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इन्रसरोवर गाउँपाललका
गाउँ कार्िपाललकाको कार्ािलर्
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"प्रर्ोगमैत्री संरचना, शशक्षा, पर्िटन र कृषि, समतामलुक षवकास इन्रसरोवरको समषृि”



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको 
प्रस्ताषवत प्रशासकीर् भवन



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको पररचर्’
इन्रसरोवरको ललशखत कुनै इलतहास तथा
दस्तावेज उपलब्ध नभएपलन ऐलतहालसक
दृषिकोणले महत्वपूणि रहेको मालनन्छ |राजा
लबरेन्रले आफ्नो आमाको सम्झनामा इन्रराज्र्
लक्ष्मीदेवी शाहको नाम बाट इन्र र सरोवरको
अथि ताल,पोखरी,दह हनेु हनुाले र्स ठाउँलाई
इन्रसरोवर भलन नामाकरण गररएको भन्ने भनाइ
रहेको छ | नेपालकै एकमात्र छुटै्ट उद्देश्र् राखेर
लनमािण गररएको इन्रसरोवर ताल लबक्रम सम्बत
२०३३/०३४ सालमा लनमािण सरुु गरर २०३८
सालमा लनमािण सम्पन्न भएको लथर्ो |



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको... 

▪ राजा लबरेन्र लबरलबक्रम शाहदेव र प्रधानमन्त्री षकलतिलनलध
षविको पालामा लनमािण भएको र्स तालले आफ्नो बेग्लै
इलतहास,पषहचान र महत्व बोकेको छ |संघीर्
लोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासंगै राज्र्
पूनसंरचना हुँदा साषवकका गालभएका
माखुि,कुलेखानी,लसस्नेरी,फाखेल गाषवसका राजनैलतक
दलका प्रलतलनलधहरु,बषुिजीवीहरु लगार्त
सरोकारवालाहरुको घलनभतू छलफल पश्चात र्स
गाउँपाललकालाई इन्रसरोवर गाउँपाललकाको नामबाट
नामाकरण गने भलन गररएको लनणिर् अनसुार नै
इन्रसरोवर गाउँपाललका बनाईएको हो |इन्रसरोवर
क्षेत्रलाई श्री क्र्षुवक ब्र्ाट्रीको नामले पलन शचलनन्छ |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...

र्हाँ पानीको संचर् गरर संशचत पानीबाट आवश्र्कता
अनसुार षवधतु उत्पादन गररने हनुाले संशचत पानीको
ताललाई ब्र्ाट्रीको संज्ञा र्दई क्र्षुवक ब्र्ाट्री
भलनएको हो |राज्र्लाई लोडसेलडङ मकु्त गराउनमा
र्स के्षत्रले ठुलो भलूमका लनवािह गरेको छ |र्स
तालको संशचत पानीबाट कुलेखानी पषहलोबाट ६०
मेघावाट,दोस्रोबाट ३२ र तेस्रोबाट १४ मेघावाट गरी
जम्मा १०६ मेघावाट षवधतु लनकाललएको छ |
र्सबाट राज्र्लाई लबधतु जस्तो अलतआवश्र्क
कुराबाट महत्वपूणि र्ोगदान परु्ािईएको छ |

▪



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...

र्स गाउँपाललकामा समावेस भएका गालबसहरुको
आ-आफ्नै षकलसमका ऐलतहालसक पषृ्ठभलूम रहेका छन्
साषवक माखुि गालबस हाल वडा न.१ को आफ्नै
खालको षकम्मदशन्त छन् | स्थानीर् तामाङ भािामा
मा-खु अथाित लनङगालो टुशाको तरकारी र म्हार-खु
अथाित शघउ र तरकारी अथवा लनङगालो टुशाको
तरकारी र तरकारीमा धेरै शघउ राखेर खाने
गाउँवस्ती हो र र्स शब्दको अपभ्रम्स भएर पछी
माखुि लेख्दै चलनचल्तीमा आएको स्थानीर्
पूविजहरुको भनाई रहेकाछन् |

▪
माखुि ठाडोखोलामा अवशस्थत झरना



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...
साषवक कुलेखानी गालबस हाल वडा न.२ को पलन
आफ्नै इलतहास रहेको पाइन्छ |लबगतमा दैलनक
ज्र्ालादारी गरर जीवन लनवािह गने मालनसहरुको
वसोवासको बाहलु्र्ता रहेको र्स ठाउँमा कुल्ली
काम गरर खानेहरुको खालन नै रहेको हदुा
कुलेखानी नामाकरण गररएको भनाई पलन रहेका
छन् |भने ऐलतहालसक शचसापानी गढी भीमफेदीबाट
कुलेखानी हदैु तत्काललन शासक राणाहरुले चढेको
गाडी बोकेर काठमाण्डौ परु्ािउदाका कुल्लीहरु र
टाढा-टाढा देशख लभमफेर्द सम्म ननु तेल ललन
आउने भररर्ाहरु जम्मा भएर खाजा खाने स्थान
अथाित कुशल्लले खाने स्थानलाई पछी कुलेखानी
नामाकरण भएको साथै र्स क्षेत्रमा प्रसस्त



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...

