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सभाध्यक्ष मिोदय,    

                   यस गररमामय सभाका सभाअध्यक्ष एवम् इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकाका अध्यक्ष 

जीवन लामाज्यु,प्रमखु प्रिासकीय अशिकृत िलैेन्द्र भण्डारीज्यु,सम्माशनत पाँचौ गाउँ सभाका 

माननीय सदस्यज्युिरु,सभामा उपशस्थत सम्परू्यमा न्द्यानो अशभवादन अपयर् गद ै सम्पूर्य 

मिानुभाविरुलाई िार्दयक स्वागत गदयछु| साथ ैसंघीय लोकताशन्द्त्रक गर्तन्द्त्र नेपालको स्थापना 

सम्म आईपुग्दा दिे र जनताको शनशम्त शवशभन्न चरर्मा भएगरेका आन्द्दोलनिरुमा आफ्नो प्रार् 

आहुशत ददनुहुन ेसम्पूर्य ज्ञात अज्ञात सशिदिरु प्रशत भावपूर्य श्रध्दान्द्जली अपयर् गदयछु| 

 

   आजको यस िैठक लाई सम्िोिन गनय  पाउँदा मा  अत्यन्द्तै गौरवाशन्द्वत भएको छु | शवगत २ 

विय दशेख  िामीले यस गाउँपाशलकाको नेतृत्व  सम्िाल्द ै आएको र  यस शिचमा िामीलाई 

शवकास, साझेदारी र सिकाययमा सियोग  गद ैआउनु भएका िाम्रा गाउँ पाशलकािासीिरुलाई 

िन्द्यवाद ज्ञापन गदयछु | 

 सभाध्यक्ष मिोदय,    

         राशियता,लोकतन्द्त्र र अशिकारको  आन्द्दोलन मा  अगुवाई गनुय हुने सिै  अग्रजिरुको 

योगदानको सहृदय दशेख स्मरर् गद ै यस अशभयान मा  जीवन उत्सगय गनुय हुने वीर सशिदिरु  

प्रशत स्मरर् तथा पून: िार्दयक श्रदान्द्जली अपयर् गदयछु| यस स्थानीय सरकारल ेगाउँपाशलकाको  

जातीय,भाशिक, िार्मयक,सांस्कृशतक एि ं भौगोशलक शवशवितालाई आत्मसाथ गरर सामाशजक 

एिं सांकृशतक समानता र सशिष्र्ुतामा आिाररत भएर  सद्भाव एि ं सिकाययको एकतालाई 

मजिुत िनाउने नीशत शलएको छ| त्यसैगरर सामाशजक न्द्याय र समानता कायम  गरी सिैको 

सd[l4 हुने नीशत अवलम्िन गररनेछ| 

     नेपालको संशििान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले प्राप्त गरेको 

अशिकारलाई सुशनशित गद ै सो को  प्रभािकारी काययन्द्वयनका  लाशग गाउँपाशलका 

पूर्यरुपमा प्रशतवद्ध रिनछे| साथ ैसंशविान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनको पूर्यरूपमा 

पररपालना गनुय मुख्यतय जनप्रशतशनशि,कमयचारी र सिै नेपालीिरुको परम कतयव्य िो|  

शवकास र सd[l4 प्राशप्त गने तर्य  केशन्द्रत  भएर िामील े आ.व. २०७६/७७ को नीशत, 

काययक्रम तथा िजेट तयार गरेका छौं |  

 



सभाअध्यक्ष मिोदय, 

   सवयप्रथम चाल ु आर्थयक विय २०७५/०७६ मा प्रस्तुत नीशत तथा काययक्रम र शिकास 

शनमायर्का कान्द्वययन भएका योजनािरु मध्य ेमखु्य मुख्य िुँदािरुलाई  प्रस्तुत गने अनुमशत 

चािन्द्छु | 

१) गाउँपाशलका गौरवको योजना अन्द्तगयत ६०% अनुदानमा वडा नं २ कुलखेानीमा कृशि 

क्षेत्रको प्रवद्धयन  तथा ब्यिसायीकरर् गनय कृशि समूि मार्य त िाते ट्याक्टर र शविुतीय स्प्र े

पम्प,प्लाशिक टनेल शवतरर् गररयो | 

२) पाँचै वडामा प्लाशिक टनेल, शवशभन्न प्रजाशतका र्लरु्ल शवरुवा तथा िोयर जातको िोका 

शवतरर् तथा गोठ,खोर सुिार साथ ैकृशतम गभयिानको सामाग्री  काययक्रम गररयो | 

   साथै माछा ब्यिसाय संघ मार्य त इन्द्रसरोवर तालमा माछाका भरुा शवतरर् गररयो|  

 

३) गाउँपाशलकाको ४ वटा वडामा माटो पररक्षर् शिशवर संचालन गरर दकसानिरुको माग 

िमोशजम १ लाख २० िजार दकलो कृशि चुन कररि १२ सय रोपनी जग्गाको लाशग शवतरर् 

गररयो र गाउँपाशलकाको वडा न.१ र ३ मा शसचाई कुलो शनमायर् गररयो| 

 

४) सिकारी शिकास तथा प्रवियन अन्द्तगयत पाशलका शभत्रका सिकारीिरु शवच को पाशलका 

स्तरीय समन्द्वय सशमशत शनमायर् गरर अन्द्तराशिय एवं राशिय सिकारी ददवस मनाउन 

पाशलका शभत्रका सिकारीिरुलाई सियोग तथा उत्प्रेरर्ा गररयो र केशि सिकारीका भवन 

शनमायर्मा अनुदान प्रदान गररयो| 

 

५) गाउँपाशलकाको गौरवका योजना  अन्द्तगयत इन्द्रसरोवर ताल शिचमा रिकेो डाँडालाई  

आकियक र िार्मयक एि ं तनाव ब्यिस्थापन क्षते्रकोरुपमा शवकास तथा शवस्तार गनय केशि 

संरचनािरु शनमायर् काययलाई अगाडी िढाईयो|  

 ६) शवशभन्न िाल ददवसिरु,अन्द्तराशिय मशिला ददवस/ लैंशगक हिसँा शवरुध्दको       अशभयान, 

सिकारी ददवसिरु मनाउन सम्िशन्द्ित शवशभन्न शिद्यालय,सिकारीिरु सगंको सिकाययमा 

सम्पन्न गररयो |    

 

७) गाउँपाशलकाको गौरवको योजना अन्द्तगयत पययटनको प्रचुर सम्भावना िोकेको यस 

गाउँपाशलकाको पययटन गुरुयोजना शनमायर् संगै वडा न.५ मा प्राकृशतक एवम् ऐशतिाशसक 

गुपे्तस्वरी गुर्ा चन्द्रगढी पाकय  डी.शप.आर.तथा अनुसन्द्िान प्रशतिेदन शनमायर् गररयो| 

 



८) ऐशतिाशसक नख्ख ु जेल शिरोिको इशतिासलाई स्मरर्ीय स्थल मदन भण्डारी र्ाखेलमैत्री 

पाकय को शवकास एि ंशवस्तार केशि संरचनािरु शनमायर् गरर सुरु गररयो| 

 

९) इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकाको पशिलो शनवायशचत जनप्रशतशनशििरुको पशिलो काययपाशलकाको 

िैठकले “इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकालाई िालमतै्री गाउँपाशलका घोिर्ा गररने छ”भन्ने शनर्यय 

