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मेरिङदने गाउँपालिकाको आगामी आव २०७८/०७९ को बालषिक बजेट, नीलि िथा कार्िक्रम 

 बक्तव्र् 

श्रद्देर् सभा अध्र्क्ष महोदर्, 

मेरिङदने गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष साथै बजेट िथा कार्िक्रम िजजिमा सलमलिको संर्ोजकको हैलसर्ििे 

कोलभड-१९ बाट लसलजिि लवषम परिलथथलिमा पलन र्स गरिमामर् सभामा आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ 

को बजेट, नीलि िथा कार्िक्रम पेश गनि उपलथथि भएको छज  । र्स घलडमा ऐलिहालसक आन्दोिनहरुमा आफ्नो 

अमलू्र् जीवन उत्सगि गने ज्ञाि-अज्ञाि महान सलहदहरु प्रलि भावपरू्ि श्रद्दासजमन व्र्क्त गनि चाहन्छज  । लवश्वव्र्ापी 

रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ को महामािीबाट जीवन गजमाउनजहुने सबै नागरिकहरुप्रलि भावपरू्ि श्रद्दाञ्जिी 

व्र्क्त गदिछज  । कोलभड-१९ को महामािीबाट प्रभालवि उपचाििि सम्परू्िमा लशघ्र थवाथ्र् िाभको कामना 

गदिछज  । र्थिो लवषम परिलथथलिमा पलन अग्रपंलक्तमा खलटिहनजभएका सबै थवाथ्र्कमी, िाष्ट्रसेवक कमिचािी, 

जनप्रलिलनलि िथा सम्परू्ि नागरिकहरुप्रलि हालदिक िन्र्वाद ि कृिज्ञिा ज्ञापन गदिछज  । नेपािको संलविान जािी 

भएपलछ संलघर् िोकिालन्िक गर्िन्ििे हामीिाई लदगो शालन्ि, थथालर्त्व, लवकास, समलृद्द, सामालजक न्र्ार् ि 

समाजवादिफि  अलघ बड्ने आिाि लदएको छ । र्सिे थथानीर् सिकाििाई घिको जग जथिै आवश्र्किा 

महशजस गिेको छ । नेपािको संलविानिे लनलदिष्ट गिेका अनजसाि थथानीर् सिकािको अलिकाि क्षेि लभि िलह 

उपिब्ि स्रोि िथा सािनहरुको परिचािन गरि मेरिङदने गाउँपालिकािे सवािङ्लगर् लवकासको िालग कार्ि 

गरििहकेो लवलदिै छ । लसलमि स्रोि िि अलसलमि लवकासका िक्ष्र्हरुमा पजग्नको िालग लवलनर्ोजन दक्षिा, 

कार्ािन्वर्न कज शििा ि लवत्तीर् अनजशासन पािना गनि चजनौिीपरू्ि िहेको छ ।  

नेपािको संलविानिे अंलगकाि गिेको िाष्ट्र िथा िाज्र् लनमािर्को मागिमा मेरिङदने गाउँपालिकािे अग्रगामी 

कदमहरु लनिन्िि रुपमा चिार्मान पाने प्रलिवद्दिािाई आत्मसाि गद ै थथानीर् सिकािको प्रत्र्ाभलूि 

जनथििमाझ पजर् र्ाउने कार्िमा अहोिाि कार्िसम्पादन गरििहेको छ । थथानीर् सिकाििाई सािभिू रुपमा 

अनजभलूि गिाउनको िालग पन्रौं िालष्ट्रर् र्ोजना (२०७६/०७७ -२०८०/०८१) िे लनलदिष्ट गिेका िक्ष्र्हरु, 

प्रदशे नं. १ को प्रथम पञ्चवलषिर् लवकास र्ोजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) िे िाखेको दीघिकालिन 

समलष्टगि िक्ष्र्हरु साथै मेरिङदने गाउँपालिकाको पञ्चवलषिर् आवलिक र्ोजना (२०७७/०७८-

२०८१/०८२) िे मेरिङदने गाउँपालिकाको दीघिकािीन सोच “कृलष, पर्िटन ि पवूाििािः मेरिङदने समलृद्दको 

आिाि” िे लनलदिष्ट गिेका समलष्टगि िक्ष्र् अनजरुप कार्ािन्वर्न गनि साथै चजनावी घोषर्ापििाई महत्वपरू्ि 

आिािको रुपमा लिएको छज  ।  

श्रद्देर् सभा अध्र्क्ष महोदर्, 

र्स गाउँपालिकाको चािज आ.व. २०७७-०७८ को अवथथाको बािेमा संलक्षप्त रुपमा प्रथिजि गदिछज  । 

लवश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ महामािीको असिबाट र्स गाउँपालिकाको गलिलवलि प्रभालवि 

भएको छ । कोलभड-१९ को महामािीका बावजजद पलन चािज आ.व. २०७७-०७८ को जेठ मलहनासम्म र्स 

गाउँपालिकाबाट िाजथव अनजमालनि िकम रु.१९,७५,०००।– (अक्षिेपी उन्नाईस िाख पचहत्ति हजाि रुपैंर्ा 

माि) िहेकोमा सो भन्दा बढी िकम रु.१३,२६,४३४।– (अक्षिेपी िेह्र िाख छब्बीस हजाि चाि सर् चौंिीस 

रुपैंर्ा माि) संकिन भई कज ि जम्मा रु.३३,०१,४३४।– (अक्षिेपी िेत्तीस िाख एक हजाि चाि सर् चौंिीस 



रुपैंर्ा माि) िकम जम्मा भएको ि चािज आ.व. को असाि मसान्ि सम्ममा रु.३५,००,०००।– (पैंिीस िाख 

रुपैंर्ा माि) सम्म पजग्ने अनजमान गिेको छज  । चािज आ.व. २०७७/०७८ मा चािज खचि िफि  

रु.२६,३१,७७,०००।– (अक्षिेपी छब्बीस किोड एकिीस िाख सिहत्ति हजाि रुपैंर्ा माि) लवलनर्ोजन 

भएकोमा असाि ८ गिे सम्मको खचि प्रलिशि ६१.९४ प्रलिशि िहेको छ । पूँलजगि िफि  रु. 

