
सोच 

नेपालको नयााँ राज्य संरचनामा यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकालाई समनु्नत, समदृ्द र उत्कृष्ट स्थानीय 
तहको रुपमा स्थापपत गने दिर्घकालीन सोच रहेको छ। 

लक्ष्य 

आसथघक वर्घ २०७४/७५ को अन्तत्य सम्ममा ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाका गाउाँवासीहरुले प्रत्यक्ष 
पवकासको प्रत्याभसुत गनघ सक्ने लक्ष्य सलईएको छ। 

उद्दशे्य 

ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाका आम जनताले एक वर्घ सभत्र आफ्नो जीवनस्तरमा पररवतघन आई िैसनक 
जीवनयापनमा सहजता भएको महससु गनेछन। 

अपेक्षक्षत उपलब्धी 
आ.व. २०७४/७५ अन्तत्य सम्म िेहायको उपलब्धीहरु हाससल गनघ सपकने अपेक्षा राक्षिएको छ: 

 पराम्परागत कृपर् प्रणालीमा सधुार ल्याई कृर्क, यवुा, लक्षक्षत वगघ लाभाक्षन्तवत हनुे प्रकृतीका 
कायघक्रमहरु मार्घ त जीवनस्तर सधुाररएको हनुछे। प्रधानमन्तत्री कृपर् आधसुनपककरण आयोजना मार्घ त 
कृपर् के्षत्रमा पररवतघन महशसु भएको आभास दिलाउने कोक्षशस गररने छ। 

 ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको के्षत्रमा स्वास््य तथा क्षशक्षा के्षत्रमा िेक्षिएका कमी कमजोरीलाई सनवारण 
गिै गणुस्तरीय स्वास््य व्यवस्था तथा क्षशक्षाको व्यवस्था गररने छ। 

 क्रमागत रुपमा सडक सञ्जालहरुको पवस्तार गिै लैजाने तथा उपलब्ध सडकहरुको स्तरोन्नसत गिै 
गणुस्तररय र भरपिो यातायातको पहुाँच वृदद्द भएको हनुछे। 

 सावघक्षजसनक स्थलहरुमा र्ोहरमैला फ्याक्ने, ससुतघजन्तय पिाथघको प्रयोग गने, सभते्तलेिन गने र मापिण्ड 
पवपररतका प्लापष्टक झोला वा वातावरणमा प्रसतकुल असर पाने सामाग्रीको प्रयोग पणुघत: सनर्ेध भएको 
हनुेछ। 

 गाउाँपासलकाले सहरी योजना, वस्ती पवकास तथा भवन सनमाघण सम्बन्तधी आधारभतु मापिण्ड जारी गरी 
प्रभावकारी रुपमा कायघन्तवयन गरेको हनुेछ। 

 पयघटन प्रवद्दघनको लासग गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र रहेको सांस्कृसतक, धासमघक एवं पयघटपकय स्थलहरको 
पपहचान गरर त्यस्ता स्थलहरुको संरक्षण तथा सम्बद्दघनमा जोड दिईएको साथै यस गाउाँपासलका के्षत्र 
सभत्र रहेको प्रससद्द कंचनजङ्घा पहमाल र सलम्ब ुभार्ाका ससरीजङ्घा सलपीका सजघक तथा भार्ा पवद्वान 



ससरीजङ्घाको जन्तम स्थलका बारेमा प्रचार प्रसार गरर आन्ततररक तथा बाह्य पयघटन आगमनमा वदृ्दी 
गररएको हनुेछ।  

 जसडबपुटको भण्डार क्षेत्रको रुपमा क्षचसनने यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकामा जसडबपुटको संरक्षण, प्रबद्दघन 
तथा व्यवसापयक रुपमा पवस्तार गनघ पवर्यगत कायाघलयसाँग साझेिारमा आधाररत जसडबपुट िेतीलाई 
प्रोत्सापहत गिै जसडबपुट िेतीलाई आयआजघन तथा रोजगार प्रवद्दघनको रुपमा पवकास गरर 
गाउाँपासलकाको अथघतन्तत्रमा जसडबपुटले योगिान प-ुयाएको हनुेछ। 

 लर् ुतथा साना जलपवद्यतु आयोजनाहरुको संचालन तथा उत्पािनमा लगानी कताघहरुको सहयोग र 
सहकायघमा उजाघ लर् ुतथा साना जलपवद्यतु के्षत्रमा लगानीमैत्री वातावरण ससजघना भएको हनुेछ।  

 सावघजसनक प्रशासनलाई चसु्त, िरुस्त, पारिशी, जवार्िेपह र भ्रष्टाचार मकु्त बनाउन सावघजसनक 
सनुवुाई सयन्तत्रलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। 

 पवर्ि व्यवस्थापन पवुघ तयारी तथा प्रसतकायघ र पवपि पश्चातको व्यवस्थापन गने कायघलाई पवशेर् रुपले 
कायघन्तवयन गररएको हनुेछ। 

