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चरानी नम्फय -:

दङ्टई शव्द
नेऩारको कङ्चयफ- कङ्चयफ भध्मे बागभा ऩने

तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा अन्म

ऩहाडी ङ्ञजल्राहरु जस्तै प्राकृङ्झतक तथा भानि सृङ्ञजत

प्रकोऩहरुका कायण उच्च जोङ्ञखभभा यहेको छ । ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका भादी य सेती नदी तथा अन्तय ङ्ञजल्रा सी भा ऺेत्र बएय िहने कारी
गण्डकी‚ ङ्झत्रशङ्टरी य भस्मावषदी नदीहरुका भङ्ट्म जराधाय ऺेत्रको रुऩभा यहेकारे फाढी‚ ऩङ्जहयोजस्ता जरजन्म प्रकोऩहरु ‚ अव्मिङ्ञस्थत
ऩूिावधाय ङ्जिकास

तथा फसोिासका कायण आगरागी‚ फाढी ऩङ्जहयो जस्ता

प्रकोऩहरुफाट ङ्ञजल्रािासी हरुरे ङ्जिऩदको अिस्था झेल्न

ऩङ्चययहेको अिस्था छ । कङ्टनै ऩङ्झन िेरा ङ्जिऩद् आई ऩछव बङ्ङे तथ्मराई ध्मानभा याखी ङ्जिऩद् आउनङ्ट ऩू िव नै आिश्मक स्रोत साधनको
व्मिस्थासङ्जहत तमायी हारतभा फस्न य ङ्जिऩद्को सभमभा खोज तथा उद्दाय गयी आऩतकारीन याहत सहमोग एिॊ सङ्टयऺा प्रदान गनव
भागवदशवक दस्तािेजको रुऩभा यहने ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना २०७८ राई ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत ‚
तनहङ्टॉरे ऩङ्चयभाङ्ञजत
व य अध्मािङ्झधक रुऩभा प्रकाशन गनव रागेकोभा खङ्टसी रागेको छ ।
प्रकोऩ सृङ्ञजत जोङ्ञखभको न्मूनीकयणराई ङ्छदगो ङ्जिकासको अङ्झबङ्ङ अिधायणाको रुऩभा ङ्झरइएको छ । बौङ्झतक ऩूिावधाय ङ्जिकास
तथा ङ्झनभावण ऩू िव नै जोङ्ञखभको नक्साङ्कन गयी दे खा ऩये का जोङ्ञखभहरुको न्मूनी कयण तथा अल्ऩी कयण गये य भात्र ङ्जिकास आमोजनाहरु
सञ्चारन गयी ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनराई ङ्जिकास कामवभा भूरप्रिाहीकयण गदाव भात्र ङ्छदगो ङ्जिकासको रक्ष्म हाङ्झसर हङ्टने तथ्म ङ्झनङ्जिि
व ाद छ
। नेऩारको सॊ ङ्जिधान २०७२ रे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनराई सङ्घी म‚ प्रदे श तथा स्थानीम गयी तीन िटै सयकायहरुको साझा अङ्झधकायको
सूचीभा याखेको छ ।

जोङ्ञखभ न्मूनी कयण य ङ्जिऩद्

प्रङ्झतकामव ङ्झफच ऩायस्ऩङ्चयक सम्ि न्ध हङ्टन्छ । जोङ्ञखभराई जङ्झत न्मूनी कयण गनव

सङ्जकमो उङ्झत नै जनधनको ऺङ्झतभा कभी आई ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव सयर य सहज हङ्टन जान्छ । अत् ङ्ञजल्राका स्थानीम सयकायहरुरे आआफ्ना ऺेत्रभा स्थानीम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन मोजनाहरुको तजङ्टभ
व ा गयी कामावन्िमनभा ल्माउनङ्ट अऩङ्चयहामव छ ।
अन्त्मभा‚ प्रस्तङ्टत मोजनाराई ऩङ्चयभाजवन तथा अध्मािङ्झधक गने कामवभा सायबूत सल्राह य सङ्टझाि ङ्छदनङ्ट हङ्टने प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबाका
भाननीम सदस्मज्मूहरु ‚ गण्डकी प्रदे श सबाका भाननीम सदस्मज्मूहरु ‚ ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टखज्मू ‚ उऩ-प्रभङ्टखज्मू रगामत
सदस्मज्मूहरु‚ नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टखज्मूहरु तथा गाॉउऩाङ्झरकाका अध्मऺज्मूहरु प्रङ्झत हाङ्छदवक आबाय प्रकट गदवछङ्ट ।

मसै गयी आिश्मक

सूचना तथा तथ्मा ङ्कहरु उऩरव्ध गयाई सहमोग गनङ्टव हङ्टने स्थानीम तहहरु ‚ ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु तथा सयकायी कामावरमहरु ‚
गैय सयकायी सॊ घ /सॊ स्थाहरु तथा प्रस्तङ्टत मोजनाराई ऩङ्टस्तकाकाय को रुऩभा छऩाउन आङ्झथक
व सहमोग गने

ङ्ञजल्रा अगङ्टिा सहमोगी

ङ्झनकाम नेऩार ये डक्रश सोसाइटी तनहङ्टॉ शाखा य सम्ऩा दनभा अहोयात्र खङ्जटएका सहामक प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झध कायी रगामत सम्ऩा दक
टोरी तथा सहमोगी कभवचायीहरु भा हाङ्छदवक धन्मिाद व्मि गदवछङ्ट । प्रबािकायी ढङ्गफाट प्रस्तङ्टत मोजना कामावन्िमन हङ्टने नै छ बङ्ङेभा
ऩङ्झन ङ्जिश्वस्त यहेकोछङ्ट ।धन्मिाद
सागय आचामव
प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी

g

ऩङ्चयच्छे द १
ङ्ञजल्राको सङ्ञषऺद्ऱ ऩङ्चयचम
१.१. तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राको सङ्ञषऺद्ऱ ऩङ्चयचम
सङ्जङ्घम नेऩारको गण्डकी प्रदे शभा अिङ्ञस्थत तनहङ्टॉ प्रकृङ्झत, सभ्मता, यहनसहन य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधतारे सम्ऩङ्ङ भनोयभ
ऐङ्झतहाङ्झसक ऩहाडी ङ्ञजल्रा हो । ङ्जिङ्जिध जातजाङ्झत बेषबूषारे बङ्चयऩूण व फहङ्टर साभाङ्ञजक ऩङ्चयिेश ‚ ऐङ्झतहाङ्झसक कोट,
दयफाय, भङ्ञन्दयहरु‚ गङ्टपा, ऋङ्जष भङ्टङ्झनहरुका तऩोकेन्रहरु रगामतका भहत्िऩू णव ईभायतहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ‚ त्मसै गयी
नेऩारी साङ्जहङ्ञत्मक आकाशका उज्िर नऺत्रका रुऩभा यहे का िन्दनीम भहाऩङ्टरुष आङ्छदकङ्जि बानङ्टबि आचामवको
जन्भबूङ्झभ य कभवबङ्झू भ, भहङ्जष व ऩयाशयको तऩोबूङ्झभ तथा भहाबायतका यचङ्जमता भहङ्जष व िेदव्मासको जन्भबूङ्झभ य
कभवबङ्झू भका रुऩभा सभेत मस ङ्ञजल्रा ङ्ञचयऩङ्चयङ्ञचत यङ्जह आएको छ । ऐङ्झतहाङ्झसक गाथा य गङ्चयभाभम इङ्झतहास
फोकेको मो ङ्ञजल्राको नाभकयण सम्फन्धभा ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायका धायणा यहे ताऩङ्झन ऩयाऩङ्टिक
व ारदे ङ्ञख चङ्झर आएका
ङ्झनम्न ङ्जकम्फदन्तीहरुराई प्रभङ्टख रुऩभा ङ्झरइन्छ ।
१. तत्कारीन तनहङ्टॉ याज्मको याजधानी तनहङ्टॉसयङ्ट आसऩासका एकैखारका तीनिटा च ङ्टच ङ्टयाहरुराई ङ्झत्रतङ्टङ्ग (सॊ स्कृत
ङ्झत्र.तीन, तङ्टङ्ग.च ङ्टच ङ्टया) नाभकयण बई क्रभश् तनङ्टङ्ग फनेको । मस बेकका कङ्झतऩम गाउॉका नाभहरू भानहङ्टॉ, ङ्जकहङ्टॉ,
काहङ्टॉ आङ्छदको अन्त्मभा “हङ्टॉ” अऺय आएकोरे “तनहङ्टॉ” बएको हो बङ्ङे बनाइ सङ्टङ्झनन्छ । मसै गयी‚
२. तनहङ्टॉको याजधानी तनहङ्टॉसयङ्ट भा सानो ङ्ञचउॉडो बएको तनङ्टहन
ङ्ट (ङ्ट सॊ स्कृत् तनङ्ट

सानो य हङ्टन ङ्ट

ङ्ञचउॉडो) नाभ गये का

ऋङ्जषरे तऩस्मा गये कारे सो शब्दको अऩभ्रॊश बएय “तनहङ्टॉ” यहे को हो बङ्ङे बनाइ ऩङ्झन ऩाइन्छ ।
नेऩारभा एकीकयण हङ्टनऩङ्ट ूि व चौङ्झफसे याज्महरूभध्मे जङ्झभन, धन य जनशङ्ञिभा सम्ऩङ्ङ तनहङ्टॉ याज्म ितवभान ङ्ञचतिन
ङ्ञजल्राका अङ्झतङ्चयि बायतको ङ्जिहाय याज्मको ऩङ्ञिभी चम्ऩायन ङ्ञजल्राअन्तगवत याभनगय तथा िेङ्झतमाको बू–
बागसम्भ पैङ्झरएको ङ्झथमो । ङ्जि.स. १६१० दे ङ्ञख १८३९ सम्भको २३० िषे अिङ्झधसम्भ अङ्ञस्तत्िभा यही
ऩाल्ऩारी याजा भङ्ञणभङ्टकङ्टन्द सेनका िॊशज ९ जना सेनिॊशी याजाहरू क्रभश् बृङ्गीसेन, हङ्ञम्िय तङ्टरा सेन, दाभोदय
सेन, ङ्छदङ्ञग्िजम सेन, काभयाजदन्त सेन, ङ्झत्रङ्जिक्रभ सेन, काभङ्चयदत्त सेन य हयकङ्टभायदत्त सेन शाङ्झसत तनहङ्टॉ याज्म श्री
५ यणफहादङ्टय शाह य याजभाता याजेन्ररक्ष्भीको शासनकारको एकीकयण अङ्झबमानभा नेऩार अङ्झधयाज्मभा
गाङ्झबएको दे ङ्ञखन्छ ।
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१.२ बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत्
नेऩारको भध्मितॉ बागभा ऩने मो ङ्ञजल्रा ऩूिभ
व ा गोयखा य ङ्ञचतिन, दङ्ञऺणभा ङ्ञचतिन, निरऩयासी य ऩङ्ञिभभा
स्माङ्गजा य कास्की तथा उत्तयभा कास्की य रभजङ्टङ ङ्ञजल्राहरुद्राया ऩङ्चयिेङ्जष्ठत छ । सभङ्टर सतहफाट १८७ ङ्झभ.
(दे िघाट गा.ऩा.को कारीगण्डकी य ङ्झत्रशूरी नदीको सङ्गभस्थर) दे ङ्ञख २१३४ ङ्झभ. (ङ्झछम्केश्वयी डाॉडा) सम्भका
बू–बागहरूभा पैङ्झरएय यहेको मस ङ्ञजल्राको ऺेत्रपर १५४६ िगव ङ्जक.भी. ( ४,६०० हे .) नेऩारको कूर बू–
बागको १.०५५ यहेको छ । साथै ङ्ञजल्राको ऩङ्ञिभ - ऩूि व रम्फाइ ६२.५ ङ्जक.ङ्झभ. य उत्तय – दङ्ञऺण चौडाइ
४३.७ ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ । ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ दभौरी फजाय सभङ्टर सतहदे ङ्ञख ३७० ङ्झभ.को उचाइभा यहे को
छ ।औषत िषाव २०५८ ङ्झभ.ङ्झभ. यहेको छ बने अङ्झधकतभ ताऩक्रभ ४१ ङ्झडग्री सेङ्ञल्समस य न्मू नतभ ताऩक्रभ ३
ङ्झडग्री सेङ्ञल्समससम्भ हङ्टने गदवछ ।
१.३ बू-उऩमोगको अिस्था
बौगोङ्झरक दृङ्जिरे दङ्ञऺणतपव च ङ्टये (१.१५५) य उत्तय तपव भध्मऩहाडी (९८.८५५) ऺेत्रहरू ङ्झभरी फनेको मो
ङ्ञजल्रा बू–उऩमोगको दृङ्जिरे रुख मङ्टि िन ऺेत्ररे ७१,७१५.२२ हे . य झाडीमङ्टि िन ऺेत्ररे ६,३९६.० हे .
गयी ७८,१११.२२ हे. (५०.५२५), कृङ्जषमोग्म ऺेत्ररे ६५,०६१ हे. (४२.०८५), चयन ऺेत्ररे ४,३०६ हे .
(२.७८५) य अन्म ऺेत्ररे ७,१२१.७८ हे . ( ४.६२५) ओगटे का छन् । ङ्जहभारम ऩिवतफाट ङ्झनस्केका
भस्र्माषदी य ङ्झत्रशूरी नदीहरूरे ऩूि,व कारीगण्डकी नदीरे दङ्ञऺण तपवफाट घेनक
वङ्ट ा साथै भादी य सेती नदीहरूरे
ङ्झफचभा ङ्ञचये य ङ्ञजल्राराई जर सम्ऩदाभा सभेत धनी फनाएका छन् ।
१.४ जनसष्मा तथा साभाङ्ञजक िनोट
याङ्जिम जनगणना २०६८ अनङ्टसाय मस ङ्ञजल्राको कूर जनसष्मा ३,२३,२८८ (नेऩारको जनसष्माको
१.२२५) यहेकोभा सो भध्मे १,७९,८७८ (५५.६४५) भङ्जहरा य १,४३,४१० (४४.३६५) ऩङ्टरुष जनसॊ ्मा
यहेको छ । जनसष्मा िृङ्जिदय जम्भा ०.२५५ यहे कोछ । ङ्ञजल्राभा ७८,३०९ घयधङ्टयीहरू २,३६२
िस्तीहरूभा छङ्चयएय यहेका छन् । साऺयता ८४.९८ ५ यहे को छ बने ५३,१३० ऩङ्चयिायरे खाना ऩकाउन
दाउया प्रमोग गने गदवछन् । त्मसै गयी ८६.५१५ ङ्जहन्दङ्ट, ९.४४५ फौध्द, १.२८५ भङ्टङ्ञस्रभ, १.६९५ ङ्जक्रङ्ञिमन य
१.०८५ अन्म धभाविरम्फीहरू फसोफास गने मस ङ्ञजल्राभा जाङ्झतगत ङ्जहसाफरे हेदाव २८.५ भगय, १३.५५५
ब्राहभण, १२.१७५ गङ्टरुङ, १०.७९५ ऺेत्री, ७.५५४ नेिाय, १५.६९५ दङ्झरत (काभी, दभै, साकी, सङ्टनाय, गन्धिव)
य १२.२६५ अन्म जाङ्झतका भाङ्झनसहरू िसोफास गदवछन् ।
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१.५ याजनैङ्झतक ङ्जिबाजन
प्रशासङ्झनक दृङ्जिरे १० स्थानीम तहभा ङ्जिबाजीत तनहङ्टॉभा बानङ्ट नगयऩाङ्झरका, व्मास नगयऩाङ्झरका, शङ्टक्रागण्डकी
ॉ ख
ङ्ट ै येनी गाउॉऩाङ्झरका, फन्दीऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका, दे िघाट गाउॉऩाङ्झरका, म्माग्दे
नगयऩाङ्झरका, बीभाद नगयऩाङ्झरका, आफ
गाउॉऩाङ्झरका, ऋङ्जषङगाउॉऩाङ्झरका य ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका गयी ४ नगयऩाङ्झरका य ६ गाउॉऩाङ्झरका छन् । ४ िटा
प्रदे श ङ्झनिावचन ऺेत्र य २ िटा सङ्घीम ङ्झनिावचन ऺेत्रभा ङ्जिबाङ्ञजत यहे को छ ।
१.६ ङ्जिऩद्को ऩृष्ठबूङ्झभ
ङ्जिऩदफाट प्रबाङ्जित बइयहने ङ्ञजल्राहरू भध्मे तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा ऩङ्झन एक हो । तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा गण्डकी प्रदे शको ऩहाडी
बेगभा ऩदवछ । मसको सीभा ऩूिभ
व ा गोयखा य ङ्ञचतिन, दङ्ञऺणभा ङ्ञचतिन, निरऩयासी य ऩङ्ञिभभा स्माङजा य
कास्की तथा उत्तयभा कास्की य रभजङ्टङसॊ ग जोङ्झडएको छ । ऩङ्जहयो, फाढी, आगरागी, बूकम्ऩ‚ भहाभायी, चट्याङ्ग,
खडेयी, हािाहङ्टयी महाॉको प्रभङ्टख प्रकोऩहरू हङ्टन ् ।साथसाथै ङ्जिश्वबयी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरयहे को Covid-19
कोयोना बाइयसको प्रबािफाट मो ङ्ञजल्रा ऩङ्झन अछङ्ट तो छै न ् ।मस ङ्ञजल्राभा ङ्जिगत

ऩाॉच िषवहरुभा ङ्जिङ्झबङ्ङ

प्राकृङ्झतक प्रकोऩहरुका कायण उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को अिस्थाराई ङ्झनम्नानङ्टसाय ङ्ञचत्रण गनव सङ्जकन्छ ।
ताङ्झरका नॊ.१
सार/िषवह

ऩङ्जहयो/फाढी

रु

२०७३

भृत्मङ्ट-१ जना

२०७४

भृत्मङ्ट-१ जना

आगरागी

बू-कम्ऩ

भहाभायी/कोयोना बाइयस

चट्याङ

भृत्मङ्ट-२ जना

-

-

घाइते-२ जना

भृत्मङ्ट-२जना

-

-

-

बौङ्झतक ऺङ्झत-२० राख
घाइते-१ जना

२०७५

-

भृत्मङ्ट-१

-

-

भृत्मङ्ट-१

२०७६

भृत्मङ्ट-१ जना

-

-

-

-

२०७७

भृत्मङ्ट-१३ जना

बौङ्झतक ऺङ्झत-१३ राख

भृत्मङ्ट-२६ जना

-

बौङ्झतक ऺङ्झत- १ राख

जेठ भसान्त सम्भ भृत्मङ्ट-

-

िेऩत्ता-१ जना

बौङ्झतक ऺङ्झत २४ राख

घय ऩङ्टणव ऺङ्झत-२४७

घय आॊङ्ञशक ऺङ्झत-९८
२०७८

भृत्मङ्ट-१ जना
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७२ जना

१.७ ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको आिश्मकता य सान्दङ्झबक
व ता
ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकोऩहरुका कायण साभाङ्ञजक तथा भानिीम जीिनभा आइऩने ङ्जिऩदराई थेग्न तथा हङ्टन सक्ने ऺङ्झतराई
न्मूनीकयण गनव अङ्झत आिश्मक बएकोरे ङ्जिगत िषवहरु दे ङ्ञख

नै ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा

प्रङ्झतकामव मोजनाको

ङ्झनभावण गयी कामावन्िमनभा ल्माइएको हो । हये क िषव प्रस्तङ्टत मोजनाराई सभमानङ्टकूर अध्मािङ्झधक गदै रै जानङ्ट
ऩने हङ्टॉदा साङ्जिक ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना २०७७ राई ऩङ्चयभाङ्ञजत
व तथा अध्मािङ्झधक गयी ङ्ञजल्रा
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत‚ तनहङ्टॉको ङ्झभङ्झत २०७८।०२।३० गते को फैठकफाट स्िीकृत गङ्चयएको छ ।
ङ्जिऩद्रे सभङ्टदामको आङ्झथक
व ‚साभाङ्ञजक तथा भानिीम जीिनभा

ऩङ्टमावउन सक्ने ऺङ्झतराई न्मू नी कयण गयी ङ्जिऩद

ऩङ्झछ ङ्झछटोबन्दा ङ्झछटो ऩू िवित् अिस्थाभा ल्माउन प्रस्तङ्टत मोजना अत्म न्त प्रबािकायी य एउटा कोशे ढङ्ट ङ्गा (Mile

stone effort) हङ्टने अऩेऺा ङ्झरइएको छ । प्रबािकायी प्रङ्झतकामव एउटा मस्तो उऩाम हो जसरे सभङ्टदामराई
ङ्जिऩद्को सम्बाव्म असयफाट फचाउछ बने ऩूि व तमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरूरे प्रङ्झतकामवराई मथाशक्म प्रबािकायी
फनाउने रक्ष्म या्दछ । ङ्जिऩद्सॉग साभना गनङ्टव अगाङ्झड ङ्जिऩद् ऩूित
व मायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको उऩरब्धता
अङ्झत नै आिश्मक हङ्टन्छ ।ङ्जिऩद्को अिस्थाभा प्रङ्झतकामवका राङ्झग तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राभा उऩरब्ध बौङ्झतक, भानिीम य
आङ्झथक
व स्रोतहरूराई रे खाजोखा गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको नेतत्ृ िदामी बूङ्झभकाफाट मो तमाय गयी
कामावन्िमनभा ल्माइएको छ ।
ङ्जिऩद् ऩूित
व मायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टभ
व ाको राङ्झग सङ्कटासङ्ङता य ऺभताको ङ्जिश्लेषणका आधायभा ८ िटा
ङ्जिषमगत ऺेत्रहरू ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । मस मोजनारे कामावन्िमन गने सॊ स्था य सहमोगी सॊ स्थाहरूको बूङ्झभका
तथा ङ्ञजम्भेिायीहरू स्ऩि रुऩभा ऩङ्जहचान गये को छ । हये क ङ्जिषमगत ऺेत्रराई एक ङ्झनङ्ञित सॊ स्थारे नेतत्ृ ि
गये को छ । ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र ङ्जिऩद् सम्फन्धी कङ्टनै घटना घटे को जानकायी हङ्टनासाथ मस कामवमोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत
ऺेत्रगत अगङ्टिा ङ्झनकामहरू एिॊ सहमोगी सॊ स्थाहरू स्ित् सङ्जक्रम हङ्टनेछन् । साथै कामवमोजनाको सभग्र
कामावन्िमनको नेतत्ृ ि ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, तनहङ्टॉरे गनेछ ।
१.८ भागवदशवक ऐन कानून‚नीङ्झत/यणनीङ्झत तथा कामवङ्जिङ्झधहरु
ङ्झनम्न प्रचङ्झरत ऐन कानून रगामतका

ङ्जिद्मभान याङ्जिम यणनीङ्झत तथा कामवनीङ्झतहरुका

प्रािधानहरू सभेतराई

ध्मान ङ्छदई ङ्जिगतका मोजनाराई सभमानङ्टकूर ऩङ्चयभाजवन गयी ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना–२०७८ को
अध्मािङ्झधक गङ्चयएकोछ ।
१.नेऩारको सॊ ङ्जिधान २०७२
२.ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण याङ्जिम नीङ्झत २०७४,
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३.ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन २०७४
४.ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी भागवदशवन– २०६७‚
५.ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव ढाॉचा २०७५
६.ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण याङ्जिम यणनीङ्झतक कामव मोजना (सन २०१८-२०३०)
७.स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४
८.प्रकोऩ ऩीङ्झडत उद्दाय य याहत सम्िन्धी भाऩदण्ड २०७६
ऩङ्चयच्छे द - २
२.ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव मोजनाको उद्देश्म
२.१ सभङ्जिगत उद्देश्म्
प्रकोऩफाट हङ्टन सक्ने ऺङ्झतराई न्मू

नीकयण गयी ङ्ञजल्राको प्रङ्झतकामव ऺभताको िृङ्ञध्द गयी

प्रबाङ्जितहरुका

आऩतकारीन आिश्मकताहरुराई सभमभा नै प्रबािकायी एिॊ सभन्िमात्भक ढङ्गफाट ऩू या गने सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टव नै
प्रस्तङ्टत मोजनाको सभङ्जिगत उद्देश्म यहे को छ ।
२.२ ङ्झनङ्छदवि उद्देश्महरु
ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना २०७८ को ङ्झनङ्छदवि उद्देश्महरू ङ्झनम्नानङ्टसाय

यहे का छन्

1. ङ्ञजल्राका सङ्कटासङ्ङऺेत्रहरू तथा सभङ्टदामहरुको ऩङ्जहचान गने,
2. भानिीम ऺेत्रभा कामवयत सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्थाहरू ऩङ्जहचान गयी स्रोत‚ साधन एिॊ
साभङ्टदाङ्जमक ऺभताको नक्शाङ्कन गने,
3. ङ्जिषमगत ऺेत्रहरूको छङ्ट ट्टा-छङ्ट ट्टै ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गयी प्रङ्झतकामवराई सहज‚ सयर य
प्रबािकायी फनाउने‚
4. मोजनािध्द ढङ्ग फाट प्रकोऩ

प्रबाङ्जितहरूराई तत्कार खोज‚उद्दाय तथा आऩतकारीन याहत उऩरव्ध

गयाउने‚
5. ङ्जिऩद् ऩूि व तमा यी तथा प्रङ्झतकामवभा सम्िध्द सिै

ऩऺहरुको सभन्िमभा प्रबािकायी

सॊ मन्त्रको ङ्झनभावण

गने।
6. प्रङ्झतकामवको अिस्थाभा अप्रत्मऺ हङ्टन आउने खाडरहरु को (GAPS) ऩङ्जहचान गयी उङ्ञचत सभमभा उङ्ञचत
सॊ िोधन गने ।
7. ऩूि व सूचना /चेतािनी प्रणारीराई प्रबािकायी िनाई ऺङ्झत न्मङ्टनीकयण गने ।
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ॉ ाहरू कामावन्िमनभा ल्माउन ङ्ञजल्रा
साथै ङ्ञजल्रा तहभा ङ्जिऩद् सम्फन्धी प्रङ्झतकामवका राङ्झग ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत फङ्टद
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे बूङ्झभका ङ्झनिावह गने्
1. स्थानीम न.ऩा./गा.ऩा. भा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनव ऩूि व तमायी फाये भा अन्तयकृमा
गने ।
2. याजनैङ्झतक दरका ऩदाङ्झधकायी तथा नागङ्चयक सभाजका सदस्म ङ्झफच ङ्जिऩद् ऩूित
व मायीका िाये भा छरपर
चराउने ।
3. जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गनव जनचेतनाभूरक कामवक्रभको तमायी तथा स्थाङ्जऩत सॊ मन्त्र भापवत सूचना प्रिाह
गने ।
4. खाद्य, गैयखाद्य साभग्री तथा अन्म प्रङ्झतकामव साभग्रीको बण्डायण ।
5. प्रङ्झतकामवका राङ्झग ङ्जिषमगत ऺेत्रङ्झबत्र य फाङ्जहय सभन्िम गने सॊ मन्त्र स्थाऩना गने ।
३.मोजनाफाट अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा/ऩङ्चयणाभ
३.१ भानिीम सहामताका ऺेत्रभा कामव गने याङ्जिम/ अन्तवयाङ्जिम सॊ घ/सॊ स्थाहरुको ऩङ्जहचान तथा स्रोत साधनको
आकरन हङ्टनेछ ।
३.२ ङ्जिऩद्कारभा ङ्जिषमगत ऺेत्रहरु आ-आफ्ना ठोस कामव मोजनाअनङ्टसाय स्ित् सकृम हङ्टनेछन् ।
३.३ आऩतकारीन याहत सेिा उङ्ञचत सभमभा प्रबािकायी ढङ्गफाट ङ्जितयण हङ्टनेछ ।
३.४ जोङ्ञखभ न्मू नी कयणका ऺेत्र भा कामव गने सयोकायिाराहरुसॉ ग सभन्िमात्भक सॊ मन्त्र ङ्झनभावण बई प्रङ्झतकामव
सयर य सहज हङ्टनेछ ।
३.५ स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थान सङ्झभङ्झतहरुको सभन्िम य सहकामवभा ङ्जिऩद्ऩ

ङ्झछको प्रङ्झतकामव थऩ प्रबािकायी

फङ्ङेछ ।
३.६ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका ऺेत्रभा कामव गने सयकायी

तथा गैय सयकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरु‚ ङ्झनजी ऺेत्र‚ स्थानीम

तहहरु एिॊ सभङ्टदामहरुको ऺभताराई अङ्झधकतभ प्रमोगभा ल्माइने
उत्थानशीरताभा उल्रे्म सङ्टधाय आउनेछ ।
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हङ्टॉदा प्रकोऩफाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञि /सभङ्टदामको

४.ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको साभान्म ङ्झसध्दान्तहरु/यणनीङ्झतहरु
४.१ याहत यकभ िा साभाग्री सङ्करन‚ बण्डायण य ङ्जितयणभा एकद्राय प्रणारी ।
४.२ ऺभताको आधायभा ङ्ञजम्भेिायी फाॉडपाॉड ।
४.३ आऩतकारीन अिस्थाभा आधायबूत आिश्मकता ऩूया गनवभा केङ्ञन्रत ।
४.४ सहकामव‚ सभन्िम य साझेदायी ।
४.५ ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनदे शनभा एकरुऩता ।
४.६ सतवयङ्जहत भानिीम सहामता ।
४.७ आऩतकारीन अिस्थाको पाइदा उठाई हङ्टन सक्ने अङ्झनमङ्झभतता एिॊ दङ्टरुऩमोग उऩय कानूनी कायिाही
५. ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको सीभाहरु (Limitions)
५.१ प्रकोऩको नक्साङ्कन ‚ जोङ्ञखभ ङ्जिश्लेषण तथा सङ्क टाङ्झबभङ्टखता अध्ममन जस्ता कामवहरुभा

स्थरगत खटी

सभङ्टदामहरुसॉग छरपर तथा अन्तङ्जक्रवमा हङ्टन नसङ्जक स्थानीम तहहरु तथा सम्िध्द सयकायी /गैयसयकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुफाट प्राद्ऱ हङ्टन आएको तथ्माङ्कभा (Secondary Data) आधाङ्चयत बएय प्रस्तङ्टत मोजना िनाइएको छ ।
५.२ कोङ्झबड-१९ कोयोना बाइयसको पैरदो सषक्र भणका कायण मोजनाको खाका तथा भस्मौदा तमाय गदाव
सयोकायिाराहरुसॉग व्माऩक रुऩभा फैठक‚ छरपर तथा अन्तङ्जक्रवमा गनव सङ्जकएन ।
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ऩङ्चयच्छे द - ३
प्रकोऩको नक्साङ्कन‚ जोङ्ञखभ तथा सङ्कटाङ्झबभङ्टखता ङ्जिश्लेषण
६.१ प्रकोऩ नक्साङ्कन
ताङ्झरका नॊ.२
प्रकोऩ/न.ऩा.-

ऩङ्जहयो

फाढी

आगरागी

सङ्ट्खा/खडेयी

सडक दङ्टघट
व ना

गा.ऩा.
व्मास न.ऩा.

