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इन्द्रसरोवर  गाउँपातिका 
कुिखेानी, मकवानपरु 

 

 



 

सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

 

1. आजको  र्स बैठक िाई सम्बोधन गनि  पाउँदा मा  अत्र्न्द्ि ै गौरवातन्द्वि भएको छु |  

2. तवगि १ वर्ि दतेख  िामीि े र्स  गाउँपातिकाको नेतित्व सम्िाल्द ै आएको र  र्स तबचमा िामीिाई 

तवकास , साझेदारी  र सिकार्िमा सिर्ोग   गद ै आउनु भएका िाम्रा गाउँ पातिका  बासी िरुिाई 

धन्द्र्वाद ज्ञापन गदिछु | 

3. रातिर्िा, िोकिन्द्ि र अतधकारको  आन्द्दोिन मा  अगुवाई  गनुि हुने सबै  अग्रजिरुको र्ोगदान को 

सहृदर् दतेख स्मरण गद ै र्स  अतभर्ान मा  जीवन उत्सगि गनुि हुने  सतिद िरु  प्रति  िार्दिक श्रदान्द्जिी 

अपिण गदिछु | 

4. िाम्रो र्स स्थानीर् सरकारि ेगाउँपातिकाको  जािीर् , भातर्क, धार्मिक,साांस्कृतिक एबां भौगोतिक  

तवतवधिािाई आत्मसाथ गरर सामातजक एबां साांकृतिक समानिा र सतिष्णुिा मा  आधाररि भएर  

सद्भाव एबां सिकार्िको एकिा  िाई  मजबुि बनाउने नीति तिएको छ | 

5. त्र्सैगरर सामातजक न्द्र्ार् र समानिा कार्म  गरी सबैको समृति हुन ेनीति अविम्बन  गररनेछ | 

6. नेपािको सांतबधान िथा स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन, २०७४   िे प्राप्त  गरेको अतधकार िाई 

सुतनतिि गद ैसो को  प्रभाबकारी कार्िन्द्वर्नका  िातग  गाउँपातिका पूणि रुपमा प्रतिवि रिनेछ | 

 

सभाध्र्क्ष्र् मिोदर्, 

7. तवकास  र  समृतिको  प्रातप्त गने िर्ि  केतन्द्रि  भएर  िामीिे आ.व. २०७५/७६ को नीति,   कार्िक्रम 

िथा  बजेट   िर्ार गरेका छौं | 

8. अबको तवकास अनसुन्द्धान,सभेक्षण,मूल्र्ाांकनबाट प्राप्त िथर्ाांकको गतिरो अध्र्र्न र प्रमाणको 

आधारमा हुनेछ|ददगो तवकासको िक्ष्र् िातसि गनि र्स गाउँपातिकािे ददर्िकातिन िक्ष्र् सतिि प्रर्ोग 

मैिी(बािमैिी,जनमैिी,मतििामैिी, अपाांगमैिी,बृध्द बृध्दा मैिी,र्ुवामैिी आदद)तवकास र्ोजनाको 

खाका तनमािण गनिका िातग र्रधुरी सभके्षण र िथर्ाांकको आधारमा आगामी १० वर्िमा िातसि गन े

सूचक सतििको िक्ष्र् तनधािरण गनि गाउँपातिका प्रमुखको अध्र्क्षिा रिने गरर एक गाउँपातिका 

स्िरीर् तवज्ञ िथा प्रबुध्द समुि गठन र पररचािन गररनेछ| उक्त समुििे गाउँपातिकाको १०,२०र 
३० वर्े गुरुर्ोजना िर्ार गनेछ|गाउँपातिकाको वृिि वस्िुगि तववरण िर्ार गरर पातिकाको सवि 

र दवुिि पक्ष,सम्भाना र चुनौिीको िेखाजोखा,पतिचान,तवशे्लर्ण,क्षेिगि उद्दशे्र् र ददर्िकातिन िक्ष्र् 

सतिि समृध्द गाउँपातिकाको एउटा मित्वपूणि पार्श्ितचि(indrasarowar rural municipilty 

profile)  समेि तनमािण गररनेछ | 

9. उपिब्ध स्रोि र साधनको प्रभाबकारी ढांगिे उपर्ोग गरर तवकासको प्रतिर्ि सबै पातिका वासी िाई 

