आर्थिक वर्ि २०७६/ ७७ को
नीर्ि िथा कार्िक्रम

सत्र्विी गाउँपार्िका
गुल्मी
५ नं. प्रदे श, नेपाि

श्रीमान् सभाध्र्क्ष महोदर्,
गाउँसभाका माननीर् सदस्र्ज्र्ूहरु,
सम्पुर्ि कमिचारीज्र्ुहरु,
एवम् उपस्स्थि महानुभावहरु ।
सविप्रथम र्स सत्र्विी गाउँपार्िकाको िे स्रो आर्थिक वर्िको वर्े अर्िवेशनको रुपमा पाचौँ गाउँसभाको
पहहिो बैठकमा उपस्स्थि हुन ु भएका गाउँसभाका सम्पुर् ि सदस्र्ज्र्ुहरुिाई हार्दिक स्वागि गनि चाहन्छु ।
साथै दे शको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, साविभौमसत्ता सम्पन्न वििमान सं घीर् िोकिास्न्रक गर्िन्रात्मक राज्र्
नेपाि र्नमािर्मा आफ्नो प्रार् उत्सगि गनुभ
ि एका समस्ि ज्ञाि-अज्ञाि सहहदहरुप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिर्
गदिछु ।
सत्र्विी पर्िटकीर् र िार्मिक क्षेरदे स्ि रुद्रवेर्ी िामजस्िा िार्मिक, सांस्कृर्िक क्षेर, सार्बक िुस्म्बनी
अञ्चिकै सवोच्च पहाड थाप्िे िगार्िको जैहवक रुपिे हवस्शष्ट र सुन्दर सत्र्विी गाउँपार्िकािे िे स्रो
आर्थिक वर्िका िार्ग बजेट र्नमािर् कार्ि गदै गदाि हवकासका पुवाििार र जनिाको जनजीहवकाको सुिार र
हवकासका िार्ग र्नरन्िर िार्गरहे को छ। र 'कृहर्, पशु, पर्िटन र पुवाििार, सुन्दर र समृद्ध सत्र्विीको
आिार' नारा प्रस्िाहवि रहेको छ। सभ्र्, सुन्दर र समृद्ध सत्र्विी र्नमािर् गनि, सुिी र िुशी जनस्जहवकाको
आिार श्रृजना गने गरी र्स आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरे का छौं साथै
सम्पुर्ि जनप्रर्िर्नर्ििाई र्नवािस्चि गने बेिा सत्र्विीका जनिािे अर्भव्र्क्त गरे को इच्छािाई पुरा गनि
सत्र्विी गाउँपार्िकाबाट कुनै कसर बाँकी नरास्िने प्रर्िवद्धिा व्र्क्त गदिछु।

सभाध्र्क्ष महोदर्,
स्थानीर् सरकारको रुपमा रहे को स्थानीर् िहको काम कििव्र् िथा अर्िकारको पुर् ि कार्ािन्वर्नका िार्ग
आ.व. २०७६/ ७७ को र्ोजना र्नमािर् गदाि नेपािको सं हविानिे पररिस्क्षि गरे का मागिदशिन र नीर्ि िथा
र्सद्धान्िहरू, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगार्िका ऐन कानून, हवर्भन्न मन्रािर्हरुबाट प्राप्त
र्दग्दशिन आर्दका आिारमा सहभार्गिामूिक िवरिे आर्ोजना सञ्चािन गने गरी वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम
िर्ार गरे का छौँ ।
जनप्रर्िर्नर्िको स्पस्ट दृहष्टकोर्, कमिचारीको िगनशीििा र कार्िक्षमिा एवम् सबै गाउँपार्िका र्नवासी
जनिाको सहभार्गिाको माध्र्मिे मार आर्ोजनाको छनौट, िजुम
ि ा र कार्ािन्वर्निे सफििा प्राप्त गने िथ्र्

