
 "रम्भा गाउँपालिकाको शान, सुखी रम्भाबासी समदृ्ध रम्भा हाम्रो अलभयान" 
 

 
 
 

रम्भा गाउँपालिका 
गाउँकाययपालिकाको कायायिय 
पपपिडाँडा, खोक्खोिा, पाल्पा  

 
 
 
 
 
 

 

आ.व.०७७/०७८ को प्रस्तापवत वापषयक नीतत तथा काययक्रम 
 
 
 
    
 
 

 

गाउँ सभामा पेश गरेको लमतत : २०७७ अषाढ १० गते 



आर्थयक वषय ०७७/०७८ को वापषयक नीतत तथा काययक्रम 
 प्रकृति र सस्कृतिल ेसमदृ्ध रम्भा गाउँपातलकाको गरीमामय गाउँ सभामा हाम्रो तिमन्त्रणालाई सहर्ष 

स्वीकार गरी पाल्िु भएकोमा हार्दषक स्वागि गद ैअतभवादि टक्र्याउँदछु | 

    मुलकमा संतिय लोकिातन्त्रक गणिन्त्र स्थापिा गरी जििालाई सावषभौम अतिकार सम्पन्न 

बिाउिे अतभयािमा जीवि आहुिी ददिे सम्पूणष ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु प्रति भावपूणष श्रद्धाञ्जाली 

अपणष गिष चाहन्त्छु | 

       िेपालमा संतिय  लोकिातन्त्रक गणिन्त्र स्थापिा भए पतछ संि, प्रदशे र स्थािीय िह गरी ३ 

िहबाट शासि व्यवस्था संचालि भरैहकेो सवषतवतििै छ | जस अिुसार मलुुकमा ७५३ वटा स्थािीय 

सरकार गठि भै सुचारु रुपले संचालिमा छि | संतविािको िारा १७ मा व्यवस्था गरेको स्थािीय 

कायषपातलका र भाग १८ मा व्यवस्था गररए बमोतजम स्थािीय कायषपातलका र व्यवस्थातपका  गठि 

भै संचालिमा आइरहकेा छि | विषमाि संतविािको िारा २२२ बमोतजम गरठि गाउँ सभामा 

अिुसूची ८ मा व्यवस्था गररएको स्थािीय िहको एकल अतिकार िथा अिुसूची ९ मा व्यवस्था 

गररएको सिं, प्रदशे र स्थािीय िहको साझा अतिकार र मौतलक हकहरूलाई समेि आिार माति 

आर्थषक वर्ष ०७७/०७८ को वार्र्षक िीति िथा कायषक्रम सम्मातिि गाउँसभा समक्ष पेश गदषछु  | 

      िेपालमा गठि भएका ७५३ वटा स्थािीय सरकार मध्य े प्रकृति र सस्कृतिले समदृ्ध रम्भा 

गाउँपातलका पाल्पा तजल्लाको िािसेि दतेि कररव २४ दक.मी. पूवी भागमा उत्तर िर्ष  तव्वककै  एक 

मार पतवर कालीगण्डकी िदी र दतक्षण िर्ष  मातण र्ाँटको कािमा अवतस्थि छ, जसको पवूषमा 

रामपुर िगरपातलका र पूवषिोला गाउँपातलका, उत्तरमा कालीगण्डकी िदी, दतक्षणमा माथागढ़ी 

गाउँपातलका, पतिममा बगिासकाली गाउँपातलका  पदषछि | यस गाउँपातलकाको िामकरण यस ै

गाउँपातलका वडा िं.५ मा अवतस्थि प्रतसद्ध शति तपठ रम्भादवेीको िामबाट रहकेो पाइन्त्छ | रम्भा 

गाउँपातलका ८३ ° ४१′ २०" पूवी दशेान्त्िर र २७ ° ५१′ ५८" उत्तरी  अक्षांसमा ९४.१२ वगष 

दक.मी.मा रै्तलएको छ भिे उचाईका तहसावले पाल्पा तजल्लाका अग्ला लेकहरु मध्य े ररतमिा लके 

यहीं पदषछ, जसको उचाई १७९४ मी. छ भिे सबै भन्त्दा होचो भाग कालीगण्डकीको दकिार हुगँी 

जसको उचाई ७५० मी. छ | यो गाउँपातलकामा सबै भन्त्दा बढी मगरहरुको बसोबास छ | यसका 

अलावा ब्राह्मण, क्षरेी, िेवार, दम,ै कामी, साकी, गन्त्िवष, गुरुङ, बोटे-माझी, मुतस्लम, आददको 

बसोबास रहकेो छ |  

     आज तव्वक िोभले कोरोिा भाइरस (COVID-19) का कारण आक्रान्त्ि भैरहकेो सवषतवतििै छ | यो 

भाइरस सि २०१९ ददसेम्वर ३१ मा चीिको वुहाि प्रान्त्िमा दिेा परे पतछ तव्वक भर िै रै्तलदा 

िेपाल पति यसबाट अछुिो रहि सकेि | िेपालमा २०७६ माि १० मा यो रोग चीिबाट आएका एक 

जिा युवकबाट शुरु भै आजका ददि सम्म आइ पुग्दा डर लाग्दो रुप तलईरहकेो छ | यसबाट सम्पूणष  

दशेबासीलाई जोगाई राख्ने उद्देश्यले संतिय सरकारले २०७६/१२/११ गिे दतेि दशे भर िै Lock 

down लागु गरररहकेो छ भिे स्थािीय िहहरुले पति यसको पूणष पररपालि गद ै आफ्िा सव ै



िागररकलाई उच्च शिकष िाका साथ रहि  आग्रह गद ै आइरहकेा छि | यही सन्त्दभषमा रम्भा 

गाउँपातलकाले सव ैभन्त्दा पतहला सचेििा मुलक कायषक्रम संचालि, आवश्यक और्तिको प्रवन्त्ि गिे, 

