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बङू्झभका 
गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका उच्च ऩर्यतीम ऺेत्र अन्तयगतका अग्रा ऩहाड, नङ्छद तङ्जिम सभथय बङू्झभ य उच्च तथा भध्मभ झङ्टकाफका ऩहाडहरु 
यहेका सङ्टन्दय ऩाङ्झरका हो । उच्च ऩहाडका भाङ्झथल्रो ऺेत्रभा यहेका सभथय ऩािन ऺेत्र य कडा चट्टानी ऩहाडरे गङ्टङ्छिचौय 
गाउॉऩाङ्झरकाराइ अझै सङ्टन्दय फनाएको छ ।  अङ्झधकाॊश ऺेत्र उच्च ऩर्यङ्झतम श्रॊखरा यहेका मस ऺेत्रभा बूऺ मको सभेत प्रकोऩ यहन े
गयेको छ । नङ्छद तङ्जिम ऺेत्रको उच्च ऩर्यङ्झतम ऺेत्र देङ्ञख ङ्जहभारी हार्ाऩानी यहेको उच्च ऺेत्र सभेत मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩदयछ । 

सॊघीम गणताङ्ञन्त्रक रोकतन्त्रको स्थाऩना ऩश्चात स्थानीम सयकायको रूऩभा जनताको ङ्जर्कासको तीब्र आकाॊऺासॉगै मस गाउॉऩाङ्झरकाको  
ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास फढीयहेको छ । तय प्राकर ङ्झतक रूऩभै ऩङ्जहयो, फाढी, बीषण फषाय, चट्याङ हार्ाहङ्टयी,  ङ्जहभऩङ्जहयो, अङ्झसना, आगरागी, 
सॊयचना बङ्ञककनङ्ट  दङ्टघयिना, डङ्टॊगा दङ्टघयिना, डढेरो, जनार्य आतॊक,  बकूम्ऩ, य भहाभायी जस्ता फहङ्ट-प्रकोऩका घिनाफाि ऺङ्झत व्महोदै 
आइयहेको छ ।  

नेऩारको सॊङ्जर्धानरे ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩनराइय तीनर्िै तहका सयकायको साझा अङ्झधकायको सूचीभा याखेको छ । ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण तथा व्मार्स्थाऩन ऐन, २०७४; ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मार्स्थाऩन ङ्झनमभार्री, २०७६; स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, २०७४  य स्र्ास््म सेर्ा ऐन, २०७५ तथा जनस्र्ास््म सेर्ा ङ्झनमभार्री, २०७७ रे प्रर्न्ध गयेको स्थानीम सयकायको 
ङ्जर्ऩद् तथा स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी काभ कतयब्म य अङ्झधकाय अनङ्टसाय  गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्फङ्ञन्ध 
आर्श्मक नीङ्झत, यणनीङ्झत तथा मोजना तमाय गनय, ऐन ङ्झनमभ तथा कामयङ्जर्ङ्झध तमाय गनय, अध्ममन अनङ्टसन्धान य ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभको 
रेखाजोखा गनय गयाउन , ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग आर्श्मक ऩूर्यतमायी गनय  तथा प्रङ्झतकामय सॊचारन गनय सक्दछ । मसै आधायभा  
गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकिको प्रबार्कायी प्रङ्झतकामय य कमसको ङ्झनङ्ञम्त ऩमायप्त ऩूर्यतमायीको राङ्झग प्रकोऩ, 
सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको एर्भ ् ङ्जर्गतका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन तथा कोङ्झबड १९ प्रङ्झतकामय तथा व्मर्स्थाऩनको अनङ्टबर् 
सभेतका आधायभा  मस  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् एर्भ ्स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा गयेको छ ।  

मस ऺेत्रभा फायम्फाय बइयहने प्रभङ्टख ङ्जर्ऩद्का घिनाहरूराइय भध्मनजय गयी साभान्म ऩूर्यतमायी मोजना य ङ्जर्षम ऺेत्रगत 
आर्श्मकताराइय सन्तङ्टङ्झरत य एङ्जककर त रूऩभा सम्फोधन गनय सात र्िा ङ्जर्षमगत ऺेत्र ङ्झनधाययण गयी ङ्जर्षमगत ऺेत्रको ऩूर्यतमायी तथा 
प्रङ्झतकामय कामयमोजना तमाय गङ्चयएको छ । कमसै गयी र्ायम्फाय आईयहने तथा बङ्जर्ष्मभा हङ्टसक्न ेस्र्ास््म सॊकिराई भध्मनजय गयी 
स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामयका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरुराई सभेत मस मोजनाभा सभेङ्जिएको छ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सम्फङ्ञन्ध आफ्नै आन्तङ्चयक स्रोत, ङ्जर्कास साझेदाय सॊस्थाहरूको सहामता तथा ङ्झनजी एर्भ ् साभाङ्ञजक ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा मस 
मोजनाको कामायन्र्मन गङ्चयनेछ । ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा ऩूर्यतमायीका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूराइय  गाउॉऩाङ्झरका  सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षम 
ऺेत्रका मोजना तथा कामयक्रभहरूसॉग सभामोजना य एङ्जककयण गयी ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ सङ्टसूङ्ञचत ङ्जर्कासको अभ्मास भापय त ऩाङ्झरकाको 
उकथानशीरता ङ्जर्कास गङ्चयनेछ । मस मोजनाको कामायन्र्मनफाि ऩमायप्त ऩूर्यतमायी य प्रबार्कायी प्रङ्झतकामय गयी ङ्जर्ऩद तथा स्र्ास््म 
सॊकिफाि हङ्टनसक्न ेऺङ्झत एर्भ ्नोक्सानी घिाउन  गाउॉऩाङ्झरकाराइय सहमोग ऩङ्टग्नेछ बङे्ङ ङ्जर्श्वास गङ्चयएको छ ।  

मस  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभाको ङ्झनङ्ञम्त सहकामयका  एर्भ ् प्राङ्जर्ङ्झधक 
सहमोगको राङ्झग मूएस एड, स्र्ास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारी कामयक्रभराई धन्मर्ाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । मस मोजना तजङ्टयभाको क्रभभा 
भस्मौदा सङ्झभङ्झतभा यहेय काभ गनङ्टयहङ्टने भसमौदा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु, सफै र्डाका र्डाध्मऺ तथा र्डा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरू तथा ङ्जर्ङ्झबङ्ङ छरपरभा सहबागी बई सल्राह सङ्टझार् ङ्छदनङ्टहङ्टन े सयोकायर्ारा सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ङ्जर्षमगत ऺेत्रका 
सदस्महरु, कमसैगयी मोजना तजङ्टयभाको राङ्झग मोगदान गनङ्टयहङ्टने मस  गाउॉऩाङ्झरका  उऩ प्रभङ्टख, ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरू,  प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकर त य सम्फङ्ञन्धत शाखाका अङ्झधकर तहरूराइय धन्मर्ाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  धन्मर्ाद . 
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ऩङ्चयच्छेद एक : प्रायङ्ञम्बक 

१.१ ऩरष्ठबङू्झभ 
 

ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩनको भूरबतू उद्देश्म ङ्जर्ऩद् फाि हङ्टने भरकमङ्टदय तथा प्रबाङ्जर्तहरुको 
सङ््मा उल्रे्म रूऩभा घिाउनङ्ट, ङ्जर्ऩद् र्ा भहाभायीका कायण उकऩङ्ङ हङ्टनसक्न ेस्र्ास््म सॊकिको योकथाभ 
एर्भ ् व्मर्स्थाऩन गयी भानर्ीम ऺङ्झत न्मूनीकयण गनङ्टय, कर ङ्जष उद्योग, सडक, सञ्चाय, खानेऩानी एर्भ ्
सयसपाइयका सॊयचना तथा स्र्ास््म य ङ्ञशऺाका ऩूर्ायधाय एर्भ ् सेर्ाभा ङ्जर्ऩद्का कायणफाि हङ्टने ऺङ्झत तथा 
नोक्सानी घिाउॉदै ङ्झतनीहरूको उकथानशीरता फढाएय ङ्जर्कासको दीगोऩनाराइय स्थाङ्जमकर् ङ्छदनङ्ट य ङ्जर्कास तथा 
ऩूर्ायधाय ङ्झनभायणभा गङ्चयएको रगानीराइय सङ्टयङ्ञऺत गनङ्टय हो । तीनर्िै तहका सयकायको अङ्झधकाय फाॉडपाि 
सम्फन्धी सॊरै्धाङ्झनक व्मर्स्था, ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मार्स्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ (२) 
तथा ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मार्स्थाऩन ङ्झनमभार्री, २०७५ को दपा ८ (१) एर्भ ्  स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (२) न तथा  ११ (४) ख (१५) य स्र्ास््म सेर्ा ऐन २०७५ 
को दपा ४८ भा प्रर्न्ध गङ्चयए फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको ङ्जर्ऩद् एर्भ ्स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩन सम्फन्धभा 
तोङ्जकएको काभ कतयब्म य अङ्झधकाय एर्भ ् ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्र्स्थाऩन याङ्जष्डम नीङ्झत, २०७५ 

तथा यणनीङ्झतक कामयमोजना, २०१८ -२०३० को रक्ष्म य भागयदशयन एर्भ ्नीङ्झतगत य कानूनी आधाय एर्भ ्
ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा भागयदशयन, २०६७ को ऩङ्जहरो सॊशोधन २०७६ रे तम गयेको 
ङ्जर्ङ्झध य प्रकर मा फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामयराइय च ङ्टस्त तथा प्रबार्कायी फनाउन 
य कमसको राङ्झग आर्श्मक ऩूर्यतमायी गनय मस  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् 
ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा गङ्चयएको छ ।  

१.२ मोजनाको उद्दशे्म 
 

ङ्जर्ऩद्  एर्भ ्स्र्ास््म सॊकिको सभमभा प्रबाङ्जर्तहरूको जीर्न यऺा, सम्ऩङ्ञि तथा जनधनको सङ्टयऺा य सॊयऺण 
गयी भानर्ीम सॊकिको साभना तथा प्रबार्कायी प्रङ्झतकामय गनय स्थानीम स्रोत साधन य प्रङ्जर्ङ्झधको उऩमोग गदै 
आघातभा ऩयेका व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराइय उङ्ञचत भानर्ीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टय  य प्रकोऩको योकथाभ तथा 
ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩाङ्झरकाको स्रोत साधन एर्भ ् ऺभता र्रङ्जि गदै ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ तथा 
स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩन ऩिङ्झत, सॊयचना  य प्रकर माराइय प्रबार्कायी य जर्ापदेहीऩूणय ढॊगरे ऩङ्चयचारन एर्भ ्
कामायन्र्मन गयी  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका राइय उकथानशीर तथा सङ्टयङ्ञऺत ऩाङ्झरकाको रूऩभा ङ्जर्कास गनय भद्दत 
गनङ्टय मस मोजनाको प्रभङ्टख उद्देश्म हो बने मसका ङ्जर्ङ्ञशष्ट उद्देश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

1= स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् फाि हङ्टनसक्ने ऺङ्झत तथा नोक्सानी घिाउनङ्ट य प्रबाङ्जर्त हङ्टन ेव्मङ्ञि, ऩङ्चयर्ाय 
तथा सभङ्टदामराइय उऩमङ्टि भानर्ीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टय । 

2=  गाउॉऩाङ्झरका  स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा ऩूर्यतमायीका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूराइय 
व्मर्ङ्ञस्थत य सभन्र्माकभक रूऩभा कामायन्र्मन गनङ्टय । 

3= स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूर्यतमायीका राङ्झग स्थानीम साधन स्रोतको अङ्झधकतभ ्
ऩङ्चयचारन गनङ्टय । 
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4= ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायीराइय प्राथङ्झभकताका साथ कामायन्र्मन गयी ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछ उिाय याहतका राङ्झग हङ्टने खचय 
घिाउनङ्ट । 

5= ङ्जर्ङ्झबङ्ङ सयोकायर्ारा ङ्झनकाम तथा सॊस्थाहरूसॉगको सभन्र्म य सहकामयभा ऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि 
एर्भ ्ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय ऩिङ्झत, सॊयचना तथा सभग्र ऺभता सङ्टदृढ गनङ्टय । 

6= ङ्जर्षमगत ऺेत्रका आधायभा ऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन ऺभता फढाउॉदै ऺते्रगत 
तथा ङ्झनमङ्झभत ङ्जर्कास कामयक्रभ भापय त स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणराइय 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ।  

1.३ मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमा 
 

गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, मस  गाउॉऩाङ्झरकाको 
ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना फनाउने सन्दबयभा २०७८ चैतभा गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टखको अध्मऺताभा 
ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैिकभा छरपर बमो । उि फैिकरे स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् 
ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा गने 
ङ्झनणयम गर् मो । स्र्ास््मको राङ्झग सऺभ 
प्रणारीरे  गाउॉऩाङ्झरकाराइय स्र्ास््म सॊकि 
एर्भ ्ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
तमाय गनय प्राङ्जर्ङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने 
सहभङ्झत फभोङ्ञजभ  गाउॉऩाङ्झरका य स्र्ास््मको 
राङ्झग सऺभ प्रणारीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेको 
मोजना भस्मौदा सङ्झभङ्झत ङ्झनभायण बमो य ङ्जर्ङ्झध, 
प्रङ्जक्रमा य कामयताङ्झरका तम गयी मोजना 
तजङ्टयभाको प्रङ्जक्रमा शङ्टरू गङ्चयमो ।   

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत, र्डाध्मऺहरु य सयोकायर्ाराहरूफीचभा छरपर गयी  गाउॉऩाङ्झरकाको 
सङ\किासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको गङ्चयमो । मही छरपरफाि ङ्जर्षमगत ऺते्रको ऩङ्जहचान गयी सात 
र्िा ङ्जर्षमगत ऺेत्र ङ्झनधाययण गङ्चयमो । सङ्किासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जर्श्लषेणका आधायभा ऩूर्यतमायी य 
प्रङ्झतकामयका ङ्जक्रमाकराऩहरू ङ्झनधाययण गङ्चयमो । कमसऩङ्झछ ङ्जर्षमगत ऺते्र य सॊमङ्टि मोजना तजङ्टयभा फैिकहरू 
सञ्चारन गयी कमसका आधायभा मोजनाको भस्मौदा तमाय गङ्चयमो । सयकायर्ाराहरूको फैिक आमोजना गयी 
भस्मौदाभाङ्झथ छरपर य ऩरष्ठऩोषण ङ्झरने काभ बमो । प्राप्त ऩरष्ठऩोषण सभेतराइय सभेिेय मोजनाको अङ्ञन्तभ 
भस्मौदा तमाय गङ्चयमो । मस प्रकाय  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा 
प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा बएको हो । 

 

 

१.४ मोजनाका तजङ्टयभा एर्भ ्कामायन्र्मनका आधायबतू भान्मता 
 

४.  मोजनाको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमायी 

५.  सयोकायर्ाराहरूको फैिक य भस्मौदाभाङ्झथ छरपर 

६.  अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमायी य स्र्ीकर ङ्झत 

१.  प्रायङ्ञम्बक छरपर य ङ्जर्षमगत ऺेत्रको ऩङ्जहचान 

२. ऩाङ्झरका सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा 

३.  मोजना तजङ्टयभा फैिक तथा कामयशारा  

ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमा 
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१.  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रभा गङ्चयने स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, व्मर्स्थाऩन, ऩूर्यतमायी, 
प्रङ्झतकामय तथा ऩङ्टनङ्झनयभायणका सफै गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू  गाउॉऩाङ्झरकाको नेतरकर्भा हङ्टनछेन ्। 

२. ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूर्यतमायी कामयभा कङ्जहॉ कतै ङ्चयिता हङ्टन नङ्छदन य सन्तङ्टङ्झरत कामायन्र्मनको राङ्झग 
सात र्िा ङ्जर्षमगत ऺेत्र (Cluster) को प्रर्न्ध गङ्चयएको छ । मस  गाउॉऩाङ्झरका  कामययत सफै 
सयोकायर्ारा ङ्झनकामहरू तथा सॊस्थाहरूरे आफ्नो कामयऺ ेत्र फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमगत ऺेत्रसॉगको 
सभन्र्मभा प्रङ्झतकामय य ऩूर्यतमायीका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूभा सहमोग गनेछन ्। 

३. ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायीको काभ, ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि प्रङ्झतकामय तथा भानर्ीम सहामताका राङ्झग गङ्चयने 
सहमोग एकद्वाय नीङ्झत फभोङ्ञजभ  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ीकर त भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा अनङ्टसाय हङ्टनेछ ।  

४. ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूर्यतमायीको काभ ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सभन्र्म तथा  गाउॉऩाङ्झरकाको नेतरकर्भा हङ्टनेछ 
य रेखाजोखा, सूचना व्मार्स्थाऩन, श्ोत ऩङ्चयचारन तथा व्मर्स्थाऩन एङ्जककर त ऩिङ्झत अनङ्टरूऩ हङ्टनेछ । 

५. सभङ्टदाम, साभाङ्ञजक सॊस्था तथा सयकायी ङ्झनकामहरूको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद्  प्रङ्झतकामय ऺभता 
ङ्जर्कास गयी  गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ऺभता सङ्टदृढ गङ्चयनेछ ।  

६. स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा प्रङ्झतकामयको काभ स्थानीम सयकायको नेतरकर् तथा 
सभन्र्म, साभाङ्ञजक तथा नागङ्चयक ऺेत्रको सहमोग य नीङ्ञज ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा हङ्टनेछ । 

७. स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी य प्रङ्झतकामयका गङ्झतङ्जर्ङ्झध तथा भानर्ीम सहामताका कामयहरू 
सङ्टशासनको भान्मता अनङ्टरूऩ ऩायदशॉ, सहबागीताभूरक य सभारे्सी हङ्टनेछन ्।  

८. स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी, प्रङ्झतकामय तथा भानर्ीम सहामताका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू भानर्ता, 
तिस्थता, ङ्झनष्ऩऺता य स्र्तन्त्रता जस्ता भानर्ीमताका भङ्टरबतू ङ्झसिान्तभा आधाङ्चयत हङ्टनेछन ्।  

९. ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, ऩूर्यतमायी, प्रङ्झतकामय तथा सभग्र ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩनभा 
उऩरब्ध स्थानीम श्ोत तथा जनशङ्ञिको अङ्झधकतभ प्रमोग य ऩङ्चयचारनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१०. ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩनका प्राथङ्झभकता प्राप्त कामयहरूराइय ऺते्रगत 
ङ्जर्कासका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूसॉग एङ्जककर त गयी ङ्जर्कासभा भूर प्रर्ाहीकयण गदै ऩाङ्झरकाको 
उकथानशीरता ङ्जर्कासभा सहमोग ऩङ्टगेनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

 

 गुठिचौर गाउँपाठिका स्वास््य संकट एवम् ठवपद् पूववतयारी तथा प्रठतकायव योजना; २०७९  

 

ऩङ्चयच्छेद दङ्टई :  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ तथा ऺभता ङ्जर्श्लषेण 
 

२.1   गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम 

गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरका नेऩारको स्थानीम सयकायको रुऩभा सन ्२०१७ (२०७३) भा स्थाऩना बएको हो। 
गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरकाको नाभाकयणको सन्दबयभा हारको १ न. र्डा भा अर्ङ्ञस्तत   एङ्झतहाङ्झसक भहकर्को 
नाभ फाि यङ्ञखमको देङ्ञखन्छ ।  गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरकाको सदयभङ्टकाभ नेऩारको कणायरी प्रदेशको जङ्टम्रा 
ङ्ञजल्राको गर्जमायङ्कोिको धरभङ्टढीभा अर्ङ्ञस्थत छ। गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूर्यभा डोल्ऩा ङ्ञजल्रा य ऩङ्ञश्चभभा 
चन्दननाथ नगयऩाङ्झरका य तातोऩानी गाउॉऩाङ्झरका, उियभा ऩतायासी गाउॉऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा जाजयकोि 
ङ्ञजल्रा यहेको छ । गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर ४२७ र्गय ङ्जकरोङ्झभिय (८७.६५ र्गय भाइर) 
छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको घनकर् ४३/km2 (११०/sq mi) छ बने अङ्झधकसॊ ब ङ्टबाग सभङ्टन्री सतहदेङ्ञख कङ्चयफ 
२२०० देङ्ञख ३९०० ङ्झभ सम्भको उचाइभा यहेको छ ।  मस गाउॉऩाङ्झरकाराई ५ र्डाभा ङ्जर्बाजन गङ्चयएको 
छ । गङ्टिीचौय, गर्जमायङकोि य देऩारगाउॉ गाउॉ ङ्जर्कास सङ्झभङ्झतहरू ङ्झभरेय गङ्टिीचौय गाउॉऩाङ्झरका फनेको छ। 

 

ताङ्झरका १:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को र्डागत जनसाङ्ञङ््मक ङ्जर्र्यण 

गाउँपालिकाको उमेर, लिङ्ग र वडा अनुसार जनसंख्या लवतरण 

j8f pd]/ ;d"x cg
'
;f/ hg;+Vof 

g+= 

  
  

! jif
{

 d'gL !–% jif
{

 ^–!$ jif{ 
!%–!*jif{ !(–@$ jif{ 

@%–$( %)–%( ^)–^( &) jif
{

 

jif
{

 jif
{

 jif
{

 Dfly 

k
'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d k

'
 d 

1 6 10 136 127 231 228 64 92 318 306 126 121 76 62 31 32 10 6 

2 0 1 136 148 217 208 82 73 244 225 120 123 63 51 36 22 9 17 

3 13 9 84 52 205 196 78 83 227 241 93 108 49 45 38 32 20 14 

4 17 5 154 138 336 314 160 171 471 493 189 191 112 82 64 64 41 43 

5 35 12 128 107 336 301 143 179 492 508 164 162 110 106 64 53 29 27 

hDdf 71 37 638 572 1325 1247 527 598 1752 1773 692 705 410 346 233 203 109 107 

                   

श्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७५ 

गाउँपालिको उमेर समुह अनुसार ५ वर्ष भन्दा मुनीको जनसंख्या १३१८ र ७० वर्ष माथीको २१६ रहेको देखिन्छ ॰ लवलभन्न उमेर 

समुह अनुसारको जनसंख्या लववरण माथी उल्लोिीत तािीकामा लदइएको बमोलजम रहेको छ ॰ 

तिीका : २  जातजातीका आधारमा जनसंख्या लववरण 

 

j8f g+= 

hfthftL cg
'
;f/ hg;+Vof ljj/0f 

hDdf 

kxf8L If]qL÷a|fdx0f kxf8L cfbLaf;L÷hghftL kxf8L blnt 
kxf8L 

cGo 

1 1690 151 141 0 1982 

2 1775 0 0 0 1775 

3 1155 69 363 0 1587 

4 2533 4 508 0 3045 
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5 2173 10 772 1 2956 

hDdf 9326 234 1784 1 11345 

k|ltzt 82=2 2=06 15=72 0=01 100 

       श्रोतः घरपररवार सवेक्षण, २०७५ 

जातजातीका आधारमा घरपररवार सबैभन्दा बढी पहाडी ब्राम्हण÷के्षत्रीको १७८८ रहेको छ भने पहाडी जनजातीको र पहाडी 

दलितको घरपररवार संख्या क्रमशः  ३७ र ३७९ रहेको देखिन्छ ॰ गाउँपालिका लभत्र रहेका लवलभन्न जातजातीको वडागत 

घरपररवार लववरण माथी उल्लोिीत तािीकामा लदइएको बमोलजम रहेको छ ॰ 

2.२ ङ्जर्गतका ङ्जर्ऩद् का घिना एर्भ ्ऺङ्झत ङ्जर्श्लषेण 

२०७८ सार चैत ङ्झभङ्जहनाभा गङ्चयएको मस  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ, सङ्किासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको 
आधायभा चट्याङ, जॊगारी जनार्य आक्रभण, आगरागी, सडक दङ्टघयिना, ऩङ्जहयो, ङ्जहभऩात अङ्झसना अकमाङ्छदक 
फषाय, हार्ाहङ्टयी, फाढी, कोङ्झबड १९ भहाभायी,  य बकूम्ऩ गयी १० प्रकायका ङ्जर्ऩद्का घिनाहरू ङ्जर्गतभा हङ्टने 
गयेको ऩाइएको छ । 

ताङ्झरका ३:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका भा ङ्जर्गतभा बएका ङ्जर्ऩद्का घिनाहरुको ङ्जर्र्यण 

सार 
भङ्जहना 

ङ्जर्ऩद्को 
घिना प्रबाङ्जर्त र्डा/फस्ती प्रबाङ्जर्त 

ऩङ्चयर्ाय 
भानर्ीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथयक 
नोक्सानी  अन्म ऺङ्झत 

२०७८ 

 

चट्याङ र्डा नॊ. १ देङ्ञख ५ 

का सफै र्डाका 
र्स्तीहरू 

१० ० १० राख - घयऩारङ्टर्ा 
जनार्य ऺङ्झत 

- गङ्चयर्ी फढेको,  
- भानङ्झसक तनार्  
- साभाङ्ञजक तनार्  
 

२०७८ 

जॊगारी 
जनार्य 
आक्रभण 
बारङ्ट 

र्डा नॊ. ५  
 

 

१ 

१ ८ राख  - भानर्ीम ऺङ्झत 

-  घयऩारङ्टर्ा 
जनार्य ऺङ्झत 

- भानङ्झसक तनार् 

२०७५ 
देङ्ञख  
२०७७ 
सम्भ 

आगरागी र्डा नॊ. ४ य ५  
 

७ ० १५ राख - घयहरुभा ऺङ्झत 

- गङ्चयर्ी फढेको, 
खाद्य सॊकि 

- घयऩारङ्टर्ा तथा 
जॊगरी जनार्य 
ऺङ्झत 

- भानङ्झसक तनार् 

- फनजॊगर ङ्जर्नाश 

 
 

२०७६ 
देङ्ञख 

सडक 
दङ्टघयिना 

र्डा नॊ. १ देङ्ञख ५   ८ २ १ कयोड 
सम्भ 

-  
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सार 
भङ्जहना 

ङ्जर्ऩद्को 
घिना प्रबाङ्जर्त र्डा/फस्ती प्रबाङ्जर्त 

ऩङ्चयर्ाय 
भानर्ीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथयक 
नोक्सानी  अन्म ऺङ्झत 

२०७८  
फषेनी  

ऩङ्जहयो 
 

र्डा नॊ १ देङ्ञख ५ 
र्डा सम्भ भङ्टरुडी, 
दोचारगाड , गङ्टङ्छिचौय, 
दूइमा, काम्रा खोरा, 
याइदङ्टर्ा 

२५० १ ५ कयोड 
सम्भ 

- खाद्य सॊकि 
हङ्टने 

- बौङ्झतक ऺङ्झत  
- भानङ्जर्म ऺङ्झत 

- खेङ्झतमोग्म 
जङ्झभन नष्ट 

-  

फषेनी ङ्जहभऩात 
अङ्झसना 
अकमाङ्छदक 
फषाय  

र्डा नॊ. १ देङ्ञख ५ 
का सफै र्डाका 
र्स्तीहरू 

२२२५ 
घयधङ्टयी 

३   १० 
कयोड सम्भ 

- भानर्ीम ऺङ्झत 
घयहरुभा ऺङ्झत 

- कर ङ्जष जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

- गङ्चयर्ी फढेको, 
खाद्य सॊकि 

- बौङ्झतक ऺङ्झत 

- भानङ्झसक तनार् 

फषेनी हार्ाहङ्टयी र्डा नॊ. १ देङ्ञख ५ 
का सफै र्डाका 
र्स्तीहरू 

१००० 
घयधङ्टयी 

 २ कयोड 
सम्भ 

- नगदे फारीको 
उकऩादककर् 
ह्रास   

- बौङ्झतक ऩूर्ायधाय 
फषेनी फाढी  

 
र्डा नॊ. १ देङ्ञख ५ 

का सफै र्डाका 

र्स्तीहरू 

६०० 
घयधङ्टयी 

४  ५ कयोड - भानर्ीम ऺङ्झत 
घयहरुभा ऺङ्झत 

- कर ङ्जष मोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

- गङ्चयर्ी फढेको, 
खाद्य सॊकि 

- बौङ्झतक ऺङ्झत 
२०७७, 
२०७८ 

कोङ्झबड १९ 
 

सफै र्डा २५०० ४ ५० देङ्ञख 
६० कयोड 

- सॊक्रभण, भरकमङ्ट 
- भनोरै्ऻाङ्झनक 

प्रबार् 

- आङ्झथयक प्रबार् 

- शैङ्ञऺक प्रबार् 

- जनसॊ्मा फरङ्जि 

- ङ्जहॊसा  
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सार 
भङ्जहना 

ङ्जर्ऩद्को 
घिना प्रबाङ्जर्त र्डा/फस्ती प्रबाङ्जर्त 

ऩङ्चयर्ाय 
भानर्ीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथयक 
नोक्सानी  अन्म ऺङ्झत 

२०७२ बकूम्ऩ सफै र्डा २५०० 
  - बौङ्झतक 

ऩूर्ायधायभा ऺङ्झत 

- गङ्चयर्ी फढेको, 
खाद्य सॊकि 

- भानङ्झसक तनार् 
 

 

2.३  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख य प्राथङ्झभकताभा यहेका प्रकोऩहरू 
 

२०७८ सार चैत ङ्झभङ्जहनाभा गङ्चयएको मस  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ, सङ्किासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको 
आधायभा चट्याङ, जॊगारी जनार्य आक्रभण, आगरागी, सडक दङ्टघयिना, ऩङ्जहयो, ङ्जहभऩात अङ्झसना अकमाङ्छदक 
फषाय, हार्ाहङ्टयी, फाढी, कोङ्झबड १९ भहाभायी,  य बकूम्ऩ गयी १० प्रकायका ङ्जर्ऩद्का घिनाहरू ङ्जर्गतभा हङ्टने 
गयेको ऩाइएको छ । 

  

गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका भा चट्याङ, जॊगारी जनार्य आक्रभण, आगरागी, सडक दङ्टघयिना, ऩङ्जहयो, ङ्जहभऩात 
अङ्झसना अकमाङ्छदक फषाय, हार्ाहङ्टयी, फाढी, कोङ्झबड १९ भहाभायी,  य बकूम्ऩ गयी १० प्रकायका ङ्जर्ऩद्का 
घिनाहरू ङ्जर्गतभा हङ्टने गयेको ऩाइएको छ । र्डागत सङ्किासङ्ङता ङ्जर्श्लषेण गदाय सफै र्डाराइय अथायत ङ्झसॊगो  
गाउॉऩाङ्झरकाराइय एकैचोिी य िूरो ऺङ्झत गनय सक्न े य प्रबार् ऩानय सक्न े ङ्जर्ऩद् ङ्जहभऩात य अङ्झसनाहो । 
ङ्जहभऩात य अङ्झसना  ऩङ्झछ कोङ्झबड १९ जस्ता उच्च सॊक्राभक भहाभायीको मस  गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग प्रभङ्टख 
स्र्ास््म सॊकिको रुऩभा देङ्ञखएको छ । कमसैगयी फाङ्जढ ऩङ्जहयो चट्याङ्ग जॊगरी जनार्यको आक्रभण  
हार्ाहङ्टयी सडक दङ्टघयिना य ब ङ्टकम्ऩ ऩङ्झन मस  गाउॉऩाङ्झरका  स्र्ास््म सॊकि ङ्झनम्कमाउने ङ्जर्ऩद्हरू हङ्टन ्।  
गाउॉऩाङ्झरका ५ र्डाहरूभध्मे अङ्झधकाॊश र्डाभा फाढी फायम्फाय दोहोङ्चययहने य फषेनी जनधनको धेयै ऺङ्झत गने 
प्रकोऩभा ऩदयछन ् । सडक दङ्टघयिना य आगरागी ऩङ्झन मस ऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख प्रकोऩहरू हङ्टन ् । र्डाको 
बौगोङ्झरक ङ्जर्षेशता बसू्र्रुऩ, प्रकोऩको सम्भङ्टखता तथा साभाङ्ञजक आङ्झथयक अर्स्थारे सभग्र ङ्जर्ऩद्को जोङ्ञखभ 
स्तय ङ्झनधाययण गदयछ ।         

ताङ्झरका ४:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को र्डागत प्रकोऩ स्तयीकयण 

प्रकोऩ 
स्तयीकयण 

ऩङ्जहरो दोस्रो तेस्रो चौथो ऩाॉथौं छैिौं सातौं 

र्डा 
नॊ 

१ 
ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना 

फाङ्जढ   चट्याङ्ग ऩङ्जहयो 
जॊगरी 

जनार्यको 
आक्रभण 

सडक दङ्टघयिना 
 ब ङ्टकम्ऩ तथा 

कोङ्झबड 

२ 

ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना 

ऩङ्जहयो  जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण 

आगरागी 
हार्ाहङ्टयी 
चट्याङ्ग 

सडक दङ्टघयिना 
ब ङ्टकम्ऩ तथा 
कोङ्झबड 
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प्रकोऩ 
स्तयीकयण 

ऩङ्जहरो दोस्रो तेस्रो चौथो ऩाॉथौं छैिौं सातौं 

३ 

ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना 

ऩङ्जहयो जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण 

फाढी हार्ाहङ्टयी सडक दङ्टघयिना 
ब ङ्टकम्ऩ तथा 
कोङ्झबड 

४ 
ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना 

आगरागी  
चट्याङ्ग फाङ्जढ हार्ाहङ्टयी सडक दङ्टघयिना 

ब ङ्टकम्ऩ तथा 
कोङ्झबड 

५ 
ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना 

फाङ्जढ जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण 

आगरागी हार्ाहङ्टयी सडक दङ्टघयिना 
ब ङ्टकम्ऩ तथा 
कोङ्झबड 

ऩाङ्झरका  
ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना फाङ्जढ 

जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण आगरागी हार्ाहङ्टयी सडक दङ्टघयिना कोङ्झबड 

 ऩङ्जहयो चट्याङ्ग    ब ङ्टकम्ऩ  
श्ोत:   गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सङ्किासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८  

2.४ प्रकोऩको भौसभी ङ्जर्श्लषेण 
 

बौगङ्झबयक प्रकर माफाि उकऩङ्ङ हङ्टने बकूम्ऩ जस्ता प्रकोऩ जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन आउन सक्छन ्जसको भौसभी 
प्रकर ङ्झत हङ्टॉदैन । बकूम्ऩको राङ्झग फाहै्र भङ्जहना उङ्ञिकै जोङ्ञखभमङ्टि सभम हो । जरर्ामङ्ट अथर्ा भौसभजन्म 
प्रकोऩका घिना भौसभभा ङ्झनबयय हङ्टन्छन । भनसङ्टनी हार्ाऩानीको ऺेत्रभा अर्ङ्ञस्थत नेऩारभा हार्ाऩानीको 
ङ्जर्शेषता कमसै अनङ्टरूऩ ङ्झनधाययण बएको हङ्टन्छ । नेऩारभा र्ाङ्जषयक र्षायको ८० प्रङ्झतशत र्षायमाभको चाय 
भङ्जहनाभा हङ्टने गछय बने ङ्जहउॉदे र्षाय कभ भात्र हङ्टने गदयछ । कमसकायण फाढी, डङ्टर्ान जस्ता जरउकऩङ्ङ प्रकोऩ 
जेि देङ्ञख असोजसम्भको चाय / ऩाॉच भङ्जहनाको अर्ङ्झधभा फढी हङ्टने गदयछन ्। ङ्जहउॉदको सभम सङ््ट खा हङ्टने तथा 
पागङ्टन चैतभा हार्ाहङ्टयी ऩङ्झन फढ्ने हङ्टॉदा आगरागीका घिना ऩङ्झन फढ्छन ्। सडक दङ्टघयिनाको कङ्ट नै भौसभी 
प्रकर ङ्झत त हङ्टॉदैन तय र्षायको सभमभा सडक खयार् हङ्टन ेय फाढी ऩङ्जहयोरे ऩङ्झन सडक दङ्टघयिना फढाउने बएकोरे 
दङ्टघयिनाहरू फढी हङ्टने गदयछन ्। सभग्रभा भहाभायीको ऩङ्झन खासै भौसभी प्रकर ङ्झत देङ्ञखॉदैन तय  झाडाऩखरा 
जस्ता भहाभायी गभॉ सभमभा फढी हङ्टने गदयछ ।  

प्रकोऩ ऩात्रो ङ्जर्श्लषेणरे प्रकोऩको भौसभी प्रकर ङ्झत अनङ्टसाय ऩूर्यतमायीको राङ्झग कङ्ट न सभमभा केङ्ञन्रत हङ्टने य 
प्रङ्झतकामयको राङ्झग कङ्ट न सभमभा तकऩय यहने बङे्ङ मोजना तमाय गनय भद्दत गदयछ ।  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका 
को सन्दबयभा असायदेङ्ञख असोजसम्भ, ऩौष य भाघको सभमभा फढी ङ्जर्ऩद्का घिनाहरू हङ्टन सक्ने सभम हो । 
मो सभमभा सफैबन्दा फढी फाढी  ऩङ्जहयो तथा ङ्जहभऩात अङ्झसना घिनाहरू हङ्टन सक्छन ्। सडक दङ्टघयिना, 
भहाभायी य बकूम्ऩ जङ्टनसङ्टकै फेरा ऩङ्झन हङ्टन सक्छ । कमसैरे र्षाय य ङ्जहभऩात शङ्टरू हङ्टन ङ्टबन्दा अगाडी फैशाखभा 
ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको ऩङ्टनयार्रोकन गने, आर्श्मक य तककार गनङ्टयऩने तमायीहरू गने, सॊमन्त्र, 
जनशङ्ञि, मन्त्र, उऩकयण तमायी अर्स्थाभा याख्न े गनङ्टय ऩदयछ ताङ्जक ङ्जर्ऩद्को सभमभा ङ्झछिो य व्मर्ङ्ञस्थत 
तङ्चयकारे काभ गनय सङ्जकमोस ्य जनधनको ऺङ्झत नहोस ्।   

ताङ्झरका ५:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ ऩात्रो  

सॊकेत   



 

  9 

 

 गुठिचौर गाउँपाठिका स्वास््य संकट एवम् ठवपद् पूववतयारी तथा प्रठतकायव योजना; २०७९  

 

  अतत जोखिम 

 मध्यम जोखिम 

 न्युन जोखिम 

 

प्रकोऩ फैसाख जेि असाय साउन बदौ असोज काङ्झतयक भॊशीय ऩौष भाघ पागङ्टन चैत्र 

चट्याङ             

जॊगारी जनार्य 
आक्रभण 

             

आगरागी               

सडक दङ्टघयिना             

ऩङ्जहयो             

ङ्जहभऩात अङ्झसना 
अकमाङ्छदक फषाय  

            

हार्ाहङ्टयी             

फाढी             

कोङ्झबड             

बकूम्ऩ              

 

 

श्ोत:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को प्रकोऩ सङ्किासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८ 

 

 

2.५ साभाङ्ञजक सङ्किासङ्ङता ङ्जर्श्लषेण 
 

एउिै ङ्जर्ऩद्को घिनाफाि ऩङ्झन पयक साभाङ्ञजक सभूह य उभेय सभूहका भाङ्झनसराइय पयक ङ्जकङ्झसभरे प्रबार् य 
असय ऩदयछ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू, फारफाङ्झरकाहरू, फरिफरिाहरू, दीघययोगी तथा गबयर्ती य ङ्ञशशङ्टराइय 
दङ्टध खङ्टर्ाउॉदै गयेका आभाहरु अन्मको तङ्टरनाभा ङ्जर्ऩद्को उच्च जोङ्ञखभभा हङ्टन ेगदयछन ्। मस  गाउॉऩाङ्झरका  
२.१७ प्रङ्झतशत जनसङ््मा १ र्षय भङ्टङ्झनको छ ।  १०.९६ प्रङ्झतशत जनसङ््मा ५ र्षय भङ्टङ्झनको छ । 
अऩेऺेत गबयर्तीको सङ््मा २.८७ प्रङ्झतशत छ । ३४.९३ प्रङ्झतशत जनसङ््मा १५ र्षय भङ्टङ्झनको छ । 
७.७७ प्रङ्झतशत जनसङ््मा ६० र्षय भाङ्झथको छ। र्रिर्रिा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, दीघययोगी, फारफाङ्झरका, 
गबयर्ती तथा दङ्टध खङ्टर्ाउने आभा उभेय र्ा स्र्ास््म एर्भ ्शाङ्चयङ्चयक सॊरे्दनशीरताका कायण फढी ङ्जर्ऩद् एर्भ ्
भहाभायीजन्म प्रकोऩको फढी जोङ्ञखभभा हङ्टन्छन ्। ङ्जर्ऩद् न्मूनीकयण, ऩूर्यतमायी, प्रङ्झतकामय सञ्चारन य भानर्ीम 
सहामताका राङ्झग काभ गदाय मस प्रकायका जोङ्ञखभभा यहेका सभङ्टहहरूको पयक आर्श्मकता य उनीहरुको 
सॊयऺणराइय  प्राथङ्झभकताभा याखेय सम्फोधन गनङ्टयऩदयछ ।  

ताङ्झरका 6:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको सॊरे्दनशीर एर्भ ्जोङ्ञखभभा यहेको सभूहको र्डागत जनसङ््मा  

र्डा १ र्षय भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

५ र्षय भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

१४ र्षय 
भङ्टङ्झनको 

जनसङ््मा 

अऩेङ्ञऺत 

गबयर्ती 
जनसङ््मा 

६० र्षय 
भाङ्झथको 

जनसङ््मा 

जम्भा 
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र्डा १ 36 184 585 48 131 984 

र्डा २ 37 186 592 49 132 996 

र्डा ३ 33 168 535 44 119 899 

र्डा ४ 58 292 931 76 208 1565 

र्डा ५ 53 266 848 70 189 1426 

जम्भा 217 1096 3491 287 779 5870 

प्रङ्झतशत 2=17 10=93 34=93 2=87 7=77 58=74 

श्ोत:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको रङ्ञऺत जनसॊ्मा २०७८/ ७९ 

2.६ प्रकोऩ सङकिासङ्ङता तथा जोङ्ञखभ ङ्जर्श्लषेण 

सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रको प्रकोऩ तथा साभाङ्ञजक सॊकिासङ्ङता, ङ्जर्गतभा ङ्जर्ऩद् फाि बएको असय, छरपरफाि 
आएका त्म तथा सूचनाहरूका साथै अन्म सूचनाहरूको ङ्जर्श्लषेण सभेतको आधायभा प्रभङ्टख प्रकोऩहरूको 
जोङ्ञखभ स्तय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकोऩको सङ्किासङ्ङता सभङ्टदाम तथा जनसङ््माको 
सॊरे्दनशीरता, ङ्जर्ऩद्का घिनाको आर्रङ्ञि, गाङ्ञम्बमयता  य प्रबार्को ङ्जर्स्ताय जस्ता कङ्ट याहरुको आधायभा उच्च, 
भध्मभ य न्मून गयी जोङ्ञखभ स्तय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । मसयी ङ्जर्श्लषेण गदाय मस  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जहभऩात य 
अङ्झसना, फाढी, आगरागी  सडक दङ्टघयिना कोङ्झबड १९ य बकूम्ऩको उच्च जोङ्ञखभ यहेको देङ्ञखन्छ, जॊगरी 
जनार्यको आक्रभण भध्मभ जोङ्ञखभ देङ्ञखएको छ  बने चट्याङ य हार्ाहङ्टयी न्मङ्टन जोङ्ञखभ देङ्ञखएको छ  । 

 

ताङ्झरका ७:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को प्रकोऩ सॊकिासङ्ङता तथा जोङ्ञखभ ङ्जर्श्लषेण 

  ङ्जर्ऩद् सॊकिासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आर्रङ्ञि 
(Frequency) 

गङ्ञम्बमयता 
(Intensity) 

प्रबार् 
(Impact) 

जोङ्ञखभ 

(Risk) 
ङ्जहभऩात 
अङ्झसना 

अकमाङ्छदक 
फषाय 

उच्च  

- ङ्झसॊगो ङ्जहभारम ऺेत्र नै उच्च जोङ्ञखभभा 
यहेको 

- जरर्ामङ्टभा आएको ऩङ्चयर्तयन  

 
 

 

उच्च  

 
भध्मभ भध्मभ उच्च  

 

फाढी भध्मभ  

- नदी ङ्जकनायभा फढेको अङ्झतक्रभण  

- भाङ्झथल्रो जराधाय ऺेत्रभा जाने ऩङ्जहयो  

- फाढीको जोङ्ञखभमङ्टि िाउॉभा फसेको फस्ती  

- ङ्जर्कास ङ्झनभायणका काभरे फढाएको जोङ्ञखभ 

- फनजॊगर ङ्झफनाश 

- र्रिफरिा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ््मा 

भध्मभ भध्मभ भध्मभ उच्च 

ऩङ्जहयो  भध्मभ  

- नदी ङ्जकनायभा फढेको अङ्झतक्रभण  

- भाङ्झथल्रो जराधाय ऺेत्रभा जाने ऩङ्जहयो  

- ऩङ्जहयोको जोङ्ञखभमङ्टि िाउॉभा फसेको फस्ती  

भध्मभ भध्मभ भध्मभ उच्च 
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  ङ्जर्ऩद् सॊकिासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आर्रङ्ञि 
(Frequency) 

