
 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/ ७८ को 

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                         सत्र्विी गाउँपार्िका 

गलु्मी 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 



  

 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष महोदर्, 
गाउँसभाका माननीर् सदस्र्ज्रू्हरु, 
सम्परु्ि कमिचारीसाथीहरु, 
एवम ्उपस्स्थि महानभुावहरु । 

 

संबोधन र स्वागि: 

सविप्रथम र्स सत्र्विी गाउँपार्िकाको चौथो आर्थिक वर्िको वरे् अर्धवेशनको रुपमा सािौँ गाउँसभाको पहहिो 
बैठकमा उपस्स्थि हनु ु भएका गाउँसभाका सम्परु्ि सदस्र्ज्र्हुरुिाई हार्दिक स्वागि गनि चाहन्छु। साथै 
देशको स्विन्रिा, साविभौमसत्ता, वििमान संघीर् िोकिास्न्रक गर्िन्रात्मक राज्र् नेपाि र्नमािर्मा आफ्नो 
प्रार् उत्सगि गनुिभएका समस्ि ज्ञाि-अज्ञाि सहहदहरुप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । 

र्सै बीच असाध्र् रोगको कारर् असामहर्क र्नधन भएका गाउँ सभा सदस्र् श्री चन्रबहादरु केसी एवम ्गि 
श्रावर् ७ गिे गएको पहहरोमा परी र्नधन भएका सबै नागररकप्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदिछौँ। 

आ.ब. ०७६/७७ का नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट उपर सर्मक्षा: 

बनेका कानून- 

न्र्ाहर्क सर्मर्िका फैसिा- 

स्शक्षा 

स्वास््र् 

कृहर् 

पश ु

 

सत्र्विी पर्िटकीर् र धार्मिक क्षेरदेस्ि रुरवेर्ी धामजस्िा धार्मिक, सांस्कृर्िक क्षेर, सार्बक िसु्म्बनी 
अञ्चिकै सवोच्च पहाड थाप्िे िगार्िको जैहवक रुपिे हवस्शष्ट र सनु्दर सत्र्विी गाउँपार्िकािे िेस्रो 
आर्थिक वर्िका िार्ग बजेट र्नमािर् कार्ि गदै गदाि हवकासका पवुािधार र जनिाको जनजीहवकाको सधुार र 
हवकासका िार्ग र्नरन्िर िार्गरहेको छ। र 'कृहर्, पश,ु पर्िटन र पवुािधार, सनु्दर र समदृ्ध सत्र्विीको 
आधार' नारा प्रस्िाहवि रहेको छ। सभ्र्, सनु्दर र समदृ्ध सत्र्विी र्नमािर् गनि, सिुी र िशुी जनस्जहवकाको 



  

आधार शृ्रजना गने गरी र्स आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरेका छौं साथै 
सम्परु्ि जनप्रर्िर्नर्धिाई र्नवािस्चि गने बेिा सत्र्विीका जनिािे अर्भव्र्क्त गरेको इच्छािाई परुा गनि 
सत्र्विी गाउँपार्िकाबाट कुनै कसर बाँकी नरास्िने प्रर्िवद्धिा व्र्क्त गदिछु।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको स्थानीर् िहको काम कििव्र् िथा अर्धकारको परु्ि कार्ािन्वर्नका िार्ग 
आ.व. २०७६/ ७७ को र्ोजना र्नमािर् गदाि नेपािको संहवधानिे पररिस्क्षि गरेका मागिदशिन र नीर्ि िथा 
र्सद्धान्िहरू, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगार्िका ऐन कानून, हवर्भन्न मन्रािर्हरुबाट प्राप्त 
र्दग्दशिन आर्दका आधारमा सहभार्गिामूिक िवरिे आर्ोजना सञ्चािन गने गरी वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 
िर्ार गरेका छौँ ।   

जनप्रर्िर्नर्धको स्पस्ट दृहष्टकोर्, कमिचारीको िगनशीििा र कार्िक्षमिा एवम ् सबै गाउँपार्िका र्नवासी 
जनिाको सहभार्गिाको माध्र्मिे मार आर्ोजनाको छनौट, िजुिमा र कार्ािन्वर्निे सफििा प्राप्त गने ि्र् 
मध्र्नजगर गरी आगामी आ.व. २०७६/ ७७ का िार्ग र्ोजना िजुिमा गदाि र्िईएका मखु्र् आधारहरु 
प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्छु । 

सत्र्विी गाउँपार्िकािे आ.व. २०७६/ ७७ को बजेट िजुिमा गदाि र्िइएका मखु्र् मखु्र् आधारहरु:- 

• नेपािको संहवधानको अनसूुस्च ८ र ९ मा उस्ल्िस्िि स्थानीर् िहको एकि िथा साझा अर्धकारको 
ससु्च 

• नेपािको संहवधान भाग ४ अन्िगििका राज्र्का आर्थिक, सामास्जक हवकास, प्राकृर्िक स्रोिको 
उपर्ोग , वािावरर् संरक्षर् सम्बन्धी नीर्िहरु, धारा ५९ को आर्थिक अर्धकार, भाग १९ को 
आर्थिक कार्िप्रर्ािी 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

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

• अन्िर सरकारी हवत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

• नेपाििे अन्िराहिर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाहरु । 

• हवकासका समसामहर्क मदु्दाहरु जस्िै सामास्जक संरक्षर्, र्दगो हवकास, जिवार् ुपररवििन र हवपद 
व्र्वस्थापन, िाद्य िथा पोर्र् सरुक्षा, िैहिक सशक्तीकरर् िथा समावेशी हवकास वािमैरी स्थानीर् 



