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आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१० असार २०७८ 



 

सभा सदस्र्हरु, 
1) नेपािको संलिधान र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िमोजिम गठिि स्थानीर् िहको सरकार इन्द्रसरोवर 

गाउँपालिकािे आमिनिाको चाहना िथा गाउँपालिकाको आवश्र्किािाई मध्र्निर एवं पहहचान गदै क्रमश 
सामाजिक,भौलिक,न्द्र्ाहर्क िथा आलथिक समहृिको ठदशािर्ि  उन्द्मखु भईरहेकै समर्मा कोरोना भाईरस(कोलभड-
१९)नर्ाँ लभररर्न्द्ट को हवश्वव्र्ापी महामारीिे लसििना गरेको चनुौलिपूर्ि एवम ् असहि अवस्थाको हवच र्स 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गदैछु |  

2) र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको गररमामर् सभामा सहभागी गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष,प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृि,सम्मालनि नवौ गाउँ सभाका सभासदस्र्हरु िथा सभामा उपजस्थि सम्पूर्िमा न्द्र्ानो अलभवादन अपिर् गदै 
सम्पूर्ि महानभुावहरुिाई हाठदिक स्वागि गदिछु| साथै संघीर् िोकिाजन्द्िक गर्िन्द्ि नेपािको स्थापना सम्म 
आईपगु्दा देश र िनिाको लनजम्ि हवलभन्न चरर्मा भएगरेका आन्द्दोिनहरुमा आफ्नो प्रार् आहलुि ठदनहुनु ेसम्पूर्ि 
ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरु िथा हवश्वब्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिरहेको कोरोना भाइरस कोलभड -१९ को संक्रमर्िाट 
िीवन गमुाउन ुभएका सम्पूर्ि महानभुावहरु एवम ्र्स गाउँपालिका लभिका हािसम्मको कोलभड संक्रलमि ३४ िना 
मध्रे् कािमाण्डौमै पररक्षर् गरी कािमाण्डौमै देहावसान हनुे महहिा ४ र परुुर् १गरी ५ िना मिृक प्रलि भावपूर्ि 
श्रध्दान्द्ििी अपिर् गदिछु साथै संक्रलमिहरुको जशघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु| 

3) आिको र्स गाउँसभािाई सम्िोधन गनि पाउँदा म अत्र्न्द्िै गौरवाजन्द्वि भएको छु | हवगि ४ वर्ि देजख हामीिे र्स 
गाउँपालिकाको नेितृ्व सम्हाल्दै आएको र र्स लिचमा हामीिाई हवकास, साझेदारी र सहकार्िमा सहर्ोग गदै 
आउन ुभएका हाम्रा सम्पूर्ि गाउँपालिकालनिासीहरु िथा कमिचारीवगिहरुिाई हाठदिक धन्द्र्वाद ज्ञापन गदिछु |  

4) राहिर्िा,िोकिन्द्ि र अलधकारको आन्द्दोिनमा अगवुाई गनुि हनुे सिै अग्रिहरुको र्ोगदानको सहृदर् देजख स्मरर् 
गदै र्स अलभर्ानमा िीवन उत्सगि गनुि हनुे वीर सहहदहरु प्रलि स्मरर् िथा पून: हाठदिक श्रदान्द्ििी अपिर् गदिछु| 
र्स स्थानीर् सरकारिे गाउँपालिकाको िािीर्,भाहर्क, धालमिक,सांस्कृलिक एिं भौगोलिक हवहवधिािाई आत्मसाथ 
गरी सामाजिक एिं सांकृलिक समानिा र सहहष्र्िुामा आधाररि भएर सद्भाव एिं सहकार्िको एकिािाई मिििु 
िनाउने नीलि लिएको छ| त्र्सैगरर सामाजिक न्द्र्ार् र समानिा कार्म गरी सिैको समहृि हनुे नीलि अविम्िन 
गररनेछ | 

5) नेपािको संलिधान िथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे प्राप्त गरेको अलधकारिाई सलुनजिि गदै सो को 
प्रभािकारी कार्िन्द्वर्नका िालग गाउँपालिका पूर्िरुपमा प्रलिवि रहनेछ| साथै संहवधान िथा स्थानीर् सरकार 
संचािन ऐनको पूर्िरूपमा पररपािना गनुि मखु्र्िर् िनप्रलिलनलध,कमिचारी र सिै नेपािीहरुको परम कििव्र् हो| 
िसथि हवकास र समहृि प्रालप्त गने िर्ि  केजन्द्रि भएर आलथिक वर्ि २०७८/७९ को नीलि िथा कार्िक्रम िर्ार 
गरेका छु|  

सभा सदस्र्हरु, 
6) संघीर् िोकिाजन्द्िक गर्िन्द्ि नेपािको शासन व्र्वस्था सहहि समािवाद स्थापनाको पररकल्पना गदै हवलभन्न 

आन्द्दोिन िथा िनचेिना,िनिागरर् गदै राि व्र्ापीरुपमा अजघ िढ्ने क्रममा ित्कालिन व्र्वस्थािे लगरफ्िार गरी 
हवलभन्न िेिहरु हुँदै नख्ख ु िेिमा थलुनएका रािनेिाहरु वििमान सम्माननीर् प्रधानमन्द्िी केपी शमाि ीिी,लसहप 



 

मैनािी,वीरिहादरु िामा,माधव प्रशाद पौडेि,प्रठदप नेपाि,गोपािमान शाक्र्,नरेश खरेि,घनने्द्र िस्नेि,नारद 
भारद्वाि,िीवन मगर,लभष्म लधमाि,अशोक न्द्र्ौपाने,धमि जघलमरे,रािेन रािवंशी,हकि  खड्का र कामेश्वर हिवाई मध्रे् 
िेि साररएको कारर् सम्माननीर् प्रधानमन्द्िी केपी ीिी वाहेक अरु सिै २०३३ साि चैि १२ गिे रालि नख्ख ु
िेििाट सरुुङ खनी लनस्केर चैि १३ गिे मकवानपरु जिल्िाको हाि इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा न.४सालिक 
र्ाखेि गाउँपंचार्ि अन्द्िगििका स्थानीर् समदुार् िथा र्ी ऐलिहालसक क्षेि व्र्जित्वहरुिाई इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका उच्च सम्मानका साथ हाठदिक स्मरर् गदिछ | साथै हाि वर्ोविृ ित्कालिन भलूमगि पाटीका 
रािनेिाहरुको सेल्टरदािा/संरक्षक श्री सानकुान्द्छा िामा िगार्िका अस्वस्थ अन्द्र् र्ोध्दाहरुको ससु्वास््र्को 
कामना सहहि ठदवंगि केहह र्ोध्दाहरु मध्रे्का एक श्री वीरिहादरु िामा,वहाँका धमिपत्नी िसिे त्र्स पररवेसमा 
शारीररक एवं मानलसकरुपमा अनेकन र्ािनाहरुको िाविदु पलन आफ्नो कििव्र्को पूर्िरुपमा पािना गनुिहनुे स्व.श्री 
काईलिमार्ा िामा,पाटी आमा स्व.िुिीमार्ा िि र मखु्र् सेल्टर दािा िथा संरक्षकहरु मध्रे्को ठदवंगि स्व.श्री 
मानिहादरु िामा प्रलि भावपूर्ि श्रिाञ्जिी अपिर् गदिछु|  

सभा सदस्र्हरु  

7) सविप्रथम म चाि ुआलथिक वर्ि २०७७/०७८ मा प्रस्ििु नीलि िथा कार्िक्रम कार्िन्द्वर्नको महत्वपूर्ि समर् िेस्रो 
िैमालसकको अजन्द्िम महहना देजख गि वर्ि जचनको वहुान शहरिाट सरुु भै हवश्वभरी नै महामारीकोरुपमा रै्लिरहेको 
कोरोना भाइरस-कोलभड -१९को नर्ाँ लभररर्न्द्टको दोश्रो िहर महामारी प्रकोपको कारर् िकडाउनको अवलधमा 
पलन नीलि हवलध िथा प्रहक्रर्ाको पूर्िरुपमा पररपािना गदै स्वीकृि र्ोिनाहरु मध्रे् कार्िन्द्वर्न भएका िथा कोरोना 
भाइरस कोलभड-१९ को संक्रमर्को िोजखमिाई न्द्रू्नीकरर् गनि सम्पादन गररएका केहह मखु्र् मखु्र् कार्िहरुको 
िुदँागि प्रस्ििु गनि चाहन्द्छु |    

8) हवश्वमा महामारीको रूपमा रै्लिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-19) को संक्रमर्िाई न्द्र्लुनकरर् गनि नेपाि 
सरकार(मजन्द्िपररर्द्)को लमलि 207८/1/०६ र १३ गिेको िैिक लनर्िर्हरुमा भएको व्र्वस्था,जिल्िा कोलभड-
१९ संकट व्र्वस्थापन केन्द्र,मकवानपरुको लमलि २०७८/१/३० गिेको लसर्ाररस र जिल्िा सरुक्षा सलमलिको 
२०७८/१/३० गिेको लनर्िर् समेिको आधारमा मकवानपरुका सिै स्थानीर् िहहरुमा लनर्ेधाज्ञाको घोर्र्ा गरेको 
सन्द्दभिमा सो लनर्िर्िाई कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाईर्ो| गाउँपालिकामा पनेसक्ने असरहरुिाई मध्रे्निर गरी गाउँपालिकामा 
पलन स्थानीर् कोलभड-१९ संकट व्र्वस्थापन केन्द्र िथा हवपद व्र्वस्थापन सलमलिको िैिक िसेर कोरोना भाइरस 
संक्रमर् रै्िन नठदन ेव्र्वस्थाको िालग गाउँपालिका स्िरीर् डा.को संर्ोिकत्वमा आर.आर.टी.सलमलि गिन गरी 
संचािनमा ल्र्ाईर्ो|साथै कोलभड-१९ िाट संक्रलमि भै ित्काि थप उपचार गनिको िालग अजक्सिन सहहिको 
आवश्र्क व्र्वस्थाको साथमा ित्काि सेवा उपिब्ध गराउन 10 वेडको प्रगलि आइशोिेशन वाडि इन्द्रसरोवर-२, 
कुिेखानी, टोड्केमा स्थापना गरी संचािनमा ल्र्ाईर्ो | 

9) कोरोना सम्िन्द्धी िानकारी िथा िनचेिनाको िालग र्स गाउँपालिका लभिका सिै वडाहरुमा प्रचारप्रसार, 
माइहकङ,सचुना रेलडर्ो, Website, facebook page मार्ि ि प्रकाशन िथा प्रशारर् गररर्ो।िोजखमरू्ि कार्िमा संिग्न 
हनुे सिै स्वास््र् संस्था, वडा कार्ाििर्हरु, िैंक श्री क्र्िेुक ब्र्ाट्री 1 नं. रािदि गर् र प्रहरी चौकीहरुमा र सिै 
वडाको लभडभाड हनु ेस्थानहरुमा गिवर्ि सरुुवाि गररएको सािनुपानीिे हाि धनु ेव्र्वस्थािाई लनरन्द्िरिा ठदइर्ो| 



 

कोरोना भाइरसको िोजखमिाई न्द्र्लुनकरर्को िालग सहर्ोग परु्ािउन स्वास््र् शाखा प्रमखुको संर्ोिकत्वमा 5 
सदस्र्ीर् कोरोना भाइरस रोकथाम िथा न्द्र्लुनकरर् समन्द्वर् सजचवािर् सलमलि गिन गररर्ो र सो सजचवािर्िाट 
दैलनक कार्ि संचािन भइरहेको छ। 

10) सूचना प्रहवलधमा सिैको पहुँच परु्ािउँन इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे गाउँपालिका कार्ाििर् र गाउँपालिका लभिका सिै 
वडाकार्ाििर्हरु,माध्र्लमक लिद्यािर्हरु र केहह आधारभिू लिद्यािर्हरुमा इन्द्टरनेट सेवा िडान कार्ि सम्पन्न गरी 
सेवा प्रवाह गरीर्ो|साथै अन्द्र् सामदुाहर्क आधारभिू लिद्यािर्हरुमा कजम्िमा २० एमहवपीएसको क्षमिाको नन ्
डेडीकेटड ब्रोडब्र्ाण्ड इन्द्टरनेट परु्ािउन नेपाि दूरसञ्चार प्रालधकरर् कािमाडौंसंग समझदारी-पिमा हस्िाक्षर 
भैसकेको छन|्  

11) इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको प्रशासहकर् भवन लनमािर्को िालग आवश्र्क िग्गा ६ रोपनी १३ आना लनर्म अनसुार 
खररद गरी भवन लनमािर्को िालग आवश्र्क ििेट ६०/४० को अवधारर्ा अनसुार स्थानीर् पूवािधार लिकास 
प्रशासहकर् भवन लनमािर् कार्ाििर्मा आवश्र्क प्रहक्रर्ा सहहि दोहोरो प्रलिवििा सहहि पालिका प्रशासकीर् भवन 
लनमािर्को िालग डीपीआर स्वीकृि गरी आफ्नै िग्गामा भवन लनमािर् गनि रु १० करोडको िोिपि आव्हान िर्ारी 
गररर्ो | गाउँपालिकाको वडा न.३ लसस्नेरीमा भएको स्वास््र् चौकी भवन अलि जिर्ि अवस्थामा पगुी सेवा प्रवाहमा 
अलि नै िोजखम भएको हनुािे गाउँपालिका र च्वाईस नेपािको संर्िु िगानीमा नर्ाँ स्वास््र् चौकी भवन 
लनमािर्को सरुुवाि गररर्ो |  

सभा सदस्र्हरु, 

12) गाउँपालिकाको गौरवका र्ोिना अन्द्िगिि इन्द्रसरोवर िाि माखुिको हवच डाँडामा गाउँपालिका मार्ि ि घोहर्ि िनाव 
व्र्वस्थापन क्षेिकोरुपमा लिकास गराउन िागमिी प्रदेश उद्योग िन,पर्िटन िथा वािावरर् मन्द्िािर्को सहर्ोगमा 
उि के्षििाई पर्िटकीर्स्थिको रुपमा आकर्िर् एवम ्िनाव मिु स्थानको रुपमा स्थाहपि गनि भ्र्टुावर सहहिको 
केहह संरचनाहरुको लनमािर् कार्ि सम्पन्न हदैु गरेको छ |गाउँपालिका गौरवको र्ोिना अन्द्िगिि प्राहवलधक िनशजि 
उत्पादन सहहि प्रत्रे्क नागररक दक्ष सीपर्िु भै आत्मलनभिरिा,रोिगारीमिुक सहहि आलथिक समहृि िनाउन श्री 
कालिका माध्र्लमक हवद्यािर् इन्द्रसरोवर-४ र्ाखेिमा कृहर् प्राहवलधक जशक्षा संचािनिाई लनरन्द्िरिा गररर्ो| 
र्सैगरी गाउँपालिका गौरवको र्ोिना अन्द्िगिि वडा न.२ र ३ मा कृहर् के्षििाई व्र्वसार्ीकरर् गरी नमनुा 
के्षिकोरुपमा लिकास गने कार्िक्रम संचािन गररर्ो | 

13) कुिेखानी मत्स्र् ब्र्िसार् संघ मार्ि ि इन्द्रसरोवर िािमा माछाका भरुा छोडीनकुो साथै गाउँपालिकाको ५ वटा 
वडाको माटो पररक्षर् जशहवर २२६ िना हकसानहरुको,कृहर् चनु हविरर् १ िाख २१ हिार हकिो,दाँिे ीखरको 
लिरुवा(टकीिाट आर्ाि गररएको) ७२५ वोट,हाइटेक टनेि ८*२८लम. १ वटा,र्िामे टनिे ६*१२ लम.४१ 
वटा,लमलनटेिर ७ एच.पी.को १४ वटा,इिेक्ट्रोलनक पम्प (लिर्ालध छने)१०७ थान,प्राङ्गररक मि १६ हिार ७ सर् 
हकिो,उन्नि िािको िरकारीको हवउ हविनहरु र गाउँपालिकाको समन्द्वर्मा कृहर् ज्ञानकेन्द्रिाट प्राङ्गररक लमसन 
कार्िक्रम िाँसको टनेि २४ वटा िथा र्िामे टनिे ६*२१ लम.को १२ वटा गाउँपालिकाको ५० देजख १००% 
सम्म र कृहर् ज्ञानकेन्द्रको ५०%अनदुानमा हविरर् गररर्ो साथै गाउँपालिकाको वडा न.१,२,३र ५मा लसचाई 
कार्िक्रम संचािन गररर्ो| 



