
 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७५/ ७६ को 

नीर्ि िथा कार्िक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     सत्र्वर्ि गाउँपार्िका  

     गलु्मी  

     ५ नं. प्रदेश, नपेाि 



  

 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष महोदर्, 
गाउँसभाका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु, 
र उपस्स्थि महानभुावहरु । 

 

सविप्रथम र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको दोस्रो गाउँसभाको वरे् अर्िवेशनको पहहिो बैठकमा उपस्स्थि 
हनु ुभएका गाउँसभाका सम्परु्ि सदस्र्ज्र्हुरु िाई हार्दिक स्वागि गनि चाहन्छु । 

नेपािको इर्िहासका हवर्भन्न कािखण्डमा मखुररि भएका जनिाका आवाज वा चाहना अनरुुप संघीर् 
िोकिास्न्िक गर्िन्िात्मक शासन व्र्वस्थार्कु्त वििमान स्वािीन नेपािको स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको 
र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको गररमामर् दोस्रो गाउँसभामा नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने सअुवसर पाएकोमा 
व्र्स्क्तगि रुपमा समेि गौरवास्न्वि महससु गरेकी छु । साथै वििमान संघीर् िोकिास्न्िक गर्िन्िात्मक 
राज्र् नेपाि र्नमािर्मा आफ्नो प्रार् उत्सगि गनुिभएका समस्ि ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरुप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी 
अपिर् गदिछु ।  

आर्थिक रुपमा सम्बदृ्ध गाउँपार्िका र सखुी र खशुी जनस्जहवका र्नमािर् गनि आिार शृ्रजना गने गरी र्स 
आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरेका छौं ।  र र्स वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 
िर्ारीका िार्ग आ आफ्नो क्षेिबाट सहर्ोग गनुि भएका सम्पूर्ि जनप्रर्िर्नर्ि, राष्ट्रसेवक कमिचारी िथा 
सहर्ोगी सभेुच्छुक प्रर्ि हार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।   

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

गलु्मी स्जल्िाको दस्क्षर् भभुागमा अवस्स्थि ११५।९२ वगि हक.मी क्षेिफि भई अनेकौँ सम्भावनािे र्कु्त 
र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको भाग्र् र भहवष्र्को फैसिा गने चरर्का साक्षी हामी जनप्रर्िर्नर्ि साम ुथपु्रै 
अवसर र साथसाथै चनुौर्िहरु पर्न हवद्यमान नभएका होइनन ्िथाहप स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको 
स्थानीर् िहको काम कििव्र् िथा अर्िकारको परु्ि कार्ािन्वर्नका िार्ग नेपािको संहविान, ऐन कानून, 
मन्िािर्हरु बाट प्राप्त र्दग्दशिन आर्दका आिारमा सहभार्गिामूिक िवरिे आर्ोजना सञ्चािन गने गरी 
वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरेका छौँ ।   

  

आदरर्ीर् महानभुावहरु, 

अव, म आगामी आ.व. २०७५/ ७६ का िार्ग र्ोजना िजुिमा गदाि र्िईएका मखु्र् आिारहरु प्रस्ििु गने 
अनमुर्ि चाहन्छु । 



  

आ.व. २०७५/ ७६ को सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको र्ोजना र्नमािर् गदाि नेपािको संहविानिे पररिस्क्षि गरेका 
मागिदशिन र नीर्ि िथा र्सद्धान्िहरू, चौिौँ आवर्िक र्ोजनाका नीर्ि, रर्नीर्ि र प्राथर्मकिाहरु, स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िथा संघीर् मार्मिा िथा सानान्र् प्रशासन मन्िािर्, अथि मन्िािर् िगार्ि हवर्भन्न 
मन्िािर्वाट प्राप्त मागिदशिन िथा र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको बस्िगुि आवश्र्किािाई मखु्र् आिार 
बनाइने छ । 