बानङ्ट न.ऩा.

िडा नॊ. १ दे ङ्ञख

िडा नॊ. १-६‚८-

१२ सम्भ य १४

९‚य ११-१२ गयी

का ६२ टोर/फस्ती

४७ टोर/ फस्ती

िडा नॊ.२-१३ का

िडा

३६ टोर/ फस्ती

नॊ.३‚५‚६‚८‚९‚११

बीभाद न.ऩा.

िडा नॊ.३‚५‚७‚८ य
९ का ७ टोर/

न.ऩा. िडा नॊ.१३,

िडा नॊ.३ को

१४,

िजाय ऺेत्र
िडा नॊ.२ को २

-

िटा टोर/ फस्ती

िडा नॊ.२‚७ य ८

िटा फस्ती

का फस्तीहरु

९

िडा नॊ.

िडा नॊ ८, ९,

िडा नॊ. २, ७, ८,

फस्ती
िडा नॊ. २ य ७ का

िडा नॊ. ४ य ८ का

न.ऩा.

२ िटा फस्तीहरु

फस्तीहरु

दे िघाट

िडा नॊ. १ को ३

िडा नॊ.१-५

भङ्टङ्ञग्रनदे ङ्ञख
कोत्रेसम्भको

ऩृथ्िीरोकभागव‚

िडा नॊ.१ का २

शङ्टक्रागण्डकी

भहाभायी

हािाहङ्टयी

(कोङ्झबड-

बूकम्ऩ

१९)

का १६ टोर/
फस्ती

चट्याङ/

२,३,४,५,६,७,८,९,

१०, ११ , १२

१० का फस्तीहरु

का फस्तीहरु

गाॉउऩाङ्झरकाका सिै

िडा नॊ. ४,
8

ङ्ञजल्रा बय

ङ्ञजल्रा बय
(ङ्जिश्वव्माऩी
रुऩभा

डङ्टम्रि
े जायदे ङ्ञख

पैङ्झरएको

डङ्टम्र-े फेसीशहय

बाइयस-

रोकभागव य मी

कोङ्झबड-१९

याङ्जिम

ङ्जिरुिको

भागवहरुसॊ ग

प्रङ्झतकामव

जोङ्झडएका अन्म

मोजनाराई

सहामक

छङ्ट ट्टै रुऩभा

भागवहरु तथा

याङ्ञखएको

कच्ची ग्राभीण

छ)

.........सम्भको

सडकहरु

कोयोना

ङ्ञजल्राबय

गा.ऩा.

िटा फस्तीहरु‚िडा

अन्तगवतका नदी

नॊ.२-४ का सम्ऩूणव

तटीम ऺेत्रहरु

ऺेत्रहरु‚िडा नॊ. ५

िडाहरु

५,का फस्तीहरु

को २ िटा फस्तीहरु
फन्दीऩङ्टय

िडा नॊ.१‚२‚४ य ५

िडा नॊ.६ को

गा.ऩा.

का १० िटा

साभीकोट ऺेत्र

िडा नॊ. ३‚४ का ३ फन्दीऩङ्टय गा.ऩा.
िटा फस्तीहरु

िडा नॊ. २, ३,

फस्तीहरु
ङ्ञघङ्चयङ गा.ऩा.

४, ५, का

िडा नॊ.१-५

कारी गण्डकी‚भैदी

सम्भका १० िटा

खोरा य ङ्झसङ्चयषदी

फस्तीहरु

खोरा ङ्जकनायका

फस्तीहरु
-

-

िडा नॊ. १,२,३,६,७

िडा नॊ. १, २

फस्तीहरु
ऋङ्जषङ गा.ऩा.

िडा

झाऩङ्टटाय य

नॊ.१,२,६,७,८,का

िेरटायका नदी

फस्तीहरु

ङ्जकनायका ऺेत्रहरु

िडा नॊ.४, ६ का

िडा नॊ. १,२,३, ४

गा.ऩा.

फस्तीहरु

का फस्तीहरु

नॊ.१,२,३,४,५,६का

म्माग्दे गा.ऩा.

िडा नॊ.२-६

िडा नॊ.६को अकरा

िडा नॊ. १,२,३,४,

सम्भका फस्तीहरु

ऺेत्र

आफङ्टखैयेनी

का फस्तीहरु

का फस्तीहरु

िडा

िडा नॊ. ५ का
फस्तीहरु

फस्तीहरु

िडा नॊ. १, २,

५ का फस्तीहरु

३, ४, ५, ६, ७
का फस्तीहरु
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६.१.१. प्रकोऩको प्राथङ्झभकीकयण
ताङ्झरका नॊ.४
प्राथङ्झभकीकयण

ऩङ्जहरो

दोश्रो

तेश्रो

चौथो

ऩाॉचौँ

छैं ठौँ

सातौँ

आठौँ

व्मास न.ऩा.

ऩङ्जहयो

फाढी

आगरागी

सङ्ट्खा/खडे यी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी

बूकम्ऩ

सडक दङ्टघट
व ना

बानङ्ट न.ऩा.

फाढी

ऩङ्जहयो

आगरागी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी बूकम्ऩ

सडक दङ्टघट
व ना

सङ्ट्खा/खडे यी

ङ्झबभाद न.ऩा.

ऩङ्जहयो

फाढी

सङ्ट्खा/खडे यी आगरागी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी

बूकम्ऩ

सडक दङ्टघट
व ना

शङ्टक्रागण्डकी न.ऩा.

आगरागी

सङ्ट्खा/खडे यी ऩङ्जहयो

फाढी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी

सडक दङ्टघट
व ना

बूकम्ऩ

दे िघाट गा.ऩा.

फाढी

ऩङ्जहयो

आगरागी

सङ्ट्खा/खडे यी

चट्याङ/हािाहङ्टयी भहाभायी

बूकम्ऩ

सडक दङ्टघट
व ना

फन्दीऩङ्टय गा.ऩा.

ऩङ्जहयो

आगरागी

सङ्ट्खा/खडे यी फाढी

चट्याङ/हािाहङ्टयी भहाभायी

सडक दङ्टघट
व ना

बूकम्ऩ

ङ्ञघङ्चयङ गा.ऩा.

ऩङ्जहयो

फाढी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी बूकम्ऩ

सडक दङ्टघट
व ना

आगरागी

सङ्ट्खा/खडे यी

ऋङ्जषङ गा.ऩा.

ऩङ्जहयो

आगरागी

फाढी

सङ्ट्खा/खडे यी

भहाभायी

चट्याङ/हािाहङ्टयी

सडक दङ्टघट
व ना

बूकम्ऩ

आफङ्टखैयेनी गा.ऩा.

आगरागी

फाढी

ऩङ्जहयो

सङ्ट्खा/खडे यी

चट्याङ/हािाहङ्टयी भहाभायी

सडक दङ्टघट
व ना

बूकम्ऩ

म्माग्दे गा.ऩा.

सङ्ट्खा/खडे यी ऩङ्जहयो

आगरागी

फाढी

भहाभायी

सडक दङ्टघट
व ना

चट्याङ/हािाहङ्टयी

बूकम्ऩ

प्राथङ्झभकता क्रभ

ऩङ्जहयो-५

आगरागी-४

सङ्ट्खा खडे यी-४

भहाभायी-५

चट्याङ/हािाहङ्टयी-

सडक दङ्टघट
व ना-५

बूकम्ऩ-५

सूचाङ्क/स्थानीम
तहहरु

१

२

फाढी-४

३

४

५

६

४

प्रस्तङ्टत ताङ्झरकाफाट तनहङ्टॊ ङ्ञजल्राभा प्रकोऩहरुको प्राथङ्झभकता क्रभ ङ्झनम्नानङ्टसाय दे ङ्ञखन्छ ।
१.ऩङ्जहयो २.फाढी ३.आगरागी ४.सङ्ट्खा खडे यी ५. भहाभायी ६.चट्याङ हािाहङ्टयी ७.सडक दङ्टघट
व ना ८. बूकम्ऩ
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७

८

६.२ जोङ्ञखभ तथा सङ्कटाङ्झबभङ्टखता नक्साङ्कन
ताङ्झरका नॊ.५
प्रकोऩको

सॊ बाङ्जित

ङ्जिियण

जोङ्ञखभका ऺेत्र

ऩङ्जहयो

भानिीम तथा
बौङ्झतक

फाढी

खेङ्झतमोग्म जङ्झभन
कटान‚ भानिीम

भानिीम ऺेत्र

ङ्ञजङ्जिकोऩाजवन ऺेत्र

भङ्जहरा तथा

ज्मेष्ठ

अऩाङ्ग/

ङ्जिऩङ्ङ

ङ्झसभाङ्कृत

नीङ्ञज

खेङ्झतमोग्म

िारिाङ्झरका

नागङ्चयक

असि

सभङ्टदाम

सभङ्टदाम

आिास

जङ्झभन

िारीनारी

बौङ्झतक ऩङ्टिावधाय ऺेत्र
ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ

सडक

खानेऩानी

ङ्जिध्मङ्टत

सॊ चाय

साभङ्टदाङ्जमक
बिन

























































-

-









-

-

तथा बौङ्झतक
ऺङ्झत
आगरागी

घय तथा

अङ्ङऩात‚रत्ता
कऩडा‚ भानिीम







-

-

-













-



ऺङ्झत
सङ्ट्खा

िारीनारी तथा

खडेयी

खेङ्झतमग्म जङ्झभन

भहाभायी

भानिीम ऺङ्झत

चट्याङ्

भानिीम‚ङ्जिध्मङ्टत

/हािाहङ्टयी

तथा सॊ चाय एिॊ







































-









-

-

-

-

-

-

-

-





-

-

-

-







-

-

-

-











ङ्झनङ्ञज आिासहरु
सडक

भानिीम ऺङ्झत

दङ्टघट
व ना
बूकम्ऩ

भानिीम तथा
बौङ्झतक

-











सूचाङ्क् अङ्झत उच्च जोङ्ञखभ- उच्च जोङ्ञखभ -  भध्मभ जोङ्ञखभ -  न्मून जोङ्ञखभ -  साभान्म जोङ्ञखभ - 
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अन्म
-

ऩङ्चयच्छे द - ४
७.ऺभता ङ्जिश्लेषण/स्रोत साधनको आकरन
७.१.सॊ स्थागत ऺभता
७.१.१ सयकायी ऺेत्र
ताङ्झरका नॊ. ६
क्र.सॊ .

कामावरम ÷ सॊ स्था

सम्ऩकव व्मङ्ञि
प्र.ङ्ञज.अ.
सागय आचामव

१

ङ्ञजल्रा प्रशासन

९८५६०६७७७७

कामावरम

स.प्र.ङ्ञज.अ
ङ्ञचत्राङ्गत ियार
९८५६००११११

२

ङ्ञजल्रा सभन्िम

सङ्झभङ्झतको कामावरम

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि
आिश्मकतानङ्टसाय ङ्ञजल्राभा प्रफन्ध ङ्झभराउने य थऩ सहमोग चाङ्जहएभा व्मिस्थाऩन गने
।
खोज उद्दाय साभग्रीहरु् सेफ्टी हे रभेट ६‚यि‚यगभिङ्टट ८‚ ये सक्मू बेि १५‚ राइप ज्माकेट
१०‚ सािेर ७‚ क्रोिाय ८‚ भेटर िकेट ११‚ िेइि िेग १३‚ स्रे चय ६‚ क्माऩ १०‚ ग्रोिस्

२‚ थ्रो व्माग ५‚ हे डराइट ६‚ यिय म्मारे स ८‚ इभजेन्सी राइट ३‚ यिय ट्यङ्टि १७‚ पङ्टट ऩम्ऩ
२‚ िोल्ट कटय ३‚ ये स्क्मङ्ट ह्याभय २‚ स्ट्याङ्जटक रुऩ ५ ‚Screw Gate carabineers 10‚
Figure of 8 carabineers 10‚ Fire Rope Ladder 2‚ Fire extinguisher 1

ङ्ञज.स.अ.
प्रेभयाज ङ्झगयी
९८५६००५२२२

गाडी–२, भोटयसाईकर–३, भानिीम स्रोत–१२ (९ जना ऩदाङ्झधकायी ३ जना कभवचायी
१.खोज तथा उद्दाय साभग्रीहरु्

३

ङ्ञजल्रा प्रहयी
कामावरम

प्र.उ.
अरुण ऩौडेर
९८५६०६५५५५

ट्यङ्टि–२, नाइरन डोयी –२०० ङ्झभटय,, स्टे चय–७ थान, राईप ज्माकेट ४०, फाल्टी (१०
ङ्झरटयको)–२‚ थान, फाल्टी (१५ ङ्झरटयको) –२० थान, सेफ्टी हे ल्भेट - २०‚ कोदारो–५

थान, गैंची–१५ थान, फन्चयो –२० थान, घन - १०‚ङ्ञज.ङ्जऩ.एस.भेङ्झसन – १‚ङ्झछनो - ५‚

पोरुिा - ५‚ ब¥माङ–२ थान, खङ्टऩाव–१० थान, Fire extinguisher -४५ कोदारी - २०,
Drill Machine-@‚ हे ड राइ ट - १‚ जम्ऩ सङ्टट - ३‚ (फाल्टी (१० ङ्झरटयको)–२ थान,

फाल्टी (१५ ङ्झरटयको) –२ थान, कोदारो–५ थान, गर ठू रो - ८‚ सािेर - १२‚ टे न्ट 12

क्र.सॊ .

कामावरम ÷ सॊ स्था

सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि
४‚थान, फन्चयो -३ पामय स्िाटय स्टीर ऩाइऩ - ९‚डिर ये कहो -३‚पामय ये क - ३।

२.जनशङ्ञि्
खोज तथा उद्दायकताव २५ जना प्रहयी सङ्टयऺाकभॉ
१.खोज तथा उद्दाय साभग्रीm
ट्यङ्टि - २थान, नाईरनडोयी-१००ङ्झभटय, जङ्टटको डोयी- १००ङ्झभटय, स्टे चय – २ थान,

४

श्री

गण

कारीबञ्जन

प्र.से.
श्री भनोज गङ्टरुङ
९८४३६५५०९८

राईपज्माकेट १५ थान, फाल्टी – २ थान ‚ १०ङ्झर.को

फाल्टी – २ थान‚ १५ङ्झर.को

२थान‚, कोदारो – २ थान, गैँची – १५ थान, फन्चयो – ६ थान, बमाव ङ – २ थान, खङ्टऩाव
– १० थान, Fire Extinguisher

–

१ थान, Drill machine -२ थान‚ CSSR Equipment‚

water and air rescue equipment‚ Fire fighting Equipment

२.जनशङ्ञि्
१×से.भङ्ट.जनशङ्ञि
१.खोज तथा उद्दाय साभग्री्, राईप ज्माकेट–३५ थान, ट्यूफ–१० थान, सेफ्टी हे ल्भेट ५०

थान‚ ङ्चयबय नाइप ५ थान‚ थ्रो-व्माक ५ थान‚ ड्राइ व्माग – ५ थान‚ व्माक िोडव

– ५ िटा‚ डाइनोङ्झभक योऩ – (१००ङ्झभ.) २ योर‚ प्राङ्जिक योऩ (१०० ङ्झभ.) २
सशस्त्र प्रहयी फर
५

नेऩार नॊ २३,गण
हे.क्िा. भनकाभना

स.प्र.उ.
सञ्जम बट्टयाई
९८५१२७२०४४

योर‚ क्मायङ्जिनय रक/अनरक ५/५ थान‚ जङ्टभय ६ िटा‚ माङ्कय – १० िटा‚

ङ्ञचङ्जऩड्ड हे म्भय – २ िटा‚ सकव ङ्ट रय स – २ िटा‚ आल्भङ्टङ्झनमभ ल्माडय - १‚ ऩेरोर
चेन स – २ िटा‚ इरेक्री चेन स – २ िटा‚ योटे टयी ह्याम्भय ङ्झड्रर – २ िटा‚
फोल्ट कटय – ५ िटा‚ ङ्जटन ङ्ञस्ऩन – ५ िटा‚ ऩोटवएिर जेनेटय – १ थान‚

इरेक्री ऩािय कड – २ थान‚ टङ्ट र िक्स – १ थान‚ हे डराइट – २५ िटा‚
इभजेन्सी राइट – ५ िटा‚, स्टे चय–५ िटा‚ यिय िङ्टट – १५० िटा‚ये ष्कक्मू बेि –
५० थान‚ ऩञ्जा – ५० जोय‚ ऩार – २ िटा‚ पस्टएड ङ्जकट फक्स – ५ थान‚ गर

– १० िटा‚ घन – १० िटा‚, फन्चयो – ५‚ ङ्झछनो – १० िटा‚ पोरुिा – ५
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क्र.सॊ .

कामावरम ÷ सॊ स्था

सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि
िटा‚ सािेर – २५ िटा‚ गैंची – २५ िटा‚क्रोिाय -१० िटा‚, राङ्जपक ज्माकेट–५

थान‚, ङ्ञस्रङ्जऩङ्ग ब्माग–२ थान‚ ,Swatter-2, Shovel-2, Rake Hoe-2, Jumpsuit-2, Glove7, , Fire Extinguisher-3
१.जनशङ्ञि् प्र.ङ्झन.को कभाण्डभा ५५ जना को प्रहयी टोरी

कामावरम प्रभङ्टख
६

७=

८=

स्िास्थ्म कामावरम

शङ्कयफाफङ्ट अङ्झधकायी

बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार

कामावरम प्रभङ्टख

केन्र

९८५६०६५२०५

तथा ऩशङ्टसेिा ङ्जिऻ

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा
सभन्िम इकाइ

९८५६०२२७३७

श्री फारकङ्टभाय श्रे ष्ठ

ङ्ञजल्राभा DRRT सभङ्टदामस्तयभा CRRT उऩचाय टोरी, ईभयजेन्सी फपय स्टक औषधी,
भे.अ., हे .अ., स्टापनसव, अ.हे.ि., ल्माफ ङ्जटभ, स्िास्थ्मकभॉ, स्िास्थ्म ङ्ञशऺा शैङ्ञऺक
साभग्री

गाडी–१, भोटयसाइकर–१, भानिीम स्रोत–३ जना

कामावरम प्रभङ्टख
यभाकान्त शभाव
९८५६०६०१०५

] आिश्मकतानङ्टसाय प्रिन्ध ङ्झभराउने

कामावरम प्रभङ्टख
९=

कृङ्जष ऻान केन्र

श्री कङ्टर प्रसाद ङ्झतिायी
९८५६०६४१३०
कामावरम प्रभङ्टख

१०=

सडक ङ्झडङ्झबजन
कामावरम

श्री अङ्झभत कङ्टभाय श्रे ष्ठ
९८५१२४३६६२
०६५-५६०१७०

गाडी–१, भोटयसाइकर – ३, भानिीम स्रोत–२ जना
सडक ङ्झडङ्झबजन अन्तगवतका याजभागवहरुभा हङ्टनसक्ने अियोध तथा ऩङ्जहयो ऩन्छाउने
कामव गनवका राङ्झग १- Wheel Loader, १‚ Backhoe Loader -१‚ ङ्झभनी ङ्जटऩय - २‚
एक्साबेटय – १ य ८ प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि ४ जना
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क्र.सॊ .

कामावरम ÷ सॊ स्था
खानेऩानी तथा

११=

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन
कामावरम

१२=

१३=

ङ्झडङ्झबजन िन
कामावरम

श्री ङ्जकयण ऩौडे र

९८५६०६०८१०
कामावरम प्रभङ्टख
कोभरयाज काफ्रे
९८५६०६३१३५
कामावरम प्रभङ्टख

कामावरम

९८५६०६३१७५

व्मिस्थाऩन

कभवचायी

आङ्झधकाङ्चयक रे ड
मङ्टङ्झनमन

१५

कामावरम प्रभङ्टख

बू तथा जराधाय

नेऩार ङ्झनजाभती
१४

सम्ऩकव व्मङ्ञि

माङ्ञन्त्रक कामावरम
डङ्टम्र‚े तनहङ्टॉ

श्री कृष्कण प्रसाद ३ङ्झभये

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि
गाडी–१, जना, एच.ङ्झड.ङ्जऩ.इ.ऩाईऩ (ङ्जिङ्झबङ्ङ साइज)– २५०० ङ्झभ., फाङ्ञल्टन–२०
थान,डस्टफीन– ३० थान
भानिीम जनशङ्ञि–१८
जीऩ–१, भोटयसाइकर – ३, ६ जना दऺ जनशङ्ञि (५९७ िटा सा.फ.उ. ऩङ्चयचारन
गनव सङ्जकने
भानिीम जनशङ्ञि–२ जना, आिश्मकतानङ्टसाय तायजारी उऩरब्ध गयाउने ,
भोटयसाइकर — १

अध्मऺ

श्रीयाङ्ञजि श्रे ष्ठ

९८४७०२२७८४

भानिीम स्रोत ऩङ्चयचारन गनव सङ्जकने, केही आङ्झथक
व सङ्करन गनव सङ्जकने

कामावरम प्रभङ्टख
श्री अजङ्टन
व ङ्झभश्र

९८५६०८०१४५

ह्वीररोडय - १‚ ङ्झभनी ङ्जटऩय - २‚ ब्माकहोरोडय - २‚एक्साबेटय – १ ।

कामावरम प्रभङ्टख

जरस्रोत तथा
१६

ङ्झसॉचाइ ङ्झडङ्झबजन
कामावरम

श्री दीऩा गौतभ

९८४१५८४५०४/०६५५६०११४

प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि उऩरव्ध हङ्टने ।
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क्र.सॊ .
१७

कामावरम ÷ सॊ स्था
नेऩार ङ्जिद्यङ्टत
प्राङ्झधकयण

सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि

कामावरम प्रभङ्टख
श्री कङ्जऩर ऩाण्डे
९८५११८१२२८

हे बी क्रेन-१‚एक्साबेटय - १‚फङ्टल्डडोजय - १‚ ह्वीररोडय - १

कामावरम प्रभङ्टख
१८=

१९=

नेऩार टे ङ्झरकभ

श्री सङ्टङ्झधय शभाव

खाद्य प्रङ्जिधी तथा

कामावरम प्रभङ्टख

गङ्टण ङ्झनमन्त्रण

ङ्झडङ्झबजन कामावरम

९८५२०२६१०१
श्री प्रशान्त ऩोखये र
९८५६०६१५८१

प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि उऩरव्ध हङ्टने ।

प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञि उऩरव्ध हङ्टने ।

७.१.२ स्थानीम सयकाय/स्थानीम तहहरु
ताङ्झरका नॊ.७
स्थानीम तह

व्मास न.ऩा.

सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि

प्रभङ्टख प्रशासकीम

दभकर - १‚ एम्िङ्टरेन्स – ४‚हेल्भेट - १०‚ आई प्रोक्टे क्सन ग्रास -

९८५६००२११

१०‚भेजङ्चयड्ड ऩेट - ५‚ सािेर - १०‚सेल्जेहेम्भय - ५‚हाइड्रोङ्झरक ज्माक -

अङ्झधकृत
१

१०‚इमय प्रगस् -१०‚ङ्झसठी - १५‚रे दय ग्रोिस् - १०‚ िङ्टट -९‚िाल्टी २‚ल्माडय - २‚ कम्ऩास - ५‚ टे न्ट/सेल्टय - १‚ये नकोट - १०‚ इभजे न्सी
16

स्था.ङ्जि

स्थानीम ङ्जिऩद्

स्थानीम

सभङ्टदाम

गठन

यकभ

व्मिस्थाऩन

ङ्जिऩद्

.व्म.स. व्मिस्थान कोषभा

छ

१०‚४५‚५३४।
४७

ङ्जिऩद्

मोजना

स्तयीम

प्रङ्झतकामव
सङ्झभङ्झत
गठन

छ

छ

राइट - ५‚ ङ्ञचङ्जऩङ हेम्भय - ५‚ व्माक-हो रोडय - १
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म ‚ खाद्य तथा
गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने
प्रभङ्टख प्रशासकीम
बानङ्ट न.ऩा.

अङ्झधकृत

९८५६००५११
१

एम्फङ्टरेन्स - ४‚ बण्डायगृह – १

ङ्झबभाद न.ऩा.

अङ्झधकृत

९८५६०३८८८
८

प्रभङ्टख प्रशासकीम
शङ्टक्रागण्डकी
न.ऩा.

दे िघाट
गा.ऩा.

आफङ्टखैयेनी
गा.ऩा.