 

14) हवलभन्न िाि ठदवसहरु,अन्द्िराहिर् महहिा ठदवस/ िैंलगक हहँसा हवरुध्दको  अलभर्ान,सहकारी लिकास िथा प्रवधिन 
अन्द्िगिि पालिका लभिका सहकारीहरु हवचको पालिका स्िरीर् समन्द्वर् सलमलिको िैिक एवम ्राहिर्,अन्द्िराहिर् 
सहकारी ठदवसहरु मनाउन सहर्ोग िथा उत्प्ररेरि गदै गाउँपालिका लभिका सहकारीहरु िथा हवलभन्न 
लिद्यािर्हरुसंगको सहकार्िमा सम्पन्न गररर्ो साथै केहह सहकारीका नर्ाँ भवन लनमािर् गनि अनदुान समेि प्रदान 
गररर्ो| 

सभा सदस्र्हरु, 

15) गाउँपालिका लभिका स्वास््र् संस्थाहरुमा सतु्केरी हनु आउने महहिाहरुका िालग लन:शलु्क एम्ििेुन्द्स सेवा िापि 
शलु्क भाडा सहर्ोग र्थाविरुपमा प्रदान गररर्ो र ठदगो लिकासको िक्ष्र् प्रालप्तको सूचक अन्द्िगिि गाउँपालिकाको 
वडा न.१ सानमुाखुि र वडा न, २ भािखुकि मा १/१ वटा सामदुाहर्क स्वास््र् ईकाई भवन लनमािर् गररर्ो | 
र्ाखेि स्वास््र् चौकीमा हप्ताको एकठदन ल्र्ाि िाँच सहहि वररष्ठ स्वास््र्कलमििाट िनरि स्वास््र् िाँच सेवा 
सचुारु गनुिका साथै ल्र्ाि प्राहवलधक व्र्वस्थापन सहहि वडा न.३ को लसस्नेरी स्वास््र् चौहकिाट ल्र्ाि सेवा 
संचािनिाई लनरन्द्िरिा ठदईर्ो|  

16) वर्ौ अजघ देजख सरुु भई संचािनमा रहेको र्स गाउँपालिकाको वडा न.३ लसस्नरेीको रामचन्द्र भन्द््र्ाङ लिफ्ट 
खानेपानी र्ोिना र भकूम्प पछी महुान सकु्दा गि आलथिक वर्ििाट सरुुभई संचालिि वडा न.४ को घटे्टखोिा हमुाने 
लिफ्ट िहृि खानेपानी,िजससखोिा काफ्िेनी,वडा न.५को पौवा भाँगे कोदोखोररर्ा लिफ्ट खानेपानी,वडा न.१ को 
सभािङ खानेपानी,सानमुाख ुटौउमाि खानेपानी र वडा न.२ को छापखोररर्ा खानेपानी र्ोिना आजंशकरुपमा सम्पन्न 
गररर्ो | 

17) र्स गाउँपालिका लभिका हवलभन्न हवद्यािर्हरुमा हवद्याथी संख्र्ाको आधारमा पिनपािन व्र्वस्थापन गनि वर्ौदेजख 
लनजिश्रोिका हवद्यािर् जशक्षकहरु रहेको लिद्यािर् हरुमा गाउँपालिका स्वर्म ्सेवक जशक्षक लनर्जुि गरी सम्िजन्द्धि 
लिद्यािर्हरुमा पिाईर्ो साथै अलभभावकहरुसंगको साझेदारीमा िािलिकास केन्द्र देजख कक्षा ५ सम्मका 
िाििालिकाहरुिाई प्रलि लिद्याथी प्रलिठदन रु १५ रुहपर्ाँको दरिे खािाको व्र्वस्थापन र लिद्यािर्हरुमा 
लिद्याथीहरुको लनजम्ि खािा िनाउने सहर्ोगीको समेि व्र्वस्था गररर्ो |  

सभा सदस्र्हरु, 

18) साि प्रदेशको साि पर्िटन गन्द्िव्र् मध्रे् िागमिी प्रदेशको १ र संघीर् सरकारको १०० पर्िटन गन्द्िव्र् मध्रे् 
पलन १ िथा नेपािको एकमाि मानव लनलमिि िाििे समेि सजिएको र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिका कृहर् र 
पर्िटनको प्रचरु सम्भावना िोकेको गाउँपालिका हो | त्र्सैिे संजघर् सरकारको सहर्ोगमा पर्िटकहरुको मनपने 
कुराहरु मध्रे् वडा न.१ माखुिमा पर्िटन के्षिको िाि हकनारा मालथ वाररपारर साइकि टे्रक लनमािर् गररर्ो | 

19) गाउँपालिकामा गठिि न्द्र्ाहर्क सलमलििाट न्द्र्ार् सम्पादनमा २०७८ िेष्ठ मसान्द्ि सम्ममा िम्मा परेको उिरुी ३२ 
वटा | िम्मा र्र्छ्यौट भएको १३ वटा र र्र्छ्यौट हनु िाँकी १९ वटा रहेको छन |साथै र्स गाउँपालिकामा ऐन 
११ वटा|लनर्माविी ४ वटा | कार्िहवलध २४ वटा |मापदण्ड २ वटा | नीलि १ वटा र रर्नीलिक र्ोिना १ वटा 
स्वीकृि भई कार्ािन्द्वर्नमा रहेका छन ्| 



 

20) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका सामाजिक सरुक्षा िथा पञ्जीकरर् अन्द्िगिि सशिि कार्िक्रमहरु 
लडिीटाईिेशन,िालिम,सामाग्रीहरु हविरर् संगै सिै वडाहरुिाट अनिाइन घटना दिाि सरुुवाि गररर्ो |२०७८ िेि 
मसान्द्ि सम्मको व्र्जिगि घटना दिाि कुि िन्द्म दिाि महहिा १८४ र परुुर् १८३ =३६७|कुि मतृ्र् ु दिाि 
महहिा -७२ र परुुर् १०५=१७७ |कुि िसाइसराइ गएको २० र आएको १ गरी =२१ िना |कुि लििाह दिाि 
१६० िना |कुि सम्िन्द्ध हवच्छेद ३ िना समेि िम्म ७२८ िना रहेकाछन |साथै िेस्रो चौमालसक सम्ममा 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनि र्ोग्र् िाभग्राहीहरु िेष्ठनागररक भत्ता(७० वर्ि मालथका) ६३० िना| िेष्ठनागररक 
भत्ता दलिि १६, िेष्ठनागररक एकि महहिा-१९४,हवधवा(आलथिक सहार्िा)-३२३,पूर्ि अपाङ्ग भत्ता(क 
वगि)४३,अलि अशि अपाङ्ग भत्ता(ख वगि)९३ र दलिि िाििालिका १९ गरी िम्मा:-१३१८ िना रहेकाछन | 

21) गाउँपालिकाको लनर्लमि कार्िक्रम अन्द्िगिि िेष्ठ नागररकका िालग न्द्र्ानो कपडा हविरर्मा वडा न.१ मा 
१६४,वडा न.२ मा १६०,वडा न.३ मा २४६,वडा न.४ मा ९० र वडा न.५ मा १३० गरी िम्मा ७९० िना| 
र्स कार्िक्रममा(क वगिका) अपाङ्ग र ६० वर्ि मालथका एकि महहिा र दलिि समेििाई समेहटएको लथर्ो| अपाङ्ग 
पररचर् पि हविरर् अन्द्िगिि २ वटा जशहवर संचािन सहहि रािो काडि प्राप्त ३८,लनिो काडि -८८,पहेंिो काडि-८ र 
सेिो काडि १८ गरी १५२ िनािाई हविरर् गररर्ो |र्सै गरी िेष्ठनागररक पररचर् पि वडा न.३ मा ४१,वडा 
न.४ मा ७ र वडा न. ५ मा ८६ िना गरी िम्मा १३४ िनािाई हविरर् गररर्ो |िािलििाह िदर िथा 
िािलििाह अन्द्त्र्का िालग समदुार् पररचािन कार्िक्रमिाट वडा न.१,२ र ५ मा १/१ िथा ३ न.मा २ वटा 
िदर गररर्ो |आमा ििुा लिहहन िाििालिकाहरुको ि्र्ाङ्क संकिन र सामाजिक भत्ता ६ िािक र ८ िालिका 
गरी १४ िनािाई प्रदान गररर्ो |साथै गाउँपालिका लभिका १ आधारभिू लिद्यािर् र ७ सामदुाहर्क लिद्यािर्हरुमा 
रहेका िािक्ििहरुको गिन िथा पनुगििन र पररचालिि गररर्ो 

22) गररिी लनवारर्का िालग िघ ुउद्यम लिकास कार्िक्रम अन्द्िरगि ८ ठदने उद्यमजशि लिकास िालिममा वडा न.१ 
सानमुाख ुर नर्ाँगाउँमा २५ र २२,वडा न.२ खालनखेिमा २० र २५ गरी िम्मा ९२ िनािाई ठदइर्ो | लसप 
लिकास िालिम अन्द्िगिि ५ ठदने िाख्रा पािन लसप लिकास िालिम सानमुाख ु१३ िना| डिकुशन लसप लिकास २० 
ठदने िालिम खालनखेि ९ िना| हाजिर्ारी सीप लिकास िालिम ४५ ठदने नर्ाँगाउँ ६ िना |ब्र्टुीपाििर लसप लिकास 
िालिम ९० ठदने खालनखेि ८ िनािाई गरी िम्मा ३६ िनािाई सीप लिकास िालिम प्रदान गररर्ो |    

23) स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभलूि ठदिाउन स्थानीर् िनिािे प्राप्त गने सेवा सलुिधामा सरुजक्षि र सविसिुभ सेवा प्रवाहमा 
भौलिक संरचनाको पलन महत्वपूर्ि भलूमका हनुे सिैमा सविहवलििै छ सोहीअनसुार वडा कार्ाििर् र स्वास््र्चौकीको 
नर्ाँ भवन,एक वडा देजख अको वडा,एक पालिका देजख अको पालिका िोड्न ेिथा गाउँपालिका ररङरोडकोरुपमा 
लिकास गनि,नठद लनर्न्द्िर् िथा वस्िी िचाउन र गाउँपालिका कार्ाििर् सम्म गाउँपालिकावासीिे सविसिुभ िथा 
लछटोछररिो र्ािार्ािको पहुँच परु्ािउन सक्नेगरी लनम्न र्ोिनाहरु लनम्नानसुारमा िेक्का प्रहक्रर्ा र उपभोिा 
सलमलििाट कार्ािन्द्वर्न गररर्ो | 
a) गाउँपालिकाको आर्ोिनामा वडा न.४ र ५ को वडा कार्ाििर् र वडा न.५ को स्वास््र्चौकी भवन 
b) टारपचु्छर गाउँपालिका सडक स्िरीकरर्/स्ल्र्ाप ढिान  



 

c) संजघर् िथा प्रदेस माननीर् कोर्िाट िज्रमाि लसकारीगाँउ महाचनुीमजन्द्दर कोदोखोररर्ा पौवा कृहर् िथा पर्िटन 
सडक र प्रदेश माननीर् कोर्िाट गाउँपालिका स्िरीर् खेि मैदान िथा कम्पाउण्ड वाि लनमािर्,ीखरडाँडा 
सडक र परुर्डी सिेमिे ऐलिहालसक ”वीर” र्ाखेिमैिी पाकि ” सडक स्िरोन्नलि कार्ि गररर्ो|  

d) संजघर् िथा प्रदेश समपूरक र गाउँपालिकाको सर्िु आर्ोिनामा खडि ुसकुौरा नर्ाँगाउँ कािपालन कृहर् िथा 
पर्िटन सडक, र्ाखेि टेकरदेउरािी टेकर लसस्नेरी कृहर् िथा पर्िटन लिंक रोड, हमुाने छुरीगाउँ रामचन्द्र 
भन्द््र्ाङ कृहर् िथा पर्िटन सडक, साथै देउरािी छापखोररर्ा लसनेघारी दम्की कृहर् िथा पर्िटन सडक 
उपभोिा सलमलि िथा िेक्का सम्झौिा अनसुारको सडक स्िरोन्नलि गने कार्ि सम्पन्न भएकाछन | 

    र्सैगरी प्रदेस सशिि अनदुानिाट  
a) कुिेखानी एकान्द्िकुना सलुिकोट अदवुावारी िुिटार सानटार सडक 
b) र्ाखेिघैर्ा डाँडा कफ्िेनी भािखुकि  गोगने सडक  
c) घटे्टखोिा साननुर्ाँगाउँ परुर्डी कृहर् सडक सम्झौिा अनसुारको लनमािर् कार्ि सम्पन्न भएकाछन |  

24) २०३२/०३३ सािमा कुिेखानी ििलिधिु पररर्ोिना सरुुभएपछी अलधक्रमर्मा परेका हाि र्स इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिकाको वडा न.१ माखुि लसम्िाङमा अवस्थीि िक्ष्मीनारार्र् मजन्द्दरमा कररव पाँच दशक टेकीसक्दा पलन 
मलुिि हवहहन अवस्थामा रहेको मजन्द्दरमा जशिा िथा धािकुो मलुिि पूनस्थापना सहहि मजन्द्दर कम्पाउण्ड वाि 
िगाईर्ो| 

सभा सदस्र्हरु, 

25) आगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को िालग संघीर् िथा प्रदेश समपूरक र लिशरे् अनदुान कार्िहवलध िमोजिम 
एवम ् संघीर् र प्रदेश शसििको लनजम्ि लनम्न र्ोिनाहरु प्रस्िाि िर्ार गरी लिशरे् पहि सहहि राहिर् र्ोिना 
आर्ोग,नीलि िथा र्ोिना आर्ोग,प्रदेश आलथिक मन्द्िािर् र मखु्र्मन्द्िी िथा मजन्द्िपररर्द्को कार्ाििर् िागमिी 
प्रदेश हेटौडा,िागमिी प्रदेश सम्माननीर् सभामखुको सजचवािर् एवं सम्िजन्द्धि मन्द्िािर्हरुमा पेश गररर्ो| 

     संघीर् समपूरकको िालग माग पेश गरेको ५ वटा र्ोिना  
a) ्र्ालमरे गोगने भािखुाकि  सडक (३ वरे् र्ोिना ६ करोड) 
b) पाटीचौर राममजन्द्दर पौवा सडक-(३ वरे् र्ोिना ६ करोड) 
c) शेरा िाडोखोिा सानमुाखुि लसमखोिा सडक-(३ वरे् र्ोिना ६ करोड) 
d) कुिेखानी एकान्द्िकुना सलुिकोट िुिटार सानटार सडक-(३ वरे् र्ोिना ६ करोड) 
ङ) राकसखोिा डाडीखेि सडक-(३ वरे् र्ोिना ६ करोड) 

संघीर् लिशरे् अनदुानको िालग माग पेश गरेको ६ वटा र्ोिना   
a) श्री वत्सिादेवी माध्र्लमक हवद्यािर् छािावास लनमािर्-३ करोड क्रमाङगि(३ वर्ि )  
b) खडि ुिहृि खानेपानी-५५ िाख (२ वर्ि)  
c) पन्द्चकन्द्र् मालि छािवास लनमािर्-२ करोड (३ वर्ि) 
d) कालिका मालि छािवास लनमािर्-२ करोड (३ वर्ि)  
ङ) माखुि खानेपानी र्ोिना ५० िाख (२ वर्ि ) 
च) देउरािी छापखोररर्ा चौहकिेक खानेपानी र्ोिना-क्रमाङगि 



 