सत्र्वर्ि गाउँपार्िकािे आ.व. ०७५/ ७६ को बजेट िजुिमा गदाि र्िइएका मखु्र् मखु्र् आिारहरु:- 

 नेपािको संहविानको अनसूुस्च ८ र ९ मा उस्ल्िस्खि स्थानीर् िहको एकि िथा साझा अर्िकारको 
ससु्च 

 नेपािको संहविान भाग ४ अन्िगििका राज्र्का आर्थिक, सामास्जक हवकास, प्राकृर्िक स्रोिको 
उपर्ोग , वािावरर् संरक्षर् सम्बन्िी नीर्िहरु, िारा ५९ को आर्थिक अर्िकार, भाग १९ को 
आर्थिक कार्िप्रर्ािी 

 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

 संघीर् िथा प्रदेश सरकारिे अंर्गकार गरेको आवर्िक र्ोजना िथा आर्थिक िथा हवत्तीर् ऐनिे 
र्िएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु 

 नेपाििे अन्िराहष्ट्रर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाहरु । 

 हवकासका समसामहर्क मदु्दाहरु जस्िै सामास्जक संरक्षर्, र्दगो हवकास, जिवार् ुपररवििन र हवपद 
व्र्वस्थापन, खाद्य िथा पोर्र् सरुक्षा, िैहिक सशक्तीकरर् िथा समावेशी हवकास वािमैिी स्थानीर् 
शासन, वािावरर् मैिी स्थानीर् शासन, खिुा र्दशामकु्त िथा परु्ि सरसफाइ, उजाि संकट िगार्िका 
अन्िरसम्बस्न्िि हवर्र्हरु । 

 सत्र्वर्ि गाउँपार्िकामा आवश्र्क देस्खएका अन्र् हवर्र्हरु । 

 

र्ोजना/ आर्ोजना छनौट गदाि प्राथर्मकिाका आिारहरु 

१) र्स गाउँपार्िकाको सहज जनजीहवका र हवकासका िार्ग अत्र्ावश्र्क रहेका भौर्िक पवुाििारहरु । 

२) उत्पादनमूिक र स्शघ्र प्रर्िफि र्दने । 

३) आर्थिक हवकास र गररबी न्र्रु्नकरर्मा र्ोगदान परु् र्ाउन े। 

४) र्छटोछररिो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हनुे । 

५) पारदस्शििा र सशुासन अर्भवहृद्ध हनुे । 

६) स्थानीर् स्रोि-सािनिाई प्राथर्मकिा र्दने र जनसहभार्गिा अर्भवहृद्ध हनुे। 

७) प्राकृर्िक प्रकोप एवम ्हवपद् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्ने । 



  

८) परम्परागि िमि, संस्कृर्ि, चाडपवि, मेिा आर्दको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवििन हनुे। 

९) वािावरर् संरक्षर् र र्दगो हवकासमा टेवा परु् र्ाउन े

१०) गाउँपार्िकाको राजस्व संकिनमा अर्भवहृद्ध हनुे ।  

११) िैहिक समानिा र सामास्जक समावेशीकरर्को अर्भवहृद्ध हनुे । 

 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष महोदर्, 

हामीिे र्स आ.व. 07५।7६ को बजेट िजुिमा गदाि आिार र्िइएका  र आगामी र्दनमा परुा गनेगरी 
र्िइएका नीर्िहरु र्नम्नानसुार रहेका छन ्। 

सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाका समस्टीगि नीर्िहरु:  

 हाम्रो हवकासको चाहना र जनभावना अनरुुप सत्र्वर्ि गाउँपार्िका बासी जनिाको आर्थिक 
समहृद्धका िार्ग हामीहरुिे िर् गने र्ोजना, आर्ोजनाहरुको आिारको रुपमा र्ो वाहर्िक 
नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गररएको छ ।  

