
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

कुिेखानी, मकवानपरु
बागमती प्रदेश, नेपाि |

"प्रर्ोगमैत्री संरचना, शशक्षा, पर्यटन र कृषि, समतामिुक षवकास इन्द्रसरोवरको समषृि”



पृष्ठभूमि

सामिकका िार्खु , कख लेर्ानी मससे्नरी तथा
फारे्ल गामिसहरु सिेटेर इन्द्रसरोिर
गाउपामलका घोषणा गररएको

गाउँपालिकको भोगोलिक लििरण
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 पलिम लिमाना :भीमफेदी गाउँपालिका
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 दलिण लिमाना : भीमफेदी गाउँपालिका
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इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा षववरण
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वडा नं. ५ ४९४
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इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा षववरण

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५

२८.८
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धमय अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

इसाई

षिन्द्दु

वौि



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा षववरण

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका

६१.३

३५.८
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धमय अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

इसाई

षिन्द्दु

वौि



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा षववरण

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५

५१.४
७७. ६६.

९०.
६८.१

३५.५
२२.१ ३३. ९.७ ३०.३

१३. १. ०.६ ०. १.६

मातृभािाका अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

नेवारी

नेपािी

तामाङ



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा षववरण

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका

६८.८

२७.४
३.८

मातृभािाका अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

नेवारी

नेपािी

तामाङ



वाषियक बजेट २०७८-०७९
चाि:ु 24,01,71,656 (24 करोड १ िाख ७१ िजार ६ सर् ५६

पुजँीगत: 17,65,88,344 (१७ करोड ६५ िाख ८८ िजार ३ सर् ४४)

जम्मा: 41,67,60,000 (४१ करोड ६७ िाख ६० िजार)



षवशिर् प्रगलत
चाि:ु २१,३६,६४,३९६
पुजँीगत: ११,५८,२६,९७३
जम्मा: ३२,९४,९१,३६९

षवशिर् प्रगलत प्रलतशत
79.06

भौलतक प्रगलत प्रलतशत
65.59



आ.व २०७८/०७९ मा कार्ायन्द्वर्नका िालग पाररत बजेट श्रोत अनसुार

लस.न बजेटको श्रोत रकम खचय रकम खचय प्रलतशत

१ संघ 214860000
172556000

80.31

२ प्रदेश
48462000 31512000

65.02

३ इन्द्रसरोवर गाउँ 
कार्यपालिका 
(राजश्व सषित)

153436000
125417000

81.17

जम्मा 416758000 329485000 79.06



समग्र के्षत्रगत बजेट तथा खचयको संशक्षप्त प्रलतवेदन
लस .नं. षविर्गत सलमलत षवलनर्ोजन रकम खचय रकम खचय

प्रलतशत

१ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक 6,29,34,255 6,07,14,357 96.47

२ सामाशजक षवकास 17,73,71,951 8,85,540 83.82

३ पूवायधार षवकास 12,73,48,344 7,30,97,153 59.76

4 आलथयक षवकास 3,42,93,450 3,00,32,104 87.57

5 सशुासन तथा अन्द्तरसम्बशन्द्धत के्षत्र 1,48,12,000 1,39,80,688 96.47

जम्मा 41,67,60,000 32,94,91,369 79.06



लस.
न

खचय शशियक आ.व 
२०७७/०७८ 
खचय प्रलतशत

आ.व २०७8/०७9 खचय आ.व २०७७/०७८ 
खचय प्रलतशत

सामाशजक षवकास
1 शशक्षा ९०.०५ 100184702 ९२.३५
2

स्वास््र् ७६.४४ 24628668 ६९.११
3

खानेपानी तथा सरसफाई ८८.२८ 10645637 ६५.३१
4 भािा तथा संस्कृलत ९८.४३ 4363226 ७८.६२
5

िैंलगक समानता तथा
सामाशजक समावेशीकरण ५२.६ 4620304 ६७.४५

6 र्वुा तथा खेिकुद ८२.११ 3338990 ९६.५
7 सामाशजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण ९३.३१ 705540 ८०.९५