गङ्ञम्बमयता 
(Intensity) 

प्रबार् 
(Impact) 

जोङ्ञखभ 

(Risk) 
- ङ्जर्कास ङ्झनभायणका काभरे फढाएको जोङ्ञखभ 

- फनजॊगर ङ्झफनाश 

- र्रिफरिा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता गबयर्ती 
भङ्जहरा बएको जनसङ््मा 

जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण  

भध्मभ 

- जॊगर ङ्झफनाश 

- आहायाको कभी  
- चोयी ङ्ञशकायी 
- जॊगरको छेउभा फस्ती  
- फासस्थान ङ्जर्नाश 

- फौराह 

भध्मभ भध्मभ भध्मभ भध्मभ 

चट्याङ भध्मभ  

- बौगङ्जर्यक ऩङ्चयर्तयन 

 

 

भध्मभ भध्मभ भध्मभ न्मून 

आगरागी भध्मभ  

- ङ्जर्द्यङ्टत सिय बएय हङ्टने फढ्दो घिना  

- फढ्दो शहयीकयण  

- फढ्दै गएको सङ््ट खा माभ  

- साभाङ्ञजक आङ्झथयक सङ्किासङ्ङता 
- जनचेतनाको कभजोय अर्स्था 

भध्मभ  
 
 

भध्मभ  
 

भध्मभ  
 
 

उच्च  

हार्ाहङ्टयी भध्मभ  

- जरर्ामङ्टभा आएको ऩङ्चयर्तयन  

- कभजोय बौङ्झतक सॊयचना  

- प्राकर ङ्झतक खोच कङ्झभ हङ्टन ङ्ट  

भध्मभ  
 
 

न्मून  
 

भध्मभ  
 
 

न्मून  
 

सडक 
दङ्टघयिना 

भध्मभ  

- ङ्जर्स्ताय हङ्टॉदै गएको सडक सञ्जार  

- सडकको कभजोय गङ्टणस्तय  

- फढ्दै गएको सर्ायी साधनको सङ््मा  

- सडक सङ्टयऺा सम्फन्धी कभजोय फङ्टझाइय 
- ट्राङ्जपक ङ्झनमभको ऩारना नगनङ्टय  

- चेतनाको कङ्झभ 

- अकमङ्झधक र्षाय 

भध्मभ  
 

भध्मभ  
 

भध्मभ  
 

 

उच्च  

कोङ्झबड 

१९ 
उच्च  
- उच्च सॊक्राभक बाइयस  

- कभजोय स्र्ास्थ ऩूर्ायधाय य तमायी 
- सार्धानीका उऩामहरूको कभजोय ऩारना 
- जनचेतनाको कभजोय स्तय 

- साभाङ्ञजक आङ्झथयक सङ्किासङ्ङता 
- उच्च जोङ्ञखभ सभूहभा यहेको जनसॊ्मा 

भध्मभ  
 
 

उच्च  
 

 

उच्च  
 

 

उच्च 
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  ङ्जर्ऩद् सॊकिासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आर्रङ्ञि 
(Frequency) 

गङ्ञम्बमयता 
(Intensity) 

प्रबार् 
(Impact) 

जोङ्ञखभ 

(Risk) 
बकूम्ऩ उच्च  

- ङ्झसॊगो ङ्जहभारम ऺेत्र नै उच्च जोङ्ञखभभा 
यहेको 

- बौगङ्झबयक ङ्ञचयाहरू नङ्ञजकै यहेको 
- बर्न सॊयचनाहरू कभजोय यहेको  

- र्रिफरिा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्मा उल्रे्म यहेको 
ब ङ्टकम्ऩ प्रङ्झतयोधाकभक बौङ्झतक सॊयचनाको 
ङ्झनभायणभा कङ्झभ हङ्टन ङ्ट । 

भध्मभ  
 
 

भध्मभ  भध्मभ  उच्च 

श्ोत:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८ 

नोि:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को प्रकोऩ सॊकिासङ्ङता तथा ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ ङ्जर्श्लषेण ऩाङ्झरकाको सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता 
रेखाजोखाको क्रभभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकोऩको ङ्जर्द्यभान सॊकिसङ्ङता, फायम्फाय दोयोङ्चयने सम्बार्ना, कमसको गाम्बीमयता य 
प्रकोऩ आएको खण्डभा कमसफाि ऩनयसक्ने प्रबार्को आधायभा सभूहभा छरपर गयी जोङ्ञखभस्तय ङ्झनधाययण गङ्चयएको हो ।   

2.७ सम्बाङ्जर्त ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ ङ्जर्श्लषेण  

 

ताङ्झरका ८:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको सम्बाव्म ङ्जर्ऩद् य प्रबार् ऺेत्र 

सम्बाङ्जर्त ङ्जर्ऩद् 

उच्च 
जोङ्ञखभ 
र्डा 

उच्च जोङ्ञखभ फस्तीहरू 

जोङ्ञखभभा यहेको 
ऩूर्ायधाय / अन्म 
ऺेत्र 

जोङ्ञखभभा 
यहेका 
घयधङ्टयी 

जोङ्ञखभभा 
यहेको 
जनसङ््मा 

ङ्जहभऩात अङ्झसना 
अकमाङ्छदक फषाय 

र्डा नॊ 
१,२ य ३ 

- गङ्झडगाॉउ  

- भङ्झनगाॉउ  

- गोङ्छिगाॉउ  

- कङ्ट ङ्झड गाॉउ  

- दाभदासे 

- Chotra 

- dilikot 

- व्मङ्ञिगत घय 

- सयकायी बर्न 

- ङ्जर्द्यारम 

- स्र्ास््म सॊस्था 
- सडक  

- ऩयम्ऩयागत घट्ट 

- भौसभी गोिहरु  

१३०० ५५०० 

फाढी 

१,२ ४ य 
५ 

- गङ्झडगाउॉनाऩानी चोत्र 
फस्ती हङ्टदै र्डा नॊ ४ 
य ५ को ङ्झतरानङ्छदको 
फस्ती दानसागङ्ट सॉग 

-  

- व्मङ्ञिगत घय 

- सयकायी बर्न 

- ङ्जर्द्यारम 

- स्र्ास््म सॊस्था 
- सडक 

- ऩयम्ऩयागत घट्ट 

- भौसभी गोिहरु 

- खानेऩानीका 
सॊयचनाहरु ७०० ४२०० 
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ऩङ्जहयो  

१ देङ्ञख ५ 
र्डा सम्भ 

गङ्झडगाॉउ  

भङ्झनगाॉउ  

कङ्ट ङ्झड गाॉउ  

गोङ्छिगाॉउ  

फाहङ्टरी गाॉउ 

दोचारगाड देङ्ञख 
राग्नसम्भ 

- व्मङ्ञिगत घय 

- सयकायी बर्न 

- ङ्जर्द्यारम 

- स्र्ास््म सॊस्था 
- सडक  

- ऩयम्ऩयागत घट्ट 

भौसभी गोिहरु ८०० ४००० 

जॊगरी 
जनार्यको 
आक्रभण  

सफै र्डा 

चोत्र 

उखाङ्झड 

धरऩङ्टया 
गर्जमायङ्गकोि 

पोइ 

गडीगाउ 

कङ्ट म्डी 
 

- व्मङ्ञिगत घय 

- फाङ्झरनारी 
- परपङ्ट र तथा 

र्ाङ्झरनाङ्झरभा 
असय ५० २०० 

चट्याङ 

सफै र्डा 

नौभङ्टङ्झर  

 ङ्ञचभाया भाङ्झरका  

गङ्टङ्छिचौय  

न्माउयी  

भौये 

ऩसङ्टऩङ्ञन्छ  

भानङ्जर्म ङ्जर्नास 

बौङ्झतक सॊयचना 
र्ाङ्झरनाङ्झर 
परपङ्ट र  ३० १२० 

आगरागी 

सफै र्डा 

ङ्जर्गाये 

दऩारगाउॉ 
गोङ्छिगाउॉ 

गर्जमाङकोि 

 

भानङ्जर्म ऺेङ्झत  

बौङ्झतक ऩङ्टर्ायधाय  

अङ्ङभा ऺेङ्झत  

जनार्य ऺेङ्झत 

  
   

हार्ाहङ्टयी 

सफै र्डा 
गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका 

बङ्चय  

बौङ्झतक सॊयचना 
अङ्ङर्ाङ्झर तथा 
परपङ्ट र र्ाङ्झरभा 
ऺेङ्झत 

गाउॉऩाङ्झरका 
बङ्चयका सरै् 
घय धङ्टङ्चय 

गा ऩा 
बङ्चयको 
सरै् 
जनसङ्मा 

सडक दङ्टघयिना 

सफै र्डा गाउॉऩाङ्झरका बङ्चय 

बौङ्झतक ऩङ्टर्ायधाय 
तथा सर्ाङ्चय साधान 
य भानङ्जर्म ऺेङ्झत ५ २० 

कोङ्झबड १९ सफै र्डा गाउॉऩाङ्झरका बङ्चय 

भानङ्जर्म ऺेङ्झत 

गाउॉऩाङ्झरका 
बङ्चयका सरै् 
घय धङ्टङ्चय 

गा ऩा 
बङ्चयको 
सरै् 
जनसङ्मा 

बकूम्ऩ सफै र्डा गाउॉऩाङ्झरका बङ्चय बौङ्झतक ऩङ्टर्ायधाय 
तथा सर्ाङ्चय साधान 

गाउॉऩाङ्झरका 
बङ्चयका सरै् 

गा ऩा 
बङ्चयको 
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श्ोत:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८ 

2.८ ङ्जर्ऩद्को अनङ्टभाङ्झनत ऩङ्चयदृष्म 

गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जहभऩात अङ्झसना अकमाङ्छदक फषाय,फाडी ऩङ्जहयो, जॊगरी जनार्यको आक्रभण, चट्याङ, 
आगरागी, हार्ाहङ्टयी, सडक दङ्टघयिना, कोङ्झबड १९ भहाभायी,  य बकूम्ऩ गयी १० प्रकायका ङ्जर्ऩद्का घिनाहरू 
ङ्जर्गतभा हङ्टने गयेको ऩाइएको छ ।  

गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को फहङ्टप्रकोऩको अर्स्थाराइय हेदाय ङ्जहभऩात अङ्झसना अकमाङ्छदक फषाय,फाडी ऩङ्जहयो, जॊगरी 
जनार्यको आक्रभण, चट्याङ, आगरागी, हार्ाहङ्टयी, सडक दङ्टघयिना, कोङ्झबड १९ भहाभायी,  य बकूम्ऩ जस्ता 
ङ्जर्ऩद् एर्भ ्भहाभायीजन्म स्र्ास््म सॊकिको जोङ्ञखभ देङ्ञखन्छ । छरपरफाि गङ्चयएको सङ्किासङ्ङता तथा 
ऺभता ङ्जर्श्लषेणफाि प्रकमेक र्षय दोहोङ्चययहने फाढीफाि भात्र ७०० घयधङ्टयी उच्च जोङ्ञखभभा यहेको देङ्ञखएको छ 
बने ४२०० जनसङ््माराइय प्रकमऺ प्रबार् ऩने देङ्ञखएको छ । बकूम्ऩको प्रबार् मो बन्दा व्माऩक हङ्टनसक्छ, 
बने कोङ्झबडजस्ता भहाभायीजन्म ङ्जर्ऩद्को प्रबार् अझ धेयै ङ्जर्स्ताय हङ्टनसक्न ेदेङ्ञखन्छ । ङ्जर्ऩद् फाि ऩाङ्झरकाको 
रगबग ५८.७४ प्रङ्झतशत जनसङ््मा प्रबाङ्जर्त हङ्टॉदा सॊरे्दनशीर तथा जोङ्ञखभभा यहेको सभूहको अनङ्टभाङ्झनत 
जनसङ््मा ताङ्झरका ८ भा ङ्छदइएअनङ्टसाय हङ्टनसक्न े आॉकरन गङ्चयएको छ । प्रङ्झतकामयका क्रभभा उि 
सॊरे्दनशीर सभूहभा यहेको जनसङ््माराई प्राथङ्झभकताभा याखेय उनीहरूको ङ्जर्शेष आर्श्मकता य सॊयऺणको 
प्रर्न्ध गनङ्टयऩदयछ य ङ्जर्षम ऺेत्रगत ऩूर्यतमायी ऩङ्झन मसै अनङ्टरुऩ गनङ्टयऩदयछ ।  

फाढी तथा बकूम्ऩ जस्ता ङ्जर्ऩद्को अर्स्थाभा सडकहरू अर्रुि हङ्टन्छन ्। ङ्जर्द्यङ्टत य सचाय सॊयचनाहरूभा 
ऺङ्झत बएय सेर्ा अर्रूि हङ्टन ऩङ्टग्छ । खोज उिायका राङ्झग सूचना आदायन प्रदानभा सभस्मा हङ्टन्छ । सडक 
अर्रूि हङ्टॉदा घाइतेहरूको उिाय य उऩचायभा सभस्मा हङ्टनका साथै भानर्ीम सहामता साभग्रीहरू प्रबाङ्जर्त 
सभङ्टदामसम्भ ऩङ्टर् माउन य सहामताकभॉहरू कमहाॉ ऩ ङ्टग्न नसक्ने अर्स्था आउॉछ । बकूम्ऩको सभमभा घयहरू 
ध्र्स्त हङ्टन्छन । बकूम्ऩ, फाढी तथा ङ्जहभऩात सभमभा िूरो जनसङ््मा ङ्जर्स्थाङ्जऩत हङ्टने हङ्टॉदा फसोफासको 
प्रर्न्ध गनङ्टयऩने हङ्टन्छ । भहाभायीजन्म ङ्जर्ऩद्  ङ्झछिो पैरनङ्टका साथै भानर् स्र्ास््मभा प्रकमऺ असय ऩने हङ्टॉदा 
दैङ्झनक जनजीर्न नयाम्रयी प्रबाङ्जर्त हङ्टन ऩङ्टग्छ । मस्तो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सकेसम्भ तककार य प्रबार्कायी रूऩभा 
स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩन तथा भानर्ीम सहामताभा जङ्टट्नङ्ट, सॊक्रङ्झभत एर्भ ्घाइतेहरूको तककार उिाय गयी 
जीर्न यऺाको राङ्झग उऩचायको प्रर्न्ध गनङ्टय, प्रबाङ्जर्त तथा ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरूराइय भानर्ीम सहामता उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट य जनजीर्न क्रभश: साभान्म अर्स्थाभा ल्माउन ऩहर गनङ्टय  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभक दाङ्जमकर् हङ्टन्छ 
। मसको राङ्झग ऩमायप्त ऩूर्यतमायीको जरूयत ऩदयछ ।  

 

