
 

भदाने गाउॉऩालरका गलु्भी 
आलथिक वषि २०७७/०७८ को नीलत तथा कामिक्रभ 

 

सविप्रथभ रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩनका रालग आफ्नो जीवनको आहलुत ददन ु हनु े
ऻात अऻात सहहदहरु प्रलत हाददिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु ।नेऩारको सॊहवधान २०७२ रे गयेको 
ब्मवस्था वभोन्त्जभ सम्ऩन्न प्रथभ स्थानीमतहको लनवािचन ऩस्चात हाभीरे कामि गनि थारेको ३ वषि 
ऩयुा बएको छ ।भदाने गाउॉऩालरकाको चौथो वषि अथाित २०७७/०७८ को नीलत तथा कामिक्रभ 
य फजेट तजुिभा प्रस्ततु गदिछु । 

स्रोत अनभुान तथा वजेट लनधाियण सलभलतवाट तमाय बएको आमको प्रऺेऩण य 
हवतयणको खाकाभा आधारयत बई नेऩारको सॊहवधान,2072 को धाया २३० भा बएको ब्मवस्था 
वभोन्त्जभ भदाने गाउॉऩालरकाको वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गरयएको छ । 

हवश्वव्माहऩ पैलरएको भहाभायी कोलबड-१९ कोयोना बाईयस वाट हाभी अप्रबाहवत यहन 
सकेनौ ।गत हवगतका २ आलथिक वषिहरुका काभको प्रगलतरे भतुिरुऩ लरनै राग्दा २०७६-१२-
१० देन्त्ख हारकम्भको सभमभा गरयएको रकडाउनभा  हाभी केवर भानवजालतको सयुऺा 
सॊयऺण य ब्मवस्थाऩनभा हाम्रो सम्ऩणुि स्रोत साधन रगाएय भदानेवासी फफुा, आभा, दाज,ु बाइ, 
दददी, फहहनीको उद्धाय क्वायेरटाइन ब्मवस्थाऩन नागरयकहरुको सयुऺाभा हाभीरे हवलबन्न कामिहरु 
गमौ । कोलबड-१९ को प्रत्मऺ प्रबाव सॊग जदु्धै गदाि हाम्रा अलधकासॊ हवकास कामिहरुराई 
अगाडी वढामौ ।सॊकटको सभमभा एकालतय कोलबड-१९ भहाभायीको ब्मवस्थाऩन अको तपि  
चनुौलतऩणुि  हवकास कामिहरु अगाडी फढाउदा हाभीरे अऩेऺा गये जलत प्रगलत गनि नसके ऩलन 
लनयास हनुऩने अवस्थाभा हाभी यहेनौ । कोलबड-१९ भहाभायीको लफरुद्धका हाम्रा कामिहरुराई 
लनयरतयाता ददनऩुने फाध्मात्भक अवस्थाभा हाभी यहेका छौ । 

भदाने गाउॉऩालरकारे हवगतभा अलगॊकाय गयेका कामिहरुको प्रलतपर कोलबड-१९ 
भहाभायीराई ऩाय रगाउदै भदानेवासीको सभग्र हवकास प्रलतपरको सभान य रमामोन्त्चत हवतयण 
भापि त भदाने गाउॉऩालरकाको सवै ऺेिराई हवकासको भूरधायभा ल्माउन मो नीलत तथा कामिक्रभ 
सपर हनुेछ बने्न ऩणुि हवश्वास लरएको छ ।   

 

• नेऩारको सॊहवधान २०७२ भा बएको ब्मवस्था फभोन्त्जभ जनसॊख्मा बगुोर य स्थानीम 
भौलरकताको आधायभा गलु्भी न्त्जल्राका १२ वटा स्थानीम तहहरु भध्मे भदाने गाउॉऩालरका 
स्थाऩना बएको हो ।   

• साहवकको अग्रङु्ग गाहवस, फाझकटेयी गाहवस, लससेनी गाहवस, म्मारऩोखयी गाहवस, भरालगयी 
गाहवस, ऩकुोटदह गाहवस य बनबने गाहवस लभरेय भदाने गाउॉऩालरका फनेको छ । 



•  सभरुर सतहवाट २६९० लभटय उचाइभा यहेको रमु्वनी अञ्चरको सवैबरदा अग्रो ऩहाड 
भदाने ऩहाडको नाभवाट भदाने गाउॉऩालरकाको नाभाकयण गरयएको छ । 

• भध्म नेऩारको ऩहाडी प्रदेशभा अवन्त्स्थत गलु्भी न्त्जल्राको ऩन्त्िभ बाग भदाने गाउॉऩालरका 
यहेको छ । 

• भनोयभ ऩहाडी सॊयचनारे बयीएको भदाने गाउॉऩालरका ९४.५२ वगि हकलभ ऺेिपरभा 
पैलरएको छ । 

• गाउॉऩालरकाभा ७ वडा सभावेश बएका छन ।जस्भा अग्रङु्ग फाझकटेयी लससेनी म्मारऩोखयी 
भरालगयी ऩकुोटदह बनबने यहेकाछन ्। 

• गाउॉऩालरकाको लसभाना ऩूविभा भालरका य धकुोट गाउॉऩालरका ऩन्त्िभभा न्त्झभरुक य भारायानी 
गाउॉऩालरका उत्तयभा भालरका य गौभखुी गाउॉऩालरका दन्त्ऺणभा धकुोट गाउॉऩालरका यहेका 
छन । 

• भदाने गाउॉऩालरकाको कुर घयधयुी ४८५७ य २०६८ सारको जनगणना अनसुाय ऩरुुष 
९६०५ भहहरा १२२८४ गरय कुर जनसॊख्मा २१८९९ यहेको छ। 

१ कृहष तथा ऩशऩुारन 

 भकै ऩकेटऺेत्र विकास कामयक्रभ अन्तगयत भकैको विउ उत्ऩादन तथा प्रसोधन केन्रको 
स्थाऩना भदाने गाउॉऩालरका िडा न ६ ऩैमुठुटाभा गरयएको छ । 

• ब्मािसायमक आरुऺेत्र यनधाययण गरय भदाने गा ऩा िडा न १,२,३ भा ४ िटा लित बण्डाय 
गहृ स्थाऩना गरयएको छ । 

• कृषकहरुराइ भागका आधायभा कृवष मन्त्र उऩकयण अनुदानभा  वितयण कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयएको छ । 

• कृषकहरुराइ विलबन्न खाद्मान्न िारी तथा नगदे िारीहरुको उन्नत िीउ विजन यनसुल्क 
वितयण गरयएको छ । 

• फाख्रा ऩारन ब्मिसामराइ ब्मिसायमक तथा आधयुनकीकयण गनयका रागग २७० घयभा 
आधयुनक खोय यनभायण कामय सम्ऩन्न गरयएको छ । 