मध्र्नजगर गरी आगामी आ.व. २०७६/ ७७ का िार्ग र्ोजना िजुम
ि ा गदाि र्िईएका मुख्र् आिारहरु
प्रस्िुि गने अनुमर्ि चाहन्छु ।
सत्र्विी गाउँपार्िकािे आ.व. २०७६/ ७७ को बजेट िजुम
ि ा गदाि र्िइएका मुख्र् मुख्र् आिारहरु:

नेपािको सं हविानको अनुसूस्च ८ र ९ मा उस्ल्िस्िि स्थानीर् िहको एकि िथा साझा अर्िकारको
सुस्च



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



स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४



सं घीर् िथा प्रदे श सरकारिे अंर्गकार गरे को आवर्िक र्ोजना िथा आर्थिक िथा हवत्तीर् ऐनिे
र्िएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु



अन्िर सरकारी हवत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४



नेपाििे अन्िराहिर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाहरु ।



हवकासका समसामहर्क मुद्दाहरु जस्िै सामास्जक सं रक्षर्, र्दगो हवकास, जिवार्ु पररवििन र हवपद
व्र्वस्थापन, िाद्य िथा पोर्र् सुरक्षा, िै हिक सशक्तीकरर् िथा समावेशी हवकास वािमैरी स्थानीर्
शासन, वािावरर् मैरी स्थानीर् शासन, िुिा र्दशामुक्त िथा पुर् ि सरसफाइ, उजाि सं कट िगार्िका
अन्िरसम्बस्न्िि हवर्र्हरु ।



सत्र्विी गाउँपार्िकामा आवश्र्क दे स्िएका अन्र् हवर्र्हरु ।

र्ोजना/ आर्ोजना छनौट गदाि प्राथर्मकिाका आिारहरु
१) र्स गाउँपार्िकाको सहज जनजीहवका र हवकासका िार्ग अत्र्ावश्र्क रहे का भौर्िक पुवाििारहरु ।
२) उत्पादनमूिक र शीघ्र प्रर्िफि र्दने ।
३) आर्थिक हवकास र गररबी न्र्ुर्नकरर्मा र्ोगदान पुर्र्ाउने ।
४) र्छटोछररिो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हुने ।
५) पारदस्शििा र सुशासनर्ुक्त सं स्थागि हवकास।
६) स्थानीर् स्रोि-सािनिाई प्राथर्मकिा र्दने र जनसहभार्गिा अर्भवृहद्ध हुने।
७) प्राकृर्िक प्रकोप एवम् हवपद् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पुग्ने ।
८) परम्परागि िमि, सं स्कृर्ि, चाडपवि, मेिा आर्दको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवििन हुने।
९) वािावरर् सं रक्षर् र र्दगो हवकासमा टे वा पुर्र्ाउने ।

गाउँपार्िका र उपभोक्ताबीच साझेदारी एवम् जनसहभार्गिामा हुने ।

१०)

श्रीमान् सभाध्र्क्ष महोदर्,
हामीिे र्स आ.व. 07५।7६ को बजेट िजुम
ि ा गदाि आिार र्िइएका

र आगामी र्दनमा पुरा गनेगरी

र्िइएका नीर्िहरु र्नम्नानुसार रहे का छन् ।
सत्र्विी गाउँपार्िकाका समस्टीगि नीर्िहरु:


पुवाििार हवकास, स्शक्षा, स्वास्थ र रोजगारमै री कार्िक्रम माफिि जनिाको जीवनस्िरमा सुिार
गने



पररकल्पनाको रुपमा वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रस्िाव गररएको छ।

हवकासका दृहष्टिे पर्छ परे को वडाहरुमा सन्िुर्िि हवकास गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ।
त्र्सका िार्ग जनसं ख्र्ा, क्षेरफि, हवकासको अवस्था, आन्िररक आर्, पुवाििारमा िागि
एवम् आवश्र्किाको

प्राथर्महककरर्

आर्दका

आिारमा

स्रोिको

बाँडफाँडको

व्र्वस्था

गररनेछ।


भौगोर्िक हवकटिा र परर्नभिरिाको बजार हाम्रो गाउँपार्िकाको च ुनौर्ि हो। र्सिाई
मध्र्नजर गदै एहककृि बस्िी र्नमािर् गने िथा एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम माफिि ठू िा
कृहर् र पशु पररर्ोजनाहरुको सञ्चािनको िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ ।