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचयको संशक्षप्त प्रलतवेदन



लस.न खचय शशियक आ.व २०७७/०७८ खचय 
प्रलतशत

आ.व २०७८/०७९ खचय आ.व २०७८/०७९ 
खचय प्रलतशत

आलथयक षवकास

1 कृषि ७९.९३ 15379272 ९१.३३
2

उद्योग ५२.७९ 4148574 ८०.५६
3 पर्यटन ५० 2987961 ८७.८८
4 जिश्रोत तथा लसंचाई ८९.६९ 3989068 ८८.९२
5 पशपुन्द्छी षवकास ८६.३३ 3027769 ९१.३३

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचयको संशक्षप्त प्रलतवेदन…..



लस.न खचय शशियक आ.व २०७७/०७८ 
खचय प्रलतशत

आ.व २०७8/०७9 खचय आ.व २०७8/०७9 खचय प्रलतशत

पूवायधार षवकास

1
र्ातर्ात पूवायधार ६६.२८ 47451674 66.3

2
भवन, आवास तथा

सिरी षवकास ४६.२८ 25728497 55
3

उजाय १०० 766928 95.87
4 संचार तथा सूचना 

प्रलबलध ९७.८२ 98
5

सम्पदा पूवायधार ९८.५५ 2150000 26.22

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचयको संशक्षप्त प्रलतवेदन



आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न  भएका र्ोजनािरुको कामको पररणाम
सडक तफय   

लस.नं. काम को षववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

ठेक्का जम्मा कै

१ नर्ा ँट्य्राक(लम.) २०१५.०० १३६२.०० १५००.0 १६५६.00 ४००.०0 ६९३३.0

२ सडक चौडा( लम.) २५७.०० १९०५.०० ४००.०० ०.०० १३०.०० १७२०
.0

४४१२.0

३ स्टक्चर लनमायण ( घ.लम) मेसेनरर २६८.३९ ३४९.०० ००.०० ७.०० ९८.०० ८३७.०० १५५९.३९

स्टक्चर लनमायण ( घ.लम) ग्र्ालबन २७०.०० ९२२.०० १४.०० १२.०० १२५.०० १२६६.०० २६०९.0

४ कच्ची नािी लनमायण (लम.) १६३५.० ३५७६.०० ०००.०० ८१०.०० १५४०.० १५०.०० ७७११.0

५ पक्की  नािी लनमायण (लम.) ८६.०० १२८.०० १७०.०० १९४.०० २७२.०० १३२.०० ९८२.0

६ ग्राभेि षवच्छाएको ( लम.) १४४३.०० ३१८२
.०० ००.०० ४७७०.०० ३५८३.०० ८००.०० १३७७८.0

७ सडक ढिान( लम.) ६९४.०० १७.५ ०.०० ९९.०० ४.०० ३०५.०० १११९.५

८ ह्यमु  पाईप /पाईप (वटा ) २.०० ४.०० ००.०० ६.०० ६.०० २७.०० ४५.0

९ पिु/कल्भटय ०.०० ०.०० ०.०० ३.०० १.०० ०० ४.0

जम्मा



आ.व. 207८/7९ मा सम्पन्न भएका र्ोजनािरुको कामको षववरणको सारांश

नर्ाँ ट्य्राक
(लम.)

सडक चौडा
( लम.)

कशच्च नालि 
लनमायण( 
लम.)

पक्की नािी 
लनमायण
( लम.)

स्टकचर 
लनमायण
(घ.लम)

सडक 
ढिान( 
लम.)

