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2 झिमरुक गाउँपाझिकाको बजेट वक्तव्य,२०७९ 

झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

 

 

झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभामा पेश भएको नीलि, कार्यक्रम सम्बन्धमा झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष 
िथा बजेट िथा कार्यक्रम िजजयमा सलमलिका संर्ोजक श्री प्रमोद पोखरेिज्रू्बाट गाउँसभामा प्रस्िजि आलथयक वर्य 
२०७९/०८० को बजेट वक्तव्र्  
  

गाउँसभाका श्रद्धरे् अध्र्क्ष महोदर्, 
सम्पूर्य गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
सभाका सझिबज्रू् िथा सबै कमयिारीहरु, 
संिारकमी िथा पत्रकारज्रू्हरु, 
अन्र् उपझस्थि महानजभाव िथा सजरक्षाकमी साथीहरु, 
 

आजको र्स झिमरुक गाउँपालिकाको १२ औ ंसभामा म आलथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट िथा कार्यक्रम 
प्रस्िजि गनय उपझस्थि भएको छज । उपाध्र्क्षको हैलसर्िमा आ.व. २०७९/०८० को वार्र्यक बजेट िथा 
कार्यक्रम प्रस्िजि गनय पाउँदा अत्र्न्िै गौरवाझन्वि भएको छज . nf]stflGqs u0ftGq :yfkgfsf] nflu g]kfnL 

hgtfn]  u/]sf ljleGg cfGbf]ngnfO{ :d/0f ug{ rfxG5' . र्स अवसरमा र्वलभन्न कािखण्ड हजँदै समाजवाद 
उन्मजख िोकिाझन्त्रक गर्िन्त्रात्मक राज्र् स्थापना, नेपािको उन्नलि, प्रगलि िथा समरृ्द्धका िालग संघर्य गने 
क्रममा आफ्नो ज्र्ानको बलिदान गने ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरुप्रलि हार्दयक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदै घाइिे िथा अपाङ्ग 
एवं वेपत्ता भएका पररवारजनप्रलि सम्मान एवं सहानजभलूि प्रकट गदयछज । रार्िर्िा, रार्िर् र्हि एवं जनजीर्वका 
र न्र्ार्पूर्य संघर्यको नेितृ्व गनजयहजने अग्रजहरु प्रलि उच्ि सम्मान प्रकट गदै नेपािी समाजको रुपान्िरर्मा 
सहर्ोग पजर् र्ाउनज हजने सबैको र्ोगदानको स्मरर् गनय िाहन्छज  । 

लसलमि साधन स्रोिका वावजजद पलन गाउँपालिकािे लिएका नीलि िथा कार्यक्रमिाई सक्दो समेट्ने प्रर्ास गरेको 
छज । गाउँसभामा प्रस्िजि गररएका सामाझजक क्षेत्र, आलथयक क्षेत्र, पूवायधार क्षेत्र, साँस्कृलिक क्षेत्र, वन वािावरर् 
िथा र्वपद व्र्वस्थापन र र्वझत्तर् व्र्वस्थापन सावयजलनक सेवा र सजशासन िगार्ि र्वर्र्गि क्षेत्रका नीलिहरुिाई 
स्रोि साधनिे पजगे सम्म सक्दो समेट्ने प्रर्ास गरेको छज ।  
 

o; ufpFkflnsfsf] k|:tfljt ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ubf{ d"ntM g]kfnsf] ;+ljwfgsf plNnlvt Psn / 

;femf clwsf/ ;"rL, cfly{s clwsf/ / cfly{s sfo{k|0ffnL, df}lns xsx?, cfly{s-;fdflhs ljsf;, 

k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u gLlt, jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL gLltx?, g]kfn ;/sf/n] cjnDag u/]sf cfly{s 

tyf ljQLo gLltx?, g]kfnn] cGt/f{li6«o :t/df hgfPsf k|ltj¢tfx?, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, 

@)&$, ljsf;sf ;d;fdlos d'¢fx?, cy{ dGqfno, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, n'lDjgL  

k|b]z cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno / cGo lgsfoaf6 k|fKt dfu{bz{g, hg;xeflutfdf cfwfl/t 

of]hgf th'{dfsf] lglt cg'?k a:tL÷6f]n:t/af6 5gf}6 ul/Psf cfof]hgf÷sfo{qmd, j8f:t/Lo 
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] k|fyldsLs/0f / ah]6;Fu ;DalGwt ljleGg ljifout ;ldltx?n] k]z u/]sf k|ltj]bg 

;d]tnfO{ केन्रर्वन्दजमा राझख िर्ार गरेको छज ।  

सबै वडामा सन्िजलिि र्वकासको अवधारर्ा अनजसार जनसंख्र्ा, भगूोि र र्वकासको अवस्थािाई बजेट 
र्वलनर्ोजनको आधारको रुपमा लिइएकोिे  सन्िजलिि र्वकासको अपेक्षा पलन गरेको छज। र्वकासका सम्भाव्र् 
अवसरहरुिाई सामाझजक न्र्ार्, वडागि सन्िजिनका साथै साधन श्रोिको वास्िर्वक रुपमा कार्ायन्वर्न गनय 
आवश्र्किाका आधारमा प्राथलमकीकरर् गरी गाउँपालिकाको समग्र र्वकासका लनझम्ि मागयदशयन गनय 
गाउँपालिकािे लिएका नीलिहरु मध्र्नजर गरी आलथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट िजजयमा गररएको व्र्होरा 
लनवेदन गनय िाहन्छज । 

k|fs[lts ;f}Gbo{tf, ;f+:s[lts ljljwtf, d]xgtL / kl/>dL hgtf, ef}uf]lns ljlzi6tf / ;f}Gbo{tf o; 

ufpFkflnsf ;du| Ko"7fg s} ;DklQsf] ?kdf /x]sf] 5 . s[lif,  ko{6g, hnljB't, wfld{s cflb h:tf ljifodf 

k|r'/ ;Defjgf af]s]sf] lemd?s ufpFkflnsf lbuf] / ;d'lrt >f]t kl/rfngsf] cefjdf ck]lIft ?kdf 

;fdflhs, ;f+:s[lts / cfly{s ljsf;df k5fl8 g} kl//x]sf] 5 . oBlk pknAw ;|f]t / ;fwgsf] k|efjsf/L 

k|of]u ub}{ ;sf/fTds ;f]]r, b[9 ;+sNk / ;fd'lxs OR5fzlQmsf ;fy o; ufpFkflnsfsf] gofF eljio sf]g]{ 

lhDd]jf/L o; ufpFkflnsfsf hgtfx?sf] sfFwdf g} cfPsf] 5 . To;}n] cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lt, ko{6g, 

wfld{s nufot ;du| If]qsf] ;Gt'lnt / lbuf] ljsf; ub}{ ul/aL, c;dfgtf / ef]sd/Lsf] Go"lgs/0f ub}{ 

lbuf] ljsf;sf] nIo xfl;n u/L b]zs} Ps gd"gf ufpFkflnsfsf ?kdf æxfd|f] lemd?s, /fd|f] lemd?sÆ 

agfpg s'g} jfxgfn] 5]Sg' x'Fb}g . :yfgLo hgtfnfO{ ;Gt'lnt / lbuf] ljsf;sf] cg'e"lt lbnfpg', o; 

ufpFkflnsfnfO{ /fli6«o /fhdfu{df hf]8\g', /fHoaf6 k|jfx x'g] ;]jf ;'ljwfnfO{ hgtfsf] 3/b}nf]df k'¥ofO{ 

hgtfnfO{ glhssf] ;/sf/sf] cg'e"lt lbnfpg' d'Vo r'gf}tLsf] ?kdf /x]sf] 5 . o;} u/L o; ufpFkflnsfsf] 

cfGtl/s pTkfbg tyf pTkfbsTjdf j[l¢ ug'{, cf}krfl/s cy{tGqsf] ljsf; ug'{,  zf;sLo Ifdtf clej[l¢ 

ug'{ klg r'gf}tLsf] ?kdf /x]sf 5g\ . 

 

xfd|f ;fd' ljleGg r'gf}tLx? /x]sf] ePtf klg ljBdfg cj;/x?sf] ;b'kof]u / r'gf}tLx?sf] ;fdgf ug]{ 

u/L o; cfly{s jif{sf] ah]6 tof/ u/]sf 5f} . o; ah]6sf p2]Zox? o;k|sf/ k|:t't ul/Psf] 5 M 

• ;+ljwfg sfof{Gjogdf ;xof]u ug]{, 

• ef}lts tyf ;fdflhs k"jf{wf/sf] lbuf] ljsf; ug]{, 

• s[lifsf] cfw'lgsLs/0f tyf Joj;foLs/0f ug]{, 
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

• lzIffdf u'0f:t/Lo ;'wf/ ug]{, 

• ko{6sLo tyf wfld{s If]qsf] ljsf; ug]{ 

• ;fj{hlgs k|zf;g tyf ;]jf k|jfxdf cfd gful/ssf] ;xh kx'Fr clej[l¢ ug]{ . 

