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आपथयक वषय ०७९/०८० को वापषयक नीपि िथा काययक्रम 

 प्रकृति र सस्कृतिले समृद्ध रम्भा गाउँपातलकाको गरीमामय गाउँ सभामा हाम्रो तिमन्त्रणााला  सह्ष  स्वीीकार गरी 
पाल्िभुएकोमा उपतस्िि सम्पूणाष  महािुभावीहरुमा हार्दष क स्वीागि गदै अतभवीादि टक्र्याउँदछु । 

मुलकमा संघीय लोकिातन्त्रक गणािन्त्र स्िापिा गरी जििाला  सावीष भौम अतिकार सम्पन्न बिाउिे अतभयािमा जीवीि 

आहुिी ददिे सम्पणूाष  ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु प्रति भावीपूणाष  श्रद्धाञ्जाली अपणाष  गिष  चाहन्त्छु । 

       िेपालमा संघीय लोकिातन्त्रक गणािन्त्र स्िापिा भएपतछ संघ, प्रदेश र स्िािीय िह गरी ३ िहबाट शासि व्यवीस्िा 

संचालि भैरहेको सवीष तवीतििै छ ।  जसअिुसार मलुुकमा ७५३ वीटा स्िािीय सरकार कायम भै सुचारु रुपले संचालिमा 

छि ।  संतवीिािको भाग १७ मा व्यवीस्िा गरेको स्िािीय कायष पातलका र भाग १८ मा व्यवीस्िा भएको स्िािीय 

व्यावीस्िातपका गठि भै संचालिमा आइरहेका छि ।  वीिष माि संतवीिािको िारा २२२ बमोतजम गठठि गाउँमा ििा 

अिुसूची ८ मा व्यवीस्िा गठरएको स्िािीय िहको एकल अतिकार ििा अिुसूची ९ मा व्यवीस्िा गठरएको संघ, प्रदेश र 

स्िािीय िहको साझा अतिकार र मौतलक हकहरूला  समेि आिार मािी आर्िष क वी्ष  ०७९/८० को वीार््ष क िीति ििा 

कायष क्रम सम्मातिि गाउँअतिवीेशि समक्ष पेश गदष छु। 

      िेपालमा रहेका ७५३ वीटा स्िािीय सरकार मध्ये रम्भा गाउँपातलका पाल्पा तजल्लाको िािसेि देतक कठरवी २४ 

दक.तम. पूवीी भागमा अवीतस्िि छ | उत्तर िर्ष  तवी्वककै  एकमार पतवीर कालीगण्डकी िदी र दतक्षणा िर्ष  माडी र्ाँटको 

काकमा अवीतस्िि छ, जसको पूवीष मा रामपुर िगरपातलका र पवूीष कोला गाउँपातलका, उत्तरमा कालीगण्डकी िदी, 

दतक्षणामा मािागढी गाउँपातलका, पतिममा बगिासकाली गाउँपातलका  पदष छि । यस गाउँपातलकाको िामकरणा यस ै

गाउँपातलका वीडा िं.५ मा अवीतस्िि प्रतसद्ध शति तपठ रम्भादेवीीको िामबाट रहेको पाइन्त्छ ।  रम्भा गाउँपातलका 

८३° ४१′२०" पूवीी देशान्त्िर र २७° ५१′५८" उत्तरी  अक्षांसमा ९४.१२ वीगष  दक.तम.मा रै्तलएको छ भिे उचा का 

तहसावीले पाल्पा तजल्लाका अग्ला लेकहरु मध्ये ठरतमघा लेक यहीं पदष छ, जसको उचा  १७९४ मी. छ भिे सब ैभन्त्दा 

होचो भाग कालीगण्डकीको दकिार हुँगी हो, जसको उचा  ७५० मी. छ ।  यो गाउँपातलकामा सब ैभन्त्दा बढी मगरहरुको 

बसोबास छ ।  यसका अलवीा यस गाउँपातलकामा ब्राह्मणा, के्षरी, िवेीार, दम,ै कामी, साकी, गन्त्िवीष , गुरुङ, बोटे-माझी, 

मुतस्लम, आददको मुख्य बसोबास रहेको छ । 

    मलुुकमा संघीय लोकिातन्त्रक गणािन्त्र स्िापिा पिाि स्िािीय िहको जिप्रतितितिको लातग पतहलो तिवीाष चि 

२०७४ सालमा सम्पन्न  भएको तियो भिे दोस्रो तिवीाष चि २०७९ वीैशाक ३० गिे सम्पन्न भएको छ । यस तिवीाष चिमा 

भाग तलिु हुि ेसम्पणूाष  मिदािाहरुमा तवीशे् िन्त्यवीाद ददि चाहन्त्छु भिे तिवीाष चि सम्पन्न गिष  सहयोग गिुष  हुि ेराष्ट्र सवेीक 

कमष चारीहरु, सुरक्षाकमीहरु, परकारहरु लगाएि सम्पूणाष  सरोकारवीालाहरु प्रति िन्त्यवीाद ददद ैआभार व्यि गदष छु । 

    यस महत्वीपूणाष  अवीसरमा रम्भा गाउँपातलकाको आ.वी. २०७९/८० को वीार््ष क िीति ििा कायष क्रम 

सम्मातिि गाउँ अतिवेीशि समक्ष प्रस्िुि गिष  पाउदा ज्यादै हर््ष ि छु । यस िीति ििा कायष क्रममा तवीशे् 

ि आय आजष िका कायष क्रमहरु, तशक्षा, स्वीास््य, कृत्,  पशुपालि, पयष टि, व्यवीसाय ििा भौतिक 

पूवीाष िार तवीकासका कायष क्रमला  तवीशे् जोड दददै सम्मातिि गाउँ अतिवेीशि समक्ष आ.वी.०७९/८० 

को वीार््ष क िीति ििा कायष क्रम पेश गदष छु ।      
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 संघ, प्रदेश र स्िािीय िह गरी िीिै िहका सरकारहरुको मुख्य उदे्दश्य सम्पूणाष  िागठरकला  आर्िष क 

दतृिकोणाले आत्मतिभष र र स्वीावीलम्वीी बिाउिे उदे्दश्य राकेर अगाडी बदढरहकेो सन्त्दभष मा रम्भा 

गाउँपातलकाले "रम्भा गाउँपातलकाको शाि, सुकी रम्भाबासी समृद्ध रम्भा हाम्रो अतभयाि " भन्ने 

िाराला  साकार बिाउिे गरी आर्िष क वी्ष  ०७९/०८० को िीति ििा कायष क्रम र वीजेटला  केतन्त्िि 

गिष  लातगएको जािकारी गराउि चाहन्त्छु । आर्िष क वी्ष  ०७९/०८० को िीति ििा कायष क्रम 

िपतसलमा उल्लेक गिष  चाहन्त्छु । 

१.कृत् ििा पश ुपालि : 

  वेीरोजगारी अवीस्िामा रहकेो युवीा जिशतिला  कृत् ििा पशुपालि व्यवीसायमा उन्त्मुक बिा  

आत्म तिभष र र स्वीावीलम्वीी बिाउिे उदे्दश्यका साि कृत् ििा पशुपालिला  उच्च प्राितमकिा 

दददै कृत् ििा पशु तवीकास कायष क्रमला  गैरसरकारी संस्िासंग साझेदारी रुपमा गठरदै आएकोमा 

उि कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

 कृत् ििा पशुपालि पेसाला  प्रवीद्धष ि गिे यस के्षरमा प्राप्त हुिे सािि र स्रोिको उच्चिम प्रयोग 