१५,३१,७२,०००।– (पन्र किोड एकिीस िाख बहत्ति हजाि रुपैंर्ा माि) लवलनर्ोजन भएकोमा असाि ८ गिे 

सम्मको खचि ५०.८० प्रलिशि िहेको छ । आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ मा वडागि खचि चािज िफि  

रु.६,००,०००।– (अक्षिेपी छ िाख रुपैंर्ा माि) को दििे प्रत्रे्क वडाहरुिाई बजेट लवलनर्ोजन गिेको छज  । 

पूँलजगि खचि िफि  प्रत्रे्क वडाहरुिाई न्र्ूनिम रु.६०,००,०००।– (अक्षिेपी साठ्ठी िाख रुपैंर्ा ि बाँकी सिूमा 

आिारिि गिेि जम्मा रु.४,००,३१,०००।– (अक्षिेपी चाि किोड एकिीस हजाि रुपैंर्ा माि) बजेट लवलनर्ोजन 

गिेको छज  । आ.व. २०७८/०७९ को चािज िफि  रु. २७,५८,३३,०००।– (अक्षिेपी सत्ताईस किोड अन्ठाउन्न 

िाख िेत्तीस हजाि रुपैंर्ा माि) ि पूँलजगि िफि  रु. १३,५८,१६,०००।– (अक्षिेपी िेह्र किोड अन्ठाउन्न िाख 

सोह्र हजाि रुपैंर्ा माि) गरि जम्मा बजेट रु. ४१,१६,४९,०००।– (अक्षिेपी एकचािीस किोड सोह्र िाख 

उनन्चास हजाि रुपैंर्ा माि) लवलनर्ोजन गिेको छज  ।  

“मेरिङदनेको पलहचानः समलृद्दको अलभर्ान” िाई साथिकिा लदन सबै लवचाििािाका लनवािलचि 

जनप्रलिलनलिहरु, लवकास साझेदाि िथा सिोकािवािाहरु, थथानीर् वजलिलजवीहरु, पेशाकमी, नागरिक समाज, 

दबाब समहू, लशक्षकवगि, लवद्याथीहरु, सञ् चािकमीहरु, सिकािी, गैिसिकािी िथा अन्ििािलष्ट्रर् गैिसिकािी 

संथथाहरु, दाि ृ लनकार्हरु, अन्ििािलष्ट्रर् संघ-संगठनहरु, श्रलमक वगि, व्र्वसार्ी, जनसमदूार्हरुिे लदनजभएको 

औपचारिक िथा अनौपचारिक सल्िाह सजझावको कदि गद ैमेरिङदने गाउँपालिकािे िर् गिेको वालषिक नीलि, 

कार्िक्रम िथा बजेट कार्ािन्वर्नको िालग सबैको आ-आफ्नै ठाउँबाट सदप््रर्ासको अपेक्षा िाखेको छज  । 

श्रद्देर् अध्र्क्ष महोदर्, 

अव म आगामी आलथिक बषि २०७८/०७९ मा मेरिङदने गाउँपालिकािे अंलगकाि गने मजख्र्-मजख्र् नीलि िथा 

कार्िक्रमहरुिाई र्स गरिमामर् सभामा समक्ष पेश गने अनजमलि चाहन्छज  । 

सडक िथा अन्र् पूवाििाि लवकास सम्बन्िी नीलि- 

१. मेरिङदने गाउँपालिकाको MTMP (Municipality Transportation Master Plan) लनमािर् गरिनेछ ।  

२. गाउँपालिकाका सबै वडािाई सडक सञ्जािमा जोडी बाहै्र मलहना र्ािार्ािको पहुच पजर्ािउनका िालग नर्ाँ 

सडक लनमािर्का साथ-साथै प्रिानमन्िी िोजगाि कार्िक्रम माफि ि सडक थििोन्नलि गने नीलि लिईनेछ ।  

३. गाउँसभाबाट थवीकृि भएको पजवाििाि िफि का कार्िक्रमहरुिाई समर्मा नै सम्पन्न गनिका िालग कार्िर्ोजना 

बनाई कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

४. थथानीर् स्रोि सािनको अलिकिम उपर्ोग गद ैअलिकिम जनसहभालगिा जजट्ने र्ोजना िथा कार्िक्रमिाई 

प्राथलमकिा लदने नीलि लिईनेछ ।  

५. लनमािर् िफि का उपभोक्ता सलमलिहरुिाई र्ोजना िथा कार्िक्रम सञ्चािनमा सहजिा ल्र्ाउन रु. पाँचिाख 

