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सातौ गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 
 

प्रमखु अलतलथज्यू, 

विर्ेश अलतलथज्यू, 

अलतलथज्यूहरु, 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 
राष्ट्रसेिक कमचुारीहरु,  

स्िास््यकमीहरु, 
संचारकमीहरु, 

सरुक्षाकमीहरु, 

  

  गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभामा उपजस्थत हिु ु भएका सम्पूण ु सभा सदस्य तथा राष्ट्रसेिक 
कमचुारीहरु, रेलियो तथा एफ.एम. बाट प्रत्यक्ष प्रशारण सिुेर बस्िहुिुे सम्पूण ुश्रोताहरुिाई हार्दुक स्िागत 
तथा सातौ गाउँसभाको सफिताको शभुकामिा व्यक्त गि ुचाहन्छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

सिपु्रथम देशमा िोकताजन्िक गणतन्ि स्थापिा गि ु तथा जितािाई सािभुौम अलिकार सम्पन्न 
बिाउिे महाि अलभयािमा शाहदत प्राप्त गिु ुहिु ेसम्पूण ुज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत भाबपूण ुश्रद्धाञ्जिी  अपणु 
गि ुचाहन्छु ।   

 

आ.ि. 077/078 का िालग िावर्कु िीलत तथा कायकु्रम र बजेट समेत यस सम्मालित सभा माफुत 
समग्र अरुण गाउँपालिकाका िागररकहरु समक्ष राख्न पाउदा म आफु र यस सभािाई गौरिाजन्ित ठािेको 
छु। विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोिा भाइरस (कोलभि-19) को कारणिे हाम्रो देश पलि 
प्रभावित भएको अिस्थामा आम िागररकहरुको जिजीिि समेत प्रभावित भएको अिस्थािाई मध्येिजरगदै यो 
संकटको घिीमा अरुण गाउँपालिका तथा आम िागररकको तफुबाट राष्ट्रिाई सहयोग गिे प्रलतिद्धता जाहेर 
गदै यस अिसरमा हाम्रो अलभयािमा सहयोग गिुहुिुे सम्पूण ु अरुणिासीहरु, लििाुजचत पिार्दकारीहरु, 
संवििािसभा सदस्यज्यू, जजल्िा समन्िय सलमलतका उपप्रमखु, राजिैलतक दिका पिादलिकारीहरु, िागररक 
समाजका अलभयन्ताहरु, जशक्षक, पिकार, बवुद्धजीवि, समाजसेिी तथा सरुक्षाकमीहरु प्रलत हार्दुक आभार प्रकट 
गदुछु । 
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िेपािको पूिीक्षिेमा अिजस्थत भोजपरु जजल्िाको पूिीभेगमा रहेको  अरुण गाउँपालिका विविि 
सम्भाििा बोकेको गाउँपालिका हो। मध्य पहािी राजमागिेु समेत समेटेको यस गाउँपालिकामा आलथकु, 
सामाजजक, किा संस्कृलत  तथा िातािारणीय दृविकोणबाट िमिुाको रुपमा विकास गि ु सवकिे प्रिि 
सम्भाििा रहेको छ ।   

सबै प्रकारको विवििता बोकेको यस गाउँपालिका क्षिेको दजक्षणमा माझी, कुमाि िगायतका 
जालतहरु बसोबास गिे र गा.पा. को समग्र क्षिेमा सबै जातजालत, भार्ा-भार्ी का समदुायहरुको िसोबास 
भएकोिे सबै समदुायको िम,ु संस्कृलतिाई सबै समदुायिे सम्माि र आदर गदै सबै िमाुििम्बी तथा 
जातजालतहरुिाई एकसूिमा बालिएको कारणिे यस गा.पा. को समग्र विकासमा अमलु्य योगदाि पगेुको कुरा 
म स्मरण गि ुचाहन्छु। यसको कारणिे समतामिुक समाज लिमाुण कायमुा मद्धत पगु्िेछ भने्न गाउँपालिकािे 
आशा गरेको छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय तथा उपजस्थत महािभुाबहरु, 

अब म यस अरुण गाउँपालिकाको सम्भाििा, अिसर तथा चिुौलतहरुिाई प्रस्ततु गि ुचाहन्छु। 

 संभाििा तथा अिसरहरु : 

  जचसो हािापािी, मिोरम प्राकृलतक स्थि एिं मकाि ु वहमािका दृश्यहरु दृश्याििोकि गि ुसवकि े
स्थािहरु  रहेको । 

 भौगोलिक विवििताको पयाुप्त अिसर रहेका कारण कृवर्मा विविलिकरण गरी आफ्िो के्षििाई िान्न 
सक्िे  उत्पादि तथा उत्पादकत्िको क्षमता रहेको । खािीगाउँ के्षिमा तामाखािी, याङपाङ-खोकुम्ब ु
के्षिमा चिु तथा अभ्रख खािी, जरायोटार के्षिमा फिाम खािीको संभाििा रहेको । 

 वहिेभोजपरु रावष्ट्रय राजमागकुो मध्य खण्िमा रहेकोिे आगामी र्दिमा अन्य आसपासका सिकहरुिाई 
यसै रावष्ट्रय राजमागमुा जोिेर सबै गाउँमा सिक पहुचँको सरि अिस्था गि ु सवकि े र हािका 
स्थािीय बजारहरु व्यापाररक केन्रको रुपमा विकास गि ुसवकि े।  

 यसैगरी मध्यपााहािी िोक मागसुमेत यस गाउँपालिका भएर जािे भएकोिे ग्रामीण सिक सञ्जािको 
पहचु सहज हिुे । 