गरी संचालि गठरिे घरेलु उद्योग व्यवीसायहरुला  बढी प्रभावीकारी बिाउिे उदे्दश्यका साि 

सहुतलयि व्याजदरमा कजाष  उपलध ि गराउिे कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददिुका सािै िप 

प्रभावीकारी बिाइिेछ । 

  कृत् पेशाला  आिुतिक एवंी वैीज्ञातिक बिाउि अिुदािमा आिुतिक कृत् औजारहरु उपलध ि 

गराउिे कायष क्रमला  िप प्रभवीकारी बिाइिे छ । 

  प्रत्येक व्यतिला  उत्पादिसंग जोडी आत्म तिभष र र स्वीावीलम्वीी बिाउि उत्पादिमा आिाठरि 

अिुदाि तवीिरणा कायष क्रमला  िप व्यवीतस्िि एवंी प्रभावीकारी बिाउिुका सािै यस कायष क्रममा 

पशुजन्त्य उत्पदाि ििा कृत्जन्त्य उत्पदािला  समावेीश  गठरिेछ । 

 कृत् उत्पादकत्वी वृीतद्ध गराउि उन्नि जािका तवीउ उत्पदािमा जोड दददै अिुदािमा तवीउ उपलध ि 

गराउिे ििा जैतवीक मल उत्पादि ििा तवीिरणाको व्यवीस्िा तमलाइिेछ । 

 रम्भा गाउँपातलकाला  आलुमा आत्मतिभष र बिाउि तवीगि वी्ष  देतक आलुको तवीउमा दददै आएको 

अिुदािमा वृीतद्ध गिे र उत्पाददि आलु संरक्षणा गिष  संचालिमा ल्याइएको शीि भण्डारमा 

सम्बतन्त्िि कृ्कहरुबाट भण्डारणा गरे भण्डारणाको भाडामा छुट प्रवीन्त्ि तमलाइिेछ सािै आलुको 

तवीउको उत्पादिमा जोड ददइिेछ । 

 'एक घर पाँच र्लरु्ल' भन्ने िाराला  अगाडी सादै युवीा जिशतिला  व्यावीसातयक र्लरू्ल 

केिी िर्ष  आकर््ष ि गराउि आँप, तलची, कागिी, सुन्त्िला, जुिार, अतमलो, अिारका तवीरुवीा 

अिुदािमा उपलध ि गराउिे ििा तलची र कागिीको व्लक स्िापिा गिे कायष क्रममा जोड ददिुका 

सािै काली सावीजष तिक जग्गामा समेि र्लरू्लका तवीरुवीा लगाउिे कायष ला  प्रोत्सातहि गदै 

लतगिेछ । 
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  रैिािे बाली प्रवीद्धष ि गिे उदे्दश्यका साि अदवुीा, बेसार, सूयष मुकी, कुरीलो जस्िा केिीहरु 

व्यवीसातयक रुपमा गिे कृ्कका लातग तवीशे् अिुदािको व्यवीस्िा तमलाइिे छ । 

  कृत् उपज संकलि केन्त्िला  संचालिमा ल्या  कृत् एम्वुीलेन्त्स िप गरी कृत् सहकारीको 

माध्यमबाट कृत् उत्पादि वीजार सम्म पु¥ofउिे व्यवीस्िा तमला िेछ । 

  तिमाष णा भएको शीि भण्डारला  िप व्यवीतस्िि गठरिेछ र यस आ.वी,मा प्रदेश सरकारको 

साझेदारीमा रम्भा-१, को हुँगीमा एउटा शीि भण्डार तिमाष णा गिे कायष  अगाडी बढाइिेछ। 

  केिी योग्य जतमि बाँझो राख्ने प्रवृीतत्तला  तिरुत्सातहि गदै काद्यान्न उत्पादिमा वृीतद्ध गरी आत्म 

तिभष र बिाउिको लातग भूतम बैक स्िापिा गरी भूतमहीि कृ्कहरुला  केिी गिष का लातग 

तिशुल्क भूमी उपलध ि गराउिे प्रकृया अगाडी बढाउिका लातग बाँझो जग्गा संकलि ििा 

व्यवीस्िापि गिे िीति अगाडी बढाउदै उत्पादिमा जोड ददइिेछ । 

  कृ्कहरुला  पुरस्कृि ििा सम्माि गदै कृत् पेशाला  मयाष ददि बिाउदै व्यवीसातयकरणामा जोड 

दद िेछ । 

 कृ्कहरुला  कृत् पेसा प्रति गौरवीातन्त्वीि हुि ििा उत्पादिमा वृीतद्ध गिष  र सो कायष मा प्रोत्सातहि 

गिष  कृत् मेला प्रदशष िी महोत्सवी जस्िा कायष  गठरिे छ। 

 रम्भा गाउँपातलकाला  दिु, मासु र अन्त्डामा आत्मतिभष र गाउँपातलका बिाउि गा , भैसी, बंगुर, 

कुकुरा र बाख्रापालि व्यवीसायला  दददै आएको अिुदािला  वैीज्ञातिक एवंी िप व्यवीतस्िि 

बिाइिेछ सािै र्ोतससङकोटमा बाख्रा अिुसन्त्िाि केन्त्ि स्िापिागिे कायष  आगाडी बढाइिेछ । 

  व्यवीसातयक पशुपालि पेशाला  प्रभावीकारी बिाउि आिुतिक घाँस ििा पशु आहार 

स्पोइलेसको उत्पदाि ििा व्यवीस्िापि गिे कायष मा जोड ददइिेछ । 

  कृत् ििा पशुपालिला  व्यावीसातयकरणा गिष  तवीस्िृि पठरयोजिा प्रतिवेीदि ियार गरी 

कायाष न्त्वीयिमा जोड ददइिेछ । 

  माहुरीपालि, मत्स्यपालि जस्िा पेशाला  प्रभावीकारी बिाउि घार तवीिरणा, गोला तवीिरणा, 

भुरा तवीिरणामा अिुदािको व्यवीस्िा गिे कायष क्रम ल्याइिेछ । 

  वीस्िी ििा केति योग्य के्षरमा वीन्त्यजन्त्िुको तियन्त्रणा ििा व्यवीस्िापि गिे कायष मा जोड ददइिेछ 

। 

  दगु्ि व्यवीसायला  प्रभावीकारी बिाउि संचालिमा आएका डेरीहरुला  िप व्यवीतस्िि बिाउदै 

आवीश्यकिा अिुसार डेरी स्िापिा गिे ििा रम्भा-१, हुँगीमा तचस्याि केन्त्ि संचालिमा ल्याइिेछ 

। 

  पशुपालि पेसाला  सुरतक्षि गिष  पशुपंक्षी वीीमा ििा कृत् पेशा प्रति बढी आकर््ष ि बिाउि 

कृत् ऋणाको तवीमा गिे कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

  कृत् सहकारीमा आिाठरि भ  कृत्यान्त्रीकरणा ििा पूवीाष िार तवीकास कायष क्रमला  प्रोत्साहि 

गठरिेछ । 
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 पक्की पोकरी तिमाष णा,प्लातस्टक पोकरी,प्लातस्टक टिेल तिमाष णा ििा तवीिरणा गिे कायष ला  बढी 

प्रभावीकारी बिाइिेछ । 

 पशुपालि व्यवीसायला  बढी प्रभावीकारी बिाउि उन्नि जािका भैसी, राँगा, बाख्रा, बोका, बंगुर 

र कुकुरा तवीिरणा गिे कायष क्रममा अिुदािको व्यवीस्िा तमलािुका सािै िस्ल सुिार कायष मा जोड 

