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lemd?s ufpFkflnsfsf cWoIf >L ltns axfb'/ lh=;L=n] ldlt @)&^÷#÷10 ut] lemd?s 

ufpF;efdf k]z ug'{ ePsf] cfly{s jif{ )&^÷&& sf] lemd?s ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd 

 

dfggLo ;efsf ;b:oHo"x? 

        cfdlGqt /fhgLlts bnsf k|ltlglwx?, ;dfh;]jL jl'4hLjL JolQmx?, kqsf/ 

ldqx?, /fi6« ;]js sd{{rf/L ;fyLx?  

१ स्थानीर् िहको गठन भएको िेस्रो वर्यमा झिमरुक गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७6/77 को 
नीलि िथा कार्यक्रम र्स गरिमामर् सभामा प्रस्ििु गनय पाउँदा मिाई अत्र्न्िै खसुी िागेको छ 
। र्स अवसिमा म नेपािको संघीर् िोकिाझन्िक गणिन्िका िालग नेपािी जनिािे गिेका 
ववलभन्न आन्दोिनिाई स्मिण गनय चाहन्छु। ववलभन्न कािखण्डमा आफ्नो जीवनको आहिुी ददनहुनेु 
सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरु प्रलि हाददयक श्रदान्जिी अपयण गदयछु ।  

२ संघ, प्रदेश ि स्थानीर् िीनै िहको लनवायचन सम्पन्न भइसकेको छ । सक्रमणकािको अन्त्र्सँगै  
सबै प्रकािका भेदभावको अन्त्र् गिी आलथयक सम्ववृि, समानिा ि सामाझजक न्र्ार् सलुनझ चि गने 
आधािझशिा खडा भएको छ ।  

३ प्राकृलिक, सांस्कृलिक, धालमयक, कृवर्, उजाय पर्यटकीर् एवं ऐलिहालसक दृवििे उत्कृष् ट िहेको झिमरुक 
गाउँपालिका  साथै र्स झिमरुक गाउँपालिकालभि कार्म िहेको आपसी सदभाव, नैलिकिा, उच्च 
िाजनैलिक िथा सामाझजक चेिनािे सकिात्मक उजाय प्रदान गिेको छ । 

४ स्रोि अनमुान िथा बजेट लनधायिण सलमलिवाट िर्ाि भएको आर्को प्रक्षेपण ि ववििणको खाकामा 
आधारिि भई नेपािको संववधानको धािा २३० मा भएको व्र्वस्था वमोझजम झिमरुक 
गाउँपालिकाको वावर्यक बजेट िथा कार्क्रय म िजुयमा गरिएको छ ।  
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माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु , 
५  ववझशि परिझस्थलििाई मध्र्नजि गिी आगामी आलथयक वर्यको नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा 

गरिएको छ ।  झिमरुक गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्यक्रम अनसुाि  वजेट िथा कार्यक्रम 
िजुयमा गरिने छ ।  

६  “हाम्रो झिमरुक िाम्रो झिमरुक” भन्न ेमूि ध्रे्र् लिई समग्र झिमरुकको आलथयक ववकासको 
िालग र्स आ.व. मा ववलनर्ोजन भएको बजेट प्रभावकािी रुपमा कार्ायन्वर्न भइिहेको छ । 
र्स झिमरुक गाउँपालिकामा ववकास लनमायणका कार्यहरुिाई प्रभावकािी बनाउन ि सम्पूणय 
जनिाको पहुँच पिुाउनको िालग हाम्रो ववकास नीलि समिामूिक हनेु छ । ववकासिाई पहुँचका 
आधािमा नभै आवर्किाको आधािमा अगालड बढाइने छ । 

७ मवहिा, गरिब िथा वपछडा वगयको उत्थानको िालग ववशेर् नीलि अविम्बन गरिने छ ।िझक्षि 
वगयको आर्आजयन अलभववृि गनयको िालग ववलभन्न सीपमूिक िालिम प्रदान गरिने छ । “ववपन् न 
वगयको उत्थान, खिको छाना ववस्थापन” नीलि अनरुुप ववपन् न वगयहरूिाई जस्िापािा ववििण 
गनयको िालग आवर्क बजेट ववलनर्ोजन गरिने छ ।  