गरे अनुसार गाउँपाशलकाको वडा न.४ र ५ लाई िालमैत्री वडा घोिर्ा गत विय नै गरर 

त्यसलाई ददगो ब्यिस्थापन काययक्रम संचालन गनय िालमैत्री वडा घोिर्ा पुरस्कार सशित 

त्यसलाई शनरन्द्तरता ददद ैअन्द्य शतन वटा वडा(१,२,३,) लाई पशन िालमैत्री वडा घोिर्ा 

उन्द्मुख िनाउँन जनिशक्त पररचालन सशित यससंग सम्िशन्द्ित दक्रयाकलापिरु अगाडी 

िढाईयो| 

 

१०) गाउँपाशलका शभत्रको घरिुरी सभेक्षर् गरर िालमैत्री सूचक अनुसार लगायतका  समग्रमा 

गाउँपाशलकाको वस्तुशस्थशतको प्रशतवेदन तयार गररयो| 

 

११) िालमैत्री उन्द्मुख गाउँपाशलका शभत्रको ६ वटा मा.शव.मा िाल उद्यान शनमायर्संगै शिक्षामा 

गुर्स्तर तथा प्रशवशतमैत्री िनाउँन ६ वटा मा.शव.मा शडशजटल स्माटय सेट शवतरर् सशित 

िाल शिकास केन्द्र शिशक्षकािरुलाई मन्द्टेश्वरी शवशि र अन्द्य सि ै शिद्यालयका प्रिान 

अध्यापक र लेखापालिरुलाई त्यससंग सम्िशन्द्ित आवश्यक आिारभतू ताशलम संचालन 

गररयो| 

 

१२) गाउँपाशलका शभत्रको पाँच विय मुशनका िालिाशलकािरुको िृशि अनुगमन तथा शिशभन्न 

२१ ओटा सूचकिरुको मुल्यांकन गरर स्वाथ िालिाशलका प्रशतयोशगता गरर कुपोिर्लाई 

अन्द्त्य गनय शवशवि काययक्रमिरु तथा िाल शवकास केन्द्रिरुमा  ददवा खाजा ब्यिस्थापनमा 

सियोग गररयो| 

१३) यस इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका वडा न. ५ मा स्वाथ्य चौकी स्थापनागरर स्थानीय 

समुदायलाई सामान्द्य उपचार सेवाको लागी काठमाडौ ँ तथा अन्द्य स्थानमा जानुपने 

िाध्यताको अन्द्त्य गररयो |   

 

१४) गाउँपाशलका शभत्रका स्वास्थ्य संस्था िरुमा सुत्केरी हुन आउने र जाने  मशिलािरुका लाशग 

शन:िुल्क एम्िुलेन्द्स सेवा िापत िलु्क सियोग तथा गभयवती मशिलािरुका लाशग प्रत्यके 

वडामा शभशडयो एक्सरे  तथा स्वास्थ्य पररक्षर्  घुम्ती सेवा प्रदान गररयो| 



१५) यस इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका अन्द्तगयतको वडा न. ३ र् ४ मा रिकेो स्वास्थ्य चौदकिरुिाट 

ल्याि सेवा संचालन गरर नसने रोग शनयन्द्त्रर्का लाशग िरेक स्वास्थ्य चौकीिरुमा मिुमिे 

पररक्षर्को लाशग आवश्यक उपकरर्को व्यिस्थ गररयो |  

 

सभाअध्यक्ष मिोदय, 

 

१६) गाउँपाशलका अन्द्तगयतका  गररि तथा जेिन्द्दार पछाडी परेका र पाररएका वगय एवम ्

आददवासी जनजाशत,मशिला,दशलत,अपाङ्ग शवद्याथीिरुलाई उच्च शिक्षा,प्राशवशिक शिक्षा 

पठनपाठनका लाशग छात्रवृशि  प्रदान गररयो| 

 

 

१७) "सिकैो ध्यान जषे्ठ नागररकको सम्मान" अन्द्तगयत सामाशजक सुरक्षा भिा प्राप्त 

जेष्ठनागररकिरुका लाशग शनिुल्क  स्वास्थ्य  पररक्षर् तथा न्द्यानो कपडा शवतरर् गरर 

सम्मान गररयो| 

 

१८) गाउँपाशलका गौरवको योजना अन्द्तगयत प्राशवशिक जनिशक्त उत्पादन सशित प्रत्येक 

नागररक दक्ष सीपयुक्त भ ैआत्मशनभयरता,रोजगारीमुलक सशित आर्थयक समृशद्ध िनाउन श्री 

काशलका माध्यशमक शवद्यालय इन्द्रसरोवर-४ र्ाखेलमा कृशि प्राशवशिक शिक्षा संचालन 

सुरुवात गररयो| यसै गरर गाउँपाशलकाको शसर्ाररसमा अन्द्य शिद्यालयको भन्द्दा मूल्यांकन 

नम्िर उच्चताको आिारमा संघीय सरकारको“एक स्थानीय ति,एक प्राशवशिक शिक्षा”को 

अनुदानिाट यस गाउँपाशलकाको वडा न.३ शसस्नेरीमा अवशस्थत श्री ित्सलादवेी 

माध्यशमक शिद्यालयमा शसशभल इशन्द्जशनयररङ कक्षा संचालन सुरुवात गररयो| 

 

१९) सामुदाशयक स्वास्थ्य ईकाईका लाशग अ.न.शम.  /स्वास्थ्य चौकीमा ल्याि टेक्नशसयन करार 

सेवा  कमयचारी ब्यिस्थापन तथा गाउँपाशलका  अन्द्तगयतका मशिला स्वास्थ्य स्वयम ्

सेशवकािरुका लाशग प्रोत्सािन भिास्वरूप माशसक एक िजार पाँच सय र केशि संचार खचय 

उपलब्ि गररयो| 

  

 

२०) गाउँपाशलका प्रमखु "रु्टिल रननगं शिल्ड" प्रशतयोशगता वडागतरुपमा प्रशतयोशगतािाट 

छनौट हुदँ ै पाशलका स्तरीय प्रशतयोशगता तथा माियल आटय/कराँते प्रशतयोशगता र 

गाउँपाशलका स्तररय भशलवल प्रशतयोशगता संचालन गररयो|  



 

२१)  वडा न.१मा वडा कायायलय भवन शनमायर् गररयो साथै वडा न.५ मा स्वास्थ्य चौकी भवन 

शनमायर् स्थल ब्यिस्थापन गररयो भने वडा न.२ भालखुकय मा एउटा सामुदाशयक स्वास्थ्य 

ईकाई भवन शनमायर् गररयो | 

 

२२) गाउँपाशलकाको सिै वडामा जम्मा ५५ वटा टोल शिकास संस्था गठन गरर टोल शवकास 

संस्थाको क्षमता अशभवृशद्ध सम्िशन्द्ि प्रशिक्षर्/ताशलम सम्पन्न गररयो | 

 

२३) इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका शभत्रका युवािरुलाई मध्ये नजर गरर दईु मशिने    लोकसेवा 

तयारी कक्षा संचालन गररयो | 

 

२४) योजना सम्झौता,काययन्द्वयन तथा र्रर्ारकमा सरल एवम् शछटोछररतो  गनयगराउन 

उपभोक्ता सशमशतका पदाशिकारीिरुका लाशग योजना संचालन प्रदक्रया सम्िन्द्िी 

प्रशिक्षर्/ताशलम काययक्रम संचालन गररयो| 

  

 

२५) नयाँगाउँ- िवेी- कुलेखानी- खाशनखेत- रामचन्द्र भन्द्ज्याङ-लशप्सखोला- काफ्लेशन- 

घटे्टखोला-हुमाने र कालीदवेी चखेल मकैिारी खानेपानी योजनािरु शनमायर्िीन 

अवस्थामा रिकेाछन् | 

 

