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सभाध्यक्ष महोदय, 
आठौं गाउँसभामा उपस्थित सबै सदथयज्यूहरु, 
 

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात नेपालको शासन प्रणाली संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह 
गरी तीन तहसहहतको सघंीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक मुलुकमा पररमाजजन तथा पररष्कृत 
भएको छ ।संघीयतालाई संस्थागत गने क्रममा हामी अगाडी बहिरहेका छौं । नेपालको 
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजुज गाउँपाललकाको आर्थजक िर्ज 
२०७८/७९ को िावर्जक नीतत तथा कायजक्रम यस गररमामय गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गनज पाउँदा 
हवर्जत छु । 
 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक व्यिस्था स्थावपत गराउने सरदभजमा विलभरन 
कालखण्डमा जीिन उत्सगज गनुजहुने सम्पूणज ज्ञात अज्ञात शहहदहरु प्रतत हाहदजक श्रद्धाञ्चजली 
अपजण गदजछु । साथै विलभरन आरदोलनमा, द्धरद्धमा घाईते भई कष्टकर जीिन व्यततत 
गरररहन ुभएका न्त्जिीत सहहत प्रतत सम्मानसहहत हाहदजकता प्रकट गनज चाहरछु ।नेपाल राष्र, 
रान्त्ष्रयता अतन अखण्डताका लार्ग जुनसुकै त्याग र बललदानी हदन सक्ने र यस भूभाग लाई 
माया गनुजहुने सम्पूणज स्िालभमानी नेपाली  तथा राजनैततक दल र सरकार तथा शुभेच्छुक 
अरय सबैलाई नेपालको राजनैततक पररितजनमा खेल्नु भएको भूलमकाको उच्च सम्मान गदै यो 
ऐततहालसक सफलताका तनम्ती सबै प्रतत आभार प्रकट गनज चाहरछु । 
 

जनताको त्याग र बललदानबाट हहजोको स्थातनय तनकाय स्थातनय सरकारको रुपमा स्थावपत 
भएको हो । कररब १८ िर्जको अरतरालमा स्थावपत भएको जनप्रतततनधीमूलक स्थातनय 
सरकारप्रतत हहजोको भरदा जनताको आशा र भरोसा आज उच्च रहेको छ । जनताको यो 
भरोसालाई जीवित राख्न गाउँपाललकाको तीब्रतर विकास गरी समदृ्ध स्थातनय सरकारको रुपमा 
स्थावपत गराउन यो स्थातनय सरकार दृि संकन्त्ल्पत रहने छ । साथै यस महान कायजमा 
हातेमालो गनज संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, अरतर स्थातनय तह, स्थातनय स्तरका 
राजनैततक दल, संघ÷संस्था, समाजसेिी, बुद्र्धन्त्जिी र आमा जनसमुदायमा हाहदजक अवपल 
गदजछु ।  
  

विगत केही समयदेखख कोरोना भाइरस िा कोलभड १९ को विलभरन भ्याररएण्टको संक्रमणले 
नेपाल लगायत विश्िलाई नै आक्रांत पारररहेको छ । संक्रमण हदनप्रततहदन बढ्दो क्रममा रहेको 
छ । संक्रमणबाट जीिन गुमाउनु हुने यस बजुज िासी तथा नेपाली नागररकप्रतत हाहदजक 
श्रद्धाञ्जली प्रकट गदै शोकाकुल पररिारजनप्रतत गहहरो समिेदना व्यक्त गदजछु । साथै 
उपचाररत सम्पूणज संक्रलमत नागररकहरुको शीघ्र स्िास््यलाभको कामना गदजछु । 
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 यस्तो संिेदनशील घडीमा पतन आफ्नो न्त्जउ ज्यान जोखखममा राखी कतजव्यतनष्ठ भई 
इमारदाररतापूिजक आ-आफ्नो  पहदय न्त्जम्मेिारी िहन गनुजहुने  जनप्रतततनर्ध, कमजचारी तथा 
कोलभड-१९ विरुद्धको अलभयानमा सहकायज र सहयोग गनुजहुने तनजी क्षेि, संघ-संस्था, सञ्चार 
जगत लगायत सम्पूणजमा म हाहदजक आभार प्रकट गदै कृतज्ञता ज्ञापन गनज  चाहरछु । 
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  सभाध्यक्ष महोदय, 
आदरणीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
 
बजुज गाउँपाललकाको यस गररमामय आठौं गाउँसभामा नीतत तथा कायजक्रम प्रस्तुत गन े
कायजक्रममा उपन्त्स्थत  महानुभािहरुलाई बजुज गाउँपाललकाको तफज बाट र मेरो व्यन्त्क्तगत 
तफज बाट हाहदजक स्िागत र अलभिादन गदै आजको यस कायजक्रम माफज त गाउँपाललका क्षेि 
लभिका जनताहरुलाई विकास र योजना प्रक्रक्रयमा सबैको सहभार्गता सुतनन्त्श्चत गनज 
सहभार्गतात्मक योजना तजुजमा प्रक्रक्रयाका चरणहरु अिलम्बन गदै रान्त्ष्रय प्राथलमकता र 
स्थानीय आिश्यकताहरुलाई पुरा गनज प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने र कोलभड-१९ महामारीको 
रोकथाम तथा तनयरिण गरी सोबाट प्रभावित सामान्त्जक, आर्थजक क्षेिहरुलाई पुनजीिन 
हदँदै सिाजङ्गीण विकास तनमाजणलाई तीब्रता हदने अठोटका साथ  क्षेिगत रुपमा बजेट 
वितनयोजन गदै मौजुदा ऐन. तनयम र कायजविधीको आधारमा आगामी आ.ि. ०७८/७९ मा 
यसको सफल कायाजरियन गने/गराउने प्रततबद्धता व्यक्त गदजछु । 
 

हामी स्थानीय सरकारले शुरय विरदबुाट यािाको प्रारम्भ गरी नौलो अनुभि र अभ्यासका 
साथ महत्िपूणज र ठोस उपलन्त्धधहरु हालसल गदै अघाडी बहिरहेका छौ । 
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  सभाध्यक्ष महोदय, 
आदरणीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
 

हाल नेपाल सरकार × समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को रान्त्ष्रय आंकाक्षामा केन्त्रित छ । प्रदेश 
सरकार ×स्िच्छ, सुखी र समुरनत प्रदेश" को प्रादेलशक दृन्त्ष्टकोण सहहत अघी बिेको छ ।सोही सरदभजमा 
यस बजुज गाउँपाललका पतन मलू नारा “कृषि, शिक्षा, थवाथ्य, उधोग, पययटन र पूवायधारM  सुन्दर, समदृ्ध 
बर्ुयको आधार” लाई मागजदशजनको रुपमा ललई अग्रगामी हदशामा अघी बिेको छ । उपरोक्त समग्र 
व्यिस्थाका आधारमा आगामी आ.ि. को नीतत, कायजक्रम तथा बजेट तनमाजणको लार्ग देहाय बमोन्त्जमका 
प्राथलमकता तथा क्षेिगत नीततहरु प्रस्तुत गनज चाहरछु । 
 