• गरयविका येखाभुयन यहेका कृषकहरुको जजिनस्तय उकास्नका रागी  ४५० िटा  फाख्रा 
यनसुल्क िाख्रा वितयण गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरकाभा यहेका गरयविका येखाभुयन यहेका कृषकहरुको जीिनस्तयभा आभुर 
ऩरयितयनका रागी फाख्रा विकासरागग हेपय ऩोजेक्ट नेऩार सॊग साझदेायी कामयक्रभ  
सञ्चारन गरय अगाडी िढाएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका राक्ई दधुभा आत्भयनबयय गयाउनका रागी कृषकहरुराइ यनसुल्क रुऩभा  
२२ िटा जसी गाइ वितयण गरयएको छ । 

• ४ िटा ऩिुऩारन पभहरुराइ ५० भुयाय बैसी वितयण कामयक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ । 



• ब्मािसायमक कृवषऩारनभा आकवषयत गनय कृषकहरुराई िोमरय तथा रोकर कुखयुाका 
चल्राहरु यनिुल्क  वितयण गरयएको छ । 

• गोठ सुधाय कामयक्रभ अन्तयगत २५० कृषकहरुको गोठ सुधाय गरयएको छ । 
• कागयत विकास कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 
• भदाने गाउॉऩालरका िडा न ्६ य २ भा दगु्ध सॊकरन केन्र स्थाऩना गरयएको छ । 
• कृषकहरुको भनोिर उच्च िनाई प्रयतस्ऩधायत्भक कृवष उत्ऩादनका रागी कृवषभेरा प्रदियनी कामयक्रभहरु 

आमोजना गरयएको छ । 
• कृवषय ऐन २०७४,ब्माजभा ऋण  अनुदा कामयविधी २०७६,उत्ऩादनभा आधरयत अनुदान 

सम्िजन्ध कामयविगध २०७६ काननुी तथा लनलतगत ब्मवस्था गरयएको छ । 

 

२ पर्यटन  

• भदाने गाउॉऩालरका भुख्म ऩमयटककम ऺेत्रहरु अस्कुना, लतखेचरुी, कङ्केदेउयारी, ऩकुोटकोट, भदाने 
रेक, टोप्र ेरेक,को ऩवुािधायका हवकास कामिहरु सञ्चारन गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा नॊ २ फाझकटेयीको कथयुी डाडाभा प्मायाग्राइलडङ्ग ऩरयऺण उडान 
सम्ऩन्न गरयएको छ ।मसकामिरे भदाने गाउॉऩालरकाभा प्मायाग्राइलडङ्ग सॊबावना उजागय 
गयेको छ । 

• भदाने भालरका अग्रङु्ग सैये जस्ता ठाउहरुभा टे्रहकङ्ग लनभािण कामि अगाडी वढाइएको छ । 

३उद्योग वान्त्णज्म 

• रघुउद्मभको विकास गनय भहहराहरुराई ढाका फनेु्न तालरभ, धातकुा चयुा फनाउने तालरभ, स्वीटय 
फनेु्न तालरभ, लसराइ कटाइ तालरभ सञ्चारन गरयएको छ । 

•  

• सीऩ हवकास तालरभ : मवुा उद्यभ हवकास तालरभ  

मवुा उद्यभ कामिक्रभ सञ्चारन २५ राख 

सहकायी 
• भदाने गाउॉऩालरका स्थाऩना ऩञ्चात १३ वटा सहकायी सॊस्थाहरुराई गाउॉऩालरका लबि 

नहवकयण तथा सञ्चारनभा दामया लबि आएका छन । 

• नमा ३ वटा सहकायी सॊस्था हरु दताि सञ्चारन अनभुलत प्रदान गरयएको छ ऩनु्त्ज ऩरयचारन  

• कृहष तथा ऩश ु सभहुहरुराइ सहकायीताभा आफद्धता गरय वजाय व्मवास्थाऩन तथा 
ब्मवसामीकयणका रागी सहकायी हवकासभा जोड दीएको छ  । 

न्त्शऺा 



• न्त्शऺाको गणुस्तय फहृद्धका लनन्त्म्त गाउॉऩालरकाका सवै तहका अग्रजेी गन्त्णत हवषम  
न्त्शऺकहरुराइ आवलसम तालरभ सञ्चारन गरयएको छ । 

•  न्त्शऺाको जग वलरमो वनाउन ऩदिछ बलन गाउॉऩालरका लबिका ५१ जना वार न्त्शऺा 
सहमोगी कामिकतािराइ आवन्त्शम तालरभ प्रदान गरयएको छ । 

• फारफालरकाको घय आगनभै भाध्मलभक न्त्शऺा प्राप्त होस बने्न भारमताका साथ ददऩक भाहव, 
रयमारे भाहव, फाझकटेयी भाहव, भा १०जोड २ कऺा सञ्चारन सञ्चारन गरयएको छ । 

• ऩथृ्वी भाहव ऩकुोटदहभा प्राहवलधक धाय अरतगित १०जोड २ कऺाभा कृहष न्त्शऺा सञ्चारन 
गरय प्राहवलधक न्त्शऺा हवकासभा जोड ददएको छ ।  

• न्त्शऺाको गणुस्तय कामभ गनिका रालग न्त्शऺक दयवन्त्रद कभ यहेका हवद्यारमहरुभा प्रलत 
न्त्शऺक दयवरदी अनदुानको ब्मवस्था गरयएको छ। 

• भदाने गाउॉऩालरकाको एकभाि उच्चन्त्शऺा अध्धमन गयाइने जनज्मोलत क्भाम्ऩस ऩकुोटदह 
गलु्भीभा अध्ममनयत सम्ऩणुि छोयी फहुायीहरुराइ छोरय फहुायी छािफतृ्ती भापि त लनशलु्क 
अध्ममनको ब्मवस्था गरयएको छ । 

• ३० वटा हवद्यारमहरुको बौलतक सॊयचना लनभािण तथा सधुाय गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न २ फाझकटेयीभा साभदुाहमक अध्ममन केरर बवन लनभािण गरयएको 
छ । 

• CTEVT वाट १६ जना मवुाहरुराई रेबर टुको तालरभ प्रदान गरयएको छ । 

स्वास्थ्म 

• भदाने गाउॉऩालरकाको ७ िटा स्िास््म केन्द्हरुिाट फगथयङ्ग सेन्टय सञ्चारन गयीएको छ । 
• भदाने गाउॉऩालरकाभा साभुदायमक स्िास््म एकाईहरु थऩ गरयएको छ ।थऩ गरयएका  

स्िास््म इकाईहरु १ ऩातारकटेयी स्िास््म इकाई , यनऩाने स्िास््म इकाई,  सुर्जमायङ्ग 
स्िास््म इकाइहरुभा भानि सॊसाधनको ब्मिस्थागयी मसै आगथयक िषयदेखख सञ्चारनभा 
ल्माउने ब्मिस्था गरयएको छ ।  

• भदाने साभुदायमक सॊस्थाभापय त बफलबन्न स्िास््म सेिाहरु प्रदान गरयदै आएको छ । 
• गाउॉऩालरका भापय त फाझकटेयी स्िास््मचौकी, लससेनी स्िास््म चौकी राइ एम्िुरेन्स 

वितयण गरयएको छ । 
• एकककृत वििषेऻ सेिािाट ३००० नागरयकहरुराई यनिुल्क उऩचाय तथा औषगध वितयण 

