
 
 
 
 

  

 

आ"थ$क वष$ २०७८/७९ को 
नी1त तथा काय$5म  

 
 
 
 

 
 

 

	
	

जगुल गाउँपा*लका 
l;Gw'kfNrf]s  

बागमती 9देश, नेपाल



2	
Hf'un ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd cf=j= )&*÷&( 

 
h'un ufpFkflnsfsf] cf=j= @)&*÷&( sf] gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd 

v08 !  
kl/ro / ;ldIff 

 
ufpmF;efsf ;efWoIfHo' 
ufpF;efsf ;b:oHo'x?  
 

g]kfnsf] ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g Joj:yfsf] dfWodaf6 nf]stGqsf 
cfwf/e't d"No dfGotf :yflkt ub}{ ;d[4 g]kfnM ;'vL g]kfnLsf] /fli6«o cfsf+IffnfO{ cfTd;fT 
ub}{ h'un ufpFkflnsf cgj/t ofqf/t 5 . :yfgLo ;/sf/ u7gsf] klxn]f sfo{sfnsf] pt/f4{ 
lt/ h'un ufpFkflnsfn] ljsf;, ;d[l4 / ;'zf;gsf] no klS8b} ubf{ ljZjJofkL ?kdf km}lnPsf] 
bf];|f] e]l/oG6 ;lxtsf] sf]le8 !( sf] dxfdf/Laf6 l;lh{t c;xhtf / r"gf}tLsf lardf h'un 
ufpFklnsfsf]] bzf}+ ufpF;ef z'ef/De ub}{ o; ;Ddflgt ;ef ;dIf h'un ufpFkflnsfsf] cf=j= 
)&*.&(sf] gLlt tyf sfo{qmd k|Zt't ub}{5' .  

o; dxTjk"0f{ 38Ldf sf]le8 !( dxfdf/Lsf] /f]syfd, lgoGq0f / k|efljtx?nfO{ /fxt 
k"g:yfkgf nufPtsf sfo{df xfdL k|ltj4 5f}+ . o; dxfdf/Ldf b]z tyf ljb];df /xL Hofg 
u'dfpg' x'g] g]kfnLx?df >4f;'dg . zf]s;GtKt kl/jf/df xflb{s ;dj]bgf . /Tg/fHo sf]le8 
!( cfO;f]n];g s]Gb|df pkrf//t, xf]d cfO;f]n];gdf cf/fd ul//x]sf nufPt ;a} ;+qmldtx?sf]  
lz3|:jf:Yonfesf] sfdgf ub{5' . sf]le8 !( dxfdf/L /f]syfd, lgoGq0f / pkrf/df cxf]/fq 
vl6g] :jf:YosdL{, ;'/IffsdL{, sd{rf/L, :jo+;]js nufPt cu|k+lQmdf /xL sfd ug'{ x'g] lx/f]x?nfO{ 
;nfd .    

nf]stflGqs u0ftGq k|flKt nufotsf ljleGg cfGbf]ngdf hLjg pT;u{ ug]{ 1ft c1ft 
;Dk"0f{ dxfg\ zlxbx?k|lt efjk"0f{ >4f~hnL ck{0f ub{5' . 

 
bf];|f] e]l/oG6 ;lxtsf] sf]le8–!( n] cfufdL lbgdf xfd|f b}lgsL emg} k|efljt x'g ;S5 . o;n] 

pTkfbg, pTkfbsTj tyf hLjg lgjf{xdf sl7gfO Nofpg ;S5 . sf]le8-!(	sf] c;/af6	l;lh{t 
cfjZostfsf] klxrfg u/]/ ;f]xL cfwf/df gLlt tyf sfo{qmdsf k|fyldstf lgwf{/0f ul/Psf] 5 
. 	gLlt tyf sfo{qmd tof/ ubf{ g]kfnsf] ;+ljwfg / ljBdfg sfg"g cg'?k h'un ufpFkflnsfn] 
;Dkfbg ug{'kg]{ sfo{x? tyf k|rlnt sfg'g tyf g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] cfly{s jif{ 
@)&*÷&( sf] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6sf k|fyldstfx?nfO{ ;d]t cfwf/sf] ?kdf lnOPsf] 5 
. 
;efWoIf dxf]bo 

h'un ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf; xfd|f k|fyldstf x'g . /fHosf lgb]{zs l;4fGt, lbuf] 
ljsf;sf nIf, /fhgLlts bnsf 3f]if0ffkq, ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/n] k|Zt't u/]sf ah]6, 
h'unjf;Lsf ck]Iff, /fhgLltsbn tyf gful/s ;dfhaf6 k|fKt ;'emfjx?nfO{ cfwf/ dfgL gLlt 
tyf sfo{qmd th'{df ul/Psf] 5 . ca d o; ;Ddflgt ufpF;ef ;dIf ufpFkflnsfn] rfn' cf=j= 
cjlwdf ;+rfng u/]sf lqmofsnfk / k|fKt pknAwLsf] laj/0f ;+If]kdf k]z ug]{ cg'dlt rfxG5' 
.  
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चाल ुआ.व.२०७७।०७८ को वा.ष0क ूग3त स3म7ा	
आय 9यय	
यस गाउँपा3लकाको चाल ुआ.व.२०७७।०७८ को कुल बजेट A.६५,३६,७९,७८६.१९ रहेको छ । जसमा हालसJमको चाल ुखच0 
४५.५४% तथा पुजँीगत खच0 ६१.३६% खच0 भईसकेको छ । समममा कुल बजेटको ५३.४५% अथा0त A ३४,९३,९१,८४५.७१ 
खच0 भईसकेको छ । 	
१ Covid-19	रोकथाम, 3नयTऽण र उपचार तथा .वपद 9यवःथापन	

1  .वँ वभर तीो ग3तमा फै3लरहेको नयाँ भे]रयTट स.हतको को3भड-१९ संबमणलाई रोकथाम, 3नयTऽण तथा उपचारको ला3ग 
ौी रb न राcय माdय3मक .वeालयको आवास भवनमा जगुल गाउँपा3लका र बलेफf गाउँपा3लकाgारा संयhु Aपमा अिjसजन 
स.ुवधा स.हतको २० बेड र सामाTय स.ुवधा स.हतको ५० बेडको रb न राcय को3भड १९ आइसोलेसन केTि 3म3त २०७८	
बैशाख २७ गतेदेिख हालसJम 3नरTतर Aपमा सo चालनमा pयाइएको छ ।	

2  PCR	परr7ण, संब3मत संs t या, 3नको हनुेको सs tया, मbृय हनुेको सs tया, आइसोलेसन केTि र होम आइसोलेसन केTिमा 
रहेका सs tयाहAको तvयाwीय .ववरण स.हतको सूचना ूवाह गरr साव0ज3नकरण ग]रएको छ ।आइसोलेसन केTिमा भना0 
भएका 3बरामीहAको ःवाःvय अवःथा बyुन तथा होम आइसोलेसनमा बसेका को3भड १९ संब3मत 3बरामीहAले ःवाःvय 
परामश0 3लन हेलो डाjटर काय0बम सo चालन ग]रएको छ । 	

3  आइसोलेसन केTिमा हालसJम जJमा ७९ जना को3भड १९ संब3मतहAले उपचार सेवा पाइसकेका छन ्।जसमdये  जगुल 
गाउँपा3लकाको २२ पAुष र १२ जना म.हला गरr जJमा ३४ जना तथा बलेफf गाउँपा3लकाको २८ पAुष र १७ जना 
म.हला गरr जJमा ४५ जना रहेका छन ्।	

4  होम आइसोलेसनमा बःने संब3मतहAलाई गाउँपा3लकाको अdय7, उपाdय7, वडाdय7 र ःवाःvयकम{हAबाट घरभेट गरr 
माःक, से3नटाइजर, साबनु र उपचार सेवा समेत ूदान ग]रएको छ।	

5  हालसJम गाउँपा3लका 3भऽ ६६० जनाको PCR/Antigen	प]र7ण भएका छन।्जसमdये ३१३ जनाको को3भड १९ 
पोजे.टभ देिखएका छन ्भने ४७१ जनाको को3भड १९ नेगे.टभ देिखएका छन।् आइसोलेसन केTिमा उपचारत को3भड १९ 
संब3मत 3बरामीहA मdये ५५ जना 3नको भईसकेका छन।् 	

6  आइसोलेसन केTिमा रहेका को3भड १९ संब3मतहA मdये हालसJम संबमणकै कारण मbृय ुहनुेको सs tया शूTय रहेता 
प3न बलेफf गाउँपा3लका वडा नं ६, मांखा 3नवासी एकजना ५३ व.ष0य मान3सक सTतलुन }ठक नभएको संब3मत 3बरामीले 
आइसोलेसन केTिको तेौो तpलाबाट हामफालr आbमहbयाको ूयास ग]रएको अवःथामा तbकाल सरु7ाकम{ र 
ःवाःvयकम{gारा उ�ार गरr अःपताल लैजाने बममा बाटैमा मbृय ुभएको छ । 	

7  हालसJम Frontline	मा ख.टने जनू3त3न3ध, कम0चारr, ःवाःvयकम{, सरु7ाकम{ र व�ृव�ृा गरr जJमा ६६१ जनाले 
को3भड १९ .वA�को प.हलो डोजको को3भिशpड खोप लगाईसकेको छन ्। को3भड १९ नयाँ भे]रयTट संबमण सAु 
भएपँ चात १६८ जना ६० देिख ६४ वष0का व�ृव�ृाहA तथा Frontline	 मा ख.टने जनू3त3न3ध, कम0चारr, र 
ःवाःvयकम{हAले प.हलो डोजको खोप लगाईसकेका छन।्	

8  आइसोलेसन केTिमा िजpला .वपद 9यवःथापन स3म3त, िजpला समTवय स3म3त, ःवाःvय काया0लय, राजनी3तक दलहA 
लगायत 9यिhगत तथा संःथागत तवरबाट ःवाःvय सामामी, खाe तथा पोषण सामामी, फलफुल, खाजा/खाना खच0 लगायत 
ःवयंसेवक सहयोग ूा� त भएका छन।् यसबाट को3भड १९ महामारr .वA� ल�न ःथानीय सरकारसँग सबै प7हAको 
समTवय, सहयोग र सहकाय0 महbवपूण0 रहेको सTदेश ूवाह भएको छ ।    	
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9  Covid-19	रोकथाम, 3नयTऽण र उपचार ूयोजनाथ0 ःथापना ग]रएको आइसोलेसन केTिमा अ3त आवँयक औष3ध, ःवाःvय 
सामामी तथा उपकरणहA ख]रद तथा िचया नाःता/खाजाखानामा हालसJम A	  ३७,१०,८०१।-खच0 भईसकेको छ 
।आइसोलेसन केTिमा भएको खच0 जगुल गाउँपा3लका र बलेफf  गाउँपा3लकाले आधा आधा 9यहोन� सहमती भएको छ ।	

