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मररण गाउँ पालिकाको पाँचौ गाउँ सभामा प्रस्तुत आर्थथक वषय २०७६/७७
नीलत तथा काययक्रम
गाउँ गाउँ मा ससहदरबार , बस्ती बस्तीमा मररण सरकार

भौलतक पुवायधार लवकास नीलत
“ मररण समृलिको आधार, सुदढृ तथा सबि भौलतक पुवायधार”
१) मररण गाउँ पालिकाको समुन्नलतको प्रमुख आधार भौलतक पुवायधार लवकास रहकको ुननािक यस
गाउँ पालिकाको समग्र भौलतक पुवायधार क्षकत्रको एकककृ त र सुव्यवलस्थत लवकासका िागी दश वषे
गुरुयोजना लनमायण गरी प्राथलमकतामा आधाररत भई वार्थषक योजनासँग तादाम्यता कायम गरी
आयोजना छनौट गने नीलत लिइनकछ ।
२) भौलतक पुवायधारका १ करोडभन्दा मालथ िागत िाग्नक पुवायधार लनमायण काययको िागी त्यस्ता
योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र

DPR ( Detail Project Report ) लवस्तृत पररयोजना

प्रलतवकदन तयार गरी प्रथलमकताको आधारमा लनमायण कायय सन्चािन गने नीलत लिइनकछ ।
३) भवन लनमायण तर्य स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन २०७४ बमोलजम गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र भवन
लनमायणिाई व्यवलस्थत गररनक नीलत लिईनकछ । साथै रालिय भवन संलहता, २०६० बस्ती लवकास
सहरी योजना तथा भवन लनमायण सम्बन्धी आधारभूत लनमायण मापदण्ड, २०७२ तथा भवन लनमायणको
नमुना मापदण्ड, २०७१ िाई पािना गदै र गराउदै गाउँ पालिका क्षकत्रमा व्यवलस्थत बस्ती लवकास
गररनक नीलत लिइनक छ ।
४) लनर्थमत पुवायधारहरुको लनयलमत ममयत सम्भार, सन्चािन, संरक्षण एवं संवधयन गनय ममयत सम्भार कोष
स्थापना गररनकछ साथै पुवायधार लनमायणमा नीलज क्षकत्र, सामुदालयक ,सहकारी क्षकत्र र उपभोक्ता
सलमलतहरुको प्रभावकारी पररचािन गररनक नीलत लिइनकछ ।
५) पूवायधार लनमायणको क्रममा पयायवरणीय जोखीम तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गरक र मात्र
लस्वकृ ती गररनक नीलत लिइनकछ ।

सडक तथा यातायात तर्य
१) मररण गाउँ पालिकाको एकककृ त गुरुयोजनामा लवषयगत योजना अन्तगयत सडक व्यवस्थापन योजना
लनमायण गरर सडक पुवायधार व्यवस्थापन नीलत अविम्बन गररनक छ ।
२) गाउँ पालिकाको स्थानीय सडक, रणलनलतक सडक, कृ लष सडक हरुको वर्थगकरण गरी सडक सञ्जाििाई
व्यवलस्थत गररनक छ ।
३) सडक लनमायणमा सानो रकम लवलनयोजन गरी लनरन्तर एउटै काम तथा स्थानिाई दोहोयायउनक प्रवृत्तीको
अन्त्य गदै यातायात सुलवधा तथा वडाहरुको भौगोलिक सन्तुिनको आधारमा गाउँ पालिका स्तरीय,
लजल्िा स्तररय, प्रदकश स्तरीय तथा संघीय स्तरीय यातायात गुरुयोजनामा परकका सडकहरुिाई
प्राथलमकताका आधारमा DPR तयार गरर क्रमश: बार्है मलहना सञ्चािन गदै कािोपत्रक बनाउनक तर्य
संघीय तथा प्रादकलशक लनकायमा पहि गरी कायायन्वयन गररनक नीलत लिइनकछ ।
४) वडा कायायिय बाट गाउँ पालिका जोड्नक सडकिाई सडकको मापदण्ड अनुसार बार्है मलहना लनवायध
रुपमा सवारी साधन सञ्चािन गनुय सनक बनाउनिाई प्राथलमकता कदइनक छ ।
५) सडक लनमायण गदाय मठ –मलन्दर, पानीका मुहानहरुिाई संरक्षण र प्रवधयन गररनक छ ।
६) लजल्िा यातायात गुरुयोजना र गाउँ पालिका यातायात गुरुयोजना अनुसार सडकहरुको रक खाङकन तथा
सीमाङकन गररनकछ ।
७) सडक क्षकत्रमा अलतक्रमण गने कक्रयाकिाप ( लनमायण सामाग्री राख्नक, गोलिया, काठ थुपाने, सडक लमचकर
घर टहरा लनमायण गने, पासि थाप्नक ज जस्ता काययिाई लनरुत्सालहत गररनकछ ।
८) ट्रयाक खोलिएका तर मौसमी रुपमा रहकका सडकहरु लनमायण कायय गदाय गाउँ पालिकाको लस्वकृ त
मापदण्डका आधारमा बढीमा ३० प्रलतशत माटोको काम र ७० प्रलतशत स्तकचरि संरचनामा खचय
गदै बार्हैमास चल्नक सडकमा रुपान्तरण गने नीलत लिइनकछ ।
९) सडक लनमायणको क्रममा नया ट्रयाक खोल्नक काययिाई लनरुत्सालहत गदै भइरहकको सडकहरुिाई स्वीकृ त
मापदण्डका आधारमा स्तरोन्नतीमा जोड कदइनकछ ।
१०)

ट्राकर्क व्यवस्थािाई सहज सरि बनाउदै सडक दुघयटनाहरुिाई न्युलनकरण गदै सचकतनामुिक

काययक्रमहरु सन्चािन गररनकछ ।
११)

गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र सञ्चािन भएका यात्रुवाहक सवारी साधनहरुिक लिनक गरक को यात्रु भाडा

दर दुररको आधारमा नभएको िगायतका यात्रु भाडाका समस्याहरुिाई सम्बलन्धत सरोकारवािाहरुको
समकत समन्वय तथा सहयोगमा समाधान गने नीलत लिइनकछ ।
१२)

गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र संचािनमा रहकका अटो, लवद्युलतय ररसा िगायतका यात्रुवाहक सवारी