भन्दा मालथका र्ोजनाहरु सञ्चािन गनिका िालग लनर्मानजसाि पेश्की उपिब्ि गिाउने नीलि अिवम्बन गरिने 

छ । 



६. साविजलनक खरिद ऐन, २०६३ िथा साविजलनक खरिद लनर्माविी, २०६४ बमोलजम रु.१० िाख वा सो 

भन्दा मालथका सम्पूर्ि पवूाििाि लनमािर् अलनवार्ि ईलबड दिभाउपि/बोिपि िथा अन्र् रु.५ िाख वा सो भन्दा 

मालथका कार्िक्रमहरु दिभाउपि/बोिपि माफि ि माि सञ्चािन गने नीलि लिईनेछ । 

७. गाउँपालिकाबाट लनकासी हुने गोलिर्ा काठको ढजवानीबाट अलिकांश कच्ची सडकहरु लबग्रने ि भलत्कने 

भएको हुँदा लसफारिस दथिजिका अिावा सडक ममिि सम्भाि खचि वापि प्रलि रुख रु.१००।– (अक्षिेपी एक 

सर् माि) थप दथिजि लिईनेछ ।  

८. मेरिङदने-५ ि ६ नं. जोड्ने िङ्वाखोिा मोटिेवि पजि लनमािर् कार्ििाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  

९. मेरिङदने गाउँपालिकाको केन्र सम्म पक्की सडक पजर्ािउने संलघर् सिकािको घोलषि नीलि िथा कार्िक्रम 

िहेको हुँदा सोको कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पहि गरिनेछ ।  

१०.  वडा नं. १, ४, ५ ि ६ मा र्सै वषि सम्बलन्िि लवद्यजि सहकािी संथथा माफि ि केन्रीर् लवद्दजि प्रशािर् िाईन 

पजर्ािईनेछ ।   

११.  र्स गाउँपालिकामा लनमािर् भएका गाउँपालिका थििीर् सडकहरुको नापी कार्ाििर् िाप्िेजजङसँगको 

सहकार्िमा िगि कट्टाको व्र्वथथा लमिाईनेछ ।  

थवाथ्र् सम्बन्िी नीलि 

१२.  आिािभिू िथा आकलथमक सेवाको िालग लनशजल्क औषलि लवििर्को व्र्वथथािाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  

१३.  ५ शैय्र्ाको अथपिाि सञ्चािन नभए सम्मको िालग सान्थाक्रा थवाथ्र् चौकी मािहि िहने गरि एक वटा 

एम्बजिेन्सको व्र्वथथा गरिनेछ ।  

१४. गभिविी िथा सजनौिो हजाि लदनको मापदण्ड लभि पने न्र्ूनिम पोषर् भत्ता प्रदान गने नीलि लिइनजका साथै 

थवाथ्र् संथथाहरुमा आमा िथा बच्चाको लनर्लमि थवाथ्र् पिीक्षर्को व्र्वथथा लमिाइनेछ । संलघर् 

सिकािद्वािा थवीकृि बहुके्षिीर् पोषर् कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गद ैिलगनेछ । लथङिाबज, सान्थाक्रा, महाशे्रङ ि 

नाल्बज थवाथ्र् चौकीहरुमा संथथागि प्रसजलि सेवािाई प्रभावकािी बनाउन ZERO HOME DELIVERY 

को नीलििाई र्स बषि पलन लनिन्िििा लदइनेछ । घिमा शजन्र् सजत्केिी अलभर्ान कार्िक्रमको प्रभावकारिकिा 

मापन गनिको िालग “Effectiveness analysis of zero home delivery campaign” नामक सवेक्षर् 

कार्िक्रम संचािन गरिनेछ ।   

१५.  गाउँपालिकाको केन्र सजिजम्फीमा िहेको सान्थाक्रा थवाथ्र् चौकीको प्रर्ोगशािा (Laboratory) 

सञ्चािनिाई लनिन्िििा लदईनेछ । 

१६.  मलहिा थवाथ्र् थवर्मसेलवकाहरुको िालग प्रोत्साहनका िालग सञ्चाि, खाजा िथा र्ािार्ाि खचि वापि 

मालसक रु.५००।- को व्र्वथथा गरिनेछ ।  

१७.  क्र्ान्सि, मजटू, मगृौिाको शल्र्लक्रर्ा वा उपचािका िालग रु.२०,०००।– (अक्षिेपी बीस हजाि रुपैंर्ा माि) 

िकम लवगि वषिहरुमा उपिब्ि गिाईद ैआएकोमा र्सिाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  



१८.  कज पोषर्बाट अलि प्रभालवि बािबालिकाहरुको थवाथ्र्मा पर्ािप्त ध्र्ान लदईनेछ । उपचाि गनि 

गाउँपालिकाको प्रालवलिक क्षमिािे नसलकने बािबालिकाहरुिाई सम्बलन्िि लनकार्मा लसफारिस गरि 

पठाईनेछ ।  

१९. नसन ेिोग सम्बलन्ि थवाथ्र् सेवा उपिलब्ििाई सजलनलश् चि गद ैलदगो लवकासका िक्ष् र्हरु हालसि गन ेकार्िलदशा िफि  

अलघ बढन “म थवथथ:मेिो पालिका थवथथ” थवाथ्र् प्रवििन अलभर्ान कार्िक्रम संचािन गरिनेछ । 

२०.  लविािर्का बािबालिकाहरुको शारिरिक, मानलसक, संवगेात् मक ि शैलक्षक थििमा लवकास गनि आिािभजि 