२६) गभयवती जाच शभशडयो एक्सरे मेशसन, स्वास्थ्य संस्था तथा वर्थयङ सेन्द्टरका लाशग उपकरर् 

खररद,शिद्यालयिरुमा स्वास्थ्य शिक्षा काययक्रम तथा समुदाय स्तरमा नसने रोग सम्िशन्द्ि 

काययक्रम संचालन गररयो | 

 

२७) न्द्याशयक क्षते्रलाई प्रभावकारी सिजीकरर्, उत्कृि न्द्याय सम्पादनमा अब्िल िनाउन 

प्रत्येक वडामा सामुदाशयक मेलशमलाप केन्द्र स्थापना सशित न्द्याशयक सशमशतका 

पदाशिकारी र मलेशमलाप कतायिरुलाई ८ ददने अशभमुखीकरर्/ताशलम काययक्रम संचालन 

गरर स्थानीय ति संचालन ऐन, २०७४ ल ेशनर्दयि गरे अनुरुपको  स्थानीय स्तरका मदु्दा 

तथा गुनासोिरुको सुनुवाई न्द्याशयक सशमशत मार्य त  प्रभािकारी ढंगिाट न्द्याय सम्पादन 

गररयो| 



२८) यस गाउँपाशलका शभत्रका शवशभन्न शवद्यालयिरुमा शवद्याथी संख्याको आिारमा पठनपाठन 

ब्यिस्थापन गनय विौदशेख शनशजश्रोतकोरुपमा रिकेा  शवद्यालय शिक्षकिरुलाई तलव गत 

२ विय दखेी शवद्यालय शिक्षक अनुदानको रुपमा प्रदान गररयो| 

२९) सात प्रदिेको सात पययटन गन्द्तव्य मध्य े३ न.प्रदिेको १ र सघंीय सरकारको १०० पययटन 

गन्द्तव्यको मध्य ेपशन १ तथा नेपालको एकमात्र मानव शनर्मयत तालल ेसमेत सशजएको यस 

इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका कृशि र पययटनको प्रचुर सम्भावना िोकेको गाउँपाशलका िो | 

त्यसैले पययटकिरुको मनपने कुरािरु मध्ये प्याराग्लाइशडङ को सर्ल पररक्षर् यस ैआर्थयक 

वियको िैिाख २० गते गाउँपाशलकाको वडा न.१ माखुय गुम्िा डाँडािाट गररयो | यस 

गाउँपाशलकाको ३ स्थानिाट पररक्षर् गराउन खोशजएको भएपशन मौसमको कारर् एक 

स्थानिाट मात्र उडान सर्ल भएको िो | 

३०) गाउँपाशलकामा गरठत न्द्याशयक सशमशत समक्ष ०७६ िैिाख मसान्द्त सम्म १५ ओटा उजुरी 

मध्य १ ओटा शमलापत्र गररएको १ ओटा उजुरी शजल्ला कानुनी साियता सशमशत, 

मकवानपुर पठाएको र १ ओटा उजुरी प्रिरी चौकी, शसस्नरेीमा शसर्ाररस गरर पठाएको र् 

अन्द्य उजुरीिरु तिकीकातको प्रदक्रयामा रिकेो छ | 

 

सभाअध्यक्ष मिोदय, 

        अि म यस गररमामय सभामा नेपालको सशंविान २०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ ल ेशनर्दयि गरेका अशिकार क्षेत्र शभत्र रिी तोदकएको कायय शवभाजन,िैठक तथा सभा 

संचालन काययशवशि लगायतका नीशत शनयम कानुन लगायातको पररशिशभत्र रिरे इन्द्रसरोवर 

गाउँपाशलकाको आगामी आर्थयक विय २०७६/०७७ को लाशग नीशत,काययक्रम तथा वजेट सशित 

राजश्व र व्यय अनुमान वजेट प्रस्तुत गने अनुमशत चािन्द्छु |  

 

 

 

१) “प्रयोगमतै्री सरंचना शिक्षा,पययटन र कृशि,समतामूलक शिकास इन्द्रसरोवरको सd[l4” 
भन्न े इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकाको मलू नारालाई आत्मसात गद ै अिको शवकास 

अनुसन्द्िान,सभेक्षर्,मलू्यांकनिाट प्राप्त तथ्यांकको गशिरो अध्ययन र प्रमार्को आिारमा हुनेछ 

| ददगो शवकासको लक्ष्य िाशसल गनय यस गाउँपाशलकाले ददघयकाशलन लक्ष्य सशित प्रयोगमैत्री 

(िालमैत्री,जनमतै्री,मशिलामैत्री,अपांगमैत्री,िदृ्धिदृ्धामैत्री,युवामैत्री,वातावरर्मैत्री आदद) 



शवकास योजनाको खाका शनमायर् गनयका लाशग घरिुरी सभके्षर् र तथ्यांकको आिारमा आगामी 

१० वियमा िाशसल गने सूचक सशितको लक्ष्य शनिायरर् गनय गाउँपाशलका प्रमुखको अध्यक्षता 

रिन ेगरर एक गाउँपाशलका स्तरीय शवज्ञ तथा प्रिुध्द समुि गठन र पररचालन गररनेछ| उक्त 

समुिल ेगाउँपाशलकाको ३,५ र १० विे गुरुयोजना तयार गनेछ | गाउँपाशलकाको विृत वस्तुगत 

शववरर् तयार गरर पाशलकाको सवल र दवुयल पक्ष,सम्भावना र चुनौतीको 

लेखाजोखा,पशिचान,शवश्लेिर्,क्षेत्रगत उद्देश्य र ददघयकाशलन लक्ष्य सशित समृध्द गाउँपाशलकाको 

एउटा मित्वपूर्य पाश्वयशचत्र(indrasarowar rural municipility profil) समेत शनमायर् 

गररनेछ| 

 

२) “स्वच्छ,स्वस्थ र आर्थयक समधृ्दीका लाशग,िालमतै्री गाउँपाशलका शनमायर् िाम्रो 

अशभयान, सि ै क्षते्रमा िालमतै्री सरंचना,इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकाको पशिलो पशिचान” भन्न े

मूल नारालाई साकार पानय िालमैत्री स्थानीय िासन घोिर्ा काययशवशि २०७४ लाई पूर्यरूपमा 

कायायन्द्वय गद ैयस इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकाको वडा न.४ र ५ र्ाखेललाई गत २०७५ साल जेठ 

२९ गते िालमैत्री वडा घोिर्ा भसैकेको सन्द्दभयमा अि आगामी २ विय(२०७७ चैत्र 

मसान्द्तसम्म) शभत्र इन्द्रसरोवर गाउँपाशलकालाई नै िालमैत्री गाउँपाशलका घोिर्ा गनयको लाशग 

शविीय समानीकरर् तर्य िाट प्राप्त अनुदानको १०%(प्रशतसत) वजेट िालिाशलका क्षते्रमा 

शनिायररत ३९ वटा सूचकिरु परूा गनय र िालमैत्री वडा घोिर्ा भएका वडालाई शनरन्द्तरता ददन 

लगानी गररनेछ|साथै गाउँपाशलका र वडािरुमा िाल लगानी कोिको स्थापना समेत गररनेछ| 

 

३) पाँच विय मुशनका िालिाशलकािरुको पोिर् अवस्था सिुार गने तथा कुपोिर्लाई 

न्द्यूनीकरर् गनय शविेि काययक्रम संचालनमा ल्याईनेछ| 

 

