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     क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको तेस्रो गाउँसभाका सभाध्र्क्ष एवं क्व्होलासोथार 
गाउँपाललकाका अध्र्क्ष श्री पे्रम घले ज्र्,ू प्रमखु अततथी प्रदेश नं ४ का माननीर् 
मखू्र् मन्त्री पथृ्वी सबु्बा गुरूङ ज्र्,ू ववशषे अततथी लमजुङ जजल्लाका प्रमखु 
जजल्ला अधिकारी ज्र्,ू जजल्ला समन्त्वर् अधिकारी ज्र्,ू जजल्ला प्रहरी प्रमखु ज्र्,ू 
जजल्ला जथथत ववलभन्त्न राजतनततक दलका प्रमखु एवमं प्रतततनिी ज्र्हूरू, 
गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासककर् अधिकृत ज्र्,ू गाउँसभाका सदथर् ज्र्हूरू, 
कार्यपाललकाका सदथर् ज्र्हूरू, वडा नं १ देखख ९ सम्मका वडा अध्र्क्ष ज्र्हूरू, वडा 
सधिव ज्र्हूरू, सम्परू्य राष्ट्रसेवक कमयिारी ज्र्हूरू, परकार लमरहरू तथा र्स 
गररमामर् गाउँसभामा उपजथथत महानभुावहरू । 

      सवयप्रथम लोकतन्त्र, गर्तन्त्र, संतघर्ता तथा समग्र मजुक्वत आन्त्दोलनका 
लाधग ववगतका ववलभन्त्न शाजन्त्तपरू्य आन्त्दोलन तथा सशथर संिषयका क्रममा जजवन 
उत्सगय गनुय हुने ज्ञात अज्ञात शहहद हरू प्रतत भावपरू्य श्रध्दाञ्जलल अपयर् गदयछु। 
साथ ै आन्त्दोलनका क्रममा सम्परू्य घाइते, वेपत्ता र्ोध्दाहरूको र्ोगदानलाइ र्स 
ऐततहलसक घडडमा थमरर् गनय िाहन्त्छु। साथ ैर्स अवसरमा गुरूङ जाततको उद्गम 
थलो र्स पववर भलुममा गुरूङ संथकृतत, इततहास, सभ्र्ता, भेषभषुा, रीततथीतत तथा 
संथकारको उत्थान तथा सम्वियन एवं संरक्षर् र ववकासमा महत्त्वपरू्य र्ोगदान 
परु्ायउनहुुने पवूयजहरूमा सम्मान प्रकट गनय िाहन्त्छु। आफ्नो ्र्थत समर्का वावजुद 
हाम्रो तनमन्त्रर्ालाइ थवीकार गरी क्व्होलासोथार गाउँपालीकाको तेस्रो गाउँसभामा 
पाल्नहुुने प्रमखु अततधथ ज्र्हूरू र उपजथथत सम्परू्य महानभुावहरूमा गाउँपाललकाको 
तर्य वाट हाहदयक थवागत गनय िाहन्त्छु। 
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      संवविान सभावाट पाररत नेपालको संवविानको जारी, संघीर्ता कार्यन्त्वर्न, 
थथानीर् तह, प्रदेश तथा संघीर् तनवायिनको सर्लतापवूयक सम्पन्त्नता संग ै
जनप्रतततनधिको िर्न पश्िात देशमा दशकौ देखख जारी राजनतैतक संक्रमर्कालको 
अन्त्त्र् भइसकेको सन्त्दभयमा अव नेपाली जनताको सव ै प्रकारको उजत्पडन र 
ववभेदको अन्त्त्र् तथा आधथयक समानता, सामाजजक न्त्र्ार्, समतामलूक समाज, 
दीगो शाजन्त्त, सशुासन, ववकास तथा समजृध्दको आकांक्षा परूा हुने आिारहरू तनमायर् 
भएको सवयववहदतै छ। आगामी हदनमा तछट्टै न ैप्रशासतनक संक्रमर् कालको अन्त्त्र् 
संगै ववध्दमान सावयजतनक सेवा प्रवाहमा देखखएको कहिनाइ पतन दरू हुने अपेक्षा 
गनय सककन्त्छ। 