मात्रामा तामा,फलाम र षकट खालनहरु भएकोले
पलन पलछल्लो समर् कुलेखानी नामबाट शचलनन
थालेको स्थानीर्वासीहरुको भनाई रहेको छ |

▪ साषवक लसस्नेरी गालबस हाल वडा न.३ को
पलन छुटै्टषकलसमको महत्व रहेको पाइन्छ
|स्थानीर् जानकारहरुको भनाई अनसुार धेरै
विि अगाडीलतर र्स क्षेत्रमा लसस्नु नै लसस्नकुो
घारीहरु अत्र्ालधक मात्रामा रहेकाले लबस्तारै
लसस्नु घारीबाट लसस्नेरी नामाकरण भएको
भनाई रहेका छन् |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...
र्सैगरी साषवक फाखेल गालबस हाल वडा न.४ र ५
को पलन आफ्नो छुटै्ट षकलसमको इलतहास रहेको
पाईएको छ |नेपालको नलेशखएको इलतहासमा संघीर्
लोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको संवाहक तथा
नेपाली राजनेताहरुबाट २०३३ चैत्र १२ गते रालतको
ऐलतहालसक नख्खु जेल लबरोह पछीको राजनैलतक
पररवतिनको उद्गमस्थल फाखेल |
प्राचीनकालमा भगवान रामले आफ्नो लसकारी कुकुरहरु
सषहत लसकार खेल्दै बनेललाई लखट्दै-लखट्दै आउँदा
अषहलेको फाखेलचौरमा आईपगु्दा उज्र्ालो अथाित
लबहानको भाले वासेकोले बनेल फाखेलचौरको
नशजकैको बारीमा तथा एउटा कुकुर चौरमा र अको
कुकुर कालसचौरमा ढंुगा अथाित शशला भएको भन्ने
कथन रहेका छन् |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...
▪ स्थानीर् तामाङ भािामा फाग-बनेल र खेल-चौर अथाित बनेल
चने/बदेल दौडने चौर लाई कालान्तरमा आएर फाग-खेल लाई फाखेल
नामाकरण भएको हो भन्ने कुरा र्हाँका अग्रजहरुले सझुाएका छन् |
हालसम्म पलन र्स स्थानमा शशला भएका भन्ने बदेल र कुकुर “ढंुगा”
प्रत्र्क्ष देख्न सषकन्छ |
संघीर् लोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपालको स्थापना संगै राज्र् पूनसंरचना हुँदा ३
न.प्रदेश/बागमती प्रदेश अन्तगित मकवानपरु शजल्लाको र्स इन्रसरोवर गाउँपाललका
पूवी लसमाना दशक्षणकाली नगरपाललका काठमाण्डौ तथा बागमती गाउँपाललका
लललतपरु,पशश्चम र दशक्षण लसमाना भीमफेदी गाउँपाललका,उत्तर लसमाना थाहा
नगरपाललका मकवानपरु र चन्रालगरी नगरपाललका काठमाण्डौ रहेका छन् |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...
▪ हेटौडा-काठमाण्डौ जोड्ने आजसम्मको छोटो मागिको रुपमा रहेको हेटौडा
कुलेखानी फाखेल फषपिङ सडक,हेटौडा कुलेखानी लसस्नेरी फषपिङ सडक तथा
फाखेलदोभान चखेलदेउराली सतुंगल सडकहरु र्स गाउँपाललकाको बीचभागबाट
लनमािण भएका छन् |

▪ संघीर् राजधानी काठमाण्डौ देशख ४६ षकलोलमटर तथा शजल्ला सदरमकुाम एवम्
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट ४२ षकलोलमटरको दरुीमा रहेको र्स
गाउँपाललकाको क्षेत्रफल ९७.३२ वगि षकलोलमटर रहेको छ भने ५ वटा वडामा
षवभाजन गररएका छ |समनु्र सतह देशख १२९२ लमटरको उचाई वडा न.३
लसस्नेरी बागमतीखोला दोभानबाट सरुु भएको र्स इन्रसरोवर गाउँपाललकाको
सबैभन्दा उच्च स्थान २५६१ लमटर उचाई वडा न.५ फाखेल चखेलको शशर
भालेश्वर चन्रालगरी हालको केवलकार संचालन हुँदै गरेको डाँडा रहेको छ |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको....
▪ तीनहजार लतन सर् एकानब्बे (३३९१) घरधरुी संख्र्ा रहेको र्स इन्रसरोवर
गाउँपाललकामा सरदर २० हजार जनसंख्र्ा रहेकाछन् |र्स मघ्रे् तामाङ
७२.४% नेवार ९.२% ब्राम्हण,क्षेत्री ९.२% मगर ६.९% ठकुरी ०.७% र
अन्र् १.६%रहेका छन् भने साक्षरता प्रलतशत ९४.२ रहेका छन् |

▪ ७ षकलोलमटर लम्बाई र सरदर २.५ षकलोलमटरको चौडाईमा फैललएको
बहपु्रलतषष्ठत इन्रसरोवर ताल समनु्र सतह देशख १५४७ लमटरको उचाई वडा
न.२ कुलेखानीबाट सरुु भै १७२४ लमटरको उचाईमा वडा न.१ माखुि शेरा
पगेुर अन्त्र् भएका छन|्



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...