सामुदाहर्क हवद्युििाई समुदार्सँग परामशि गरी नेपाि हवद्युि प्रार्िकरर् मािहि ल्र्ाउन पहि
गररनेछ।



गाउँपार्िकाको समग्र हवकासका िार्ग पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको र्नमािर् गररनेछ।



सत्र्विी गाउँपार्िकामा हररि सडक अर्भर्ान सञ्चािनको र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



सत्र्विी गाउँपार्िकामा जन्म भई दे श/ प्रदे शका हवस्शष्ट पदमा रहे का व्र्स्क्तहरुिाई समेटेर
वृहद सत्र्विी िगानी एवम् सुझाव सम्मेिनको आर्ोजना गररनेछ।

आर्थक
ि हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु


पशुपािन र कृहर्क्षेरमा कृर्ाशीि जनशस्क्तिाई हौसिाको िार्ग उत्पार्दि बस्िुको बजार मुल्र्
र्नकै घटे र एवम् प्राकृर्िक प्रकोपबाट पीर्डि कृर्कको िार्ग न्र्ुनिम समथिन मुल्र् र क्षर्िपुर्ििको
व्र्वस्था गररनेछ ।



उत्पादन कार्िक्रम माफिि प्रत्र्ेक वर्ि रोजगारी वृहद्ध गने कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।



कृहर् क्षेरिाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमुि क्षेरको रुपमा हवकास गरी प्रमुि वािीहरुको
उत्पादनमा आत्मर्नभिर हुने नीर्ि र्िइनेछ। र्सँचाइमा हवशेर् जोड र्दइनेछ कृहर्िाई व्र्ावसाहर्क
रुपमा हवकास गनि पर्ािप्त स्रोिसािनको पररचािन गररनेछ ।



पशुपािनको हवकास र हवस्िारका िार्ग पकेट क्षेर बनाई प्रोत्साहहि गने कार्ििाई र्नरन्िरिा
र्दइनेछ ।



कृहर् िथा पशुपािन क्षेरको हवकासका िार्ग र्ान्रीकरर्, आिुर्नकीकरर्, व्र्वसार्ीकरर् र
बजारीकरर्िाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



कृहर् िथा पशुपािन क्षेरमा हवमा गने कार्ििाई प्रोत्साहन र अनुदान प्रदान गररनेछ।



बािीनािीमा बाँदरिे क्षर्ि पुर्ािएर कृर्कहरु मारमा परे को अवस्थािाई मध्र्नजर गदै बाँदरबाट
बािीनािीको सं रक्षर्का िार्ग आवश्र्क कार्ि गररनेछ।



स्थानीर् स्वस्थ िरकारीका िार्ग एक घर एक करे साबारीको अविारर्ािाई मुिरु
ि प र्दई र्स
गाउँपार्िकामा िरकारी आर्ाििाई र्नरुत्साहन गररनेछ।



र्स गाउँपार्िका क्षेरमा उत्पादनर्ोग्र् जर्मन बाँझो राख्ने प्रवृर्ििाई र्नरुत्साहहि गररनेछ,
उत्पादनशीि जग्गा बाँझो जग्गावािाबाट उक्त बाँझो जग्गा प्राप्त गरी िेर्ि गनि सक्ने
वािावरर्को व्र्वस्था गररनेछ।



पर्िटन हवकासका िार्ग गाउँपर्िका क्षेरर्भर िार्मिक, ऐर्िहार्सक, िथा पुरािास्त्वक सम्पदाहरुको
पहहचान, हवकास िथा व्र्वस्थापनमा जोड र्दने नीर्ि अविम्बन गररनेछ।



एक वडा एक उद्धान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ, साथै कार्ाििर्को िफिबाट एउटा नमूना
िरकारी िेिी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ।



सत्र्विी गाउँपार्िका क्षेरमा कृर्ाशीि हवत्तीर् सं घ-सं स्था, सहकारी सम्बन्िी सं घ-सं स्थाको काम
कारवाहीको

