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र्स ऐर्िहार्सक गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्रू् 

प्रमखु अर्िर्थ...................... 
गाउँ कार्िपार्लका का सदस्र् ज्रू् हरु  

गाउँसभाका सदस्र् ज्रू्हरु 

र्बर्र्गि शाखाका प्रमखु एवम ्प्रर्िर्नर्ि ज्र्हुरु 

िथा समपरु्ि कमिचारी ज्रू्हरु 

 

ववश्वव्र्ापी रुपमा फैर्लएको कोरना महामारीको प्रभाव र्स गाउँपार्लकामा समेि पर्ो र्स जीवन चक्रकै सवािर्िक चनुौर्ि र 
असहज पररस्स्थर्िको सामना गदै पार्लका बासीको जीवन रक्षा गनि पार्लका र्भत्रको आर्थिक सामास्जक ववकास चलार्मान 
बनाइराख्न प्रमखु कििव्र् सम्झेर र्स गररमामर् नवौं गाउँसभामा आगामी  आर्थिक वर्ि 2078/79 को नीर्ि िथा कार्िक्रम 
प्रस्ििु गनि उपस्स्थि भएकी छु।  

सविप्रथम आज र्स लालझाडी गाउँपार्लकाको ऐर्िहार्सक नवौं गाउँसभामा माफि ि गाउँपार्लकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गनि पाउँदा अत्र्न्ि गौरवास्न्वि महशसु गरेको छु। स्थानीर् सरकारलाई र्हाँसम्म अर्िकार सम्पन्न गराउने स्शलर्सलामा थपैु्र 
ज्ञाि िथा अज्ञाि शवहदहरुले आफ्नो जीवनको उत्सगि गरेका छन,्िी सम्परु्ि ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरु प्रर्ि हार्दिक श्रद्वासमुन 
अपिर् गनि चाहान्छु।नेपाली जनिाले २००७ साल, २०३६, २०४६ हुँदै २०६३ सालको पटक-पटकको जन–आन्दोलन र 
संघर्िहरुले नेपाली जनिालाई अर्िकार सम्पन्न गराउने ववर्र्मा मखु्र् भरू्मका खेलको छन,्र्ी सबै आन्दोलनको क्रममा र्स 
गाउँपार्लका भेगका जनिाहरुको पर्न महत्वपूर्ि र्ोगदान रहेको स्मरर् गनि चाहान्छु।साथै कोरोना महामारीका कारर् ज्र्ान 
गमुाएका व्र्स्ि प्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र संम्क्रर्मि लाई स्शघ्र स्वास््र् लाभको कामना गदिछु। 
 

संस्घर्िा कार्ािन्व्र्नका लार्ग 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीर् र्नवािचनबाट र्नवािस्चि सरकारको िफि  बाट पाचौं बजेट , नीर्ि 
िथा कार्िक्रमप्रस्ििु गनि पाउँदा गौरवास्न्वि महससु गरेको छु।ववश्व व्र्ापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोनाका भाइरसका 
(Covid 19) कारर् सम्परु्ि ववश्व आक्रान्ि भइरहेको र्स ववर्म पररस्स्थर्िमा र्स गाउँपार्लकाले समेि एकै पटक मानवीर् र 
आर्थिक संकटको सामना गनुिपरेको छ। 

 

ववश्व व्र्ापी माहामारीका रुपमा फैर्लरहेको कोर्भड-19 संक्रमर्को प्रभावलाई न्रू्नीकरर् गदै स्थानीर् वासीको स्वास््र्लाई 
प्रभावकारी रुपमा संरक्षर् गनि र स्थानीर् ववकासलाई चलार्मान बनाइ राख्न स्वास््र् र ववकास लाई संगसंगै संबोिन गनुिपने 
चनुौिी परु्ि एवमं कर्िन पररस्स्थिीको बीचमा आगामी आर्थिक बर्िमा मैले गहन स्जम्मेवारी बोि गरेकी छु।  आगामी आर्थिक 
बर्िको बजेट ववगिको पररस्स्थर्िले र्सजिना गरेको चनुौिीलाई सामना गदै गरेको अनभुव लाई र्सकाई का रुपमा अगार्ड 
बढाउदै थप आगामी र्दनमा आइपने सम्भाव्र्िाको अनमुान गदै वििमान अवस्थाका अवसरलाई भरपरु उपर्ोग गनि हाम्रा 
मान्र्िाहरु लाई थप पररष्कृि गनुि पने देस्खन्छ।र्स कर्िन िथा संमवेदनशील अवस्थालाई क्रमश: सामान्र्ीकरर् गदै ववकास 
सशुासन र समदृ्ध लालझाडीको  पूविवि र्ात्रा सूचारु गने प्रमखु ध्रे्र् हनुेछ।  

नागररकका जीवनचक्रमा आिाररि आवश्र्किाहरु लाई साम्र्ि र प्राथर्मकिाका आिारमा िदारुकिाका साथ सम्पन्न गनुि 
पने अर्भभारा भएकाले हामीले र्ो ऐर्िहासीक गाउँसभा माफि ि हाम्रा अल्पकार्लन िथा दीघिकार्लन लक्ष्र्हरुलाई सम्वोिन गने 
गरी ित्कार्लन लक्ष्र्हरु र्निािरर् गरेका छौं साथै अवहले सम्मको अध्र्र्न,अनभुव  र आवश्र्किाका आिारमा प्राथर्मवककरर् 
गररएको छ। र्सर्मि स्रोिमा रवह कर्िपर् र्ोजनाहरुमा गाउँपार्लकाले बजेटमा समेट्न नसकेका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु 
ववर्भन्न सरोकारावालाहरु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार िथा अन्र् सरकारी िथा संघ संस्थाहरु संग स्रोि िथा प्रववर्ि 
व्र्वस्थापन िथा साझेदारीका लार्ग आवश्र्क पहल गररनेछ । 



र्स लालझाडी गाउँपार्लकाले "कृवर्, वन, पर्िटन, संस्कृर्ि र्दगो ववकास र पवुाििार समाजवाद उन्मखु, सम्वृद्ध लालझाडीको 
मलु आिार” भन्न ेदरु दृवि सवहि जनिा केस्न्िि सन्िरु्लि िथा समावेशी ववकास सवहिको समाजवाद उन्मखु लालझाडीको 
अर्भर्ानलाई मागि र्नदेश गने लक्ष्र् सवहि पञ्च ववर्िर् गाँउ ववकास आवर्िक र्ोजना २०७६-२०८१ जारी गररएको छ।पवहलो 
आर्थिक वर्ि देस्ख नै आवर्िक र्ोजनाले र्नर्दिष्ठ गरेका लक्ष्र्हरु हाँर्सल गने मखु्र् उद्देश्र्हरु सवहि आवर्िक र्ोजनाको पररर्ि 
रवह गाउँपार्लकाको पाश्र्व स्चत्रले समेि देखाएका आवश्र्किाहरु लाई सम्बोिन गदै वििमान पररस्स्थर्िले सजृना भएका 
समस्र्ाहरुलाई लाई सम्बोिन हनुे गरर वजेट ववर्नर्ोजन िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भइरहेको छ। 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

अव म चाल ुआर्थिक बर्ि 2077/78 को  सर्मविगि वक्रर्ाकलाप प्रस्ििु गनि चाहन्छु।  

आर्थिक वर्िको उत्तराििको समर्मा हाम्रा अत्र्र्िक र्ोजना संचालनका गर्िववर्िहरु सम्पन्न गररन्छन,ववगि दईु बर्ि देस्ख 
कोरोना भाइरस नामक ववश्वव्र्ापी महामारीको सामना र्स गाउँपालीकाले समेि गनुि परेकाले जवटल पररस्स्थिीको वावजदु पर्न 
संचालन भएका गर्िवविीहरुवाट प्राप्त प्रर्िफलहरुको र्नम्नअनसुार सर्मक्षा गररएको छ। 

संचालीि मखु्र् कार्िक्रमहरु: 
आ. व. 2077/78 मा संचार्लि मखु्र् र्ोजनाहरु िथा कार्िक्रम र्नम्नानसुार रहे। 

र्स.न मखु्र् वक्रर्ाकलाप इकाई लक्ष्र् प्राप्ती 
१ र्स बर्ि उपभोिा सर्मर्ि माफि ि सडक स्िरोन्निी वक.र्म ८.5 ६ 