 गाउाँपासलकाबाट सम्पािन हनुे हरेक आयोजना तथा कायघक्रमहरुको सावघजसनक पररक्षण, सावघजसनक 
सनुवुाई, सामाक्षजक पररक्षण जस्ता कायघहरुबाट पारिशी एवं स्थानीय सशुासन कायम भएको हनुेछ। 

वापर्घक बजेट तथा कायघक्रम गिाघ अवलम्बन गररएको प्रमिु नीसत तथा आधारहरु: 

ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाले आ.व. २०७४/७५ बजेट तजुघमा गिाघ सलइएका मखु्य मखु्य नीसतहरु:- 

 नेपालको संपवधान जारी भएपसछ मलुकु संक्षर्यता कायघन्तवयन चरणको मध्यावसध समयमा आईपगु्िा 
ससरीजङ्घा गाउाँपासलको आसथघक वर्घ २०७४/७५ नीसत, कायघक्रम तथा बजेट पपहलोपटक यस 
गररमामय गाउाँसभामा प्रस्ततु गनघ पाउाँिा ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाले गौरवाक्षन्तवत महशसु गरेको छ।यस 
अवसरमा ससरीजङ्घा गाउाँपासलका नेपालको संर्ीय लोकताक्षन्तत्रक गणतन्तत्रका लासग नेपाली जनताले  
पटकपटक गिै आएको एसतहाससक जनआन्तिोलन, सशस्त्र आन्तिोलनका लगायतका आन्तिोलनहरुको 
स्मरण गिै लोकतन्तत्रको स्थापनाथघ शपहिहरुको त्याग र वसलिानलाई उच्च सम्मान गिघछ। 

 नेपालको संपवधान जारी भएसाँगै लोकताक्षन्तत्रक गणतन्तत्रात्मक शासन व्यवस्था, बहलुवाि, सामाक्षजक 
न्तयायसपहतको समानपुासतक, समावेशी प्रसतसनसधमलुक व्यवस्था, मौसलक असधकार, नागररक 
स्वतन्तत्रतता, धमघ सनरपेक्षता जस्ता महत्वपणुघ उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन।्संपवधानले अंसगकार 
गरेको पवपवधता वीचको एकता, सामाक्षजक सांस्कृसतक एक्यबद्दताले नेपालीको स्वासभमानलाई उाँचो 
बनाईरहाँिा यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकामा सबै प्रकारका भेिभावको अन्तत्य गरी आसथघक सम्बदृद्द, 
समानता र सामाक्षजक न्तयाय ससुनक्षच्शत गने आधारक्षशला िडा भएको छ। 



 पवगत २० वर्घ िेक्षि ररक्त स्थानीय तहको सनवाघचन भई जनप्रसतसनधीपवपहन अवस्थाको अन्तत्य भएको 
छ। अबका दिनहरुमा ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको स्थानीय सरकारले पवकट भौगोसलक अवक्षस्थतीमा 
रहेको यस गाउाँपासलकाका सवघसाधारण जनताले प्रत्यक्ष अनभुतु गने िालको योजना तजुघमा गने, 
स्थानीय योजना तजुघमा साथै कायाघन्तवयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, मागमा आधारी यस के्षत्रको 
मापट सहुााँउिो कायघक्रम तथा पवकास गसतपवधीहरु सञ्चालन गरी यस के्षत्रका जनताले चरम गररबी 
न्तयसुनकरण गने प्रमिु नीसत सलईएको छ। 

 ससरीजङ्घा गाउाँपासलका के्षत्रमा मखु्य र ग्रामीण सडक सञ्जालको वगीकरण गरी आधारमा न्तयनुतम 
आम नागररकको जीवन स्तर सधुार गने सडक सञ्जालको पवकास, पवस्तार र स्तरोन्नसत गररनेछ। 

 कृपर् के्षत्रलाई स्थानीय उत्पािनको प्रमिु के्षत्रको रुपमा पवकास गररनेछ। प्रमिु बालीहरुको 
उत्पािनमा आत्मसनभघर हनु े नीसत सलईनछे। ससंचाई, मलिाि, बीउ पवजनको उपलब्धतामा जोड 
दिईनेछ। पशजुन्तय उत्पािनका कायघक्रमलाई प्रोत्साहन दिईनेछ। आसथघक तथा सामाक्षजका रुपले 
पसछ परेका कृर्क केक्षन्तित कायघक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

 स्वच्छ िानेपानीमा नागररकको पहुाँच असभवृद्दी गररनेछ। प्राथसमकता प्राप्त िानेपानी आयोजना तथा 
कायघक्रम कायाघन्तवयनमा जोड दिईनछे। िानेपानीको उत्पािन, पवतरण तथा उपभोगमा स्थानीयवासी 
तथा िानेपानी उपभोक्ताहरुलाई क्षजम्मेवार बनाउाँिै लसगनेछ। 