10  गाउँपा3लका अdय7बाट सबै वडा .वपद 9यवःथापन स3म3तलाई को3भड १९ रेसपोTस बारे ९ बुदेँ 3नद�शन }दई काय0Tवयन 
भईरहेको छ ।	

11  3म3त २०७७ ौावण ३० गते वडा नं २ को 3ल}द लामाटोलमा गएको 3भषण प.हरोमा प]र २८ घर पूण0 73त, ५ जना 
घाइते र ३९ जनाको cयान गएको छ ।प.हरो गएपँ चात bयसको तbकाल उ�ार र खोजी काय0, राहत .वतरण लगायत 
.व.वध 9यवःथापनमा गाउँपा3लका, ूदेश सरकार, नेपाल सरकार, सरु7ा 3नकाय, .व3भT न संघ संःथा, राजनी3तक दल, यवुा 
समूहहAले गरेको सहयोग र समTवयलाई उ�च ूशंसा गरेका छ� ।	

12  गाउँपा3लकाले 3ल}द प.हरोमा प]र मbृय ुभएका प]रवारका ला3ग ू3त प]रवार A १ लाख र ू3त मतृक A २५ हजार 
काज.बया खच0 ःवAप जJमा A २० लाख ७५ हजार .वतरण ग]रसकेको छ ।bयसैगरr 3स3ल�डर स.हत १५८ सेट �याँस 
चpुहो र आवँयक खाeT न .वतरण ग]रसकेको छ ।	

13  यो वष0 मनसनुको समयमा अ.वरल वषा0को कारण प.हरो गई पूण0 73त भएका घरधरुrहA, आिंशक 73त भएका घरधरुrहA 
र अbयTतै जोिखममा रहेका २५८ घरधरुrहAको .ववरण रा.�य .वपद जोिखम Tयूनीकरण ूा3धकरणgारा लागू ग]रएको 
KOBO	Apps	 ूयोग गरr संकलन ग]रएको 3लदr, सानो नाJफा, चनौटे, हगाम, सेलाङका बाढr प.हरो ूभा.वत तथा जोिखम 
बःतीहAको लाभमाहr प.हचान गरr पनु3न0माण तथा पनुःथा0पना ूयोजनाथ0 िजpला .वपद 9यवःथापन स3म3तमा 3सफा]रस 
ग]रएको छ ।  	

14  अTय ःथानीय तह,देशका .व3भT न भाग तथा .वदेशबाट 9यिhगत एवं संःथागत Aपमा 3लदr	लगायत गाउँपा3लकाका बाढr 
प.हरो ूभा.वतहAको ला3ग }दनभुएको आ3थ0क सहयोगलाई 3ल}द प.हरो ूभा.वतहAकै 9यवःथापनमा खच0 ग]रने नी3त 
गाउँपा3लकाले 3लएको छ ।3ल}द प.हरो ूभा.वतहAको 9यवःथापनको ला3ग गाउँपा3लकाको कोषमा हालसJम A 
४१,९३,५२०।-आ3थ0क सहयोग जJमा भएको छ । 	

15  3ल}द प.हरोबाट ूभा.वत १७२ घरधरुrलाई सेलाङको बाँसखक0 मा अःथायी Aपमा .वःथापन गरr रािखएको छ ।वषा0याममा 
हनुे संभा.वत .वपदबाट जोगाउन बोpदे, नाJफा, खमारे लगायत अTय बःतीका क]रब ३६० घर.परवारहAलाई सरुि7त 
ठाउँमा बःनको ला3ग टेTट, 3ऽपाल, कJबल, Jयाट, गTुिr, खाeT न आ}द राहतका सामामीहA .वतरण ग]रएको छ ।	

16  गाउँपा3लका 3भऽका सबै सामदुा.यक .वeालयहAमा ६४२५ थान माःक .वतरण ग]रएको छ ।	

17  नेपालr सेनाको सहयोगमा सo चगाउँ मूनी जोिखममा रहेको ठूलो ढुs गा 3बःफोटन ग]र उपभोhा स3म3त माफ0 त bयसलाई 
9यवःथापन गन� काम भएको छ ।	

18  जोिखम बःतीहAलाई लि7त गरr पाङगपु0, काि�के र गोpचेको ला3ग टेTट १५ वटा र 3ऽपाल २५ वटा .वतरण भएको 
छ।3म3त २०७८ असार १ गतेको 3भषण बाढr र प.हरोको कारण जोिखममा परेका }दप ुर तेगा बःतीको ला3ग हे3लक�टर 
चाट0र ग]र ७ बोरा चामल, ४० वटा 3ऽपाल, ११ पोका ननु र ३० केजी दाल .वतरण ग]रएको छ ।	

19  सामदुा.यक आbम3नभ0र सेवा केTि(CSRC)	को ूा.व3धक सहयोगमा सबै वडाहAका जोिखम बःती अdययन गरr गाउँपा3लका 
र सामदुा.यक आbम3नभ0र सेवा केTि	बीच गाउँपा3लका तफ0 बाट जालr र CSRC को तफ0 बाट 3नमा0ण सामामी तथा cयालामा 
साझेदारr हनुे ग]र जJमा A ३०,८८,८४५।- रकम ूा� त भई १८ वटा जोिखम बःतीहAलाई संर7ण गन� काय0 भएको छ 
। 	
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२ आ3थ0क .वकास	

1  गाउँपा3लकाबाट ३१८० के.जी. उT नत जनकदेव जातको आलकुो .वउ ख]रद गरr ५६ घरप]रवार र ४ वटा कृ.ष समहुलाई 
.वतरण ग]रएको छ ।यसबाट क]रब ३७००० के.जी. आल ुउbपादन भएको छ । समयमा कृषकलाई रासाय3नक मल 
.वतरण गन0 ३ वटा सहकारr संःथालाई गाउँपा3लका र कृ.ष सामामी कJपनीमा दता0 ग]रएको छ ।	

2  २ वटा धान पकेट, ३ वटा आल ुपकेट, ३ वटा तरकारr खेती पकेट, १ वटा िचया पकेट र ३ वटा बाभा पकेट 7ेऽहA 
प.हचान ग]र आवँयक सामामीहA .वतरण ग]रने तयारr भएको छ ।	

3  लागत साझेदारrमा चौरr संर7ण काय0बम सo चालनको ला3ग आवँयक सामामीहA अनदुानमा .वतरण गन0 ला3गएको छ 
।कृ.ष तथा पश ु9यवसाय 3बमा ूोbसाहन काय0बम अTतरगत कृषकहAले .वमा कJपनीलाई 3तनु0पन� .ू3मयम रकममा ५० 
ू3तशत अनदुान }दई ११० वटा गाईभ�सी र २०० वटा बाभाको .वमा ग]रएको छ । 	

4  यो वष0 १० वटा कृ.ष समूह थप दता0 भई  ६३ वटा पगुेका छन ्। ७६ वटा .व3भT न 9यवसायहA दता0 भई २३६ वटा 
अTय 9यवसायहA दता0 भईसकेका छन ्।	

5  कृ.ष तथा पश ु7ेऽका ूा.व3धक सेवालाई .फpडमखुी बनाईएको छ ।६० वटा कृ.ष तथा पशपुालन फम0मा गाउँपा3लकाबाट 
ूा.व3धक सहयोग ूदान ग]रएको छ । ४७७ वटा बोका र ५१ वटा गोAको बTdयाकरण ग]रएको छ । पशहुAमा ला�ने 
थनुेलो, 3नमो3नया, Aघा, खोकf आ}द जःता रोगAको उपचार ग]रएको छ ।५५० वटा गाई, भ�सी र चौरrहAलाई F.M.D.	
�यािjसन लगाइएको छ ।	

6  गाई, भ�सी र कुकुरहAलाई रे.वज .वA� ३२२ डोजको खोप 3नशpुक लगाईएको छ । कुखरुालाई रानीखेत .वA� ११ 
हजार डोजको खोप 3नशpुक लगाईएको छ ।७० वटा कुखरुाको पो�माट0म ग]रएको छ।भेडा बाभाको ला3ग .प..प.आर. 
.वA�को २६५ डोजको खोप 3नशpुक लगाईएको छ ।	

7  ग]रबीको रेखामनुी रहेका प]रवारहAका ला3ग ःथानीय ौोत र साधन प]रचालन गरr ःथानीयःतरमा नै उeमशीलता .वकास 
माफ0 त रोजगारr 3सज0ना गन� उ�ेँयले ग]रबी 3नवारणको ला3ग लघ ुउeम .वकास काय0बम (MEDPA)	लागू भएको छ। 
जस अTतग0त वडा नं ४ मा 3सलाई बनुाई र कटाई सJबिTध २५ जना उeमीहAको सीप .वकास ग]रएको छ भने वडा नं 
७ मा गल�चा बनुाई सJबिTध ३० जना र चरुा पोते सJबिTध १३ जना उeमीहAको सीप .वकास ग]र जJमा ६८ जना 
नयाँ उeमीहAको .वकास ग]रएको छ ।	

8  ग]रब घर प.हचान तथा प]रचय पऽ .वतरण काय0बम अTतरगत सपुरrवे7क तथा गणकहA 3नयhु गरr सव�7णको काय0 
अिTतम चरणमा प3ुगसकेको छ । हालसJम ३९२४ घरप]रवारको .ववरण संकलन भईसकेका छन।्	

9  ूधानमTऽी रोजगार काय0बम अTतग0त नयाँ तथा पूराना गरr जJमा ८०९ जना (५०३ पAुष र ३०६ म.हला) बेरोजगारहA 
सूिचकृत भएका छन ्जसमdये हाल ७५० जनाले जJमा २१,९५७ }दन रोजगार पाएका छन।् यस वष0 यूवा रोजगारrका 
ला3ग AपाTतरण पहल आयोजना र ू धानमTऽी रोजगार काय0बमको ला3ग नेपाल सरकारबाट जJमा A १,१९,४८,०००।Ñ
तथा  गाउँपा3लकाले थप A १५ लाख .व3नयोजन गरr कुल बजेट A १,३४,४८,००० रहेकोमा हाल ४० वटा आयोजनाहA 
बेरोजगार सूिचका उपभोhा स3म3तहAसँग सJझौता भई सo चालन भईरहेकोमा २५ वटा आयोजनाहA भhुानी भईसकेका 
छन ्।	

10  "एक ह� तामा जगुल" भT ने 3मसनका साथ सगरमाथा आरोहr स3म0ला लामाको नेतbृवमा ४ सदःयीय आरोहr टोलrgारा 
(3म3त २०७७ असोज २७ गतेदिख का3त0क ३ गतेसJम) जगुल .हमालको दोौो आरोहण सफलतापूव0क सJपT न भएको छ 
। जगुल .हमाल आरोहr तथा ूा.व3धक टोलrहAसँग जगुल पय0टन .वकासको संभावना र चनुौती तथा अनभुव साटासाट 
काय0बम ग]रएको छ ।	
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11  "जगुलको पानी जगुलबासीको लगानी" लाई साकार पान0 बलेफf हाइसोपावर 3ल3मटेडबाट 3नंकाशन गरेको साधरण सेयर	
(IPO)	१८,२७,०७० .क�ा मdये जगुल गाउँपा3लका वडा नं २, ३ र ४ को ला3ग ६०% अथा0त १०,९६,७०० .क�ा 
सेयर 3नंकाशन भएको छ । 	