अनुगमन

गररनेछ।

सहकारी

सम्बन्िी

सं घ-सं स्थािाई

उत्पादनशीि

कार्िमा

िगाइनेछ।


थाप्िे , सत्र्विी, भासे , अकि ु ि दरबार, हहिे , हस्चिकोट, थुम्का, िुम्पेकी थानी, िुम्पेक वौद्ध गुम्बा,
ठू िाबगर, कँ ु डुिे भगविी मस्न्दर, परमानन्द स्मृर्ि िाम, पुत्ताउने छहरा, हुक्राइ सेिी नाग,
रुद्रवेर्ी, भासे फुसे थान, जुर्नर्ाँ कोट, नमिदेश्वर, नेटा गुफा, आिमथान, बकेट झरना जस्िा
पर्िटकीर् सम्भावना बोकेका स्थानहरुको प्रचारप्रसार र हवकासमा जोड र्दइनेछ ।



र्स गाउँपार्िका क्षेरर्भरका पर्िटकीर् सं भावना बोकेका ग्रामीर् इिाकामा होम स्टे सं चािनका
िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाइने छ ।



र्स गाउँपार्िकाका कृर्क व्र्ापारी व्र्वसार्ीमा व्र्ावसाहर्किा अर्भवृहद्ध गनि प्रत्र्ेक वडामा
हाटबजार सञ्चािन गररनेछ।



आन्िररक आम्दानी वृहद्धका िार्ग करको दर वृहद्ध नगरी दार्राहरुमा हवस्िार गने नीर्ि
र्िइनेछ।



बर्डगाडि िोिामा र्ािस्फ्टङ व्र्वसार् सञ्चािन गनिका िार्ग आवश्र्क प्रवन्ि गररनेछ।

भौर्िक पुवाििार सम्बन्िी नीर्िहरु


हवपन्न वगििाई िस्क्षि गरी िरका छाना हवस्थापन कार्ििाई घर्नभूि रुपमा अगार्ड बढाइनेछ र
त्र्सका िार्ग उल्िेख्र् बजेट हवर्नर्ोजन गररनेछ।



गाउँपार्िका क्षेरमा सडक र भवन र्नमािर्को न्र्ू निम मापदण्ड बनाई जथाभावी भौर्िक पुवाििार
र्नमािर्िाई र्नर्मन गररनेछ। नक्सापास गराएर भवन र्नमािर् गने कार्िको थािनी गररनेछ।



गाउँपार्िका र्भरका सबै ग्रामीर् एवम् कृहर् सडकिाई बाह्रै महहना चल्ने व्र्वस्थािाई र्नरन्िरिा
र्दइनेछ।



चािु आ.ब.मा नै िर्ार हुने सडक गुरुर्ोजनामा आिाररि भई सडकको ममिि सं भार, स्िरोन्नर्ि
एवम् र्नमािर् गररनेछ।



सबै नागररकिाई सडक र्ािार्ािको पहुचमा पुर्ािउने नीर्ि र्िइने छ ।



गाउँपार्िकाका बजार

क्षेरमा ट्राहफक

जाम,

अव्र्वस्स्थि

पाहकिङ िगार्िका समस्र्ािाई

मध्र्नजर गरी पाहकिङ स्थिको र्नमािर् गररनेछ।


स्थानीर् जनसहभार्गिामा िै रेनी बजार क्षेरको सडकिाई हपच गररनेछ।



सत्र्विी क्षेरर्भर र्ािार्ािको भाडादर र्निािरर् गररनेछ।

सामास्जक हवकास सम्बन्िी नीर्िहरु


स्थानीर् िाद्य पदाथिको सेवनिाई प्राथर्मकिा र्दँदै अिाद्य, र्मसावटर्ुक्त र किकारिानाबाट
उत्पार्दि जङ्क फुड र अन्र् िाद्य पदाथिको सेवन न्र्ुर्नकरर् गने नीर्ि र्िइनेछ।



स्वास्थ्र् क्षेरमा महहिा स्वास्थ्र् स्वर्ं सेहवकािे पुर्ािएको र्ोगदानको कदर गदै र्नजहरुिाई
प्रोत्साहहि गने नीर्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