 दलित, आर्दिासी जिजाती, ब्राह्मण, खस–आय ु लसमान्तकृत र अल्पसंख्यक समेतको िालमकु 
सवहष्णतुायकु्त लमजश्रत बसोिास भएका बजस्तहरु रहेका कारण िालमकु, सांस्कृलतक, भावर्क, मौलिक 
परम्परा, एिं संस्कृलतक सम्पदाहरुको जगेिा गदै िालमकु तथा सांस्कृलतक पयटुिका माध्यमबाट 
विकासमा विविलिकरण ल्याउि सवकिे ।  
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 चिुौलतहरु : 

 परलिभरुता : केन्रीय तथा प्रदेश सरकारको आशा र भरोसामा स्थािीय तहको अथ ुव्यिस्था लिभरु 
रहि ु। 

 दक्ष जिशजक्तको अभाि : स्थािीय तहमा उपिव्ि संभाििा र अिसरहरुिाई ग्रहण गि ु सक्िे 
खािको दक्ष दिशजक्त एिं उद्यमशीिताको अभाि हिु ु। 

 भौगोलिक लबकटता : भौगोलिक रुपमा िस्तीहरु छररएर रहेकोिे विकासका वक्रयाकिाप 
संतलुितरुपमा जिता समक्ष सहज रुपमा प¥ुयाउि कर्ठिाई हिु ु। 

 कमजोर आलथकु अिस्था : यस गा.पा. क्षिेमा कमजोर आलथकु अिस्था भएका समदुायहरु भएकोिे 
गा.पा. को लसलमत श्रोत सािििे िान्न सवकि ेअिस्था िरहेको । 

 

सभाध्यक्ष महोदय ! 
 

उल्िेजखत संभाििा, अिसर तथा चिुौलतहरुिाई ध्यािमा राख्दै  यस गाउँपालिकािे आ.ि. २०७७/०७८  मा 
लिम्ि अिसुारको दीघकुािीि सोच, िक्ष्य, उदेश्यहरु तथा रणिीलत अििम्बि गररि ेछ । 

 

१. र्दघकुािीि सोच  
जि, जलमि, जंगि र जिशक्ती अलि कृवर्, खािी, पयाुिरण आर्दको संभाििाहरुिाई र्दगो विकासको 
अििारणा अिरुुप स्रोत साििहरुको अलिकतम सदपुयोग गदै विकासमा सिसुािारणको अपिित्ि र पहुँच 
लसजिुागरर आयआजिुमा िवृद्ध गदै उच्च जीििस्तर सवहतको समाजिाद उन्मखु समदृ्ध गाउँपालिका लिमाुण 
गिे दीघकुािीि सोच हिुेछ । 

२. िक्ष्य 

िेपािको संवििाि अिसुार स्थािीयस्तरमा संघीय िोकताजन्िक गणतन्िात्मक शासि 
प्रवकयाको अभ्यास तथा विकास गदै पारदशी, उत्तरदायी एिं जिाफदेही, जि-सहभालगतात्मक 
विलिको शासिमा आिाररत, उच्च गणुस्तरीय र समनु्नत समतामूिक समाजको स्थापिा गिु ु
यस गाउँपालिकाको िक्ष्य रहेको छ । 

 3. उद्देश्यहरु 

  स्थािीय सरकारको माध्यमद्वारा सािभुौमसत्ता सम्पन्न जितािाई शासि प्रवकयामा 
अलिकालिक मािामा सजम्मलित हिुे अिसर जटुाई िोकतन्िका िाभहरुको उपभोग गि ु
सक्िे व्यिस्था गिे। 
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 आफिो क्षेिको विकासको िालग स्थािीय स्रोत साििको पररचािि, विलियोजि र विकासको 
प्रलतफि सन्तलुित तथा समाितामा आिाररत समतामूिक न्यायोजचत वितरण प्रणािीको 
माध्यमबाट उच्च आलथकु िृवद्धदर हालसि गदै गरीबी न्यूलिकरण गिे। 

 गाउँपालिकाबाट संचालित आयोजिाहरुमा ठूिा मेलसि औजार (Heavy Equpment) को प्रयोग 
िाई लिरुत्सावहत गरी स्थािीय स्तरमा उपिब्ि जिशजक्तको अलिकतम प्रयोग गरी 
रोजगारीको लसजिुा गदै बसाईँ सरी जािे प्रिृजत्तिाई लिरुत्सावहत गिे र प्रलतभा पिायिको 
अिस्थािाई न्यूलिकरण गिे। 

 आलथकु, सामाजजक िा शैजक्षक दृवििे पछािी  परेका मवहिा, दलित, आर्दिासी जिजाती, 
अल्पसंख्यक, लसमान्तकृत, फरक क्षमता भएका तथा श्रलमक र कृर्क बगिुाई  सामाजजक 
न्याय प्रदाि गिे। 

 गाउँपालिकािाई सफा, सनु्दर, हराभरा बिाई कृवर् तथा पयटुिमैिी िातािरण लसजिुा गदै 
क्रमश भौलतक पूिाुिारयकु्त गाउँपालिका लिमाुण गिे। 

  सािजुलिक-लिजी साझेदारीको माध्यमबाट जितािाई विकासको मिु िारमा ल्याउिे िीलत 
अििम्बि गिे । 

 

४. रणिीलत  
       उजल्िजखत सोँच, िक्ष्य र उदेश्य हालसि गि ुलिम्िािसुारका रणिीलतहरु अबिम्बि गररिे छ । 

 

  सामाजजक न्याय, सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षणमा जोि र्दँदै  र्दगो विकासमा जोि र्दिे । 

  पयटुि, कृवर् के्षिको विकास गदै सािा तथा मझौिा व्यिसायहरु विस्तार गरी सरकारी, लिजी 
साझेदारीको अििारणा अििम्बि गिे । 

 रोजगार सेिा केन्रमा दताु भएका िेरोजगार िागररकहरुिाई न्यूितम रोजगाररको प्रत्याभतुी 
गिे । 