गरयएको छ । 
• आॉखा नाक कान घाटीको लिविय सञ्चारन गरय १००० नागरयकहरुराई यनिुल्क औषगध 

३०० जना नागरयकराई यनसुल्क चस्भा तथा ८० जना नागरयकहरुको भोयतमा विन्दकुो 
सल्मकक्रमा सम्ऩन्न गरयएको छ । 



• यनजस्चत भाऩदण्डका आधायभा जटीर प्रकृयतका योगीहरुको उऩचायका रागी आगथयक 
सहामता वितयण गरयएको छ । 

खानेऩानी मोजना  

• बनबने फहृत्त खानेऩानी मोजना भापि त भदाने गाउॉऩालरका वडा न ७ का सम्ऩणुि 
नागरयकहरुराई एहककृत खानेऩानी सेवा हवस्ताय कामि सञ्चारन बैयहेको छ । 

• ऻान खानेऩानी मोजनावाट  भदाने गाउॉऩालरका वडा न २ का धेयै नागरयकहरुराई ग्रालबटी 
खानेऩानी घयघयभा ऩमुािउने लनभािण कामि अन्त्रतभचयणभा ऩगेुको छ । 

• ऩटौटी लरफ्टीङ्ग खानेऩानी मोजना वाट  भदाने गा ऩा  ५भरालगयीभा खानेऩानीको काभ 
अगाडी वडेको छ ।  

• सेपरलतना फहृत्त खानेऩानी मोजना वाट भदाने गाउॉऩालरका वडा न ६ऩकुोटदहका 
नागरयकहरुभा एक घय एक धाया लनभािण कामि मसैवषि सम्ऩन्न गरयनेछ । 

• लससेनी खानेऩानी मोजना भापि त लससेनीभा हार सम्भ ३ वटा खानेऩानी रयज्वब ट्याकी य 
१८० वटा एक घय एक धाया सम्ऩन्न गरयएको छ । 

• याताऩानी ओख्रेदह खानेऩानी मोजना भमवोट खानेऩानी मोजना सग्रङे्गखोरा ऩैमऩुाटा खानेऩानी 
मोजना भदाने गाउॉऩालरका वडा न १अग्रङु्गभा खानेऩानी मोजनाहरु सम्ऩन्न हनुे चयणभा 
ऩगेुका छन । 

• न्त्चिे खोरा खानेऩानी मोजना भदाने ६ को लनभािण कामि मसैवषि सम्ऩन्न गरयने छ । 

• तल्रो रपु्सी खनेऩानी मोजनावाट भदाने गाउॉऩालरका वडा न  ४ भा यहेको हवकयार 
खानेऩानी सभस्मा सभाधानका लनन्त्म्त १०० घन लभटयका २ वटा रयजिभ्वामय ट्याङ्की लनभािण 
तथा १८० एक घय एक धाया कामिक्रभ मस आलथिक वषिभा सम्ऩन्न गरयनेछ । 

• हार सम्भ भदाने गाउॉऩालरकाभा १८०० घयधयुीभा एक घय एक धाया कामिक्रभ सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

 

 

रन्त्ऺतवगि कामिक्रभ 

• भहहरा रन्त्ऺत कामिक्रभ भापि त २२५ भहहराहरुराइ लसराइ कटाइ सम्वरधी तालरभ 
सञ्चारन गरयएको छ ।३० जना भहहराहरुराई लडप्रोभा तहको लसराईकटाई तालरभ 
सञ्चारन गनुिका साथै ५० थान लसराई कटाई भेलसन लनसलु्क हवतयण गरयएको छ । 

• भहहराहरुको नेत्ततृ्व हवकास तथा प्रजनन स्वास्थ्म रैहङ्गक हहॊसा हवरुद्धका तालरभहरु सञ्चारन 
गरयएको छ । 



•  भैन फन्त्त्त फनाउने तालरभ, सर फनुाई तालरभ, भडुा फनाउने तालरभ, ब्महुटऩारिय तालरभ, 
धातकुा चयुा वनाउने तालरभ, टऩरय गास्ने जस्ता तालरभ द्वाया भहहरा आत्भलनबियका कामिहरु 
सञ्चारन गयीएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका द्वाया १७७ जना जेष्ठ नागरयकहरुराइ ब्रारकेट हवतयण गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका लबि यहेका जेष्ठनागरयकहरुराई वषिको कन्त्म्तभा एकऩटक घयभै ऩगेुय 
भधभेुह, उक्त यक्तचाऩ तथा स्वास्थ्म सम्वरधी ऩरयऺण गयी लनशलु्क औषलध हवतयणको प्रवरध 
गरयएको छ । 

• भहहनािायीको रागग सुयक्षऺत साभग्रीमुक्त गाउॉऩालरका घोषणा गरय प्रतेक विद्मारमभा 
अध्ममनयत छात्राहरुराई यनसुल्क सेनेटयी प्माड वितयण कामयक्रभराई यनयन्तयताको रागी 
िजेटको ब्मिस्था गरयएको छ । 

• यनयऩेऺ गरयविका येखाभुयन यहेका ७० घयधयुी दलरतहरुराई गाउॉऩालरकारे यनिुल्क आयन 
वितयण गयेको छ । 

• िारवििाह भुक्त गाउॉऩालरका घोषणा गरयएको छ । िारवििाह योक्नकारागी विलबन्न 
जनचतेनाभुरक कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 

• गाउॉऩालरकािाट अऩाङ्ग वऩयचमऩत्र वितयण गनय सुरुङ्कआत गरयएको छ । ग य घ िगयका 
अऩाङ्गहरुराई जजिस्तय उकास्नका रागी िाख्राऩारन तालरभ य यनसुल्क िाख्रा वितयण 
गरयएको छ। 

• भदाने गाउॉऩालरका िडा न ६ भा अऩाङ्ग बिन यनभायण गरयएको छ । 
• भदाने गाउॉऩालरका िाट जेष्ठनागरयक ऩरयचमऩत्र वितयण सुरु गरयएको छ । 

सस्कृलत सॊयऺण 

• धभि सस्कृलत सॊयऺण अरतयगत १५ वटा भन्त्रदयहरु लनभािण तथा न्त्जणोद्धाय सम्ऩन्न गयीएको 
छ । 

• भदाने गाउॉऩालरकाको ७ वटै वडाहरुभा ऩञ्चफेाजा खरयद गरय लनशलु्क रुऩभा ऩञ्चफेाजा 
हवतयण गरयएको छ । 

• प्रलतमोलगतात्भक कामिक्रभ वाट लतज लगत बैरो ऩञ्चवेाजा कामिक्रभ सञ्चारन गरय भौलरक 
सॊस्कृलत सॊयऺणका कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयएको छ । 

सडक लनभािण 

• भदाने गाउॉऩालरकावाट सवैबरदा टाढा यहेको  वडा न १ अग्रङु्गराई हवकासको भरुधायभा 
ल्माउनका लनन्त्म्त  ऩञ्चभी ऩोखयी अग्रङुपेदी सडकराई फहवुहषिम कामिक्रभ सञ्चारन गरय  
स्तयोन्नती तथा ग्राबेर कामि मस आलथिक वषिभा सम्ऩन्न गरयने छ ।  