प्रािशमकता: 

1 स्िास््य, खानेपानी, सरसफाई, पोर्ण तथा खाध सुरक्षा 
2 सहज, सुलभ गुणस्तरीय लशक्षा 
3 श्रम तथा रोजगार 
4 कृवर्, पशुपालन तथा लसचंाई 
5 उद्योग, पयजटन तथा भौततक पूिाजधार 
6 आरतररक राजश्ि िदृ्र्ध, पुँजी तनमाजण तथा वित्तीय सुशासन 
7 लैंर्गक समानता, महहला सशक्तीकरण तथा सामान्त्जक 

उत्थान 
8 जलिायु पररितजन, िातािरणीय सरतुलन तथा विपद् 

व्यिस्थापन 
9 रयाय तथा मध्यस्थता 
10 सूचना तथा सञ्चार प्रविर्ध 
११     व्यिन्त्स्थत बसोबास र भूलम व्यिस्थापन 
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क्षेत्रगत नीततहरुुः 
१. थवाथ्य काययनीततुः 

▪ कोरोनाको बँदललदो स्िरुपबाट हुनसक्न जोखखम आङ्कलन गरी विपद्काललन जहटल 

पररन्त्स्थततसँग प्रततकायजका लार्ग सबै क्षेि तथा सरोकारिालासँग आिश्यक सहकायज, सहयोग 

तथा समरियका लार्ग कायजयोजना तनमाजण गररनेछ । 

▪ मौललक हकको रुपमा रहेको  गुणस्तरीय स्िास््य सेिा सब ैनागररकहरुको पहँुचमा पुग्नेगरी 

प्रभािकारी रुपमा उपलधध गराउने एिम ्आधारभुत स्िास््य सेिा तनिःशुल्क उपलधध गराइनेछ। 

▪ आिश्यकता अनुसार क्िारेरटाइन सञ्चालन कायजलाई तनररतरता हदइनेछ । 

▪ कोरोना तनयरिणलाई मुख्य प्राथलमकता हदई रकम अभाि हुन नहदन विपद् व्यिस्थापन 

कोर्लाई सुदृि गररनेछ । 

▪ कोरोना तनयरिणमा अग्रपंन्त्क्तमा खहटएका कमजचारीलाई संघीय सरकारको तनतत बमोन्त्जम 

प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ गुणस्तरीय और्धी र स्िास््य सामाग्रीको सहज तथा प्रभािकारी आपूततज एिम ्उपयोगलाई 

सुतनन्त्श्चत गररनेछ। 

▪ स्िास््य सम्बन्त्रध सरदेश एिम सुचना सुलभरुपमा प्राप्त गने सुचनाको हक सम्बन्त्रध 

अर्धकारलाई कायजगतरुपमा पररणत गने लशक्षा, सुचना र सञ्चार कायजक्रमलाई उच्च 

प्राथलमकता हदई जनस्िास््य प्रिधजन गररनेछ।  

▪ गुणस्तरीय एिम स्िास््यिधजक खाद्य पदथजको प्रिधजन, प्रयोग माफज त कुपोर्णलाई रयूतनकरण 

गररनेछ। 

▪ स्िास््य क्षेिमा कायजरत महहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुलाई संरक्षण र सम्िधजन गररनेछ। 

▪ सामुदातयक विद्यालयमा क्रकशोरक्रकशोरीको महहनािारी व्यिस्थापनको लार्ग महहला शौचालय 

तनमाजण र सेतनटरी प्याड वितरण गररनेछ। 

▪ अमडुिा स्िास््य चौकीलाई २४ घरटे बर्थजङ्ग सेरटरकोरुपमा संचालन गररनेछ। 
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▪ जनसंख्या व्यिस्थापनका लागी पररिार तनयोजनलाई प्रोत्साहहत गदै मात ृलशशु मतृ्यु दर घटाई 

और्त आयु बिाउने नीतत ललइने छ। 

▪ विलभरन, लसमारतकृत जातजातत, आहदिासी तथा हदघजरोगीहरुलाई स्िास््य उपचार सहायतालाई 

तनररतरता हदइनेछ। 

▪ िैकन्त्ल्पक स्िास््य सेिा पद्धतत (आयुिेद, होलमयोप्याथी, नेचुरोप्याथी) लाई संरक्षण र सम्बधजन 

गररनेछ। प्रत्येक िडामा विशेर्ज्ञ स्िास््य लशविर संचालन गररनेछ। 

▪ स्िास््य चौकीमा प्रयोगशाला प्रबद्जधन गरी रोग पररक्षणलाई प्रभािकारी बनाईनेछ। 

▪ गाउँपाललका लभिका स्िास््य संस्थाहरुलाई प्रविधीमैिी बनाईनेछ। 

▪ नयाँ स्िास््य संस्थाहरूमा समािेशी तथा अपाङ्गमैिी पूिाजधारहरु बनाइनेछ। सञ्चालनमा 

भएका तर समािेशी तथा अपाङ्गमैिी नभएकाहरुलाई विस्तारै सुधार गररँदै लर्गनेछ । 

▪ तनरोगी बजुज गाउँपाललका तनमाजणका लार्ग बजुज गाउँपाललकािासीहरुमा आिस्यकता र 

और्चत्यताका आधारमा स्िास््य बीमा कायजक्रमलाई अगाडी बिाइनेछ।  

▪ स्िास््य सम्बरधी आिश्यक सामाग्रीहरु र तनशुल्क प्रदान गररने और्धीहरुको अभाि हुन नहदने 

नीततलाई कायमै राखखनेछ। 

▪ बजुज गाउँपाललका िासीको स्िास््य सेिालाई थप व्यिन्त्स्थत बनाउन व्यायमशाला, आरोग्य केरि 

तनमाजण गररनेछ। 

▪ स्िास््यका दृन्त्ष्टकिणले संिेदनशील बालबाललका, महहला, अपाङ्ग लगायतलाई तनजी तथा 

गैरसरकारी क्षेिसँग सहकायज गरी मनोसामान्त्जक विमशज गररनेछ । 

▪  गभजिती अिस्थामा आिश्यक पौन्त्ष्टक तत्िको उपलधधताको सुतनन्त्श्चतता गनज अण्डा वितरण 

कायजक्रमलाई तनररतरता हदँदै थप प्रभािकारी बनाईनेछ । 

२. खानेपानी तिा सरसफाई नीततुः 
 

▪ पूणज सरसफाई कायजक्रम लाई सरकारी तथा विलभरन गैरसरकारी र अरतरान्त्ष्रय संघसंस्थासँग समरिय 

गरी िडाकायाजलयको सक्रक्रयतामा प्रभािकारी िंगले संचालन गररन ेछ । 

▪ गाउँपाललका क्षेिलभि खानेपानीको लाईन विस्तार, क्षमता विस्तार आहद कायजमा उपभोक्ता स्तरमा माग 