ग्राभेि( लम.) पिु/
क
ल्भ
टय

ह्यमु पाईप 
/पाईप 
(वटा)

६९३३ ४४१२ ७७११ ९८२ ४१६८ १११९ १३७७८ ४ ४५

सडकिरु

पाईप 
िाईन(लम)

टंकी 
लनमायण(वटा)

इन्द्टेक  
लनमायण(वटा)

टंकी/ इन्द्टेक 
ममयत(वटा)

धारा 
लनमायण(वटा)

सोिार  
सेट जडान

स्टक्चर लनमायण  
(घ.लम)

लडप बोरीङ

१८०१८ ११ ४ ५ ८१ २

खानेपानीिरु



 सेवा प्रवािमा प्रर्कु्त रिेका सफ्टवेर्रिरुको प्रकार: ई-िाशजर, ग्रपु SMS, राजस्व तथा शजन्द्सीको 
सफ्टवेर्र प्रर्ोग

 गाउँपालिका अन्द्तगयतका सम्पूणय वडािरू, सम्पूणय स्वास््र् चौकी, सम्पूणय प्रिरी चौकीिरू र सम्पूणय 
मा.षव षवद्यािर्िरुमा रतु गलतको अशटटकि फाइवर (Optical fiber) सषितको Internet सेवा प्रदान 
गररएको

 अनिाइन प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका सेवािरुुः सामाशजक सरुक्षा तथा पशिकरण सेवा /इमेि
 मोबाइि एप जस्ता प्रषवलधको षवकास र प्रर्ोगको अवस्थाुः स्थानीर् एप, website, कार्ायिर्मा 

networking

 वबेसाइट सञ्चािन तथा सूचनाको सावयजलनकीकरण
 लनर्लमत रूपमा अपडेट भए छ।
 मित्वपूणय लनणयर्िरू राशखने गरेको छ।
 सेवाग्रािीिे सचुना, जानकारी तथा फारामिरू वेवसाइटबाटै पाउने अवस्था छ।
 स्थानीर् राजपत्रमा ऐन, लनर्म प्रकाशन भएको छ।

कार्ायिर् व्र्वस्थापन तथा सशुासन सम्बन्द्धी भएका कार्यिरू:



▪ खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्द्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७८ (छिफि षवधेर्क) -गाउँ सभा

▪ कृषि तथा पशपुन्द्छी ऐन, २०७८ (छिफि षवधेर्क) -गाउँ सभा

▪ भलूम ऐन, २०७८ (छिफि षवधेर्क) -गाउँ सभा  

▪ बाि संरक्षण नीलत, २०७८ 

▪ सशञ्चत कोिको आन्द्तररक िेखा पररक्षण सम्बन्द्धी कार्यषवलध, २०७८ 

▪ बाि षववाि अन्द्त्र् सम्बन्द्धी रणनीलत, २०७८

▪ स्थानीर् बाि अलधकार सलमलत गठन कार्यषवलध, २०७८

▪ बािकल्ब गठन तथा पररचािन कार्यषवलध,२०७८

▪ सिकारी संघ संस्था एषककरण सम्बन्द्धी कार्यषवलध, २०७८   

▪ सलमलत/उपसलमलत गठन सम्बन्द्धी कार्यषवलध, २०७८ 

▪ एम्बिेुन्द्स सञ्चािन लनदेशशका, २०७८ 

▪ न्द्र्ाषर्क ऐन, २०७५ संशोधन

▪ कार्यसञ्चािन कार्यषवलध,२०७७ संशोधन २०७९/२/२९ गते  कार्यपालिका पास

▪ कृषि ,पशपुशन्द्छ तथा घरवास पर्यटन व्र्वसार्ीिाई सिकारी माफय त ७० प्रलतशत अनदुान कार्यषवलध, २०७७ संशोधन

 आ.व ०७8/७9 मा गाउँपालिकामा बनकेा कानूनिरुको षववरणुः-
जम्मा१4 

ऐनुः4 कार्यषवलधुः  7 लनदेशशकाुः 1 रणलनलतुः 1





कमयचारी दरवन्द्दी षववरण



पालिकामा गठन भएका सलमलतिरु र लतनको बैठक संख्र्ा :
 न्द्र्ाषर्क सलमलत: 10 j6f
 शशक्षा सलमलत:  
 र्ोजना अनगुमन सलमलत: 40
 फरफारक सलमलत: 40
 राजस्व परामशय सलमलत: 5
 बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलत: 2
 सामाशजक षवकास सलमलत: 5
 पूवायधार षवकास सलमलत: 5
 षवधार्न सलमलत: 10