३ सामािजक .वकास	

1  बह7ुे3ऽय पोषण काय0बम अTतरगत गाउँपा3लका तथा वडाःतरrय पोषण तथा खाe 3नद�शक स3म3त गठन ग]रएको छ । 
६ वटा ःवाःvय चौकfहAमा पोषण कन0र ःथापना ग]रएको छ । वडा नं ३ को पाङगपु0 र वडा नं ५ को 3सरानगाउँमा पौ.�क 
आहार बनाउने त]रका ूदश0न ग]रएको छ । ७ वटै वडाका १०८० जना सनुौला हजार }दनका आमाहAलाई लौका, फस{, 
3समी, ध3नयाँ, मूला, काँबो, िच�ले भे�डी, 3तते करेला आ}दको .वउ.वजन .वतरण ग]रएको छ ।	

2  ७ वटै वडाका १०५ जना सbुकेरr म.हलाहAलाई चामल, दाल, तेल, �यू, नून, चना, ॄस, मo जन, साबनु, नेलकटर, 
सव��म .पठो, आटँाको .पठो जःता पो3सलो खानेकुरा तथा सरसफाई सामामी झोला उपहार }दईएको छ । १२०० जना सनुौला 
हजार }दनका आमाहAलाई पह�लो रङको सखरख�डको बेना0 .वतरणको काय0बम तय भैसकेको छ ।	

3  रो3भङ अ.न.मी काय0बम अTतरगत 3भटा3मन A,	जकुाको औष3ध तथा बाल 3भटा .वतरण ग]रएको छ । पूण0 खोप 
स3ुनिँ चतताको ला3ग सव�7ण अ3भयान, गभ0वती जाँच, .वeालय तथा समदुायमा को3भड १९ सJबिTध ःवाःvय िश7ा, मामीण 
अpशासाउ�ड काय0बम ग]रएको छ ।	

4  गभ0वती म.हलाहAले 3नय3मत गभ0 जाँच गराए बापत पाउने १ बेट अ�डा तथा ःवाःvय संःथामा सbुकेरr गराए बापत 
सbुकेरr म.हलाहAले पाउने १ माना िघउ .वतरणको काय0 ूभावकारr देिखएको छ ।	

5  म.हला ःवाःvय ःवयंसे.वकाहAलाई मा3सक Aपमा A २५०० यातायात खच0 उपल�ध गराईएको छ।आमा समूहहAको 
गाउँपा3लकामा दता0 अ3भलेख राt ने काय0को सAुवात भएको छ ।	

6  बा3लकाहAलाई ूदान ग]रने खोप सJबिTध सेवालाई िजpलामै उbकृ� बनाउन सफल भएका छौ।	
प]रवार 3नयोजन सJबिTध स.ुवधा र ब.हरंग	(OPD) ःवाःvय सेवालाई ूभावकारr बनाईएको छ । सबै ःवाःvय संःथाहAलाई 
सo चालन खच0 ूदान ग]रएको छ। 	
7  सbुकेरr सेवालाई सरुि7त बनाईएको छ । सbुकेरr म.हलाहAलाई लि7त ग]र एJबलेुTसलाई 3नशpुक बनाईएको छ ।यो 
वष0 हालसJम ४० जना सbुकेरr म.हलाहAले 3नशpुक एJबलेुTस सेवा ूा� त गरेका छन ्।भारत सरकारबाट सहयोग ःवAप एउटा 
एJबलेुTस ूा� त ग]र सo चालनमा pयाइएको छ ।	

8  तेJबाथानमा सामदुा.यक ःवाःvय इकाई सo चालनमा pयाई ःवाःvय सेवालाई .वःतार ग]रएको छ । 	

9  ःवाःvय सेवामा आम नाग]रकको सहज पहुँच स3ुनँ चत गन0 वडा ःतरमै ःवाःvय 3बमा काय0बम लागू भईसकेको छ । 	

10  ौी रb न राcय माdय3मक .वeालयमा 3स3भल इिTज3नय]रङ ूा.व3धक धारको पठनपाठन सAु भएको छ । अ3भभावकसँगै 
चौरr गोठमा रहेका २२ जना बालबा3लकाहAलाई रb न राcय माdय3मक .वeालयमा आवासीय स.ुवधा स.हत पठनपाठनको 
9यवःथा 3मलाईएको छ ।	

11  ूदेश सरकारबाट हःताTत]रत बाबूआमा .व.हन बालबा3लका संर7ण काय0बम अTतरगत ूा� त ७२ हजार रकम २२ जना 
बाबूआमा .व.हन बालबा3लकालाई दामाशाहr Aपमा .वतरण ग]रएको छ ।	

12  .वeालयमा िश7क ]रh हनुासाथ पनु: अक� िश7क 3नयhुको  9यवःथा 3मलाउन आधारभतू तहको परr7ा सo चालन 
गरr करार िश7क सूिच ूकाशन ग]रएको छ ।	

13  .वeालयमा .कशोरr छाऽाहA (क7ा ६-१२ सJम) को ला3ग Sanitary	Pad	.वतरण ग]रएको छ ।गाउँपा3लका 3भऽका 
३,८६१ जना .वeाथ{हA }दवा खाजा काय0बमबाट लाभािTवत भएका छन ्। 	

14  गाउँपा3लकाले "हाॆो जगुल" नामक पा�बम 3नमा0ण गरr ूbयेक .वeालयमा लागू ग]रएको छ ।ूbयेक .वeालयमा 
धलुोर.हत क7ाकोठा 9यवःथापन र 3सकाई कन0र 3नमा0ण ग]रएको छ । 	
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15  गाउँपा3लका ःतरrय ूधानाdयापकहAको बैठकलाई 3नय3मत बनाईएको छ ।.वeालय सपुरrवे7ण तथा िश7कको पेशागत 
सहयोगको ला3ग रो�र समूह 3नमा0ण ग]रएको छ ।	

16  ूदेश सरकार अनदुानबाट मा..व. दरबTदr शूTय रहेको ४ वटा .वeालयहAमा अंमजेी, गिणत र .व�ान िश7क राt ने काय0 
भएको छ । .वeालयका ूधानाdयापक तथा लेखापालहAलाई ३ }दने लेखा तथा िजTसी सJबिTध ता3लम सo चालन ग]रएको 
छ।	

17  ऐ3तहा3सक ूथम जगुल भ3लबल कप र ूथम जगुल र3नङ िशpड ू3तयो3गताको सAुवात ग]रएको छ ।तेौो रा�प3त र3नङ 
िशpड ू3तयो3गता सJपT न भएको छ ।	

18  यस वष0 ौी कालrदेवी मा..व. जगुल ४ र ौी जलदेवी मा..व. जगुल ७ मा शैि7क सऽ २०७८ देिख क7ा ११ सo चालन 
गन0 अनमु3त }दइएको छ ।	

19  नेपाल सरकारको नी3त बमोिजम सामािजक सरु7ा भ�ा .वतरण ूणालrलाई ब�.कङ ूणालrमा आव� ग]रएको छ । 
गाउँपा3लकामा कुल २,११४ जना लाभमाहr रहेकोमा हालसJम १,९६५ जनाले ब�क खाता माफ0 त सामािजक भ�ा ूा� त 
ग]रसकेका छन ्। सामािजक सरु7ा भ�ा ूा� त गन0 यो�य २८१ जना लाभमाहrहAको .ववरण अनलाईनमा ू.व� भईसकेको 
छन ्।  	

20  गाउँपा3लकामा रहेका पूराना घटना दता0हAलाई तीो Aपमा 3डिजटाइजेसन गन� काय0 भईरहेको छ ।२०,१६५ वटा पूराना 
घटना दता0 सJबिTध तvयाs क रहेकोमा हालसJम ७,६४७ वटा तvयाs क 3डिजटाइजेसनमा ू.व� भईसकेका छन ्।	

21  यो वष0 १३ जनालाई जे  नाग]रक प]रचय पऽ .वतरण ग]रएको छ ।bयसैगरr क वग0 ६ जना, ख वग0 ७ जना, ग वग0 
९ जना र घ वग0 १ जना गरr जJमा १३ अपाs गता प]रचय पऽ .वरतरण ग]रएको छ । ूदेश सरकारबाट हःताTत]रत 
अपाs गता भएका 9यिhहAका ला3ग समदुायमा आधा]रत पःुथा0पना (CBR)	सहयोग	काय0बम अTतरगत अपाs गता भएका 
9यिhहAलाई बैशाखी, सेतो छडी, टेjने छडी र ि9हल िचयर .वतरण ग]रएको छ ।	

22  लोकसेवा तयारr गन� .वeाथ{हAलाई लि7त गरr लोकसेवा तयारr क7ा सo चालन भएको छ । सीप .वकासको माdयमबाट 
यूवाहAमा रोजगारr 3सज0ना गन0 साई3भङ ता3लम सo चालन ग]रएको छ ।	

23  ूदेश सरकारको सशत0 अनदुान अTतग0त .वeाथ{हAमा ःवाःvय सेवा प¡ु याउने उ�ेँ यले हाल २ वटा सामदुा.यक माdय3मक 
.वeालयहAमा .वeालय नस0 .वःतार भई ३ वटा माdय3मक .वeालयहAमा ूभावकारr Aपमा .वeालय नस0 काय0बम लागू 
भईरहेको छ ।	

४ भौ3तक पूवा0धार .वकास	

1  वडा ःतरrय ११४ वटा योजनाहA मdये हालसJम १११  वटा योजनाहA उपभोhा स3म3तसँग सJझौता भई सo चालनमा 
रहेका छन ्।यी मdये ७९ वटा योजनाहA भhुानी भईसकेका छन ्। 	

2  गाउँपा3लका ःतरrय ७ वटा योजनाहA उपभोhा स3म3तसँग सJझौता भई सo चालनामा रहेकोमा हालसJम ६ वटा  भhुानी 
भईसकेका छन ्। गत आ.व.२०७६।०७७ को बमागत १२ वटा र यस आ.व.को १० वटा गरr जJमा २२ वटा ठूला 
भवन, सडक र बेलrॄज 3नमा0णसँग सJबिTधत योजनाहA ठेj का माफ0 त सo चालन भईरहेका छन ्। 	

3  ःथानीय पूवा0धार .वकास साझेदारr काय0बम अTतग0त यो वष0 ३ वटा योजनाहAमा A ४१,४०,०००।Ñ र ूदेश पूवा0धार 
.वकास साझेदारr काय0बम अTतग0त ६ वटा योजनाहAमा A ९० लाख .व3नयोजन भई उपभोhा स3म3त माफ0 त काय0 सJपT न 
भएका छन ्।	