बहिरहेको सरदभजमा आिश्यक्ता, और्चत्यता र सारदलभजकता हेरी अर्धकतम सहयोग गने। खानेपानी 

उपभोक्ता संस्था सँग आिश्यक समरियन गरर उक्त संस्थालाई नै न्त्जम्मेिार बनाई गा.पा. सगँ 

समरिय र सहकायज गने व्यिस्था लमलाईने छ। 
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▪ सबैको लागी स्िच्छ खानेपानीको पहँुच अलभिदृ्र्ध गनज खानेपानीको आसेतनक जाँच गररने छ।खानेपानी 

आयोजनाहरुको सञ्चालन र विस्तारलाई प्रभािकारी बनाईनेछ। 

▪ ×थवच्छ, थवथि बर्ुय समदृ्धधकोʺ आधार नारा सहहत फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने नीतत ललईने छ।  

▪ गाउँपाललका क्षेिलभि बढ्दो फोहोरमैला उत्सजजन व्यिस्थापन गनज आिश्यक कायजविर्ध बनाई लागु गररने 

छ। जथाभािी फोहोरमैलाको हदघजकाललन व्यिस्थापन र यस क्षेिमा प्राप्त हुने सहयोगलाई एक्रककृत डालो 

प्रणालीमा आिद्ध गररने छ। 

▪ जथाभािी फोहोरमैला फाल्नेलाई आिश्यक कािाजही गररने छ र प्रिधजनात्मक, दण्डात्मक अलभयानलाई 

ततव्रता हदईने छ।विशेर् सरसफाई अलभयान चलाईने छ। 

▪ नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन २०३८ लाई कडाइका साथ कायाजरियन गनज 

कायजयोजना बनाइने छ। 

▪ फोहोरमैलाको दीघजकाललन व्यिस्थापनको लार्ग रणनीतत तनमाजण गररने छ। 

 

 

३.शिक्षा काययनीततुः 
▪ विद्यालयमा प्रदान गररने हदिा-खाजा तथा पोर्ण सामग्रीको प्रचललत अरतरान्त्ष्रजय तथ रान्त्ष्रय मापदण्ड 

बमोन्त्जम गुणस्तरीयता सुतनन्त्श्चत गररनेछ । 

▪ विद्यालयमा प्रदान गररने हदिा-खाजा तथा पोर्ण सामग्रीको  आपूततज व्यिस्थापनमा प्रभािकाररताका लार्ग 

तनरीक्षण, सुपररिेक्षण तथा अनुगमनमा जोड हदईनेछ । 

▪ गाउँपाललका क्षेिलभिका बाल बाललकाहरुको विद्यालय पहँुच कायजक्रमलाई विस्तार, छाििवृत्तका गा.पा. क्षेिका 

सामुदातयक विद्यालयका अिसर लसजजना, साक्षारता अलभयान, उत्कृष्ट छाि/छािलाई सम्मान कायजक्रम 

संचालन गररने छ।गा.पा. क्षेिमा संचाललत बाल विकास केरिहरुलाई सामुदातयककरण, एक्रककरण र 

सशन्त्क्तकरण गररने छ। 

▪ प्राथलमक तहमा अतनिायज रुपमा अंग्रेजी भार्ामा पठनपाठन तनररतरता हदईने छ।आिश्यकता अनुसार शैक्षक्षक 

संस्थाहरुलाई मजज गररने छ। 

▪ िडा स्तर र गाउँपाललका स्तरबाट प्रत्येक विद्यालयमा महहनामा एक पटक सम्म अनुगमन गरी गा.पा. मा 

प्रततिेदन पेश र कायजपाललकाको बैठकमा छलफल गरी आिश्यक तनदेशन हदईने छ। 

▪ तनजी विद्यालयलाई अनुगमन, तनयमन गरी आिश्यक तनदेशन हदने व्यिस्था लमलाईने छ। 

▪ प्रत्येक विद्यालयमा लशक्षक र विद्याथीहरुलाई पोशाक र पररचय पि अतनिायज रुपमा लागु गररने छ। 
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▪ प्रत्येक मा.वि.मा कम्प्युटर कक्षा अतनिायज रुपमा संचालन गररने छ। 

▪ नयाँ प्रविर्धमा आधाररत ई-हान्त्जरी क्रमश सबै विधालयहरुमा जडान गदै लर्गनेछ । 

▪ उच्च लशक्षालाई सहज, गुणस्तरीय एिं पहँूच योग्य बनाउन गाउँपाललका क्षेि लभि उच्चलशक्षा अध्ययनको 

लागी कलेजको व्यिस्था गनज पहल गररने छ। 

▪ सामुदातयक विद्यालयहरुलाई प्रविर्धमैिी बनाउन जोड हदईनेछ । 

▪ प्राविर्धक लशक्षा (स्िास््य, कृर्ी, ईन्त्ञ्जतनयररगं र भेटेरीनरी) अध्ययन अध्यापन गनजको लागी सम्बन्त्रधत 

तनकायमा आिश्यक पहल गररने छ। 

▪ सामुदातयक विद्यालयलाई अपाङ्ग एिम ्लैङ्र्गक मैिी शौचालय लगायतका संरचना तनमाजण गने कायजमा 

पहलकदमी गररनेछ । 

▪ यस बजुज गाउँपाललकाको प्रत्येक िडामा एक सामुदातयक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास 

गररनेछ । 

▪ शैक्षक्षक सहयोग कायजक्रम लागू गरी विद्याथीहरुको नेततृ्ि विकास, सीप तथा क्षमता विकास गररनेछ । 

▪ शैक्षक्षक सुधार कायजयोजना तयार गरी सो को सुझाि अनुसार सुधारको रणतनती अंगीकार गररनेछ । 

४. श्रम र रोर्गार नीततुः 

▪ आर्थजक िर्ज ०७८/०७९ मा कररि १०० युिायुितीलाई स्िरोजगारमूलक ताललम प्रदान गररनेछ । 

▪ सबैले काम गनज पाउने तथा सबैले काम पाउने अिस्था सुतनन्त्श्चत गनज सामान्त्जक आर्थजक शन्त्क्तको 

रुपमा रहेको श्रमशन्त्क्तलाई दक्ष व्यिसातयक बनाउन विलभरन सीपमुलक आयमूलक कायजक्रम संचालन 

गरी स्िरोजगार बनाउने र स्िदेशमा नै रोजगारी अलभिदृ्र्ध गने िातािरण लसजजना गररने छ। 

▪ बालश्रम लगायत श्रमशोर्णका सबै रुपको अरत्य गने विशेर् नीतत ललईने छ। 

▪ िैदेलशक रोजगारीमा जाने युिातीहरु नठर्गउन, नबेर्चउन भरनाका लागी िैदेलशक रोजगारी सम्बरधी 

विलभरन सचेतनामुलक कायजक्रम संचालन गररने छ। 

▪ िैदेलशक रोजगारबाट आजजन भएको पुँजी, सीप, प्रविधी र अनुभिलाई आफ्नै गाउँमा उत्पादनमुलक 