इन्रसरोवर गाउँपाललका ऐलतहालसक,धालमिक तथा पर्िटकीर् षहसाबले पलन त्र्शत्तकै
महत्वपूणि रहेको मालनन्छ |
वडा न.१ इन्रसरोवर ताल,तालको लबच डाँडा तनाव ब्र्बस्थापन स्थल,नाट्येश्वर
महादेव मशन्दर,कालीदेवी मशन्दर,ठाडोखोला झरना,शत्र्श्वर महादेव
मशन्दर,लक्ष्मीनारार्ण मशन्दर,ओखरडाँडा भ्र्टुावर,नारार्ण स्थान मशन्दर|

वडा न.२ इन्रसरोवर ताल, कलंकी दृश्र्ावलोकन थमु्को,कलंकी आउटलेट
षपकलनक स्पोटि,सरस्वती मशन्दर,पन्चकन्र् देवी मशन्दर,धनलक्ष्मी मशन्दर,ल्हुन््डूप
छ्योईलीङ गमु्बा,धेशचन गमु्बा,नाट्येश्वर महादेव मशन्दर,चौकीलेक
दृश्र्ावलोकन,हाँसलुी डाँडा,सलुलकोट थमु्की महादेव मशन्दर |



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको...
▪ वडा न.३ नारार्ण स्थान मशन्दर,वत्सलादेवी मशन्दर,आजदेश्वर मशन्दर तथा
गफुा,ह्वाङह्वाङ दलुो तथा झरना,जालतपोखरी दृश्र्ावलोकन,भैरवनाथ
मशन्दर,लंकाधामी मशन्दर |

▪ वडा न.४ हमुाने भन्ज्र्ाङ दृश्र्ावलोकन, काशीचौर दृश्र्ावलोकन,ऐलतहालसक
फाखेलमैत्री सलेमले पाकि तथा दृश्र्ावलोकन,परुाणखकि गमु्बा तथा
दृश्र्ावलोकन,डाँडीखेल दृश्र्ावलोकन,फाखेल गमु्बा |

▪ वडा न. ५ चन्रगढी छापडाँडा पर्ािपर्िटन तथा दृश्र्ावलोकन,महाचनुी
मशन्दर,भैरव मशन्दर,पोखरी डाँडा दृश्र्ावलोकन,कालीदेवी मशन्दर,गपेु्तश्वरी
गफुा(१२० लम.लम्बाई),भालु गफुा,पेमा छ्योईलीङ गमु्बा,श्री लोकेश्वर ङु्यङने
लाखाङ गमु्बा,उल्टादेवी मशन्दर,राममशन्दर,राधाकृष्ण मशन्दर साथै
तामाङ,नेवारी,मगरहरुको कला सांस्कृलत इत्र्ार्द,,,|



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको....
इन्रसरोवर गाउँपाललकाको वडा न.४ र ५ फाखेल
तथा वडा न.१ र २ को पहाडी भ-ूभाग बेमौसमी
तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो | वडा न. १
र २ इन्रसरोवर ताल क्षेत्र भएकोले माछा
उत्पादन सषहत दैलनकरुपमा लबक्रीषवतरण हनेु
गछिन भने वडा न.२ र ३ को अलधकांस भ-ूभाग
अलमलो जातको फलफुल पकेट क्षेत्र हनु् |
बेमौसमी तरकारी खेलत,फलफुल,पशपुन्छी र माछा
पालन नै र्हाँका समदुार्का मखु्र् आम्दानीको
स्रोत रहेको छ |



पृष्ठभूमि

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

गाउँपालिकको भोगोलिक लववरण
 पुर्बी लसमाना :काठमाण्डौ तथा िलितपुर लिल्ला

 पलिम लसमाना :भीमफेदी गाउँपालिका

 उत्तर लसमाना : थाहा न.पा.,काठमाण्डौ ँ लिल्ला

 दलिण लसमाना : भीमफेदी गाउँपालिका

 ८५ ० ०७’५०” पुर्बी देशान्तर देखि ८५ ० १५’४७”पुर्बी

देशान्तर सम्म

 २७ ० ३२’१४” उत्तरी अिाांश देखि २७ ० ४०’००” उत्तरी

अिाांश सम्म

 िम्मा िेत्रफ़ि :९७.३२ वगग लक. लम.

 लिल्ला सदरमुकाम हेटौडा र्बाट ४२ लक.लम. टाढा तथा

काठमाडौ ँ र्बाट ४६ लक.लम. टाढा



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा षववरण

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

८०८ ७५३ ७८४

४५२ ४९४

वडागत घरधरुी संख्र्ा (जम्मा ३३९१)वडा नं. 1 ८०८

वडा नं. 2 ७५३

वडा नं. ३ ७८४

वडा नं. ४ ४५२

वडा नं. ५ ४९४

जम्मा ३३९१



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा षववरण

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

२८.८

८०.३
५६.४

८३.८ ६९.७

६८.५

१८.७ ३८.२ १२.४ २८.५

२.७ १.१ ५.३ ३.८ १.८
धमि अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

इसाई

षहन्दु

वौि



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा षववरण

इन्रसरोवर गाउँपाललका

६१.३

३५.८

२.९

धमि अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

इसाई

षहन्दु

वौि



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको 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

नेपाली

तामाङ



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा षववरण

इन्रसरोवर गाउँपाललका

६८.८

२७.४
३.८

मातृभािाका अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

नेवारी

नेपाली

तामाङ



शैशक्षक अवस्था 

षवद्यालर् संख्र्ा : सामदुाषर्क : २२ 
सस्थागत : १ जम्मा: २३
माध्र्लमक लबद्यालर् संख्र्ा : ६ 
आधारभतू तह षवद्यालर् संख्र्ा :१७
बाल षवकास केन्र संख्र्ा :३१



साक्षरता षववरण

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

९७.९ ९६.३ ९५.८ ८०.८ ९३.४

२.१ ३.७ ४.२ १९.२ ६.६

साक्षरता अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

असाक्षर 
संख्र्ा

साक्षर 
संख्र्ा



साक्षरता षववरण

इन्रसरोवर गाउँपाललका

९४.

