
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री उमा कुमारी िामाज्यू द्वारा प्रस्ततु 
आ.व.२०78/079 को बार्षिक बजेट वक्तब्य 

                           

सभाका सभाध्यक्षज्यू  ,       

सभाका सदस्यज्यूहरु,  

कायाििय प्रमखु एवं कमिचारी लमत्रहरु, 

पत्रकार साथीहरु र 

अन्द्य उपस्स्थत महानभुावहरु । 

 
नेपािको संर्वधानिे गरेको संघीय कानूनी व्यवस्था अनरुुप आज  म इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयतिे यस सम्मालनत सभा समक्ष आ.व. ०७८/०७९ को 
वजेट प्रस्ततु गनि यस सम्मालनत सभामा उपस्स्थत भएकी छु । 

सविप्रथमतः यो देश र जनतािाई स्वतन्द्त्र र साविभतमसा ा सम्प बन बनाउन र्वलभ बन 
कािखण्डमा गररएका ऐलतहालसक संघषि तथा आन्द्दोिनमा शहादत प्राप्त गनुि हनु ेसम्पूर्ि 
ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु ।साथै इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिकामा न्द्यायपूर्ि समाज लनमािर् र समव्द्वको मागिमा एकताबद्द रहेका सम्पूर्ि 
इन्द्रसरोवरबासी र इन्द्रसरोवर का आदरर्ीय अग्रज राजनीलतक नेतत््व प्रलत उच्च सम्मान 
प्रकट गनि चाहन्द्छु । 

यस इन्द्रसरोवर  गाउँकायिपालिकािे संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग नेपाि को 
संलबधान अनसुार सहअस्स्तत्व, समन्द्वय र सहकायिमा रही समद््द इन्द्रसरोवर  गाउँपालिका 
लनमािर्का िालग दीघिकािीन सोचका साथ अगाडी बर्ि रहेको जानकारी गराउन चाहन्द्छु 
। २०६८ सािको जन गर्ना अनसुार १३,८९१ (परुुष ६,५९१ र मर्हिा ७,३००) 

जनसंख्या रहेको यस गाउँपालिका ९७.३ वगि र्किोलमटर के्षत्रफिमा फैलिएर रहेको छ 
। प्रलत वगि र्क.मी. १४२.४ जनघनत्व रहेको यस गाउँपालिकामा ऐलतहालसक मानव 
लनलमित इन्द्रसरोवर ताि, भािेश्वर महादेव, गपेु्तश्वर गफुा, िामवगरमा अवस्स्थत नाट्यश्वरी 
महादेव मस्न्द्दर, धानेश्वर धनिक्ष्मी मस्न्द्दर, खानीखेतमा अवस्स्थत पञ्चकन्द्या देवी मस्न्द्दर, 



र्कटेनी स्स्थत सरस्वती मस्न्द्दर, िणु्डपु छ्योलिग गमु्वा, धेचीन गमु्वा महाङ्कािथान, सकुतरा 
िणु्डपु छयतलनग गमु्वा, लसस्नेरी स्स्थत ज्यागतेर छ्योलिग गमु्बा, पञ्चकन्द्या देवी मस्न्द्दर, 

हमुाने डाँडा दृष्याविोकन गने ठाँउ, भैरवनाथ मस्न्द्दर, सिेमिे डाँडाँ, परुानो खकि , डाँडाखेि 
पतवा, जातीपोखरी, राकसखोिाको मानेडाँडा, महागकाि मस्न्द्दर, िक्ष्मीनारायर् मस्न्द्दर 
लसम्िाग, शके्तश्वर मस्न्द्दर वज्रमाठ, ओखरडाँडा चैत्य र स्शकारी गाँउ, छडधार िगायतका 
ऐलतहालसक तथा धालमिक ठाँउहरु रहेका छन ्।त्यस्तै आजादेश्वर मस्न्द्दर लसस्नेरी, िंकाधामी 
अदवुावारी, सनु्द्दरीदेवी ठुिोटार, कािीदेवी बल्छी भन्द्ज्याग, सेतीदेवी दम्की, नारायर्थान 
मस्न्द्दर टेकर आवद स्थानहरु पलन धालमिक र्हसाविे महत्वपरु्ि रहेका छन ्। हाि यस 
गाँउपालिका के्षत्रमा र्वलभ बन पाकि हरु जस्तै शान्द्ती बगैचा बार्टका कुिेखानी वडा नं.२,  
र्पस्ननक स्पट कुिेखानी वडा नं.२, आउटिेट रहेको स्थान, कास्शचतर फाखेि वडा नं.४ 
र र्पस्ननक स्पट माखुि वडा नं.१ रहेका छन ्। आगामी वषिहरुमा यस क्षेत्रको र्वकासका 
िालग अझै अध्ययन अनसुन्द्धान गरी ग्रामीर् पयिटन प्रबदिन गनि सर्कन े देस्खन्द्छ र 
आन्द्तररक तथा बाह्य पयिटकहरुिाई लभत्र्याई प्रशस्त आय आजिन बिाउन सनन े
अवसरहरु पलन रहेको छ ।  