साधनहरुको व्यवस्थापन तथा लनयमन गररनकछ ।

खानकपानी
१) स्थानीय स्तरमा रहकको पानीका मुहानहरुको संरक्षण , संवधयन र प्रयोग गनय तथा टोि बस्तीका
पानीका परम्परागत मुहानहरुिाई स्वच्छ र सर्ा राख्न प्रत्यकक वडा सलमलतको अगुवाइमा टोि
लवकास संस्था, सामुदालयक संघ संस्था तथा स्थानीय समुदाय पररचािन गने नीलत अविम्बन
गररनकछ ।
२) वडा नं ४ मा खानकपानी DPR प्रलतवकदन बमोलजम खानकपानीका श्रोत हरुको लवकास गदै स्वच्छ
खानकपानी तथा सरसर्ाईका िागी पुवायधार लनमायण गररनकछ ।
३) सन्चािनमा रहकका खानकपानी योजनाहरुको कदगो सन्चािन, ममयत सम्भार, क्षमता अलभवृलि तथा
पुन: लनमायण जस्ता कायय उपभोक्ताहरुको समकत िगानी तथा सहभालगतामा सञ्चािन गरी गराई
आधारभूत खानकपानी सकवाको सुलनलचत्तता गनय र खानकपानी सकवा नपुगकको टोि, बस्तीमा
खानकपानी सकवा पुयायउनक काययका िालग योजना तथा काययक्रम सम्बन्धीत लनकाय/ संस्थासँगको
साझकदारीमा गररनकछ ।
४) टोिबस्तीमा रहकका सानालतना पोखरीहरु टोि लवकास संस्था तथा समुदायको अगुवाईमा संरक्षण
गने अलभयान सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) खानकपानी मुहानको २० मीटर वरपर कु नैपनी ककलसमको रुख, लबरुवा काट्न हटाउन नपाउनक गरर
समुदायकै सहयोगमा कडाईका साथ पािना गराउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
६) सडक िगायत भौलतक पुवायधारहरुको लनमायण गदाय गराउँ दा पानीको मूि र श्रोतिाई ुनन सनक
हानी क्षतीिाई न्युनीकरण गने उपायहरु अविम्बन गररनक छ ।
७) सुख्खा ग्रस्त / खानकपानी /ससचाई को सुलवधा नपुगकका बस्ती तथा वडामा कदघयकािीन खानकपानी
योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रथलमकता लनधायरण गरक र कायायन्वयन गररनक छ ।

लवद्युत तथा वैकलल्पक उजाय
१) मररण गाउँ पालिकाका लवद्युत सकवा लवलहन टोि,बस्ती तथा वडाहरुमा लवद्युत प्रलधकरणसँग
समन्वय गरी लवद्युतीकरण गररनक नीलत िाई लनरन्तरता कददै तीन वषयलभत्र उज्यािो
गाउँ पालिका बनाइनक छ ।
२) आगामी तीन वषयलभत्र गाउँ पालिका प्रत्यकक घर-घरमा उज्यािोको िागी प्रयोग गररनक
परम्परागत साधन (टुकी, मैनबलत्त र कदयािो आदीज प्रलतस्थापन गररनक छ ।
३) पययटकीय क्षकत्र, सावयजलनक भवन, बजार क्षकत्रमा समुदायको साझकदारीमा सौयय सडक बत्ती
जडान गने नीलत अविम्बन गररनक छ ।
४) वैकलल्पक उजायका सम्भावनाहरुिाई पलहचान गरर प्रयोगमा ल्याउनक नीलत लिइनकछ ।
५) लवद्युत हाईटकन्शन िाईन मुनी कु नैपनी भौलतक संरचना लनमायण गनय लनरुत्सालहत गने नीलत
अविम्बन गररनक छ ।

६) मररण गाउँ पालिकाका वडाहरुमा धुँवारलहत सुधाररएको चुिो प्रयोगिाई बढावा कदइनकछ
दाउरामा आधाररत इन्धनिाई नलवकरणीय उजायको श्रोतहरुबाट प्रलतस्थापन गररनक नीलत
लिईनकछ ।

भवन तथा सहरी लवकास
१. मररण गाउँ पालिकाको बजार क्षकत्रहरुिाई व्यवलस्थत शहरी लवकासका िागी शहरी तथा
बस्ती लवकास योजना लनमायण गरी कायायन्वयन गररनक छ ।
२. गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र नीलज, सामुदालयक, सावयजलनक िगायतका सबै ककलसमका भवन
लनमायणका िागी भवन लनमायण मापदण्डिाई पुणय पािना गरी भुकम्प प्रलतरोधी भवन
लनमायण गने गराउनक नीलत कडाईका साथ पािना गराइनक छ ।
३.भवन लनमायण मापदण्ड िागू ुननभन्दा अगाडी लनमायण भएका घरहरुिाई भवन लनमायण
मापदण्डमा उल्िकख भएको व्यवस्था अनुसार घर अलभिकलखकरण कायय अलभयानको रुपमा
अविम्बन गररनकछ । गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र काययरत कािीगढ, लमस्त्री िाई तालिम सन्चािन
गने, तालिम प्राप्त कालिगढ, लमस्त्रीहरु सुलचकृ त गररनकछ ।

४. सहरी पुवायधार तथा सकवाहरुको लवकासको िागी सावयजलनक लनजी साझकदारी िगानी
प्रवधयन गररनकछ ।

भुलम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत
१. मररण गाउँ पालिकाको अलधकार क्षकत्र लभत्र रहकको सम्पूणय भुलमको वगरकरण गरी िगत
रालखनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२. स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ बमोलजम जग्गा धनी दताय प्रमाण पुजाय
लवतरण सम्बन्धी काययको व्यवस्थापन गररनक छ ।

सुचना तथा सञ्चार
१) मररण गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र टकलिर्ोन ल्याण्डिाईन लवस्तार गनय सम्बन्धीत लनकायमा पहि गररनकछ
।
२) गाउँ पालिकाका प्रत्यकक वडाकायायियमा इन्टरनकट सुलवधा लवस्तार गरी व्यक्तीगत घटना दताय अनिाईन
माध्यमबाट गररनकछ ।
३) गाउँ काययपालिकाको कायायिय तथा वडाकायायियहरुिाइ वाईर्ाई फ्री जोनको रुपमा लवकास गररनकछ
।
४) मररण गाउँ पालिकाको आलधकारीक वकबसाईट मार्य त सुचना तथा समाचार सम्प्रकषण गररनकछ ।
५) जवार्दकलहता तथा पारदयलशतािाई संस्थागत गनय गाउँ पालिकाबाट भएका कामकावायहीिाई वकबसाइट
तथा एर्. एम. माध्यम बाट सवयसाधारण जनता समक्ष पुर्याइनक छ ।