आ.व ०७७/०७८ मा लनलमयत कार्यषवलध तथा मापदण्ड : 14
ि

न्द्र्ाषर्क सलमलतुः

जम्मा मिुा संख्र्ा मेिलमिापवाट समाधान 
गररएको मिुा संख्र्ा

मालथिो लनकार्मा 
पठाईएको संख्र्ा

लछनोफानो िनु बाकीं
संख्र्ा

१० ८

० २

३२

२३

३
६

न्द्र्ाषर्क सलमलतको षववरण
आ.व ०७८/०७९ आ.व ०७७/७८



सामाशजक सरुक्षा भिा षववरण

जेष्ठ नागररक भिा
प्राप्त गनेिरुको संख्र्ा

एकि मषििा/ षवधवुा 
भिा प्राप्त गनेिरुको 

संख्र्ा

क वगय अपाङ्ग भिा
प्राप्त गनेिरुको संख्र्ा

ख वगय अपाङ्ग भिा
प्राप्त गनेिरुको संख्र्ा

बाि पोिण प्राप्त
गनेिरुको संख्र्ा

६४६

५३५

४०
९५

१९

६७७
५९०

४३
९४

२१

आ.व ०७९/०८० आ.व ०७७/७८

सामाशजक सरुक्षा तथा पिीकरण शाखा



पखरूष िमहला  
तेश्रो 

मलङ्ग
जम्मा पखरूष िमहला 

तेश्रो 

मलङ्ग
जम्मा

दताु 

संख्या

सदस्यको

 संख्या

दताु 

संख्या

सदस्यको

 संख्या
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िसाई सरी आएको िसाई सरी जाने 

िे
ि
ार
र
से

जम्मा

दताु मिमत  देखर् :  २०७८-०४-०१   दताु मिमत  सम्म :  २०७९-०३-३२

 िडा 

नम्बर

जन्म िृत्यख
सम्बन्ध 

मिचे्छद
मििाह  

पिीकरण सम्बन्द्धी जानकारी



मखु्र् उपिब्धीिरू:
 कृषिको आधलुनकीकरण, व्र्वसार्ीकरण र बजारीकरण कृषि क्षेत्रको लबकास माफय त
आलथयक संमषृि िालसि गनय, कृिकिाई कृषि क्षेत्रमा आकषियत गनय कृषि तथा पशु
पंशक्ष व्र्वसार्िरुिाइ सिकारी माफय त व्र्ाज अनदुान ७० प्रलतशत कार्यक्रम
अन्द्तगयत १२ िाख ५० िजार प्रदान गररएको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लनवासी जनतािरुिाई गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासकीर्
भवनबाट सेवा उपिव्ध गराउन ६०/४० को साझेदारीमा गाउँपालिका प्रशासकीर्
भवन लनमायणाधीन अवस्थामा रिेको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको वडा नं.४ मा स्व. वीर बिादरु िामाको स्मतृीमा
संघीर् सरकार संग ७०/३० को साझेदारीमा वी वीर फाखेि मैलत्र पाकय
लनमायणधीन अवस्थामा रिेको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं.३ लनवासी जनतािाई सवयसिुभ स्वास््र् सेवा
उपिव्ध गराउन लसस्नेरी स्वास््र् चौकी भवन लनमायण अशन्द्तम चरणमा रिेको छ।



 गाउँपालिकाका उत्कृष्ट र्ोजनािरु मध्रे्को एक सबैको ध्र्ान जेष्ठ नागररकको सम्मान-
अल्जाइमसय तथा जेष्ठ नागररक सम्मान ददवस तथा न्द्र्ानो कपडा षवतरण तथा खाजा कार्यक्रम
सम्पन्न गररएको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं.४ लनवासी जनतािाई सवयसिुभ स्वास््र् सेवा उपिव्ध
गराउन फाखेि स्वास््र् चौकीा साप्ताषिक स्वास््र् पररक्षण क्र्ाम्प संचािन गररएको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं.५ लनवासी जनतािाई आफ्नै कार्ायिर्बाट सेवा उपिव्ध
गराउन ५ न वडा कार्ायिर् भवन लनमायण सम्पन्न भएको छ।