ददइिेछ । 

  प्रदेश सरकारको साझेदारीमा स्माटष  कृत् गाउँ कायष क्रमला  िप प्रभावीकारी बिाउदै उि 

कायष क्रमला  सहकारीमा रुपान्त्िरणा गिे कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

 स्िािीय स्िरमा िै उन्नि जािका तवीउ तवीजि उत्पादि गिे कायष  शुरु गठरिेछ । 

  स्िािीय कृत् उपज संकलि गिष  रम्भा-४, हुतमिमा तिमाष णाािीि कोशेली घर तिमाष णा कायष  

सम्पन्न गरी संचालिमा ल्याइिेछ । 

 माटो परीक्षणा गिष का लातग प्रयोग स्िापिा ििा संचालि गिे कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

२. स्वीास््य  : 

  पूणाष  संस्िागि सुत्केरीको ददगोपिा एवीम् पूणाष  कोप सुतितििा गराउदै COVID तवीरु4को कोप 

लगाउि छुटेका िागठरकहरुला  अतिवीायष  रुपमा कोप लगाउि लगाइिेछ सािै स्वीास््य 

संस्िामा संचातलि वीर्िष ङ सेन्त्टरहरुला  िप व्यवीतस्िि गदै सामुदातयक स्वीास््य इका हरुमा 

पति वीर्िष ङ सेन्त्टर संचालि गिे कायष क्रम क्रमश अगाडी बढाइिेछ । बाहय कोप तसलतिक भवीि 

तिमाष णा हुि बाँकी रहकेा स्िािमा भवीि तिमाष णा कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

 स्वीास््य संस्िाहरुमा संचालिमा ल्याइएका प्रयोगशालाहरुमा गि वी्ष बाट प्रारम्भ गठरएको 

तिशुल्क सेवीाला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ सािै एससरे सेवीा ििा अल्रा साउण्ड सेवीा तिशुल्क 

संचालिमा ल्याइिेछ । 

  आवीश्यक आिारभूि ििा िसिे रोगहरु ददीघष  रोगीहरु) को औ्तिको व्यवीस्िा तमलाइिे छ । 

  पूणाष  संस्िागि सुत्केरीको अवीस्िाला  ददगोपिाका लातग तवीगि वी्ष मा प्रदाि गठरदै आएको 

बच्चा र आमाको पो्णा युि कािाका लातग रु.१,५००ला  यिावीि राकी पो्णाका लातग 

सुत्केरी आमाला  स्वीास््य संस्िाबाट सुक्ष्म पो्क ित्वी भएको न्त्यूठरमा पाउडर उपलध ि गराइिे 

छ । 

  गभष वीिी dft[ / िवी तशशुको पो्णाला  ध्यािमा राकी अन्त्डा तवीिरणा कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा 

ददइिेछ । 

  गभष वीिी मतहलाहरुला  सुत्केरी हुिे अवीस्िा स्वीास््य संस्िासम्म ल्या प¥ुयाउि ति:शलु्क एम्वीलुने्त्स 

ििा अन्त्य यािायािका साििको व्यवीस्िा तमल िेछ । सािै स्िािीय स्वीास््य दवीार्िष ङ सेन्त्टर) 

बाट अन्त्य स्वीास््य संस्िाहरुमा प्रे्णा भएमा पति सो स्िाि सम्म पु¥याउि तिशुल्क यािायािको 

व्यवीस्िा तमलाइिेछ . 
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 मतहला स्वीास््य स्वीयंसेतवीका ििा पो्णा सहयोगी सहजकिाष ला  र्ोहोर मैलासम्बतन्त्ि 

सचेििामुलक कायष क्रम संचालि गरे वीापि यािायाि ििा काजा कचष को व्यवीस्िा तमला िेछ 

। 

  उमेरको हद पूरा गिुष  भएका मतहला स्वीास््य स्वीयंसेतवीकहरुला  सम्मािजिक तवीदा  गिे 

कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ। 

  मतहला स्वीास््य स्वीयंसेतवीकहरुला  आफ्िो काम प्रति उत्प्रेठरि बिाउिका लातग तवीगि वी्ष  

देतक दददै आएको यािायाि कचष  िप गठरिे छ । 

  मतहला स्वीास््य स्वीयं सेतवीकाला  ििा पो्णा सहयोगी सहजकिाष हरुला  तिशुल्क स्वीास््य 

वीीमाला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

 पो्णा सहयोगी सहजकिाष ला  उपलध ि गराइएको पोसाकको व्यवीस्िाला  समयािुकुल 

बिाउदै तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

  जेष्ठ िागठरक, असि, अपांगको स्वीास््य उपचारला  सरल सुलभ बिाइिेछ । 

 स्वीास््यको पहुचँ जििाको घर-घरमा पु¥याउिे उदे्दश्यका लातग गि वी्ष हरुमा संचातलि  

सामुदातयक स्वीास््य इका हरुला  िप व्यवीतस्िि बिाउदै गि आ.वी.मा तिणाष य भएका 

सामुदातयक स्वीास््य इका रु स्िापिा ििा संचालिमा ल्याइिेछ । 

  तवीरामीको चापला  मध्यिजर राकी गिवी्ष  हुगँी स्वीास््य चौकीमा तचदकत्सकको व्यवीस्िा 

गठरएकोमा सो कायष ला  तिरन्त्िरिा दददै हुगँी स्वीास््य चौकी र िाहुँ प्राितमक स्वीास््य केन्त्िमा 

तडतजटल एससरेको व्यवीस्िा ििा अल्रा साउण्ड सन्त्चालिमा ल्याउिुका सािै उि कायष ला  

क्रमश : अरु स्वीास््य संस्िामा तवीस्िार गदै लैजािे िीति तल िे छ । 

 तवीपन्न पठरवीार, अपाङ्ग ििा एकल मतहलाहरुका सािै अन्त्य पठरवीारमा समेि स्वीास््य वीीमा 

कायष क्रमला  तवीस्िार गठरिे छ। 

 मुटु, मृगौला र सयान्त्सर रोगीहरूला  यािायाि कचष  वीापि दददै आएको रकमला  तिरन्त्िरिा 

ददइिे छ । 

  सवैी स्वीास््य संस्िाहरुमा संचालिमा ल्याइएको इन्त्टरिेटला  सुचारु गदै स्वीास््य व्यवीस्िापि 

प्रणाालीला  अिला िबाट इन्त्री गिे कायष ला  अझ प्रभावीकारी बिाउदै लतगिेछ। 

 स्वीास््य सेवीाको पहुच तवीस्िार गिष  िप एम्वुीलेन्त्सको व्यवीस्िा तमलाइिे छ । गाउँपातलकाबाट 

संचालि गठरिे हरेक कायष क्रम सुिौलो हजार ददिका आमाहरुको पो्णा प्रवीद्धष ि हुिे गरी 

कायष क्रम संचालि हुदै आएकोमा यस्िा कायष ला  िप प्रभावीकारी बिाइिेछ । 

  पो्णाको के्षरमा गाउँपातलका ििा साझेदार संस्िाहरुबाट हुदै आएका प्रभावीकारी कायष हरुला  

तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 



 

7 

 

  पो्णा सम्बतन्त्ि कायष क्रमला  जोड दददै आर्िष क वी्ष  ०७९/०८० मा गाउँपातलकाला  पो्णा 

मैरी गाउँपातलका घो्णाा गिे कायष  अतभयािको रुपमा अगातड बढाइिेछ यसका लातग पो्णा 

ििा काद्य सुरक्षा तिदेशक सतमतिला  बढी सदक्रयबिाइिेछ । 

  पठरवीार तियोजि िर्ष  स्माटष  दम्पत्ती सम्माि कायष क्रम यस आ.वी.०७९/०८० मा एक वीा द ु 

