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पृष्ठभूमी

 यस इन्रसरोवर गाउँपाबिका मकवानपरु क्षिल्िाको उत्तरी भ-ू भागमा अवक्षस्थत एउटा हराभरा सनु्दर
 पयाटक सम्भाब्यता बोकेको सानो गाउँपाबिका हो । क्षिल्िाको सानो गाउँपाबिका भएता पबन धेरै अवसर
सम्भाब्यता बोकेको र बबकास िाबग धेरै अगाबि बढेको , प्रदेश रािधानी र संघीय रािधानी िोड्ने सबैभन्दा छोटो
सिक संिाि िोड्नमा ठुिो भबूमका खेिेको र सिक संिािमा अबक्षस्थत गाउँपाबिका हो ।
 भैगोबिक रुपमा उच्च पहािी र बभरपाखा भौगोबिक बबकटतािे गदाा सधै बर्ाात ऋतु सँगै आउने बाढी पहहरो
तथा बाढी पहहरो बबपद् िन्य उच्च िोक्षखममा रहेको छ ।
 उवार भबूम तरकारी िन्य उत्पादनको हहसाबमा क्षचरपररक्षचत यस गाउँपाबिकामा यहाँ उत्पादन हनेु तरकारी बबउ
बबिन तथा तरकारी खेती िाई आवश्यक पने सहबुियत पूणा ऋणको िाबग कृहर् सहकारी तथा बचत तथा ऋण
सहकारी संस्थाहरु रहेको हुँदा कृर्किाई काममा हौसिा सँगै देशकै नमूना महहिा सहकारी संस्थाहरु पबन रहेको छ
।
 देशकै सबैभन्दा ठुिो मानव बनबमात ताि झरना प्राकृबतक रुपमा पाइने िंगिी रुख बोट बबरुवा झारपातिे
यहाँको प्राकृबतक बातावरण सफा हराभरा पाररक्षस्थबतक प्रणािी सन्तिुनामा राख्न ठुिो भबूमका खेिेको छ ।



कतयान्वयर्नको संनिप्त अबस्थत
 यस इन्द्रसरोवर गतउाँपतनिकत नभत्र रहेकत सहकतरी संस्थतितई

