
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका द्वारा आलथिक वर्ि २०७८/०७९ असार महिनामा 
संचािन भएका कार्िक्रमिरू



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका को आर्ोजनामा संचालित गररबी लनवारण का िालग िघ ुउद्यम हवकास 
कार्िक्रम medpa अन्द्तगित डि कुसन बनाउने तालिम इन्द्रसरोवर गाउँपालिका उपाध्र्क्ष उमा 
कुमारी िामा ज्रू् अध्र्क्षतामा प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत श्री बिराम िम्साि ज्र् ुवडा न .२ 
का अध्र्क्ष श्री समुन शे्रष्ठ ज्र् ुिगार्त अन्द्र् कमिचारीको उपस्थथलतमा वडा नं २ मा समापन 
कार्िक्रम लमलत २०७९-०३-२२ गते सम्पन्न भर्ो।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्ोजनामा संचालित गररबी लनवारण का िालग िघ ु
उद्यम हवकास कार्िक्रम medpa अन्द्तगित चाउलमन बनाउने सीप लबकास तालिम 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री देवकृष्ण पडुासैनी ज्र्कुो अध्र्क्षता १ नं. वडा 
अध्र्क्ष श्री सवुास थापा मगरज्र् ुिगार्त अन्द्र् कमिचारीको उपस्थथलतमा वडा नं १ 
समापन कार्िक्रम लमलत २०७९-०३-१६ गते सम्पन्न भर्ो।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका महििा तथा बािबालिका शाखाको आर्ोजनामा सञ्चालित अपाङ्गता भएका व्र्स्ििरूका 
िालग सञ्चालित तीन ददने मौरीपािन तालिम तथा घार हवतरण कार्िक्रम सम्पन्न । गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री 
देवकृष्ण पडुासैनी को अध्र्क्षतामा गाउँपालिका उपाध्र्क्ष श्री उमाकुमारी िामा र प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत श्री 
बिराम िम्सािको उपस्थथलतमा कार्िक्रम सम्पन्न भएको िो । कार्िक्रममा ९ जना अपाङ्गता भएका व्र्स्ििरूको 
सिभालगता रिेको लथर्ो । सिभागी सबैिे लनशलु्क ३/३ वटा मौरी सहितको मौरीको घार हवतरण गररएको छ।



भेटेररनरर अथपताि तथा पश ुसेवा हवज्ञ केन्द्र को आ व २०७८/०७९ को थवीकृत 
कार्िक्रम अन्द्तगित प्रिानमन्द्री कृहर् आिलुनहककरण पररर्ोजना बाख्राको ब्िक 
कार्िक्रम इन्द्रसरोवर गाउपालिका वडा न ३ लसथनेररमा ७५% को बोर्र बोका ५०% 
अनदुानमा ११ वटा बोका र ७५% पादि २० वटा लबतरण कार्िक्रम ।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्ोजनामा संचालित गररबी लनवारण का िालग िघ ुउद्यम 
हवकास कार्िक्रम medpa अन्द्तगित चाउलमन बनाउने सीप लबकास तालिम इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका १ नं. वडा अध्र्क्ष श्री सवुास थापा मगरज्र्कुो अध्र्क्षतामा इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका २ नं. वडा अध्र्क्ष श्री समुन शे्रष्ठज्र्कुो प्रमखु अलतलथ िगार्त अन्द्र् 
कमिचारीको उपस्थथलतमा वडा नं १ मा समदुिाट्न कार्िक्रम लमलत २०७९-०३-०९ 
गते सम्पन्न भर्ो।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका को आर्ोजनामा संचालित गररबी लनवारण का िालग िघ ुउद्यम हवकास 
कार्िक्रम medpa अन्द्तगित साबनु बनाउने तालिम इन्द्रसरोवर गाउँपालिका ४नं. वडा अध्र्क्ष श्री चन्द्र 
कुमार बि ज्र् ुअध्र्क्षतामा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री देवकृष्ण पडुासैनी ज्र् ुप्रमखु अलतलथ 
उपाध्र्क्ष उमा कुमारी िामा ज्रू् ,प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत श्री बिराम िम्साि ज्र् ुिगार्त अन्द्र् 
कमिचारीको उपस्थथलतमा वडा नं ४ मा समदुघाट्न कार्िक्रम लमलत २०७९-०३-०६ गते सम्पन्न 
भर्ो।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं-२, कुिेखानीमा दताि स्शहवर सम्पन्न भएको छ । 
र्हि जेि २६,२७ र ३१ गते कुिीखानीको भािखुकि , लमतेरी पिु (मिािक्ष्मी 
खोिा), किंकी सल्िे, छापखोररर्ा र सिुीकोटमा सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्िगत 
घटना दताि स्शहवर सञ्चािन गरर लनवेदन संकिन गररएको छ ।



इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको दशौ गाउँसभाबाट आलथिक बर्ि २०७९/०८० को नीलत 
तथा कार्िक्रम, बजेट पाररत भएको छ।

























कृहर् र्न्द्र उपकरण ममित सम्भार सम्बन्द्िी ५ ददने तालिम 
कार्िक्रम ।



दताि स्शहवर सञ्चािनाथि १ ददने अलभमसु्खकरण कार्िक्रम



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं-१, माखुिमा दताि स्शहवर सम्पन्न भएको छ । लमलत २०७९/०२/२२ गतेदेखी २४ 
गतेसम्म टौमािको रुपादेवी प्रा.हव.मा ३ ददन, सवािङको शिेश्वर प्रा.हव.मा ३ ददन , लसम्िाङको चन्द्र प्रा.हव.मा २ ददन र 
नर्ाँगाउँको मिािक्ष्मी प्रा.हव.मा १ ददन सञ्चािन गररएको िो । दताि स्शहवरको िालग सिर्ि हवद्यािर्मा थथान उपिब्ि 
गराइददन ुिनुे सबै हवद्यािर्िाई िाददिक िन्द्र्वाद व्र्ि गदिछौँ । इन्द्टरनेटको पिुँच नपगुेको थथानमा दताि स्शहवर 
सञ्चािन हवलि मार्ि त सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्िगत घटना दताि स्शहवर सञ्चािन गरी लनवेदन संकिन गदािको 
तस्थवरिरु...





इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं-४, र्ाखेिमा दताि स्शहवर सम्पन्न भएको छ । र्हि असाढ 
७,८ र ९ गते र्ाखेिको लसंि भैरव आ.हव., िप्सीखोिा, कालिका मा.हव.र्ाखेिचौर र सर्परी 
बा.लब.के. राकस खोिामा सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्िगत घटना दताि स्शहवर सञ्चािन गरर 
लनवेदन संकिन गररएको छ । स्शहवरका तथवीरिरु....



दताि स्शहवरमा लनवेदन संकिन गरर गाउँपालिकामा ल्र्ाई प्रणािीमा इन्द्री गरर सेवाग्रािीिाई 
प्रमाणपर दददाँको तथवीर ।
तथवीरमा:-वडाध्र्क्ष, सस्चब, एम.आई.एस अपरेटर, हर्ल्ड सिार्क र सेवाग्रािी । #वडा नं-२, 
कुिेखानी ।

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%B5%E0%A4%A1%E0%A4%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZVF8dJ2nwNNtKApwbKVT2W46I42EJ2eaGulSqnOwOjYnYQ8Pi7c0O-vpW8fb-nKnS4RcAZaL87RoPExvKohfitf6-9lYu2y6yAdCM_1cjzmbTipsVm5SaqceTrgTynbaGalyeZNSMMc29zSrm0381ZLOPgwDTvrN06t1b9GXjZ_eA&__tn__=*NK-R


इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं-३, लसथनेरीमा दताि स्शहवर सम्पन्न भएको छ । र्हि असाढ २,३ 
र ४ गते लसथनेरीको रामचन्द्र भञ्ज्र्ाङ, काप्राङ र बत्सिादेवी मा.हव. टेकरमा सामास्जक सरुक्षा 
तथा व्र्स्िगत घटना दताि स्शहवर सञ्चािन गरर लनवेदन संकिन गररएको छ । स्शहवरका 
तथवीरिरु....



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं-५, र्ाखेिमा दताि स्शहवर सम्पन्न भएको छ । र्हि असाढ 
११,१२ र १३ गते र्ाखेिको मिाचनुी मा.हव. खड्ब,ु कालिदेवी मा.हव. िुिोचौर र नमनुा 
बा.लब.के. खड्ब ुर बािमैरी भवनमा सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्िगत घटना दताि स्शहवर 
सञ्चािन गरर लनवेदन संकिन गररएको छ । स्शहवरका तथवीरिरु....