सन्त्िाि जन्त्मा  स्िायी पठरवीार तियोजि तमति ल्याप वीा भ्यासेसटोमी गरेका दाम्पत्तीहरुला  

मेतडकल प्रमाणाको आिारमा कम्िीमा ५ दम्पतिला  िगद रु.१०,०००/ सतहि स्माटष  दम्पत्ती 

सम्माि परद्वारा गाउँपातलका स्िरमा सम्माि गठरिे कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

 आयुवेीददक स्वीास््य सेवीामा समेि तवीशे् जोड दददै स्िापिा गठरएको आयुवेीद अस्पिाल ििा 

िागठरक आरोग्य केन्त्िला  िप व्यवीतस्िि गठरन्त्छ सािै जडीबुटी पतहचाि उतचि 

व्यवीस्िापिगिे कायष मा जोड  ददइिेछ । 

 तवीद्यालय ििा समुदायसम्म योग तशक्षाला  व्यापक ििा गुणास्िरीय बिाइिेछ ।  

  सुरतक्षि गभष पिि सेवीाला  गुणास्िरीय बिाउि स्वीास््यकमीला  समयािुकुल िातलमको प्रवीन्त्ि 

तमलाइिेछ । 

 एकीकृि घुम्िी स्वीास््य तशवीीर संचालिमा ल्याइिेछ ।  

  तवीद्यालयमा तवीद्यिीहरुको अतिवीायष  रुपमा स्वीास््य परीक्षणा गराउिे ििा तवीद्यालयमा स्वीास््य 

कमीको व्यवीस्िापि गरी स्वीास््य तशक्षा संचालि गिे कायष मा जोड ददइिेछ । 

 रम्भाबासी सबै िागठरकहरुको दघुष टिा तवीमाको व्यवीस्िा गठरिेछ । 

३. तशक्षा : 

 'प्रातवीतिक तशक्षा आजको आवीश्यकिा' भन्ने िाराला  आत्म साि गरी स्िापिा भएको जि 

कल्याणा माध्यतमक तवीद्यालयको प्रातवीतिक तशक्षा दकृत् बाली तवीज्ञाि) ला  िप व्यवीतस्िि गदै 

यस आर्िष क वी्ष मा रम्भा माध्यतमक तवीद्यालय िाहुमँा  तन्त्जतियठरङ्ग तवी्यको प्रातवीतिक 

तशक्षा संचालिमा जोड ददइिेछ । 

  तवीद्यालयहरुमा कम्प्यूटरको व्यवीस्िा गदै,  न्त्टरिेट ििा स्माटष  बोडष को जडाि गरी तवीद्यालयको 

पठिपाठिला  सूचिा प्रतवीतिमैरी बिाउि प्रतवीतिमैरी तशक्षामा तवीशे् जोड ददइिेछ । 

  कम्प्युटर तशक्षा, अंगे्रजी माध्यमको तशक्षा, संस्कार सतहिको तशक्षामा तवीशे् जोड ददइिेछ । 

सािै अंगे्रजी माध्यमबाट कक्षा संचालि भएका तवीद्यालयहरुला  िप प्रोत्साहि दद िे छ। 

  सबै तवीद्यालयहरु बालमैरी तवीद्यालय घो्णाा भइसकेको हुदँा बालमैरी तवीद्यालयका 

ददगोपिाका लातग िप कायष क्रम ल्याइिेछ। सािै प्रत्येक वीडामा स्िापिा भएका िमूिा 

तवीद्यालयहरुला  िप व्यवीतस्िि गदै अन्त्य तवीद्यालयहरुला  सोही अिुसार अिुसरणा गिे 

वीािावीारणा बिाइिेछ । 
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 सामुदातयक तवीद्यालयमा तवीद्यािी तभत्र्याउिे, ठटकाउिे, तसकाउिे र तवीकाउिे िीति अवीलम्वीि 

गरी सािष किा प्रदाि गिष  कक्षा९ सम्म ददवीा काजा कायष क्रम र माध्यतमक िह सम्म संस्िागि 

तवीद्यालयमा पठिपाठि गिे तवीद्यािीहरुला  समेि सामुतहक दघुष टिा वीीमा गिे िीतिला  

व्यवीस्िा तमलाइिछे . 

  "आफ्िो तवीद्यालय आरै् बिाऊ बालबातलकासंग हामी रमाऊ" भन्ने िाराला  सािष क बिाउि 

अतिठरि दक्रयाकलाप पुरस्कार, छारवृीतत्त, अतभभावीक तशक्षा, शैतक्षक सामाग्री तवीिरणा केलकुद 

ििा  हठरि तवीद्यालय बिाउिे जस्िाकायष क्रमला  जोड ददिुका सािै यस आ.वी.बाट तवीद्यालय 

तभर अतभभावी कायष क्रम संचालि गठरिेछ। 

   तवीद्यालयको भौतिक पूवीाष िार तिमाष णा ििा ममष िका सािै तवीद्यलयहरुला  एकै प्रकारका 

रंगरोगि लगाउिे कायष मा जोड ददइिेछ । 

  समयािुकुल तशक्षकहरुला  क्षमिा तवीकासको लातग िातलमको व्यवीस्िा गरी पेशा प्रति 

उत्तरदायी बिाउि पुरस्कार सम्माि, तशक्षक ििा कमष चारीहरुला  शैतक्षक अवीलोकि रमणाको 

व्यवीस्िा तमला िे छ । 

  प्रििाध्यापकििा तवीद्यालय व्यवीस्िापि सतमतिका लातग िेिृत्वी तवीकास सम्बतन्त्ि िातलमको 

व्यवीस्िा तमला िे छ । 

 दतलि, अति तवीपन्न पठरवीार ििा लोपोन्त्मुकजातिका तवीद्यािीहरुला  तवीद्यालयमा तभत्र्याउिे 

र ठटका  राख्नका लातग माति उल्लेतकि कायष क्रमका अलवीा प्रोत्साहि गराउिे कालका 

कायष क्रमहरु समेि ल्याइिे छ । 

  सामुदातयक तवीद्यालयहरुको संचालि ििा व्यवीस्िापिमा देतकएका समस्याहरुला  संबोिि 

गिष  तवीशे् व्यवीस्िा गठरिे छ । 

  बालतवीकास केन्त्िहरुको स्िापिा, संचालि ििा व्यवीस्िापिमा जोड दददै बालतवीकास 

सहजकिाष , तवीद्यालयसहयोगी र कमष चारीका लातग समयािुकुलसेवीा सुतवीिामा िप गठरिे छ । 

सािै क्षमिा तवीकास सम्बतन्त्ि िातलमको व्यवीस्िा तमलाइिेछ । 

  तवीद्यालयहरुमा तशक्षकला  िप तजम्मेवीार बिाउि तवीद्युतिय हातजरी ििा तससी सयामेराको 

व्यवीस्िापि गिे कायष मा जोड ददइिे छ । 

  रम्भा गाउँपातलकाको शैतक्षक आवीतिक योजिाला  क्रमश कायाष न्त्वीयि गदै लतगिेछ । 

  सस्कार सतहिको तशक्षाला  साकार बिाउि कातलगण्डकी गुरुकूलमला  िप व्यवीतस्िि गदै 

क्रमश: मा.तवी.िह सम्म स्िरोन्निी गठरिे छ । 

  एक तवीद्यालय एक योग श्रोि तशक्षकको व्यवीस्िा गरी प्रत्येक तवीद्यलाला  योग तशक्षा ददलाउिे 