राहाि तविरण गिे, क्वारेन्त्टाइि तिमाषण िथा व्यवस्थापि गिे, आवश्यक स्वास््य सामाग्रीहरुको 

व्यवस्थापि गिे, कृतर् उपज तवक्री तविरणका लातग कृतर् एम्वुलेन्त्स संचालि गिे, व्यवसातयक 

कृर्कहरुलाई अिुदाि सहुतलयि व्याज दरमा कजाष उपलब्ि गराउिे, दशेका तवतभन्न स्थाि िथा 

भारिबाट आउिे व्यतिहरुलाई क्वारेन्त्टाइि सम्म ल्याउिे, ददिष रोगीहरुलाई िर-िरमा और्ति 

उपलब्ि गराउिे जस्िा दक्रयाकलापहरु अगाडी बढाउद ैआएको व्यहोरा सम्मातिि गाउँसभा समक्ष 

अिुरोि गदषछु | यस्िा कायषक्रम संचालि गिषका लातग गाउँपातलकामा एक प्रकोप तवपद व्यवस्थापि 

कोर् स्थापिा गरी संचालिमा ल्याईको छ | उि कोर्मा तवतभन्न संि संस्था िथा महािुभावहरुल े

रकम जम्मा गरी सहयोग गिुष भएको छ भिे कतिपय व्यति, सिं संस्थाबाट तजन्त्सी प्राप्त भै तविरण 

समेि भै रहकेो छ | यस अवसरमा सम्पूणष सिं संस्था िथा व्यतिहरु प्रति हार्दषक िन्त्यवाद ददद ै

आभार व्यि गदषछु | 

      िेपालको इतिहासमा ऐतिहातसक काम िेपालको वास्ितवक िक्शा जारी गिे अभूिपूवष काम गिे 

सम्माितिय प्रिािमन्त्री, िेपाल सरकार, सम्पूणष राजिैतिक दलहरु प्रति हार्दषक िन्त्यवाद ददद ैआभार 

व्यि गदषछु | 

     यस्िो तवर्म पररतस्थिीका कारण आर्थषक वर्ष ०७६/०७७ मा तिणषय भएका कतिपय योजिा 

िथा कायषक्रमहरु सम्पन्न गिष िसदकएको व्यहोरा समेि जािकारी गराउि चाहन्त्छु | यस आर्थषक 

वर्षमा आजका ददि सम्म आइपुग्दा समग्ररुपमा ५५%  उपलतब्ि भएको जािकारी गराउदछु | यस्िो 

पररतस्थिीले गदाष वैदतेशक रोजगारी गुमाएर र्कष िु भएका िथा दशे तभर िै रोजगारी गुमाएर बस्न ु

भएका आदरणीय रम्भाबासी दाजु भाई िथा दददी बतहिीहरुलाई रोजगारीको तसजषिा गिे उद्देश्यका 

साथ आर्थषक वर्ष ०७७/०७८ को िीति िथा कायषक्रम केतन्त्िि रहिे समिे अवगि गराउि चाहन्त्छु | 

संि, प्रदशे र स्थािीय िह िीिै िहका सरकारहरुको मुख्य उद्दशे्य सम्पणूष िागररकलाई आत्म तिभषर र 

स्वावलम्वी बिाउिे उद्देश्य रािेर अगाडी बदढरहकेो सन्त्दभषमा रम्भा गाउँपातलकाले "रम्भा 

गाउँपातलकाको शाि, सिुी रम्भाबासी समदृ्ध रम्भा हाम्रो अतभयाि " भन्ने िारालाई साकार बिाउिे 

गरी आर्थषक वर्ष ०७७/०७८ को िीति िथा कायषक्रम र वजेटलाई केतन्त्िि गिष लातगएको जािकारी 

गराउि चाहन्त्छु | आर्थषक वर्ष ०७७/०७८ को िीति िथा कायषक्रम िपतसलमा उल्लेि गिष चाहन्त्छु | 

१.कृतर् िथा पश ुपालि : 

  वैदतेशक रोजगारी गुमाएर र्कष िु भएका िथा दशेमा रोजगारी गुमाई बस्नु भएका सम्पणूष 

रम्भाबासी िागररकलाई कृतर् व्यावसाय िथा पशु पालि व्यावसायमा उन्त्मुि बिाई आत्म 

तिभषर र स्वावलम्वी बिाउिे उद्देश्यका साथ कृतर् िथा पशु पालि पेशालाई उच्च प्राथतमकिा 

ददइिेछ | 

 

 



 

 

  कृतर् पशेा प्रवद्धषि िथा पश ु पालि पशेालाई प्रवद्धषि गिे उद्देश्यका साथ सहुतलयि 

व्याजदरमा कजाष उपलब्ि गराउिे कायषक्रम ल्याईिे छ | 

  कृतर् पेशालाई बढी प्रभावकारी बिाउि आितुिक कृतर् औजारहरु अिुदािमा उपलब्ि 

गराउिे कायषक्रम ल्याइिे छ | 

  उत्पादिमा आिाररि अिुदािको प्रवन्त्ि तमलाइिे छ | 

  कृतर् उत्पादकत्व वृतद्ध गराउि उन्नि जािका तवउ िथा मलको व्यवस्था अिुदािमा तमलाइिे 

छ | 

  प्राङ्गाररक मल िैयार गरी तविरणको व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  रम्भा गाउँपातलकालाई आलमुा आत्म तिभषर बिाउिे उदशे्यका लातग तवगि वर्ष दतेि 