७० वर्िभन्दा मार्थका जेष्ठ नागररक, अपाििा भएका नागररक र स्वास्थ्र् स्वर्मसेहवकाको
उपचारमा सहुर्िर्िको व्र्वस्था गररनेछ।



सबै गाउँबासीको स्वास्थ्र्िाई मध्र्नजर गरी ४० वर्ि नाघेका नागररकको ब्िडप्रेसर र सुगर
जाँच र्नशुल्क गररनेछ।



सत्र्विी गाउँपार्िकािाई छु वाछु िमुक्त, पुर् ि साक्षरिार्ुक्त, पुर् ि सरसफाइर्ुक्त, पूर् ि िोपर्ुक्त
गाउँपार्िकाको रुपमा हवकास गररनेछ।



सनािनदे स्ि चर्िआएका िमि- सं स्कृर्िको सं रक्षर् गररनेछ।



ु ा, चाडपवि, नाचगान,
स्थानीर् मगर, िसआर्ि, नेवार, दर्िि िगार्ि जार्िको भार्ा, भेर्भस
बाजागाजा आर्दको सं रक्षर् सम्बििन गने नीर्ि र्िइनेछ।



मार्नसिे परम्परादे स्ि मान्दै आएको िमि सं स्कृर्ििाई करकाप वा प्रिोभनमा पारी िमि पररवििन
गराउन पाइनेछैन िथा कुनै जार्ि जार्ि, िमि, सं स्कृर्िप्रर्ि द्वे र्, घृर्ा फैल्र्ाउने कार्ििाई र्नर्ेि
गररनेछ।



सामास्जक समावेशीकरर् एवम् िै हिक समानिा प्रवद्धन गनि महहिा, बािबार्िका, दर्िि, आर्दवासी
जनजार्ि, र्ुवा, जेष्ठ नागररक िथा अपाििा भएका व्र्स्क्तहरु िगार्ि िस्क्षि वगिको सशक्तीकरर्
र मूिप्रवाहीकरर् गनि आर्थिक िथा क्षमिा हवकासका कार्िक्रमहरू सं चािन गररनेछ ।



एक घर एक िारा माफिि प्रत्र्ेक टोिटोिमा व्र्वस्स्थि िानेपानीको प्रवन्ि गने कार्ििाई
प्राथर्मकिा क्रमअनुसार र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



सीपमुिक िािीम माफिि आर् आजिनमा वृहद्ध गरी आत्मर्नभिर बनाउने नीर्ि र्िईनेछ ।



भौर्िक सं रचना र्नमािर् गदाि बािमैरी, वृद्ध-वृद्धामैरी एवम् अपाि मैरी बनाइनेछ।



वृद्ध भत्ता िगार्िका सामास्जक सुरक्षाका कार्िक्रमिाई बैंकमाफिि हविरर् गररने व्र्वस्था
र्मिाइने छ।



हवद्यािर्को स्शक्षा सुिार, गुर्स्िर एवम् हवद्याथी सं ख्र्ाको आिारमा अनुदान प्रर्ािीको सञ्चािन/
व्र्वस्थापन गररनेछ।



प्रारस्म्भक बाि स्शक्षा कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



हवद्याथीहरुको चाहना अनुकुि व्र्ावहाररक र प्राहवर्िक स्शक्षा सम्बन्िी िािीम एवम् कक्षा
सञ्चािन गररनेछ।



गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्बाटै र्सर्सहटर्भको माध्र्मिे हवद्यािर्को अनुगमन गने व्र्वस्थाको
सुरुवाि गररनेछ।



मापदण्ड बमोस्जम आवश्र्किा अनुसार स्शक्षक दरबन्दी र्मिान कार्ि गररनेछ।



गाउँपार्िकाको शैस्क्षकस्िर मार्थ उकास्न र्स क्षेरर्भर रहे का शैस्क्षक सं स्थाहरुको भौर्िक
पुवाििार, शैस्क्षक सामाग्री हविरर्को कार्िक्रममा जोड र्दइनेछ ।