अनुभूि  हुने गरी कार्ािन्द्वर्न पक्षमा जोड ददइनेछ | 

10. िामीिे  कृतर्, उधोग,पर्िटन, उजाि, सूचना प्रतवतध, भौतिक पूवािधार र वस्िी तवकास िाई आर्थिक 

वृतिको सांवािक को रुपमा पतिचान  गरेका छौं  | साविजतनक, तनतज र सिकारी क्षेि को  सिकार्िमा 



तवकासका दक्रर्ाकिाप िरु  पररितक्षि हुनेछन |गाउँ पातिका  अन्द्िगििका सिकारी  सांस्था िरुको 

प्रवििन मा तवशेर् ध्र्ान ददईनेछ | 

11. आन्द्िररक स्रोि पररचािनमा वृति  गररनेछ | र्सका िातग  तवतभन्न क्षेििरुको पतिचान गरी सदक्रर् 

बनाईनेछ | 

12. सरकारी, तनजी र सांगरठि क्षिेिरु बाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी बैंक खािा मार्ि ि   हुने  व्यवस्था  

गररनेछ | 

 

सभाध्र्क्ष्र्  मिोदर्, 

13. कृतर् उत्पादकत्वमा वृति गरी आगामी १० वर्ि मा कृतर्को उत्पादन दोब्बर बनाउने   िक्ष्र्का साथ  

कृतर्िाई आधुतनकरण र  ब्र्बसार्ीकरण गररनेछ | 

14. भूतमको  उत्पादकत्व वृति गरी  कृतर्र्ोग्र् भूतमको  खतडडकरण र अनावश्र्क अतिक्रमण रोदकनेछ 

साथै भ-ूक्षर् न्द्र्ूनीकरणमा जोड ददईनेछ  | 

15. मुख्र् कृतर् उपज िथा  पशुपांक्षी जन्द्र् उत्पादनमा  आत्मतनभिर हुने  नीति अविम्बन गररनेछ | तनर्ािि 

र्ोग्र्  कृतर् उपजिरुको  खेति िाई प्रोत्सािन गररनेछ | 

16. आधुतनक प्रतवतधको प्रर्ोग गरी साना ससांचाई आर्ोजना िरुको  तनमािण  िथा  कार्ािन्द्वर्न  बाट 

गाउँ पातिका  तभिका कृतर् र्ोग्र्  जतमनमा  ससांचाई  सुतवधा  तवस्िार गररनेछ | 

17. सामुदातर्क बन, कबुतिर्िी बन िथा  तनतज बन िरुको सांरक्षण िथा तनर्मनका  कार्िक्रम िरु  

सांचािन गररनेछ  साथ ै आवश्र्किा अनुसार  बकृ्षारोपणिाई तवशेर् प्राथतमकिा साथ अगाडी 

बढाइनेछ | 

18. जिवार्ु पररवििन न्द्र्ूनीकरण िथा अनुकुिनका कार्िक्रम िरु सांचािन  गररनेछ | जैतवक तवतवधिाको 

सांरक्षण गररनेछ | 

19. स्थानीर्  वस्िु र सेवाको उत्पादन, गुणस्िर  र प्रतिस्पधाित्मक क्षमिामा वृति गररनेछ | 

20. तशक्षा  र स्वाथर्  सेवा प्रवािमा प्रभावकाररिा र गुणस्िरीर्िा कार्म गनि तवशेर्  कार्िक्रमिरु 

सांचािनमा  ल्र्ाईनेछ | 

21. पर्िटन पूवािधार तनमािण, प्रचार प्रसार र पर्िटक  अनकुुि सेवा सुतवधाको तवस्िार  गररनेछ साथ ै

इन्द्रसरोवर िाि िाई पर्िटक आवागमनको मुख्र् आधार मानी र्स क्षेिको समग्र तवकास र  तबस्िार 

जोड ददइनेछ | 

22. परम्परा, भार्ा, सांस्कृति  ररतिररवाज र  रिनसिन झल्काउने  स्थानीर्  साांकृतिक सम्पदा िरुको 

सांरक्षण र तवकास गररनेछ | 

23. आधारभूि तशक्षा िाई अतनवार्ि  गररनेछ िथा  तवद्यािर् छाड्ने प्रतवति िाई  तनरुत्सातिि  गनि 