क्षेिमा लगाउन प्रोत्साहन गररने छ। 

▪ श्रलमकहरुको समस्यालाई समाधान गनजको लागी िडामा अलभलेख राखखनेछ । 
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५. कृषि,पिुपालन तिा शसिंचाइ नीतत: 

 

▪ क्रकसानको हकहहत सरक्षण र सम्बधजन गदै कृवर्को उत्पादन, उत्पादकत्ि बिाउन लसचाइको उर्चत 
व्यिस्थापनका लार्ग योजना तनमाजण र कायाजरियनमा जोड हदइने छ ।  

▪ अगाजतनक कृवर् अलभयानमा जोड हदइने छ । 
▪ कृवर् क्षेिलाई पुणज व्यिसातयक बनाउन आिश्यक कायज गररने छ । 
▪ सुनसरी मोरङ लसचाइ योजना र चरदामोहना लसचाइ योजनाबाट सरचाललत नहरहरुमा तनररतर पातन 

रहहरहने व्यिस्था लमलाउन आिश्यक कदम चाललने छ । 

▪ बैकन्त्ल्पक लसचाइ व्यिस्थाका लार्ग डडप िोररङ , स्टेट िोररङ, कृवर् मोटर , स्यालो ट्युबले कृवर्का लार्ग 
एल टी लाइन विस्तार गरी लसचंाइ को समस्या समाधान गररने छ । 

▪ खेततयोग्य जलमनमा मलबबउको अभाि हुन नहदने जसको लार्ग रासायतनक मल तथा विर्ाहदको प्रयोगल े
मानि स्िास््य लगायत िातािरणलाइ समेत असर पुग्ने भएकोले त्यसको सट्टामा प्राङगररक मल विसादी 
को प्रयोग गनज प्रोत्साहहत गने नीतत अिलम्िन गररने छ  । 

▪ नमुना कृवर् फमज सञ्चालन गरी चक्लािरदी खेततको माध्यमबाट कृवर्लाइज  आधुतनक्रककरण र 
व्यिसायीकरण गररने छ। 

▪ खाली पततज एंिम बाझो जग्गामा खेती गनजलाइ बैदेलशक रोजगारबाट फकेका सीपयुक्त जनशन्त्क्तलाइ 
प्रोत्साहहत गररने छ। 

▪ कृर्कहरुको पहहचान गरी सुर्चकरणको लार्ग मापदण्ड बनाइ कृर्क पररचयपि बबतरण गररने छ ।बर्गजकृत 
पररचयपिका आधारमा सेिा सवुिधाको व्यिस्थापन गररने छ  । 

▪ प्राङ्गाररक तथा जैविक खेती प्रबद्जधनका लार्ग संस्थागत क्षमता अलभिदृ्र्ध गररनेछ । 
▪ खाद्यको संकलन भण्डारण गरी समुर्चत व्यिस्थापन गनज खाधारन बैंकको स्थापना गनज आिश्यक 

अध्ययन गरी कायाजरियन गररने छ  । 
▪ खाद्य शीत भण्डार तनमाजण कायज आगामी आ.ि. मा सम्परन गररने छ । यसका लार्ग प्रदेश र संघीय 

सरकारसँग समरिय गररनेछ । 
▪ कृवर् उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र ब्रान्त्रडङकालार्ग  एकीकृत योजना तनमाजण गररनेछ । 
▪ सहकारी सामुदायीक खेती प्रणाली एंिम पशुपालन प्रोत्साहीत गररने छ  । 
▪ पशु रोग विरुद्ध खोप कायजक्रम तथा पशु लसविर संचानल गररने छ । 
▪ बालल तथा पशुपंतछ विकाशलाइ प्रभािकारी बनाउन कृर्क र विमा कम्पनी संग समरिय गरी विमा 

कायजक्रम कायाजरियन गनज सहन्त्जकरण गररने छ । 

▪ बजार क्षेिमा व्यिन्त्स्थत िधस्थल को संचालन गरी स्िास््यिधजक मासु पसलहरुलाइ व्यिस्थापन गनज 
प्रोत्साहन एंिम तनयमन कायजलाइ प्रभािकारी बनाइने छ । 

▪ मासुजरय उत्पादन र दधुजरय उत्पादनको लार्ग गाइ भैसी पालन कुखुरा पालन बाख्रापालन , माछापालन, 
बंगुरपालन, व्यिसायलाइ व्यिशायीक र आत्मातनभजर बनाउन विशेर् कायजक्रम ल्याइने छ । 

▪ यस गाउँपाललकाको  नगदेिाललमा आिद्ध क्रकसानलाई आिश्यक ज्ञान प्रविधी का साथै उरनत बीउ मल 
आिश्यक अनुदानको व्यिस्था गररने छ । 
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▪ कृवर् उपजलाइ व्यिन्त्स्थत गनज तनन्त्श्चत क्षेि तोक्रक कृवर्जरय थोक बजार खुिा बजारको व्यिस्थापन गरर 
कृवर्,पशु तथा बागिानी व्यिसायलाइ व्यिन्त्स्थत गररने छ । 

▪ बातािरण, जलिायु एंिम माटो को उपयुक्त्ताको  आधारमा  फलफुलको विरुिा वितरण गररने छ । 
 

६. अिय, उद्योग र वाणणज्यनीततुः 
 

▪ अनौपचाररक, साना तथा घरेलु उद्यमीलाई बजारीकरणमा सहयोग  गररनेछ । 

▪ सािजजतनक, तनजी र सहकारी क्षेिको सहभागीता र स्ितरि विकास माफज त स्थानीय अथजतरि सुदृि 

गररने छ। 

▪ सहकारी लशक्षा, सुशासन तथा तनयमनको कायजक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

▪ सहकारी क्षेिलाइ प्रिधजन गदै स्थानीय विकासमा अत्यार्धक पररचालन गररने छ । 

▪ विशेर् आर्थजक क्षेि (SEZ) को स्थापनाको लागी सम्िन्त्रधत तनकायहरुमा आिश्यक पहल,पैरिी,समरिय 

र सहयोग गररने छ । 

▪ भरसार कायाजलय स्थापनाको लागी संभाव्यता अध्ययनको लागी विशेर् पहल गररने छ । 

▪ आर्थजक विकासको अको महत्िपूणज आधार भनेको उद्योग तथा व्यापार हो ।   बजुज गाउँपाललका लभि 

रहेको कृवर्जरय उत्पादनमा आधाररत नेपालकै सिैभरदा ठुलो र्चनी उद्योग ईष्टनज सुगरलमल्सको 

तनयलमत संचालन र कृर्कहरुको उखुको खेती तथा भुक्तानीमा देखखने गरेको समस्यालाई आपसी 

सहकायज र समरियका माध्यमिाट समाधान गनज आिश्यक पहल  गररने छ । साथै गाउँस्तरमा रहेका 

मझौला तथा साना घरेलु उद्योगको संरक्षण गदै यस व्यिसायमा संलग्न व्यिसायीहरुलाई अलभप्रेररत 