 वातावरण तथा जलवाय ुमैत्री पवुाघधारको पवकासमा जोड दिइनेछ। वन के्षत्रको वैज्ञासनक एवं दिगो 
व्यवस्थापन गरी आसथघक रुपले महत्वपणुघ बनस्पसत तथा जसडबपुट प्रशोधनमा नीक्षज तथा सामिुापयक 
संस्थालाई सहभागी गराईनेछ। 

 क्षशक्षा र स्बास््य क्षेत्रमा हालसम्म भएको लगानीले स्वस््य, क्षशक्षीत र सभ्य नागररक उत्पािन 
भएको उपलब्धीलाई संस्थागत गरी गणुस्तररय क्षशक्षा र स्वास््य सेवाको व्यवस्था समलाईनेछ। क्षशक्षा 
तथा स्वास््य के्षत्रमा सञ्चासलत कायघक्रमहरुको प्रभावकारी कायाघन्तवयन गररनछे। 

 लैंसगत समानता, मपहला सशक्षक्तकरण, लैंसगक मलुप्रवाहीकरण र मपहला सहभासगता वृदद्द गने 
नीसतलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

 ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको स्थायी पवकासका लासग सञ्चारको पहुाँचलाई वदृद्द गने नेपाल सरकारको 
मातहतमा रहेको सञ्चार प्रपवधीलाई पवशरे् ग्राहयता दिई प्रथम प्राथसमकतामा गाउाँपासलकाको केन्तिलाई 
ईन्तटरनेट पहुाँच असभवदृद्द गररनेछ। 

 पयघटन के्षत्रलाई अथघतन्तत्रको आधारको रुपमा पवकास गररनेछ।कञ्चनजङ्घा पहमाल र पिमागघ, 
पवघतारोहण तथा साहससक यात्रा, पाथीभरा पैिल मागघ, ससरीजङ्घा मक्षन्तिर र गरु्ा, डााँडा गााँउ क्षशवालय 
मक्षन्तिर, पकरााँतेश्वर मक्षन्तिर (रापिय पवभतुी श्री र्ाल्गनुन्तिद्वारा होम होमािी गरेको स्थान), प्रभ ुथमु्का, 
काबेली निीमा संभापवत -याक्षफ्टङ तथा कायोपकङ, बारुले पोिरी, सलम्ब ु सङग्रहालय मांमिे, 



तातोपानी ( ससरीजङ्घाद्वारा स्नान गररइको), साना पाथीभराहरु, रााँके औिलढुङ्गा तावाटार, िपेु ढङ्गा 
आदि के्षत्रलाई प्राकृसतक आश्चयघ, आकर्घक गन्ततव्य पयघटपकय के्षत्रको रुपमा पवकास गिै लसगने छ। 

 वैज्ञासनक वस्ती पवकासमा जोड दििै बजारोन्तमोि वस्तीहरुको प्राकृसतक स्रोत, एसतहाससक, सामाक्षजक 
सांस्कृसतक पपहचान र आसथघक साम्यघको आधारमा गसतशील सहर सनमाघणको रापिय रणनीसतलाई 
अबलम्बन गररनेछ। 

 ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको सम्बदृद्दको लासग सावघजसनक, नीक्षज र सहकारी के्षत्रको भसुमकालाई 
प्रभावकारी बनाईनछे। 

 औधोसगक के्षत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीसतगत, काननुी, प्रशाससनक तथा आसथघक 
सधुारका लासग प्रयास गररनछे। 

 गाउाँपासलकाको पवक्षत्तय व्यवस्थापन क्षमता र जवार्िेपहता बढाईनछे।राजसनतीक नेततृ्व र 
कमघचारीको क्षमता असभवदृद्द गररनेछ।  

 ससंक्षचत के्षत्रको पपहचान गरर कृपर् योग्य भसुममा ससंचाई सेवा उपलब्ध गराउन ससंचाईका सम्भाव्य 
सबै प्रपवधी र प्रणालीको पवकास एवं व्यवस्थापन गनघ आवश्यक कायघक्रम तजुघमा गरर कायाघन्तवयन 
गररने छ। 

 उत्पािनमलुक रोजगारी अवसर ससजघना गरी यवुाहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउन कायघक्रमहरुको 
तजुघमा तथा कायाघन्तवयन गररनेछ। िेलकुि के्षत्रको पवकासका लासग नीसत तजुघमा गरी प्रभावकारी 
कायाघन्तवयन गररनेछ। 

 सावघजसनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सनष्पक्ष, पेशागत अनशुासन प्रसत प्रसतबद्दता, पारिशी, भ्रष्टाचारमकु्त, 
जनउत्तरिायी र सहभासगतामलुक बनाउाँिै लसगनेछ। 

 भ्रष्टाचार जन्तय पक्रयाकलाप प्रसत शनु्तय सहनशीलताको अवधारणा मार्घ त सशुासनमा टेवा प-ुयाउन े
छ। 