शैस्क्षक सं स्थािाई र्नरन्िर रुपमा बािा अड्चन आउन नर्दइने र कुनै पर्न बहानामा शैस्क्षक
सं स्था बन्द गनि पाइने छै न ।



जवाफदे हीपुर् ि स्शक्षर् र्सकाई प्रर्ािी हवकास गरी शैस्क्षक गुर्स्िर अर्भवृहद्ध गनि प्रमुि
प्रशासकीर् अर्िकृि र प्रिानाध्र्ापकको बीचमा कार्ि सम्पादन करार गने कार्िको थािनी
गररनेछ।



बािबार्िकाहरुको क्षमिा अर्भवृहद्ध एवम् नेित्ृ व हवकासका िार्ग प्रत्र्ेक माध्र्र्मक र आिारभूि
हवद्यािर्मा बािक्िबको गठन गरी पररचािन गररनेछ।



उत्कृष्ट हवद्यािर् र स्शक्षकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ।



स्वास्थ्र् सेवा पाउनबाट बस्न्चि नागररकका िार्ग स्वास्थ्र्मा सरि र सुिभ पहुँच हुने हकर्समका
स्वास्थ्र् स्शहवर िगार्िका कार्िक्रमहरुिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ।



स्वास्थ्र् सं स्थाहरुमा पर्ािप्त और्र्िको उपिब्ििाका साथै स्वास्थ्र् राहि कोर्को व्र्वस्था गरी
हवपन्न वगिहरुिाई स्वास्थ्र्को पहुँच र्भर ल्र्ाइनेछ।



स्वास्थ्र् र्बमा कार्िक्रमिाई अगार्ड बनाइनेछ ।



र्स गाउँपार्िकामा व्र्ाप्त रहे को पाठे घर िथा र्नशन्िान सम्बन्िी समस्र्ा र्नराकरर्का िार्ग
स्शहवर सञ्चािन गररनेछ ।



जेष्ठ नागररकमार्थ हुने हहं सा र दुव्र्िवहार हटाई सम्मानजनक जीवनर्ापनका िार्ग आवश्र्क
प्रवन्ि गररनेछ साथै जेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनुभवको अन्िर पुस्िा हस्िान्िरर् कार्िको
थािनी गररनेछ।



िेिकुद हवकासका िार्ग िेिकुद सामाग्री, िेिमैदान, िथा िेिकुद पुवाििार हवकास िथा
र्नमािर्को कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दई प्रत्र्ेक वडामा एक एक वटा िेिमैदान र्नमािर् गररनेछ।
साथै सत्र्विी िेिकुद सप्ताहको आर्ोजना गररनेछ।



र्स सत्र्विी गाउँपार्िका क्षेरमा प्िास्स्टकको प्रर्ोगिाई र्नरुत्साहहि गने नीर्ििाई र्नरन्िरिा
र्दँदै नकुहहने फोहोर पदाथिको सं किन र भण्डारर् गरी वेचहविन गरी आन्िररक आर् वृद्ध गनि
प्रर्ोग गररनेछ।गाउँपार्िका क्षेरिाई प्िास्स्टक िुँवामुक्त क्षेर बनाइनेछ ।



बाटो घाटो, नदी नािा, िोिा िगार्िका साविजर्नक िथा िुिा ठाउँमा जथाभावी फोहोर
फाल्नेिाई कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाइनेछ।



एिोपेर्थक उपचार पद्धर्िको अिावा आर्ुवेद, र्ोग, ध्र्ान, जर्डबुटी िगार्िका वैकस्ल्पक
स्वास्थ्र् प्रवििन एवम् उपचार पद्धर्ििाई अगार्ड बढाइनेछ।



आर्थिक एवम् सामास्जक दृहष्टिे हपछर्डएका माझी समुदार्िाई िथा हवपदबाट जोस्िम बस्िीिाई
िस्क्षि गरी एहककृि बस्िी र्नमािर् गररनेछ।
वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीर्ि