4  समममा १८० वटा योजनाहA मdये १७५ वटा योजनाहA सJझौता भई हालसJम ९३ वटा योजनाहA भhुानी भईसकेका 
छन ्भने ठेj का माफ0 त सo चालन भईरहेका योजनाहAको प3न र3नङ 3बल भhुानी भईरहेका छन ्।	

5  गाउँपा3लका ूशासकfय भवन 3नमा0णको क]रब ४० ू3तशत काय0 सJपT न भईसकेको छ । सेलाङ, हगाम र याङलाकोट 
वडा काया0लय भवनहAको 3नमा0ण काय0 सJप¢ भई नयाँ वडा काया0लय भवनबाटै सेवा ूवाह सAु भईसकेको छ ।गJुबा वडा 
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काया0लय भवन र पाङताङ वडा काया0लय भवनको 3नमा0ण काय0 अिTतम चरणमा प3ुगसकेको छ ।सेलाङ सामदुा.यक ःवाःvय 
इकाई मम0तको काय0 सJपT न भईसकेको छ ।पाs गपु0मा 3नमा0णा3धन रहेको सेतीदेवी मा..व. 3नमा0ण भईसकेको छ । 
काि�केमा नव3न3म0त नवcयोती आधारभतू .वeालय भवनको 3नमा0ण काय0 ९०% सJपT न भईसकेको छ ।	

6  यो वष0 ढाँडे याsलाकोट सडक	०.९ .क.मी., बैकु�ठे नाJफा सडक ०.६ .क.मी, खTुदकु0  गोpचे सडक ०.६५ .क.मी र ढाँडे 
राJ चे बराJचे सडक ०.५५ गरr जJमा २.७ .क.मी सडक कालोपऽे भएको छ । गत आ.व.को १२ .क.मी र यस आ.व.को 
१०.६५ .क.मी गरr जJमा २२.६५ .क.मी. सडकको नयाँ शाक खो3लसकेको छ । माभेल ग]रएको सडक ४.८ .क.मी 
रहेको छ । उपभोhा स3म3तहAबाट क]रब ४५ .क.मी. सडक मम0त सJभार भएको छ ।	

7  }दप ुपेमासाल जगुल .हमौृs खला बेसjयाJप पय0टन पदमाग0 3नमा0ण भएको छ ।�याड3मTटन खेलको ूव�0न र .वकास 
गन0को ला3ग वडा नं ५, ढाँडेमा १ वटा कभड0 हल 3नमा0ण भईसकेको छ ।वडा नं ४ पाङताङमा खेलकुद मामको DPR 
सJपT न भई खेलकुद माम 3नमा0णको काय0 भईरहेको छ ।  	

8  अःपताल नभएका नेपाल भ]रका ःथानीय तहहAमा ५/१०/१५ शै£याको अःपताल 3नमा0ण गन� उ�ेँय रहको नेपाल 
सरकारको अbयTतै लोक.ूय काय0बम अTतग0त चनौटेमा १० शै£या अःपताल भवन 3नमा0णको ला3ग बोलपऽ आ9हान 
भईसकेको छ ।	

9  यो वष0 रा.�य पनु3न0मा0ण ूा3धकरणबाट गोpचे, गJुबा र हगाम 3तन ठाउँमा ५ शै£याको ःवाःvय चौकfहA 3नमा0ण भईरहेका 
छन ्।ूदेश सरकारको सशत0 अनदुान अTतग0त पाङताङमा ५ शै£याको ःवाःvय चौकf 3नमा0णको ला3ग ःथानीय .हमाल 
तामाङबाट १-६-०-२ 7ेऽफल भएको ज�गा 3नशpुक ूा� त गरr बोलपऽ आ9हान भईसकेको छ ।याङलाकोटमा ःवाःvय 
तथा जनसstया मTऽालयको आ3थ0क सहयोगमा 3नमा0णा3धन आधारभतू ःवाःvय केTि 3नमा0णको काम अिTतम चरणमा पगुेको 
छ । 	

10  याङलोकोटमा ूदेश सरकारको सहयोगबाट १ वटा र.�क हाउसको 3नमा0ण भईसकेको छ ।	

11   ल�सेखोला बे3ल3ॄज 3नमा0णको काय0 अिTतम चरणमा पगुेको छ । गाउँपा3लका,CDECF र उपभोhा स3म3तसँग 3ऽप7ीय 
सJझौता भई बोjसेखोला मा3थ 3नमा0णा3धन रहेको झोलsु गे पलु सJपT न भईसकेको छ । य.ह 3ऽप7ीय सJझौताgारा गणेश 
खोला र ताक�  खोला मा3थ झोलsु गे पलुहA 3नमा0ण भईरहेका छन ्।	

12  दश�, 3तहार जःता चाडपव0हA लि7त गरr कोटेसन .व3धबाट गाउँपा3लकाका मtुय सडकहA ू ा.व3धकहAको ू bय7 3नगरानीमा 
मम0त तथा सरसफाई ग]र यातयात स.ुवधालाई सहज बनाइएको छ।	

13  भकूJप प3छको पनु3नमा0ण काय0 अिTतम चरणमा पगुेको छ । जJमा ५७३२ जना लाभमाहrहA मdये जJमा ५६८९ जनासँग 
अनदुान सJझौता भई हालसJम ५६८० जनाले प.हलो .कःता, ५६७३ जनाले दोौो .कःता र ५६१३ जनाले तॐो .कःता 
ूा� त ग]रसकेका छन ्। 	

५ सशुासन तथा संःथागत .वकास, सेवा ूवाह	

1  गाउँसभाको औपचा]रक बैठक सAु हनुभुTदा अगावै गाउँपा3लकाबाट सJपादन भएका .वकासाbमक काय0हA, समसाम.यक 
.वषय एवं सधुाराbमक .वषयहAमा 9यापक छलफल गन� ग]रएको छ । 	

2  को3भड १९ नयाँ भे]रयTटको चरम संबमण हुँदा प3न काया0लयले सेवामाहrहAको आवँयक कामहAमा सहजीकरण ग]रएको 
छ ।   	

3  समयमै ठूला साव0ज3नक 3नमा0णका काय0हAलाई तीोता }दन आ3थ0क वष0को सAुवातमा नै बोलपऽ आ9हान ग]रएको छ । 
गाउँपा3लकाबाट हनुे सJपूण0 बोलपऽ आ9हानलाई ू3तःपध{ र पारदश{ बनाउन अ3नवाय0 Aपमा E-Biding	ग]रएको छ ।	
यो वष0 १५ वटा बोलपऽहA र ७ वटा 3सलबTदr दरभाउपऽ र १९७ (ूधानमTऽी रोजगार काय0बमको ४० ) वटा उपभोhा 
स3म3तहA माफ0 त साव0ज3नक ख]रद ू.बयाहA अगाडी बढाइएको छ ।	
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4  मामीण दूरसo चार .वकास कोष ूयोग गरr गाउँपा3लका काया0लय, वडा काया0लय, सामदुा.यक ःवाःvय संःथा र सJपूण0 
सामदुा.यक .वeालयहAमा ॄोड9या�ड इTटरनेट सेवा जडान गन0 नेपाल दूरसo चार ूा3धकरण र जगुल गाउँपा3लकाबीच 
सJझौता पऽमा हःता7र भईसकेको छ ।	

5  ःथानीय तहहAको काय0ू कृया र उपलि�धहAको बारेमा लेखाजोखा गरr सबल र दबु0ल प7हAको प.हचान गन0, .वकास तथा 
सशुासनमा रहेका कमी कमजोरrहAको जानकारr 3लन, ूगती स3म7ाको ला3ग आधार ूा� त गन0,	 ःथानीय तहहAबीच 
तलुनायो�य सूचकहA तजु0मा गरr ू3तःपधा0bमक सधुारमा अमसर गराई ःथानीय तहहAलाई स7म र ूभावकारr बनाउने 
उ�ेँयले संघीय मा3मला तथा सामाTय ूशासन मTऽालयले ःथानीय तह संःथागत 7मता ःवमूpयाs कन (LISA)	काय0.व3ध, 
२०७७ तजु0मा गरr सबै ःथानीय तहहAमा लागू भईसकेको छ । १०० पूणा0ङको सूचकहAमा जगुल गाउँपा3लकाले ४४ 
अंक ूा� त गन0 सफल भएको छ ।  	

6  नेपाल सरकारgारा सबै सरकारr काया0लयहAमा अ3नवाय0 लागू ग]रएको साव0ज3नक सJपि� 9यवःथापन ूणालr (Public	
Assessment	Management	System-PAMS)	को ूयोगgारा गाउँपा3लकाका िजTसी सामानहAलाई 9यविःथत 
ग]रएको छ।	

7  वडा काया0लयहAमा ईTटरनेट सेवा ूभावकारr बनाईएको छ । सशुासन र साव0ज3नक सेवा ूवाहमा सहजीकरण गन0 
International	Idea	सँगको साझेदारrमा ७ वटै वडाहAमा ःथानीय सहजकता0 3नयिुh ग]र प]रचालन ग]रएको छ ।	

8  ू3तःपधा0bमक .व3धबाट सेवा करारमा ूा.व3धक तथा अूा.वधक कम0चारrहA रािखएको छ । 	

9  राजँ व संकलनको काय0लाई 9यविःथत गन0 राजँ व 9यवःथापन ूणालr (Revenue	Management	System-RMS)	
नामक स¥टवेयरको ूयोग गरr राजँ व संकलनमा उpलेखनीय व.ृ� भएको छ । यस वष0 A १ करोड ४० लाख ५५ हजार 
आTत]रक राजँ व अनमुान ग]रएकोमा  हालसJम वडा काया0लयबाट A १९,८२,६८९.०० र गाउँपा3लका काया0लयबाट A 
४२,५४,८४०. गरr जJमा A ६२,३७,५२९.०० राजँ व (४४.३७%) संकलन भईसकेको छ ।	

10  गाउँपा3लकाको आ¥नै Village	Profile	3नमा0ण गन� काय0 अिTतम चरणमा प3ुगसकेको छ।	

11  जगुल गाउँपा3लकामा 3नमा0ण हनुे नयाँ भवनहAको नjसापास तथा पूराना भवनहAको अ3भलेिखकरण गन� काय0 थालनी भई 
हालसJम २ वटा नयाँ भवनहAको नjसापास तथा १५ वटा पूराना भवनहAको अ3भलेिखकरण भइसकेको छ ।	

12  दस�, 3तहार, pहोसार जःता चाडपव0हA लि7त गरr नेपाल ूहरr, सश¦ ूहरr र गाउँपा3लकाको सहयोग र समTवयमा ७ वटै 
वडाहAमा शािTत सरु7ाको ूवTध 3मलाईएको छ ।	

