुपमा न्र्ार् पाउने व्र्वस्था लमिाईने छ । सबै वडाहरूमा मेिलमिाप केन्रको 
स्थापना गरीने छ । सबै वडाहरूमा मेिलमिापकिायको व्र्वस्था गरी वडाकार्ायिर्हरूमा 
मेिलमिापको माध्र्ामबाट न्र्ार् सम्पादन गररने छ ।मेिलमिाप किायको िालग प्रोत्साहन समेि 
गने नीलि लिईने छ । 

145) समाजमा िै िगडा, पववाद र पहंसाजन्र् पक्रर्ाकिाप भइरहँदा त्र्स्िो समाजिे िाहेजस्िो 
समर्लभत्र पवकास गनय र समपृि हाँलसि गनय सलदैन । त्र्सैिे समाजमा िै िगडा, पववाद र 
पहंसाजन्र् पक्रर्ाकिापको लनरुत्साहन िथा सच्िा न्र्ार् र्दिाउन ‘सद्भाव, सहकार्य, सहमलि, 

सकारात्मक भावनाको आदानप्रदान, स्वच्छ, लनष्पक्ष, सिुभ र छररिो िररकािे न्र्ार् सम्पादन’ भन्न े
नीलििाई अंलगकार गररएको छ । र्समा समाजमा उत्पन्न हनुे पववाद कम गराउने, वडा स्िरमा 
प्रार् पववादको समाधान हनुेछ । 

राजस्व िथा पवझत्तर् ब्र्वस्थााः 

146) स्रोि साधनहरूको अलधकिम पररिािन गरी गाउँपालिकाको आन्िररक आर् वपृिमा पवशेर् जोड 
र्दइने छ ।  

147) राजश्व प्रणािीमा कर नलिने कर बलर्ौिा राख्न ेिथा पटक पटक सूिना प्रवाह गदाय समेि अटेर 
गने करदािाको पववरण संकिन गरी करको दार्रामा ल्र्ाउने नीलि अविम्वन गररने छ । 

148) राजश्व अलभबपृि गने र्दशामा प्रभावकारी कदम िालिने छ । गाउँपालिकाबाट प्रदान गररन े
सम्पूणय सेवाहरूिाई कर िकु्तासँग आबि गररने छ। 

 

149) पसिहरूमा अलनवार्य म"ल्र् सूिी राख्न ुपने व्र्वस्था गरी मूल्र् र गणुस्िरको लनर्लमि अनगुमन 
गररने छ । 

ि्र्ाङ्ग संकिन िथा अलभिेख व्र्वस्थापनाः  

150) गाउँपालिकािाई आवश्र्क पवलभन्न ि्र्ाङ्कहरू समर् समर्मा संकिन गररनेछ । संकलिि 
ि्र्ाङ्कहरूको व्र्वझस्थि अलभिेख व्र्वस्थापनको िालग सूिना प्रपवलधको प्रर्ोग गररनेछ । 

151) र्ोजना िथा कार्यक्रमहरूिाई ि्र्ाङ्कसंग आवि गररनेछ । 

  

अन्िमा,  

सभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 

प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमामा सहर्ोग परु् र्ाउने उपाध्र्क्ष िथा राजश्व परामशय सलमलि र बजेट िथा 
कार्यक्रम िजुयमा सलमलिका संर्ोजकज्रू् , गाउँ कार्यपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरू, गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरू िथा 
पवलभन्न बौपिक वगय प्रलि हार्दयक आभार प्रकट गदयछु । श्रोि अनमुान िथा बजेट लसमा लनधायरण सलमलि, 

बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि, राजश्व परामशय सलमलि िथा अन्र् पवर्र्गि सलमलिहरूमा भएका 
छिर्िका क्रममा उक्त सलमलिका आदरणीर् सदस्र्हरूिे र्दन ुभएका सिुाबहरू आलथयक ऐन िथा प्रस्ििु 
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नीलि िथा कार्यक्रमका आधार भएर रहेका छन ्। छिर्िको क्रममा आ–आफ्नो िर्य बाट सिुाब र्दनहुनु े
बपुिझजवी, अथयशास्त्री, लनजी क्षेत्रका संघ संगठनहरू,नागरीक समाज िथा सामदुापर्क संस्था, सामदुापर्क 
संगठनहरू, पत्रकार र गाउँपालिकाबासी िथा गाउँपालिका बापहर स्वदेश िथा पवदेशमा रहन ु भएका 
र्ददीबपहनी, दाजभुाईहरू सबैिाई हार्दयक धन्र्बाद ज्ञापन गदयछु । 

“हाम्रो झिमरुक राम्रो झिमरुक” हामी सवैको िाहना हो । हामी र्स िाहनािाई साकार पानय 
गाउँपालिकाका लभत्रका सम्पूणय जनप्रलिलनधी, रािसेवक कमयिारी ,राजनीलिक दि, संिार जगि ,स्थानीर् 
जन समदुार्, वपुिझजवी, समाजसेवी, नागररक समाज, व्र्वसापर्क क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, 
झशक्षक, पवद्याथी, सरुक्षाकमी ,  उपभोक्ता सलमलिहरू, आमा समूह िगार्ि झिमरुकको पवकास ,प्रगलि िथा 
समपृिको िालग लनरन्िर  झिन्िन मनन गने सम्पूणय झिमरुकवासीहरू सवैको सहर्ोग, सहकार्य र 
सहभालगिा साथै महत्वपूणय सहर्ोगी भलूमकाको अपेक्षा राखेको  छु । 

समस्र्ाहरू धेरै छन,् सबैको एकैपटक समाधान सम्भव छैन र हनु पलन सलदैन । वियमान वस्िगुि र्थाथय 
धराििमा उलभएर िनुौलिहरूको सामना गनय हामी सबै कपटबि, प्रलिबि र एकिाबि बनौं । उज्वि 
भपवष्र् लनमायणको िालग आशावार्द बनौं । 

धन्र्वाद ! 

 

पपि बहादरु महिरा क्षेत्री 
गाउँपालिका अध्र्क्ष          लमलि २०७९/०३/१० गिे      
   


