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सभाका सभाध्यक्षज्यू ,   

सभाका सदस्यज्यूहरु,  

कायायलय प्रमखु एवं कमयचारी बमत्रहरु, 

पत्रकार साथीहरु र 

अन्द्य उपशस्थत महानभुावहरु । 
नेपालको संषवधानले गरेको संघीय कानूनी व्यवस्था अनरुुप आज म इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको उपाध्यक्षको 
हैबसयतले यस सम्माबनत सभा समक्ष आ.व. ०79/०80 को वजेट प्रस्ततु गनय यस सम्माबनत सभामा उपशस्थत 
भएकी छु । 

सवयप्रथमतः यो देि र जनतालाई स्वतन्द्त्र र सावयभौमसत्ता सम्पन्न िनाउन षवबभन्न कालखण्डमा गररएका ऐबतहाबसक 
संघिय तथा आन्द्दोलनमा िहादत प्राप्त गनुय हनेु सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात िहीदहरु प्रबत भावपूर्य श्रिाञ्जली अपयर् गदयछु 
।साथै इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकामा न्द्यायपूर्य समाज बनमायर् र समदृ्वद्वको मागयमा एकतािद्द रहेका सम्पूर्य 
इन्द्रसरोवरिासी र इन्द्रसरोवर का आदरर्ीय अग्रज राजनीबतक नेततृ्व प्रबत उच्च सम्मान प्रकट गनय चाहन्द्छु । 

यस इन्द्रसरोवर गाउँकाययपाबलकाले संघीय सरकार र प्रदेि सरकार संग नेपाल को संबिधान अनसुार सहअशस्तत्व, 

समन्द्वय र सहकाययमा रही समदृ्द इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका बनमायर्का लाबग दीघयकालीन सोचका साथ अगाडी िषि 
रहेको जानकारी गराउन चाहन्द्छु । यस गाउँपाबलकामा ऐबतहाबसक मानव बनबमयत इन्द्रसरोवर ताल, भालेश्वर 
महादेव, गपेु्तश्वर गफुा, लामवगरमा अवशस्थत नाट्यश्वरी महादेव मशन्द्दर, धानेश्वर धनलक्ष्मी मशन्द्दर, खानीखेतमा 
अवशस्थत पञ्चकन्द्या देवी मशन्द्दर, षकटेनी शस्थत सरस्वती मशन्द्दर, लणु्डपु छ्योबलङ गमु्वा, धेचीन गमु्वा महाङ्कालथान, 

सकुौरा लणु्डपु छयौबनङ गमु्वा, बसस्नेरी शस्थत ज्याङतेर छ्योबलङ गमु्िा, पञ्चकन्द्या देवी मशन्द्दर, हमुाने डाँडा 
दृष्यावलोकन गने ठाँउ, भैरवनाथ मशन्द्दर, सलेमले डाँडाँ, परुानो खकय , डाँडाखेल पौवा, जातीपोखरी, राकसखोलाको 
मानेडाँडा, महाङकाल मशन्द्दर, लक्ष्मीनारायर् मशन्द्दर बसम्लाङ, िके्तश्वर मशन्द्दर वज्रमाठ, ओखरडाँडा चैत्य र शिकारी 
गाँउ, छडधार लगायतका ऐबतहाबसक तथा धाबमयक ठाँउहरु रहेका छन ् ।त्यस्तै आजादेश्वर मशन्द्दर बसस्नेरी, 
लंकाधामी अदवुावारी, सनु्द्दरीदेवी ठुलोटार, कालीदेवी िल्छी भन्द्ज्याङ, सेतीदेवी दम्की, नारायर्थान मशन्द्दर टेकर 
आद्वद स्थानहरु पबन धाबमयक षहसावले महत्वपरु्य रहेका छन।् हाल यस गाँउपाबलका क्षेत्रमा षवबभन्न पाकय हरु जस्तै 
िान्द्ती िगैचा िाषटका कुलेखानी वडा नं.२, षपशननक स्पट कुलेखानी वडा नं.२, आउटलेट रहेको स्थान, काशिचौर 
फाखेल वडा नं.४ र षपशननक स्पट माखुय वडा नं.१ रहेका छन ्। आगामी वियहरुमा यस क्षेत्रको षवकासका 
लाबग अझै अध्ययन अनसुन्द्धान गरी ग्रामीर् पययटन प्रिदयन गनय सषकने देशखन्द्छ र आन्द्तररक तथा िाह्य 
पययटकहरुलाई बभत्र्याई प्रिस्त आय आजयन ििाउन सनने अवसरहरु पबन रहेको छ ।  