• ऩकुोटदह लसभ सेतालबय ऩोखया लससेनी सडक स्तयोन्नती तथा ग्राबेलरङ्ग कामि बैयहेको छ ।  



• ऩकुोटदह दइुखोरी हऩऩरारुख भरालगयी सडक नमा ट्रमाक लनभािण गरय भरालगयीराई 
सवैबरदा छोटो दरुयभा ऩकुोटदह सम्भ जोडने कामि सम्ऩन्न बएको छ साथै म्मारऩोखयी ऩयु 
रयऩयेु भरालगयी ऩटौटी प्मठुान सकको स्तयोन्नलतको कामि सञ्चारन बैयहेको छ ।  

• आरुऩाटा फडाचौय वडाकामािरम योल्भा सडक फहवुहषिम ठेक्का भापि त  स्तयोन्नती तथा 
ग्राबेरको कामि आगाभी वषि सम्ऩन्न गरयने छ ।  

• म्मारऩोखयी रेखऩधेया ऩञ्चभीऩोखयी सडकराई ८ लभटय चौडा वनाउने कामि सम्ऩन्न गरयएको 
छ ।  

• ऩकुोटदह गौभखुीधाया रवाय सौताभाये वासडाडा ददऩकभाहव जयेुढुङ्गा सडकको वातावयन्त्णम 
प्रबाव भलु्माङ्कन गरय सडक लनभािण कामिराई अगाडी वढाएको छ । 

• भदाने ऩहचुभागि अरतयगत धकुोट देन्त्ख ऩकुोटदह सम्भको १४ हक लभ सडक स्तयोन्नती कामि 
बैयहेको छ ।  

• भदाने गाउॉऩारकाको हयेक टोर तथा फन्त्स्त सम्भ ऩगु्न १२५ हक लभ नमा सडक ट्रमाक 
ओऩन गरयएको छ । 

• प्मठुान नायीकोट हदैु भरालगयी ऩातरकटेयी फाॉझकटेयी जोडने नमा  सडक ट्रमाक ओऩन 
गयी प्मठुान गलु्भी य वाग्रङु्गराई जोडने नमा सडक लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको छ । 

ऩरु 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न १ अग्रङु्ग य प्मठुान न्त्जल्राको न्त्झभरुकघाट जोडने ऩरु सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

• भदाने गाऩा १ भा छहया दोलभल्राघाट झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न ५ भा दईुखोरी दोबान झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न ५ भा सलतगौडा झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको छ 
। 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न ५ भा लबयटायी घाट झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको 
छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न २ भा ढाल्नेका रुख लनऩाने झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

• लससेनी गीठे तथा भालरका गाउॉऩालरकाको भब ुिङ्गराई जोडने  झोरङु्गेऩरुको लनभािण कामि मस 
वषि सम्ऩन्न गरयनेछ । 

• भदाने गाउॉऩालरका िडा न ३ लससेनी देखख ऩुकोटदह सम्भजोडने ऩक्की ऩुर यनभायण कामय अगाडड 
िढाएको छ ।  

उजाि  



 भदाने गाउॉऩालरकाको ४००० हजाय घयधयुीभा केन्त्ररम हवद्धुलतकयण कामि सम्ऩन्न गरयएको 
छ । वाकी यहेका सम्ऩणुिघयहरुभा मस आलथिक वषिको वडादशै लबिभा हवद्धुत ऩमुािउने कामि 
सम्ऩन्न गरयने छ । 

 भदाने गाउॉऩालरका लबि यहेका सम्ऩणुि काठका ऩोरहरु हवस्थाऩन कामि अन्त्रतभ चयणभा 
ऩमुािइएको छ । 

 भदाने गाउॉऩालरका लनवासी २०७० घयधयुी नागरयकहरुराई लनसलु्क लभटय वक्स 
गाउॉऩालरकारे खरयद गरय हवतयण गरयएको छ । 

 भदाने गाउॉऩालरकाको भखु्म ब्माऩारयक केररहरुभा ४५ वटा न्त्स्ट्रट राईट जडानकामि सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

 भदाने गाउॉऩालरका लबियहेका २५० घयधयुी दलरत जनजालत हवऩन्न नागरयकराई २० वाटको 
सोराय लसस्टभ लनसलु्क हवतयण गरयएको छ । 

 भदाने गाउॉऩालरका लबियहेका ८०० घयधयुी दलरत जनजालत हवऩन्न नागरयकराई सधुारयएको 
चलु्हो लनसलु्क हवतयण गरयएको छ । 

  

बवन तथा सहयी हवकास 

• भदाने गाउॉऩालरकाको सम्ऩणुि वडा कामािरमहरु ऩक्की य सहुवधा सम्ऩन्न लनभािण गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा नॊ ४ म्मारऩोखयीभा गाउॉऩालरकास्तयीम सबाहर लनभािण सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा नॊ ६ ऩकुोटदहभा हाट वजाय लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका लबत्र यहेका ६८४ खयका छानो बएका सम्ऩुणय घयहरुराई यनिुल्क 
जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाइ खयको छानो भुक्त गाउॉऩालरका फनाइएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका िडा न ३ भा सारझण्डी ढोयऩाटन सडकको कायण विस्थावऩत बएका 
१७ घय ऩरयिायराईगाउॉऩालरकारे  जग्गा खरयद घय यनभायण गरय एकीकृत फजस्त यनभायण 
कामय सम्ऩन्न गरयएको छ ।   

 सिचाई 

 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न ७ गैयाखयकभा नमा कुरो लसॊचाइ लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको 
छ 

• भदाने गाउॉऩालरका वडा न ३ लससेनीभा चाका वामटायी लसचाइ मोजना लनभािण कामि सम्ऩन्न 
गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरकाको हवलबन्न ऺेिभा करयव २५० हेक्टय जलभनभा सीचाई सहुवधा उऩरब्ध 
गयाइएको छ । 



सञ्चाय टेलरपोन 

• भदाने गाउॉऩालरकाभा नेऩार टेलरकभको ऩहचु सवैस्थानभा ऩगेुको छ । 

वन वातावयण य हवऩत ब्मवस्थाऩन 

• भदाने गाउॉऩालरका लबि यहेका साभदुाहमक फन सॊयऺणका हवलबन्न कामिक्रभहरु सञ्चारन 
गरयएको छ । 

• जराधाय सॊयऺण तथा वाढी ऩहहयो लनमरिणको रागी गाउॉऩालरका वाट आफश्मक सॊख्माभा 
तायजारी हवतयण गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरकाको साविजलनक स्थरहरुभा पोहोयभैरा ब्मवस्थाऩनका र रागी १५० थान 
डस्टहवन हवतयण गरयएको छ । 

• प्राकृलतक हवऩदभा आऩतकालरन वसोवासको रागी ३ वटा साभदुाहमक बवन लनभािण कामि 
सम्ऩन्न गरयएको छ । 

• हवश्वव्माहऩ भहाभायीको रुऩभा  पैलरएको कोलबड १९ कोयोना बाइयसवाट नागरयकको 
सयुऺाको रागी गाउऩालरका वाट सम्ऩणुि सॊमरि ऩरयचारन गरय हवलबन्न कामिहरु गरयएको छ 
। 