• स्वस्थ र झशझक्षि मालनस रािको अमजल्र् धन भएकोिे झशक्षा र स्वास््र्को आवश्र्किाहरु पररपलूिय 

गदै मानव र्वकास सूिकाङ्कमा गजर्ात्मक सजधार गने, 

•  गाउँपालिकालभत्रका सावयजलनक लनकार्का भौलिक पूवायधारहरु लनमायर् गरी सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई 

सजशासनर्जक्त, प्रर्वलधर्जक्त, पारदझशय र जनमजखी बनाउने, 

•  उपिब्ध स्रोि–साधन, अवसर र क्षमिाको उच्ििम उपर्ोग िथा न्र्ार्र्क र्विरर् गदै सामाझजक न्र्ार्       
  सर्हिको आलथयक र्वकास गने, 

•  नागररकका मौलिक हकको रुपमा रहेका जीवनर्ापनका न्रू्निम आधारभिू आवश्र्किाहरु पररपूलिय 
  गदै गररबी, र्वपन्निा र पछौटेपनको अन्त्र् गनय गाउँपालिकास्िरीर् पूवायधार र्वकास, आलथयक, सामाझजक   
 िथा साँस्कृलिक र्वकास केझन्रि िथा अन्िरसम्बझन्धि बनाउने, 
• झिमरुक गाउँपालिकाको समदृ्ध र्वकासको खाका कोने, 

•  आलथयक, भौलिक िथा सामाझजक पूवायधार र्वकास गरी सन ् २०३० सम्ममा मध्र्म आर् भएको 
मजिजकमा रुपान्िरर् हजँदै समजन्नि र समदृ्ध समाजवाद उन्मजख अथयिन्त्रको आधारझशिा लनमायर् गने संझघर् 
सरकारको उदे्दश्र्िाई सघाउने । 

oL pb]Zox? xfl;n ug{sf nflu lgDgfg';f/ k|fyldstfsf k|fKt If]qx?df /sd ljlgof]hg u/]sf] 5' .   

• ;fdflhs ljsf; If]q cGt{ut lzIff, ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f, :jf:Yo, vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{, n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f, o'jf tyf v]ns'b, efiff tyf ;+:s[lt, 

hg;+Vof tyf a;fO{;/fO{ . 

• k"jf{wf/ ljsf; If]q cGt{ut  ejg, cfjf; tyf ;x/L ljsf;, oftfoft k"jf{wf/, k'glgdf{0f / 

pmhf{ . 

• cfly{s ljsf; If]q cGt{ut s[lif, kz'kG5L ljsf;, ko{6g, / hn>f]t tyf l;+rfO{ ;xsf/L , 

pBf]u . 
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• ;'zf;g tyf cGt/ ;DalGwt If]q cGt{ut, ljkb Joj:yfkg, >d tyf /f]huf/, tYof+s k|0ffnL,  

ul/aL lgjf/0f,  zf;g k|0ffnL, k|zf;sLo ;'zf;g, ljTtLo ;'zf;g, sfg'g tyf Gofo jftfj/0f 

tyf hnjfo', dfgj ;+zfwg ljsf; . 

 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

ca d log} r'gf}tL, pb]Zo / k|fyldstfsf] ;]/f]km]/f]df /x]/ tof/ ul/Psf] cfufdL cfly{s jif{ @)&(.)*) 

sf] ah]6 tyf sfo{qmdx? k|:t't ub{5' . 

 

िािज आ.व.को नीलि िथा कार्यक्रमको समीक्षा 
क) आलथयक र्वकास क्षेत्र 

 1416 जना  कृर्कहरुको र्कसान सजझिकरर् कार्य सम्पन्न गरी र्वद्यजलिर् ि्र्ाङ्क संकिन गररएको 

छ । 

 50 प्रलिशि अनजदानमा 110 झक्वनटि आिजको र्वउ, 25 झक्वन्टि मकैको र्वउ, 2525 धानको 

र्वउ र्विरर् कार्य सम्पन्न भएको छ ।  

 वडा न ४ मा मकै सजन्ििा पकेट, वडा न २ मा च्र्ाउ पकेट क्षेत्र कार्यक्रम संिािन गररएको छ । 

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

 िघज उद्यम र्वकास कार्यक्रम मार्य ि उद्यमीहरुको पर्हिान गरी सीप र्वकास सम्वन्धी र्वलभन्न सीपमूिक 
िालिम कार्यक्रम संिािन गररएको छ ।   

 प्िार्िकको लडलभङ टंकी खररद िथा र्विरर् गरीएको छ । 

 

ख) सामाझजक र्वकास क्षेत्र 

 कोलभड -१९ रोगबाट बच्न १२ बर्य उमेर समूह मालथका १८८५१(९९%) जनािाई पर्हिो मात्रा, 
१८१६६ (९६%) जनािाई दोस्रो मात्रा र १२७४९ (६८%) जनािाई िेस्रो मात्रा खोप सेवा प्रदान 
गररएको छ . 

 उपाध्र्क्ष कोरे्िी कार्यक्रम अन्िगयि स्वास््र्कमीहरुबाट ८० बर्य मालथका २५० जना जेष्ठ 
नागररकहरुिाई घरमै पजगेर कोसेिी र्विरर् िथा स्वास््र् जाँि गरी उपिार परामशय गररएको छ । 
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 लनशजल्क आखँा उपिार सेवाबाट ६० बर्य मालथका जेष्ठ नागररक र मर्हिा सामजदार्र्क स्वास््र् 
स्वरं्सेर्वका गरी जम्मा २३ जनाको अप्रसेन, ३३८ जनाको आखँा उपिार र १४१ जनाको िश्मा 
बनाईएको छ । 

 एि आइ लभ संक्रलमिहरुको पोर्र् स्वास््र् सजधारका िागी र्स गाउँपालिकामा रहेका १० जनािाई 
पोर्र् प्रोत्साहनका िागी रकम र्विरर् गररएको  छ ।  

 सबै स्वास््र् सस्थाहरुमा पजगेर ४०२ जना गभयविी मर्हिाहरुिाई लनशजल्क ग्रामीर् अल्रासाउण्ड 
कार्यक्रमबाट लभलडर्ो X-Ray सेवा प्रदान गररएको छ ।  

 सबै वडामा स्वास््र् िौकी स्थापना भएका छन ्जसमा वडा न 3, 4 र ८ मा स्वास््र् भवन र्सै    
आ.व. मा लनमायर् सम्पन्न हजने िरर्मा रहेका छन ् भन ेअन्र् वडामा आफ्नै भवनबाट स्वास््र् सेवा 
प्रवाह गररएको छ । 

 

 झशक्षा क्षेत्रको भौलिक पजवायधार सजधारको िालग वडा न ५ मा रहेको श्री बािज्र्ोलि प्रा र्व मा ४ कोठे 
िथा वडा न २ मा रहेको कमेरेपानी आ र्व र वडा न ४ मा रहेको श्री र्दपेन्र प्रा र्व मा २ कोठे 
भवन लनमायर् कार्य भैरहेको छ । साथै सवोदर् मा र्व झिमरुक २ मा सभाहि लनमायर् कार्य सम्पन्न 
भएको छ ।    

 र्वद्यािर्को शैझक्षक गजर्स्िर वरृ्द्धका िालग गि आ व सम्म प्रा.र्व.देझख मा.र्व.सम्मका सबै र्वद्यािर्हरुमा 
गरी जम्मा 63 झशक्षकिाई अनजदान रकम व्र्वस्था गरीएको मा र्स आ.व. देखी थप 18 जना 
झशक्षकको िालग अनजदान रकम व्र्वस्था गरीएको छ । 

 मजख्र्मन्त्री शैझक्षक सजधार कार्यक्रमबाट सामजदार्र्क र्वद्यािर्हरुका िालग 26 वटा र्ोजना िथा 
कार्यक्रमहरु संिािन गरी र्वद्यािर्हरुको भौलिक िथा शैझक्षक अवस्थामा सजधार गररएको छ ।  
 

 

ग) पूवायधार र्वकास क्षेत्र 

 झिमरुक ररङ्गरोड लनमायर् र्ोजना, ढाँड गझव्द र्टमजरिौर र्दहाल्ना ढोरपाटन बाग्िजङ्ग मो बा, ढाँड गझव्द 
िजर्ारा कज िा बडाखोिा िजङ्ग बाहाने मो बा, मच्छी  बोकेटारी पाकज रीकारुख मो बा , कम्दिे लिफ्ट खा 
पा र्ोजना वडा न 4 र्दहाल्ना रुमघास खा पा र्ोजना वडा न 8 सौिामारेरे्र्द गालिना दजवािौर 
डाँडाखकय  गहिेरा हजदैँ मैदान झिमरुक 1, 5 र 2 मोटरबाटो लनमायर्, 