कायष  गठरिे छ । 

 मतहलाहरुको क्षमिा अतभवृीतद्ध गिष  छोरी बुहारी तशक्षा कायष क्रममा तवीशे् जोड ददइिेछ । 

  रम्भा बहुमुकी सयाम्पसला  िप व्यवीतस्िि गदै लतगिेछ । 
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 तवीद्यालयहरुमा स्काउट कायष क्रम संचालिमा ल्याइिे छ । 

  तवीद्यालयमा पो्णा, स्वीास््य ििा सरसर्ा का के्षरमा एकीकृि योजिा लागु गिे िीति ल्याइिे 

छ । 

  दकशोरीहरुका लातग आत्मरक्षा सम्बन्त्िी िातलमला  तवीस्िार गदै लतगिे छ । 

  तवीद्यालयमा प्रयोग भएका सेिेटरी प्याडको उतचि व्यवीस्िापि गठरिे छ । 

  तवीद्यालयहरुला  जंकरु्ड ति्ेतिि के्षर बिाउिे कायष  अगाडी बढाइिे छ । 

  सामुदातयक तवीद्यालयको गुणास्िर वृीतद्ध गिष  परीक्षा, अिुगमि ििा मुल्यांकि प्रणाालीला  िप  

व्यवीतस्िि गठरिे छ । 

  सम्पूणाष  तशक्षक, कमष चारी ििा सहयोगीहरुका लातग दघुष टिा वीीमाको व्यवीस्िा तमलाइिेछ । 

  गुणास्िरीय तवीज्ञाि प्रयोगशाला, पुस्िकालय स्िापिा ििा संचालिमा जोड ददइिेछ । 

  प्रतवीतिमैरी तशक्षाका लातग एक तशक्षक एक ल्यापटपको अवीिारणााला  क्रमश सवैी तशक्षकला  

व्यवीस्िा तमलाइिे छ । यसका लातग तवीशे् अिुदािको व्यवीस्िा गठरिेछ । 

 स्िािीय पाठ्यक्रम “हाम्रो रम्भा” ििा पाठ्यपुस्िक ियार भइसकेको हुदँा यस शैतक्षक सरमा 

कक्षा २ मा पठिपाठि शुरुवीाि गठरिेछ । 

 बालतवीकास केन्त्िहरुला  क्रमश: िमूिा बालतवीकास केन्त्िको रुपमा तवीकतशि  गदै लतगिेछ । 

 जोतकममा परेका बालबातलका, असाहय बालबातलकाहरुको पठिपाठिको सुतितििाका लातग 

तवीशे् कायष क्रम अगाडी बढाइिेछ । 

 तवीद्यालयला  सवील एवंी सुदढृ बिाउि शैतक्षक योजिा तिमाष णा र कायाष न्त्वीयिमा जोड ददइिेछ । 

 प्रातवीतिक जिशति उत्पादि गिष  प्रातवीतिक तवी्य अध्ययि गिे तवीद्यािीला  

तवीशे्छारवृीतत्तको व्यवीस्िा तमल िेछ । 

 तवीद्यािीसंग करेसाबारी कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददिेइछ । 

४. कािपेािी ििा सरसर्ा  : 

  स्वीच्छ तपउिे पािीको उपलध ििाका लातग एक घर एक िाराको व्यवीस्िा गिे िीतिला  

कडा का साि अवीलम्वीि गदै संचालिमा रहकेा िर सम्पन्न हुि बाँकी रहकेा तलफ्ट कािेपािी 

ििा ग्रातवीटी कािेपािीका आयोजिाहरुला  ित्काल सम्पन्न गरा  र बाँकी आयोजिाहरु यस 

वी्ष  अतिवीायष  रुपमा शुरु गराइिे छ । 

 स्वीच्छ जीवीिका लातग सुरतक्षि तपउिे पािी भन्ने अतभयािला  साकार बिाउि तवीगि वी्ष बाट 

प्रारम्भ गठरएको दर्ल्टरको पािी ििा उमालेको पािी प्रयोग गिे तवी्यला  पूणाष  रुपमा 

व्यावीहारमा लागु गदै आर्िष क वी्ष  ०७९/०८० मा पूणाष  सरसर्ा  उन्त्मुक गाउँपातलका घो्णाा 

गिे ििा यसको ददगोपिका लातग तवीशे् कायष क्रम अगाडी ल्या िछे । 
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  कुिै पति ियाँ सावीष जतिक संरचिा तिमाष णा गदाष  शौचालय, कािेपािी ििा हाि िुिे स्िािको 

व्यवीस्िापि गठरिे छ सािै अपांग मैरी र बालमैरी संरचिाहरु बिाइिे छ । 

  प्राकृतिक मुलहरु संरक्षणा ििा आगलागीबाट बचा  राख्नका लातग वी्ाष दको पािी संकलि गिष  

पोकरी तिमाष णा कायष मा जोड ददइिेछ । 

  यस आर्िष क वी्ष मा कािेपािी ििा सरसर्ा  स्वीच्छिा योजिा दवीास) बमोतजम बाँकी रहकेा 

आयोजिाहरु संचालि गिष  तवीशे् जोड ददइिेछ । 

  र्ोहोर मैला व्यवीस्िापि गिे कायष ला  अगाडी बढाइिेछ । 

 तलतफ्टङ्ग कािेपािीमा लागे्न न्त्युििम शुल्क गाउँपातलकाबाट बुझाउिे व्यवीस्िा तमलाइिेछ । 

 पूणाष  सरसर्ा  उन्त्मुकगाउँपातलका घो्णाा गिे कायष क्रम अन्त्िगष ि वीडा ि.ं ३ ला  घो्णाा गरी 

यस आ.वी.मा गाउँपतलकाला  पूणाष  सरसर्ा  उन्त्मुक गाउँपातलका घो्णाा गठरिे । 

५. ससचंा  : 

  कृत् उत्पादकत्वी वृीतद्ध गिष  कृ्कहरुला  आत्मतिभष र र स्वीावीलम्वीी बिाउि स्िलगि ससंचा , 

तलफ्ट ससंचा , िोपा ससंचा  ििा भूमीगि ससंचा  आयोजिाहरुला  उच्च प्राितमकिा ददइिेछ 

। 

  रम्भा गाउँपातलका तभर संचालिमा ल्याइएका तवीतभन्न स्िािका परम्परागि कुलाहरुको ममष ि 

ििा तवीस्िारका लातग तवीशे् योजिा अगाडी बढाइिे छ । 

  सािा ससंचा  आयोजिाहरु व्यवीस्िापिमा तवीशे् जोड ददइिेछ । 

 ससंचाइको लातग केर गएको पािी व्यवीस्िापि गरी आवीश्यक बाँिको तिमाष णा गिे काममा जोड 

ददइिेछ । 

  सािा ससंचा  कायष क्रम अन्त्िगष ि अिुरो अवीस्िामा रहकेा सािा कुलाहरुला  सम्पन्न गिे कायष मा 

जोड ददइिेछ । 

  कालीगण्डकीबाट तलlˆ6Ë तसचा का लातग सम्भातवीि ससंचा  के्षरहरुको संभाव्यिा अध्ययि 

पुरा भएका के्षरमा तलlˆ6Ë तसचा  आयोजिा संचालिमा ल्याइिेछ भिे बाँकी स्िािहरुमा 

सम्भाव्यिा अध्ययि गरी प्रतिवेीदि िैयार गठरिे छ । 

 वीस्िी ििा केतियोग्य जतमि िदी कटािबाट सुरतक्षि गिष  िदी तियन्त्रणा गिे कायष मा जोड 