• भदाने गाउॉऩारका लबि यहेका कोलबड-१९ कोयोनाको कायण असॊङ्गदठत ऺेिभा कामियत 
श्रलभक वगि तथा असहाम वगि राइ ऩयेको असय भध्मनजय गदै असॊङ्गदठत ऺेिभा कामियत 
२१४४ घय ऩरयवायका ९०४६ सदस्मराई  दईु चयणभा रु ४८ राख रुऩैमाको याहत 
हवतयण कामि सम्ऩन्न गरयएको छ । 

•  स्िास््म सम्िजन्ध कुनऩैनी सभस्मा स्थानीम स्िास््म सॊस्थाभा हर हुन नसक्ने देखखएभा 
तत्कार सम्िजन्धत अस्ऩतारभा यनसलु्क रुऩभा ऩमुायउने ब्मिस्था गरयएको छ । 

• गाउॉऩालरका िाट आिश्मक भात्राभा याहत साभग्री  , सेयनटाइजय, PPE, भास्क, थभयर गन 
औषगधको ब्मिस्था गरयएको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरकारे भदाने गाउॉऩालरका िाहहयका भदाने गाउॉऩालरका सम्भ हहडदै िा 
गाडीभा आएका विलबन्न जजल्राका १६३ जना श्रभीकहरुराइ उद्धाय गरय खाने िस्ने य 
सम्िजन्धत  स्थान सम्भ गाडड रयजबय गरय ऩुमायहदने कामय गयेको छ । 

• भदाने गाउॉऩालरका लबत्र २६ िटा क्िायेन्टाइनस्थर यनभायण गरय ३०० िटा िेडहरु यनभायण 
गरयएको छ । 

• बायतभा योजगायीको लसरलसराभा यहेका य कोलबड-१९ कोयोनाको कायण नेऩार पकेका 
२७६ नागरयकहरुराई बफलबन्न नाकाहरुिाट उद्धाय गरय ल्माउने य उयनहरुको 
क्िायेन्टाइनभा िस्दाको खाना िास सम्ऩुणय खचय गाउॉऩालरकारे ब्महोयेको छ । 

• देि लबत्र विलबन्न सहयभा यहेका ५० जना नागरयकहरुराई उद्धाय गरय ल्माउने य 
उयनहरुको क्िायेन्टाइनभा िस्दाको खाना िास सम्ऩुणय खचय गाउॉऩालरकारे ब्महोयेको छ । 



• भदाने गाउॉऩालरका लबत्र ५३ जना नागरयकको PCR VTM  ऩरयऺण तथा ३०० जना  RDT TEST 
गरयएको छ । 
राजश्व पररचालन 

 नागरयकहरुराई कुनै प्रकायका कयका बायहरु थोऩरयएका छैनन । 

 याजश्ि ऩरयचारनको दामया िढाई आन्तरयक आम्दानी फदृ्गध गने प्रमास गरयएको 
छ । 

हवन्त्त्तमभ जीन्त्खभ रमलुनकयण 

 भदाने गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि ०७४/०७५ भा यहेको वेरुज ु ८९१५९२५ राई 
८३९१७१६ पछौट गरय फाकी ५२४२०९ यहेको यकभ य आ व २०७५/०७६ को 
रेखाऩयीऺणको प्रायन्त्म्बक प्रलतवेदन आएको ३४१३८०२ गरय जम्भा ३९३८०११ रुऩैमा 
राई  पछौट गने ब्मवस्था गरयनेछ । 

सम्ऩादन गयेका कामिहरुको प्रचाय प्रसाय  

• काभ आपै वोल्छ भारमताभा यहेय हाभी काभ गरययहेका छौ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dfggLo ;b:ox?, 

cj d dbfg] ufpFkflnsfsf]  cfly{s jif{sf]  @)&&÷)&* sf] lglt tyf sfo{qmd o; ul/dfdo ;efdf ;dIf 

k|:t't ug{ rfxfG5' . 

!=cfly{s ljsf; 

-s_ s[liftyf l;+rfO{  

æu/f} Aoj;flos s[lif 

o;}jf6 x'G5 dbfg]sf] ;Df[l4Æ 



 

 s[lif tyf kz'sf] cfw'lglss/0f / Joj;flos/0f u/L s[lifsf] pTkfbsTj j[4L dfkm{t ul/jL 36fpg / 

s[ifsx?sf] cfo:t/df j[4L ug{, /fli6«o tyf cGt//fli6«o u}/;/sf/L ;+:yf ;+usf] ;xsfo{df 

jfv|fljsf; tyf s[lif ljsf; sfo{qmdx? ;+~rfng ul/g]5 . 

 s[ifs ;fem]bf/L sf]le8 !( s[lif tyf k;' ljsf; sfo{qmd ;Grfng ul/g] 5 . 

 /fli6o tyf :yflgo dxTjsf vfB tyf kf]if0f ;'/Ifdf 6]jf k'Øfpg] jfln a:t'sf] ;fgf Aoj;fO{s s[lif 

pTkfbg s]Gb| :yfkgf ul/g]5 . 

  s[lif pkhx?sf] ;+/If0f d"No lgwf{/0f u/L s[ifsn] cfˆgf] pTkfbgsf] plrt d"No / jhf/ kx"Fr kfpg] 

;'lglZrt ug{ dbfg] ufFpkflnsfn] ;xsf/L dfkm{t vl/b u/]sf] ufl8jf6 ;fdfg k7fpg s[lif ;+sng 

s]Gbsf] ;Grfng ul/g]5 . 

 ;fd"lxs ?kdf s[lif Joj;fodf ;+nUg x'g] s[ifsx?nfO{ Plss[t ?kdf k|fljlws ;xof]u pknJw 

u/fO{g]5 . 

 s[lifdf cfwfl/t ;xsf/Lk;n ;Grfng ug{ k|f]T;fxg ul/g]5 . 

 “Ps 3/ Ps s/];fjf/L“sfo{s|d ;~rfng u/L t/sf/L pTkfbgdfcfTdlge{/ jgfOg]5 . 

 ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf sl/j #))) 3/ kl/jf/nfO{ ;d'xsf] lhDd]jf/Ldf /xg] u/L pGgt hftsf 

af]sf tyf afv|f cg'bfg pknJw u/fO{g]5 . 

 dn,jLp, s[lifcf}hf/ tyf l;+rfO{, 6]\ofS6/, ;jf/L ;fwgPj+ cfw'lgs k|ljlw vl/bdf cg'bfg /sd 

pknAw u/fOg] 5 . 

 s[lif Joj;fonfO{ k|f]T;fxg ug{ pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfgsf] Aoj:yf u/L s[lif pTkfbgnfO{ jhf/ 

;Dd  k'Øfpg cg'bfg pknAw u/fOg]5 . 