 हवकास र्नमािर्मा हनुे हििाससु्िी र प्रकृर्ागि झन्झटिाई अन्त्र् गनि नसकेको खण्डमा हामी 
िक्षमा पगु्न कठीन हनुे र्थाथििाई आत्मसाथ गदै र्स आ.व.देस्ख गरु्स्िरीर् हवकास र्नमािर् 
र द्रिु कार्िसम्पादन मापदण्डको व्र्वस्था गनि दण्ड र परुस्कारको नीर्ि र्िइनछे । 

 पवुाििार हवकास, स्शक्षा , स्वास्थ र रोजगारमैिी कार्िक्रम माफि ि जनिाको जीवनस्िरमा 
सिुार गने  पररकल्पनाको रुपमा वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रस्िाव गररएको छ। 

 भौगोर्िक हवकटिा र परर्नभिरिाको बजार हाम्रो गाउँपार्िकाको चनुौर्ि हो । र्सिाई 
मध्र्नजर गदै एहककृि बस्िी र्नमािर् गने िथा एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम माफि ि 
ठूिा कृहर् र पश ुपररर्ोजनाहरुको सञ्चािनको िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

 हाम्रो सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाको भौगोर्िक हवकटिा िथा पवुाििारको कमीिाई मध्र्नजर गदै 
र्सिाई समस्र्ाग्रस्ि गाउँपार्िका होइन सम्भावनार्कु्त गाउँपार्िका बनाउन ेिक्ष्र्का साथ  
प्रत्र्क्ष जनसहभार्गिामा आिाररि हवकास र्नमािर्िाई प्राथर्मकिामा राख्दै आर्थिक अनशुासन 
र पारदस्शििा सहहिको हाम्रो सत्र्वर्ि राम्रो सत्र्वर्ि  अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 प्राकृर्िक स्रोि सािन र मानव संशािनिाई अर्िकिम उपर्ोग गदै उत्पादन र रोजगारीको 
क्षेिमा प्रवििन गने कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िकामा क्रमश: काठका हवद्यिुीर् पोि स्टीिका पोिद्वारा हवस्थाहपि गररनेछ । 

 गाउँपार्िकाको समग्र सम्भावनािाई मध्र्नजर गदै गाउँपार्िका स्िरीर् गरुुर्ोजना, सडक 
गरुुर्ोजना िथा पर्िटन गरुुर्ोजना िर्ार गररनेछ । 



  

 वडास्िरीर् भेिावाट प्राप्त आर्ोजनाहरु, क्रमागि िथा अिरुा र्ोजनाहरु र दईु वा दईुभन्दा 
विी वडाहरुिाई प्रत्र्क्ष फाईदा पगु्ने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुिाई प्राथर्मकिा र्दई छनौट 
गररने छ । 

 र्स गाउँपार्िकामा अवस्स्थि थाप्िे, सत्र्वर्ि, बिुी सत्र्वर्ि, हहिे, हस्चङकोट, पतु्ताउने 
र्छरो िगार्िका क्षेििाई प्रदेश नं. ५ कै पर्िटकीर् क्षेिको रुपमा हवकास गनिको िार्ग 
बजेट हवर्नर्ोजन गररनेछ । 

 र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िका क्षेिमा प्िास्स्टकको प्रर्ोगिाई र्नरुत्साहहि गने नीर्ि अबिम्बन 
गदै सीसा, प्िास्स्टक जस्िा नकुहहने फोहोर पदाथिको उस्चि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 सत्र्वर्ि गाउँपार्िकामा हररि सडक अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ। 

आर्थिक हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु 

 पशपुािन र कृहर्क्षेिमा कृर्ाशीि जनशस्क्तिाई हौसिाको िार्ग उत्पार्दि बस्िकुो न्र्नुिम 
समथिन बजार मलु्र् िोकी पीर्डि हकसानको िार्ग क्षर्िपरु्ििको व्र्वस्था गररनेछ ।   