आलुको तवउमा ददद ैआएको अिुदािमा वृतद्ध गिे र उत्पाददि आल ुसरंक्षण गिष रम्भा-३, मा 

रहकेो शीि भण्डार भरीपूणष गिषका लातग सम्बतन्त्िि कृर्कहरुलाई शीि भण्डारको भाडामा 

छुटको प्रवन्त्ि तमलाइिेछ साथ ैआलुको तवउको उत्पादिमा जोड ददइिेछ | 

  र्लरू्लमा युवा भन्ने िारालाई अगाडी सद ैयुवा जिशतिलाई र्लरू्ल िेिी िर्ष  आकर्र्षि 

गराउि आँप, तलची, कागिी, जुिार, अतमलो, अिार जस्िा र तलची कागिीको व्लक स्थापिा 

गिे कायषक्रममा जोड ददिुका साथै िाली सावजषतिक जग्गामा समेि र्लरू्लका तवरुवा 

लगाउिे कायषमा जोड ददइिे छ | 

  रैथािे वातल  प्रवद्धषि गिे उद्दशे्यका साथ अदवुा, बसेार, पेडालु, गेडागुडी, सूयषमिुी, कुरीलो 

जस्िा िेिीहरु व्यवसातयक रुपमा गराउि तवशेर् अिुदािको व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  कृतर् संकलि केन्त्ि तिमाषण िथा पररचालि र कृतर् एम्वुलेन्त्सको व्यवस्था गरी कृतर् 

सहकारीको माध्यमबाट कृतर् उत्पादि वजार सम्म पुयाषउिे र कृर्कहरुलाई प्रोत्सातहि िथा 

पुरस्कृि गिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  तिमाषण भएको शीि भण्डारलाई थप व्यवतस्थि गिे िथा आवश्यकिा हरेी अन्त्य एक वटा 

शीि भण्डार तिमाषण गिे कायष अगाडी बढाइिेछ | 

  िेिी योग्य जतमि बाँझो राख्न े प्रवृतिलाई तिरुत्सातहि गद ै िाद्यान्न उत्पादिमा वृतद्ध गरी 

आत्म तिभषर बिाउिको लातग भूमी बैक स्थापिा गरी भूतमहीि कृर्कहरुलाई तिशुल्क भमूी 

उपलब्ि गराउिे प्रकृया अगाडी बढाउद ैउत्पादिमा जोड ददइिेछ | 

  दिु, मास ुर अन्त्डामा आत्म तिभषर गाउँपातलका बिाउि गाई, भसैी, बगुंर, कुिुरा र बाख्रा 

पालि व्यवसायलाई तवशेर् अिुदािको व्यवस्था तमलाईिे छ | 

  व्यवसातयक पश ु पालि पेशालाई प्रभावकारी बिाउि आिुतिक िाँस िथा पशु आहारको 

व्यवस्थापि गिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

 



 

 

  लेक र बेसी भागमा कृतर् िथा पश ु पालिलाई व्यावसातयकरण गिष तवस्िृि पररयोजिा 

प्रतिवेदि ियार गरी कायाषन्त्वयिमा जोड ददइिेछ | 

  माहुरी पालि मत्स्य पालि जस्िा पेशालाई प्रभावकारी बिाउि िार तविरण, गोला 

तविरण, भुरा तविरणमा अिुदािको व्यवस्था गिे कायषक्रम ल्याइिेछ | 

  वन्त्य जन्त्िुको संरक्षण िथा व्यवस्थापि गरी व्यवसातयक रुपमा मृग, कातलज, जस्िा पश ु

पंक्षी पालि पेशालाई प्रोत्सातहि गररिेछ | 

  गुणस्िरीय तवउ संकलि गिे िथा तवउ बैंक स्थापिामा जोड ददइिेछ | 

  दगु्ि व्यवसायलाई प्रभावकारी बिाउि डरेी स्थापिा िथा व्यवस्थापि गिे कायषलाई जोड 

ददइिेछ | 

  पशुहरुलाई सुरतक्षि गिष पशुपंक्षी तवमा िथा कृतर् पेशा प्रति बढी आकर्र्षि बिाउि कृतर् 

ऋणको तवमा गिे कायष अगाडी बढाइिेछ | 

  कृतर् सहकारीमा आिाररि भइ कृतर् यान्त्रीकरण िथा पूवाषिार तवकास कायषक्रमलाई 

प्रोत्सातहि गररिेछ | 

  पक्की पोिरी तिमाषण, प्लातस्टक पोिरी तिमाषण िथा तविरण गिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  गै.स.स. साझेदारीमा पशुतवकास कायषक्रममा जोड ददइिेछ | 

२. स्वास््य  : 

  पूणष संस्थागि सुत्केरी ददगोपिका लातग स्वास््य संस्थामा संचातलि वर्थषङ सेन्त्टरहरुलाई थप 

व्यवतस्थि गद ै सामुदातयक स्वास््य इकाईहरुमा पति वर्थषङ सेन्त्टर संचालि गिे कायषक्रम 

ल्याइिेछ | 

  स्वास््य संस्थाहरुमा सचंालिमा ल्याइएका प्रयोगशालाहरुमा गि वर्षबाट प्रारम्भ गररएको 

तिशुल्क सेवालाई तिरन्त्िरिा ददइिेछ | 

  आवश्यक आिारभूि िथा िसिे रोगहरु (ददिष रोगीहरु) का और्तिको व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  पूणष संस्थागि सुत्केरीको अवस्थालाई ददगोपिका लातग तवगि वर्षमा ददद ै आएको बच्चा र 

आमाको पोर्ण युि िािाका लातग रु.१,५००/ लाई तिरन्त्िरिा ददिे व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  गभषविी आमाहरुलाई बच्चा र आमाको पोर्णलाई ध्यािमा रािी अन्त्डा र  झन्त्डाको कायषक्रम 