 वडा न 1  र 3 को वडा कार्ायिर् भवन सम्पन्न भएको छ ।  
 गाउँपालिकािे आफ्नै प्रशासकीर् भवनबाट र एउटा वडा बाहेक सबै वडा कार्ायिर्हरू आफ्नै भवनबाट 

सञ्चािन भई सेवा प्रवाह गररएको छ । 
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

 कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृर्र् उपजहरुको सजरझक्षि भण्डारर् गरी उत्पार्दि वस्िज क्षिी हजनवाट रोकी 
कृर्को आर्स्िरमा वरृ्द्ध गनयका िालग समपजरक र्ोजनाको रुपमा झिस्र्ान केन्र भवन लनमायर् कार्यको 
ठेक्का सम्िौिाको िरर्मा रहेको छ । 

 phf{ tkm{M ;f}o{ aQL h8fg – -! नं. वडा कार्ायिर् भवन पररसर , हजँगाडखोिा पजि रहेको स्थान 
नझजकै वडा नं. #, आधारभ जि स्वास््र् सेवा केन्र भवन पररर्र वडा नं. *, आधारभ जि स्वास््र् सेवा 
केन्र भवन पररर्र वडा नं. $, @ नं. वडा कार्ायिर् भवन पररर्र र झिसावाङ्ग वजार क्षेत्र वडा नं. ^) 
 

 घ) शजसासन िथा अन्िरसम्बझन्धि क्षेत्र 

o; cGt{ut zf;g k|0ffnL >d tyf /f]huf/L ,u/LjL lgjf/0f, cg'udg tyf d"NofÍg, tYofÍ k|0ffnL, 

ljkb\ Joj:yfkg nufotsf If]qnfO{ k|fyldstf /flvPsf] 5 .  

ङ) अन्र् 
 सजरझक्षि नागररक आवास कार्यक्रम अन्िगयि छनोट भएका 200 घर पररवारमध्रे् १09 घरपररवारिे 

जस्िा पािाबाट छाना छाउने काम सम्पन्न भएको छ । 

 कोलभड-१९ बाट प्रभार्वि अलि र्वपन्न नागररकहरुिाई नगद हस्िान्िरर् गने कार्यक्रम अन्िगयि ८ 
वटा वडाका ५२5 जना घरपररवारिाई नगद हस्िान्िरर् गररएको छ। 

 आ.व. 207८/०7९ मा न्र्ार्र्क सलमलिमा ३१ वटा उजजरी/लनवेदनहरु प्राप्त भई २४ वटा उजजरी / 
लनवेदनको सजनजवाई भई २२ वटा उजजरी लनवेदनको न्र्ार् लनरुपर् गरी र्कनारा िगाईएको छ ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आगामी आलथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट िथा कार्यक्रमका सोंि, िक्ष्र्, अपेझक्षि उपिब्धी, 
उदे्दश्र् िथा प्राथलमकिा प्रस्िजि गने अनजमलि िाहन्छज ।  

बजेट िथा कार्यक्रमका सोंि, िक्ष्र् र अपेझक्षि उपिब्धी देहार् बमोझजम रहेका छन ्। 

सोिः- "कृर्र्, पर्यटन र पूवायधार झिमरुकबासीको समरृ्द्धको आधार" 

िक्ष्र्ः- क. सवय सजिभ आधजलनक पूवायधारमा वरृ्द्ध गने । 

        ख. सामाझजक र्वकास क्षते्रमा िगानी बरृ्द्ध गदै मानव र्वकास सजिकाङ्कमा उल्िेख्र् सजधार ल्र्ाउने . 

        ग. समदृ्ध समाजको लनमायर् गने ]{ . 
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

अपेझक्षि उपिब्धी 

1. ufpFkflnsfsf] cfly{s, ;fdflhs, ef}lts, ko{6g / k"jf{wf/sf] If]qdf ;'wf/ cfPsf] 

x'g]5 . 

2. जनिाको आर् आजयनमा वरृ्द्ध भई आत्मलनभयर हजने छन\। 

 

jflif{s jh]6 tyf sfo{qmd th'{df ubf{ cjnDjg ul/Psf k|d'v gLlt tyf cfwf/x?  

 ;du| gLlt tyf cfwf/x?  

 g]kfnsf] ;+ljwfg, !% cf}+ of]hgfsf] cfwf/ kq dWosfnLg vr{ ;+/rgf,;+3 tyf k|b]z ;/sf/sf] 

ljlQo gLlt, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$, :yfgLo lgsfo jh]6 th'{df lbUbz{g, cf=j= 

२)&(÷)*) sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd ;fy} ;efsf ;b:oHo"x?n] lbg'ePsf] pNn]vgLo 

;'emfjx?nfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf lnO{ of] ah]6 th'{df ul/Psf] 5 . 

 nf]stflGqs ;dfj]zL, hjfkmb]xL / k|efjsf/L :yfgLo zf;gsf] cg'e"lt hgtfnfO{ u/fpg] bfloTj 

:yfgLo txdf cfPsf] 5 . 

 ;Lldt :yfgLo >f]t ;fwgsf] afjh'b lemd?sjf;L hgtfsf clwstd cfs+fIffx?nfO{ ;Daf]wg 

ug'{kg]{ r'gf}tL /x]sf] 5 . 

 ;Lldt >f]t ;fwgsf] clwgdf /xL ufpFkflnsf leqsf ;a} ju{, If]q / ;d'bfosf cfjZostfx?nfO{ 

;Daf]wg ub}{ ;fdflhs Gofo sfod ug]{, hgtfx?nfO{ cfTdlge{/ agfO{ pgLx?sf] hLjg:t/ a[l4 

ug]{ dfGotfsf ;fy of] ah]6 th'{df ul/Psf] Joxf]/f ;Ddflgt ;efdf hfgsf/L u/fpg rfxG5' . 

 

 

 

बजेट िथा कार्यक्रमका उद्देश्र् देहार् बमोझजम रहेका छन ्। 

क. स्वस्थ र झशझक्षि मालनस रािको अमजल्र् धन भएकोिे झशक्षा र स्वास््र्को आवश्र्किाहरु पररपलूिय 
गदै मानव र्वकास सूिकाङ्कमा गजर्ात्मक सजधार गने, 

ख. गाउँपालिकालभत्रका सावयजलनक लनकार्का भौलिक पवूायधारहरु लनमायर् गरी सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई 
सजशासनर्जक्त, प्रर्वलधर्जक्त, पारदझशय र जनमजखी बनाउने, 

ग. उपिब्ध स्रोि–साधन, अवसर र क्षमिाको उच्ििम उपर्ोग िथा न्र्ार्र्क र्विरर् गदै सामाझजक न्र्ार् 
सर्हिको आलथयक र्वकास गने, 

घ. नागररकका मौलिक हकको रुपमा रहेका जीवनर्ापनका न्रू्निम आधारभिू आवश्र्किाहरु पररपूलिय 
गदै गररबी, र्वपन्निा र पछौटेपनको अन्त्र् गनय गाउँपालिकास्िरीर् पूवायधार र्वकास, आलथयक, सामाझजक 
िथा साँस्कृलिक र्वकास केझन्रि बनाउन,े 

ङ. झिमरुक गाउँपालिकाको समदृ्ध र्वकासको खाका कोने, 
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

ि. आलथयक भौलिक िथा सामाझजक पूवायधार र्वकास गरी सन ्२०३० सम्ममा मध्र्म आर् भएको मजिजकमा 
रुपान्िरर् हजँदै समजन्नि र समदृ्ध समाजवाद उन्मजख अथयिन्त्रको आधारझशिा लनमायर् गने संघीर् 
सरकारको उदे्दश्र्िाई सघाउने, 

बजेट िथा कार्यक्रमका उद्देश्र्हरु हालसि गनय देहार् अनजसार नीलिगि, कार्यक्रमगि र प्रर्क्रर्ागि प्राथलमकिा 
लनधायरर् गरेको छज । 

क. गजर्स्िरीर् झशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी िगार्िका सामाझजक र कृर्र्, पशजपािन, घरेिज साना उद्योग, पर्यटन 
िगार्िका आलथयक पूवायधारको र्वकास गने । 

ख. गाउँपालिकालभत्रका पर्यटकीर् िथा कृर्र् व्र्वसार्को दृर्िकोर्िे रर्नैिीक भौलिक संरिनाको स्िरोन्निी 
र पर्यटकीर् नर्ाँ गन्िव्र्हरुको खोजी गररने छ । 

ग. गाउँपालिकालभत्र रहेका अलि र्वपन्न वगय, क्षेत्र, समजदार् र पररवारको उत्थानको िालग आरझक्षि िथा 
समावेशी कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

घ. कानजनको शासन, सावयजलनक सेवाको प्रभावकारीिा, जवार्देर्हिा र र्वकासमा जनिाको अपनत्व र 
सहभालगिा मार्य ि सजशासन प्रबद्धयन गररने छ । 