 बैदेशीक रोजगारबाट फकेका तथा समदुायमा रहेका जिशक्तीहरुिाइ क्षमता अिसुार 
सामाजजक, आलथकु तथा भौलतक पूिाुिारमा अलिकतम उपयोग गररिे छ । 

 बेमौसमी खेती, कृवर्मा लबवििीकरण, पशपुािि र उत्पादििाइ बजार ब्यिस्थापि गिे । 

 गणुस्तरीय जशक्षाको प्रत्याभतूी गदै विध्यािय छोड्िे प्रबतृ्तीिाइ लिरुत्सावहत गिे । 

 सञ्चार तथा विद्यतुीकरणको विस्तार गरी प्रविलिमैिी गाउँ लिमाण ुगिे । 

 िैविक समता तथा  समािपुालतक समािेशी लसद्धान्तको आिारमा  राज्यका लिकायहरुमा 
सबैको पहुँच सलुिश्चत गिे । 

 अिरुा योजिाहरुिाइ सम्पन्न गि ुप्राथलमकता दीिे । 

 पयटुकीय क्षेिहरुको पवहचािगरर पयटुि प्रिििु गिे । 

 उपभोक्ताबाट संचाििहिुे योजिा तथा कायकु्रमहरुमा िागत सहभालगता सलुिजश्चत गिे । 
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 सरकारी तथा गैह्र सरकारी लिकायहरु संग सहकाय ुगदै यिुा िजक्षत कायकु्रमिाइ जोि 
र्दइिे छ । 

 शासकीय सिुारका माध्यमबाट सशुासिको पक्षिाई मजितु पािे । 

 

 

 

 

सभाध्यक्ष महोदय तथा उपजस्थत सम्पाणू ुमहािभुािहरु, 

अब म मालथ उजल्िजखत  संम्भाििा, चिुौती, अिसर, दीघकुािीि सोच, दीघकुािीि िक्ष्य, उदेश्यहरु,  तथा 

रणिीलतहरुिाई सम्बोिि गिकुा िालग गाउँपालिकािे लिि ेिीलत तथा कायकु्रम प्रस्ततु गि ुचाहन्छु ।  
 

विकट भौगोलिक अिजस्थलतमा रहेको यस गाउँपालिकामा सिसुािारण जितािे प्रत्यक्ष अिभलूत गिे खािका 

योजिा तजुमुा गिे, स्थािीय जितािाई योजिा तजुमुा साथै कायाुन्ियिमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउिे, मागमा 

आिाररत माटो सहुाउँदो कायकु्रम तथा विकासका गलतविलिहरु सञ्चािि गरी यस क्षेिका जिताको गररिी 

न्यिुीकरण गदै आलथकु–सामाजजक समवृद्ध हालसि गिे प्रमखु िीलत लिइएको छ ।  
 

१. कृवर् तथा पशपुािि सम्बन्िी िीलत : 

िेपाि कृवर् प्रिाि देश हो । हाम्रो गाउँपालिका पलि कृवर् पेशामा िै आत्मलिभरु भएकािे परम्परगत 

कृवर् प्रणािीिाई आिलुिकीकरण गदै मौसमी तथा िेमौसमी खेती प्रणािीको विकास गरर फिफूि तथा 

िगदेिािीिाई उच्च प्राथलमकता र्दइिेछ । एक गाउँ एक उत्पादिको रावष्ट्रय िीलतिाई यस क्षिेको 

भगूोि, जलमि र हािापािी अिकुुि ब्यिसायीकरण र यान्िीकरण गिे िीलत तथा कायकु्रमहरु अगालि 

बढाइि ेछ । बह ुबािी खेती प्रणािीिाई प्रोत्साहि गदै जलमि बाँझो छोड्ि ेप्रबजृत्तिाई लिरुत्सावहत गि ु

समयमै लबउ, मि तथा वकटिाशक लबर्ादीको ब्यिस्था गररिेछ । उन्नत जातका गाईबाख्रा पािििाई 

प्रोत्साहि गरी दूि र मास ु उत्पादमा परलिभरुता हटाइ िश्ल सिुारकोिालग कृलतम गभािुाि केन्र 

स्थापिागरर व्यिसावयक पशपुािि फमहुरुको विकास र विस्तार गदै उत्पादििाई बजारीकरण गि ुदगु्ि 
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जचस्याि केन्रको स्थापिा गिे ब्यिस्था लमिाइिे छ भिे उत्कृि कृर्कहरुको पवहचािगरर अिदुाि तथा 

परुस्कारको व्यिस्था गररिेछ। 

 

 

 

२. जशक्षा सम्बन्िी िीलत : 

जशक्षा जीििको महत्िपूण ुआिार हो । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको  कोरोिा भाइरस 

को कारणिे हाि जशक्षा के्षि अिपेजक्षतरुपमा प्रभावित हिु पगेुको अिस्थािाई मध्यिजर गदै िेपाि 

सरकार, प्रदेश सरकारको िीलत िमोजजम शैजक्षक के्षिमा सिुार ल्याउि आिश्यक उपायहरुको 

अििम्भि गररिे छ । यसके्षिका विद्याियहरुमा बािबालिकाको विद्यािय छोड्ि ेदर कम गि ुतथा 

विद्यािय बावहर रहेका बािबालिकािाई विद्याियसम्म ल्याउिका िालग र्दिा खाजा, न्यािो कपिा, 

छाि बतृ्ती लबतरण, छािाहरुकोिागी स्यालिटरीप्याि वितरण जस्ता कायकु्रमहरु ल्याइिेछ । 

िािमैिी विद्यािय पूिाुिार, रमाउँदै खेल्दै–लसक्दै िगायतका कायकु्रमहरुिाई समािेश गदै िलगिेछ । 

