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मेरिङदेन गाउँपालिकाको आगामी आव ०७६/०७७ को बालषिक लनलि िथा कार्िक्रम 

 बक्तव्र् 

दशे लामो समर्सम्मको शार्तिपरू्ि िथा सशस्त र नातिकर्िक-सामार्तक आतदोलिको फलस्तवरुप संघीर् शासि 

प्रर्ालीको तगमा टेकेन ऐर्िहार्सक अर्वकास न पछौटेपिको श्रङ्ृखलाबाट उतमरु्ि पाउिे आशाका साथ समरृ्ि 

िथा समतुिर्िको समजु्वल गतिव्र्िफि को प्रस्तथाि र्बतदमुा उर्िएको छ । मलुकु आतको अवस्तथासम्म आइपगु्िु 

ििेको सम्परू्ि तििाको परनविििप्रर्िको िीव्र मोह िथा व्र्ग्र आकुलिाको साथक दशेको शासि प्रर्ालीमक कार्ापलट 

ल्र्ाउिे गनी आफ्िो अमलू्र् तीवि दाउमा नाख्िे एव ंउत्सगि गिे सम्परू्ि ज्ञाि/अज्ञाि सहीदहरु न अतर् र्ोिाहरुको 

उच्च त्र्ाग न संघषिको प्रर्िफल हो । त्र्सकले  मरेनङदिे गाउपपार्लका वहापहरु प्रर्ि उच्च सम्माि प्रकट गददै  हार्दिक 

िमि गिि चाहतछ ।  

िेपालको संर्वधािले अरं्गकान गनेको नाष्ट्र िथा नाज्र् र्िमािर्को मागिमा मरेनङदिे गाउपपार्लकाले अग्रगामी कदमहरु 

र्िनतिन रुपमा चलार्मि पाि ेप्रर्िवद्दिालाई आत्मसाि गददै  स्तथािीर् सनकानको प्रत्र्ाििू तिस्तिनमाझ परु् र्ाउिे 

कार्िको आनम्ि गनेको छ । अबको समर्मा सबल  सक्षम न प्रिावकानी स्तथािीर् िहको अवधानर्ालाई साथिकिा 

प्रदाि गिि आफ्िो ठाउप आफैं  बिाऊ ित िे मलुमतरलाई समेि रदयदर्ङ्गम गददै  गाउपपार्लकाले िीर्ि िथा कार्िक्रम 

प्रस्तििु गनेको छ । 

र्वर्ित ि र्वषर्गि सर्मर्िहरुको प्रर्िवदेि  नातस्तव पनामशि सर्मर्िको प्रर्िवदेि  श्रोि अिमुाि िथा बतटे सीमा 

र्िधािनर् सर्मर्िको प्रर्िवदेि िर्ान पािे क्रममा र्िनतिन बहस  छलफल  अध्र्र्ि  अिसुतधाि  पक्ष प्रिाव  

र्वश् लेषर्  संश् लेषर् लगार्िका कार्िमा अहोनार आफ्िो समर् र्दिहुनिे र्वषर् र्वशेषज्ञहरु  नार् पनामशिदािाहरु 

सर्हि सम्परू्ि सर्मर्िमा नहिहुनिे संर्ोतक एव ंसदस्तर्हरुको साधिाबाट र्स घडीमा बतटे ितुिमा सर्मर्िले मरेनङदिे 

गाउपपार्लकाको धनािल सापेक्ष िीर्ि  कार्िक्रम िथा बार्षिक बतटे र्स गरनमामर् सिामा पेश गिि सफल िएको छ 

। र्स वषिको वार्षिक िीर्ि  कार्िक्रम िथा बतटेले हनसम्िव िेपाल सनकानको नार्ष्ट्रर् िीर्ि  िेपालले अतिनार्ष्ट्रर् 

तगिमा तिाएका प्रर्िवद्दिाहरु  र्दगो र्वकास लक्ष्र्हरु  अदालिबाट प्रर्िपार्दि तर्ार्र्क िर्तनहरु  िेपाल 

सनकानले आवर्धक र्ोतिाले िर् गनेको आधानर्शलाहरु  िेपालको संर्वधािले र्दएको मागिर्चरहरु  एक् काइस  

शिाब्दीका र्गुसापेक्ष मार्मलाहरु समिेलाई समट्ेिे प्रर्ास िएको छ । िसथि र्स िीर्ि  कार्िक्रम िथा बतटेले 

मरेनदिे गाउपपार्लकाको बहनआर्ार्मक मार्मलाहरुलाई शिप्रर्िशि समट्ेि सफल िएको छ ित िे कुनामा र्वश् वस्ति 

नहकेो छु । 

 

समतु िि न समिृ गाउपपार्लकाको र्िमािर्को लार्ग सबक र्वचानधानाका र्िवािर्चि तिप्रर्िर्िर्धहरु  र्वकास साझदेान 