संघीर् सशिि अनदुानको िालग माग पेश गरेको/डोलिडार ६ वटा र्ोिना  
a) कुिेखानी एकान्द्िकुना सलुिकोट मोटोरेवि पिु  
b) लसस्नेरी खोिा िुिोिार मोटोरेवि पिु  
c) र्ाखेिदोभान चखेि सडक ४ र ५ वडा िोड्न ेमोटोरेवि पिु 
d) शेरा पािङु खोिा मोटोरेवि पिु  
ङ) िाडोखोिा मोटोरेवि पिु 
च) कुिेखानी खालनखेि चखेिखोिा मोटोरेवि पिु  

  प्रदेश समपूरकको िालग माग पेश भएको ५ वटा र्ोिना  
a) शेरा िाडोखोिा सानमुाखुि लसमखोिा सडक वडा न.१ र २  
b) प्राकृलिक पौडीपोखरी लनमािर्-इन्द्रसरोवर ३ 
c) मानेडाँडा भािखुकि  गोगने सडक-वडा न.२,३ र ४  
d) पाटीचौर राममजन्द्दर पौवा कृहर् िथा पर्िटन सडक,इन्द्रसरोवर ५ 
ङ) प्रहरीचौकी देजख स्वास््र्चौकी िोड्ने सडक,इन्द्रसरोवर-४  

प्रदेश लिशरे् अनदुानको िालग माग पेश भएको ८ वटा र्ोिना  
a) चखेि िुिोचौर खेि मैदान(कािीदेवी माध्र्लमक लिद्यािर् के्षि)  
b) रुपादेवी आधारभिू लिद्यािर् भवन पूनलनिलनमािर्  
c) दम्की खानेपानी र्ोिना  
d) भािखुकि  खानेपानी र्ोिना  
ङ) िजससखोिा कफ्िेनी लिफ्ट खानेपानी र्ोिना  
च) खडि ुिहृि खानेपानी र्ोिना  
छ) सानमुाखुि टौमाि खानेपानी र्ोिना  
ि) सभािङ खानेपानी र्ोिना               

प्रदेश शसिि अनदुानको िालग माग पेश गरेको १९ वटा र्ोिना  
a) हमुाने छुरीगाउँ रामचन्द्र भन्द््र्ाङ कृहर् पर्िटन सडक 
b) घटे्टखोिा साननुर्ाँगाउँ परुर्डी कृहर् सडक)  
c) देउरािी छापखोररर्ा लसनेघारी दम्की कृहर् िथा पर्िटन सडक 
d) र्ाखेि टेकरदेउरािी टेकरलसस्नेरी कृहर् िथा पर्िटन लिंकरोड 
ङ) पानीखोल्छा काप्राङ दाप्राङ सडक –इन्द्रसरोवर-३ 
च) परुर्डी सिेमिे हाँसिुीडाँडा कृहर् पर्िटन सडक(“वीर”र्ाखेिमैिी पाकि  मागि) 
छ) खडि ुसकुौरा नर्ाँगाउँ किपानी कृहर् पर्िटन सडक 
ि) िज्रमाि लसकारीगाउँ महाचनुीमजन्द्दर कोदोखोररर्ा पौवा सडक 
झ) कुिेखानी किंकी माखुि लिसीङखेिखोिा पिुसम्मको सडक कािोपिे सहहि  
ञ) र्खेि महािक्ष्मीदोभान चखेिदेउरािी सिुंगि सडक(कािोपिे गनि िहवुर्ीर् ििेट) 



 

ट) कुिेखानी र्ाखेि हमुाने र्हपिङ सडक(डीपीआर िमोजिम कािोपिे सहहि िहवुर्ीर्) 
ि) हेवीचौर खेिमैदान लनमािर् क्रमाङगि(गाउँपालिका स्िरीर् खेिमैदान) 
ड) र्ाखेिचौर खेिमैदान लनमािर्(कालिका मा,लि.प्राहवलधक लिद्यािर् के्षि)  
ढ) ममजन्द्दर पौवारा सडक 
र्) पाटीचौर चौकीटोि लिद्यािर् टोि सानोपोखरी सडक स्िरोन्नलि 
ि) टोटके ग्रालमर् सडक स्िरोन्नलि 
थ) काप्राङ सल्िेडाँडा खानेपानी र्ोिना  
द) राकसखोिा लसस्नडुोि डाँडीखेि सडक 
ध) टौमाि कािीदेवी मजन्द्दर नर्ाँसडक  

प्रदेश शसिि अनदुान पश/ुकृहर् िर्ि   
a) िाख्रा पािन ब्िग/ पकेट 
b) माछा भरुा अनदुान 
c) िरकारी ब्िग 
d) अलमिो िािको र्िरु्ि ब्िग/पकेट  

शसिि पूि िथा झोिङुगे पूि िर्ि  
a) कुिेखानी एकान्द्िकुना सलुिकोट पूि - इन्द्रसरोवर-२ (डीपीआर भैसकेको)  
b) लसस्नेरी िुिटार पूि इन्द्रसरोवर -३ (डीपीआर भैसकेको)  
c) लसमिाङ नसिरी गैरीगाउँिाडोखोिा झोिङु्गे पूि –इन्द्रसरोवर-१ माखुि 
d) कािपानी चवुािन झोिङु्गे पूि –इन्द्रसरोवर- १ र २ माखुि,कुिेखानी  
ङ) छुररगाउँ खोरोङ टेकरदेउरािी झोिङु्गे पूि -इन्द्रसरोवर-३ र ४ लसस्नेरी,र्ाखेि  
च) माखुि सभािङ झोिङु्गे पूि 
छ) सलुिकोट-्र्ालमरे झोिङु्गे पूि  

िजस्ि िचाउ कार्िक्रम/र्ोिना िर्ि   
a) लसस्नेरी डोढारे िजस्ि ििार नठद लनर्न्द्िर् 
b) वात्सिादेवी मालि के्षि नठद लनर्न्द्िर्  
c) कुिेखानी खालनखेि िजस्ि िथा खेिवारी नठद लनर्न्द्िर्  
d) शेरा वस्िी के्षि खोिा लनर्न्द्िर् 



 

अि म र्स गररमामर् सभामा नपेािको संहवधान िथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िे लनठदिष्ट गरेका अलधकार 

क्षिे लभि रही िोहकएको कार्ि हवभािन, िैिक िथा सभा संचािन कार्िहवलध िगार्िका नीलि लनर्म काननु िगार्ािको 

पररलधलभि रहेर इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को िालग नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि 

चाहन्द्छु | 

1) “प्रर्ोगमैिी संरचना, जशक्षा, पर्िटन र कृहर्,समिामूिक लिकास इन्द्रसरोवरको समहृि” 
भने्न इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको मूि नारािाई आत्मसाि गदै अिको हवकास कोरोना भाईरस(कोलभड-१९) 
संक्रमर् वृहिसंगै थप मानवीर् क्षलि हनुसक्ने कुरािाई लिशेर् आत्मकेजन्द्रि गरेर िच्ने र िचाउने र सामना गने 
हवलध प्रहक्रर्ाको अनशुरर् गदै आत्मलनभिरिा, स्वरोिगार, स्वआििनमा केजन्द्रि भई अनसुन्द्धान, 
सभेक्षर्,मूल्र्ांकनिाट प्राप्त ि्र्ांकको गहहरो अध्र्र्न र प्रमार्को आधारमा हनुेछ | ठदगो हवकासको िक्ष्र् 
हालसि गनि र्स गाउँपालिकाको लनमािर् अजन्द्िम चरर्मा पगेुको आवालधक र्ोिना अन्द्िगिि “कृहर् पर्िटन र 
पूवािधार:सभ्र् समिृ इन्द्रसरोवर|” ठदघिकालिन सोच सहहि समिामूिक हवकास र्ोिनाको खाका लनमािर् गनिका 
िालग घरधरुी सभेक्षर्िाट प्राप्त ि्र्ांकको आधारमा आगामी ५ र २५ वर्िमा हालसि गने सूचक सहहिको 
िक्ष्र् लनधािरर् गरेर वृहि वस्िगुि हववरर् अनसुार गाउँपालिकाको सवि र दवुिि पक्ष,सम्भावना र चनुौिीको 
िेखािोखा,पहहचान,हवश्लरे्र्,के्षिगि उद्देश्र् र ठदघिकालिन िक्ष्र् प्रालप्तको िालग आवश्र्क कार्ि िढाईने छ |  

सभा सदस्र्हरु 
आलथिक लिकास िर्ि :- 

2) गाउँपालिकाको हवकास लनमािर्को िालग स्रोि अलभवृहि गनि मािपोि संकिनिाई न्द्र्ार्पूर्ि एवं व्र्वजस्थि 
िनाइनकुो साथै गिुीका मािपोि गाउँपालिकामै िझुाउन पाउने व्र्वस्था लमिाउन ेप्रर्ास गररने छ। भलूमहीन 
दलिि भलूमहीन सकुुमिासी िथा अब्र्िजस्थि िसोवासिाई संघीर् सरकारको नीलि अनरुुप िग्गा व्र्वस्थापन गने 
नीलि अििम्िन गररने छ | व्र्वसार् दिाि अलभर्ान, कृहर्मा आधलुनकीकरर् र व्र्वसार्ीकरर् िथा िघ,ु घरेि,ु 

साना, मझौिा उद्यम,स्थानीर्स्िरमा उत्पादन हनुे र्िरू्ि िथा िरकारी व्र्वसाहर्क खेिी प्रवििन गररनकुो साथै 
गाउँपालिकािाई िरकारीको िोन िथा पशपुािन पकेटको रुपमा लिकास गररनछे ।कृर्कहरुिाइि कृहर् र 
पशपुािनका के्षिमा व्र्वसार्ीक िन्न प्रोत्साहन गररनेछ ।गोि,खोर िथा मिखादँ सधुार कार्ििाइि प्राथलमकिा 
ठदइि रसादीको उत्पादन गदै हवर्ादी र रासार्लनक मििाइि क्रमशः न्द्रू्नीकरर् साथै िैहवक हवर्ादीिाई प्रवििन 
गदै िैिानेछन।व्र्वसाहर्क रुपमा पशपुािन गने कृर्कहरुिाई लनःशलु्क रुपमा पशकुो िालग कृलिम गभािधान 
प्रहक्रर्ािाई व्र्वजस्थि गदै लनरन्द्िरिा ठदईन ेछ।  

3) गाउँपालिका लभि सञ्चािनमा रहेका सहकारीहरु मार्ि ि एकीकृि कार्िक्रम सञ्चािन गनि गराउन िोड ठदइनछे 
।ब्र्िसाहर्क िथा स्वरोिगार हनु चाहने लिशेर् गरी पश ु पन्द्छी ब्र्िसार्ी िथा हकसानहरुिाई स्थानीर् 
सहकारीहरुिाट लिएको ऋर्मा ऋर् लिँदा िोहकएको उद्देश्र् अनसुारको ब्र्िसार् गने शिि सहहि गाउँपालिका 
िाट स्वीकृि कार्िहवलध अनसुार अलधकिम रु,१० िाख र सानो िथा मझौिा कृहर् िथा पश ुपन्द्छी ब्र्िसार् 
गनि चाहने हकसानिाई न्द्र्नुिम २ िाख सम्म ऋर्मा ७०% सम्म ब्र्ाि सहलुिर्ि अनदुान आवश्र्किा 



 

र औजचत्र्का आधारमा ठदने नीलििाई लनरन्द्िरिा ठदईनेछ ।साथै स्व:िगानीमा कृहर् िथा पश ु ब्र्िसार्ी गने 
हकसानिाई प्रोत्साहहि गने नीलि अविम्िन गररने छ | 

4) धालमिक महत्व रहेका ऐलिहालसक, परुािाजत्वक स्थानहरुको पहहचान गरी संरक्षर्, संिधिन र व्र्वस्थापन कार्िमा 
िोड ठदइनछे । गाउँपालिकाको उपर्िु स्थानमा िामाङहरुको सांस्कृलिक संग्रािर् स्थापनाथि अध्र्र्न िथा 
अनसुन्द्धान प्रहक्रर्ा अगाडी िढाईने छ।इलिहासहवद् वा परुाित्वहवद्को सहार्िामा आफ्नो के्षिमा रहेका 
ऐलिहालसक व्र्जि र घटनासंग िोलडएका स्थि पहहचान गरी सो स्थानमा जशिािेख राखी ऐलिहालसक िथा 
परुात्वत्वीक पर्िटकीर् क्षिेको रुपमा हवकास गने कार्ििाई अगाडी िढाईनछे । 

5) गाउँपालिका लभिका सीप सहहिको वेरोिगार,सीप हवहहन वेरोिगार,गररव, दलिि, िनिालि, हपछलडएका वगि, अपाङ्ग 
एवं अल्पसंख्र्क िाििालिहरुको पहहचान र िगि संकिनिाई लनरन्द्िरिा ठदईनेछ ।उपिब्ध स्रोि र साधनको 
प्रभािकारी ढंगिे उपर्ोग गरी हवकासको प्रलिर्ि सिै गाउँपालिकावासीिाई अनभुिू हनुे गरी कार्ािन्द्वर्न पक्षमा 
िोड ठदइनछे | कृहर्,उधोग,पर्िटन,उिाि,सूचनाप्रहवलध,भौलिकपूवािधार,वस्िी हवकास,स्वरोिगार िथा स्वाििनिाई 
आलथिक समधृ्दीको संवाहकको रुपमा पहहचान गरेका छौ| सावििलनक,लनजि र सहकारी क्षेिको सहकार्िमा 
हवकासका हक्रर्ाकिापहरु पररिजक्षि हनुेछन |कोरोना भाईरस कोलभड-१९ को महामारीका कारर् गाउँपालिका 
भन्द्दा िाहहरका शहर र हवदेशिाट गाउँमा आएर िसेका समदुार्हरुिाई िजक्षि गरेर रोिगारीका अवसरहरु 
सिृना गरी स्वाििन िथा स्वरोिगार भई आलथिक समधृ्दी हनुे कार्िक्रमिाई हवशेर् िोड ठदईएने छ |र्सको िालग 
प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्िक्रमिाई समेि लिशेर् हकलसमिे कार्िन्द्वर्नमा िोलडने छ | 

6) कृहर् उत्पादकत्वमा वृहि गरी कृहर्मै आत्मलनभिर हनुगेरी कृहर्को उत्पादनमा दोब्िर िनाउने,उत्पाठदि कृहर् 
सामाग्रीहरुको प्रशोधन र भण्डारर् िथा ििारीकरर्को सलुनजििा िनाउन ेिक्ष्र्का साथ कृहर्िाई आधलुनकरर् र 
ब्र्िसार्ीकरर् गररनेछ र अनदुान हविरर् प्रहक्रर्ामा संघ िथा प्रदेश सरकारसंगको नीलििाई अनसुरर् गररनछे | 
आन्द्िररक स्रोि पररचािनमा वृहि गररनछे | र्सका िालग हवलभन्न आन्द्िररक श्रोि क्षेिहरुको पहहचान गरी 
कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ | सरकारी, लनिी र संगठिि के्षिहरुिाट हनुे सिै प्रकारको भिुानी िैंक खािामार्ि ि हनुे 
व्र्वस्था गररनछे| 

7) िदलिएको पररजस्थलिमा भएका रा्र्पूनसंरचना,संजघर् िोकिाजन्द्िक गर्िन्द्ि को िैज्ञालनक प्रर्ोग र गाउँपालिका 
लभिका प्रमखु-प्रमखु के्षिहरुमा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकावासीको समान हैलसर्ि,समान अलधकार िथा समिामूिक 
लिकासको िालग लिशेर् गरी इन्द्रसरोवर िािको संरक्षर्,प्रिधिन,स्वालमत्व,उपर्ोग िथा प्रर्ोग क-कसिे कसरी 
गने भने्न लिर्र्मा स्थानीर् र हवज्ञहरु सहहिको छिर्िको लनष्कर्ििाट छुटै्ट संचािन कार्िहवलध लनमािर् गरी 
“हाम्रो इन्द्रसरोवर िाि,हामी सिैको हो”भने्न कुराको थािनी गररनेछ |र इन्द्रसरोवर िािको भहवष्र्िाई लिशेर् 
मध्रे्निर गदै इन्द्रसरोवर िाि िचाउ अलभर्ान अन्द्िगिि एउटा छुटै्ट नीलि िथा कोर् स्थापनाको सरुुवाि गररने 
छ| 