विद्याियको पूिाुिार विकास, जशक्षकको पेशागत हकवहत तथा कामप्रलतको उत्तरदावयत्ि तथा 

प्रलतिद्धता कायम गरी यस के्षिको साक्षरता दर बवृद्ध गिेतफु ध्याि केजन्रत गररिेछ । शैजक्षक 

ग'णस्तर र उत्कृिताको आिारमा परुस्कार तथा दण्िको व्यिस्था गररिछे। भौगोलिक बिािट तथा 

लबद्याथी संख्याको आिारमा लबद्यािय समायोजि तथा दबनु्दी लमिाि  गिकुा िालग आिश्यक िीलत 

अबिम्बि  गररिेछ ।गाउँपालिका केन्रमा स्िातक तह संचािि संचाििकोिालग प्रकृया अगािी 

बढाइिे छ भि ेपूिाुिार तथा मापदण्ि परुागरेका लबद्याियहरुमा आिश्यकताहेरी +२ कक्षा संचािि 

गि ुअिमुती र्दइिे छ ।  
 

३. भौलतक पूिािुार  सम्बन्िी िीलत : 

भौलतक पूिाुिार विकास अन्य सबै विकासको आिारशीिा हो । पूिाुिार विकासका िालग 

जिसहभालगताको पाटो अपररहाय ुहनु्छ । जिताको स्िालमत्ि र अपित्ि कायम गि ुसवकएमा माि 
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विकासिे र्दगोपिा हालसि गि ु सवकन्छ । त्यसका िालग “हाम्रो पूिािुार, हामी आफै बिाउछौँ”  

कायकु्रमिाई अलभयािको रुपमा लबकास गि,ु िातािरजणय प्रभाि कम गि ु र स्थािीय स्तर मै 

रोजगारीको सजृिा गि ुपूिाुिार विकासको कायमुा ठूिा मेलसि औजारको प्रयोगिाइ लिरुत्सावहत गदै  

अलत आिश्यक स्थािमा माि प्राविलिक सलमलतको लसफाररसमा िोजर, स्काभेटर, िोिर जस्ता 

मेलसिको प्रयोग गिे िीलत अििम्बि गररिेछ । गाउँपालिका केन्रबाट ििा केन्र जोड्िे, ििा ििा 

जोड्िे  सिकहरुको ट्र्याक लिमाुण भै सकेकोहुदँा क्रमश: सिकहरुिाई थप स्तरोन्नलत गिे कायिुाई 

लतब्रताका साथ अगालि बढाईिेछ भिे गाउँपालिका भििकोिालग जग्गा लिजश्चतगरर भिि लिमाुण काय ु

अगािी बढाइिेछ । ििा भििहरु लिमाुणकोिालग प्रदेश सरकार सँग समन्िय गररिेछ । िेपाि 

सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हिुे समपरुक अिदुाि रकम र अन्य कायकु्रमहरुको िालग 

आिश्यक पिे समपरुक रकमको व्यिस्था गदै िलगिेछ ।  
 

४. स्िास््य  सम्बन्िी िीलत : 

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको  कोरोिा भाइरस (Covid-19) को कारणिे हाम्रो गाउँपालिका 

समेत प्रभावित हिु पगेुको छ । यस रोगको लियन्िण तथा व्यिस्थापि गरर िागररकहरुिाई रोग 

िाग्िबाट बचाउि तथा रोग िागेपलछ उजचत उपचारको व्यिस्था लमिाउि गाउँपालिका हरर्दि 

खवटरहेको कुरा यहाँहरु समक्ष जािकारी गराउि चाहन्छु । यस रोगबाट बच्िको िालग पत्येक  

ििा मा क्िारेन्टाइिको व्यिस्था गररएको छ भिे ििा िं. ३, प्याउिीमा २ बेिको आइसोिेशि 

कक्षको व्यिस्था गररएको छ। स्िदेश तथा विदेशबाट आउि ुहिुे िागररकहरुिाई कोरोिा रोगको 

पररक्षण गरी उपचारको िालग तथा घर फकुिको िालग अरुण गा.पा. ििा ि. ६ रािीटार र 

लसम्टारमा 120 जिा रहिे क्षमताको  होजल्िि एररया जजल्िा लबपत व्यिस्थापि सलमलतको सहयोगमा 

स्थापिा गररएको छ । कोरोिा भाइरस महामारीको कारणिे प्रभावित भएका मजदरु, गररब तथा 

असहायहरुको छिौट गरर उिीहरुको अिस्थािाई मध्यिजर गरर राहतको व्यिस्था गररएको छ । 

आगामी आलथकु िर्मुा सो रोग लियन्िण तथा व्यिस्थापिको िालग स्थािीय तह विपत व्यिस्थापि 

कोर्को स्थापिा गरर आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररएको छ । कोरोिा भाइरस विरुद्ध िड्िका 
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िालग आम िागररकहरुमा जािकारी मिुक, सचेतिामिुक, प्रचारप्रसारका कायकु्रमहरु संचािि गदै 

िलगिे छ । 

 

“स्िास््य िै िि हो”  भने्न मान्यतािाई आत्मसात गदै िेपाि सरकारको िागररक स्िास््य विमा 

कायकु्रमिाई ब्यिस्थलत बिाउदै “म स्िस्थ, मेरो गाउँपालिका स्िस्थ” जस्ता कायकु्रमहरुिाई अगालि 

ल्याइिेछ । अत्यािश्यक और्लि तथा उपचारको सहज ब्यिस्थापि गिुकुा साथै िाि तथा मात ृ

मतृ्यदुर घटाउि ििजात जशश ु तथा सतु्केरी भेटघाट कायकु्रमिाइ लिरन्तरता र्दइिेछ । मवहिा 

स्ियंसेविकाहरु र ग्रालमण स्िास््य कायकुताुहरुिाई पररचािि गि ुथप प्रोत्सावहत गररिेछ । यिुा 