 यस गाउँपालिकामा र्वशेष गरी वतद्ध र र्हन्द्दू धमािवािम्वीहरु र तामाङ्ग/िामा, 
मगर, व्राह्मर्, के्षत्री र नवेार जालतको बसोबास रहनकुा साथै तामाग जालतको वाहलु्यता 
रहेको पाइन्द्छ । यहाँका नागररकहरुिे क्र्ष, पशपुािन र व्यापारिाई मखु्य पेशाको 
रुपमा अंगाल्दै आएका छन ्। काठमाडउ उपत्यकावाट कररव ४० र्क.लम. नस्जक रहेकोिे 
यस गाउँपालिकाको आलथिक सामास्जक र्वकासमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 
यहाँ उत्पादन हनु े क्र्षजन्द्य तथा पशजुन्द्य उपजहरु सोही बजार के्षत्रमा विी खपत र 
र्वक्री हनु े गरेको छ । भतगोलिक रुपमा मध्यम स्तरीय पहाडी धराति रहेको यस 
के्षत्रमा मानव वसोबास र पयिटन व्यवसायको िालग अलत उपयकु्त स्थानहरु रहेका छन ्। 
नवगवठत गाउँपालिका भएकोिे यसिाई एक सक्षम गाउँपालिकाको रुपमा स्थापना गने 
चनुतलत समग्र गाउँवासी तथा सरकारी र गैरसरकारी लनकायहरुको काँधमा आई परेको छ 
। यहाँ भएका सम्भावनाहरुिाई अवसरमा पररर्त गनि र यहाँ रहेका समस्याहरुको 
न्द्यूनीकरर् गने क्रममा सही नीलतको पर्हचान गरी नीलतको अविम्बनका साथै योजनावद्ध 
र्वकास गनुि पने आजको आवश्यकता रहेको छ । 



 

 सभाध्यक्षज्यू , सभाका सदस्य ज्यूहरु      

यसै क्रममा अव म चािू आ.व ०७7/७8 को कायिक्रममा समावेश भएका केर्ह मखु्य 
उपिस्ब्ध प्रस्ततु गनि चाहन्द्छु  

1_ संस्घय समपरुक अनदुानबाट खड्ब ुसकुतरा नयाँगाउँ कािापानी सडक, प्रदेश समपरुक 
अनदुानबाट सकुतरा स्ल्याब कल्भटि कन्द्सट्रनसन लनमािर् कायिको अस्न्द्तम चरर्मा र 
टारपचु्छर गाउँपालिकाको कायािियसम्म वाइपास सडक लनमािर् कायिको अस्न्द्तम 
चरर्मा रहेको छ । 

2_ प्रदेश सरकार पूवािधार साझेदारी र्वकास कायिक्रमबाट हेलभको खेिमैदान र लसस्नेरी 
फाखेि सडकको स्तर उ बनती कायि कररब सम्म बन हनुे अवस्थामा रहेको छ । 