 

यस गाउँपाबलकामा षविेि गरी वौि र षहन्द्दू धमायवालम्वीहरु र तामाङ्ग/लामा, मगर, व्राह्मर्, क्षेत्री र नेवार जाबतको 
िसोिास रहनकुा साथै तामाङ जाबतको वाहलु्यता रहेको पाइन्द्छ । यहाँका नागररकहरुले कृषि, पिपुालन र 
व्यापारलाई मखु्य पेिाको रुपमा अंगाल्दै आएका छन ्। काठमाडौं उपत्यकावाट कररव ४० षक.बम. नशजक 
रहेकोले यस गाउँपाबलकाको आबथयक सामाशजक षवकासमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यहा ँउत्पादन 
हनेु कृषिजन्द्य तथा पिजुन्द्य उपजहरु सोही िजार क्षेत्रमा विी खपत र षवक्री हनेु गरेको छ । भौगोबलक रुपमा 
मध्यम स्तरीय पहाडी धरातल रहेको यस क्षेत्रमा मानव वसोिास र पययटन व्यवसायको लाबग अबत उपयकु्त 
स्थानहरु रहेका छन ्। नवगद्वठत गाउँपाबलका भएकोले यसलाई एक सक्षम गाउँपाबलकाको रुपमा स्थापना गने 
चनुौबत समग्र गाउँवासी तथा सरकारी र गैरसरकारी बनकायहरुको काँधमा आई परेको छ । यहा ँ भएका 
सम्भावनाहरुलाई अवसरमा पररर्त गनय र यहाँ रहेका समस्याहरुको न्द्यूनीकरर् गने क्रममा सही नीबतको पषहचान 
गरी नीबतको अवलम्िनका साथै योजनावि षवकास गनुय पने आजको आवश्यकता रहेको छ । 

 सभाध्यक्षज्यू , सभाका सदस्य ज्यूहरु   

यसै क्रममा अव म चालू आ.व ०७8/79 को काययक्रममा समावेि भएका केषह मखु्य उपलशब्ध प्रस्ततु गनय 
चाहन्द्छु । 

 कृषिको आधबुनकीकरर्, व्यवसायीकरर् र िजारीकरर् कृषि क्षेत्रको बिकास माफय त आबथयक संमषृि हाबसल 
गनय, कृिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकषियत गनय कृषि तथा पि ुपंशक्ष व्यवसायहरुलाइ सहकारी माफय त व्याज 
अनदुान ७० प्रबतित काययक्रम अन्द्तगयत १२ लाख ५० हजार प्रदान गररएको छ। 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका बनवासी जनताहरुलाई गाउँपाबलकाको आफ्नै प्रिासकीय भवनिाट सेवा उपलव्ध 
गराउन ६०/४० को साझेदारीमा गाउँपाबलका प्रिासकीय भवन बनमायर्ाधीन अवस्थामा रहेको छ। 

  इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको वडा नं.४ मा स्व. वीर िहादरु लामाको स्मतृीमा संघीय सरकार संग 
७०/३० को साझेदारीमा वी वीर फाखेल मैबत्र पाकय  बनमायर्धीन अवस्थामा रहेको छ। 

  इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका वडा नं.३ बनवासी जनतालाई सवयसलुभ स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउन बसस्नेरी 
स्वास््य चौकी भवन बनमायर् अशन्द्तम चरर्मा रहेको छ। 

 गाउँपाबलकाका उत्कृष्ट योजनाहरु मध्येको एक सिैको ध्यान जेष्ठ नागररकको सम्मान- अल्जाइमसय तथा 
जेष्ठ नागररक सम्मान द्वदवस तथा न्द्यानो कपडा षवतरर् तथा खाजा काययक्रम सम्पन्न गररएको छ। 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका वडा नं.४ बनवासी जनतालाई सवयसलुभ स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउन फाखेल 
स्वास््य चौकीा साप्ताषहक स्वास््य पररक्षर् नयाम्प संचालन गररएको छ। 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका वडा नं.५ बनवासी जनतालाई आफ्नै कायायलयिाट सेवा उपलव्ध गराउन ५ न 
वडा कायायलय भवन बनमायर् सम्पन्न भएको छ। 