यिुतीहरुको िालग यौि तथा एच.आइ.लभ. एड्स जशक्षा, सरुिा रोगहरुको लियन्िणका िालग 

प्रचारप्रसार िगायतका कायकु्रमहरु सञ्चािि गररिछे । िेपाि सरकारिे हरेक गाउँपालिकामा १५ 

शैयाको अस्पताि बिाउिे कायकु्रम लिए अिरुुप यस गाउँपालिका ििा ि. ३ प्याउिी जस्थत 

प्राथलमक स्िास््य केन्रमा १५ शैयाको अस्पताि स्िीकृत भै सकेकोिे अस्पताि लिमाुणको िालग 

यथोजचत प्रिन्ि गररिछे ।  
 

५. खािपेािी तथा सरसफाई सम्बन्िी िीलत : 

गाउँपालिका लभिका जितािाई स्िच्छ खािेपािीको प्रिन्ि लमिाउिका िालग आिश्यक पहि गररिेछ 

।  एक घर, एक िारा कायकु्रम सञ्चािि गरी खािेपािीको अभाि भएका िस्तीहरुमा स्िच्छ 

खािेपािी उपिब्ि गराऊिका िालग ििा िं. ५ याकुमा लिप बोररंग खािेपािी योजिा सफि भएको 

र सो योजिा यसै आ.ि. लभि सम्पन्न गरी खािेपािी व्यिस्थापिको काय ुअजन्तम चरणमा रहेकोिे 

आ.ि. ०७७/७८ मा र्दगो व्यिस्थापिको िालग उक्त खािेपािी योजिाका उपोभोक्ता माि सदस्य 

रहिेगरर उपोभोक्ता संस्था गठि गरर हस्तान्तरण गररिे छ । साथै िाउखािी लिफ्ट खािेपािी 

आयोजिा, माङसिुा लिफ्ट खािेपािी आयोजिा तथा सािालतिा खािेपािी आयोजिाहरु यसै आ.ि. मा 

सम्पन्न हिुे र िागररकहरुिाई स्िचछ खािेपािी उपिब्ि हिुे अिस्था रहेको छ भिे आगामी आ.ि. 

०७७/७८ मा थप लिप बोररंग िगायतका अरुण िदी-भािढुिा-याङपाङ-चम्पे,अरुण िदी-चरम्बी-
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बराबपोखरी खािेपािी आयोजिाहरु लिमाुण गरर स्िच्छ खािेपािी उपिब्ि गराउि ेिीलत अििम्बि 

गररिे छ । 

 

६. उजा ुसम्बन्िी िीलत :  

 उजाु विकासको महत्िपणु ु पूिाुिार हो । यस गाउँपालिका क्षेिलभि िातािरणमैिी उजाुको प्रयोगमाफुत यस 

गाउँपालिकािाई समदृ्ध बिाउि प्रयास गररिे छ । आगामी र्दिमा ििजंगि तथा िातािरण जोगाउि 

िैकजल्पक उजाु माफुत दाउराको प्रयोगिाई क्रमशः विस्थापि गिे िीलत लिइिेछ भिे सौय ुउजाुको प्रयोगबाट 

सिक बजत्त तथा लबजिुी िपगुेका विकट स्थाि तथा विपन्न पररिारहरुिाई सोिार वितरण गिे काय ु सरुु 

भैसकेको छ । सिै ििा बस्तीहरुमा विद्यतु लबस्तारगरर आ.ब. २०७७/०७८ लभिमै अरुण गाउँपालिकािाइ 

पूण ुउज्यािो गाउँपालिका घोर्णा गररिेछ  । 

७. िालमकु, सासं्कृलतक तथा पयटुि सम्बन्िी िीलत: 

अरुण गाउँपालिकाको पेन्सिगढी, पातिे गफुा, जशिाुिीिाँिा, हरेिोिाँिा, िोबरे िाँिा, मादिे लभर, जशिरािी 

गफुा, दरुविि िाँिा, बराहपोखरी िगायतका उत्कृि िालमकु तथा पयटुकीय गन्तव्यहरु हिु । यस क्षेिको 

विकासको िालग गाँउपालिकाबाट पूिाुिार विकास तथा प्रचार-प्रसारको काय ु हदुैँ आएको छ। यस क्षेिमा 

आउिे स्िदेशी तथा विदेशी पयटुकहरु एिं अिसुन्िािको िालग आउिे अिसुन्िािकताुहरुको संख्यािाई समेत 

बढाउि सवकन्छ । यसका िालग सम्भाब्यता अध्ययि तथा िी.वप.आर. लिमाुण कायकुा िालग आिश्यक बजेट 

विलियोजि गररएको छ । पयटुकीय मागहुरुको पवहचािगरर बाटो सिुार गिे, होटि तथा िजहरुको संख्या 

िवृद्ध गिे, पदयािीहरुको जािकारीका िालग ठाउँठाउँमा  होलिङ िोिहुरु राख्न ेब्यिस्था गररिेछ । यस क्षेिको 

ऐलतहालसक, िालमकु, परुाताजत्िक  तथा साँस्कृलतक सम्पादाको संरक्षण,  संम्बििु र विकासका िालग अध्ययि, 

अिसुन्िाि, उत्खिि तथा प्रचार प्रसार गिे िीलत अििम्बि गररिेछ ।  िम,ु जाती, सम्प्रदायहरुको उत्पत्ती, 

भार्ाभार्ी, स्थािीय किाकृलत तथा रीलतरीिाज र सावहत्यको संरक्षण, सम्िििु, प्रिदु्धि गदै समाजमा िामीक 

सवहष्णतुा अलभबदृ्धी गि ुबहिुामीक तथा बहसुाँस्कृलतक लबकासकािालग अरुण बहउुद्देश्यीय आध्याजत्मक प्रलतष्ठाि 