8) इन्द्रसरोवर िािमा माछा पािन कार्िक्रमिाई प्रवििन गरी माछा पकेट के्षिकोरुपमा लिकास गनि प्रदेश 
सरकारसंगको सहकार्िमा छुटै्ट कार्िक्रम गररेनेछ,साथै र्स के्षििाट प्राप्त हनुे रािस्व संकिनिाई वैज्ञालनक ढंगिे 
अजघ िढाइनेछ।कोरोना भाईरस कोलभड-१९ को संक्रमर्को कारर् वाह्य पर्िटक न्द्रू्न हनुे प्रार् लनजिि छ 



 

िैपलन अन्द्िररक पर्िटकिाई सबु्र्िजस्थि गदै पर्िटकीर् क्षेिमा संघीर् िथा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्िमा 
आवश्र्क पूवािधारको लनमािर् गररने छ | स्व:िगानीमा साथै पर्िटकीर् के्षिमा स्थानीर् किा संस्कृलिको 
संरक्षर्,प्रवििन गदै साना िगानीमा पर्िटन ब्र्िसार्ी गनि चाहन ेब्र्िसार्ीहरुिे स्थानीर् सहकारीहरुिाट लिएको 
ऋर्मा ऋर् लिँदा िोहकएको उद्देश्र् अनसुारको ब्र्िसार् गने शिि सहहि गाउँपालिकािाट लनमािर् गरेका 
कार्िहवलध अनसुार अलधकिम रु,१० िाख र सानो िथा मझौिा ब्र्िसार् गनि चाहने व्र्वसार्ीिाई न्द्र्नुिम २ 
िाख सम्म ऋर्मा ७०%ब्र्ाि सहलुिर्ि अनदुान आवश्र्किा र औजचत्र्का आधारमा ठदन े नीलि अविम्िन 
गररनछे ।साथै पर्िटन ब्र्िसार्ी गने ब्र्िसार्ीहरुिाई प्रोत्साहहि गने नीलि समेि अविम्िन गररन ेछ |र्स 
कार्िक्रममा दलिि,आठदवासी िनिालि,महहिा,अपाङ्ग िथा र्रक क्षमिा भएका वगिहरुिाई पहहिो प्राथलमकिा 
ठदइने छ | 

9) मखु्र् कृहर् उपि िथा पशपंुक्षी िन्द्र् उत्पादनमा आत्मलनभिर हनुे नीलि अविम्िन गररनेछ| लनर्ािि र्ोग्र् कृहर् 
उपिहरुको खेलििाई प्रोत्साहन गररनेछ |आधलुनक प्रहवलधको प्रर्ोग गरी साना,लिफ्ट िथा भलूमगि लसचँाई 
आर्ोिनाहरुको लनमािर् िथा खानेपानी िथा लसंचाई व्र्वस्थाको िालग लिजफ्टङ्ग िथा लसंचाईका नहवनिम ्
उपार्हरु खोिी गने र अधरुा र्ोिनाहरुिाई परुा गने कार्िहरुिाई िोड ठदईनछे । गाउँपालिका लभिका कृहर् 
र्ोग्र् िलमनमा लसंचाई सहुवधा हवस्िार गररनछे |िाँझो िारीहरु अलधकिम उपर्ोग गने,करार खेलि, सहकारी 
खेलििाई प्रोत्साहन गदै प्रांगाररक खेलिमा सहर्ोग परु्ािउने लिशेर् कार्िक्रम संचािनमा ल्र्ाउँन सरुुवाि गररनेछ| 
गाउँपालिकाको कृहर् शाखािाट संचािन गररने सम्पूर्ि कार्िक्रमहरु लनर्मानसुार कृर्क समहु िथा कृहर् सहकारी 
मार्ि ि संचािन गररनछे साथै व्र्जिगि कृहर् र्मिहरुिाई पलन कार्िक्रमहरुमा सहभागी हनु प्रोत्साहहि गररनछे |  

10)  आन्द्िररक पर्िटकिाई प्रिधिन गने नेपाि सरकारको नीलि अनसुार पर्िटन पूवािधार लनमािर्, प्रचार प्रसार र 
पर्िटक अनकुुि सेवा सहुवधाको हवस्िार गररनेछ साथै इन्द्रसरोवर िाििाई पर्िटक आवागमनको मखु्र् 
आधारमानी र्स क्षिेमा रहेका िनाव व्र्िस्थापन स्थि/क्षिे,िाडोखोिा झरना,ह्वाङ् ह्वाङ् दिुो झरना,आिदेश्वर 
मजन्द्दर,िालिपोखरी डाडँा, ”वीर”र्ाखेिमैिी पाकि ,चौकोटदेवी मजन्द्दर,वािावरर्मैिी चन्द्रगढी छापडाँडा पर्ािवरर् 
के्षि,गपेु्तश्वारी गरु्ा,कािोथमुकीडाँडा,पोखरीडाँडा,नर्ाँगाउँ भ्र्टुावर,महाचनुीमजन्द्दर,िक्ष्मीनारार्र्,शते्तश्वर महादेव 
मजन्द्दर,आउटिेट चौर िगार्ि हवलभन्न धालमिक,कृहर्,पश,ुिािीर् भार्ा,किा संस्कृलिहरु समेिको समग्र हवकास र 
लिस्िारमा संजघर् र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्ि िथा समन्द्वर्मा प्रिधिनमा हवशेर् िोड ठदइनेछ| 

सभा सदस्र्हरु, 

11) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा न.४ र्ाखेि सिेमिे डाँडामा लनमािर्धीन”वीर”र्ाखेि मैिी पाकि ” िाई २०३३ 
चैि १२ गिे रालिको ऐलिहालसक नख्ख ु िेि सरुुङ बे्रक पलछ िदलिएको रािनैलिक उद्गम स्थिको रुपमा 
पहहचान िथा स्मरर् गदै सो क्षेिको हवकास र हवस्िार गनि संघीर् सरकारसंगको आलथिक सहकार्िमा 
िहवुर्ीर्(िीन वर्ि लभि)लनमािर् कार्ि सम्पन्न गनि प्रलिवििा समेि भैसकेको सन्द्दभिमा मापदण्ड अनरुुपको लनमािर् 
कार्ि समर्मै सम्पन्न गनि गराउन लिशेर् िोड दीइनेछ| साथै राि एहककरर्का नार्क पृ् वीनारार्र् शाह को 
इलिहाससंग िोलडएको वािावरर्मैिी चन्द्रगढी छापडाँडा पर्ािवरर् के्षि,गपेु्तश्वारी गरु्ा िथा रािा हवरेन्द्रका 



 

आमाको नामिाट नामाकरर् भएको इन्द्रसरोवर िाि के्षििाई समेि पर्िटकीर् मखु्र् गन्द्िव्र्कोरुपमा प्रवििन 
गनि प्रदेस िथा संघीर् सरकारसंग लिशेर् पहि एवं अनरुोध गररने छ | 

12) गररि िेरोिगार सूचीमा सूजचकृि श्रलमकहरु मध्रे् र्स गाउँपालिकािाट सूजचकृि भएर पलन रोिगारको िालग नाम 
छनोटमा नपरेका सूजचकृि श्रलमकहरु मध्रे्िाट १०० ठदनको िालग “गाउँपालिका प्रमखु रोिगार कार्िक्रम”मार्ि ि 
र्स वर्ििाट कजम्िमा २५ िनािाई रोिगारी ठदन ेसरुुवाि गररने छ | र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिका के्षि लभि 
रहेका होलडङ िोडि,हवज्ञापन सामाग्री,रु्टपाथ पसि िगार्ििाई करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ | 

13) संघीर् िथा प्रदेस सरकारको नीलि अनसुार हकसानहरुिाइ प्रोत्साहन स्वरूप साझेदारीमा पश ुिथा वािी हवमा 
कार्िक्रमिाइ सरुुवाि गररनछे |गाउँपालिका के्षि लभि गररने कृहर् पेशािाई वैज्ञालनक ढंगिाट व्र्वस्थापन गरी 
व्र्वसार्ीक,उध्र्मजशि िनाउनको िालग आवश्र्क नीलिका साथै आवश्र्क ििेट समेि हवलनर्ोिन गररनेछ | 
भलुम व्र्वस्था,सहकारी िथा गररिी लनवारर् मन्द्िािर् अन्द्िगििको सहकारी ििार हवकास कार्िक्रमसंग 
गाउँपालिकाको सहकार्ििाई र्स वर्ि पलन लनरन्द्िरिा ठदइने छ|  

14) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लभि वसोवास गने महहिा,दलिि समदुार्,अपाङ्गिा पररचर्पि प्राप्त भएका व्र्जिहरुिे 
कुनै घरेि ु ब्र्िसार् संचािन गदाि ब्र्िसार् दिाि शलु्कमा ७५% छुट िथा नवीकरर् शलु्कमा ५०% छुट 
ठदइनेछ |  

सभा सदस्र्हरु, 
सामाजिक लिकास िर्ि :-  

15) गाउँपालिका लभि खानेपानी िथा सरसर्ाइि सहुवधाको पूर्ि उपिब्धिा जशक्षा, स्वास््र् िस्िा दैलनक िीवनसगँ 
सम्िजन्द्धि हवर्र्िाई उच्च प्राथलमकिा ठदइनछे गैर सरकारी संस्थािाई लनर्मन गरी कार्िके्षिको दोहोरोपना 
अन्द्त्र् गररनछे ।र्वुा स्वरोिगार कार्िक्रम मार्ि ि र्वुा िनशजििाई पररचालिि गररनेछ ।गाउँमा सिैको िालग 
जशक्षा अलभर्ानिाइि परु्ििा ठदन हवद्याथी भनाि अलभर्ान, हवद्यािर्को पूवािधार हवकास/लनमािर्, गरु्स्िरीर् जशक्षा 
अलभर्ान िस्िा कार्िक्रमहरुमा हवद्यािर्िाइि सहर्ोग गररनेछ ।गाउँपालिका लभिका माध्र्लमक हवद्यािर् र 
आधारभिू हवद्यािर्हरुमा हवद्याथी अनसुार दरिन्द्दीको िेखािोखा गरी दरिन्द्दी लमिान गररनछे र समार्ोिन 
भएका हवद्यािर्हरुको हकमा आवश्र्किा अनसुार िाि कक्षा सञ्चािन गररनेछ|  

16) हवद्यािर्हरुमा प्रभावकारी अध्र्र्न अध्र्ापनको िालग प्रोत्साहन प्रर्ािी कार्ािन्द्वर्न गररनेछ।जशक्षािाइि 
आधलुनकीकरर् गनि आवश्र्किा अनसुार जशक्षकहरुिाइि िालिम, गोष्ठी िथा प्रजशक्षर्को व्र्वस्था गरी जशक्षक 
अलभभावक र हवद्याथीको लिकोर्ात्मक शैजक्षक अलभमखुीकरर् कार्िक्रम सञ्चािन लनरन्द्िरिा ठदइनछे।स्वास््र् 
के्षिमा नागररकको पहुँच सहि िनाउन एम्ििेुन्द्सको व्र्वस्थापन, घमु्िी जशहवर िगार्ि “सिैका िालग स्वास््र्” 
भने्न नारािाई व्र्वहारमा उिानिका िालग वथीङ सेन्द्टर नभएको स्वास््र् संस्थाहरुमा वथीङ सेन्द्टर स्थापनाथि 
आवश्र्क सिै पूवििर्ारीहरु गररने छ | गैरसरकारी संघ संस्थाहरुवाट सञ्चािन गररन ेसिै प्रकारका सहर्ोग िथा 
सेवाहरुिाइि गाउँपालिकाको एकद्वार प्रर्ािी मार्ि ि सञ्चािन गरी व्र्वजस्थि िनाइनछे ।गाउँपालिको कार्ाििर्मा 
संघसंस्था समन्द्वर् डेस्क सञ्चािन गररनेछ । 



 

17) सरकारी िथा गैरसरकारी के्षिवाट सञ्चािन गररने र्ोिना िथा आर्ोिनाहरुको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन पिलििाइि 
व्र्वजस्थि र िस्िपुरक गररनेछ ।समहु मार्ि ि िनचेिनामा अलभििृी, आलथिक र सामाजिक संमिृी िस्िा 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गदाि महहिा िथा पछी परेका वगिहरुिाइि मखु्र् स्थान ठदइि समहु मार्ि ि गररनछे । साथै 
गाउँपालिका लभिका परम्परागि परुाना पोखरीहरुिाई संरक्षर् गने कार्ििाइि िोड ठदइनेछ ।र्वुाहरुको िागी 
आवश्र्क खेिकुद पूवािधार िथा शैजक्षक एवं खेिकुद सामाग्रीहरु सहर्ोग र खेिकुद प्रवििनका हवहवध 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे ।  

18) गाउँपालिका स्िरीर् स्वास््र् नीलििाई प्रभावकारीरुपमा कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाईनछे| कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) 
को महामारीिाई मध्रे्निर गरी आइशोिेसन वाडिको क्षमिा लिस्िार गररने छ| साथै कोरोना आपिकािीन 
कोर्मा िजृध्द गररनछे| र्स कोर्िाट राहि एवम ्कोरोना भाइरस सम्िजन्द्ध सिै गलिहवलधहरु संचािन गररन ेछ 
|अग्रपंलिमा रहेर स्वास््र् िथा सामाजिक गलिहवलध, लिकास लनमािर् िगार्िका महत्वपूर्ि जिम्मेवारी वहन गने 
गाउँपालिकाका कमिचारीहरुिाई प्रोत्साहन र कोरोना भाईरस संक्रमर् रोकथाम िथा न्द्र्लुनकरर् गनि लिशेर् 
कार्िक्रम कार्िन्द्वर्नको िालग आवश्र्क ििेटको व्र्वस्था गररनेछ | 

19) इन्द्रसरोवर गाउँपालिकावासीको िीवन रक्षाको लनजम्ि कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) सम्िजन्द्ध प्रारजम्भक स्वास््र् 
पररक्षर् आवश्र्किानसुार गररने छ |साथै कोरोना भाइरस संक्रलमि पहुष्ट भएका व्र्जिहरुको उपचार लनशलु्क 
गनि गराउन सहर्ोग गररन े छ |कोलभड-१९ कै कारर् अलि िोजखम एवं हवपन्न पररवार िथा व्र्जिहरुिाई 
िोकेको मापदण्ड िमोजिम आवश्र्किा र औजचत्र्को आधारमा सम्िजन्द्धि वडाको लसर्ाररसमा राहि हविरर् 
कार्ििाई र्थावि राजखन ेछ|  

सभा सदस्र्हरु, 

20) “स्वच्छ,स्वस्थ र आलथिक समधृ्दीका िालग,िािमैिी गाउँपालिका लनमािर् हाम्रो अलभर्ान, सिै के्षिमा िािमैिी 
संरचना,इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको पहहिो पहहचान” भने्न मूि नारािाई साकार पानि िािमैिी स्थानीर् शासन 
घोर्र्ा कार्िहवलध २०७४ िाई पूर्िरूपमा कार्ािन्द्वर् गदै आगामी २०७८ मजससर लभि लनधािररि ३९ वटा 
सूचकहरु पूरा गदै लिशेर्गरर िािहविाह अन्द्त्र्को िालग संकल्प समेिन िथा गाउँिागरर् अलभर्ान समेि 
संचािन गरेर इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािाई नै िािमैिी गाउँपालिका घोर्र्ाको िालग आवश्र्क सिै प्रहक्रर्ा परुा 
गररनेछ|साथै गाउँपालिका र वडाहरुमा िाि िगानी कोर् स्थापनाको सरुुवाि गररनछे |  