िथा सनोकानवालाहरु  स्तथािीर् वरु्िर्तवीहरु  पेशाकमी  िागरनक समात  दबाब समहू  र्शक्षकवगि  र्वद्याथीहरु  

सञ् चानकमीहरु  सनकानी  गकनसनकानी िथा अतिनािर्ष्ट्रर् गकनसनकानी संस्तथाहरु  दाि ृ र्िकार्हरु  अतिनािर्ष्ट्रर् संघ 

संगठिहरु  श्रर्मक वगि  व्र्वसार्ी  तिसमदूार्हरु एउटक िन र्वशाल पषृ्ठिरू्ममा उर्ििकुो अको सवोत्तमम र्वकल्प 



छकि । हालसम्म हामीले गनेको िसथि “मेरिङदेनको पलिचान, समृद्धीको पलिचान” ितिे मलू िानालाई साथिकिा 

प्रदाि गिि र्स मरेनङदिे गाउपपार्लकाले िर् गनेको वार्षिक िीर्ि  कार्िक्रम िथा बतटे कार्ाितवर्िको लार्ग सबकको 

आ-आफ्िक ठाउपबाट सदप््रर्ासको अपेक्षा नाखकेो छु । 

सभाअध्र्क्ष ज्रू्  

अव म आगामी आर्थिक बषिमा मरेनङदिे गाउपपार्लकाले अड्ंर्गकान गिे मखु्र् मखु्र् िीर्ि िथा कार्िक्रमहरुलाई 

र्स गरनमामर् सिामा समक्ष पेश गिे अिमुर्ि चाहतछु । 
 पूवािधाि लवकास सम्बन्धी नीलि- 

१. उच्च प्रर्िफल र्िु  ठूला एव ंआर्थिक सामार्तक दृर्िकोर्ले महत्वपरू्ि पवूािधानमा प्राथर्मकिाका साथ लगािी 

केर्तिि गरनिेछ ।  

२. मरेनङदिे सडक सञ्तालमा तोर्डिे सम्परू्ि सडकहरुको के्षरार्धकान िथा स्तट्र्ाडरडडि चौडाइ र्िधािनर् गनी 

कार्ाितवर्ि गरनिेछ । गाउपपार्लकाका सबक वडालाई सडक सञ्तालमा तोडी बारदयक मर्हिा र्ािार्ािको पहनच 

परु्ािउिका लार्ग िर्ाप सडक र्िमािर्का साथसाथक सडक स्तिनोतिर्िलाई प्राथर्मकिाका साथ कार्ाितवर्ि गिे िीर्ि 

र्लईिेछ ।  

३. गाउपसिाबाट स्तवीकृि िएको पुवािधान िफि का कार्िक्रमहरुलाई समर्मा िक सम्पति गििका लार्ग कार्िर्ोतिा बिाई 

कार्ाितवर्ि गरनिेछ । 

४. स्तथािीर् स्रोि साधिको अर्धकिम उपर्ोग गददै  अर्धकिम तिसहिार्गिा तट्ुिे र्ोतिा िथा कार्िक्रमलाई 

प्राथर्मकिा र्दिे िीर्ि र्लईिेछ । आगामी आर्थिक बषिमा हवेी इर्क्वपमतेट प्रर्ोग गरनिे िौर्िक पवुािधानका 

र्ोतिाहरु उपिोिा सर्मर्िहरुबाट सञ्चालि गदाि १० प्रर्िसि िगद लागि तिसहिार्गिा अर्िवार्ि गरनएको छ 

ििे अतर् र्ोतिाहरुको हकमा १५ प्रर्िसि ति श्रमदाि तटुाउिे िीर्ि अवलम्बि गरनिेछ । 

५. उपिोिा सर्मर्िहरुलाई र्ोतिा िथा कार्िक्रम सञ्चालिमा सहतिा ल्र्ाउिका पापचलाख ितदा मार्थका 

र्ोतिाहरु सञ्चालि गििका लार्ग र्िर्मािसुान पेश्की उपलब्ध गनाउिे िीर्ि अलवम्बि गरनिे छ । 

स्वास् र् सम्बन्धी नीलि 

६. गाउपपार्लका के्षरर्िरका सािो उमनेका बालबार्लका  अपाङ्गिा िएका व्र्र्ि  अशि एवं ज्र्ेष्ठ िागरनकहरुलाई 

लर्क्षि गनी ‘घि नै अस्पिाि : घिमै डाक्टि’ ितिे िानाका साथ प्रत्र्ेक घनमा समर्-समर्मा घमु्िी स्तवास्त्र् 

र्शर्वन सञ्चालि गिे िीर्ि र्लइिेछ । ७० बषिितदा मार्थका ज्र्ेष्ठ िागरनकहरुलाई सामार्तक सनुक्षा ित्ता र्विनर् 