ददइिेछ । 

६. तवीद्यिु : 

  बाँकी रहकेा काठका पोलहरुला  तवीस्िातपि गरी तस्टल पोलको व्यवीस्िापि गठरिे छ । 

 तवीद्युि लाइिला  स्िरीकरणा गिे कायष मा जोड ददइिेछ । 

 यस आ.वी.मा टुकीरतहि उज्यालो गाउँपातलका घो्णाा गठरिेछ । 

७. भवीि : 
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  भवीि तिमाष णा गदाष  घर िसशापास दभवीि संतहिा) गिे कायष ला  अगाडी बढाइिेछ । 

 भवीि तिमाष णा गदाष  अतिवीायष  रुपमा बालमैरी अपाङ्गमैरी, भूकम्प प्रतिरोिी बिाउि लगाइिेछ 
। 

 वीडा कायाष लयला  िप व्यवीतस्िि गिे सुतवीिा सम्पन्न प्रशासतिक भवीि तिमाष णा कायष  अगाडी 

बढाइिेछ । 

८. सडक :   

 रम्भा गाउँपातलकाला  सडक संजालमा जोतडि बाँकी रहकेा के्षरहरुला  सडकको पहुचँ पु¥ofउिे  

ििा अिुरा कायष ला  उच्च प्राितमकिा ददइिेछ । 

  यस आ.वी.ला  सडक स्िरोन्निी वी्ष को रुपमा अगाडी बढाउि रयाक कुलेका सडकहरुमा पक्की 

िाली तिमाष णा गिे, ग्रावेील गिे, गे्रड तमलाउिे ििा पक्की गिे कायष ला  उच्च प्राितमकिा ददइिेछ 

। 

 संचालिमा आएका सडकहरुला  बाह्रै मतहिा तियतमि रुपमा संचालि गिष  तवीगि वी्ष  देतक 

संचालिमा ल्या एको ममष ि संभार तवीशे्  को्ला  तिरन्त्िरिा दददै उि को्बाट कचष  गरी 

संचालि गिे कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददिुका सािै बाटो हरेचाह गिष का लातग lanth man को 

व्यवीस्िा गिे कायष ला  क्रमश िप गदै लतगिेछ । 

  गाउँकायष पातलकाको कायाष लय, वीडा कायाष लय, तवीद्यालयहरु, स्वीास््य संस्िाहरुमा यािायािको 

पहुचँला  सुलभ व्यवीतस्िि गठरिेछ। 

 रम्भा गाउँपातलका तभर पिे तसद्धािष  आर्िष क कोरीडोर, कालीगण्डकी कोरीडोर, cfo{e~HofË 

रामपुर सडकको सामान्त्य ममष ि दोहोरो कचष  िपिे गरी गठरिुका सािै यस के्षरका बातसन्त्दाको 

आर्िष क समृतद्ध गिष  उत्पादिमा जोड ददइिेछ । 

 सडकको मापडण्ड तमच्िे, सावीष जतिक जग्गा तमच्िे जस्िा कायष ला  रोक लगाउि यस आ.वी.बाट 

घर जग्गा िसशा पास गिे कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

  सडक दघुष टिा कम गिष  जोतकमपूणाष  याराला  तिरुत्सातहि गिष  सचेििामुलक कायष क्रम संचालि 

गठरिेछ । 

  सडक बत्ती व्यवीस्िापि गिे कायष ला  तिरन्त्िरिा दददै िप व्यवीतस्िि गराइिे छ । 

९. सहकारी : 

 गाउँ-गाउँमा सहकारी घर-घरमा रोजगारी भन्ने िाराला  सर्ल बिाउि गाउँपातलका तभर 

संचातलि सवैी सहकारीहरूला  संस्िागि तवीकास गदै सम्बद्धष ि गठरिेछ । 

 कृत् ििा बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्िाहरु मार्ष ि तवीतभन्न प्रकारका आय-आजष ि ििा सीपमूलक 

िातलमहरु संचालिमा ल्याउिुका सािै उत्पादिमा आिाठरि अिुदािको तवीिरणा गिे कायष ला  

िप प्रभावीकारी बिाइिेछ । 
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  स्िािीय सािि स्रोिको उच्चिम उपयोग गरी स्िापिा हुिे घरेलु ििा सािा उद्योगहरुला  

समेि सहुतलयिव्याजदरको कजाष  प्रवीाह गिे ििा यस्िा कायष क्रमला  िप प्रोत्सातहि गठरिेछ । 

 सहकारी संस्िा ििा अन्त्य तवीत्तीय संस्िाहरु मार्ष ि व्यावीसातयक कृत् ििा पशुपालि, सीप 

अिुसारको सािा उद्योग ििा व्यवीसाय संचालि गिष का लातग आवीश्यक कजाष  सहुतलयि 

व्याजदरमा उपलध ि गराउिे कायष ला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

 कृ्कका लातग आवीश्यक पिे उन्नि तवीउ तवीजि, मल, दकटिासक औ्िीहरु कृत् सहकारीहरु  

मार्ष ि तवीिरणा गिे ििा कृत् उत्पादिला  तवीक्री तवीिरणा गिे कायष मा समेि कृत् सहकारीला  

सकृय बिाइिे छ । 

  तवीद्यलय ििा समुदाय स्िरमा तवीतत्तय साक्षरिा कायष क्रम संचालि गठरिे छ । 

 

१०. पयष टि : 

 पयष टि प्रवीद्धष ि गिष का लातग कालीगण्डकी िदीमा ¥ofˆ6LË कायष  संचालि गिष का लातग प्रोत्साहि 

गठरिेछ । 

 आय-आजष िको मुख्य श्रोि पयष टि व्यावीसाय भएको हुदँा रम्भा गाउँपातलका तभर रहकेा िार्मष क 

एवंी पयष टकीय गन्त्िव्य स्िलको पतहचाि, गुरुयोजिा तिमाष णा ियार संरक्षणा ििा तवीस्िार गिे 

कायष मा उच्च प्राितमकिा ददइिेछ । 

  पयष टि के्षरको प्रचार प्रसारको लातग रम्भादेवीी, ठरतमघा र कालीगण्डकी महोत्सवी जस्िा 

कायष क्रम संचालि ल्या िे छ । 

  पयष टि व्यावीसायको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो होमस्टे व्यावीसाय संचालिमा ल्या िेछ । 

  कालीगण्डकी उपत्यकाको एकीकृि तवीकास गिष  गुरुयोजिा ियारी गिे ििा पतवीर 

कालीगण्डकी िदी संरक्षणा गिे कायष ला  उच्च प्राितमकिा ददइिेछ । 

  रम्भादेवीी मतन्त्दर, ठरतमघा लेकको एदककृि तवीकासका लातग गुरुयोजिा िैयार भै योजिा 

संचालि भएको हुँदा उि कायष ला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

  पयष टि प्रवर्द्धन गिष का लातग PPP द3P) मोडल अगाडी ल्याइिे छ । 

 कालीगण्डकी िदी देतक ठरतमघा लेक सम्म जाि केवील कार संचालिको संभाव्यिा अध्ययि गिे 

कायष  अगाडी बढाइिेछ । 

११. लतक्षि : 

 वेीरोजगारी युवीाहरुला  मागमा आिाठरि सीपमुलक िातलमको  व्यवीस्िा गरी सो सीप 

अिुसारको व्यवीसाय संचालि गिष  उत्प्रेठरि गठरिेछ र त्यस्िा व्यवीसाय संचालि गिष  सहुतलयि 