तवशेर् कार्िक्रम  ल्र्ाईनेछ साथै  आवश्र्किा अनुसार  प्रारतम्भक बाि तवकास केन्द्र िरुको सांचािन 

र  दािा/अतभभावक िरु सांगको साझेदारीमा बािबातिका िरुिाई ददवा खाजाको ब्र्बस्थापन 

गररनेछ |  

24. इन्द्रसरोवर गाउँपातिका तभिका तवद्यािर् छोडरे बसेका,तवशेर्गरर तबबाि गरेर बसकेािरु िातग 

खुल्िा शाखा तबद्यािर्को रुपमा स्थापना गरर प्रातवतधक तशक्षा सतिि तशखरापूर सामुदातर्क 



तवद्यािर्सांग आवश्र्क सिकार्ि समन्द्वर् गरेर कतम्िमा एउटा वडाबाट सुरुवाि गररन ेिक्ष्र् तिईएको 

छ | 

25. "गुणस्िरीर् तशक्षा, आजको आवश्र्किा, बािबातिकाको भतबस्र्, इन्द्रसरोवरको उदशे्र् " भने्न मूि  

नारािाई  साकार  बनाउन  गाउँपातिका अन्द्िरगिका तवद्यािर्का  तशक्षक / तशतक्षका  िथा 

प्रारतम्भक बाि तवकास केन्द्रका सिजकिाि िरुिाई  आवश्र्किा अनुरुपको िातिमको ब्र्बस्थापन  

गररनेछ | 

26. ”स्वच्छ,स्वस्थ र आर्थिक समधृ्दीका िातग,बािमिैी गाउँपातिका तनमािण िाम्रो अतभर्ान|सबकै्षिेमा 

बािमिैी सांरचना,इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको पतििो पतिचान" भने्न मूि नारािाई साकार पानि 

बािमैिी स्थानीर् शासन र्ोर्णा कार्ितवतध २०७४ िाई पूणिरूपमा कार्ािन्द्वर् गद ैर्स इन्द्रसरोवर 

गाउँपातिकाको वडा न.४ र ५ र्ाखेििाई गि २०७५ साि जेठ २९ गिे बािमैिी वडा र्ोर्णा 

भएकोमा सम्बतन्द्धि वडािरुिाई िार्दिक धन्द्र्बाद व्यक्त गद ै आगामी ३ वर्ि तभि इन्द्रसरोवर 

गाउँपातिकािाई नै बािमैिी गाउँपातिका र्ोर्णा गनिको िातग तविीर् समानीकरण िर्ि बाट प्राप्त 

अनुदानको १०%(प्रतिसि)वजेट बािबातिका क्षेिमा तनधािररि ३९ वटा सूचकिरु पूरा गनि र 

बािमैिी वडा र्ोर्णा भएका वडािाई तनरन्द्िरिा ददन िगानी गररनेछ साथै गाउँपातिका र 

वडािरुमा बाि िगानी कोर्को स्थापना समेि गररनेछ | 

27.  बाि बातिका  िरुको  शारीररक,  मानतसक,  िथा बौतिक  सम्बेगात्मक  तबकासका िातग प्रत्र्ेक 

वडामा  एक /एक वटा  बाि उद्यान केन्द्र स्थापनाको   िातग अध्र्र्न अनुशन्द्धान  गरी कार्ािन्द्वर्नमा 

ल्र्ाईनेछ |    

28. प्रत्र्ेक तवद्यािर् िाई बािमैिी तबद्यािर् को  रुपमा तवकास गने गरी  तवद्यािर् सांरचना  तनमािणमा 

जोड  ददईनेछ िथा तवद्यािर् िि दतेख जीवन उपर्ोगी ब्र्बसातर्क र प्रातवतधक तशक्षािाई  

प्राथतमकिा ददईनेछ | 

29. गाउँ पातिका अन्द्िगििका  सम्पूणि  तवद्यािर्िरुको  बििमान  तबद्याथी :तशक्षक  अनुपािको अनुगमन 

िथा  तवशे्लर्ण गरी आवश्र्किाको आधारमा  पठनपाठन ब्र्बस्थापन  गररनेछ |   

30.  गाउँ पातिका  अन्द्िगििका  गाररब िथा जेिने्द्दार तवद्याथी िरुको  पतिचान  गरी उच्च तशक्षा एबां 