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

९०

प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकृत

१‚००‚००‚०००

छ

१७‚१३‚२६९।

छ

२‚९५‚९२३।४

छै न

छ

००

छै न

छै न

छै न

छ

छै न

छै न

थान‚ पामयिर – ३८ थान‚ डोयी – १० भङ्टठा‚ गैंची – ३ थान‚ ङ्झत्रऩार
– ३ थान‚ हङ्झसमा – ७ थान‚ ठे रगाडा -१ थान ।

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

९८५५५०६०९

छ

छ

खोज तथा उद्दाय साभग्रीहरु् सािेर – ५ थान‚ गर ५ थान‚ िाल्टी ५

१

अङ्झधकृत

१७‚२६‚३५१।

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

अङ्झधकृत

प्रभङ्टख प्रशासकीम

छ

००

छै न

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

एम्फङ्टरेन्स – ३

९८५६००४११

५६‚७६‚१६०।

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

एम्फङ्टरेन्स – २
प्रभङ्टख प्रशासकीम

छ

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

एम्फङ्टरेन्स – १‚ चायऩाषग्रे सिायी साधन - २‚ भोटयसाइकर - १०‚

गैँ ची – ५‚ फेल्चा -५‚ राइप ज्माकेट -४‚ ङ्झत्रऩार -१०‚ डोयी -

।००

००

५०‚ गभफङ्टट - १०‚ स्रे चय -४० ।

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा
गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने
एम्फङ्टरेन्स – १

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा
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६

९८५६००६११

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

प्रभङ्टख प्रशासकीम

एम्फङ्टरेन्स - १‚ दभकर - १‚ बण्डायगृह – २‚ Fire extinguisher – ८ िटा

९८५६००३११

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

१
फन्दीऩङ्टय
गा.ऩा.

अङ्झधकृत

।

१

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

प्रभङ्टख प्रशासकीम
ङ्ञघङ्चयङ गा.ऩा.

अङ्झधकृत

९८५६०६३१२
३

प्रभङ्टख प्रशासकीम
ऋङ्जषङ गा.ऩा.

अङ्झधकृत

९८५६०६३६८
५

स्थानीम ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा

एम्फङ्टरेन्स-२‚सेफ्टी हेरभेट-१०‚गैची-२०‚स्रे चय-४‚फेल्चा-२०‚ बमावाङा -

९८५६०६३१०

भङ्जहरा रङ्टगासेट‚कम्फर‚ङ्झत्रऩार‚फाङ्ञल्टन‚ऩानी याख्ने जङ्जकवन ५०/५० सेट ऽ

८

छ

१०‚००‚०००।

छ

१२‚४५‚३७१।

छ

४‚००‚०००।०

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकृत

१‚३५‚०००।०

गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

१.खोज तथा उद्दाय एिॊ याहत साभग्री्

म्माग्दे गा.ऩा.

छ

२‚राइप ज्माकेट-१४‚फाङ्ञल्टन-५०‚बाॉडाकङ्टढा-५० सेट‚ िारिाङ्झरका तथा
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट आिश्मकतानङ्टसाय स्िास्थ्म‚ खाद्य तथा
गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गङ्चयने

18

०

००

४५

०

छै न

छ

छै न

छै न

छै न

छ

छ

छै न

७.१.३ ङ्झनजी तथा गैय सयकायी ऺेत्र
ताङ्झरका नॊ.८
क्र.सॊ .

१

२

३

सॊ घ/सॊ स्थाf

एम्फङ्टरेन्स् - ३‚ याहत साभग्री ५० सेट‚ भोटयसाइकर – २ िटा‚ प्राथङ्झभक उऩचाय

सबाऩङ्झत

शाखा

(*$^)%%#%@

प्राथङ्झभक उऩचाय सम्िन्धी ताङ्झरभ प्राद्ऱ जनशङ्ञि ६ जना‚ स्िमॊ सेिक १० जना‚ खोज

अध्मऺ ऩिीन्र

आिश्मकतानङ्टसाय याहत तथा आङ्झथक
व सङ्करन, भानिीम स्रोत–५ जना, एम्फङ्टरेन्स सेिा–१,

सोसाइटी, ङ्ञजल्रा

उद्योग फाङ्ञणज्म
सॊ घ

नेऩार ऩत्रकाय
भहासॊ घ

कभवचायीहरुको

आङ्झधकाङ्चयक रे ड
मङ्टङ्झनमन

५

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि

नेऩार ये डक्रस

ङ्झनजाभङ्झत
४

सम्ऩकव व्मङ्ञि

NGO NETWORK

कृष्कणहङ्चय िाग्रे

कङ्टभाय श्रे ष्ठ

व्माग – २ िटा‚ राइप ज्माकेट १ िटा‚ जेनेयेटय १ िटा ।
तथा उद्दाय जनशङ्ञि ६ जना

अङ्ञग्ननासक मन्त्र (Fire Extinguisher)– खारी बएको बङ्चयङ्छदने । आऩतकारीन

९८५६०६०५२४ अिस्थाभा ऩङ्चयचारन हङ्टने ।
अध्मऺ,
उज्िर ऩौडे र

ङ्ञजल्राभा सञ्चाङ्झरत एप.एभ. तथा प्रकाङ्ञशत हङ्टने ऩत्रऩङ्झत्रकाहरु भापवत ङ्जिऩद्को

सभमभा जनङ्जहतभा जायी सूचनाहरु प्रकाशन/प्रशायण गने गयाउने । जोङ्ञखभ
९८४६१२०३३५ न्मू नीकयण सम्फन्धी जनचेतना पैराउने ।
अध्मऺ

श्रीयाङ्ञजि श्रे ष्ठ

कभवचायीहरुराई स्िमॊसेिकको रुऩभा ऩङ्चयचारन

प्रताऩङ्झसह गङ्टरुङ

सम्फि गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई आ-आफ्ना कामव ऺेत्रअनङ्टसाय सूचLकृत गयी ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुभा

९८४७०२२७८४

९८४६०२५२०

सहमोगी सॊ स्थाको रुऩभा खटाउने ।
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क्र.सॊ .

सॊ घ/सॊ स्थाf

ङ्चयसेड
६

७

८

९=

१०=

११=

(अऩाङ्ग ऩङ्टनस्व थाऩना

सम्ऩकव व्मङ्ञि
ऩदभ ऩङ्चयमाय

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि
कभवचायी ऩङ्चयचारन गनव सङ्जकने, साभग्री स<\करन गनव सङ्जकने, जनचेतना जगाउने

केन्र)

९८४१७८६८३१

कामवक्रभ गनव सङ्जकने य ३ जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गने सङ्जकने ।

सेतो गङ्टयाॉस

याभनाथ बट्टयाई

ऩूि व तमायी सम्फन्धी जनचेतना पैराउने, भानिीम स्रोत ऩङ्चयचारन, १० िटा गाङ्जिसभा

फारङ्जिकास सेिा

सभाज सेिा सभूह

तनहङ्टॉ सेिा सभाज

ङ्झनभावण व्मिसामी

९८४६०४३१६७ आभा सभूह ऩङ्चयचारन गनव सङ्जकने
सङ्टशीरा शभाव
९८५६०६०४०९
ऻानयाज था।ऩा
९८४६०६३३७३

भानिीम जनशङ्ञि–१० जना, ऩङ्चयचारन हङ्टने

भानिीम जनशङ्ञि–१० जना, ऩङ्चयचारन हङ्टने

यत्न कङ्टभाय श्रे ष्ठ

सॊ घ

९८५६०४०५७७ भानिीम जनशङ्ञि ५ दे ङ्ञख ७ जनासम्भ ऩङ्चयचारन हङ्टने ।

गैय सयकायी सॊ स्था

प्रकाशचन्र बट्टयाई

भहासॊ घ

१२=

TSG (Tanahun
Support Group)

१३=

याङ्जिम उऩबोिा

सम्िि गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई आ-आफ्ना कामव ऺेत्र अनङ्टसाय सूङ्ञचकृत गयी

९८४६०६०७८९ ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुभा सहमोगी सॊ स्थाको रुऩभा खटाउने ।
श्रीयाभ कडे र
९८४६३७१८५८
खेभयाज अङ्झधकायी

२ जना स्िमॊ सेिकहरु ऩङ्चयचारन हङ्टने
जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन तथा खाध्माङ्ङ याहत सॊ करनभा सहमोग गने
20

क्र.सॊ .

१४=

१५=

१६=

१७=

१८=

१९=

सॊ घ/सॊ स्थाf

सम्ऩकव व्मङ्ञि

भॊ च

९८५६०२८६७२

कोङ्ञशश

यङ्जिरोचन ऩौडे र

या.भा.स्िा.स्िारम्िन
सॊ गठन

आई जी.डी.

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि

९८०१८५६६५६ काउङ्ञस्रङ,जनशॊङ्ञि ऩङ्चयचारन य सचेतना कामवक्रभ सञ्चारन
ङ्जिद्या खनार

९८४६०५५९६४

जनशॊङ्ञि ऩङ्चयचारन,सचेतना कामवक्रभ सञ्चारन य याहत सङ्करन

रामन्स क्रि अप कङ्जियाज श्रे ष्ठ
दभौरी

९८५६०६१५१५ जनशॊङ्ञि ऩङ्चयचारन,सचेतना कामवक्रभ सञ्चारन य याहत सङ्करन

योटयी क्रि अप

यङ्ञजनरार श्रे ष्ठ

दभौरी

९८५६०६०१२८

ग्राभीण ऺेत्र

ङ्ञस्िटी के.सी.

ङ्जिकास कामवक्रभ

९८५६०२५८४६ जनशङ्ञि १० जना ।

उऩबोि हकङ्जहत

याभचन्र न्मौऩाने

खाध्म साभग्री सङ्करन

खङ्टश्फङ्ट ऩौडे र

जनशॊङ्ञि ऩङ्चयचारन, आिश्मकतानङ्टसाय याहत ङ्जितयण (Basic Shelter Kits: 250, Hygiene

सॊ यऺण भञ्च

याहत सञ्चारन सहमोग गने

२०=

केमय नेऩार

२१

NCDMC

याभबि बट्टयाई

जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन

२२

नेऩार ङ्ञशऺक

याभचन्र

ङ्ञशऺकहरु ऩङ्चयचारन

९८५१२३१७०२ Kits: 500, Dignity Kits: 500)
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क्र.सॊ .

सॊ घ/सॊ स्थाf
भहासॊ घ

सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्रङ्झतकामवका राङ्झग उऩरब्ध स्रोत, साभग्री, जनशङ्ञि

ऩोख्रेर(आय.ङ्झस.)
९८५६०६४४४२

२३

गोऩार ऩयाजङ्टरी
PABSON

९८५६०६६५५७
याभकृष्कण ङ्जि.क.

N-PABSON

९८५६०६०४४५

ङ्ञशऺकहरु ऩङ्चयचारन

ङ्ञशऺकहरु ऩङ्चयचारन

22

७.१.४ साभङ्टदाङ्जमक ऺभता
हेरीप्माड‚खङ्टरास्थान य आश्रमस्थर
ताङ्झरका नॊ.९
न.ऩा./गा.ऩा.

हेरीप्माड

खङ्टरा स्थान

१ भा उल्रे ख

स्थर-Emergency

सॊ ्मा(अनङ्टसूचीछ)

( आऩतकारीन आश्रम

आश्रम स्थर (Temprory Shelters)

Shelters)

व्मास न.ऩा.

६

१७

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

बानङ्ट न.ऩा.

७

२०

५

ङ्झबभाद न.ऩा.

१

४

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

शङ्टक्रागण्डकी

१

छै न

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

दे िघाट गा.ऩा.

८

४

३ (बोङ्झतक ऩूिावधायको ङ्जिकास गङ्चयनङ्ट ऩने)

आिङ्टखैयेनी गा.ऩा.

१

छै न

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

फन्दीऩङ्टय गा.ऩा.

१३

६

६

ङ्ञघङ्चयङ गा.ऩा.

१

छै न

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

ऋङ्जषङ गा.ऩा.

छै न

३

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

म्माग्दे गा.ऩा.

छै न

छै न

छै न । स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक बिन तथा ङ्जिध्मारमहरु

न.ऩा.

प्रमोग गनव सङ्जकने

प्रमोग गनव सङ्जकने
प्रमोग गनव सङ्जकने

प्रमोग गनव सङ्जकने

प्रमोग गनव सङ्जकने
प्रमोग गनव सङ्जकने
प्रमोग गनव सङ्जकने
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अन्म
१.साभङ्टदाङ्जमक िन उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु
२.स्थानीम आभा सभूहरु
३.स्थानीम मङ्टिा क्रिहरु
४.जङ्टङ्झनमय ये डक्रस सकवरका स्िमॊ सेिकहरु
५.स्थानीम फार क्रि/फारभञ्च
६.सभङ्टदामभा यहेका खोज तथा उद्दाय ताङ्झरभ प्राद्ऱ दऺ जनशङ्ञि
७.सेिा ङ्झनिृत स्िास्थ्मकभॉ‚ नेऩारी सेना‚ नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारका दऺ जनशङ्ञि
ऩङ्चयच्छे द – ५
८.ङ्जिषमगत ऺेत्र
८.१. ङ्जिषमगत ऺेत्रका आिश्मकता य औङ्ञचत्मता
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको ऩू िव तमायी तथा प्रङ्झतकामव चयणभा शीघ्र सम्ऩादन गनङ्टऩ
व ने कामवहरुराई च ङ्टस्त फ
सङ्कटाङ्झबन्भङ्टख िगव ‚ ऺेत्र य सभङ्टदामका आधायभा सम्िि सयोकायिाराहरु ङ्झफच आ-

नाउन ङ्जिऩद्को प्रकृङ्झत तथा जोङ्ञखभको स्तय

य

आफ्ना ऻान ‚ ऺभता य कामव ङ्जिशेषता सभेतराई केङ्ञन्रत गयी कामव

ङ्जिबाजन गनङ्टव ऩने हङ्टन्छ । ङ्जिऩद्का रभा भानिीम जीिनका हय ऺेत्रहरु प्रबाङ्जित हङ्टन्छन् । उच्च जोङ्ञखभभा यहने अऩाङ्ग /अशि‚ ज्मेष्ठ नागङ्चयक‚ भङ्जहरा
तथा िारिाङ्झरकाहरुराई तत्कार उद्दाय गयी सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थान्त्रण गने ‚ आधायबूत आिश्मकताका िासस्थान ‚ खाना तथा रत्ता कऩडाको व्मिस्था
गने‚ अिरुध्द सडक ‚ खानेऩानी‚ ङ्झफध्मङ्टत‚ सञ्चाय रगामतका बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाहरुराई मथासक्म ङ्झछटो सङ्टचारु गने गयाउने जस्ता कामवहरु कङ्टनै अभङ्टक
ऩदाङ्झधकायी िा ङ्झनकामको प्रमासफाट भात्र सम्बि

नहङ्टने हङ्टॊदा खास-खास ङ्जिषमगत ऻान तथा ऺभता बएका ङ्जिशेषऻ

सभूहभा ङ्जिबाजन गयी प्रबािकायी प्रङ्झतकामवभा ऩङ्चयचारन गनङ्टव अऩङ्चयहामव हङ्टन्छ ।
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/ङ्झनकाम/सॊ घसॊ स्थाराई खास- खास

८.२. ङ्जिषमगत ऺेत्रको अगङ्टिा तथा सहमोगी सॊ स्थाको ङ्जिियण
ङ्जिषम ऺेत्र गत रूऩभा नेतत्ृ ि प्रदान गने ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सम्फङ्ञन्धत

अगङ्टिा ङ्झनकामहरू (Cluster Leads) य मी ङ्झनकामहरु सॉग आिश्मकतानङ्टसाय सभन्िम य

सहकामव गयी ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी प्रङ्झतकामवका सफै चयणहरुभा कामव गने सहमोगी सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ घ/सॊ स्थाहयको ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहे को छ्
ताङ्झरका नॊ.१०

क्र.सॊ .

ऺेत्र
(Cluster)

नेतत्ृ ि प्रदान गने
ङ्झनकाम (Cluster
Leads)

@

आऩतकारीन कामव
सञ्चारन केन्र)
(Coordination and
Information
Management)

vf]htnf; tyf p4f/
(Search and
Rescue)

lhNnf k|zf;g
sfof{no

lhNnf k|zf;g
sfof{no

खाद्य कृङ्जष तथा

#

जीङ्जिकोऩाजवन (Food
(Food, Agriculture
and Livelihoods)

-Cluster members_

lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, g]kfn /]8qm;
;f];fइ{6L(NRCS), g]kfn kqsf/ dxf;+3, :yfgLo Pkm=Pd= /

;dGjo tyf ;"rgf
Joj:yfkg (ङ्ञजल्रा
!

सहमोगी सॊ घ/सॊ स्था

s[lif 1fg s]Gb|

kqklqsfx¿, g]kfnL ;]gf, z;:q k|x/L an-g]kfn‚ नेऩार
k|x/L, /fli6«o cg';Gwfg lhNnf sfof{no, lzIff ljsf; tyf
;dGjo OsfO, :yfgLo 6]lnlehg, NGO Network, NGO
Federation, /fli6«o tyf अन्तयावङ्जिम Snax¿, स्थानीम
:jo+;]jsx¿ .
lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, g]kfnL ;]gf, g]kfn
k|x/L,
z;:q
k|x/L
an-नेऩार‚g]kfn
/]8qm;
;f];fO6L(NRCS),:yfgLo Snj -दङ्ट3{6gf Go"gLs/0f ;ldlt_,
l8lehg ;8s sfof{no,g]ljk|f d/:ofªbL dxfzfvf, स्थानीम
मङ्टिा स्िमॊ सेिकहरु, 36gf 36\g] g=kf= / uf=kf= x¿ .
lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, e]6ङ्चयg/L c:ktfn tyf
kz' ;]jf lj1 s]Gb|, pBf]u jfl0fHo ;+3, ljZj vfB sfo{qmd
(WFP), u}=;=;= dxf;+3, g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, ;xsf/L ;+3,
Pglhcf] g]6js{ tgहङ्टॉ"F‚याङ्जिम उऩबोिा भञ्च ‚ उऩबोिा हकङ्जहत
सॊ यऺण भञ्च .
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ऺेत्र

क्र.सॊ .

(Cluster)

नेतत्ृ ि प्रदान गने

Leader- शहयी तथा

$

cfktsfnLg cfjf; tyf
u}/
vfB
;fdu|L
Aoj:yfkg(Shelter/NFI)

बिन ङ्झनभावण

ङ्झडङ्झबजन कामावरम
Co-leader g]kfn

/]8qm; ;f];fO{6L
%

vfg]kfgL, ;/;kmfO /
:jf:Yo k|jw{g
(WASH)

^

&

:jf:Yo tyf kf]if0f
(Health and
Nutrition)

cfkt\sfnLg
lzIff(Education)

सहमोगी सॊ घ/सॊ स्था

ङ्झनकाम (Cluster
Leads)

vfg]kfgL tyf
;/;kmfO l8lehg
sfof{no
lhNnf :jf:Yo
sfof{no

lzIff ljsf; tyf
;dGjo OsfO

-Cluster members_

lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, pBf]u afl0fHo ;+3,
lgdf{0f Joj;foL ;+3, NGO Network, NGO Federation
l8lehg jg sfof{no, e" tyf hnfwf/ Joj:yfkg sfof{no,

नेऩार ङ्जिध्मङ्टत प्राङ्झधकयण ‚ नेऩार टे ङ्झर कभ‚ मातामात
कम्ऩनीहरु‚ xf]6n Aoa;foL ;+3 tgx'F, :yfgLo ljBfnox¿

/ Snax¿, xl/of] jg sfo{s|d
lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, e" tyf hnfwf/
Joj:yfkg sfof{no, g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, Pg=lh=cf]=
g]6js{, NGO Federation‚ ;dfh ;]jf ;d'x , tgx'F ;]jf
;ldlt, u|fdL0f If]q ljsf; sfo{qmd, lhNnf :jf:Yo sfof{no
lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, g]kfn /]8qm;
;f];fO6L(NRCS),lhNnf cfo'j{]b sfof{no‚ lghL gl;{ª xf]d Pkf]nf] c:ktfn, ;]tL u+uf ;fd'bflos c:ktfn, uf]/vf kf]nL
lSnlgs, kl/jf/ :jf:y s]Gb| k'sf]{6, :jf:y ;DaGwL sfd ug]{
u}=;=;=x¿ Impact g]kfn, gf}nf] 3'DtL, gd"gf_
lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, g]kfn /]8qm; ;f];fO{6L
(NRCS), kqsf/ dxf;+3, ;DalGwt ljBfnox¿, xf]:6]x}+;] afn
ljsf; ;dfh‚ ;]tf] u'F/f; afn ljsf; ;]jf, u}=;=;= ;dGjo
;ldlt, u}=;=;= dxf;+3, lhNnf afn sNof0f ;ldlt, :yfgLo
Pkm=Pd=,l6=eL=
/
kqklqsfx¿,
नेऩार ङ्ञशऺक
भहासॊ घ‚PABSON, N-PABSON, ङ्जिध्मारम स्तयीम िार क्रि
तथा भञ्चहरु‚ जङ्टङ्झनमय ये डक्रस सकवर ।
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ऺेत्र

क्र.सॊ .

(Cluster)

*

;+/If0f

नेतत्ृ ि प्रदान गने

सहमोगी सॊ घ/सॊ स्था

ङ्झनकाम (Cluster
Leads)

-Cluster members_

lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, lhNnf k|x/L sfof{no,
dlxnf ;]n, lhNnf afnsNof0f ;ldlt, Pg=lh=c]f= g]6js{,
u}=;=;= ;dGjo ;ldlt, g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, ckfË
k'g{:yfkgf s]Gb, u|fdL0f ;zStLs/0f ;dfh, xf]:6]x}+;] afn
ljsf; ;dfh, gu/kflnsf / uf=lj=;=x¿, ;]tf] u'F/f; afn
ljsf; ;]jf, pBf]u afl0fHo ;+3, lhNnf ;xsf/L ;+3, pkef]Qmf
d~r, g]kfn kqsf/ dxf;+3, ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको
आङ्झधकाङ्चयक रे ड मङ्टङ्झनमन, Jof; ;fd'bflos k|x/L ;]jf

;DalGwt kflnsf

(Protection)

८.३. ङ्झनकामगत बूङ्झभका तथा ङ्ञजम्भेिायी
ताङ्झरका नॊ.११

qm=;+= lgsfo,sfof{nosf] gfd

!

lhNnf k|zf;g
sfof{no

lhDd]jf/ JolQm

k|d'v lhNnf
clwsf/L

lhDd]jf/L
 ;dGjofTds / g]t[TjbfoL e"ldsf lgjf{x ug]{
 vf]h tyf p4f/ sfo{df ;'/Iff lgsfo kl/rfng ug{]
 cfjZostfg';f/ k|b]z सयकाय tyf सङ्घीम सयकायसॊ ग
गयी स्रोत साधनको व्मिस्थाऩन गने



स्थानीम स्तयभा आिश्मक सभन्िम य सहकामव गयी
याहत सभग्रीको सङ्करन/व्मिस्थाऩन गने

@

lhNnf ;dGjo ;ldlt

lhNnf ;dGjo
clwsf/L

 ;dGjofTds sfo{df ;xof]u ug]{
 cfjf; tyf k'gM:yfkgf sfo{df ;dGjo u/fpg]
 ;|f]t kl/rfng गनव गयाउन आिश्मक ;dGjo ug]{
 स्थानीम तहहरुसॉग सम्ऩकव व्मङ्ञिको रुऩभा कामव गने
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qm=;+= lgsfo,sfof{nosf] gfd

lhDd]jf/ JolQm

lhDd]jf/L

 आऩतकारीन अिस्थाभा प्रदे श ङ्जिऩद्
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत ’

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम ङ्जिऩद

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ङ्झनणवमहरु तत्कार कामावन्िमन गने

#

g=kf=÷uf=kf=

गयाउने‚

प्रशासकीम स्थानीम तहभा उऩरव्ध हङ्टन सक्ने सॊ स्थागत तथा साभङ्टदाङ्जमक
अङ्झधकृत
ऺभताको ऩङ्जहचान गयी अङ्झधकतभ् उऩमोग गनव गयाउन

k|d'v

आिश्मक सभन्िम गने‚

 सॊ यऺण ऺेत्र (Protection cluster) को कामव मोजना कामावन्िमन
गने ।



-तत्कारM खोज तथा उद्दाय कामवका रागी RRT टोरी
ऩङ्चयचारन गने‚

$

;'/Iff lgsfo

k|d'v



- खोज‚ उद्दाय तथा याहत ङ्जितयणका कामवहरुभा
आिश्मक सङ्टयऺा व्मिस्थाऩन गने‚

-ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुभा यही सहमोग गने ।

%

/fhg}lts bnx¿

bnsf k|d'vx¿

^

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L ;efklt







;dGjo‚
;|f]t सङ्+sngdf ;xof]u‚
hgkl/rfng ug]{ ।
DLSA को है ङ्झसमतरे k|jGwsf/L e"ldsf lgjf{x ug]{
vfB tyf u}/ vfB ;fdu|Lsf] ब्मj:yfkg lिt/0f /
e08f/0f
 tflnd k|fKt bIf hgzlQm kl/rfng
 ;"rgf ;ª\sng tyf ;j]{If0fdf :jo+;]js kl/rfng
ug{]
 k|sf]ksf] ;dodf cfkt\sfnLg cfjf; tyf aGbf]a:tL
28

qm=;+= lgsfo,sfof{nosf] gfd

lhDd]jf/ JolQm

lhDd]jf/L
(Logistic) Joj:yfkgdf ;xof]u ug{] ।


ङ्ञजल्रा अगङ्टिा सहमोगी ङ्झनकाम (ङ्झड.एर.एस.ए.) बै अन्म
कामवहरु गने ।

 ङ्जिषमगत ऺेत्रका प्रङ्झतकामव मोजना प्रबािकायी रुऩभा
कामावन्िमन गने‚

&

ljifout अगङ्टिा
;/sf/L sfof{no

sfof{no
k|d'vx¿

 ङ्जिषमगत ऺेत्रका सहमोगी सॊ घ/सॊ स्थाहरुराई
सभन्िमात्भक रुऩभा ऩङ्चयचारन गने‚

 दऺ जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गने‚

 ङ्जिषमगत

ऺेत्रका हये क ङ्छदनका कामवहरु ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाउने ।

*

pBf]u jfl0fHo ;ª\3

cWoIf

(

oftfoft Joj;foLx¿

cWoIf÷k|ltlglw

;ञ्चाय dfWod

g]kfn kqsf/
dxf;+3,
;~rf/sdL{x¿

!)