3_ संघीय स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम अन्द्तगित बज्रमाठ स्शकारी गाउँ 
सडक लनमािर् कायि सम्प बन हनुे अवस्थामा छ। कफ्िेनी खानपेानी अधरुो लिफ्टीग 
खानेपानी योजनाको केही कायि सम्प बन भएको छ ।साथै, गाउँपालिकाको आफ्नो श्रोत 
र स्जल्िा समन्द्वय सलमलतको समपरुक अनदुानमा वडा नं. ४ र ५ को कायाििय र 
चन्द्रगिी स्वास््य चतर्कको कायििय भवन लनमािर् कायिको अस्न्द्तम चरर्मा रहेको छ 
। 

4_ गाउँपालिकाको कायािियसम्म आउन सहजताको िालग स्ल्याब ििान सम्प बन 
भइसकेको छ । यस्तै सलुिकोट सडक, रामचन्द्र भञ्जाग सडक, फाखेि पाकि  जान े
सडक, काप्राग सडक, राममस्न्द्दर सडक, नाङ्गेपाखा सडक, शेरा सवािङ्ग सडक, माखुि 
स्ल्याब ििान, वडा कायाििय ममित, स्वास््य चतर्क ममित, पतवा दि व्यवस्थापन, र्कटनी 
खानेपानी, तोरीस्वरा खानेपानी, राकसखोिा सामदुार्यक भवन, गाउँपालिका जाने सडक, 

छापखोररया खोपकेन्द्र, खहरे लनयन्द्त्रर्, आजादेश्वर मस्न्द्दर, राधाक्ष्र् मस्न्द्दर, 

िक्ष्मीनारायर् मस्न्द्दर, खेिकुद मैदान, वडा नं १ सानोमाखुि मा स्वास््य इकाइ भवन, 
फाखेिचतर खेिमैदान, पाप्िीभञ्जयाग खेिमैदान जस्ता पूवािधारका कायिक्रम सम्प बन 
भएका छन ्। 



5_ कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को प्रभावबाट हािसम्म र्वद्याियहरु बन्द्द रहेका 
छन।्र्वद्यािय भनाि अलभयान शरुु भएको छ।सबै र्वद्याियहरुमा वदवा खाजा 
कायिक्रम, केही र्वद्याियमा सोिार ब्याकअपको व्यवस्था गररएको छ। र्कशोरीहरुको 
स्वास््य अवस्थािाई ध्यानमा राखी स्यालनटारी प्याड र्वतरर् गररएको छ ।साथैं 
कालिदेवी माध्यलमक र्वद्याियमा र्वज्ञान प्रयोगशािाको व्यवस्था गने कायि सम्प बन 
भएको छ।रुपादेवी माध्यालमक र्वद्याियमा शैस्क्षक सामाग्री प्रयोगशािा लनमािर् 
भइरहेको छ।भैरव आधारभतू र्वद्याियमा र्वज्ञान प्रयोगशािा र ICT ल्याब स्थापना 
भएको छ।कालिका माध्यालमक र्वद्याियमा माध्यलमक पसु्तकािय स्थापना भएको 
छ।सबै र्वद्याियहरुमा खेिकुद सामाग्री र कोलभड १९ को संक्रमर् रोकथाम र 
लनयन्द्त्रर्का िालग स्वास््य सामाग्री र्वतरर् गररएको छ। 

6_ साविजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ५ वटै वडामा सोिार ब्याकअप (प्यान 
सर्हत) जडान गरी र्वद्यतुीय कारर्बाट हनु े र्ििा ससु्ती घटाउन प्रयास गरीएको छ 
।साथै, वडा सस्चव र अन्द्य कमिचारीिाई सामास्जक सरुक्षा र पस्ञ्जकरर् सम्बस्न्द्ध 
अलभमखुीकरर् कायिक्रम सम्प बन भएको छ । 

7_ कोलभड १९ को संक्रमर्को अवस्थािाई मध्यनजर गरी यसबाट पनि सनन ेस्वास््य 
संकटिाई रोननका िालग अस्नसजन लसलिन्द्डर सर्हतको १० बेडको अस्थायी कोलभड 
अस्पताि तथा आइसोिेशन केन्द्रको व्यवस्था गररएको छ। यसबाट पने जोस्खम 
न्द्यूलनकरर्का िालग सबै स्वास््य संस्थािाई १-१ अस्नसजन लसलिन्द्डर, आवश्यक पने 
मास्क इन्द्फारेड थमािलमटर, र्पर्पई सेट, हेन्द्ड स्यालनटाईजर, साबनु जस्ता न्द्यूनतम श्रोत 
साधनको प्रबन्द्ध गररएको छ । प्रत्यक स्वास््य चतकीहरुमा र र्वरामी भएको 
स्थानहरुमा आवश्यकता अनसुार एस्न्द्टजेन परीक्षर् गने कायि भइरहेको छ।  