२ सडक कालोपते्र र्म 513 511 

३ ४ वटै वडा कार्ािलको आिरु्नक भवन र्नमािर् सेवा प्रवाह सचुारु  ४ ४ 

४ खराि नाला पलु र्नमािर् र्म  सम्पन्न 

५ नदी र्नर्न्त्रर्का लार्ग जैववक िटबन्ि र्म 1800 सम्पन्न 

६ शाविजर्नक शोचालर् र्नमािर् - ३ ३ 

७ शंकरपरु इलाका प्रहरी कार्ािलर् र्नमािर्  १ भइरहेको 
८ दश शैर्ाको अस्पिाल भवन  १       ‘’   ‘’ 
९ ववद्यालर् भवन र्नमािर्  3 ३ 

१० न्र्नुिम रोजगारीमा संलग्न बेरोजगार वटा २२९ 
२२९ औसिमा ६५ 
र्दन रोजगारी 

११ स्शक्षा सम्मेलन आर्ोजन  १ सम्पन्न 

१२ उद्यम ववकासका लार्ग उद्यमी िार्लम     - 
शि प्रर्िशि खचि 
प्रगर्ि 

१३ शैस्क्षक सन्दभि सामग्री र्नमािर्  - सम्पन्न 

१४ 50%  अनदुानमा सहकारीलाई कम््र्टुर वविरर्   
शि प्रर्िशि खचि 
प्रगर्ि 

१५ पश ुस्वास््र् स्शववर    सम्पन्न 

१६ घमु्िी स्वास््र् स्शववर   सम्पन्न 

१७ घमु्िी आखां जाचं स्वास््र् स्शववर   सम्पन्न 
 

 

 

 



चाल ुआ.व. 2077/078 को हाल सम्मको खचिको सामान्र् ववश्लरे्र् 

स्शर्िक ववर्नर्ोजन रकम रु.  प्रर्िशि स्शर्िक  खर्च रकम रु.  खचि प्रर्िशि 

चाल ु 19,80,57,377.32 49.14 चाल ु
  
१३०,२६५,१०२.२८ 62.36 

पुजँीगि 20,50,01,753.00    50.86 पुजँीगि 
    
१००,९३३,३४५.०० 49.16 

 40,30,59,130.32   २३१,१९८,४४७.२८  

 

कोर्भड १९ महामारीका कारर् लालझाडी गाउँपार्लकालाई पारेको असर:- 

कोरोनाले ववश्वव्र्ापी महामारीको रुप र्लएसंगै ववश्व िथा समग्र मलुकुहरुको अथििन्त्र ध्वस्ि प्रार् भएको पररपेक्षमा हाम्रो 
गाउँपार्लका पर्न अछुि रहन सकेन, जनिाका पेसा व्र्वसार्मा रोजगारीमा संलग्न भएका गाउँबासीको व्र्वसार् िथा रोजगारी 
गमुेका अवस्था छ। 

र्स प्रर्िकुल अवस्थामा स्वास््र् संक्रमर्का कारर् सूजना भएका चनुौर्िहरुलाई सामना गनि सक्ने गरर र्स पार्लकाले सबै 
वकर्समका स्वास््र् सेवाको गरु्ात्मक एवम ्सन्िरु्लि  ववकास गदै, नागररकको जीवन रक्षा गनि र्स पार्लकाले प्रमख ध्र्ान 
केस्न्िि हनुेछ।अको र्स पार्लकाको आफ्नै छुटै्ट सम्भावना कृवर्मा रहेको छ, कृवर्क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकत्व वृवद्ध कृवर्मा 
आिाररि उद्योगको संरक्षर् एवम ्प्रवद्धिन गरर कृवर् क्षेत्रको ववववर्िकरर् व्र्वसावर्कीकरर् आिनुीकीकरर् र्ास्न्त्रवककरर् 
िथा खाद्य सरुक्षा एवम ्सम्प्रभिुाको संरक्षर् गने  नीर्ि कार्म गरर कार्ि अगार्ड बढाउन ुपने छ। अको िफि  वैदेस्शक 
रोजगारीवाट फकेका िथा आन्िररक रुपमा रोजगारी गमुाएका व्र्स्िहरुलाई कृवर् आिरु्नवककरर्, भौर्िक पवुाििार र्नमािर् 
िथा सामावेशी सामदुावर्क आर्ोजनामा संलग्न गरर र्वुालाई पररचालन गरर स्थानीर् िहको जनशस्ि लाई स्थानीर् िहमा मै 
उस्चि व्र्वस्थापन गनुि पनेछ। 

कोरोना महामारीको अवस्था अत्र्न्िै कष्ठपरु्ि भएकाले र्स बाट अगामी आ.व. 2078/89 मा देस्खने सम्भावनाहरुको 
ववश्लरे्र् देहार् बमोस्जम गररएको छ। 

महत्वपरु्ि र्सकाई एंवम ्र्स वर्िका लार्ग संभावनाहरु : 

❖ ववपि,प्रकोप एवं महामारी को जोस्खम व्र्वस्थापन वर्लर्ो गरु्स्िरीर् स्वास््र् संरचना िर्ार गरर आवश्र्क जनशस्ि 
व्र्वस्थापन गनुि पने। 

❖ कृवर् उपजमा पार्लका लाई आत्मर्नभिर बनाउन त्र्वह अनरुुपमको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरर कृवर् उत्पादनमा आत्म 
र्नभिर लालझाडी बनाउने। 

❖ स्शक्षा स्वास्र् कृवर् सडक र्सँचाई खानेपानी ववद्यिु लगार्िका पूवाििारका क्षेत्रको र्दगो व्र्वस्थापन गदै उच्च प्रर्िफल 
र्दने खालको रर्नैर्िक पूवाििार र्नमािर्मा जोड र्दन ुपने। 

❖ स्थनीर् सीप स्रोि सािन िथा पवहचानमा आिाररि लघ ुसाना िथा उद्योग व्र्वसार्हरुको बजार पविद्धन गरर रोजगार 
िथा स्वरोजगार बन्न खालको अवस्थाको प्रत्र्ाभरु्ि गराउनपुने। 

माथी उलेलेख गररएका सम्भावनाहरुको  प्रत्र्ाभरु्ि गराउन लालझाडी गाउँपार्लकामा पूर्ि आफ्नो स्रोि सािन िथा दक्षिाको 
पूर्ि उपर्ोग गनेछ। 

 

 

 



सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

अब म आ.व. 207८/7९ को र्ोजना खाका प्रस्ििु गनि चाहानँ्छु। 

र्ोजना खाका 

लालझाडी गाउँपालीकाको आवर्िक र्ोजनाले गाउँपालीकाको समग्र ववकासका पक्षहरुलाई र्नदेस्शि गरेको र र्समा िल 
उल्लेखीि क्षेत्रका र्ोजनाहरुलाई समेटेको हनुाले नेपालको नीर्िगि व्र्वस्था, संघ िथा प्रादेस्शक र्ोजनाहरुलाई समेि समेटने 
सन्दभिमा आगामी आ.व.मा पर्न र्ीनै क्षेत्रहरुलाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ िर लगानीको स्वरुप भने आश्वर्किाको आिारमा 
अवश्र् नै फरक पनेछ।  

१.आर्थिक ववकास क्षते्रका :र्स क्षेत्र अन्िरगि कृवर्, पशपुालन, र्सचाई खाद्य िथा पोर्र्, वन िथा वािावरर्, उद्योग वास्र्ज्र् 
िथा आपूर्िि जस्िा क्षेहरु समेवटएका छन। 

२.सामास्जक ववकास क्षते्रका :र्स क्षेत्र अन्िरगि जनसंख्र्ा व्र्वस्थापन, स्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी र सरसफाई, मवहला, 
बालवार्लका, ज्रे्ष्ठ नागरीक, र्वुा, खेलकुद, सामास्जक सरुक्षा, असार्, अपाँगहरुको समग्र ववकास सरु्नस्िि गने र्ोजनाहरु 
समेवटएका छन। 

३.पूवाििार क्षते्र :र्स क्षेत्र अन्िरगि ि्र्ाँक प्रर्ाली, र्ोजना िजुिमा, आर्ोजना बैक, संस्थागि िथा कार्ािन्वर्न व्र्वस्था, 
िहगि सम्वन्ि िथा अन्िर सरकार समन्वर्, जोस्खम व्र्वस्थापन िथा अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन ववर्र्सँग सम्वस्न्िि र्ोजनाहरु 
प्रस्ििु गररएका छन। 

4.संस्थागि ववकास िथा सशुासनका क्षते्रहरु : र्स अन्िरगि पार्लका एकिा, सरुक्षा, शास्न्ि र सवु्र्वस्था, नेितृ्व र्नमािर्, 

र्नवािचन प्रर्ालीमा सिुार, मानवअर्िकार, न्र्ार् प्रर्ाली, स्थानीर् िहको सन्िरु्लि ववकास, शासकीर् सिुार, प्रशासकीर् सिुार, 