प्रातवतधक तशक्षा अध्र्र्नका  िातग आवश्र्क क्षािबृिी रकम उपिब्ध गराइनेछ |    

31.  गाउँपातिका तभिको कुनै एक तबद्यािर्िाई आवश्र्क सांरचना,ब्र्बस्थापन िगार्ि तवतवध 

तवर्र्को आधारमा नमुना तवद्यािर्को रुपमा अतर् साररने नीति तिईएको छ |   

32. आधारभूि स्वास्थर्सेवा िाई प्रभाबकारी बनाई गुणस्िरीर्िा कार्म गररनेछ | 

33. गभिविी मतििा तभतडर्ो एक्सरे िथा स्वास्थर् पररक्षण तसतवर एवां स्वास्थर्  तवमा उपचार सेवािाई 

आवश्र्क गृिकार्ि गरर अत्र्ाधुतनक प्रतवतध सतिि र्ुम्िी बस सेवा मार्ि ि प्रत्र्ेक वडामा मनमोिन 

सामुदातर्क अस्पिािसांग सिकार्ि समन्द्वर् गरी सांचािन गररनेछ|साथै र्स सम्बतन्द्ध प्रदशे सरकारसांग 

पतन समन्द्वर् र सिकार्ि गररनेछ | 

34. स्वास्थर् सांस्थािरुमा जेष्ठ नागररक िरुको उपचारमा  तवशेर् व्यवस्था  गररनेछ | 

35. सब ैगाउँपातिका वासीिरुको स्वास्थर् तबमा हुने गरी  स्वास्थर् तबमा कार्िक्रम िाई अतभर्ानको 

रुपमा तबस्िार  गररनेछ | 

36. पाँच वर्ि मुतनका बािबातिकािरुमा दखेा परेका कुपोर्णिाई न्द्र्ूनीकरण गनि तवशेर् कार्िक्रम 

ल्र्ाईनेछ | 



37. गि वर्ि दतेख मतििा स्वास्थर् स्वर्म् सेतवकािरुको कार्िको उच्च मूल्र्ाांकन गद ैआफ्नो तजम्मेवारी 

प्रति थप दक्रर्ाशीि भैरिनका िातग उत्पे्रररि बनाउन बैठक खाजा भिा वापि प्राप्त मातसक रकममा 

थप गद ैरु.१०००|-का दरिे ददद ैआएकोमा र्सिाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ |   

38. ”सबकैो ध्र्ान,जषे्ठ नागररकको सम्मान”भने्न मूि नाराका साथ गि वर्ि दतेख सांचािन गद ैआएको 

जेष्ठ नागररग स्वास्थर् पररक्षण एवां न्द्र्ानो कपडा तविरण कार्िक्रमिाई तनरन्द्िरिा ददईनेछ साथ ै जषे्ट 

नागररक िरु आपसी भेटर्ाट,  भिाकुसारी, छिर्ि इत्र्ादद  गनिका  तनतमि प्रत्र्ेक  वडा मा एक/ 

एक  वटा जेस्ठ नागररक भटेर्ाट केन्द्र स्थापना गररनेछ । 

39.  गाउँपातिका स्िरीर्  स्वास्थर्  नीति  िर्ार गरी कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाईनेछ |  

40. सब ै जनिािरु िाई स्वच्छ खानेपानी िथा सरसर्ाइ सवेा उपिब्ध गराईनेछ | मुिान सम्रक्षण, 

भूतमगि स्रोिको दोिन िाई  तनर्न्द्िण गररनेछ | आवश्र्किा अनसुारको तिफ्ट प्रतवतध र ठुिा 

खानेपानी आर्ोजना सांचािन गररनेछ | 

41. पे्रस स्विन्द्ििाको  सम्मान गद ैसबै दकतसमका सूचनािरु सबै समक्ष प्रसारण,प्रशाररि गनि गराउनको 

िातग पिकारीिा सीप प्रदान गनि गाउँपातिका तभिका र्ससांग सबतन्द्धि इच्छुक र्ूवािरुिाई 

आवश्र्क िातिम\प्रतशक्षण\गोष्ठी इत्र्ादद सन्द्चािनको िातग र्ससांग सम्बतन्द्धि सांर्सांस्थािरुसांग 