आर्थथक लवकास तर्य
कृ लष तथा पशुपन्क्षी लवकास सम्बन्धी नीलत
१) लनवायहमुखी कृ लष प्रणािीिाई व्यावसालयक र नार्ामुिक कृ लष प्रणािीमा रुपान्तरण गररनकछ ।
२) कृ लषक्षकत्रमा जिवायु र जलमनको उवयरता अध्ययन गरी बािीहरुको पकक ट क्षकत्र लनधायरण गरी एक गाउँ
एक पकक ट क्षकत्रको लवकास गररनकछ ।
३) माटो पररक्षण तथा माटो उपचार कृ षकहरुको समकत सहभागीता र साझकदाररमा अलभयानको रुपमा
सञ्चािन गररनकछ र गाउँ कायायपलिकाको कायायियमा नै माटो पररक्षणको व्यवस्थापन गररनकछ । ।
४) कृ लष प्रणािीको आधुलनकककरणको िागी कृ लषमा यालन्त्रकरणिाई प्रोत्सालहत गनय अनुदानमा आधाररत
कृ लष यन्त्र उपिब्ध गराइनक नीलत िाई लनरन्तरता कदइनकछ छ ।
५) कृ लषबालिमा रसायलनक मि तथा लवषादीको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गदै चािू आ. व. मा कु नै एक
वडािाई जैलवक उत्पादन क्षकत्र लनधायरण गरी काययक्रम सञ्चािन गररनकछ ।
६) एक वडा एक प्रालवलधक काययक्रमिाई कृ षकहरुको समुहमा आबि गरर कृ लषको व्यवसालयकरण गररनकछ
।
७) कृ लष उपज संकिन कक न्र लनमायणिाई प्राथलमकतामा राख्नक तथा शीत भण्डारण लनमायणको सम्भाव्यता
अध्ययन गरी सञ्चािन गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
८) गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र रहकको र्िर्ु ि पकक ट तथा ब्िक हरुिाई आधुलनकककरण गरी व्यावसालयक रुपमा
सबि बनाइनकछ ।

९) यस गाउँ पालिकाको सवै वडामा तरकारी तथा र्िर्ु ि खकतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यावसालयक
खकतीिाई प्रवधयन गररनक छ ।
१०.

कृ लष तथा पशुपन्क्षी जन्य रोग लनयन्त्रणको िागी प्रत्यकक वडामा प्रालवलधकहरुिाई आवयक

औषलध तथा तालिमको नीलत अविम्बन गररनकछ ।
११.

प्रत्यकक वडाकायायिय हरुमा कृ लष उत्पादन सम्बन्धी परामशय तथा पशुपन्क्षी सम्बन्धी रोगको

रोकथाम तथा उपचारका िागी कृ लष \पशु प्रालवलधकको व्यवस्था गरी सकवाकक न्र सञ्चािन गररनक नीलत
लिइनकछ ।
१२.

व्यवसालयक पशुपािन िाई प्रवधयन तथा लवकास गनयको िालग उन्नत जातका लबउबोका,

घास, दाना आकदको सहज पुनचिाई सुलनलचत गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
१३.

पशुपािनिाई व्यवसालयकरणको िागी ककसानहरुिाई ज्ञान सीप तथा प्रलवलध हस्तान्तरण

गरी उत्पादक्तव बढाउनक नीलत लिइनकछ ।
१४.

नगदकबािी खकतीिाई प्राथलमकता साथ प्रोत्साहन गने नीलत अनुरुप उत्कृ ष्ट कृ षक पुरस्कार

प्रदान गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ । वडा नं. ६ को चदुिकमा कृ लष बजार पाकय को लनमायण गने लनलत
लिइनकछ ।
१५.

पशुपन्क्षी पािनको पकक ट क्षकत्र लनधायरण गरी जिवायु तथा आहाराको उपिब्धता तथा

सम्भाव्ताको आधारमा व्यवसालयक पशुपािनिाई प्रोत्सालहत गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
१६.

पशुवधशािा को व्यवस्थापनका िालग आवयक पुवायधारहरुको लवकास गररनक छ ।

१७.

सहकारी वा कृ षक समुह मार्य त पशु आहारा को लबउ तथा पशु प्रजनन (कृ लत्रम गभायधानज को

सकवा प्रवाह गने लनलत लिइनकछ ।
१८.

गोठ तथा खोरहरुको सुधार, गोठक मिको संरक्षण गने, कम्पोष्ट र भमर कम्पोष्ट मि बनाउनक

सीप तथा प्रलवलध सम्बन्धी तालिम तथा सचकतना काययक्रम प्रालवधीक सकवा टोिटोिमा पुर्याउनक नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
१९.

पशुपािनमा ुननक जोलखम न्युलनकरण गनय पशुबीमािाई प्रत्साहन गररनकछ ।

२०.

मररण गाउँ पालिकामा व्यावसालयक कृ लष तथा पशुपािनिाई प्रवधयन गनेको िागी गररब,

लवपन्न वगयका कृ षक हरुिाई कृ षक अनुदान, तरकारी खकती अनुदान , र्िर्ु ि खकती अनुदानिाई
िलक्षत वगय सम्म पुयायउनक नीलत लिइनकछ ।
२१.

दुग्ध उत्पादनिाई बढाउदै, लवलवलधकरण तथा दुग्ध जन्य पदाथयको बजार प्रवधयन गनय बजार

व्यवस्थापन गनय समुह\ सहकारीको साझकदारीमा दुग्ध संकिन तथा लचस्यान कक न्र स्थापना गदै दुग्ध
उत्पादनमा तीन वषय लभत्र आत्मलनभयर गाउँ पालिकाको रुपमा लवकास गररनकछ ।
२२.

कृ षक समुहहरुिाई कृ लष तथा पशुसकवा सम्बन्धी आधारभुत सकवा प्रवाह सकवाकक न्र मार्य त

वडाबाटै गररनक नीलत लिइनकछ ।
२३.

बालिनालिमा ुननक जोलखम न्युलनकरण गनय बालि बीमा काययक्रमिाई प्रोत्साहन गररनकछ ।

२४.

चररचरण पूणय रूपमा बन्द गरी चुरकको संरक्षण र पयायवरण जोगाउन लवलभन्न काययक्रमहरू

संचािन गररनकछ ।

पययटन प्रवधयन तथा संस्कृ लत सम्बन्धी नीलत
१) मररण गाउँ पालिकाको पलहचान पञ्च कन्या पोखरीिाई DPR प्रलतवकदन बमोलजम प्रमुख पययटककय
गन्तव्यको रुपमा लवकास गनयको िागी आवलधक रुपमा िगानी व्यवस्थापन गररनकछ ।
२) मररण गाउँ पालिकाको पययटनको प्रमुख गन्तव्यको रुपम सम्भावन बोकक का ठाँउ हरुको पलहचान गरी
पययटककय पुवायधारहरुको लवकास गररनक छ ।
३) गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र पने पययटकीय सम्भावनाका अन्य क्षकत्रहरु ( लचया पययटन, पयायपययटन, धार्थमक
पययटन, कृ लष पययटनज को पलहचान गरी पुवायधार लवकास तर्य लवशकष ध्यान कदइनकछ ।
४) पययटन लवकास तथा पययटन प्रवधयनको िागी सावयजलनक, नीलज, सहकारी, सामुदालयक क्षकत्रहरुसँग
साझकदारी एवं सहकायय गरी यस बाट प्राप्त िाभहरु आमजनस्तर सम्म पुर्याइनक छ ।
५) यस गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र होमस्टकको सम्भावना बोकक का क्षकत्रहरुको पलहचान गरी स्थानीय संस्कृ ती,
खानपान, उत्पादकत्वको आधारमा होमस्टक प्याकक ज संञ्चािन गररनक छ ।
६) ऐलतहालसक , धार्थमक तथा पुरातालत्वक मठ मलन्दर, गुम्बा, लवहार आकदको संरक्षण तथा उपयोगिाई
सम्बलन्धत क्षकत्रको आयआजयन सँग अन्तरसम्बनधीत गने नीलत लिइनकछ ।
७) दरवार डाँडा वडा नं. ३ चनौटक, वडा नं. २ को दरवारडाँडा/ लसन्दुरकदोभान धार्थमक पययटन स्थि, वडा
नं. १ को ढोका ढु ङ्गा र धुरीढु ङ्गािाई पययटकीय क्षकत्रको रुपमा लवकास गररनक छ ।
८) लवशाि कु मार स्मृती प्रलतष्ठान वडा नं. ७
९) वडा नं. ४ को साङछ्योलिङ गुम्बाको संरक्षण र लवकासमा जोड कदइनकछ ।
१०) जालतय सास्कृ लत अनुसार सबै वडाहरुमा सति (घाट) लनमायण काययमा जोड कदइनकछ ।