ववस्त्तर् सिुार, भ्रिचार र्नवारर्, मानव वेचववखन िथा ओसार प्रसार अन्त्र् जस्िा ववर्र्का र्ोजनाहरु समेवटएका छन।  

5.अन्िर सम्वन्िीि क्षते्र : र्स क्षेत्र अन्िगिि गररवी र्नवारर्, श्रम िथा रोजगारी, मावन संशोिन ववकास, उद्यमस्शलिा ववकास, 

समानिा, समावेशीकरर्, सामास्जक सिुार, सामास्जक संस्कृर्िक ववववििा, ववपद व्र्वस्थापन, वािावरर्, जलवार् ु पररवििन, 

सामदुावर्क साझेदारी र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्वस्न्िि ववर्र्हरु समेवटएका छन ।  

6.र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न र अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन : र्स ववर्र् अन्िरगि ि्र्ाँक प्रर्ाली, र्ोजना िजुिमा, आर्ोजना 
बैक, संस्थागि िथा कार्ािन्वर्न व्र्वस्था, िहगि सम्वन्ि िथा अन्िर सरकार समन्वर्, जोस्खम व्र्वस्थापन िथा अनगुमन 
िथा मलु्र्ाँकन ववर्र्सँग सम्वस्न्िि र्ोजनाहरु प्रस्ििु गररएका छन । 

7.महामारी र्नर्न्त्रर् िथा प्रकोप व्र्वस्थापन :  कोर्डभ–१९ को संक्रमर् र्नर्न्त्रर् कार्िक्रम, जनस्वास््र् चनुौिी सम्बोिन 
कार्िक्रम, सरुस्क्षि स्वास््र् स्शक्षा कार्िक्रमहरुलाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

गाउँपार्लकाको ववकासका र्सद्धान्िहरु 

लालझाडी गाउँपार्लकाले आवर्िक र्ोजना अवर्ि २०७६-२०८१ लार्ग र्नस्िि र्सद्दान्िहरुलाई मागि र्नदेशक र्सद्दान्िहरुको 
रुपमा अर्गंकार गरर समदृ्ध गाउँपार्लका रुपान्िरर् गने लक्ष्र् र्निािरर् गररएको अवस्थामा गि आ.व.2076/77 देस्ख प्रभाव 
पदै आएको ववश्वव्र्ापी कोरना भाइरस (Covid  19) महामारीले सजृना गरेको प्रर्िकुल स्स्थर्िलाई समेि मूल्र्ांकन गदै 
पार्लका वासीको जीवन स्िर लाई सहज बनाउनका साथै सामास्जक आर्थिक ववकासलाई चलार्मान बनाउन  प्राथर्मकिामा 
सामान्र् हेरफेर गररएको छ। 

१. गरु्स्िरीर् र प्रावविीर्िु आािारभिु स्वास््र् सेवा 
२. स्थानीर् उत्पादन, व्र्वसार्ीकरर्, ववववर्िकरर्, र्ास्न्त्रवककरर्, बजारीकरर् उपर्ोग नीर्ि िथा कार्ािन्वर्न  



३. प्रवविी मैत्री, गरु्स्िरीर् एवं प्राववर्िक िथा सीपमूलक स्शक्षा 
४. समाजवाद उन्मखु अथििन्त्र,  लोककल्र्ार्कारी सेवा प्रवाह, र्दगो ववकास लक्ष्र् 

५. गररबी न्र्नुीकरर् िथा श्रम, रोजगारी, उद्यम, स्वरोजगार पविद्धन  

६. सूचना प्रवविी मैत्री लालझाडी 
७. समावेशी ववकास सवहिको समावेशी समाजको र्नमािर्, सशुासन र्िु लालझाडी 
८. महामारी र्नर्न्त्रर् िथा प्रकोप व्र्वस्थापन 

९. पर्ािवरर्ीर् पर्िटन 
 

 

बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रमखु ववशेर्िा : 
१. कोर्भड 19 लगार्ि सबै प्रकारका महामारी र ववपदबाट गाउँबासीको जीवनको रक्षा गदै आर्थिक िथा सामास्जक 

ववकासलाई र्नरन्िरिा र्दने कार्िलाई प्राथर्मकिा र्दइएको छ। 

२. दोदा नर्द कटान र डुबान समस्र्ालाई समािान गनि व्र्वस्स्थि िटवन्िलाई महत्वका रुपमा र्लई सम्बस्न्िि 
र्नकार्मा आवश्र्क पहल गररनेछ। 

३. स्वच्छ पानी वपउन पाउन ेनागररकहरुको मौर्लक हकलाई मध्रे्नजर गरेर स्वस््र् िथा स्वच्छ वपउने पानीलाई 
सािारर् जनिाहरुको पहँच सम्म परु्ािउन ववशेर् पहल गररनेछ। 

४. सवै वडाहरुको समसु्चि ववकासको र्नस्म्ि समिामूलक रुपमा बजेट ववर्नर्ोजन गररएकोछ। 

५. लालझाडी गाउँपार्लकालाई स्शक्षाको र्नस्म्ि नमनुा गाउँ वनाउन, स्शक्षा र स्वा्र्लाई गरु्स्िररर् र सविसलुभ वनाउन, 

संस्कृि जगेनाि गनि, कृवर्ि व्र्वसार्ीकरर् गनि, पशकुो व्र्वसार्ीकरर् गनि सो क्षेत्रलाई प्राथर्मकिा र्दईबजेट ववर्नर्ोजन 
गररएको छ। 

 

 

गाउँसभाका अध्र्क्ष िथा सदस्र् ज्रू्हरु 

अव म नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नमािर्का क्रममा प्रमखु रुपमा र्लईएका आिारहरु प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्छु ।   

• नेपालको संवविान २०७२ मा भएका व्र्वस्थाहरु। 

• संवविानको अनसुसु्च ८ र ९ अनसुारका एकल अर्िकार र साझा अर्िकारका सूस्चहरुमा भएका व्र्वस्था,  
• पन्िौ पञ्चववर्िर् र्ोजनाको आिार, र्दगो ववकासका लक्ष्र्हरु,। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकारवाट प्राप्त नीर्ि, र्नदेशन, पररपत्र र मागिदशिनहरु 

• प्रदेश सरकारवाट प्राप्त नीर्ि, र्नदेशन, पररपत्र र मागिदशिनहरु। 

• गाउँ कार्िपार्लकाले स्वीकृि गरेका गाउँ कार्िपार्लका कार्िसम्पादन र्नर्ामावली िथा कार्ि ववभाजन र्नर्ामावली 
२०७४, स्थानीर् िहको र्ोजना िथा वजेट िजुिमा र्दग्दशिन २०७५।  

• गाउँकार्िपार्लका बाट गर्िि ववर्भन्न ववर्र्गि सर्मर्िबाट प्राप्त सझुावहरु िथा राजश्व परामशि सर्मर्िबाट प्राप्त 
सझुावहरु गाउँपार्लकाको पञ्चववर्िर् २०७६-२०८१ आवर्िक र्ोजना। 

• ववगिका आर्थिक वर्िहरुको कार्िअनभुव। 

• राजर्नर्िक दल संघसस्था सामाजसेवव बवुद्धस्जवव िथा नागररक अगवुा वाट प्राप्त सझुावका आिारमा। 

 

प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रमले र्लएका प्राथर्मकिा हरु देहार् बमोस्जम रहेका छन। 

  

बजेट नीर्ि िथा कार्िक्रमका प्राथर्मकिाका क्षते्रहरु 

 

१. ववश्वव्र्ापी महामारी कोरोनालाई र्नर्न्त्रर्, सरुस्क्षि स्वास््र् सेवा, पोर्र् िथा सरसफाई    

२. कृवर् आिनुीकरर्, व्र्वसार्ीकरर्, वववर्िकरर्, र्ान्त्रीवककरर् साथै बजारीकरर् 



३. गरु्स्िरीर् स्शक्षा,सीप मलुक िथा आत्मर्नभिर जनशस्ि उत्पादन 

४. सडक पवुाििार र्नमािर् िथा स्िरोन्निी         

५. दोदा नदी र्नर्न्त्रर्, वािावरर् िथा ववपद व्र्वस्थापन 

६. गरीबी न्र्नुीकरर् िथा रोजगारी प्रवर्द्िन 

७. ससुस्जीि सचुना संचार िथा प्रववर्ि ववकास 

८. कला, संस्कृर्ि िथा पर्िटकीर् गन्िब्र्हरुको सरंक्षर् िथा सम्वद्धिन 

९. सशुासन समावेसी ववकास िथा सेवा प्रवाह  

 