      मध्र् नेपालको लमजुङ जजल्लाको पजश्िम के्षरमा अवजथथत र्स 
क्व्होलासोथार गाउँपाललका साववकको पसगाउँ, भोजे, धगलङु, भजुुङ, उत्तरकन्त्र्ा, 
माललङ, र वाग्लङुपानी गरी सातवटा गा.वव.स लमलेर वनेको गाउँपाललकाको के्षरर्ल 
१७५.३७ वगय कक.लम. रहेको छ। िालमयक रूपमा हहन्त्द,ु वौध्द, त्ररजश्िर्न र वोन 
िमायलम्वीहरूको वसोवास रहेको छ। गुरूङ जाततको आहदम वथती क्व्होलासोथार 
वाट र्स गाउँपाललकाको नामाकरर् भएको कुरा सवयववहदत ै छ। वव.स. २०६८ को 
जनगर्ना अनसुार र्स गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा १०,०६७ रहेको छ भने गुरूङ, 
दललत, तामाङ, ह्र्ोल्मो, व्राम्हर्, के्षरी, मगर, दरुा र नेवार जाततको बसोवास 
रहेको छ। लशक्षा तर्य  २३ वटा वालववकास केन्त्र, २० प्राथलमक ववद्र्ालर्, ८ 
आिारभतू मा.वव. छन भने थवाथथ्र् तर्य  ६ वटा थवाथथ्र् िौक  र २ वटा 
सामदुातर्क थवाथथ्र् इकाइले सेवा प्रदान गरररहेका छन।् 
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     साकय  राष्ट्रकै नमनूा पर्यटककर् गाउँ "घले गाउँ" र्स ै गाउँपाललकामा पने 
सवलैाइ ववहदत न ैछ। घले गाउँको नमनुा होमथटे सँगै भजुुङ, पसगाउँ र धगलङु मा 
पतन होमथटे सञ्िालनमा छन।् वदेैलशक रोजगारी मखु्र् आर् श्रोत भए तापतन 
आगामी हदनमा कृवष, पशपुालन, पर्यटनमा लगानी वजृध्द गरी र्वुा पलार्नलाइ 
रोक्वने अलभर्ान गाउँपाललकाले शरुू गरेको छ। र्स ै आधथयक वषयमा गाउँपाललकाको 
अल्पकाललन, मध्र्काललन तथा हदघयकाललन लक्ष्र् तर् गनय र्ो आधथयक वषयमा 
आिारभतु सवेक्षर्को कार्य सम्पन्त्न भएको जानकारी गराउन िाहन्त्छु। त्र्सगैरी 
वडा नं ८ घाम्राङमा गाउँपाललकाको सहकार्य तथा अलिैी ्र्वसार्ी महासंघ लमजुङ 
को आर्ोजनामा वहृत अलिैी महोत्सव सम्पन्त्न भएको छ भने आगामी हदनमा 
अलिैी, जडडवहुट, वेमौसमी तरकारी, धिर्ा कर्  खेतीलाइ प्राथलमकताका साथ 
अगाडड विाइनेछ। 

     कृवष, पशपुालन, पर्यटन तथा सडक लगार्त पवूायिारमा प्राथलमकता हददै 
आधथयक समजृध्दको हदशा तर्य  अगाडड वढ्न र्स गाउँपाललकाले टोल, वजथत, वडा 
भेला तथा वडा सलमततको वठैकहरूवाट र्ोजनाहरूको छनौट गने पररपाहटलाइ 
अवलम्वन गदै आ.व. ०७५।०७६ को र्ोजना तजुयमा गरेको अवगत गराउन िाहन्त्छु। 
साथ ैलमहदम खोला पारी वडा नं ८ मा र लमहदम खोला वारी वाग्लङुपानीमा वहृत 
र्ोजना गोष्ट्ठी, कृवष, पश,ु थवाथथ्र्, लशक्षा के्षरको र्ोजना कार्यन्त्वर्न को समीक्षा 
एवं गोष्ट्ठी, गाउँपाललकामा ववलभन्त्न शाखाहरूको प्रततवेदनको आिारमा समग्र वजेट, 
तथा कार्यक्रम को तजुयमा गरीएको थमरर् गराउन िाहन्त्छु। र्ोजना तथा कार्यक्रम 
तजुयमा गदाय, नेपालको संवविान, िौिौ त्ररवषीर् र्ोजना, गाउँपाललकावाट गररएको 
आिारभतू सवेक्षर् प्रततवेदन, संघीर् तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्को मागय 
तनदेशन तथा परीपर र अथय मन्त्रालर्को राजश्व वाँडर्ाडँ तथा वववत्तर् समातनकरर् 
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लसललङ, संघीर् सरकारको वजेट, नीतत तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको वजेट, नीतत 
तथा कार्यक्रम र थथानीर् आवश्र्कता लाइ वजेट तनमायर्मा मखु्र् आिार वनाइ 
क्व्होलासोथार गाउँपाललकाले नीतत तथा कार्यक्रम वजेट तनमायर् गरेको छ। 

       उपजथथत सम्परू्य महानभुावहरू, 

अव म र्हाँहरू समक्ष र्स क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको नीतत तथा कार्यक्रम 
प्रथतुत गने अनमुतत िाहन्त्छु। 

प्रमखु नीति िथा कार्यक्रम :  