६.

साक्षरता अनसुार षववरण (प्रलतशतमा)

असाक्षर 
संख्र्ा

साक्षर
संख्र्ा



लस.नं. ब.उ.शश.नं. षवलनर्ोशजत कुल रकम जम्मा खचि खचि प्रलतशत 

१ संघीर् ससति अनदुान 79,112,000.00 71,645,182.00 90.56

२ प्रदेश ससति अनदुान 1,391,000.00 1,159,390.00 83.35

३ इन्रसरोवर गाउँपाललका
अनदुान 

11,780,047.00 10,239,791.00 86.92

जम्मा 92,283,047.00 83,044,363.00 89.99

आ.व २०७७-०७८ को शशक्षा के्षत्रको प्रगलत षववरण



आ.व २०७६-०७७ र २०७७-०७८ को शशक्षा के्षत्रको तलुनात्मक प्रगलत षववरण (खचि प्रलतशत)

संघीर् ससति अनदुान प्रदेश ससति अनदुान गाउँपाललकाको अनदुान

९६.४ ९६.२

२९.७

९०.६
८३.३५

८६.९२

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व 
२०७६-
०७७को 
भन्दा खचि
प्रलतशत
११.८९ 
ले बषृि



आ.व २०७७-७८ मा शशक्षा शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू

कोलभड १९ पलछ षवद्यालर् संचालन र शैशक्षक गणुस्तर 
सम्बशन्ध गोष्ठी स्वास्थ तथा सरसफाइका मापदण्ड पालना गदै २०७७ 

असोज देशख षवद्यालर् संचालन



आ.व २०७७-७८ मा शशक्षा शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

प्राथलमक तहको शशक्षकहरुलाई ५ र्दने 
पनुतािजगी ताललम कम्र्टुर सम्बशन्ध ३ र्दने आधारभतू ताललम



आ.व २०७७-०७८ को स्वास््र् के्षत्रको संस्थागत षववरण
क्र.सं. षववरण जम्मा

१. स्वास््र् चौकी ५
२. सा.स्वा.ई. २
३. Birthing Center ४
४. गभिवलत सेवा १
५. IUCD सेवा २
६. Implant सेवा २
७. DOTS सेवा ५
९. प्रर्ोगशाला सेवा २
१०. PMTCT सेवा ५
११. गाउँघर शक्ललनक १२
१२. खोप शक्ललनक १४
१३. शशघ्रकुपोिण सेवा १



आ.व २०७७-०७८ को शशक्षा के्षत्रको प्रगलत षववरण

लस.नं. षवलनर्ोशजत कुल रकम जम्मा खचि खचि प्रलतशत 
१ ३६७७२००० २८१०७३९८ ७६.४४

स्वास््र्  क्षेत्र

५६.२

७६.४

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-०७७ 
को भन्दा खचि प्रलतशत 

२०.२ ले बषृि



आ.व २०७७-७८ मा स्वास््र् शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

कोलभड-१९ षवरुिको खोप अलभर्ान 
कार्िक्रम कोलभड-१९ षवरुिको खोप अलभर्ान 

कार्िक्रम



आ.व २०७७-७८ मा स्वास््र् शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...
न्र्ानो कपडा षवतरण तथा स्वास््र् शशषवर कार्िक्रमका तशस्वरहरु:



आ.व २०७७-७८ मा स्वास््र् शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

न्र्ानो कपडा षवतरण तथा स्वास््र् 
शशषवर कार्िक्रमका तशस्वरहरु:



कोलभड १९ को सांक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा गररएका कार्गहरुको तखिरहरु



आ.व २०७७-७८ मा स्वास््र् शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...



कोलभड अस्थार्ी अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टर



आ.व २०७७-७८ मा स्वास््र् शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...



पूवािधार षवकासको षववरण 
आ.व. 2077/78 मा कार्ािन्वर्न भएका र्ोजनाहरुको षववरण:

लस.नं. षववरण संख्र्ा

१ वडा नं. १ ३५ 
२ वडा नं. २ ३7
३ वडा नं.३ ३६
४ वडा नं. ४ ३२ 
५ वडा नं. ५ ४७
6 संर्कु्त वडाहरुको र्ोजना संख्र्ा

13
जम्मा 200 

लस.नं. काम को षववरण जम्मा 

१ नर्ाँ ट्राक(लम.) 6,693.5०
२ सडक चौडा( लम.) ३९११८.००
३ स्टक्चर लनमािण ( घ.लम) ८०८५.६७
४ कच्ची नाली लनमािण (लम.) 27,148.0 
५ पक्की नाली लनमािण (लम.) 578.30 
६ ग्राभेल षवच्छाएको ( लम.) २२१९३.25 
७ सडक ढलान( लम.) १३३०.९७
८ ह्यमु पाईप /पाईप (वटा ) 112.0 

९ पलु/कल्भटि ५ .००

जम्मा



आ.व. 2077/78 मा सम्पन्न भएका र्ोजनाहरुको कामको षववरणको सारांश

नर्ाँ ट्राक
(लम.)