13   उपभोhा स3म3त माफ0 त सo चा3लत पाँच लाख भTदा बढr कुल लागत भएका योजनाहAको अ3नवाय0 ःथलगत अनगुमन गरr 
भhुानी }दने 9यवःथा 3मलाइएको छ ।	

14  ूमखु ूशासकfय अ3धकृत, योजना ूमखु, ईिTज3नयर र लेखा ूमखुलाई साव0ज3नक ख]रद ू.बया सJबिTध ३ }दवसीय 
ता3लम }दईएको छ ।गाउँपा3लकामा काय0रत ूा.व3धकहAलाई सडक 3नमा0ण र मम0त तथा सडक कालोपऽे गदा0 dयान }दनपुन� 
कुराहAको .वषयमा ता3लम }दईएको छ ।	

15  गाउँपा3लका, केयर नेपाल र सामदुा.यक आbम3नभ0र सेवा केTिबीच 3ऽप7ीय सहमती पऽ	(MoU) मा हःता7र भई ःथानीय 
भ-ूउपयोग योजना तजु0माको काय0 अिTतम चरणमा पगुेको छ ।	

६ Tया.यक स3म3त तफ0 	

1  यस आ.व. को जेठ मसाTतसJम Tया.यक स3म3तमा १४ वटा म�ुा दता0 भएकोमा १० वटा म�ुाहAको 3नरोपण भई बाँकf ५ 
वटा ू.बयामा रहेका छन ्।सबै वडा मेल3मलाप केTिहAमा ५९ वटा उजरुrहA आएकोमा ४३ वटा मेल3मलाप भई बाँकf 
१६ वटा ू.बयामा रहेका छन ्। Tयाय सJपादन ू.बयालाई 3डिजटल ूणालrमा 9यविःथत बनाउने काय0 भएको छ ।	

2  Tया.यक स3म3तमा सूिचकृत भएका सबै मेल3मलापकता0हAलाई �याग, डायरr र पेन .वतरण ग]रएको छ ।Tया.यक स3म3तको 
आयोजनामा गाउँपा3लकाका सबै वडाहAमा Tया.यक स3म3त, जनू3त3न3ध र मेल3मलापकता0हA बीच मेल3मलाप सJबिTध 
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अTतर.बया एवम ्वडा मेल3मलाप केTि अनगुमन ग]रएको छ ।मेल3मलापकता0हAलाई ३ }दने 7मता .वकास ता3लम ूदान 
ग]रएको छ ।	

3  वडा मेल3मलाप केTिबाट .ववाद मेल3मलाप गराए बापत मेल3मलापकता0हAलाई ूोbसाहन }दइएको छ। मेल3मलापकता0 
संयोजकलाई मा3सक सo चार खच0 ूदान ग]रएको छ ।वडा मेल3मलाप केTिलाई 9यविःथत बनाउने काय0 भएको छ ।	

७ गाउँपा3लकामा सo चा3लत असल अ�यासहA	

1  सबै सामदुा.यक .वeालयहAको िशश ुक7ाकोठाहAमा धलुो र.हत क7ाकोठा 9यवःथापन र बकु कन0रको ःथापना ग]रएको 
छ ।	

2  "सेवाको प3छ सेवामाहr होइन अब सेवामाहrको प3छ चाँ.ह सेवा" भT ने नयाँ साव0ज3नक सेवा ूवाहको अवधारणालाई 9यवहारमै 
लागू गन� उ�ेँय 3लएर ूमखु ूशासकfय अ3धकृतको नेतbृवमा	वडा काया0लयहAमा गई अनलाईन ूणालrबाटै वडाःतरrय 
योजनाहA सJझौता भएका छन ्।उपभोhा स3म3तबाट सo चालन हनुे कामकारवाहrलाई सहज बनाउन उपभोhा स3म3तका 
पदा3धकारrहAलाई अ3भमिुखकरण समेत ग]रएको छ ।	

3  अ3भभावकसँगै चौरr गोठ जाँदा पठनपाठनमा असर पन� बालबा3लकाहAको ला3ग ौी रb न राcय माdय3मक .वeालय, चनौटेमा 
आवासीय िश7ा ूदान ग]रएको छ ।	

4  "हाॆो जगुल" नामक ःथानीय पा§बम लागू ग]रएको छ । गाउँपा3लका 3भऽका सबै सामदुा.यक .वeालयहAमा धलुो र.हत 
क7ाकोठा 9यवःथापन गन� काय0 सAुवात भएको छ ।	

5  पोषण, गभ0वती जाँच र संःथागत सbुकेरrलाई ूभावकारr बनाउन सbुकेरr म.हलाहAलाई िघउ र अ�डा .वतरण ग]रएको छ 
। गभ0वती म.हलाको सbुकेरr हनुे समय प.हचान गरr ःवाःvय संःथा र एJबलेुTसलाई तयारrमा राt ने काय0को थालनी भएको 
छ । सbुकेरrको ला3ग एJबलेुTस सेवालाई 3नशpुक ग]रएको छ।	

6  धा3म0क स.हंणतुा कायम गन0 सेलाङको मानेडाँडामा बौ� तथा .हTद ुधमा0वलJबीहAले माने, ब�ुको मतु{ र महादेवको मतु{ 
सँगसँगै राखी धा3म0क परJपरा मनाउने काय0को सAुवात भएको छ।	

7  ६ नं वडामा ९ जना म.हला ःवाःvय ःवंसे.वकाहAलाई मोबाइल फोन .वतरण ग]रएको छ ।७ नं वडामा एक घर एक 
खानेपानी काय0बमलाई जोड }दईएको छ ।  	
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Vf08 @  
cfufdL cf=j= @)&*÷&( sf] ah]6 gLlt, of]hgf tyf sfo{qmd 

 
;efWoIf dxf]bo 
cj d cfufdL cf=j= )&*÷&( sf] ah]6sf] gLlt of]hgf tyf sfo{qmd k]z ug{ uO/x]sf] 5' . 
ufpFkflnsfsf] bL3{sflng ;f]r, nIo, p2]Zo / ck]lIft pknlAw 

ü ;f]r 
ljkbsf] ;fdfgf, k"jf{wf/ ljsf; / ;f]r Joj;flostfsf] M ;d[4 h'un lgdf{0fdf ;xeflutf xfdL 
;a}sf]  
 

ü nIo 
dxfdf/L lj?4 ;+oldt eO ;fdgf ug]{ . 7'nf / kl/0ffdd'vL k"jf{wf/df hf]8 lbg] . ko{6g 
ljsf;sf nflu cfjZos sfo{df tyf s[lif pTkfbg, ;fgf 3/]n' pBf]u, /f]huf/Ld"ns Aoj;fonfO{ 
a9fjf lbg] . h8La'6L pTkfbg tyf jhfl/s/0fnfO{ k|f]T;fxg ug]{ . 

ü p4]ZoM 
dxfdf/Lsf] /f]syfd tyf ljjb Go'lgs/0fsf nflu cfjZos ;+oGq kl/rfng ug]{, k"jf{wf/sf] 
ljsf; ub}{ hgtfnfO{ cfod'ns tyf ;Lkd'ns sfo{df k|f]T;flxt ub}{ cfl{y{s ljsf; tyf 
u'0f:t/Lo hLjg lgjf{xdf ;3fp k'¥ofpg] .  
 
gLlt tyf sfo{qmd th{'dfdf cjnDag ul/Psf cfwf/x? b]xfo cg';f/ /x]sf 5g\ M 

• g]kfnsf] ;+ljwfg 

• k|b]z sfg'g 

• h'un ufpFkfnsfsf] jflif{s of]hgf tyf jh]6 th'{df lbUbz{g @)&%  

• jftfj/0f ;DaGwL gLltx?, wf/f %( sf] cfly{s clwsf/, efu !( sf] cfly{s sfo{ k|0ffnL, 

• g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] sfo{ lj:t[lts/0fsf] k|ltj]bg, 

• ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/n] c+lusf/ u/]sf] cfjlws of]hgfn] lnPsf] gLlt tyf 
k|fyldstfx?, 

• ;+3Lo ;/sf/n] cjnDjg u/]sf cfly{s tyf ljQLo gLltx?, 

• g]kfnn] cGt/fli6«o hutdf hgfPsf k|ltj4tfx?, 

• bLuf] ljsf;sf nIox? (SDG) 

• /fli6«o cfjlws of]hgf  

• ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf gLlt tyf sfo{qmdx? 

• :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf k|fjwfgx?, 

• ljsf;sf ;d;fdlos d'2fx? h:t} ;fdflhs ;+/If0f, hnjfo' kl/jt{g / ljkb Joj:yfg, 
vfB tyf kf]if0f ;'/Iff, n}+lus ;zlQms/0f tyf ;dfj]zL ljsf;, 
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• afn d}qL :yfgLo zf;g, jftfj/0f d}qL :yfgLo zf;g, v'nf lb;fd'Qm tyf k"0f{ ;/;kmfO{, 
phf{ ;+s6 nufotsf cGt/ ;DalGwt ljifox?, 

• :yfgLo txsf] dWodsflng vr{ ;+/rgf th'{df lbUbz{g @)&* 

• r'gfjL k|ltj4tf  

• h'un ufpFkflnsfsf k|fyldstfdf k/]sf sfo{qmdx? tyf cfjZos b]v]sf cGo ljifox?  
 
cf=j= @)&*÷&( sf] nflu ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf; gLltx? o; k|sf/ x'g]5g\ . 

• h'un ufpkflnsfsf] d"Vo ;8s / 7"nf of]hgfx?nfO{ k|fyldstf lbOg]5 .  

• Jf8fsf d"Vo ;8snfO{ k|fyldstf lbOg]5 . 

• k|zf;sLo ejg lgdf{0f nuufPtsf k"jf{wf/ lgdf{0df hf]8 lbOg]5 .  

• sf]le8 !( dxfdf/L /f]syfd tyf Go'lgss/0fsf nflu ul/g] sfo{df hf]8 lbOg]5 .  

• cfly{s ljsf;, hLljsf]kfh{g / cfocfh{gdf hf]8 lbOg]5 . 

• dfgjLo ljsf;, lzIff, :jf:Yo / ;/;kmfO{df hf]8 lbOg]5 . 

• s[lif, kz', jg, jftfj/0fdf hf]8 lbOg]5 .   

• ko{6g k|j4{gsf nflu cfjZos k"jf{wf/ tyf tof/Ldf hf]8 lbOg]5 . 

• :jR5 kf/blz{ / hgd}qL ;fj{hlgs ;]jfdf hf]8 lbOg]5 . 

• ;]jf k|jfx, ;+:yfut ljsf; / ;'zf;gdf hf]8 lbOg]5 . 

• n}+lus ;dfgtf, ;fdflhs ;dfj]zLs/0fdf hf]8 lbOg]5 . 

• /fh:j a[l4df hf]8 lbOg]5 . 

• lbuf] ljsf;, jftfj/0f ;+/If0f / ljkb Joj:yfkgdf hf]8 lbOg]5 . 