ङ. आलथयक र्वकास र गररबी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पजर्ायउने, 
ि. राजश्व पररिािनमा र्ोगदान पजर् र्ाउने, सेवा प्रवाह, सजशासन िथा संस्थागि र्वकासमा र्ोगदान, 

छ. र्दगो र्वकास, वािावरर् संरक्षर्, र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, र्वपद व्र्वस्थापनमा र्ोगदान पजर् र्ाउन,े  

ज. स्थालनर् स्रोि साधनमा आधाररि भई जनसहभालगिा अलभवरृ्द्ध हजन,े  

ि. िैंलगक समानिा, सामाझजक समावेशीकरर्को अलभवरृ्द्ध हजने,  
ञ. स्थालनर् संस्कृलिको खोजी, संरक्षर् िथा प्रबद्धयन गनय सहर्ोग पजर् र्ाउने, 
ट. स्रोि–साधन, अवसर र झजम्मेवारीको उच्ििम उपर्ोग गनय संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह िथा सहकारी र 

लनजी क्षेत्रबीिमा सहकार्य गने। 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म क्षेत्रगि रुपमा प्रस्िार्वि कार्यक्रम एवं र्वलनर्ोझजि बजेट प्रस्िजि गनय अनजमलि िाहन्छज । 

आलथयक र्वकास क्षेत्र 

आलथयक र्वकास र्वना र्दगो र सन्िजलिि र्वकास सम्भव छैन भने्न कज रािाई मध्र्नजर गदै आलथयक र्वकासका 
मजख्र् क्षेत्र कृर्र्, पशजपन्छी र्वकास, पर्यटन, सहकारी, जिस्रोि िथा लसिाई िगार्िका क्षेत्रहरुमा रु 3 करोड 
75 िाख 92 हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज । जजन कज ि बजेटको 7.07 प्रलिशि हजन आउँछ ।  
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झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

क. कृर्र् र्वकासः   

1. कृर्र् क्षेत्रिाई आधजलनर्ककरर् िथा व्र्वसार्ीकरर् गरी उत्थानशीि अथयिन्त्रको प्रमजख आधारको 
रुपमा र्वकास गनय 1 करोड 27 िाख 15 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज ।  

2. कृर्कहरुिाई व्र्वसार्र्क, आधजलनक र आत्मलनभयर कृर्र् प्रर्ािी र्वकासको िालग 50 प्रलिशि 
अनजदानका कार्यक्रमहरुका िालग 7 िाख 50 हजार, बजेटको व्र्वस्था गरेको छज  । कृर्र् र्वपद 
कोर्, माटो झशर्वर सञ्चािन कार्यक्रमका िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

3. झिमरुक गाउँपालिका लभत्रका व्र्वसार्र्क कृर्कहरुको र्थाथय ि्र्ाङ्क संकिनका िालग कृर्र् िथा 
पशजपंछी सम्बन्धी ि्र्ांक अध्र्ावलधक कार्यक्रम, र्कसान सूिीकरर्, बािी कटानी िथा ि्र्ाङ्क 
अध्र्ावलधक जस्िा कार्यक्रमका िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज ।   

4. झिमरुक गाउँपालिका स्िरीर् नमजना कृर्र् र्मयमा स्थिगि िालिम, कृर्क पाठशािा, कार्यक्रमका िालग 
आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरेको छज ।  

5. कृर्र् उत्पादनिाई वजारमजखी, व्र्वसार्मजखी, नार्ामजखी र आत्मलनभयर वनाई कृर्कहरुको 
प्रलिस्प्रधायत्मक क्षमिा अलभवरृ्द्ध गरी र्दगो आर् स्िर वरृ्द्ध गनय एक नमजना गाउँको रुपमा र्वकास गनय 
वडा नं. 8 को र्दहाल्नामा स्माटय कृर्र् गाउँ कार्यक्रमको लनरन्िरिाका िालग रु 15 िाख, अदजवा 
बेसार पकेट क्षेत्र र्वकास कार्यक्रमको िालग रु 18 िाख , मकै र्वउ उत्पादन कार्यक्रमको िालग 
रु 10 िाख, सजन्ििाजािको र्वकासको िालग स्रोि केन्र स्थापना गनय रु 15 िाख रकम र्वलनर्ोजन 
गरेको छज।  

ख. पशजपंछी र्वकास 

 

1. जनिाको जीर्वकोपाजयनमा सजधार गनय पशजपंछी उत्पादनमा आधाररि व्र्वसार् सञ्चािनका िालग रु 
59 िाख 60 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज ।जस अन्िगयि गाउँपालिका स्िरीर् पशजपंछी 
िालिम, घाँसका वेनाय र्विरर्, पशज स्वास््र् झशर्वर, महामारी रोग लनर्न्त्रर्का िालग खोप अलभर्ान 

जस्िा कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।  
2. बाख्रा/माछा/बंगजर प्रवद्बन कार्यक्रमका िालग रु 30 िाख वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज ।  

ग. घरेिज िथा साना उद्योग िथा उद्यम र्वकासः  

1. घरेिज साना िथा मिौिा उद्योगिाई संरक्षर् गरी स्थानीर् कच्िा पदाथय र श्रममा आधाररि उत्पादन 
प्रर्ािीिाई र्वकास गनय उद्योग क्षेत्र अन्िगयि 38 िाख  वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

2. झिमरुक गाउँपालिका लभत्रका जनिािाई नर्ाँ उद्यमी वनाई गररबी लनवारर् गने उदे्बश्र्िे िघज 
उद्यम र्वकास मोडेिमा नर्ाँ िघज उद्यमी लसजयना गनय रु 23 िाख 80 हजार रकम र्वलनर्ोजन 
गरेको छज । 

3. पजराना िघज उद्यमीहरुिाई थप उत्सार्हि गनय प जनिायजगी र एडभान्स सीप र्वकास िालिम सञ्चािन 
गनय आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था लमिाएको छज । 
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4. सामूर्हक उत्पादन प्रर्ािीिाई व्र्वझस्थि गरी सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलिस्पधाय 
वरृ्द्ध गनयका िालग कझम्िमा ५ जनाको समूहमा प्रर्वलध हस्िान्िरर् गनय १ िाख ४० हजार वजेटको 
व्र्वस्था गरेको छज ।  

घ. पर्यटन  

 

१. कोलभड १९ िे प्रत्र्क्ष प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको िालग आन्िररक पर्यटन प्रवद्धयन 
गनय  जोड र्दने नीलि अनजरुप रकगाडेन, ओखरकोट नेपाने खेिमैदान , ओखरकोट बार्दकोट 
कोटघर पर्यटकीर् क्षेत्रको पूवायधारहरुिाई लड.र्प.आर.मा उल्िेख भए वमोझजम लनमायर्को कार्य 
प्रारम्भ गनय आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गरेको छज ।  

ङ. सहकारी  

1. झिमरुक गाउँपालिका लभत्र स्थापना भई सञ्चािनमा आएका सहकारीहरुको र्वत्तीर् पहजँि र्वस्िार, 
सामाझजक एवम ्आलथयक सशझक्तकरर् र उत्पादनझशि क्षेत्रमा सहकारी संस्थािाई पररिािन गनय 
आवश्र्क अनजगमन लनर्मन गरी सहकारी क्षेत्रको क्षमिा र्वकास िथा सहकारी क्षेत्रको पजवायधारको 
लनमायर्को िालग आवस्र्क रकमको व्र्वस्था गरेको छज ।सहकारी क्षेत्रको िालग रु 14 िाख 
रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

ि. जिस्रोि िथा लसंिाइ  

1. जिस्रोि िथा लसंिाई क्षेत्रको र्वकासका िालग लसँिाई कज िा लनमार्य, लसँिाई पोखरी लनमायर् िथा 
ममयि, नदी लनर्न्त्रर् जस्िा र्क्रर्ाकिाप सञ्चािनका िालग 1 करोड 3 िाख 70 हजार रकम 
र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

2. आगामी आ.व.मा झिमरुक गाउँपालिका लभत्र लसिाई पोखरी र कज िा लनमायर्, ममयि अन्िगयि 78 
वटा कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । जसका िालग 1 करोड 3 िाख 70 हजार र्वलनर्ोजन 
गरेको छज । उक्त कार्यका िालग नपजग रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्य ि सञ्चािन 
गररने छ ।   

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म सामाझजक र्वकास क्षेत्रिर्य  प्रस्िार्वि कार्यक्रम एवं र्वलनर्ोझजि बजेट प्रस्िजि गनय अनजमलि िाहन्छज । 