उद्योग, वालणज्य तथा बजार व्यवस्थापन नीलत
१) स्थानीय तहमा उत्पादन ुननक कच्चा पदाथय प्रयोग गरक र वस्तु उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनय
समन्वय, सहलजकरण र प्रोत्साहन गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२) साना तथा िघु उद्योगहरुको स्थापना तथा लवकासिाई प्रोत्साहन गनय तालिम तथा लवलत्तय श्रोत
सहज ढंगबाट उपिब्ध गराउनक नीलत लिइनकछ ।
३) गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्रका साप्तालहक, मालसक हाटबजारहरु िाई व्यवलस्थत तथा स्तरोन्नलत गने
नीलत अविम्बन गररनकछ ।
४) बजार व्यवस्थापनको िागी पसि, िज, होटििक दैलनक मुल्यसुची उपभोक्तािक सहजै दकख्न सनक
गरी राख्नक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) प्रचिीत कानून बमोलजम लस्वकृ लत नलिइएका, दताय नभएका पसिहरुिाई अलनवायय रुपमा दताय
गराईनकछ ।
६) घरभाडा, घरबहाि दददा अलनवायय रुपमा सम्झौता गनुय पनेछ ।
७) गाउँ पालिका स्तरीय वालणज्य संघ र उपभोक्ता लहत संरक्षण मञ्च स्थापना गररनकछ ।

८) गाउँ पलिका लभत्र खानी तथा खलनजको अध्ययन तथा सम्भाव्यता बारक मा अनुसन्धान शुरु गनय पहि
गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
९) यस गाउँ पालिकाका सम्भावना बोकक का बजारहरु छाप बजार, धलमिक बजार, साहान बजार,
भािुमारा, बलडमुहान बजारहरुमा र्ोहोर जन्य पदाथयहरुको व्यवस्थापन गदै SOLID WASTE
MANAGEMENT को िागी पुवायधारहरु लनमायण गररनकछ ।
१०)

वडा नं. ४ मा प्राङ्गारीक मि उद्योग/ काष्ठ उद्योग स्थापना तथा लवकास गने काययिाई

प्रोत्साहन गने नीलत लिइनक ।
११)

वडा नं. ६ मा लचस्यान कक न्र, खानकपानी उद्योग र होमपाईप लनमायण उद्योगहरु लनमायण गने

काययको थािनी गररनकछ ।

सहकारी, गररबी न्युलनकरण तथा उद्यमशीिता लवकास सम्बन्धी नीलत
१) सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय श्रोत, श्रम, साधन, सीप र पुँजीको अलधकतम पररचािन गरी
आर्थथक, सामालजक रुपान्तरण गररनकछ ।
२) सहकारीताको माध्यमबाट गरीबी न्युलनकरण एवं सामालजक पुँजी लनमायणमा जोड कदइनक नीलत
लिइनकछ ।
३) गाउँ पालिकामा सञ्चािीत सहकारीको क्षमता लवकास तथा संस्थागत सुदकृ ढकरण गने गराउनक
नीलत लिइनकछ ।
४) िघु उद्यम लवकास काययक्रमको माध्यमबाट गररलब न्युलनकरण गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) मररण गाउँ पालिकाको उद्यम लवकास नीलत अनुसार प्रत्यकक वडाबाट स्वाविम्बी उद्यमीहरुको
लवकास गररनकछ ।
६) मररण गाउँ पालिका लभत्र रहकका घरक िु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण, संवधयन, लनयमन तथा
स्तरोन्नती गदै ठु िा उद्योगमा रुपान्तरण गररनक नीलत लिईनकछ ।
७) मररण गाउँ पालिका सहकारी ऐन बमोलजम सहकारी हरुको लनयमन, प्रवधयन र प्रलशक्षण सम्बन्धी
नीलत लिइनकछ ।

सामालजक लवकास नीलत
लशक्षा नीलत
१) संलवधानिक तोककए बमोलजम माध्यलमक तहसम्मको लशक्षाको व्यवस्थापन गनय कक न्र र प्रदकशसँग
आवयक समन्वय गरी संघीय लशक्षा नीलत एवं मापदण्डको अलधनमा रही आवयक्ता अनुसार नीलत,

लनयमाविी तथा लनदेलशका लनमायण गरक र लशक्षा क्षकत्रिाई व्यवस्थपान गदै गुणस्तरीय लशक्षा सुलनलचत
गररनक नीलत लिइनकछ ।
२) मररण लशक्षा लवकास योजना बमोलजम लवद्याियको शैलक्षक गुणस्तर अलभवृिीको िागी काययक्रमहरु
वार्थषक तालिका अनुसार संचािन गररनक छ ।
३) मररण गाउँ पालिकाको गौरव मररण

बुनमुखी याम्पस तथा मररण प्राकृ लतक श्रोत व्यवस्थापन

किकजको गुणस्तर सुधारकोिागी कदघयकालिन शैलक्षक सुधार काययक्रम तथा पुवायधार लवकास काययक्रमहरु
संचािन गररनक छ ।
४) लशक्षािाई जीवनउपयोगी, सीपमुिक र गुणस्तरीय बनाउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) मररण गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र रहकका सम्पुणय बाि लबकास कक न्रहरुमा बाि बालिकाहरुको िागी लनशुल्क
कदवाखाजा को व्यवस्था गररनक छ ।
६) मररण गाउँ पालिकाका सम्पुणय लवद्यािय हरुको समलष्टगत गुणस्तर लवकासका िागी प्रत्यकक
लवद्याियहरुमा लवद्यािय लवकास नीलत काययक्रम सञ्चािन गररनकछ । यस अन्तगयत
क) शैलक्षक गुणस्तर अलभवृिी प्रोत्साहन काययक्रम
ख) लवद्यािय क्षमता अलभवृिी काययक्रम
ग) जनशक्ती उत्प्रकणा काययक्रम
घ) शैलक्षक पुवायधार लवकास काययक्रम
लवद्यािय लवकास नीलत काययक्रमबाट ३ वषय लभत्र लशक्षामा आमुि पररवतयन गररनक िक्ष्यसाथ अघी
बढ्नक नीलत लिईनकछ ।
५. लनमायणाधीन लवद्याियको भौलतक संरचना हरु भुकम्प प्रलतरोधी बनाइनकछ ।
६. लवद्याथरहरुिक लवद्यािय बीचमै छोडनक ( DROP OUT) प्रवृत्तीिाई न्युलनकरण गनय
सचकतनामुिक तथा प्रवधयनात्मक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनकछ ।
७. गाउँ पालिकामा सञ्चािीत नीलज लवद्याियहरुको प्रभावकारी अनुगमन गररनकछ ।
८. लनलचत सुचकांकका आधारमा नमुना लवद्यािय बनाइनकछ र यसिाई क्रमश: लवस्तार
गररनकछ ।
९. लवद्याियका लशक्षकहरु, बाि लबकास कक न्रका स.का. हरुको िागी तािीम तथा
अनुलशक्षण काययक्रम हरु सञ्चािन गररनकछ ।
१०.