सिकार्ि समन्द्वर् गरर सांचािन गररनेछ |  

42. िोटि िथा बजार बाट तनस्कने र्ोिोरमैिा िाई सुरतछि ढांगिे ब्र्बस्थापन नगने सांचािक िाई 

कारवािीको दार्रामा ल्र्ाईनेछ | नदद, खोिा तडिमा र साविजतनक स्थिमा  र्ोिोर तबसजिन गन े 

िरुिाई  दतडडि गररनेछ | 

43. प्िातस्टक  झोिाको प्रर्ोग िाई तनरुत्सातिि  गद ै प्िातस्टक  झोिा मुक्त  स्थानीर् ििको  रुपमा 

र्स गाउँपतिकिाई  तवकास  गनि  आवश्र्क  कार्िनीति  अविम्बन  गररन े छ, साथै बैकतल्पक 

ब्र्बस्थाको िातग गैरप्िातस्टक झोिाको  प्रर्ोगमा  जोड ददईनेछ |    

44. रोजगारीका अवसरिरु सृजना गरी तवदशेमा  रोजगारीका िातग  जाने प्रतवति को अन्द्त्र्  गनि 

कार्िक्रम िरु सांचािन गररनछे | 

45. मतििा सशतक्तकरणका िातग तवशेर्  कार्िक्रम ल्र्ाईनछे | बािबातिका, मतििा, जेस्ठ नागररक, 

तवपन्न,  िोपोन्द्मुख  र समाज बाट पछी परेका  वगि, समुदार्को सामातजक सांरक्षण  गररनेछ | 

बिात्कार, र्ौनशोर्ण, मानब ओसार पसार र बेच तबखन िथा मतििा  तबरुि  हुने  सब ै प्रकारको  

सिांसाजन्द्र् कार्ििरु तनमुिि गररनेछ | 

46. समाजमा रिकेो तबकृति, तवसांगति र सामातजक कुरीति  िाई न्द्र्ूनीकरण गनि का तनतमि  तवशेर्  

ध्र्ान ददईनेछ  | 

47. गाउँपातिकाको समग्र खेिकुदको तवकास र तवस्िार जोड ददइनेछ उक्त  अतभर्ानको िातग प्रत्र्क 

वडामा खेि मैदान तनमािणका िातग प्रदशे सरकार   र केन्द्दीर्  सरकार सांग  समन्द्वर् गररन्द्छ साथ ै

गाउँपातिका स्िरीर्  "गाउँपातिका प्रमुख  रू्टबि  रसनांगतशि"  प्रतिर्ोतगिा  बार्र्िक रुपमा 

आर्ोजना  गररनेछ  | 

48. भ्रस्टाचार जन्द्र्  दक्रर्ाकिाप िाई तनरुत्सातिि गरी भ्रस्टाचार गने र गराउन े सबिैाई  दतडडि 

गररनेछ | 



49. र्ोजना िाई समर्ावतध तभिै सम्पन्न गनि र्ोजना कार्िन्द्वर्नका िातग कार्िर्ोजना बनाई नतिजा 

प्रातप्त िाई सुतनतिि  गररनछे | 

50. समार्ावतध  तभिै र्ोजना िरु सम्मपन्न गने िथा  र्ोजना कार्िन्द्वर्नमा  उत्कृस्ट हुन  सर्ि  एक 

वडा िाई  पुरस्कृि गररनेछ | 

51. तवपद ब्र्बस्थापनको  प्रवाभकारी ढांगिे कार्िन्द्वर्न गररनछे | 

52. सम्पूणि गुरठका जग्गािरु रैकरमा पररणि गनि प्रदशे सरकारसांग समन्द्वर् गरेर कार्िन्द्वर्न गन ेनीति 

तिएकोछ साथै छुट जग्गा दिाि र पून-नापी गरर साविजातनक,नीजी जग्गाको र्थाथि अतभिेखीकरण 

गनि प्रदशे र सांर्ीर् सरकारसांग आवश्र्क पिि िथा समन्द्वर् गरेर अतर् बढ्ने नीति तिएकोछ | 

53. भूकम्प बाट प्रभातवि व्यतक्त िरुको तनतज आवास पुनतनमािण कार्ििाई सरि र सिज ढांगिे  