-v_ pBf]u tyf jfl0fHo 

 :yfgLo >d, ;Lk / Ifdtfdf cfwfl/t cf/g, l;nfO{ s6fO{, 8f]sf], 8fnf] cflb h:tf k/Dk/fut 

k]zfx?nfO{ cfw'lglss/0f u/L Joj;flos agfOg] 5  . 

 j}b]lzs /f]huf/df /x]sf o'jfx?nfO{ s[lif tyf kz'kfngsf]  If]qdf nufgLsf] nflu k|f]T;fxg ul/g]5 . 

 s[lif pkhsf k|zf]wg s]Gb|x? :yfkgf ul/g]5, k|zf]lwt pkef]Uo ;fdu|Lx?sf] ahf/Ls/0f ug{ cfjZos 

kxn ul/g]5 .  

 kmnkm'n b;s cGt/ut lj?jf /f]k0f cleofg ;Grfng ul/g] 5 . 

 dbfg] ufFpkflnsfdf ufFp o'jf ljsf; ;ldlt u7g ul/ o'jfx?sf] pGglt / k|ultsf] nflu sfd ug]{ 

jftfj/0f tof/ ul/g]5 .  

 

-u_ ko{6g ljsf; 

 ufFpkflnsf If]qleq /x]sf P]ltxfl;s, wfld{s, ;f:s[lts / k|fs[lts  If]qx?sf] klxrfg, ljsf;, 

;+/If0f / k|rf/ k|;f/ dfkm{t o; If]qnfO{ dxTjk"0f{ ko{6lso If]qsf] ?kdf ljsf; ul/g]5 . 

 ufpFkflnsf leqsf nf]s ;+:s[ltx? ;/foF, ;f]/7L, e}nf], k~r]jfhf, nf]s ehg, em\ofp/] efsfcflbsf] 

;+/If0f / ljsf; ul/g] 5 . 

 xf]d:6] ko{6g ;Grfngsf] nfludbfg] ufFpkflnsf j8f g+=@ sf] xf]Njfu+df  ;DefJotf cWoog ul/g]5 . 

 ko{6g u'?of]hgf lgdf{0f u/L s+s]b]p/fnL, 6f]k|], ;O/]n]s, dbfg] dflnsf, P]ltxfl;sk'sf]{6 sf]6, c:s'gf, 

ltv]r'nL tyf dxTjk"0f{ d7dlGb/, kf6Lkf}jfx?sf] ;+/If0f / ljsf; ug{sf lglDtufFpkflnsf :tl/o 

ko{6g ljsf; ;ldlt u7g ul/g]5 . 



@= ;fdflhs ljsf; 

-s_ lzIff tyf ;~rf/  

 lzIf0f ;+:yfx?sf] z}lIfs u'0f:t/ j[l4 tyf c+u|]hL ljifosf] k7g kf7g ;'wf/ ug{sf] nflu ufFpkflnsf 

If]qleqsf ;j} ljBfnosf k|wfgWofksx?sf] :j3f]if0ff sfo{qmdnfO{ Aojl:yt u/L cufl8 j9fO{g]5 .   

 ljBfnox?sf] ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/  ul/g]5 .  

 lzIffsf] u'0f:t/ ;'wf/ / cu|]hL ljifosf] k7g kf7gsf] nflu tflnd tyf ;'qsf] cfwf/df k|lt b/jGbL 

cg'bfg lbg] Joj:yf ldnfO{g] 5 . 

 ljkGg tyf c;xfo ljBfyL{x?sf] nflu 5fqj[lQsf] Joj:yf / kfng kf]if0fdf ;xof]u ul/g]5 . ;fy} 

ljBfno lzIffnfO{ ?lrs/ / cfsif{s jgfpg ljkGg kl/jf/sf ljBfyL{nfO{ 8«]; pknJw u/fpg] ul/ 

sfo{ljlw lgdf{0f u/L nfu' ul/g]5 . 

 lbjf vfhfnfO{ Joj:yfkg ug{ :yfgLo ;/sf/sf] 5'6} gLlt tof/ u/L k|efjsf/L sfof{Gjo ul/g]5 . 

 lzIff kx'Fr jflx/ /x]sf jfnaflnsfsf] lzIffdf kx'Fr ;'lglZrt ul/g]5 . 

 :yfgLo txsf] lzIff gLlt tof/ ul/g]5 . 

 lg/If/tf pGd"ngsf nflu cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

 ljBfnotxdf sDKo'6/ lZfIffnfO{ lj:tf/ ul/g]5 .  

 afnljsf; sIffnfO{ Jojl:yt / cfsif{s jgfpg k|To]s ljBfnox?df ;'ljwf ;DkGg jfnd}lq sIff 

:yfkgf ul/g]5 .  

 pRr lzIffsf] kx'r lj:tf/ ug{ 5f]/L a'xf/L z}lIfs 5fqj[tL sfo{qmdnfO{ lg/Gqtf lbO{g] 5 . 

-v_ :jf:Yo, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

 Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd ;+rfng u/L  3/kl/jf/df ;'/lIft vfg]kfgLsf] Joj:yf ul/g]5 . 

  vfg]kfgLsf] u'0f:t/Lotf hfFr ug{sf nflu vfg]kfgL cfof]hgfx?df z'4Ls/0f KnfG6sf] Joj:yf 

ul/g]5 . 

 dlxgfjf/L :jR5tf cleofg ;+rfng ug]{ tyf k|To]s ljBfno tyf ;fj{hlgs sfof{nox?df ;]g]6/L 

Kof8 l8:kf]hnsf] -OlG;g]6/_ Joj:yf ul/g]5 . 

 cfwf/e"t / dWod :t/Lo :jf:Yo ;]jfk|To]s j8fx?df pknAw x'g] u/L ;+:yfut ;'wf/ / hgzlQm 

Joj:yfkg ul/g]5 . blnt, cNk;+Vos tyf lakGg ;d'bfosf gful/snfO{ lglZrt dfkb08sf 

cfwf/df hl6n k|s[ltsf /f]ux?sf] pkrf/sf nflu lglZrt /sd ;xof]u :j?k pknJw u/fO{g]5 . 

 dbfg] ufFpkflnsf j8f g+=^ k'sf]{6bxdf !% ;}ofsf] c:ktfn lgdf{0f ul/g]5 . 

 k|To]s :jf:Yo rf}sLdf aly{Ë ;]G6/ :yfkgf / ;]jfu|fxLn] k|fKt ug]{ ;'ljwf lj:tf/ ul/g] 5 .  

 dbfg] ufFpkflnsf j8f g+=!df PDa'n]G; ;'ljwf pknAw u/fOg] 5 .  

 lglZrt ;dofjlwdf 3'DtL :jf:Yolzlj/ cfof]hgf u/L ;a} gful/ssf] :jf:Yo kl/If0fsf] Aoj:yf 

ldnfOg]5 . o;nfO{ jflif{s kfqf]df g} pNn]v x'g] u/L ;'lglZrtfk|bfg ul/g]5 . 

 dft[ tyf gjlz;' sfo{qmd cGt/ut cfdf ;'/Iff, ue{jtL pTk|]/0ff ;]jf, Gofgf] emf]nf / lgz'Ns 

ue{ktg ;]jf ;Grfng ul/g] 5 . 

 ljBfno :jf:Yof lzIff, cfdf ;d'x tyf :yflgo :jf:Yosf nflu ;fdflhs Aojxf/ kl/jt{g sfo{qmd 

;Grfng ul/g] 5 . 