सँग सहकाय ुगररिे छ ।  
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८. उद्योग  सम्बन्िी िीलत : 

 यस क्षेिमा न्यूि संख्यामा रहेका उद्योग तथा रोजगारीका अन्य अिसरहरुिाई ब्यापक खोजी गरी सम्भाििा 

रहेका ढंुगा, लगटी, इँटा, काष्ठ उद्योग, पशपुािि उद्योग, पयटुि उद्योग िगायत अन्य घरेि ु तथा सािा 

उद्योगहरुको प्रोत्साहि तथा लबकास गररिे  िीलत अििम्बि गररिे छ भिे परम्पारगत जशपिाइ प्रिििु गि ु

ढाका बिुाइ, कोगटी तथा खाँिी बिुाइ जस्ता हस्तकिािाई प्राथलमकतार्दइ िघ ु उद्यम विकाश कायकु्रम 

संचािि गि ुआिश्यक समपरुक कोर्को व्यिस्था गररएको छ भिे औद्योगीक ग्रामको स्थापिा गि ु संजघय 

सरकारसँग सहकाय ुगररिे छ ।  

 

 

९. सूचिा र सञ्चार प्रविलि सम्बन्िी िीलत : 

 सूचिा र सञ्चार प्रविलि वििा समदृ्भ समाजको पररकल्पिा समेत गि ुसवकँदैि । भरपदो संचार व्यिस्था हिु 

िसक्दा यहाँका जिता समय समयमा सञ्चार विहीि हिुपुरेको अिस्था विर्दतै छ । यसका िालग िेपाि 

टेलिकम िगायत अन्य सेिा प्रदायकहरुसँग छिफि गरर ल्याण्ििाईि टेलिफोि तथा आिश्यक टािरहरुको 

लबस्तार गिे कायिुाई अगािी बढाउि सम्बजन्ित लिकायसँग पहि गररिेछ । यस गाउँपालिकाको गाउँ 

कायपुालिका र ििा कायाुियहरु सबैमा  इन्टरिेटको व्यिस्था लमिाईसवकको छ। इन्टरिेटको म्यमबाट 

सेिा प्रिाह गि ुकमचुारीहरुिाई थप दक्ष बिाउिे र विद्यतुीय माध्यमबाट सूचिा प्रिाह गिे िीलत लिइिेछ 

।बावर्कु कायकु्रम, गाउँपालिकाका महत्िपूण ुसूचिा, जिप्रलतलििी तथा कमचुारीको लबिरण र गाउँपालिकाको 

िीलत समेवटएको बावर्कु कायकु्रम पजुस्तका (Red Book) प्रकाशि गररिेछ । सूचिा, त्याङ्क तथा अलभिेख 

ब्यिस्थापििाई उच्च प्राथलमकता र्दईिेछ ।  

 

१०.  खेिकुद सम्बन्िी िीलत:  

“स्िास््य र लसजिुजशि यिुाका िालग खेिकुद र खेिकुदका िालग यिुा” भन्ने िारािाई कायाुन्ियि गदै िलगिेछ 

। खेिकुद विकासको पूिाुिार लिमाुण कायिुाइ लतव्रता र्दइिेछ । यस गाउँपालिकाको एक ििा एक खेि 

मैदाि लिमाुण गररिे िीलत अिरुुप ििा ि. ३, ५, ६ र ७  मा खेि मैदाि लिमाुण काय ुभै रहेको र आगामी 

आ.ि.  मा  ििा िं. 3 मयाुङिाँिा जस्थत लिमाुणालिि खेिमैदाििाई रावष्ट्रय मापदण्ि अिरुुपको बिाउि पहि 

कदमी चालििेछ तथा अन्य ििाहरुमा समेत खेि मैदाि लिमाुण कायिुाई लिरन्तरता र्दइिे िीलत अििम्बि 

गररिेछ । 
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११.  िातािरण तथा जिबाय ुपररितिु सम्बन्िी िीलत :  

िातािरणीय  स्िच्छता सम्बन्िी चेतिा बढाई िातािरणमा पि ुसक्िे जोजखमिाई न्यूिीकरण गदै िि, िन्यजन्त,ु 

पशुंपक्षी, ििस्पलत तथा जैविक विवििताको संरक्षण गिे िीलत अििम्बि गररिे र पूिाुिार विकास गदा ु

िातािरण मैलि लबकास िीलत अििम्बि गररिेछ । प्राकृलतक प्रकोपसँग जधु्ि सक्िे खािका कायकु्रम सञ्चािि 

गिे, िदी लियन्िण, पवहरो लियन्िण, जिािार संरक्षण, बि फिािी लियन्िण, िि पैदािार संरक्षण, बकृ्षारोपण 

कायकु्रम, फोहोरमैिा व्यिस्थापि, जि उत्पन्न प्रकोप लियन्िण िगायतका विर्यिाई महत्िका साथ सम्बोिि 

गररिेछ । सो का िालग अरुण गा.पा. ििा ि. ३ प्याउिीमा िजम्पङ साइिको  स्थापिा गिे कायकुो सरुुिात 

गररएको छ ।सािजुलिक तथा सरकारी ऐिािी, प्रलत जलमिबाट माटो ढंुगा उत्खिि ्तथा संकिि कायिुाई 

लिर्िे गरर िीजी जग्गाबाट िीजी प्रयोग बाहेकको कायिुाई माटो तथा ढंुगा संकिि गदाु गाउँपालिकाबाट 

अलििाय ु अिमुलत लििे व्यिस्था गररएकोछ जििाय ु अिकुुलित विकास कायकु्रमहरु सञ्चािि गरी हररत 

अथतुन्िको प्रिििु गि ु पहि गररिेछ । यस क्षेिलभि विद्यमाि र आउि सक्िे प्रकोप तथा विपदहरुिाई 