८ झिमरुक गाउँपालिकावाट जेष्ठ नागरिक परिचर् पि िथा अपाङ्ग परिचर् पि ववििण कार्य शरुु 
गरिएको छ । उक्त कार्यिाई घझुम्ि झशववि मार्य ि वस्िी-वस्िीमा िलग जनिाको नझजक 
सिकाि िहेको अनभुलुि ददिाईने छ ।  

९  अव म झिमरुक गाउँपालिकािे आ.ब. २०७6।०७7 को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेटका 
प्राथलमकिा लनधायिणका आधािहरु प्रस्ििु गनय चाहन्छु ।  

१० आलथयक ववकास िथा गरिवी लनवािणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु् र्ाउने, उत्पादनमूिक िथा लछटो 
प्रलिर्ि ददने, िाजस्व परिचािनमा र्ोगदान परु् र्ाउने, सामाझजक न्र्ार्, िैवङ्गक समानिा िथा 
सामाझजक समावेशीकिणमा र्ोगदान परु् र्ाउने आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरू िजुयमा गरिने छ ।  

११ कृवर्को आधलुनकीिण ि व्र्वसार्ीकिणमा उच्च प्राथलमकिा ददईने छ। एक वस्िी एक 
उत्पादन,  माटो पिीक्षण, कृवर्को उत्पादनको आधािमा कृर्कहरुिाई प्राववलधक ि आलथयक सहर्ोग 
गनय, कृवर् सामाग्री संकिन केन्रको व्र्वस्थापन जस्िा नीलिहरू अविम्बन गरिने छ ।कृवर् िथा 
पश ुपकेट क्षेि स्थापना गनयको िालग प्रोत्साहन गरिने छ ।र्सको साथै सबै वडाका खेिीर्ोग्र् 
जलमनमा लसंचाइ सवुवधा उपिब्ध गिाइने छ । 
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१२ कृवर् क्षेिको ववकासका िालग वैज्ञालनक ि व्र्वसावर्क खेिी प्रणािी अविम्वन गरिने छ ।  
१३  र्िरू्ि खेिीको पकेट क्षेि िोकी कागिी सनु्ििा अदवुा कर्ी वकवी अलमिा जािका 

र्िरू्ि, मसिा वािी िथा नगदे वािीिाई प्रवियन िथा ववकास गरिने छ ।  
 

१४ पशपुािन व्र्वसार्िाई व्र्वसार्ीकिण गनय प्रोत्साहन गरिने छ । स्वस््र् िथा सर्ा पशजुन्र् 
प्रदाथय आपूलियको िालग प्ररेिि गने िथा आवर्क सहर्ोग गरिने छ । पशनु ि सधुािको िालग 
प्राकृलिक गभयधािणको िालग वोर्ि जािको वोका ववििण िथा कृलिम गभायधािणका आवर्क 
िालिम िथा प्रववलध प्रर्ोगको  िालग समेि आव र्क व्र्वस्था गरिने छ । 

१५ खसी वोका ववक्रीको िालग गाउँपालिका अन्िगयि हाटवजाि सञ्चािन गनय आवर्क पहि 
गरिने छ ।  
 

१६  वािाविणमा प्रलिकूि असि नपने िथा बढी भन्दा बढी िोजगािी सजृना हनेु ि मौलिक बस्ि ु
िथा सामाग्री उत्पादन गने घिेि ुउद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गरिने नीलि लिईने छ । र्सका िालग 
उक्त प्रकृलिका उद्योगहरुको स्थापना, संचािन ि बजाि प्रवयिन समेिका िालग सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्नको कार्यमा शरुु गरिने छ । 

१७  र्स गाउँपालिका क्षेिमा अवझस्थि पर्यटकीर् क्षेिहरुको पवहचान गिी उक्त क्षेिहरुमा 
वपकलनक स्पोटय, भ्रू्टावि, पैदि मागय, होमस्टे संचािनिाई व्र्वझस्थि ि ववस्िाि गने नीलि लिईने 
छ । धालमयक पर्यटनको िालग धालमयक महत्वका सम्बन्धमा आवर्क क्षेिहरु पवहचान गिी 
प्रचाि प्रसाि गिी धालमयक पर्यटनको प्रवर्द्यन गरिने छ । नेपाि सिकाििे ढाँड िक गाडेनिाई 
नेपािका घमु्नै पने 100 स्थानहरु मध्रे् एक महत्वपूणय पर्यटकीर् स्थिको रुपमा छनौट गिेको 
हनुािे सो स्थिमा लडवपआि अनसुाि आवर्क संिचना लनमायण गरिने छ ।  