 सामाझजक र्वकास क्षेत्र 

सामाझजक सजरक्षा िथा संरक्षर्, झशक्षा, र्जवा िथा खेिकज द, खानेपानी िथा सरसर्ाई, भार्ा िथा संस्कृलि, स्वास््र् 
र िैंलगक समानिा िथा सामाझजक समावेशीकरर् जस्िा सामाझजक र्वकासका आर्ामहरुिाई उच्ि प्राथलमकिा 
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राखी सामाझजक र्वकास क्षेत्रमा सामाझजक सजरक्षा बाहेक रु. 27  करोड 49 िाख 25 हजार रकम 
र्वलनर्ोजन गरेको छज । जजन कज ि वजेटको ५1.70 प्रलिशि हजन आउछ ।         

क. सामाझजक सजरक्षा र संरक्षर् 

1) ज्रे्ष्ठ नागररक ,र्वधवा मर्हिा,एकि मर्हिा, अपाङ्ग, पाँि वर्य मजलनका दलिि वािवालिकाहरुका 
िालग सामाझजक सजरक्षा भत्ता र्विरर्को िालग संघीर् सरकार मार्य ि रु ८ करोड र्वलनर्ोजन 
भएकोिे उक्त रकम बैंर्कङ्ग प्रर्ािी मार्य ि बस्िी बाटै सहजरुपमा र्विरर् गने व्र्वस्था लमिाईन े

छ।     

ख. र्जवा िथा खेिकज द 

१. रािको र्वकास र पर्हिानमा र्जवाहरुको महत्त्वपूर्य र्ोगदानिाई कदर गदै र्जवाहरुमा रहेका र्वलभन् न 
क्षमिा र प्रलिभाहरुको प्रष्र्ज टन गरी र्जवाहरुिाई अि उजायवान र रिनात्मक बनाउन र्जवा िथा 
खेिकज द क्षेत्रको िालग जम्मा रु 8 िाख ५9 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

२. र्स गाउँपालिकालभत्रका र्वद्यािर्हरु बीि प्रलिस्पधाय हजने गरी र्वलभन्न खेिहरु समावेश गरी रािपलि 
रलनङ झशल्ड प्रलिर्ोलगिा संिािन गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज । 

३. र्स पालिकालभत्रका र्वलभन्न स्थानमा रहेका खेिमैदानहरुको ममयि संभार िथा र्वलभन्न वडाहरुमा 
समेि र्जवा र खेिकज द सम्बन्धी कार्यक्रम संिािन गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज । 

४. एक वडा एक खेिमैदान र पालिका िहको खेिमैदानको िागी स्िरउन्निी गनजयको साथै र्जवाजगििाई 
खेिमा आकर्र्यि गनयको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज । 

 

ग. खानेपानी िथा सरसर्ाई 

१. खानेपानी िथा सरसर्ाई जनिाको प्रत्र्क्ष स्वास््र्सँग जोलडएको  महत्त्वपूर्य क्षेत्र भएकोिे सो 
क्षेत्रको क्षमिा र्वकास र भौलिक पूवायधार र्वकासको िालग रकम रु 2 करोड 23 िाख 59 
हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

२. खानेपानी र्ोजनाको िालग रुम्घाँस-र्दहाल्ना खानेपानी आर्ोजनाको िालग रकम रु 70 िाख बजेट 
र्वलनर्ोजन गरेको छज ।  

३. र्वलभन् न खानेपानी र्ोजनाहरुको लनमायर्,ममयि र पाइप खररदको िालग आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन 
गरेको छज । 

४. खानेपानी,सरसर्ाई िथा स्वच्छिा(वास) क्षेत्रमा खानेपानी उपभोक्ता सलमलििाई खानेपानी शजद्धीकरर् 
सम्बन्धी अलभमजखीकरर् िालिम,पूर्य सरसर्ाई सम्बन्धी वडास्िरीर् अलभमजखीकरर् िालिम,पानी 
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शजद्धीकरर्का िालग और्धी खररद,पानी परीक्षर् र वास र्ोजना लनमायर्को िालग रकम रु ५ िाख 
र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

५. प्रत्रे्क नागररकिाई स्वच्छ र्पउने पानी उपिब्ध गराउन एक घर एक धाराको कार्यक्रमिाई 
पूर्यिा र्दइनेछ । एक घर एक धाराको िक्ष्र् पजरा गनय झिमरुकका ८ वटै वडाको खानेपानी 
सम्बन्धी एर्ककृि रुपमा DPR िर्ार गनय सेवा परामशय शीर्यक बाट आवश्र्क रकम व्र्वस्था गररने 
छ । 

 

घ. भार्ा िथा संस्कृलि 

1. मौलिक भार्ा र संस्कृलिको संरक्षर् र संवद्धयन मार्य ि पालिकाको उच्ि पर्हिान कार्म गरी 
र्सिाई पर्यटन र्वकासमा समेि जोलडने गरी कार्यक्रम िर्ार गरेको छज । भार्ा िथा संस्कृलि 
संरक्षर्को िालग कज ि 6 िाख 69 हजार र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

2. र्वलभन् न पवय, र्दवश िथा अन्र् सांस्कृलिक र्क्रर्ाकिाप संिािन गनयका िालग आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गरेको छज । 

ङ. झशक्षा 
1. मानव पजजँी लनमायर्,सामाझजक रुपान्िरर् र आलथयक र्वकास सर्हिको आधजलनक िथा समजन्नि समाज 

लनमायर् गनय झशक्षा क्षेत्रिाई उच्ि प्राथलमकिा र्दएका छौँ । शैझक्षक पूवायधारको र्वकास,शैझक्षक 
जनशझक्तको क्षमिा अलभवरृ्द्ध,लसकाइ सहजीकरर्मा नर्वनिम र्वलध र प्रर्वलधको प्रर्ोग गरी गजर्स्िरीर् 
र जीवनोपर्ोगी झशक्षाको सजलनझिििा गररने छ । जसका िालग झशक्षा क्षेत्रमा रु 20 करोड 81 
िाख 60 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

2. सामजदार्र्क र्वद्यािर्हरुमा झशक्षक अभावको समस्र्ा समधान गरी शैझक्षक गजर्स्िर अलभवरृ्द्ध गनयका 
िालग र्वद्यािर्हरुिाई अनजदान उपिब्ध गराउन रु ३ करोड 6० िाख रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज 
। र्सबाट संर्वधानको ममय अनजसार लन˸शजल्क झशक्षा प्रालप्तमा सहजिा आउने र्वश्वास लिएको छज । 

3. गाउँपालिका अनजदान र बािर्वकासमा कार्यरि झशक्षकहरुका िालग िालिम,र्वर्र्गि झशक्षकहरुसँग 
छिर्ि िथा अनजभव आदान प्रदान,र्वद्यािर् सजपरीवेक्षर् र झशक्षकहरुको पेसागि र्वकास िथा 
वैकझल्पक लसकाइ सहजीकरर् प्रर्क्रर्ा जस्िा कार्यक्रमहरु संिािन गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गरेको छज । 

4. स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर्, आवलधक शैक्षीक र्ोजना लनमायर्को िालग आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन 
गरेको छज । 

5. पाटन स्वास््र् र्वज्ञान प्रलिस्ठानसँग िागि सािेदारीमा एम.र्व.र्व.एस.अध्र्र्नका िालग र्ददैँ आएको 
छात्रवलृि रकमिाई लनरन्िरिा र्दन रु ४ िाख ३ हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज। 
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6. गाउँपालिका लभत्रका मर्हिा झशझक्षकाहरुका िालग सजत्केरी भत्ताको िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन 
गरेको छज । 

7. झिमरुक गाउँपालिकाका सामजदार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि छात्राहरु मर्हनावारीको समर्मा समेि 
स्वास््र् सावधानीका साथ लसकाइ सहजीकरर्मा सर्क्रर् सहभालगिा वरृ्द्ध गनयका िालग लनःशजल्क 
सेनेटरी प्र्ाड उपिब्ध गराउन रु 19 िाख 1 हजार रकमको व्र्वस्था गरेको छज । 

8. झिमरुक गाउँपालिकाकामा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका िालग र्वलभन् न प्रकारका छात्रवझृत्त प्रदान गनय रु 
१6 िाख 7६ हजार रकमको व्र्वस्था लमिाएको छज ।  

9. स्थानीर् किा, सँस्कृलि, भार्ा िथा ऐलिहालसकिा वस्िजझस्थलि बारेको र्वद्यािर् िहदेझख जानकारी 
गराउन स्थालनर् पाठ्यक्रम लनमायर् गनयको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज । 

10. र्वपन्न वगयका पररवारका बािबालिकाहरुिाई छात्रवतृ्ती सहर्ोगमा प्रार्वलधक झशक्षा पढाउने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । र्स अन्िगयि झिमरुक गाउँपालिका िथा प्रार्वलधक झशक्षािर्हरूसँग सम्िौिा गरी र्स 
गाउँपालिकालभत्र रहेका र्वपन्न र्वद्याथीहरूका िा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 मर्हिा र पजरूर् र्वद्याथीका िालग इझञ्जलनर्ररङ्ग अध्र्र्नका 
िालग पूर्य छात्रवझृत्तमा पढ्ने व्र्वस्था लमिाउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छज  । 