!!

gful/s ;dfh

;+of]hs

!@

k]zfut Joj;foL

cWoIf

 ;'VVff tyf tof/L vfgf h:t} lrp/f, e'hf, lj:s'6
cflb, vfB ;fdu|L ;ङ्sng tyf Joj:yfkgdf
;3fpg]
 /fxt tyf p4f/ sfo{sf nflu oftfoftsf ;fwgx¿
pknAw tyf Joj:yfkg ug]{
 ;ही ;"rgf ;ङ्sng tyf ;Dk|]if0f
 unt xNnf / ckjfb km}ng glbg]
 सािवजङ्झनक ङ्जहतका सूचनाहरु प्रशासन/प्रशायण गने
गयाउने ।

 /fxt tyf p4f/ sfo{df ;xof]u
 dfgj clwsf/sf] ;+/If0f tyf ;Dj4{gdf ;xof]u
 /fxt, p4f/ tyf ;+/If0f sfo{df ;xof]u
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qm=;+= lgsfo,sfof{nosf] gfd
!#

lhDd]jf/ JolQm

Pglhcf] g]6js{,
k|d'v tyf
/fli6«o tyf cGt/fli6«o
k|ltlglw
u}=;=;=






lhDd]jf/L
dfgj;|f]t kl/rfng ug]{
;|f]t ;ङ्sngdf ;xof]u ug]{
u}=;=;= ङ्झफr ;dGjo
Ifdtf ljsf; tyf ;xhLs/0f sfo{ ug]{

८.४. ङ्जिषमगत ऺेत्रको ऩूिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
८.४.१ सभन्िम तथा सू चना व्मिस्थाऩन (ङ्ञजल्रा आऩतकारीन कामव सञ्चारन केन्र)

(Coordination and Information Management)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम - ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम तनहङ्टॉ
 भङ्ट्म सहमोगी सॊ घ /सॊ स्थाहरु - ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत , स्थानीम तहहरू , नेऩार ये डक्रस सोसाईटी , नेऩार ऩत्रकाय भहासॊ घ , स्थानीम एप .एभ. य
ऩत्रऩङ्झत्रकाहरू, नेऩारी सेना, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार‚ नेऩार प्रहयी, याङ्जिम अनङ्टसन्धान ङ्ञजल्रा कामावरम, ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्िम इकाइ , स्थानीम
टे ङ्झरङ्झबजन, NGO Network, NGO Federation, याङ्जिम तथा अन्तयावङ्जिम क्रफहरू, स्थानीम स्िमॊ सेिकहरू ।
सायबूत उद्देश्महरु
 भानिीम सहामताका ऺेत्रभा कामवयत सयोकायिारा व्मङ्ञि तथा ङ्झनकाम/सॊ घ सॊ स्थाहरु ङ्झफच सभन्िमात्भक सॊ मन्त्र ङ्झनभावण गने ।
 सूचनाको सङ्करन तथा ङ्जिश्लेषण गयी अन्तय ङ्झनकाम/ अन्तय ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुभा स्िचाङ्झरत रुऩभा आदन-प्रदान हङ्टने व्मिस्था गने ।
 सङ्घीम सयकाय‚ प्रदे श सयकाय य स्थानीम सयकायहरुसॉग आिश्मक सम्ऩकव य सभन्िम गने ।
 ङ्जिऩद्को सभमभा सूचना प्रणारीसभेत अिरुि हङ्टनसक्ने हङ्टॉदा िैकङ्ञल्ऩक उऩामहरुको ऩङ्जहचान गयी सूचना प्रिाहराई सङ्टचारु गने ।
 प्राद्ऱ सूचना तथा तथ्माङ्कहरुको ठोस ङ्जिश्लेषण गयी अरु ङ्जिषमगत ऺेत्रराई ऩृष्ठऩोषण ङ्छदने ।
 ऩूि व सूचना प्रणारीको व्मिस्थाऩन तथा अिरम्फन गने ।
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ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
ङ्जिऩद् अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्झनकाम/सॊ घ/

ङ्जिऩद् ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

सॊ स्था

१.ङ्जिषमगत ऺेत्रको सहमोगी
तथा साझेदायहरुको सभन्िम
िैठक गने‚

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/
Cluster
Members

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको

सॊ स्था

(Gaps Finding)

ङ्झनकाम/सॊ घ/

ऩङ्जहचान

सभम

अिङ्झध

भङ्जहनाको

-ङ्ञजल्रा आऩतकारीन कामव सञ्चारन केन्रराई थऩ

ङ्ञजल्रा

-प्रबाङ्जित ऺेत्रभा

घटना

ऩटक

-घटनाका फाये भा तत्कार प्रदे श आऩतकारीन कामव

कामावरम/
Cluster
Members /

भाध्मभहरु

साथ/ऩङ्जहरो

कम्तीभा १

ङ्जक्रमाशीर फनाउने।

सञ्चारन केन्र तथा याङ्जिम आऩतकारीन कामव
सञ्चारन केन्रराई प्रायङ्ञम्बक जानकायी गयाउने

प्रशासन

-प्रकोऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रको बौगोङ्झरक अिस्था तथा

सञ्चायका

अिरुध्द हङ्टन

सक्छ‚ िैकङ्ञल्ऩक

घट्ना
ङ्छदन

साधन प्रमोग

सदयभङ्टकाभफाट दूयी‚ मात्रा गनव राग्ने सभम य

गने।

प्रमोगभा ल्माउन सङ्जकने सिायी साधन िा ऩैदर मात्रा‚

-सभङ्टदामफाट

प्रबाङ्जित जनसष्मा रगामतका तत्कार आिश्मकीम

सूचना ङ्छदने

ङ्जिषमहरुभा जानकायी आकरन गने ।

व्मङ्ञि तथा

-भृत्मङ्ट‚िेऩत्ता तथा घाइते हङ्टन सक्ने नागङ्चयकहरुका

उद्दायकतावहरु

िाये भा स्थानीम तह/प्रबाङ्जित सभङ्टदामको सम्ऩकव

आपै प्रबाङ्जित

ॉ सम्ऩकव गयी प्राद्ऱ जानकायीका सम्िन्धभा
व्मङ्ञिसग

हङ्टन सक्छन्‚

तत्कार खोज तथा उद्दाय सभूहराई सूचना ङ्छदने ।

तत्कार

-उच्च जोङ्ञखभभा यहेका नागङ्चयकहरुराई थऩ सतकव

िैकङ्ञल्ऩक

यहन जानकायी गयाउने ।

सहामताको खोजी

-स्थानीम स्तयभा उऩरव्ध खोज तथा उद्दाय

गने ।

जनशङ्ञिराई तत्कार ऩङ्चयचारन हङ्टन अनङ्टयोध गने

- ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको िैठक िस्ने
सूचना ङ्छदने ।
२. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम‚

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ङ्झनयन्तय

- ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको िैठकभा बाग
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प्रशासन

स्थानीम

दोश्रो ङ्छदन

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु

कामावरम/

ङ्झरने ।

कामावरम/ने

ॉ को
सभङ्टदामसग

सूचनाका साधनहरु जस्तै

ङ्झनकामहरु तथा

सूचना/जानकायीहरु आदान-प्रदान गने ।

सोसाइटी/
Cluster
Members /

सभन्िम

तथा स्थानीम तहभा यहेका

टे ङ्झरपोन‚ इन्टयनेट‚ फ्माक्स‚
कम्प्मङ्टटय‚ सङ्टयऺाकभॉहरुरे

सङ्टयऺा

-घटनाका िाये भा हारसम्भ प्राद्ऱ सिै

स्थानीम तहहरु

- ङ्जिऩद् रे खाजोखा ङ्जिङ्झध सम्फन्धी औजायहरुको
(Disaster Assessment Tool, IRA) sको प्रमोग

प्रमोग गने िाकीटाकी

ऩार ये डक्रस

सक्छ

कव ऺेत्रको दामया

सङ्करन गने .

तमायी हारतभा याख्ने ।

प्रबािकायी नहङ्टन
।सभन्िम/सम्ऩ

गयी तत्कारीन भानिीम सहमोगको राङ्झग सूचना

रगामतका सञ्चाय साभग्रीहरु

सम्िन्ध य

फढाउने ।

- हारसम्भको प्रङ्झतकामवको प्रगङ्झत ङ्जिियण प्रदे श
आऩतकारीन कामव सञ्चारन केन्र तथा याङ्जिम

आऩतकाङ्झरन कामव सञ्चारन केन्रराई जानकायी
गयाउने

-आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको सभस्माहरुका िाये भा
िैठकभा छरपर गयी सभाधान गनव ऩहर गने ।
३.स्थानीम तहहरु य ङ्जिषमगत
ऺेत्रका साझेदाय ङ्झनकाम तथा

सॊ घ/सॊ स्थाहरुभा ङ्जिऩद सम्र्ऩकव
व्मङ्ञि तोक्ने । ङ्ञजल्रा

आऩतकारीन कामव सञ्चारन

ॉ सूचना सम्िन्ध कामभ
केन्रसग
गयाउने

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/
Cluster
Members /

ङ्झनयन्तय

-ङ्जिषमगत ऺेत्रको िैठक िसी IRA प्रङ्झतिेदन भाङ्झथ

प्रशासन

दऺ जनशङ्ञिको

-तत्कार व्मिस्था गनङ्टव ऩने आऩतकारीन याहत साभग्री

ऩार ये डक्रस

MIRA टोरी

छरपर गने ।

तथा अस्थामी फासस्थानहरुको सष्मात्भक तथा

स्थानीम ङ्जिऩद्

ऩङ्चयभाणात्भक ङ्जिियण ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मास्थाऩन

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतराई उऩरव्ध गयाउने ।

सङ्झभङ्झतहरु

कामावरम/ने
सोसाइटी/
Cluster
Members

-MIRA टोरी ऩङ्चयचारन गने ।

अबािभा -

ऩङ्जहरो हद्ऱा

ऩङ्चयचारन गनव
कङ्छठनाई हङ्टन

सक्छ । तत्कारै
आधायबूत ऻान

ॉ
-स्थानीम तहहरु य सम्फध्द सयोकायिाराहरुसग

ङ्छदएय स्थरगत

ङ्झनयन्तय सम्ऩकवभा यही खोज तथा उद्दाय एिॊ याहत

खटाउनङ्ट ऩने ।

ङ्जितयणको ङ्जिियण सङ्करन गयी ङ्ञज. ङ्जि.

व्म.स.‚प्र.ङ्जि.व्म.का. स. य या.ङ्जि.जो.न्मू.तथा व्म.प्रा.भा
जानकायी ऩठाउने ।
४.ङ्जिऩद् ऩङ्झछ गनङ्टव ऩने रे खा

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ङ्झनयन्तय

-आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको फैठक फसी MIRA
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प्रशासन

ऺङ्झतको प्रि

ऩङ्जहरो

जोखा ( Initial Rapid
Assesment/ Multi Sectroal
initial Rapid Assesment/ Post
Disater Need Assesment )का
नभूना पायभहरु अध्मािङ्झधक

तथा ङ्जिकास गने । रे खा-जोखा
गने टोरीहरु गठन गयी

कामावरम/

प्रङ्झतिेदनभा छरपर गने ।

कामावरम/ने

ङ्जिियण MIRA

तथा सभन्िम

सॊ यचनाहरुको सङ्मात्भक तथा ऩङ्चयभाणात्भक ङ्जिियण

सोसाइटी/
Cluster
Members

नआउन ऩङ्झन

ङ्ञशऺा ङ्जिकास

- ऺङ्झत बएका ङ्झनजी आिास तथा बौङ्झतक

इकाइ/नेऩार

ङ्ञज. ङ्जि. व्म.स.‚प्र.ङ्जि.व्म.का. स. य या.ङ्जि.जो.न्मू.तथा

ये डक्रस

व्म.प्रा.भा जानकायी ऩठाउने ।

सोसाइटी

गने ।

ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव
मोजना अध्मािङ्झधक गने

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/
Cluster
Members

सक्छ‚ ऩङ्टन्
टोरीराई

स्थरगत खटाई

ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.को फैठकभा ऩेश गने ।

सङ्करन गने

एङ्जकन ङ्जिियण

प्रत्मेक

-ङ्जितङ्चयत याहत तथा ऩङ्टनङ्झव नभावण बएका बौङ्झतक सॊ यचना

प्रशासन

भसान्तङ्झबत्र

ङ्जिियण सङ्करन गयी ङ्ञज. ङ्जि. व्म.स.‚प्र.ङ्जि.व्म.का. स.

ऩार ये डक्रस

िषवको चै त्र

प्रङ्झतिेदनभा

- याहत ङ्जितयणरगामतका ङ्जिऩद् व्मिस्थानका
कामवहरुभा दे ङ्ञखएका गङ्टनासाहरु सङ्करन गयी

आिश्मक ताङ्झरभको व्मिस्था

५.आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको

ऩार ये डक्रस

एिॊ ङ्झनजी आिासहरुको सष्मात्भक/ऩङ्चयभाणात्भक
य या.ङ्जि.जो.न्मू.तथा व्म.प्रा.भा जानकायी ऩठाउने ।

-गङ्टनासाहरु सम्फोधन बए/नबएको िाये भा अनङ्टगभन गने

भङ्जहना

कामावरम/ने

-

दोश्रो भङ्जहना

सोसाइटी/

।

-िाॉकी यहेका गङ्टनासाहरुका िाये भा ऩङ्टन् जानकायी
गयाउने ।
६.ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा
प्रङ्झतकामव मोजना अध्मािङ्झधक
गनव सहमोग गने
७.िाढी/ऩङ्जहयो‚

हािाहङ्टयी/चट्याङ् तथा भहाभायी

रगामतका सॊ बाव्म प्रकोऩहरुका
कायणफाट सृजना हङ्टन सक्ने

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/
Cluster
Members

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/
Cluster
Members

प्रत्मेक

-सम्ऩङ्ङ ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामवफाट ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई

ङ्ञजल्रा

भसान्तङ्झबत्र

जाने

कामावरम/
Cluster
Members

िषवको चै त्र

आगाभी कामवमोजनाराई ऩङ्चयभाङ्ञजत
व य अध्मािङ्झधक गदै

आिश्मकता
अनङ्टसाय

ङ्झनयन्तय
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प्रशासन

तेश्रो भङ्जहना

ङ्जिऩदका िाये भा ऩङ्टि व सूचना

प्रणारीको असर अभ्मास गने ।
आसङ्ङ ङ्जिऩदका िाये भा
जनचेतना जगाउने

८.४.२ खोजतरास तथा उिाय (Search and Rescue)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम - ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम तनहङ्टॉ ।
 भङ्ट्म सहमोगी सॊ घ/सॊ स्थाहरु - ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, स्थानीम तहहरू, नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर(नेऩार‚ बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार
तथा ऩशङ्ट सेिा ङ्जिऻ केन्र‚ नेऩार ये डक्रस सोसाइटी, स्थानीम क्रि (दूघट
व ना न्मू नीकयण सङ्झभङ्झत), ङ्झडङ्झबजन सडक कामावरम, ने.ङ्जि.प्रा. भयस्माङदी
भहाशाखा, स्थानीम मङ्टिा स्िमॊसेिकहरु ।
सायबूत उद्देश्महरु
 तत्कार उद्दाय टोरी खटाई जनधनको ऺङ्झतराई न्मू नीकयण गने ।
 उच्च जोङ्ञखभभा यहेका असि/अऩाङ्ग‚ज्मेष्ठ नागङ्चयक‚ भङ्जहरा तथा िारिाङ्झरकाहरुको उद्दायभा ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ङ्छदई भानिीम ऺङ्झत कभ गने ।
 घाइतेहरुको शीघ्र उद्दाय गने ।
 शि उद्दाय तथा व्मिस्थाऩन गने ।
 आऩतकारीन अिस्थाभा उच्च जोङ्ञखभभा यहे काहरुराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयी भानिीम सङ्टयऺा प्रदान गने ।
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ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ

(Gaps Finding)

सभमािङ्झध

स्था
१.आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको िैठक

ङ्ञजल्रा प्रशासन

आिश्मकता

फस्ने ।

कामावरम/

अनङ्टसाय/ङ्झनय हङ्टनासाथ खोज तथा उद्दाय

सहमोगी ङ्झनकामहरु न्तय

१.घटना घटे को खिय प्राद्ऱ

ङ्ञजल्रा प्रशासन

एङ्जकन जानकायी

घटना

कामावरम/सङ्टयऺा

प्राद्ऱ नहङ्टन सक्छ

घटे को १

टोरीहरुराई खोज तथा

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

। स्थानीम

घण्टाङ्झबत्र

उद्दाय साभग्रीहरुका साथ

सो.

सम्ऩकव व्मङ्ञिसॉग

स्ट्याण्डिाई याख्ने ।

ङ्झसधै सम्ऩकव गने

घटना घटे को स्थानसम्भ

।

ऩङ्टग्न भोटय भागव तथा
ऩैदरभागव एिॊ राग्ने
सभमका िाये भा एङ्जकन
जानकायी ङ्झरने । स्थानीम
CBRRT राई तत्कार
घटनास्थरभा जान ङ्झनदे शन
ङ्छदने ।

२.RRT/QRT/CBRRT गठन गने‚

सङ्टयऺा

िैशाख

२. DRRT टोरी

सङ्टयऺा

सडक तथा ऩैदर

घटना

ताङ्झरभ ङ्छदने ।

ङ्झनकामहरु‚स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

घटनास्थरतपव Move हङ्टने

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

भागवभा अियोध

घटे को २

।

सो.

हङ्टन सक्छ ।

घण्टाङ्झबत्र

३.घटनास्थरको अिस्था

सङ्टयऺा

सञ्चाय सम्ऩकव

घटनास्थ

तहहरु‚ नेऩार
ये डक्रस सोसाइटी
य ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

खङ्टराउॉदै जाने ।

कामावरम
३.सङ्टयऺाकभॉहरु‚ स्िास्थ्मकभॉहरु‚

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ज्मेष्ठ
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ये डक्रसका स्िमॊ सेिकहरु तथा स्थानीम कामावरम/सङ्टयऺा
तहका स्िमॊसेिकहरुसभेत सङ्ञम्भङ्झरत

ङ्झनकामहरु‚स्थानीम

ङ्छदने ।

हङ्टने गयी DRRT गठन गने‚ ताङ्झरभ

भङ्जहनाङ्झबत्र

तथा ऺङ्झतको आकरन य

CBRRT फाट हङ्टॉदै गये को

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

नहङ्टन सक्छ ।

र

सो

सूचना तथा

ऩङ्टगेऩङ्झछ

खोज तथा उद्दाय कामवको

सभन्िम ऺेत्रसॉग

ये डक्रस सोसाइटी

ङ्जिियण

तत्कार सम्ऩकव

य ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

ऩोिराई जानकायी गयाउने

गयी िैकङ्ञल्ऩक

कामावरम

। घनीबूत रुऩभा खोज

स्रोतको प्रमोग

तथा उद्दाय कामव गने ।

गने ।

तहहरु‚ नेऩार

ङ्ञजल्रा कभाण्ड

४.खोज तथा उद्दाय

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद

आषाढ

४.घटनास्थरफाट

सङ्टयऺा

टोरीहरु.RRT/QRT/CBRRT/

व्मिस्थाऩन

भङ्जहनाङ्झबत्र

घाइते हरुको उद्दाय

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

नहङ्टन सक्छन्‚

DDRT का सदस्महरुराई ऩङ्टनतावजगी

सङ्झभङ्झत/स्थानीम

कामवराई ऩङ्जहरो

सो/स्थानीम

नङ्ञजकका आपन्त ङ्छदन

ताङ्झरभ ङ्छदने

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।

ङ्जिऩद्

िा स्थानीम

सङ्झभङ्झतहरु

उच्च जोङ्ञखभभा यहेका

व्मिस्थाऩन

तहका

सङ्झभङ्झत

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई

अऩाङ्ग/असि‚ ज्मेष्ठ

भृतकका आपन्त

नागङ्चयक तथा भङ्जहरा-

ङ्ञजम्भा रगाउने

फारफाङ्झरकाहरुराई

। घटनास्थर

तत्कारै सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा

नङ्ञजकै सङ्टयङ्ञऺत

रै जाने ।

स्थान नहङ्टन

शिहरुको उद्दाय गने ।

सक्छ‚Acceptable

प्रायङ्ञम्बक कानूनी प्रङ्जक्रमा

Risk का आधायभा

ऩूॊया गयी आपन्तराई

तत्कारै सङ्टयङ्ञऺत

कभाण्ड ऩोिराई खोज

।

ङ्ञजम्भा रगाउने । ङ्ञजल्रा
तथा उद्दाय कामवको ङ्जिियण
ङ्झनयन्तय जानकायी गयाउने
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स्थानको छनौट गने

घटना
घटे को

।
५.खोज तथा उद्दाय साभग्रीहरुको

ङ्ञजल्रा प्रशासन

आिश्मकता

५.घाइते तथा शिको

सङ्टयऺा

शि पेरा ऩनव

घटना

कामावरम/सङ्टयऺा

अनङ्टसाय/

उद्दाय कामव सम्ऩङ्ङ

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

गने तथा भभवत सॊ बाय गयी तमायी

ङ्झनकामहरु/नेऩार

ङ्झनयन्तय

नहङ्टन्जेरसम्भ खोज तथा

सो/स्थानीम

हङ्टन सक्छन् ।

दोश्रो ङ्छदन

हारतभा याख्ने । उद्दाय कामवभा

ये डक्रस सोसाइटी

उद्दाय कामव जाङ्चययाख्ने ।

ङ्जिऩद्

प्रमोगभा आउने सञ्चाय साभग्री तमायी

सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा

व्मिस्थाऩन

जाने फङ्टझेका

अिस्थाभा याख्ने ।

साङ्चयएकाहरुराई अस्थामी

सङ्झभङ्झत

सङ्करन‚ उऩमङ्टि स्थानहरुभा बण्डायण

नसकी िेऩत्ता ऩङ्झन घटे को

स्थानीम

नागङ्चयकहरुसॉग

आश्रमस्थर फनाउन

सभन्िम गयी

सहमोग गने ।

खोज तरास कामव
जाङ्चययाख्ने ।

६.उच्च जोङ्ञखभभा यहे का स्थानहरुको

ङ्ञजल्रा प्रशासन

आिश्मकता

६.जोङ्ञखभभा यहे का िा

सङ्टयऺा

उद्दायकभॉहरु

घटना

कामावरम/सङ्टयऺा

अनङ्टसाय/

धयाऩ दे ङ्ञखएका घय/गोठ

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

अऩमावद्ऱ हङ्टन

घटे को

सडक तथा ऩैदरै मात्रा गनङ्टव ऩने बएभा ङ्झनकामहरु/स्थानीम ङ्झनयन्तय

िा टहयाहरु (Demolis)

सो/स्थानीम

सक्छन् ।

ते श्रो ङ्छदन

छोटो दू यीका भागवहरुको आकरन गने

हटाउने ।

ङ्जिऩद

स्थानीम

जीङ्जित यहन सक्ने

व्मिस्थाऩन

ऩशङ्टऩॊऺीको खोजतरास गने

सङ्झभङ्झत/

स्िमॊ सेिकहरुको

नि नबएका/प्रमोगभा

अस्ऩतार तथा

स्थरगत ङ्झनयीऺण गने । हेरीप्माड‚

तहहरु/ङ्झडङ्झबजन

। साङ्जिकका हेरीप्माड‚भोटयभागव तथा सडक कामावरम
ऩैदर भागवहरु सङ्टधाय गनव तथा
हे रीप्माड नबएका स्थानहरुभा फनाउन

।

ऩहर गने ।

ल्माउन सङ्जकने

रत्ताकऩडा‚अङ्ङऩात तथा
बाडाितवनहरुको खोजतरास

सहमोग ङ्झरने

बेटेयीनयी

ऩशङ्ट सेिा ङ्जिऻ
केन्र

तथा सङ्करन गने
७. RRT/QRT/CBRRT/DRRT का

ङ्ञजल्रा प्रशासन

आिश्मकता

कभाण्डयहरु ङ्झफच सञ्चाय सम्ऩकव

कामावरम/सङ्टयऺा

अनङ्टसाय/

७.भये का ऩशङ्टऩॊऺीहरुको
व्मिस्थाऩन गने
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सङ्टयऺा

स्थानीम

घटना

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

ऩीङ्झडतहरुरे

घटे को

सॊ मन्त्र स्थाऩना गने । ङ्ञजल्रा

ङ्झनकामहरु/स्थानीम ङ्झनयन्तय

सो/स्थानीम

आऩतकारीन कामव सञ्चारन केन्रराई

तहहरु/नेऩार

ङ्जिऩद्

ये डक्रस सोसाइटी

व्मिस्थाऩन

सूचना केन्रको रुऩभा प्रमोग गने ।

सङ्झभङ्झत/
बेटेङ्चयनयी

भये का ऩशङ्टऩॊऺीका
भासङ्ट खाई

ऩङ्जहरो
हद्ऱाङ्झबत्र

भहाभायी पैरन
सक्छ‚याम्रोसॉग

जङ्झभनभङ्टनी गाड्ने

अस्ऩतार तथा
ऩशङ्ट सेिा ङ्जिऻ
केन्र
८.प्रकोऩअनङ्टसाय खोज तथा उद्दाय

कामवको नभूना/कृङ्झत्रभ अभ्मास(Mock
Drill/Simulation) गने ।

सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु/

भाघ/पागङ्टण ८.सम्ऩूण व खोज तथा उद्दाय

ङ्ञजल्रा प्रशासन

नेऩार ये डक्रस

भङ्जहना

कामवको ङ्जिियण तमाय गयी

कामावरम/सङ्टयऺा

प्रङ्झतिेदन ङ्छदने । ऩृष्ठऩोषण

ङ्झनकामहरु/ने.ये .

ङ्झरने य साङ्जिक प्रङ्झतकामव

सो

सोसाइटी

मोजनाभा दे ङ्ञखएका
कभीकभजोयीहरुराई अको
मोजनाभा ऩङ्चयभाजवन गने
९.अङ्ञघल्रो िषवको अनङ्टबिको

ङ्ञजल्रा प्रशासन

चै त्र

आधायभा आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको

कामावरम/सहमोगी

भसान्तङ्झबत्र

ङ्जिऩद ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव

ङ्झनकामहरु

मोजना ऩङ्चयभाजवन सङ्जहत अध्मािङ्झधक
गने ।
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-

ऩङ्जहरो
हद्ऱाङ्झबत्र

८.४.३.खाद्य कृङ्जष तथा जीङ्जिकोऩाजवन व्मिस्थाऩन

(Food management)

 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् s[lif 1fg s]Gb|
 भङ्ट्म सहमोगी सॊ घ/सॊ स्थाहरु् lhNnf ;dGjo ;ldlt, :yfgLo txx¿, e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, खाद्य प्रङ्जिधी तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्रण
ङ्झडङ्झबजन कामावरम pBf]u jfl0fHo ;+3, कृङ्जष साभग्री कम्ऩनी ङ्झर.‚ ljZj vfB sfo{qmd (WFP), u}=;=;= dxf;+3, g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, ;xsf/L ;+3,

Pglhcf] g]6js{

तनहङ्ट‚ॉ याङ्जिम उऩबोिा भञ्च‚ उऩबोिा हकङ्जहत सॊ यऺण भञ्च‚ होटर ब्मिसामी सॊ घ

।

सायबूत उद्देश्महरु
 आऩतकारीन अिस्थाभा खाद्य साभग्रीहरु उऩरव्ध गयाई जीिन यऺा गने ।
 प्रकोऩका कायण तहस-नहस बएको खेती प्रणारीराई ऩूिि
व त अिस्थाभा ल्माउने ।
 उङ्ङत जातका नश्ल/ङ्झफउ ङ्झफजन/भर उऩरव्ध गयाई जीङ्जिकोऩाजवनभा सहजीकयण गने ।
ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

१.आफ्नो ङ्जिषमगत
ऺेत्रको िैठक िस्ने

कृङ्जष ऻान केन्र/सहमोगी
ङ्झनकामहरु

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ऩङ्जहचान

आिश्मकताअनङ्टसाय १.सभन्िम तथा

कृङ्जष ऻान

(Gaps
Finding)
एङ्जकन

/ङ्झनयन्तय

केन्र/ने.ये .सो./सहमोगी

सूचना प्राद्ऱ

सूचना व्मिस्थाऩन

ऺेत्रसॉग सम्ऩकव गयी

ङ्झनकामहरु

सभमािङ्झध

घटना
घट्नासाथ

नहङ्टन सक्छ‚

प्रकोऩको घटनाका

सभङ्टदाम

सम्िन्धभा जानकायी

सम्ऩकव

व्मङ्ञिसॉग

ङ्झरने ।

थऩ फङ्टझ्ने ।
२. सभन्िम तथा सूचना कृङ्जष ऻान

िैशाख

२.खाद्य सम्िन्धी
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कृङ्जष ऻान

म्माद

ऩङ्जहरो

व्मिस्थाऩन ऺेत्रसॉग
आिश्मक सहकामव गयी

केन्र/ने.ये .सो./सहमोगी

भङ्जहनाङ्झबत्र

ङ्झनकामहरु

याहत साभाग्री
सङ्करन गनव

केन्र/ने.ये .सो./उध्मोग

नाघेका

िाङ्ञणज्म सॊ घ/स्थानीम

अखाद्य

ङ्जिङ्झबङ्ङ् प्रकोऩहरुका

कामवदर ऩङ्चयचारन

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

िस्तङ्टहरु

कायण उच्च जोङ्ञखभभा

गने ।

सङ्झभङ्झतहरु

सङ्करन हङ्टन

यहेका

घटनास्थर कङ्झत

सक्छ‚

स्थान/फस्तीहरुको

टाढा छ‚ सिायी

अनङ्टगभन

अिङ्ञस्थङ्झत‚ ङ्ञजल्रा

साधनिाई िा ऩैदरै

गने ।

सदयभङ्टकाभदे ङ्ञखको दू यी‚

जानङ्ट ऩने हो िा

मात्राका भाध्मभ(भोटय

होइन‚ ऩङ्टग्न कङ्झत

भागव/ऩैदर) ती

सभम राग्छ‚

स्थानहरुसम्भ ऩङ्टग्न

कङ्झतराई तत्कार

राग्ने सभमका िाये भा

आऩतकारीन याहत

ङ्जिशेष जानकायी ङ्झरने

ङ्जितयण गनङ्टऩ
व ने हो

।

बङ्ङे िाये भा एङ्जकन

ङ्छदन

जानकायी ङ्झरने ।
भौज्दातफाट खाद्य
साभग्री ङ्झरई
घटनास्थरतपव जाने
।
३.आऩतकारीन

कृङ्जष ऻान

िैशाख

३.ङ्जितङ्चयत

कृङ्जष ऻान

अिस्थाभा ङ्जितयण गनङ्टव

केन्र/ने.ये .सो./उद्योग

भङ्जहनाङ्झबत्र

आऩतकारीन खाद्य

केन्र/ने.ये .सो./उध्मोग

ऩने खाद्य साभग्री

िाङ्ञणज्म सॊ घ/स्थानीम

साभग्रीको ङ्जिियण

सङ्करन गनव कामवदर

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

ङ्ञजल्रा

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

गठन गने ।

सङ्झभङ्झतहरु

कभाण्डऩोिराई

सङ्झभङ्झतहरु
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िाङ्ञणज्म सॊ घ/स्थानीम

-

दोश्रो ङ्छदन

गयाउने ।ङ्जितयण
गनव नऩङ्टग हङ्टने बए

तत्कार खङ्चयद गनव
ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. तथा
स्था.ङ्जि.व्म.स.राई
अनङ्टयोध गने ।
४.ङ्जिऩद्मा ऩनव सक्ने

कृङ्जष ऻान

ज्मेष्ठ

४.सभन्िम तथा

कृङ्जष ऻान

फस्ती तथा जनसष्मा

केन्र/ने.ये .सो./उद्योग

भङ्जहनाङ्झबत्र

सूचना व्मिस्थाऩन

केन्र/ने.ये .सो./उद्योग

आकरन गयी ङ्जितयण

िाङ्ञणज्म सॊ घ/

गनङ्टऩ
व ने खाद्य याहत

ऺेत्रफाट रत
ू

-

दोश्रो ङ्छदन

-

याहत

िाङ्ञणज्म सॊ घ/स्थानीम

रे खाजोखा

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

साभग्री खङ्चयद गनङ्टऩ
व ने

प्रङ्झतिेदनका फाये भा

सङ्झभङ्झतहरु/ होटर

ऩङ्चयभाण य राग्ने

जानकायी ङ्झरने

ब्मिसामी सॊ घ

यकभसभेतको जानकायी

।उच्च जोङ्ञखभभा

ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. य

यहने अशि/अऩाङ्ग‚

स्था.ङ्जि.व्म.स.हरुराई

ज्मेष्ठ

ङ्छदने ।

नागङ्चयक‚भङ्जहरा
तथा
फारफाङ्झरकाहरुका
राङ्झग उऩमङ्टि
तमायी खाना ङ्जितयण
गने ।

५.उच्च जोङ्ञखभभा

कृङ्जष ऻान

५.ङ्जितयण गङ्चयने

कृङ्जष ऻान

यहेका फस्तीहरुभा

केन्र/ने.ये .सो./उध्मोग

खाद्य साभग्री

केन्र/ने.ये .सो./उध्मोग

आऩतकारीन

िाङ्ञणज्म सॊ घ/

याहतको गङ्टणस्तय
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िाङ्ञणज्म सॊ घ/ खाद्य

ङ्जितयण
गनङ्टअ
व ङ्ञघ

खाद्य साभग्रीहरुको

सङ्टङ्झनङ्ञित गने

बण्डायण गनव

प्रङ्जिङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्रण
कामावरम

गोदाभघयहरुको
व्मिस्था गने ।
६.ङ्जिऩद्ऩङ्झछ

ऩीङ्झडतहरुको कृङ्जष
व्मिसामराई
सहजीकयण गनव उङ्ङत

कृङ्जष ऻान केन्र/बेटेङ्चयनयी
अस्ऩतार तथा ऩशङ्टसेिा

ङ्जिऻ केन्र/कृङ्जष साभग्री
कम्ऩनी ङ्झर.