गाउँसभाका अध्र्क्ष िथा सदस्र् ज्रू्हरु 

अव म नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नमािर्का क्षेत्रगि रुपमा सर्मवटएका नीर्िहरु प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्छु। 

१.आर्थिक ववकास 

क. कृवर् ववकास िथा पश ुसेवा 
१. कोरोना भाइरस, बन्दावन्दीका कारर् आर्,आजिन, रोजगारीको क्षेत्रमा परेको असरलाई न्र्नुीकरर् गनि कृवर् 

िथा पशपुालन क्षेत्रमा स्व- रोजगारका कार्िक्रम मािफि लस्क्षिवगिलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

२. कृवर् पेशा लाई सम्मानीि पेशाका रुपमा ववकास गनि "उत्कृि कृर्क सम्मान" कार्िक्रम लाई र्नरन्िरिा र्दइएको 
छ साथै कृर्क अनभुव आदान-प्रदान गनि स्जल्ला स्िरीर् कृर्क अवलोकन भ्रमर्  कार्िक्रम संचालन गररनेछ। 

३. मसला खेिी िथा करेसाबारी खेिीलाई पविर्द्न गनि अर्भमखुीकरर् िार्लम व्र्वस्था गररएको छ। 

४. सामवुहक िथा सहकारी कृवर् पेशा खेिीलाई प्रोत्साहन गने नीर्ि र्लइनेछ। 

५. कृर्कहरुको क्षमिा अर्भवृर्र्द् प्राववर्िक सेवा र जन चेिनामलुक कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क प्रबन्ि र्मलाइनेछ। 

६. व्र्वसावर्क कृवर्दिाि प्रर्ाली अवलम्बन गदै व्र्वसावर्क कुखरुापालन,मत्सर्पालन माहरुीपालन ब्राखापालन 
वंगरुपालन च्र्ाउँ खेिी िरकारी खेिी लगार्ि दगु्िजन्र् िथा मास ु उत्पादनका लार्ग प्रोत्सावहि 
गररनेछ।(व्र्वसावर्क पशपंुक्षी प्रर्ालीको ववकास) 

७. कृवर्बालीमा लाग्ने रोग र्नर्न्त्रर् वकरा व्र्वस्थापन, आई वप एम कृर्क पािशाला संचालनमा ल्र्ाइने छ। 

८. खेिी र्ोग्र् जर्मनको गरु्स्िर कार्म राख्न प्राङ्गाररक खेिीको ववकास िथा ववस्िारलाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ, 

पार्लका स्िरमा ववरुवा उपचार स्शववर संचालन को प्रबन्ि र्मलाइने छ। 

९. कृवर् िथा पशजुन्र् प्राकृर्िक प्रकोप महामारी र्नर्न्त्रर्का लार्ग उच्च सिकि िा अपनाईनेछ। 

१०. पश ुनश्ल सिुार िथा व्र्वस्थापनको लार्ग आिरु्नक प्रववर्िको उपर्ोग गररनेछ साथै स्थानीर् पशपंुक्षीमा कृर्िम 
गभाििान सेवा ववस्िार गररनेछ। 

११. कृवर् पोकेट क्षेत्र ववस्िार का लार्ग एक वडा एक उत्पादन, कलिर खेिीलाई प्राथर्मकिामा रास्खनेछ,र्स वर्ि 
क्लिर ्र्ाज खेिी कार्िक्रम संचालनमा आउनेछ। 

१२. पार्लका स्िरमा कृवर् पशपंुक्षी सम्बन्िी ि्र्ाकं संकलन व्र्वस्थापन र सचुना प्रर्ालीको ववकास गररनेछ। 

१३. उख ुउत्पादनलाई व्र्वस्थीि बनाउन उख ुउत्पादक वकसानलाई समहुमा आवर्द् गररनेछ साथै नगदेवाली िथा 
बहवुवर्िर् घाँस, भईुघाँस र नमनुा नसिरीका कार्िक्रमहरुलाई उच्च प्राथर्मकिा र्दइनेछ। 

१४. कृवर् िथा पशपुक्षी ं र्बमा कार्िक्रम संचालन गररनेछ, कृवर् पशपंुक्षीमा संलग्न कृर्कका लार्ग कृवर् पशपंुक्षी 
उत्पादन र्ोजना पात्रोको व्र्वस्था गररनेछ। 

१५. पार्लका लाई दगु्िजन्र्, मासजुन्र् उत्पादनमा आत्मर्नभिर बनाउन ववभन्न कार्िक्रम संचालन हनुेछन।्  

१६. पशपंुक्षीमा देस्खने आकस्स्मक रोग र्नर्न्त्रर्,परस्जवी र्नर्न्त्रर् न्र्नुीकरर् गनि पश ु स्वास््र् शीववर जस्िा 
कार्िक्रम संचालन हनुेछन।्  

१७. खलु्ला चरी चरन िथा छाडा पश ुचौपार्ाहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ। 



ख. सहकारी 
१. सरकारको िीन खम्बे अथि नीर्ि अनरुुप सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवद्धिन गररनेछ। 

२. पार्लका अन्िरगि संचार्लि सहकारी संस्थाहरुलाई एवककरर् गनि आवश्र्क सहजीकरर् गररनेछ। 

३. र्वुाहरुलाई स्थानीर् स्िरमै श्रम गने, वािावरर् र्सजिना का साथै बचि िथा लगानी चेिनामा अर्भवृवद्ध  गररनेछ। 

४. हाल सम्म COPOMIS मा आवद्ध नभएका सहकारी संस्थाहरुलाई (COPOMIS) प्रववर्िमा आवर्द् गराइने छ। 

५. सकुुम्वासी भरु्मवहन दर्लि एवं वपर्छएका वगि र समदुार्हरुको वडा स्िररर् सहकारी संस्था गिन गरी उद्यमस्शलिा 
ववकासका कार्िक्रम सञचालन गररनेछ । 

६. उद्योग िथा वास्र्ज्र् 

१. घरेल ुिथा साना उद्योगको ववकास र पविर्द्नका लार्ग दिाि प्रवकर्ा अवलम्बन गररनेछ।  

२. रोजगारीका क्षेत्र ववस्िार गनि सीप ववकास सम्बन्िी कार्िक्रमहरु प्रभाकारीका साथ संचालन हनुेछन ्साथै सीप 
र्िु जनशस्िको पार्लका स्िर र्भतै्र उपर्ोग नीर्ि अवलम्बन गररनेछ। 

३. व्र्वसावर्क फमि, पसल दिाि, अनमुर्ि नर्बकरर् िथा खारेजीको सहज व्र्वस्था र्मलाईनेछ। 

४. पर्िटन क्षते्र 

१. गाउँपार्लका र्भत्र रहेका पर्िटकीर् क्षेत्रहरुको उस्चि संरक्षर् सम्वर्द्िन िथा प्रचार प्रसार गररनेछ। 

२. र्स गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र रहेका ऐर्िहाँर्सक िाँर्मिक प्राकृर्िक िथा सांस्कृर्िक महत्वका सम्पदाहरुको स्िरोन्नर्ि 
िथा ममिि संभार िथा संरक्षर्का कार्ि लाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

३. गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्र वसोबास र्िु घर लाई होमस्टेको रुपमा ववकास लागि सहभार्गिमा आिाररि   प्रोत्साहन 
हनुेछ। 

२. सामास्जक ववकास  

क. स्वास््र् पोर्र् िथा सरसफाई 

१. पार्लकावासी नागररकहरुलाई मौर्लक अर्िकारका रुपमा गरु्स्िररर् स्वास््र् सेवा प्राप्त गने सरु्नस्िि गररनेछ। 

२. स्वास््र् सेवामा गररब र्समान्िकृि र जोस्खममा रहेका समदुार्को पहुंच सरु्नस्िि गनि समिा मलुक र सामास्जक 
न्र्ार्को रुपमा लस्क्षि वगि र्बशेर् कार्िक्रम िजुिमा गरर कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

३. नागररकको स्वास््र् प्रविद्धन, संरक्षर्, सिुार र पनु: स्थपना सम्बन्िी र्नर्ि िथा कार्िक्रमहरु चरर्बद्ध रुपमा 
समावेश गराउदै लर्गनेछ साथै स्वास््र् सेवामा जन-सहभागीिालाई ववशेर् जोड र्दइनेछ । 

४. नागररकहरुको सविसलुभ ढङ्गले गरु्स्िरीर् स्वास््र् सेवामा पहुँचको सरु्नस्िििा, स्वास््र् सेवामा र्नजी लगानी 
प्रबद्धिन गदै र्नजी स्वास््र् संस्थालाई पर्न सहभागीिा गराईनेछ।स्वास््र् क्षेत्रका र्निी िथा कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्नमा आन्िररक िथा वाहर् स्रोि सािन लाई अर्िकिम पररचालन गररनेछ। 