लविािर् थवाथ्र् िथा पोषर् कार्िक्रम (प्र्ाकेज) संचािन गरिनेछ । 

२१. नेपािको संलविानिे सम्पूर्ि नपेािीहरुिाई न्र्जनिम आिािभजि थवाथ्र् सेवा लन:शजल्क उपिब् ि गिाउने प्रलिबििा 

अनजरुप थवाथ्र् संथथाहरुको िालग चालहने न्र्जनिम सेवा मापदण् ड कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको िालग उलचि िकम 

व्र्वथथापन गरिनेछ । 

२२. पाठेघि खसेका िथा VIA Reactive मलहिाहरुको अपे्रशन िथा उपचाि खचिको िालग िकम व्र्वथथा गरिनेछ । 

२३.  कोलभड-१९ को महामािीबाट बच्न िथा बचाउनको िालग रु.२५,००,०००।– (अक्षिेपी पच्चीस िाख रुपैंर्ा 

माि) को कोष खडा गरिनेछ । कोलभड-१९ अथथार्ी अथपिािको सञ्चािनिाई लनिन्िििा लदईनेछ । 

२४.  कोलभड-१९ बाट प्रभालवि थवाथ्र्कमीहरुको िालग रु.१०,००,०००।– (अक्षिेपी दश िाख माि) बिाबिको 

लजवन लवमाको व्र्वथथा गरिनेछ । थवाथ्र्कमीहरुिाई पटक-पटक कोलभड-१९ पोलजलटभ दलेखएमा 

रु.२०,०००।– (अक्षिेपी बीस हजाि माि) एकामजष्ठ थवाथ्र् िाभ खचि उपिब्ि गरिनेछ । कोलभड-१९ 

िोगबाट प्रभालवि लविामीको उपचाि, थवाब संकिन िथा अग्रभागमा खलटने कमिचािीहरुिाई खाईपाई 

आएको िकमको शिप्रलिसि प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गरिनेछ भने अन्र् थवाथ्र्कमीहरुिाई ५० प्रलिशि 

सम्म उपिब्ि गिाउन सलकनेछ ।  

आर्जवेद सम्बलन्ि नीलिहरु 

२५.  लनशजल्क रुपमा लवलभन्न लकलसमका आर्जवेलदक औषलि प्रत्रे्क वडामा लवििर् गने, प्रचाि-प्रसाि गने नीलि 

लिईनेछ ।  

लशक्षा सम्बन्िी नीलिहरु- 

२६.  मेरिङदने गाउँपालिकाको गाउँ लशक्षा र्ोजना (२०७८/०७९ – २०८८/०८९) लनमािर् गरिनेछ ।  

२७.  अन्िलक्रि र्ा िथा छिफि िगार्िका लक्रर्ाकिाप सञ्चािनबाट सहभालगिामजिक लनर्िर् प्रलक्रर्ा 

अबिम्बन गनि लवद्यािर् व्र्वथथापन सलमलि अध्र्क्ष, लशक्षक िथा लवद्याथीहरुको समेि सहभालगिाको 

सजलनलिििा गने नीलि लिईनेछ ।  

२८.  १६ वषि भन्दा मजलनका असहार् टजहुिो बािबालिकाहरुिाई लवद्यािर्को पहुँचमा पजर् र्ाई लवद्यािर् भनािदि 

शिप्रलिि पजर् र्ाउनका िालग “लवशेष शैलक्षक प्रोत्साहन कार्िक्रम” सञ्चािनको िालग प्रलिव्र्लक्त मालसक 

रु.५००।- को व्र्वथथा लनिन्िििा लदईनेछ । 

२९.  गाउँपालिका के्षि लभिका सामजदालर्क लवद्यािर्हरुमा अलनवार्ि रुपमा अलिरिक्त लक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने 

व्र्वथथा लमिाईनेछ । 



३०.  गजर्थििीर् लशक्षाका िालग परिक्षा प्रर्ािीिाई व्र्वलथथि ि मर्ािलदि बनाउनको िालग फिक लवद्यािर्को 

लशक्षकिाई केन्राध्र्क्ष िोक्ने व्र्वथथा गिी गाउँपालिका थििीर् परिक्षा सञ्चािन गरिनेछ । साथै 

लवद्यािर्हरुको लनर्लमि अनजगमनको व्र्वथथा लमिाईनेछ ।  

३१.  संलघर् सिकािबाट सशिि अनजदान वापि प्राप्त भएको लदवा खाजा कार्िक्रम सबै सामजदालर्क लविािर्हरुमा 

प्रभावकािी रुपमा िागज गरिने छ । 

३२.  संलघर् सिकािबाट बािलवकास केन्रका सहर्ोगी कार्िकिाि ि लवद्यािर् कमिचािीहरुको ििबमा िोलकए 

बमोलजम थप गरिएको छ ।  

३३.  अनौपचारिक लशक्षा माफि ि मेरिङदने गाउँपालिकािाई “साक्षि गाउँपालिका” घोषर्ा गरिनेछ ।  

३४.  शैलक्षक लवकासका िालग गाउँपालिका लभिका सम्परू्ि सामजदालर्क लवद्यािर्हरुको लशक्षक दिबन्दीको 

पजनिाविोकन गरिनेछ । लवद्याथीको आिािमा लशक्षक दिवन्दी कार्म गरिने नीलििाई कडाईका साथ िागज 