 प्रदेि सरकारिाट हस्तान्द्तररत काययक्रम (समपरुक अनदुान) अन्द्तगयत मानेडाँडा भालखुकय  गोगने सडक,िेरा 
ठाडोखोला सानमुाखुय बसमखोला सडक बनमायर्ाधीन अवस्थामा रहेका छन। 



 

 प्रदेि सरकारिाट हस्तान्द्तररत काययक्रम (समपरुक अनदुान) अन्द्तगयत प्रहरी चौकीदेशख स्वास््य चौकी 
जोड्ने सडक सम्पन्न भएको छ। 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको प्राषवबधक शिक्षालय अन्द्तगयत बसबभल इशन्द्जबनयर संचालनमा रहेको श्री ित्सला 
देवी मा.षव मा छात्रा षवद्याथीहरुको सहजताका लाबग छात्रावास बनमायर् कायय अशन्द्तम चरर्मा रहेको छ।  

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरु,    

यसै क्रममा अव म आगामी आबथयक विय ०७9/०80 को िजेटका उदे्वश्य तथा प्राथाबमकताहरु प्रस्ततु गने 
अनमुबत चाहन्द्छु । आगामी वजेट बनम्न उदे्वश्य प्राबप्तमा केशन्द्रत रहेको ब्यहोरा यस सभा समक्ष अनरुोध गरेको 
छु । 

 प्रत्येक वडा कायायलय जोड्ने सडक व्यवशस्थत, षवस्तार र स्तरोन्नबत गने । 

 कृषि र पि ुक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्वद्व गरी आय आजयनमा स्तरोन्नबत गने। 

 िालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, वातावरर् मैत्री र सरसफाइ यकु्त गाउँपाबलका िनाउने । 

 आधारभतू तहको पूवायधारको सबुिधा, प्रषवबध यकु्त इन्द्रसरोवर िनाउने । 

  स्वास््य सेवाको बिकास, षवस्तार तथा प्रत्यक नागररकले स्वास््य सेवा प्राप्त गने अवसरको सबुनशितता 
गने। 

आगामी आबथयक विय ०७9/०80 को िजेटका प्राथाबमकताहरु बनम्न अनसुार रहेका छन ्: 

 भरपदो सबुिधा यकु्त सडक संजाल स्तरोन्नबत तथा षवस्तार गने। 

 गाउँपाबलका बनवासीका जीवनस्तरमा सधुार आउने गरर स-साना रोजगारमलुक काययक्रम संचालन गने। 

 समन्द्याषयक षवकासका लाबग कृषि, पिपुालन पययटन लगायतका क्षेत्रको प्रवियन गने। 

 सावयजबनक सेवा प्रवाह गरु्स्तरीय, पारदिी , समकालीन र नागररक मैत्री िनाई सिुासन कायम गने। 

 गरु्स्तरीय तथा प्राषवबधक, जीवनोपयोगी र व्यवहाररक शिक्षा माफय त समाज तथा राष्ट्रका लाबग उच्च 
योगदान द्वदन सनने जनिशक्त तयार गनय आधार तयार गने।  

 कृषि क्षेत्रको व्यविायीकरर्, यान्द्त्रीकरर् र िजारीकरर् गरी कृषि प्रबतको आकियर् अबभवदृ्वद्व गने।  

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरु,  

अि म क्षेत्रगत तथा षवियगत काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहन्द्छु । 

पूवायधार षवकासतफय  

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको सिै वडाका रर्नीबतक सडकहरु संचालन गनयका बनबमत्त संघीय सरकार र 
प्रदेि सरकार संग लागत साझेदारीका रुपमा कायय गनय समपरुक कोिमा रु आवश्यक िजेट बिबनयोजन 
गरेको छु । 



 

 गाउँपाबलको गौरवको आयोजनाका रुपमा गाउँपाबलकाको प्रिासषकय भवन बनमायर्को थालनी गनयका लाबग 
आवश्यक िजेट रु २ करोड ५० लाख षवबनयोजन गरेको छु । 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको वडा नं.४ मा स्व. वीर िहादरु लामाको स्मतृीमा संघीय सरकार संग ७०/३० 
को साझेदारीमा वीर फाखेल मैबत्र पाकय  बनमायर्का लाबग रू. ८० लाख षवबनयोजन गरेको छु। 

