
फालेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

थोलललम्बा, पाँचथर 
 

(आ.व. २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम) 
 

सभाका सम्मानित सभाध्यक्ष ज्य,ू 

सम्परू्ण सभासद ज्यहूरु, 

सभाका सनिव एवम ्प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत ज्यू, 

राष्ट्रसेवक कमणिारीहरु, 

तथा उपनथथत सम्परू्ण महािभुावहरु,  
 

फालेलुङ गाउँपानलकाको गररमामय दशौं गाउँसभामा उपनथथत यहाँहरु सबैलाई सवणप्रथम हानदणक थवागत गिण िाहन्छु । 
 

म यस घडीमा, इनतहासदनेख वतणमािसम्म नवनभन्ि कालखण्डमा थवतन्रता, जिानिकार र सकारात्मक पररवतणिका खानतर आफ्िो 

ज्यािको उत्सगण गिे सम्परू्ण ज्ञात अज्ञात शनहदहरुप्रनत हानदणक श्रद्धाञ्जली अपणर् गदणछु । घाइते तथा बेपत्ताहरुप्रनत उच्ि सम्माि 

प्रकट गदणछु । 

न्यायप्रेमी जिताहरुको लामो संघर्ण र बनलदािको फलथवरुप जिनिवाणनित संनविािसभाद्वारा जारी गररएको वतणमाि 

िेपालको संनविाि हामी सबै िेपालीहरुको साझा सम्पनत्त हो । आजसम्म प्राप्त सबैखाले पररवतणि र उपलनधिहरुलाई यही 

संनविािमा संथथागत गररएका छि ् ।  वतणमाि संनविािले पररकल्पिा गरेको ३ तहको अनिकार सम्पन्ि सरकारको अविारर्ा 

अिरुुपको थथािीय सरकारका रुपमा रहकेो फालेलङु गाउँपानलकाको दशौं गाउँसभामा आ व २०७८।०७९ को वानर्णक िीनत तथा 

कायणक्रम प्रथततु गिण पाउँदा हनर्णत भएको छु ।  

थथािीय तहलाई प्राप्त संविैानिक अनिकार र कतणव्य बमोनजम गाउँपानलकाको श्रोत साििको उपलधिताका आिारमा 

जिताको आशा, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सम्बोिि गद ै जाि ु थथािीय सरकारको अहम ् दानयत्व हो । फालेलङु 

गाउँपानलकाको जिनिवाणनित नसंगो गाउँसभा तथा गाउँकायणपानलका नवगतदनेख िै गाउँपानलकाको सवाणङ्गीर् नवकास र 

गाउँबासीहरुको सवोपरर नहतप्रनत समनपणत ह दँ ैआइरहकेो छ व्यहोरा म अिरुोि गिण िाहन्छु ।  

आ.व. २०७७/०७८ को संसोनित अिमुाि समतेको अवथथा र अिभुवलाई आिार मान्द ैतयार गररएको २०७८/०७९ 

को प्रथतानवत वानर्णक िीनत तथा कायणक्रम अब म प्रथततु गिे अिमुनत िाहन्छु । 

सम्मानित सभाध्यक्ष महोदय, अब म आ व २०७८।०७९ को िीनत तथा कायणक्रम के्षरगत रुपमा प्रथततु गिण िाहन्छु । 

 

लवषर्/के्षत्रगि नीलि िथा कार्यक्रमहरुः 

(क) आलथयक लवकास 

 

कृलष नीलि िथा कार्यक्रमुः  

 फालेलुङ गाउँपानलकाको आ. व. २०७८।०७९ को कृनर् िीनत तथा कायणक्रमहरु निम्िािसुार रहकेा छि ्: 

 व्यवसानयक साझदेारी खेतीलाई प्रोत्साहि गररिेछ । 

 सािा नसंिाई कायणक्रम अन्तगणत आ. व. २०७८।०७९ नभरमा १० वटा सािा नसंिाइ आयोजिाहरु सम्पन्ि गररिेछ । वडा 

िं १ र २ लाई जिुार पकेट क्षेरका रुपमा नवकास गररिेछ । 

 गाउँपानलका क्षेरनभर जनैवक नवर्ानद निमाणर् तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहि गररिेछ । 

 मौसमी बीउ नवतरर्लाई अनघ बढाइिेछ । 

 नफलङ्ुगे, तोरी, फापर, बेसारजथता लोपोन्मखु बाली संरक्षर् सहयेग कायणक्रमलाई अगानड बढाइिेछ ।  



 च्याउको बीउ नवतरर्मा अिदुाि नदइिेछ । 

 गह कँो उन्ित जातको बीउ सहयोग कायणक्रम अनघ बढाइिेछ । 

 मौरीपालि तानलम सञ्िालि गररिेछ । 
 

पशु सेवा सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 गाउँपानलकानभर घरपालवुा िौपायाहरुको कृनरम गभाणिािलाई व्यवनथथत बिाउि ए. आइ. कन्टेिर, ए. आइ. रेफ्री, 