    • साना तथा टुके्र र्ोजनाहरूलाइ तनरूत्साहहत गदै ठूला र्ोजनाहरूलाइ 
प्राथलमकता हदने नीती र्स गाउँपाललकाले ललएको छ। मध्र्म तथा ठूला 
र्ोजनाहरूमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी समपरूक कोष को सहर्ोगमा त्र्थता 
र्ोजना सम्पन्त्न गने लक्ष्र् ललइएको छ। र्सका तनजम्त गत आ.व. मा ववतनर्ोजन 
गरीएको समपरूक कोषको रकमको तुलनामा र्सवषय वजृध्द गने नीतत ललइएको छ। 

   • भौततक पवूायिार अन्त्तगयत सडक तर्य  नर्ा रर्ाक खोल्ने भन्त्दा भइरहेको 
सडकहरूको थतरोन्त्नती गने तर्य  वजेट ववतनर्ोजन गने नीतत अवलम्वन गरीएको 
छ। सव ै मौसममा सिुारू हुने गरी कुलेसो तनमायर् तथा ग्राभेल गने कार्यलाइ 
प्राथलमकता हदने नीतत ललइएको छ। 

   • वदेैलशक रोजगारीलाइ न्त्र्तूनकरर् गनय उत्पादनमलुक तथा तछटो प्रततर्ल 
हदने र्ोजनाहरू कार्ायन्त्वर्न गने नीतत ललँदै कृवष, पशपुालन तथा पर्यटन 
प्रवयध्दनका र्ोजनाहरूमा वजेट ववतनर्ोजन गने तनती ललइएको छ। 
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   • आन्त्तरीक आम्दानीलाइ वजृध्द गनय राजश्व को दरभन्त्दा दार्रालाइ विाउँदै 
संतघर् सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त वजेटको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न गने 
नीतत ललइएको छ। 

   • आधथयक वषयको शरूूदेखख न ैर्ोजना कार्यन्त्वर्न प्रकक्रर्ा अगाडड विाउन र्ोजना 
कार्ायन्त्वर्न ताललका वनाइ उपभोक्वताको अधिकतम सहभाधगतामा समर्मा न ै
र्ोजना कार्ायन्त्वर्न तथा अनगुमन मलू्र्ाकंन वथततुनष्ट्ठ वनाउने नीतत अवलम्वन 
गरीनेछ।  

     अव म थथातनर् तहको र्ोजना तथा वजेट तजुयमा हदग्दशयन २०७४ मा उल्लेख 
भए वमोजजम के्षरगत नीतत कार्यक्रम पेश गनय िाहन्त्छु। 

आर्थयक विकास : 

१.कृवि : 

   •  एक गाउँ एक नमनुा कृषक नीततलाइ अवलम्वन गरीनेछ। 

   • अलिैी जोनमा परेका ठाउँमा अलिैी खेती लाइ प्रोत्साहन गनय प्राथलमकताका 
साथ कार्यक्रमहरू ल्र्ाइनेछ। साथ ै अन्त्र् के्षरहरूमा पतन अलिैी खेतीको ववथतार 
गरीनेछ। र्सका अलवा धिर्ा, ककर्, मौरी पालन, तरकारी खेती लाइ प्रोत्साहन 
गरीनेछ। 

   * प्राकृततक रूपले पाइने जडडवहुटको संरक्षर् गदै जडडवहुट नसयरी तथा खेतीको 
प्रवदयनमा जोड हदइनेछ। 
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   * तनवायहरूवप कृवष तथा पशपुालनलाइ ववथथावपत गरी ्र्वसातर्क कृवष तथा 
पशपुालन मा लगातन अलभवजृध्द गरीनेछ। 

   * भेडड गोठको संरक्षर् गदै नर्ा ँ भेडड गोठ ववथतारको तनजम्त आवश्र्क 
कार्यक्रम अगाडड विाइनेछ। 

   * प्रदेश सरकार सँगको सहकार्यमा एउटा लशत भण्डार तनमायर्को लाधग 
आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

   * हाल गाउँपाललकामा सञ्िालनमा रहेका मास ु पसलहरूलाइ ्र्वजथथत गदै 
थवथथ एवम सर्ा मास ुपसल थथापनाको तनजम्त पहल गरीनेछ। 

   * मौरीपालन, भसैीपालन तथा वाख्रापालन लाइ ववशषे प्रोत्साहन हदइनेछ। 

   * पश ु औषधि खररदको तनम्ती आवश्र्क वजेट एवं कृवष र भेटेरेनररको 
प्राववधिकको संख्र्ा थप गरीनछे। 

       *  भौगोललक अवथथीतत र हावापातन अनसुार कृवषको छुट्टा छुट्टै पकेट के्षरहरू 
घोषर्ा गरीनछे। 

   *  गाउँपाललका लभर ्र्ापक डाले घाँस रोप्नका लाधग आवश्र्क वजेट 
ववतनर्ोजन गरीनछे। 

२.ससचाइ : 

     * खाली एवं वाझो रहेका र्ाँटहरूमा लसँिाइ सवुविा परु्ायउनको लाधग र्ोजना 
छनौट एवं वजेट ववतनर्ोजनमा प्राथलमकता हदइनेछ। 
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३.पर्यटन : 