 :jf:Yo kf]]if0fjf/] hgr]tgf hfu[t x'g] sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 . 

 sf]le8–!( ;DjlGw hgr]tgf d'ns sfo{qmd ;Grfng ul/g] 5 . 

 sf]le8–!( /f]syfd tyf pkrf/sf] nflu @% z}ofsf] cfO{;f]n];g jf8{ lgdf{0f ul/g] 5 . 

 sf]le8–!( k|efljtsf] nflu ljz]if Kofs]h ;lxtsf] /fxt sfo{qmd ;Grfng ul/g] 5 . 

 sf]le8–!( ;DalGw ;Dk"0f{ :jf:Yo ;fdfu|Lsf] ljz]if Aoj:yf ul/g] 5 . 



 sf]le8–!( sf] kl/If0fsf] bfo/f lj:tf/ ug{ ljz]if sfo{qmd ;Grfng ul/g] 5 . 

 Sjf/]G6fO{nfO{ yk Aojl:yt ul/g] 5 . 

 sf]le8–!( sf] ;+qmd0f ;+u} km|G6nfO{gdf sfd ug]{ sd{rf/LnfO{ ljz]if k|f]T;fxgsf] Aojl:yt ul/g] 5 . 

 sf]le8–!( sf] ;+qmd0f d'St ufFpkflnsf agfpg s'g} s;/ jfFsL /flvg] 5}g . 

 vfg]kfgLsf d'xfgx?sf] ;+/If0f ug]{, hf]lvdddf /x]sf vfg]kfgLd'xfgsf] ;+/If0fsf 

nfluTo:tfvfg]kfgLd'xfgsf] nfut ;+sng ug]{, ;f] sf] j/k/ j[Iff/f]k0f ug{sf] nflujh]6 pknJw 

u/fO{g]5 . 

 blnt jl:t s]lG›t vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ sfo{nfO{ k|fyfldstf lbO{g]5 . 

 blnt ju{sf] cfly{s / ;fdflhs ;zlQms/0fsf] nflu ufpFkflnsfaf6 ah]6 ljlgof]hg u/L 7f]; 

of]hgf agfO sfof{Gjog ul/g]5 . 

 ufFpkflnsf :t/Lo blnt ljsf; ;dGjo ;ldlt lgdf0f{ ul/g]5 . 

 blnt ju{x?n] ub}{ cfPsf] k/Dk/fut lgjf{xd'vL k]zf Joj;fox?nfO{ cfw'lgsLs/0f, Joj;foLs/0f, 

ofGqLs/0f u/L /f]huf/L l;h{gf ul/g]5 . 

 hf]lvd / hL0f{ cj:yfdf /x]sf blnt a:tLx?nfO{ gd"gf a:tL agfpg] of]hgfdf ;dfj]z ul/g]5 . 

 blnt;+u hgk|ltlglw sfo{qmd cleofg ;+rfng ul/g]5 . 

 ;j} k|sf/sf lje]bd'Qm jf8{ x'b} kflnsf 3f]if0ff cleofg ;+rfng ul/g]5 . 

 ef]het]/ ;d]tsf ;fj{hlgs :yfgx?df hftLo lje]b emlNsg] s'g} klg k|sf/sf] af]nL Jojxf/dfly 

k"0f{ ?kdf /f]s nufpg] . 

#= k"af{wf/ ljsf; 

eag M cfjf; M ;8s M k'n M phf{ M l;rfO{ M ;Grf/  

 k"jf{wf/ ljsf;sf] nflu of]hgf j}+s lgdf{0f u/L k|fyfldstfsf cfwf/df k"jf{wf/ ljsf;sf of]hgfx? 

5gf]6 ul/g]5 . k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmdnfO{ ;+3 :tl/o, k|b]z :tl/o / :yfgLo tx :t/Lo u/L 

ljefhg ul/g]5 . 

 u|fld0f If]qsf uf]/]6f], 3f]8]6f] af6f]x?sf] :t/f]Gglt ul/g] 5 .   

 ufpFkflnsfdf  a; kfs{ lgdf{0fsf] nflukxn ul/g] 5 . 

 ufpFkflnsfsf] Plss[t ljsf;sf] nflu u'?of]hgf tof/ ul/g] 5 .   

 cfufdL jif{ leq k|To]s 3/w'/Ldf ljB't ;]jf k'¥ofO{g] 5 .  

 ;'wfl/Psf] r'nf] k|a4{g ul/ w'Fjfd'Qm / pHofnf] 3/ sfo{qmd sfof{Gjog ul/g]5 . 

 l;;]{gL—k'sf]{6bx, dnflu/L—+u—;}/], / f]Ndf—k k'sf]{6bx, cUn'f6flhld/] df]6/jf6f] :t/f]Gglt ul/g]5 .  

 j}slNksphf{ k|jw{g s]Gb|sf] ;fem]bfl/df cfj:os 7fFpdf ;8s jlQsf] Joj:yf ul/g] 5 . 

 e'sDk k|lt/f]wL 3/ lgdf{0fnfO{ k|f]T;fxg ul/g] 5 .  

 3/ljxLg, ljkGg tyf e"ldxLgx?sf] nflu cfjf; ;'ljwf sfo{s|d ;Grfng ul/g]5 . 

 ufFpKfflnsfsf] k|zf;Lso ejg tyf ;efxn lgdf{0f ul/g]5 . 

 cltly cfjf; u[x lgdf{0f k|lqmof cuf8L a8fO{g] 5 . 

 cJojl:yt j;f]jf;, ;'s'Djf;L tyf 3/ ljlxgx?sf] klxrfg u/L clt ljkGgnfO{ cfjf;sf] Joj:yf 

ul/g]5 .  

 ;'wf/ ul/Psf 3/sf] tYofª\s ;+sng ug]{ / kflnsfsfn] gDal/Ë ul/g]5 .  

 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdnfO{ yk Aojl:yt / kf/blz{ jgfO{g] 5 . 

 gofF l;+rfO{ of]Uo hldgsf] klxrfg u/L of]hgf lgdf{0f ul/g]5 .  



 pknAw l;+rfO{ ;'ljwf ePsf of]hgfsf] dd{t ;Def/ tyf lj:tf/ ul/g]5 . 

 

$= jg, aftfj/0f tyfljkb\ Aoj:yfkg 

 dbfg] If]q j/k/ kfOg] dxTjk"0f{ h8Lj'6Lsf]tYofª\s ;+sng u/L ltgsf] ;+/If0f, pTkfbg, k|zf]wg / 

ahf/Ls/0f u/L cfDbfgL a9fpgsf] nflu jg:klt pBfgsf] :yfkgf ul/g]5 . 

 jgk}bfjf/df cfwfl/t pBf]u ;~rfngnfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 . 