अगाडी बढाइिेछ | 

  तव्वकव्यापी महामारीको रुपमा रै्तलएको कोरोिा भाइरस (COVID-19) रोकथाम िथा 

तियन्त्रणका लातग सचेििा मुलक कायषक्रम सचंालिमा ल्याइिे छ | उि कायषक्रम मतहला 

स्वास््य स्वयंसेतवका िथा पोर्ण सहयोगी सहजकिाषबाट संचालि गररि ेछ | 

  मतहला स्वास््य स्वयं सेतवका िथा पोर्ण सहयोगी सहजकिाषलाई सचेििामुलक कायषक्रम 

संचालि गरे वापि यािायाि िथा िाजा िचषको व्यवस्था तमलाईिेछ | 



 

 

  उमेरको हद पुरा गिुष भएका मतहला स्वास््य स्वयं सेतवकहरुलाई सम्मािजिक तवदाई गिे 

कायषक्रम ल्याइिेछ | 

  मतहला स्वास््य स्वयं सेतवकहरुलाई आफ्िो काम प्रति उत्प्रेररि बिाउिका लातग तवगि वर्ष 

दतेि ददद ैआएको यािायाि िचषलाई समयािुकुल बिाइिे छ | 

  मतहला स्वास््य स्वयं सेतवकालाई िथा पोर्ण सहयोगी सहजकिाषहरुलाई तिशुल्क स्वास््य 

वीमा िथा कोरोिा वीमाको व्यवस्था तमलाइिेछ | 

  सम्पूणष कमषचारी, जिप्रतितितिहरुका लातग कोरोिा वीमाको व्यवस्था गररिेछ | 

  पोर्ण सहयोगी सहजकिाषलाई पोर्ाकको व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  जेष्ठ िागररक, असि, अपांगको स्वास््य उपचारमा तवशेर् व्यवस्था गररिे छ | 

 स्वास््यको पहुचँ जििाको िर-िरमा पुयाषउिे उद्देश्यका लातग यस वर्ष १ वटा सामुदातयक 

स्वास््य इकाई स्थापिा िथा संचालि गररिेछ | 

  तवरामीको चापलाई मध्यिजर रािी यस वर्ष हुगँी स्वास््य चौकीमा तचदकत्सकको व्यवस्था 

गिे, सो स्थाि र िाहु ँप्राथतमक स्वास््य केन्त्िमा तडतजटल एक्सरेको व्यवस्था तमलाइिुका साथ ै

उि कायषलाई क्रमश अरु स्वास््य संस्थामा तवस्िार गद ैलैजािे िीति तलईिे छ | 

  तवपन्न पररवारका लातग स्वास््य वीमा कायषक्रमलाई तवशेर् रुपमा अगाडी बढाइिे छ | 

  मुटु, मृगौला रोगीहरूलाई यािायाि िचष वापि ददद ैआएको रकमलाई तिरन्त्िरिा ददइिे छ 

र यस आर्थषक वर्ष दतेि क्यान्त्सर रोगीलाई समेि थप गररिेछ | 

  कोरोिा भाइरस (COVID-19)  रोकथाम िथा उपचारको क्रममा अग्रभागमा रहरे िट्ि े

स्वास््य कमीहरुलाई तवशेर् व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  कोरोिा भाइरस (COVID-19)  रोकथाम िथा तियन्त्रणका लातग आवश्यक दकटको व्यवस्था 

गरी सव ै स्वास््य संस्थाहरुबाट RDT टेस्टको व्यवस्था तमलाइिे छ साथ ै PCR पररक्षण 

गराउिका लातग तवशेर् पहल गररिेछ | 

  कोरोिा भाइरस (COVID-19) रोकथाम िथा उपचारका लातग आवश्यक सामाग्रीहरु सव ै

स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयाषप्त मारामा व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  कोरोिा भाइरस (COVID-19) रोकथाम िथा उपचारका लातग कुिै एक स्थािमा ५ शैयाको 

आइसुलेशि केन्त्ि स्थापिा गरी संचालि गिे कायष अगाडी बढाइिे छ | 

  सव ैस्वास््य संस्थाहरुमा संचालिमा ल्याइएको इन्त्टरिेटलाई सुचारु गद ैस्वास््य व्यवस्थापि 

प्रणालीलाई अिलाईिबाट इन्त्री गिे कायष अगाडी बढाइिेछ | 

  स्वास््य सेवाको पहुच तवस्िार गिष थप एम्वुलेन्त्सको व्यवस्था तमलाइिे छ | गाउँपातलकाबाट 

संचालि गररिे हरेक कायषक्रममा हजार ददिका आमाहरुको पोर्ण प्रवदषि हुिे गरी कायषक्रम 

संचालि िीति तलइिेछ | 



 

  गाउँपातलकामा पोर्णको क्षेरमा गाउँपातलका िथा साझेदार संस्थाहरुबाट भए गरेका 

प्रभावकारी कायषहरुलाई तिरन्त्िरिा ददइिेछ | 

  पोर्ण सम्बतन्त्ि कायषक्रमलाई जोड ददद ै यस आर्थषक वर्षमा पोर्ण उन्त्मुि गाउँपातलका 

िोर्णा गररिे छ | 

  पररवारतियोजि िर्ष  स्माटष दम्पत्ती सम्माि कायषक्रम चाल ुआ.व.०७७/०७८ मा एक वा दईु 

सन्त्िाि जन्त्माई स्थायी पररवारतियोजि तमतिल्याप वा भ्यासेक्टोमी गरेका दाम्पत्तीहरुलाई 

मेतडकल प्रमाणको आिारमा कम्िीमा ५ जिालाई िगद रु.५,०००/ सतहि स्माटष दम्पत्ती 

सम्माि परद्वारा गाउँपातलका स्िरमा सम्माि गररिे कायषक्रम ल्याईिेछ | 

  सामातजक सुरक्षाका लातग असल छोरा बुहारी सम्माि कायषक्रम गररिे छ | िरमा हुिु भएका 

सास ुसशरुा एव ंआमा बुवाको उतचि स्याहार, पोर्ण र स्वास््यमा ध्याि ददई िरमा सेवा 

पुयाषउिे असल छोरा बहुारीलाई यस आ.व. ०७७/०७८ मा प्रत्येक वडाबाट २ जिा पिे गरी 

१० जिालाई कायषतवति बिाई उच्च सम्माि गररिेछ | 

  आयुवेददक स्वास््य सेवा समेि तवशेर् जोड ददइिे छ | 

३. तशक्षा : 