 मानव असधकारको सम्मान एवं सम्बद्दघन गिै मानव असधकारको प्रत्याभसुत गररन ेछ। 

 समग्र आसथघक, सामाक्षजक, पवुाघधार, सांस्कृसतक तथा न्तयापयक पवर्यहरुको पवकास गिै यस ससरीजङ्घा 
गाउाँपासलकालाई समनु्नत, समदृ्द, सबल र उत्कृष्ट स्थानीय तहको रुपमा स्थापपत गररनेछ। 

ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाले आ.व. २०७४/७५ बजेट तजुघमा गिाघ सलइएका मखु्य मखु्य आधारहरु :-  

 नेपालको संपवधानको अनसूुक्षच ८ र ९ मा उक्षल्लक्षित स्थानीय तहको एकल तथा साझा असधकारको 
सकु्षच। 

 नेपालको संपवधानमा उक्षल्लक्षित मौसलक हकहरु। 



 नेपाको संपवधान भाग ४ अन्ततगघतका राज्यका आसथघक, सामाक्षजक पवकास, प्राकृसतक स्रोतको उपयोग, 
वातावरण संरक्षण सम्बन्तधी नीसतहरु, धारा ५९ को आसथघक असधकार, भाग १९ को आसथघक 
कायघप्रणाली। 

 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संर्, प्रिेश र स्थानीय तहको कायघ पवस्ततृीकरणको प्रसतवेिन। 

 संर्ीय सरकारले अंसगकार गरेको आवसधक योजनाले सलएका नीसत तथा प्राथसमकताहरु। 

 संर्ीय सरकारले अबलम्बन गरेका आसथघक तथा पवत्तीय नीसतहरु।  

 नेपालले अन्ततरापिय जगतमा जनाएका प्रसतवधताताहरु। 

 स्थानीय शासन संचालन ऐन र सनयमावलीका प्रावधानहरु। 

 पवकासका समयामपयक मदु्दाहरु जस्तै सामाक्षजक संरक्षण, दिगो पवकास, जलवाय ुपररवतघन र पवपि 
व्यवस्थापन, िाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैपङ्गक सशक्तीकरण तथा समावेशी पवकास वालमैत्री स्थानीय 
शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, िलुा दिशामकु्त तथा पणुघ सरसर्ाइ, उजाघ संकट लगायतका 
अन्ततरसम्बक्षन्तधत पवर्यहरु। 

 ससरीजङ्घा गाउाँपासलकामा आवश्यक िेक्षिएका अन्तय पवर्यहरु। 

क्षते्रगत नीसत तथा आधारहरु: 

१) आसथघक पवकास सम्बन्तधी नीसत: 

क) कृपर् सम्बन्तधी नीसतिः 

कृपर् के्षत्रलाई आयमलुक तथा रोजगार मलुक के्षत्रको रुपमा पवकास गिै समहुमा आधाररत र्लरु्ल 
िेती, तरकारी िेती, तथा पशपुालनलाई प्रोत्सापहत गरर त्यसरी उत्पादित र्लरु्ल पश ु पंक्षी तथा 
तरकारीहरुको व्यबक्षस्थत बजार प्रबधघन गनघका लासग संकलन केन्ति सनमाघण गरी संचालनमा ल्याई कृपर् 
क्षेत्रलाई गाउाँपासलकाको आसथघक कृयाकलापसंग आबद्घ गररने छ । 

िेसतयोग्य जसमनलाइ बााँझो नराख्न,े धान उत्पािनमा जोड दिई िाधन्नमा आत्मसनभघर बन्न सर्ाउ प-ु
याउने नीसत सलइन ेछ । पवर्ासध मकु्त पाउाँपासलका र्ोर्णा गररने छ । एक वडा एक उत्पािन नीसत सलईन े
छ । 

ि) उधोग तथा वाक्षणज्य सम्बन्तधी नीसत: 

उधोग वाक्षणज्य संर्, सरोकारवाला सनकाय तथा संर् संस्थाहरुको सहकायघमा उधोग व्यवसाय 
नवीकरण तथा व्यवक्षस्थत गाउाँपासलका सनमाघणको लासग सम्पणुघ व्यापार व्यवसायहरुलाई करको िायरामा 



ल्याउने असभयान यसै चाल ुआ.व. बाट सरुु गररने छ । उक्त कायघ सरोकारवाला संर्-संस्थासंग सहकायघ र 
साझेिारीमा संचालन गररने छ । 