कार्ािन्द्वर्न  गनि तवशेर् जोड  ददईनेछ | 

54. "र्रको र्ोिोर र्रम ै" नीति िाई अविम्बन  गररनेछ  र र्ोिोर उठाउन आउँदा माि बातिर तनकाल्न े

व्यबस्थाको  सुरुवाि गररनेछ | 

55. सिेमिे डाँडा मा रिकेो  'मदन भडडारी र्ाखिे मिैी पाकि ' िाई  राजनीतिको उद्गम स्थिको रुपमा 

पतिचान गद ैसो क्षेिको तवकास र तवस्िारमा  तवशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ | 

56. सडक िथा साविजतनक जग्गा अतिक्रमण िाई तनरुत्सातिि  िथा अन्द्ि गररनेछ | 

57. ग्रातमण तवधुिीकरणको िातग तवशेर् र्ोजना अतर् साररनेछ |  

58. गाउँ पातिकाका  केति तवशेर् स्थान िरुमा सौर्ि उजाि कार्िक्रम  मार्ि ि सोिार प्र्ानि र बति 

जडान गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईनछे |   

59. शातन्द्ि सुरक्षाको अनुभूति ददिाउन सरकारमा पहुच नभएका तवतवन्न िररकािे अन्द्र्ार्मा परेका 

मतििा,दतिि,अपाांग भएका व्यतक्तिरु िगार्ि तवतभन्न वगि,समुदार्िरुिाई आवश्र्किा अनसुार 

जनसम्पकि  एवां काननुी सिार्िा अतधकारी तनर्ुतक्त गनि प्रदशे िथा सांर्ीर् सरकारसांग आवश्र्क पिि 

गररनेछ | 

60. माछा पािन कार्िक्रम प्रवििन गररेनेछ साथै कुिेखानीको माछाको बजार व्यबस्थापनको िातग 

उतचि वजेटको ब्र्वस्था गररनेछ । 

61. पातिका  तभिका सबै क्षेि  समेट्ने चक्रपथ तनमािणको  गुरुर्ोजना िर्ार पाररनेछ  साथै  वार्ह्ि 

आवागमनका सडक सांजाि  सिांक रोड तवस्िारका िातग आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ | 

62. स्थानीर् िि सांचािन  ऐन, २०७४  िे  तनर्दिष्ट गरे अनुरुपको  स्थानीर् स्िरका  मुिा  िथा 

गुनासो िरुको  सनुुवाई  गररनुका साथै  न्द्र्ातर्क सतमति मार्ि ि  प्रभाबकारी ढांग बाट न्द्र्ार् 

सम्पादन  गररनेछ |    

63. पर्िटकीर् क्षेिमा रिकेो अव्यवतस्थि सवारी पार्किं ङ क्षेि िाई सुव्यवतस्थि गनि आवश्र्क कार्िक्रम 

अगाडी  बढाईनेछ |   

64.  स्थानीर् सरकार सांचािन  २०७४ िे तनर्दिष्ट गरे बमोतजम  तमति २०७५ श्रावन १  गिे  दतेख 

अतनवार्ि रुपमा एकीकृि सम्पति कर  िाग ुगररनेछ | 



65.  गाउँ पातिका  तभि तनमािण हुने नर्ा भवन िरु  अतनवार्ि रुपमा गाउँ पातिका बाट  नक्सा पास  

गराई माि तनमािण गने नीति िागु गररनेछ साथ ै पतििे  तनमािण भईसकेका  भवन िरुको िकमा 

प्रमाणीकरण गनुि पने ब्र्बस्था अनुरुप अतधकिम  १  वर्िको समर्ावतध िोदकने छ |     

66. गाउँपातिका  गौरबको  र्ोजनाको रुपमा र्स बर्ि कतम्िमा  पाँच वटा  र्ोजना छनौट गरी 

सांचािनमा ल्र्ाईनेछ , सो अन्द्िगिि तनम्न र्ोजना िरु  रिने छन् |   

क) वडा नां १  माखुिमा अवतस्थि इन्द्रसरोवर िाि तबचमा रिकेो डाँडािाई  तबशेर्  दकतसमको 