 प्रदेश सरकारबाट िस्तान्द्तररत कार्यक्रम (समपरुक अनदुान) अन्द्तगयत मानेडाँडा भािखुकय
गोगने सडक,शेरा ठाडोखोिा सानमुाखुय लसमखोिा सडक लनमायणाधीन अवस्थामा रिेका छन।

 प्रदेश सरकारबाट िस्तान्द्तररत कार्यक्रम (समपरुक अनदुान) अन्द्तगयत प्रिरी चौकीदेशख
स्वास््र् चौकी जोड्ने सडक सम्पन्न भएको छ।

 इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको प्राषवलधक शशक्षािर् अन्द्तगयत लसलभि इशन्द्जलनर्र संचािनमा रिेको
श्री बत्सिा देवी मा.षव मा छात्रा षवद्याथीिरुको सिजताका िालग छात्रावास लनमायण कार्य
अशन्द्तम चरणमा रिेको छ।



आफ्नौ पििमा गरेका लसजयनात्मक कार्यिरू:
 कृषि र्ान्द्त्रीकरण ममयत तालिम तथा व्र्वशार्ीिरुिाई ५०%२५ अनदुान सिर्ोग
 गाउँपालिका अध्र्क्ष रोजगार कार्यक्रम अन्द्तगयत व्र्वशाषर्क र उद्यमशशिता सीप षवकास
 पर्यटन प्रवधयन कार्यक्रम संचािन सचुना पाटी, षवश्राम स्थि खानेपानी शौचािर् पदमागय ममयत

आदद
 िघु तथा साना लसचाई कार्यक्रम
 वन प्रवियन तथा ब्र्वस्थापन कार्यक्रम
 षवद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायण
 जनप्रलतलनधी तथा कमयचारी अलभमशुखकरण कार्य
 खानीपानी र्ोजना ममयत तथा लनमायण
 परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रिािर्को संरक्षण, सम्भार, प्रवियन र षवकास कार्यक्रम



देशखएका मखु्र् समस्र्ा तथा चनुौतीिरू:
 भौगोलिक कदठनता
 दक्ष जनशशक्तको अभाव
 प्राषवलधक स्रोत साधन कलम
 समदुार्मा अलधकार र कतयब्र् लनवायि सम्बन्द्धी चेतनाको कलम
 िेटौडा काठमाण्डौ जोड्ने छोटो दरुीको सडक भएता पलन सडकको दरुावस्थाको 
कारण सवयशिुभ र्ातार्ात संचािनमा समस्र्ा रिेको 

 लबद्यािर्िरुमा आवश्र्क शशक्षक दरबन्द्दी निुँदा शैशक्षक गणुस्तररर्ता कार्म गनय 
कदठनाई 

 षविर्गत कमयचारीको व्र्ावस्था निुँदा सेवा प्रवािमा समस्र्ा
 छोटो दरुीको िेटौंडा कुिेखानी फाखेि िमुाने र लसस्नेरी िुँदै काठमाण्डौ जाने 
सडकमा पषिरोका कारण लनषर्मत रुपमा सडक संचािनमा समस्र्ा 



समस्र्ा समाधानका िालग गररएका प्रर्त्र्निरू:

• मन्द्त्रािर्मा जनशशक्त  ब्र्बस्थापनका िालग  पत्राचार गररएको
• सडक लनमायण कार्यमा लतब्रता ल्र्ाउनका िालग सम्बशन्द्धत  ठेकेदार, सडक लबभाग 
काठमान्द्डौ, तथा प्रदेश मन्द्त्रािर्मा पिि गररएको  