सडक 
चौडा (
लम.)

कशच्च नालल
लनमािण( 
लम.)

पक्की नाली 
लनमािण( 
लम.)

स्टकचर 
लनमािण 
(घ.लम)

सडक 
ढलान( 
लम.)

ग्राभेल( लम.) पलु/कल्भटि ह्यमु पाईप /पाईप 
(वटा)

6693.5 38083 २७१४८ ५७८.३० 7026.61 ८८७.१७ २०७५८.२५ 3 ११२

सडकहरू:

खानपेानीहरु:

पाईप 
लाईन(लम)

टंकी 
लनमािण(वटा)

इन्टेक 
लनमािण(वटा)

टंकी/ इन्टेक 
ममित(वटा)

धारा 
लनमािण(वटा)

सोलार सेट 
जडान

स्टक्चर लनमािण 
(घ.लम)

लडप बोरीङ

४१७२१ २३.५ १२ 1 ११३ ४ ४३ १



आ.व २०७६-०७७ र २०७७-०७८ को पूवािधार के्षत्रको तलुनात्मक प्रगलत षववरण (खचि प्रलतशत)

पूवािधार  के्षत्र

५०.३

६३.७

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-०७७को 
भन्दा खचि प्रलतशत 
१३.41 ले बषृि



आ.व २०७७-७८ मा पूवािधार शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू



आ.व २०७७-७८ मा पूवािधार शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू



आ.व २०७७-७८ मा पूवािधार शाखाबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू....



आ.व २०७७/०७८ मा कार्ािन्वर्नका लालग पाररत बजेट श्रोत अनसुार

लस.न बजेटको श्रोत रकम खचि रकम खचि प्रलतशत

१ संघ १५,५५,३२,९६२
१२,४९,९७,४६६

८०.३६

२ प्रदेश
20,421,000 17,128,525

83.9

३ इन्रसरोवर गाउँ 
कार्िपाललका

२७,२६,९६,११८
२०,५९,९५,६६५

७५.५४

जम्मा ४४,८६,५०,०८० ३४,८१,२०,८५६ ७७.५९



लस.न आलथिक विि षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 ३७,३४,४१,७९८ २३,५१,०८,८९४.७० ६२.९५

२ 2077-078 ४४,८६,५०,०८० ३४,८१,२०,८५६ ७७.५९

६३.
७७.६

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा 
खचि प्रलतशत 

14.64 ले बषृि

आ.व २०७६-०७७ र २०७७-०७८ को बजेटको तलुनात्मक प्रगलत षववरण (खचि प्रलतशत)



समग्र के्षत्रगत बजेट तथा खचिको संशक्षप्त प्रलतवेदन
लस .नं. षविर्गत सलमलत षवलनर्ोजन रकम खचि रकम खचि

प्रलतशत

१ कार्ािलर् सञ्चालन तथा प्रशासलनक 5,60,62,700 5,31,85,797 94.87

२ सामाशजक षवकास 17,33,80,047 14,98,49,802 86.43

३ पूवािधार षवकास 16,96,99,300 10,80,60,423 63.68

4 आलथिक षवकास 4,04,43,033 2,94,32,259 72.77

5 सशुासन तथा अन्तरसम्बशन्धत के्षत्र 90,65,000 75,92,575 83.76

जम्मा 44,86,50,080 34,81,20,856 77.59



आ.व २०७६/०७७ को खचि % (क्षेत्रगत)
लस.न आलथिक विि षविर्गत क्षेत्र षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 आलथिक षवकास 1,74,46,000 1,21,40,527 69.59

२ 2077-078 4,04,43,033 2,94,32,259 72.77

आलथिक षवकास क्षेत्र

६९.६

७२.८

आ.व २०७६-०७७

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा
खचि प्रलतशत 3.२ 

ले बषृि



आ.व २०७६/०७७ को खचि % (क्षेत्रगत.....
लस.न आलथिक विि षविर्गत क्षेत्र षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 सामाशजक षवकास 14,48,50,000 9,29,16,483 64.15

२ 2077-078 17,33,80,047 14,98,49,802 86.43

सामाशजक षवकास…

६४.२
८६.४

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा 

खचि प्रलतशत 22.2 
ले बषृि



आ.व २०७६/०७७ को खचि % (क्षेत्रगत.....
लस.न आलथिक विि षविर्गत क्षेत्र षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 कार्ािलर् संचालन 
तथा प्रशासलनक

66231000 53698035 81.08

२ 2077-078 56062700 53185797 94.87

कार्ािलर् संचालन तथा प्रशासलनक…

८१.१

९४.९

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा 

खचि प्रलतशत १३.8 
ले बषृि



आ.व २०७६/०७७ को खचि % (क्षेत्रगत.....
लस.न आलथिक विि षविर्गत क्षेत्र षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 सशुासन तथा 
अन्तरसम्बशन्धत क्षते्र

1,27,08,000 98,89,875 77.81

२ 2077-078 90,65,000 75,92,575 83.76

सशुासन तथा अन्तरसम्बशन्धत के्षत्र

७७.८

८३.८

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा 

खचि प्रलतशत 6 ले 
बषृि



आ.व २०७६-०७७ र २०७७-०७८ को तलुनात्मक प्रगलत षववरण (खचि प्रलतशत)