१८  र्स क्षेिमा स्थापना भई संचािनमा िहेका सहकािी संस्थाहरुिाई सहकािीको भावना िथा 
उद्देर् अनरुुप संचािनका िालग आवर्क नीलि अविम्वन गरिने छ ।  

१९  गाउँपालिकालभि संचालिि ववत्तीर् संस्थाहरुिाई गाउँपालिकामा दिाय गिाउने, दिाय शलु्क 
लिने, वावर्यक कार्यक्रम पेश गनय िगाउने िथा गाउँपालिका क्षेिलभि शाखाहरु स्थापनाका िालग 
प्रोत्साहन गने ि सामाझजक उत्तिदावर्त्व वोध गिाउन ववलभन्न सामाझजक कार्य एवं र्वुा खेिकुदमा 
सहभालगिा एवं संर्कु्त कार्यक्रम आर्ोजनाको नीलि अविम्बन गरिने छ । 
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२० झशक्षाको गणुस्िि ववृि गनयको लनलमत्त झशक्षक दिवन्दी कम िहेका ववद्यािर्हरुिाई अनदुान 
िकमको व्र्वस्था गरिएको छ । 

२१ गाउँपालिकालभिका सामदुावर्क ववधािर्हरुमा SEE परिक्षामा प्रथम, वििीर्, ििृीर् स्थान 
हालसि गने ववधािर् िथा ववधाथीहरुिाई पिुस्कृि गरिने छ ।  

२२ गाउँपालिकालभिका सवै मा.वव. लन.मा.मा अध्र्र्निि छािाहरुको िालग लन शलु्क सेनेटिी 
प्र्ाड उपिव्ध गिाइने छ ।   

२३ र्स वर्यदेझख व्र्वसार्ीक झशक्षािाई प्रवदयन गनयको लनलमि वािझशक्षा मा.वव. मच्छीमा प्राववलधक 
धाि अन्िगयि कक्षा 9 देझख 12 को इझन्जलनर्रिङ्ग ववर्र् सञ्चािन गरिएको छ ।  

२४ सामदुावर्क ववद्यार्िको भौलिक संिचना सधुाि िथा शैझक्षक गणुस्िि सधुाि गनयको िालग 
आवर्क िकम ववलनर्ोजन गरिने छ। गणुस्ििीर् पठनपाठनको िालग ववद्यािर्हरूसँग कार्य 
सम्पादन किाि गरिने छ ।  साथै उत्कृष् ट लसकाई उपिब्ध हालसि गने ववद्यािर्िाई ववशेर् 
प्रोत्साहन गरिने छ । संस्थागि ववद्यािर्हरूिाई आवर्क लनर्मन गरिने छ ।  

२५  गाउँपालिकालभिका स्वास््र् संस्थाको पहुँचबाट टाढा िहेका वडा नं. ३, ४ ि ८ मा स्वास््र् 
चौकी स्थापनाको िालग आवर्क पहि गरिने छ ।आगामी आ.व.०७६/०७७ मा वडा नं. ८ 
मा सामदुावर्क स्वास््र् इकाई स्थापना गिी सेवा संचािन गरिने छ ।  

२६ ओखिकोट स्वास््र् चौकीमा सञ् चालिि स्वास््र् ल्र्ाविाई लनिन्िििा ददइने छ । लन:शलु्क 
और्धीको िालग पर्ायप्त वजेटको ववलनर्ोजन गरिने छ । माि ृिथा बाि स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् 
िगार्ि आधािभिू स्वास््र्को िालग आवर्क बजेट िथा कार्यक्रमहरूको िजुयमा गरिने छ । 
आर्वेुदको गाउँघि झलिलनक संचािन गने नीलि अविम्वन गरिने छ।  

२७  खानेपानीको श्रोि एवं महुानहरुको पवहचान गिी संिक्षण, शिुिाको पिीक्षण गरिने छ .  