गरिनेछ । कम दिबन्दी भएका लवध्र्ािर्हरुमा हाि कार्ििि लनजी लशक्षकहरुिाई लनिन्िििा लदएि नर्ाँ लनजी 

लशक्षक लनर्जक्तीिाई बन्द गने व्र्वथथा गरिनेछ । 

३५.  थथानीर् थििमै दक्ष प्रालवलिक जनशलक्त उत्पादन गनिका िालग श्री पृ् वी माध्र्लमक लवद्यािर्मा प्रालवलिक 

िथा व्र्वसालर्क लशक्षािर्िाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  

३६.  थथानीर् भाषा, लिपी िथा संथकृलिको संवििन ि लसकाइमा मािभृाषाको महत्विाई मध्र्नजि गद ैथथानीर् 

मािभृाषाको पठनपाठनिाई  लनिन्िििा लदइने छ । थथानीर् भाषा थवरं्सेवक लशक्षकहरुको लजवन लनवािह 

खचिमा खाईपाई आएकोमा मालसक रु.३,०००।– (अक्षिेपी िीन हजाि रुपैंर्ा माि) थप गरिनेछ । 

३७.  श्री जाल्पादेवी आिािभिू लवद्यािर्मा लमलन संग्रहािर् सञ्चािनको िालग बजेट व्र्वथथा गरिनेछ ।   

३८.  श्री बाि सजबोलिनी संथकृि माध्र्लमक लवद्यािर् मेलदबजङ फज ङलिङ-३ मा हाईड्रोपावि ईलन्जलनर्रिङ लवषर् 

अध्र्र्नको िालग छाि-१ िथा छािा-१ जनािाई छािवलृत्तको व्र्वथथा गरिनेछ ।  

३९. संलघर् सिकािबाट प्राप्त सशिि अनजदान िफि को िाष्ट्रपलि िलनङ कप प्रलिर्ोलगिामा आवश्र्क िकम थप गरि 

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरिनेछ ।  

र्जवा िथा खेिकज द सम्बन्िी नीलि- 

४०. गाउँपालिका लभिका र्जवाहरुको खेि प्रलि आकषिर् िथा प्रलिष्ट्पिाििाई व्र्वलथथि गनि मेरिङदने गाउँपालिका 

अध्र्क्ष िलनङ कप प्रलिर्ोलगिािाई लनिन्िििा लदइनेछ । 

४१. “मेरिङदनेका र्जवा खेिकज दका िालग िाष्ट्रका िालग” भन्ने मिू नािाका साथ प्रत्रे्क वडामा खेिकज द सम्बन्िी 

कार्िक्रमहरु सञ्चािन गने नीलि लिईनेछ । 

४२. र्जवा उिमलसििा कार्िक्रमिाई थप प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन गने नीलि लिईनेछ । 

कृलष लवकास सम्बन्िी नीलि- 

४३.  अिैंची साना व्र्वसालर्क कृलष उत्पादन केन्र (पकेट) िथा बंगजिको साना व्र्वसालर्क कृलष (पकेट) लवकास 

कार्िक्रम सञ्चािन गरिने िथा र्स अलघका कृलष पकेट क्षेिहरुिाई लनिन्िििा लदईनेछ । 



४४.  ििकािीमा आत्मलनभिि बनाउनका िालग गाउँपालिकाको कृषकहरुिाई लनशजल्क लबउलबजन लवििर्को 

कार्ििाइ लनिन्िििा लदईनेछ ।   

४५.  कृलष उपजको उत्पादन सामाग्री बजािीकिर् िथा व्र्वथथापनको िालग “कृलष संकिन केन्र” लनमािर्को 

लनलि लिइने छ । 

४६.  कृषक िथा पशजपािक समजहहरु माफि ि माि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने नीलि लिईनेछ ।  

४७.  गाउँपालिका लभिका उत्कृष्ट कृषक िथा उद्यमी छनौट गिी पजिथकाि प्रदान गरि उत्प्रेरिि गने नीलि क्रमशः 

कार्ािन्वर्न गरिँद ैजानेछ ।  

४८.  व्र्वसालर्क फिफज ि िथा बोटलवरुवा जलडबजटीको प्रवदिन गनिका िालग वडा नं. ६ मा थथालपि नसििी 

कार्िक्रमिाई लनिन्िििा लदईनेछ । 

सहकािी सम्बन्िी नीलि 

४९.  गाउँपालिका क्षेि लभिका थथालपि सहकािीहरुिाई कार्ाििर् सञ्चािन गनिको िालग आवश्र्क पजनिािजलग 

कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

५०.  गाउँपालिकामा दिाि भएको सबै प्रकािको सहकािीहरुको लनर्मन गने कार्ििाई प्रभावकािी बनाउने नीलि 

अविम्बन गरिनेछ । 

पशज लवकास सम्बन्िी नीलि- 

५१.  ८०/२० कार्िक्रम सञ्चािन िथा अनजदानमा दजग्िजन्र् िथा मासज जन्र् पशजहरुको नश्ल सजिाि कार्िक्रम, गोठ 

सजिाि कार्िक्रम, व्र्वसालर्क पशज फमि थथापना जथिा कार्िक्रम िागू गरिनेछ । 

५२.  पशज आहािको िालग लहउँद ेिथा वषे घाँसको लबऊ लवििर् िथा उत्पादनिाई प्रोत्सालहि गरिनेछ ।  