लस.न आलथिक विि षवलनर्ोजन रकम खचि खचि प्रलतशत

१ 2076-077 373441798 235108894 62.95

२ 2077-078 448650080 348120856 77.59

इन्रसरोवर गाउँपाललका

६३.
७७.६

आ.व २०७६-०७७ आ.व २०७७-०७८

आ.व २०७६-
०७७ को भन्दा 

खचि प्रलतशत १4.6 
ले बषृि



लस.न खचि शशििक आ.व २०७६/०७७ खचि 
प्रलतशत

आ.व २०७७/०७८ खचि 
प्रलतशत

सामाशजक षवकास

1 शशक्षा ९१.३५ ९०.०५
2

स्वास््र् ५६.१९ ७६.४४
3 खानेपानी तथा सरसफाई १८.०३ ८८.२८
4 भािा तथा संस्कृलत ६३.६६ ९८.४३
5 लैंलगक समानता तथा सामाशजक 

समावेशीकरण ४३.४७ ५२.६
6 र्वुा तथा खेलकुद ४२.४७ ८२.११
7 सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण ३.८१ ९३.३१

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचिको संशक्षप्त प्रलतवेदन



लस.न खचि शशििक आ.व २०७६/०७७ खचि 
प्रलतशत

आ.व २०७७/०७८ खचि 
प्रलतशत

आलथिक षवकास

1 कृषि ८१.७३ ७९.९३
2

उद्योग ० ५२.७९
3 पर्िटन ५०.९६ ५०
4 सहकारी ८३.७८ ८६.११
5

षवत्तीर् क्षेत्र ० ६६
6 जलश्रोत तथा लसंचाई ८९.०४ ८९.६९
7 पशपुन्छी षवकास ३२.४३ ८६.३३
८ भलूम व्र्वस्था 0 ४८.४४

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचिको संशक्षप्त प्रलतवेदन…..



लस.न खचि शशििक आ.व २०७६/०७७ खचि 
प्रलतशत

आ.व २०७७/०७८ खचि 
प्रलतशत

पूवािधार षवकास

1
र्ातर्ात पूवािधार ४८.६३ ६६.२८

2 भवन, आवास तथा सहरी 
षवकास ५४.१७ ४६.२८

3 उजाि ७७.३४ १००
4 संचार तथा सूचना प्रलबलध ४६.२३ ९७.८२
5

सम्पदा पूवािधार १०० ९८.५५
6 लबज्ञान तथा प्रलबलध ९९.६५ ८१.६९

समग्र उपक्षेत्रगत बजेट तथा खचिको संशक्षप्त प्रलतवेदन



आ.व ०७७/०७८ मा लनलमित कार्िषवलध तथा मापदण्ड : 19
जम्मा संख्र्ा : 

न्र्ाषर्क सलमलतिः

जम्मा मिुा संख्र्ा मेललमलापवाट समाधान 
गररएको मिुा संख्र्ा

मालथलो लनकार्मा 
पठाईएको संख्र्ा

लछनोफानो हनु बाकीं
संख्र्ा

३८

२०

०

१६

३२

२३

३
६

न्र्ाषर्क सलमलतको षववरण
आ.व ०७६/७७ आ.व ०७७/७८



मेललमलाप केन्रको वाषििक षववरण
लस.नं. मेललमलाप केन्रको नाम षववादको 

संख्र्ा
मेललमलाप भएको

षववाद
मेललमलाप

हनु नसकेको
षववाद

मालथल्लो 
लनकार्मा 
पठाइएको
षववाद

१ माखुि मेललमलाप केन्र ५ २ २ १

२ खानीखेत मेललमलाप केन्र ५ 5 - -

३ फाखेल परुण्डी मेललमलाप 
केन्र

५ 5 - -

४ फाखेल मेललमलाप केन्र 7 5 2 -

५ लसस्नेरी मेललमलाप केन्र 0 0 0 0

जम्मा 22 17 4 1



आ.व २०७७-७८ मा न्र्ाषर्क सलमलतबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

मेललमलापकतािहरुको क्षमता अलभवषृि सम्बन्धी पनुतािजलग ३ र्दने 
अलभमशुखकरण ताललम मेललमलापकतािहरुको क्षमता अलभवषृि सम्बन्धी पनुतािजलग ३ र्दने 

अलभमशुखकरण ताललम



आ.व २०७७-७८ मा न्र्ाषर्क सलमलतबाट संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू

मेललमलापकतािहरुको क्षमता अलभवषृि सम्बन्धी अलभमशुखकरण 
ताललम

मेललमलाप केन्रको अनगुमन



सामाशजक सरुक्षा भत्ता षववरण

जेष्ठ नागररक भत्ता
प्राप्त गनेहरुको संख्र्ा

एकल मषहला/ षवधवुा 
भत्ता प्राप्त गनेहरुको 

संख्र्ा

क वगि अपाङ्ग भत्ता
प्राप्त गनेहरुको संख्र्ा

ख वगि अपाङ्ग भत्ता
प्राप्त गनेहरुको संख्र्ा

बाल पोिण प्राप्त
गनेहरुको संख्र्ा

४६०

१५१०

२७ ५३ १६

६७७

१४९०

४३ ९४ २१

आ.व ०७६/७७ आ.व ०७७/७८

सामाशजक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा



पञ्जीकरण षववरण 

कुल जन्मदताि 
(मषहला/परुुि)