खेतीको
भौसभअनङ्टसाय

६.प्रबाङ्जितहरुराई
कृङ्जष/खेती कामव

तपव उत्साङ्जहत गने
। भर/ ङ्झफउङ्झफजन

जातका ङ्झफउङ्झफजन/भर

तथा ऩशङ्टऩारनका

तथा डारेघाॊसको

राङ्झग उङ्ङत

ङ्झफउहरुको सभमभा नै

डारे घाॉसका ङ्जिरुिा

आिश्मक भौज्दात यहने

ङ्जितयण गने ।

कृङ्जष ऻान केन्र/बेटेङ्चयनयी

-

अस्ऩतार तथा ऩशङ्टसेिा

ऩङ्जहरो
हद्ऱाऩङ्झछ

ङ्झफऻ केन्र /कृङ्जष साभग्री
कम्ऩनी ङ्झर.

व्मिस्था गने ।
७.प्रङ्झतकामवफाट
ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई
आफ्नो ङ्जिषमगत
ऺेत्रको प्रङ्झतकामव
मोजनाभा ऩङ्चयभाजवन
तथा अध्मािङ्झधक
गने ।
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कृङ्जष ऻान केन्र/सहमोगी
ङ्झनकामहरु

-

चै त्र
भसान्तङ्झबत्र

८.४.४. आऩतकारीन आिास तथा गैय खाद्य साभग्री व्मिस्थाऩन (Shelter/NFI)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् Leader- शहयी तथा बिन ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन कामावरम
 Co-leader नेऩार ये डक्रस सोसाइटी
 सहमोगी ङ्झनकामहरु् ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, स्थानीम तहहरू, उद्योग फाङ्ञणज्म सॊ घ, ङ्झनभावण व्मिसामी सॊ घ, NGO Network, NGO Federation
ङ्झडङ्झबजन िन कामावरम , बू तथा जराधाय व्मिस्थाऩन कामावरम , ‚ नेऩार ङ्जि द्यङ्टत प्राङ्झधकयण‚ नेऩार टे ङ्झर कभ‚ मातामात कम्ऩ नीहरु‚ ङ्झनभावण
व्मिसामी सॊ घ‚होटर ब्मफसामी सॊ घ तनहङ्टॉ, स्थानीम ङ्जिद्यारमहरू य क्रफहरू, हङ्चयमो िन कामवक्रभ ।
सायबूत उद्देश्महरु
 आऩतकारीन आिास सङ्टयऺा व्मिस्थाऩन गने।
 अस्थामी आिास व्मिस्थाऩन गने ।
 स्थामी ऩङ्टनिावसको राङ्झग अध्ममन तथा अिरोकन गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदने ।
 अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा ङ्जिद्यङ्टत‚ सञ्चाय रगामतका बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाहरु एिॊ गैय खाद्य साभग्रीहरुको व्मिस्था गयी जनजीिनराई सहज फनाउने ।
 ङ्जिऩद्ऩङ्झछ उत्थानशीर आिास सॊ यचनाहरु फनाउन (Build Back Better) सहकामव गने ।
ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ
स्था

१.आफ्नो ङ्जिषमगत

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

आिश्मकतानङ्ट-

१.आऩतकारीन फैठक

ङ्ञजल्राका जोङ्ञखभभा

कामावरम/ने.ये .सो./सहमोगी

/ङ्झनयन्तय

ॉ
सूचना व्मिस्थाऩन ऺेत्रसग
कामावरम

ऺेत्रको फैठक फस्ने ।
यहेका फस्तीहरु‚ प्रबाङ्जित

हङ्टन सक्ने जनसष्मा तथा
आङ्झथक
व अिस्था‚ फस्ती

ङ्झडङ्झबजन

ङ्झनकामहरु

-साय

फस्ने । सभन्िम तथा

शहयी तथा बिन
ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

तत्कार सम्ऩकव गयी

/ने.ये .सो.

जानकायी ङ्झरने ।

ङ्झनकामहरु

घटनाका िाये भा एङ्जकन
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/सहमोगी

खाडरको ऩङ्जहचान
(Gaps Finding)

ङ्जिषमगत ऺेत्रसॉग

सम्िि व्मङ्ञि तथा

ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु

उऩङ्ञस्थत नहङ्टन सक्छन्
। पोन सम्ऩकव गयी
घटनाका िाये भा

सभमािङ्झध

ङ्जिऩद्ऩङ्झछ
तत्कारै

सम्भ ऩङ्टग्न प्रमोग हङ्टने

जानकायी गयाउने ।

भोटयभागव/ऩैदरभागव

आङ्छदका िाये भा जानकायी
याख्ने ।

२.जोङ्ञखभभा यहेका िस्ती

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

आश्रमस्थरहरुको

कामावरम/ने.ये .सो./सहमोगी

ियऩयका खङ्टरा स्थान तथा
स्थरगत

अनङ्टगभन/ङ्झनयीऺण गने ।
खङ्टरा स्थानभा

आऩतकारीन अिस्थाभा
क्माम्ऩ/ङ्ञशङ्जिय याख्न

ङ्झडङ्झबजन

िैशाख भङ्जहना
ङ्झबत्र

ङ्झनकामहरु

२.घटनास्थर नङ्ञजकका

शहयी तथा बिन

खङ्टराऺेत्र तत्कार

आऩतकारीन आिास

कामावरम/ने.ये .सो.

नसङ्जकने अिस्थाभा ऩङ्झन

सूचीकृत खङ्टरास्थानभा

व्मिस्था ङ्झभराउन स्थानीम
तहसॉग सभन्िम गने ।

भङ्ट्म सहमोगीहरु् ङ्ञजल्रा

प्रशासन कामावरम/स्थानीम

ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन
/सहमोगी

ङ्झनकामहरु

तहहरु

प्रमोगभा ल्माउन

सोही ङ्छदन

हङ्टन सक्छ‚स्थानीम

स्िमॊ सेिकहरु ऩङ्चयचारन
गयी सङ्टधाय गने ।

उऩमङ्टि छ िा छै न‚

बौङ्झतक सेिा सङ्टङ्जिधाहरु

उऩरव्ध छन् िा छै नन्

अिरोकन गने । बौङ्झतक
सेिा सङ्टङ्जिधा छै नन् बने

सयोकायिारा ङ्झनकाम तथा

अन्म ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुसॉग
सभन्िम गयी सङ्टङ्जिधा
सम्ऩङ्ङ फनाउने ।

३.ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

फस्तीहरु रङ्ञऺत याहत

कामावरम/ने.ये .सो./सहमोगी

तथा जोङ्ञखभभा यहेका

साभग्रीहरु बण्डायण गनव

ऩमावद्ऱ हङ्टने गोदाभ घयहरु

ङ्झडङ्झबजन

ङ्झनकामहरु

भङ्ट्म सहमोगीहरु् ङ्ञजल्रा

िैशाख

भङ्जहनाङ्झबत्र

३. ङ्झत्रऩार‚ टे न्ट‚

शहयी तथा बिन

कभ जोङ्ञखभ िा

बाॉडाितवनरगामतका गैय

कामावरम/ने.ये .सो.

यहेका

जस्ताऩाता‚ रत्ता कऩडा‚
खाद्य साभग्रीहरु

घटनास्थरभा ऩङ्टमावउने ।
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ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

/उध्मोग िाङ्ञणज्म
सॊ घ/ मातामात

स्िीकामव जोङ्ञखभभा
घयऩङ्चयिायहरुसभेत

ङ्ञशङ्जियभा आई िस्न

सोही ङ्छदन

छन् िा छै नन्‚ जानकायी
ङ्झरने । छै नन् बने

सयोकायिारा ङ्झनकाम तथा

प्रशासन कामावरम/स्थानीम

सङ्टधाङ्चयएको खङ्टरा

तहहरु

स्थानराई आऩतकारीन
ङ्ञशङ्जियको रुऩभा प्रमोग

ॉ
अन्म ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुसग

कॊऩनीहरु/सहमो
गी ङ्झनकामहरु

खोज्दछन् ।

ङ्झनरुत्साङ्जहत गने ।

गने । प्रबाङ्जित प्रत्मेक

सभन्िम गयी आिश्मक

घयऩङ्चयिायका सदस्म

व्मिस्था ङ्झभराउने ।

सष्माका आधायभा

िासस्थान तमाय गने ।
रत्ताकऩडा‚ बाडाितवन

रगामतका अत्मािश्मक
गैय खाद्य साभग्रीहरु

ङ्जितयण गने । बए गये का
कामवहरुका िाये भा ङ्ञजल्रा
कभाण्ड ऩोिभा जानकायी
ऩठाउने ।
४.ङ्झत्रऩार‚ टे न्ट‚

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

बाॉडाितवनरगामतका गैय

कामावरम/ने.ये .सो./सहमोगी

जस्ताऩाता‚ रत्ताकऩडा‚

खाद्य साभग्रीहरुको जोहो
गयी भौज्दात याख्ने ।
प्रबाङ्जित हङ्टन सक्ने

ङ्झडङ्झबजन

ज्मेष्ठ

भङ्जहनाङ्झबत्र

ङ्झनकामहरु/उद्योग िाङ्ञणज्म
सॊ घ

आिश्मक सभन्िम गयी

कामावरम/ने.ये .सो.

Protection ऺेत्रहरुसॊ ग

सम्िन्धी कामवहरु गने ।
प्रबाङ्जितहरु भध्मेफाट

ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩन कङ्झभटी
ॉ
गठन गयी प्रबाङ्जितहरुसग

अऩमावद्ऱ हङ्टने दे ङ्ञखएभा

खङ्चयद गनव ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.भा

सम्ऩकव सम्मन्त्र िनाउने

अनङ्टयोध गने ।

प्रबाङ्जित फस्तीहरु सम्भ

शहयी तथा बिन

ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩन

घयऩङ्चयिायहरुको तङ्टरनाभा

५.आऩतकारीन अिस्थाभा

४.Food/WASH/Health/

।
शहयी तथा बिन ङ्झनभावण
ङ्झडङ्झबजन

ङ्जिऩद अङ्ञघ
ङ्झनयन्तय

५.जोङ्ञखभ न्मूनीकयण बई
आ-आफ्ना घय पकवन
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ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

-

दोश्रो ङ्छदन

/उद्योग फाङ्ञणज्म
सॊ घ/ नेऩार
ङ्जिद्यङ्टत

प्राङ्झधकायण/नेऩार
टे ङ्झरकभ/सहमोगी
ङ्झनकामहरु

शहयी तथा बिन
ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

Transitionl Home
ङ्झनभावण गदाव स्थानीम
स्तयभा उऩरव्ध

दोश्रो

हद्ऱाङ्झबत्र

याहत साभग्री रै जान

कामावरम/ने.ये .सो./सहमोगी

सक्ने घयऩङ्चयिायराई

कामावरम/ने.ये .सो.

स्रोत/साधन तथा ङ्ञशऩ

साधनहरुको व्मिस्था गयी

सॊ घ‚ मातामात कम्ऩनीहरु

। घय ऺङ्झत बएका य

सॊ घ/ नेऩार

गने ।

आिश्मक ऩने सिायी

तमायी हारतभा याख्ने ।

ङ्झनकामहरु/उध्मोग िाङ्ञणज्म

ङ्ञशङ्जियफाट घय पकावउने

भङ्ट्म सभन्िमकायी बूङ्झभका्

तङ्टरुन्तै ऩङ्टनङ्झव नभावण गनव

ङ्ञजल्रा प्रशासन

नसक्ने घयऩङ्चयिायराई

सूचीकृत खङ्टरास्थान िा

कामावरम/स्थानीम तहहरु

अन्म उऩमङ्टि स्थानहरुभा
Transitionl Home
ङ्झनभावण गयी अस्थामी

/उद्योग िाङ्ञणज्म
ङ्जिद्यङ्टत

य ऺभताको उऩमोग

प्राङ्झधकायण/नेऩार
टे ङ्झरकभ/ ङ्झनभावण
व्मिसामी सॊ घ

/स्थानीम तहहरु

ऩङ्टनि
व ासको व्मिस्था
ङ्झभराउने ।
६.अन्म ङ्जिषमगत

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

याहत ङ्जितयण कामवभा

कामावरम/ने.ये .सो./स्था.ङ्जि.व्म

ऺेत्रहरुको सभन्िमभा
खङ्जटने स्िमॊ सेिकहरु
छनौट गयी साभान्म

ङ्झडङ्झबजन

िैशाख भङ्जहना
ङ्झबत्र

.स.हरु

६.साङ्जिक फासस्थान

शहयी तथा बिन

सोही ठाॉउभा प्रकोऩको

कामावरम/ने.ये .सो.

ऩूणरु
व ऩभा ऺङ्झत बई ऩङ्टन्
उच्च जोङ्ञखभ यङ्जहयहेको
तथा जोङ्ञखभ

ताङ्झरभ ङ्छदने ।

न्मूनीकयणसभेत गनव

ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

-

१

भङ्जहनाङ्झबत्र

/सहमोगी

ङ्झनकामहरु

नसङ्जकने य अन्मत्रै फसाई
सनङ्टव ऩने घयऩङ्चयिायका

राङ्झग स्थामी ऩङ्टनर्रिावसको
व्मिस्था ङ्झभराउन

स्था.ङ्जि.व्म.स.भा ङ्झसपाङ्चयस
गने ।
७. सभन्िम तथा सूचना
व्मिस्थाऩन (ङ्ञजल्रा
आऩतकारीन कामव

सञ्चारन केन्र) सॉग

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/ ने.ये .सो.

आिश्मकतानङ्ट-

७.ङ्जिऩद्ऩङ्झछ ङ्झनभावण हङ्टने

शहयी तथा बिन

Build Back Better को

१

/ङ्झनयन्तय

फनाउन आिश्मक सहमोग

कामावरम/ने.ये .सो.

जनचेताना अङ्झबिृङ्छद्द गनङ्टव

ङ्झनयन्तय

-साय

सॊ यचनाहरु उत्थानशीर
य सभन्िम गने ।
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ङ्झनभावण ङ्झडङ्झबजन

अिधायणाका िाये भा

/स्थानीम तहहरु/ ऩने ।

भङ्जहनाऩङ्झछ

आिि बई आफ्नो

सहमोगी

ङ्जिषमगत ऺेत्रका सिै

ङ्झनकामहरु

गङ्झतङ्जिङ्झधहरुको जानकायी
सम्िङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा

सभमभा नै ङ्छदने व्मिस्था
गने

८.चारङ्ट अिङ्झधभा बए

शहयी तथा बिन ङ्झनभावण

ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई आगाभी

/ सहमोगी ङ्झनकामहरु

गये का प्रङ्झतकामवफाट थऩ
अिङ्झधका राङ्झग ऩूि व तमायी

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/ ने.ये .सो.

चै त्र

भङ्जहना ङ्झबत्र

तथा प्रङ्झतकामव मोजना
अध्मािङ्झधक गने ।

८.४.५. vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jf:y k|jw{g (WASH)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् खानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामावरम
 ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, स्थानीम तहहरू, बू तथा जराधाय व्मिस्थाऩन कामावरम, नेऩार ये डक्रस सोसाइटी, एन.ङ्ञज.ओ. नेटिक‚ NGO

Federation‚सभाज सेिा सभूह , तनहङ्टॉ सेिा सङ्झभङ्झत, ग्राभीण ऺेत्र ङ्जिकास कामवक्रभ, ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामावरम
सायबूत उद्देश्महरु
 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरुराई स्िच्छ खानेऩानी उऩरव्धताको सङ्टङ्झनङ्ञिता गने ।
 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित फस्ती तथा ङ्ञशङ्जियहरुभा व्मङ्ञिगत तथा साभङ्टदाङ्जमक सयसपाइको व्मिस्था गयी भहाभायी ङ्झनमन्त्रण गने ।
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ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ऩङ्जहचान

सभमािङ्झध

(Gaps
Finding)
१.जोङ्ञखभमङ्टि

खानेऩानी तथा सयसपाइ

िैशाख

१. आऩतकारीन फैठक फस्ने । खानेऩानी तथा

िस्तीहरुभा सॊ चारनभा

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/ ने.ये .सो.

भङ्जहनाङ्झबत्र

सभन्िम तथा सूचना व्मिस्थाऩन

यहेका खानेऩानी

स्थानीम तहहरु

ॉ तत्कार सम्ऩकव गयी
ऺेत्रसग

-

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन

घटना
घट्नासाथ

कामावरम/सहमोगी

घटनाका िाये भा एङ्जकन जानकायी ङ्झनकामहरु
ङ्झरने ।

मोजनाहरुको स्थरगत
ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन
गयी सङ्कटाङ्झबभङ्टखताको
नक्साङ्कन गने ।
खानेऩानी भूरको
ङ्छदगोऩनाको सॊ िेऺण गने
।
२.प्रकोऩको घटनाऩङ्झछ

खानेऩानी तथा सयसपाइ

िैशाख

२.सभन्िम तथा सूचना

खानेऩानी तथा

ऩानीको भूरहरु सङ्टक्न

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/

भङ्जहनाङ्झबत्र

व्मिस्थाऩन ऺेत्रसॊ ग सभन्िम

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन

गयी प्रायङ्ञम्बक रत
ू रे खाजोखा

कामावरम/

प्रङ्झतिेदन अध्ममन गने ।

ने.ये .सो./स्थानीम

प्रबाङ्जित ऺेत्र तथा अस्थामी

तहहरु

सक्ने हङ्टॉदा भूरको

िैकङ्ञल्ऩक स्रोतको
खोजी गने ।

ने.ये .सो./स्थानीम तहहरु

ङ्ञशङ्जियको अिरोकन गने ।
खानेऩानी आऩूङ्झतव प्रणारीभा
बएको ऺङ्झतको आकरन गने
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-

दोश्रो ङ्छदन

३.प्रकोऩफाट खानेऩानी

खानेऩानी तथा सयसपाइ

ज्मेष्ठ

३.दऺ जनशङ्ञि तथा दऺ

खानेऩानी तथा

खानेऩानीको

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/

भङ्जहनाङ्झबत्र

स्िमॊसेिक टोरी ऩङ्चयचारन

सयसपाई ङ्झडङ्झबजन

भूर/स्रोत

गयी प्रबाङ्जित िस्ती तथा

कामावरम/ने.ये .सो./

नहङ्टन सक्छ

धायाहरुसभेत ऺङ्झत हङ्टन

अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा खानेऩानी

स्थानीम

। िैकङ्ञल्ऩक

सक्ने अिस्थाराई भध्म

आऩूङ्झतव व्मिस्थाऩन गने ।

तहहरु/सहमोगी

उऩामहरु

नजय गयी आऩतकारीन

अस्थामी रै ङ्जङ्गक भैत्री

ङ्झनकामहरु

अिरम्फन

अिस्थाभा तत्कार

शौचारम(Water Sealed)

खानेऩानी आऩूङ्झतव गनव

ङ्झनभावण गने । हाइजङ्झनक

मोजनाको टङ्की‚ ङ्जितयण
राइन तथा

ने.ये .सो./स्थानीम तहहरु

ऩोरीङ्झथन टङ्की तथा

ङ्जकट्स‚सािङ्टन‚स्मानीटाइजय

ऩाइऩहरु भौज्दात याख्ने

-रगामतका सयसपाइका

।

साभग्रीहरु ङ्जितयण गने ।

४.प्रबाङ्जित फस्तीहरु

खानेऩानी तथा सयसपाइ

आषाढ

तथा अस्थामी

ङ्झडङ्झबजन

भङ्जहनाङ्झबत्र

ङ्ञशङ्जियहरुभा फनाउनङ्ट

कामावरम/ने.ये .सो./स्थानीम

ऩने अस्थामी

तहहरु/सहमोगी ङ्झनकामहरु

शौचारमका साभग्रीहरु‚

४.Food/WASH/Health/Prote
ction ऺेत्रहरुसॉग आिश्मक
सभन्िम गयी ङ्ञशङ्जिय

व्मिस्थाऩनभा आफ्नो ङ्जिषमगत
ऺेत्रङ्झबत्रका कामवहरु गने ।

बएगये का कामवहरुको ङ्जिियण

सािङ्टन‚स्मानीटाइजय‚

ङ्ञजल्रा कभाण्डऩोिराई

हाइजङ्झनक ङ्जकट्स

गने ।

खानेऩानी तथा

अन्तय

ऩङ्जहरो

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन

ङ्जिषमगत

हद्ऱाङ्झबत्र

कामावरम/ने.ये .सो./

ऺेत्रहरु ङ्झफच

स्थानीम

प्रबािकायी

तहहरु/सहमोगी

सभन्िम

ङ्झनकामहरु

नहङ्टन सक्छ
। अन्तय

जानकायी ङ्छदने ।

रगामतका याहत

दोश्रो ङ्छदन

ङ्जिषमगत

साभग्रीहरु सङ्करन िा

ऺेत्र सूचना

खङ्चयद गयी भौज्दात

सम्मन्त्रराई

याख्ने ।

प्रबािकायी
फनाउने

५.स्थानीम स्तयभा

खानेऩानी तथा सयसपाइ

आषाढ

५.MIRA प्रङ्झतिेदनको
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खानेऩानी तथा

भूर/स्रोत

१

शौचारम फनाउन‚

ङ्झडङ्झबजन

खानेऩानी ऩाइऩ राइन

भङ्जहनाङ्झबत्र

अध्ममन गने ।ऺङ्झत बएका

सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन

सङ्टक्न सक्छ

कामावरम/ने.ये .क्र.सो./स्थानी

खानेऩानी मोजनाका

कामावरम/ने.ये .सो./

। िैकङ्ञल्ऩक

ङ्जपङ्जटङ गनव तथा

म तहहरु/सहमोगी

सॊ यचनाहरुराई ऩङ्टनङ्झनभ
व ावण गयी

स्थानीम

स्रोतको

सयसपाइ सम्फन्धी

ङ्झनकामहरु

ऩूिि
व त रुऩभा सञ्चारनभा

तहहरु/सहमोगी

खोजी गने ।

ल्माउने ।

ङ्झनकामहरु

आधायबूत ऻान बएका

भङ्जहनाङ्झबत्र

स्िमॊसेिक टोरी गठन
गयी तमायी हारतभा
याख्ने ।
६. चारङ्ट अिङ्झधभा बए

खानेऩानी तथा सयसपाइ

गये का प्रङ्झतकामवफाट थऩ

ङ्झडङ्झबजन कामावरम/ सहमोगी भङ्जहनाङ्झबत्र

ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई आगाभी

अिङ्झधका राङ्झग ऩूि व तमायी

चै त्र

ङ्झनकामहरु

तथा प्रङ्झतकामव मोजना
अध्मािङ्झधक गने ।

८.४.६.स्िास्थ्म तथा ऩोषण (Health and Nutrition)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामावरम
 भङ्ट्म सहमोगी ङ्झनकामहरु् ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, स्थानीम तहहरू, नेऩार ये डक्रस सोसाइटी (NRCS), ङ्ञजल्रा आमङ्टिेद कामावरम‚ ङ्झनजी नङ्झसङ
व होभ
(एऩोरो अस्ऩतार‚, सेती गङ्गा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार, गोयखा ऩोरी ङ्ञक्रङ्झनक, ऩङ्चयिाय स्िास्थ केन्र ऩङ्टकोट, स्िास्थ सम्फन्धी काभ गने गै .स.स.हरू
Impact नेऩार, नौरो घङ्टम्ती, नभूना)
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सायबूत उद्देश्महरु
 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरुराई तत्कार अत्मािश्मक स्िास्थ्म सेिाको सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।
 उच्च जोङ्ञखभभा यहने भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका‚ अशि/अऩाङ्ग तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराई कङ्टऩोषण हङ्टनफाट फचाउने ।
 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा भहाभायी पैङ्झरन नङ्छदने । पैङ्झरएभा तत्कार ङ्झनमन्त्रण य योकथाभ गने ।
ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

(Gaps Finding)

१.ङ्जिषमगत ऺेत्रको फैठक

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

िैशाख

फस्ने । ङ्ञजल्राका जोङ्ञखभभा

कामावरम/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

यहेका फस्तीहरु‚ प्रबाङ्जित हङ्टन

तहहरु/अन्म

प्रकोऩको घटनाका फाये भा

सहमोगी

जानकायी ङ्झरने ।

सभङ्टदामस्तयका

ङ्झनकामहरु

प्रबाङ्जितहरु भध्मे ऩङ्झन

QRT ऩङ्चयचारन

सक्ने जनसष्मा तथा आङ्झथक
व

-साभाङ्ञजक अिस्था‚ सधैँ उच्च
जोङ्ञखभभा यहने

१.सभन्िम तथा सूचना

ङ्ञजम्भेिाय

ब्मिस्थाऩन ऺेत्रसॉग

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

कङ्झतऩम प्रबाङ्जितहरु

घटना

कामावरम/अन्म

सम्ऩकवभा नआएका

घट्ना

सहमोगी ङ्झनकामहरु

ऩङ्झन हङ्टन सक्छन् । साथ

स्िास्थ्म तथा कङ्टऩोषणका

अशि/अऩाङ्ग‚ भङ्जहरा तथा

सभमािङ्झध

गयी खोजी गने ।

ङ्जहसाफरे उच्च जोङ्ञखभभा

फारफाङ्झरका एिॊ ज्मेष्ठ

यहे का घयऩङ्चयिाय तथा

नागङ्चयकहरुको एङ्जकन तथ्माङ्क

नागङ्चयकहरुको एङ्जकन

ङ्झरने ।

तथ्माङ्क ङ्झरने ।
आऩतकारीन िैठक िस्ने
।

२.जोङ्ञखभभा यहेका

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

िैशाख

२.प्राथङ्झभक उऩचायका

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

गम्बीय प्रकृङ्झतका

ऩङ्जहरो

फस्तीहरुभा केङ्ञन्रत बई

कामावरम/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

साभग्रीहरु तथा औषङ्झधहरु

कामावरम/स्थानीम

घाइते हरुराई

ङ्छदन

ङ्झरई ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.को

तहहरु/ने.ये .क्र.सो.