५३.  प्रलिशि अनजदानमा कृलिम नश्ल सजिाि कार्िक्रम (AI) कार्ािन्वर्न गरिनेछ । प्रालवलिक खचि वापि रु.४००।– 

ि गाउँपालिकामा िाजथव प्रर्ोजनको िालग रु.१००।– गरि जम्मा रु.५००।– लकसानिे व्र्होने व्र्वथथा 

लमिाईनेछ ।  

पर्िटन सम्बन्िी नीलि 

५४.  “मेरिङदने झिना” को लसमाना मैवाखोिा गाउँपालिका िाप्िेजजङसँग समन्वर् गरि र्लकन गरिनेछ । 

“मेरिङदने झिना” को थप प्रचाि प्रसाि गरि पर्िटक आवागमनको िालग थप पूवाििाि लवकासको नीलि 

लिईनेछ । 

५५.  आन्िरिक िथा बाह्य पर्िटक लभत्र्र्ाउन जैलवक-पर्ािपर्िटन प्रवद्दिनका िालग "सजमाि- दवेिडाडा-कागोने मर्जि 

संिक्षर् क्षेि"को लनिनिििा लदईनेछ । सजन्दि पंलक्ष मर्जिको संिक्षर् ि सम्बद्दिनिाई सामालजक, सांथकृलिक 

आख्र्ान सँग जोड्ने, प्रचाि-प्रसाि गने, आहाि व्र्वथथापन िेखदखे, संिक्षर् ि सम्वद्दिन गनि "मर्जि हेिािज" 

समेिको व्र्वथथा लनिन्िििा लदईनेछ ।  

५६. मेरिङदने गाउँपालिकाका अन्र् सम्भाव्र् पर्िटकीर् थथिहरुको अध्र्र्न अनजसन्िान गरिनेछ ।   

भवन सम्बन्िी नीलि 

५७.  भजकम्प प्रलििोिी घि लनमािर्का िालग लसकमी डकमीहरुका िालग िालिमको व्र्वथथा गरिनेछ । 



५८.  घि नक्सापास िथा अलभिेलखकिर् गनिका िालग आवथर्क व्र्वथथा गरिनेछ । 

५९.  गाउँपालिकाको प्रमजख प्रशासकीर् भवन लनमािर्िाई लनिन्िििा लदईने िथा सान्थाक्रा थवाथ्र् चौकी/बलथिङ 

सेन्टि भवनको लनमािर् सम्पन्न गरिनेछ ।  

६०. खाम्िजङ थवाथ्र् चौकीिाई ५ शैय्र्ाको अथपिाि लनमािर्को िालग संलघर् सिकािद्वािा उपिब्ि हुने 

बजेटबाट थवीकृि ड्रईङ, लडजाईन बमोलजम अथपिाि लनमािर्को कार्ि प्रािम्भ गरिनेछ ।  

 

सामालजक िथा मलहिा सजिक्षा सम्बन्िी नीलि 

६१.  गाउँपालिका लभि िहेको एकि िथा लवपन्न मलहिाहरुको लजवनर्ापनमा सहजिा ल्र्ाउनका िालग 

“उपाध्र्क्ष जथिापािा कार्िक्रम” लनिन्िििा लदईनेछ । वडा नं. ३ ि ६ मा लवशेष लवपन्न नागरिक जथिापािा 

कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।   

६२.  चािज आ.व. २०७७-०७८ दलेख िागज गरिएको बैंलकङ प्रर्ािीबाट सामालजक सजिक्षा भत्ता लवििर् 

प्रर्ािीिाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  

६३.  िामो समर्दलेख कज नै न कज नै रुपमा गिीबी, उत्पीडन, उपेक्षा, छज वाछज ि ि भेदभावको लशकाि भई अन्र्ार्मा 

पिेका वगि, जालि िथा समजदार्को लशि उठाउन समिामा आिारिि समानिाको नीलि लिई मेरिङदने 

गाउँपालिकािाई “जािीर् भेदभाव िथा छज वाछज ि मजक्त गाउँपालिका घोषर्ा” कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

६४.  “हामी सानै छौं बढन दऊे, लववाह होइन पढ्न दऊे” भन्ने अलभर्ानका साथ बािलववाह लवरुद्दको कार्िक्रम 

सञ्चािन गरिनेछ । बािलववाहमजक्त गाउँपालिका लनमािर्को िालग सचेिनामजिक कार्िक्रमका अिावा 

िोकथाम िथा लनर्न्िर्का िालग अलभर्ानकै रुपमा कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।  

६५.  “िैङ्लगक लहंसा लवरुद्द शून्र् सहनलशििा” भन्ने नािाका साथ मलहिा लहंसा न्र्ूलनकिर्को लवशेष कार्िक्रम 

सञ्चािन गरिनेछ ।  

६६. ज्रे्ष्ठ नागरिक िथा अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तहरुिाई सम्मान कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

६७. वडा नं. ५ थजलकमामा वडाध्र्क्ष लवदजि संिक्षर् िथा सम्वद्दिन कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।  

६८. वडा नं. ६ नाल्बजमा अपाङ्गिा भएका व्र्लक्त, दलिि समजदार्, बािबालिका, लवपन्न मलहिा, ज्रे्ष्ठ 

नागरिकहरुिाई घि-घिमा एक वटा लफल्टि लवििर् गरिनेछ ।  

संथथागि िथा क्षमिा लवकास 

६९.  जनलनवािलचि पदालिकािी ि कमिचािीिन्िबीचको सजमिजि सम्बन्ििाई आपसी हािेमािो माफि ि् अझ प्रगाढ 