 यस गाउँपाबलकाको वडा नं ३ शस्थत बसस्नेरी स्वास््य चौकी साझेदारी षवकास काययक्रम अन्द्तगयत 
बनमायर्ाधीन रहेकोले बनमायर् सम्पन्न गनयको लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन गरेको छु। 

 

आबथयक षवकास  

 संघीय िजेट र यस गाउँपाबलकािाट षवबनयोजन हनेु श्रोतिाट गाउँपाबलका भरर ब्यिसायीक रुपमा कृषि 
ब्यिसाय र पिपुालनमा संलग्न कृिकहरुलाई प्रोत्साहन गनयका बनबमत्त कृषि तथा पि ुिाखा माफय त 
आवश्यक िजेटको ब्यिस्था गरेको छु। 

 कृषि उत्पादन तत्काल बनयायत गनय नसनदा हनेु क्षबतलाई मध्यनजर गरी कृषि पूवायधार षवकास तथा कृषि 
यान्द्त्रीकरर्को साझेदारीमा कोल्डरुम वा पोटेवल कोल्ड च्याम्िर बनमायर्का लाबग आवश्यक िजेट 
षवबनयोजन गरेको छु। 

 

 पययटन षवकासका बनबमत्त इन्द्रसरोवर ताल, ठाडो खोला झरना, फाखेल मैत्री पाकय , नयाँ गाउँ भ्यू टावर, 

षवबभन्न मठ-मशन्द्दर, गमु्िा, स्तपुा, चैत्य,ह्वावाङ ह्वावाङ दूलो, जाबतपोखरी, दृश्यालोकन गने क्षेत्रको पषहचान 
गरर प्रचार-प्रसार गने र आन्द्तररक तथा िाह्य पययटकलाई आकियर् गरर रोजगारीको अवसर शृ्रजना गनय 
आवश्यक िजेट षवबनयोजन गरेको छु । समग्रमा, आबथयक बिकासको लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन 
गरेको छु । 

सामाशजक षवकास तफय  

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाले शिक्षा, स्वास््य, मानव षवकास र गररवी न्द्यूबनकरर् गनय लशक्षत वगय लगायत 
न्द्यून आय भएका वगयलाई उच्च प्राथबमकता द्वदएको छु । 

 सिै वडाहरुमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेि सरकारको षविेि अनदुान र गाउँपाबलकाको 
िजेट माफय त सिै वडामा ब्यवशस्थत खानेपानी का लाबग आवश्यक िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 अध्यक्षसँग षवद्याथी स्वास््य जाँच काययक्रम, उपाध्यक्ष सँग पोिर् काययक्रम, मषहलाहरूको व्यवसायीकता 
प्रवियन गनय मषहलासँग उपाध्यक्ष काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

  स्वास््य बिमा लगायत स्वास््य क्षेत्रलाई प्राथबमकता द्वददै आिश्यक वजेट षवबनयोजन गरेको छु । 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका भरीका सामदुाषयक बिद्यालयहरुमा ६ कक्षा भन्द्दा मबुन अध्ययन गने 
िालिाबलकाहरुलाई द्वदवा खाजा काययक्रमलाई बनरन्द्तरताका लाबग प्रबत षवद्याथी रू.५ थप गरर आिश्यक 
वजेट बिबनयोजन गरेको छु । 



 

 षवश्वव्यापीरुपमा मनाइने षवबभन्न द्वदवसहरु यस गाउँपाबलकामा पबन मनाउनका लाबग आवश्यक िजेट 
व्यवस्था गरेको छु। 

 जेष्ठ नागररकहरुलाई न्द्यानो कपडा षवतरर् काययक्रमलाई बनरन्द्तरता द्वदएको छु ।सामाशजक षवकासको 
लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन गरेको छु । 

वन वातावरर् तथा षवपद व्यवस्थापन 

 वातावरर्ीय स्वछता कायम राख्न र सहरी सरसफाई काययलाई थप ब्यवशस्थत गनय सडक बनमायर् गदाय २ 
तफय  वकृ्षारोपर् गने, िहउुपयोगी घाँस खेबत गने, भ-ूक्षय बनयन्द्त्रर्, जल-वाय ुअनकुुलन कायययोजना तयार 
गनय र षवपद् व्यवस्थापन गनयको लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन गरेको छु । 