  प्रातवतिक तशक्षा आजको आवश्यकिा भन्न े िारालाई आत्मसाि गरी स्थापिा भएको जि 

कल्याण माध्यतमक तवद्यालय प्रातबतिक तशक्षालाई थप व्यवतस्थि गद ै यस आर्थषक वर्षमा 

रम्भा माध्यतमक तवद्यालय िाहुमँा ईतन्त्जतियररङ्ग तवर्यको प्रातवतिक तशक्षा स्थापिामा 

जोड ददइिेछ | 

  तवद्यालयहरुमा कम्प्युटरको व्यवस्था गिे, ईन्त्टरिेट जडाि गिे, स्माटष बोडषको व्यवस्था गरी  

तवद्यालयको पठिपाठिमा सूचिा प्रतवति मरैी बिाई प्रतवतिलाई तवशेर् जोड ददइिेछ | 

  कम्प्युटर तशक्षा, अंगे्रजी माध्यमको तशक्षालाई जोड ददइिेछ साथ ै अगें्रजी माध्यमको कक्षा 

संचालि गररएका तवद्यालयको हकमा थप व्यवस्था तमलाईिेछ | 

  प्रत्येक तवद्यालयलाई बालमैरी बिाई प्रत्येक एक तवद्यालयलाई िमुिा तवद्यालयको रुपमा 

स्थातपि गरी िी तवद्यालयको अिुसरण गिष अन्त्य तवद्यालयलाई उत्प्रेररि गराइिे छ |  

  सामुदातयक तवद्यालयमा तवद्याथी तभत्र्याउिे, रटकाउिे, तसकाउिे र तवकाउिे िीति 

अवलम्वि गरी साथषकिा प्रदाि गिष ददवा िाजा कायषक्रम आिारभूि िह सम्म र सामुतहक 

दिुषटिा वीमा मा.तव. िह सम्म लागु गररिेछ | 

  "आफ्िो तवद्यालय आरै् बिाऊ बालबातलकासंग हामी रमाऊ" भन्ने िारालाई साथषक बिाउि 

अतिररि दक्रयाकलाप परुस्कार, छारवृतत्त, अतभभावक तशक्षा, शैतक्षक सामाग्री तविरण िथा 

हररि तवद्यालय बिाउिे जस्िा कायषक्रमलाई जोड ददइिेछ |  

  भौतिक पूवाषिार िथा ममषि कायषमा जोड ददइिेछ | 

 



 

  समयािुकुल तशक्षकहरुलाई क्षमिा तवकासको लातग िातलमको व्यवस्था गरी पेशा प्रति 

उत्तरदायी बिाउि पुरस्कार सम्माि तशक्षक िथा कमषचारीहरुलाई शैतक्षक अवलोकि भ्रमणको 

व्यवस्था गररिे छ | 

  प्र.अ.हरुलाई िेिृत्व क्षमिा तवकास सम्बतन्त्ि िातलमको व्यवस्था गररिे छ | 

  दतलि, अति तवपन्न पररवार िथा लोपोन्त्मुिजातिका तवद्याथीहरुलाई तवद्यालयमा तभत्र्याउिे 

र रटकाई राख्नका लातग मातथ उल्लेतिि कायषक्रमका अलावा अन्त्य थप कायषक्रमहरु समेि 

ल्याइिे छ | 

  सामुदातयक तवद्यालयहरुको संचालि िथा व्यवस्थापिमा दतेिएका समस्याहरुलाई कम 

गिषका लातग तवशेर् कायषक्रम ल्याईिे छ | 

  बालतवकास केन्त्िहरुको स्थापिा, संचालि िथा व्यवस्थापिमा जोड ददद ै बालतवकास 

सहयोगीहरुलाई समयािुकुल क्षमिा तवकास सम्बतन्त्ि िातलमको व्यवस्था तमलाइिेछ | 

  तवद्यालयहरुमा तशक्षकलाई अरु तजम्मेवार बिाउि तवद्युतिय हातजरी िथा तससी क्यामेराको 

व्यवस्थापिलाई अगाडी बढाइिे छ | 

  रम्भा गाउँपातलकाको शतैशक आवतिक योजिालाई क्रमश कायाषन्त्वयिमा ल्याइिे छ | 

  कातलगण्डकी गुरुकुलम तवद्यालयलाई थप व्यवतस्थि गदै यसलाई क्रमश मा.तव.िह सम्म 

लतगिे छ | 

  रम्भा बहुमुिी क्याम्पसलाई थप व्यवतस्थि गद ैस्नािकोत्तर िह सम्म लैजािे कायषमा जोड 

ददइिेछ | 

  तवद्यालयमा पोर्ण स्वास््य िथा सरसर्ाईका क्षेरमा एदककृि योजिा लागु गिे िीति 

ल्याइिे छ | 

  तवद्यालयमा प्रयोग भएका सेिेटरी प्याडको उतचि व्यवस्थापि गररिे छ | 

  तवद्यालयहरुलाई जंगरु्ड तिर्ेतिि क्षेर बिाउिे कायष अगाडी बढाइिे छ |  

  सामुदातयक तवद्यालयमा गुणस्िर वृतद्ध गराउि परीक्षा िथा मलु्यांकि प्रणालीलाई थप  

व्यवतस्थि गररिे छ |  

  तवज्ञाि प्रयोगशाला, पुस्िकालय स्थापिा िथा सचंालिमा जोड ददइिेछ | 

४. िािपेािी िथा सरसर्ाई : 