मतृ्र् ुदताि षववाह दताि सम्बन्ध षवच्छेद
संख्र्ा 

बसाईसराई संख्र्ा

२८७

१६१
११९

३ ७

३९५

१९१

१६४

३

२५

आ.व ०७६/७७ आ.व ०७७/७८



वडागत पञ्जीकरण षववरण

िडा

जन्म दताु िृत्यख दताु िसाइ सराइ
मििाह

दताु

सम्बन्ध

मिचे्छद
जम्मा

िमहला पखरुष जम्मा िमहला पखरुष जम्मा आएको गएको जम्मा

वडा नां. १ ३७ ३७ ७४ २१ २५ ४६ ० ८ ८ ३९ २ १६९

वडा नां. २ 67 67 १३४ 15 30 ४५ 0 5 ५ 43 1 २२८

वडा नां. ३ ५६ 40 ९६ 18 20 ३८ 1 5 ६ 24 0 १६४

वडा नां. ४ 25 20 ४५ 5 18 २३ 0 1 १ 21 0 ९०

वडा नां. ५ 14 32 ४६ 18 21 ३९ 0 5 ५ 37 0 १२७

जम्मा 199 196 395 77 114 191 1 24 25 164 3 778



j8f sfof{nox?af6 cgnfO{g JolQmut 36gf btf{ ;'? u/L 

k|0ffnLaf6 k|fKt k|df0fkq k|bfg ub}{ u/]sf] tl:j/x?





आ.व २०७७-७८ सामाशजक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

l8lh6fOh]zg k|of]hgsf nflu j8fx?sf] 36gf btf{ 

lstfa

cgnfO{g JolQmut 36gf btf{ tflndsf

emnsx?M–



गाउँपाललकाबाट स्वीकृत वाषििक कार्िक्रम तथा बजेट कार्ािन्वर्नको अवस्था 
क्र.स. कार्िक्रकमको नाम स्वीकृत बजेट कार्िन्वर्नको अवस्था सम्पन्न प्रलतशत

१. उत्कृि कृिक सम्मान कार्िक्रम १,००,०००l- सम्पन्न १०० %

२. उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतशत ३,००,०००l- सम्पन्न १००%

३. कृषि तथा पशपुन्छी व्र्वसार्ी षकसानहरुलाइ सहकारी 
माफि त व्र्ाज अनदुान ७० %

५,२०,०००l- सम्पन्न १००%

४. प्राङ्गाररक मल अनदुान ३,००,०००l- सम्पन्न १००%

५. मत्स र्् षवकास कार्िक्रम ५,००,०००l- सम्पन्न १००%

६. माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान ६,७५,०००l- सम्पन्न १००%

७. मकै लबउ अनदुान ८५,०००l- सम्पन्न १०० %

८. एक घर एक फलफुल षवलभन्न प्रजातीका 
फलफुल खेती षवस्तार षवकास कार्िक्रम

८,८५,०००l- सम्पन्न १००%

कृषि षवकास शाखा..



क्र.स. कार्िक्रकमको नाम स्वीकृत बजेट कार्िन्वर्नको अवस्था सम्पन्न 
प्रलतशत

९.
कृषि के्षत्रलाइ व्र्वसार्ीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा 
षवकास गने वडा न  २ कुलेखानी

२०,००,०००l- सम्पन्न १००%

१०. अमर साना षकसान तथा महाचनुी कृषि सहकारीको 
कोल्ड च्र्ाम्बर संचालनको लालग लबधलुतकरण अनदुान

१,०८,०००l- सम्पन्न १००%

११.
माटो ल्र्ाबकोलालग आवस्र्क फलनिचर खररद 

६०,०००l- सम्पन १००%

१२. कृिक समूह संचालनकोलालग आवस्र्क स्टेशनरी 
लबतरण 

२,५०,०००l- सम्पन्न १००%

जम्मा बजेट
५७,८३,०००l- १००%

गाउँपाललकाबाट स्वीकृत वाषििक कार्िक्रम तथा बजेट कार्ािन्वर्नको अवस्था.....



आ.व २०७७-७८ मा संचालन भएका षवलभन्न कार्िक्रमहरू...

उत्कृि कृिक सम्मान कार्िक्रमको तशस्बरहरु उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतशत 
कार्िक्रमको



s|=; sfo{s|dsf] gfd k|lt sfo{s|d

nfut /sd

vr{ ePsf] 

/sd

afsL /sd k|ltzt s}lkmot

! pGgt hftsf] af]sf

ljt/0f sfof{s|d

5,00,000 5,00,000 - 100%

@ ufO{ e};L P=cfO{ s[ltd 

uef{wfg lg M z'Ns ;]jf

3,00,000 3,00,000 - 100%

# ufO{ e};L uf]7 tyf vf]/ 

;'wf/ 

5,00,000 4,01,000 99,000 80%

$ 3fF;sf] ljp ljt/0f 3,00,000 2,50,000 50,000 85%

% Kfz' aLdf cgbfg

sfof{s|d

3,00,000 1,45,000 1,65,000 45%

^ afv||f kfng cg'bfg -

j8f g+ %_

5,00,000 5,00,000 - 100%

पश ुषवकास शाखा..
गाउँपाललकाबाट स्वीकृत वाषििक कार्िक्रम तथा बजेट कार्ािन्वर्नको अवस्था 