बनाउँद ैसामलूहक प्रर्त्नबाट लवकासका अपेलक्षि प्रलिफि हालसि गनिका िालग ‘प्रशासन ि िाजनीलि : एक 

लसक्काका दजई पाटा’ को नीलि लिइनेछ ।  

७०.  म्र्ाद गजजे्रका औषलि, खाद्यपदाथि एवं पेर् पदाथिबाट मानव थवाथ्र्मा हुने हालनिाई िोक्न लनर्लमि रुपमा 

बजाि अनजगमनको व्र्वथथा लमिाइनेछ ।  



७१.  “मेिलमिाप सहजकिाि, न्र्ालर्क लनरुपर्मा सहजिा” हरुको लक्रर्ालशििा बढाउँदा न्र्ालर्क सलमलिको 

काम कािवाहीमा सहलजकिर् हुने दलेखएकोिे सजलचकृि मेिलमिाप किािको नलवकिर् गने िथा प्रत्रे्क 

मेिलमिाप सहलजकिर् खचि वापि एकामजष्ठ रु.१०००।– (अक्षिेपी एक हजाि रुपैंर्ा माि) उपिब्ि गरिनेछ । 

७२.  गाउँपालिका के्षिलभिका माङलहम, मलन्दि, गजम्बा, चचि जथिा िालमिक थथिहरुको संिक्षर् िथा सम्वििन गनि 

लवशेष पहि गरिनेछ ि हाि कार्म लवलवि िमि िथा जािजालिबीचको उच्चकोटीको एकिा एवं सामालजक 

सदभाविाई लनिन्िििा लदने एवं प्रवििन गने नीलि लिई व्र्ावहारिक रुपमा कार्ािन्वर्न गरिनेछ ।  

७३.  “कि लिने बानी, गाउँपालिकाको लवकासमा िगानी” भन्ने नािािाई थथालपि गनि गाउँपालिकाको आन्िरिक 

स्रोििाई व्र्वथथापन गरिनेछ । जसका िालग किको दार्िािाई फिालकिो बनाउँद ैकि प्रर्ािीिाई चजथि, 

दजरुथि, व्र्वलथथि ि बैज्ञालनक बनाउन आवथर्क व्र्वथथा लमिाईनेछ । िाजश्व संकिनिाई समेि वडागि 

बजेट लवलनर्ोजनको आिाि बनाइनेछ ।   

७४.  साविजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकािी बनाउन िथा कमिचािीहरुको मनोबि उच्च बनाउन गाउँ 

कार्िपालिकाको कार्ाििर्, वडा कार्ाििर्, सामजदालर्क लवद्यािर् ि थवाथ्र् चौकीहरु मध्रे्बाट एक आलथिक 

वषिमा उत्कृष्ट लशक्षक-३ जना उत्कृष्ट कमिचािी-५ जना छनोट गिी पजिथकृि गने नीलि अविम्बन गरिनेछ । 

७५.  वडा नं. १, ३, ४, ५ ि ६ को कार्ाििर्हरु सम्म “अलप्टकि ईन्टिनेट सेवा” सञ्चािनका िालग आवश्र्क 

बजेटको व्र्वथथा गरिनेछ । 

७६.  गाउँपालिकाको थथापना पिाि सम्पादन गरिएका लवकास लनमािर् िगार्िका काम, कािवाही, सेवा प्रवाह, 

जनप्रलिलनलिहरुको अनजभव समेलटएको “मेरिङदनेका जनप्रलिलनलिका लबिेका ५ वषि” नामक थमारिका 

प्रकाशन गरिनेछ ।  

७७.  एम.आई.एस. अपिेटि िथा लफल्ड सहार्कहरुको “एक चौमालसक बिाबिको पारिश्रलमक” संलघर् सिकािसँग 

श्रोि साझेदािी गरिनेछ ।  

सजशासन सम्बन्िी नीलि 

७८.  चािज आ.व. २०७७/०७८ को अलिकाँश पूँलजगि कार्िक्रमको खचि असािमा माि देलखएकोिे र्थिो असािे 

लवकासको लनर्न्िर् गने नीलि लिईनेछ ।  

७९. गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् िथा अन्िगििका कार्ाििर्हरुबाट हुने प्रवाह हुने सेवाको गजर्थिि अलभवलृि 

गिी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारििा ल्र्ाउनको िालग अत्र्ावश्र्क शासकीर् पवूाििािहरुको लवकास गदै िलगनेछ 

ि हथिलिलखि कागजाििाई परू्ििर्ा हटाएि क्रमशः कम्प्र्जटिमा आिारिि कार्िप्रर्ािी िथा डाटाबेसको 

लनमािर् गद ैगाउँपालिकािाई लवद्यजिीर् शासनर्जक्त बनाउनको िालग आवश्र्क व्र्वथथा गिी िागू गरिनेछ ।  

८०.  गाउँपालिकाको समग्र लवकास लनमािर् िथा सेवा प्रवाहको लवषर्मा साविजलनक सजनजवाई, सामालजक पिीक्षर् 

िगार्िका आन्ििीक लनर्न्िर्को सचूकहरुको कार्ािन्वर्न गरिनेछ ।  

८१. सामालजक सजिक्षा भत्ता लवििर् बैंलकङ माफि ि कार्ािन्वर्न गनि थप पवूाििाि व्र्वथथापनको नीलि लिइनेछ । 