४) गभयवती मशिलािरुको शभशडयो एक्सरे तथा स्वास्थ्य पररक्षर् शसशवरलाई अत्यािुशनक 

प्रशवशि सशित प्रत्येक वडामा संचालन गने काययलाई शनरन्द्तरता ददईनेछ |साथै  प्रजनन 

उमेरका मशिलािरुको लाशग शन:िुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्द्सर परीक्षर् तथा उपचार 

काययलाई शनरन्द्तरता ददइनेछ | 

 

५) “िाम्रो टोलको ददघय रोशग,उपचार गरौ खोशज-खोशज” सामान्द्य भन्द्दा सामान्द्य उपचार समेत 

नपाएर घरमै वा समुदायमै मृत्युसंग जुझीरिकेा,स्वास्थ्य संस्था सम्म पशन आउँन नसके्न 

गभयवती मशिला,अपाङ्ग, असह्य उमरेल े पाका,एकल मशिला,पररवार तथा समाजिाट 

अपिशेलत शविेिगरर ददघय रोशगिरुलाइ(Palliative Care)(६० विय भन्द्दा माशथका) 



वडा,टोल वा घर-घरमा गएर/खोजेर उपचार गनय घुमन्द्ते स्वास्थ्य कर्मयको व्यवस्था गने र 

यस सम्िशन्द्ि काययको लाशग पाटन स्वास्थ्य शवज्ञान प्रशतष्ठान संगको सिकाययमा शविेि 

काययक्रम संचालनमा ल्याइने छ | 

 

६) स्वास्थ्य शवमा काययक्रमलाई अझ प्रभावकारी िनाउनको लाशग र उपचारमा 

सिजता,सवयस्वीकायय तथा सि ैवगयको पहुचँमा रिने गरर पाशलका स्तरीय शििेिज्ञ सेवा 

सशितको र्ामेिी संचालन गररनेछ तथा मनमोिन स्मृशत सामुदाशयक अस्पताल एवम ्

पाटन अस्पतालसंग सिकायय,समन्द्वयमा स्वास्थ्य शवमा गरेकािरुको शनशम्त एउटा छुटै्ट 

सोिपुछ र उपचारमा सिजीकरर् गने गराउने डके्स/केन्द्र शनमायर्मा शविेि पिल गररने 

छ |  

 

७) सुरशक्षत गभयपतन, मात्री तथा िाल मृत्युदर कम गनुयका साथ ैगाउँपाशलकालाई पूर्य सथंागत 

सुत्केरी गाउँपाशलका घोिर्ा गने तथा पूर्य खोपको अवस्थालाई ददगो रुपमा कायम 

गररनेछ | 
८) शिध्यालय स्तरमा स्वस्थ्य सेवाको पहुच पयुायउन “अध्यक्ष सगं शिध्याथी” स्वास्थ्य जाचँ 

काययक्रम तथा शिध्यालय स्वास्थ्य शिक्षा काययक्रमलाई अझै प्रभावकारी िनाई शनरन्द्तरता 

ददइनेछ | 
९) प्रेि स्वतन्द्त्रताको सम्मान गद ै सिै दकशसमका सूचनािरु सि ै समक्ष प्रसारर्,प्रिाररत गनय 

गराउनको लाशग पत्रकारीता सीप प्रदान गनय गाउँपाशलका शभत्रका यससंग सिशन्द्ित 

इच्छुक यूवािरुलाई आवश्यक ताशलम\प्रशिक्षर्\गोष्ठी इत्यादद सन्द्चालनको लाशग यससंग 

सम्िशन्द्ित सघंसंस्थािरुसंग सिकायय समन्द्वय गरर संचालन गररनेछ|  

 

१०) गाउँपाशलकाको सम्पूर्य गशतशवशि (शिक्षा,स्वास्थ्य,कृशि,पययटन,जनप्रशतशनशि अन्द्तरवाताय 

लगायत शवशवि) समेरटएको एउटा चौमाशसक वुलेरटन पशत्रका यससंग दक्ष सानो शवज्ञ 

रटम/समूि िनाएर प्रकािनको सुरुवात गररनेछ | 

११) गत विय दशेख मशिला स्वास्थ्य स्वयम ् सशेवकािरुको काययको उच्च मलू्यांकन गद ै आफ्नो 

शजम्मेवारी प्रशत थप दक्रयािील भैरिनका लाशग उत्प्रेररत िनाउन िैठक खाजा भिा वापत 

प्राप्त माशसक रु.१५००|-का दरल ेददद ैआएकोमा यसलाई शनरन्द्तरता ददईनेछ|    

१२) ”सिकैो ध्यान,जषे्ठ नागररकको सम्मान”भन्न ेमूल नाराका साथ संचालन गद ैआएको ७० 

विय माशथका जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य पररक्षर् एवं न्द्यानो कपडा शवतरर् काययक्रमलाई 



शनरन्द्तरता ददद ैयस विय दशेख ६० विय पुरा भएका एकल मशिला तथा दशलतलाई र पूर्य 

अपाङ्गता भएकािरु सिैलाई यस काययक्रममा सिभागी गराईनेछ|  

१३) गाउँपाशलका स्तरीय शवपत तथा जलवायु उत्थानिील योजनालाई कायायन्द्वयनमा ल्याउन 

शििेि जोड ददईनेछ| 

१४) ”आफ्नो ठाउँ,आरै् सर्ा गरौ” भन्ने नारालाई साकार पानय इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका स्तरीय 

खानेपानी तथा सरसर्ाई रर्नीशतक योजनालाई काययन्द्वयन गनय शवििे जोड ददईनेछ | 

साथ ैशनशज क्षेत्रसंगको साझेदारीमा गाउँपाशलकाको िजार क्षते्रिाट प्रशतघर न्द्युनतम िलु्क 

असुली  दशैनक वा साप्ताशिकरुपमा र्ोिर संकलन गरर स्वच्छ र स्वस्थ जीवन शनवायिका 

साथ सर्ा गाउँपाशलका िनाउँन शविेि काययक्रम अशघ िढाएईने छ |  

१५) राशिय नीशत अनुसार प्रदिे र सघंीय सरकारसंग आवश्यक पिल तथा समन्द्वय गरेर 

सम्पूर्य गुरठका जग्गािरु सम्िशन्द्ि र  छुट जग्गा दताय तथा पून:नापी गरर 

सावयजाशनक,नीजी जग्गाको अशभलेखीकरर् गने व्यवस्था गररने छ | 

१६) िाशन्द्त सुरक्षाको अनुभूशत ददलाउन सरकारमा पहुच नभएका शवशभन्न  तररकाल ेअन्द्यायमा 

परेका मशिला,दशलत,अपांग भएका व्यशक्तिरु लगायत शवशभन्न वगय,समुदायिरुलाई 

आवश्यकता अनुसार जनसम्पकय  एवं कानुनी सिजकतायको शनयुशक्तलाई शनरन्द्तरता ददन 

प्रदिे सरकारसंग आवश्यक पिल गररनेछ| 

१७) इजलास सशितको भवन साथ ै िरे् िाउस ब्यिस्थापनको लाशग आवश्यक  अनुसन्द्िान 

गररने छ | 

१८) न्द्याय सम्पादनलाई चुस्तदरुुस्त कायम गनय स्थानीय प्रिासनसंग आवश्यक सिकायय गररनेछ |  

१९) न्द्याशयक सशमशत तथा मलेशमलाप कतायिरुल ेसम्पादन गने कामकािायिीलाई प्रभािकरी िनाउन आवश्यक 

नीशत अवलम्िन गररनेछ | 

२०) उपलब्ि स्रोत र सािनको प्रभािकारी ढंगल े उपयोग गरर शवकासको प्रशतर्ल सि ै

पाशलकावासीलाई अनुभतू  हुने गरी कायायन्द्वयन पक्षमा जोड ददइनेछ | 

२१) िामीले कृशि, उिोग,पययटन, उजाय, सूचना प्रशवशि, भौशतक पूवायिार र वस्ती शवकासलाई 