व्याजदरमा कजाष  उपलध ि गराइिेछ ििा िप प्रोत्सातहि गिे कायष मा जोड ददइिेछ । 
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  मागको आिारमा स्वीरोजगारमुलक िातलमको व्यवीस्िा गरी लतक्षि वीगष ला  आत्म तिभष र र 

स्वीावीलम्वीी बिाउिे कायष मा उच्च प्राितमकिा ददइिेछ । 

 िातलम प्राप्त गरी सो कायष क्रम संचालि गिे युवीा ििा मतहलाहरुला  व्यावीसातयक कामका 

लातग तवीशे् अिुदािको व्यवीस्िा तमलाइिे छ । 

  युवीाहरुको सवीाांङ्गीणा तवीकासला  ध्यािमा राख्दै यस आ.वी.मा गाउँपातलका स्िरीय रतिङ 

तशल्ड प्रतियोतगिा लगायिका केलकूदका कायष क्रम संचालि गठरिेछ सािै कम्िीमा १ वीडा १ 

केल मैदाि तिमाष णा ििा स्िर उन्निीमा जोड ददिुका सािै तिमाष णातिि पातलका स्िरीय केल 

मैदािहरूला  पुरा गठरिेछ । 

 आवीश्यक केलकुदका सामग्रीहरुको व्यवीस्िापिमा प्राितमकिा ददइिेछ । 

  तवीतभन्न प्रकारका ददवीस अन्त्िरातष्ट्रय िारी ददवीस, िेपाल मगर ददवीस, छुवीाछुि मुि ददवीस, 

अपाङ्ग ददवीस, िीज गीि प्रतियोतगिा जस्िा कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा दददै उि ददवीसहरु वीडा 

स्िर सम्म संचालि गठरिेछ । 

  जेष्ठ िागठरक सम्मािििा घरमै पुगी औ्ति उपचार गिे आवीश्यक औ्िीको प्रवीन्त्ि गिे ििा 

पौतिक काद्य सामग्री उपलध ि गराइिेछ । 

  जेष्ठ िागठरक पठरचय पर ििा अपाङ्ग पठरचय परहरु घरमै पुगी तवीिरणा गिे कायष ला  

तिरन्त्िरिा दददै व्यवीतस्िि बिाइिेछ । 

 जेष्ठ िगठरकहरुका लातग भेटघाट हुिे स्िािका लातग जेष्ठ िागठरक प्रवीचिालय स्िापिा ििा 

व्यवीस्िापि गिे कायष  अगाडी बढाइिे छ । 

  जोतकममा परेका बालबातलका, असहाय बालबातलकाको उद्दार पुिस्िाष पिामा जोड ददिुका 

सािै बालश्रमको अन्त्त्य गिे कायष  कडा का साि अगाडी बढाइिे छ । 

  वेीरोजगारी अवीस्िामा रहकेा िागठरकहरुला  प्रिािमन्त्री रोजगार कायष क्रमको माध्यमबाट 

कतम्िमा  १५० जिाला  १०० ददि बराबरको रोजगार उपलध ि गराइिेछ । 

 रोजगार केन्त्िला  िप सुदढृ बिाउदै श्रम वीैंकको रुपमा स्िातपि गठरिेछ । 

  बालमैरी गाउँपातलका ददगोपिाका लातग k~rवी्ीय रणािीतिक योजिाला  कायष न्त्वीयिमा 

ल्याइिुका सािै तिरन्त्िर अिुगमि गठरिेछ । 

 बालतवीवीाह मुि गाउँपातलकाका लातग िप सचेिामुलक कायष क्रम समुदाय ििा तवीद्यालय  

स्िरमा संचालि गठरिे छ । 

  आददवीासी जिजािीहरुको संस्कृति संरक्षणा ििा सशतिकरणाका कायष क्रममा जोड ददइिेछ । 

 लोप हुि लागेको मगर भा्ाको संरक्षणा ििा संवीद्धष ि गिे कायष मा जोड ददइिेछ । 

  छुवीाछुिमुि गाउँपातलका व्यावीहाठरक रुपमै कायष न्त्वीयि गिष  सचेििामुलक कायष क्रम संचालि 

गठरिेछ । 
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 सीपमुलक िातलम प्राप्त गरी पछाडी परेका दतलि समुदाय ििा लोपोन्त्मुक समुदायला  आय-

आजष िको काममा लगाउिका लातग तवीशे् व्यवीस्िा गठरिेछ। 

  लैंगीक सहसंा ििा सामातजक समावेीशीकरणा कायष क्रमला  तवीशे् प्राितमकिा ददइिेछ । 

 एकल मतहलाहरुका लातग आयआजष ि सम्बतन्त्ि कायष क्रमहरु अगाडी बढाइिे छ भिे एकल 

पुरु्हरुला  सामातजक सुरक्षा कायष क्रममा समावेीश गठरिेछ । 

  परम्परागि पेशाला  सुददृढकरणा गदै पेसाला  मयाष ददि एवंी आकर््ष ि बिाउिे कायष मा जोड 

ददइिेछ । 

 युवीाहरुला  तिजामिी सेवीा, तशक्षा सेवीा िर्ष  तभत्र्याउि ििा सुरक्षा तिकायमा भिाष  हुिका  

लातग ियारी कक्षाहरु संचालि गिे कायष क्रम ल्याइिे छ । 

  र्रक क्षमिा भएका व्यतिहरुला  उच्च सम्माि गदै तिजहरुको सशतिकरणामा जोड ददइिेछ । 

 रम्भा गाउँपातलकाला  सडक बालबातलका मुि गाउँपातलका बिाइिेछ । 

 “ग” र “घ” वीगष का अपाङ्गहरुला  समेि सामातजक सुरक्षाक कायष क्रम समावेीश गठरिेछ । 

 प्रत्येक वीादमा १/१ वीटा बाल उद्यम स्िापिा गठरिेछ । 

१२. घरेल ुििा सािा उद्योग : 

  स्िािीय सािि, श्रोि, सीप एवंी प्रतवीतिला  वीढवीा दद  व्यावीसातयक उत्पादिमा अग्रसर 

बिा िे छ यस्िा कायष क्रम गिे व्यवीसायी ििा उद्यमीला  प्रोत्साहि गिे कायष क्रम ल्याइिेछ । 

  स्िािीय कृत् उत्पादिको बजारीकरणाको व्यवीस्िापिमा जोड ददइिेछ । यसका लातग कृत् 

एम्वुीलेन्त्स क्रमश सबै वीडामा संचालि गठरिेछ । 

  घरेलु ििा सािा उद्योग स्िापिा, घरेलु इट्टा उद्योग स्िापिा ििा संचालिला  उच्च 

प्राितमकिा ददइिेछ । 

  संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको साझेदारीमा रम्भा-१, हुँगीको अतमल्टारमा औिोतगक ग्राम 

संचालिमा ल्याइिेछ । 

  उद्यम तवीकास कायष क्रमला  िप प्रभावीकारी बिाउदै उद्यमीहरुला  सीप अिुसारका व्यवीसाय 

संचालिका लातग िप प्रोत्साहिका कायष क्रम ल्याइिेछ । 

१३. वीि ििा वीािावीारणा : 