हे रीकोप्टयफाट

कामव गने सयकायी तथा

तहहरु/ने.ये .सो.
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ङ्झनजी ऺेत्रका

सभन्िमभा DRRT टोरी

/अन्म सहमोगी

उद्दाय गनव तत्कार

स्िास्थ्मकभॉहरुको तथ्माङ्क

घटनास्थर खङ्जटने । खोज

ङ्झनकामहरु

ङ्ञजल्रा

सङ्करन गयी आऩतकारीन

तथा उद्दाय टोरीसॉग

अिस्थाभा के कसयी

आिश्मक सभन्िम य

स्िास्थ्म सेिा प्रिाह गनव

सहकामव गयी घाइते हरुराई

सङ्जकन्छ बङ्ङे ङ्जिषमभा

प्राथङ्झभक उऩचाय गयी

ताङ्झरभ ङ्छदने ।

सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ

कभाण्डऩोिसFग
सम्ऩकव गनव ।

अस्ऩतारहरुभा ऩठाउने
३.ङ्ञजल्रा स्तयीम‚ नगय

ङ्ञजल्रा

स्िास्थ्म जेठ

स्तयीम तथा गाॉउ ऩाङ्झरका

कामावरम/स्थानीम

स्तयीम अस्ऩतारहरुभा

तहहरु/ने.ये .सो.

भङ्जहनाङ्झबत्र

आऩतकारीन कामव मोजना

३.अस्ऩतारहरुभा QRT

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

स्थानीम

घटना

टोरी ऩङ्चयचारन गयी शीघ्र

कामावरम/स्थानीम

अस्ऩतारहरुभा

घटे को

उऩचाय गने गयाउने

तहहरु

उऩचाय हङ्टन नसक्ने

२४

ङ्झफयाभीहरुराई

घण्टाङ्झबत्र

व्मिस्था ङ्झभराउने ।

फनाउने । QRT गठन गयी

काठभाडौँ / ऩोखया

आधायबूत ताङ्झरभको

ङ्चयपय गने ।

व्मिस्था गने ।
४.जोङ्ञखभभा यहेका

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

जेठ

४.प्रबाङ्जित फस्ती तथा

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

सभङ्टदामराई केङ्ञन्रत गयी

कामावरम/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

अस्थामी ङ्ञशङ्जियहरुभा

कामावरम/स्थानीम

दे ङ्ञख

स्िास्थ्म चेकजाॉच गने

तहहरु

ङ्झनयन्तय

ये डक्रसका स्िमॊ सेिकहरु‚

तहहरु/ने.ये .क्र.सो.

सेिा ङ्झनिृत्त स्िास्थ्मकभॉहरु

गयाउने । सॊ क्राभक योग

तथा नेऩारी सेना/नेऩार

तथा भहाभायी पैरन सक्ने

प्रहयी/स.प्र.फर नेऩारका

अिस्थाराई ध्मानभा याखी

जनशङ्ञिहरुराई सङ्ञम्भङ्झरत

स्िास्थ्म सतकवता अऩनाउन

गयी सभङ्टदामस्तयभा QRT

प्रबाङ्जित फस्तीहरुभा सचेतना

/FMR गठन गयी

पैराउने ।
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-

दोश्रो ङ्छदन

आधायबूत स्िास्थ्म
ताङ्झरभको व्मिस्था गने ।
५.औषङ्झध‚ङ्झबटाङ्झभन तथा

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

आिश्मकता ५. प्रबाङ्जित फस्ती तथा

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

कङ्टऩोषणरे ग्रस्त

स्थानीम स्तयभा उऩरव्ध

कामावरम/स्थानीम

अनङ्टसाय/

हङ्टने ऩोषणमङ्टि

तहहरु/ने.ये .क्र.सो. ङ्झनयन्तय

फारफाङ्झरकाहरुको कङ्टऩोषण

कामावरम/स्थानीम

बैसकेका

/अन्म सहमोगी

चेकजाॉच गने गयाउने ।

सङ्करन/खङ्चयद गयी सभङ्टङ्ञचत

ङ्झनकामहरु

खानेकङ्टयाहरुको

अस्थामी ङ्ञशङ्जियहरुभा यहेका

कङ्टऩोषण दे ङ्ञखएका

बण्डायण गने ।

ते श्रो ङ्छदन

तहहरु/अन्म सहमोगी फारफाङ्झरकाहरुराई
ङ्झनकामहरु

स्िास्थ्म उऩचायको
व्मिस्था ङ्झभराउने

फारफाङ्झरकाहरुराई

ऩोषणमङ्टि खानेकङ्टयाहरु
ङ्जितयण गने ।

६. चारङ्ट अिङ्झधभा बए गये का

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

चै त्र

६.आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

प्रङ्झतकामवफाट थऩ ऩृष्ठऩोषण

कामावरम/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

प्रङ्झतकामव ङ्जिियण ङ्ञजल्रा

कामावरम/स्थानीम

कभाण्डऩोिभा ऩठाउने

तहहरु/ने.ये .सो./अन्म

ङ्झरई आगाभी अिङ्झधका राङ्झग
ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव

मोजना अध्मािङ्झधक गने ।

तहहरु/ने.ये .क्र.सो.
/अन्म सहमोगी

-

ङ्झनयन्तय

सहमोगी ङ्झनकामहरु

ङ्झनकामहरु

८.४.७. आऩत्कारीन ङ्ञशऺा (Education
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्िम इकाइ
 भङ्ट्म सहमोगी ङ्झनकामहरु् ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत , स्थानीम तहहरू, नेऩार ये डक्रस सोसा इटी (NRCS), ऩत्रकाय भहासॊ घ , सम्फङ्ञन्धत ङ्जिद्यारमहरू,
होस्टे हैंसे फार ङ्जिकास सभाज ‚ सेतो गङ्टयॉ ास फार ङ्जिकास सेिा, गै.स.स. सभन्िम सङ्झभङ्झत , गै.स.स. भहासॊ घ, ङ्ञजल्रा फार कल्माण सङ्झभङ्झत , स्थानीम
एप.एभ.,ङ्जट.बी. य ऩत्रऩङ्झत्रकाहरू , PABSON, N-PABSON, नेऩार ङ्ञशऺक भहासॊ घ ‚ ङ्जिध्मारमस्तयीम फार क्रि तथा भञ्च हरु‚ जङ्टङ्झनमय ये डक्रस
सकवर ।
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सायबूत उद्देश्महरु
 प्रबाङ्जित ऺेत्रका ङ्जिध्मारमहरुभा अध्ममनयत फारफाङ्झरकाहरुको अध्ममन ङ्झनयन्तयता सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।
 ङ्जिऩद्का कायण ङ्जिध्मारम छाड्ने (Drop Out) अिस्थाको अन्त्म गने ।
 आऩतकारीन अिस्थाभा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺण तथा ङ्झसकाइको व्मिस्था गने ।
ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था
१.ङ्जिषमगत ऺेत्रको

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

फैठक फस्ने ।

सभन्िम इकाइ/स्थानीम भङ्जहनाङ्झबत्र

ङ्ञजल्राका जोङ्ञखभभा

तहहरु

यहेका फस्तीहरुभा

िैशाख

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

(Gaps Finding)

सभमािङ्झध

१. सभन्िम तथा

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

एङ्जकन तथ्माङ्क नआउन ऩङ्जहरो

सूचना ब्मिस्थाऩन

सभन्िम

सक्छ‚ ङ्झसधै

इकाइ/सहमोगी

ङ्जिध्मारमका प्र.अ.

ऺेत्रसॉग प्रकोऩको
घटनाका फाये भा

ङ्झनकामहरु

ङ्छदन

तथा

यहेका ङ्जिध्मारमहरु

जानकायी ङ्झरने ।

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरुसॉ

तथा ङ्जिध्माथॉहरुको

प्रबाङ्जित ऺेत्रका

ग सम्ऩकव गने ।

तथ्माङ्क ङ्झरने ।

ङ्जिध्मारमहरुभा हङ्टन
गएको ऺङ्झत तथा
प्रबाङ्जित
िारिाङ्झरकाहरुका
िाये भा एङ्जकन तथ्माङ्क
ङ्झरने । आऩतकाङ्झरन
िैठक िस्ने ।

२.प्रबाङ्जित ऺेत्रका

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

िैशाख

२.ङ्जिऩद्बाट त्रङ्झसत

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

कङ्टनै-कङ्टनै

ङ्जिध्मारमहरुभा

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

ङ्झभहनाङ्झबत्र

बएका‚ ङ्जिध्मारम

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

फारफाङ्झरकाहरुराई

अङ्झनिामव रुऩभा

तहहरु

बिन ऺङ्झत बई ऩढ्न

तहहरु/ने.ये .सो./स्थानी

भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव
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दोश्रो ङ्छदन

ङ्जिध्मारम स्तयीम ङ्जिऩद्

जान नऩाएका

म ङ्जिध्मारमहरु तथा

ङ्छदनङ्ट ऩने अिस्था

जोङ्ञखभ न्मूनीकयण

फारफाङ्झरकाहरुराई

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरु

आउन सक्छ ।

मोजना तथा ङ्जिध्मारम

सहज अिस्थाभा

सङ्टधाय मोजना ङ्झनभावण

ल्माउन फार

गनव रगाउने ।

क्रि/भञ्च तथा
जङ्टङ्झनमय ये डक्रस
सकवरका
छात्र/छात्राहरुराई
ऩङ्चयचारन गने ।

३. ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

िैशाख

३.ङ्जिध्मारम बिन

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

कङ्झतऩम

ऩङ्जहरो

सभन्िम इकाइ‚स्थानीम

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

ऺङ्झत बई ऩढ्न जान

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

फारफाङ्झरकाहरुराई

हद्ऱाङ्झबत्र

तहहरु तथा

तहहरु

नऩाएका तथा ङ्झनजी

तहहरु/ PABSON, N-

ङ्झनधावङ्चयत ङ्ञशऺण ङ्जिङ्झध

ङ्जिध्मारमहरु ङ्झफचको

घय सभेत ऺङ्झत बई

PABSON, नेऩार ङ्ञशऺक

उऩमङ्टि नहङ्टन सक्छ

सञ्चाय सॊ मन्त्रराई

अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा

ङ्ञजल्रा आऩतकारीन

यहे का

कामव सञ्चारन केन्रसॉग

फारफाङ्झरकाहरुको

आफध्द (Tied Up)

अध्ममनराई ङ्झनयन्तयता

गयाउने

ङ्छदन ङ्ञशऺणका

भहासॊ घ ‚ स्थानीम

ङ्जिध्मारमहरु तथा
ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरु

। सफैराई उऩमङ्टि
हङ्टने ङ्ञशऺण ङ्जिङ्झध
छनौट गने ।

िैकङ्ञल्ऩक ङ्जिङ्झधहरुको
छनौट गयी अध्माऩन
गने गयाउने ।
४.ङ्जिध्मारमहरुभा

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

जेठ

४.आऩतकारीन

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

आिश्मक काठऩातहरु

दोश्रो

अध्माऩनयत

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

आिास तथा गैय खाद्य

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

ङ्झडङ्झबजन िन

हद्ऱाङ्झबत्र

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरुरा

तहहरु

साभग्री व्मिस्थाऩन एिॊ तहहरु/स्थानीम
55

कामावरमको

ई आऩतकारीन

खोज तथा उद्दाय

अिस्थाभा अऩनाइने

ऺेत्रसॉग सभन्िम य

िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺण

सहकामव गयी अस्थामी

ङ्जिङ्झधहरुका िाये भा

टहया प्रकृङ्झतका कऺा

अङ्झबभङ्टखीकयण गने ।

कोठाहरु फनाई ऩठन-

ङ्जिध्मारमहरु तथा

सभन्िमभा प्राद्ऱ गने

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरु

ऩाठन सङ्टचारु गने ।
५.ङ्जिध्मारम स्तयीम

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

आषाढ

५.ङ्जिऩद्ऩङ्झछ ङ्जिध्मारम

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

ङ्जिऩद्ऩङ्झछ फढ्ने

दोश्रो

फार क्रि/भञ्च तथा

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

भङ्जहनाङ्झबत्र

जान छाड्ने (Drop

सभन्िम इकाइ/स्थानीम

ङ्जिऩङ्ङताका कायणरे

हद्ऱाऩङ्झछ

जङ्टङ्झनमय ये डक्रस

तहहरु/ने.ये .सो./स्थानी

Out) दय फढ्न नङ्छदने

तहहरु/स्थानीम

ऩढाइ छोड्न सक्छन्‚

सकवरका

म ङ्जिध्मारमहरु तथा

गयी घय-घयभा गई

ङ्जिध्मारमहरु तथा

छात्रािृङ्ञत्त तथा अन्म

छात्र/छात्राहरुराई

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरु

अङ्झबबािक तथा

ङ्ञशऺक/ङ्ञशङ्ञऺकाहरु

प्रोत्सानका राङ्झग

आऩतकारीन अिस्थाभा

फारफाङ्झरकाहरुराई

स्थानीम तहभा

िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा तथा

सहजीकयण/सचेतीकय

ङ्झसपाङ्चयस गने

ङ्झसकाइका ङ्जिङ्झधहरुका

ण गने

िाये भा अङ्झबभङ्टखीकयण
गने ।
६.ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकोऩहरुका

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

कायण जोङ्ञखभभा यहे का सभन्िम इकाइ
ङ्जिध्मारम बिन तथा

/स्थानीम ङ्जिध्मारमहरु

िैशाख

६.ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिध्मारम

भङ्जहनाङ्झबत्र

बिन तथा शौचारमहरु सभन्िम इकाइ

भङ्जहनाऩ

ऩङ्टनङ्झव नभावणका राङ्झग

ङ्झछ

शौचारमहरुको जोङ्ञखभ

स्थानीम तहभा

नक्साङ्कन गयी सभमभा

ङ्झसपाङ्चयस गने ।

नै ऩङ्टनङ्झव नभावण तथा
सफरीकयण
(Retrofitting) गनव
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ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा
/स्थानीम ङ्जिध्मारमहरु

-

१

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम
तहभा अनङ्टयोध गने ।
७.चारङ्ट अिङ्झधभा बए

गये का प्रङ्झतकामवफाट थऩ

ऩृष्ठ ऩोषण ङ्झरई आगाभी
अिङ्झधका राङ्झग ऩूि व

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

चै त्र

७. आफ्नो ङ्जिषमगत

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा

सभन्िम इकाइ

भसान्तङ्झब

ऺेत्रको प्रङ्झतकामव

सभन्िम इकाइ

/सहमोगी ङ्झनकामहरु

त्र

ङ्जिियण ङ्ञजल्रा

/सहमोगी ङ्झनकामहरु

तमायी तथा प्रङ्झतकामव

-

ङ्झनयन्तय

कभाण्डऩोिभा ऩठाउने

मोजना अध्मािङ्झधक गने
।

८.४.८. सॊ यऺण (Protection)
 भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम् सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह
 भङ्ट्म सहमोगी ङ्झनकामहरु् ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, स्थानीम तहहरू, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम, भङ्जहरा सेर, ङ्ञजल्रा फारकल्माण सङ्झभङ्झत, एन.ङ्ञज.अाो.
नेटिकव, गै.स.स. सभन्िम सङ्झभङ्झत , नेऩार ये डक्रस सोसाईटी , अऩाङ्ग ऩङ्टनस्व थाऩना केन्द , ग्राभीण सशिीकयण सभाज, होस्टे हैंसे फार ङ्जिकास सभाज ,
नगयऩाङ्झरका य गा .ङ्जि.स.हरू, सेतो गङ्टयॉ ास फार ङ्जिकास सेिा, उद्योग फाङ्ञणज्म सॊ घ , ङ्ञजल्रा सहकायी सॊ घ , उऩबोिा भञ्च, नेऩार ऩत्रकाय भहासॊ घ ,
कभवचायी ऩेशागत सॊ घ सङ्गठन, व्मास साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी सेिा
सायबूत उद्देश्महरु
 ङ्जिऩद्मा ऩये का ज्मेष्ठ नागङ्चयक’ अऩाङ्ग/अशि‚ भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका एिॊ अङ्झबबािक य ऩङ्चयिायका सदस्म गङ्टभाएका असहामहरुको आधायबूत
आिश्मकता ऩूया गयी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रदान गने ।
 आऩतकारको पाइदा उठाई अऩाङ्ग /अशि‚ भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका एिॊ अङ्झबबािक य ऩङ्चयिायका सदस्म गङ्टभाएका असहामहरुभाङ्झथ कङ्टनै ऩङ्झन
प्रकायका ङ्जहॊसाजन्म कामवहरु हङ्टन नङ्छदने ।
 अङ्झबबािक य ऩङ्चयिायका सदस्म गङ्टभाएका असहामहरुराई सभाजभा ऩङ्टनस्व थाऩना/ऩङ्टनङ्झव भरन गयाई साभाङ्ञजक दाङ्जमत्ि ङ्झनिावह गने ।
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ङ्जिऩद्अङ्ञघको ऩूि व तमायी
ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय

ङ्जिऩद्ऩङ्झछको प्रङ्झतकामव
सभमािङ्झध

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

ङ्ञजम्भेिाय

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्झनकाम/सॊ घ/सॊ स्था

(Gaps Finding)

सभमािङ्झध

१. ङ्जिषमगत ऺेत्रको

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

आिश्मकतानङ्टसाय १.सभन्िम तथा सूचना

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

एङ्जकन तथ्माङ्क

ऩङ्जहरो

फैठक फस्ने । ङ्ञजल्राका

तह/अन्म सहमोगी

/ङ्झनयन्तय

तह/अन्म सहमोगी

नआउन सक्छ‚

ङ्छदन

जोङ्ञखभभा यहे का

ङ्झनकामहरु

ङ्झनकामहरु

ङ्झसधैँ स्थानीम

व्मिस्थाऩन ऺेत्रसॉग

प्रकोऩको घटनाका फाये भा

फस्तीहरुभा यहेका ज्मेष्ठ

जानकायी ङ्झरने । प्रबाङ्जित

स्िमसेिक

नागङ्चयक’ अऩाङ्ग/अशि‚

ऺेत्रका ज्मेष्ठ

टोरीसॉग सम्ऩकव

भङ्जहरा/गबविती भङ्जहरा

नागङ्चयक‚अऩाङ्ग/अशि‚

गने ।

तथा फारफाङ्झरकाहरुको

भङ्जहरा/गबविती भङ्जहरा तथा

तथ्माङ्क ङ्झरने ।

िारिाङ्झरकाहरुका िाये भा
एङ्जकन तथ्माङ्क ङ्झरने ।
आऩतकाङ्झरन िैठक िस्ने
।

२.जोङ्ञखभभा यहेका

सम्िङ्ञन्धत स्थानीम

िैशाख

फस्तीहरुको आङ्झथक
व

तह/अन्म सहमोगी

भङ्जहनाङ्झबत्र

अिस्था तथा साभाङ्ञजक

ङ्झनकामहरु

२.खोज तथा उद्दाय

टोरीसॉगको सभन्िम य

सम्िङ्ञन्धत स्थानीम

-

तह/अन्म सहमोगी

सहकामवभा उच्च जोङ्ञखभभा

ङ्झनकामहरु/स्थानीम

जनजीिनको

यहे का ज्मेष्ठ

स्िमसेिकहरु

आकरन/नक्साङ्कन गने ।

नागङ्चयक‚अऩाङ्ग/अशि‚

ऩङ्जहरो
ङ्छदन

भङ्जहरा/गबविती भङ्जहरा तथा
फारफाङ्झरकाहरुराई तत्कार
घटनास्थरफाट सङ्टयङ्ञऺत
स्थानभा स्थानान्तयण गने
३.ङ्ञजल्राभा यहेका फार

ङ्ञजल्रा प्रशासन

िैशाख

३.ऩङ्चयिायका सदस्म तथा
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सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

भानङ्झसक ऩीडाभा

ऩङ्जहरो

गृहहरु‚ ज्मेष्ठ नागङ्चयक

कामावरम/सम्फङ्ञन्धत भङ्जहनाङ्झबत्र

आफ्ना अङ्झबबािक गङ्टभाएका

तह/अन्म सहमोगी

आश्रम गृहयहरु तथा सेप

स्थानीम तह/अन्म

असहाम फारफाङ्झरकाहरुराई

ङ्झनकामहरु/स्थानीम भनोसाभाङ्ञजक

हाउसहरुको स्थरगत

सहमोगी ङ्झनकामहरु

तत्कार उद्दाय गयी

स्िमसेिकहरु

उऩचाय गने ।

४.उद्दाय गङ्चयएकाहरुराई

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा
या्दा ङ्जहॊसाका

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन

हङ्टन सक्छन् ।

ङ्छदन

सॊ यऺकत्ि प्रदान गने ।

गयी हारको ऺभता
ङ्जिश्लेषण गने । सॊ बि
बएसम्भ ऺभता िृङ्ञध्द
गयाउने ।
४.ङ्जिऩद्को सभमभा ज्मेष्ठ

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

जेठ भङ्जहना ङ्झबत्र

नागङ्चयक’ अऩाङ्ग/अशि‚

तह/ङ्ञजल्रा प्रहयी

सकबय अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा

तह/अन्म सहमोगी

भङ्जहरा/गबविती भङ्जहरा

कामावरम/अन्म

नयाखी सङ्टयङ्ञऺत

ङ्झनकामहरु/स्थानीम ङ्ञशकाय हङ्टन

तथा फारफाङ्झरकाहरुको

सहमोगी ङ्झनकामहरु

आश्रमस्थरभा याख्ने ।

स्िमसेिकहरु

सक्छन् ।

-

दोश्रो ङ्छदन

उद्दाय गनव स्थानीम स्तयभा
सङ्टयऺाकभॉ सङ्ञम्भङ्झरत
स्िमॊसेिक टोरी गठन

गयी अङ्झबभङ्टखीकयण गने ।
५.ङ्जिऩद्को सभमभा

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

जेठ

५.अशि ज्मेष्ठ नागङ्चयक

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

अऩाङ्ग/अशि तथा ज्मेष्ठ

तह/अन्म सहमोगी

भङ्जहनाङ्झबत्र

तथा अऩाङ्गहरुराई

तह/अन्म सहमोगी

नागङ्चयकहरुका राङ्झग

ङ्झनकामहरु

आिश्मकतानङ्टसाय िैशाखी

ङ्झनकामहरु/स्थानीम

आिश्मक ऩने िैशाखी

तथा ह्वीरचेमय ङ्जितयण गने

स्िमसेिकहरु

तथा ह्वीरचेमय रगामतका

।

साभग्रीहरु सङ्करन तथा
खङ्चयद गयी भौज्दात याख्ने
।
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ऩङ्जहरो
हद्ऱाङ्झबत्र

६. ज्मेष्ठ नागङ्चयक’

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

आषाढ

६.ऩङ्चयिायका सदस्महरु

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ङ्ञजल्राङ्झबत्र

दोश्रो

अऩाङ्ग/अशि‚

तह/अन्म सहमोगी

भङ्जहनाङ्झबत्र

गङ्टभाएका अशि ज्मेष्ठ

कामावरम/ङ्ञजल्रा

उऩमङ्टि/ऩमावद्ऱ

हद्ऱाङ्झबत्र

भङ्जहरा/गबविती भङ्जहरा

ङ्झनकामहरु

नागङ्चयकहरुराई

प्रहयी कामावरम/

सङ्टङ्जिधासङ्जहतको

तथा फारफाङ्झरकाहरुका

िृध्दाश्रभ/ज्मेष्ठ नागङ्चयक

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

िृध्दाआश्रभहरु

राङ्झग ङ्जिऩद्को सभमभा

आश्रमहरुभा ऩङ्टनस्व थाऩना

तह/अन्म सहमोगी

नहङ्टन सक्छ ।

सङ्टयङ्ञऺत याख्न उऩमङ्टि

गयाउने ।

ङ्झनकामहरु

अन्म ङ्ञजल्राहरुभा

आश्रमस्थरको व्मिस्था

सभन्िम गने ।

गने ।
७. चारङ्ट अिङ्झधभा बए

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

चै त्र

७.अङ्झबबािक गङ्टभाएका

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ङ्ञजल्राङ्झबत्र

दोश्रो

गये का प्रङ्झतकामवफाट थऩ

तह/अन्म सहमोगी

भङ्जहनाङ्झबत्र

फारफाङ्झरकाहरुराई

कामावरम/ङ्ञजल्रा

उऩमङ्टि/ऩमावद्ऱ

हद्ऱाङ्झबत्र

फारगृहहरुभा ऩङ्टनस्व थाऩना

प्रहयी कामावरम/

सङ्टङ्जिधासङ्जहतको

गयाउने ।

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

फारगृहहरु नहङ्टन

तह/अन्म सहमोगी

सक्छ । अन्म

ङ्झनकामहरु

ङ्ञजल्राहरुभा

ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई आगाभी

अिङ्झधका राङ्झग ऩूि व तमायी
तथा प्रङ्झतकामव मोजना

ङ्झनकामहरु

अध्मािङ्झधक गने ।

सभन्िम गने ।
८.आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रको

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

प्रङ्झतकामवको ङ्जिियण ङ्ञजल्रा

तह/अन्म सहमोगी

कभाण्डऩोिराई जानकायी

ङ्झनकामहरु

गयाउने ।
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-

ङ्झनयन्तय

ऩङ्चयच्छे द – ६
९.प्रकोऩका प्रकृङ्झतभा आधाङ्चयत सभङ्जिगत ऩूिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
९.१.कोयोना बाइयस कोङ्झबड – १९(भहाभायी) को ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
सन् २०१९ दे ङ्ञख चीनको िङ्टआन शहयफाट पैरन शङ्टरु बएको कोयोना बाइयस कोङ्झबड-१९ को सषक्रभण आज ङ्जिश्वबय पेङ्झरन ऩङ्टगेको छ । हारसम्भ
उऩचाय ऩद्दङ्झत ऩत्ता राग्न नसकेको मस कोङ्झबड- १९ को भहाभायी योकथाभ य ङ्झनमन्त्रण गनव
सषक्राभक योगफाट हाम्रो दे श नेऩार ऩङ्झन अछङ्ट तो छै न ।

ङ्जिऻानका अगाङ्झड ठू रो च ङ्टनौती दे ङ्ञखएको छ । मस

गत िषव बन्दा मस अिङ्झधभा दोश्रो बे ङ्चयमन्ट बङ्झनएको कोयोना बाइयसको सषक्र भण सभङ्टदाम