• k|zf;sLo ;'wf/df hf]8 lbOg]5 . 
 
ca d cfufdL cfly{s jif{ @)&*÷&( sf] nflu  lj:t[t gLlt tyf sfo{qmd k|:t't ug]{ cg'dlt 
rfxG5' M– 
 

1 gofF e]l/oG6 ;lxtsf] sf]le8 !( ;+qmd0faf6 x'g ;Sg] hf]lvdnfO{ /f]syfd / lgoGq0f 
ug{ ;~rflnt sf]le8 !( cfO;f]n];g s]Gb|nfO{ yk Jojl:yt agfpb}} u}/ sf]le8 :jf:Yo 
;]jfnfO{ ;'rf? /flvg]5 . cfjZos :jf:Yo ;'/Iff ;fdfu|Lx?sf] Joj:yfkg ul/g]5 . 
;+qmd0f hf]lvddf /x]sf ;a} JolQmx?sf] lkl;cf/ tyf PlG6h]g k/LIf0fsf] Joj:yf 
ldnfOg]5 . k|mG6nfOgdf /xL sfd ug]{ :jf:YosdL{x? tyf sd{rf/Lx?sf] dgf]jn a9fpg 
;'ljwf ;lxt k|f]T;flxt ul/g]5 . 

2 sf]le8 !( sf] pkrf/df hgzlQmsf] cefj x'g glbg cfjZos lrlsT;s, g;{, PrP 
nufPt :jf:YosdL{sf] Joj:yf ldnfOg]5 . :jf:YosdL{sf] Ifdtf clej[l4 ;Dalgw sfo{qmd 
;+rfngdf NofOg]5 .  
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3 sf]le8 !(sf] sf/0f b'j} cfdfafa' u'dfPsf afnaflnsfx?nfO{ k|b]z ;/sf/;+usf] 
;xsfo{df dfl;s tLg xhf/sf b/n] z}lIfs tyf ;fdflhs ;'/Iff eQf pknAw u/fOg]5 
.  

4 PDj'n]G; ;]jfnfO{ yk k|efjsf/L agfOg]5 . ;+qmd0fsf] lj?4 n8\g ;a} txsf ;/sf/, 
lghL If]q tyf ;+3 ;+:yf;Fu cfjZos ;dGjo tyf ;xof]usf] jftfj/0f agfOg]5 . 

5 sf]le8 !( sf sf/0f ljwfyL{, ue{jtL dlxnf, h]i7 gful/s, ckf+utf ePsf AolQm, 
l8k|]zgdf /x]sf AolQm tyf dgf];fdflhs k/fdz{ cfjZos kg]{ AolQmx?nfO{ dgf]k/fdz{ 
;]jf sfo{qmd ;~rfng ul/g]5. 

6 af9L, klx/f], 89]nf]sf k|efj sd ug{ cg's'ng tyf Go'lgs/0fsf sfo{qmd sfof{Gjog ul/ 
pTyfglzn ljsf; ul/g]5 . 89]nf] /f]syfd ul/ h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f tyf hgwgsf] 
IftL Go'lg/0f ;DalGw sfo{ ul/g]5 .  

7 ljleGg k|fs[lts ljkQLaf6 lj:yflkt kl/jf/x?nfO{ nffefu|fxL sfd ul/ cfjZoQmf cg';f/ 
k"glgdf{0f, k'g:yfkgf ul/g]5 . ;+3 tyf k|b]z ;/sf/;+usf] ;dGjoodf ;'/lIft cfjf; 
sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .  

8 :yfgLo txsf] ljkb\ tyf hnjfo' pTyfgzLn of]hgf, hf]lvd ;+j]bglzn e"pkof]u of]hgf 
/ e"pkof]u ;f]rkq o;} ufpF ;efaf6 cg'df]bg u/L sfo{Gjogdf  NofO{g] 5 . e'ue{ 
cWoog k|ltj]bg / :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' pTyfglzn of]hgfdf ;dfj]z ePsf au{ 
@ df k/]]sf hf]lvdo'Qm a:tLx¿sf] ;+/If0fsf nflu clNks/0f of]hgf ;~rfng ul/g]5 . 
hf]lvdo'Qm If]qdf lgb]{lz{t lqmofsnfk dfq ug{ lbO{g]5 .  

9 :yfgLo txdf ljkb\ hf]lvdsf] cj:yfsf] n]vfhf]vf, gSzf+sg ljin]if0f u/L ljsf; lgdf{0f 
sfo{df hf]lvd Go"gLs/0fsf sfd, t6aGw, klx/f] lgoGq0f, hf]lvdo'Qm j:tL :yfgfGt/0f 
ug]{ / ejg ;+lxtfsf] kfngf ug]{ u/fOg] 5 . 

10 k"j{tof/L ;DaGwL sfd, k"j{ ;"rgf k|0ffnLsf] :yfkgf, gd"gf cEof; ;+rfng, k|ltsfo{ 
;ldlt k'g{u7g tyf Ifdtf ljsf;, tflnd k|lzIf0f / p2f/ tyf /fxt ;fdu|Lsf] e08f/0fsf] 
Joj:yf ldnfO{g]5 . clt ;+j]bgzLn -au{ #_ If]qdf k/]sf] ;d'bfonfO{ ljleGg ;/f]sf/jfnf 
lgsfox?sf] ;xof]u  lnP/ a:tL :yfgfGt0fsf] k|s[of cl3 a9fO{g] 5 .  

11 hf]lvd ;+j]]bglzn e" pkof]u of]hgfsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu :yfgLo e"pkof]u 
gLlt tyf P]g th'{df ul/ sfof{Gjog ul/g]5 .  

12 e"pkof]u of]hgfn] clt yk ef}ule{s cWoogsf nflu l;kmfl/; u/]sf] :yfgsf] la:t[t 
cWogsf nflu e"ue{ljb\x?sf] kl/rfng ug{ ljleGg ;+3 ;+:yfx?;+u ;dGjo / ;xsfo{ 
ul/g]5 .  

13 s[lif tyf kz'kfng If]qnfO{ Joj;flostf k|bfg ug{ Joj;flos ls;fg tyf ;d'xx?nfO{ 
cg'bfgdf ! k};f Jofhdf C0f pknAw u/fpg a}+s tyf ljQLo ;+:yfx?;+u ;fem]bf/Lsf] 
Joj:yf ldnfOg]5 . s[lif ;d"x tyf s[lif ;xsf/L dfkm{t s[lifhGo j:t'x¿sf] pTkfbg / 
pTkfbsTj j[l4 u/L nlIft ju{sf] cfo cfh{g clej[l4df hf]8 lbOg]5 .   

14 s[lif tyf jghGo pBf]u, afF; lgufnf nufPtsf x:tsnf ;fdfu|L, k/Dk/fut k]zfut 
pBf]u tyf :yfgLo k|ljlw ljsf;nfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .  
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15 pTkfbgsf] ahf/ Joj:yfkgsf] nflu s[lif pkh ;+sng s]Gb| lgdf{0f, ;+sng tyf ljlqm 
;d'x u7gdf k|f]T;fxg ul/g]5 . s[lif tyf kz' Joj;fodf k/Dk/fut cg'bfgnfO{ 
lg?T;flxt ul/ pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfgsf] Joj:yfkg ldnfOg]5 .  

16 b'w pTkfbg ug]{ s[ifsx?nfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 . ;'Ts]/L e};L / h;L{ ufO{nfO{ kf]if0f 
eQfsf] Joj:yf ul/g] 5 .   

17 dflyNn]f e]udf Joj;flos e]8f, tyf rf}/L kfngnfO{ k|f]T;fxg ug{ kz':jf:Yo, jLdf, r/0f 
If]q, vs{ / uf]7x?sf] Joj:yfkg, pTkfbgdf cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]u / pTkfbgsf] 
jhf/Ls/0fdf cfjZos sfo{qmd th'{df ul/g]5 .  

18 :yfgLo ;Lk, >f]t, ;fwg Pj+ k|ljlwsf] k|of]unfO{ a9jf lbO{ Joj;flos pTkfbg tkm{ 
cu|;/ u/fpg] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . ul/jL lgjf/0fsf nflu n3' pBd sfo{qmd 
;~rfng ul/g]5 . ;+3 tyf k|b]z ;/sf/;+usf] ;xnufgLdf pTkfbgd'ns kl/of]hgf 
;~rfng ul/g]5 . 

19 e"uf]n, df6f], hnjfo" tyf jftfj/0f cg's"n x'g] s[lifhGo pTkfbgx? -cfn', wfg, ux'F, 
ds}, sf]bf], lrof, Rofp, cb'jf, n;'g, a];f/,skmL / cn}rL nufotsf t/sf/L tyf 
kmnkm"n cflb_ tyf kz'hGo pTkfbgx? -b'w, c08f, df;', l3p, 5'kL{, df5f cflb_ tyf 
hl8j'6L v]tLsf] If]q klxrfg u/L k|f]T;fxgsf sfo{qmdx? NofOg]5 .  

20 cuf{lgs cfn' v]tLnfO{ Joj;flostf k|bfg ul/g]5 . æh'un cuf{lgs cfn'Æ sf] gfdaf6 
a|l08ª ul/ jhfl/s/0f ul/g]5 .  

21 ljb]zaf6 kms]{sf dlxnf tyf k'?ifx?nfO{ s[lif tyf kz'kfng tkm{ cfsif{0f ul/g]5 . 
>dzlQmsf] ljb]z knfognfO{ /f]Sg  s[lif tyf kz'kfngsf] If]qnfO{ /f]huf/d"ns If]qsf] 
?kdf lj:tf/ ul/g]5. 

22 ufpFkflnsfdf slDtdf Pp6f sf]N8 :6f]/ :yfkgf ug{ ;'?jft ul/g]5 . xf6 ahf/ tyf 
s[lif  d]nf k|bz{gLsf] Joj:yf ldnfOg]5 . Joj;flos pTkfbgdf hf]l8Psf pTs[i6 
s[ifsx?nfO{ k'/:s[t ul/g]5 . 

23 kmf}hL, ;nx nufotsf sL/fx?sf] cfqmd0fnfO{ lgoGq0f ug]{ ;+oGq ckgfOg]5 . k|To]s 
ls;fgnfO{ s[lif tyf kz'kG5L aLdf sfo{qmddf cfj4 u/fO{ k|fs[lts k|sf]k / cGo 
hf]lvdaf6 s[lif tyf kz'kfng If]qdf x'g] xfgL gf]S;fgLnfO{ ;'/lIft ul/g]5 . 

24 Knfli6s 6g]n, yf]kf l;FrfO{ / ;fgf l;FrfO{ h:tf ;xof]usf sfo{qmd NofOg]5 . 
Joj;flos v]tL tyf kz'kfng ug]{ s[ifsx?sf] nflu k|ltkmndf cfwfl/t cg'bfg pknAw 
u/fOg]5 . ;fem]bf/L cg'bfgdf cfwfl/t cfw'lgs s[lif ;fdfu|Lx? ljt/0f ul/g]5 .  