8_ क्र्ष कायिक्रम अन्द्तगित माटो पररक्षर् स्शर्वर सञ्चािन, क्र्ष चनु, दाँते ओखरको 
र्वरुवा, हाइटेक टनिे, फिामे टनेि, ७ एच.पी को लमलनर्टिर, इिेस्नट्रक पम्प, 

प्रागगाररक मि, उ बनत जातको तरकारीको र्वउ र उ बनत जातको मकैको र्वउ 
र्वतरर् जस्ता कायि सम्प बन गररयो साथै एक घर एक फिफूि र्वरुवा र्वतरर् 
कायिक्रम यही आलथिक वषिमा सम्प बन गररने भएको छ भने पश ुकायिक्रम अन्द्तगित 
गोठ सधुार, घाँसको लबउ र्वतरर्,उ बनत जातको वोयर वोका र्वतरर्,पश ुर्वमा अनदुान 



कायिक्रम, वाख्रा पािन अनदुान कायिक्रम, क्लतम गभािधारर् कायिक्रम सम्प बन गररएको 
छ । 

9_ स्थानीय सरकारिाई प्राप्त भएको अपागंता भएका व्यस्क्तहरुको पररचयपत्र र्वतरर् गने 
कायि यसै वषिदेखी सञ्चािन गररएको छ।र्वपद् प्रभार्वतहरुिाई आलथिक राहत सहयोग 
स्वरुप उपिब्ध गराइएको छ।गररवी लनवारर् तथा उद्यम र्वकास कायिक्रम अन्द्तगित 
सीप र्वकास तालिम सञ्चािन गरी व्यवशाय सञ्चािन गनिका िालग सक्षम भएका 
छन।्प्रधानमन्द्त्री रोजगार कायिक्रम अन्द्तगित यस वषिमा २९ वटा योजना सम्प बन 
भइसकेका छन भन े एउटा योजना सञ्चािनमा रहेको छ।यस कायिक्रम अन्द्तगित 
१२७ गाउँवासीिे रोजगार प्राप्त गरेका छन।् 

10_ समग्रमा मालथका र्क्रयाकिाप सञ्चािन गनि यस आलथिक वषि कोलभडका कारर् सखुद् 
रहेन ।कोलभड १९ को सक्रमर्िे गाउँपालिका पलन अछुतो रहन सकेन।केही 
नागररकहरु गाउँपालिका भन्द्दा वार्हर मत््य ु भएको छ।मत्कहरु प्रलत हावदिक 
श्रद्दान्द्जिी व्यक्त गनि चाहन्द्छु साथै पररवारजनमा गर्हरो समवेदना अपिर् गदिछु । 
कोरोना भाइरस ( कोलभड - १९) को  प्रभावको बाबजतु पलन िक्ष्य अनरुुपका 
र्वकासका लनमािर्का अलधकाशं कायिहरु भन ेसम्प बन भएका छन।्  

 

 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरु,        

यसै क्रममा अव म आगामी आलथिक वषि ०७८/०७9 को बजेटका उदे्वश्य तथा 
प्राथालमकताहरु प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्द्छु । आगामी वजेट लनम्न उदे्वश्य प्रालप्तमा 
केस्न्द्रत रहेको ब्यहोरा यस सभा समक्ष अनरुोध गरेको छु । 

o प्रत्येक वडा कायाििय जोड्ने सडक व्यवस्स्थत, र्वस्तार र स्तरो बनलत गने । 

o क्र्ष र पश ुके्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वव्द्व गरी आय आजिनमा स्तरो बनलत गने। 

o बािमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, वातावरर् मैत्री र सरसफाइ यकु्त गाउँपालिका बनाउन े। 

o आधारभतू तहको पूवािधारको सलुबधा, प्रर्वलध यकु्त इन्द्रसरोवर बनाउने । 



o  स्वास््य सेवाको लबकास, र्वस्तार तथा प्रत्यक नागररकिे स्वास््य सेवा प्राप्त गने 
अवसरको सलुनस्ितता गने। 