 उत्पादन कार्िक्रम माफि ि प्रत्रे्क वर्ि रोजगारी वहृद्ध गने कार्िक्रम र आर्ोजना िर् गररनेछ । 

 कृहर् क्षिेिाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमखु क्षेिको रुपमा हवकास गरी प्रमखु वािीहरुको 
उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनुे नीर्ि र्िइनेछ । र्सँचाइ, मि खाद्य, हवउ हवजनको उपिब्ििामा 
जोड र्दइनेछ साथै पशजुन्र् उत्पादनका कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन र्दइनेछ । कृहर्िाई 
व्र्ावसाहर्क रुपमा हवकास गनि पर्ािप्त स्रोिसािनको पररचािन गररनेछ ।  

 पशपुािनको हवकास र हवस्िारका िार्ग पकेट क्षेि बनाइ प्रोत्साहहि गररनेछ ।  

 एक घर एक करेसा बारीको अविारर्ा माफि ि आगामी वर्िमा र्स गाउँपार्िकामा िरकारी 
आर्ाििाई हवस्थापन गने कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िका क्षेिमा उत्पादनर्ोग्र् जर्मन बाँझो राख्न ेप्रवरृ्ििाई र्नरुत्साहहि गररनेछ ।  

 पर्िटन हवकासका िार्ग गाउँपर्िका क्षेि र्भि िार्मिक, ऐर्िहार्सक, िथा परुािात्वीक सम्पदाहरुको 
पहहचान हवकास िथा व्र्वस्थापनमा जोड र्दने नीर्ि अविंबन गररनेछ ।  

 थाप्िे, सत्र्विी, भासे, हहिे, हस्चिकोट, थमु्का, िमु्पेकी थानी, हकु्राइ सेिी नाग, रुद्रवेर्ी, भासे फुसे 
थान, जरु्नर्ाँ कोट, नमिदेश्वर, नेटा गफुा, आिमथान, पतु्ताउने छहरा जस्िा पर्िटकीर् सम्भावना 
बोकेका स्थानहरुको प्रचारप्रसार र हवकासमा जोड र्दइनेछ ।  

 र्स गाउँपार्िका क्षेिर्भिका पर्िटकीर् संभावना बोकेका ग्रामीर् इिाकामा होम स्टे संचािनका 
िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाइने छ । 

 र्स गाउँपार्िकाका कृर्क व्र्ापारी व्र्वसार्ीमा व्र्ावसाहर्किा अर्भवहृद्ध गनि हाटबजार सञ्चािन 
गररनेछ । 



  

भौर्िक पवुाििार सम्बन्िी नीर्िहरु 

 र्स सत्र्वर्ि गाउँपार्िकाका सम्परु्ि वडाहरुिाई मध्र्नजर गदै सडक र्ािार्ाििाई मखु्र् 
प्राथर्मकिा राखी र्नकट भहवष्र्मा सबै नागररकिाई सडक र्ािार्ािको पहचुमा परु्ािउने नीर्ि 
र्िइने छ । 

 जिश्रोि र्सचाइ र हवद्यिुको िार्ग पररर्ोजना संचािन गने सम्भावना अध्र्र्न कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

 गाउँपार्िका क्षेिमा सडक र भवन र्नमािर्को न्रू्निम मापदण्ड िाग ुगररनेछ । 

 गाउँपार्िका क्षेिर्भिका प्रमखु सडकहरुिाई बाटो हेराि ुर ममिि कोर्िफि को बजेटमाफि ि र्सै 
वर्िदेस्ख नै बाहै्र महहना चल्ने व्र्वस्था र्मिाइने छ ।  

 रुद्रवेर्ीमा पर्िटकीर् िाि र्नमािर् िथा रुद्रावर्ि नदीमा हफर्सङ ररसोटिको क्रमश: संभाव्र्िा 
अध्र्र्न गररनेछ।  

 