ताङ्झरका ९: सॊरे्दनशीर एर्भ ्जोङ्ञखभभा यहेको सभूह य ऩङ्चयर्ायको र्डागत जनसङ््मा  

र्डा १ र्षय भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

५ र्षय भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

१४ र्षय 
भङ्टङ्झनको 

जनसङ््मा 

अऩेङ्ञऺत 

गबयर्ती 
जनसङ््मा 

६० र्षय 
भाङ्झथको 

जनसङ््मा 

जम्भा 

र्डा १ 36 184 585 48 131 984 

र्डा २ 37 186 592 49 132 996 

र्डा ३ 33 168 535 44 119 899 

य भानङ्जर्म ऺेङ्झत घय धङ्टङ्चय सरै् 
जनसङ्मा 
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र्डा ४ 58 292 931 76 208 1565 

र्डा ५ 53 266 848 70 189 1426 

जम्भा 217 1096 3491 287 779 5870 

प्रङ्झतशत 2=17 10=93 34=93 2=87 7=77 58=74 

 

श्ोत:   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको रङ्ञऺत जनसॊ्मा २०७८/ ७९ 
 

 

२.९  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जर्श्लषेण 
 

ङ्जर्ऩद् एर्भ ्स्र्ास््म सॊकिको प्रबार्कायी प्रङ्झतकामय, ऩमायप्त ऩूर्यतमायी य ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराइय मथाशीघ्र 
सभान्म अर्स्थाभा पकायउन तथा ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू सॊचारन गनय आर्श्मक ऩने 
सॊस्था, सॊयचना, नीङ्झत, कानून, मोजना, ऩूर्ायधाय, बौङ्झतक स्रोत साधन, प्राकर ङ्झतक स्रोत, साभाङ्ञजक स्रोत, आङ्झथयक 
स्रोत य भानर्ीम स्रोतको ङ्जर्द्यभान अर्स्थाको रेखाजोखा य ऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय ऺभता सङ्टदृढ गनयको 
राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता अङ्झबर्रङ्जिको आर्श्मकता ङ्जर्श्लषेण ताङ्झरका ११ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका १०:  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका को ऺभता ङ्जर्श्लषेण 

ऺते्र अर्स्था ङ्जर्श्लषेण आर्श्मकता ङ्जर्श्लषेण 

कानून, 
नीङ्झत 
मोजना 

- ङ्जर्ऩद् याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाउनङ्ट ऩने,  

- ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय 
मोजना फङ्ङे क्रभभा यहेको । 

- ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण एर्भ ्व्मर्स्थाऩन 
नीङ्झत तथा कामयमोजना फनाउनङ्ट ऩने, 

- जोङ्ञखभ सूसङ्टङ्ञचत ऺेत्रगत ङ्जर्कास मोजना 
फनाउनङ्ट ऩने । 

- ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय 
मोजना फङ्ङे क्रभभा यहेको । 

सॊस्था 
एर्भ ्
सॊयचना 

- स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत गिन 
बएको, 

- गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्ऩकय  
अङ्झधकर त तोङ्जकएको, 

-  गाउॉऩाङ्झरकाको तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी 
गिन बएको । 

- र्डा स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत गिन 
गनङ्टयऩने ।  

- र्डा तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी (RRT) गिन 
गनङ्टयऩने  

- जरर्ामङ्ट ऩङ्चयर्तयन तथा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झत गिन गनङ्टयऩने 

- खोज उिाय, प्राथङ्झभक उऩचाय, ङ्जर्ऩद् 
रेखाजोखा कामायदर गिन गनङ्टयऩने, 

- ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्र 
स्थाऩना गनङ्टयऩने, 

- जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभयचायीराइय अङ्झबभङ्टखीकयण 
गनङ्टयऩने । 

-  

ऩूर्य सूचना 
तथा ङ्जर्ऩद् 
सूचना 
व्मर्स्थाऩन 

- ऩाङ्झरका ऩाश्वयङ्ञचत्र फने ताऩङ्झन धेयै ऺेत्र 
नसभेिीएको  

- स्र्ास््म सम्फन्धी ङ्झडङ्ञजिर प्रोपाइर तमाय 
बएको, 

- ऩाङ्झरकाको स्र्ास््म प्रोपाइरभा स्र्ास््म 
सॊकिराइय सम्फन्धी ङ्जर्र्यण ऩङ्झन सभारे्श 
गनङ्टयऩने  

- ऩाङ्झरका प्रोपाइरभा प्रभङ्टख प्रकोऩ तथा 
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ऺते्र अर्स्था ङ्जर्श्लषेण आर्श्मकता ङ्जर्श्लषेण 

- ऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ एर्भ ्स्र्ास््म 
सॊकि सम्फन्धी अध्ममन नक्शाङ्कन नबएको 
। 

- ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्र 
सञ्चारन नबएको  

ऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ एर्भ ्स्र्ास््म 
सॊकि सम्फन्धी अध्ममन नक्शाङ्कन तमाय 
गनङ्टयऩने । 

- ङ्जर्ऩद् सम्फन्धी ङ्जर्र्यण सभारे्श गनङ्टयऩने । 

-  गाउॉऩाङ्झरका  आऩककारीन कामय सञ्चारन 
केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गनङ्टयऩने 

 

 
ऩूर्ायधाय 
तथा  
बौङ्झतक 
श्ोत साधन 

-  गाउॉऩाङ्झरकाका  सफै र्डा य फस्तीभा 
सडक ऩङ्टगेको, 

- सफै र्डाभा ङ्जर्द्यङ्टत ऩङ्टगेको,  

- ६५%  घयधङ्टयीभा खानेऩानी ऩङ्टगेको,  

- ६५%  घयधङ्टयीभा सयसपाइय सङ्टङ्जर्धा ऩङ्टगेको, 
- ऩाङ्झरकाभा १२ र्िा ङ्जर्द्यारम यहेको, 
- ऩाङ्झरकाभा यहेका स्र्ास््म सॊस्थाहरू 

आधायबतू स्र्ास््म केन्र – २, फङ्झथयङ् सेन्िय 
३ यहेको 

 

- सफै र्डाभा आऩककारीन प्रमोजनका राङ्झग 
खङ्टल्रा ऺेत्रको ऩङ्जहचान गनङ्टयऩने, 

- आऩककारीन आश्मस्थर फनाउन सङ्जकने 
साभङ्टदाङ्जमक बर्न तथा खङ्टल्रा िाउॉभा 
सडक, खानेऩानी य सयसपाइय ऩूर्ायधाय 
ङ्झनभायण गनङ्टयऩने, 

- प्रकमेक र्डाभा साभान्म खोज उिायका 
साभग्रीहरू, प्राथङ्झभक उऩचाय एर्भ ्स्र्ास््म 
एर्भ ्व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका साभग्रीहरू  
तमायी याख्नङ्टऩने । 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा एम्फङ्टरेन्स य दभकर तमायी 
याख्नङ्टऩने । 

प्राकर ङ्झतक 
श्ोत 

- र्नऺेत्र  यहेको 
- खङ्टल्रा चउय यहेको  

- नदीनारा यहेको 
- ऩानीका भङ्टहान यहेको 
- ढङ्टङ्गाखानी यहेको 
 

- ऩानीका भङ्टहान तार ऩोखयी य र्न ऺेत्रको 
सॊयऺण गनङ्टयऩने 

- आऩककारीन आश्मस्थर फनाउन सङ्जकने 
खङ्टल्रा िाउॉको ऩङ्जहचान गयी सडक 
खानेऩानी य सयसपाइय ऩूर्ायधायहरूको तमायी 
गनङ्टयऩने । 

साभाङ्ञजक 
श्ोत 

- आभा सभूह 

- मङ्टर्ा सॊस्था 
- फार क्रफ 

- साभङ्टदाङ्जमक बर्न 

- सहकायी 
- साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

- साभाङ्ञजक सॊस्था तथा स्रोतहरूराइय  ङ्जर्ऩद् 
न्मूनीकयण तथा ऩूर्यतमायीभा सॊरग्न गयाउने 
य ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत य कामयक्रभ फनाउनङ्ट 
ऩने ।  

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको सॊमन्त्र फनाइय 
उनीहरूको श्ोतराइय एङ्जककर त रुऩभा 
ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩने 

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
तथा प्रङ्झतकामय ऺभता फढाउनङ्टऩने 

- िोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झत गिन गनङ्टऩनयक 

आङ्झथयक 
श्ोत 

- फैंक 

- सहकायी 
- फचत सभूह 

- ङ्जर्ऩद् कोष 

- नीङ्झत तथा प्रङ्जक्रमा तम गयी आङ्झथयक 
ऺेत्रराइय ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणभा रगानी 
गने य श्ोत ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩने 

- सहकायी सॊस्था तथा फचत सभूहरे आफ्ना 
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ऺते्र अर्स्था ङ्जर्श्लषेण आर्श्मकता ङ्जर्श्लषेण 

- ऩाङ्चयर्ाङ्चयक फचत सदस्महरूका राङ्झग आऩककारीन सहामता 
कोषको प्रर्न्ध गनङ्टयऩने 

- फीभा कम्ऩनीहरूसॉग सभन्र्म गयी ङ्जर्ऩद् 
फीभाको शङ्टरूर्ात तथा प्रर्धयन गनङ्टयऩने 

भानर्ीम 
श्ोत  

- उिाय तथा सङ्टयऺा कभॉ 
- प्राथङ्झभक उऩचायक 

- स्र्स््मकभॉ, ऩायाभेडीक्स १६ जना नसॉगॊ 
१२) 

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने ङ्झभस्त्री -  

- अस्थामी आर्ास ङ्झनभायण गनय सक्ने जनशङ्ञि  

- ङ्जर्ऩद् सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदनसक्ने  -  

-  गाउॉऩाङ्झरका  यहेको जनशङ्ञिराइय सॊगङ्छित 
रूऩभा ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय य ऩूर्यतमायीभा 
ऩङ्चयचारनको राङ्झग तमायी गनङ्टयऩने 

- र्डा तहभा ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय िोरी तमाय गयी 
ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक उिायक 
(First Community Responder) तमाय 
गनङ्टयऩने  

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने 
जनशङ्ञिराइय सॊगङ्छित गयी ऺभता अङ्झबर्रङ्जि 
गनङ्टयऩने । 

- र्डा तहभा स्र्ास््म सॊस्थासॉग सभन्र्म गयी 
प्राथङ्झभक उऩचाय िोरी तमाय गनङ्टयऩने 

- ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा गनयसक्ने जनशङ्ञि र्डा 
तहभा तमाय गनङ्टयऩने 

- प्रकमेक र्डाभा स्र्ास््म सॊस्था अन्तयगत र ङ्टत 
प्रङ्झतकामय िोरी (RRT) गिन गनङ्टयऩने । 

  

 

 

 

2.१० ङ्जर्षमगत ऺेत्र तथा कामय ङ्ञजम्भेर्ायी 
 

सयकायी, सार्यजङ्झनक तथा नीङ्ञज ऺेत्रको स्रोत साधन तथा सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रको ङ्जर्ऻताराई सभेत सभन्र्माकभक 
रुऩभा ऩङ्चयचारन गयी ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूर्यतमायीराई प्रबार्कायी फनाउन अन्तयायङ्जष्डम स्तयभा ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र (Cluster) को अभ्मास हङ्टॉदै आएको छ । याङ्जष्डम ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय कामयढाॉचा २०७५ रे ऩङ्झन ङ्जर्ऩद् 
प्रङ्झतकामयका राङ्झग ११ र्िा केन्रीम ङ्जर्षमगत ऺेत्र (Central Cluster) ङ्झनधाययण गयेको छ ।मसैगयी  ङ्जर्ऩद् 
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण याङ्जष्डम यणनीङ्झतक कामयमोजना २०१८ -२०३० रे याखेको सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहसम्भ ऺते्रगत  कामय सभूहको अर्धायणा (Cluster Approach) को आधायभा ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय य 
ऩूर्यतमायीराई प्रबार्कायी फनाउने यणनीङ्झत ङ्जक्रमाकराऩ याखेको छ । मस सन्दबयभा  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाको 
ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा य कामायन्र्मनका राङ्झग स्थानीम आर्श्मकता य  
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत सॊयचना अनङ्टसाय सातर्िा ङ्जर्षमगत ऺेत्र ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । उि ङ्जर्षमगत 
ऺेत्रको गिन य कामय ङ्ञजम्भेर्ायी देहाम फभोङ्ञजभ यहको छ ।  

ताङ्झरका ११: ङ्जर्षमगत ऺेत्र य मसको नेतरकर् 
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क्रसॊ ङ्जर्षमगत ऺते्र नतेरकर् 

१ सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺेत्र ऩाङ्झरका प्रभङ्टख – ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत 

३ आऩककारीन आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय 
खाद्य साभग्री  एर्भ ्फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺेत्र  

सॊमोजक - र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४ खानेऩानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत 

५ आऩककारीन सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा एर्भ ्सूचना व्मर्स्थाऩन 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सॊमोजक - र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

७ जीङ्जर्कोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब 
ङ्जर्षमगत ऺते्र  

सॊमोजक - ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत 

 

2.१०.1 सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र 

 

 गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जर्ऩद्को घिना र्ा स्र्ास््म सॊकिको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासाथ तककार प्रङ्झतकामयभा 
जङ्टिेय भानर्ीम जीर्न यऺा तथा सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺा गयी जनजीर्न साभान्म अर्स्थाभा ल्माउनङ्ट ऩने हङ्टन्छ । 
मसका राङ्झग ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको हैङ्झसमतरे ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामयको सम्ऩूणय नेतरकर् 
ऩाङ्झरका प्रभङ्टखरे गनङ्टयऩदयछ । ङ्जर्ऩद्को ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा एकाङ्झतय अन्म ङ्जर्षमगत ऺेत्रका साथै  गाउॉऩाङ्झरकाको 
भातहतका स्रोत साधन य सफै सॊमन्त्रहरू प्रङ्झतकामयका राङ्झग ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩदयछ । ङ्जर्ऩद्को प्रबार् अनङ्टसाय 
फाह्य सहमोगको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र य फाङ्जहय, ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा केन्रीम ङ्झनकामहरूसम्भ सभन्र्म 
गनङ्टयऩदयछ । ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायीका राङ्झग सयोकायर्ारा ङ्झनकामहरूसॉग ङ्झनयन्तय सभन्र्म य सहकामय गने तथा 
ङ्जर्ऩद्को सभमभा ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामभा तङ्टरून्त खोज उिाय, प्राथङ्झभक उऩचाय य याहत ङ्जर्तयणको राङ्झग 
सभन्र्म गने, ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्तहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाउन,े भाङ्झनसको भरकमङ्ट बएभा सनाखत 
गयी शर् व्मर्स्थाऩन (र्ा हस्तान्तयण) को प्रर्न्ध ङ्झभराउने य मसको राङ्झग सभमभै आर्श्मक ऩूर्यतमायी गने 
सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺेत्रको भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी हो । मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नेतरकर् ऩाङ्झरका 
प्रभङ्टखरे गदयछन ्।  गाउॉऩाङ्झरका  यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नेऩार येडक्रस सोसाइिी ङ्झनजी ऺेत्रका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
अन्म सफै ङ्जर्षम ऺेत्रका सॊमोजनकहरू मसभा सदस्म यहन्छन ्।  गाउॉऩाङ्झरका  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकर तरे 
मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सदस्म सङ्ञचर्को रूऩभा काभ गदयछन ्। 