       * " क्व्होलासोथारको संथकृतत र संथकारको संवयिन : पर्यटन उध्र्ोगको 
प्रवध्दयन "  को नीततलाइ अवलम्वन गरीनछे। र्सका तनम्ती गरुूङ संथकृततक तथा 
परम्परागत नतृ्र्को संरक्षर् गदै भावव पथुताको दथतावजजकरर् तथा वतृ्तधिर 
मार्य त प्रवध्दयन गरीनछे। 

   * भइरहेका होमथटेलाइ ्र्वजथथत गदै धगलङुमा पतन होमथटे सञ्िालनको 
लाधग आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

   * ऐततहलसक एवं गुरूङहरूको आहदम थलो क्व्होलासोथार को पहहिान एव ं
संरक्षर्, संवध्दयन र प्रिार प्रसार प्रभावकारी वनाउनका तनम्ती आवश्र्क वजेट 
ववतनर्ोजन गरीनछे। 

   *  क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा सांथकृततक सिूना केन्त्र थथापना गरीनेछ। 

   * पदर्ाराको माध्र्मवाट आन्त्तररक तथा वाह्र् पर्यटनको आगमनलाइ विावा 
हदन नर्ा ँपदर्ारा को खोजी तथा थालनी गरीनेछ। ववध्दमान " गुरूङ हेररटेज रेल 
" लाइ थप प्रिार प्रसारको माध्र्मवाट प्रवध्दयन गरीनछे। 

      * वडा न ं४ को भजुुङ गाउँलाइ सांथकृततक गाउँको रूपमा घोषर्ा गरी संथकृतत 
तथा संथकारको संरक्षर् गनय ववशषे कार्यक्रम तथा सांथकृततक महोत्सवको 
आर्ोजना गनय वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 
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  * वडा न.ं ३ को घले गाउँ लाइ थमाटय लभलेज घोषर्ा गरीनेछ। साथ ैआवश्र्क 
भौततक संरिना तर्ार गनय वजेटको ्र्वथथा गनुयका साथ ैप्रदेश र केन्त्र सरकार 
सँग समन्त्वर् र सहकार्य गरीनेछ।  

४.सहकारी :   

     *   संघीर् सरकारले परीकल्पना गरेको नीतत वमोजजम सहकारीलाइ अथयतन्त्रको 
मखु्र् खम्वाको रूपमा ववकास गरी सहकारीको माध्र्मवाट आधथयक गततवविीमा 
विावा हदइ आधथयक समजृध्दको आिार खडा गरीनछे। 

   *  वित गने वानीको ववकास गनयको लाधग गाउँ गाउँमा सहकारीका शाखा 
ववथतार गरीनछे। 

सामाजिक विकास : 

१.सिक्षा : 

    * सावयजतनक ववध्दालर्को शकै्षक्षक गुर्थतर अलभवजृध्दको तनम्ती लशक्षक, 
ववध्दाधथय र अलभभावक ववि रमैालसक रूपमा सव ै ववध्दालर्ले अन्त्तरकक्रर्ा गरी 
ववध्दमान समथर्ा हल गनयको तनम्ती पहल गरीनछे। 

   * लशक्षाववद तथा अन्त्र् के्षरमा ख्र्ाततप्राप्त ्र्जक्वतहरूलाइ तनमन्त्रर् गरी 
शकै्षक्षक महत्व दशायउन अलभभावक लशक्षा कार्यक्रम आर्ोजना गरीनेछ। 

   *  श्री जनज्र्ोतत मा.वव. वाग्लङुपानीलाइ प्राववधिक लशक्षालर्को रूपमा ववकास 
गनय  तथा श्री वधु्दोदर् मा.वव. लाइ थनातक क्वर्ाम्पसको रूपमा ववकास गनय प्रदेश 
तथा केन्त्र सरकारसँग सहकार्य को पहल गरीनेछ।  
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   *  गाउँपाललका लभर सव ै माध्र्लमक ववध्र्ालर्लाइ  ICT मतै्रर वनाउन 
कम्प्र्टुर ताललम तथा इन्त्टरनेट जडानको ्र्वथथा गरीनछे।  

   * क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको लशक्षा ऐन तथा तनर्मावली थथानीर् 
आवश्र्कता तथा िरातललाइ सहुाउँदो गरी तनमायर् गरीनेछ। 

  *  आवालसर् ववध्दालर्को पररकल्पना गरी २ वटा मेगा ववध्दालर् थथापनाको 
तनजम्त प्रदेश र केन्त्र सरकार सँग सहकार्य गरीनेछ।   

   *  माध्र्लमक ववध्दालर्हरूमा ववज्ञान प्रर्ोगशाला थथापनाको तनजम्त आवश्र्क 
वजेटको तनजम्त ववलभन्त्न संघ संथथा सँग सहकार्य गरीनेछ।  