  स्वच्छ तपउिे पािीको उपलब्ििाका लातग एक िर एक िाराको व्यवस्था गिे िीतिलाई 

कडाईका साथ अवलम्वि गद ैतलफ्ट िािेपािी िथा ग्रातवटी िािेपािीका आयोजिाहरुलाई 

अगाडी बढाइिे छ | 

  अिुरा आयोजिाहरुलाई पूणषिा ददिे काममा जोड ददइिेछ | 

  यस आर्थषक वर्षमा १५०० िरमा िारा जोड्िे कायष अगाडी बढाइिे छ | 

 



 

  स्वच्छ जीविका लातग सुरतक्षि तपउिे पािी भन्ने अतभयािलाई साकार बिाउि तवगि 

वर्षबाट प्रारम्भ गररएको दर्ल्टरको पािी िथा उमालेको पािी प्रयोग गिे तवर्य लाई पणूष 

रुपमा व्यावहारमा लागु गद ैयस आर्थषक वर्षमा पूणष सरसर्ाई उन्त्मुि गाउँपातलका िोर्णा 

गररिे छ | 

  कुिै पति ियाँ सावषजतिक संरचिा तिमाषण गदाष शौचालय, िािेपािी िथा हाि िुिे स्थािको 

व्यवस्थापि गररिे छ साथै अपांग मैरी र बालमरैी समेि अतिवायष बिाइिे छ | 

  प्राकृतिक मलुहरु संरक्षणमा जोड ददइिेछ | 

  यस आर्थषक वर्षमा िािेपािी िथा सरसर्ाई स्वच्छिा योजिा (वास) कायाषन्त्यिमा 

ल्याइिेछ | 

  र्ोहोर मलैा व्यवस्थापि गिे कायषलाई जोड ददइिेछ | 

५. ससचंाई : 

  कृतर् उत्पादकत्व वृतद्ध गिष कृर्कहरुलाई आत्म तिभषर र स्वावलम्वी बिाउि स्थलगि 

ससंचाई, तलफ्ट ससंचाई, थोपा ससंचाई िथा भूमीगि ससंचाई आयोजिाहरु संचालिमा 

ल्याइिेछ | 

  रम्भा गाउँपातलका तभर संचालिमा ल्याइएका तवतभन्न कुलाहरुको ममषि िथा तवस्िारका 

लातग तवशेर् योजिा अगाडी बढाइिे छ | 

  सािा ससंचाई कायषक्रमको व्यवस्थापिमा तवशेर् जोड ददइिेछ | 

  वर्ाषदको पािी संकलि गिष अग्ला भागहरुमा पोिरी तिमाषणमा जोड ददइिेछ साथै ससंचाइको 

लातग िेर गएको पािी व्यवस्थापि गरी आवश्यक बाँिको तिमाषण गिे काममा जोड ददइिेछ | 

६. तवद्यिु : 

  बाँकी रहकेा काठका पोलहरुलाई तवस्थातपि गरी तस्टल पोलको व्यवस्थापि गररिे छ | 

 गि आर्थषक वर्षमा टुकी रतहि उज्यालो गाउँपातलका िोर्णा गिे कायषक्रम तवशेर् कारणल े

सम्पन्न गिष िसदकएकोल ेयस आर्थषक वर्षमा िोर्णा गररिेछ | 

७. सडक :  

  रम्भा गाउँपातलकालाई सडक संजालमा जोतडि बाँकी रहकेा क्षेरहरुलाई सडकको पहुचँ 

पुयाषउिे कायषलाई उच्च प्राथतमकिा ददइिेछ | 

  यस आ.व.लाई सडक स्िरोन्निी वर्षको रुपमा अगाडी बढाउद ैरयाक िलुेका सडकहरुमा पक्की 

िाली तिमाषण गिे, ग्रावेल गिे, गे्रड तमलाउिे जस्िा कायषमा जोड ददइिेछ | 

 

 

 



 

  संचालिमा आएका सडकहरुलाई वर्ाषयाममा बन्त्द हुि् िददई बाह्र ै मतहिा संचालि गिष 

तवगि वर्ष दतेि संचालिमा ल्याईएको ममषि संभार कोर्लाई तिरन्त्िरिा ददद ैउि कोर्बाट 

िचष गरी संचालि गिे कायषक्रमलाई तिरन्त्िरिा ददिुका साथै बाटो हरेचाह गिषका लातग 

lanth man को व्यवस्था गिे कायष अगाडी बढाइिे छ | 

  गाउँपातलका कायाषलय, वडा कायाषलय, तवद्यालयहरु, स्वास््य संस्थाहरुमा यािायािको 

पहुचँलाई थप व्यवतस्थि गररिेछ | 

  रम्भा गाउँपातलका तभर पिे तसद्धाथष आर्थषक कोरीडोर, कालीगण्डकी कोरीडोर, cfo{e~HofË 

रामपुर सडकको सामान्त्य ममषि दोहोरो िचष िपिे गरी गिुषका साथै यस क्षरेका बातसन्त्दाको 

आर्थषक समृतद्ध गिष आर्थषक उपाजषिमा जोड ददइिेछ | 

८. सहकारी : 

  गाउँ-गाउँमा सहकारी िर-िरमा रोजगारी भन्ने िारालाई सर्ल बिाउि गाउँपातलका तभर 

संचातलि सव ैसहकारीहरूलाई थप व्यवतस्थि बिाउद ैसकृय बिाइिे छ | 

  कृतर् िथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु मार्ष ि तवतभन्न प्रकारका आय-आजषि िथा 

शीपमूलक िातलमहरु सचंालिमा ल्याइिे छ | 

  सहकारी संस्था िथा अन्त्य तवत्तीय संस्थाहरु मार्ष ि व्यावसातयक कृतर् िथा पशपुालिका 