आकर्िक र धार्मिक एबां िनाब ब्र्बस्थापन क्षेिको  रुपमा  तवकास  गररनेछ | 

ख) वडा नां. २  कुिेखानीमा रिकेो कृतर् िथा पशु जन्द्र् क्षेि िाई व्यवसार्ीकरण  गरी  नमुना  

क्षेिको  रुपमा  तवकास गररनेछ |   

ग) वडा नां. ३ तसस्नरेी झाङ्गि छापमा रिकेो  प्राकृतिक  पानीको स्रोि को  क्षेिमा  प्राकृतिक 

पौडी पोखरी तनमािण  गरी आन्द्िररक िथा बार्ह्ि  पर्िटनिाई  प्रवधिन गररनेछ |    

र्) वडा नां.  ४, र्ाखेिको कातिका मा.तव. मा  कृतर् प्रातवतधक कक्षा सांचािनमा ल्र्ाईनछे |   

ङ) वडा नां  ५,र्ाखेिको  किा, सांस्कृति र पर्िटन प्रवििन  आर्थिक सम्वृति का िातग  िोम स्टे  

कार्िक्रम सांचािन मा ल्र्ाईनछे | 

 

67. १८ वर्ि अतर् ट्रर्ाक जोडकेो िटेौडा कुिेखानी र्ाखेि हुमाने र्पीङ काठमाडडौ सडकिाई कािोपिे 

गनि प्रदशे िथा सांर्ीर् सरकार समक्ष आवश्र्क पिि गररनेछ | 

68. ४० वर्ि पतििे ट्रर्ाक जोडकेो कुिेखानी किांकी माखुि बज्रबारािी कुन्द्छाि तिभुवन राजपथ जोड्न े

सडक अतििेसम्म जस्िाका िस्िै रिकेोिे आवश्र्क स्िरउन्नति िथा कािोपिेको िातग प्रदसे र सांर्ीर् 

सरकारसांग तवशेर् पिि गररनेछ | 

69. कुिेखानी तसस्नरेी काठमान्द्डौ सडक मदन भडडारी मागि स्िरउन्नतिको क्रममा रिकेोिाई र्थातशघ्र 

तछटो कार्ि सम्पन्न गनि गराउनको िातग सम्बतन्द्धि तनकार्मा आवश्र्क पिि गररने छ | 

70. र्ाखेि मिािक्ष्मी दोभान चखेि मािातिथि काठमान्द्डौ सडक ट्रर्ाक जोडी िाि केति सान मझौिा 

सवारीसाधनिरु सांचािनमा रिकेो र मकवानपुरको भाग डी.पी.आर.समेि िर्ारी भसैकेकोि े

स्िरउन्नति िथा कािोपिेको िातग प्रदशे र सतर्र् सरकार समक्ष तवशेर् पिि गररनेछ | 

71. गाउँपातिकािे तवगिमा सांचािन गरेको क्रमाङगि र्ोजनािरुिाई तनरन्द्िरिा दीईनेछ | 

72. ”इन्द्रसरोवर वर्ि सम्मान”गाउँपातिका क्षेिमा स्थार्ी वसोवास भएका व्यतक्तत्व मध्र्ेबाट 

तवज्ञान,किा,सातित्र्,तसप र पेसागि क्षेिमा उल्िेख्र् र्ोगदान पुर्ािउने व्यतक्त पतिचान गरर कुन ै

एकजनािाई वार्र्िक रुपमा इन्द्रसरोवर वर्ि सम्मानको रुपमा सम्मातनि गररनेछ | 

 

सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

उपरोक्त  नीति िथा कार्िक्रम िरु कार्ािन्द्वर्न गनिका िातग  आगामी  आर्थिक बर्ि  २०७५/७६ मा 

उल्िेतखि  क्षेििरुमा िपतशि बमोतजमको  प्रक्षेतपि आर् र व्यर् अनुमान  पेश गने अनुमति चािन्द्छु |      



१) आर् िर्ि  : 

क) सांतर्र्  सरकारबाट प्राप्त अनदुानः (रु िजारमा ) 

तविीर् समानीकरण अनुदान  ६०००० (छ करोड ) 

सशिि अनुदान    ६८७००(छ करोड सिातस  िाख ) 

राजस्व बाांडर्ाांड   ४२९२८( चार करोड उन्निीस िाख अठाइस िजार ) 