हुने कायजक्रमको तजुजमा गररने छ । 

▪ आर्थजक क्षेिका सिै गततविधीमा स्िच्छता, जिाफदेहहता र प्रततस्पधाज कायम गनज तनयमनको व्यिस्था 

गदै गाउँपाललकाको विकासमा प्रोत्साहन र पररचालन गररने छ। 

▪ गाउँपाललका क्षेिलभि उधोग स्थापना गनज तनजी क्षेिलाई आकवर्जत गने र उद्योगको विकास र 

विस्तारद्धारा िस्तु तथा सेिाको बजार विविधीकरण र विस्तार गररने छ । 

▪ कालोबजारी गने, कृबिम अभाि लसजजना गरर उपभोक्ता आतंक्रकत गने प्रततस्पधाज तनयरिण गरी 

अनुशासन कायम गरर उपभोक्ताको हहत संरक्षण गररने छ। 

▪ िैदेलशक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधी र पूँजीलाई उत्पादनमूलक कायजमा लगानी गनज 

प्रोत्साहहत गने र स्थानीय विकासमा उपयोग गररने छ । 

▪ घरेलु तथा साना उद्योगको व्यिसाय दताज गराउने प्रोत्साहन गररने छ । 
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७.भौततक पूवायधार, वातावरण तिा षवपद् व्यवथिापन नीततुः 
 

▪ गाउँ गौरिको आयोजनाको रुपमा  बजुज तालमा भ्यू टािर,  संग्राहलय र कम्तीमा ५ क्रक.मी. कालोपि े

सडक तनमाजण गररने छ । 

▪ रान्त्ष्रय िकृ्षारोपण िर्ज रुपमा आगामी २०७८/७९ आर्थजक िर्जमा हररत बर्ुयुः सुरक्षक्षत बर्ुयबासी को 

अलभयान सञ्चालन गरी आगामी आ.ि. मा कम्तीमा १० हजार बबरुिा रोवपने छ । सािजजतनक जग्गा 

,िाटोछेउ र ऐलानी जग्गा पहहचान गरी िकृ्षारोपण कायज गररन ेछ । 

▪ सम्भाव्यता अध्ययन, विस्ततृ डडजाइन र लागत अनुमान गरेर माि िातािरणमैिी भौततक पूिाजधारको 

तनमाजणमा जोड हदइने छ । 

▪ बजुज गाउँपाललकाका मुख्य सडकहरुमा हररत सडक पेटीको रुपमा बबकास गदै लर्गन ेछ । 

▪ उपभोक्ता, िडा कायाजलय, गाउँपाललका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समरिय र साझेदारीमा पूिाजधार 

      विकास तनमाजण कायजक्रम संचालन गररन ेछ । 

▪ गाउँपाललका क्षिेको सौरदयज कायम गनज अव्यिन्त्स्थत फुटपाथ व्यिसायलाई व्यिन्त्स्थत गनज पाकज , बगैचा 

    लगायत संभाव्य सम्पदाहरुको समुर्चत विकास तथा पररचालन गनज सािजजतनक तनजी साझेदारी नीतत 

माफज त  अतघ बिाईने छ । 

▪ विपद तथा उच्च जोखखममा परेको घर पररिारलाई तत्काल राहत, उद्धार र पुनजस्थापना सम्बरधी 

कायजक्रम 

 संचालन गररन ेछ । 

▪ सुरक्षाकमीहरुलाई विपद रोकथाम र तनयरिणको लार्ग सामाग्री उपलधध गराइने छ । विपद रोक्न 

 प्रततकारात्मक कायजहरु संचालन गररन ेछ । 

 

८. पययटन, कला तिा सिंथकृती नीततुः  

▪ यस बजुज गाउँपाललकाको गौरि बजुज ताल तथा अरय सांस्कृततक महत्िका  पोखरी, ताल, लसमसार क्षिे 

आदी  विकाशको कोसे िुङ्गा भएकोले पयजटकीय स्थलको रुपमा विकास र विस्तार गररने छ । 

▪ पयजटकीय योजना तनमाजण गरी यस गाउँपाललकाको राजश्ि अलभिदृ्र्ध गररनेछ । 

▪ धालमजक पयजटकीय सम्भािना बोकेका मठमन्त्रदरको विकास गरी धालमजक पयजटक्रकय क्षेिको घोर्णा गररने 

छ। 

▪ कला,सस्कृती ,साहहत्य ,भार्ा ,धमज तथा साँस्कृततक धरोहरहरुको संरक्षण, सम्िधजन र प्रिधजन गनज 

नेततृ्िदायी भूलमका िहन गररने छ । 
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▪ बजुज गाउँपाललकािासीको प्रततभाहरुले प्रकाशन गने एल्बम, नतृ्य प्रलशक्षण ,गायन ,िाधिादन आदीमा 

और्चत्यताको आधारमा सहयोग गररनेछ । 

▪ स्थातनय जातजाती तथा भार्ाभार्ीहरुमा आधारीत डकुमेन्त्रट तयारी तथा पुस्तकहरु प्रकाशन गररनेछ । 

▪ संग्राहलयको संभाव्यता अध्ययन गराई आिश्यक देखखएमा त्यसको विकास र विस्तार गररने छ । 

▪ पयजटक्रकय क्षेिको रुपमा विकास र प्रिजद्धन गनज परम्परागत कला तथा संस्कृततको संरक्षणमा विशेर् 

ध्यान हदइने छ । 

▪ पयजटकीय सेिा, सुविधा , विकास र विस्तारका लार्ग तनजी क्षेिको लगानी आकवर्जत गररने छ । 

▪ पयजटकीय स्थलको र उपजको विविधीकरण विस्तार गरी ग्रामीण पयजटन माफज त थप रोजगारीका 

अिसरहरुको लसजजना गररने छ । 

▪ तनजी क्षेिद्धारा संचाललत पयजटकीय स्थलहरुलाइ व्यिन्त्स्थत गरी संचालन गनज अलभप्रेररत गररने छ । 

पयजटकीय स्थलको आसपास होटेल व्यिसाय,होम स्टे ,ररसोटज,पाकज  संचालन गनज स्थातनयलाई सहयोग 

गररने छ ।  

▪ गाउँपाललकामा संचाललत तनजी तथा सरकारी पयजटक्रकय स्थलसम्म सहज रुपमा पयजटकहरुको 

आिागमनका लागी ललकं सडकहरुको विस्तार र स्तरोरनती गररने छ । 

 

9.  कर, रार्श्व तिा पूँर्ी तनमायण नीतत 

▪ संघीय, प्रादेलशक कानूनी संरचनालाई उच्चत्तम पररपालना गरी राजश्ि सकंलनलाई तनयलमत, थप 

पारदशी  तथा समयसापेक्ष बनाईनेछ । 

▪ गाउँपाललका क्षेिलभि लाग्न ेमलेा, उत्सि, विलभरन खेल, जाद ुसकज स आहद जस्ता प्रदशजनी संचालनका 

लार्ग अतनिायज रुपमा िडा सलमततको कायाजलयबाट माग भई आएमा गाउँपाललकाले तोक्रकएको शुल्क ललई 