लातग आवश्यक कजाष सहुतलयि व्याजदरमा उपलब्ि गराउिे कायष अगाडी बढाइिे छ | 

 कृर्कका लातग आवश्यक पिे उन्नि तवउ तवजि, मल, दकटिासक और्िीहरु कृतर् सहकारीहरु  

मार्ष ि तविरण गिे िथा कृतर् उत्पादिलाई तवक्री तविरण गिे कयषमा समेि कृतर् 

सहकारीलाई सकृय बिाइिे छ | 

९. पयषटि : 

  आय-आजषिको मुख्य श्रोि पयषटि व्यावसाय भएको हुदँा रम्भा गाउँपातलका तभर रहकेा 

िार्मषक एवं पयषटकीय गन्त्िव्य स्थलको पतहचाि, गुरुयोजिा ियार संरक्षण िथा तवस्िार गिे 

कायषमा उच्चा प्राथतमकिा ददइिेछ | 

  पयषटि क्षरेको प्रचार प्रसारको लातग रम्भादवेी, ररतमिा र कालीगण्डकी महोत्सव २०७७ 

संचालि गररिे छ | 

  पयषटि व्यावसायको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो होमस्टे व्यावसाय संचालिमा ल्याईिेछ | 

  कालीगण्डकी उपत्यकाको एदककृि तवकास गिष गुरुयोजिा ियारी गिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  रम्भादवेी मतन्त्दर, ररतमिा लकेको एदककृि तवकासका लातग योजिा वद्ध कायषक्रम ल्याइिेछ | 

 

 

 

 



 

१०. लतक्षि : 

  दशे तभर िथा दशे बातहर रोजगारी गुमाई वस्न ु  भएका सम्पणूष रम्भाबासी युवाहरुलाई 

सीपमुलक िातलमको  व्यवस्था गरी सो सीप अिुसारको व्यवसाय सचंालि गिष उत्प्रेररि 

गररिेछ | 

  मागको आिारमा स्वरोजगार मुलक िातलमको व्यवस्था गरी आत्म तिभषर र स्वावलम्वी 

बिाउिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  कोरोिा भाइरस (COVID-19) रोकथाम िथा तियन्त्रण गिष आवश्यक पिे सामाग्रीहरु िथा 

पूणष सरसर्ाईका लातग आवश्यक सामाग्री उत्पादि गिष आवश्यक िातलमको व्यवस्था गरी िी 

वस्िुहरुको उत्पादि िथा व्यवस्थापिमा जोड ददइिेछ | 

  िातलम प्राप्त गरी सो कायषक्रम संचालि गिे यवुा िथा मतहलाहरुलाई व्यावसातयक कामका 

लातग तवशेर् अिुदािको व्यवस्था तमलाइिे छ | 

  युवाहरुको सवाांङ्गीण तवकासलाई ध्यािमा राख्द ैतवतभन्न दकतसमका िलेकुदका कायषक्रममा 

जोड ददइिेछ साथै िेल मैदाि तिमाषण िथा स्िरउन्निीमा जोड ददइिेछ | 

  तवतभन्न प्रकारका ददवस, अन्त्िरातिय िारी ददवस, िीज गीि प्रतियोतगिा जस्िा कायषक्रमलाई 

तिरन्त्िरिा ददद ैथप व्यवतस्थि बिाइिेछ | 

  जेष्ठ िागररक सम्माि, िरम ैपुगी और्ति उपचार गिे प्रदक्रयालाई थप व्यवतस्थि गद ैउि 

कायषलाई उच्च प्राथतमकिा ददइिेछ | 

  जेष्ठ िागररक पररचय पर िथा अपांग पररचय परहरु िरम ै पुगी तविरण गिे कायषलाई 

तिरन्त्िरिा ददद ैव्यवतस्थि बिाइिेछ | 

  जोतिममा परेका बालबातलका, असहाय बालबातलकाको उद्दार पुिस्थापिामा जोड ददिुका 

साथै बालश्रमको अन्त्त्य गिे कायष कडाईका साथ अगाडी बढाइिे छ | 

  बाँकी रहकेा बालमरैीका सुचाकहरुलाई पुरा गरी यथाशीघ्र बालमरैी गाउँपातलका िोर्णा 

गररिे छ | 

  बालतववाह मिु गाउँपातलका िोर्णा गिष थप सचेिामुलक कायषक्रम ल्याइिे छ | 

  आददवासी जिजािीहरुको संस्कृति संरक्षण िथा शसतिकरणका कायषक्रममा जोड ददइिेछ | 

  छुवाछुि मुि गाउँपातलका व्यावहाररक रुपमै भएको दिेाउिे गरी सचेििामुलक कायषक्रम 

संचालि गररिेछ | 

  सीपमलुक िातलमको माध्यमबाट पछाडी परेका दतलि समुदाय िथा लोपोन्त्मुिलाई आय-

आजषिको काममा लगाउिे प्रकृयामा जोड ददइिेछ | 

  परम्परागि पेशालाई सदुदृढकरण गद ैपेशा प्रति आकर्र्षि बिाउिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

 



 

  छुवाछुि मुि ददवस िथा िेपाल मगर ददवस गाउँपातलका िथा वडास्िरमा व्यापक रुपमा 

मिाईिे छ | 

  युवाहरुलाई तिजामिी सेवा िथा तशक्षा सेवा िर्ष  तभत्र्याउि िैयारी कक्षाहरु संचालि गिे 

कायषक्रम ल्याइिे छ | 

  र्रक क्षमिा भएका व्यतिहरुलाई उच्च सम्माि गद ैतिजहरुको शसतिकरणमा जोड ददइिेछ | 

  सडक बालबातलका मिु गाउँपातलका बिाइिेछ | 

  र्रक क्षमिा भएका व्यतिहरुलाई तिशलु्क स्वास््य वीमा गररिे छ | 

११. िरेल ुिथा सािा उद्योग : 