ग) पयघटन सम्बन्तधी नीसतिः 

पयघटन प्रबधघनको लासग गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र रहेका सााँस्कृसतक धासमघक एवं पयघटपकय स्थलहरुको  
पपहचान गरर त्यस्ता स्थलहरुको संरक्षण तथा संबधघनमा जोड दिइने छ । यस गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र रहेको  
पवश्वको तेश्रो पहम क्षशिर कञ्चनजंर्ा पहमाल अकै गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र पछघ भनी अनरग्ल प्रचार-प्रसार गरर  
अनसधकृत रुपमा भ्रम रै्लाइ रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गिै रापिय तथा अन्ततरापिय स्तरमा कञ्चनजंर्ा 
पहमाल ससररजङ्घा गाउाँपासलका वडा नं. ८, सापवकको याम्रू्दिन-९ मा पछघ भने्न यथाथघलाई जनस्तरबाटै 
यसको ससमांकन रेिांकन गने कायघलाइ उच्च प्राथसमकता दिइने छ । यसको लासग ससमा अवलोकन कायघको 
लासग पहल गररने छ । स्विेशी तथा पविेशी पयघटकहरुको लासग सहज, छटो यात्राको लासग कञ्चनजंर्ा 
आधार क्षशवीरसम्म जाने सडक सनमाघण कायघलाइ सतव्रता दिइने छ । साथै पयघटपकय स्थलको रुपमा पवकास 
गनघ त्यस के्षत्र सभत्र समिुायमा आधाररत होम-स्टे, िानेपानी, शौचालय, स्वास््य सेवालाई व्यवक्षस्थत गरिै् 
लसगने छ । िलुघभ वन्तयजन्तत ुहाबे्र (Red Panda) लगायत जीव जन्ततहुरुको व्यवक्षस्थत वास स्थानको प्रबन्तध 
समलाइ जैपवक संग्रहालय सनमाघण गने कायघको थालनी यसै आ.व. बाट गररन े छ । पयघटन सम्बक्षन्तध 
गरुुयोजना (Master Plan) सनमाघण गरर लाग ु गने सनि्भघमा यसै आ.व. २०७४/०७५ िेक्षि कायघ थालनी 
गररने  छ । 

यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको के्षत्रसाँग जोसडएको प्रससद्घ पाथीभरा िेवीको मक्षन्तिरसम्म जाने सडक साथै 
पयघटकीय स्थल सतम्बङु्ग पोिरी जाने सडक सनमाघणको सम्भाब्यता अध्ययन गरी धासमघक तथा पयघटपकय 
स्थलको रुपमा पवकास गररने छ ।तापेथोक—लेलेप हिैु याम्रू्दिन जोड्न मोटर बाटोको लासग उच्चस्तररय 
पहल गररने छ । 

र्) सहकारी तथा पवत्तीय संस्था सम्बन्तधी नीसतिः 

सहकारी तथा पवत्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापन तथा नयााँ सहकारी तथा पवत्तीय संस्था स्थापना गने 
कायघलाई प्राथसमकताका साथ अगाडी बढाईने सनती अबलम्बन गररने छ ।  

 

२) सामाक्षजक पवकास सम्बन्तधी नीसत : 

क) क्षशक्षा सम्बन्तधी नीसत: 



     सामिुापयक क्षशक्षण संस्थाहरुको भौसतक पवुाघधार जस्तै: िान ेपानी, िेलमैिान, शौचालय, पवद्यालय भवन 
लगायतका संरचना सनमाघण तथा व्यवस्थापपकय पक्षको सधुारमा जोड दिंिै आगामी शैक्षक्षक सत्र िेिी लाग ु
हनुे गरी सम्पूणघ सामिुापयक पवद्यालयहरुमा कक्षा १ बाट क्रमश: असनवायघ रुपमा अंग्रजेी माध्यमबाट अध्ययन 
अध्यापन गने व्यवस्था समलाईने छ । पवर्यगत क्षशक्षकलाई नसतजाको आधारमा परुस्कृत गने व्यवस्था 
समलाईन ेछ । प्रतये्क सामिुापयक पवद्यालयहरुमा पवद्याथी गनुासा पेपटका राख्न ेव्यवस्था समलाईनछे । साथै 
लक्षक्षत समहुका पवद्याथीहरुका लासग छात्रवृत्ती प्रिान गने व्यवस्था समलाईने छ । 

ि)  स्वास््य सम्बन्तधी नीसत 

यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र रहेको एक मात्र प्राथसमक स्वास््य केन्तिमा (Public Health 

Centre) अत्याधसुनक सपुवधा सम्पन्न सेवाहरु संचालनको लासग प्रवन्तध समलाईने छ । साथै प्रतये्क वडामा 
स्वास््य चौकी स्थापना तथा संचालनमा ल्याई स्वास््य सेवालाई जनताको पहुाँचसम्म प-ुयाउनका साथै ६÷६ 
मपहनामा सवै वडामा स्वास््य क्षशपवर संचालन गरी स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन ेप्रबन्तध समलाईने छ । 
गाउाँपासलका के्षत्र सभत्रका पवपन्न पररवार जेहेन्तिार पवद्याथीहरुलाई मेसडकल क्षशक्षा अध्ययनका लासग सर्ाउन े
व्यवस्था समलाईने छ ।प्राथसमक स्वास््य केन्तिको लासग  पवसभन्न संर्-संस्था एवं िातसंृस्थाहरुसाँगको 
सहकायघमा एम्बलेुन्तस प्राप्ती तथा व्यवस्था यसै आ.व. सभत्र समलाईने छ । 