५. सरकारी िथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरीने सम्पूर्ि स्वास््र् सेवाहरुको र्नर्मन गरर स्वास््र् सेवा प्रवाहलाई 
जवाफदेवह पूर्ि बनाईनेछ। 

६. मौर्लक परम्परागि र वैकस्ल्पक स्चवकत्सा रुपमा रहेको आरू्वेद, प्राकृर्िक स्चवकत्सा र होर्मर्ो्र्ाथी लगार्ि, 

स्वास््र् पद्धर्िको संरक्षर् र प्रवदिन िथा सेवाग्राहीलाई बैकस्ल्पक सेवा छनौट गनि सहज बनाइने छ। 

७. जनसंख्र्ा भगुोल र संस्घर् संरचना अनरुुप आवश्र्क स्वास््र् संस्था,स्वास््र्कमी र िीनको गरु्स्िर वृवद्ध 
लगार्ि मानव संसािन ववकासको प्रारुप िर्ार गररनेछ। 

८. शलु्ककै कारर्ले गदाि कुनै पर्न नागररक लाई स्वास््र् सेवावाट बस्ञ्चि गराईने छैन।बालबार्लका, मवहला र 
ज्रे्ष्ठ नागररकका लागी ववशेर् लस्क्षि कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइने छन। 

९. लालझाडी गाउँपार्लका लाई नमनुा स्वास््र् स्थार्नर् सरकारको रुपमा अगाडी बढाईने छ।राना थारु समदुार्मा 
देखा परेको र्सकलसेल एनेर्मर्ाको परीक्षर् उपचार र व्र्वस्थापनका लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम िर् गररनेछ। 



१०. कार्िक्षेत्र र्भत्रका स्वास््र् संस्थामा र्नर्र्मि अत्र्ाश्र्वकर् एवम र्निःशलु्क प्रदान गररने और्िीहरुको समर्मै 
र्नर्र्मि आपूर्िि र वविरर्को सरु्नस्िििा गररनेछ।  

११. ग्रार्मर् बस्िीका स्वास््र् संस्थाहरुमा प्रर्ोगशाला सेवा र्बस्िार गररदै लर्गनेछ, आमा सरुक्षा कार्िक्रम, ज्रे्ष्ठ 
नागररक लगार्ि नसने रोगको जोस्खममा रहेका समहुहरुको प्रर्ोगशाला शलु्कमा सहरु्लर्िको व्र्वस्था गररनेछ। 

१२. स्वास््र् सम्बस्न्ि संस्घर् िथा प्रादेस्शक ऐन र्नमािर् पिाि स्थार्नर् सरकारले स्वास््र् ऐन र्नमािर् गनि पहल 
गनेछ साथै स्थानीर् सरकारको स्वास््र् स्वरुपको खाका िर्ार गररने छ। 

१३. प्रजनन ्स्वास््र् लस्क्षि कार्िक्रम लगार्ि सरुस्क्षि प्रसरु्ि सेवाको ववस्िार दगुिम बस्स्ि र जनसंख्र्ाका र सेवा 
चापका आिारमा ववस्िार गररनेछ। 

१४. मवहला.स्वास््र्.स्वर्म ्सेववका को वृस्त्त ववकास गदै शैस्क्षक आिार पगेुका लाई सम्बस्न्िि र्बर्र्को उच्च स्शक्षा 
अध्र्र्नका लार्ग कार्िक्रम िर् गररनेछन साथै ६० वर्ि सेवा अवर्ि पगेुका म.स्वा.स्व.से.हरुलाई आकर्िक 
सरु्बिा सवहि अर्नवार्ि र्बदाई र ररि हनु जाने िाउंमा र्नस्िि आिार बनाई नर्ा स्वास््र् स्वरं्म सेववका 
छनौट गररने छ। 

१५. र्नजी स्वास््र् संस्थालाई स्थानीर् सरकारको मािहि दिाि गरर र्िनबाट प्रदान गररने स्वास््र् सेवाको प्रगर्ि 
समार्ोजन गरर प्राप्त स्वास््र् सेवाको ि्र्ाङकलाई स्वास््र् सम्बन्िी कार्िर्ोजनाका लार्ग आिार बनाउने र 
र्नजी लगानीको प्रविद्धन गदै र्िनको र्नर्र्मि अनगुमन  गररने छ। 

१६. नमनुा स्वास््र् समदुार्को अविारर्को लार्ग आवश्र्क मापदण्ड िथार गरी नमनुा स्वास््र् समदुार् र्नमािर्मा 
ध्र्ान केस्न्िि गररनेछ साथै अपाङगिा मैत्री स्वास््र् सेवा उपलब्ि गराइनेछ। 

१७. गाउँपार्लका र्भत्रका प्रत्रे्क वडा िह सम्म र्ोग सािना, मनोपरामशि जस्िा स्शक्षा ववस्िार गररनेछ साथै सबै 
वडा सम्ममा सेवा प्रदान गने गरर एम्बलेुन्स सेवा सरु्निििा गररनेछ। 

 

ख. स्शक्षा र्वुा िथा खेलकुद 

१. लालझाडी गाउँपार्लकाको १० वरे् स्शक्षा क्षते्र र्ोजना २०७८ श्रावर् १ गिे देस्ख कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

२. ववश्वव्र्ावप माहामारी Covid- 19 को कारर्ले स्शक्षा क्षेत्रमा आएको स्स्थरिालाई चलार्मान वनाउन चनुौर्िलाई 
अवसरको रुपमा र्लदै उस्चि शैस्क्षक प्रर्ाली अवलम्वन गरर र्सजिनात्मक र्सकाइको ववकास गनि आवश्र्क 
कार्िको थालर्न गररनेछ। 

३. प्रववर्िर्िु स्शक्षालाई र्दगो र प्रभावकारी वनाउन ििु गर्िको इन्टरनेट सेवा ववस्िार िथा वैकस्ल्पक शैस्क्षक 
ववकास र ववद्यालर्मा सशुासन कार्म गनि प्रभावकारर व्र्वसथा र्मलाइनेछ। 

४. ववद्यालर् माफि ि सामाजका आवश्र्िा िथा र्सपमूलक स्शक्षाका चाहाना परुा गरर ववद्याथीलाई आत्मर्नभिर 
वनाउन १ ववद्यालर् १ र्सपमूलक कार्िक्रम माफि ि पेशागि िथा व्र्वशावर्क िार्लम प्रदान गररनेछ। 

५. लालझाडी स्शक्षा सम्मेलन माफि ि सरकारले घोर्र्ा गरे वमोस्जम २०७८ देस्ख २०८८ को दशकलाई प्रभावकारी 
वनाउन आर्थिक वर्ि २०७८-०८8 लाई शैस्क्षक उत्सवको आिार वर्िको रुपमा ववकास गररनेछ। 

६. ववद्याथीहरुमा मेिावव क्षमिा ववकास गराउन प्रर्िर्ोर्गिात्मक प्रर्िभा पवहचानका कार्िक्रम माफि ि गाउँपार्लकाको 
शैस्क्षक पवहचान स्थावपि गनि लालझाडी प्रज्ञा प्रर्िष्ठानको स्थापना गरर प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रमहरु संचालन 
गररनेछन। 

७. ववद्यालर्हरुलाई र्सकाइ र सनु्दरिाका केन्िववन्द ुवनाउन अथिपूर्ि कक्षाकोिा व्र्वस्थापन गस्र्ि िथा वनस्पर्ि 
ववज्ञान पाकि -र्नमािर्,नाट्य प्रदर्र्न स्थल, र्ोग, ध्र्ान, संर्गि, खेलकुद, कला, सावहत्र्, स्वास््र् स्शक्षा लाई 
प्रथर्मकिाका साथ संचालन गररनेछन।  

८. ववद्यालर् िथा समदुार्को सम्वन्ि समुिरु वनाई ववद्यालर् प्रर्ि समदुार्को अपनत्व ववकास गनि अर्भभावक 
स्शक्षा, मनोपरामशि, वव. व्र्.स. स्श.अ.स. क्षमिा ववकास लगार्ि Bringing community to the school and 

Bringing  school to the community जस्िा कार्िक्रम हरु संचालन गररनेछन। 



९. लालझाडी गा.पा. को गा.पा. स्िररर् स्थार्नर् पाठ्यक्रम कार्िन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