  स्थािीय सािि, श्रोि, शीप एवं प्रतवतिलाई वढावा ददई व्यावसातयक उत्पादि िर्ष  अग्रसर 

बिाईिे कायषक्रममा जोड ददइिेछ | 

  स्थािीय कृतर् उत्पादिहरुको बजारीकरण िर्ष  ध्याि ददइिेछ | 

  िरेल ु िथा सािा उद्योग स्थापिा, िरेलु इट्टा उद्योग स्थापिा िथा संचालिलाई उच्च 

प्राथतमकिा ददइिेछ | 

१२. तवतवि : 

  योजिाहरुमा आर्थषक पारदशीिा, गुणस्िरीय सचंालि िथा र्रर्ारकमा आईपिे समस्यालाई 

समािाि गिष उपभोिा सतमतिलाई क्षमिा अतभवृतद्ध सम्बतन्त्ि िातलमको व्यवस्था तमलाईिे 

छ साथ ैप्रारतम्भक अतभमुतिकणमा जोड ददइिेछ | 

  गुणस्िरीयिाका साथ समयमा योजिा सम्पन्न गिे उपभोिा सतमतिलाई सम्माि गिे र 

आवश्यक थप रकमको व्यवस्था गिे कायषक्रम ल्याइिेछ | 

  रम्भा गाउँपातलका तभरबाट ददइिे सेवा सुतविाहरुलाई तछटो, छररिो, सरल र प्रभावकरी 

बिाइिे छ | 

  आर्थषक तमिव्ययी िथा पारदशीिालाई तवशेर् कडाईका साथ लागु गिष र आर्थषक तियन्त्रण 

प्राणाली एवं आर्थषक अिुशासिलाई उच्च प्राथतमकिा ददइिेछ | 

  गाउँपातलकालाई आन्त्िररक आम्दािीमा सवल बिाउि अव्यवतस्थि ढंगबाट रहकेा प्राकृतिक 

सािि र श्रोिहरुको उच्चिम उपयोग गिे कायषक्रम ल्याइिेछ | 

  संचालिमा ल्याइएको गाउँ तवकास कायषक्रमलाई क्रमश तवस्िार गद ैलतगिेछ | 

  सुकुम्बासी िथा अव्यवतस्थि बसोबास गिेहरुको यथाथष तववरण ियार गरी संतिय सरकार 

िथा प्रदशे सरकारसँग समन्त्वय गरी व्यवतस्थि गिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  सावषजतिक जग्गाको सरंक्षण गद ैिाली जग्गालाई हराभरा गिे िीति अगाडी साररिे छ | 

  सूचिा प्रतवतिको तवकास एवं कायाषन्त्वयिमा जोड ददइिेछ | 

 



 

 

  स्थािीय िहका कमषचारीहरुको क्षमिा तवकासका लातग समयािुकुल िातलमको व्यवस्था गिे 

र किषव्य तिष्ट एवं पेशा प्रति बर्ादार बिाउि सम्माि िथा पुरस्कारको व्यवस्था गररिेछ | 

  कामको चापलाई मध्यिजर राख्द ैअतिररि काममा लगाउदा तियमािुसार थप सुतविाको 

व्यवस्था तमलाइिेछ | 

  हररयो वि िेपालको िि भन्ने िारालाई साकार बिाउि रातिय वि, सामुदातयक वि िथा 

तिजी वि क्षेरको वैज्ञातिक वि व्यवस्थापि गरी संरक्षण िथा तवकास गिे कायषमा जोड 

ददइिेछ | 

  सामुदातयक विहरुमा अतम्लसो, तलची, आँप पौतष्टक ित्वले पूणष िाँसको तवकास िथा 

तवस्िार गिे िीति ल्याइिेछ | 

  हररयाली गाउँपातलका बिाउिे कायषमा जोड ददइिेछ | 

  वन्त्यजन्त्िु संरक्षण िथा तियन्त्रण गिे िीति अवलम्वि गररिे छ | 

  जििा आवास कायषक्रमलाई तिरन्त्िरिा ददइिेछ | 

  यस आ.व.मा िरको छािा मुि गाउँपातलका िोर्णा गिे कायषक्रम अन्त्िगषि तवशेर् कारणल े

बाँकी रहकेा िरहरुलाई िरको छािा मुि गरी यथाशीघ्र िरको छािा मुि गाउँपातलका 

िोर्णा गररिे छ | 

  पूणष सरसर्ाई उन्त्मिुगाउँपातलका िोर्णा गिे कायषक्रम तवशेर् कारणल ेबाँकी रहि गएको 

वडा िं.३ लाई ित्काल िोर्णा गरी यस आ.व.मा गाउँपतलकालाई पूणष सरसर्ाई उन्त्मिु 

गाउँपातलका िोर्णा गररिे | 

  न्त्यायको पहुचँ जििाको िर दलैोमा भन्ने भिाइलाई साकार बिाउि न्त्यातयक सतमति, 

मेलतमलाप सतमतिको क्षमिा अतभवृतद्ध गराइिे छ | 

  न्त्यातयक सतमतिलाई थप प्रभावकारी बिाउद ैन्त्याय प्रणालीलाई सरल, तछटो छररिो, चुस्ि 

दरुुस्ि बिाइिे छ |  

  दतैवक प्रकोप न्त्यूिीकरण गिष सचेििा मुलक कायषक्रम संचालि गिे िथा उतचि व्यवस्थापि  

गिष प्रकोप व्यवस्थापि कोर्लाई मजवुद बिाउद ैथप व्यवतस्थि बिाइिे छ | 

  सुचिाको हक सम्बतन्त्ि िीतिलाई कडाइका साथ अगाडी बढाइिे छ | 