ग) िानेपानी तथा सरसर्ाई सनती 

िानेपानीको समकु्षचत प्रबन्तधको लासग िानेपानी संकलन (Reserve Tank) सनमाघण गररने तथा 
जनसंख्याको चापलाई मध्य नजर गिै अरु थप नयााँ िानेपानीका महुानहरुलाई पपहचान गरी जनताको 
नैससगघक असधकारको रुपमा रहेको स्वच्छ िानेपानी पपउन पाउने असधकारलाई ससुनक्षश्चत गररन ेछ साथै एक 
र्र एक धाराको नीसत लाग ुगररने व्यवस्था समलाईने छ । 

३) संस्कृती प्रबद्दघन सम्बन्तधी नीसत 

जातीय तथा सांस्कृतीक पववीधता यस ससररजङ्गा गाउाँपासलकाको अत्यन्तत सनु्तिर पक्ष हो भने्न पवर्य 
द्पवपवधा नरहेको सन्तिभघमा जातीय  तथा सांस्कृतीक पववीधताको संरक्षण र पवकासको लासग समकु्षचत व्यवस्था 
समलाईन ेछ । 

४) लैपङ्गक समानता तथा सामाक्षजक समावेशीकरण सम्बन्तधी नीसत 

मपहला, वालवासलका, आदिवासी जनजाती, जेष्ठ-नागररक, िसलत तथा पवपन्न वगघलाई लैपङ्गक समानता 
तथा समावेशीकरण, लक्षक्षत वगघको सशक्षक्तकरण, आयआजघन, गररवी न्तयूसनकरण, रोजगारी प्रबधघन जस्ता 



कायघक्रमहरुलाई पवशरे् प्राथसमकताका साथ अगाडी बढाईने छ ।यस गाउाँपासलका सभत्रका यवुाहरुलाई 
रोजगारी सजृना गनघ र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था समलाईएको छ । राज्यले सम्मान 
गनघ भनी  तोकीएको लक्षक्षत समहु र समिुाय (अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, एकल मपहला आिी) लाई राज्यद्वारा 
जारी गररन ेपररचय पत्र र्रिैलो कायघक्रम मार्घ त र्रर्रमा गएर पवतरण गररने प्रबन्तध समलाउनका साथै जेष्ठ 
नागररकहरुलाई सामाक्षजक सरुक्षा भत्ता र्रर्रमा नै गएर पवतरण गने कायघको व्यवस्था समलाईने छ । 

मपहला सशक्षक्तकरण, असहाय, अशक्त, गररब, सनमिुा, पवरामीलाई सवल सक्षम बनाउने साथै आय 
आजघनको िायरा समेत बढाउने ससपमलुक तासलम, गोष्ठी, योजना लाग ुगनघ यो आ.व. ०७४/०७५ का लासग 
रु. २५ लाि पवसनयोजन गररएको छ । 

५) प्रकोप तथा पवपि व्यवस्थापन सम्बन्तधी नीसत: 

पवपि व्यवस्थापन, प्राकृतीक प्रकोप राहत उधताारको लासग कोर् िडा गररने छ । 

६)  पूवाघधार पवकास सम्बन्तधी नीसत: 

क) सडक तथा पलु सम्बन्तधी नीसत: 

पवकासको पपहलो पवुाघधार भनेको सडक सन्तजाल नै हो भने्न कुरालाई मनन गिै यस गाउाँपासलका 
सभत्रको ८ वडाहरु मध्ये ४ वटा वडाहरुमा मात्र सडक सन्तजालले छुन सकेको पवद्यमान अवस्थामा यसै 
आ.व. बाट नै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी अन्तय वडाहरुमा समेत सडकको पहुाँच क्रमागत रुपमा    
प-ुयाउन ेनीसत सलईनेछ । यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको के्षत्रसभत्र परन्े असत नै महत्वपणुघ र्ावािोला-ससकैचा 
मोटरेवल पलु, काबेली-तावा मोटरेवल पलु सनमाघण गनघको लासग केक्षन्तिय सरकारको नेततृ्वमा ती आयोजनाहरु 
सम्पन्न गनघ आवश्यक पहल गररने छ ।   

यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको गरुुयोजना (Master Plan) सनमाघण गनघका लासग यपह चाल ुआ.व. बाट 
प्रकृया सरुुगरी पणुघता दिनको लासग प्राथसमकताका साथ असधकतम प्रयास गररने छ । 

७) ससंचाई सम्बन्तधी नीसत:  

ससररजङ्घा गाउाँपासलका अन्न बाली, नगिेबाली, तरकारी िेती, र्लरु्ल िेती तथा जैपवक पवपवधताको 
प्रचरु सम्भावना बोकेको के्षत्र हो भने्न पवर्य सवघपवदितै छ ।यसै कुरालाई ध्यानमा राख्िै प्रत्येक वालीलाई 
ससंचाई आश्यक पने हुाँिा व्यवसापयक िेतीलाई प्राथसमकताका आधारमा आवश्यक ससंचाई सपुवधाको प्रवन्तध 
समलाइने छ । 



८) भवन तथा  शहरी  पवकास सम्बन्तधी नीसत: 

  यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको आफ्नै कायाघलय भवन नभएको अवस्थामा आवश्यक सन:शलु्क जग्गा प्राप्तीको 
प्रकृया असभयानकै रुपमा अगासड बढाईन े साथै जग्गा प्राप्ती भएको अवस्थामा भवन सनमाघणको प्रकृया यसै 
आ.व. िेक्षि प्रारम्भ गररन ेकायघको लासग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररएको छ । वडा कायाघलय भवनको 
हकमा पसन यपह व्यवस्था समलाइने छ । 

सामिुापयक पवद्यालय भवन, वृधतााश्रम, बालक्षशक्षण केन्ति भवन जस्ता भवन सनमाघण कायघलाई 
आवश्यकताको पपहचान गरर सोपह आधारमा सनमाघण कायघलाइ अगासड बढाइने साथै यस्ता कायघलाई आवश्यक 
पने बजेटको समेत व्यवस्था समलाइने छ । 

९) उजाघ ,लर् ुतथा साना जल पवद्यतु सम्बन्तधी नीसत: 

उजाघ लर् ुतथा साना जल सबद्यतु आयोजनाहरुको संचालन र उत्पािनमा लगानी कताघहरुको सहयोग 
र सहकायघमा उजाघ लर् ुतथा साना जलपवद्यतु के्षत्रमा लगानी मैत्री वतावरण सजृना गने सनती अवलम्बन गररन े
छ । 

१०) सञ्चार सम्बनध्ी नीसत: 

राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकाररता एवं संचार के्षत्रको गणुस्तररयता पवश्वससनयता  एवं 
प्रभावकाररता असभवपृधताका लासग सम्बन्तधीत के्षत्रसंग आवश्यक समन्तवय र सहकायघ गरर पवशेर् कायघक्रमहरु 
संचालनमा ल्याइने छ । 

यस ससररजङ्घा गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र आकं्षशक मोबाइल सेवा भएको अवस्थामा नयााँ टावर स्थापनाका 
साथै वडा नं ७ मा रहेको टावरको स्तरोन्नती गरर इन्तटरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समलाइने छ । 

११) वातावरण तथा सबपि व्यवस्थापन सम्बन्तधी नीसत: 

क) वन तथा  भ–ूसंरक्षण सम्बन्तधी नीसत: 

वन तथा भ–ूसंरक्षण कायाघलयसाँगको सहकायघमा वन पवनास सनयन्तत्रण, बाढी पपहरो रोकथामका लासग 
आवश्यकताका आधारमा कयघक्रमहरु तयार गरर प्रभावकारी कायघन्तवयनमा जोड दिइने साथै वृक्षारोपणलाई 
प्रोत्साहन गनघ सन:शलु्क पवरुवा पवतरण गने व्यवस्था गनघको लासग सनजी तथा सहकारी स्तरबाटै नसघरीहरु 
सञ्चालनमा ल्याई सनजी तथा सामिुापयक वन पवकास र वन क्षेत्र पवस्तारका लासग कायघक्रमहरु तय गरर 
असभयानकै रुपमा सञ्चालन गररने  छ ।  



जसडबटुीको भण्डारको रुपमा क्षचसनने ताप्लेजङु्ग क्षजल्लाको ससररजङ्घा गाउाँपासलकामा जसडवटुीको प्रचरु 
सम्भावना रहेको के्षत्र भएको हाँिा समहुमा आधाररत जसडबटुी िेतीलाई प्रोत्सापहत गिै जसडबटुी िेतीलाई आय 
आजघन तथा रोजगार प्रबघधतानको माध्यमको रुपमा पवकास गरर गाउाँपासलका के्षत्रको अथघतन्तत्रसंग आबधता गिै 
लसगने  छ । 

ससररजङ्घा गाउाँपासलका भ–ूक्षय बाढी पपहरोको अत्यन्तत जोक्षिम यकु्त के्षत्र भएको हुाँिा भ–ूसंरक्षण 
सम्बन्तधी कायघलयहरुसाँगको सहकायघ र समन्तवयमा आवश्यक कायघक्रम तजुघमा गरी लाग ुगिै लसगने छ, साथै 
समकु्षचत व्यवस्थापनको लासग आवश्यक प्रकृया अगासड बढाईने छ ।बायो इक्षन्तजसनयरीङ्गको आधारमा सडक 
िने्न नीसत अवलम्बन गररने छ ।  

ि) वातावरण संरक्षण सम्बन्तधी नीसत:  