संचालनको लागी अनुमती हदईनेछ। 

▪ कर दस्तुरको पूणज जानकारी र फारमहरु िेिसाईटमा राखखने छ।कर हटलाईनको व्यिस्था गररने छ। 

▪ कायाजलयबाट सबै प्रकारका सेिाग्राहीले प्राप्त गने सेिा सुविधालाई तनदेलशका माफज त व्यिन्त्स्थत गररने 

छ। 

▪ सेिा प्राप्त गनजका लागी कर चुक्ता प्रमाण पि अतनिायज पेश गनुजपने कानुनी व्यिस्थालाई कडाईका साथ 

अिलम्िन गररने छ। 
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▪ करदाता सेिा कायाजलय, घरेलु यातायात व्यिस्था कायाजलय लगायतका संस्थाहरु सँग समरिय गरी कर 

असुलीलाई प्रभािकारी बनाईने छ भने करदाता लशक्षा कायजक्रम ६ िटै िडामा संचालन गररने छ। 
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10. सेवा प्रवाह, सिंगठन तिा प्रिासन नीततुः 
 

▪ बजुज गाउँपाललकाको िस्तुतनष्ठ आिर्धक विकास योजना तनमाजण गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई 

मध्यकाललन खचज संरचनासँग आबद्ध गररनेछ । 

▪ मध्यकाललन खचज संरचना, स्रोत अनुमान तथा वित्तीय उत्तरदातयत्िलाई प्रभािकारी िङ्गले कायाजरिन गनज  

सलमतत गठन गररनेछ । 

▪ आर्थजक कायजविर्ध तथा विवत्तय उत्तरदातयत्िसँग सम्बद्ध कानूनहरुको पररपालना गरी वित्तीय अनुशासन 

कायम गररनेछ । 

▪ खररद प्रणालीलाई स्तरीय, पारदशी तथा प्रविर्धमैबि बनाईनेछ । 

▪ बजुज मानि संसाधन विकास योजना तजुजमा गरी कायाजरियन गररनेछ । 

▪ बजुज गाउँपाललकामा कायजरत कमजचारीलाई आर्थजक सुविधा सहहत आरतररक पयजटन प्रबजद्धनका लार्ग दश 

हदनको पयजटन काज हदईनेछ । 

▪ बजुज गाउँपाललकामा करार सिेामा कायजरत कमजचारीहरुको तलबमान पुनरािलोकन गरी  कायजबोझ, 

कायजचाप तथा उत्कृष्ट कायजसम्पादनका आधारमा तलबमा िदृ्र्ध गररनेछ । 

▪ बजुज गाउँपाललकामा कायजरत कमजचारीहरुको साविकको तलबमानमा मालसक २०००।० बिाईएको छ । 

▪ बिी रहेको प्रशासतनक खचजलाई रयूतनकरण गनज आर्थजक अनुशासन तनदेलशका बनाई लागू गररने छ । 

▪ हदघजकाललन लक्ष्य, उद्देश्य बमोन्त्जम चुस्त, दरुुस्त सांगठतनक संरचना विकास गररने छ । 

▪ बजुज गाउँपाललका र अरतगजतका िडाकायाजलयहरुको संगठन संरचना नेपाल सरकारबाट जारी भए अनुरुप 

लागु हुने छ। 

▪ बजुज गाउँपाललका कायाजलयमा विलभरन शाखा, उपशाखाहरु आिश्यकता र और्चत्यको आधारमा खोललने 

छ। 

▪ सुशासन प्रिधजन र सहकायजकोलागी संस्थाहरुसँगको समरिय र सहकायजलाई विशेर् प्राथलमकता हदईने छ। 

▪ कायाजलयको आरतररक व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन कायाजलयमा व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 

स्थापना गररने छ। 

▪ कायाजलयलभि हुन सक्ने अतनयलमततालाई रोक्न शुरय सहनशीलताको नीतत अिलम्िन गररने छ।सेिा 

प्रिाहमा पारदलशजता एि ंजािाफदेहहता कायम गनज गुनासो सुनुिाई, उजुरी व्यिस्थापनलाई लशघ्रप्रभािकारी 

बनाईनेछ 

▪ संगठन संरचना नेपाल सरकारले तय गरेबमोन्त्जम हुने छ र कडाइको साथ लागु गररने छ। 
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▪ कमजचारी पदार्धकारी सुशासन आचार संहहता तनदेलशका तयार गरर लागु गररनेछ। 

▪ गाउँपाललकाको सािजजतनक सेिा प्रिाहलाई जनउत्तरदायी, जनमैिी बनाउन सािजजतनक सुनुिाई, सािजजतनक 

परीक्षण, जनप्रतततनर्धसँग सम्िाद कायजक्रम संचालनमा ल्याईने छ। 

▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगकि समरिय र सहकायजका लार्ग आिश्यक नीतत अन्त्ख्तयार गररनेछ । 

▪ बहाल कर संचालन कायजलाई प्रभािकारी िंगल ेअगाडी बिाईने छ। 

▪ राजश्ि असुल उपर गनजको लागी यसै आ.ि. देखख घुन्त्म्त सेिा संचालन गररने छ। 

▪ करको दायरालाई फराक्रकलो बनाउँदै लर्गने र करका  नयाँ सम्भािनाहरुको खोजी गररने साथै कर ततनज 

प्रोत्साहहत गररने छ। 

▪ आरतररक श्रोत िदृ्र्धको लार्ग प्राकृततक श्रोत साधनको महत्तम उपयोग गनज प्रारन्त्म्भक िातािरणीय पररक्षण 
(IEE) र िातािरखणय प्रभाि मलू्याङ्कन (EIA) लाई प्रभािकारी बनाईने छ। 
         

11. लैङ्धगक समानता, महहला सिस्ततकरण तिा सामास्र्क उत्िान र सामास्र्क न्याय 
काययनीततुः 
 

▪ सामान्त्जक विभेद तनिारणका लार्ग विद्यालय र समाजमा सचेतनामुलक कायजक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

▪ अशक्त, पीडडत, बेिाररसे  महहला तथा बालबाललकाको पुनस्थाजपनाका लार्ग भौततक संरचना तनमाजणका 

लार्ग जोड हदईनेछ । 

▪ स्िास््य र सभ्य संस्कृततको विकास गरी सामान्त्जक- सम्बरधमा आधाररत सुरदर शारत समाजको 

तनमाजण गनज विशेर् नीतत ललईने छ। 

▪ सबै प्रकारका भेदभाि उरमूलन, नागररक स्ितरिता लगायतका मौललक हकहरुको कायाजरियन एिम ्

कानूनी राज्यको मूल्य र मारयतालाई स्थावपत गने तनतत अन्त्ख्तयार गररनेछ । 

▪ समाजमा विद्यमान धमज, प्रथा, परम्परा, रीततररिाज तथा संस्कारका नाउँमा हुने विभेद, असमानता, 

शोर्ण र अरयायको अरत्य गररने छ। 

▪ जोखखममा परेका, सामान्त्जक र पाररिाररक िहीष्करणमा परेका तथा हहसंा वपडडत महहलालाई 