ब्यबन्स्थत ब्यबस्थतपर्न रुपमत अगतनि बढतउर्न इन्द्रसरोवर

गतउाँपतनिकत स्तरीय सहकतरी समन्वय सनमनतको नर्नयनमत

मतनसक बैठक बसी समसतमतनयक समस्यत अबस्थतको नबषयमत

छिफि गरी आगतमी निर्नमत कसरी समस्यत र चुर्नौती सतमतर्नत

गरी अगतनि बढ्रे्न नर्नर्ाय गररजछ ।



सहकतरी वर्न बतततबरर् तथत नबपि् ब्यबस्थतपर्न

ईकतई शतखत बतट भएकत कतमहरु



 नबपि् कतयाको ितनग आवश्यक सतमतग्री नकन्न रु पताँच ितख रुपैयत

पेश्की निई तपनशिकत उद्धतर तथत ब्यबस्थतपर्नको ितनग सतमतग्री

खररि

 ितइफ ज्यतकेट

 सतबेि

 नपक

 हेले्मट

 पंित

 बुट

 बतन्िर्न

 िोरी



 यस गतउाँपतनिकतमत नभत्र रहेकत घर बस्ती ब्यन्ि पररवतरमत नबपि् िन्य नबपनिमत

परेकत िोन्खमयुि पररवतरको नर्नवेिर्न संकिर्न गरी नबपि् कतयानबनि मतपिण्ड

बमोनिम र्नगि तथत आवश्यक रतहतत सतमतग्री नबतरर् ।

 त्यसै गरी बतढी पनहरो तथत प्रतकृनतक नबपनिको कतरर् घर बस्ती सिक िोन्खममत

ितई मध्यर्निर गरी आवश्यक ग्यतनवर्न ितिीबतट छेकबतर गरै्न कतम भएको छ र

खतरे्नपतर्नी पतइप बगतइ खतरे्नपतर्नी समस्यत ितई तत्कति समतितर्न गर्ना मतग र

आवश्कततितई हेरी खतरे्नपतर्नी पतइप नबतरर् गरीएको छ ।

 यस गतउाँपतनिकतको पताँच वित कतयताियमत नबपि् िन्य कतयामत सुरनित उद्धतर

कतयामत ितग्न नबपि् उद्धतर रतहतत समतग्री नबतरर् गररएको छ िसमत ितइफ

ज्यतकेट, सतबेि ,नपक, हेले्मट, पंित बतन्िर्न नबतरर् गररएको छ ।



नबपि् सतमतग्री खररि गरी ल्यतईएको



नबपि् उद्धतर सतमतग्री तथत ग्यतनवर्न ितिी



वित रं्न.१ र ५ मत नबपि् उद्धतर सतमतग्री हस्ततन्तरर् गरु्नाहुिै इन्द्रसरोवर

गतउाँपतनिकत कत उपतध्यि श्री उमत कुमतरी ितमत जू्य



वितगत रुपमत नबपि् उद्धतर सतमतग्री यस इन्द्रसरोवर गतउाँपतनिकतकत

उपतध्यि श्री उमत कुमतरी ितमत जू्यको संयोिकत्वमत नबतरर् गररएको



सहकारी तथा बन बातावरण तथा बबपद् ब्यबस्थापन ईकाई शाखािे गरेका कामहरु

१. सहकारी समन्वय सबमबतको बनयबमत माबसक बैठक र बबश्व महामारीको कारण २०७७ बैशाख देखी २०७७ असार
मसान्त सम्म बनयबमत माबसक बैठक बस्न नसकेको

2. बबपद् ब्यवस्थापनको िाबग बबपद् परेका ब्यक्षि घर पररवारिाई उद्धार राहात सामाग्री तथा राहात को रुपमा बबपद् राहात
तथा कायाबबबध मापदण्ि-2077 बमोक्षिम नगद बबतरण
३.२०७७ साि असार मसान्त सम्म यस गाउँपाबिकामा प्राकृबतक िन्य बबपक्षत्तबाट मानवीय िबत नभएको र बस्ने घर बारमा
िबत पगेुकोमा विा नं ३ मा ३ िना िाई रु २५ हिार नगद राहात बबतरण र रु ५ हिार एक िना िाई गरी िम्मा ४ िना
िाई नगद राहात उपिब्ध गराईएको त्यसै गरी विा नं.४ मा ४ िना िाई रु २५ हिारको दरिे नगद राहात उपिब्ध
गराईएको र विा नं.५ मा शौचािय भक्षत्कएका १ िना िाई रु ५ हिार रकम उपिब्ध गराईएको छ ।

४.विा नं. २ मा पहहरोको कारण घर िोक्षखममा रहेको पररवारिाई ग्याहवन िािी १२ वटा उपिब्ध गराई मानवीय बस्ती
बचाउन सहयोग पगेुको अपेिा गररएको छ ।
%. विा नं.१ मा २ वटा घर िोक्षखममा रहेको र सानो माखुा टौमास िाने बाटोमा पहहरोको कारण उि सिक खण्िमा असर
गरेको हुँदा आवश्यक ग्याहवन िािी माग भएको हुँदा सो कायािाई प्राहवबधक स्टेमेट स्थिगत रुपमा अविोकन गरी सो
कायािाई अगाबि बढाईएको छ ।
५. विा नं.३ को टेकरमा ददपक बाबनयाँ घरमा बाढीिे िबत पगेुकोमा १२ ग्याहवन िािी गाउँपाबिकाबाट सहयोग गरी घर
िाई पूणा िबत हनुबाट िोगाउन काम गरेका छौ ।



वित रं्न.२ र ४ मत नबपि् सतमतग्री हस्ततन्तरर्

कतयाक्रममत



उद्धतर सतमतग्री नबतरर्



२०७७ सति भिौ मनहर्नतमत भएको नबश्व महतमतरर कोनभि-१९ को समयमत िकितउर्नमत

मतइनकङ्ग गिै नहिितको िर्



कतयान्वयर्नमत िेन्खएको चुर्नौती

 यस गतउाँपतनिकत नभत्र रहेकत सहकतरी संस्थतहरुमत िेन्खएको िोहोरो सिस्यतत अन्त्य गर्ना र एकै

प्रकृनतमत उदे्दश्य र कतयािेत्र रहेकत सहकतरीहरुितई मिा र एनककरर् गरी अगतनि िैितर्न

सहकतरी ऐर्नमत टेकेर स्पष्ट कतयानबनि र मतपिण्ड र्नबनु्न तथत बिेट अभतवकत कतरर् सहकतरी

िेत्रितई ब्यबन्स्थत र ब्यबस्थतपर्नमत प्रमुख चुर्नौती रहेको छ ।

 वर्न तथत बतततवरर् शतखतमत अनघल्लो आनथाक बषामत कतयानबनि र ऐर्न तथत बिेट अभतवको

कतरर् पतनिकतको पनर्न बर्न तथत बतततवरर् सम्बन्धी योिर्नत र्नबनु्न र बतततवरर् मैत्री महत्वकतंिी

योिर्नत र्नहुरु्न रै्न प्रमुख चुर्नौती रहेको छ ।

 नबपि् ब्यबस्थतपर्नमत िेन्खएको समस्यत स्थतर्नीय नबपि् प्रकोप नक्रयतनशि र्नहुरु्न र कोषमत रकम

मौितञ्त र्नरहरु्न िसिे गिता समयमत आवश्यक नबपि् ब्यबस्थतपर्नको ितनग तत्कति सतमतग्री

खररि गरे्न अबस्थत र्नरहेको छ ।



धन्यवाद



समाप्त