मररण गाउँ पािलिकाका सम्पुणय लवद्याियहरुमा ३ वषयलभत्र पुणय सरसर्ाई,

पकी शौचािय तथा स्वच्छ खानकपानी को व्यवस्था गररनकछ ।
११.

लवद्याियहरुमा प्रलवलधमैत्री पठन पाठनको व्यवस्था गररनकछ ।

१२.

लवद्याियहरुको गुणस्तर पररक्षणको िागी वस्तुगत सुचकांक हरुको आधारमा

अनुगमन तथा सुपररवकक्षण संयन्त्र लनमायण गररनकछ ।

१३.

मररण गाउँ पालिकािाइय पूणय साक्षर बनाउन सामुदालयक लसकाइय कै न्द मार्य त

लवलभन्न काययक्रमहरू संचािन गरीनकछ ।

खकिकु द तथा अलतररक्त कृ याकिाप
१) मररण गाउँ पालिकामा खकिकु द लवकासको िागी गाउँ पािलिका स्तरीय खकिकु द समीलत गठन गररनकछ
।
२) लवद्यािय स्तरमा ुननक खकिकु द तथा अलतररक्त कृ याकिापको वार्थषक काययतालिका लनमायण गरर खकिकु द
तथा अलतररक्त कृ याकिापको सञ्चािन गररनकछ ।
३) गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र रहकका खकिमैदान हरुको क्रमश: स्तरवृिी गदै एक वडा एक खकिमैदानको नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
४) गाउँ पालिका स्तरीय खकिमैदानको पलहचान गरी रािीय स्तरको खकिमैदानको रुपमा लवकास गररनकछ ।
५) खकिकु दका साथै लवद्यािय स्तरीय र लवद्यािय बालहर समकत सालहत्य, किा तथा हालजररजवार् जस्ता
कृ यकािाप हरु सञ्चािन गररनक नीलत लिइनकछ ।
६) अन्तर वडा स्तरीय खकिकु द प्रलतयोलगताको सञ्चािन गररनकछ ।
७) गाउँ पालिका स्तरीय र्ु टबि ,भलिबि आदी प्रलतयोलगता आयोजना गरकर स्थालनय खकिाडीहरुिाई
प्रोत्साहन गररनक छ ।
८) गाउँ पालिका स्तरीय कबयड हि लनमायणको िागी सम्भाव्यता अध्ययन गररनकछ ।
९) वडा नं. ७ को वाह्रलवसकमा खकिकु द रं गशािा तथा लचल्डकनगाडेन स्थापनाको िालग सम्भाव्यता अध्ययन
गररनकछ ।

स्वास््य सम्बन्धी नीलत
१) नकपािको संलवधानमा उल्िकख भएको स्वस््य सम्बनधी मौलिक हकको प्रत्याभुती गररनक नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
२) सबै नागरीकहरुिाई गुणस्तरीय आधारभुत स्वास््य सुलवधा सवय सुिभढंगिक उपिब्ध गराइनक छ ।
३) प्राथमीक स्वास््य कक न्र कलपिाकोट िाई १५ शैय्याको अस्पतािमा लवकास गरी सुलवधा सम्पन्न
बनाइनक छ ।
४) मररण गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र सञ्चालित स्वास््य कक न्र, स्वास््य चौकी तथा सामुदालयक स्वास््य
इकाईहरुमा स्वास््य क्षकत्र सुधार नीलत अविम्बन गररनकछ ।
यस अन्तगयत :क) स्वास््य सकवा जनशक्ती व्यवस्थापन र क्षमता अलभवृिी काययक्रम
ख) स्वास््य संस्था सुदढृ ीकरण काययक्रम

ग) समुदाय कक लन्रत स्वास््य काययक्रम
घ) स्वास््य सकवामा उपचारात्मक सकवा तथा गुणस्तर सुधार काययक्रम
रहनकछ ।
५) स्वास््य क्षकत्र सुधार काययक्रम अन्तगयत प्राथलमक स्वास््य कक न्र, स्वास््य चौकी तथा सामुदालयक
स्वास््य इकाई हरुको भौलतक लनमायण, कायायिय व्यवस्थापन, औषधी व्यवस्थापन, लन:शुल्क ल्याब
टकस्ट, स्वास््य लशलवर सञ्चािन गरी समलष्टगत स्वास््य क्षकत्रिाई समकटकर काययक्रमहरु सञ्चािन
गररनकछ ।
६) गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र सञ्चािीत बथरङ सकन्टर हरुिाई भौलतक तथा प्रालवलधक व्यवस्थापन गररनक
नीलत लिइनकछ ।
७) प्रचिीत कानून बमोलजम लनशुल्क गररएका औषधीहरुिाई सबै स्वास््य संस्थाहरुमा १२ मलहना
उपिब्ध गराइनक नीलत लिइनकछ ।
८) खोप कक न्र, गाउँ घर लिलनक हरुिाई व्यवस्थापन गररनकछ ।
९) स्वास््य कक न्रमा सुत्कक री गराई, लशशु स्याहार गराउनक आमाहरुिाई प्रोत्साहन गररनक नीलतिाई
लनरन्तरता कदइनकछ ।
१०)

स्थानीय स्तरमा काययरत स्वास््य स्वयंसकलवकाहरुिाई प्रोत्साहन गररनक नीलत िाई लनरन्तरता

कदइनकछ ।
११)

सबै वडा हरुमा स्वास््य लशलवरहरु सञ्चािन गदै आमजनता समक्ष स्वास््य सुलवधा पुर्याउनक

नीलत लिइनकछ ।
१२)

ज्यकष्ठ नागरीकहरुिाई सुिभ स्वास््य सुलवधा उपिब्ध गराउन प्राथलमक स्वास््य कक न्रमा

लनशुल्क स्वास््य उपचार तथा ल्याब टकस्टको व्यवस्था गररनक नीलत लिइनक छ ।
१३)

चार वषयलभत्र धुँवा रलहत गाउँ पालिका बनाउनक अलभयान सञ्चािन गररनकछ ।

१४)