प्राकृर्िक एवम् मानवीर् सं कट र प्रकोपबाट पुवस
ि रु क्षा, व्र्वस्थापन र राहि कार्ििाई वैज्ञार्नक
बनाइनेछ। पोिरी र्नमािर्िाई अर्भर्ानको रुपमा िर्गनेछ।



भूक्षर्ग्रस्ि क्षेरहरुिाई बार्ो इस्न्जर्नर्ररि,

हवर्भन्न ग्रार्मर् प्रहवर्िहरुका माध्र्मबाट रोकथामका

उपार् अविम्बन गररनेछ ।


भौर्िक पुवाििारको र्नमािर् गदाि प्राकृर्िक स्रोि, वन जिि एवम् जैहवक हवहवििा र पाररस्स्थर्िक
प्रर्ािीिाई ििि पाने गरी हवकास र्नमािर् सञ्चािन गररने छै न।



वनक्षेरको वैज्ञार्नक एवम् र्दगो व्र्वस्थापन गरी आर्थिक रुपिे महत्वपुर् ि वनस्पर्ि िथा
जर्डबुटीको सं रक्षर् र हवकासको नीर्ि र्िइनेछ ।



वन िथा वन्र् जन्िुिाई सं रक्षर् गने कार्िमा आवश्र्क पहि गनुक
ि ा साथै सडकको दाँर्ा बाँर्ा
वृक्षारोपर् गरी हरीर्ािी कार्म गने िथा वािावरर् िथा जिवार्ु अनुकुिन हुने गरी हवकासका
कृर्ाकिाप सञ्चािन गररनेछ ।



बर्डगाडि िोिामा करे न्ट िगाएर एवम् हवर् हािे र माछा माने कार्ििाई पुर् ि र्नर्ेि गरी उक्त
कृर्ाकिापमा सं िग्न व्र्स्क्तिाई कारवाही गररनेछ।

संस्थागि हवकास, हवत्तीर् व्र्वस्था र सुशासन सम्बन्िी नीर्ि


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



पस्ञ्जकरर्िाई व्र्वस्स्थि गनि अनिाईनमा आिाररि घटना दिाि प्रर्ािीमा आवद्ध गररनेछ।



गाउपार्िकाको पाश्विस्चर, श्रोि नक्सा र हवकास गर्िहवर्ि समेहटएको र्डस्जटि पाश्विस्चर र्नमािर्
गररनेछ ।



साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनुशासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, पारदशी,
भिाचारमुक्त र जनउत्तरदार्ी बनाइनेछ ।



दीगो र भरपदो आर्का स्रोिहरु माफिि राजश्व सं किन र त्र्सको समुस्चि पररचािनहवना
स्थानीर् स्वार्त्तिाको प्रवििन सम्भव नभएकािे राजस्वका क्षेर पहहचान गरी दार्रा हवस्िार गररने
छ ।



गाउँपार्िका भररका प्रत्र्ेक घरको िथ्र्ाङ्क सं किन गरी घर नम्बर उपिब्ि गराइनेछ।



आत्म र्नभिर गाउँपार्िकाको सोच अनुरुप वढीभन्दा वढी आन्िररक राजस्व पररचािन गनि
नागररक स्वर्ंिाई कर दाहर्त्वको स्जम्मेवारी वोि गराउन जोड र्दईनेछ ।



कमिचारीहरुको कार्िसम्पादन मुल्र्ाङ्कन िथा र्ोगदानमा आिाररि प्रोत्साहन उपिब्ि गराइनेछ।



गैरसरकारी सं स्थाहरुिे सत्र्विी गाउँपार्िकार्भर कुनै पर्न कार्िक्रम सं चािन गदाि अर्नवार्ि
इजाजि र्िने व्र्वस्था गररनेछ ।



गाउँपार्िकाको वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेटिाई सहर्ोग पुग्ने गैरसरकारी सं स्थाका
कार्िक्रमिाई मार इजाजि र्दइने छ ।



ु ाई कार्िक्रमिाई वडासम्म हवस्िार गररनेछ।
साविजर्नक सुनव



एहककृि सम्पर्ि कर िागु गरी Computer Software र्सस्टमबाट कर सं किन कार्ििाई
प्रभावकारी बनाइनेछ।