पुनस्थाजपना, संरक्षण, सशन्त्क्तकरण गरी स्िाबलम्िी बनाईने छ । 

▪ गाउँपाललका लभिका महहला, क्रकशोर क्रकशोरीहरुलाई प्रजनन स्िास््य एंि स्िास््य सम्बरधी विलभरन 

कायजक्रम सञ्चालन गने नीतत ललईने छ । 

▪ पूणज अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सम्मातनत तररकाले जीिन तनिाजह गनज आिश्यक पन े

विशेर् सेिाहरु, जनचेता तथा सामान्त्जक सुरक्षाका कायजक्रमहरु संचालन गररने छ । 
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▪ महहला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हहसंा, शोर्ण तथा विभेद र बहहष्करणको तनयरिणका लार्ग 

कायजक्रमहरु सञ्चालन गररने छ।यस्ता हहसंामय कायजक्रमको अरत्यका लार्ग गा.पा. स्तररय सलमतीलाई 

कृयालशल गररने छ। 

▪ महहलाहरूको सीप विकास तथा क्षमता अलभिदृ्र्ध गरी आर्थजक रूपमा आत्मतनभजर बनाउने नीतत 

अिलम्बन गररने छ। 

▪ िालवििाह, बाल श्रमशोर्ण, महहलाहहसंा, लैंङ्र्गक हहसंा, दाइजो प्रथा आहद जस्ता समाजमा विद्यमान 

प्रथाहरूलाई-समाजबाट पुणज रुपमा तनमुजल पानज विलभरन अलभयानहरू तथा सचेतनामूलक कायजक्रमहरू 

संचालन गररने छ। 

▪ फरक क्षमता भएका तथा अपांग समुदाय, दललत, उत्पीडडत, आहदिासी जनजाती, मधेशी मुन्त्स्लम 

वपछडडएको िगज, विपरन िगज, यौतनक तथा तेश्रो ललङ्गी सहहत िेपत्ता पररिारको संरक्षण तथा 

आत्मतनभजरताका ठोस कायजक्रम संचालन गररने छ । 

▪ सामान्त्जक सुरक्षा कायजक्रमको प्रभािकारी अनुगमनको व्यिस्था लमलाईने छ।  

▪ गाउँ प्रोफाइल व्यिन्त्स्थत गनज प्रत्येक िडाको िडा प्रोफाइल, श्रोततयार गने नक्शातयार गने, विपरन िगज 

पहहचान, गररिी नक्सांकन गने जस्ता कायजलाई संचालन गने नीतत ललईनेछ। 

▪ गाउँपाललकाका सबै संरचनामा कन्त्म्तमा ४०% महहला सहभार्गता हुनु पने व्यिस्थालाई कडाईका साथ 

लागु गररने छ। 

▪ मानि िेचविखन रयूतनकरणको लार्ग ताललम, सचेतनामूलक कायजक्रम संचालन र पनुस्थाजपना तथा 

उद्धारको तनलमत्त महहला सेिाकेरिको संचालन गररनेछ। 

▪ बालबच्चाको पालन पोर्ण, पररिारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थजक रुपमा मूल्यांकन 

गररने छ ।  

▪ बालबाललकाको सिोत्तम हहतलाई प्राथलमकताका रुपमा ध्यान हदइने छ । 

▪ यस गाउँपाललकाको बालवििाह विरुद्धको अलभयानलाई तनररतरता हदईनेछ तथा बाल क्लब, बाल 

समूहलाई उक्त अलभयानमा आबद्ध गराईनेछ । 

▪ सामुदातयक, रान्त्ष्रय तथा अरतरान्त्ष्रय गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको स्थापना, स्िीकृती, संचालन, 

तनयमन र व्यिस्थापनका लार्ग एकद्बार प्रणाली अपनाउने र गाउँपाललकाका आिश्यकता र 

प्राथलमकताका क्षेिमा माि त्यस्ता संघ संस्थालाई संलग्न गराइने नीतत ललइने छ। 

▪ जषे्ठ नागररकलाई सम्मान तथा एक अकाजमाझ अनुभि आदान प्रदान गरी मुहारमा मुस्कान ल्याउन 

िातािरण लसजजना गनज जेष्ठ नागररक लमलन केरि स्थापना गररने छ । 
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▪ प्रादेलशक कायजक्रम अरतगजत यस गाउँपाललकामा स्थावपत लैङ्र्गक हहसंा तनिारण कोर्लाई थप 

व्यिन्त्स्थत गररनेछ । 

▪ प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउरडेसन, नेपाल बीच भएको बिपक्षीय साझेदारीमा सञ्चाललत 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कायजक्रमलाई तनररतरता हदई कायजक्रम अरतगजतका क्रक्रयाकलापलाई 

व्यिन्त्स्थत रुपमा लागू गनज अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाईनेछ । 

▪ राज्यबाट जारी भएका समािेशीकरण सम्िन्त्रध नीततलाई पूणजरुपमा आत्मसाथ गररनेछ। 

 

१२. युवा तिा खेलकुद नीततुः 
 
▪ युिा तथा खेलकुद सम्बरधी नीतत, कानून तथा योजना तजुजमा, कायाजरियन गररनेछ । 

▪ िडा तथा नगरस्तरीय युिा संजालको गठन गरी युिा  िगजको उत्थान र विकासमा पररचालन गररनेछ । 

▪ खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गने र गाउँपाललका स्तररय खेल मैदान तनमाजणको लागी 

आिश्यक व्यिस्था लमलाईने छ। 

▪ युिाहरुमा आिश्यकता तथा और्चत्यतताका आधारमा जीिनपयोगी कायजक्रमहरु सचांलननमा जोड हदईनेछ । 

 

१३. प्राकृततक श्रोतको सिंरक्षण, सम्वधयन र उपयोग नीततुः 
 

▪ प्राकृततक तथा बौद्र्धक सम्पत्तीको संरक्षणको लार्ग स्थानीय तथा आधुतनक ज्ञान सीप अिलम्बन 

गररनेछ । 

▪ गाउँपाललकामा उपलधध प्राकृततक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्िधजन र िातािरण अनुकुल हदगो रुपमा 

उपयोग गने र स्थानीय समुदायलाई प्राथलमकता र अग्रार्धकार हददै प्राप्त प्रततफलको रयायोर्चत 

वितरण गने व्यिस्था गररने छ। 

▪ सािजजतनक स्थलमा रहेका गाउँपाललकाको क्षेिार्धकार लभि पने ताल, पोखरी, दह, बन जंगल आदी 

जस्ता प्राकृततक स्रोत सम्पादाको संरक्षण संिधजन र प्रिधजन गदै गाउँपाललका र िडा कायाजलयको आर्थजक 

श्रोतको िदृ्र्ध र विकास गररने छ। 

 

1४. न्याय र दण्ड व्यवथिा नीततुः 

▪ स्थानीय शान्त्रत सलमतत, सामुदातयक मेललमलाप आहद जस्ता संस्थाहरुसँग समरिय गरर रयाय 