कोलभड-१९ रोग रोकथाम तथा व्र्वस्थापन
▪ हाल सम्म Antigen Test संख्र्ा :   १७६ जना
▪ हाल सम्म Positive संख्र्ा       :   ७९ जना
▪ हाल सम्म Negative संख्र्ा       :   ९७ जना
▪ हाल सम्म Isolation मा बसेको संख्र्ा   :    ६ जना

मतृ्रू् हनेुको संख्र्ा: ५ जना ( वीर अस्पताल-३, स्तपुा अस्पताल-१ र समेुरु अस्पताल-१ जना)

क्र.सं. वडा नं. संख्र्ा (Positive) कैषफर्त (मतृ्रू्) 
१ १ ११ २
२ २ ४४ ०
३ ३ १६ ०
४ ४ २ १
५ ५ ५ २
६ अन्र् १ ०

जम्मा ७९ ५



कार्ािलर् व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाह
पद दरवन्दी संख्र्ा

पदपूलति संख्र्ा
ररक्त

पदपूलतिको लालग
लो.से.आ.माग

स्थार्ी करार जम्मा
अलधकृतस्त

र 10 9 2 11 1
1

सहार्कस्त
र 55 35 6 14

14

कूल जम्मा 53 44 8

वबेसाइट सञ्चालन तथा सूचनाको साविजलनकीकरण

 लनर्लमत रूपमा अपडेट भए छ।
 महत्वपूणि लनणिर्हरू राशखने गरेको छ।
 सेवाग्राहीले सचुना, जानकारी तथा फारामहरू वेवसाइटबाटै पाउने अवस्था छ।
 स्थानीर् राजपत्रमा ऐन, लनर्म प्रकाशन भएको छ।



कार्ािलर् व्र्वस्थापन....
स्थानीर् तहबाट षवद्यतुीर् सेवा सञ्चालन 

 सेवा प्रवाहमा प्रर्कु्त रहेका सफ्टवेर्रहरुको प्रकार: ई-हाशजर, ग्रपु SMS, राजस्व तथा शजन्सीको 
सफ्टवेर्र प्रर्ोग

 गाउँपाललका अन्तगितका सम्पूणि वडाहरू, सम्पूणि स्वास््र् चौकी, सम्पूणि प्रहरी चौकीहरू र सम्पूणि 
मा.षव षवद्यालर्हरुमा रतु गलतको अशटटकल फाइवर (Optical fiber) सषहतको Internet सेवा प्रदान 
गररएको

 अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरुिः सामाशजक सरुक्षा तथा पशञ्जकरण सेवा /इमेल
 मोबाइल एप जस्ता प्रषवलधको षवकास र प्रर्ोगको अवस्थािः स्थानीर् एप, website, कार्ािलर्मा 

networking



गाउपाललकाको GIS को लालग तर्ार गररएको नक्सा

प्रमुख धार्मिक तथा ऐततहातिक स्थल हरु स्रोत क्िामा प्रमुख वस्ती तथा िडक िंजाल स्रोत क्िामा



गाउँपाललकाको GIS को लालग तर्ार गररएको नक्सा



समस्र्ा 
▪ भौगोललक कर्ठनता
▪ दक्ष जनशशक्तको अभाव
▪ प्राषवलधक स्रोत साधन कलम
▪ समदुार्मा अलधकार र कतिब्र् लनवािह सम्बन्धी चेतनाको कलम 
▪ हेटौडा काठमाण्डौ जोड्ने छोटो दरुीको सडक भएता पलन सडकको दरुावस्थाको 
कारण सविशलुभ र्ातार्ात संचालनमा समस्र्ा रहेको 

▪ लबद्यालर्हरुमा आवश्र्क शशक्षक दरबन्दी नहुँदा शैशक्षक गणुस्तररर्ता कार्म गनि 
कर्ठनाई 

▪ षविर्गत कमिचारीको व्र्ावस्था नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्र्ा  
▪ छोटो दरुीको हेटौंडा कुलेखानी फाखेल हमुाने र लसस्नेरी हुँदै काठमाण्डौ जाने 
सडकमा पषहरोका कारण लनषर्मत रुपमा सडक संचालनमा समस्र्ा 



गाउँपाललकाले पर्िटन प्रवििनसंगै तनाव ब्र्बस्थापन के्षत्र ..

तनाव ब्र्बस्थापन क्षेत्र (इन्रसरोवर ताल)

तनाव ब्र्बस्थापन क्षेत्र (इन्रसरोवर ताल)



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु को झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु को झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु को झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु को झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु को झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु तथा र्ोजना अनगुमनको झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरु तथा र्ोजना अनगुमनको झलक….



इन्रसरोवर गाउँपाललकाको मखु्र् कार्िक्रमहरुको झलक….

वत्सलादेवी मा षवको छात्रावास लनमािण 
गाउँपाललका भवन षवस्तार 



गाउँपाललकाले पर्िटन प्रवििनसंगै तनाव ब्र्बस्थापन क्षेत्र 
घोिणा सषहत... 
कुनैपलन बेला मालनस षवषवध कारण तथा कार्ि बोझले गदाि जनुसकैु समर् षवलभन्न तनावमा रहन 

सक्छन ्त्र्सैले उक्त षवषवध षकलसमका तनाव व्र्बस्थापनको लालग उपर्कु्त गन्तव्र् स्थान 
इन्रसरोवर ताल....



धन्र्वाद