आगामी आलथिक वषि ०७८/०७९ को बजेटका प्राथालमकताहरु लनम्न अनसुार रहेका छन ् 

o भरपदो सलुबधा यकु्त सडक संजाि स्तरो बनलत तथा र्वस्तार गने। 

o गाउँवासीका जीवनस्तरमा सधुार आउने गरर स-साना रोजगारमिुक कायिक्रम संचािन 
गने । 

o कोरोना भाइरस कोलभड १९ बाट बच्न ेउपाय सर्हतको स्वास््य के्षत्रको र्वकास गने 
कायि माफि त मानव र्वकास गने । 

o समन्द्यार्यक र्वकासका िालग क्र्ष, पशपुािन पयिटन िगायतका क्षते्रको प्रवद्धिन गने। 

o साविजलनक सेवा प्रवाह गरु्स्तरीय, पारदशी , समकािीन र नागररक मैत्री बनाई 
सशुासन कायम गने। 

o गरु्स्तरीय तथा प्रार्वलधक, जीवनोपयोगी र व्यवहाररक स्शक्षा माफि त समाज तथा 
राष्ट्रका िालग उच्च योगदान वदन सनने जनशस्क्त तयार गनि आधार तयार गने।  

o क्र्ष के्षत्रको व्यवशायीकरर्, यान्द्त्रीकरर् र बजारीकरर् गरी क्र्ष प्रलतको आकषिर् 
अलभवव्द्व गने।   

 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरु,  

अब म के्षत्रगत तथा र्वषयगत कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहन्द्छु । 

पूवािधार र्वकासतफि  

o इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकाको सबै वडाका रर्नीलतक सडकहरु संचािन गनिका लनलमा  
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग िागत साझेदारीका रुपमा कायि गनि समपरुक 
कोषमा रु आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरेको छु । 

o गाउँपालिको गतरवको आयोजनाका रुपमा गाउँपालिकाको प्रशासर्कय भवन लनमािर्को 
थािनी गनिका िालग आवश्यक बजेट रु २ करोड र्वलनयोजन गरेको छु । 



o इन्द्रसरोवर  गाउँपालिका अन्द्तरगितका वडा नं. ४ र ५ को कायाििय भवन र 
चन्द्रागिी स्वास््य चतर्कको कायििय भवन लनमािर् िगायतका अस्न्द्तम चरर्मा पगेुका 
तर सम्प बन हनु नसकेका योजनाहरु सम्प बन गनिका िालग बजेट र्वलनयोजन गरेको छु 
।साथै, चाि ु आ.व.मा सम्झतता भईसकेका, नगरर नहनुे, गाउँ तथा वडा स्तरीय 
योजना सम्प बन गनिको िालग आवश्यक पने बजेटको व्यवस्था गरी सम्प बन गनि 
लनरन्द्तरता वदएको छु । 

o यस गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्स्थत लसस्नेरी स्वास््य चतकी साझेदारी र्वकास 
कायिक्रम अन्द्तगित लनमािर्ाधीन रहेकोिे लनमािर् सम्प बन गनिको िालग रु २२ िाख 
बजेट र्वलनयोजन गरेको छु। 

o यी र्वलभ बन गतरवका योजनाहरुको साथै अन्द्य योजनाहरु सम्प बन गनिका िालग भतलतक 
पूवािधार र्वकास तफि  रु १ करोड ५० िाख वजेट र्वलनयोजन गरेको छु। 

 

 