आर्थिक िे िा र्नर्न्रर् प्रर्ािी िथा आन्िररक िेिापररक्षर्िाई व्र्वस्स्थि गरी बेरुजु फर्छ्यौट
गने कार्िमा कडाइ गररनेछ।



गाउँपार्िकाको

गर्िर्बर्ििाई

इन्टरनेट,

वेबसाइट,

एस्प्िकेसन

आर्दको

माध्र्मिे

र्नरन्िर

अद्यावर्िक गररनेछ।


उपभोक्ता हहि सं रक्षर् गनि र्नर्र्मि बजार अनुगमन गरी कािोबजारी गने र गुर्स्िरहीन
मािसामान बेच्ने मार्नसिाई दस्ण्डि गनुक
ि ा साथै गुर्स्िर मापदण्ड बनाई कडाइका साथ िागु
गररने छ।



घरे ि ु एवम् अवैि मर्दराजन्र् पदाथिको उत्पादन, भण्डारर्, हवक्री हविरर्मा पुर् ि र्नर्ेि गररनेछ।
साथै उक्त कार्ििाई घरिचिको एक मार हवकल्प बनाउन बाध्र् महहिािाई पेशा पररवििनका
िार्ग आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ।



कानून बनाएर गाउँ प्रहरीको गठन एवम् पररचािन गररनेछ।



गाउँपार्िकाको केन्द्र, जोहाि, िै रेनीमा र्स वर्ि बन्दै गरे को पुस्िकािर्को क्षमिा हवकास गरी
पठनपाठन सं स्कृर्िको हवकास गररनेछ।



सत्र्विीिाई हहं सामुक्त गाउँपार्िकाको रुपमा हवकास गरी प्रत्र्ेक टोिमा हहं सा हवरुद्ध प्रर्िरक्षा
समूह गठन गरी पररचािन गररनेछ।



न्र्ाहर्क सर्मर्ििे गने कार्ि सम्पादनिाई अझै र्छटो-छररिो र प्रभावकारी बनाइनेछ।



स्थानीर्

िहको

अर्िकारक्षेरर्भरका

हवर्र्मा

कानूनहरुको

र्नमािर्

कार्ििाई

थप

अगार्ड

बढाइनेछ।
उपस्स्थि सम्पुर्ि गाउँसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,
प्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रम बजेट र्नमािर्का क्रममा भएका टोि भेिाहरु, वडा एवम् हवर्र्गि सर्मर्ि,
हवर्भन्न बजेट सर्मर्िहरु, हवर्भन्न हवज्ञहरुको रार् सल्िाह, गाउँ कार्िपार्िकाका र्नर्िर्हरु आर्दिाई समेि
ध्र्ानमा रािी िर्ार गररएको व्र्होरा अनुरोि गदिछु।
अन्त्र्मा,
र्स वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ारीका िार्ग आ-आफ्नो क्षेरबाट सहर्ोग गनुि भएका सम्पूर् ि जनप्रर्िर्नर्ि,
रािसेवक कमिचारी, हवर्भन्न राजनीर्िक दिका स्थानीर् नेित्ृ व, समाजसेवी, वुहद्धजीहव, हवर्भन्न सं घसं स्था,
सहर्ोगी सुभेच्छु क एवम् सम्पुर् ि सत्र्विी गाउँपार्िका र्नवासी महानुभावप्रर्ि हार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु।
र्स गाउँपार्िकाको समृहद्ध र सेवामा िहटरहे का सबै कमिचारीहरुिाई िन्र्वाद र्दन चाहन्छु । साथै र्स नीर्ि
िथा कार्िक्रमको पुर् ि कार्ािन्वर्नबाट सत्र्विी गाउँपार्िकािाई सभ्र्, सुन्दर र समृद्ध बनाउन हामी सबै
एक भई अगार्ड बढ्ने हवश्वास व्र्क्त गदै मेरो सम्बोिनिाई र्ही ीँ टु ङ्गग्र्ाउँदछु । िन्र्वाद।