गदाि आधानििू  स्तवास्त्र् परनक्षर् िथा औषधोपचान गरनिे र्िर्ि र्लइिेछ । 

७. गििविी िथा सिुौलो हतान र्दिको मापदडरड र्िर पिे न्रू्निम पोषण भत्ता प्रदाि गिे िीर्ि र्लइिकुा साथक स्तवास्त्र् 

संस्तथाहरुमा आमा िथा बच्चाको र्िर्र्मि स्तवास्त्र् पनीक्षर्को व्र्वस्तथा र्मलाइिेछ । िेपाल सनकानद्वाना स्तवीकृि 

बहनके्षरीर् पोषर् कार्िक्रम कार्ाितवर्ि गददै  लर्गिेछ । संस्तथागि प्रसरु्ि सेवालाई प्रिावकानी बिाउि ZERO 

HOME DELIVERY को र्िर्िलाई र्स बषि पर्ि र्िनतिनिा र्दइिेछ । 



८. गाउपपार्लकाको केतिमा १५ शकय्र्ाको अस्तपिाल र्िमािर्को लार्ग आवश्र्क पहल गरनिेछ । सो व्र्वस्तथा 

िहनततलेसम्म गाउपपार्लकाको केतिमा नहकेो स्तवास्त्र् संस्तथामा सरु्वधासम्पति प्रर्ोगशाला (Laboratory) 

स्तथापिाको लार्ग िदारुकिा दखेाइिेछ । 

९. मर्हला स्तवास्त्र् स्तवर्मसेर्वकाहरुको लार्ग क्षमिा र्वकास िथा प्रोत्साहिका लार्ग र्वशेष व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

तसका लार्ग मर्हला स्तवास्त्र् स्तवर्मसेर्वका खाता िथा सञ्चान खचिको लार्ग प्रर्ि वकठक रु ५०० का दनले प्रदाि 

गरनिे कार्िक्रमलाई र्िनतिनिा र्दइिेछ । 

१०. लिक्षा सम्बन्धी नीलििरु- 

११. अतिर्क्रि र्ा िथा छलफल लगार्िका र्क्रर्ाकलापलाई आगामी आर्थिक वषिदरे्ख सञ्चालि गरनिेछ साथक 

लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि अध्र्क्ष, लिक्षक िथा लवद्याथथीहिरुिा  िैलक्षक अर्िमरु्खकनर् कार्िक्रमहरु 

सञ्चालि गरनिेछ ।  

१२. असहार् टुहननो बालबार्लकाहरुलाई र्वद्यालर्को पहनपचमा पुर् र्ाई र्वद्यालर् ििािदन सिप्रर्िि परु् र्ाउिका लार्ग 

र्वशेष शकर्क्षक प्रोत्साहि कार्िक्रम सञ्चालि प्रर्िव्र्र्ि मार्सक रु ५०० को व्र्वस्तथा गरनएको छ । 

१३. सबक र्वद्यालर्हरुलाई बालमकरी र्वद्यालर् बिाउिका आवस्तर्क पवूािधान र्िमािर् िथा शकर्क्षक गर्िर्वधीहरु 

सञ्चालि गििका लार्ग आवस्तर्क व्र्वस्तथा र्मलाईिेछ ।  

१४. गाउपपार्लका क्षेर र्िरका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा अर्िवार्ि अर्िरनि र्क्रर्ाकलाप सञ्चालि गिुिपिे व्र्वस्तथा 

र्मलाईिेछ । 

१५. गाउपपार्लका क्षेरर्िरका र्वद्यालर्हरुको र्वद्यालर्हरुको गर्िर्वर्धहरुमा एकरुपिा ल्र्ाउिका लार्ग शकर्क्षक 

क्र्ालेतडन िर्ान गनी सोही बमोर्तमको कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिे साथक गरु्स्तिनीर् र्शक्षाका लार्ग परनक्षा 

प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्तथि बिाई गाउपपार्लका स्तिनीर् परनक्षा सञ्चालि गरनिेछ ।  

१६. उमने पगुकेा सबक बालबार्लकाहरुलाई अर्िवार्ि रुपमा र्वद्यालर् ििाि गनाउिे न र्वद्याथीहरुको कक्षा छाड्िे दनलाई 

शतुर् बिाउिका लार्ग र्वशषे कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । चाल ुआर्थिक बषिमा वडा िं. १ र्थङलाबकुो श्री 

किका आधानििू र्वद्यालर्मा लदवा खाजा कार्िक्रमसञ्चालि गरनिेछ । 

१७. शकर्क्षक र्वकासका लार्ग गाउपपार्लका र्िरका सम्परू्ि सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दनबतदीको पिुनावलोकि 