2.१०.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र 

ङ्जर्ऩद्को सभमभा खोज उिाय कामयसॉगै घाइतेहरूको जीर्न यऺाको राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय सेर्ा आर्श्मक 
ऩदयछ । कमसऩङ्झछ गम्बीय प्रकर ङ्झतका घाइतेहरूको राङ्झग थऩ उऩचायको प्रर्न्ध गनङ्टय ऩदयछ । प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम 
तथा अस्थामी आश्मस्थरभा स्र्ास््म सेर्ाराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ऩने हङ्टन्छ । भहाभायीजन्म ङ्जर्ऩद् तथा 
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स्र्ास््म सॊकिको सभमभा योकथाभ तथा व्मर्स्थाऩनभा स्र्ास््म ऺेत्रको प्रभङ्टख बङू्झभका हङ्टन्छ । ङ्जर्ऩद् 
प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामका फारफाङ्झरका, फरिफरिा, गबयर्ती तथा दङ्टध खङ्टर्ाउन ेआभाहरूको राङ्झग थऩ ऩोषणमङ्टि 
खानाको आर्श्मकता ऩदयछ ।  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊयचना य ऺभताको ऩङ्चयचारन गयी प्राथङ्झभक 
उऩचाय, स्र्ास््म सेर्ा य ऩोषणको प्रर्न्ध गनङ्टय मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेर्ायी हो । साथै मस 
ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे कोङ्झबड-१९ रगामतका भहाव्माधीको सॊक्रभण, स्र्ास््म सॊकिको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य 
व्मर्स्थाऩनको कामय सभेत गनेछ । मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नेतरकर्  गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जर्कास 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गदयछन ् बने  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म शाखा प्रभङ्टख सदस्म सङ्ञचर् यहन्छन ् ।  
गाउॉऩाङ्झरका   यहेका स्र्ास््म सॊस्था तथा अस्ऩतारहरू य स्र्ास््म तथा ऩोषणको ऺेत्रभा काभ गने  

सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सदस्मको रुऩभा यहन्छन ्। 

2.१०.३ आऩककारीन आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एर्भ ्फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

 गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जर्ऩद्को घिना र्ा स्र्ास््म सॊकिको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासाथ कमसफाि ङ्जर्स्थाङ्जऩत 
तथा प्रबाङ्जर्त बएकाहरुराइय फस्नको राङ्झग आश्मस्थर य आश्मस्थरभा फसेका र्ा सभङ्टदामभै यहेका 
प्रबाङ्जर्तहरूराइय चाभर, दार, नङ्टन, तेर आङ्छद खाद्य साभग्री उऩरब्ध गयाउने, खानेकङ्ट या ऩकाउनको राङ्झग 
आर्श्मक प्रर्न्ध ङ्झभराउने ओढ्ने ओछ्याउने रगामतका गैय खाद्य साभग्री एर्भ ्रगाउन ेकऩडाको प्रर्न्ध 
गने । भहाभायीजन्म स्र्ास््म सॊकिको सभमभा क्र्ायेङ्ञन्िन एर्भ ्आइसोरेसन केन्रको व्मर्स्थाऩन गने, 
खोज उिाय,  याहत एर्भ ्स्र्ास््म साभग्रीहरूको खङ्चयद तथा बण्डायण एर्भ ्ढङ्टर्ानीको प्रर्न्ध गने, ङ्जर्ऩद् 
रेखाजोखा रगामतका काभको राङ्झग आर्श्मक फन्दोफस्ती ङ्झभराउने मस ङ्जर्षम ऺेत्रको भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी हो 
। मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नतेरकर् र्न र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गदयछन ्बने 
ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सम्ऩकय  अङ्झधकर त सदस्म सङ्ञचर्को रुऩभा यहन्छन ्।  

 

 

2.१०.4 खानऩेानी, सयसपाई तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

ङ्जर्ऩद् ऩश्चात प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामभा खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूर्ायधायहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टग्छ । ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरूरे 
आश्म ङ्झरएको आश्मस्थरभा खानेऩानी य सयसपाइको उङ्ञचत य ऩमायप्त प्रर्न्ध गनङ्टय ऩदयछ । ङ्जर्ऩद्ऩङ्झछ 
सयसपइय य स्र्स्थताको उङ्ञचत प्रर्न्ध नबएभा ङ्जर्ङ्झबङ्ङ भहाभायी पैङ्झरन सक्छ । ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्तहरूको राङ्झग 
स्र्च्छ य ऩमायप्त खानेऩानी तथा सयसयपाइको प्रर्न्ध गनङ्टय, ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्मस्थर 
र्ा क्र्ायेङ्ञन्िन य आइसोरेसन केन्रहरुभा खानेऩानी एर्भ ्सयसपाइयको प्रर्न्ध तथा स्र्स्थता प्रर्धयन गनङ्टय, 
प्रबाङ्जर्तहरूको राङ्झग भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्धयनका साभग्रीहरूको सङ्टङ्झनङ्ञश्चता गनङ्टय, 
ङ्जर्ऩद्जन्म घिनाफाि ङ्झसजयना बएका पोहोयहरू सयसपाई गनङ्टय, भयेका ऩशङ्टऩॊऺीहरूको व्मर्स्थाऩन गनङ्टय, 
व्मङ्ञिगत सयसपाईको राङ्झग स्र्स्थता सम्फन्धी सयसाभानहरू (जस्तै् हाईङ्ञजन ङ्जकि, ङ्जऩमङ्टष, क्रोङ्चयन, 
डस्िङ्जर्न, आङ्छद) उऩरब्ध गयाउनङ्ट, ङ्जर्ऩद् फाि ऺङ्झत बएका खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूर्ायधायहरू 
ऩङ्टनस्थायऩना गनय सहमोग गनङ्टय मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी हो । मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नतेरकर् 
साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गदयछन ् बन े खानेऩानी तथा सयसपाई शाखा प्रभङ्टखरे सदस्म 
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सङ्ञचर्को रुऩभा काभ गदयछन ्। खानेऩानी सयसपाई तथा स्र्स्थता प्रर्ियनको ऺेत्रभा काभ गने सॊस्थाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सदस्म यहन्छन ्। 

2.१०.५ सॊयऺण तथा आऩककारीन ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 

ङ्जर्ऩद्को घिना ऩङ्झछ ऩङ्चयर्ायहरू ङ्जर्स्थाङ्जऩत हङ्टन्छन ्। कङ्झतऩम फारफाङ्झरकारे अङ्जर्बार्क गङ्टभाउॉछन ्। मस्तो 
अर्स्थाभा भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाभाङ्झथ ङ्जहॊसा फढ्छ ।  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका भा धेयै ङ्जर्द्यारमहरू फाढी, 
आगरागी, चट्याङ् जस्ता प्रकोऩको जोङ्ञखभभा छन ्य ङ्जर्गतभा ऩङ्झन प्रबाङ्जर्त हङ्टॉदै आइयहेका छन ्। कोङ्झबड-

१९ को भहाभायीको कायण राभो सभमसम्भ ङ्जर्द्यारमहरू फन्द बए । सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे 
ङ्जर्ऩद् को सभमभा ङ्जकशोयी, गबयर्ती भङ्जहरा, सङ्टककेयी, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू, ङ्ञशशङ्ट, फारफाङ्झरका, 
फरिफरिाहरूराई सॊयऺण गने, उनीहरूको आर्श्मकता फभोङ्ञजभका सयसाभानहरू जस्तै् सेनेियी प्माड, 
खेरकङ्ट दका साभान आङ्छद उऩरब्ध गयाउने, घयऩङ्चयर्ायका सदस्म गङ्टभाएकाहरू तथा ङ्जर्ऩद्का कायण त्रङ्झसत 
व्मङ्ञिहरूराई भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेर्ा ङ्छदन ेय ङ्जहॊसाभङ्टि र्ातार्यण ङ्झसजयना गने जस्ता ङ्ञजम्भेर्ायी ङ्झनर्ायह 
गनङ्टय ऩदयछ । ङ्जर्द्यारमहरू ऺङ्झत बएभा र्ा बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जर्द्यारम सञ्चारन गने अर्स्था नबएभा तककार 
शैङ्ञऺक ङ्झनयन्तयताको राङ्झग रै्कङ्ञल्ऩक व्मर्स्था गने य साभान्म अर्स्थाभा मसको राङ्झग ऩूर्यतमायी तथा 
सङ्टयङ्ञऺत ङ्जर्द्यारम कामयढाॉचाराइय कामायन्र्मन गनय सहमोग गने, रै्कङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइय ङ्झनयन्तयताको राङ्झग उऩमङ्टि 
िाउॉको ऩङ्जहचान गयी आर्श्मक साभग्रीहरूको तमायी गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्झसकाइयको र्ातार्यण तमाय गयी शैङ्ञऺक 
गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदन,े सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेत्रको ऺङ्झत य आर्श्मकताको रेखाजोखा गयी 
ऩङ्टनस्थायऩन य ऩङ्टनङ्झनयभायणभा सहमोग गने  य ङ्जर्द्यारम भापय त स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् सङ्टयऺा सम्फन्धी 
चेतना सभङ्टदामभा ङ्जर्स्ताय गनय सहमोग गने मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी हो ।  गाउॉऩाङ्झरकाको 
साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नेतरकर् गदयछन ्बने ङ्ञशऺा शाखा प्रभङ्टख सदस्म 
सङ्ञचर् यहन्छन ्।  गाउॉऩाङ्झरका  यहेका सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेत्रभा काभ गने सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस 
ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सदस्म यहन्छन ्। 

2.१०.६ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा एर्भ ्सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन मोजना तजङ्टयभा गनय ङ्जर्ऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत य अन्म साभाङ्ञजक 
आङ्झथयक त्माङ्कको आर्श्मकता ऩदयछ । अझ ङ्जर्ऩद् ऩश्चात खोज उिाय याहत य प्रङ्झतकामयका काभहरू अङ्ञघ 
फढाउन ङ्जर्ऩद्को साभान्म तथा ङ्जर्षमगत ऺङ्झतको त्माङ्क आर्श्मक ऩदयछ । मस ङ्जर्षम ऺेत्ररे ङ्जर्ऩद्को 
ऺङ्झत तथा नोक्सानीको रेखाजोखा गने मी सूचनाहरूराइय व्मर्स्थाऩन गने य ङ्जर्षमगत ऺेत्रका ङ्जर्र्यणहरू 
सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रराइय उऩरब्ध गयाइय ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा य कामायन्र्मनभा सहमोग गदयछ । 
र्डा स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत, र्डा कामायरम य स्थानीम सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सभन्र्म गयी प्रायङ्ञम्बक 
र ङ्टत रेखाजोखा गयी तककार ङ्जर्ऩद्को ऺङ्झतको सूचना सॊकरन गने सॊमन्त्र ङ्जर्कास गने । ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक 
रेखाजोखा तथा ऺेत्रगत आर्श्मकता रेखाजोखा गनय गरह भन्त्रारमरे तमाय गयेको ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा 
भागयदशयनको आधायभा आर्श्मक पायभ तमाय गने य ताङ्झरभ ङ्छदइय जनशङ्ञि तमाय गने । ऺङ्झतको 
रेखाजोखाको आधायभा प्रबाङ्जर्तहरूको र्गॉकयण गयी ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाउन स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराइय सहमोग गने । ङ्जर्ऩद्का सूचनाहरू ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा व्र्स्थाऩन गने 
य ङ्झनधायङ्चयत प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा केन्रीम आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा ऩिाउने मस 
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ङ्जर्षमगत ऺेत्रको भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी हो । मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नेतरकर् र्न र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गनेछन बने स्थानीम आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्र हेने अङ्झधकर त सदस्म सङ्ञचर्को 
रुऩभा यहनेछन ्। नेऩार येडक्रस सोसाइिी रगामत ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ऺेत्रभा अनङ्टबर् बएका य स्र्मभ ्सेर्क 
ऩङ्चयचानर गने ऺभता बएका स्थानीम सॊस्थाहरू मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रभा सदस्मका रुऩभा यहनेछन ्। 

2.१०.७ जीङ्जर्कोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब ङ्जर्षमगत ऺते्र  

मस ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे ङ्जर्ऩद्को कायण अर्रूि हङ्टन ऩङ्टगेका अकमार्श्मक सेर्ाहरू (जस्तै् सडक, ङ्जर्द्यङ्टत, 
खानेऩानी, िेङ्झरपोन) तककार सङ्टचारू गने य कमस्ता सेर्ा प्रदान गने ङ्झनकामका कामायरमहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेभा 
रै्कङ्ञल्ऩक व्मर्स्था गने, साभाङ्ञजक आङ्झथयक ऩूर्ायधाय य अर्स्थाराई चरामभान फनाई जनजीर्नराई साभान्म 
फनाउन ेङ्ञजम्भेर्ायी ङ्झनर्ायह गदयछ । ङ्जर्ऩद् ऩश्चात ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरूराइय तककार अस्थामी आश्मस्थर व्मर्स्थाऩन 
गनय तथा आर्ास, खानेऩानी, सयसपाइय रगामतका अस्थामी ऩूर्ायधाय तमाय गनय सहमोग गदयछ । कमसैगयी 
ऩङ्टनस्थायऩनको चयणभा स्थामी सॊयचनाहरू ऩङ्टनङ्झनयभायण नहङ्टॉदासम्भको राङ्झग अस्थामी सॊयचना तथा ऩूर्ायधाय तमाय 
गने काभ गदयछ । आऩककारीन अर्स्थाभा ऩूर्ायधाय ऺङ्झत बएय आर्तजार्त अर्रूि बएभा सेर्ा सङ्टचारू 
गनयका राङ्झग तककार अस्थामी ऩूर्ायधाय तमाय गने । प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामसम्भ याहत तथा प्रङ्झतकामयको ऩहङ्टॉच 
सहज फनाउन तककार अस्थामी ऩूर्ायधायहरूको ङ्जर्कास गने ।  गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूर्ायधाय ङ्झनभायण गदाय भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभ य ङ्जर्ऩद् सङ्टयङ्ञऺत बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने । आऩककारीन प्रमोजनका राङ्झग अस्थामी आश्मस्थर, 
कमसभा आर्श्मक खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूर्ायधायहरू तमाय गने । ङ्जर्ऩद् फाि ऺङ्झत बएका 
सॊयचनाहरूको ऩङ्टनङ्झनभायण गदाय फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभफाि सङ्टयङ्ञऺत स्तयीम भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 
। ङ्जर्ऩद्को प्रकर ङ्झत य प्रबार् हेयी मस ङ्जर्षमगत ऺेत्रको काभ ङ्जर्ऩद्को तककारको अर्स्थादेङ्ञख ऩङ्टनङ्झनयभायणको 
काभ नसङ्जकॉ दासम्भ चल्न सक्छ य ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩनका चायफिै चयणभा काभ गनङ्टयऩने हङ्टन्छ । मस ङ्जर्षमगत 
ऺेत्रको नेतरकर् ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गदयछन ्बने ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा प्रभङ्टख मसको सदस्म 
सङ्ञचर्को रूऩभा यहन्छन ् । भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नेतरकर् य सदस्म सॊस्थाहरूको ङ्जर्र्यण 
अनङ्टसूची-२ भा याङ्ञखएको छ ।
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ऩङ्चयच्छेद तीन :  ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
3.1 साभान्म ऩूर्यतमायी कामयमोजना 
 