रेनफ्रजरेेटरजथता सामग्री खररद गररिेछ ।  

 गाउँपानलका क्षेनरभर माइिर सनजणकल उपिार, मजेर सनजणकल उपिार, गाइिोकोलोनजकल उपिार, आकनथमक पश ु

उपिार सेवा नदइिेछ । 

 घरपालवुा िौपायाहरुको पारासाइटोलोनजकल परीक्षर् हमेाटोलोनजकल परीक्षर्, छाला परीक्षर्, थिुेलो परीक्षर्लाई 

घिीभतू बिाइिेछ । 

 गाउँपानलकानभर पश ुआहारको कमी ह ि िनदि ज ैघाँसको बीउ नवतरर् गररिेछ । 

 पयाण पयणटिलाई बढावा नदि सदा वर्ण झैं िौंरी महोत्सव आयोजिा गररिेछ । 

 भैंसीको पाडा ह काणउिे सम्बन्िमा नवशेर् कायणक्रम कायाणन्वयिमा ल्याइिेछ । 

 घरपालवुा िौपायाहरुको िश्ल सिुारका कायणक्रमहरु ल्याइिेछ । 
 

सहकारी सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 मनहला सहकारी भवि निमाणर् कायणलाई परू्णता नदइिेछ । 

 सहकारी संथथामा संलग्ि व्यनिहरुलाई लनक्षत गरी क्षमता नवकास तानलम नदइिेछ । 
 

(ख) सामालिक लवकास 
 

लशक्षा, रु्वा िथा खेलकूद सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 सामदुानयक नवद्यालयका नशक्षकहरुको क्षमता नवकासका कायणक्रमहरु कायाणन्वयि गररिेछ । 

 सामदुानयक नवद्यालयका नवद्यालय व्यवथथापि सनमनतकसँग नशक्षा, यवुा तथा खलेकूद शाखाको अन्तरनक्रयालाई बढाई 

नशक्षाको गरु्थतर वनृद्धका लानग नवशेर् पहल गररिेछ । 

 बालनवकास केन्रका बालबानलकाहरुका लानग अभ्यास पनुथतका तथा सामदुानयक नवद्यालयका कक्षा १ दनेख ५ सम्म 

अध्ययिरत नवद्याथीहरुको लानग गहृकायण डायरी तयार गरी नवतरर् गररिेछ । 

 सामदुानयक नवद्यालयमा प्राथनमक उपिारलाई सनुिनित गररिेछ । 

 शनैक्षक नक्रयाकलापलाई पवूाणिमुाियोग्य बिाउि शनैक्षक क्यालेण्डर छपाई सम्बनन्ित सबैलाई नवतरर् गररिेछ । 

 नवद्याथीहरुको अनतररि प्रनतभालाई प्रथफुटि गराउि नवनभन्ि प्रनतयोनगतात्मक तथा नसजणिात्मक कायणक्रमहरुको 

आयोजिा गररिेछ । 

 गाउँपानलकानभर राष्ट्रपनत रनिङ नशल्ड प्रनतयोनगता सञ्िालिका लानग आवश्यक रकम नवनियोजि गररिेछ । 

 नवनभन्ि थथािमा खलेमदैाि निमाणर् तथा थतरोन्िनत गररिेछ । 

 नवनभन्ि नकनसमका खलेकूद प्रनतयोनगताहरु आयोजिा गररिेछ । 
 

 

 



स्वास््र् सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 कोनभड - १९ को रोकथाम तथा उपिारका लानग नवशरे् पहल गररिेछ । 

 अत्यावश्यक और्िीहरु खररद गरी नि:शलु्क नवतरर् गररिेछ । 

 गाउँपानलका के्षरनभर नमनत गजु्रेका खाद्य सामग्रीको बेिनबखिलाई कडाइका साथ रोक लगाइिेछ । 

 नियनमत रुपमा बजार अिगुमि गररिेछ । 

  थवाथ्यकमीहरुको क्षमता अनभवनृद्धका लानग नवनभन्ि तानलमहरुको आयोजिा गररिेछ । 

 नवनभन्ि रोगहरुको निदाि तथा उपिारका लानग नि:शलु्क थवाथ्य नशनवरहरु सञ्िाि गररिेछ । 

 गाउँबासीहरुलाई नि:शलु्क रिसञ्िार सेवा प्रदाि गररिेछ । 
 

खानेपानी सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 खािेपािीका श्रोतहरुको उनित संरक्षर् र संवद्धणि गररिेछ । 

 खािे पािी शनुद्धकरर्का लानग आवश्यक पहल गररिेछ । 
 

लैङ्लगक समानिा िथा सामालिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 दनलत तथा ज्येष्ठ िागररकहरुका लानग सम्माि कायणक्रम सञ्िालि गररिेछ । 