   *  प्रत्रे्क सामदुार्ीक ववध्दालर्मा E-हाजजरी को ्र्वथथा गररनछे। 

    *  प्रथताववत माध्र्लमक ववध्दालर्हरूलाइ तनजज स्रोतको लशक्षकको तलव 
भत्ताको तनम्ती आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

   *  गाउँपाललका लभर संिाललत सामदुातर्क वालववकास केन्त्रलाइ अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षर् नजजकको ववध्दालर्ले गने तनती अवलम्वन गररनेछ। 

   *  गाउँपाललका लभर ववध्दाधथयहरूको समग्र ववकास को तनम्ती ववलभन्त्न 
अततरीक्वत कृर्ाकलापको आर्ोजना गरीनेछ। 

   *  शकै्षक्षक गुर्थतर अलभवजृध्द अलभर्ान अन्त्तयगत आगालम शकै्षक्षक सरदेखख 
उत्कृष्ट्ट ववध्दालर् ्र्वथथापन सलमतत, उत्कृष्ट्ट लशक्षक, उत्कृष्ट्ट ववध्दाधथय एवं 
उत्कृष्ट्ट अलभभावक लाइ परुथकृत गने नीतत अवलम्वन गरीनछे। 
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२.खेलकुद :  

  *  गाउँपाललका ललग रु्टवललाइ तनरन्त्तरता हदइ अझ ्र्वजथथत गरीनेछ। 

  *  प्रत्रे्क वडामा खेलकुद मदैान तनमायर् तथा गाउँपाललका लभर एउटा नमनूा 
खेल मदैान तनमायर्को लाधग प्रदेश तथा केन्त्र सरकार सँग सहकार्य गरीनेछ। 

३.स्िास््र् : 

  *  प्रदेश तथा केन्त्र सरकार सँगको सहकार्य मा साल्मे भन्त्ज्र्ाङ थवाथथ्र् 
िौककलाइ २५ शयै्र्ाको अथपाताल वनाउन आवश्र्क प्रकक्रर्ा अतघ विाइनछे। 

  *  अतत आवश्र्क औषधिहरूको अभाव हुन नहदन थवाथथ्र् संथथाहरूको माग 
वमोजजम आवश्र्क वजेटको ववतनर्ोजन गरीनछे। 

  *  हाल सञ्िालनमा रहेका वधथयङ सेन्त्टरको ्र्वथथापनलाइ सिुार गरी माललङ 
थवाथथ्र् िौकक र सामदुातर्क थवाथथ्र् इकाइ घाम्राङमा वधथयङ सेन्त्टर थथापना 
गरीनेछ। 

  *  महहला थवाथथ्र् थवंसेववका रर्तनतत २०६७ को ममय वमोजजम र्स 
कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन महहला थवाथथ्र् थवंसेववकाहरूलाइ मालसक 
प्रततवेदन पेश गदाय र्ातार्ात खियको रूपमा समर् सापेक्ष भत्ता वजृध्द गरीनेछ। 

  *   कुन ैपतन वालवाललका कुपोषर्वाट ग्रवषत हुनवाट विाउन पोषर्को ्र्वथथा 
ववध्दालर्गत रूपमा, सनुौला हजार हदनका आमा तथा वच्िा कार्यक्रम तथा ववववि 
जनितेना मलुक कार्यक्रम गरीनेछ। 
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  *  लसङ्दी सामदुतर्क थवाथथ्र् इकाइ तथा घाम्राङ सामदुार्ीक इकाइलाइ 
थतरउन्त्नतत गरी थवाथथ्र् िौकक वनाउन आवश्र्क पहल गरीनछे। 

   *  आकजथमक प्रसतुत सेवा तथा ववरामीहरूलाइ तुरून्त्त पे्रषर् गने र थवाथथ्र् 
सेवा उपल्ितका लाधग भौगोललक आिारमा २ वटा एम्वलेुन्त्स सेवा खरीद प्रकक्रर्ा 
अगाडड विाएर सेवा सिुारू गरीनेछ। 

  *  अतत आवश्र्क उपकरर् डने्त्टल सेट, ओटोथकोप, अटोक्वलेभ र वव.वप. सेट 
सव ैथवाथथ्र् िौककमा खरीद गरी आवश्र्कता अनसुार आपतूतय गरीनेछ। 

  *  अनलाइन प्रततवेदन सेवा, थवाथथ्र् सिूानलाइ अध्र्ावधिक गरी थवाथथ्र् 
कमीहरू थवाथथ्र् संथथामा वथने समर्ावधि वजृध्दका लाधग इन्त्टरनेट, डथेकटपको 
्र्वथथा गरीनछे।  

  * घले गाउँमा पर्यटनको िापले गदाय थवाथथ्र्लाइ ख्र्ालमा राखी थवाथथ्र् िके 
प्वाइन्त्ट थथापना गनय आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