आलथिक र्वकास  

o संस्घय बजेट र यस गाउँपालिकाबाट र्वलनयोजन हनु े श्रोतबाट गाउँपालिका भरर 
ब्यबसायीक रुपमा क्र्ष ब्यबसाय र पशपुािनमा संिग्न क्षकहरुिाई प्रोत्साहन 
गनिका लनलमा  क्र्ष तथा पश ुशाखा माफि त आवश्यक बजेटको ब्यबस्था गरेको छु 
। 

o ब्यवशार्यक क्षकहरुको िालग अनदुानमा आधाररत एक घर एक फिफूिको र्वरुवा 
र्वतरर् कायिक्रमका िालग आवश्यक बजेट ब्यबस्था गरेको छु । 

o पयिटन र्वकासका लनलमा  इन्द्रसरोवर ताि, ठाडो खोिा झरना, फाखेि मैत्री पाकि , नया ँ
गाउँ भ्यू टावर, र्वलभ बन मठ-मस्न्द्दर, गमु्बा, स्तपुा, चैत्य,ह्वावाग ह्वावाग दूिो, जालतपोखरी, 
दृश्यािोकन गने क्षेत्रको पर्हचान गरर प्रचार-प्रसार गने र आन्द्तररक तथा बाह्य 
पयिटकिाई आकषिर् गरर रोजगारीको अवसर श््रजना गनि आवश्यक बजेट र्वलनयोजन 
गरेको छु । समग्रमा, आलथिक र्वकास तफि  २ करोड बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । 

सामास्जक र्वकास तफि  



o इन्द्रसरोवर  गाउँपालिकािे स्शक्षा, स्वास््य, मानव र्वकास र गररवी न्द्यूलनकरर् गनि 
िस्क्षत वगि िगायत न्द्यून आय भएका वगििाई उच्च प्राथलमकता वदएको छु । 

o सबै वडाहरुमा स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउन संघ, प्रदेश सरकारको र्वशेष 
अनदुान र गाउँपालिकाको बजेट माफि त सबै वडामा ब्यवस्स्थत खानेपानी का िालग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

o कोरोना भाइरस ( कोलभड-१९)को सङ्क्क्रमर्बाट बच्न चेतनामूिक कायिक्रम सर्हत 
अध्यक्षसँग र्वद्याथी स्वास््य जाँच कायिक्रम, उपाध्यक्ष सँग पोषर् कायिक्रम, स्वास््य 
लबमा िगायत  स्वास््य के्षत्रिाई प्राथलमकता वददै आबश्यक वजेट र्वलनयोजन गरेको 
छु । 

o इन्द्रसरोवर  गाउँपालिका भरीका सामदुार्यक लबद्याियहरुमा ५ कक्षा भन्द्दा मलुन 
अध्ययन गने बािबालिकाहरुिाई वदवा खाजा कायिक्रमिाई लनरन्द्तरताका िालग 
आबश्यक वजेट लबलनयोजन गरेको छु । 

o र्वश्वव्यापीरुपमा मनाइने र्वलभ बन वदवसहरु यस गाउँपालिकामा पलन मनाउनका िालग 
आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 

o वाि र्वकास केन्द्रका वािर्वकास सहजकताि र र्वद्यािय कमिचारीहरुिाई वर््द्ध भएको 
पाररश्रलमकका िालग आवश्यक बजेट र्वलनयोजन गरेको छु। 

o जेष्ठ नागररकहरुिाई न्द्यानो कपडा र्वतरर् कायिक्रमिाई लनरन्द्तरता वदएको छु 
।सामास्जक र्वकास कायिको िालग जम्मा रु. 3 करोड र्वलनयोजन गरेको छु । 

वन वातावरर् तथा र्वपद व्यवस्थापन 

o सूचना र प्रर्वलधको सदपुयोगका िालग गाउँपालिकािाई सचुना प्रर्वलधमैत्री वनाउनमा 
जोड वदईएको छ । 

o अनिाइन घटनादताि प्रर्क्रया िाई सबै वडामा र्वस्तार गनि आवश्यक रकम 
र्वलनयोजन गरेको छु । 

o वातावरर्ीय  स्वछता कायम राख्न र सहरी सरसफाई  कायििाई थप ब्यवस्स्थत गनि 
सडक लनमािर् गदाि २ तफि  वक््षारोपर् गने, बहउुपयोगी घाँस खेलत गने, भ-ूक्षय 



लनयन्द्त्रर्, जि-वाय ुअनकुुिन कायियोजना तयार गनि र र्वपद् व्यवस्थापन गनिको िालग 
रु ५० िाख वजेट र्वलनयोजन गरेको छु । 

 