21) “उपाध्र्क्षसंग पोर्र् कार्िक्रम” पाँच वर्ि मलुनका िाििालिकाहरुको पोर्र् अवस्था सधुार गने अन्द्िगिि स्वस्थ 
आमा िथा िच्चा प्रलिर्ोलगिा र पोर्र्र्िु खानकुेरा सहहि सतु्केरी भेटघाट कार्िक्रम संचािन गररने छ 
|कुपोर्र्िाई अन्द्त्र् गनि हवशेर् कार्िक्रम संचािन सहहि गभिविी महहिाहरुको लभलडर्ो एक्सरे िथा स्वास््र् 
पररक्षर् लसहवरिाई अत्र्ाधलुनक प्रहवलध सहहि प्रत्रे्क वडामा संचािनको साथै प्रिनन उमेरका महहिाहरुको िालग 
लन:शलु्क पािेघरको मखुको क्र्ान्द्सर परीक्षर् िथा उपचार कार्ि गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ | साथै वडा न. 
३ र ४ मा संचालिि ल्र्ाि,लभलडर्ो एक्सरे िथा स्वास््र् िाँच कार्िक्रमिाई लनरन्द्िरिा ठदईने छ |महहिा िथा 



 

िाििालिका जशक्षा,स्वास््र्,क्षमिा लिकास, हकशोरहकशोरी जशक्षा,सिैसंग सिै हकलसमको हहँसा हवरुिको सचेिना 
कार्िक्रमिाई लिशरे् प्राथलमकिाका साथ अजघ िढाईने छ | 

22) “हाम्रो टोिको ठदघि रोलग,उपचार गरौ खोजि-खोजि” सामान्द्र् भन्द्दा सामान्द्र् उपचार समेि नपाएर घरमै वा 
समदुार्मै मतृ्र्संुग िझुीरहेका,स्वास््र् संस्था सम्म पलन आउँन नसक्ने महहिा,अपाङ्ग, असह्य उमेरिे पाका,एकि 
महहिा,पररवार िथा समाििाट अपहेलिि हवशरे्गरर ठदघि रोलगहरु(Palliative Care)(६० वर्ि भन्द्दा मालथका)िाई 
वडा,टोि वा घर-घरमा गएर/िझेुर उपचार गनि स्वास््र्कलमिको व्र्वस्थािाई लनरन्द्िरिा ठदंदै र्स सम्िजन्द्ध 
पाटन स्वास््र् हवज्ञान प्रलिष्ठान िलििपरुसंगको सहकार्ि र्थावि रहनेछ |  

सभा सदस्र्हरु, 

23) संजघर् सरकारको राहिर् नीलि अनसुार स्वास््र् हवमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी िथा नलििामखुी िनाउनको िालग 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे आलथिक वर्ि २०७७/०७८ देजख “िि पगु्छ सािी,स्वास््र् हवमा कार्िक्रममा 
सहभागी”भने्न मूि नाराका साथ ६०-७० वर्ि सम्मका पररचर्पि प्राप्त िेष्ठनागररकहरुको स्वास््र् हवमा 
सिप्रलिशि गररठदन ेनीलििाई लनरन्द्िरिा ठदईनछे | र उपचारमा सहििा,सविस्वीकार्ि िथा सिै वगिको पहुचँमा 
रहने गरी नेपाि सरकारिाट र्स सम्िजन्द्ध अनमुलि प्राप्त अस्पिािसँग लिशेर् पहि गररनेछ | 

24) सरुजक्षि गभिपिन,माि ृिथा िाि मतृ्र्दुर कम गनुिका साथै गाउँपालिकािाई पूर्ि संथागि सतु्केरी गाउँपालिका 
घोर्र्ा गने िथा पूर्ि खोपको अवस्थािाई ठदगो रुपमा कार्म गररनछे | कोरोना भाईरस(कोलभड-१९)संक्रमर्को 
उच्च िोजखमिाई लिशरे् ध्र्ान ठदँदै लिद्यािर् स्िरमा स्वास््र् सेवाको पहचु परु्ािउन “अध्र्क्ष संग लिध्र्ाथी” 
स्वास््र् िाच ँकार्िक्रम िथा लिद्यािर् स्वास््र् जशक्षा कार्िक्रमिाई अझै प्रभावकारी िनाइनेछ |  

25) महहिा स्वास््र् स्वर्म ् सेहवकाहरुको कार्िको उच्च मूल्र्ांकन गदै आफ्नो जिम्मेवारी प्रलि थप हक्रर्ाशीि 
भैरहनका िालग उत्प्ररेरि िनाउन िैिक खािा भत्ता र प्रलिमहहना ठददै आएको प्रोत्साहन भत्तािाई लनरन्द्िरिा 
ठदईनेछ|   

सभा सदस्र्हरु, 

26) “सिैको ध्र्ान,िेष्ठ नागररकको सम्मान” भने्न मूि नाराका साथ संचािन गदै आएको ७० वर्ि मालथका िेष्ठ 
नागररक स्वास््र् पररक्षर् एवं न्द्र्ानो कपडा हविरर् कार्िक्रमिाई लनरन्द्िरिा ठददै ६० वर्ि परुा भएका दलिि र 
एकि महहिा िथा पूर्ि अपाङ्गिा भएकाहरु सिैिाई र्स कार्िक्रममा सहभागी गराईनेछ| िेष्ट नागररकहरु 
आपसी भेटघाट, भिाकुसारी,छिर्ि इत्र्ाठद गनिका लनलमत्त प्रत्रे्क वडामा िेस्ि नागररक भेटघाट केन्द्र 
स्थापनािाई लनरन्द्िरिा ठदईनछे| जशक्षा र स्वास््र् सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा र गरु्स्िरीर्िा कार्म गनि हवशेर् 
कार्िक्रमहरु संचािनमा ल्र्ाईनेछ | गाउँ घर जक्िलनक िथा खोप केन्द्रिाई ब्र्िजस्थि गनि हरेक वडाको 
गाउँवस्िीहरुमा आवश्र्किा अनसुार खोप केन्द्र िथा स्वास््र् ईकाई केन्द्र लनमािर् गररनेछ साथै आवश्र्किा 
अनसुार स्वास््र् चौकी लनमािर् र ममिि सम्भार गरी प्रर्ोगमैिी िनाइनेछ | स्वास््र् जशलिर िथा स्वास््र् 
सम्िजन्द्ध कार्िक्रमहरुिाई लनरन्द्िर संचािन गरी हरेक उमेर समहुका िनसमदुार् सम्म स्वास््र् सेवाको पहुँच 
परु्ािइनछे | प्रत्रे्क स्वास््र् चौहकहरुमा कार्ाििर् संचािनको िालग ििेटको व्र्वस्था गररने छ |नर्ाँ िथा 
परुाना स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्क िनशजि सहहि उपकरर्हरुको समेि व्र्वस्थापन गररने छ | 



 

27) परम्परा, भार्ा, संस्कृलि ररलिररवाि र रहनसहन झल्काउने स्थानीर् सांकृलिक सम्पदाहरुको संरक्षर् र हवकास 
गररनेछ | आधारभिू जशक्षािाई अलनवार्ि गररनेछ िथा हवद्यािर् छाड्ने प्रहवजत्तिाई लनरुत्साहहि गनि प्रहवलधर्िु 
जशक्षा सहहिको हवशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईनछे| मन्द्टेश्वरी लसकाईको िालग सहिकिािको िथा खािा िर्ारी गनि 
सहर्ोगीको व्र्वस्थापन सहहि दािा/अलभभावकहरुसंगको साझेदारीमा प्रारजम्भक िाि हवकास केन्द्र देजख कक्षा ५ 
सम्मका िाििालिकाहरुिाई ठदवा खािाको व्र्वस्थापनिाई लनरन्द्िरिा ठदइन ेछ |  

28) स्थानीर् आवश्र्किा,ऐलिहालसकिा िथा सम्भावनाहरुमा आधाररि लिर्र्वस्िहुरु समेहटएर राहिर् पाठ्यक्रम प्रारूप 
२०७६ िे िोकेको लनधािररि पाठ्यभार पूरा गनि स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािर् भैसकेको सन्द्दभिमा आगामी 
शैजक्षकसििाट सरुुवाि हनुेगरी स्थानीर् पाठ्यपसु्िक लनमािर् िथा लिकास गरी िाग ुगररने छ |  

29) "गरु्स्िरीर् जशक्षा,आिको आवश्र्किा,िाििालिकाको भलिस्र्,इन्द्रसरोवरको उदेश्र्" भने्न मूि नारािाई साकार 
िनाउन गाउँपालिका अन्द्िरगिका हवद्यािर्का जशक्षक िथा प्रारजम्भक िाि हवकास केन्द्रका सहिकिािहरुिाई 
आवश्र्किा अनसुारको िालिम व्र्वस्थापनिाई पलन लनरन्द्िरिा ठदइनेछ |िाििालिकाहरुको 
शारीररक,मानलसक,िथा िौहिक सम्िेगात्मक लिकासका िालग केहह हवद्यािर्हरुमा एक-एक वटा िाि उद्यान 
केन्द्र स्थापनाको िालग थप अध्र्र्न अनशुन्द्धान गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाईनेछ|  

30) प्रत्रे्क हवद्यािर्िाई िािमैिी लिद्यािर्को रुपमा हवकास गने गरी हवद्यािर्संरचना लनमािर्मा िोड ठदईनछे िथा 
हवद्यािर् िह देजख िीवनउपर्ोगी सीप, ब्र्िसाहर्क,ब्र्िहाररक,नैलिक र प्राहवलधक जशक्षािाई प्राथलमकिा ठदईनछे 
|गाउँपालिकािाट हवगिका वर्िहरुमा प्रदान गदै आइरहेको लिद्यािर् स्वर्म ् सेवक जशक्षक अनदुानिाई प्रत्रे्क 
हवद्यािर्को अनगुन,हवश्लरे्र् िथा लिद्याथी जशक्षक संख्र्ाको अनपुािमा आवश्र्किाको आधारमा मूल्र्ांकन गरी 
पिनपािन व्र्वस्थापन गनि“िहाँ लिद्याथी,त्र्हाँ जशक्षक,गरु्स्िरीर् जशक्षा,हाम्रो पहहिो प्रात्थलमकिा” भने्न मूि 
नाराका साथ लनरन्द्िरिा ठदएइने छ साथै हवद्यािर् कमिचारीहरुको न्द्रू्निम ििि एहकन सहहि लिद्यािर् 
जशक्षकहरुको ििि मालसकरुपमा लनकासा गररने छ |  

31) गाउँपालिका अन्द्िगििका गररि िथा िेहेन्द्दार हवद्याथीहरुको पहहचान गरी उच्च जशक्षा एिं प्राहवलधक 
जशक्षा(कृहर्,पश,ुसूचनाप्राहवलधक,इन्द्िीलनर्ररङ,वन लिज्ञान,जचहकत्सक शास्त्र,आर्वेुलधक शास्त्र एवं ११ र १२ का 
हवज्ञान शास्त्र) अध्र्र्नका िालग आवश्र्क छािवृजत्त शैजक्षक सि लभिै उपिब्ध गराइनेछ |गाउँपालिका लभिको 
कुनै एक लिद्यािर्िाई आवश्र्क संरचना,व्र्वस्थापन िगार्ि हवहवध हवर्र्को आधारमा मूल्र्ांकन गरी नमनुा 
हवद्यािर्कोरुपमा अजघ साररने नीलि लिईनछे|  

32) महहिा सशजिकरर्का िालग हवशेर् कार्िक्रम ल्र्ाईनछे | अपाङ्ग,िाििालिका, महहिा, िेष्ठनागररक, हवपन्न, 
िोपोन्द्मखु,दलिि िथा आठदवासी िनिालि र समाििाट पछी परेका वा पाररएका वगि, समदुार्को सामाजिक 
संरक्षर् गररनछे|ििात्कार, र्ौनशोर्र्, मानि ीसारपसार र िेचलिखन िथा महहिा लिरुि हनुे सिै प्रकारको 
हहंसािन्द्र् कार्िहरु न्द्रू्नीकरर् गररनेछ |समािमा रहेको लिकृलि, हवसंगलि र सामाजिक कुरीलििाई न्द्रू्नीकरर् 
गनिका लनलमत्त हवशेर् ध्र्ान ठदईनेछ |  

33) गाउँपालिकाको समग्र खेिकुदको हवकास र हवस्िारिाई िोड ठदइनेछ | उि अलभर्ानको िालग प्रत्रे्क वडामा 
खेिकुद सम्िजन्द्ध भौलिक लनमािर्का िालग संघीर् र प्रदेश सरकारसंग समन्द्वर् गररनेछ | साथै गाउँपालिका 



 

स्िरीर् "गाउँपालिका प्रमखु रू्टिि रलनङजशि" प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्द्िरिा ठदइनछे र स्थानीर् िह सहहद स्मलृि 
मकवानपरु गोल्ड कप राहिर् रु्टिि प्रलिर्ोलगिा कार्िक्रम संचािन समेििाई लनरन्द्िरिा ठदइने छ |  

  
सभा सदस्र्हरु,  

34) गाउँपालिका स्िरीर् अस्पिाि लनमािर्को िालग गाउँकार्िपालिकाको िैिक लनर्िर् िमोजिम नेपाि लिधिु 
प्रालधकरर्को स्वालमत्वमा रहेको कुिेखानी हेवी परुानो फ्र्ालमिी क्वाटर के्षिमा लनमािर् गनि िग्गा प्रालप्तको िालग 
भएका पहिकदमीिाई िदारुकिाका साथ अगाडी िढाई लनमािर् कार्ििाई िीव्रिा ठदइने छ |  

35) संघीर् िोकिाजन्द्िक गर्िन्द्ि नेपािको शासन व्र्वस्था सहहि समािवाद स्थापनाको पररकल्पना गदै हवलभन्न 
आन्द्दोिन िथा िनचेिना,िनिागरर् गदै रािव्र्ापीरुपमा अजघ िढ्ने क्रममा ित्कालिन व्र्वस्थािे लगरफ्िार गरी 
हवलभन्न िेिहरु हुदैँ नख्ख ु िेिमा थलुनएका रािनेिाहरु मध्रे्का एक श्री वीरिहादरु िामा २०३३ साि चैि 
१२ गिे रालि नख्ख ु िेििाट सरुुङ खलन लनस्केर चैि १३ गिे मकवानपरु जिल्िाको हाि इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका वडा न.४ सालिक र्ाखेि गाउँपंचार्ि िगार्िका अन्द्र् हवलभन्न स्थानीर् क्षेिहरुमा ित्कालिन 
व्र्वस्थािाट रािनेिाहरुको िीवन र उदेश्र् रक्षा एवं संरक्षर् गरेर आफ्नो िीवनको कुनैपलन पवािह नगरी 
महत्वपूर्ि भलूमका लनवािह गनुि भएकोमा नख्ख ुिेि लिरोहका वीर र्ोिहरु मध्रे्का एक एवं िहदुि प्राप्त पछी 
ित्कालिन रािा हवरेन्द्रिे गोरखा दजक्षर् वाह-ुदोश्रोिाट हवभहूर्ि,मकवानपरु जिहवस भपूू.सभापलि एवम ् प्रलिलनलध 
सभा सदस्र् िथा अन्द्िररम लिधार्क ठदवंगि स्व.श्री वीरिहादरु िामा,वहाँका धमिपत्नी सेल्टरदािाहरु मध्रे्का 
स्व,श्री काईिीमार्ा िामा,ििुा स्व,मानिहादरु िामा िि,आमा स्व.मनकुमारी िामा स्व.श्री मानिहादरु िामा,पाटी 
आमा स्व.श्री िुिीमार्ा िि िाई मरोर्ाप्रान्द्ि सम्मान िथा जशघ्र स्वास््र् िाभको कामना सहहि सेल्टरदािाहरु 
मध्रे्का एक वर्ोवृि श्री सानकुान्द्छा िामा ्र् ुिाई प्रशंसा पि सहहि सम्मान गररने छ | साथै ित्कालिन 
रार्ाशासन कािमा भीमरे्दी देजख कािमाण्डौसम्म गाडी िोकेर िैिानेहरु मध्रे्का र्स गाउँपालिका लभिको 
जिउँदो इलिहास इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा न,१ जस्थि माखुि लनवासी श्री मंगि र वडा न. ५ लनवासी स्व.श्री 
हहरामान ििामीिाई प्रशंसा पि सहहि सम्मान िथा मरोर्ाप्रान्द्ि सम्मान र्स आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को 
गाउँसभा समापन/अन्द्त्र्को सभामा सम्मान गररन ेछ |र्सै क्रममा गाउँपालिकाको चाि ुआलथिक वर्िमा आफ्नो 
जिम्मेवारी कुशििापूविक वहनगरी सवि उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गरे वापि प्रत्रे्क वडाका स्वास््र् संस्थािाट 
२/२िना,कोलभड आइशोिेशनिाट १ र स्वास््र् शाखािाट १ गरी िम्मा १२ िना स्वास््र्कमी, प्रत्रे्क 
वडािाट १/१ वटा उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गरेका उपभोिा सलमलि,लसकाई उपिजब्ध र कार्िसमपादनमा उत्कृष्ट 
जशक्षक,लिद्यािर्,अलभभावक,लिद्याथी र लिद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिहरुिाई प्रसंशा पि सहहि आगामी गाउँसभामा 
सम्मान गररने छ | 