गनिेछ । र्वद्याथीको आधानमा र्शक्षक दनवतदी कार्म गरनिे िीर्िलाई कडाईका साथ लाग ुगरनिेछ । कम दनबतदी 

िएका र्वध्र्ालर्हरुमा र्िर्त र्शक्षकहरुको व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

१८. स्तथािीर् स्तिनमक दक्ष प्रार्वर्धक तिशर्ि उत्पादि गििका लार्ग श्री र्रिवुि माध्र्र्मक र्वद्यालर्मा प्रार्वर्धक िथा 

व्र्वसार्र्क र्शक्षालर् स्तथापिा गरनिेछ ।  

१९. स्तथािीर् िाषा िथा संस्तकृर्िको संवििि न र्सकाइमा Mother Tongue को महत्वलाई मध्र्ितन गददै  स्तथािीर् 

मािृभाषाको पढाइलाई पर्ि प्रोत्साहि गिि आवश्र्क व्र्वस्तथा गरनिे छ ।  

२०. गि बषि दरे्खकक  िमिूा र्वद्यालर् बिाउिे कार्िक्रमलाई र्िनतिनिा प्रदाि गरनिेछ । 



रु्वा िथा खेिकुद सम्बन्धी नीलि- 

२१. खले क्षेरको र्वकासका लार्ग खलेाडी छिौट िथा प्रर्शक्षर् कार्िक्रमलाई प्रिावकानी बिाउि मेरिङदेन 

गाउँपालिका अध्र्क्ष िलनङ कप प्रर्िर्ोर्गिालाई र्िनतिनिा र्दइिेछ । 

२२. ‘रु्वाका िालग खेिकुद, िाष्ट्रका िालग खेिकुद ि स्वास् र्का िालग खेिकुद’ ितिे मलू िानाका साथ 

प्रत्र्ेक वडामा खेलकुद सम्बतधी िौर्िक पवूािधान र्िमािर्का अर्िरनि खलेकुद कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

२३. गाउपपार्लका स्तिनीर् खेलकुद र्वकास सर्मर्ि गठि गरनिेछ । 

कृलष सम्बन्धी नीलि- 

२४. कृषकहरुको घनमक गई समस्तर्ा बझु्ि िथा बतान व्र्वस्तथापि गिि ‘घिघिमा जे.लट.ए. कार्िक्रम सञ्चालि गरनिेछ ।  

२५. िनकानीमा आत्मर्िििन बिाउिका लार्ग गाउपपार्लकाको कृषकहरुलाई र्िर्िि प्रर्िशिमा अिदुाि र्दि  "एक घन 

एक कनेसावानी कार्िक्रम" लाई र्िनतिनिा र्दईिेछ ।  

२६. कृर्ष पकेट, ब्लक, तोिनग श न सपुनतोिको अवधानर्ालाई व्र्वहारनक रुपमक कार्ाितवर्ि गििका मरेनङदिे 

गाउपपार्लकाको १ िं. वडालाई अलकची न अर्म्लसो, २ िं. वडालाई टमाटन, र्लर्च न र्कर्व , ३ िं. वडालाई कफी न 

कागर्ि, ४ िं. वडालाई सतुिला न अकबने खोसाििी ५ ि.ं वडालाई र्कर्व न सतुिला, ६ िं. वडालाई आल ुन मकक को 

कृर्ष पकेट के्षरको रुपमा घोषर्ा गनी िोर्कएको कृर्ष उपत उत्पादिका लार्ग गाउपपार्लकाबाट ५० प्रर्िसिसम्म 

अिदुािको व्र्वस्तथा र्मलाईिेछ । 

२७. गाउपपार्लका र्िरका उत्कृि कृषक िथा उद्यमी छिौट गनी पनुस्तकान प्रदाि गरन उत्प्रेरनि गिे िीर्ि क्रमशः कार्ाितवर्ि 

गरनपदक तािेछ । गाउपपार्लका के्षरमा कृर्ष उत्पादिलाई व्र्वसार्र्कनर् गििका लार्ग "अतिन र्तल्ला अगवुा कृषक 

अवलोकि भ्रमर्" कार्िक्रम सञ्चालि गरनिेछ ।  

२८. िनकानीततर् खिेीको लार्ग र्सपचाईको सरु्वधा गिि सम्िव िएसम्म पक्की पोखनी वा कम्िीमा प्लार्िक पोखनी 

बिाउिे िीर्ि र्लइिेछ । सुख्खा ठाउपमा िनकानी िथा फलफूल खिेीलाई प्रवििि गिि थोपा र्सपचाई प्रर्ाली अवलम्बि 

गरनपदक तािेछ ।  

२९. गाउपपार्लकामा उत्पार्दि कृर्षततर् उत्पादि संकलिका लार्ग ‘कृलष उपज संकिन केन्र” स्तथापिा गनी सो को 