  

शासन, वािावरर् मैरी स्थानीर् शासन, ििुा र्दशामकु्त िथा परु्ि सरसफाइ, उजाि संकट िगार्िका 
अन्िरसम्बस्न्धि हवर्र्हरु । 

• सत्र्विी गाउँपार्िकामा आवश्र्क देस्िएका अन्र् हवर्र्हरु । 

 

र्ोजना/ आर्ोजना छनौट गदाि प्राथर्मकिाका आधारहरु 

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

२) उत्पादनमूिक र शीघ्र प्रर्िफि र्दने । 

३) आर्थिक हवकास र गररबी न्र्रु्नकरर्मा र्ोगदान परु् र्ाउने । 

४) र्छटोछररिो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हनुे । 

५) पारदस्शििा र सशुासनर्कु्त संस्थागि हवकास। 

६) स्थानीर् स्रोि-साधनिाई प्राथर्मकिा र्दने र जनसहभार्गिा अर्भवृहद्ध हनुे। 

७) प्राकृर्िक प्रकोप एवम ्हवपद् व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्ने । 

८) परम्परागि धमि, संस्कृर्ि, चाडपवि, मेिा आर्दको माध्र्मबाट पर्िटन प्रवधिन हनुे। 

९) वािावरर् संरक्षर् र र्दगो हवकासमा टेवा परु् र्ाउने । 

१०) गाउँपार्िका र उपभोक्ताबीच साझेदारी एवम ्जनसहभार्गिामा हनुे । 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष महोदर्, 

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

सत्र्विी गाउँपार्िकाका समस्टीगि नीर्िहरु:  

• पवुािधार हवकास, स्शक्षा, स्वास्थ र रोजगारमैरी कार्िक्रम माफि ि जनिाको जीवनस्िरमा सधुार 
गने  पररकल्पनाको रुपमा वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रस्िाव गररएको छ। 

• हवकासका दृहष्टिे पर्छ परेको वडाहरुमा सन्िरु्िि हवकास गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ। 
त्र्सका िार्ग जनसंख्र्ा, क्षेरफि, हवकासको अवस्था, आन्िररक आर्, पवुािधारमा िागि 
एवम ् आवश्र्किाको प्राथर्महककरर् आर्दका आधारमा स्रोिको बाँडफाँडको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

• 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 । 



  

• सामदुाहर्क हवद्यिुिाई समदुार्सँग परामशि गरी नेपाि हवद्यिु प्रार्धकरर् मािहि ल्र्ाउन पहि 
गररनेछ। 

• गाउँपार्िकाको समग्र हवकासका िार्ग पञ्चवर्ीर् आवर्धक र्ोजनाको र्नमािर् गररनेछ। 

• सत्र्विी गाउँपार्िकामा हररि सडक अर्भर्ान सञ्चािनको र्नरन्िरिा र्दइनेछ। 

• सत्र्विी गाउँपार्िकामा जन्म भई देश/ प्रदेशका हवस्शष्ट पदमा रहेका व्र्स्क्तहरुिाई समेटेर 
वृहद सत्र्विी िगानी एवम ्सझुाव सम्मेिनको आर्ोजना गररनेछ। 

आर्थिक हवकास सम्बन्धी नीर्िहरु 

भौर्िक पवुािधार सम्बन्धी नीर्िहरु 

सामास्जक हवकास सम्बन्धी नीर्िहरु 

•  

 

वािावरर् िथा हवपद व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीर्ि 

संस्थागि हवकास, हवत्तीर् व्र्वस्था र सशुासन सम्बन्धी नीर्ि 

उपस्स्थि सम्परु्ि गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रम बजेट र्नमािर्का क्रममा भएका टोि भेिाहरु, वडा एवम ् हवर्र्गि सर्मर्ि, 
हवर्भन्न बजेट सर्मर्िहरु, हवर्भन्न हवज्ञहरुको रार् सल्िाह, गाउँ कार्िपार्िकाका र्नर्िर्हरु आर्दिाई समेि 
ध्र्ानमा रािी िर्ार गररएको व्र्होरा अनरुोध गदिछु।  

अन्त्र्मा, 

र्स वाहर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ारीका िार्ग आ-आफ्नो क्षेरबाट सहर्ोग गनुि भएका सम्पूर्ि जनप्रर्िर्नर्ध, 
रािसेवक कमिचारी, हवर्भन्न राजनीर्िक दिका स्थानीर् नेितृ्व, समाजसेवी, वहुद्धजीहव, हवर्भन्न संघसंस्था, 
सहर्ोगी सभुेच्छुक एवम ्सम्परु्ि सत्र्विी गाउँपार्िका र्नवासी महानभुावप्रर्ि हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु। 
र्स गाउँपार्िकाको समहृद्ध र सेवामा िहटरहेका सबै कमिचारीहरुिाई धन्र्वाद र्दन चाहन्छु। साथै र्स नीर्ि 
िथा कार्िक्रमको परु्ि कार्ािन्वर्नबाट सत्र्विी गाउँपार्िकािाई सभ्र्, सनु्दर र समदृ्ध बनाउन हामी सबै 
एक भई अगार्ड बढ्ने हवश्वास व्र्क्त गदै मरेो सम्बोधनिाई र्हीीँ टुङ्गग्र्ाउँदछु। धन्र्वाद। 