पवश्वब्यपी समस्याको रुपमा बढ्िै गएको वातावरण प्रिरु्ण र जलबाय ुपररवतघन जस्ता समस्याहरुबाट 
यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलका पसन अछुतो रहन सकेको छैन ्।तसथघ यस गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र रहेका जलधार 
क्षेत्रको संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा जलबाय ुपररवतघनबाट आउन सक्न ेसमस्या समाधानका लासग समकु्षचत 
कायघक्रमहरु तयार गरर सञ्चालनमा ल्याउने नीसत अवलम्बन गररने छ । गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र पवर्ाधी प्रयोग 
गरन्े र करेन्तट प्रवाह गरर माछा माने कायघलाई िण्ड, सजायको िायरामा ल्याउिै यस्ता कायघहरुलाई 
पणुघरुपमा बन्तिेज गररन ेनीसत सलइने छ । साथै चोरी, ससकारी र सनकासी जस्ता कायघलाई समेत सनस्तेज पाने 
सनती सलइने छ । 

१२) संस्थागत पवकास तथा सेवा प्रवाह सम्बन्तधी नीसत: 

सेवा प्रिायक कायाघलय तथा संस्थामा आवश्यक पने मानव संसाधनको उक्षचत व्यवस्थापनको लासग 
तालीम, गोष्ठी तथा संस्थागत क्षमता पवकासको लासग आवश्यक योजना बनाई कायाघन्तवयनमा ल्याइने छ । 
साथै त्यसरी सेवा संस्थागत प्रवाह गने कायघको लासग आवश्यक संरचना र पबुाघधार सनमाघण गिै लसगने नीसत 
अवलम्बन गररने छ । 

सेवा प्रवाहको गणुस्तर प्रबद्दघनको लासग प्रष्ट बकु्षझन े गरर सेवाग्रापहले िेख्न े स्थानमा नागररक वडा 
पत्रको व्यवस्था, बोडघ पप्रन्तट राख्न ेव्यवस्था समलाइनेछ भने सेवाको पारिशीता र पवश्वससनयताको लासग टोकन 
प्रणाली लाग ु गने, सचुकांकको आधारमा सेवा पर्वाहको मापिण्डहरु सनधाघरण गरर लाग ु गने व्यवस्था 
कायघन्तवयनमा ल्याईने छ । 

पवद्यतुीय शासन (E-Governance) लाई कायाघन्तवयनमा ल्याउन पवशेर् प्राथसमकतामा साथ यस 
गाउाँपासलकाको क्षेत्रलाई पवकास गने नीसत अवलम्बन गररने छ । 



१३) पवत्तीय व्यवस्थापन र स-ुशासन सम्बन्तधी नीसत: 

क) पवत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्तधी नीसत: 

यस ससरीजङ्घा गाउाँपासलकाको आसथघक पवकासको लासग पवसभन्न स्रोतबाट प्राप्त हनुे श्रोत साधनको 
समकु्षचत व्यवस्थापनको महत्वपूणघ पाटोको रुपमा रहेको लेिाङ्कन प्रणालीलाई व्यवक्षस्थत र पारिशी तलु्याउने 
तथा राजश्व पररचालन नगर पवकासको लासग श्रोत संकलनको प्रमिु माध्यम भएकोले राजश्वका िरहरुलाई 
जनमानस अनकुुल सहसुलयत हनुे गरर सनधाघरण गने साथै करहरुको िायरालाई र्रापकलो पाररन ेछ। राजश्व  
पररचालनलाई प्रभावकारी तलु्याईने, पवत्तीय अनशुासनलाई कडाईका साथ पालना गररने, साथै पवत्तीय 
अनसुन्तधान कायघलाई अंसगकार गरी पवत्तीय जोिीम न्तयूसनकरण गने कायघहरु समेत पवशेर् प्राथसमकताका साथ 
अगाडी बढाईने छ । 

ि)  पवत्तीय सशुासन सम्बन्तधी नीसत: 

जनताले सतरेको करबाट उठेको राजश्व जनताकै लासग िचघ गररिा पारिशीता कायम राख्न े र 
प्रभावकारी रुपमा गररन ुपछघ भने्न मान्तयतालाई अंसगकार गनघ सावघजसनक सनुवुाई, सामाक्षजक पररक्षण, आन्ततररक 
लेिा पररक्षण र संभापवत बेरुजकुो र्र्छ्योट गने जस्ता कायघहरुलाई प्राथसमकतामा रािी कायाघन्तवयनमा ल्याईन े
छ भन े नीसतगत सशुासन प्रबद्दघनका लासग प्रत्येक पवत्तीय कृयाकलापहरु लगायत गाउाँपासलकाका सबै 
गसतपवधीहरुलाई प्रभावकारी माध्यमहरु जस्तै: पत्र पसत्रका, स्थानीय रेसडयो, टेसलसभजन, वेबसाईट लगायतका 
माध्यमहरुको प्रयोग गरर जनतालाई स–ुसकु्षचत हनुे व्यवस्था समलाईनछे ।यस गाउाँपासलका के्षत्र सभत्र संचलन 
गररने भौसतक पवुाघधर एवं पवकास सनमाघण लगायतको कृयाकलाप र लक्षक्षत कायघक्रमहरु संचालन तथा 
व्यवस्थापन गनघका लासग स्थासनय सनमाघण व्यवसायी तथा संर्-संस्थालाई प्राथसमकता दिने  नीसत अवलम्बन 
गररने छ । 