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभभा छ । ङ्जर्ऩद्को सम्बार्ना य कमसफाि हङ्टनसक्ने जनधनको ऺङ्झत कभ गनय  य ऩमायप्त ऩूर्यतमायी गयी ङ्जर्ऩद् एर्भ ्स्र्ास््म 
सॊकि प्रङ्झतकामय ऺभता सङ्टदृढ गनय ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩूर्यतमायीका ङ्जर्ङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गनङ्टयऩने हङ्टन्छ । ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी य ङ्जर्ऩद् एर्भ ्
स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩनराइय ङ्जर्कासका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूभा जोडेय जोङ्ञखभका स्रोतहरूको न्मूनीकयण गदै प्रङ्झतकामयका राङ्झग आधाय तमाय गनय साभान्म 
ऩूर्यतमायीका रूऩभा देहाम फभोङ्ञजभको कामयमोजना तमाय गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका १२: साभान्म ऩूर्यतमायी कामयमोजना 

क्र.सॊ. साभान्म ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी 
१  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन ऐन राइ कामायन्र्मन 

गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन नीङ्झत तथा यणनीङ्झतक 
कामयमोजना तमाय गयी रागू गने  

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३  गाउॉऩाङ्झरका  ऩाङ्झरका आऩककारीन कामयसञ्चारन केन्र (स्र्ास््म आऩककारीन कामय 
सॊचारन केन्र सभेत) स्थाऩना गयी सञ्चारन गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म ऐन य स्र्ास््म नीङ्झत राइ कामायन्र्मन गने तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ साभाङ्ञजक ङ्जर्कास 
सङ्झभङ्झत 

५ 

 

ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा सञ्चाय एर्भ ्खोज उिाय तथा प्राथङ्झभक 
उऩचाय साभग्रीको प्रर्न्ध गने 

तककार  र्डा प्रकमेक र्डाभा र्डा सङ्झभङ्झत 

६  गाउॉऩाङ्झरका  सफै र्डाभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत खोज उिाय कामयदर गिन गने तककार र्डा प्रकमेक र्डाभा  र्डा सङ्झभङ्झत 

७ फढी सडक दङ्टघयिना हङ्टन ेस्थानहरुको नक्शाॊकन गयी सडक सङ्टयऺा भाऩदण्ड कडाईका 
साथ ऩारना गने गयाउने  

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  नेऩार प्रहयी 
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क्र.सॊ. साभान्म ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी 
८ ङ्ञजल्रा, प्रदेश य केन्रीम तहसॉग सभन्र्म हङ्टने गयी ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण रे्ब 

ऩोियर ङ्जर्कास गङ्चय सञ्चारन गने 
तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 

व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

९ ङ्जर्ऩद् ऩश्चातको आर्श्मकताको रेखाजोखाको राङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जर्ङ्झधको 
उऩमोग गयेय र ङ्टत आॉकरन प्रणारी प्रङ्जक्रमा तमाय गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१० आऩककारीन अस्थामी आश्मस्थरको राङ्झग ऩाङ्झरकाभा खङ्टल्रा ऺेत्र ऩङ्जहचान गयी 
स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

११ प्रकमेक सार्यजङ्झनक, सयकायी य व्मार्साङ्जमक बर्नभा आऩककारीन ङ्झनकासी भागय 
(Evacuation Route)  य आऩककारीन बेरा हङ्टने स्थान  (Assembly Point) छङ्टट्याइय 
ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गने, गयाउन े

२०७९ 

पागङ्टन 
सफै सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाहरु 

 सम्फङ्ञन्धत  कामायरम 

१२ र्डाभा बएका साभङ्टदाङ्जमक बर्नहरूभा आऩककारीन अस्थामी आश्मस्थर तथा 
क्र्ायेङ्ञन्िन सञ्चारनको राङ्झग सडक, ङ्जर्द्यङ्टत, खानेऩानी य सयसपाईका ऩूर्ायधाय तमाय 
गने 

२०७९ 

चैत 

ऩङ्जहचान 
गङ्चयएका 
स्थानहरू 

आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा 

१३ प्रकमेक र्डाभा आऩककारीन आश्मस्थर तथा क्र्ायेङ्ञन्िन / आइसोरेसन सेन्िय भा 
प्रमोग गनय सङ्जकने सङ्टयङ्ञऺत साभङ्टदाङ्जमक बर्नको ऩङ्जहचान / ङ्झनभायण गने 

ङ्झनमङ्झभत र्डा प्रकमेक र्डाभा 
कङ्ञम्तभा एउिा 

ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा 
र्डा कामायरम 

१४ ङ्जर्ऩद् फाि हङ्टने भानर्ीम ऺङ्झत फारी ऩशङ्ट, घय तथा सम्ऩङ्झतको राङ्झग कामयङ्झफङ्झध फनाइय 
फीभा आऩककारीन फीभा कामयक्रभ सॊचारन गने  

२०७९ 

चैत 

 उॉऩाङ्झरकाको 
ऺेत्र 

१ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१५ ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ व्मर्स्थाऩनका राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु, स्थानीम गैय 
सयकायी सॊस्थाहरु, स्थामी प्रकर ङ्झतका उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु य नागङ्चयक सॊस्थाहरुफीच 
कामयङ्जर्ङ्झध फनाई सहकामयको राङ्झग सॊमन्त्र तमाय गने 

२०७९ 
भॊसीय 

 गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्र 

१ ऩाङ्झरका / र्डा ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 
१६ ऩाङ्झरका ऺेत्रका प्रभङ्टख प्रकोऩहरु (बकूम्ऩ, फाढी, आगरागी य सडक दङ्टघयिना, 

भहाभायी ङ्झनमन्त्रण) को राङ्झग ऩङ्चयदृष्मभा आधाङ्चयत कर ङ्झतभ घिना अभ्मास ङ्झनमङ्झभत 
सञ्चारन गने 

ङ्झनमङ्झभत   गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्र 

र्ाङ्जषयक ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१७  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना र्ाङ्जषयक ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका र्ाङ्जषयक  ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
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क्र.सॊ. साभान्म ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ायी 
रूऩभा अद्यार्ङ्झधक गने व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१८ सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रको कामयताङ्झरका फनाएय ङ्झनमङ्झभत फैिक फस्न े ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका प्रकमेक तीन 
तीन भङ्जहनाभा 

सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 

३.२ ऩूर्ायन ङ्टभानभा आधाङ्चयत ऩूर्यतमायी कामयमोजना 
 

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका भा फायम्फाय दोहोङ्चययहने य िूरो जनसॊ्माराई प्रबार् ऩाने ङ्जर्ऩद् ङ्जहभऩात अङ्झसना बायी फषाय  य ऩङ्जहयो हो ।  गाउॉऩाङ्झरका १३०० घयधङ्टयी 
ङ्जहभऩात य ७०० घयधङ्टयी फाढी  उच्च जोङ्ञखभभा यहेको य ङ्जहभऩात फाि ५५०० य फाढी  फाि ४२०० जनसॊ्मा प्रबाङ्जर्त हङ्टनसक्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । मस्तो 
अर्स्थाभा ऩाङ्झरकाको रगबग १२ प्रङ्झतशत जनसॊ्मा प्रबाङ्जर्त हङ्टॉद एक र्षय भङ्टङ्झनको जनसॊ्मा २७ जना ऩाॉच र्षय भङ्टङ्झनको जनसॊ्मा १३२ जना ६५ र्षय भाङ्झथको 
जनसॊ्मा ९३ जना अऩेङ्ञऺत गबयर्तीको जनसॊ्मा ३५ जना हङ्टनसक्न ेअनङ्टभान गङ्चयएको छ ।  मही अनङ्टभानका आधायभा ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा ऩनयसक्ने प्रबार्को आॉकरन 
गयी कमसको प्रबार्कायी प्रङ्झतकामय य ऩमायप्त ऩूर्यतमायीको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभ सात र्िा ङ्जर्षमगत ऺेत्रको ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । उि 
ङ्जक्रमाकराऩहरू कामायन्र्मनको ङ्ञजम्भेर्ायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमगत ऺेत्रको हङ्टनेछ बने आर्श्मकता अनङ्टसाय अन्म ङ्झनकाम र्ा ऺेत्रसॉग सभन्र्म गयी काभ गनेछन ्।  

 

३.२.१ सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र 

 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ र्डा तहभा गिन बएका खोज उिाय िोरीराई ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक 
उिायक (First Community Responders) तमाय गने  

२०७९ 

काङ्झतयक 
र्डा ५ सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

२ सभङ्टदाम तहका स्र्मॊसेर्ी सॊस्था तथा व्मङ्ञिहरुको ङ्जर्र्यण अद्यार्ङ्झधक गयी आऩककारीन 
अर्स्थाभा ऩङ्चयचारनको सॊमन्त्र तमाय गने  

ङ्झनमङ्झभत र्डा ५ सङ्टयऺा ङ्झनकाम 
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३ खोज उिायका राङ्झग आर्श्मक उऩकयण साभग्रीहरुको आर्श्मकता आॉकरन गयी 
उऩरब्ध गयाउनको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाराई अनङ्टयोध गने  

२०७९ 

काङ्झतयक 
 गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 

व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
४ खोज उिाय  िोरी ऩङ्चयचारनको राङ्झग न्मूनतभ ्खोज उिाय तथा व्मङ्ञिगत सङ्टयऺा 

साभग्री तमायी अर्स्थाभा याख्न े
२०७९ 

काङ्झतयक 
र्डा ५ सङ्टयऺा ङ्झनकाम, 

र्डा कामायरम 

५ खोज तथा उिायका राङ्झग प्रमोग गनय सङ्जकने सर्ायी साधनहरू य एम्फङ्टरेन्सहरूको सूची 
य सम्ऩकय  व्मङ्ञिको ङ्जर्र्यण तमाय गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

६ सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रका सदस्महरू तथा सयोकायर्ारा ङ्झनकाम य सॊस्थाहरूको सम्ऩकय  
िेगाना अद्यार्ङ्झधक याख्न े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 

 

३.२.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१  गाउॉऩाङ्झरका  सफै र्डाभा स्थानीम स्र्ास््म सॊस्थाको सभन्र्मभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी 
(RRT) गिन गने  

तककार र्डा हयेक र्डाभा 
एक 

र्डा ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२  गाउॉऩाङ्झरका  यहेका सफै स्र्ास््म सॊस्थाहरुको आऩककारीन मोजना तमाय गने  तककार स्र्ास््म सॊस्था  स्र्ास््म शाखा 

३ ऩाङ्झरकाका सफै स्र्ास््म सॊस्थाहरूभा आऩककारीन प्रमोजनको राङ्झग औषङ्झधको ‘फपय 
स्िक’ व्मर्स्थाऩन गने य औषङ्झध उऩरब्ध बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

ङ्झनमङ्झभत र्डा स्र्ास््म सॊस्था 
अनङ्टसाय 

सम्फङ्ञन्धत स्र्ास््म 
सॊस्था 

४ र्डा तहभा प्राथङ्झभक उऩचाय कामयदर गिन गने तककार र्डा हयेक र्डाभा 
एक 

र्डा ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

५ स्र्ास््मकभॉ, भङ्जहरा स्र्स््म स्र्मभ ्सेङ्जर्का य र्डा स्तयीम कामयदरका सदस्महरुको 
राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय ताङ्झरभ सञ्चारन गने 

ङ्झनमङ्झभत र्डा ५ स्र्ास््म साखा  

६ सभङ्टदामभा जनस्र्ास््म सम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका   

७ ङ्जर्ऩद्को सभमभा गबयर्ती तथा सङ्टककेयी भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाहरुभा ऩोषण आर्श्मकता   गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा 
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

ऩूङ्झतयका राङ्झग ऩङ्टयक खाना आर्श्मकताको आॉकरन गने  ङ्जर्षमगत ऺते्र 

८ आऩककारीन अर्स्थाभा घाइतेहरूको थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपयर प्रकर मा तम गने   गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 

३.२.३ आऩककारीन आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एर्भ ्फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ अस्थामी आश्म स्थर, खाद्य  तथा  गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत 
ऺेत्रका सदस्म सॊस्थाहरूको सम्ऩकय  िेगाना अद्यार्ङ्झधक याख्न े

ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

२ ऩाङ्झरकाभा बएका हेबी इक्र्ीऩभेन्ि, ढङ्टर्ानीका साधनहरु तथा सर्ायी साधनहरुको 
रगत तमाय गयी आऩककारीन अर्स्थाभा प्रमोग गनय ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सम्झौता गने  

२०७९ 
पागङ्टन 

 गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

३  गाउॉऩाङ्झरका  कङ्ञम्तभा प्रकमेक र्डाभा ८० ऩङ्चयर्ायको राङ्झग आर्श्मक ऩने गैय खाद्य 
साभग्री सेिको स्िक याख्न े

२०७९ 
पागङ्टन 

र्डा  ५ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४ प्रकमेक र्डाभा कङ्ञम्तभा ८० ऩङ्चयर्ायका राङ्झग अस्थामी आश्मको राङ्झग फहङ्टप्रकोऩफाि 
सङ्टयङ्ञऺत स्थान ऩङ्जहचान गयी याख्न े

२०७९ 
पागङ्टन 

र्डा  ५ र्डा कामायरम 

५ ऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा ३०० ऩङ्चयर्ाय तथा १५०० जनसॊ्माको राङ्झग आर्श्मक ऩने गैय 
खाद्य साभग्री बण्डायणको ऺभता बएको गोदाभघयको व्मर्स्था गने 

२०७९ 
पागङ्टन 

 गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 

६ ऩङ्जहचान गङ्चयएका खङ्टल्रा स्थानभा अस्थामी आश्मस्थरका राङ्झग आर्श्मक ऩूर्ायधाय, 
खानेऩानी, सयसपाइको प्रर्न्ध तथा तककार िहया फनाउन सक्ने व्मर्स्था गने 

२०७९ 
पागङ्टन 

 गाउॉऩाङ्झरका आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास 
शाखा 

७ ऩङ्जहचान गङ्चयएका खङ्टल्रा स्थान र्ा तमाय गङ्चयएका अस्थामी आश्मस्थरका सॊयचना य 
सङ्टङ्जर्धाहरू भहाभायीको सभमभा क्र्ायेङ्ञन्िन एर्ॊ आइसोरेसन केन्रको रुऩभा प्रमोग गनय 
सक्ने  य स्र्ास््म सेर्ा सञ्चारन गनय ङ्झभल्न ेगयी ङ्जर्कास गने  

२०७९ 
पागङ्टन 

गाउॉऩाङ्झरका आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास 
शाखा 

 

३.२.४ खानऩेानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ अनङ्टभाङ्झनत ऩङ्चयदृष्मको आधायभा खानेऩानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन सम्फन्धी  
आर्श्मकताको आॉकरन गने 

२०७९ 
पागङ्टन 

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

२ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा िोरीराइय खानेऩानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ऺेत्रको ङ्जर्ऩद् 
सूचना सॊकरनको ताङ्झरभ ङ्छदन े

२०७९ 
चैत 

गाउॉऩाङ्झरका १ खानेऩानी तथा 
सयसपाइय ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 