समेत ध्यािमा राखी जििाय ुपररितिुसँग सम्बजन्ित क्षेिमा काय ुगिे विलभन्न लिकायसँग सहकाय ुगरर अगालि 

बढ्िे िीलत अजख्तयार गररिेछ । 

१२.  सामाजजक न्याय सम्बन्िी िीलत : 

 गाउँपालिका क्षेिलभि रहेका मवहिा, दलित, आर्दिासी जिजाती, वपछिा िग,ु अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, फरक 

क्षमता भएका व्यजक्त, िैँलगक तथा यौलिक अल्पसंख्यक,  वकसाि,  श्रलमक, उजत्पलित, आलथकु रुपिे विपन्न, 

िोपोन्मखु िगायत िजक्षत िगकुा िालग सशजक्तकरण गिे खािका कायकु्रमहरु ल्याइिेछ । उिीहरुिाई 

समाजको मिु िारमा ल्याउिे, लिणयु प्रवक्रयामा सहभालग गराउिे, आफुिे संवििाि तथा काििुबमोजजम पाउिे 

हक अलिकारबारे जािकारी गराउिे िगायतका कायकु्रमहरु सञ्चािि गररिे िीलत अििम्बि गररिेछ ।  

१३.  मािि अलिकार सम्बन्िी िीलत : 

 मािि अलिकारको उच्च सम्माि गदै कािूिी शासिको मान्यतािई आत्मसात गररिेछ । सामाजजक न्याय 

सवहतको समतामूिक समाजको लिमाुण गिे िीलत लिईिेछ । शाजन्त र सरुक्षािाई उच्च प्राथलमकता र्दई सरुक्षा 

क्षेिसँग सम्बद्ध सबै लिकायहरुसँग समन्िय तथा सहकाय ुगिे िीलत अििम्बि गररिेछ ।  

१४.  सामाजजक सरुक्षा सम्बन्िी िीलत : 

 सामाजजक सरुक्षा प्राप्त गिे व्यजक्तहरुको वििरण अििाइि प्रणािीमा अद्यािलिक गिे कायिुाई थप प्रभािकारी 

बिाउदै िलगिेछ । सामाजजक सरुक्षा बापतको रकम बैवङ्कङ प्रणािी माफुत वितरण गिे िीलत अिरुुप आ.ि. 
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2077/078 देजख  ििा ि. ३ प्याउिी माफुत वितरण हिुे रकम बैवङ्कङ प्रणािी माफुत वितरण गिे कायकुो 

सरुुिात गररिेछ र यस कायिुाई अन्य ििाहरुमा समेत विस्तार गदै पञ्जीकरणको कायिुाई थप ब्यिजस्थत 

गररिेछ । जेष्ठ िागररकहरुको आिारभतू हक, अलिकारको संरक्षण एिं सम्मािजिक र सन्तवुिपूण ु

जीिियापिको िालग जेष्ठ िागररकको सम्माि कायकु्रम सञ्चािि गररिे छ । कुिै पलि सेिा सलुबिा िपाएका 

फरक क्षमता भएका तथा जेष्ठ िागररकहरुिाई सम्माि स्िरूप सलुबिा प्रदाि गदै आएकोमा सो कायिुाई 

लिरन्तरता र्दइिेछ । फरक क्षमता भएका िागररक र जेष्ठिागरीकहरुिाइ घरदैिो कायकु्रमबाटै पररचय 

वितरण कायिुाइ लिरन्तरता र्दइिे छ । 

 

१५.  बैंक तथा विजत्तय संस्था सम्बन्िी िीलत : 

गाउँस्तरमा विलभन्न समूहमाफुत िचत गिे िािी बसाल्िे, ऋण लिएर िगािी गिे िगायतका कायमुा सहजता 

ल्याउि स्थािीय स्तरमा रहेका समूहहरु िाइ एवककृतगरर सहकारी संस्थामा आिद्ध हिु  प्रोत्सावहत गिे िीलत 

लिइिेछ । िचत िवृद्ध, पुजँी लिमाुण, ऋण पररचािि माफुत आम जिताको  जीििस्तरमा सिुार गिे तफु पहि 

गररिेछ । बैकीङं्क प्रणािी माफुत कारोबार गि ुएक ब्यक्ती एक बैंक खाता संचािि गि ुप्रोत्साहाि गररिेछ । 

यस गाउँपालिकाको ििा िं. 1 र 2 मा संचालित गाउँ लबकास कायकु्रमिाई लिरन्तरता र्दि आिश्यक 

बजेटको व्यिस्था गरेको गररएकोछ । 

१६.  सािजुलिक सेिा  प्रिाह सम्बन्िी िीलत : 

सािजुलिक सेिा प्रिाहमा सेिाग्राहीहरुिाई कुिै प्रकारको विभेद िगरी उच्च प्राथलमकता र्दई मसु्काि सवहतको 

सेिा प्रिाह गररिेछ । कायाुियिे आफै र आफ्िो मातहतका कायाुियहरु माफुत प्रिाह गिे सेिाको 

प्रभािकाररता,  गिुासो व्यिस्थापि, सािजुलिक सिुबुाई, सामाजजक पररक्षण, िागररक ििापि, सूचिाको हकको 

प्रत्याभलूत, पारदजशतुा, जिाफदेवहता, भ्रिाचारमा शनु्य सहिजशिता िगायतका कायहुरुमाफुत सशुासि अलभिवृद्ध 

गिे खािका कायहुरुिाई प्राथलमकताका साथ कायाुन्ियि गदै िलगिेछ । यस गा.पा. क्षेिलभि कायरुत 

राष्ट्रसेिक कमचुारीहरुमा जिताको सेिाभाि जागतृ गराउिे र गाउँपालिकाका लिणयुहरुिाई कायाुन्ियिमा 