 * र्स गाउँपाललका लभर सोह्र वषय मतुनका वालवाललकाहरूलाइ िमु्रपान तथा 
मध्र्पान जन्त्र् वथत ुतथा सामाग्रीहरूको ककनवेि गनयमा कडाइ गरीनेछ। 

४.खानेपानी िथा सरसफाइ : 

  *  एक घर एक िारा नीततलाइ आत्मसात गरी गाउँपाललका आरै्ले वा प्रदेश 
सरकार तथा संतघर् सरकार र अन्त्र् संघ संथथा सँग सहकार्य गरी क्रमवध्द रूपमा 
र्ोजना कार्ायन्त्वर्न गरीनेछ। 
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  *  परू्य सरसर्ाइर्कु्वत गाउँपाललका अलभर्ान अन्त्तयगत थथातनर् आमा समहु, 
र्वुा क्वलव तथा गैरसरकारी संथथाहरू सँग सहकार्य गरी वाँकक वडाहरूलाइ परू्य 
सरसर्ाइर्कु्वत वडाको रूपमा घोषर्ा गनय आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

  *  गाउँपाललका लभर रहेको खानेपातनको गुर्थतर परीक्षर् गने प्रववधिको 
अवलम्वन गरी सर्ा खानेपानी वपउन पाउने अधिकारको सतुनजश्ितता गरीनेछ। 

  *  मध्र्म तथा ठूला खानेपानी र्ोजना कार्ायन्त्वर्न गनय सहज वातावरर् 
लसजयना गनय आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

  *  नारेव ैपत्ला खानेपानी आर्ोजना तनमायर्का लाधग केन्त्र सरकार सँग अवपल 
गरीनेछ। 

५.संस्कृति : 

     *  गुरूङ संथकृततको िनी क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा प्रिललत कृष्ट्र् िरीर, 
घाटु, सोरहठ, ठाडो भाका लगार्तका अन्त्र् जाततहरूको संथकृतत तथा संथकारलाइ 
संरक्षर् तथा सम्वध्दयनको नीतत अववलम्वन गरीनछे। 

  *  लोपोन्त्मखु ह्र्ोल्मो लगार्तका जाततको भाषा तथा संथकृतत संरक्षर्मा ववशषे 
कार्यक्रम सञ्िालन गरीनछे। 

  *  परम्परागत भेषभषुा, कला संथकृतका सर सामानहरूको संरक्षर्को लाधग हाल 
सञ्िालना रहेका संग्रहालर्हरूको थतरोन्त्नततको लाधग वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे। 

६.लैँर्िक समानिा िथा सामाजिक समािेसिकरण : 
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    * वजेट तथा र्ोजना तजुयमा कार्ायन्त्वर्न वाट प्राप्त प्रततर्लको वाँडर्ाँडमा 
महहला, दललत, अपागं, ज्र्ष्ट्ठ नागरीक तथा अल्पसंख्र्क र वपछडडएका वगयका 
समदुार्का नागरीकको सहभागीता सतुनजश्ित गरीनेछ। 

  *  परम्परागत रूपमा राडड तथा भाङ्ग्रा बनु्त्ने महहलाहरूको लसप तथा 
उध्दमलशलता लाइ आर् आजयनको भरपदो माध्र्मका रूपमा ववकास गरीनछे। 

  *   र्रक क्षमता भएका सव ैवगयको लाधग आर् आजयनको कार्यक्रम तथा अतत 
अशक्वत सहाराववहहन हरूको लाधग ववशषे सामाजजक सरुक्षाको ग्र्ारेजन्त्ट गरीनेछ। 

  *  वालवववाह, वहुवववाह तथा महहला हहसंालाइ न्त्र्तूनकरर् गनय जनितेनामलुक 
कार्यक्रमहरू सञ्िालन गरीनछे। 

  *  दललत तथा समाजको मलु िारमा नपरेका वगयको सशजक्वतकरर्का लाधग 
ववववि कार्यक्रम सञ्िालन गरीनछे। 

  *  गाउँपाललका लभर अव वन्त्न ेसावयजतनक भवनहरू अपाङ्ग मैत्रर वनाइनेछ। 

पिूायधार विकास  

 गाउँपाललका लभर तनमायर् हुने तनजज घर तथा सावयजतनक संघ संथथाहरको 
भवन नेपाल सरकार भवन तनमायर् सम्वजन्त्ि आिारभतू मापदण्ड २०७२ 
वमोजजम गाउँपाललकाको थवीकृततमा मार वनाउन पाउने ्र्वथथा गररनेछ। 

 गाउँपाललका केन्त्र, जजल्ला सदरमकुाम तथा वडा कार्ायलर् संग जोडडने 
सडकलाइ प्रदेश सरकार को सहर्ोग तथा सहकार्यमा थतरोन्त्नतत गरीनछे। 