 सडकको छेउ-छेउमा वृीक्षारोपणा गरी भूक्षय रोके्न कायष मा जोड ददइिेछ । 

 र्ोहोर मैला व्यवीस्िापि कायष ला  योजिावीद्ध ढंगले अगाडी बढाइिेछ । 

 सामुदातयक वीिहरुला  गाउँपातलका तभर सूचीकृि गरी वृीक्षारोपणा, जडीबुटी संरक्षणा, 

साझेदारी रुपमा पौतिक ित्वीले पूणाष  भएका घाँसहरु, दालतचिी, अतम्लसो, तलची, आँप जस्िा 

र्लरू्ल केिीगिे कायष  अगाडी बढाइिे छ । 

 हठरयाली गाउँपातलका बिाउिे िीति तलइिेछ । 
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 हठरयो वीि िेपालको िि भन्ने िाराला  साकार बिाउि रातष्ट्रय वीि, सामुदातयक वीि, तिजी 

वीि, िार्मष क वीि  के्षरको वैीज्ञातिक वीि व्यवीस्िापि गरी संरक्षणा तवीकास ििा तियमािुसार 

उपयोग गिे कायष  अगा बढाइिेछ । 

१३. तवीतवीि : 

  योजिाहरुमा आर्िष क पारदर्शष िा, गुणास्िरीयिा ििा र्रर्ारकमा आ पिे समस्याला  

समािाि गिष  उपभोिा सतमतिला  क्षमिा अतभवृीतद्ध गिे ििा सरल तछटो छठरिो गिे कायष  

अगाडी बढाइिेछ ।  

 योजिा ििा कायष क्रमको  अिुगमि ििा मूल्यांकिला  िप प्रभावीकारी बिाइिेछ । 

 स्मार्य रम्भा पडलिर्ि गाउँपालिका अवधारणािाई िोड पिइनछे । 
  गणुस्तरीयिाका साथ समयमा योिना सम्पन्न गन े उपिोक्ता सपमपििाई सम्मान गन े र 

आवश्यक थप रकमको व्यवस्था गन ेकाययक्रम ल्याइनछे । 
  रम्भा गाउँपालिका लित्रबार् पिइन ेसवेा सपुवधािाई छछर्ो, छछरिो, सरि र प्रिावकरी बनाइन े

छ । 
  आपथयक पमिव्ययीिा िथा पारिशीिािाई पवशषे कडाईका साथ िाग ुगनय र आपथयक पनयन्त्त्रण 

प्राणािी एव ंआपथयक अनशुासनिाई उच्च प्राथपमकिा पिइनछे । 
 एकीकृि घमु्िी लशवीर काययक्रम सचंािन गछरनछे । 
  गाउँपालिकािाई आन्तछरक आम्िानीमा सवि बनाउन अव्यवस्थस्थि ढगंबार् रहकेा प्राकृपिक 

साधन र श्रोिहरुको उच्चिम उपयोग गन ेकाययक्रम ल्याइ थप व्यवस्थस्थि बनाउि ैिपगन े
छ। 

 सचंािनमा ल्याइएको गाउँ पवकास काययक्रमिाई क्रमश: पवस्तार एव ंथप व्यवस्थस्थि गछरनछे 
। 

 वास्तपवक सकुुम्बासी िथा अव्यवस्थस्थि बसोबास गनहेरुको यथाथय पववरण िमूी सम्बस्थि 
समस्या समाधान आयोगिाई उपिब्ध गराई यथालसघ्र िग्गाधनी ििाय प्रमाणपिूाय उपिब्ध 
गराउन पवशषे पहि गछरनछे । 

  सावीष जतिक जग्गाको संरक्षणा गदै काली जग्गाला  हराभरा गिे िीति अगाडी साठरिे छ । 

  सूचिा प्रतवीतिको तवीस्िार एवंी प्रयोगमा जोड ददइिेछ । 

  स्िािीय िहमा कायष रि कमष चारीहरुको सेवीा सुतवीिामा समयािुकुल िप गदै लतगिे छ र िी 

कमष चारीहरुका लातग कल्याणा को् ििा उपदाि को्को व्यवीस्िा गठरिेछ । 

  स्िािीय िहका कमष चारीहरुको क्षमिा तवीकासका लातग समयािुकुल िातलम,अवीलोकि रमणा 

एवंी पेशा प्रति किष व्यतिि बिाउि सम्माि ििा पुरस्कारको व्यवीस्िा गठरिेछ । 

 प्रत्येक वीडा कायाष लय ििा गाउँपातलकाबाट कर दातकला अिला ि तसिमबाट शुरुवीाि 

गठरिेछ । 
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  कामको चापला  मध्यिजर राख्दै अतिठरि काममा लगाउदा तियमािुसार िप सुतवीिाको 

व्यवीस्िा तमलाइिेछ । 

 जििा आवीास कायष क्रमला  तिरन्त्िरिा ददइिेछ । 

  यस आ.वी.मा करको छािा मुि गाउँपातलका घो्णाा गिे कायष क्रम अन्त्िगष ि तवीशे् कारणाल े

बाँकी रहकेा घरहरुला  करको छािामुि गरी यिाशीघ्र करको छािामुि गाउँपातलका घो्णाा 

गठरिे छ । 

 'न्त्यायको पहुचँ जििाको घर दैलोमा' भन्ने भिाइला  साकार बिाउि न्त्यातयक सतमति र 

मेलतमलापकिाष को क्षमिा अतभवृीतद्ध गठरिेछ । 

  न्त्यायीक सतमतिला  िप प्रभावीकारी बिाउदै न्त्याय प्रणाालीला  सरल, तछटो छठरिो, चुस्ि 

दरुुस्ि बिाइिे छ । 

  दैतवीकप्रकोप न्त्यूिीकरणा गिष  प्रतिकायष योजिाला  प्रभावीकारी बिाउदै सचेििामूलक कायष क्रम 

संचालि गिे ििा उतचि व्यवीस्िापि  गिष  प्रकोप तवीपद व्यवीस्िापि को्ला  मजवुीद बिाइिे 

छ सािै आपिकालीि सेवीाला  संचालि गिष  QRT गठि गिे, िातलमको व्यवीस्िापि गिे ििा 

आवीश्यक सामग्रीको व्यवीस्िापि गरी आवीश्यक परेको बेला सेवीा प्रवीाह गिष  सदकिे व्यवीस्िा 

तमलाइिेछ । 

 सुचिाको हक सम्बतन्त्ि िीतिला  प्रभावीकारी कायाष न्त्वीयिमा ल्याइिे छ यसका लातग 

सावीष जतिक सुिुवीा , सामातजक परीक्षणा, परकार भेटघाट ििा छलर्ल जस्िा कायष क्रममा 

तवीशे् जोड ददइिेछ । 

 स्िािीय स्िरका परकारहरुको क्षमिा तवीकास गदै लतगिे छ । 

  बढ्दो आत्म हत्याको दरला  न्त्यूिीकरणा गिष  सामातजक मिोपरामशष का कायष क्रम संचालि 

गठरिे छ । 

  समाजमा रहकेा तवीसंगिी र तवीकृिी जस्िो लागुऔ्ि ओसारपसार जस्िा कायष को अन्त्त्य गिष  

सचेििामूलक कायष क्रम संचालि गठरिे छ । 

   सामातजक सुरक्षा कायष क्रम ििा व्यतिगि घटिा दिाष  प्रणाालीला  तिरन्त्िरिाका साि िप 

प्रभावीकारी गराउदै लतगिे छ । 

 शातन्त्ि सुव्यवीस्िाला  प्रभावीकारी बिाउि सामुदातयक प्रहरी साझेदारी कायष क्रम संचालिमा 

ल्याइिेछ । 

 पातलका स्िरीय सातहतत्यक सम्मेलिको आयोजिा गठरिेछ । 

समाप्त 

िन्त्यवीाद !! 