 आनदवासी जिजानत, अपाङ्ता भएका व्यनिहरुको लानग नवशरे् कायणक्रम ल्याइिेछ । 

 राज्यबाट सामानजक सरुक्षा िपाउिे ६० वर्णदनेख ६९ वर्णसम्मका एक परुुर्हरुका लानग नवशेर् कायणक्रम ल्याइिेछ । 

 मनहलाहरुलाई आनथणक रुपमा आत्मनिभणर बिाउिका लानग व्यवसानयक तथा सीपमलूक कायणक्रमहरु सञ्िालि गररिेछ 

। 

 मनहला भवि निमाणर्लाई परू्णता नदइिेछ । 

 मनहलाहरुको पाठेघरको मखुको क्यान्सरको नि:शलु्क परीक्षर्को प्रबन्ि गररिेछ । 

 सामदुानयक नवद्यालयमा कक्षा १ दनेख ३ सम्म अध्ययिरत नवद्याथीहरुका लानग नवशरे् कायणक्रम ल्याइिेछ । 
 

साांस्कृलिक प्रवर्द्यन सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 िानमणक सदभाव र सनहष्ट्र्तुालाई बढावा नदइिेछ । 

 सबैखाले िानमणक तथा सांथकृनतक महत्वका संरििाहरुको निमाणर्, संरक्षर् र नजर्ोद्धार कायणलाई निरन्तरता नदइिेछ । 

 घाट तथा नवश्राम थथलहरुको उनित संरक्षर् गररिेछ । 

 अिेकतामा एकताको मलू मन्रलाई अगंीकार गररिेछ । 

 नवनविता व्यवथथापिमा जोड नदइिेछ । 
 

(ग) भौलिक पूवायधार सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 गाउँपानलकाको प्रशासनिक भविको बह वर्ीय ठेक्का खलुाई रकम अभाव ह ि िनदई काम अनघ बढाइिेछ । 

 निमाणर् ह ि बाँकी रहकेा वडा कायाणलय तथा मनहला भविहरुको निमाणर् कायणलाई प्राथनमकता नदइिेछ । 

 संघ तथा प्रदशे सरकारको समपरूक अिदुािमा साझदेारी गरी ठूला र रर्िीनतक महत्वका सडकहरुको निमाणर् तथा 

थतरोन्िनत गररिेछ ।  

 केही महत्वपरू्ण सडक खण्डहरुको नड. नप. आर. गराइिेछ । 

 सािा नसंिाइ कायणक्रम सञ्िालि गिण सहयोगी निकायहरुसँग सहकायण गररिेछ । 



(घ) पर्यटन, वन िथा वािावरण सांरक्षण सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 गाउँपानलका क्षेरनभरका पयणटकीय थथलहरुको पनहिाि गररिेछ । 

 झरिा, गफुा, पोखरी, पदमागण आनदको उनित संरक्षर् तथा संवद्धणि गररिेछ । 

 वकृ्षारोपर् कायणक्रमहरुलाई निरन्तरता नदइिेछ । 

 वि संरक्षर्लाई महत्वका साथ अनघ बढाइिेछ । 

 जनडबटुीहरुको पनहिाि र संरक्षर्मा ध्याि नदइिेछ । 

 शहीद पाकण हरुको ममणत गररिेछ । 

 सावणजनिक थथलहरुमा सरसफाईका लानग व्यवथथा गररिेछ । 
 

(ङ) सुशासन िथा सेवा प्रवाह सम्बलन्ध नीलिुः  

 नियनमतता, नमतव्ययीता, कायणकुशलता, प्रभावकाररता र पारदनशणतामा जोड नदइिेछ । 

 गिुासो व्यवथथापिलाई प्रभावकारी बिाइिेछ । 
 

सूचना प्रलवलध सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 कमणिारीहरुलाई प्रनवनिमैरी बिाउँद ैलनगिेछ । 

 कायाणलयको ववेसाइटलाई नियनमत रुपमा अद्यावनिक गररिेछ । 

 
 

बिार व्र्वस्थापन र आपूलिय सम्बन्धी नीलि िथा कार्यक्रमुः 

 lgoldt ?kdfahf/ cg'udg / lgodg ug]{ sfo{nfO{ k|efjsf/L agfOg]5 . 

 pkef]Qmfsf] clwsf/ ;'lglZrt ul/g] 5 .  

 :yfgLo ahf/df s[lqd cefj, sfnfahf/L x'g lbOg] 5}g . 

 :yfgLo pTkflbt j:t'sf] k|of]udf k|fyldstf lbg] gLlt lnOg] 5 .  

 

िन्यवाद 

नमनतिः २०७८/०३/१० 

नहमा अनिकारी 

          (उपाध्यक्ष) 

           फालेलुङ गाउँपानलका 

थोनक्लम्बा, पाँिथर 

 

 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -!_ df ePsf] Joj:yf adf]lhd kmfn]n''ª 
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