१०. शैस्क्षक क्षेत्रमा कार्िरि जनशस्िको क्षमिा ववकास गरर गरु्स्िरीर् स्शक्षा सरु्निि गनि अनभुव आदान-प्रदान 
िार्लम िथा पेशागि वृर्ि ववकासका अवसरहरु प्रदान गररनेछन। 

११. स्शक्षामा समिामूलक पहुँच स्थावपि गरर र्दगो ववकासका लक्ष्र् न. ४ हाँर्सल गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचालन 
गररनेछन। 

१२. लैर्गंक समानिा र सामास्जक समावेसीकरर् 

१. बन्दाबन्दी, र्नर्ेदआज्ञा बाट प्रर्िकुल असर परेका मवहला,अशि,अंपागिा,असार्,ववपन्न नागररकको सामास्जक 
सरक्षंर्का लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइनेछ। 

२. जेष्ठ नागररकलाई सम्मान गदै ज्ञान र्सप र अनभुवलाई ग्रहर् गररनेछ। 

३. वकशोरीहरुको क्षमिा अर्भवृवद्ध गनि ववर्भन्न आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ।वकशोरी आत्म सरुक्षा 
कार्िक्रम लाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

४. ववपन्न,एकल मवहला िथा अपांगिा भएकाहरु लाई आर्मलुक कार्िक्रममा सहभागी गराउन आवश्र्क कार्िक्रम 
संचालन हनुेछन।् 

५. लैवङ्गक वहंसा शोर्र् मानव बेचववखन ववभेद िथा दवु्र्िहार लाई सनु्र् सहनस्शलिाको नीर्ि अवलम्बन गदै 
राष्ट्रपर्ि मवहला उत्थान कार्िक्रम संचालनका लार्ग पहल गररनेछ। 

६. संवविान प्रदत्व मौर्लक हक कार्ािन्वर्न गनि वालवार्लकाका लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम िथा वाल संरक्षर् नीर्ि 
कार्ािन्वर्न गररनेछ, वहंसा मिु लालझाडी र्नमािर्का लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गररनेछ। 

७. अनाथ बालबार्लका हरुका लार्ग संरक्षर् नीर्ि अवलम्बन गरर सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन गररनेछन। 

८. र्सै बर्ि देस्ख रु १ लाख सम्मको लौर्गक वहंसा र्नवारर् कोर् संचालनमा आउनेछ। 

 

१३. कला िथा सँस्कृर्ि प्रवद्धिन 

१. कला,साँस्कृर्ि पवििन िथा ववकासका लार्ग संरक्षर् र्बशेर् नीर्ि हनुेछ। 

२. स्थानीर् जात्रा िथा साँस्कृर्िक पविका लार्ग प्रोत्साहन गने कार्ि लाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

 

१४. खाने पानी िथा सरसफाई 

१. स्वच्छ खानेपानी स्वास्थ जीवन शैली भन्ने अर्भर्ानलाई साथिक िलु्र्ाउन सरसफाई सम्बन्िी र्बशेर् कार्िक्रमहरु 
अर्भर्ानको रुपमा संचालन गररनेछन।् 

२. गाउँपार्लका का सबै वडाहरुमा स्वच्छ वपउने पानी उपलब्ि गराउन आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गने िथा 
सम्बन्िीि र्नकार् संग गररनेछन।्स्वच्छ, शदु्ध वपउने पानीका लार्ग आवश्र्क वस्िी, पररवारलाई बार्ोग्र्ास 
वफल्टर वविरर्लाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।  

३. गाउँपार्लकालाई परु्ि सरसफाई संग सम्बस्न्िि सचुक प्राप्त हनुे गरर कार्िक्रमहरु र्नरन्िर संचालन हनुेछन।् 

४. सफा र सनु्दर गाउँपार्लका पवहचान कार्म गनि फोहर मैला व्र्वस्थापन कार्िक्रम उच्च फोहरमैला रहेको 
वस्िीमा ववशेर् जनचेिना  कार्िक्रम संचालन हनुेछ, साथै टोल फोहरमैला ब्र्वस्थापन केन्ि िर् गररनेछन। 

 

१५. सामास्जक सरुक्षा िथा व्र्स्िगि घटनादिाि सदुृिीकरर् 

१. सामास्जक सरुक्षा भत्ता िथा घटना दिाि सदुृर्िकरर् कार्िक्रम अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ। 

१६. सरकारी िथा गैर सरकारी संस्था 
१. गाउँपार्लका र्भत्र कार्िक्षेत्र रहेका िथा कार्ि गनि चाहन ेसम्परु्ि अिि-सरकारी गैर -सरकारी संस्थाहरुका लार्ग 

एकर्द्ार प्रर्ाली अवलम्बन गररनेछ।र्स सम्बन्िमा पार्लकाले मापदण्ड िर्ार गनेछ। 

२. र्नजी, गैर-सहकारी िथा सामास्जक संघ सस्थाहरुलाई सहजीकरर्का लार्ग समनु्वर् कक्ष संचालन गररनेछ। 



३. पूवाििार ववकास 

क. सडक,पलु  िथा भवन 

१. गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्रका सडकहरु लाई फरावकलो, व्र्वस्स्थि सडकको रुपमा ववस्िार गने कार्िलाई र्स बर्ि 
पर्न र्नरन्िरिा र्दइनेछ साथै ग्राभेल सम्म नभएका साना-साना टोल वस्िीमा ग्राभेल सडक परु् र्ाउन कार्िलाई 
र्िव्रिा र्दइनेछ । 

२. गाउँपार्लका र्भत्र सबै वडालाई समेवटने गरर मलु सडक स्िरोन्निीको कार्िलाई प्रभावकारीिाका साथ र्िव्रिा 
र्दइनेछ साथै सडक र्नमािर् िथा स्िरउन्निी गदाि नाली ब्र्वस्थापन लाई जोड र्दइनेछ। 

३. पार्लकाकै रर्नीर्िक महत्वका पवुाििारका र्ोजना वडा नं.१ देस्ख खराि नाला पलु सम्मको कालो पते्र सडक,वडा 
नं.२ मा रहेको खेलकुद मैदान, चक्रपथ, वडा नं.३ को लालझाडी चक्रपथका सडकहरुको ववस्ििृ र्ोजना 
अध्र्र्न प्रर्िवेदन िर्ार (DPR) गरर कार्ि संचालन गररनेछ साथै सबै वडाका अरु कालेपते्र सडकका आर्ोजना 
को DPR िर्ार गरर कार्ि संचालन हनुेछ।  

४. पार्लका र्भत्र र्नमार्िर्िन अवस्थामा रहेका सडक, पलुलाई र्थास्शघ्र सम्पन्न गनि सम्बस्न्िि र्नकार्मा ववशेर् 
पहल गररनेछ । 

५. गाउँपार्लका र्भत्र साविजर्नक र्ािार्ाि संचालन बसपाकि  र्नमािर्का  जस्िा पवुाििारका लार्ग ववस्ििृ र्ोजना 
अध्र्र्न प्रर्िवेदन िर्ार (DPR) गरर र्िार्ाि संचालन र्ोजना िर्ार गरर कार्ि अगार्ड बढाइने छ। 

६. सडक र्नमािर् कार्ि गदाि संग-सगै वृक्षारोपर् कार्िलाई अगाडी बढाईनेछ साथै रोवपएका ववरुवा हरुको संरक्षर् 
िथा हेरचाहका लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

७. र्स गाउँपार्लकालाई व्र्वस्स्थि गाउँको रुपमा ववकास गनि भवन आचार संवहिा िथा वस्िी ववकास, शहरी 
र्ोजना िथा भवन र्नमािर् सम्बन्िी आिारभिु मापदण्ड २०७२,लाई कडाईका साथ कार्ािन्वर्न गररने छ। 

८. वस्िी ववकास, शहरीर्ोजना िथा भवन र्नमािर् सम्बन्िी आिारभिु मापदण्ड,२०७२माव्र्वस्था भए बमोस्जम 
गाउँपार्लका हनुभुन्दा पवहले बर्नसकेका घरहरुको हकमा अर्भलेखीकरर्का लार्ग नक्शा पेशगनि 
लगाईनेछ।गाउँपार्लका ले छुटै्ट भवन र्नमािर् सम्बन्िी आवश्र्क मापदण्ड िथा कार्िववर्ि िर्ार गरर कार्ािन्वर्न 
मा लर्गनेछ। 

९. पर्िटन पविद्धनमा लालझाडी लाई अगाडी बढाउन इटाहबाबा मस्न्दरको गरुु र्ोजना िर्ार गरर कार्ि अगार्ड 
बढाइने छ।गाउँपार्लका अन्िरगि हाट बजार संचालन व्र्वस्थापनका लार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