लवद्यािय लभत्र तथा बालहर ककशोर ककशोरीहरुिाई यौन तथा प्रजनन, स्वास््य सम्बनधी

काययक्रम सञ्चािन गने नीलत लिइनकछ ।
१५)

अवैधालनक रुपमा लबक्रीलबतरण गररनक औषधी पसि हरुिाई लनयम गररनकछ ।

१६)

चार वषयलभत्र गाउँ पालिकािाई पुणयपोषण युक्त गाउँ पालिका बनाउनक नीलत अविम्बन

गररनकछ ।
१७)

मातृ तथा लशशु पोषणिाई सुलनलचत गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।

१८)

सामुदालयक स्वास््य इकाई तथा वडा स्तरका स्वास््य चौकीहरुको भौलतक व्यवस्थापन गदै

गुणस्तरीय स्वास््योपचारको व्यवस्था गररनक छ ।
१९)

आवयक औषधी, उपकरण, प्रलवधी र दक्ष स्वास््यकमरहरु सलहतको प्रभावकारी एवं

जवार्दकहीपुणय स्वास््य सकवा प्रणािी लवकास गररनकछ ।
२०)

सने तथा नसने रोगहरुको बारक म प्रवधयनात्मक, लनरोधनात्मक र उचारात्मक काययक्रमहरु

सञ्चािन गररनकछ ।

२१)

प्रजनन स्वास््य, सुरक्षीत मातृत्व एवं बाि तथा लशशु स्वास््य सकवा बारक मा जनचकतना

अभीवृिी गररनकछ ।
२२)

आयुवेद औषधाियिाई आधुलनकरण गरी सकवा प्रवाह गने नीलत लिइनकछ ।

२३)

छाप बजार लस्थत आयुवेद लिलनकिाई औषोधाियमा क्रमश: स्तरोन्नती गररनक नीलत

लिईनकछ ।
२४)

जीवनशैिी पररवतयन काययक्रम संचािन गरी आयुवेद औषलध सकवनको िालग प्रोत्साहन गररनक

नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२५)

स्थालनय जलडबुटीको संरक्षण, संवधयन र प्रयोग सम्बन्धी काययक्रम संचािन गररनकछ ।

२६)

पोस्टमाटयन लनशुल्क गने व्यवस्था लमिाईनकछ ।

२७)

भुगोि र जनसंख्याको आधारमा स्वास्थ इकाईको लवस्तार गदै िलगनकछ ।

िैलङ्गक समानता तथा समावकलशकरण सम्बन्धी नीलत
“मररण गाउँ पालिकाको समावकलशकरण नीलत : सबैमा सामालजक न्यायको अनुभुती”
१) मररण वासी सबै नागररकहरुको सहभालगतामा गाउँ पालिकाको समावकशी लवकास गररनक नीलत
लिइनक छ ।
२) मररण गाउँ पालिकाका मलहिा, बािबालिका, आकदवासी जनजाती, लवपन्न वगय, ज्यकष्ठ नागरीक,
अपाङगता भएका व्यक्तीहरुको क्षमता लवकास तथा आर्थथक, सामालजक सशलक्तकरणको नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
३) िलक्षत वगयका काययक्रमहरु सञ्चािन गदाय क्षमता लवकास, सीप लवकास, नकतृत्व लवकास, प्रलवलध
हस्तान्तरण, सचकतना तथा संस्कृ ती संरक्षण र प्रवधयन जस्ता काययक्रम समानुपालतक ढंगिक सञ्चािन
गररनक नीलत लिइनकछ ।
४) गाउँ पालिकाको लनणयय प्रकक्रयामा िलक्षत वगयको अथयपुणय सहभालगता सुलनलचत गररनक छ ।

मलहिा
१) नकपािको संलवधानिक मलहिाहरुको लनलमत्त प्रत्याभुत गरक का अलधकारहरुको कायायन्वयन गररनक
नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२) गाउँ पालिका क्षकत्रमा सञ्चािन ुननक हरकक अवसर तथा गलतलवलधमा ३३ % मलहिा सहभालगता
गराइनकछ ।

३) मलहिा सहसा तथा घरक िु सहसामा परक का मलहिाहरुको सहयोगको लनलमत्त मनोपरामशय तथा
सीपलवकास सलहतको पुनयस्थापना काययक्रम हरु साथै िैलङ्गक सहसा लनवारण काययक्रम सञ्चािन
गररनकछ ।
४) एकि मलहिा हरुको िगत यककन गरकर एकि मलहिा सुरक्षा कोषको व्यवस्था गररनकछ ।
५) मलहिा कानून अलधकार सम्बन्धी तालिम तथा अनुलशक्षणको व्यवस्था गररनकछ ।
६) मलहिाको नाममा दताय भएका उद्योग तथा व्यवसायमा २५% छु ट कदनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
७) मलहिाहरुिाई व्यवसालयक बनाउन सबै वडा हरुमा उद्यमलशिता तालिम सञ्चािन गने गराउनक
नीलत अविम्बन गररनक छ ।
८) मलहिाहरुमा ुननक स्वास््य समस्याको जरटिताका आधारमा क्रमश: स्वास््य लशलवर सञ्चािन
गररनकछ ।
९) मलहिा स्वास््य स्वंम सकलवकाहरुको क्षमता लवकास तथा उत्प्रकरणात्मक काययक्रम हरु सञ्चािन
गररनकछ ।
१०)

एकि मलहिािाई आय आजयन तथा नकतृत्व लवकासको िागी एकि मलहिा सुरक्षा कोषको

लनमायण गररएको छ ।
बािबालिका
१) बािमैत्री स्थालनय शासनको प्रत्याभुती गनय आवयक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनकछ ।
२) वडा स्तरीय बाि कल्ब, गाउँ पालिका स्तरीय बाि सञ्जाि हरुको क्षमता अलभवृिी तथा
सचकतनामुिक काययक्रम हरु सञ्चािन गररनकछ ।
३) सबै प्रकारका बािश्रमिाई अन्त्य गररनकछ ।
४) बुनपक्षीय पोषण काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सम्पुणय वडा हरुमा िागू गररनक लनलत
लिइनकछ ।
५) मररण गाउँ पालिकाका सम्पुणय बाि लबकास कक न्रहरुको भौलतक व्यवस्थापन गरीनक छ ।
६) बािमैत्री गाउँ पालिका घोषणा गनय आवयक काययक्रमहरु सञ्चािन गदै बािमैत्री वडा घोषणा
गररनकछ ।
ज्यकष्ठ नागरीक
१) गाउँ पालिका क्षकत्र लभत्र रहकका ८० वषयभन्दा माथीका ज्यकष्ठ नागररकहरुको िगत संकिन गरी
अद्यावलधक गरर ज्यकष्ठ नागरीक सँग भएको ज्ञान तथा अनुभव पुस्तान्तरण काययक्रम सञ्चािन
गररनकछ ।
२) ज्यकष्ठ नागररकहरुको स्वास््य जरटितािाई ध्यानमा राखी क्रमश: स्वास््य लशलवर सञ्चािन
गररनकछ ।