खानेपानी ववििण, ववस्िाििाई अझघ वढाई र्स क्षेिमा लनवायध रुपमा खानेपानीको ववििण हनेु 
व्र्वस्था लमिाईने छ। ववलभन्न संघ संस्था, उपभोक्ता सलमलि, टोि ववकास संस्था ि लनजी 
क्षेिहरुको परिचािन िथा सहकार्यमा सडक, टोि ,सावयजलनक स्थि एवं नदी सिसर्ाईको नीलि 
लिइने छ । जथाभावी र्ोहोि फ्र्ालने व्र्झक्त िथा समदुार्को िालग दण्ड िथा जरिवाना गरिने 
छ ।   
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२८  ववलभन्न पवयहरुिाई गौिवका साथ व्र्वझस्थि रुपमा संचािन, धालमयक क्षेिहरुको मौलिकिा 
िथा ऐलिहालसक महत्वको उजागि गिी र्स क्षेिको संस्कृलि प्रवयिन गिी हाम्रो संस्कृलि हाम्रो 
पवहचानको अवधािणको नीलि लिइने छ । पिम्पिागि पवय िथा संस्कृलि संिक्षणको िालग 
आवर्क व्र्वस्था गरिने छ ।   

२९  “झिमरुकको शान, िझक्षि वगयको सशझक्तकिण िथा सम्मान” को नीलि अनरुुप िैंलगक 
समानिा िथा सामाझजक समावेशीकिणका िालग सम्बझन्धि वगयहरुको समानिा एवं उत्थानका 
िालग सम्मान कार्यक्रम, चेिनामूिक कार्यक्रम,  आर्मूिक एवं िोजगािमूिक कार्यक्रमहरुको 
संचािन गिी  सम्बि संस्था एवं सेवा प्रदार्क संस्थाहरुसंग सािेदािी गिी कार्य गरिने छ । 

३०  र्स गाउँपालिकालभिका मखु्र्-मखु्र् गौिवका आर्ोजनाहरुको ववस्ििृ पूवय संभाव्र्िा अध्र्र्न 
गरिने छ । सडक  नै ववकासको मूि आधाि हो भन्ने मान्र्िािाई अनशुिण गदै मखु्र् 
सडकहरूको स्ििोन्निीको िालग आवर्क िकम ववलनर्ोजन गरिने छ । 

३१  गाउँपालिकालभि लनमायण भइिहेको बहउुद्देर्ीर् भवन प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । बािबालिका 
िथा र्वुाहरूको िालग आवर्क खेिकुद संिचनाको लनमायण गने नीलि अविम्वन गरिने छ ।  

३२ गाउँपालिका क्षेिमा लनमायण हनेु भवनहरु िथा सहिी क्षेिको ववकास गनय दक्ष प्राववलधकको 
सेवा पिामशय लिई कार्यर्ोजना लनमायण गरिने छ । र्स क्षेिमा लनमायण हनेु घिहरु भवन लनमायण 
मापदण्ड अनरुुप अलनवार्य  नलशा पास गिेि माि लनमायण गने कार्यमा अलनवार्यिा एवं प्रभावकािी 
अनगुमन गरिने छ । 

३३  बैकझल्पक उजाय प्रवयिन केन्रसंग समन्वर् गिी सौर्य सडक बत्ती, जडान िथा  सौर्य 
उजायिाई समेि प्राथलमकिा ददने नीलि लिइने छ .  

३४  र्स गाउँपालिका क्षेिका बालसन्दािाई सहज सञ्चाि प¥ुर्ाई सबैको पहुँचमा ईन्टिनेटको 
सवुवधा प¥ुर्ाउन ववलभन्न सािेदािको पवहचान गिी आवर्क कार्य अगालड बढाइने छ 
।गाँउपालिकाका अन्िगयिका सवै वडा कार्यिर्हरुमा  इन्टिनेट जडान गरिएकोमा त्र्सिाई 
अि रिु गलिमा  चल्ने गिाईने छ ।  

३५  गाउँपालिकालभि िहेका सामदुावर्क वन संिक्षण गरिने छ । सडक वकनािमा हरिर्ािी 
प्रवियन  गनय आवर्क कार्यको शरुुवाि गरिने छ । ठूिा परिर्ोजनाको लनमायण वािाविणीर् 