 

संस्थागत बिकास सेवा प्रवाह तथा सिुासन 

 सूचना र प्रषवबधको सदपुयोगका लाबग गाउँपाबलकालाई सचुना प्रषवबधमैत्री वनाउनमा जोड द्वदईएको छ । 

 अनलाइन घटनादताय प्रषक्रया लाई सिै वडामा षवस्तार गनय आवश्यक रकम षवबनयोजन गरेको छु । 

 समग्र गाउँपाबलकािाट प्रदान गने सेवा प्रवाह चसु्त-दरुुस्त गनय, संस्थागत षवकास र सिुासन क्षेत्रको 
लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन गरेको छु । 

 षवकासका गबतषवबधहरुमा अवरोध आउन नद्वदन अबत आवश्यक सावयजबनक बनमायर् काययका लाबग आवश्यक 
िजेट षवबनयोजन गरेको छु। 

 

 कायायलयको कायय सञ्चालनलाई प्रभावकारी िनाउन सञ्चालन तथा चालू खचय तफय  रु 8 करोड षवबनयोजन गरेको 
छु। 

 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरु,  

अि म वडागत िजेट प्रस्ततु गनय चाहन्द्छु । 

 वडािाट माग भई आएका योजना सञ्चालन गनयको लाबग  

 वडा नं. १ को लाबग रु. 60 लाख , 
 वडा नं.२ को लाबग ६० लाख, 
 वडा नं.३ को लाबग ६५ लाख, 
 वडा नं. ४ को लाबग 50 लाख 

 वडा नं.५ को लाबग ५० लाख  

 जम्मा रू. २ करोड ८५ लाख षवबनयोजन गरेको छु । 

सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरु, 



 

 अव म संघीय सरकार तथा प्रदेि सरकार, अन्द्य बनकाय र गाउँपाबलकाको आफ्नो श्रोतिाट हनेु गरी 
आगामी वियका लाबग षवबनयोजन गरेको वजेट प्रस्ततु गनय चाहान्द्छु। 

संघीय सरकार तफय : 
 संघीय षवशत्तय समानीकरर् अनदुानमा 8 करोड 10 लाख 

 संघीय सितय अनदुानमा १4 करोड 2 लाख 

 संघीय राजस्व िाँडफाँड अनदुानमा 6 करोड 59 लाख 47 हजार रुपैया 
 संघीय राजस्व िाँडफाँड अनदुान ( षवद्यतु रोयल्टी र वन) मा 2 करोड 2७ लाख   

 संघीय षवििे अनदुान १ करोड 50 लाख 

 संघीय समपरुक अनदुान 1 करोड ५ लाख 

प्रदेि सरकार तफय : 

 प्रदेि षवशत्तय समाबनकरर् अनदुानमा 68 लाख 20 हजार 

 प्रदेि सितय चाल ुतथा पुंशजगत अनदुानमा 2 करोड 17 लाख 4 हजार 

 प्रदेि राजस्व िाडफाँड ( सवारी साधन) अनदुानमा 1 करोड 74 लाख 37 हजार  

 प्रदेि समपरुक कोि अनदुानमा 2 करोड 98 लाख 54 हजार, 
 प्रदेि षविेि अनदुानमा 40 लाख 

आन्द्तररक तफय : 
 आबथयक विय  २०७9/०80 को अनमुाबनत आन्द्तररक आयमा १ करोड १२ लाख ३२ हजार  

 
 
सभा अध्यक्षज्यू  तथा सभाका सदस्यज्यूहरु,  

 

 

 

अन्द्त्यमा, 

यस गाउँपाबलकाको वाषियक वजेट तथा काययक्रम तजुयमा गने सन्द्दभयमा सहयोग पयुायउन ु हनेु इन्द्रसरोवर 
गाउँपाबलकाका सभाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, सम्परु्य सभा सदस्यज्यूहरु, इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाका प्रमखु 
प्रिासषकय अबधकृतज्यू लगायत षवियगत िाखाका प्रमूख र सम्परु्य कमयचारी बमत्रहरु तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 
सहयोग गनुयहनेु सम्परु्य महानभुावहरुमा हाद्वदयक धन्द्यवाद ज्ञापन गनय चाहान्द्छु । 

 



 

धन्द्यवाद । 

श्री उमा कुमारी लामा 
उपाध्यक्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका 
   