क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको नीती तथा कार्यक्रम 
०७५।०७६ 

 

14 
 

 लमहदम खोला तथा रूहद खोलामा वन्त्ने मोटरेवल पजक्वक पलुहरू को तनमायर् 
र्थालशघ्र तनमायर् गनय संतघर् तथा प्रदेश सरकार संग सहकार्य एवं समन्त्वर् 
गरीनेछ। 

 रूहद हाइड्रोपावर तथा लमहदम हाइड्रोपावर तनमायर्को गततलाइ ततव्रता हदन 
सरोकारवाला पक्ष सव ै तथा सम्वजन्त्ित हाइड्रो कम्पनी संग साथयक सहकार्य 
तथा समन्त्वर् गररनछे। 

 ववध्दमान सडकहरू भकू्षर् तथा पहहरोवाट विाउन वकृ्षारोपर् कार्यलाइ 
तदारूकताका साथ अगाडड विाइनेछ। 

 आवश्र्क वडा कार्ायलर् र थवाथथ्र् िौकक भवनहरू तनमायर् का लाधग 
आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गराउनकुा साथ ै केन्त्र र प्रदेश सरकार सँग 
समन्त्वर् गरीनछे। 

 दइु वषय लभर उज्र्ालो गाउँपाललका वनाउन तथा केजन्त्रर् ववध्दतु प्रसारर् 
लाइन ववथतार गनयका लाधग प्रदेर सरकार सँग समन्त्वर् गरीनेछ। 

 • भजुुङ देखख पसगाउँ र धगलङु देखख वेतेतन जोड्ने नर्ा ँरर्ाक खोल्नका लाधग 
आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे।  

  • वेँलशसहर भजुुङ र रामवजार लसङ्दी जोड्ने सडकलाइ कालोपर ेगनयका लाधग 
केन्त्र सरकार र प्रदेश सरकार सँग सहकार्य गरी आवश्र्क वजेट माग गरीनछे। 

  • कपरुगाउँ माललङ हँुदै साल्मे सम्मको सडक थतर उन्त्नततका लाधग प्रदेश 
सरकार सँग सहकार्य र समन्त्वर् गरीनेछ।   

िािािरण िथा विपद व्र्िस्थापन 
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 ' जलवार् ुअनकुुलनका कार्यक्रम तथा पवूायिार : थवच्छ सर्ा तथा हरीर्ालल 
क्व्होलासोथार ' तनततलाइ आत्मसात गदै टनेल खेतत, पोखरी संरक्षर्, खालल 
जग्गामा वकृ्षरोपर् कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्मा जोड हदइनेछ। 

 गाउँपाललका थतरीर् ववपद ्र्वथथापन सलमततलाइ सकृर् तुल्र्ाइ वडाथतरमा 
पतन ववपद ्र्वथथापन सलमतत तनमायर् तथा ववपद ्र्वथथापन रर्तनतत 
तर्ार गरीनछे। 

 ववपद ्र्वथथापनको नीजम्त अतत आवश्र्क सामानहरू को ्र्वथथापन गने 
तथा सरोकारवाला गरैसरकारी संथथाहरू संग सहकार्य गरी ववपद जोखखम 
न्त्र्तूनकरर्का उपार्हरू अवलम्वन गरीनेछ। 

 कुहहने र नकुहहने र्ोहोर छुट्र्ाइ वातावरर् संरक्षर् गरीनेछ। 

 जलवार् ुपरीवतयन तथा ववपत ्र्वथथापन का लागी जनितेनामलुक ववववि 
कार्यक्रमहरू संिालन गररनेछ। 

 क्व्होलासोथार गाउँपाललकालाइ जुवा तास तथा महदरा मकु्वत के्षर घोषर्ा गरी     
वेरोजगार र्वुाहरूलाइ थवरोजगार तर्य  उन्त्मखु गराउन आवश्र्क वजेट 
ववतनर्ोजन गरीनछे। 

संस्थािि विकास िथा सेिा प्रिाह 

 गाउँपाललकावाट प्रवाह गरीन ेसावयजतनक सेवा प्रवाहलाइ तछटो तथा छररतो एवं 
काननु सम्मत वनाउन ICT मतै्रर तथा सव ैवडाहरू र गाउँपाललका केन्त्रमा 
आवश्र्क वडा सधिव तथा कमयिारी पतूीका तनजम्त आवश्र्क पहल गरीनछे। 
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 वाल क्वलव, र्वुा क्वलव तथा आमा समहु लगार्त अन्त्र् सामाजजक संघ 
संथथाको अलभलेखको लाधग अतनवार्य दताय तथा आवश्र्क ताललमहरूको 
्र्वथथा गररनेछ। 