7 
 

पिीक्षण प्रणािीिाई कडाईका साथ अविम्बन गरिने छ ।भौलिक पूवायधािको लनमायण गदाय 
वािाविणीर् पक्षिाई ध्र्ान ददइने छ ।  

३६  दैवी िथा प्राकृलिक प्रकोपबाट उत्पन्न हनु सलने जोझखम व्र्वस्थापनको िालग आवर्क 
सामाग्रीहरूको व्र्वस्थापन गरिने छ । साथै ववपद् जोझखम न्रू्लनकिण कार्यर्ोजना िजुयमा गिी 
कार्ायन्वर्न गरिने छ ।  

३७  पदालधकािीहरू िथा कमयचािीहरुको क्षमिा ववकासको िालग आवर्क िालिमको व्र्वस्था 
गरिने छ । सेवाप्रवाहिाई सूचना प्रववलधमैिी बनाइने छ । पिुस्काि ि दण्ड प्रणािीिाई 
प्रभावकािी रुपमा कार्ायन्वर्न गरिने छ । गाउँपालिकािाई जीवन्ि, आत्मलनभयि ि गलिशीि 
संस्थाको रुपमा व्र्वझस्थि गनय आवर्क कदम चालिने छ । 

३८  सेवाग्राही गनुासो व्र्वस्थापन गनय गनुासो व्र्वस्थापनका उपार् अविम्बन गरिने छ ।िेखा 
प्रणािीिाई वढी ववश्वसनीर् ि सूचनामिुक बनाइने छ । िाजश्व अलभबवृि गने ददशामा प्रभावकािी 
कदम चालिने छ । गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सम्पूणय सेवाहरुिाई कि चकु्तासँग आबि 
गरिने छ। 

माननीर् सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

३९  पर्यटकीर् क्षेिको ववकास गनय िक गाडेनको लडवपआि िजुयमा, िरु्ािा कोटघिमा लसढी 
लनमायण, ओखिकोट कोटघिमा लसढी लनमायण, गढीकोटमा आिमदेवी मझन्दि लनमायण, वटमिुचौको 
स्नाथान मझन्दिमा कम्पाउण्ड वाि लनमायण गरिएको छ  । र्स्िा क्षेिको ववकास िथा ववस्िाि 
गने नीलििाई र्स वर्यपलन लनिन्िििा ददईएको छ ।   

४० खेिकुद क्षेिको ववकास गनय नेपाने खेिमैदान, ददर्ाल्ना खेिकुद मैदान, कोइिीखोिा खेिकुद 
मैदान, पोखिचौि खेिमैदान, रु्सेगैिा खेिमैदान िगार्िका खेिकुद मैदान लनमायणको िालग र्स 
आ.व.मा िकम ववलनर्ोजन गिी कार्ायन्वर्न गरिएकोमा आगामी आ.व. 2076/077 मा पलन 
सो कार्यिाई लनिन्िििा  ददईएको छ । 

४१ प्रगलिझशि कि प्रणािी अविम्वन गरिने छ । सम्पलि किको िालग घिधिुी सवेक्षण गने  
कार्यिाई अगालड वढाइने छ । 

४२ कि अलभिेख प्रणािीिाई सूचना प्रववलधमा आधारिि वनाउदै िलगने छ ।  
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४३ झचसापानी वपपिनेटा लसचाई कूिो लनमायणिाई लनिन्िििा ददइने छ ।  
४४ वकृ्षािोपण, िटवन्ध, नदी लनर्न्िण िथा जिवार् ुअनकुुिनका कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गरिने 

छ ।  
४५ सावयजलनक स्थिमा वि, वपपि ि स्वामी िथा अन्र् ववरुवाहरु वकृ्षिोपण गिी वािाविण 

संिक्षण कार्यिाई लनिन्िििा ददइने छ । 

४६ सामाझजक सिुक्षा भत्ता वैवकङ्ग प्रणािी मार्य ि ववििण गरिने कार्य सरुु गरिने छ ।  
४७ देश िथा ववदेशका सेवा प्रवाह सम्वन्धी अनकुिणीर् अभ्र्ास अध्र्र्नका िालग अध्र्र्न 

अविोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  
४८ प्रत्रे्क आर्ोजना सञ्चािन गदाय उपभोक्ता सलमलिहरुिाई र्ोजना शरुु पूवय अलभमखुीकिण 

िालिम ि र्ोजनाको अन्िमा अलनवार्य रुपमा खचय सावयजलनक गने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ 
िाग ुगरिने छ ।  

४९ संघीर् सिकाि, प्रदेश सिकाि, झजल्िा समन्वर् जस्िा लनकार्हरुसँग समपिुक, िागि 
सािेदािीमा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन , झचसापानी वपपिनेटा लसचाई कूिो, वडा 
कार्ायिर्हरु िगार्ि अन्र् संिचनाहरु लनमायण गरिने छ ।  

५० पसिहरुमा अलनवार्य म "ल्र् सूची िाख्न ुपने व्र्वस्था गिी मूल्र् ि गणुस्ििको लनर्लमि अनगुमन 
गरिने छ ।  

५१ स्रोि साधनहरुको अलधकिम परिचािन गिी गाउँपालिकाको आन्िरिक आर् ववृिमा ववर्शे 
जोड ददइने छ ।  

५२ समर्मै काम सम्पन्न गने उपभोक्ता सलमलििाई पिुस्कृि ि काममा िाहापिवाही  गने 
उपभोक्ता सलमलििाई दझण्डि गने नीलि अविम्वन गरिने छ ।  

५३ झिमरुक गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा हनेु गिी अवर्क जग्गा भाडामा लिई वह-ुउदेर्ीर् 
ईको लसस्टमवाट कृवर् र्मय संचािन गिी कृर्कहरुिाई िालिम समेि ददने गिी आवर्क 
व्र्वस्था लमिाईने छ । 

५४ गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् भवन, झचसापानी वपपिनेटा लसचाई कूिो, गाउँपालिकालभिका 
वडा कार्ायिर्का भवनहरु, ढाड वाददकोट कमेिपानी मोटि वाटो, झिमरुक रिङिोड, मच्छी 
वोकेटािी हदैु पाकुिीरुख मो.वा, ढाडा गव्दी वटमिुचौि ददहाल्ना सडक स्ििउन्निी ' थापाचौि वाखोि 
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वडाखोिी मोटि वाटो स्ििउन्निी, आरुपाटा वहिापोखिी मोटिवाटो स्ििोन्निी, नेपाने  खेिकुद 
मैदान लनमायण, लसस्नेिी सेरुङ्कारुख धकेपहिा रिपापाखा लिल्हाल्ना खा.पा र्ोजना, चदुािारे्दी चौके 
कन्दिे मो.वा स्ििउन्निी, नव्वे थापाचौि कृवर् सडक स्ििोन्निी , जावनेु िल्िागाउँ पोखिा छेडा 
मोटि वाटो लनमायण, िरु्ािा कोटघि ममयि िथा लसडी लनमायण िगार्िका आर्ोजनाहरुिाई झिमरुक 
गाउँपालिकाका गौिवका र्ोजना /आर्ोजना मानी िकम ववलनर्ोजन गरिने छ ।  
       
     हाम्रो झिमरुक िाम्रो झिमरुक हामी सवैको चाहना हो । हामी र्स चाहनािाई साकाि 
पानय िािसेवक कमयचािी ,िाजनीलिक दि, संचाि जगि ,स्थानीर् जन समदुार्, ववुिझजवी, 
समाजसेवी, नागरिक समाज, व्र्वसावर्क क्षेि, सहकािी क्षेि, गैि सिकािी क्षेि, झशक्षक, ववद्याथी, 
सिुक्षा लनकार्,  उपभोक्ता सलमलिहरु, आमा समूह िगार्ि झिमरुकको ववकास ,प्रगलि िथा 
समवृिको िालग झचन्िन मनन गने सम्पूणय झिमरुकवासीहरु सवैको सहर्ोग, सहकार्य ि सहभालगिा 
साथै महत्वपूणय भलूमकाको अपेक्षा िाखेको  छु ।  

 

जर् नेपाि, जर् झिमरुक 

     धन्र्वाद।                                    
 लििक वहाद ुझज.सी.                   

                                                                 अध्र्क्ष   