11. गाउँपालिका अनजदानका झशक्षकहरु र र्वद्यािर्कमयिारीिाई नेपाि सरकारिे वरृ्द्ध गरेको प्रलिशिको 
आधारमा पाररश्रलमकको व्र्वस्था गनजयको साथै पोशाक भत्ताको समेि व्र्वस्था गनय आवस्र्क वजेट 
व्र्वस्था गरेको छज । 

12. गौमजखी क्र्ाम्पस व्र्वस्थापनको लनझम्ि आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरेको छ । 

 

ि. स्वास््र् िथा पोर्र्ः 
१. झिमरुकबासीको स्वास््र् र झिमरुकको र्वकास बीि अन्र्ोन्र्ाझश्रि सम्बन्ध छ।स्वास््र् क्षेत्रमा 
भएका प्रगलििाई र्वकासका प्रमजख सूिकहरुको रुपमा लिइन्छ।र्वगिमा स्वास््र् क्षेत्रमा गररएका 
िगानी र ब्र्वस्थाहरुबाट उल्िेख्र् सर्ििा हालसि भएको छ । िसथय स्वास््र् नै धन हो भन्ने 
नारािाई साकार बनाउन स्वास््र् क्षेत्रमा ३ करोड 62 िाख 34 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको 
छज। 

२. ओखरकोट स्वास््र् िौकीिाई स्िरउन्नलि गरी १५ शैर्ाको अस्पिाि भवन लनमायर्को िालग 
र्सै आ.व.मा टेन्डर प्रर्क्रर्ा अझघ बढाइ लनमायर् कार्य सजरु गररनेछ ।  

३. स्वास्थ र समदृ्ध झिमरुकको िक्ष्र् हालसि गनय कोलभड -१९ को संक्रमर् रोकथाम, लनर्न्त्रर् 
र उपिारका िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज।  
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४. झिमरुक गाउँपालिकालभत्रका स्वास््र् सस्थाहरुबाट लबरामीहरुिाई लन:शजल्क उपिार गनय और्धी 
खररद र नागररक आरोग्र् केन्रबाट आर्जवेर्दक और्धी खररदका िालग रकम रु २५ िाख 
र्वलनर्ोजन गरेको छज। 

५. झिमरुक गाउँपालिकामा बसोबास गने ६० वर्य उमेर मालथका ज्रे्ष्ठ नागररकहरु र मर्हिा 
सामजदार्र्क स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुिाई प्रस्िार्वि नरेन्र गार्त्री आखँा अस्पिाि लबजजवारबाट 
आखँाको लन:शजल्क और्धी  उपिार र अप्रसेनका िालग रकम रु ५ िाख रकम लबलनर्ोजन गरेको 
छज।  

६. झिमरुक गाउँपालिकालभत्र रहेका एि.आई.लभ संक्रलमिहरुिाई समजदार्मा खजिेर सामाझजक 
र्क्रर्ाकिापमा सहभागी गराउन पोर्र् प्रोत्साहन कार्यक्रमका िालग आवश्र्क वजेट र्वलनर्ोजन 
गरेको छज। 

७. बाि िथा माि ृ झशशज स्वास््र् सेवाको लनरन्िरिा गरी पूर्यखोप र्दगोपना सजलनझिििा कार्म 
गररनेछ । पूर्य गभय जाँि र पूर्य संस्थागि प्रसजिी सेवा अलभबरृ्द्ध गरी झजरो होम डेलिभरी गराउन 
आवश्र्क वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज। 

८. झिमरुक गाउँपालिका लभत्र रहेका असहार् अशक्त गररव िथा र्वपन्न वगयको िागी लनशजल्क स्वास््र् 
र्वमा गररर्दने कार्यका िालग आवश्र्क वजेट व्र्वस्था गरेको छज । 

९. झिमरुक गाउँपालिका लभत्र सजझिकृि स्वास््र् संस्थाहरु र झजल्िा अस्पिािमा प्रसजलि सेवा लिन 
जाँदा र र्कँदा िाग्ने र्ािर्ाि खियमा नेपािसरकारिे र्दएको र्ािर्ाि खिय सजर्वधा मा थप रकम 
उपिव्ध कार्यका िालग आवश्र्क वजेट व्र्वस्था गरेको छज । 

 

छ. िैंलगक समानिा िथा सामाझजक समावेशीकरर् 

१. सामाझजक िथा आलथयक सशक्तीकरर्, घरेिज र्हंसा, िैंलगक र्हंसा, जािीर् भेदभाव, बािश्रम 
न्रू्नीकरर्, नेितृ्व र्वकास, सामाझजक सजरक्षा, ब्र्वसार्को र्वकास िथा जीवनउपर्ोगी सीप सम्बन्धी 
कार्यक्रमका िालग रकम  रु 31 िाख 54 हजार वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज। 

२. सामाझजक न्र्ार् िथा समावेशीकरर्िाई उच्ि प्राथलमकिा र्ददै पालिकाका क्षेत्रलभत्रका मर्हिा 
बािबालिका, दलिि, जनजािी, अपाङ्ग र बझन्ििीकरर्मा परेका र्वपन्न समजदार्को समाबेशी 
सहभालगिा सजलनझिििा गनय िथा सशक्तीकरर् गनय आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था लमिाएको छज।  

३.  “ झिमरुकको स्वालभमान, ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान ” भन्ने नाराकासाथ शजरु गररएको ज्रे्ष्ठ 
नागररक सम्मान कार्यक्रमका िालग आवश्र्क वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज। 

४. पालिकालभत्रका दजगयम क्षेत्रहरुमा बसोबास गने नागररकहरुिाई एर्ककृि घजम्िी झशर्वर संिािन 
गरी सेवा प्रवाह गनय आवश्र्क बजेट लमिाएको छ। 
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सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म पूवायधार र्वकास क्षते्रिर्य  प्रस्िार्वि कार्यक्रम एवं र्वलनर्ोझजि बजेट प्रस्िजि गनय अनजमलि िाहन्छज । 

पूवायधार र्वकास क्षेत्र 

भौलिक पूवायधारको र्वकास र्वना अन्र् क्षेत्रको र्वकासिे गलि लिन नसक्ने कज रािाई ध्र्ानमा राखी र्ािार्ाि 
पूवायधार, भवन आवास िथा सहरी र्वकास, उजाय, संिार िथा सूिना प्रलबलध, पजन लनमायर्, सम्पदा पूवायधार जस्िा  
र्वकासका पूवायधारिाई उच्ि प्राथलमकिामा राख्दै रु 10 करोड 29 िाख 07 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको 
छज । जजन कज ि वजेटको 19.35 प्रलिशि हजन आउछ ।  

 

क. र्ािार्ाि पूवायधार 

1. र्ािार्ाि पूवायधार अन्िगयि मोटरबाटाहरु लनमार्य, ममयि, स्िरउन्नलि घोरेटा, गोरेटा बाटाहरु 
लनमार्य, ममयि, स्िरउन्नलि, कजवे लनमायर् र िोिजङ्गे प जि लनमायर्का िालग  रु 6 करोड 13 
िाख 58 हजार र्वलनर्ोजन गरेको छज । र्ो कज ि वजेटको 11.54 प्रलिशि हो ।  

2. प्रदेश सरकारसँग समपजरक आर्ोजनाका रुपमा झिमरुक ररङरोडको लनमायर् र्ोजनाको िालग 
51 िाख, ढाँड गव्दी िजर्ारा मो बा  स्िरउन्नलि वडा नं. 7 का िालग 50 िाख , िौके 
कम्दिे मो बा स्िरउन्नलिका िालग 50 िाख, ढाँड बार्दकोट देउरािी मो बा स्िरउन्नलि 
वडा नं. 5,3,2 का िालग 50 िाख, ढाँड स्र्ाउलिघारी र्टमजरिौर र्दहाल्ना िजझदद मो बा 
स्िरउन्निी िालग 50 िाख, झिसाबाङ्ग वडा कार्ायिर् जाने मो बा स्िरउन्निीको िालग रु 
50 िाख रकमको व्र्वस्था गरेको छज ।  

3. र्वलभन्न क्षेत्रहरुसँग झिमरुक गाउँपालिकाबाट पूवायधार क्षेत्रमा म्र्ाझिङ गरी सािेदारी 
र्वकासका र्क्रर्ाकिाप अगालड वढाउने नीलि अनजरुप म्र्ाझिङ र्न्डको िालग रु ५० िाख 
रकमको व्र्वस्था गरेको छज ।  