आर्थयक वृशद्धको संवािकको रुपमा पशिचान गरेका छौं | सावयजशनक, शनशज र सिकारी 

क्षेत्रको सिकाययमा शवकासका दक्रयाकलापिरु पररलशक्षत हुनेछन | 



२२) आन्द्तररक स्रोत पररचालनमा वृशद्ध गररनेछ | यसका लाशग  शवशभन्न आन्द्तररक श्रोत 

क्षेत्रिरुको पशिचान गरी काययन्द्वयनमा ल्याइनेछ | 

२३) सरकारी, शनजी र संगरठत क्षते्रिरुिाट हुने सिै प्रकारको भुक्तानी िैंक खातामार्य त हुन े

व्यवस्था गररनेछ| 

सभाध्यक्ष मिोदय, 

२४) कृशि उत्पादकत्वमा वृशद्ध गरी आगामी १० वियमा कृशिको उत्पादन दोब्िर िनाउने 

लक्ष्यका साथ  कृशिलाई आिुशनकरर् र ब्यिसायीकरर् गररनेछ र अनुदान शवतरर् 

प्रदक्रयामा संघ तथा प्रदिे सरकारसंगको नीशतलाई अनुसरर् गररनेछ |  

२५) भूशमको उत्पादकत्व वृशद्ध गरी कृशियोग्य भूशमको खशण्डकरर् र अनावश्यक अशतक्रमर् 

रोदकनेछ साथ ैभू-क्षय न्द्यूनीकरर्मा जोड ददईनेछ  | 

२६) मुख्य कृशि उपज तथा पिुपकं्षी जन्द्य उत्पादनमा आत्मशनभयर हुने  नीशत अवलम्िन 

गररनेछ| शनयायत योग्य कृशि उपजिरुको  खेशतलाई प्रोत्सािन गररनेछ | 

२७) आिुशनक प्रशवशिको प्रयोग गरी साना नसंचाई आयोजनािरुको  शनमायर् तथा 

कायायन्द्वयनिाट गाउँपाशलका  शभत्रका कृशि योग्य  जशमनमा नसंचाई सुशविा शवस्तार 

गररनेछ | 

२८) करार खेशत, सिकारी खेशतलाई प्रोत्सािन गद ैप्रांगाररक खेशतमा सियोग पुयायउने शििेि 

काययक्रम संचालनमा ल्याईनेछ | 

२९) गाउँपाशलकाको कृशि िाखािाट संचालन गररने सम्पूर्य काययक्रमिरु कृिक समुि तथा कृशि 

सिकारी मार्य त संचालन गररनेछ साथ ैव्यशक्तगत कृशि र्मयिरुलाई पशन काययक्रमिरुमा 

सिभागी हुन् प्रोत्साशित गररनेछ |  

३०) सामुदाशयक िन, किुशलयतीिन तथा शनशज िनिरुको सरंक्षर्, प्रिद्धयन तथा शनयमनका 

काययक्रमिरु संचालन गररनेछ साथै आवश्यकता अनुसार िृक्षारोपर्लाई शविेि 

अशभयानका साथ अगाडी िढाइनेछ| 

३१) जलवायु पररवतयन न्द्यूनीकरर् तथा अनुकुलनका काययक्रमिरु संचालन  गररनेछ| जैशवक 

शवशविताको संरक्षर् गररनेछ | 

३२) स्थानीय वस्तु र सवेाको उत्पादन, गुर्स्तर र प्रशतस्पिायत्मक क्षमतामा वृशद्ध गररनेछ | 



३३) शिक्षा र स्वाथ्य  सेवा प्रवािमा प्रभावकाररता र गुर्स्तरीयता कायम गनय शविेि  

काययक्रमिरु संचालनमा ल्याईनेछ | 

३४) गाउँ घर शक्लशनक तथा खोप शक्लशनकलाई ब्यिशस्थत गनय िरेक वडामा एक एक ओटा 

संरचना शनमायर् गररनेछ साथै आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य चौकीिरुको ममयत सम्भार 

गरर प्रयोगमैत्री िनाइनेछ | 

३५) स्वास्थ्य शिशिर तथा स्वास्थ्य सम्िशन्द्ि काययक्रमिरुलाई शनरन्द्तर सचंालन गरर िरेक उमेर 

समुिका जनसमुदाय सम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुचँ पुयायइनेछ | 

३६) पययटन पूवायिार शनमायर्, प्रचार प्रसार र पययटक अनुकुल सेवा सुशविाको शवस्तार  गररनेछ 

साथै इन्द्रसरोवर ताललाई पययटक आवागमनको मुख्य आिार मानी यस क्षेत्रको समग्र 

शवकास र शिस्तारमा प्रदिे र संशघय सरकारसंगको सिकायय तथा समन्द्वयमा शविेि जोड 

ददइनेछ | 

३७) परम्परा, भािा, संस्कृशत ररशतररवाज र रिनसिन झल्काउने स्थानीय सांकृशतक 

सम्पदािरुको सरंक्षर् र शवकास गररनेछ | 

३८) आिारभूत शिक्षालाई अशनवायय  गररनेछ तथा शवद्यालय छाड्ने प्रशवशिलाई शनरुत्साशित 

गनय प्रशवशियुक्त शिक्षा साशितको शविेि काययक्रम ल्याईनेछ साथै आवश्यकता अनुसार  

प्रारशम्भक िाल शवकास केन्द्र तथा आिारभूत तिका केशि कक्षािरुको शवश्लेिर् गरर 

दाता/अशभभावकिरुसंगको साझेदारीमा िालिाशलकािरुलाई ददवा खाजाको 

ब्यिस्थापनलाई थप तथा शनरन्द्तरता ददइने छ|  

३९) "गरु्स्तरीय शिक्षा,आजको आवश्यकता,िालिाशलकाको भशिस्य,इन्द्रसरोवरको उदशे्य" 

भन्ने मूल  नारालाई साकार िनाउन गाउँपाशलका अन्द्तरगतका शवद्यालयका  

शिक्षक/शिशक्षका तथा प्रारशम्भक िाल शवकास केन्द्रका सिजकतायिरुलाई  आवश्यकता 

अनुसारको ताशलम ब्यिस्थापनलाई पशन शनरन्द्तरता ददइएनेछ | 

४०) िाल िाशलकािरुको िारीररक,मानशसक,तथा िौशद्धक सम्िेगात्मक शिकासका लाशग केशि 

शवद्यालयिरुमा एक /एक वटा िाल उद्यान केन्द्र स्थापनाको लाशग अध्ययन अनुिन्द्िान  

गरी कायायन्द्वयनमा ल्याईनेछ|  

४१) प्रत्येक शवद्यालयलाई िालमतै्री शिद्यालयको रुपमा शवकास गने गरी  शवद्यालयसंरचना 

शनमायर्मा जोड ददईनेछ तथा शवद्यालय ति दशेख जीवन उपयोगी 

ब्यिसाशयक,ब्यििाररक,नैशतक र प्राशवशिक शिक्षालाई प्राथशमकता ददईनेछ | 



४२) “जिा ँ शिद्याथी,त्यिा ँ शिक्षक,गरु्स्तरीय शिक्षा,िाम्रो पशिलो प्रात्थशमकता” 