व्र्वस्तथापिका लार्ग स्तथािीर् कृर्ष सहकानीहरुलाई र्तम्मेवानी र्दइिेछ । 

३०. व्र्वसार्र्क फलफुल िथा बोटर्वरुवा तर्डबटुीको प्रवदिि गििका लार्ग वडा िं. ६ मा िसिनी स्तथापिा गरनिेछ । 

सिकािी सम्बन्धी नीलि 

३१. गाउपपार्लका क्षेर र्िरका सहकानीहरुलाई व्र्वर्स्तथि बिाउिका लार्ग सहकानी प्रवदिि िथा क्षमिा र्वकास 

िार्लमको व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

३२. गाउपपार्लकामा दिाि िएको सबक प्रकानको सहकानीहरुको र्िर्मि गिे कार्िलाई प्रिावकानी बिाउिे िीर्ि अवलम्बि 

गरनिेछ । 

पिु सम्बन्धी नीलि- 



३३. दगु्धततर् िथा मास ुततर् पशहुरुको िश्ल सधुान कार्िक्रम, गोठ सधुान कार्िक्रम, व्र्वसार्र्क पश ुफमि स्तथापिा तस्तिा 

कार्िक्रम लाग ूगरनिेछ । 

३४.  पश ुआहानको लार्ग र्हउपद ेिथा वष ेघापसको र्बऊ र्विनर् िथा उत्पादिलाई प्रोत्सार्हि गरनिेछ ।  

३५. पशपुालकहरुको समस्तर्ा बझु्ि िथा बतान व्र्वस्तथापि गिि “घि घिमा जे.लट.ए. भेटेिेनिी” कार्िक्रम सञ्चालि 

गरनिेछ । 

पर्िटन सम्बन्धी नीलि 

३६. गनुापसे पोखनी, इस्तवािेम्बा पोखनी, िीि पोखनी, र्सवा झनिी, बतदकेु पोखनी, अतलङुदिे, समु्बाडापडा, घमुाउिे पािाल 

नािे ओडान तस्तिा क्षेरलाई र्वशषे पर्िटकीर् स्तथलको रुपमा र्वकास गिि पहल गरनिेछ ।  

३७. आतिरनक िथा बाह्य प्रर्िटक र्ित्र्र्ाउि तकर्वक-पर्िटि प्रवद्दििका लार्ग "सुमाि- देविडाडा-कागोने मरु्ि संिक्षण 

के्षत्र"को घोषर्ा गरनिेछ । मर्ुन संनक्षर्लाई सामार्तक  सांस्तकृर्िक आख्र्ाि सपग तोड्िे, प्रचान-प्रसान गिे  आहान 

व्र्वस्तथापि िथा प्रतिि केतिको स्तथापिा  नेखदखे न संनक्षर् गनी "मरु्ि िेिािु" समिेको व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

भवन सम्बन्धी नीलि 

३८. िकुम्प प्रर्िनोधी घन र्िमािर्का लार्ग र्सकमी डकमीहरुका लार्ग िार्लमको व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

३९. घन िक्सापास िथा अर्िलेर्खकनर् गििका लार्ग आवस्तर्क व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

सामालजक सुिक्षा सम्बन्धी नीलि 

४०. गाउपपार्लका र्िरका नहकेो तषे्ठ िागरनकहरुका र्तविर्ापिमा सहतिा ल्र्ाउिका लार्ग आवास र्िमािर् कार्िक्रम 

सञ्चालि गरनिेछ । चालु आर्थिक बषिमा मरेनङदिे गाउपपार्लका वडा िं. ३  ४ न ६  मा एउटा/एउटा आवास गहृ 

र्िमािर्का लार्ग आवस्तर्क बतटेको व्र्वस्तथा गरनिेछ ।  

४१. सामार्तक सनुक्षा ित्ता र्विनर् प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्तथि बिाउि बैंर्कङ प्रर्ालीबाट सामार्तक सनुक्षा ित्ता र्विनर् 

गिे िीर्ि अवलम्बि गरनिेछ ।   

४२. हनेक बषि ज्र्ेष्ठ िागरनक र्दवसका र्दि गाउपपार्लका र्िरका सबकितदा तषे्ठ परुुषलाई “गाउँलपिा” न ज्र्षे्ठ 

मर्हलालाई “गाउपमािा” को उपमाबाट सम्माि गरनिे िथा ज्र्ेष्ठ िागरनकहरुको सखुद  सम्मािपरू्ि  मर्ािर्दि 

र्तविर्ापिमा हौसला प्रदाि हनिे सम्माि कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