4. झिमरुक गाउँपालिका लभत्रका सम्पूर्य मोटरवाटाहरुमा लनर्लमि र्ािार्ाि सञ्चािनका िालग 
ग्रालमर् सडक लनमायर् र स्िरोन् नलि िथा ममयि कार्यक्रमका िालग वडा नं.१ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 14 िाख 34 हजार ,वडा नं.२ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 4 िाख 95 हजार, वडा नं.३ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 11 िाख 54 हजार, वडा नं.४ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 14 िाख 5० हजार, वडा नं.५ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 6 िाख 40 हजार, वडा नं.६ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 17 िाख 39 हजार, वडा नं.७ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 14 िाख 79 हजार, वडा नं.८ अन्िगयिका 
मोटर वाटा ममयि िथा लनमायर्का िालग रु 10 िाख 70 वजेट र्वलनर्ोजन गरेको छज । 
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5. प्राथलमकिाको आधारमा छनोट भएका झिसावाङ, ढाडा र्पडाल्ने, वासाखोिा र साहजखजट्टा 
लसमििौर िोिजङ्गे प जिको लनमायर् कार्यिाई अगालड बढाउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गरेको छज ।  

ख. भवन, आवास िथा सहरी र्वकास 

1. कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृर्र् उपजहरुको सजरझक्षि भण्डारर् गरी उत्पार्दि वस्िज क्षिी 
हजनवाट रोकी कृर्कको आर्स्िरमा वरृ्द्ध गनयका िालग समपजरक र्ोजनाको रुपमा झिस्र्ान 
केन्र भवन लनमायर् कार्यको लनरन्िरिाको िालग रु 1 करोड 30 िाख र्वलनर्ोजन गरेको 
छज । 

2. नागररकहरुको सजरझक्षि आवासको हकिाई मध्र् नजर गदै पराि िथा खरको छाना भएको 
घर पररवारिाई जस्िापािाको छाना मजलन ल्र्ाउने गरी आ.व.207९/८० मा 200 वटा 
घर लनमायर् गनय क्रमागि कार्यक्रमको रुपमा र्स आ व को िालग रु ४० िाख र्वलनर्ोजन 
गरेको छज ।  

 

ग. उजाय  

1. उजाय क्षेत्रको र्वकासका िालग नर्वकरर्ीर् ऊजाय प्रर्वलधहरु (वार्ोग्र्ास, र्वधजिीर् ि जल्िो 
/सजधाररएको ि जल्िो /सौर्य उजाय) िगार्िका कामको िालग 8 िाख रकम र्वलनर्ोजन 
गररएको छ ।   

घ. सम्पदा पूवायधार 

झिमरुक गाउँपालिका लभत्रका सांस्कृलिक धालमयक ऐलिहालसक सम्पदाहरुको संरक्षर् 
र्वकास र थप संरिना लनमायर्का िालग सम्पदा पूवायधार क्षेत्रमा रु 7 िाख 47 हजार 
रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

ङ. संिार िथा सूिना प्रर्वलध 

संिार िथा सूिना प्रर्वलध क्षेत्रको र्वकासका िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउनको िालग 3 िाख 
रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज ।  
ओखरकोटमा नेपालि टेलिकमको टावर र्सै वर्य लनमायर् सम्पन्न गने गरर काम अझघ बढाइने छ 
।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म सजशासन िथा अन्िरसम्बझन्धि क्षेत्रिर्य  प्रस्िार्वि कार्यक्रम एवं र्वलनर्ोझजि बजेट प्रस्िजि गनय अनजमलि 
िाहन्छज ।  



 

 

18 झिमरुक गाउँपाझिकाको बजेट वक्तव्य,२०७९ 

झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

सजशासन िथा अन्िरसम्बझन्धि क्षेत्र 

शासन प्रर्ािी, प्रशासकीर् सजशासन, र्वत्तीर् सजशासन, कानजन िथा न्र्ार्, ि्र्ाङ्क प्रर्ािी, वािावरर् िथा 
जिवार्ज, मानव संशाधन र्वकास र र्वपद व्र्वस्थापन समेिका क्षेत्रिाई प्राथलमकिामा राखी वजेट र्वलनर्ोजन 
गररएको छ । र्स क्षेत्रको िालग कज ि रकम 1 करोड 85 िाख 49 हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज 
। र्ो कज ि वजेट रकमको 3.49 प्रलिशि रहेको छ ।   
क. शासन प्रर्ािी  

झिमरुक गाउँपालिका र जनिा लबिको सम्वन्ध र गाउँपालिकािे गरेका प्रलिवद्धिािाई जनिा समक्ष 
प्रत्र्ाभिू गराउने नीलि अनजरुप सेवा प्रवाह सम्वन्धी घजझम्ि झशर्वर कार्यक्रम, कमयिारी जनप्रलिलनलधहरुको 
क्षमिा र्वकास, टोि र्वकास संस्था गठन िथा क्षमिा र्वकास, सेवाग्रार्ह सन्िजष्ठी सवेक्षर् िगार्िका 
कार्यक्रमको िालग रु 10 िाख 74 हजार र्वलनर्ोजन गरेको छज ।  

 

ख. कानजन िथा न्र्ार् 

गाउँपालिकाको क्षेत्रालधकार लभत्र पने उजजरी लनवेदन सम्वन्धी न्र्ार्ीक लनरुपर् गनय जनप्रलिलनलध र 
कमयिारीको क्षमिा र्वकास सम्वन्धी िालिम, मेिलमिापकिाय छनौट िगार्िका कार्यक्रम संिािनका 
िालग रु 5 िाख वजेटको व्र्वस्था गरेको छज । 

ग. वािावरर् िथा जिवार्ज 
गाउँपालिकालभत्र रहेका सामजदार्र्क वन संरक्षर् गररने छ । सडक र्कनारमा अलिसो रोपी हररर्ािी 
प्रवद्धयन कार्य गररने छ। ठूिा पररर्ोजनाको लनमायर् वािावरर्ीर् परीक्षर् प्रर्ािीिाई कडाईकासाथ 
अविम्बन गररने छ । 

नाङ्गा डाडँामा र्िर्ज ि िथा र्वरुवा रोपर् कृर्र् बालिको संरक्षर् भन्न ेमजि नाराका साथ झिमरुक 
गाउँपलिका अन्िगयिका नाङ्गाडाँडामा र्िर्ज ि िथा अन्र् र्वरुवा रोपर् कार्यक्रम संिािन गररने छ 
जसको िालग रु 3 िाख रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । र्स कार्यक्रम अन्िगयि आगामी 5 बर्य लभत्र 
झिमरुक गाउँपालिकामा 20 हजार र्िर्ज ि िथा र्वरुवा रोप्ने िक्ष्र् राझखएको छ ।  

घ. ि्र्ांक प्रर्ािी 
पंझजकरर् सम्वन्धी ि्र्ांक व्र्वझस्थि गराउन ि्र्ांक प्रर्ालििाई र्वधजलिर् प्रर्ालिमा आवद्धिा गरी 
जनिाका पंझजकरर् सम्वन्धी सेवा प्रवाहिाई लछटो छररिो र सरि सजिभ पहजँि र्ोग्र् र गजर्स्िरीर् 
वनाउनका िालग र्वलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज।  

ङ. र्वपद व्र्वस्थापन 

र्वश्वब्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) र अन्र् महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोकथाम, लनर्न्त्रर् र उपिारका िालग लबपद व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन गरेको 
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छज । वर्ायर्ाममा हजने बाढी, पर्हरो, िट्याङ र सजख्खार्ाममा हजने आगिागी जस्िा सम्भार्वि जोझखमको 
पर्हिान गरी  नक्सांकन गनय लबपद प्रलिकार्य र्ोजना लनमायर् गरी सोको आधारमा राहाि िथा उद्दारको 
कार्यहरुिाई प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गररएको छ।   

ि. मानव संसाधन र्वकास 

1 झिमरुक गाउँपालिका लभत्रका कमयिारीहरुिाई क्षमिावान वनाई सोवाट गाउँपालिकािे प्रवाह गने सेवा 
प्रवाहमा थप सहज सरि वनाउनका िालग कमयिारीहरुिाई क्षमिा र्वकास सम्वन्धी िालिम र 
कमयिारीहरुिाई हरेक क्षते्रमा सकारात्मक सोिको र्वकास गराउन र्वलभन्न िालिम िथा कक्षा सञ्चािन 
गनय रु 5 िाख रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज । 

2 झिमरुक गाउँपालिकामा कार्यरि सबै रािसेवक कमयिारीको िालग संघीर् सरकारिे घोर्र्ा गरे 
वमोझजमको खाइपाइ आएको ििबमा १५ प्रलिशि ििव बरृ्द्ब गरेको छज । 