१०. गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्रको भौर्िक पूवाििार ववकास संबन्िी  र्ोजना संकलन गरर र्ोजना बैङ्क िर्ार गरर 
प्राथर्मकिाका आिारमा संमपन्न गदै लर्गनेछ। 

 

 

३. उजाि 
१८. बैकस्ल्पक िथा नबीकरर्ीर् उजािको रुपमा रहेको सडक सौर्ि बत्ती जडान कार्िलाई र्स वर्ि पर्न र्नरन्िरिा 

र्दईनेछ। 

१९. सिुाररएको चलुो, गोबर ग्र्ास िथा वैकल्पीक उजािका जस्िा उजािका श्रोिलाई बडाउन थप सचेिनाका कार्िक्रम 
संचालन गररनेछन।् 

४. भ-ुउपर्ोग, वािावरर् िथा ववपद व्र्वस्थापन  

क. भ-ूउपर्ोग 

१. नेपाल सरकारको नीर्ि अनरुुप "जग्गाको संरक्षर्  िथा समंवििन" नीर्ि लाई कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

२. भरु्मवहन िथा सकुम्वासीका समस्र्ा समािानका लार्ग आवश्र्क पहल गररनेछ। 

ख. वन िथा वािावरर् 

१. नेपाल सरकारको नीर्ि अनरुुप हररर्ो बन, समवरृ्र्द्को लार्ग वन कार्िक्रमलाई कार्ािन्वर्न गररनेछ। 



२. वन सरुक्षा गनि व्र्ापक वृक्षारोपर् र वन ववववर्िकरर्को माध्र्मवाट वािावरर् जोस्खम न्रू्न गरर वनको 
बहउुपर्ोग गदै जैववक ववववििाको सरंक्षर् गररनेछ। 

३. दोदा नदी र्नर्न्त्रर्का लार्ग जैववक िटबन्िका, वृक्षारोपर् जस्िा ववर्भन्न कार्िक्रम संचालन गररनेछन ्साथै 
वगर क्षेत्रको संरक्षर्का लार्ग समूह गिन गरर समूहलाई स्जम्मा लगाइनेछ। 

 

ग. ववपद िथा प्रकोप व्र्वस्थापन  

१. स्थानीर् प्रकोप ववपद व्र्वस्थापन कोर्लाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

२. प्रकोप व्र्वस्थापनका लार्ग खोज िथा उद्धार, पूवि िर्ारीका सम्बन्िमा सबै कमिचारी िथा जनप्रर्िर्नर्ि लाई 
सरोकारवाला संगको सहकार्िमा ववर्भभ्न िार्लम संचालन हनुेछन।् 

३. पार्लका र्भत्रका जोस्खम क्षेत्र पवहचान गरर, सरुस्क्षि स्थल वकटान गरर पूवाििार ववकासमा जोड र्दइनेछ। 

घ. गररबी न्र्रु्नकरर् िथा रोजगारी प्रवद्धिन 

१.  श्रम सम्मान, स्वरोजगार, उपर्िु पाररश्रर्मक र सामास्जक संरक्षर् सवहिको श्रम व्र्वस्थापन गदै, र्वुा 
उद्यमशीलिा ववकास गदै लर्गनेछ। 

२. रोजगार सेवा केन्िमा ससु्चकृि भएका बेरोजगार व्र्स्िलाई न्रू्निम रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रम मलुक 
समदुावर्क सरंचना र्नमािर् गदै सामास्जक संरक्षर् सवहि आवश्कीर् क्षमिा ववकास गररनेछ। 

३. सूचीकृि बेरोजगारहरु लाई स्थानीर् िह र्भत्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार,र्नजी िह, सरकारी वा अन्र् आर्ोजना 
कार्िक्रम व्र्वसार् पेशा उद्यममा रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गने र गैर सरकारी क्षेत्रका  रोजगारी का 
लार्ग आवश्र्क सहजीकरर् गररनेछ।   

4. रोजगार सेवा केन्ि संचालन िथा व्र्वस्थापन लाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। 

५. "आफ्नो माटो स्चनौ, आफ्नै गाउँ बनाऔ"ं स्वलम्बन अर्भर्ानका लार्ग पहल गररनेछ। 

६. "र्वुा रोजगारीका लार्ग रुपान्िरर् पहल आर्ोजना","कामका लार्ग पाररश्रर्मक" जस्िा सामदुावर्क आर्ोजना 
संचालन प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न हनुछेन। कामका लार्ग पाररश्रर्मक सामदुावर्क आर्ोजनाहरुमा 
सरोकारवालाहरु सँग साझेदारीमा संचालन गररनेछन। 

७. श्रम, रोजगार नीर्ि सम्बन्िी काननुी व्र्वस्थाको अर्भवृवद्ध गररनेछ। 

 

६. संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह 

क. सशुासन सेवा प्रवाह िथा मानव संसािन ववकास 

१. पार्लका स्िरमा रहेका संघ सस्था,वडाहरु कार्ािलर्मा नागररक वडापत्र, सूचना पाटी,गनुासो बक्स,सोिपछु   कक्ष 
आर्दको व्र्वस्थापन गरर सेवा प्रवाह गररनेछ। 

२. स्वास््र् सरुक्षालाई सम्बोिन हनुे गरर गाउँपार्लका बाट प्रदानहनुे सम्परु्ि प्रर्ालीमा सिुार गदै लर्गनेछ।  

३. कमिचारीको पर्दर् आचरर् र मर्ािदा कार्म गनि कमिचारी आचार संवहिा िर्ार गररनेछ, कमिचारी कार्िसम्पादन 
मूल्र्ाङ्कनको आिारमा दण्ड र परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ। 

४. सेवा प्रवाहमा ववस्शविकरर् गरर सेवा प्रवाहमा संम्बन्िीि कमिचारीलाई नै स्जम्मेवार बनाईनेछ,कमिचारीमा क्षमिा 
ववकास गदै लर्गनेछ।  

५. सूचना प्रववर्ि िथा अर्भलेख व्र्वस्थापन 

१. महामारी जन्र् अवस्थालाई अन्िर सम्वन्िीि ववर्र्को रुपमा स्वीकार गदै सचुना िथा संचार क्षेत्रमा सोही 
अनरुुपका गर्िववर्िहरु संचालन गररनेछन,् पार्लकाले प्रवाह गने सेवाहरुलाई जनिा सम्म परु्ािउन सूचना िथा 
प्रववर्िको अर्िकिम प्रर्ोग गररनेछ। 

२. लालझाडी गाउँपार्लका ,वडा कार्ािलर्का सेवा प्रवाह हनुे सेवाहरुको ि्र्ाङ्क एवककृि गररनेछ, पार्लकाको 
अर्िकिम सूचना प्रववर्ि उपर्ोग नीर्ि हनुेछ।  



३. सरुक्षा व्र्वस्थापन 

१. नेपाल प्रहरी संगको समन्व्र् िथा सहकार्िमा गाउँपार्लका र्भत्र सरुक्षाको प्रत्र्भरू्ि हनुेगरर आवश्र्क कार्िक्रमहरु 
संचालन गररनेछन। 

२. शास्न्ि सरुक्षा ,लाग ुऔर्द दवु्र्िशनी, चोरी स्शकारी र्नर्न्त्रर् अमनचर्न कार्म गनि पार्लका नेपाल प्रहरीको 
उपस्स्थर्ि बडाउन आवश्र्क पहल गररनेछ। 

३. लालझाडी इलाका प्रहरी कार्ािलर्को अिरुो भवन र्नमािर् र्स बर्ि सम्पन्न गररनेछ साथै प्रहरी कार्ािलर्का 
आवश्र्कीर् पूवाििार व्र्वस्स्थि संरचनाका लार्ग सम्बन्िीि र्नकार् संग सहकार्ि गररनेछ।    

४. न्र्ार् संम्पादन 

१. न्र्ावर्क सर्मर्िको क्षमिा अर्भवृवद्धका जस्िा कार्िक्रमलाई पररमािजन सवहि थप प्रभावकारी वनाइनेछ। 

२. न्र्ावर्क सर्मर्िमा परेका उजूरीहरु लाई मेलर्मलाप किाि पररचालन गरी समदुावर्क स्िरबाटै सामिान गररनेछ। 

३. मेलर्मलापकिािहरुको सचुी दिािको व्र्वस्थापन वववादलाई स्वच्छ र्नष्पक्ष कार्ि सम्पादन गनि जोड र्दइनेछ। 

 