• िशक्षत बगयमा आधाररत क्षमता षवकास एबं अलभमखुीकरण  प्रशशक्षण ददइएको
• ग्रालमण कृषि सडकिाई प्रमखु प्राथलमकताका साथ लनमायण गरर कृषि उपजिाई 
बजार सम्म पिुँचको ब्र्बस्था  लमिाईएको  

• शैशक्षक गणुस्तरीर्ता कार्म गनय  सशतय  बजेटका अलतररक्त पालिकािे थप 
बजेटको ब्र्बस्था गरेको  

• सडकको लनरन्द्तर ममयत संभारका िालग प्रदेश सरकारमा अनरुोध गररएको 



समस्र्ा समाधानका िालग गररएका प्रर्त्र्निरू:

• मन्द्त्रािर्मा जनशशक्त  ब्र्बस्थापनका िालग  पत्राचार गररएको
• सडक लनमायण कार्यमा लतब्रता ल्र्ाउनका िालग सम्बशन्द्धत  ठेकेदार, सडक लबभाग 
काठमान्द्डौ, तथा प्रदेश मन्द्त्रािर्मा पिि गररएको  

• िशक्षत बगयमा आधाररत क्षमता षवकास एबं अलभमखुीकरण  प्रशशक्षण ददइएको
• ग्रालमण कृषि सडकिाई प्रमखु प्राथलमकताका साथ लनमायण गरर कृषि उपजिाई 
बजार सम्म पिुँचको ब्र्बस्था  लमिाईएको  

• शैशक्षक गणुस्तरीर्ता कार्म गनय  सशतय  बजेटका अलतररक्त पालिकािे थप 
बजेटको ब्र्बस्था गरेको  

• सडकको लनरन्द्तर ममयत संभारका िालग प्रदेश सरकारमा अनरुोध गररएको



आ.व २०७९/०८० मा संचालित र्ोजना तथा
कार्यक्रमिरू



िडक तफग काम भएको फोटोिरु



सडक तफय  काम भएको फोटोिरु



िडक तफग काम भएको फोटोिरु

पालिका िाइपाि िडक



िडक तफग काम भयको फोटोिरु



िाने पानी तफग काम भयको फोटोिरु



भिन तफग काम भएको फोटोिरु



आ.व २०७८/०७९ मा सम्पन्न कृषि तथा पशपुन्द्छी र्ोजनािरू तथा फोटोिरू..



प्रांगाररक खेलत प्रवदयन कार्यक्रमको तशस्बरिरु



मत्स्र् षवकास कार्यक्रमको तशस्बरिरु



कृषि चनु षवतरण तथा माटो पररक्षणको तशस्बरिरु



टनेि लनमायणको िालग टिाशस्टक तथा थोपा लसंचाई षवतरण कार्यक्रम









P CFO{ S[LTD UEF{WFG LG M Z'NS ;]JF U/] JFKT LKMT{F UL/PSF] /SDSF] 
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नश्ल िुधारको िागी र्बाख्रा र्बोका लितरण



िामालिक िुरिा तथा व्यखिगत घटना दतागको लिलिध

लिषय िम्बन्धी िनप्रलतनीलध तथा कमगचारीहरुका

िालग लिभागका प्रलशिकहरु माफग त २ लदने

अलभमुखिकरण कायगक्रम िञ्चािन गररयो ।

सािामजक सखरक्षा तथा व्यखिगत घटना दताु सम्बन्धी २ मदने अमभिखखर्करण



सािामजक सखरक्षा भत्ता भखिानी मिमिर सञ्चालन

िेिा प्रदायक र्बैंकिँग िमन्वय गरी िाभग्राहीको िातामा भत्ता

राखििकेपलि प्रते्यक तै्रमालिक लकस्तामा प्रलत िडा १/१ लदन

िामालिक िुरिा भत्ता भुिानी लशलिर िञ्चािन गररयो ।







िा.मि. स्तरीय ििृत्वकला प्रमतयोमगता

सञ्चालन गाउँपालिका लभत्रका ६ िटा मा.लि. का १५ िना प्रलतस्पधी लिद्याथीहरु

लर्बच "व्यखिगत घटना दताु र यसको िहत्व" लिषयक अन्तर मा.लि. 