गाउँपाशलकािाट शवगतका वियिरुमा प्रदान गद ैआइरिकेो शिद्यालय शिक्षक अनुदानलाई 

प्रत्येक शवद्यालयको अनुगन,शवश्लेिर् तथा शिद्याथी शिक्षक संख्याको अनुपातमा 

आवश्यकताको आिार मूल्यांकन गरर पठनपाठन ब्यिस्थापन गनय “जिा ँ शिद्याथी,त्यिा ँ

शिक्षक,गरु्स्तरीय शिक्षा,िाम्रो पशिलो प्रात्थशमकता” भन्ने मलू नाराका साथ शनरन्द्तरता 

ददएइने छ |    

४३) गाउँपाशलका अन्द्तगयतका गररि तथा जेिने्द्दार शवद्याथीिरुको  पशिचान  गरी उच्च शिक्षा 

एि ंप्राशवशिक शिक्षा अध्ययनका  लाशग आवश्यक छात्रवृशि रकम उपलब्ि गराइनेछ | 

४४) गाउँपाशलका शभत्रको कुनै एक शिद्यालयलाई आवश्यक सरंचना,ब्यिस्थापन लगायत 

शवशवि शवियको आिारमा मूल्यांकन गरर नमुना शवद्यालयकोरुपमा अशघ साररने नीशत 

शलईनेछ| 

४५) जेि नागररकिरु आपसी भटेघाट, भलाकुसारी,छलर्ल इत्यादद गनयका शनशमि प्रत्येक  

वडामा जेस्ठ नागररक भटेघाट केन्द्र स्थापनालाई शनरन्द्तरता ददईनेछ|      

४६) गाउँपाशलका स्तरीय स्वास्थ्य नीशतलाई प्रभावकारीरुपमा काययन्द्वयनमा ल्याईनेछ| 

४७) सि ै समुदायिरुलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवा उपलब्ि गराईनेछ |मुिान 

संरक्षर्, भूशमगत स्रोतको दोिनलाई  शनयन्द्त्रर् गररनेछ| आवश्यकता अनुसारको शलफ्ट 

प्रशवशि र ठुला खानेपानी आयोजना संचालन गररनेछ | 

४८) िोटल तथा िजारिाट शनस्कने र्ोिोरमैला लाई सुरशक्षत ढंगले ब्यिस्थापन नगने संचालक 

लाई कारवािीको दायरामा ल्याईनेछ | नदद, खोला शडलमा र सावयजशनक स्थलमा  र्ोिोर 

शिसजयन गनेिरुलाई दशण्डत गररनेछ | 

४९) प्लाशस्टक झोलाको प्रयोगलाई शनरुत्साशित गद ै प्लाशस्टक झोला मुक्त  स्थानीय तिको 

रुपमा यस गाउँपाशलकालाई  शवकास गनय आवश्यक काययनीशत अवलम्िन गररने छ, साथ ै

िैकशल्पक ब्यिस्थाको लाशग गैरप्लाशस्टक झोलाको  प्रयोगमा जोड ददईनेछ | 

५०) रोजगारीका अवसरिरु सृजना गरी शवदिेमा रोजगारीका लाशग  जाने प्रिृशिलाई 

न्द्यूनीकरर् गनय स्वरोजगारका काययक्रमिरु संचालनमा ल्याइनेछ | 

५१) मशिला सिशक्तकरर्का लाशग शविेि  काययक्रम ल्याईनेछ | िालिाशलका, मशिला, जेस्ठ 

नागररक, शवपन्न, लोपोन्द्मुख र समाज िाट पछी परेका  वगय, समुदायको सामाशजक 



संरक्षर् गररनेछ|िलात्कार, यौनिोिर्, मानि ओसार पसार र िेचशिखन तथा मशिला  

शिरुद्ध हुने सिै प्रकारको निसंाजन्द्य काययिरु न्द्यूनीकरर् गररनेछ | 

५२) समाजमा रिकेो शिकृशत, शवसंगशत र सामाशजक कुरीशतलाई न्द्यूनीकरर् गनयका शनशमि  

शविेि ध्यान ददईनेछ | 

५३) गाउँपाशलकाको समग्र खलेकुदको शवकास र शवस्तारलाई जोड ददइनेछ | उक्त अशभयानको 

लाशग प्रत्येक वडामा खले मैदान शनमायर्का लाशग प्रदिे सरकार र सघंीय  सरकारसंग  

समन्द्वय गररनेछ | साथ ैगाउँपाशलका स्तरीय "गाउँपाशलका प्रमखु  रू्टिल  रननगंशिल" 

प्रशतयोशगतालाई शनरन्द्तरता ददइनेछ |  

५४) भ्रस्टाचार जन्द्य  दक्रयाकलापलाई शनरुत्साशित गरी भ्रस्टाचार गने र गराउने सिैलाई 

दशण्डत गररनेछ | 

५५) योजनालाई समयावशि शभत्रै सम्पन्न गनय योजना काययन्द्वयनका लाशग कायययोजना िनाई 

नशतजा प्राशप्तलाई सुशनशित  गररनेछ|  

५६) समायावशि शभत्रै योजना िरु सम्पन्न गने तथा  योजना काययन्द्वयनमा उत्कृि हुन  सर्ल 

एक वडा लाई  परुस्कृत गररनेछ | 

५७) शवपद ब्यिस्थापनको  प्रवाभकारी ढंगले काययन्द्वयन गररनेछ | 

५८) भूकम्पिाट प्रभाशवत व्यशक्तिरुको शनशज आवास पुनशनमायर् काययलाई सरल र सिज ढंगल े 

कायायन्द्वयन गनय शविेि जोड  ददईनेछ| 

५९) "घरको र्ोिोर घरम"ै नीशत लाई अवलम्िन  गररनेछ र र्ोिोर उठाउन आउँदा मात्र 

िाशिर शनकाल्ने व्यिस्थाको  सुरुवात गररनेछ | 

६०) इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका वडा न.४ र्ाखले सलेमल ेडाँडामा शनमायर्िीन  'मदनभण्डारी 

र्ाखले मतै्री पाकय ' लाई २०३३ चैत्र १२ गते राशतको ऐशतिाशसक नख्खु जेल सुरुङ ब्रेक 

पशछ िदशलएको राजनैशतक उद्गम स्थलको रुपमा पशिचान तथा स्मरर्  गद ैसो क्षेत्रको 

शवकास र शवस्तारमा  शविेि काययक्रम ल्याईनेछ | 

६१) सडक तथा सावयजशनक जग्गा अशतक्रमर्लाई शनरुत्साशित गररने तथा यस्ता काम गनेलाई 

कानुनको दाएरामा  ल्याइनेछ | 

६२) सघंीय,प्रदिे र स्थानीय सरकार िीचको समन्द्वयन र सिकाययमा ग्राशमर् शविुतीकरर्को 

लाशग शविेि योजना अशघ साररनेछ | 



६३) संशघय तथा प्रदसे सरकार सशितको साझेदारीमा गाउँपाशलकाका  केशि शविेि स्थानिरुमा 

सौयय उजाय काययक्रम  मार्य त सोलार प्यानल र िशि जडान गरी प्रयोगमा ल्याईनेछ | 

६४) माछा पालन काययक्रमलाई प्रवयद्धन गरर माछा पकेट क्षते्रकोरुपमा शिकास   गररेनेछ,साथ ै

यस क्षेत्रिाट प्राप्त हुन ेराजस्व संकलनलाई वैज्ञाशनक ढंगल ेअशघ िढाइनेछ। 

६५) पाशलका शभत्रका सि ै क्षते्र  समटे्ने चक्रपथ शनमायर्को गुरुयोजना तयार पाररनेछ,साथ ै