 गाउँकार्यपाललका तथा गाउँ सभाका सदथर्हरूलाइ वजेट तजुयमा  तथा 
कार्ायन्त्वर्न र सावयजतनक सेवा प्रवाह सम्वजन्त्ि ताललम तथा अलभमखुखकरर् 
कार्यक्रम सञ्िालन गरीनछे। 

विविर् व्र्िस्थापन र सिुासन 

 गाउँपाललकाका कमयिारीहरूलार् सशुासन तथा सकारात्मक सोि लगार्त सेवा 
प्रवाह सम्वजन्त्ि र अन्त्र् ताललमहरूको ्र्वथथा गरी सशुासनलाइ अलभवजृध्द 
गररनछे। 

 गाउँकार्यपाललकाको आर्, ्र्र् तथा सावयजतनक खररद प्रकृर्ालाइ ्र्वजथथत 
तथा पारदलशय वनाइनेछ। 

 आन्त्तररक राजश्वका दर तथा दार्रा लाइ ्र्वजथथत तथा वजै्ञातनक वनाइ 
राजश्व वजृध्दमा जोड हदइनेछ। 

 िाल ु आ.व. जथत ै उत्कृष्ट्ट काम गने कमयिारी, करदाता, उपभोक्वता 
सलमततलाइ परुथकृत गने तनततलाइ तनरन्त्तरता हदइनेछ। 

 सावयजतनक सनुवुाइ तथा सामाजजक परीक्षर्लाइ तनरन्त्तरता हदइ पारदशीतामा 
जोड हदइनेछ। 

 ववध्दालर्हरमा E-हाजजरीको ्र्वथथा गररनेछ। 

सचुना िथा सञ्चार 
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 इन्त्टरनेट जडान गनय वाकक वडा कार्ायलर्हरूमा इन्त्टरनेट जडान गरी तछटो 
छरीतो संिारको ्र्वथथा गरीनेछ। 

 गाउँपाललकाको ऐततहालसक, सांथकेततक ववशषेता, प्राकृततक सनु्त्दरतालाइ समेहट 
वतृ्तधिर तनमायर् गररनेछ। 

 गाउँपाललकाका गततववधिहरू वेवसाइट तथा अन्त्र् सञ्िार माध्र्मवाट 
सावयजतनकककरर् गने ्र्वथथा गरीनेछ। 

 गाउँपाललका लभरका सव ै थवाथथ्र् संथथा तथा ववध्दालर्हरूमा इन्त्टरनेट 
ववथतार गरीनछे। 

 क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको सव ैवडाहरूमा रेडडर्ो प्रसारर्का लाधग वडा नं १ 
को सलुलकोट डाँडाँमा रेडडर्ो मथर्ायङ्दी वलेशसहरको टावर तनमायर्को लाधग 
आवश्र्क वजेट ववतनर्ोजन गरीनछे।  

श्रम िथा रोििारी 

 वदेैलशक रोजगारीलाइ तनरूत्साहहत गदै गाउँपाललका लभर कृवष तथा पशपुालन 
एवं पर्यटन तथा अन्त्र् उध्दमलशलता ववकासको लाधग वजेट ववतनर्ोजन 
गरीनेछ। 

 डकलमय ताललमलाइ तनरन्त्तरत हददै भकूम्प मतै्रर भवन तथा संरिना तनमायर् 
का तनजम्त प्रोत्साहन गरीनेछ। 

 श्रम तथा लसप परीक्षर्का माध्र्मवाट कानतून रूपले मान्त्र्ता प्रदान गनय 
CTEVT संग समन्त्वर् गरीनेछ। 
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 पेशा तथा ्र्वसार् गनय िाहने वेरोजगार ्र्जक्वतहरूलाइ प्राथलमक लसप तथा 
ताललमहरूको ्र्वथथा गरी ्र्वसातर्क उत्पादनमा सररक हुन प्रोत्साहहत 
गरीनेछ। 

           अन्त्त्र्मा, हाम्रो गाउँपाललकाको तनमन्त्रर्ालाइ थवीकार गरी आफ्नो 
अमलू्र् समर् हदइ हौसला प्रदान गनय पाल्नहुुने प्रमखु अततधथ ज्र्,ू ववशषे अततधथ 
ज्र्,ू राजनतैतक पाहटयका प्रतततनधि ज्र्हूरू, समाजसेवव एवं वजुध्दजजववहरू, ववलभन्त्न 
संघसंथथाका प्रमखु एवं प्रतततनधि ज्र्हूरू, परकार ज्र्हूरू एवं उपजथथत सम्परू्य 
महानभुावहरूमा हाहदयक िन्त्र्वाद सहहत आभार प्रकट गनय िाहन्त्छु र िरै्यताका 
लाधग सवमैा नमन प्रकट गनय िाहन्त्छु। 

                                           िन्त्र्वाद 

                                           कुमारी मनुी गुरूङ 

                                           उपाध्र्क्ष 

                                           क्व्होलासोथार गाउँपाललका 

                                           माललङ, लमजुङ। 

 