४३. अर्ि असि र्वपति िागरनकहरुका लार्ग जस्िापािा छाना कार्िक्रम ल्र्ाईिेछ । 

संस्थागि क्षमिा लवकास 

४४. तिर्िवािर्चि पदार्धकानी न कमिचानीितरबीचको समुधनु सम्बतधलाई आपसी हािेमालो माफि ि ्अझ प्रगाढ बिाउपदक 

सामरू्हक प्रर्त्िबाट र्वकासका अपेर्क्षि प्रर्िफल हार्सल गििका लार्ग ‘प्रिासन ि िाजनीलि : प्रलिस्पधथीह िोइन 

साथी’ को िीर्ि र्लइिेछ ।  

४५. तिप्रर्िर्िधीनहरुको सनुक्षा न आकर्स्तमक एवं तर्टल प्रकानका नोगहरुद्वाना र्सर्तिि स्तवास्त्र् समस्तर्ा समाधािको 

लार्ग गाउपपार्लकाको आर्थिक क्षमिालाई मध्र्ितन गनी स्तवास्त्र् उपचानको व्र्वस्तथा गरनिेछ । 



४६. प्रर्िर्िर्ध िथा कमिचानीहरुको क्षमिा र्वकासको लार्ग आवश्र्क व्र्वस्तथा गरनएको छ ।  

४७. प्रत्र्ेक तिप्रर्िर्िर्धहरुको लार्ग रु.१० लाख बनाबनको म्र्ार्द र्तवि र्वमाको व्र्वस्तथा गरनिेछ ।  

४८. कमिचानीहरुको अिावले सेवा प्रवाहमा पनेको तर्टलिालाई मध्र्ितन गनी मरेनङदिे गाउपपार्लकामा कमिचानीहरुको 

आकषिर् बढाउिका िथा  कार्िनि कमिचानीहरुको कामको बोझको मलू्र्ाङ्कि गददै  कमिचानीलाई खाता खचिको 

व्र्वस्तथा गरनिेछ ।  

४९. गाउपकार्िपार्लकाको कार्ािलर् न वडा कार्ािलर्मा स्तथार्ी िथा कनानमा र्िर्िु हनिे कमिचानीहरुको सेवामा सनुक्षा 

प्रदाि गिि प्रत्र्ेक कमिचानीहरुको िलवबाट र्िर्मािसुान १० प्रर्िसि नकम कट्टा गनाई सोही बनाबनको नकम 

गाउपपार्लकाबाट थप गनी ‘कमिचािी सञ्चर् कोष’ मा तम्मा गिे व्र्वस्तथा गरनिेछ । 

५०. म्र्ाद गजु्रेका औषर्ध  खाद्यपदाथि एव ंपेर् पदाथिबाट मािव स्तवास्त्र्मा हनिे हार्िलाई नोक्ि र्िर्र्मि रुपमा बतान 

अिगुमिको व्र्वस्तथा र्मलाइिेछ ।  

५१. “गिौ मेि लमिाप, नगिौ लविाप” अर्िर्ाि सञ्चालि गिि तर्ार्र्क सर्मर्ि  सरु्चकृि मेलर्मलाप किािको 

िथा सनोकानवालाहरुको क्षमिा र्वकास कार्िक्रम सञ्चालि गरनिेछ । 

५२.  सावितर्िक सेवा प्रवाहलाई प्रिावकानी बिाउपदक गाउपपार्लका के्षरर्िरका सािो उमनेका बालबार्लका  अपाङ्गिा 

िएका व्र्र्ि  अशि एव ंज्र्ेष्ठ िागरनकहरुलाई लर्क्षि गनी समर्-समर्मा घमु्िी स्तवास्त्र् र्शर्वन सञ्चालि गिे 

िीर्ि र्लइिेछ । 

५३.  गाउपपार्लका के्षरर्िरका माङर्हम  मर्तदन  गमु्बा  चचि तस्तिा धार्मिक स्तथलहरुको संनक्षर् िथा सम्वििि गिि र्वशेष 

पहल गरनिेछ न हाल कार्म र्वर्वध धमि िथा ताितार्िबीचको उच्चकोटीको एकिा एव ंसामार्तक सदिावलाई 

र्िनतिनिा र्दिे एव ंप्रवििि गिे िीर्ि र्लई व्र्ावहारनक रुपमा कार्ाितवर्ि गरनिेछ ।  

५४. लामो समर्दरे्ख कुिक ि कुिक रुपमा गनीबी  उत्पीडि  उपेक्षा  छुवाछुि न िदेिावको र्शकान िई अतर्ार्मा पनेका 

वगि  तार्ि िथा समदुार्को र्शन उठाउि समिामा आधारिि समानिाको नीलि र्लई आगामी २ बषिर्िरमा 

मरेनङदिे गाउपपार्लकालाई “जािीर् भेदभाव िथा छुवाछुि मुक्त गाउँपालिका घोषणा” गििका लार्ग र्वशषे 

कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

५५.  “मकले र्िनेको कन  गाउपपार्लकाको िन” ितिे िानालाई स्तथार्पि गिि गाउपपार्लकाको आतिरनक स्रोिलाई 

व्र्वस्तथापि गरनिेछ । तसका लार्ग कनको दार्नालाई फनार्कलो बिाउपदक कन प्रर्ालीलाई चसु्ति  दरुुस्ति  व्र्वर्स्तथि 

न बकज्ञार्िक बिाउि आवस्तर्क व्र्वस्तथा र्मलाईिेछ । नातश्व संकलिलाई समिे वडागि बतटे र्वर्िर्ोतिको आधान 

बिाइिेछ ।   

५६. सावितर्िक सेवा प्रवाहलाई प्रिावकानी बिाउि िथा कमिचानी  तिप्रर्िर्िर्धहरुको मिोबल उच्च बिाउि प्रत्र्ेक 

बषि उत्कृि र्शक्षक  उत्कृि कमिचानी  उत्कृि स्तवास्त्र् कमी छिोट गनी पनुस्तकृि गिे िीर्ि अवलम्बि गरनिेछ । 

५७. लकङ्र्गक र्हशंा तर्रु्िकनर्का लार्ग सनोकानवालाहरुको सहकार्िमा आवस्तर्क कार्िक्रम सञ्चालि गददै  लर्गिेछ । 

बाल र्ववाह  बहन र्ववाह  अिमले र्ववाह  छुवाछुि प्रथा  लैंङ्र्गक र्हसंा तस्तिा समातका कुरनर्ि  कुसंस्तकानहरुलाई 

अतत्र् गििका लार्गप वडा कार्ािलर्  र्वद्यालर्  बालक्वलहरुलाई परनचालि गरनिेछ । 



५८. लकङ्र्गक समाििा  मर्हला सशर्िकनर्  लकङ्र्गक मलूप्रवाहीकनर् न मर्हला सहिार्गिा वरृ्ि  मर्हला र्हसंा िथा 

बालर्ववाह तर्रू्िकनर् गिे िीर्िलाई र्वशषे प्रोत्साहि गरनिे कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

५९. “मेरिङदेनका मलििा, लवकासमा पलििा” ितिे मलू िानालाई व्र्वहानमा लाग ुगरनिेछ । सवक वडाहरुमा मर्हला 

सञ्तालहरु गठि गनी मर्हला सशर्िकनर्  क्षमिा र्वकासका लार्ग आवस्तर्क कार्िक्रमहरु िर् गनी र्वकासमा 

मर्हलाको र्ोगदािलाई बरृ्ि गरनिेछ ।  

सुिासन सम्बन्धी नीलि 

६०. गाउप कार्िपार्लकाको कार्ािलर् िथा अतिगििका कार्ािलर्हरुबाट हनिे प्रवाह हनि ेसेवाको गरु्स्तिन अर्िवरृ्ि गनी 

सेवा प्रवाहमा प्रिावकारनिा ल्र्ाउिको लार्ग अत्र्ावश्र्क शासकीर् पवूािधानहरुको र्वकास गददै  लर्गिेछ न 

हस्तिर्लर्खि कागतािलाई परू्ििर्ा हटाएन क्रमशः कम्प्र्टुनमा आधारनि कार्िप्रर्ाली िथा डाटाबेसको र्िमािर् गददै  

गाउपपार्लकालाई लवदु्यिीर् िासनरु्क्त बिाउिको लार्ग आवश्र्क व्र्वस्तथा गनी लाग ूगरनिेछ ।  

६१.  काििु र्िमािर् िथा सोको प्रिावकानी कार्ाितवर्ि गििको लार्ग आवश्र्क कदम चार्लिेछ । 

६२. गाउपपार्लकाको र्डर्तटल प्रोफाइल र्िमािर् गरनिेछ । 

 लवपद्सम्बन्धी नीलि 

६३.  ि-ूक्षर्  बाढी-पर्हनो  आगलागी  ि-ुकम्प  हननीबिास  अर्सिा  र्हमपाि  चट्र्ाङ् तस्तिा प्रकोप एव ंर्ििीहरुबाट 

हनिे क्षर्ि तर्िूीकनर् गिि आवश्र्क िीर्ि बिाई कार्ाितवर्ि गरनिेछ न गाउपपार्लकामा एउटा रु १० लाखको ‘प्रकोप 

व्र्वस्थापन कोष’ ित्काल खडा गरनिेछ ।  

६४. वकृ्षनोपर् लगार्िका र्क्रर्ाकलापहरुको संख्र्ा िथा बानम्बानिा वरृ्ि गरनिेछ । तलप्रवाहको उच्च तोर्खमर्ुि 