25 ko{6gnfO{ k|jb{\wg ug{ xf]d :6]sf] ljsf;df hf]8 lbOg]5 . g]k]df;fn ko{6g kbdfu{, 
cf]v/]gL nfdL8f8f l;Gw'r]{ km';|] x'b} kfrkf]v/L kbdfu{,8Nn]kkf]v/L e}/js'08 km'vs{, 
cDafvs{, tfSkfflyª gd:t]kf;, 5]Gtfª ltndfgkf; ko{6g kbdfu{x?nfO{ :t/f]GgtL 
ul/g]5 .  

26 sf7df8f}+sf] ;a}eGbf glhs sl/a !$& ls=ld= -;8s / k}bn dfu{_ b'/Ldf /x]sf] h'un 
lxdfnsf] j]zSofDk;Ddsf] k"jf{wf/ lgdf{0f yk Jojl:yt agfOg]5 . 3/af; -xf]d:6]_ sf] 
ljsfznfO{ hf]8 lbOg]5 . 
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27 ko{6g k|a4{gsf] nflu la1 6f]]nL4f/f /]sL tyf j[xt ;DefJotf cWoog ul/g] 5 . j[t 
lrq, ko{6g k|f]kmfOn, j|f];/, j'n]l6g, l8lh6n cfOl6g/L ?6 tof/L, gS;f nufPt 
k|rf/fTds ;fdfu|Lx? tof/ u/L k|sfzg ul/g]5 .  

28 ev{/} ko{6g rxnkxn z'? ePsf] t/ sf]le8 !( sf] sf/0f cj?4 h'un ufpFkflnsfsf] 
ko{6g ljsf;nfO{ k'gp{Tyfg ug{ ;/sf/L sd{rf/Lx? tyf cGo ko{6sx?nfO{ h'un 
ufpFkflnsf leqsf] If]qdf e|d0fsf nflu k|]l/t ul/g]5 .  

29 ljleGg ;fd'bflos ;+:yfsf ?kdf tyf art sf]ifsf ?kdf ;+rfngdf /x]sf ;fgf ;d'xx? 
tyf ul/jL lgjf/0f sf]if sfo{qmd cGt/ut ;+rflnt ;fd'bflos ;+:yfx?nfO{ ;xsf/L 
;+:yfsf ?kdf ?kfGt/0f ul/ a}wflgs ?kdf ;+rfngsf nflu k|f]T;fxg ul/g]5 .  

30 ufpFkflnsfdf /x]sf ;'lrs[t j]/f]huf/ o'jfx?nfO{ of]Uotf / Ifdtf cg';f/ Go"gtd 
!)) lbgsf] sfdsf] cj;/ k|bfg ul/g]5 . 

31 u'Daf g]nd ;'?ªdfu{, an]kmL t]Dafyfg j}slNks /fhdfu{, h'un rqmky lgdf{0f h:tf 
j[xQ/ k"jf{wf/ kl/of]hgfsf nflu k|b]z tyf ;+3 ;/sf/ ;dIf cg'/f]w ul/g]5 . lj:t[t 
;DefJotf cWoog ePsf cGo 7'nf cfof]hgfx?nfO{ k|fyldstf lbOg]5 .  

32 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;~rfng ul/g] 5 . ;fgf vfnsf 
of]hgfx?df >lds dhb'/x?af6 g} pkef]Qmf ;ldtL u7g ul/g]5 . k"jf{wf/ ljsf;nfO{ 
/f]huf/L;+u hf]l8g]5 . of]hgfx?sf nflu cfjZos u}/ :yfgLo ;fdfu|L ;f]em} vl/b ul/ 
pkef]Qmf ;ldtLnfO{ pknAw u/fO sfd ug]{ / >ldsx?nfO{ /f]huf/L pknAw u/fpg 
h'un /f]huf/ sfo{qmd ;+rfngdf NofOg]5 . h'undf lgdf{0f ul/g] ljsf;df :yfgLotfsf] 
emNsf] lbOg]5 . 

33 ufpFkflnsfsf] uf}/jsf] cfof]hgfsf] ?kdf /x]sf] 9fF8] sflQs] t]Dafyfg ;8ssf] 9fF8]–
;'gvf]nf v08 k|b]z ;/sf/sf] ;xof]udf cfufdL cf=j=leq sfnf]kq] ug]{ sfo{ ;DkGg 
ul/g]5 . ;'gvf]nf b]lv cuf8Lsf] ;8s v08 kLrsf nflu yk kxn ul/g]5 . 
ufpFkflnsfaf6 ;a} j8f s]Gb|;Fu ;8s ;+hfndf hf]l8g] u/L cfjZos sfo{ ul/g]5 pQm 
;8sx?nfO{ sfnf]kq] ug{sf nflu cfjZos jh]6 ljlgof]hg ul/g]5 . l8lkcf/ tof/ 
ePsf j8f :t/sf ;a} ;8sx? sfnf]kq] ug{sf nflu ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/;+u 
;dGjo ul/g]5 . k|fyldstfdf k/]sf emf]n'Ë] k'nx? qmdz lgdf{0f ul/g]5 . 

34 gofF ;8s lgdf{0f eGbf k'/fgf ;8sx?nfO{ :t/f]GgtL u/L lbuf] agfpg] sfo{nfO{ 
k|fyldstf lbOg]5 h;sf] nflu df6], u|fe]n jf ;f]lnª eO{;s]sf ;8sx?sf] :t/f]GgtL 
ul/g]5 . lkr ;8sx?sf] ;ª\Vof / b'/Ldf lj:tf/ ul/g]5 . gofF aGg] ;8s 6«ofsx?df 
gfnf Joj:yfkg clgjfo{ agfOg]5 . 

35 lghL If]qaf6 ;+rflnt hnljB't cfof]hgfx?df :yfgLo ;d'bfosf] clwstd z]o/ 
nufgLnfO{ ;'lglZrt u/fpg cfjZos ;dGjo / ;xlhs/0f ul/g]5 . 

36 /fli6«o k|;f/0f nfOgn] g5f]Psf j:tLx?df k|;f/0f nfOg lj:tf/ ug]{, sf7sf] kf]nnfO{ 
kmnfd] kf]nn] lj:yfkg ug]{ / ljt/0f nfO{gdf /x]sf] gfËf] tf/nfO{ sfnf] tf/n] lj:yfkg 
u/L ægfËuf] tf/ d'Qm If]qÆ agfOb} nlug]5 .  

37 ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo ejg lgdf{0fsf] ;DkGg u/L goFf k|zf;sLo ejgaf6 ;]jf z'? 
ul/g]5 . ;a} j8f sfof{no ejgx? lgdf{0f ul/g]5 . 
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38 h'un uffpFkflnsf s]Gb|df /x]sf] j:tLdf Jojl:yt zx/Ls/0fsf nflu cfjZos Joj:yf 
ldnfOg]5 . /Tg/fHo dflj, h'un c:ktfn, ufpFkflnsf ejg, gofF j:tL nlIft ul/ o; 
:yfgdf j[xQ/ vfg]kfgL of]hgf ;+rfng ul/g]5 .  

39 ;"rgf tyf k|ljlw ljsf;sf] nflu rflxg] k"jf{wf/x? lgdf{0f ul/g]5 . Broadband	Internet 
;]jf ;'ljwfsf] nflu cfjZos Joj:yf ldnfOg]5 . dxTjk"0f{ ko{6sLo If]q, gbL, kf]v/L, 
lxdfn, wfld{s :yn, ljBfno / sfof{nox?nfO{ Google	map	 resources	 ,	Resource	
Mapping df cfj4 ul/g]5 . 

40 g]kfn b'/;~rf/ k|flws/0f u|fld0f b'/ ;~rf/ sf]if;+usf] ;em]bf/L h'un ufpFkflnsf 
k|zf;sLo ejg, ;a} j8f sfof{no, ;a} :jf:Yo ;+:yf, ;a} dfWolds ljBfnox?df 
a|f]8Aof08 OG6/g]6 ;]jf k'/ofOg]5 .  

41 GofoLs ;ldlt, Joj;fo, s[lif tyf ;xsf/L Joj:yfkg k|0ffnL, j8f sfof{no Joj:yfkg 
k|0ffnL, btf{ rnfgL Joj:yfkg k|0ffnL lgdf{0fsf] clGtd r/0fdf k'u]sf] 5 . cj lzIff 
zfvf / k|fljlws zfvf ;+rfngsf nflu Joj:yfkg k|0ffnL tof/ ul/ ufpFkflnsfaf6 
;Dkfbg x'g] tyf j8f sfof{noaf6 x'g] ;a} vfn] ;]jf k|0ffnLnfO{ l8lh6fOh ul/g] 5 . 

42 rgf}6]df !) z}ofsf] c:ktfn lgdf{0f lgdf{0f ul/g]5 . sf]le8 /]:kf]G;sf nflu ;~rflnt 
cfO;f]n];g s]Gb|nfO{ o;} c:ktfndf cfGtl/sLs/0f ub}{ nlug]5 .  

43 n}lu+s lx+;f, dfgj j]rljvg, 3/]n' lx+;f, jfnljjfx, jx'ljjfx h:tf ;fdflhs ljs[lt 
lj?4sf] gLlt cjnDag ul/g]5 . ;fdflhs s'/LltnfO{ cGTo ug{ ;r]tgfTds, k|jw{gfTds 
gLlt cjnDag ul/g]5 . 

44 o"jfx?df ;Lk tyf g]t[Tj ljsf;, :j/f]huf/ tyf v]ns'b k|lzIf0f sfo{qmdx? NofOg]5 
. ufpFkflnsf / j8f:t/Lo o"jf tyf v]ns'b ljsf; ;ldlt u7g ul/g]5 . k|To]s j8fdf 
v]ns'b ljsf;sf] nflu cfjZos k"jf{wf/x? lgdf{0fsf] yfngL ul/g]5 . h'un elnan 
sknfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . 

45 Jojxf/d} hflto e]befj / 5'jf5'tsf] cGTo ug{ 7f]; sfo{qmdx? NofOg]5 . blnt 
a:tLx?df ljsf;sf] ;'lgZrttf ul/g]5 . blntx?sf] ;Lk / snf;Fu ;DalGwt cfly{s 
lqmofsnfkx? ;~rfng ug{ d2t ul/g]5 . 

46 n}Flus tyf afnaflnsf ;DalGw lx+;f / afn ljjfxnfO{ Go"lgs/0f ul/g]5 . 
afnaflnsfx?sf] k|ltefnfO{ k|:km'6g ug{ sfo{qmdx? NofOg]5 .  