छ. कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक क्षेत्र 

र्स क्षेत्रको व्र्वस्थापनको िालग रु 9 करोड 77 िाख ९० हजार रकम र्वलनर्ोजन गरेको छज ।र्ो 
कज ि वजेट रकमको 18.38 प्रलिशि रहेको छ ।र्स क्षेत्र अन्िगयि कमयिारी ििव,िाडपवय खिय, 
पोशाक, स्थानीर् भत्ता, वैठक भत्ता, जोझखम भत्ता, र्र्ल्ड भत्ता, कमयिारी कल्र्ार् कोर्, पानी िथा लबजजिी, 
संिार महशजि, इन्धन, सवारी साधन ममयि, लबमा िथा नवीकरर् खिय, मसिन्द िथा कार्ायिर् सञ्चािन 
सामग्री, पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूिना प्रकाशन खिय, अनजगमन, मूल्र्ांकन खिय, घरभाडा, इन्टरनेट सेवा 
शजल्क, रोजगार सेवा केन्र सञ्चािन खिय, आर्ोजना पूवय र्वस्ििृ सभेक्षर्, परामशय सेवा, िािज प्रकृलिका 
सम्पूर्य कार्यक्रम िगार्िका उपक्षेत्र र्स क्षेत्रमा पदयछन ्। 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म मालथका क्षेत्रगि नीलि िथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नका िालग बजेट र्वलनर्ोजन र श्रोि व्र्वस्थापनको 
अनजमान  प्रस्िजि गने अनजमलि िाहन्छज ।  
अनजमालनि व्र्र् र स्रोि व्र्वस्थापन 
आगामी आलथयक वर्यका नीलि िथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय  रु. ५3 करोड 1७ िाख ६३ हजार रकम 
र्वलनर्ोजन गरेको छज । कज ि र्वलनर्ोझजि रकम मध्रे् िािज खियिर्य  रु. ३6 करोड 91 िाख 55 हजार 
अथायि ्69.42  प्रलिशि र पजजँीगि खियिर्य  16 करोड 26 िाख 8 हजार अथायि ्30.58 प्रलिशि रहेको 
छ । नेपाि सरकारबाट र्वर्र्गि कार्ायिर्को िालग प्राप्त सशिय अनजदानको रकम, र कृर्र् एकाइ िथा पशज 
एकाइको िालग प्राप्त सशिय  रकम र पदालधकारीहरुको सेवा सजर्वधा, कमयिारी ििव वरृ्द्ध, िािज प्रकृलिका 
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कार्यक्रम िािज खिय शीर्यकमा राझखएको हजँदा आगामी आ.व.२०७९÷०८० का िालग िािज खियको अंश केही 
बढी देझखन गएको हो ।  

 

 आगामी आलथयक वर्यका िालग अनजमान गररएको खिय व्र्होने स्रोि मध्रे् गि आ.व.को अल्र्ा ५० 
िाख, मािपोि, घरवहाि कर, वहाि र्वटौरी कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, सेवा शजल्क िथा र्वक्री, 
प्रशासलनक सेवा शजल्क र व्र्वसार् करवाट गाउँपालिकाको आन्िररक आम्दानी ४८ िाख ८4 हजार  
,मािपोि कार्ायिर्वाट रझजिेशन शजल्क वापि प्राप्त हजने रकम रु १० िाख, संघीर् सरकारवाट प्राप्त हजने 
राजश्व बाँडर्ाँटवाट रु ९ करोड ८३ िाख ५५ हजार, प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हजने राजश्व वाँडर्ाँटको रु 
6४ िाख ३५ हजार, संघीर् सरकारवाट समालनकरर् अनजदान ११ करोड ५२ िाख, शसिय अनजदान 21 
करोड १३ िाख, समपजरक अनजदान ६० िाख,  र्वशेर् अनजदान ७० िाख, प्रदेश सरकारवाट समालनकरर् 
अनजदान रु ६१ िाख ८९ हजार, शसिय अनजदान १ करोड ६० िाख, र्वरे्श अनजदान ६० िाख, समपजरक 
अनजदान १ करोड ५० िाख रहने अनजमान गरेको छज ।प्राथलमकिामा परेका सशियिर्य का आर्ोजनाहरु 
कार्ायन्वर्न गदै जाँदा स्रोि अपजग भएमा िािज आलथयक वर्यमा िैं नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारसँग अपजग 
स्रोिको माग गररनेछ।   

 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

र्स झिमरुक गाउँपालिकाका र्वलभन्न वडाहरुवाट  छनोट भई आएका र्वलभन्न र्वर्र्गि क्षेत्रसँग सम्वझन्धि 
र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु र्थासक्र् समेट्ने प्रर्ास गररएको छ । िी मध्रे् आम झिमरुक वासीका माग र 
िाहाना अनजसार वडावाट माग भएका पूवायधार र्वकासका आर्ोजनाहरुमा वढी रकम र्वलनर्ोजन  गरेको छज 
। र्स झिमरुक गाउँपालिकाका महत्वपूर्य सावयजलनक लनमायर्सँग सम्वझन्धि ठूिा आर्ोजनाहरु संघ िथा 
प्रदेश सरकारका आगामी नीलि िथा कार्यक्रममा समावेश गनय लसर्ाररस गरी पठाईने छ । आगामी आ.व.मा 
संिािन हजन ेआर्ोजनाहरुिाई अिै व्र्वझस्थि िथा नलिजामजखी वनाउनज अल्पकािीन र दीघयकािीन र्ोजना 
िजजयमा गरी सवैसँग समन्वर् र सहकार्य गरी गाउँपालिकाको लनधायररि िक्ष्र्मा पजग्न प्रर्ास गररने छ । 

प्रस्िजि बजेट िजजयमामा सहर्ोग गनजय हजने झिमरुक गाउँपालिकाका अध्र्क्षज्रू्,  प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृिज्रू्, 

राजस्व परामशय सलमलि, श्रोि अनजमान िथा बजेट सीमा लनधायरर् सलमलि,  बजेट िथा कार्यक्रम िजजयमा सलमलि 
िगार्ि र्वलभन्न र्वर्र्गि सलमलि, वडाध्र्क्षज्रू्हरु िगार्ि वडा सलमलिहरु, राजनैलिक दिका साथीहरु,   

रािसेवक कमयिारीहरु, नागररक समाज, बजर्िजीवी, पत्रकार लमत्र, सरकारी गैरसरकारी िथा सामजदार्र्क संस्थाहरु 
िगार्ि सम्पूर्य झिमरुकवासी जनिा साथै देश र्वदेशमा रहनज भएका आमाबजवा नेपािी र्ददीबर्हनी, दाजजभाइहरु 
सबैिाई हार्दयक धन्र्वाद ज्ञापन गदयछज ।  

/fhg}lts If]qdf xfdLn] P]ltxfl;s km8\sf] df/]sf 5f}+ . ;+ljwfg 3f]if0ff eO{ sfof{Gjogdf cfPkl5 nfdf] 

;dosf] ;+qmd0fsfnsf] cGTo eO{ d'n's /fhgLlts l:y/tftkm{ pGd'v ePsf] 5 . :yfgLo txsf] lgjf{rg 

eO{  लनवायझिि जनप्रलिलनलधहरुको पर्हिो कार्यकाि समालप्त सँगै दोस्रो कार्यकािको िालग पलन लनबायिन सम्पन्न 
भैसकेको छ । लनवियमान जनप्रलिलनलधज्रू्हरु झिमरुक गाउँपालिकाको सजशासन, र्वकास र समरृ्द्बको जग 



 

 

21 झिमरुक गाउँपाझिकाको बजेट वक्तव्य,२०७९ 

झिमरुक गाउँपाझिका ।  बजेट वक्तव्य 

बसाल्न पजर्ायउनजभएको र्ोगदानको उच्ि मजल्र्ाङ्कन गदै  उल्िेखलनर् िथा रिनात्मक कार्यका िालग हार्दयक 
धन्र्वाद व्र्क्त गदयछज । र्हाँहरुको रिनात्मक सल्िाह सजिाव िथा सहर्ोगको अपेक्षा गदै सोको अनजसरर् 
गरी लनरन्िरिा र्दने प्रलिवद्बिा व्र्क्त गदयछज ।  

अन्त्र्मा, गाउँपालिकाको र्वकास र सम्बरृ्द्धका िालग बजेट श्रोिको सजलनझिििा गररर्दने संझघर् नेपाि सरकार 
र िजझम्बनी प्रदेश सरकार िथा लनरन्िर सद्भाव र सहर्ोग पजर् र्ाउने आम नागरीक, जनप्रलिलनलध, राजनीलिक 
दि, रािसेवक कमयिारी, सजरक्षा लनकार्, करदािा, गाउँपालिकाको र्हि र समजन्निीमा कार्यरि सबै र्वकास 
सािेदार, सरकारी गैरसरकारी िथा सामजदार्र्क संस्थाहरु र सञ्चार जगिप्रलि  हार्दयक आभार व्र्क्त गदै 
बजेटको सर्ि कार्ायन्वर्नमा सबैको खजिा सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छज । 

धन्र्वाद ! 
प्रमोद पोख्रिे 
उपाध्र्क्ष िथा संर्ोजक  
बजेट िथा कार्यक्रम िजजयमा सलमलि  
झिमरुक गाउँपालिका, प्र्जठान      लमलि २०७९/०३/ १० गिे  