 जम्मा     १७१६२८( सि करोड सोह्र िाख  अठाईस  िजार माि ) 

 

ख) प्रदशे सरकार बाट प्राप्त  अनदुान: (रु  िजारमा ) 

तविीर् समानीकरण अनुदान  ७६६४(छैििर िाख चौसठी िजार ) 

सशिि अनुदान    १५६००(एक करोड छपन्न िाख ) 

जम्मा     २३२६४  ( दईु करोड बिीस िाख चौसठी िजार ) 

 

ग) आन्द्िररक आर् बाट प्राप्त : १०१२५ (एक करोड एक िाख पच्चीस िजार ) 

र्) राजस्व बाांडर्ाांड बाट प्राप्त :८०००(असी िाख माि ) 

ङ) अन्द्र् आर् : 

बाँदक  सांतचि कोर् मौज्दाि  : ५००० (पचास िाख ) 

सामातजक सरुक्षा  भिा  : २१०००(दईु करोड दस िाख ) 

सडक बोडि बाट  प्राप्त   : २००(दईु िाख) 

जनसिभातगिा    :५०० (पाँच िाख) 

LGCDP  बाट प्राप्त   :१२००(बाह्र िाख ) 

जम्मा     २७९००(दईु करोड उनासी िाख  ) 

कुि आर् : २४०९१७ (चौतबस करोड नौ िाख सि िजार ) 

 

२) व्यर् िर्ि : 
खचि  शीर्िक  आन्द्िररक स्रोि   सांतर्र् िथा  प्रादेतशक अनदुान  

चािु खचि   ४०००(चातिस िाख) १३६६५०(िेह्र   करोड छैसट्ठी  िाख  पचास िजार ) 

जम्मा    १४०६५० (चौध करोड  छ िाख  पचास  िजार "सशिि अनदुान समिे ") 

 

पँुजीगि  खचि   २५०० (पच्चीस िाख ) ९७७६७ (नौ  करोड सिििर  िाख  सत्सठी  िजार )  

जम्मा    १००२६७ (दस करोड दईु िाख सिसट्ठी िजार ) 

             

कुि  खचि जम्मा  :२४०९१७ (चौतबस करोड नौ िाख सि िजार )  

 

 



अन्द्िमा, 

"सुखी नपेािी,समधृ्द नपेाि" भन्न े मिू भावनािाई मनन गद ै आर्थिक वर्ि २०७५\०७६ को नीति िथा 

कार्िक्रम िर्ार पाररएको छ |र्सको सशक्त कार्िन्द्वर्नको िातग प्रवि इच्छा शतक्त,भ्रष्टाचार तवरुध्दको कठोर 

कदम,बेरोजगारीको अन्द्त्र्,उत्पादक शतक्तमा उच्चिम तवकास,सब ै दकतसमको तवभेदको अन्द्त्र्,सकारात्मक 

सोचाईको तवकास र समृध्दी िातसि गरर सब ैगाउँपातिका वासीको तशर उच्च बनाएर समाजवादउन्द्मुख बाटो 

अांगाल्ने तवर्श्ास तिएकोछु | 
 

  र्ो बजेट  िजुिमा गदाि  मागि तनदशेन गनुि हुने गाउँ पातिकाका अध्र्क्ष ज्र्ू प्रति  िार्दिक आभार प्रकट गदिछु 

साथै  र्स बजेट तनमािणमा सिर्ोग र सुझाब ददनु हुने  तवर्र्गि सतमतिका पदातधकारी  , तनतज  क्षेि, 

नागररक समाज, गाउँपातिकाका सम्पूणि कमिचारीिरु, तबर्र्गि शाखाका सांर्ोजक ज्र्ू िरु िथा  गाउँ 

कार्िपातिकाका  सम्पूणि सदस्र् ज्र्ू िरुिाई समेि िार्दिक धन्द्र्बाद ज्ञापन  गद ै र्ो बजटे कार्ािन्द्वर्नमा सबकैो  

पूणि सिर्ोग  रिने अपेक्षा गरेको छु |  

!!! धन्द्र्वाद!!!! 

उमा  कुमारी िामा 

उपाध्र्क्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँ पातिका  

कुिेखानी मकवानपुर 

प्रदशे नां. ३, नेपाि    