सम्बन्त्रधत कायज व्यिस्थापन गररने छ। 
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▪ रयातयक सलमततलाई प्रभािकारी बनाईने छ। 

▪ सामारय प्रकृततका वििाद समाधानका लार्ग मेललमलाप, मध्यस्तता जस्ता िैकन्त्ल्पक उपायहरु 

अिलम्िन गररने छ। 

▪ राजनैततक, प्रशासतनक, रयातयक, सामान्त्जक लगायत सबै क्षिेको भ्रष्टाचार र अतनयलमतता तनयरिणका 

लागी प्रभािकारी उपाय अिलम्िन गररने छ। 

▪ असहाय, ज्येष्ठ नागररक, अनाथ बालबाललकाहरुको रयातयक प्रकृयालाई तनिः शुल्क सेिा प्रदान गररने छ। 

 

▪ 1५. िास्न्त सुरक्षा सम्बन्धी नीततुः 

▪ विलभरन जातजाती, धमज, संस्कृतत र सम्प्रदाय बबच पारस्पररक सदभाि, सहहष्णुता र ऐक्यिद्धता 

कायम गरर एकता प्रिधजन गररने छ। 

▪ राज्यका विलभरन अंगहरुसँग समरिय गरी शान्त्रत सुव्यिस्था कायम गररने छ। 

▪ बजुज गाउँपाललका अरतगजत ईलाका प्रहरी, अस्थायी प्रहरी चौकी, लसमा सुरक्षा बल लगायत सुरक्षा 

तनकायहरुलाई समय सापेक्ष सदुृहिकरण र सहयोग गररने छ। 

 

1६. सूचना, सञ्चार तिा प्रषवधध नीततुः 

▪ सूचना प्रविर्धको युगको रुपमा रहेको ितजमान विश्ि पररिेश अनुरुप गाउँपाललका र यसका िडाहरुको 

कायजप्रणाली र अलभलेखहरुलाई कम्प्युटर पद्धततमा रुपारतरण गरी सेिा प्रिाहलाई चुस्त दरुुस्त र 

छररतो गररने छ। 

▪ कानून बमोन्त्जम एफ.एम. रेडडयो सञ्चालन अनुमतत, निीकरण, तनयमन र खारेजीको व्यिस्था गररने 

छ। 

▪ तनन्त्श्चत रकमभरदा मार्थका बोलपि आव्हान गदाज विद्युतीय माध्यमबाट माि गररने छ। 

▪ आर्थजक कारोबारलाई सम्भि भएसम्म बैंक माफज त गने प्रणाली आत्मसात गररने छ। 

▪ गाउँपाललका र िडाकायाजलयमा सूचना केरि स्थापना गररने छ।सबै क्रकलसमका त्यांक एक्रककृत रुपमा 

संचालन गनज एक्रककृत रुपमा संचालन गररने छ। 

▪ जरम, मतृ्यु, वििाह, िसाई सराई तथा सम्बरध विच्छेद आहद जस्ता व्यन्त्क्तगत घटना तथा 

कम्प्युटरकृत प्रणालीबाट गने व्यिस्थालाई अझ व्यिन्त्स्थत गररने छ। 

▪ विद्युतीय शासनको अिधारणाको प्रिधजनमा जोड हदईने छ। 
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1७. भु-उपयोग, भूशम व्यवथिापन तिा व्यवस्थित बसोबास नीतत 

 
▪ रान्त्ष्रय भ-ुउपयोग तथा भूलम नीततको अर्धनमा रहेर उपलधध भुलमको सदपुयोग गदै एकीकृत बस्ती, 

खेल पररसर, आिास, शहरीकरण, पूिाजधार विकास गररनेछ। 

▪ भूलमहहन सुकुम्बासीको त्यांक संकलन गरी बसोबास, जीविकोपाजजन र सामान्त्जक संरक्षणको कायज 

सञ्चालन गररने छ। 

▪ भूलमहहन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गनज भूलम आयोग र सम्बन्त्रधत तनकायसँग सहकायज, समरिय 

गररनेछ । 

▪ अव्यिन्त्स्थत बसोबासीलाई व्यिन्त्स्थत गनज एकीकृत बस्ती विकास गने कायजमा संघ र प्रदेश सरकारसगँ 

समरिय गरी अगाडड बिाइने छ।  

▪ बशलयो घरुः सुरक्षक्षत बसोबास को नाराका साथ घर तनमाजण आचार संहहता तजुजमा गरी लागू गररने छ। 

आचार संहहतता बमोन्त्जम घर तनमाजण सम्बरधी प्रक्रक्रया पुरा नगरेमा प्रचललत कानून बमोन्त्जम दण्ड 

सजाय गररने छ। 

▪ यस गाउँपाललकामा रहेका फुसको छाना भएका घरधुरीलाई क्रमशिः जस्ता पाता को छानाले प्रततस्थापन 

गनज संघीय सरकारसँग समरिय र सहकायज गररनेछ । 
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  सभाध्यक्ष महोदय, 
आदरणीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 

 

अरत्यमा, 

  स्थानीय सरकारले अग्रगामी दृन्त्ष्टकोणसहहत आर्थजक िर्ज २०७८/७९ को तनतत तथा कायजक्रम  

प्रस्तुत गरेको छ । यस नीतत तथा कायजक्रमको प्रभािकारी कायाजरियन गने मूल दातयत्ि तथा कतजव्य स्थानीय  

सरकारको हुनेछ । स्थानीय सरकारले  संविधान प्रदत्त अर्धकारको सूर्चमा रही अत्यािश्यक कानूनहरु तनमाजण 

गरी व्यिन्त्स्थत कायजसम्पादनको आधारर्चि कोरेको छ । तथावप  अपेक्षक्षत कृयाकलाप सञ्चालनका लार्ग पयाजप्त 

आधार बतनसकेको छैन । जसका लार्ग हामी प्रयासरत छौं । आगामी आर्थजक िर्ज २०७८/८९ को बजेट तथा 

कायजक्रमल े उल्लेखखत नीतत तथा कायजक्रमलाई व्यिहाररक सफलता प्रदान गने प्रततबद्धता म यस गररमामय 

सभामा जानकारी गराउँदछु । हामीले पररकल्पना गरेको “कृषि, शिक्षा, थवाथ्य, उधोग, पययटन र पूवायधारM  

सुन्दर, समदृ्ध बर्ुयको आधार” लाई  प्रस्तुत नीतत तथा कायजक्रमले आत्मसात गरेको छ । यस नीतत तथा 

कायजक्रमको कायाजरियनमा सबै सरोकारिालाहरुको साथ सहयोग तथा सहकायजको अपेक्षा राखेको छु । यस बजुज 

गाउँपाललकाको उज्जिल भविष्यका लार्ग तत्परताका साथ आबद्ध जनप्रतततनर्ध, कमजचारी िगज, जनसमुदाय 

लगायत सम्पूणजमा हाहदजक धरयिाद ज्ञापन गनुज चाहरछु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