सामास्जक हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु 

 गाउँपार्िका र्भिका हवद्यािर्हरुिाई आवश्र्किाको आिारमा शैस्क्षक सामाग्री उपिव्ि गराई 
गरु्स्िरीर् स्शक्षाको जग वसाईनेछ ।  

 स्वास््र् क्षेिमा महहिा स्वास््र् स्वरं्सेहवकािे परु्ािएको र्ोगदानको कदर गदै र्नजहरुिाई 
प्रोत्साहहि गने नीर्ि र्िइनछे ।  

 स्थानीर् भार्ा संरक्षर् सम्बििन गने नीर्ि र्िइने छ । 

 िैहिक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरर् प्रवद्धन गनि महहिा, बािबार्िका, दर्िि, आर्दवासी 
जनजार्ि, र्वुा, जेष्ठ नागररक िथा अपाििा भएका  व्र्स्क्तहरुको सशक्तीकरर् र मूिप्रवाहीकरर् 
गनि आर्थिक िथा क्षमिा हवकासका कार्िक्रमहरू सरोकारवािा र्नकार्संगको साझेदारी र 
सहकार्िमा संचािन गररनेछ । 

 िस्क्षि समदुार्िाई र्ोजना प्रहक्रर्ामा अथिपूर्ि सहभागी गराउनकुा साथै उनीहरुको क्षमिा िथा 
आर्थिक हवकासका िार्ग जीहवकोपाजिन सिुार, पहुँच अर्भबहृद्ध एवं शसक्तीकरर् कार्िक्रमिाई 
विावा र्दईनेछ । 

 प्रत्रे्क वडामा १/१ वटा हवद्यािर् नमूना हवद्यािर्को रुपमा अगार्ड बिाउने गरी नीर्ि 
र्िइनछे।  

 एक घर एक िारा माफि ि र्स वर्ि केही वडामा व्र्वस्स्थि खानेपानीको प्रवन्ि गररनेछ । 

 साथै प्रत्रे्क घरिरुीिाई स्वस्थ र स्वच्छ खानेपानी परु्ािउने िक्ष्र् र्िइने छ । 



  

 स्शक्षा िथा स्वास््र् क्षेिमा संचार्िि कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी अनगुमन गररनेछ । 

 समाजमा पर्छ परेका वगि र समदुार्िाई व्र्ावसाहर्किा िफि  उन्मखु बनाउन शीपमिुक िािीम 
प्रदान गरी आर् आजिनमा वहृद्ध गरी आत्मर्नभिर बनाउने नीर्ि र्िईनेछ ।  

 भौर्िक संरचना र्नमािर् गदाि अपाि मैिी बनाउने नीर्ि र्िईनेछ ।  

 वदृ्ध भत्ता िगार्िका सामास्जक सरुक्षाका कार्िक्रमिाई सहज र सरि िररकाबाट हविरर् गररने 
व्र्वस्था र्मिाइने छ ।  

 क्रमश अंग्रजेी माध्र्ममा आिारभिु स्शक्षाको व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

 हवद्यािर्को स्शक्षा सिुार र सोही अनरुुपको अनदुान प्रर्ािीको सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपार्िकाको शैस्क्षक स्िर मार्थ उकास्न र्स क्षिेर्भि रहेका शैस्क्षक संस्थाहरुको भौर्िक 
पवुाििारहरुको र्नमािर्मा जोड र्दइनेछ । 

 प्राहवर्िक स्शक्षािर्को स्थापनामा जोड र्दने नीर्ि अविंम्बन गररनेछ ।  

 शैस्क्षक संस्थािाई र्नरन्िर रुपमा बािा अड्चन आउन नर्दइने र कुनै पर्न बहानामा शैस्क्षक 
संस्था बन्द गनि पाइने छैन ।  

 उत्कृष्ट हवद्यािर् र स्शक्षकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ भने राम्रोसँग काम नगने स्शक्षकहरुिाई 
र्नर्मानसुार कारबाहीको दार्रामा ल्र्ाइनेछ ।  