36) “िाििालिकाहरुको उच्चिम लिकास िथा शैजक्षक गरु्स्िरको आधार,सिै िािहवकास केन्द्रहरुमा सधुार” भने्न 
ध्रे्र्का साथ िािहवकास केन्द्रका सहिकिािहरुिे सशििरुपमा हाि प्राप्त गदै आईरहेका सेवा सहुवधाहरुमा(शसिि 
रुपमा संघिाट नथहपएमा)न्द्रू्निम ििि स्केि लनधािरर्/वृहि गररन ेछ|साथै िािलिकास केन्द्र संचािनिाई अझ 
प्रभावकारी र नलििामखुी िनाउन हवशरे् र्ोिना सहहि आवश्र्क सधुार गररन ेछ |  



 

37) हवद्याथी संख्र्ा न्द्रू्न भएका लिद्यािर्हरुिाई िह घटाउने साथै आधारभिू िह १-५ िाई हवद्याथी संख्र्ा र 
आधारभिू िह ६-८ र माध्र्ालमक िहमा हवर्र्गि आधारमा दरिन्द्दी लमिान गररनेछ |साथै गाउँपालिकाको 
गौरवको र्ोिना अनरुुप संचालिि कृहर् प्राहवलधक जशक्षािर् श्री कालिका माध्र्लमक लिद्यािर्मा ११ र नेपाि 
सरकारिाट स्वीकृि प्राप्त लसलभिइजन्द्िलनर्रीङ जशक्षािर् श्री वत्सिादेवी माध्र्लमक लिद्यािर्मा साधारर्धार ११ 
र श्री िनश्रम आधारभिू लिद्यािर्मा कक्षा ५ संचािनको िालग अनमुलि प्रदान गररने छ एवम ् लिद्यािर्हरुमा 
भौलिक िथा शैजक्षक व्र्वस्थापन िगार्ि अलिररि हक्रर्ाकिापहरुमा हवशरे् िोड ठदइनेछ |  

38) लिद्यािर्हरुको कार्ि सम्पादन पररक्षर्,लिद्याथी लसकाई उपिजब्ध पररक्षर् र अनगुन िथा सपुररवेक्षर्िाई 
प्रभावकारीरुपमा अगाडी िढाईनेछ | गाउँपालिका स्िरीर् कक्षा ८ को पररक्षा अनशुालसि र भर्रहहिरुपमा 
संचािनको िालग आवश्र्क व्र्वस्थापन गररन े छ |साथै उत्कृष्ट आधारभिू िहका(१-५)आधारभिू िह(६-
८)माध्र्लमक िह(९-१०) र माध्र्लमक िह(११-१२) का जशक्षक(लिर्र्गि जशक्षक)हरुिाई र िीपीए 
पहहिो,दोस्रो,िेस्रो हनुे हवद्याथी,लिद्यािर्,अलभभावकहरुिाई िथा लिब्र्स समेििाई परुस्कृि िथा सम्मान र्स वर्ि 
गाउँसभाको समापन/अन्द्त्र्को सभामा गररने छ र र्ो कार्िक्रमिाई आगामी वर्ि पलन लनरन्द्िरिा ठदईनेछ |  

39) सरकारी िथा गैरसरकारी कार्ाििर्हरुसंगको सहकार्िमा हवलभन्न सचेिनामिुक िथा अन्द्र् लिकास लनमािर्का 
कार्िहरु संचािन गररनेछ| लिशेर्गरर १८ वर्ि भन्द्दा कम उमेरका िाििालिकाहरु िथा अन्द्र् उमेरकाहरुमा पलन 
ििन सम्िजन्द्ध समस्र्ा परेमा सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थासंगको समन्द्वर्मा शषु्मा कोइरािा मेमोररर्ि र 
कीलििपरु अस्पिािसंग िाििालिकाको हकमा लनशलु्क र अन्द्र्को हकमा सहलुिर्िमा िेड िथा अपरेशन शलु्कको 
िालग सहकार्ि गनि लिशेर् पहि िथा आपसी दईुपक्षीर् सम्झौिा गररनेछ | 

40) कोरोना भाईरस(कोलभड-१९) संग िड्न सक्न ेरोग प्रलिरोधात्मक क्षमिामा वहृि गराउन आर्वेुलधक लिज्ञहरुसंग 
आवश्र्क छिर्ि र सहकार्ि गरी सचेिना कार्िक्रमहरु संचािन िथा कार्िन्द्वर्न गररने छ|साथै अंचि 
आर्वेुलधक और्धािर्संग सहकार्ि गरी स्थानीर् आर्वेुलधक और्धािर् केन्द्र सन्द्चािन सरुुवािको अध्र्र्न गररन े
छ | 

सभा सदस्र्हरु, 

41) संजघर् िथा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्ि िथा समन्द्वर्मा कोरोना भाईरस(कोलभड-१९) का कारर् उत्पन्न 
असहि पररजस्थलििाट अलि हवपन्न नागररगहरुको िीवनमा पनि सक्ने असरिाई सम्िोधन गनि र लन:शलु्करुपमा 
आधारभिू स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी र सधृुि िनाउन स्वास््र् संस्थाहरुमा िनशजि,उपकरर् िथा और्लध 
उपिब्धिा सलुनजिि गररनछे | 

42) स्थानीर् सरकार संचािन ऐन अनसुार लिशेर्गरर असाहर् िथा ििृ नागररकहरुको संरक्षर्ाथि “असाहर् नागररक 
संरक्षर् केन्द्र” स्थापनाको िालग आवश्र्क गहृकार्ि गररनेछ |िजक्षि वगिहरुको गाउँपालिका स्िरीर् संिाि 
लनमािर्को िालग लिशेर् िोड ठदईने छ | 

43) शारीररकरुपमा अशि अपाङ्ग नागररकहरुको संरक्षर् िथा काननुिा प्राप्त अलधकार सलुनजिििाको िालग आवश्र्क 
सिै प्रहक्रर्ा परुा गने कार्ििाई कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाईनेछ साथै र्रक क्षमिा भएका िाििालिका िथा 
नागररकहरुको उजचि संरक्षर्को िालग आवश्र्क व्र्िस्थाको सरुुवाि गररने छ | |  



 
 

सभा सदस्र्हरु, 
भौलिक पूवािधार लिकास िर्ि :- 

44) वािावरर्मैिी,ठदगो र न्द्र्ार्पूर्ि पूवािधार हवकासिाइि उच्च प्राथलमकिा ठदइनछे ।ग्रालमर् के्षिको सडक र 
हवद्यिुीकरर्को माध्र्मिाट िनिीिनिाई सहि िनाइनेछ ।ग्रालमर् सडक कजम्िमा नालि िाहेक भगूोिको 
आधारमा कजम्िमा ४ देजख ६ लमटरको हनु पने नीलि को अविम्वन गररनेछ । ग्रालमर् सडकको लिचिाट 
कजम्िमा ६ देजख साढे साि लमटर लभि भौलिक संरचना लनमािर् गनि नपाइने नीलि अविम्िन गररनछे ।कजम्िमा 
एक वडामा एउटा ग्रामीर् सडकिाई प्राथलमकिामा राजख ५ वर्ि लभिमा पक्की नालि र ग्राभेि सहहिको व्र्वजस्थि 
सडक लनमािर् गररनेछ। गाउँपालिकामा खानेपानी र लसंचाईको अभाव रहेको अवस्थािाई मध्र्निर गदै 
लिजफ्टङ(हवधिु िथा सोिार)माध्र्मवाट खानेपानी र लसंचाईिाइ प्राथलमकिामा राजखनछे । 

45) संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् सरकार िीचको समन्द्वर्न र सहकार्ि साझेदारीमा ग्रालमर् हवधिुीकरर्को िालग हवशरे् 
र्ोिना अजघ साररनेछ | साथै गाउँपालिकाका केहह हवशेर् स्थानहरुमा सौर्ि उिाि कार्िक्रम मार्ि ि सोिार सर्ानि 
र िजत्त िडान गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईनछे | गाउँपालिका लभि रहेका ११ हिार भोल्टेिका लिशेर् गरी कुिेखानी 
देजख र्ाखेि के्षिको अव्र्वजस्थि रुपिे रहेका हवधिु पोि एवं िारहरुिाई र्थाजशघ्र सधुार,व्र्वजस्थि िथा लिधिु 
प्रवाहमा गनि गराउन नेपाि लिधिु प्रालधकरर् पािङुिाई पररपि सहहि लिशेर् पहि गररनेछ ।हवधिुका कािे 
पोिहरुिाई हवस्थापन गने कार्िमा िोड ठदईनछे|गाउँपालिका लभि हवद्यिुीकरर् हनु िाँकी घरहरुमा 
लिधलुिकरर्को िालग ”लमलिििुी सिैघरमा लिििुी” भने्न नाराका साथ िाँकी सिै घरहरुमा लिधलुिकरर् 
गररठदनको िालग नेपाि लिधिु प्रालधकरर्िाई िोडदाररुपमा पहि गररनेछ |साथै गररि,िेहेन्द्दार,एकि 
महहिा,अपाङ्ग िथा सीमाङ्ककृिहरुिाई पहहिो प्राथलमकिामा राखेर ग्रालमर् लिधलुिकरर्को िालग गाउँपालिकािाट 
आवश्र्क ििेटको व्र्वस्था गररने छ |  

46) गाउँपालिकाको आवश्किा अनरुुप र्ािार्ाि गरुुर्ोिना िर्ार गरी सो अनरुुप माि पवुािधार लनमािर् गररनेछ 
।सडक लनमािर् िथा ममिि सधुारका क्रममा सडक के्षिालधकार कार्म गने, सडक हवस्िार नीलि िथा मापदण्डको 
प्रभावकारी ढंगिे कार्ािन्द्र्न गररनेछ ।र्सको िालग गाउँपालिका स्िरीर् सडक ममिि कोर्को स्थापना गररनछे 
।सडकको के्षिालधकारिाई प्रभावकारी कार्ािन्द्वर्न गरी अलिक्रमर्िाई लनरुत्साहहि गदै सडक खलु्िा राख्न े
कार्िमा लनरन्द्िरिा ठदइनेछ |कुिेखानी र्ाखेि हमुान ेर्हपिङ सडक खण्डको र्ाखेि के्षिमा लिगिमा सडकको 
िग्गा िगि कट्टी/हकत्ताकाट भएको भएिापलन भिुिस हाि सडक भएको िग्गािाट नभएर भोकचिन भईरहेको 
स्थानिाट हनु गई भोकचिन र नापनक्सा नलमिेहनुािे नक्सा संशोधनका िालग सम्िजन्द्धि लनकार्मा आवश्र्क 
पहि गरी िग्गा व्र्वस्थापन गररने छ |साथै कुिेखानी किंकी माखुि सडक खण्ड िगार्िका अन्द्र् सडक 
क्षेिमा पलन लनर्मअनसुार सडकको िगि कट्टा/ हकत्ताकाट कार्िको िालग लिशेर् िोड िथा पहि गररने छ | 

47) घर िथा अन्द्र् भौलिक संरचना लनमािर् गदाि भकूम्प प्रलिरोधात्मक प्रहवलधको अविम्िनमा ध्र्ान ठदईनेछ 
।सावििलनक शौचािर् लनमािर् गरी र्सको व्र्वस्थापन र संरक्षर् गने जिम्मेवारी समदुार्मा हस्िान्द्िरर् गररनेछ 



 

।गाउँपालिकामा िने्न पक्की घर नक्सा पास गरी मापदण्ड अनरुुपको लनमािर्मा िोड ठदईनछे | खर वा रु्सिाट 
िनेका घरहरुको सरुजक्षि नागररक आवास कार्िक्रम अन्द्िगिि हटनको छानामा पररर्ि गररने छ |  

48) पालिका लभिका सिै के्षि समेट्ने चक्रपथ लनमािर्को गरुुर्ोिना िर्ारी अध्र्र्न गररने छ| साथै वाह्य 
आवागमनका सडक संिाि लिंक रोड हवस्िारका िालग आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ|  

49) २० वर्ि अजघ ट्रर्ाक िोडेको हेटौडा कुिेखानी र्ाखेि हमुाने र्पीङ कािमाण्डौ सडकको कुिेखानी भीमरे्दी 
खण्ड स्िरीकरर् अजघ िढी रहेको अवस्था छन ्भने कुिेखानी र्ाखेि हमुाने खण्डको डीपीआर िर्ारी भएपलन 
स्वीकृि नभई सकेको अवस्थामा िर्ारी भएका डीपीआर स्वीकृि सहहि िहवुर्ीर् िेक्का प्रहक्रर्ाकको िालग र 
आवश्र्क पिु(लमिेरी पिु)समेि लनमािर्ि गनि प्रदेश सरकार समक्ष आवश्र्किा अनसुार लिशेर् पहि िथा 
िोडदार माग गररनेछ |  

50) ४२ वर्ि पहहिे ट्रर्ाक िोडेको कुिेखानी माखुि िज्रिाराही कुन्द्छाि लिभवुन रािपथ िोड्ने सडक अहहिेसम्म 
िस्िाका िस्िै रहेकोिे आवश्र्क स्िरोन्नलि िथा कािोपिेको िालग संघ िथा प्रदेस सरकारसंग हवशेर् िोडदार 
माग सहहि आवश्र्क पहि गररनेछ|  

सभा सदस्र्हरु, 

51) कुिेखानी लसस्नेरी कािमान्द्डौ सडक मदन भण्डारी मागि प्रदेश सरकारको नीलि िथा कार्िक्रममा समेि सम्िोधन 
भईसकेको सन्द्दभिमा डीपीआर िमोजिम कािोपिे सहहि र्थाजशघ्र लछटो कार्ि सम्पन्न गनि गराउनको िालग प्रदेस 
सरकारसंग हवशेर् माग सहहि पहि गररनेछ | साथै इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा न,२ जस्थि नागमार क्षेिमा 
रहेको ह्यमुपाईप कल्भटि पिु हवस्थापन गरी मोटोरेवि पिुको लनमािर् गनिको िालग संघ िथा प्रदेश सरकारसंग 
आवश्र्क पहि गररन ेछ |  

52) कुिेखानी र्ाखेि महािक्ष्मी दोभान चखेि मािालिथि कािमान्द्डौ सडक प्रदेश पूवािधार लिकास कार्ाििर्िाट 
कािमाण्डौ चन्द्रालगरी नगरपालिकाको शसस्त्र प्रहरी क्र्ाम्प देजख मकवानपरु इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको वडा 
न.५ मकैवारी सम्म अक्सर्ि कंहक्रट सहहिको िोिपिमा लनमािर्कार्ि भईरहेको र मकैवारी देजख र्ाखेि 
महािक्ष्मी दोभान सम्म १० लमटर चौडा सहहि ग्रावेिवेस सम्मको िेक्का स्वीकृि पछी लनमािर् कार्ि भईरहेकोमा 
र्सिाई समर्ावलध लभिै काम सम्पन्न गराउन र िाँकी भागमा पलन कािोपिेको िालग प्रदेश सरकार समक्ष 
हवशेर् माग सहहि पहि गररनेछ|  

53) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लभि अलि आवश्र्क स्थानहरुको पहहचान गरी झोिुंगे पिुको गरुुर्ोिना िथा 
डी.हप.आर.िर्ार गरी जिल्िा समन्द्वर् सलमलि मकवानपरुिाट सहर्ोग प्राप्त ३ वटा झोिङु्गे पिु समेि प्रर्ोग गरी 
कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाईनछे | र नपगु झोिङु्गे पिु संघ र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्िमा अजघ िढाइनछे |  

54) गाउँपालिका लभि लनमािर् हनुे हवशेर् गरी सडकको दार्ाँिार्ाँ िनाईने नर्ा भवनहरु अलनवार्िरुपमा 
गाउँपालिकािाट नक्सा पास गराई माि लनमािर् गने नीलि िाग ु गररनेछ साथै पहहिे लनमािर् भईसकेका 
भवनहरुको हकमा प्रमार्ीकरर् गनुि पने व्र्वस्था अनरुुप अलधकिम १ वर्िको समर्ावलध िोहकने छ | 

55) प्रदेश सरकारिे प्रदेश गौरव र्ोिनाको रुपमा कुिेखानी भीमरे्दी पोष्ट िहादरु सरुुङ मागि लनमािर् गने महान 
र्ोिना अजघ सारेकोमा िागमिी प्रदेश सरकार प्रलि इन्द्रसरोवर गाउँपालिका हाठदिक धन्द्र्वाद िथा आभार ब्र्ि 



 

गदिछौ| र्सै सरुुङ मागि भएर भहवष्र्मा भीमरे्दी, कैिाश गाउँपालिका र थाहा नगर पालिका िगार्िका 
समदुार्हरु दिुिमागि(र्ाष्ट ट्रर्ाक)हदैु कािमाण्डौ आउनिान सहििाको िालग कुिेखानी-भीमरे्दी सरुुङ मागिको 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको वडा न.२ कुिेखानी िर्ि िाट र वडा न. ३ लसस्नेरी हदैु कोगटे िागमिी दोभानसम्म 
सजििैसँग िोलडन सक्नेगरर लिङक रोड लनमािर् गरी िनिीवन सहि िनाईठदनको िालग िागमिी प्रदेश 
सरकारसंग हाठदिक अनरुोध गररने छ |  

56) चाि ुआलथिक वर्िमा कार्िन्द्वर्न गरी िाँकी भएका इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लभिका एक वडा देजख अको वडा र 
अको पालिका िोड्ने साथै वडा लभिैका झोिङु्गेपिु,पिु िथा कृहर् पर्िटनिे महत्व राखेका सडकहरुको डीपीआर 
लनमािर्कार्ििाई लनरन्द्िरिा ठदइनेछ| साथै गाउँपालिका लभिका गाउँ,टोिवस्िीमा िाने ग्रालमर् सडकहरुिाई पलन 
सकेसम्म वर्िभरर नै सचुारु राजखराख्न ेअलधकिम प्रर्ास गररने छ | 

57) २०५६/०५७ साि लिरिाट नेपाि लिधिु प्रालधकरर्िे स्िरोन्नलि गरी संचािनमा ल्र्ाएको कुिेखानी भीमरे्दी 
सडकिाट नेपाि लिधिु प्रालधकरर्िे आफ्नो सवारीसाधन वाहेक अन्द्र् सविसाधारर्िाई आवििाविमा रोक 
िगाईएको लथर्ो| ित्कालिन अवस्थामा र्सै मकवानपरु के्षि न.२ का माननीर् संसद स्व.वीरिहादरु िामाको 
नेितृ्वमा चरर्वि हवहवध हकलसमका आन्द्दोिनहरु िथा लिशेर् पहििाट सविसाधारर्िाई समेि आवििावि गनि 
ठदने सहमलि भएअनसुार मकवानपरुका उत्तरीभेगका िनिािे सदरमकुाम हेटौंडा आवििाविमा सहििा प्राप्त गर्ो 
साथै हेटौंडा कािमाण्डौ आउनिान पलन लछटोछररिो भईरहेको लथर्ो|र्सै सन्द्दभिमा अहहिे िागमिी प्रदेश 
सरकारिाट अझ र्स सडकिाई थप स्िरोन्नलि सहहि कािोपिे समेि भईसकेको अवस्था हो|कुिेखानी र्ाखेि 
हमुाने र्हपिङ सडकको सरुुवाि ित्कालिन प्रधानपञ्च द्वर् श्री सानकुान्द्छा िामा र स्व.श्री मानिहादरु िामाको 
नेितृ्वमा र्ाखेि हमुानेिाट शभुारम्भ भई भपूू माननीर् स्व.वीरिहादरु िामाको अगवुाइमा हेटौडा-कािमाण्डौ 
िोड्ने छोटो दरुीको सडकको रुपमा स्थाहपि भई र्स भेकका साहवक गाहवसहरुमा सडक मागि लनमािर्िे एउटा 
सनुौिो इलिहास कार्म गररएको महशसु सिैिे गरेकै लिर्र् हो| अलि दूरदरािका गाउँवस्िीहरुमा सडक 
संिाििे िोड्ने नेितृ्वसंगै समिामूिक राि/ समाि लनमािर्मा उल्िेखनीर् र्ोगदानको उच्च कदर िथा सम्मान 
स्वरूप र्स भीमरे्दी,कुिेखानी,र्ाखेि हमुाने र्हपिङ सडकिाई “वीरिहादरु िामा मागि” नामकरर् गररठदनको 
िालग िागमिी प्रदेश सरकारसंग हाठदिक अनरुोध गररने छ | 

सभा सदस्र्हरु, 
वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन िर्ि :-  

58) प्राकृलिक हवपद्िे लनम्त्र्ाएका िोजखमिाई न्द्रू्नीकरर् गदै हवपद्िाई अिसरमा पररर्ि गररने नीलि लिईनछे 
।वािावरर्ीर् व्र्वस्थापन र्ोिना िनाई कार्ािन्द्र्वन गररनेछ । िन के्षि संरक्षर्को िालग वृक्षारोर्, संरक्षर् , 

सम्िधिन र व्र्वस्थापनका िालग सामदुाहर्क,लनजि,धालमिक र किलुिर्लि िन उपभोिा समूहहरुिाई सहक्रर् 
िनाउने कार्ि सञ्चािन गररनछे ।ईन्द्धनको िन के्षिमा पने चाप कम गनि िैकजल्पक उिाि प्रवििन कार्िक्रमिाई 
िोड ठदईने छ।सडक लनमािर् गदाि दिैु िर्ि  वृक्षारोपर् साथै िहउुपर्ोगी घाँस खेिीका िालग प्रोत्साहहि गने नीलि 
लिईनेछ । वािावरर्मैिी स्थानीर् शासनको स्वीकृि सूचकहरु प्राप्तीका िालग िनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ । 



 

59) गाउँपालिका क्षेि लभिका लिद्यािर्हर , सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा वािावरर् 
संरक्षर्का हवलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।िििारू् पररवििनिाट पनि सक्ने प्रभाव न्द्रू्नीकरर् गनि 
सरोकारवािा लनकार् गै,स,स, िथा हवकास साझेदारहरुसगँ समन्द्वर् र सहकार्ि गरी स्थालनर् ििवारू् पररवििन 
अनकूुिन कार्िर्ोिना ििुिमा गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाईनछे ।  

60) स्वस््र् र सर्ा मास ुआपिुीको िागी उपर्िु स्थानको पहहचान गरी लनिी वा सावििलनक वधशािा सञ्चािन 
कार्ि प्रारम्भको िालग अध्र्र्न गररनेछ ।गाउँपालिका लभि नदी कटान, पहहरो लनर्न्द्िर् गनिका िालग आवश्र्क 
ििेट लिलनर्ोिन गररनेछ ।गाउँपालिका लभि संञ्चािन भएका खलनििन्द्र् उद्योगहरुिाई स्थानीर् िस्िी, िन 
िंगि र सावििलनक स्थिहरुिाई असर नपने गरी सञ्चािन गनि लनदेशन गररनेछ । 

61) गाउँपालिका स्िरीर् हवपि िथा ििवार् ु उत्थानशीि र्ोिनािाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउन लिशेर् िोड ठदईनछे| 
राहिर् नीलि अनसुार प्रदेश र संघीर् सरकारसंग आवश्र्क पहि िथा समन्द्वर् गरी सम्पूर्ि गठुिका िग्गाहरु 
सम्िजन्द्ध र छुट िग्गा दिाि िथा पून:नापी गरी सावििालनक,नीिी िग्गाको अलभिेखीकरर् गने व्र्वस्था गररन ेछ 
| भलूमको उत्पादकत्व वृहि गरी कृहर्र्ोग्र् भलूमको खजण्डकरर् र अनावश्र्क अलिक्रमर् रोहकनेछ साथै भ-ूक्षर् 
न्द्रू्नीकरर्मा िोड ठदईनेछ साथै हवपद व्र्वस्थापनको प्रवाभकारी ढंगिे कार्िन्द्वर्न गररनेछ | 

सभा सदस्र्हरु 

62) ”आफ्नो िाउँ,आरै् सर्ा गरौ” भने्न नारािाई साकार पानि इन्द्रसरोवर गाउँपालिका स्िरीर् खानेपानी िथा 
सरसर्ाई रर्नीलिक र्ोिनािाई कार्िन्द्वर्न गनि हवशेर् िोड ठदईनेछ | साथै लनजि के्षिसंगको साझेदारीमा 
गाउँपालिकाको ििार के्षििाट प्रलिघर न्द्र्नुिम शलु्क असिुी दैलनक वा साप्ताहहकरुपमा र्ोहर संकिन गरी 
स्वच्छ र स्वस्थ िीवन लनवािहका साथ सर्ा गाउँपालिका िनाउँन हवशेर् कार्िक्रम अजघ िढाईने छ |  

63) ठदगो लिकासको िक्ष्र् प्रालप्त गनि “एकघर, एकधारा” सहहि सिै समदुार्हरुिाई स्वच्छ खानेपानी िथा सरसर्ाइ 
सेवा उपिब्ध गराउन ेनीलि अििम्िन गररने छ |महुान संरक्षर् िथा आवश्र्किा अनसुारको लिफ्ट प्रहवलध र 
िुिा खानेपानी आर्ोिना संचािन गररन ेर्ोिना िनाईन ेछ | खानेपानी महुान दिाि गने कार्ििाई लनरन्द्िरिा ठददै 
खानेपानी ममििसम्भार कार्ििाई समेि उच्च प्राथलमकिामा राजखने छ |साथै लिफ्ट प्रहवलधिाट खानेपानी उपभोग 
गने उपभोिाहरुिाई हवधिु महशिु भिुानीमा सहर्ोग गररनेछ| 

64) होटि िथा ििारिाट लनस्कने र्ोहोरमैिािाई सरुजक्षि ढंगिे व्र्वस्थापन नगने संचािक िाई कारवाहीको 
दार्रामा ल्र्ाईनेछ | नठद, खोिा लडिमा र सावििलनक स्थिमा र्ोहोर लिसििन गनेहरुिाई दजण्डि गररने नीलि 
लिईनछे| वािावरर् मन्द्िािर्िाट स्वीकृि राहिर् मापदण्ड अनरुुप सिाजस्टक झोिाको प्रर्ोगिाई लनरुत्साहहि गदै 
सिाजस्टक झोिा मिु स्थानीर् िहको रुपमा र्स गाउँपालिकािाई हवकास गनि औपचाररक पहि सहहि 
आवश्र्क कार्िनीलि अविम्िन गररने छ, साथै िैकजल्पक व्र्वस्थाको िालग गैरसिाजस्टक झोिाको प्रर्ोगमा िोड 
ठदईनेछ| "घरको र्ोहोर घरमै" नीलि िाई अविम्िन गररनेछ र र्ोहोर उिाउन आउँदा माि िाहहर लनकाल्न े
व्र्िस्थाको सरुुवाि गररनछे |  

65) सामदुाहर्क,किलुिर्िी,धालमिक िथा लनजि िनहरुको संरक्षर्, प्रिििन िथा लनर्मनका कार्िक्रमहरु संचािन 
गररनेछ साथै आवश्र्किा अनसुार िकृ्षारोपर्िाई हवशरे् अलभर्ानका साथ अगाडी िढाइनेछ र इन्द्रसरोवर सि-



 

िन लडलभिन कार्ाििर् लसम्िाङ संगको सहकार्िमा नसिरी लिरुवा उत्पादनिाई लिशेर् िोड ठदईन ेछ| ििवार् ु
पररवििन न्द्रू्नीकरर् िथा अनकुुिनका कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ| िैहवक हवहवधिाको संरक्षर् गररनेछ | 
स्थानीर् वस्ि ुर सेवाको उत्पादन, गरु्स्िर र प्रलिस्पधाित्मक क्षमिामा वृहि गररनेछ |  

सभा सदस्र्हरु, 
संस्थागि हवकास िथा सेवा प्रवाह :- सशुासन िथा अन्द्िर सम्िजन्द्धि के्षि ...  

66) नागररक सहार्िा कक्ष साथै सेवाग्राही सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ| संस्थागि हवकास िथा सेवा 
प्रवाहमा सधुार गररनछे । र्ससंगै गाउँपालिका, वडाकार्ाििर् र स्वास््र्चौकीहरुमा नागररक िडापि राख्न े
कार्ििाई र्थावि गररनेछ ।ऐन लनर्म िथा कार्िहवलध एवम ्मापदण्ड ििुिमा गरी काननुी संरचना िर्ार गररनेछ 
।गाउँपालिकाको वेवसाईटिाई प्रभावकारी ढंगिे सञ्चािन गरी सम्परु्ि सूचनाहरु वेव मार्ि ि प्रसाररि गररनेछ 
।गाउँपालिकाका गलिहवधीहरु पारदशी िलु्र्ाउन िथा स्थालनर् नागरीकहरुिाई सहि िवरिे िानकारी परु्ािउन 
सिैखािको सञ्चार माध्र्मसगँ समन्द्वर् गररनेछ ।गाउँपालिकामा सञ्चालिि आर्ोिनाहरुको गरु्स्िर अलभवृहि गरी 
लिजत्तर् िोजखमिाई न्द्रू्लनकरर् गनि अनगुमन सलमलि गिन गरी उि सलमलििाई सहक्रर् िलु्र्ाईन ेछ । 

67) सामाजिक सरुक्षा िथा व्र्जिगि घटना दिािका प्रशासलनक सधुारका िालग आवश्र्क अनिाईन प्रर्ािीको 
हवकास िथा सञ्चािनिाई लनरन्द्िरिा गररनेछ ।गाउँपालिका लभि सञ्चािनमा रहेका व्र्वसार्ीहरुिाई आफ्नो 
व्र्वसार् प्रलि उिरदार्ी िनाउन न्द्र्नुिम करको दार्रामा ल्र्ाईनछे ।सञ्चालिि हवकास लनमािर् िगार्ि सिै 
कार्िक्रमहरुको लनर्लमि अनगुमन प्रगिी सलमक्षा, समन्द्वर् िैिक, सावििलनक सनुवुाई, सामाजिक पररक्षर् आदी 
कार्िक्रमहरुिाई िढावा ठदइने छ ।गाउँपालिकाका वडा कार्ाििर्को संस्थागि सदुृहढकरर्का कार्िहरु गररनेछ 
।कार्ाििर्िाई सेवाग्राही मैिी िनाउन सशुासनका सचुाङकहरुिाई नागररक वडापि ,सझुाव पेहटका, सूचना 
अलधकारी िोक्ने िस्िा कार्िहरुिाई कडाइका साथ िाग ुगररनेछ। 