ल्याउिका िालग तत्पर हिुे अिस्थाको लसजिुा हिुे िातािरण लमिाइिेछ । भौगोलिक क्षेिको लबकटता 

समेतिाई मध्यिजर गदै काम गिुपुिे बाध्यता भएकािे आगामी र्दिमा  कायसुम्पादिमा आिाररत प्रोत्साहि 

भत्ताको व्यिस्था गररएको छ । न्यिुबैतालिक कमचुारीहरु जस्तै सामाजजक पररचािक, करार स्िास््य 

कमचुारीहरु, मवहिा स्िास््य स्ियम्सेविकाहरु, इ.लस.िी. जशक्षक तथा सहायक कमचुारीहरुिाई प्रोत्साहि स्िरूप 
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खाईपाई आएको पाररश्रलमकमा िवृद्ध गररिेछ । पूिाुिार विकासकोिालग एक ििा एक प्राविलिक कमचुारीको 

ब्यिस्था गररिेछ । उजचत र बस्तलुिष्ठ मलु्याङ्किको आिारमा कायकुो प्रकृलत हेरी राष्ट्रसेिक कमचुारीहरुिाई 

क्षमता लबकास तालिम, परुस्कार तथा दण्ि–सजायको समेत ब्यिस्था लमिाईिेछ । 

१७.  राजस्ि सम्बन्िी िीलत : 

आलथकु क्षेिका सबै गलतविलिमा स्िच्छता, जिाफदेहीता कायम  गि ु  लियमिको व्यिस्था  गदै राजस्ि 

पररचािि गिे िीलत अििम्बि गररिेछ । राजस्िका  दायराहरु फरावकिो बिाउँदै गाउँपालिका क्षेि लभि 

संचालित ब्यिसायहरुिाइ अलभयािकोरुपमा दताुगरर करको दायरामा ल्याइिेछ । राजस्ि चहुािट लियन्िणमा 

जोि र्ददैँ राजस्िका सम्भाव्यता समेत अध्ययि गररिेछ ।   

१८. सहभालगता सम्बन्िी िीलत : 

सबै समस्याहरुको समािाि एकैपटक सम्भब छैि र हिु सक्दैि । यसका िालग अन्य स्थािीय तहहरु, प्रदेश 

सरकार, संजघय सरकार तथा लिजी क्षेि, सहकारीहरु, गैह्र सरकारी संस्थाहरु, दात ृलिकायहरु, िागररक समाज, 

प्रबदु्ध िगहुरु तथा विकास साझेदारहरुसँग सम्िाद, सहकाय ुर सहभालगताको िीलत अबिम्बि  गररिेछ । 

१९. बावर्कु कायकु्रम कायनु्ियि िीलत : 

आलथकु बर्कुो अजन्तम समयमा हिुेगरेको खचकुो पररपाटीिाइ अन्त्य गि ुसमयमै कायकु्रम सम्पन्न गि ुबावर्कु 

कायकु्रम कायनु्ियि तालिका (Operation Calender) लिमाुणगरी कायनु्ियिमा ल्याइिेछ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय,   

आ.ि. आलथकु िर् ु२०७७/०७८ को िावर्कु बजेट तयारी गिे सन्दभमुा गाउँपालिकाको बजेट लसमा प्रस्ततु 

गि ुचाहन्छु । 

 

बजेट लसमा 

गाउँपालिकाको बजेट लसलिंग अथाुत ्आम्दािीका श्रोतहरु लसलमत रहेको छ ।  लसलमत श्रोतहरु मध्य बदुागत रुपमा 

प्रस्ततु गदुछु। 

लस.ि. तह स्रोत बजेट 

1 िेपाि सरकार समालिकरण अिदुाि 8 करोि ४३ िाख  

2 िेपाि सरकार शसत ुअिदुाि 18 करोि ९६ िाख  
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3 िेपाि सरकार विर्शे अिदुाि 1 करोि ५० िाख  

4 िेपाि सरकार समपरुक अिदुाि 75 िाख  

5 िेपाि सरकार राजस्ि बाँिफाँि 6 करोि ६३ िाख ७० 
हजार ८८०  

6 प्रदेश सरकार समािीकरण अिदाि तथा सिारी सािि कर 
बाँिफाँि 

69, िाख ८३ हजार  

7 अरुण गा.पा. आन्तररक आय (आ.ि. 2076/77 अलिया समेत) 1 करोि २५ िाख  

जम्मा 38,22,53,880 
 

 

सबै श्रोतहरुको एकमसु्ट बजेट लसमा रु ३८ करोि २२ िाख ५३ हजार ८८० रहेको छ । 

कुि बजेटको (संजघय सरकारबाट प्राप्त शसत ुरकम बाहेक)  ६७.६८ % पजुीगत खच ुर ३२.३२  % चाि ु

खच ुतफु विलियोजि गररिे व्यहोरा यहाँहरु समक्ष अिगत गराऊि चाहन्छु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अन्त्यमा यस िीलत तथा कायकु्रम तजुमुा गि ुसहयोग गिु ु हिु ेअध्यक्षज्य,ु ििाध्क्षज्यहुरु, ििा सलमलतहरु, 

विर्यगत सलमलतका पिार्दकारीज्यहुरु, स्थािीय बवुद्धजीविहरु, राजिीलतक दिका पिार्दकारीज्यहुरु, िागररक 

समाज, पिकार, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िगायत सम्पूण ु राष्ट्र सेिक कमचुारीहरु र अरुण 

गाउँपालिकािासीहरुमा बजेट कायनु्ियिको अपेक्षा सवहत हार्दुक िन्यिाद र्दि चाहन्छु । 

 

  श्री विलिता ढकाि 

उपाध्यक्ष     

अरुण गाउँपालिका, 

प्याउिी, भोजपरु । 

wGojfb .. 