३) ज्यकष्ठ नागरीकहरुको िागी स्वास््य उपचार िगायतका PHYSICAL TEST हरु लनशुल्क गररनक
व्यवस्था गररनकछ ।
४) ज्यकष्ठ नागरीक सम्मान काययक्रमिाई लनरन्तरता कदइनकछ ।
५) ज्यकष्ठ नागरीक पररचयपत्र सहजरुपमा वडा कायायिय बाटै उपिब्ध गराउनक व्यवस्था गररनकछ ।
दलित
१) जातीय भकदभाव तथा छु वाछु त कसुर सजाय ऐन २०६८ को प्रभावकारी कायायन्वयनमा जोड
कदइनकछ ।
२) दलित समुदायको परम्परागत पकशा, किा तथा लशल्प संरक्षण संवधयन गदै आधुनकककरण र
व्यवसालयकरण गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
३) दलित वगयको सचकतना तथा सीप लवकास जस्ता काययक्रम सञ्चािन गने गराउनक नीलत
अविम्बन गररनकछ ।

आकदवासी जनजालत
१) आकदवासी जनजालतहरुको संलवधान प्रदत्त अलधकारिाई सुलनलचत गदै आर्थथक, सामालजक
एवं साँस्कृ लतक लवकासका साथै भाषा, संस्कृ लत ,परम्परा र पुख्योिी सीपको संरक्षण तथा
प्रवधयन गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२) आकदवासी जनजालतहरुको सामालजक तथा आथरक मुिप्रवालहकरणका िागी तालिम, कोलचङ,
सीप लवकास, नकतृत्व लवकास जस्ता काययक्रम हरुमा सबैको सहभालगता सुलनलचत गररनक नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
३) आकदवासी जनजालतको भाषा तथा लिपी लवकासका िागी भाषा कक्षाको व्यवस्था गररनकछ ।
४) आकदवासी जनजालतको नृत्य तथा साँस्कृ लतक बाजाको संरक्षण गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) आकदवासी जनजालतको मुिप्रवालहकरण गरी राष्ट् लनमायणिाई सुदढृ बनाउनक नीलत अविम्बन
गररनकछ ।

अपाङ
१) अपाङगता भएका व्यक्तीहरुको िगत राखी गाउँ पालिका स्तरीय अपाङ लहत संरक्षण सञ्जाि
गठन गररनक नीलत अविम्बन गररनक छ ।

२) नकपािको संलवधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, अपाङगता भएका व्यलक्तहरुको
अलधकार सम्बनधी ऐन २०७५ तथा प्रचलित कानून बमोलजम अपाङ लहत संरक्षणको िागी
नीलतगत व्यवस्था गररनकछ ।
३) लवद्यािय तथा स्वास््य कक न्रहरुमा अपाङ मैत्री संरचना हरुको लनमायण गररनक नीलत अविम्बन
गररनकछ ।
४) राज्य द्वारा पहकिो तथा सकतो वगयमा वर्थगकरण गररएका अपाङगता भएका व्यलक्तहरुको िागी
सीप लवकास तथा उद्यमलशिता लवकास गदै स्वाविम्बी बनाउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
युवा
१) युवाहरुिाई रुपान्तरणको संवाहक र नकतृत्वको साझकदारको रुपमा लवकास गदै सामालजक, राजलनलतक
र आर्थथक क्षकत्रका समग्र लजम्मकवारी सम्हाल्न नकतृत्वको लवकास गराउनक नीलत लिइनकछ ।
२) ककशोरीहरुकोिागी सीप लवकास तथासशलक्तकरणका िागी काययक्रमहरुिाई प्राथलमकता साथ
कायायन्वयन गररनकछ ।
३) युवाहरुिाई सहसा, दुव्ययसन र अराजक प्रवृत्तीिाई लनयन्त्रण गने नीलत लिइनकछ ।
४) युवाहरुिाई प्रालवलधक लशक्षा तथा सीपमुिक तालिममार्य त दक्ष, उद्यमशीि र आत्मलनभयर बनाउनक ।
५) युवाहरुिाई लवपद व्यवस्थापन, सामलजक लवकास, वातावरण संरक्षण, खकिकु द िगायतका क्षकत्रमा
स्वयंसकवकको रुपमा पररचािन गररनकछ ।
श्रम तथा श्रलमक
१) गाउँ पालिका क्षकत्रमा रहकको संगठीत उद्योगमा काययरत कामदारहरुका िागी नकपाि सरकारिक तोकक को
न्युनतम ज्यािा िागु गने गराउनक नीलत लिइनकछ ।
िोपोन्मुख, सीमान्तकृ त जालत/ जनजालत
१) िोपोन्मुख, सीमान्तकृ त जालत/ जनजालतको आर्थथक, सामालजक तथा साँस्कृ लतक सुधारबाट
समतामुिक तथा न्यायपुणय समाजको श्रृजना गररनक नीलत लिइनकछ ।
२) िोपोन्मुख, सीमान्तकृ त जालत/ जनजालतको क्षमता लवकास र स्रोत साधनहरुमा पहँच वृलि गरर
जीवुनस्तर माथी उकास्नक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
३) िोपोन्मुख, सीमान्तकृ त जालत/ जनजालतका युवाहरुको क्षमता लवकासका िागी व्यवसालयक तथा
सीपमुिक तालिम प्रदान गररनकछ ।
४) िोपोन्मुख, सीमान्तकृ त जालत/ जनजालतका लवद्याथरको लसकाई आवयक्ता सम्बोधन गनय वैकलल्पक,
आवालसय र लवशकष लशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
गैर सरकारी संस्था

१) गैर सरकारी संस्था लनयमन सम्बन्धी ऐन , लनयमाविी लनमायण गरी मररण गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र
काययरत गै. स. स हरुिाई व्यवस्थापन गरीनक नीलत अविम्बन गररनक छ ।
२) गै. स. स िाई लवकासका साझकदारको रुपमा व्यवहार गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
३) गै. स. स का काययक्रमहरु गाउँ पालिकाको वार्थषक नीलतमा समावकश गरी िानक र काययक्रमहरुको
दोहरोपना िाई लनमुयि गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
४) गाउँ पालिकािक अविम्बन गरक को नीलत तथा काययक्रममा सहयोग ुननक खािका काययक्रम मात्र सञ्चािन
गनय स्वीकृ ती कदइनक छ ।