स्र्तयभा नै पैङ्झरएको छ । प्राम् सफै जसो ङ्ञजल्राहरुभा ङ्झनषेधाऻा रागू बएका छन् । नागङ्चयकहरुका आङ्झथक
व तथा साभाङ्ञजक जनजीिन ठप्ऩ छन् ।
सषक्रभण ङ्झनमन्त्रण य योकथाभभा याज्मको अङ्झधक स्रोत साधन खचव बइ यहे को अिस्था छ ।
मस तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राभा सभेत गाॉऊ /टोर फस्तीहरुसम्भ कोयोना बाइयस पैङ्झरदो छ । ङ्झभङ्झत २०७८।०१।२२ गते देङ्ञख ङ्झनषेधाऻा जायी गङ्चयएको छ ।
हारसम्भ कोङ्झबड-१९ को सषक्रभणको अिस्था य सॊ स्थागत ऺभता ङ्झनम्न प्रकाय छन्
कोङ्झबड-१९ को सषक्रभणको अिस्था (२०७८।जेठ भसान्तसम्भ)
हार सम्भ सङ्जक्रम सषक्रङ्झभत सॊ ्मा् ९७३ जना ।(१ जना रभजङ्टङको सषक्रङ्झभत यहे का)
 होभ आइसोरेसन/क्िाये न्टाइनभा फस्ने सष्मा् ९०६ जना ।
 साभङ्टदाङ्जमक आइसोरेसन फस्ने सष्मा् ५८ जना ।
 अस्ऩतारभा बनाव सष्मा् १० जना

आइ.ङ्झस.मङ्ट. ३ जना

 ङ्झनको हङ्टने सष्मा् १५१२ जना ।
 भृत्मङ्ट हङ्टने सष्मा् ६९ जना ।
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एच.ङ्झड.मङ्ट. ७ जना

सॊ स्थागत ऺभता
ङ्ञजल्रास्तयीम अस्ऩतारहरुको सष्मा्- ३
(१.ङ्ञजल्रा अस्ऩतार फन्दीऩङ्टय २. दभौरी अस्ऩतार ३.जे.ङ्जऩ.कोइयारा श्वासप्रश्वास उऩचाय केन्र)
ङ्ञजल्राभा कोङ्झबड Dedicated अस्ऩतार सष्मा्१२
िेड सष्मा् १९५
आइ.ङ्झस.मङ्ट. ७
एच.ङ्झड.मङ्ट. ९
अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरण्डय सष्मा् ३५१
क्िाये न्टाइन िेड सष्मा् ५२ (हार सफै खारी)
अङ्ञक्सजन सङ्जहतको आइसोरेसन िेड सष्मा् १६३
अङ्ञक्सजन फाहे कको आइसोरेसन िेड सष्मा् ३२
बेङ्ञन्टरेटय् ४ िटा
स्िास्थ्म सॊ स्थाहरु
प्राथङ्झभक स्िास्थ्म केन्र् २ िटा
स्िास्थ्म चौकी् ४६ िटा
शहयी स्िास्थ्म केन्र्१५ िटा
साभङ्टदाङ्जमक स्िास्थ्म केन्र् १९ िटा
आधायबूत स्िास्थ्म केन्र् ३१ िटा
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कोयोना बाइयस कोङ्झबड – १९(भहाभायी) को ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
कामव

प्रङ्झतकामव ङ्जक्रमाकराऩहरु

ऩूि व तमायी ङ्जक्रमाकराऩहरु

सभमािङ्झध

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्ञजम्भेिाय

(Gaps Finding)

ङ्झनकामहरु/सहमोगी
ङ्झनकामहरु

ङ्झनयन्तय

ङ्जिदे श तथा दे शङ्झबत्रैका अन्म सषक्र ङ्झभत -ङ्जऩ.ङ्झस.आय./एङ्ञन्टजेन ङ्जकटहरु तमायी

रङ्टकीङ्झछऩी प्रिेश गने सक्छन्

ङ्ञजल्रा कोङ्झबड- १९

ऺेत्रहरुफाट आएका नागङ्चयकहरुराई

अिस्थाभा याख्ने।

। सभङ्टदामरे सङ्टक्ष्भ ङ्झनगयानी

व्मिस्थाऩन

प्रिेश ङ्जिन्दङ्टफाट आिश्मक सजगताका

-क्िाये न्टाइन तथा

साथ क्िाये न्टाइनभा याख्ने ।
सङ्करन तथा ङ्जऩ
ऩयीऺण गने ।
आएकाराई आ-

आइसोरे सन याख्ने ।

स्िाि केन्रहरु ङ्झनभावण तथा भभवत सॊ बाय गयी

ङ्झनकामहरु/स्थानीम

.ङ्झस.आय./एङ्ञन्टजेन तमायी अिस्थाभा याख्ने ।
Negative

तहहरु/ङ्ञजल्रा

Report -स्िाि सङ्क रन गनव स्िास्थ्मकभॉहरु

आफ्ना घयऩङ्चयिायभा

तथा

सङ्झभङ्झत/सङ्टयऺा

स्िास्थ्म कामावरम

एम्िङ्टरेन्सहरु तमायी अिस्थाभा

ऩठाउने । Positive Report आएकाराई याख्ने ।
होभ क्िाये न्टाइन

/साभङ्टदाङ्जमक -ङ्जऩ.ङ्जऩ.ई.रगामतका स्िास्थ्म सङ्टयऺाका

क्िाये न्टाइन/आइसोरेसन केन्रहरुभा

साभानहरु तमायी अिस्थाभा याख्ने ।

याखी सभङ्टदामफाट Isolated गने ।
ङ्झनयन्तय

सभङ्टदामभा कोही कसैराई कोयोना

”

”

बाइयससॉग ङ्झभल्दाजङ्टल्दा रऺणहरु

सभङ्टदामभा योग रङ्टकाउने
प्रिृङ्ञत्त हङ्टन्छ । । सभङ्टदामरे

दे ङ्ञखएभा ङ्जऩ .ङ्झस.आय./एङ्ञन्टजेन ऩयी ऺण

सङ्टक्ष्भ ङ्झनगयानी याख्ने ।

गने । ङ्झनजको प्रत्मऺ सम्ऩकवभा आएका
व्मङ्ञिहरुको कन्रमाक रे ङ्झसङ गयी
ङ्जऩ.ङ्झस.आय./एङ्ञन्टजेन ऩङ्चयऺण गने ।
Negative Report आएकाराई आ-आफ्ना
घयऩङ्चयिायभा ऩठाउने । Positive Report
आएकाराई होभ क्िाये न्टाइन/साभङ्टदाङ्जमक
63

”

”

क्िाये न्टाइन/आइसोरेसन केन्रहरुभा
याखी सभङ्टदामफाट Isolated गने ।
ङ्झनयन्तय

ङ्झनयन्तय

होभक्िाये न्टाइन/साभङ्टदाङ्जमक

ङ्ञजल्रा स्तयीम

/नगय स्तयीम

आिश्मक िजेट तथा

क्िाये न्टाइन/आइसोरेसन केन्रहरुभा

अस्ऩतारहरुराई

साधनहरुको अबाि हङ्टन

यहेका सषक्र ङ्झभतहरुभा स्िास्थ्म सम्फन्धी

बेङ्ञन्टरे टय/अङ्ञक्सजनसङ्जहत सङ्टङ्जिधा

सक्छ । गण्डकी प्रदे

थऩ जङ्जटरता दे ङ्ञखएभा तङ्टरुन्त

सम्ऩङ्ङ फनाउने ।

सयकाय तथा सङ्घीम

बेङ्ञन्टरे टय/अङ्ञक्सजन सङ्टङ्जिधाहरु बएका

सयकायसॉग आिश्मक

अस्ऩतारभा बनाव गने ।

सभन्िम गने ।

नेऩार सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ कोयोना
बाइयस ङ्जिरुध्द खोऩ रगाउने ।

स्रोत ङ्ञजल्रा कोङ्झबड- १९
व्मिस्थाऩन
श सङ्झभङ्झत/स्थानीम
तहहरु/ङ्ञजल्रा
स्िास्थ्म कामावरम

भ्माङ्ञक्सनको सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।

कङ्झतऩमरे खोऩ रगाउन

ङ्ञजल्रा कोङ्झबड- १९

स्िास्थ्मकभॉहरुराई अङ्झबभङ्टखीकयण

नभाङ्ङे गदवछन् । सचेतना

व्मिस्थाऩन

गयाई तमायी अिस्थाभा याख्ने ।

अङ्झबिृङ्ञध्द गने गयाउने ।

सङ्झभङ्झत/स्थानीम
तहहरु/ङ्ञजल्रा
स्िास्थ्म कामावरम

आिश्मक
ऩये को
अिस्थाभा

सषक्रभण पैङ्झरदै गएको अिस्थाभा

सञ्चाय

भाध्मभ/भाइङ्जकङ

आङ्छदका ङ्झनषेधाऻा उरङ्घन हङ्टन सक्छ ‚ ङ्ञजल्रा कोङ्झबड- १९

अत्मािश्मक साभानहरुको ढङ्ट िानी गने

भाध्मभफाट नागङ्चयकहरुराई सू ङ्ञचत गने

भारिाहक सिायी साधनहरु फाहे क अन्म

।

कडाई गने ।

व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत/सङ्टयऺा

सिायी साधनहरुराई आिागभनभा योक

ङ्झनकामहरु/स्थानीम

रगाउने‚ नागङ्चयकहरुराई ङ्जहडडङ्टर गनव ‚

तहहरु

व्माऩाय-व्मिसाम एिॊ सयकायी सेिा
सङ्टङ्जिधा प्रदामक ङ्झनकाम /सॊ घसॊ स्थाहरुफाट
प्रिाह हङ्टने अत्मािश्मक सेिाहरु

फाहेक

अन्म सेिाहरु सभेत िन्द गने गयी
ङ्झनषेधाऻा जायी गने ।
भृत्मङ्ट

कोङ्झबड-१९

का कायण भृत्मङ्ट

ङ्जऩ.ङ्जऩ.ई.रगामत स्िास्थ्म सङ्टयऺाका
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आपन्तहरुरे आपै

नेऩारी सेना तथा

बएऩङ्झछ

बएकाहरुको शि व्मिस्थाऩन गने

साभानहरु तथा शि िाहनराई

तमायी दाहसॊ स्काय गनव खोज्दछन् ।

अिस्थाभ याख्ने ।

अन्म सङ्टयऺा

शि व्मिस्थाऩन सम्फन्धी

ङ्झनकामहरु/स्थानीम

ङ्झनधावङ्चयत भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ

तहहरु

गने गयाउने ।
९.२ ङ्ञजल्राको सभङ्जिगत ऩट्ठिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
सभमािङ्झध

आऩतकारीन प्रङ्झतकामव

आऩतकारीन अिस्थाभा ऩूि व तमायी

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्जक्रमाकराऩहरु

खाडरको ऩङ्जहचान

ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकामहरु

(Gaps Finding)

अनङ्टभाङ्झनत
फजेट
यकभ
रु.भा

घटना
घट्नासाथ

-सूचना प्राद्ऱ हङ्टने ङ्झफङ्ञत्तकै

-भानिीम सहामताभा सॊ रग्न ङ्झनकाम

सूचना सम्ऩकव ङ्जिच्छे द ङ्ञजल्रा प्रशासन

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको गम्बीयता हेयी सङ्टयऺा

तथा सॊ घसॊ स्थाहरूको सम्ऩकव सूची

हङ्टन सक्छ ।

कामावरम/सङ्टयऺा

सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ।

तमाय गङ्चययाख्ने ।

ङ्जिषमगत ऺेत्रका

ङ्झनकामहरु/ङ्जिषमगत

-फैठक फसी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

- DDRT टोरी तमाय गयी

प्रङ्झतकामव टोरीहरु

ऺेत्रहरु

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई प्राद्ऱ

घटनास्थरतपव खटाउने ।

ङ्झफच सभन्िम नहङ्टन

-नेऩार ये डक्रस ङ्ञजल्रा शाखासॉग

बण्डायण गने ।

सूचनाको जानकायी गयाउने ।

-याहात साभग्रीहरूको सङ्करन,

सभन्िम गने ।
-अन्म ङ्जिषमगत ऺेत्रहरूराई
काभको प्रकृङ्झतका आधायभा

ऩङ्चयचारन हङ्टन ङ्झनदे शन ङ्छदने ।
-घटनास्थरभा जानको राङ्झग
DDRT टोरीराई उऩरव्ध खोज
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सक्छ ।

-

तथा उद्दायका साभग्रीहरुका साथ
घटनास्थर जान ङ्झनदे शन ङ्छदने ।
-आऩतकारीन याहात ङ्जितयण कामव
सञ्चारन गने ।
ऩङ्जहरो
ङ्छदन

-प्रकोऩराई पेङ्झरन नङ्छदन तथा थऩ

प्रकोऩको प्रकृङ्झत य ऺङ्झतको

ङ्ञजल्रा प्रशासन

ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन प्रबािकायी उद्दाय

गम्बीमवताका आधायभा ङ्ञजल्रा

कामावरम/सङ्टयऺा

कामव गने गयाउने । सूचना प्रिाह

कभाण्ड ऩोि खडा गयी सयोकायिारा

ङ्झनकामहरु/ङ्जिषमगत

गयी स्थानीमहरुराई थऩ सचेत

ॉ सभन्िम य सहकामव
ङ्झनकामहरुसग

गयाउने ।

गने ।

-

ऺेत्रहरु

-उऩरब्ध स्रोत साधनरे अऩङ्टग
बएको खण्डभा सहमोगको राङ्झग गृह
भन्त्रारम, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा
कानून भन्त्रारम, ङ्जिषमगत अगङ्टिा
कामावरमहरुरे आ-आफ्ना तारङ्टक
ङ्झनकामहरुभा खफय गने ।
-सूचनाका साधनहरू ऺङ्झत बएभा
तत्कार सूचना सङ्टङ्झनङ्ञित गनव
फैकङ्ञल्ऩक उऩामको राङ्झग ङ्झनदे शन
ङ्छदने ।
दोश्रो ङ्छदन

-ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको - याहत सभग्रीहरु सङ्करनभा

याहत ङ्जितयणभा

ङ्ञजल्रा प्रशासन

फैठक फस्ने । ऩङ्जहरो ङ्छदनको

कामवदरहरु ऩङ्चयचारन गने ।

अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन

कामावरम/स्थानीम

ङ्जक्रमाकराऩहरुको सभीऺा गने ।

- ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

सक्छ । गैय

तहहरु /ङ्जिषमगत

तथा स्थानीम तहहरुरे सॊ ङ्ञऺद्ऱ

प्रबाङ्जितहरुरे सभेत

ऺेत्रहरु

कामवङ्जिङ्झध अऩनाई याहत साभग्रीहरु

याहत ङ्झरन सक्छन् ।

-घटनाको प्रकृङ्झतको आधायभा

सूचना आदानप्रदान राई ङ्झनयन्तयता
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-

ङ्छदने ।

खङ्चयद गने ।

-आऩतकारीन सङ्टयऺाका राङ्झग
अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा फसेका
प्रबाङ्जितहरुराई सङ्कङ्झरत खाद्य तथा
गैय खाद्य साभाग्रीहरु अऩङ्टग बएभा
खङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा जाने । स्थानीम
तहहरुराई खङ्चयद गनव अनङ्टयोध गने
।
तेश्रो ङ्छदन

-भानिीम सहामताका ऺेत्रभा काभ

प्रबाङ्जित ऺेत्रभा सफै ङ्जिषमगत ऺेत्रका

ङ्झनभङ्टखा य ङ्जिऩङ्ङ िगव

ङ्ञजल्रा प्रशासन

गङ्चययहे का गैयसयकायी

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा स्थानीम तहहरुफाट

याहत सहामताफाट

कामावरम/स्थानीम

सॊ घ/सॊ स्थाहरुको अनङ्टगभन गने ।

अनङ्टगभनका राङ्झग खङ्जटने ।

ङ्जिभङ्टख बएका हङ्टन्छन्

तहहरु /ङ्जिषमगत

।

ऺेत्रहरु

-भानिीम सहामताका कामवहरु

-

ङ्झनस्िाथव् य ङ्झन्शतव रुऩभा
बए/नबएको फाये भा अनङ्टगभन गने
।
ऩङ्जहरो

-ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको -ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुका फैठकका

स्थामी ऩङ्टनि
व ासको

ङ्ञजल्रा प्रशासन

हद्ऱा ङ्झबत्र

फैठक फस्ने । प्रङ्झतकामवका सफै

ङ्झनणवमहरुको जानकायी ङ्झरने ।

व्मिस्था गनङ्टव ऩने हङ्टन

कामावरम/स्थानीम

ङ्जक्रमाकराऩहरुको सभीऺा गने ।

-स्थरगत अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदन अध्ममन सक्छ ।

तहहरु /ङ्जिषमगत

अस्थामी ङ्ञशङ्जिय तथा आश्रमस्थरभा

गने ।

ऺेत्रहरु

यहेका प्रबाङ्जितहरुराई जोङ्ञखभको
अिस्था तथा स्थानीम ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत
अनङ्टसाय आ-आफ्ना घय पकावउने िा
िैकङ्ञल्ऩक व्मिस्था गने बङ्ङे फाये भा
आिश्मक ङ्झनणवम ङ्झरने ।
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-

दोश्रो हद्ऱा

-प्रबाङ्जित िस्तीहरुभा थऩ जोङ्ञखभको

-प्रबाङ्जित ऺेत्रभा सम्फङ्ञन्धत

-

ङ्ञजल्रा प्रशासन

आकरन गने । स्िीकामव जोङ्ञखभका ङ्जिऻहरुद्राया जोङ्ञखभको नक्साङ\कन

कामावरम/स्थानीम

आधायभा Transitionl Homes ङ्झनभावण

गनव रगाउने ।

तहहरु /

गयी प्रबाङ्जितहरुराई फसोिास गयाउने

प्रबाङ्जित ऺेत्रभा जोङ्ञखभ न्मू नीकयण

आऩतकारीन आिास

गयी ऩङ्टन् फसोफास गनव हङ्टने िा

तथा गैय खाद्य साभग्री

अन्मत्र स्थामी ऩङ्टनफ
व ास गयाउनङ्ट ऩने

व्मिस्थाऩन य कृङ्जष

हो बङ्ङे फाये भा ङ्झनक्मौर गने ।

तथा जीङ्जिकोऩाजवन

।ङ्ञजङ्जिकोऩाजवनको सिै

ङ्जक्रमाकराऩहरुभा सहमोग य
सहजीकयण गने ।

ऺेत्रहरु
१ भङ्जहना

-ऩङ्टनस्थावऩना/ऩङ्टनङ्झनभ
व ाण तथा

ऩङ्झछ

ऩङ्टनफ
व ासका कामवहरु अगाङ्झड फढाउने

-जोङ्ञखभमङ्टि फस्ती स्थानान्तयण तथा
एकीकृत फस्ती ङ्जिकास सम्फन्धी

-

ङ्ञजल्रा प्रशासन
कामावरम/स्थानीम

कामवङ्जिङ्झध २०७५ भा ङ्झनधावङ्चयत

तहहरु

प्रङ्जक्रमाहरु अिरम्फन गने ।
चैत्र
भङ्जहना
ङ्झबत्र

चारङ्ट अिङ्झधभा बए गये का प्रङ्झतकामवफाट
थऩ ऩृष्ठऩोषण ङ्झरई आगाभी अिङ्झधका

राङ्झग ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
अध्मािङ्झधक गने ।

-ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुका ङ्जिऩद् ऩूि व

-

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

तमायी तथा प्रङ्झतकामव

व्मिस्थाऩन

मोजनाहरु/स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झत/ङ्ञजल्रा प्रशासन

मोजनाहरु अध्ममन गने ।

कामावरम/स्थानीम
तहहरु
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-

१०. भौसभजन्म ऩूिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना
१०.१ भनसङ्टन ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना २०७८
क्र.सॊ

ङ्जक्रमाकराऩहरु

ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम

सभमािङ्झध

अनङ्टगभन गने

अनङ्टगभन सूचकाॊक

ङ्झनकाम/
अङ्झधकायी
१.

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

िैशाख

ङ्ञजल्रा सभन्िम

ऩत्रको छाॉमा कऩी य मोजनाको

सङ्झभङ्झतहरुराई भनसङ्टनको

सङ्झभङ्झतको

भङ्जहनाङ्झबत्र

सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख

आऩतकारीन कामव मोजना तमाय गनव

सङ्ञचिारम/ङ्झफषमगत ऺेत्र

खाका उऩरव्ध बएको हङ्टनेछ ।

ढाॉचा सभेत ऩठाई सफै स्थानीम

अगङ्टिा कामावरम

ङ्ञजल्रा स्तयको भनसङ्टन ऩूि व तमायी
तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको ढाॉचा

तहराई अनङ्टयोध गने।
२.

ङ्झफषमगत ऺेत्र अगङ्टिा सयकायी

तमाय बएको हङ्टने छ ।
प्र.ङ्ञज.अ, ङ्झफषमगत ऺेत्र

कामावरम, सङ्टयऺा ङ्झनकामरगामत ङ्जिऩद् अगङ्टिा कामावरम, स्थानीम
जोङ्ञखभ न्मू नीकयणको ऺेत्रभा कामव

गने ङ्झनकामहरुसॉगको सभन्िम फैठक
फस्ने ।

जेष्ठ

ङ्ञजल्रा सभन्िम

फैठकको भाइन्मङ्टटको प्रङ्झत उऩरब्ध

भङ्जहनाङ्झबत्र

सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख

बएको हङ्टनेछ ।

प्र.ङ्ञज.अ

सयोकायिाराको सूची उऩरब्ध

तह , ङ्ञजल्रा अगङ्टिा
सहमोगी ङ्झनकाम
(DLSA), नेऩार ये डक्रस,
सङ्टयऺा ङ्झनकाम, गै.स.स.

३.

५.

भनसङ्टन ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामवभा

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

िैशाख य जेष्ठ

ङ्जक्रमाशीर यहने सयोकायिाराहरुको

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम य

भङ्जहना

नक्साङ्कन गने ।

ङ्जिऩद् सम्ऩकव व्मङ्ञि

खोज तथा उिाय टोरीको सूची

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

अद्यािङ्झधक गने ।

सङ्झभङ्झत सङ्ञचिारम तथा

जेष्ठ भङ्जहना

बएको हङ्टनेछ ।
प्र.ङ्ञज.अ

अद्यािङ्झधक खोज तथा उिाय
टोरीको सूची उऩरब्ध बएको हङ्टने

स्थानीम ङ्जिऩद् सम्ऩकव

छ ।

व्मङ्ञि
६.

भनसङ्टनका कायण घट्न सक्ने ङ्जिऩद्

सङ्टयऺा ङ्झनकाम, ङ्ञजल्रा

असाय
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ङ्ञजल्रा सभन्िम

सङ्कङ्झरत साभग्रीको सूची उऩरब्ध

जोङ्ञखभ न्मूनीकयाणका राङ्झग

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख,

आिश्मक न्मूनतभ खोज‚उद्दाय तथा

सङ्झभङ्झत,

प्र.ङ्ञज.अ

याहत साभग्रीको व्मिस्थाऩन गने ।

नेऩार ये डक्रस सोसाइटी

बएको हङ्टनेछ ।

तनहङ्टॉ उद्योग िाङ्ञणज्म

सॊ घ य स्थानीम तहहरु
७.

ङ्ञजल्रा तथा स्थानीमस्तयभा भौजङ्टदा

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

यहेको आऩतकारीन उिाय साभग्रीको
सूची अद्यािङ्झधक याख्ने ।

जेष्ठ

ङ्ञजल्रा सभन्िम

आऩतकारीन उिाय साभग्रीको सूची

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम

सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख

ङ्जिऩद् सम्ऩकव व्मङ्ञि

प्र.ङ्ञज.अ

अद्यािङ्झधक बएको हङ्टने छ ।

सङ्टयऺा ङ्झनकाम
८.

ङ्ञजल्राभा अिङ्ञस्थत एम्फङ्टरेन्सको सूची
अद्यािङ्झधक याख्ने

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

िैशाख

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम

प्रभङ्टख जनस्िास्थ्म
अङ्झधकृत

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामावरम
९.

खोज तथा उिाय ऺेत्रका ताङ्झरभ

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

प्राद्ऱ दऺ जनशङ्ञिहरुको ङ्जिियण
अद्यािङ्झधक गने ।

जेष्ठ

एम्फङ्टरेन्सको अद्यािङ्झधक सूची
उऩरब्ध बएको हङ्टने छ ।

ङ्ञजल्रा सभन्िम

ताङ्झरभ प्राद्ऱ दऺ जनशङ्ञिको

सङ्झभङ्झत सङ्ञचिारम, सङ्टयऺा

सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख,

अद्यािङ्झधक ङ्जिियण उऩरब्ध बएको

ङ्झनकामहरु‚

प्र.ङ्ञज.अ/सङ्टयऺा

नेऩार ये डक्रस सोसाइटी

ङ्झनकामहरुका

हङ्टने छ ।

तथा ङ्जिऩद्

प्रभङ्टखहरु‚

सम्ऩकव

व्मङ्ञिहरु

१०.

प्र.ङ्ञज.अ

ये डक्रस सबाऩङ्झत

भनसङ्टनभा घट्न सक्ने ङ्जिङ्झबङ्ङ

स्थानीम ङ्जिऩद्

जेष्ठदे ङ्ञख

प्रभङ्टख/अध्मऺ

प्रचाय प्रसायभा प्रमोग बएको

प्रकोऩको फाये भा प्रचाय प्रसाय गने ।

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा

बारसम्भ

स्थानीम तहहरु/

श्रव्म/दृश्म तथा छाङ्जऩएको साभग्री
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स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ

,नेऩार ऩत्रकाय
भहासॊ घ

११.

उिाय तथा याहतको राङ्झग

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

आिश्मकतानङ्टसाय सयोकायिाराहरुको

सङ्झभङ्झत, स्थानीम ङ्जिऩद्

सभन्िम फैठक फस्ने ।

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य

आिश्मकतानङ्टसाय

प्र.ङ्ञज.अ,

उऩरब्ध बएको हङ्टने छ ।
फैठकको भाइन्मङ्टट प्रङ्झत उऩरब्ध

प्रभङ्टख स्थानीम तह, बएको हङ्टने छ ।
याजनैङ्झतक दर

सहमोगी ङ्झनकाम
१२.

जोङ्ञखभ दे ङ्ञखएको स्थान तथा

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सभङ्टदामभा याहत साभग्री ङ्जितयण गने
।

आिश्मकतानङ्टसाय

ङ्ञजल्रा सभन्िम

ङ्जितयण बएको साभग्रीको बयऩाई य

सङ्झभङ्झत, स्थानीम ङ्जिऩद्

सङ्झभङ्झत,

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य

प्र.ङ्ञज.अ

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩरब्ध बएको हङ्टने
छ ।

सहमोगी ङ्झनकाम
१३.

अङ्जियर फषावका कायण ङ्जिङ्झबङ्ङ

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

ङ्जिऩद्को घटना

स्थानीम तहहरुका

प्रबाङ्जितहरुको ङ्जिियण उऩरब्ध

प्रकोऩफाट प्रबाङ्जित हङ्टन सक्ने

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम,

घटे ऩिात

प्रभङ्टख तथा

सभङ्टदामको अिस्थाफाये ङ्झनयन्तय

स्थानीम ङ्जिऩद् सम्ऩकव

ङ्झनयन्तयरुऩभा

अध्मऺहरु/ प्रभङ्टख

बएको हङ्टने छ ।

जानकायी ङ्झरने ङ्छदने ।

व्मङ्ञि, ङ्ञजल्रा

ङ्ञजल्रा सभन्िम

आऩतकारीन कामव

सङ्झभङ्झत /प्रभङ्टख

सञ्चारन केन्र, सञ्चाय

याजनैङ्झतक दर

भाध्मभ
१४.