68) इन्द्रसरोवर गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्मा नागररकिाई सरि र सहि रुपमा सेवा प्रवाह गनिका िालग सोधपछु 
कक्षको स्थापना गररनेछ ।गाउँपालिका लभि रहेको संघ संस्थािे संस्थागि हवकासका िागी लनर्मावािी अनसुार 
गाउँपालिकािाट स्वीकृि र्ोिना सञ्चािन गनि प्रोत्साहहि गररनेछ ।कमिचारी एवमं पदालधकारीको क्षमिा 
हवकासका िालग आवश्र्क समर् सापेजक्षि िनाउन िालिम, अध्र्र्न िथा अविोकन भ्रमर्को व्र्वस्था 
लमिाईनछे साथै कमिचारीको मनोिि उच्च िनाई राख्न हवगि देजख खाईपाई आएको स्थालनर् भत्तािाई कार्ि 
सम्पादनको आधारमा लनरन्द्िरिा ठदइनेछ र उत्कृष्ट कार्ि सम्पादन गने कमिचारीिाई िाहर्िक ििेट, नीलि िथा 
कार्िक्रम सावििलनक समारोहमा परुस्कृि गररनेछ ।कमिचारीको व्र्वस्थापनका िागी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको 
कमिचारी आचार संहहिा िर्ार गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाइनछे । 

69) प्रशे स्विन्द्ििाको सम्मान गदै सिै हकलसमका सूचनाहरु सिै समक्ष प्रसारर्,प्रशाररि गनि गराउनको िालग 
पिकारीिा सीप प्रदान गनि गाउँपालिका लभिका र्ससंग सिजन्द्धि इच्छुक रू्वाहरुिाई आवश्र्क प्रजशक्षर् 
र्ससंग सम्िजन्द्धि संघसंस्थाहरुसंग सहकार्ि समन्द्वर् गरी संचािन गररनेछ|गाउँपालिकाको सम्पूर्ि 
गलिहवलध(जशक्षा,स्वास््र्,कृहर्,पर्िटन,िनप्रलिलनलध अन्द्िरवािाि िगार्ि हवहवध) समेहटएको एउटा चौमालसक विेुहटन 
पलिका समेि दक्ष सानो हवज्ञ हटम/समूह िनाएर प्रकाशनको सरुुवाि गररनेछ |  



 

70) हाि सम्म र्स गाउँपालिकामा लनलमिि मौ्िदुा लनर्म काननुहरुको आवश्र्किा अनसुार पररमाििन िथा संशोधन 
गरी सशुासन एवं काननुको शासनको पूर्ि प्रत्र्ाभलूि ठदिाई आमनागररकहरुमा काननुी रा्र् र िोकिाजन्द्िक 
सरकारको प्रत्र्क्ष अनभुलूि ठदिाईनेछ |  

71) भ्रस्टाचार िन्द्र् हक्रर्ाकिापिाई लनरुत्साहहि गरी भ्रस्टाचार गने र गराउन े सिैिाई दजण्डि गररनेछ|शाजन्द्ि 
सरुक्षाको अनभुलूि ठदिाउन सरकारमा पहचु नभएका हवलभन्न िररकािे अन्द्र्ार्मा परेका महहिा,दलिि,अपांग 
भएका व्र्जिहरु िगार्ि हवलभन्न वगि,समदुार्हरुिाई आवश्र्किा अनसुार िनसम्पकि  एवं काननुी सहिकिािको 
लनर्जुििाई लनरन्द्िरिा ठदन प्रदेश सरकारसंग आवश्र्क पहि गररनेछ| न्द्र्ार् सम्पादनिाई चसु्िदरुुस्ि कार्म 
गनि स्थानीर् प्रशासनसंग आवश्र्क सहकार्ि गरी न्द्र्ाहर्क सलमलि िथा मेिलमिाप किािहरुिे सम्पादन गने काम 
कावािहीिाई प्रभािकारी िनाउन आवश्र्क नीलि अविम्िन गररनेछ |  

सभा सदस्र्हरु, 

72) स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे लनठदिष्ट गरे अनरुुपको स्थानीर् स्िरका मदु्दा िथा गनुासोहरुको सनुवुाई 
गररनकुा साथै न्द्र्ाहर्क सलमलि मार्ि ि प्रभािकारीढंगिाट न्द्र्ार् सम्पादन गररनछे |न्द्र्ाहर्क सलमलिको व्र्वस्थापन 
िथा क्षमिा अलभमखुीकरर् िालिम,न्द्र्ाहर्क सलमलि िथा मेिलमिाप केन्द्रहरुिाट सम्पादन हनुे कामकारवाहीिाई 
प्रभावकारी ढंगिे अगाडी िढाउन आवश्र्क लनिी अविम्वन गनेछ । महहिा, िाििालिकािथा ्रे्ष्ठ नागररक 
साथै हहसांमा परेका महहिा र िोजखममा परेका िाििालिकाहरुको हक हहिको संरक्षर्को िालग सेर् हाउसको 
अनसुन्द्धान गरी लनमािर् प्रहक्रर्ा अगाडी िढाउने । 

73) समािमा देजखएका हववादहरुिाई न्द्र्लुनकरर् गनि मेिलमिाप किािहरुिाई व्र्वजस्थि िररकािे पररचािन गनिको 
िालग मेिलमिाप किािको व्र्वस्थापनिाई लनरन्द्िरिा ठदने छ | िन्द्ि प्रभाहवि घरपररवारिाई सहार्िा गनिको 
िालग लनिी लनर्म िनाई अगाडी िढाईने छ| िेहेन्द्दार, दलिि, अल्पसंख्र्क, आठदवासी िनिािी पररवार र 
िाििालिकाहरुको पहहचान गरी आधारभिू देजख माध्र्लमक िह सम्मको पढाईको िालग छािावृजत्तको व्र्वस्थापन 
गररनेछ | एकि महहिा, अनाथ िाििालिका िथा अपाङ्गिा भएका िाि िालिका, िन्द्ि प्रभाहवि पररवार का 
िाििालिका िथा शहहद पररवारका िाि िालिकाहरुिाई समेि समेटेर जशक्षा िथा लसपको व्र्वस्थापनिाई 
सलुनजिि गररन ेछ|   

74) कार्ाििर्संग संिजन्द्धि सूचना प्रवाहमा लछटोछररिो सम्पादन गररनकुो िालग इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सिै वडा 
कार्ाििर् िथा स्वास््र्चौहक,माध्र्ालमक हवद्यािर्हरुमा नेट इन्द्टरनेटको व्र्वस्थापन भैसकेको सन्द्दभिमा अि 
आधारभिू लिद्यािर्हरुमा पलन र्सको लिस्िार गनि थािनी गररने छ | 

75) इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्,वडा कार्ाििर्,स्वास््र्चौकी िथा लिद्यािर्हरुमा 
संचािनमा ल्र्ाएको हवधिुीर् हाजिरी प्रहवलधिाई सबु्र्िजस्थि गरी आगामी आलथिक वर्िको सरुुदेजख कढाईका साथ 
िाग ुगररनेछ |साथै गाउँपालिकाको रािश्व संकिन प्रर्ािीिाई सफ्टवेर्र मार्ि ि कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाईनेछ|  

76) सरुजक्षि वैदेजशक रोिगारमा िान चाहने व्र्जिहरुिाई र्ससंग सम्िजन्द्धि आवश्र्क सूचनाहरु प्रवाह िथा 
सहिीकरर् गनि गाउँपालिकामा एउटा सूचना केन्द्रको स्थापना गने छ | 



 

77) र्स गाउँपालिका लभिको िालग आवश्र्क खाद्यान्न िगार्ि सम्पूर्ि दैलनक उपभोग्र् वस्ि ुिथा लनमािर्सामाग्रीहरु 
िागमिी प्रदेश रािधानी हेटौंडािाट ढुवानी गनुि पने र र्सरी ढुवानी गने मािवाहक सवारीसाधनहरु हेटौडा भैसे 
भीमरे्दी हदैु कुिेखानी,माखुि,र्ाखेि र लसस्नेरी आउिाउमा प्रार्: सधै अवरोध भैरहने हनुािे हाि र्स क्षिेको 
सडक र्राहकिो सहहि स्िरोन्नलि समेि भैसकेको हुँदा आगामी ठदनदेजख आवििाविमा सहििाको िालग 
आवश्र्क काननुी प्रहक्रर्ाको लनजम्ि िागमिी प्रदेश सरकारसंग माग िथा पहि गररन ेछ |  

78) साहवक जचत्िाङ्ग गाहवस हाि थाहा नगरपालिकामा शे्रस्िा/दिाि कार्म भएको िर रा्र् पूनसंरचना पछी 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका भएकोमा िग्गा सम्िजन्द्ध मािपोि िगार्ि सिै दस्िरु थाहा नगरपालिकाको लनर्मानसुार 
िझुाउनपुने र्स गाउँपालिकाको अलधकांस िग्गा धलनहरुको वाध्र्ात्मक पररजस्थिाई मध्रे्निर गदै इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिकाको भगूोि लभिको िग्गा र िनिािे गाउँपालिकाकै नीलिलनर्म लभिको कर/दस्िरु िझुाउन पाउनपुने 
व्र्िस्थाको िालग र्थाजशघ्र सम्िजन्द्धि लनकार्मा पहि गररने छ |  

79) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा न.१ जस्थि माखुिको कम्पाउण्ड लभिका र वडा न. २ कुिेखानी जस्थि परुानो 
फ्र्ालमिी क्वाटर के्षिमा रहेका भकूम्पिे िहसनहस भईसकेका प्रर्ोगहवहहन भवन िथा िग्गािलमनहरुिाई नेपाि 
लिधिु प्रालधकरर्को आफ्नै स्वालमत्वमा रहने गरी लनजिि अवलध/कजम्िमा २५ वर्िको िालग गाउँपालिकािाई 
भोकचिनको लनलमत्त अनरुोध एवम ्पहि गररने छ | 

80) इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं.१ माखुि जस्थि श्री सरस्वलि िाििोलधनी माध्र्लमक हवद्यािर् भवन रहेको िग्गा 
आ.व.२०३४/०३५(कुिेखानी ििहवधिु पररर्ोिना संचािन सरुु देजख) साि देजख कुिेखानी ििहवधिु हवकास 
सलमलिद्वारा अलधग्रहर् गरी सो को सट्टामा हाि हवद्यािर् रहेको स्थानमा कररव २ रोपनी िग्गामा ७ कोिे टहरो 
लनमािर् गरी हवद्यािर्िाई हस्िान्द्िरर् भएको हो भने्न प्रमार् ित्कालिन नेपाि हवधिु प्रालधकरर्,कुिेखानी िि 
हवधिु लिकास सलमलि,जिल्िा कार्ाििर् जशक्षा शाखा,गाउँपंचार्ि माखुि,साहवक माखुि गाउँ लिकास सलमलि र 
हवद्यािर् िीच समर्-समर्मा भएगरेका पिाचारको प्रलिलिहपहरुिे स्पष्ट गदिछ | भकूम्प पछी हवद्यािर्को भवन 
पनुलनिमािर् हनु नसक्दा लिद्याथीहरुको चौिर्ी लिकासमा वाधा पगेुकोछ|अि:हवद्यािर्संगै िोलडएको नेपाि हवधिु 
प्रालधकरर्को माखुि कुिेखानी अन्द्िगििको कम्र्लुनटी हि देजख उत्तर िर्ि को कररव २५० लमटर िम्िाई र 
२०० लमटर चौडाई क्षिेर्ि िग्गा लिद्यािर्िाई उपिब्धिाको िालग लिशेर् पहि गररने छ |                        

सभा सदस्र्हरु,      
हवजत्तर् व्र्वस्थापन िथा सशुासन ,,, 

81) हवकास लनमािर्का कार्ििाई समावेशी, पारदशी, उत्तरदार्ी िथा िनसहभालगिामूिक िनाइनेछ ।ित्कालिन गाउँ 
हवकास सलमलि,जिल्िा लिकास सलमलि,जिल्िा जशक्षा िगार्ि िनुसकैु सरकारी वा गैरसरकारी कार्ाििर्िाट पेश्की 
रकम लिई हाि सम्म र्स्र्ौट नभएको,र्स्र्ौट गनि वेवास्िा गरेको र म्र्ाद नाघेको पेश्की र्र्छ्यौट कार्िमा 
प्रभावकारी पहि गरी पेश्की सनु्द्र् गररनछे साथै पेश्की र्स्र्ौट गनि अटेर गने व्र्िी र्मि संघ संस्था िथा 
कार्ाििर्को नामाविी कार्ाििर्को मूििारमा फ्िेक्स व्र्ानर िनाई प्रचार प्रसार गररनेछ ।साथै अन्द्र् सेवा 
सहुवधािाट िजञ्चि गराइनेछ । 



 

82) सिैहकलसमको महत्वपरु्ि सन्द्देश र सूचनाहरु कार्ाििर्को वेवसाईट, रे्सिकु पेि र स्थानीर् एर्।एम। रेलडर्ो 
मार्ि ि सिै गलिहवलधहरु नागररकहरुको िानकारीमा ल्र्ाउने प्रर्ास गररनेछ । र्स गाउँपालिकाका सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने सिै नागररकको नाम गाउँपालिकाको वेव साइिट र रे्सिकु पेि मार्ि ि सावििलनक 
गररनेछ। संघीर् सरकारको लनदेशन अनसुार सामाजिक सरुक्षा भत्त्तािाइि िैंहकङ प्रर्ािी मार्ि ि लििरर्को 
व्र्वस्थािाई लनरन्द्िर ठदइनछे । 

83) स्थानीर् संजचि कोर् प्रर्ािी संचािनका िालग नेपाि सरकारिे कार्िन्द्वर्नमा ल्र्ाएको सिुको पूर्ि पररपािना 
गरी िेखा व्र्वस्थापन चसु्िदरुुस्ि िनाईने छ |साथै कार्ाििर्का सिै प्रकृलिका सूचनाहरुको अलभिेखांकन 
उपर्िु सफ्टवेर्र को प्रर्ोग गरीने छ| 

प्रस्ििु नीलि िथा कार्िक्रम कार्िन्द्वर्नको िालग संजघर् िथा प्रदेस सरकारिाट प्राप्त हवत्तीर् समानीकरर्, शसिि, समपरुक 
िथा लिशेर् अनदुान र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आन्द्िररक स्रोििाट सम्पन्न गररने छ | 

 

 

अन्द्िमा 
"सखुी नपेािी,समधृ्द नपेाि" भन्न ेमूि भावनािाई मनन गदै आलथिक वर्ि २०७८/०७९को नीलि िथा कार्िक्रम िर्ार 
पाररएको छ|र्सको सशि कार्िन्द्वर्नको िालग प्रवि इच्छा शजि,भ्रष्टाचार हवरुध्दको किोर कदम,िेरोिगारीको 
अन्द्त्र्,उत्पादक शजिमा उच्चिम हवकास,सिै हकलसमको हवभेदको अन्द्त्र्,सकारात्मक सोचाईको हवकास र समहृि हालसि 
गरी सिै गाउँपालिका वासीको जशर उच्च िनाएर समािवादउन्द्मखु िाटो अङगाल्न ेहवश्वास लिएकोछु| 
      प्रस्ििु नीलि िथा कार्िक्रम लनमािर्मा सहर्ोग र सझुाि ठदन ुहनु ेगाउँकार्िपालिकाका सम्पूर्ि सदस्र्हरु,हवर्र्गि 
सलमलिका पदालधकारी,लनजि क्षेि, नागररक समाि,गाउँपालिकाका सम्पूर्ि कमिचारीहरु, लिर्र्गि शाखाका संर्ोिक िगार्ि 
सिैिाई हाठदिक धन्द्र्िाद ज्ञापन गदै र्ो नीलि िथा कार्िक्रम स्वीकृि एवं कार्ािन्द्वर्नमा सिैको पूर्ि सहर्ोग रहने अपेक्षा 
गरेकोछु| 

धन्द्र्वाद !!!! ~~~~अलभवादन !!!>>>>िासो !!! 
                          

िीवन िामा  
अध्र्क्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका  
                    
                                                    