७. ववस्त्तर् व्र्वस्थापन र सशुासन 

क. आन्िररक िथा अस्न्िम लेखा पररक्षर्र बेरुज ु

१. परुानो बेरुज ुरकमहरु र्नर्र्मि गने कार्िमा सम्बस्न्िि ववर्र् ववज्ञका समेि रार् सल्लाह र्लई परुानो बेरुज ुिथा 
फछर्ौट कार्िलाई र्िब्रिा र्दइनेछ। 

२. समार्मा नै पेश्की िथा बेरुज ुफछर्ौट गने कार्िलाई परु्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

३. लेखाङ्कन िथा राजश्व पररचालन 

१. लेखा प्रर्लीको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लार्ग कार्ािलर्को संस्थागि क्षमिा अर्भवृर्र्द् गररनेछ। 

२. गाउँपार्लका र्भत्र संचालनमा रहेका सवारी सािन िथा अन्र् सािनहरुको दिाि प्रवक्रर्ा अगार्ड बढाई राजस्व 
वृर्र्द् गररनेछ। 

३. राजस्व संकलन हनु नसकेको क्षेत्र व्र्स्ि िथा संस्थाहरुको पवहचान गरर राजस्व संकलन कार्िलाई कडाईका 
साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ।साथै करका दार्रमा आउने करदािा लाई आवश्र्क प्रोत्साहन गनेछ।  

४. राजश्व संकलन िथा करदािाको अर्भलेखलाई ब्र्वस्स्थि बनाईनेछ,कर-नीर्ि वािावरर्को व्र्वस्था र्मलाइनेछ। 

५. गाउँपार्लकाले लगाउदै आएको राजस्व दरमा समार्ानकुुल समार्ोवजन गररनेछ। 
६. ववस्त्तर् सशुासन िथा जोस्खम न्रू्नकरर् 

१. अनावश्र्क खचि र्नर्न्त्रर्मा जोड र्दईनेछ।गाउँपार्लकाले बावर्िक खररद र्ोजना िर्ार गरर सोही अनरुुप खररद 
प्रकृर्ालाई पारदशी र गरु्स्िररर् बनाउदै लर्गनेछ। 

२. आर्थिक कार्ि प्रर्ाली लाई चसु्ि दरुुस्ि बनाई ववस्त्तर् सशुासन कार्म गररनेछ। 

३. आर्थिक कृर्ाकलापको मार्सक, चौमार्सक र वावर्िक वववरर्हरु सूचना पाटीमा िथा बेवसाईट आर्द साविजर्नक 
गररनेछन। 

४. सामास्जक परीक्षर् 

१. स्थलगि लेखा पररक्षर् खचि साविजर्नकरर् र्नदेशीकाको प्राविानलाई पालना गनुिका साथै स्थलगि समास्जक 
पररक्षर्लाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। 

५. साविजर्नसक सनुवुाई 

१. प्रत्रे्क चौमार्सकमा र्स पार्लकाले प्रदान गरेका सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा लस्क्षि वगिको उपस्स्थर्ि सवहि 
साविजर्नक सनुवुाईको आर्ोजना िथा गनुासो व्र्वस्थापन गरर आवश्र्क कार्िर्निीमा पररमाजिन गररनेछ। 

२. गनुासो अर्भलेक, उजूरी पेवटका, सझुाव पेवटका , पार्लका अन्िगििका सबै वडा कार्ािलर् िथा अन्र् कार्ािलर् 
अर्नवार्ि व्र्व्स्थापन गरर सोही अनरुुप कार्ि संचालन गररनेछ। 

३. सेवा प्रवाह ,कार्ािलर्को काम कारवाही लाई स्थीनीर् लाई र्नर्र्मि सूचना संमप्रशेर् गररनेछ । 



अध्र्क्ष महोदर् िथा सदस्र् ज्रू्हरु 

अव म आ.व. ०7६/7७ को र्थाथि आर् व्र्र् वववरर्, चाल ुआर्थिक वर्ि ०७७/०७८ को संशोर्िि आर् 
व्र्र् वववरर् र आगामी आर्थिक वर्िको प्रस्िाववि आर् व्र्र् वववरर् साराशंमा प्रस्ििु गनि चहान्छु। 

आ.व. 2076/077 को र्थाथि आ.व. 207७/07८ को संशोिीि आ.व. 207८/0७९ को अनमुार्नि 

आर् व्र्र् आर् व्र्र् आर् व्र्र् 

29,94,92,409 24,18,88,488 40,30,59,130 40,30,59,130 47,50,01,500 47,50,01,500 

 
 

जस अनसुार ०७8/०७9 को आन्िररक श्रोि िफि  रु 1 करोड 01 लाख 75 हजार ५ सर् ववत्तीर् 
समार्नकरर् संघ बाट रु 9 करोड 91 लाख ववत्तीर् समार्नकरर् प्रदेशबाट रु 68 लाख 29 हजार  राजस्व  
बांडफांड संघबाट रु 7 करोड 33 लाख 45 हजार राजस्व बांडफांड प्रदेश बाट रु 16 लाख 52 हजार 
ववशेर् अनदुान संघ रु 2 करोड 8 लाख र समपरुक अनदुान संघ रु. १ करोड 37 लाख र ववशेर् र समपरुक 
अनदुान प्रदेशबाट रु ३ करोड र 50 लाख , सामास्जक सरुक्षा भत्ताबाट रु 3 करोड 75 लाख ,ववर्र्गि 
सशिि अनदुान रु.14 करोड 37 लाख प्रादेस्शक िथा स्थानीर् शासन सहर्ोग ववकास कार्िक्रमबाट रु. 5 
लाख ,सडक बोडिबाट रु. 10 लाख गरीब संग र्बशेश्वर कार्िक्रमबाट रु. 5लाख एन.एन.एस.डब्ल.ुए / एन 
एल आर .बाट रु. 7 लाख र गिको मौज्दाि सारर आएको रु. २ करोड गरी जम्मा 47 करोड 50 लाख 
एक हजार 5 सर् आर् अनमुान गररएको छ।साथै र्स गाउँपार्लकामा गैरसकारी संस्थाहरु माफि ि आगामी 
आ.व.०७8/०७9 को लार्ग रु. 1 करोड 63 लाख 27 हजार 9 सर् 03 को कार्िक्रम गने प्रस्िाव पेश 
भएको छ। 

 

गाउँपार्लकामा हाल उपलब्ि हनुे बजेट र्सर्लङ्घ (आन्िरीक श्रोि,समार्नकरर् अनदुान र राजस्व बाँडफाँड)वमोस्जम 
21 करोड 11 लाख 1 हजार 5 सर् मध्रे् चाल ुखचि िफि  रु 8 करोड 26 लाख 41 हजार ५ सर्, 
समपरुक कोर् 3 करोड 60 लाख र पुजँीगि खचिमा रु 9 करोड 24 लाख 60 हजार ववर्नर्ोजन गररएको 
छ।  

 

पुजँीगि खचि रु 9 करोड 24 लाख 60 हजार मध्रे् सामास्जक ववकासमा रु 1 करोड 96 लाख 55 हजार, 
आर्थिक ववकासमा रु 1 करोड 95 लाख 5 हजार, भौर्िक पवुाििारमा रु 3 करोड 87 लाख वन वािावरर् 
िथा ववपद क्षेत्रमा रु 98 लाख 40 हजार र सशुासन िथा संस्थागि िथा ववत्तीर् सशुासन ववकासमा रु. 47 
लाख 60 हजार  र भौर्िक पवुाििारका लार्ग समपरुक रकम रु. 3 करोड ६० लाख ववर्नर्ोजन गररएको 
छ।पुजँीगि खचिलाई िुला पवुाििारका र्ोजना,गाउँपार्लका स्िरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम र वडागि र्ोजना िथा 
कार्िक्रममा वजेट ववर्नर्ोन गररएको छ। 

 

र्स गररमामर् नवौं गाउँ सभाबाट भएका महत्वपूर्ि र्नर्िर्हरु,गाउँसभाबाट स्वीकृि लालझाडी गाउपार्लकाको 
आर्थिक ऐन २०७८, ववर्नर्ोजन ऐन २०७८, आगामी आर्थिक वर्ि २०७8/०७९ को र्ोजना िथा वावर्िक 
बजेटको ववस्ििृ वववरर् र गाउँसभाबाट स्वीकृि भई स्जल्ला, प्रदेश एवम ्केन्िमा र्सफाररस गने र्ोजनाहरुको 
वववरर् वावर्िक गाउँ ववकास र्ोजना पसु्स्िकामा प्रकास्शि गररनेछ। गाउँपार्लकाबाट िर्ार गररएको गा.पा. 
स्िरीर् र वडा स्िरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रम र्सै वजेट नीर्ि िथा कार्ित्रमका साथ पेश गरेको छु। 

 

 

 

 

 