८२.  सबै वडा कार्ाििर्, सामजदालर्क लवद्यािर् िथा थवाथ्र् चौकीहरुमा समेि सचूना अलिकािी िोक्ने ि प्रत्रे्क 

चौमालसक अलनवार्ि वैठक बथने व्र्वथथा लमिाईनेछ ।  



८३.  नेपाि पिकाि महासंघ िाप्िेजजङ सँगको समन्वर् ि सहलजकिर्मा “जनिासँग जनप्रलिलनलि” नामक 

कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ ।  

८४.  आलथिक कार्िलवलि िथा लवलत्तर् उत्तिदालर्त्व ऐन, २०७६ बमोलजम महािेखा पिीक्षकको कार्ाििर्बाट पेश 

भएका अलन्िम िेखापिीक्षर् प्रलिवेदनिे औल्र्ाएका लनर्लमि गनजिपने, असिू उपि गनजिपने, प्रमार् कागजाि 

पेश गनजिपने िगार्िकािाई बेरुज ूफछौट गनि सलूचि गने ि िोलकएको समर्ावलिमा बेरुज ूफर्छ्र्ौट नगनेको 

लवविर् साविजलनक गने व्र्वथथा लमिाईनेछ ।  

८५. गाउँपालिका लनर्िर्हरु कार्ािन्वर्न गनि स्रोि ि सािनको अभाव हुन नलदई नगि प्रहिी परिचािन गरिनेछ ।  

 

 

लवपद ्व्र्वथथापन सम्बन्िी नीलि 

८६.  भ-ूक्षर्, बाढी-पलहिो, आगिागी, भज-कम्प, हुिीबिास, अलसना, लहमपाि, चट्र्ाङ् जथिा प्रकोप एवं 

लिनीहरुबाट हुने क्षलि न्र्ूनीकिर् गनि “लवपद पूवि िर्ािी र्ोजना” लनमािर् गने िथा गाउँपालिकामा रु २० 

िाखको ‘प्रकोप व्र्वथथापन कोष’ ित्काि खडा गरिनेछ ।  

८७.  लवपदबाट हुने क्षलिहरुिाई न्र्जलनकिर् गनि थथानीर् थििमा लवपद ् पजवििर्ािी िथा प्रलिकार्ि र्ोजना, खोज, 

उद्दाि, िाहि सामाग्रीको भण्डाि, लवििर् िथा समन्वर् गिी लवपद ् जोलखम के्षिहरुको पलहचान िथा 

बथिीहरुको नक्साङ्कन गिी गरिनेछ । 

८८.  वडा नं. २ ि ३ को लसमानामा पने “सजमाि-दवेिडाँडा-कागोने क्षेि” मा आगिागी लनर्न्िर्को िालग 

प्रिानमन्िी िोजगाि कार्िक्रम माफि ि अलग्निेखा लनमािर् गरिनेछ ।  

८९.  मेरिङदने-३ खाम्िजङ लथथि दोभान बजािमा लव.सं. २०७७ साि फागजन १८ गिे लभषर् आगिालग भई उक्त 

के्षिको पजनःलनमािर् क्रमशः भईिहेकोमा “नर्ाँ नमजना दोभान बजाि के्षि” को रुपमा थथालपि गिाउनको िालग 

आवश्र्क नीलि िर् गरि कार्ािन्वर्न गरिनेछ ।  

बन िथा वािाविर् सम्बन्िी नीलि 

९०.  गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरिने भौलिक पवूाििािका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गदाि वािाविर् मैिी बनाउन 

आवथर्क नीलि िर्ाि गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

९१.  लवकास लनमािर् कार्िमा IEE, EIA िाई अलनवार्ि कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

९२.  लभिमौिी िथा अन्र् जलडबजटी संकिकहरुिाई लनर्मन गरि िाजथवको दार्िामा ल्र्ाउने नीलि लिईनेछ ।  

९३.  प्राकृलिक वािाविर्मा हुकेका माछाहरुको संिक्षर् गिी लदगो उपर्ोग गनि खोिामा किेन्ट िगाएि माछा माने 

कार्ििाई दण्डनीर् बनाई आवश्र्क कािवाही गने व्र्वथथा लमिाइनेछ । 

९४.  थथानीर् सिकािको अलिकाि के्षि लभि िहेि पलन सामजदालर्क वनहरुिे हाि सम्म वालषिक कार्िर्ोजना 

थवीकृि गने गिेको नपाईएकोिे अलनवार्ि वालषिक कार्िर्ोजना थवीकृि गिाउने नीलि लिईनेछ ।  

खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्िी नीलि 



९५. थवाथ्र् नै मालनसको िन हो भन्ने उलक्तिाई साथिक बनाउन कार्ाििर्, लवद्यािर्, थवाथ्र् संथथामा थवथफज िि 

रुपमा मालसक सिसफाई कार्िक्रम सञ्चािन  गरिनेछ । 

९६.  खानेपानी व्र्वथथापनका िालग खानेपानी लनमािर्, ममिि संभािका कार्िक्रमहरुिाई लनिन्िििा लदइनेछ । 

िन्र्बाद ।  

 

प्रस्तोता 
कल्पना तजम्बाहाम्फे 

उपाध्र्क्ष 

मेरिङदेन गाउँपालिका, सान्थाक्रा, 
ताप्िेजजङ 