 वडाबाट माग भई आएका योजना सञ्चािन गनिको िालग रु. 2 करोड 85 िाख 
र्वलनयोजन गरेको छु ।समग्र गाउँपालिकाबाट प्रदान गने सेवा प्रवाह चसु्त-दरुुस्त 
गनि, संस्थागत र्वकास र सशुासन के्षत्रको िालग रु ४० िाख बजेट र्वलनयोजन 
गरेको छु । 

 कायािियको कायि सञ्चािनिाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चािन तथा चािू खचि तफि  रु 
६ करोड र्वलनयोजन गरेको छु। 

 र्वकासका गलतर्वलधहरुमा अवरोध आउन नवदन अलत आवश्यक साविजलनक लनमािर् 
कायिका िालग आवश्यक बजेट र्वलनयोजन गरेको छु। 

 क्र्ष उत्पादन तत्काि लनयाित गनि नसनदा हनु ेक्षलतिाई मध्यनजर गरी क्र्ष पूवािधार 
र्वकास तथा क्र्ष यान्द्त्रीकरर्को साझेदारीमा कोल्डरुम वा पोटेवि कोल्ड च्याम्बर 
लनमािर्का िालग रु ११ िाख र्वलनयोजन गरेको छु। 

 

 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरु, 

 अव म संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार, अन्द्य लनकाय र गाउँपालिकाको आफ्नो 
श्रोतबाट हनु े गरी आगामी वषिका िालग र्वलनयोजन गरेको वजेट प्रस्ततु गनि चाहान्द्छु 
।उक्त रकम आ.व. ०७8/079 को िालग गाउँपालिकाको सँस्चत कोषवाट खचि गने गरर 
र्वलनयोजन गरेको छु । 

आलथिक वषि 2077/078 को संस्चत कोष अनमुालनत मतज्दात मा १ करोड पचास 
िाख, संस्घय र्वस्ा य समानीकरर् अनदुानमा 7 करोड 65 िाख, संस्घय सशति अनदुानमा 
11 करोड 94 िाख, संस्घय राजस्व बाँडफाँड अनदुानमा 5 करोड 44 िाख 40 
हजार रुपैया, संघीय राजस्व बाँडफाँड अनदुान ( र्वद्यतु रोयल्टी र वन) मा 2करोड 26 
िाख,47 हजार 7 सय 59, प्रदेश र्वस्ा य समालनकरर् अनदुानमा 58 िाख 37 हजार, 



प्रदेश सशति चाि ुतथा पुंस्जगत अनदुानमा 1 करोड 47 िाख 56 हजार, प्रदेश राजस्व 
बाडफाँड ( सवारी साधन) अनदुानमा 1 करोड 50 िाख 39 हजार 9 सय 67, प्रदेश 
राजस्व वाडफाँड ( र्वभाज्य कोष)मा 1 करोड 51 िाख, प्रदेशमा बाँडफाड हनुे मनोरञ्जन 
र्वज्ञापन शलु्क रु 2 िाख, संघीय र्वशेष अनदुानमा 1 करोड 8 िाख, प्रदेश समपरुक 
कोष अनदुानमा 2 करोड 53 िाख 59 हजार, प्रदेश र्वशेष अनदुानमा 25 िाख, 
आ.व. २०७8/०७9 को अनमुालनत आन्द्तररक आयमा 65 िाख 70 हजार गरी जम्मा 
रु. 38 करोड 41 िाख 59 हजार 7 सय 26 रुपैयाको अनमुालनत आम्दानी प्रस्तार्वत 
गरेको छु ।  

 

 

अन्द्त्यमा, 

यस गाउँपालिकाको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गने सन्द्दभिमा सहयोग पयुािउन ु
हनुे इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका सभाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, सम्परु्ि सभा 
सदस्यज्यूहरु, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका प्रमखु प्रशासर्कय अलधक्तज्यू िगायत र्वषयगत 
शाखाका प्रमूख र  सम्परु्ि कमिचारी लमत्रहरु तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुिहनु े
सम्परु्ि महानभुावहरुमा हावदिक धन्द्यवाद ज्ञापन गनि चाहान्द्छु । 

 

धन्द्यवाद । 

श्री उमा कुमारी िामा 
उपाध्यक्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 
  

 