वाह्य आवागमनका सडक संजाल  नलंक रोड शवस्तारका लाशग आवश्यक अध्ययन गररनेछ| 

६६) स्थानीय ति संचालन  ऐन, २०७४ ले शनर्दयि गरे अनुरुपको  स्थानीय स्तरका  मुद्धा तथा 

गुनासो िरुको  सुनुवाई गररनुका साथ ै  न्द्याशयक सशमशत मार्य त  प्रभािकारी ढंग िाट 

न्द्याय सम्पादन  गररनेछ | 

६७) पययटकीय क्षेत्रमा रिकेो अव्यवशस्थत सवारी पार्किं ङ क्षते्रलाई सवु्यवशस्थत गनय आवश्यक 

काययक्रम अगाडी  िढाईनेछ | 

६८) गाउँपाशलका शभत्र शनमायर् हुन ेनया भवनिरु अशनवाययरुपमा गाउँपाशलकािाट  नक्सा पास 

गराई मात्र शनमायर् गने नीशत लागु गररनेछ साथै पशिल े शनमायर् भईसकेका भवनिरुको 

िकमा प्रमार्ीकरर् गनुय पने ब्यिस्था अनुरुप अशिकतम १ वियको समयावशि तोदकने छ | 

६९) गाउँपाशलका गौरिको योजना तथा काययक्रमकोरुपमा यस ििय कशम्तमा पाँच वटा योजना 

छनौट गरी संचालनमा ल्याईनेछ, सो अन्द्तगयत शनम्न योजनािरु  रिने छन् | 

क) वडा नं १ माखुयमा अवशस्थत इन्द्रसरोवर ताल शिचमा रिकेो डाँडालाई शििेि दकशसमको 

आकियक र िार्मयक एि ंतनाि ब्यिस्थापन क्षेत्रको रुपमा शवकास गररनेछ| 

ख) वडा नं.२ कुलेखानीमा रिकेो कृशि तथा पि ुजन्द्य क्षेत्रलाई व्यवसायीकरर् गरी  नमुना 

क्षेत्रकोरुपमा शवकास गररनेछ | 

ग) वडा नं.३ शसस्नेरी शस्थत श्री वत्सला दवेी मा.शव.मा छात्रावास शनमायर् गररनेछ| 

घ) वडा न.ं ४ र्ाखलेको काशलका मा.शव. मा कृशि प्राशवशिक कक्षा संचालनमा शनरन्द्तरता 

ददएइने छ| 

ङ) वडा न ं५ र्ाखलेमा पययटकीय पूवायिार शिकास तथा शनमायर्| 

७०) स्थानीय ति सशिद स्मृशत मकवानपुर गोल्ड कप राशिय रु्टिल प्रशतयोशगता काययक्रम 

संचालन गररने छ | 



७१) १९ विय अशघ ट्रयाक जोडकेो िटेौडा कुलखेानी र्ाखेल हुमाने र्पीङ काठमाण्डौ सडकलाई 

कालोपत्रे गनय प्रदिे तथा सघंीय सरकार समक्ष आवश्यक पिल गररनेछ| 

७२) ४२ विय पशिल ेट्रयाक जोडकेो कुलेखानी कलकंी माखुय िज्रिारािी कुन्द्छाल शत्रभुवन 

राजपथ जोड्ने सडक अशिलसेम्म जस्ताका तस्तै रिकेोल ेआवश्यक स्तरोन्नशत तथा 

कालोपत्रेको लाशग प्रदसे र सघंीय सरकारसंग शविेि पिल गररनेछ| 

७३) कुलखेानी शसस्नेरी काठमान्द्डौ सडक मदन भण्डारी मागय स्तरोन्नशतको क्रममा रिकेोलाई 

यथाशिघ्र शछटो कायय सम्पन्न गनय गराउनको लाशग सम्िशन्द्ित शनकायमा आवश्यक पिल 

गररने छ | साथै कालोपत्रेको लाशग प्रदसे र सघंीय सरकारसंग शविेि पिल गररनेछ |  

७४) कुलखेानी र्ाखले मिालक्ष्मी दोभान चखले माताशतथय काठमान्द्डौ सडक ट्रयाक जोडी िाल 

केशि सान मझौला सवारीसािनिरु संचालनमा रिकेो र मकवानपुरको भाग 

डी.पी.आर.समेत तयारी भैसकेकोल ेस्तरोन्नशत तथा कालोपत्रेको लाशग प्रदिे र सघंीय 

सरकार समक्ष शविेि पिल गररनेछ| 

७५) गाउँपाशलकाल ेशवगतमा संचालन गरेको क्रमाङगत योजनािरुलाई शनरन्द्तरता दीईनेछ| 

७६) ”इन्द्रसरोवर विय सम्मान”गाउँपाशलका क्षते्रमा स्थायी वसोवास भएका व्यशक्तत्व मध्येिाट 

शवज्ञान,कला,साशित्य,शसप र पेसागत क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुयायउने व्यशक्त पशिचान 

गरर कुनै एकजनालाई वार्ियक रुपमा इन्द्रसरोवर विय सम्मानको काययक्रमलाई शनरन्द्तरता 

ददएइनेछ |  

७७) सघंीय तथा प्रदसे सरकारको नीशत अनुसार दकसानिरुलाइ प्रोत्सािन स्वरूप साझेदारीमा 

पिु तथा वाली शवमा काययक्रमलाइ सुरुवात गररनेछ | 

७८) ब्यिसाशयक पि ुपालन तथा कृशि गने दकसानिरुलाई नीशतगत अनुदान ददने नीशत शलइने 

छ | 

७९) गाउँपाशलका शभत्र उपयुक्त स्थानको पशिचान गरर १५ िैयाको अस्पताल शनमायर्को लाशग 

प्रदिे र सघंीय सरकारसगं समन्द्वय तथा सिकायय गररनेछ |  

८०) भुशम व्यवस्था,सिकारी तथा गररिी शनवारर् मन्द्त्रालय अन्द्तगयतको सिकारी िजार 

शवकास काययक्रमसंग गाउँपाशलकाको सिकाययलाई यस विय पशन शनरन्द्तरता ददइने छ |  



८१) इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका शभत्र अशत आवश्यक स्थानिरुको पशिचान गरर झोलुंगे पलुको 

गुरुयोजना तथा डी.शप.आर.तयार गरर काययन्द्वयन गनय संघीय र प्रदिे सरकारसंगको 

सिकाययमा अशघ िढाइनेछ | 

८२) आगामी आर्थयक विय २०७६/०७७ िाट यस गाउँपाशलकािाट सावयजाशनक शनमायर् तर्य  

शवशनयोशजत हुने वजेट शिियकिाट ठेक्का प्रदक्रया मार्य त िोलपत्र आव्िान गरर योजनािरुको 

शनमायर् कायय प्रारम्भ गररने छ |  

८३) गाउँपाशलकािाट शवशनयोशजत रकमिरु मध्येिाट गाउँपाशलका शभत्र समुदायमा 

आिाररत/सामुदाशयक साझेदारीमा ७०/३० अविारर्ामा संचालन गने सुरुवात गररनेछ |   

८४) सरकारी तथा गरैसरकारी कायायलयिरुसंगको सिकाययमा शवशभन्न सचेतनामुलक तथा अन्द्य 

शिकास शनमायर्का काययिरु संचालन गररनेछ|  

८५) गाउँपाशलका के्षत्र शभत्र गररने कृशि पिेालाई वैज्ञाशनक ढंगिाट ब्यिस्थापन गरर 

व्यवसायीक,उध्यमशिल िनाउनको लाशग आवश्यक नीशतका साथै आवश्यक िजेट 

समेत शवशनयोजन गररनेछ | 

८६) यस इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका के्षत्र शभत्र रिकेा िोशडङ िोडय,शवज्ञापन 