 अनाथ, गररब, जेहेन्दार र प्रर्िभाशािी हवद्याथीिाई स्शक्षामा पहुँच हवस्िार गररनेछ ।  

 स्वास््र् सेवा पाउनबाट बस्न्चि नागररकका िार्ग स्वास््र्मा सरि र सिुभ पहुँच हनुे 
हकर्समका कार्िक्रमहरु सन्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

 स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशलु्क उपिब्ि हनुे और्िीहरुको अभाव हनु र्दइने छैन । आपिकार्िन 
स्वास््र् कोर्को व्र्वस्था गरी हवपन्न वगिहरुिाई स्वास््र्को पहुँच र्भि ल्र्ाइनेछ ।  

 स्वास््र् र्बमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 र्स गाउँपार्िकामा व्र्ाप्त रहेको पाठेघर िथा र्नसन्िान सम्बन्िी समस्र्ा र्नराकरर्का िार्ग 
स्शहवर सञ्चािन गररनेछ । 

 मर्दराको अव्र्वस्स्थि र्नर्न्िर्का िार्ग प्रभावकारी कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।  

 खेिकुद हवकासका िार्ग खेिकुद सामाग्री, खेिमैदान, िथा खेिकुद पवुाििार हवकास िथा 
र्नमािर्को कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दई प्रत्रे्क वडामा एक-एक वटा खेिमैदान र्नमािर् गने नीर्ि 
र्िइनेछ ।  

 गाउँपार्िका स्िरीर् खेिकुद कार्िक्रमको आर्ोजना गररनेछ ।  

 परम्परागि चाडपवि, किा संस्कृिीको हवकास, संरक्षर् र संबद्धन गरी आन्िररक पर्िटन प्रवििनमा 
बिावा र्दइनेछ ।  



  

 गाउँपार्िका क्षेििाई प्िास्स्टक िुँवामकु्त क्षेि बनाइनेछ । 

 हवद्याथी संख्र्ा र गरु्स्िरको आिारमा हवद्यािर्िाई प्रोत्साहहि गररनेछ । 

वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीर्ि 

 प्राकृर्िक एवम ् मानवीर् संकट र प्रकोपबाट पवुिसरुक्षा, व्र्वस्थापन र क्षर्िपरु्िििाई वैज्ञार्नक 
बनाइनेछ। 

 भकू्षर्ग्रस्ि क्षेिहरुिाई बार्ो इस्न्जर्नर्ररि, हवर्भन्न ग्रार्मर् प्रहवर्िहरुका माध्र्मबाट रोकथामका 
उपार् अविम्बन गररनेछ ।  

 बर्डगाड (रुद्रावर्ि) खोिाबाट प्रभाहवि वस्िी िगार्िका अन्र् वस्िीहरुिाई िस्क्षि गरी जि 
उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्िर्का कार्िक्रमिाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ ।  

 वािावरर् िथा जिवार्मैुिी पवुाििारको हवकासमा जोड र्दइनेछ । वनक्षेिको वैज्ञार्नक एवम ्
र्दगो व्र्वस्थापन गरी आर्थिक रुपिे महत्वपरु्ि वनस्पर्ि िथा जर्डबटुीको संरक्षर् र हवकासको 
नीर्ि र्िइनेछ । 

  वन िथा वन्र् जन्ििुाई संरक्षर् गने कार्िमा आवश्र्क पहि गनुिका साथै सडकको दाँर्ा बाँर्ा 
वकृ्षारोपर् गरर हरीर्ािी कार्म गने िथा वािावरर् िथा जिवार् ुअनकुुिन हनुे गरर हवकासका 
कृर्ाकिाप सञ्चािन गररनछे ।  

 सामदुाहर्क िथा सम्परु्ि वन िथा वन पैदावारको रेखदेख, संरक्षर् र सदपुर्ोगमा हवशेर् ध्र्ान 
र्दइनेछ ।।  