वन ,वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन
वन, वातावरण संरक्षण
१) गाउँ पालिकाको रालिय वन, सामुदालयक वन, कबुलियती वनक्षकत्रमा वृक्षारोपण काययक्रम सञ्चािन गरी
वनक्षकत्रिाई बढाइनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२) रालिय राजमागय क्षकत्रालधकार लभत्र वृक्षरोपणिाई काययक्रम सञ्चािन गररनकछ ।
३) वातावरण संरक्षण प्रती जनचकतना अभीवृलि गनय प्रवधयनात्मक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनकछ ।
४) मररण गाउँ पालिकाको जिवायु पररवतयन सम्बन्धी नीलत लनमायण गररनकछ ।
५) मररण गाउँ पालिकाका बजार तथा गाउँ िाई स्वच्छ, सर्ा, हराभरा बनाउदै ३ वषय लभत्र पुणय प्िालष्टक
मुक्त गाउँ पालिकाको रुपमा लवकास गररनकछ ।
६) सामुदालयक वन, नीलज वन तथा अन्य वनहरुको लनयमन गररनकछ ।
७) गाउँ पालिकावासीिक वडा सलमलतको उपलस्थलतमा सजयलमन लसर्ाररसको आधार लबना रुख कटान गनय
पाइनकछैन ।
८) एक रुख कटानी वापत कलम्तमा दुई लवरुवा ुनकायउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
९) यस क्षकत्रमा रहकको जैलवक लवलवधता संरक्षण को िागी जैलवक प्रोर्ाइि लनमायण गररनकछ ।
१०)

एक गाउँ पालिका एक उद्यान, एक वडा एक उद्यान काययक्रम सञ्चािन गररनकछ ।
लवपद व्यवस्थापन

१) गाउँ पालिका

लवपद

व्यवस्थापन

कोष

सञ्चािनिाई

प्रभावकारी

बनाउन

सम्बलन्धत

सरोकारवािाहरुको साझकदारीमा काययक्रम हरु लनमायण गररनक छ ।
२) लवपद परक को अवस्थामा उिारको िागी आवयक पने यन्त्र, साधन तथा औजारहरुको उलचत
व्यवस्थापन गने नीलत अविम्बन गररनकछ ।
३) मररण गाउँ पलिकालभत्र पने सुख्खा क्षकत्रमा आगिागी जस्ता लवपदमा कमी ल्याउन आवयक पानीको
व्यवस्थापन गनय सावयजलनक पोखरी तथा पानीट्याङकी लनमायण गररनकछ ।

४) लवपद उिारमा सबैभन्दा अग्र पंक्तीमा खरटनक सुरक्षालनकायहरुिाई लवपद उिारका सामाग्री सम्पन्न
बनाउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) लवपदका क्षकत्रमा काम गने सहयोगी संस्था रक ड क्रस संग समन्वय गरी लवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
आवयक योजना तथा काययक्रमहरु संचािन गररनकछ ।
र्ोहोर मैिा तथा सरसर्ाई सम्बन्धी नीलत
१) गाउँ पालिकाका बजार क्षकत्रहरुमा कु लहनक र नकु लहनक र्ोहोर छु ट्टयाउन को िागी र्ोहोर संकिन डस्टलबन
हरुको व्यवस्थापन गररनकछ ।
२) बजार क्षकत्रमा सावयजलनक शौचाियको लनमायणको काम िाई लनरन्तरता कदइनकछ ।
३) ३ वषय लभत्र यस गाउँ पालिकािाई प्िालष्टक मुक्त क्षकत्रको रुपमा लवकास गनय सोही बमोलजमका
काययक्रमहरु सञ्चािन गररनकछ ।
४) सावयजलनक भवन, सरकारी कायायिय, हकल्थ पोष्ट, लवद्याियहरुिाई पुणयत: सरसर्ाई युक्त बनाईनकछ ।
५) र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन लनयमाविी २०७० को पुणय
कायायन्वयन गदै यस गाउँ पालिकािाई पुणयत: र्ोहोरमैिा मुक्त बनाइनकछ ।

सुशासन तथा संस्थागत लवकास सम्बन्धी नीलत
“मररण गाउँ पालिका सुशासनका आधार : जवार्दकलहता, उत्तरदालयत्व, पादयलशता र सदाचार “

संगठनात्मक व्यवस्थापन
१) आम जनता संग सबै भन्दा नलजक रहकर सकवा प्रवाह गने कायायिय गाउँ काययपालिकाको कायायिय तथा
वडा कायायियहरुमा सकवा प्रवाहिाई सुदढृ गनय आवयक श्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन गररनकछ ।

२) सावयजलनक सकवाप्रवाहिाई गुणस्तरीय , समावकशी एवं सहज बनाउन लवद्युतीय शासन प्रणािी
अविम्बन गरी प्रशासलनक काययलवधीिाई सरिीकरण र सङ्क्षकलपकरण गररनकछ ।

३) नकपाि सरकार द्वारा स्वीकृ त दरबन्दी ढाँचा बमोलजम वडा कायायिय तथा गाउँ काययपालिकाको
कायायियमा दरबन्दी व्यवस्थापन गररनक छ ।

४) सबै वडा कायायियहरुिाई गाउँ काययपालिकाको काययसञ्जाि सँग जोड्नक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
५) प्रत्यकक वडा कायायिय तथा गाउँ काययपालिकाको कायायियमा नागररक वडापत्रको व्यवस्थापन गररनकछ ।

६) गाउँ पालिकाका महत्वपुणय लनणययहरु कानून बमोलजम रलडयो, र्क सबुक तथा वकबसाइट मार्य त
सावयजलनक गररनकछ ।

७) गाउँ पालिकाका जनप्रलतलनधी तथा कमयचारीहरुको क्षमता लवकासका अनुलशक्षण तालिम तथा प्रलशक्षण
सञ्चािन गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
८) गाउँ पालिका क्षकत्रलभत्र रहकका सरकारी, सामुदालयक संस्था हरुको नाममा रहकका सावयजलनक सम्पत्ती,
ऐिानी , पतर सरकारी तथा सावयजलनक जग्गाहरुको लववरण संकिन गरी संरक्षण गररनक नीलत
अविम्बन गररनकछ ।
९) गाउँ पालिका भीत्र रहकका कृ लष प्रालवलधक , पशु सकवा प्रालवलधक, स्वास््यमर हरुको क्षमता लवकास तथा
तालिमको व्यवस्थापन गररनक नीलत लिइनकछ ।
१०)

गाउँ पालिका स्थापना कदवसिाई उत्सवको रुपमा मनाउनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।

११)

गाउँ पालिकामा काययरत कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन गरी उच्च मनोबि साथ सावयजलनक सकवा

प्रवाह गनय आन्तररक आमदानीबाट काययदक्षता, कायय सम्पादन, सुपररवकक्षणको आधारमा प्रोतसालहत
गररनक छ ।

लवत्तीय व्यवस्थापन
१) आ. व. २०७६\७७ मा सम्पत्तीकर सम्बन्धी सम्भावना अध्ययन तथा पुवय तैयारी गरी सम्पत्ती कर
प्रणािी िागू गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।
२) नकपािको संलवधानमा उल्िकलखत राजवका श्रोत हरुको दायरािाई र्राककिो पादै अलधकतम
आन्तरीक श्रोत संकिन गदै लवत्तीय स्वाविम्बन तर्य अग्रसर ुननक नीलत लिइनकछ ।
३) गाउँ पालिकाको आन्तरीक आमदानी ुननक श्रोत हरुको पलहचान गरी कदगो तथा भपयदो आमदानीका
श्रोतहरुको लवकास गररनक नीलत अविम्बन गररनकछ ।