क्षेरमा बापध िथा िटबतध र्िमािर्को कार्िलाई प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड बढाइिेछ ।  

६५. र्वपदबाट हनिे क्षर्िहरुलाई तर्ुर्िकनर् गिि स्तथािीर् स्तिनमा र्वपद ्पवुििर्ानी िथा प्रर्िकार्ि र्ोतिा  खोत  उद्दान  

नाहि सामाग्रीको िडरडान  र्विनर् िथा समतवर् गनी र्वपद ्तोर्खम के्षरहरुको पर्हचाि िथा बस्तिीहरुको िक्साङ्कि 

गनी सनुर्क्षि स्तथािातिनर्को िीर्ि अवलम्बि गनीिेछ । 

६६. वाढी िथा पर्हनोलाई नोकथाम गददै  क्षर्िको तर्रू्िकनर्का लार्ग िटबतध र्िमािर्  बकृ्षानोपि अर्िर्ाि सञ्चालि 

गनी पर्हनो र्िर्तरर् िथा व्र्वस्तथापि कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

बन िथा वािाविण सम्बन्धी नीलि 

६७. गाउपपार्लकाबाट सञ्चालि गरनिे िौर्िक पवूािधानका कार्िक्रमहरु सञ्चालि गदाि वािावनर् मकरी बिाउि आवस्तर्क 

िीर्ि िर्ान गनी कार्ाितवर्ि गरनिेछ । 

६८. र्वकास र्िमािर् कार्िमा IEE, EIA लाई अर्िवार्ि गरनएको छ । 

६९. िौगोर्लक  धनािलीर्  आर्थिक एव ंप्रार्वर्धक दृर्िकोर्ले उपर्िु  प्राकृर्िक प्रकोपको तोर्खम नर्हि न िर्वष्ट्र्मा 

गएन व्र्वर्स्तथि सहनीकनर् हनि सक्िे स्तथािहरुको पर्हचाि गनी एर्ककृि बर्स्ति र्वकास र्ोतिा सञ्चालि गरनिेछ । 



७०. प्राकृर्िक वािावनर्मा हनकेका माछाहरुको संनक्षर् गनी र्दगो उपर्ोग गिि खोलामा कनेतट लगाएन माछा मािे 

कार्िलाई दडरडिीर् बिाई आवश्र्क कानवाही गिे व्र्वस्तथा र्मलाइिेछ । गाउपपार्लका क्षेर र्िरका  खोला िथा 

खोल्साबाट अर्िर्र्तरि रुपमा माछा मािे प्रर्ालीलाई र्िर्तरर् गददै  त्र्सबाट हनिे लािलाई गाउपपार्लकाको कनको 

दार्ना र्िर ल्र्ाउि आवस्तर्क व्र्वस्तथा र्मलाईिेछ । 

खानेपानी िथा सिसफा  सम्बन्धी नीलि 

७१. फोहोनमकला व्र्वस्तथापि गिे  खािेपािी शिुीकनर् गनेन मार र्पउिे  सनसफाइमा ध्र्ाि र्दिे संस्तकानको र्वकास गिि 

‘सफा ि स्वच्छ खानपान, मेरिङदेनको िान’ को िाना अगार्ड सानी त्र्सलाई मिूिरुप र्दिका लार्ग आवश्र्क 

कार्िक्रमहरु ल्र्ाइिेछ ।  

७२. सवक र्वद्यालर्हरुमा स्तवच्छ खािेपािी सनसफाईको लार्ग आवस्तर्क व्र्वस्तथा र्मलाईिेछ ।  

७३. स्तवास्त्र् िक मार्िसको धि हो ितिे उर्िलाई सार्थिक बिाउि र्वद्यालर्  स्तवास्त्र् संस्तथामा स्तवस्तफुिि रुपमा मार्सक 

सनसफाई कार्िक्रम सञ्चालि  गरनिेछ । 

७४. खािेपािी व्र्वस्तथापिका लार्ग खािेपािी र्िमािर्  ममिि संिानका कार्िक्रमहरुलाई र्िनतिनिा र्दइिेछ । 

७५. तलधान  र्समसान िथा खािेपािीको महुाि संनक्षर् गनी र्दगो रुपमा सवक तििालाई खािेपािीको पहनपच परु् र्ाउि 

आवस्तर्क कार्िक्रमहरु सञ्चालि गरनिेछ । 

७६. र्स अर्घको गाउप सिाहरुले िर् गनेको िीर्ि िथा कार्िक्रमहरुलाई र्िनतिनिा र्दई कार्ाितवर्ि गददै  लर्गिेछ । 

धतर्बाद ।।। 

 

प्रस्तिोिा 

कल्पिा िमु्बाहाम्फे 

उपाध्र्क्ष 

मरेनङदिे गाउपपार्लका   

सातथाक्रा  िाप्लेतङु 