संस्थागि हवकास, हवत्तीर् व्र्वस्था र सशुासन सम्बन्िी नीर्ि 

 सेवा प्रवाहिाई सबै वडामा सचुना िथा प्रहवर्िमा आवद्ध गरी र्छटो छररिो र प्रभावकारी रुपमा 
सेवा प्रवाह गररनेछ । 

 सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रमिाई चसु्ि, दरुुस्ि र प्रभावकारी वनाउन सचुना प्रहवर्िको उपर्ोग 
गररनेछ ।  

 पस्ञ्जकरर्िाई व्र्वस्स्थि गनि अनिाईनमा आिाररि घटना दिाि प्रर्ािीमा आवद्ध गररनेछ। 

 गाउपार्िकाको पाश्विस्चि, श्रोि नक्सा र हवकास गर्िहवर्ि समेहटएको र्डस्जटि पाश्विस्चि र्नमािर् 
गरी गाउँपार्िकाको वास्िहवक दपिर् जानकारी गराईनेछ ।  

 पदार्िकारी एवं कमिचारीहरुको क्षमिा हवकासमा जोड र्दईनेछ । सोको िार्ग आवश्र्क 
वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  



  

 साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, पारदशी, 
भष्ट्राचारमकु्त र जनउत्तरदार्ी बनाइनेछ । र भष्ट्राचारप्रर्ि शनु्र् सहनशीििाको नीर्ि अबिम्बन 
गररनेछ । 

 दीगो र भरपदो आर्का स्रोिहरु माफि ि राजश्व संकिन र त्र्सको समसु्चि पररचािनहवना 
स्थानीर् स्वार्त्तिाको प्रवििन सम्भव नभएकािे राजस्वका क्षेि पहहचान गरी दार्रा हवस्िार 
गररने छ ।  

 प्राकृर्िक स्रोिको उपर्ोग र र्नकासीमा चहुावट हनु नर्दने नीर्ि अवबम्बन गररनेछ । 

 आत्म र्नभिर गाउँपार्िकाको सोच अनरुुप विी भन्दा विी आन्िररक राजस्व पररचािन गनि 
नागररक स्वरं्िाई कर दाहर्त्वको स्जम्मेवारी वोि गराउन जोड र्दईनेछ ।  

 कमिचारीको मनोवि उच्च पाने हकर्समका कार्िक्रमहरु सन्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

 कमिचारीहरुको कार्िसंपादन मलु्र्ाङ्कन िथा र्ोगदानमा आिाररि प्रोत्साहन प्रर्ािीको नीर्ििाई 
र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।  

 गररबी र बेरोजगारी समस्र्ा समािानका िार्ग कृहर् र पशपुािन, िघ ुउद्योगहरुिाई 
सामहुहहककरर्, व्र्वसार्ीकरर् र आिनुीहककरर् गनिका िार्ग आवश्र्क कदम चार्िने छ ।  

 गैरसरकारी संस्थाहरुिे सत्र्विी गाउँपार्िका र्भि कुनै पर्न कार्िक्रम संचािन गदाि अर्नवार्ि 
इजाजि र्िने व्र्वस्था गररनेछ ।   

 गाउँपार्िकाको वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेटिाई सहर्ोग पगु्ने गैरसरकारी संस्थाका 
कार्िक्रमिाई माि इजाजि र्दइने छ ।   

 सेवाको वरीपरी जनिा होइन की जनिाको वरीपरी  सेवा भने्न सेवा प्रवाहको मिु मन्ििाई 
आत्मसाि गरी घमु्िी टोिी र  स्शहवर माफि ि टोिटोिमा समेि पगुी सेवा प्रवाह गररनेछ ।  

 साविजर्नक सनुवुाई, सामास्जक पररक्षर्िाई पररर्ाममखुी बनाइनेछ ।  

 

 

 

 