स्तरीय ििृत्वकिा प्रलतयोलगता िञ्चािन गररयो ।



मेिलमिापकतायिरुको क्षमता अलभवषृि सम्बन्द्धी पनुयताजकीर् ३ 
ददने अलभमखुीकरण कार्यक्रम उद्घाटन समारोि

गाउँपालिकाका अभ्र्क्ष श्री जीवन िामा, उपाध्र्क्ष श्री
उमाकुमारी िामा, गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर्
अलधकृत श्री बिराम िम्साि अन्द्र् कमयचारीिरु सषितिे
मेिलमिापकतायिरुको क्षमता अलभवैषि सम्बन्द्धी पनुतायजलग
३ ददने अलभमखुीकरण कार्यक्रम उद्घाटन गनुयिुँदै ।



अलभमखुीकरण कार्यक्रममा समान- पत्र षवतरण गदायको 
तशस्वरिरु 



िैषङ्गक षिंसा षवरुिको १६ ददने अलभर्ान 
कार्यक्रमका केिी झिकिरुुः

िैषङ्गक षिंसा षवरुिको १६ ददन ेअलभर्ान कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री जीवन िामा र प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत बािराम िम्सािका साथ सिभागीिरुको तस्वीर ।



मषििा सशशक्तकरणका िालग उद्घोिण तालिम कार्यक्रमका 
केिी झिकिरुुः

७ ददने कार्यक्रममा सिभागी गाउँपालिका लभत्रका र्वुा मषििािरुिे तालिम पश्चात ्औपचाररक 
कार्यक्रम सञ्चािन गनय सक्ने आत्मषवश्वास बढेको धारणा राखेका लथए ।



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान तथा खाजा कार्यक्रमका 
केिी झिकिरुुः

सबैको सान ज्रे्ष्ठ नागररकको सम्मान भने्न नारा सषित िरेक विय आर्ोजना गररने र्ो कार्यक्रममा 
पूणय अपाङ्गता भएका ४५ जना र ६७९ जना ज्रे्ष्ठ नागररकिे र्ो सषुवधा पाए ।



बािबालिका केशन्द्रत प्रलतर्ोलगतात्मक कार्यक्रमका केिी 
झिकिरुुः

राषिर् बाि ददवस तथा अन्द्तरायषिर् बाि ददवसको अवसरमा आर्ोशजत अन्द्तर षवद्यािर् स्तरीर् 
प्रलतर्ोलगतात्मक कार्यक्रम पञ्चकन्द्र्ा माषवको प्राङ्गणमा सम्पन्न भर्ो ।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा
संचालित उद्यमशशिता षवकास तालिम समापन 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा 
संचालित उद्यमशशिता षवकास तालिम मा 
सिभालगिरु व्र्वसाषर्क अभ्र्ास खेि 

खेल्दै ।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. ५ मा
संचालित उद्यमशशिता षवकास तालिम समापन 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. ५ मा 
संचालित उद्यमशशिता षवकास तालिम मा 
सिभालगिरु व्र्वसाषर्क अभ्र्ास खेि 

खेल्दै ।



प्रषवलधमा पिुँच अन्द्तगयतको मेसीन औजारिरु

टिशम्बङ सीप षवकास तालिम सिभालगिाई आवश्र्क पने टुि बक्स षवतरण
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वडा नं. ४ मा संचालित डल्िो साबनु बनाउने सीप षवकास तालिम



वडा नं. ३ मा संचालित षक्रष्टिको सामान 
बनाउने सीप षवकास तालिममा सिभालगिरुिे 

गरगिना बनाउन लसक्दै ।

तालिमको लसकाईको क्रममा
तर्ार गररएका सामानिरु



वजाररकरण सम्बशन्द्ध एक ददने अन्द्तरषक्रर्ा कार्यक्रम पश्चात सामषुिक तशस्वर



धन्द्र्वाद