 ;fd'bflos jgaf6 hgtfsf] cfo:t/ a9fpg  pGgthftsf 3fF;, h8La'6L tyfkmnkm"n v]tL ug{ 

k|f]T;flxt ul/g] 5 . 

 e"Ifo / klx/f]sf] hf]lvddf /x]sf j:tLx?sf] tYofª\s ;+sng u/L To;sf] Joj:yfkgsf] nfluljz]if 

sfo{qmdnfu" ul/g] 5 . 

 cfufdL jif{“3/ Ps kmnkm'n lj?jf kFfrÆ /f]Kg] sfo{qmdnfO{ cleofgsf] ?kdf j9fO{g]5 . 

 ef}uf]lns :yLltsf] cWog ul/ hf]lvd o'Qm e"efudf a:tL lasf;df /f]s nufpg] hf]lvddf /x]sf   

a:tLntfO{ :yfgfgt/0f ul/ Plss[t gd'gf a:tL ljsf; ul/g] 5 . 

 e"Ifo cflb /f]Sgsf] nflu glb lsgf/fdf af;F /f]Kg] / k|zf]wg sfo{nfO{ canDag ul/g] 5 . 

 lgdf{0f eO{ ;s]sf ;8sdf Ps ;fO{8df cd[;f] / csf]{ tkm{ k'nsf la?jf /f]Kg] sfo{nfO{ clgjfo{ ul/g] 

5 . 

%= jfnjflnsf, o'jf, j[4÷j[4f ckf+u nlIft sfo{qmd 

 cfufdL @ jif{ leqjfn d}qL :yfgLo ;f;gsf dfk808 k'/f u/Ljfn d}qL :yflgo ;f;gnfu' ul/g] 5 .  

 ufpFkflnsf If]qleq /x]sf dfgj ;+zfwgsf] nut tof/ u/L qmdzMcWofjlws ul/g]5 . 

 Joj;fo tyf pBd ug{ rfxg] o'jfx?nfO{ ;x'lnot C0fsf] Joj:yf ul/g]5 .  

 k"jf{wf/ lgdf{0fsf sfddf :yfgLo o'jfx?nfO{ k|fyldstf lbOg]5 . 

 ul/j 3/ kl/jf/ klxrfg tyf kl/ro kq ljt/0f sfo{ z'? ul/g] 5 .   

 Ho]i7 gful/s, cltljkGg / c;xfox?sf] lgMz'Ns :jf:Yo k/LIf0fsf] Joj:yf ul/g] 5 .  

 dlxnf lx+;f, afnljjfx, ax'ljjfx, hftLo 5'jf5'th:tf u}/sfg'gLsfo{ lgoGq0f u/L ;dtfd"ns ;dfh 

lgdf{0fdf hf]8 lbO{g] 5 . 

 alleGg lgsfotyf ;+:yfx?;+u ;dGjo u/L Aoj;flos tyf l;k ljsf;sf tflndx? h:t} s_ hg/n 

d]sflgS; v_ ljB't h8fg u_ knlDjª 3_ dlxnftyfk'?if s]z >[ª\uf/  ª_ l;nfO{ s6fO{ r_ 

On]S6«lgS; dd{t 5_ Joj;flos s[lif h_ kfs lzIff nufotsf sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 . 

^= ljlQo Aoj:yfkg, ;'zf;g tyf kf/blz{tf 

 ufpFkflnsfsf] cfo Aookf/bzL{ tyf ;]jfnfO{ l56f]5l/tf] agfOg] 5, ;j} cfly{s sf/f]jf/x? j}+lsª\u 

k|0ffnL dfkm{t ul/g]5 . 

 ljsf;sf] /fli6«o cfsf+IffnfO{ Wofgdf/fvL rfn' cfly{s jif{ leq cfjlws of]hgf / dWojlw vr{ 

;+/rgf tof/ ul/g]5 . 

 ;efjf6 kfl/t of]hgfx?sf] sfo{tflnsf lgdf{0f u/L sfof{Gjog ul/g]5 . 

 ufpFkflnsfsf] nIo k|fKtLdf s]lGb|t /xg hgk|ltlglw / sd{rf/Lsf] ljrdf lg/Gt/ cGt/s[of ul/g]5 . 

 sd{rf/Lsf] Ifdtf lasf;sf nfuL sfo{;Dkfbg ;+u ;DjlGwt tflndsf] cfof]hgf ul/g]5 . 

 gful/s ;xfotf sIfsfnfuL hgzlQm Joa:yfkg u/L k|efasf/L 9+un] ;+rfng ul/g]5 . 

 ufFpKfflnsf cGt{utsf ;a} sfof{nox?nfO{ ;'lawfo'Qm / ;]jfu|flx d}qL agfOg] 5 . 



 Goflos ;ldltaf6 x'g] Gofo ;DkfbgnfO{ k|efasf/L agfpg sfg'gL ;Nnfxsf/, sd{rf/L tyf Ohnfz 

nufotsf ef}lts ;+/rgfsf] Joj:yf ul/g]5 . 

 ljsf; lgdf{0f sfo{df ;dod} sfd / tTsfn} e'QmfgLsf] gLlt lnOg] 5 . 

 e|i6frf/ lj?4 z"Gozxglzntfsf] dfGotf/ ;bfrf/ k4ltsf] k|j4{g ul/g] 5 . 

 k;nx?dfclgjfo{ d"No ;"rL /fVg' kg]{ Joj:yf u/L d"No / u'0f:t/sf] lgoldtcg'udg ul/g] 5 . 

 cGo l5d]sLufpFkflnsf / gu/kflnsfx?;Fu ;'dw'/ ;DaGwsfod u/L ljsf; ;fem]bf/Lsf] /0fgLlt 

cjnDag ul/g] 5 .  

 ;|f]t ;fwgx?sf] clwstd kl/rfng u/L ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo a[l4df ljz]if hf]8 lbO{g] 5 . 

 ;dod} sfd ;DkGg ug]{ pkef]Stf ;ldltnfO{ k'/:s[t / sfddf nfk{jfxL ug]{  pkef]Stf ;ldltnfO 

bl08t ug]{ gLltcjnDjg ul/g]5 . 

 pTs[i6 sfo{ ug]{ sd{rf/Lx?nfO{ k'/:s[t ug]{ gLlt cjnDjg ul/g]5 . 

 ufFpkflnsfsf] cfGt/Ls ;|f]t a[l4 ug{ s/sf] bfo/f a9fO{g] 5 . 

 ufFpkflnsfsf] a]?h' km5«of}6 u/L z'Go j]?h' o'Qm ufFpkflnsf agfO{g] 5 . 

 ;d[4 dbfg], ;'vLdbfg] xfdL ;j}sf] rfxgf xf] . xfdL o; rfxgfnfO{ ;fsf/ kfg{ ufFpkflnsf kl/jf/, 

/fhg}lts bn,:yfgLohg;d'bfo, j'4LhLjL ;dfh;]jL, gful/s ;dfh, Joj;flos If]q, ;xsf/L If]q, 

u}x|;/sf/L If]q, lzIfsljBfyL{, ;'/Ifflgsfo, pkef]Qmf ;ldlt, cfdf ;d'xx? cflb ;j}sf] ;xof]u, 

;xsfo{ / ;xeflutfsf] dxTjk"0f{ e"ldsfsf] ck]Iff /fv]sf] 5' .  

 

                        **wGojfb** 

 
 
 
 

 

 

 