47 ufpF jfn ;+/If0f sf]if, n}lus pQ/bfoL sf]ifx?nfO{ Jojl:yt jgfOg]5 . 
48 c;xfo, ckfË tyf h]i7 gful/sx?nfO{ ;fdflhs ;'/Iff / ;+/If0fsf] k|Tofe"lt lbnfOg]5 

. h]i7 gful/s ;]jf tyf ldng s]Gb| :yfkgfsf] nflu cfjZos Joj:yf ldnfOg]5 . 
49 dlxnf, afnaflnsf, cflbaf;L hghflt, dfgj clwsf/nufotsf If]qdf g]kfnn] cg'df]bg 

u/]sf ;+o'Qm /fi6«;+3 tyf cGt/f{li6«o 3f]if0ffnfO{ :yfgLos/0f ug{ ;f]sf k|fjwfgx? 
Kf|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ul/g]5 .  

50 ;fd'bflos ljBfnox?df er'{cn tyf cgnfOg kf7gkf7gsf nflu k|ljlwd}qL lzIff 
k|0ffnLsf] Joj:yfkg ldnfOg]5 . j}slNks lZfIff k|0ffnL k|of]udf NofOg] 5 . jfnd}qL 
:yfgLo zf;g canDag ul/g]5 .  

51 h'un ufpFkflnsf4f/f tof/ ul/Psf] :yfgLo kf7\oqmd xfd|f] h'un sf nflu cfjZos 
lgb]{lzsf tyf ;Gbe{;fdfu|L tof/ ul/g]5 .  
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52 ;+/IfsTj ljlxg jflnjflnsfx?, rf}/L uf]7df /xg] kl/jf/sf jfnjflnsfx? tyf afWofTds 
lx;fjn] ljBfno kx'Fraf6 aflx/ /x]sf jfnjflnsfx?nfO{ /Tg/fHo dflj rgf}6]df cfj;Lo 
lzIff lbg] Joj:yf ldnfOg]5 . ;f] sfo{sf nflu cfjZos Joj:yfkg ldnfOg]5 . 

53 sIff Joj:yfkg, l;h{gfTds lzIf0f l;sfO lqmofsnfknfO{ k|f]T;flxt ul/g]5 . cfwf/e't 
txdf w'nf] /lxt sIff / l;sfO sg{/ :yfkgf sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . ljBfnonfO{ 
zfGt / ;'/lIft /fVgsf nflu 3]/fjf/sf] Joj:yfkg ldnfOg]5 . 

54 k|f/lDes jfn ljsf; sIffsf nflu jfn ljsf; lzIfssf] Joj:yf ul/g]5  .  
55 k|lt/f]wfTds, k|j4{gfTds, pkrf/fTds :jf:Yo ;]jfdf k|fyldstf lbO{g]5 . :jf:Yo 

k"jf{wf/, cf}ifwL tyf :jf:Yo pks/0fsf] pknAwtfdf a[l4 ul/g]5 .  
56 h'un hgtf :jf:Yo sfo{qmd ;~rfngdf NofOg]5 . ulDe/ k|sf/sf /f]ux? SofG;/, 

x[bo/f]u, dlitis3ft, lb3{/f]u cfbL eO lgoldt cf}ifwL vfg' kg]{ cfly{s cj:yf sdhf]/ 
ePsf JolQmx?nfO{ cf}ifwf]krf/sf] Joj:yf ldnfOg]5 . 

57 gjhft lzz' d[To'b/, dft[d[To'b/ / jfnd[To'b/nfO{ 36fpg cfjZos sfo{qmd ;+rfng 
ul/g]5 . ;j} :jf:Yo rf}sLdf qmdzM Birthing	center :yfkgfsf] Joj:yf ub}{ nlug] 5 
. :jf:Yorf}sL ejg gePsf j8fdf ejg lgdf{0fsf nflu kxn ul/g]5 .  

58 ue{jtL dlxnfsf] :jf:Yo k/LIf0fnfO{ k|f]T;fxg sfo{qmd NofOg]5 . k/LIf0fsf] ;a} rqm 
k'/f ug{] ue{jtL dlxnfnfO{ gub k|f]T;fxgsf ;fy} Ps dfgf l3p / Ps q]m6 c08f / 
:ofxf/ emf]nfljt/0f ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf k|bfg ul/g]5 . 

59 dlxnf :Jff;Yo :j+o;]ljsfx?sf] sfdsf] plrt d"Nof+sg ul/ k|f]T;flxt ul/g]5 . ^) jif{ 
pd]/ k'/f ePsf :jo+;]ljsfx?nfO{ ;Ddfgk"j{s ljbfO ul/g]5 . 

60 vf]k sfo{qmdnfO{ yk Jojl:yt jgfpgsf] nflu vf]ksf] ;'Id of]hgf th{'df sfo{nfO{ 
lg/Gt/tf lbOg]5 . vf]k s]G›x?nfO{ Jojl:yt ul/g]5 .  

61 ax'If]qLo kf]if0f sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L jgfO]5 . x/]s :jf:Yo ;+:yfdf :jf:Yo lzIff 
sg{/ /flvg]5 / kf]ifLnf vfg]s'/fsf] k|bz{g ug]{ / :yfgLo :t/sf kf]ifLnf vfg]s'/fx?sf] 
pkef]u j[l4 u/fpg cfjZos lzIff, k/fdz{ lbOg] Joj:yf ldnfOg] 5 . 

62 ;dofg's'n cfOkg]{ /f]ux?sf] /f]syfd ug{ tyf ;fdgf ug{ cfjZos tof/L ul/g] 5 . 
dxfdf/Lsf] k'j{ tof/L tyf Joj:yfkgsf] nflu k|ltsfo{ of]hgf agfO nfu" ul/g] 5 .  

63 ;g]{ /f]u tyf g;g]{ /f]usf] /f]syfdsf] nflu cfjZos sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 .  
64 dxfdf/Lsf] k'j{ tof/L tyf Joj:yfkgsf] nflu cf/= cf/= l6= nfO tof/L cj:yfdf /flvg] 

5 ;fy} pQm sfo{nfO cf}ifwL, vf]k tyf :jf:Yo ;DjlGw ;fdfu|Lx? tof/L xfntdf /flvg] 
5 . 

65 hgtfx?nfO{ Ifdtf ljsf; tyf cfl{y{s ljsf;sf nflu l;kd"ns tflnd lbO{g] 5 . 
dlxnf zzlQms/0fdf hf]8 lbO{ dlxnf lx+;f Go"lgs/0f ul/g]5 . afn ljjfxnfO{ 
lg?T;flxt ug]{ gLlt lnO{g] 5 . 

66 h'un ufpFkflnsf leqsf] PdljljP; nufot dxTjk"0f{ ljifodf cWoog ug]{ u/Lj tyf 
h]x]Gbf/ laBfyL{x?nfO{ k|f]T;fxg ul/g] 5 . nf]s;]jf tyf lzIfs ;]jf cfof]u tof/L ug]{ 
ljBfyL{xnfO{ cWoogsf nflu k|f]T;flxt ul/g]5 .  

67 ul/j 3/ kl/jf/ klxrfg tyf kl/rokq ljt/0f sfo{ ;DkGg ul/g]5 .  
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68 ckfËtf ePsf JolQmx?sf] ;fdflhs ;dfj]zLs/0f Pj+ ;]jf k|flKtdf ;xh kxF'rsf nflu 
ufpFkflnsfsf tyf j8fsf ;fj{hlgs, ;/sf/L sfof{nox?nfO{ qmdzM ckfËd}qL agfpb}F 
nlug]5 . 

69 h'un ufpFkflnsfdf xfO clN6Ro'8 h'un v]nu|fd lgdf{0f ul/g]5 .  
70 ljBfno nlIft v]ns'b / o'jf nlIft v]ns'b sfo{qmdx? cfof]hgf ul/g]5 . j8f :t/df 

/ ufpFkflnsf :t/df k|lt:kwf{Tds v]ns'bsf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .  
71 ;fd'bflos jgsf] Aoj:yfkgaf6 k|fKt sfi7 tyf u}x|sfi7 jg k}bfjf/df cfwfl/t pBdsf] 

;xh k|j4{g / ljsf; ul/g] 5 . s[lif jgsf] cjwf/0fnfO{ ljsf; ub{] jghGo, kmnkm'n 
/ hl8a'l6 g;{/L :yfkgf ul/g] 5 . jg:ktLhGo j:t'x?sf] ;+/If0f, ;Dj4{g ul/g] 5 .  

72 sd{rf/Lx?nfO{ sfo{;Dkfbg d"Nof+sgsf cfwf/df k|f]T;fxg ul/g]5 .  
73 h'un ufpFkflnsf tyf j8f sfof{nox?af6 ;Dkfbg x'g] ;]jf ;DalGw dfkb08 tof/ ul/ 

nffu'' ul/g]5 .  
74 s/ ;fIf/tf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . /fhZj kl/rfngnfO{ k|efjsf/L jgfpg /fhZj 

zfvfsf] Joj:yf ul/ ;+:yfut ;'b[l9s/0fsf nflu cfjZos >f]t ;fwgsf] k|jGw ldnfO{g] 
5 . 

75 ;8s oftfoft u'?of]hgf tof/ ul/ ;f]xL cg'?k ;8s k"jf{wf/ lgdf{0f ul/g] 5 . ;8s 
oftfoft u'?of]hgfn] tf]Sg] ;8ssf] If]qflwsf/ cg';f/ gS;f kf;sf] Joj:yf ldnfOg]5 
. 

76 ;femf ;/f]sf/sf ljifo klxrfg ul/ k|efjsf/L kl/0ffdsf nflu cGt/;/sf/L ;dGjo 
;+oGq u7g ul/ sfo{ ul/g]5 .  

77 6f]n ljsf; ;+:yf u7g tyf kl/rfng ul/g]5 . :yfgLo :t/df x'g] ljsf; lgdf{0fsf 
sfo{x?df 6f]n ljsf; ;+:yfx?sf] ;xeflutfnfO{ hf]8 lbOg] 5 .  

78 cfd ;~rf/sf] ljsf;sf nflu g]kfn kqsf/ dxf;+3 lhNnf zfvf l;Gw'kfNrf]s;+u 
;dGjofTds sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 . h'un ufpFkflnsf leq 5'6\6} /]l8of] :6];g 
agfpg k|f]T;flxt ul/g]5 .  

 
 

h'un ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf; / ;d[l4df lg/Gt/ ;xof]u / ;b\efj k'¥ofpb} ;d[4 
h'un agfpg] cleofgdf ;fy lbg'x'g] cfd gfufl/s tyf hg;d'bfok|lt cfef/L 5' . of] gLlt 
tyf sfo{qmd lgdf{0fdf dxTjk"0f{ of]ubfg ug'{x'g] ;Dk"0f{ hgk|ltlglw, k|d'v k|zf;sLo clws[t, 
of]hgf clws[t nufot ;Dk"0f{ sd{rf/L ldqx? / k|ToIf ck|ToIf of]ubfg k'¥ofpg] ;a} 
dxfg'efjx?df xflb{s wGojfb JoQm ub{5' . 
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