सामाग्री,रु्टपाथ पसल लगायतलाई करको दायरामा ल्याइनेछ |सो करको केशि 

शिस्सा सोशि के्षत्रकै ब्यिस्थापनमा लगाइनेछ |  

८७) गाउँपाशलकाको प्रिासकीय भवन,वडा कायायलय तथा स्वास्थ्यचौकी भवन 

शनमायर्को लाशग र अन्द्य केशि संरचनािरु शनमायर् गनय िजेटको ब्यिस्थापन गररने छ 

| 

८८) िालशिकास केन्द्र संचालनलाई अझ प्रभावकारी र नशतजामुखी िनाउन शविेि 

योजना िनाइनेछ | 

८९) पययटकिरुलाई प्याराग्लाइशडङ सेवाको लाशग आवश्यक नीशतगत प्रदक्रया परुा गरर 

संचालनमा ल्याइनेछ | 

९०) गाउँपाशलका स्तरीय सुशविा सम्पन्न आई.सी.रट.ताशलम िल ब्यिस्थापन गररनछे| 

साथै जनप्रशतशनशि,शिक्षक तथा कमयचारीिरुको क्षमता अशभवृशद्धका लाशग आवश्यक 

काययक्रमिरु समेत गररनेछ | 



९१) शवद्याथी सखं्या न्द्यून भएका शिद्यालयिरुलाई ति घटाउने  साथ ैआिारभूत ति १-५ लाई 

शवद्याथी संख्या र आिारभूत ति ६-८ र माध्याशमक तिमा शवियगत आिारमा दरिन्द्दी 

शमलान गररनेछ | 

९२) शिद्यालयिरुमा भौशतक तथा िैशक्षक ब्यिस्थापन लगायत अशतररक्त दक्रयाकलापिरुमा 

शविेि जोड ददइनेछ |  

९३) शिद्यालयिरुको कायय सम्पादन पररक्षर्,शिद्याथी शसकाई उपलशब्ि पररक्षर् र अनुगन तथा 

सुपररवेक्षर्लाई प्रभावकारीरुपमा अगाडी िढाईनेछ | साथ ैउत्कृि शवद्यालयिरुलाई पुरस्कृत 

गररनेछ | 

९४) गाउँपाशलकािाट सचंालन हुने शवशभन्न योजनािरुमा उपभोक्ता सशमशत मार्य त संचालन 

हुने शनमायर् काययमा सिजताल्याई ब्यिशस्थत गनयका लाशग आवश्यक प्रदक्रया अशघ िढाइनेछ | 

सभाध्यक्ष मिोदय, 

    उपरोक्त नीशत तथा काययक्रमिरु कायायन्द्वयन गनयका लाशग आगामी आर्थयक ििय २०७६/७७ 

मा उल्लेशखत क्षेत्रिरुमा तपशिल िमोशजमको प्रक्षेशपत आय र व्यय अनुमान पेिगने अनुमशत 

चािन्द्छु | 

१) आय तर्य  : 

क) सशंघय  सरकारिाट प्राप्त अनदुानः (रु िजारमा ) 

शविीय समानीकरर् अनुदान  ७०४००००० (७ करोड ४ लाख ) 

सितय अनुदान -    ७७८०००००  (७ करोड ७८ लाख) 

राजस्व िांडर्ांड -   ५१९०००००  (५ करोड १९ लाख) 

शविुत रोयल्टी िापत -  १३८१०८६५  ( १ करोड ३८ लाख १० िजार ८ सय ६५) 

जम्मा रु:-           २१३९१०८६५ (२१ करोड़ ३९ लाख १० िजार ८ सय ६५ ) 

 

  

 



 

ख) प्रदिे सरकार िाट प्राप्त  अनदुान: (रु िजारमा ) 

शविीय समानीकरर् अनुदान -  ९८९७०००(९८ लाख ९७ िजार ) 

सवारीसािन कर वापत -        १४०२१०००(१ करोड़ ४० लाख २१ िजार) 

  सितय अनुदान -            ००० आउँन िाँकी  

 

  जम्मा रु.                   २३९१८०००(२ करोड़ ३९ लाख १८ िजार) 

 

आन्द्तररक आय िाट प्राप्त : २५०००००० (२ करोड ५० लाख ) 

(वडागत र पाशलकािाट प्राप्त हुने शसर्ाररस,मालपोत,ढंुगा शगट्टी िालुवा,तरकारी शनकासी वापत प्राप्त हुने सम्पूर्य कर का 

रकमिरु ) 

िाँदक संशचतकोि मौज्दात अनुमाशनत: २००००००० (२ करोड़ ) 

सामाशजक सुरक्षा  भिा  : २००००००० (दईु करोड ) 

कुल आय :  ३०२८२८८६५(३० करोड २८ लाख २८ िजार ८ सय ६५ ) 

 

 

२) व्यय तर्य : 
खचय  िीियक  राजस्विाडर्ाड   सशंघयतथा प्रादशेिक सितय अनदुान  

चालु खचय   ४१९०००००(चार् करोड़ उन्नाइस  लाख) ७७८०००००(७ करोड ७८ लाख ) 

जम्मा   (एघार  करोड सन्द्तानब्िे लाख  "सितय अनदुान समते ") 

 

पँुजीगत खचय  १६३१२८८६५ ;f]x |करोड Pslt; लाख c7fO; िजार cf7 ;o k};l7 dfq)  

सामाशजक सुरक्षा  भिा  : २००००००० (दईु करोड ) 

जम्मा   ३०२८२८८६५(३० करोड २८ लाख २८ िजार ८ सय ६५ ) 

 

 



अन्द्तमा 

"सखुी नपेाली, समदृ्ध नपेाल" भन्न ेमलू भावनालाई मनन गद ैआर्थयक विय २०७६\०७७ को 

नीशत तथा काययक्रम तयार पाररएको छ |यसको सिक्त काययन्द्वयनको लाशग प्रवल इच्छा 

िशक्त,भ्रिाचार शवरुध्दको कठोर कदम,िेरोजगारीको अन्द्त्य,उत्पादक िशक्तमा उच्चतम 

शवकास,सि ै दकशसमको शवभेदको अन्द्त्य,सकारात्मक सोचाईको शवकास र समृध्दी िाशसल गरर 

सिै गाउँपाशलका वासीको शिर उच्च िनाएर समाजवादउन्द्मुख िाटो अंगाल्ने शवश्वास शलएकोछु| 
              यो िजेट  तजुयमा गदाय  मागय शनदिेन गनुय हुने गाउँ पाशलकाका अध्यक्ष ज्यू प्रशत  

िार्दयक आभार प्रकट गदयछु साथ ै  यस िजेट शनमायर्मा सियोग र सुझाि ददनु हुने  शवियगत 

सशमशतकापदाशिकारी,शनशज क्षेत्र, नागररक समाजगाउँपाशलकाका  सम्पूर्यकमयचारीिरु, 

शिियगत िाखाका संयोजक ज्यूिरु तथा  गाउँकाययपाशलकाका सम्पूर्य सदस्य ज्यूिरुलाई समेत 

िार्दयक िन्द्यिाद ज्ञापन  गदै यो िजेट कायायन्द्वयनमा सिकैो परू्य सियोग  रिने अपेक्षा गरेको छु 

| 

!!! िन्द्यवाद!!!! 

उमाकुमारी लामा 

                                                                                                                 उपाध्यक्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँपाशलका 

कुलेखानी,मकवानपुर 

प्रदेि नं.३, नपेाल 

 

 

                 