भनसङ्टनका कायण ङ्जिऩद् जोङ्ञखभका

गाॉउऩाङ्झरका य

घटना घटे को खण्डभा प्रबाङ्जित

नगयऩाङ्झरका कामावरमहरु घटे ऩिात

गबविती, सङ्टत्केयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका,

ङ्जिऩद्को घटना

स्थानीम ङ्जिऩद्

अद्यािङ्झधक बएको घटनाहरुको

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

ङ्जिियण उऩरब्ध बएको हङ्टने छ।

ङ्ञजल्रा सभन्िम

सभन्िम फैठक तथा सङ्टऩङ्चयिेऺणको

ङ्झनयन्तय रुऩभा

िृििृिा तथा अशि व्मङ्ञिहरुको

तथ्माङ्क अध्मािङ्झधक गयी अिस्थाफाये
जानकायी ङ्झरने ।
१५.

याहत ङ्जितयणराई प्रबािकायी फनाउन

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

आिश्मकतानङ्टसाय
71

१६.

तथा दोहोङ्चयन नङ्छदन सभन्िम,

सङ्झभङ्झत य स्थानीम ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण गने ।

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरु

प्रबाङ्जित हङ्टन सक्ने सभङ्टदामको

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामावरम ङ्जिऩद्को सूचना

स्िास्थ्म सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी

सङ्झभङ्झत

छ ।
प्राद्ऱ गनावसाथ

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म

फैठकको ङ्झनणवम तथा ऩत्राचाय

कामावरम

बएको प्रङ्झत उऩरब्ध बएको हङ्टनेछ

ढङ्गरे सञ्चारन गनव ङ्झनदे शन ङ्छदने ।
१७.

प्रगङ्झत ङ्जिियण उऩरब्ध बएको हङ्टने

।

भनसङ्टनको आऩतकारीन कामव मोजना

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

कामावन्िमनको प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन तमाय
ऩाने य तारङ्टक ङ्झनकामभा ऩेश गने ।

आङ्ञश्वन

प्र.ङ्ञज.अ,/स्थानीम

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩरब्ध बएको

सङ्झभङ्झत ,स्थानीम ङ्जिऩद्

तहहरुका

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य

प्रभङ्टख/अध्मऺ

हङ्टनेछ ।

ङ्जिषमगत ऺेत्र अगङ्टिा
कामावरमहरु

!*=

सभीऺा फैठक फस्ने ।

प्र.ङ्ञज.अ तथा स्थानीम

आङ्ञश्वन

तहका प्रभङ्टखहरु

प्र.ङ्ञज.अ

सभीऺा फैठकको ङ्झनणवम प्रङ्झत
उऩरब्ध बएको हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द – ७
११.मोजनाको कामावन्िमन तथा ऩङ्टनयािरोकन यणनीङ्झत
११.१.मोजनाको कामावन्िमन
ङ्जिऩद्को आऩतकारीन सभमभा सफै

ऩद्दङ्झत य प्रणारी ङ्झनकम्भा साङ्जित हङ्टन्छन्

। भानिीम जीिनका हय

ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्ञशङ्झथर हङ्टन्छन् । प्रकोऩका कायण हङ्टने जनधनको ऺङ्झतराई भानिीम प्रमासफाट न्मू न गनव
भृत्मङ्ट/िेऩत्ता/ घाइतेको तत्कार उद्दाय गनव तथा गास

‚फास य कऩासको व्म

‚

िस्था गयी नागङ्चयकहरुराई

आऩतकारीन सङ्टयऺा प्रदान गनव अ न्म ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्र माहरु ङ्झनष्कप्रबािी बएऩङ्झन मस ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव
मोजनारे ठोस भागव दशवन गदवछ । ङ्जकनबने मो मोजना ङ्जिऩद्का सभमभा प्रङ्झतकामवका राङ्झग नै फनाइएको हो ।
प्रस्तङ्टत मोजना साभू ङ्जहक प्रमासको दस्तािेज हो । ङ्जिऩद्मा प्रबाङ्जित हङ्टने सभङ्टदामको सफै ऺेत्रहरुराई सभेटी आठिटा
ङ्जिषमगत ऺेत्रभा ङ्जिबाजन गयी आ- आफ्ना ऺेत्रगत ऩू िवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाहरु फनेको छ । ङ्जिऩद्कारभा
मी ङ्जिषमगत ऺेत्रहरु

आ-आफ्ना कामव मोजनाका साथ स्ित् ङ्जक्रमाशीर हङ्टनेछन् ।

सङ्झभङ्झतरे मस मोजनाराई भागवदशवनको रु

ऩभा अङ्गी काय गयी

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सफै सयोकायिारा ङ्झनकाम /सॊ घसॊ स्थाहरु सॉ गको

सभन्िम य सहकामवभा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामवका सफै ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनेछ ।
११.२. ऩङ्टनयािरोकन यणनीङ्झत
दे हामका आधाय- कायणहरुफाट प्रस्तङ्टत ङ्जिऩद्

ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना

२०७८ राई हये क िषव

ऩङ्टनयािरोकन तथा ऩङ्चयभाजवन गयी सभमानङ्टकूर य सान्दङ्झबक
व फनाउदै रङ्झगने छ ।
 नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामवनीङ्झत‚ कामवङ्जिङ्झध तथा भागवदशवनहरुभा हङ्टने ऩङ्चयभाजवन ।
 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत सयोकायिारा सॊ घसॊ स्थाहरुका प्रभङ्टख व्मङ्ञिहरु तथा कामवऺेत्रभा हङ्टने ङ्झनमङ्झभत पेयफदर ।
 जरिामङ्ट ऩङ्चयितवन रगामतका कायणहरुफाट सृङ्ञजत िाताियणीम प्रङ्झतकू रता‚ प्रकोऩहरुका प्रकृङ्झत य स्िरुऩभा हङ्टने
ऩङ्चयितवन तथा जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामवहरुफाट िृङ्ञध्द हङ्टन जाने सभङ्टदामको उत्थानशीरता ।
 चारङ्ट अिङ्झधका बए गये का प्रङ्झतकामवफाट प्राद्ऱ ङ्झसकाइ तथा ऩृष्ठऩोषण ।
 प्रङ्झतकामवका दौयानभा दे ङ्ञखएका खाडर य सम्िोधन गङ्चयएका ङ्जक्रमाकराऩहरु ।
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ऩङ्चयच्छे द - ८
१२.प्रङ्झतिेदन, अङ्झबरेखन तथा अनङ्टभोदन
१२.१.प्रङ्झतिेदन अङ्झबरे खन
ङ्जिषमगत ऺेत्रका

अगङ्टिा ङ्झनकामरे आ- आफ्ना ऺेत्रसॉग सम्फ ङ्ञन्धत ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामवका स

ङ्जक्रमाकराऩहरुको ङ्जिियण अ ध्मािङ्झधक तथा अङ्झबरे खी कयण गयी प्रङ्झतिेदनको रुऩभा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

फै

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमभा ऩठाउनेछन् । मसैगयी स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरुरे आ- आफ्ना ऺेत्रभा बएका
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका कामवह रुको ङ्जिियण अध्मािङ्झधक तथा अङ्झबरे खी कयण गयी प्रङ्झतिेदनको रुऩभा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमभा ऩठाउनेछन् ।

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमरे ङ्ञजल्राभा

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका ऺेत्रभा ब ए-गये का कामवहरुको ङ्जिियण अङ्झबरे खी कयण गनेछ । स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झतहरु तथा ङ्जिषमगत ऺेत्रहरुफाट प्राद्ऱ प्रङ्झतिेदनहरुको आधायभा ङ्ञजल्राको सभङ्जिगत प्रङ्झतिेदन तमाय गयी प्रदे श
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामवकायी सङ्झभङ्झत तथा याङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयणभा ऩठाइने
छ ।
१२.२.अनङ्टभोदन
मस ङ्जिऩद्

ऩूि व तमायी

तथा प्रङ्झतकामव मोजना

२०७८ राई ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत

२०७८।०२।३० गतेको फैठकफाट अनङ्टभोदन गङ्चयएको छ ।
उऩसॊ हाय
ङ्ट भध्मे बूकम्ऩीम जोङ्ञखभको ङ्जहसािरे
नेऩार ङ्जिश्वको १९८ भङ्टरक

११औ‚ँ छ बने ऩानीजन्म प्रकोऩका ङ्जहसािरे

३०औ ॊ‚ जरिामङ्ट ऩङ्चयितवनको जोङ्ञखभका ङ्जहसािरे चौथो स्थानभा यहे को छ । नेऩारभा औसतभा हये क िषव ४००
बन्दा फढी ङ्जिऩद्का घटना हङ्टने गदवछन् । हये क िषव ङ्जिऩद्का कायण एक हजायबन्दा फढी व्मङ्ञिको भृत्मङ्ट हङ्टने

‚

समौँ हयाउने ‚ राखौँ व्मङ्ञिहरु प्रबाङ्जित हङ्टने ‚ हजायौं ऩङ्चयिायहरु ङ्जिस्थाङ्जऩत हङ्टने य ठू रो सष्माभा बौङ्झतक ऺङ्झत हङ्ट ने
गये को छ । तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा ऩङ्झन फाढी‚ ऩङ्जहयो‚ अङ्झसना‚ चट्याङ‚ आगरागी‚ बूऺम‚ हङ्टयीितास‚ सडक दङ्टघट
व ना‚ भहाभायी
रगामतका प्रकोऩफाट िषेनी प्रबाङ्जित बै यहने ङ्ञजल्रा भध्मे एक हो । गत भनसङ्टनभा गएको फाढी ऩङ्जहयोफाट धेयै
धनजनको ऺङ्झत बएको ङ्झथमो । हार भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरयहे

को कोङ्झबड – १९ को सषक्रभणफाट मस

ङ्ञजल्राको जनजीिन धेयै नै प्रबाङ्जित बएको छ ।
प्रस्तङ्टत ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाभा ङ्जिऩदफाट जोगाउन य प्रकोऩ सृङ्ञजत ङ्जिऩदफाट प्रबाङ्जितहरुराई
सभमभा नै प्रबािकायी रुऩभा भानिीम सहामता उऩरव्ध गयाउनका राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञि तथा

स्रोत साधन

ऩङ्चयचारन गनव सम्िङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुको ङ्ञजम्भेिायी प्रि ङ्जकटान गङ्चयएको छ । आऩतकारभा गङ्चयने उद्दाय
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‚

ऩङ्टनस्थावऩना‚ ऩङ्टनङ्झनभ
व ाण जस्ता प्रङ्झतकामवभा सॊ रग्न ङ्झनकामहरुको ऩूि व तमायीको स्तय

‚ उनीहरुको ऺभता ‚ उऩरव्ध

साधन स्रोत य तत्ऩयतारे आऩतकारराई सहज साभना गनव धेयै नै सङ्ञजरो हङ्टनेछ । ऩङ्चयभाजवनसङ्जहत कामावन्िमनभा
ल्माइएको मो तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राको

“ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूि व तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना ‚ २०७८” रे सयोकायिारा सफै

ङ्झनकामको बूङ्झभका एङ्जकन बई आगाभी ङ्छदनभा आउन सक्ने सफै प्रकायका ङ्जिऩद्को सहज साभना गनव सङ्जकने
ङ्जिश्वास गङ्चयएको छ ।
अनङ्टसूची १
हेरीप्माड यहे का स्थानहरु
हेरीप्माडको ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ

स्थानीमको नाभथय

१
२

नॊ

टोर फस्तीको नाभ

अिङ्ञस्थङ्झत (अऺाॊश य दे शान्तय

ॉ ख
ङ्ट ै येनी गाउॉऩाङ्झरका
आफ

२

ढकारटाय

27054'26.14",84031'19.38"E

ङ्झबभाद नगयऩाङ्झरका

६

यङ्गशारा बएको स्थान

१

कोटा

27045'30.14"N 84020'43.33"E

२

कोट फैदी

27051'10.28",84020'13.66"E

५

Kyundi

27045'22.14"83 N 84'26.28 62"E

३

४

िडा

दे िघाट गाउॉऩाङ्झरका

५

27045'16.93"N 84'26.6. 32"E

५

27045'18.56"N 84'26.40. 16"E

५

27045'30.40"N 84'26.32. 37"E

१

ङ्झतङ्गाय

27045'29.19"N 84'20.43. 24"E

५

27044'58.19"N 84'25.36. 39"E

५

१

ङ्झनभवर भा.ङ्जि को खेर भैदान

27.970418190746773.
84.275794819574886

६

३

दभौरीको खेर भैदान

27.973032069267788. 84.26581087564901

५

आभॉ ब्माये क

27.977104414751688. 84.25868810825312

८

१२

कोटकाङ्झरका भङ्ञन्दय

27.980275510468154. 84.32777964497370

९

१४

केशिटाय भा.ङ्जि को भैदान

27.92561283398083. 84.34396936300263

१०

१४

ठीन टङ्टॉ ङ्झडखेर

27.906942314962944. 84.33658417611922

७

व्मास नगयऩाङ्झरका
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११

३

270'59.16"12 N 84'24.44 43"E

१२

१

270'58.39"81 N 84'24.31. 14"E

१३

१

270'58.39"81 N 84'24.31. 14"E

१४

१

270'58.3."17 N 84'24.33. 68"E

५

270'58.56.06" N 84'24.50. 64"E

१६

१

270'45.38.25" N 84'26.41.04 "E

१७

२

१५

१८

बानङ्ट नगयऩाङ्झरका

भनकाभना चोक

N-27059'10.35",E-84025'.54"
नबएको

ऋङ्जषङ गाउॉऩाङ्झरका

१९

१ फाङ्झनमाटाय

27.972002. 84.38328394

२०

१ ङ्जिष्कणङ्ट भा.ङ्जि

27.976153. 84.393512

२१

१ छाऩ खेर भैदान

27.965530. 84.396448

२२

२ बङ्टभसे खेर भैदान

27.920434. 84.394098

२३

३ काङ्झरका भा.ङ्जि

27.907274. 84372788

२४

३ ङ्ञशि भा.ङ्जि

27.931391. 84.373076

४ टङ्टॉ डीखेर

27056' 36.67" N

२६

५ ङ्जिभर नगय

27.953920. 84.422109

२७

५ झायगाउॉ खेर भैदान

27.910275. 84.440290

२८

५ कल्चोक खेर भैदान

27.938596. 84.438006

२९

६ धयभऩानी

27.875479. 84.388195

३०

१

270'59.16"12 N 84'24.44 43"E

३१

६ सायाङ्घाट

27.850708. 84.407453

३ डाॉडाथोक कयङसोया

27.54.45N

२५

३२

३३

फङ्ञन्दऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका

ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका
शङ्टक्रागण्डकी
नगयऩाङ्झरका

84024'15.53"E

84.03.02E

श्री नॊ ३ िाङ्जहनी अड्डा

७ खै येनीटाय

28.02260149.
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84.08944719

अनङ्टसूची – २
ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामावरमहरुका प्रभङ्टखहरुको ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ

नाभथय

कामावरमको नाभथय

कामावरमको
पोन नॊ

ङ्झनफासको
पोन नॊ

भोफाइर नॊ

सॊ घ अन्तगवतका कामावरमहरु
१

श्री सागय आचामव

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम

2

श्री ङ्ञचत्राङ्गत फयार

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम

स्रे स्तेदाय श्री ङ्झभन फहादङ्टय

तनहङ्टॉ ङ्ञजल्रा अदारत

4

श्री प्रेभयाज ङ्झगयी

5

श्री

6

3

560133

560622

9856067777
9856091111

560195

560046

9846054125

ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतको कामावरम

560174

560599

9856005222

कोष तथा रे खा ङ्झनमन्त्रक कामावरम

562276

9856035275

श्री यभाकान्त शभाव

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्िम इकाइ

560621

9856060105

7

श्री ङ्ञचयञ्जीिी ऩौडे र

भारऩोत कामावरम

560177

9856063177

8

श्री याभचन्र शभाव

ङ्ञजल्रा सयकायी िङ्जकर कामावरम

563103

9846037470

9

कङ्टियॉ

ङ्जकशोय कङ्टभाय श्रे ष्ठ

श्री याजङ्ट कॉडे र

फाख्रा अनङ्टसन्धान केन्र फन्दीऩङ्टय

9856063575

१0

श्री ङ्ञखभानन्द आचामव

ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामावरम

560113

9856064113

१1

श्री भहेश शभाव

ङ्ञजल्रा ङ्झनिावचन कामावरम

560644

9847632927

श्री डा.नायामण प्रसाद

आन्तङ्चयक याजश्व कामावरम

560129

9856000095

१3

श्री ऋङ्जषयाभ सङ्टिेदी

ङ्ञजल्रा कायागाय कामावरम

563106

9856084777

१4

श्री कृष्कण प्रसाद आचामव

नाऩी कामावरम

560112

9856063112

१5

श्री अजङ्टन
व ङ्झभश्र

माङ्ञन्त्रक कामावरम, डङ्टम्र े

580145

9856080145

१6

श्री अङ्झभत कङ्टभाय श्रे ष्ठ

सडक ङ्झडङ्झबजन कामावरम

560170

9851243662

श्री गोङ्जिन्द प्रसाद ऩोख्रेर

ङ्ञजल्रा आमोजना कामावन्िन इकाइ

श्री प्रशान्त ऩोख्रेर

खाद्य प्रङ्जिङ्झध तथा गङ्टण ङ्झनमन्त्रण

१2

17
1८

ढकार

9856061534

–ङ्ञशऺा)

ङ्झडङ्झबजन कामावरम

560975

9856061581

प्रदे श अन्तगवतका कामावरमहरु
१

श्री ङ्जकयण ऩौडे र

खा.ऩा.तथा सयसपाइ ङ्झड. का.

560110

9856060810

560114

9841584504

श्री दीऩा गौतभ

ॉ ाई ङ्जिकास
जरस्रोत तथा ङ्झसच

३

श्री कङ्टर प्रसाद ङ्झतिायी

कृङ्जष ऻान केन्र

560130

9856064130

४

श्री कोभरयाज काफ्रे

ङ्झडङ्झबजन िन कामावरम

560135

9856063135

२

ङ्झडङ्झबजन का.

77

५

श्री शङ्कयफाफङ्ट अङ्झधकायी

स्िास्थ्म कामावरम

560119

9856022737

६

डा.याभप्रफोध भण्डर

ङ्ञजल्रा आमङ्टफेद स्िास्थ्म केन्र

563483

9841898593

श्री कृष्कण प्रसाद ङ्ञघङ्झभये

बू तथा जराधाय व्मिस्थाऩन

560175

9851169960

डा. श्री फारकङ्टभाय श्रे ष्ठ

बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेिा

560205

9856065205

श्री नेऩारहङ्चय यानाबाट

ङ्ञशऺा ताङ्झरभ केन्र

561301

9856046501

श्री कङ्टरङ्छदऩ खत्री

फन्दीऩङ्टय अस्ऩतार तनहूॊ फन्दीऩङ्टय

520188

9841641355

श्री सॊ ङ्ञजि फास्तोरा

व्मिसामी ङ्जकट ङ्जिकास केन्र

520104

ऩङ्टिावधाय ङ्जिकास कामावरम

580372

७
8
९
१०
११
१२
१३

श्री ओजयाज ढङ्ट ङ्गाना

कामावरम

ङ्जिऻ केन्र

9846067855

कामावरम

तनहङ्टॉ प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺारम, बीभाद

श्री गोङ्जिन्द ऩौडे र

कारीगण्डकी फहङ्टप्राङ्जिङ्झधक

१६

श्री रुऩक भहजवन

बानङ्टबि प्राणी उद्यान, ङ्झछकवन

१७

श्री फर फहादङ्टय थाऩा

कृङ्जष साभाग्री क ङ्झर

१५

9841497956

श्री नायामण प्रसाद ढकार घये र ङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जिकास
श्री ऩयशङ्टयाभ खनार

१४

9856063104

9856000290
9856025714

ङ्ञशऺारम, ङ्ञघङ्चयङ

9851212331
9846092724

स्थानीम तह अन्तयगतका कामावरमहरु
१

श्री ङ्झडल्रीयाभ ङ्झसग्दे र

व्मास नगयऩाङ्झरका

२

श्री गङ्गारार सङ्टिेदी

शङ्टक्रागण्डकी नगयऩाङ्झरका

9856004111

३

श्री थभन ङ्झसॊ थाऩा

बीभाद नगयऩाङ्झरका

9856038888

४

श्री बीभ प्रसाद ङ्झतिायी

बानङ्ट नगयऩाङ्झरका

9856005111

श्री नायामण प्रसाद

म्माग्दे गाउॉऩाङ्झरका

६

श्री भहेश सङ्टिेदी

फङ्ञन्दऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका

७

श्री ङ्जिष्कणङ्ट प्रसाद ऩोख्रेर

८

श्री चङ्ञण्डका ऩौडे र

९

श्री यभेश सङ्टिेदी

५

१०

अङ्झधकायी

श्री नयहङ्चय साऩकोटा

560233

560400

9856002111

9856063108
520123

ॉ ख
ङ्ट ै येनी गाउॉऩाङ्झरका
आफ

540082

ऋङ्जषङ गाउॉऩाङ्झरका

520177

9856003111
9856006111
9856063685

ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका

9856063123

दे िघाट गाउॉऩाङ्झरका

9855060990

सङ्टयऺा ङ्झनकाम अन्तगवतका कामावरमहरु
१

श्री सागय फहादङ्टय थाऩा

श्री नॊ. ३ िाङ्जहनी अड्डा, खै येनीटाय

412251

9856024507

२

श्री भनोज गङ्टरुङ

श्री कारीबञ्जन गण, (ई)दभौरी

560100

9843655098

३

श्री अरुण ऩौडे र

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम, तनहङ्टॉ

560099

9856065555

४

श्री सञ्जम बट्टयाई

सशस्त्र प्रहयी गण,बानङ्ट

580154

9851272044

78

या.अ.ङ्ञज.का.तनहङ्टॉ

५

श्री शेयजङ फहादङ्टय चन्द

६

श्री डोरे न्र याज हभार

राङ्जपक प्रहयी कामावरम, तनहङ्टॉ

७

श्री ङ्जकशोय याज थाऩा

नॊ. ३ जगदर गण बानङ्ट

560108

9841405252

560799

9856090799
9841361624

सॊ स्थान अन्तगवतका कामावरमहरु
१
२

श्री कङ्जऩर ऩाण्डे

नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण

श्री सङ्टङ्झधय शभाव

नेऩार टे ङ्झरकभ‚ दू य सॊ चाय

560242

9851181228
9852026101

कामावरम‚ तनहङ्टॉ

ङ्झनकामहरु
१

श्री प्रकाशचन्र बट्टयाई

गैय सयकायी सॊ स्था भहासॊ घ

9856060789

२

श्री प्रताऩ ङ्झसॊ गङ्टरुङ

गैय सयकायी सॊ स्था सभन्िम सङ्झभङ्झत

9846028520

३

श्री ऋङ्जष बङ्टषार

ङ्ञजल्रा खेरकङ्टद ङ्जिकास सङ्झभङ्झत

9856060240

४

श्री बूऩार आरे

उ.िा.सॊ ., दभौरी फजाय इकाइ

9856022156

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत फैङ्कहरु
१

श्री भाधि गैये

नेऩार फैंक

५६०१५५

२

श्री कभरा काकी ढकार

याङ्जिम िाङ्ञणज्म फैंक

३

श्री गणेश गौरी

कृङ्जष ङ्जिकास फैंक

९८५६०२६०८४
९८५६०६३६५५

560166

9846059471

अनङ्टसूची-३
ॉ ा ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको ङ्जिियण
१.ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत‚तनहङ्टक

qm=;+=

kbflwsf/Lx?sf] gfdy/

kb

:yfoL 7]ufgf

kmf]g g+=

df]jfOn g+=

1

>L zflGt/d0f jfUn]

k|d'v

Jof; g=kf= –#

%^)!$$

(*%^)@&$^)

2

>L kljqf b]jL kf}8]n

pk–k|d'v

Jof; g=kf= – #

%^)((%

(*$^)@%!&)

3

>L lgn axfb'/ yfkf

;b:o

Clifª uf=kf –&

(*$^)$)#*!

4

>L s]z axfb'/ ;'gf/

;b:o

Jof; g=kf= –!

(*%^)^)^(!

5

>L ch{'g axfb'/ clwsf/L

;b:o

efg' g=kf= –%

(*%!)$(%)%

6

>L un axfb'/ u'?ङ

;b:o

efg' g=kf= –!#

(*$!%^$$^@

7

>L wgL dfof yfkf

;b:o

ledfb g=kf= –$

(*$^@@^(@@

8

>L lbJoZj/L lj=s=

;b:o

z'Snfu08sL g=kf= –$

(*)$!*)($(

9

>L ;/:jtL uf}td

;b:o

z'Snfu08sL g=kf= –*

(*%^)#&^##
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अनङ्टसूची-४
मस ङ्ञजल्राफाट गण्डकी प्रदे श सबा तथा सङ्घीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा य याङ्जम
ि सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने भाननीमज्मू हरुको
ङ्जिियण

qm=;+=
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

gfdy/
>L s]bf/ l;Ub]n
>L s[i0f s'df/ >]i7 ls;fg_
>L slnnf vfg
>L k|sfz kGt
>L eujtL Gof}kfg]
>L ls/0f u'?ª
>L x/L axfb'/ r'dfg
>L cfzf sf]O/fnf
>L /fd axfb'/ u'?ª
>L ;l/tf u'?ª
>L 8f]jf6] lj=s

kb
k|ltlglw ;ef

df]jfOn g+=
(*%^)^#!#$

k|ltlglw ;ef

(*%!)#*%#%

k|ltlglw ;ef
/fli6«o ;ef
/fli6«o ;ef
k|b]z ;ef
k|b]z ;ef
k|b]z ;ef
k|b]z ;ef
k|b]z ;ef
k|b]z ;ef
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अनङ्टसूची – ५
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत‚तनहङ्टॉ ।
क्र.सॊ. नाभ थय

ऩद

कामावरम

सम्ऩकव नॊय

कैङ्जपमत

१.

श्री सागय आचामव

प्र.ङ्ञज.अ.

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम

९८५६०६७७७७ सॊ मोजक

२.

श्री प्रेभयाज ङ्झगयी

प्रङ्झतङ्झनङ्झध

ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत

9856005222

३.

श्री िैकङ्टण्ठ न्मौऩाने

प्रभङ्टख

व्मास नगयऩाङ्झरका

४.

श्री उदमयाज गौरी

प्रभङ्टख

बानङ्ट नगयऩाङ्झरका

५.

श्री ङ्जकसान गङ्टरुङ

प्रभङ्टख

”

६.

श्री भेख फहादङ्टय थाऩा

प्रभङ्टख

शङ्टक्रागण्डकी नगयऩाङ्झरका ९८४६१६४३२७ ”
ङ्झबभाद नगयऩाङ्झरका
९८५६०२८६०८ ”

७.

श्री गीय फहादङ्टय थाऩा

अध्मऺ

आिङ्टखैयेनी गाॉउऩाङ्झरका

”

८.

श्री दङ्टग व फहादङ्टय थाऩा

अध्मऺ

दे िघाट गाॉउऩाङ्झरका

९८४६३२२९५७ ”
९८५६०६०६८८ ”

९.

श्री यन फहादङ्टय थाऩा

अध्मऺ

ङ्ञघङ्चयङ गाॉउऩाङ्झरका

”

१०

श्री ऩङ्टणङ्झव सॊह थाऩा

अध्मऺ

फन्दीऩङ्टय गाॉउऩाङ्झरका

९८५६०३८०५७ ”
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अनङ्टसूची- नेऩार ये डक्रस सोसाइटी तनहङ्टॉ शाखाको ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको ङ्जिियण
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अनङ्टसूङ्ञच-८
नेऩार ये डक्रस सोसाइटी तनहङ्ट उऩ-शाखाको ऩदाङ्झधकायीको ङ्जिियण
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श्री फाफङ्टयाभ खनार
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अनङ्टसूची-९
ङ्ञजल्राभा कामवयत गैय-सयकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरुको ङ्जिियण
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अनङ्टसूची-१०
स्थानीम तहहरुका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको ङ्जिियण
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