३ कङ्ञम्तभा १००० ऩङ्चयर्ायराइय ऩ ङ्टग्ने आऩककारीन सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन 
साभग्री बण्डायणको व्मर्स्था ङ्झभराउने     

२०७९ 
चैत 

गाउॉऩाङ्झरका १ खानेऩानी तथा 
सयसपाइय ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 

४ आऩककारीन आश्मस्थर र्ा आश्मस्थर फनाउन ऩङ्जहचान गङ्चयएका खङ्टरा ऺेत्रभा 
खानऩेानी आऩूङ्झतयको स्रोत य आर्श्मक साभग्रीको प्रर्न्ध गने   

२०७९ 
चैत 

  खानेऩानी तथा 
सयसपाइय ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 

५ येङ्झडमो ङ्जिबी, ऩत्रऩङ्झत्रका य साभाङ्ञजक ङ्झभङ्झडमा भापय त सयसपाइय सम्फन्धी चेतनाभूरक 
कामयक्रभ प्रसायण गने 

ङ्झनयन्तय   स्र्ास््म साखा  

६ खानेऩानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺते्रका सदस्महरूको सम्ऩकय  
अध्मार्ङ्झधक याख्न े

ङ्झनयन्तय   खानेऩानी तथा 
सयसपाइय ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 

 

३.२.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य र्जमेष्ठ 
नागङ्चयकको सॊयऺणका तङ्चयकाहरू फाये जानकायी ङ्छदने  

ङ्झनयन्तय   
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र  

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 

२ ङ्जर्ऩद्को सभमभा सॊयऺण एर्भ ्सङ्टयऺाका राङ्झग चाङ्जहने साभग्रीहरू खङ्चयद गयी 
बण्डायण गने 

ङ्झनयन्तय   
गाउॉऩाङ्झरका

अनङ्टभाङ्झनत 
आॉकरन अनङ्टसाय 

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 
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३.२.६ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा एर्भ ्सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

को 

३ ङ्जर्द्यारमका ङ्ञशऺक य भङ्जहरा स्र्ास््म स्र्मॊसेङ्जर्काराई आधायबतू भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशय सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने प्रर्न्ध गने  

आर्श्मक 
अनङ्टसाय  

 
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै र्डा य सफै 
ङ्जर्द्यारमहरू 

ङ्ञशऺा साखा 

४ सफै ङ्जर्द्यारमभा ङ्जर्द्यारम सङ्टयऺा कामयन्र्मन कामयङ्जर्ङ्झध फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत ङ्जर्द्यारमका 
न्मूनतभ ्गङ्झतङ्जर्ङ्झध सञ्चारन गनय सहजीकयण गने 

ङ्झनयन्तय ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

५ ङ्जर्द्यारमहरूको सॊकिासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको राङ्झग सहमोग गने २०७९  
पागङ्टन 

ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

६ ङ्जर्द्यारमहरूराइय ङ्झसकाइय ङ्झनयन्तयता य ऩूर्यतमायी सङ्जहतको ङ्जर्द्यारम सङ्टयऺा मोजना 
तमाय गयी कामायन्र्मन गनय सहमोग गने 

२०७९  
पागङ्टन 

ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

७ ङ्जर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रअहरुराइय ङ्जर्द्यारम सङ्टयऺा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदन े    २०७९  
पागङ्टन 

ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

८ कर ङ्झतभ घिना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास सञ्चारन गनय   गाउॉऩाङ्झरकाको य 
ङ्जर्द्यारमहरूसॉग सभन्र्म गने 

२०८९ 

कङ्झतयक  
ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

९ रै्कङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइय सञ्चारनका राङ्झग कामयङ्जर्ङ्झध य साभग्री तमायी अर्स्थाभा याख्न े २०७९  
पागङ्टन 

 
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै ङ्जर्द्यारम भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 

१० सफै ङ्जर्द्यारमहरूभा अस्थामी ङ्झसकाइय केन्र सञ्चारनका राङ्झग आर्श्मक साभग्रीहरू 
तमायी अर्स्थाभा याख्न ेप्रर्न्ध गने 

२०८९ 

कङ्झतयक 
ङ्जर्द्यारम सफै ङ्जर्द्यारम ङ्ञशऺा साखा 

११ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्रका सदस्महरूको सम्ऩकय  अद्यार्ङ्झधक गने २०७९  
पागङ्टन 
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्र भापय त ङ्जर्ऩद् सम्फन्धी सूचना सङ्करन, 
व्मर्स्थाऩन  य प्रसायणको व्मर्स्था ङ्झभराउन े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्ञजल्रा आऩककारीन 
कामय सॊचारन केन्र 

२ र्डा तहभा ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा िोरी तमाय गने २०७९ 
काङ्झतयक 

र्डा सफै र्डा कामयरम 

३ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा िोरीका सदस्महरूराइय ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदन े २०७९ 
काङ्झतयक 

र्डा सफै र्डा कामयरम 

४ सभङ्टदाम स्तयभा ङ्जर्ऩद्को सभमभा सूचना प्रर्ाह गनय SMS भापय त सूचना प्रसाय गने 
सभूहगत प्रणारीको ङ्जर्कास गने 

२०७९ 
काङ्झतयक 

 गाउॉऩाङ्झरका  भोर्ाइर सेर्ा 
प्रदामक 

५ स्थानीम येङ्झडमो एप एभ तथा अन्म साभाङ्ञजक ङ्झभङ्झडमाफाि जनचेतना भूरक 
सन्देशहरू प्रर्ाह गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  ऩत्रकाय भहासॊघ 

६  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् सम्फङ्ञन्ध सम्ऩूणय सूचना तथा गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत 
अद्यार्ङ्झधक गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  सङ्टचना तथा सॊचाय 
साखा  

७ ङ्जर्ऩद् सूचना प्रर्ाह प्रकर मा तम गयी र्स्तीभा बएका घिनाको तककार स्थानीम 
आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा अद्यार्ङ्झधक हङ्टने प्रर्न्ध ङ्झभराउन े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा 
ऺेत्र 

८ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा सम्फन्धी भागयदशयनका आधायभा ङ्जर्ऩद् रेखाजोखाका पायाभहरु 
तमायी अर्स्थाभा याख्न े

२०७९  
पागङ्टन 

गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा 
ऺेत्र 

 

 

 

 

३.२.७ जीङ्जर्कोऩाजयन,  ऩङ्टनस्थायऩन तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब ङ्जर्षम ऺते्र 

क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१ जोङ्ञखभ सॊरे्दनशीर ब-ूउऩमोग मोजनाका आधायभा ऩूर्ायधाय ङ्झनभायणका मोजना तमाय गने २०७९  
पागङ्टन 

 गाउॉऩाङ्झरका १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
साखा 
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

२ ऩूणय रूऩभा बर्न आचाय सॊङ्जहता कामायन्र्मन बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने गयाउन े ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
सङ्झभङ्झत 

३ जोङ्ञखभमङ्टि ऺेत्रहरूको दोहन य अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्त्रण गने   ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
साखा 

४ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आऩककारीन आश्मस्थरभा अस्थामी आर्ास, सयसपाइय, खानेऩानी, 
सडक य ङ्जर्जङ्टरीको ऩूर्ायधाय तमाय गने   

ङ्झनमङ्झभत र्डा स्तयभा १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
सङ्झभङ्झत 

५ ग्राभीण सडक ङ्झनभायण जस्ता ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास गदाय प्राङ्जर्ङ्झधक य र्ातार्यणीम अध्ममन 
अनङ्टसाय ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ नफढ्ने कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
सङ्झभङ्झत 

६ सॊयचना तथा ऩूर्ायधायको ऩङ्टनङ्झनयभायण “अझ याम्रो अझ” फङ्झरमोको भान्मता अनङ्टरूऩ गने   ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका १ ऩूर्ायधाय ङ्झफकाश 
सङ्झभङ्झत 

७ ङ्जर्षमगत ऺेत्रका सदस्महरूको सम्ऩकय  ङ्जर्र्यण अद्यार्ङ्झधक याख्न ेय ङ्जर्षमगत ऺेत्रको 
ङ्झनमङ्झभत फैिक गने 

ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जर्ऩत व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 
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3.3 आऩत ् कारीन प्रङ्झतकामय (कामयङ्जर्ङ्झध) कामयमोजना 
आऩककारीन प्रङ्झतकामय मोजनाभा ङ्जर्ऩद्को सभम य ङ्जर्ऩद् ऩश्चात ् त ङ्टरुन्तै चाल्नङ्टऩने खोज, उिाय, उऩचाय एर्भ ् जोङ्ञखभ ऺेत्रफाि प्रबाङ्जर्तहरूराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण, याहत ङ्जर्तयणका य ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मर्स्थाऩन य सॊप्रषेणका ङ्जक्रमाकराऩहरू सहित प्रकमेक ङ्जर्षमगत ऺेत्र ऩङ्चयचारनको सभम ताङ्झरका 
सङ्जहतको कामयङ्जर्ङ्झध सभारे्श गङ्चयएको छ । मसका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जक्रमाकराऩहरू तजङ्टयभा गङ्चयएको छ: 

३.३.१ सभग्र व्मर्स्थाऩन, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्िा 

१ ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतको आकङ्ञस्भक फैिक फसी हयेक ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय तमायी अर्स्थाभा 
यहन ङ्झनदेशन ङ्छदन े

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ सभन्र्म खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फस्न े ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

४ खोज उिाय य सङ्टयऺाको राङ्झग उिायकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम / ङ्ञजल्रा ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

५ खोज तथा उिायका राङ्झग आर्श्मक साभग्री य मातामातको फन्दोफस्त गने फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

६ घाइतेहरूको ङ्ञशघ्र उिाय गने य रे्ऩिाहरूको खोजी कामयराइय तीब्रता ङ्छदन े सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

७ सम्बाङ्जर्त जोङ्ञखभ ऺेत्रका सभङ्टदामको सङ्टयङ्ञऺत स्थानान्तयण गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम, र्डा सङ्झभङ्झत 

८ घाइतेहरूको तककार प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग आर्श्मक सभन्र्म गने   स्र्ास््म ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

९ भरतकहरूको ऩङ्जहचान गयी भङ्टच ङ्टल्का गयेय शर् आपन्तराई ङ्ञजम्भा रगाउन े र्डा सङ्झभङ्झत 

२४ घण्िा 
देङ्ञख ७ 
ङ्छदन 

१० खोज उिाय कामयराइय आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

११ २४ घण्िाको काभको सभीऺा गयी आर्श्मकता अनङ्टसाय थऩ खोज उिाय कामय अङ्ञघ फढाउन े सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१२ प्रबाङ्जर्तहरूको व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि तथा सार्यजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺाको राङ्झग सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१३ आर्श्मकता अनङ्टसाय शर् व्मर्स्थाऩन कामयराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदन े सङ्टयऺा ङ्झनकाम 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

१४ फहङ्ट ऺेत्रगत प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा गनयको राङ्झग सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय सभन्र्म तथा ऩङ्चयचारन 
गने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

 

१५ ङ्जर्ऩद्को घिनाको प्रकर ङ्झत हेयी आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रदेश तथा सङ्घीम सयकायसॉग सभन्र्म गने ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

७ ङ्छदनदेङ्ञख 
१ भङ्जहना 

१६ आर्श्मकता अनङ्टसाय खोज उिाय कामयराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१७ ङ्जर्ऩदभा हयाएका र्ा नष्ट बएका अकमार्श्मक दस्तारे्जहरुको रगत सङ्करन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

र्डा सङ्झभङ्झत 

१८ हयाएका र्ा नष्ट बएका कागजातहरुको ऩङ्टनङ्झनयभाणय तककार गने र्डा कामायरम 

१९ ङ्जर्षम ऺेत्रगत ङ्जर्स्तरत रेखाजोखाको  आधायभा ङ्जर्ऩदफाि बएको ऺङ्झतको राङ्झग ऩङ्टनस्थायऩना मोजना 
तमाय गनय सभन्र्म गने 

सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

२० ङ्जर्ऩद् ऩश्चातको आर्श्मकता रेखाजोखाको आधायभा  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गनय 
सभन्र्म गने 

सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 

३.३.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्िा 

१ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फसी अर्स्थाको ङ्जर्श्लषेण 
गने 

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ घाइतेको खोज उिायसॉगै प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय िोरी ऩङ्चयचारन गने खोज उिाय कामयदर 

३ ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त ऺेत्रभा प्राथङ्झभक उऩचाय डेस्क स्थाऩना गयी सेर्ा सञ्चारन गने फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

४ गम्बीय अर्स्थाका घाइतेहरूराइय थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपय गने ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

५ दीघय योगीहरू ऩङ्जहचान गयी उनीहरूको राङ्झग औषङ्झध तथा उऩचाय सेर्ा उऩरब्ध गयाउन े ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

२४ घण्िा 
देङ्ञख ७ ङ्छदन 

६ भाऩदण्ड अनङ्टसाय शङ्टि ङ्जऩउन ेऩानी य प्रबाङ्जर्तहरूको अर्स्था अनङ्टसाय ऩोषणमङ्टि खानाको सङ्टङ्झनश्चतता 
गने 

खाद्य ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

७ ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त ऺेत्र तथा अस्थामी आश्मस्थरभा ङ्झनमङ्झभत औषङ्झध उऩचायका साथसाथै गबयर्ती जाॉच, 
सङ्टककेयी य ऩङ्चयर्ाय ङ्झनमोजन सेर्ाराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदन े

फन्दोफस्ती ङ्जर्षम ऺेत्र 

८ भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेर्ा सञ्चारनराइय आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तयता ङ्छदन े सॊयऺण ङ्जर्षम ऺेत्र 

९ अस्थामी आश्मस्थर तथा प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामभा भहाभायीजन्म ङ्जर्ऩद् पैङ्झरन नङ्छदन थोकथाभका 
उऩामहरू अऩनाउन े

खानेऩानी तथा सयसपाइय 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

 १० स्र्ास््म तथा ऩोषण ऺेत्रको ङ्जर्षमगत आर्श्मकता रेखाजोखा गयी ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना 
व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

७ ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ आर्श्मकता अनङ्टसाय स्र्ास््म उऩचाय य स्र्ास््म सेर्ा प्रर्ाहराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदन े स्र्ास््म सॊस्थाहरू 

१२ थऩ भहाभायी पैङ्झरन नङ्छदन योकथाभका उऩामहरू ङ्झनयन्तय गने खानेऩानी तथा सयसपाइय 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

१३ स्र्ास््म ऺेत्रको ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको आर्श्मकताको रेखाजोखा गयी ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गने ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 

३.३.३ आऩककारीन आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एर्भ ्फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्िा 

१ अस्थामी आश्म स्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री य याहत व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺेत्रको 
आकङ्ञस्भक फैिक फोराउने य अर्स्था ङ्जर्श्लषेण गने, प्रबाङ्जर्त हङ्टनसक्ने जनसॊ्मको आॉकरन गने 

स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरूको राङ्झग तककार अस्थामी फसोफासको  प्रर्न्ध गने    स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखाको राङ्झग आर्श्मक फन्दोफस्त गयी रेखाजोखा िोरी ऩङ्चयचारन गने   ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
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४ उिायकभॉ, स्र्ास््मकभॉ तथा घाइतेहरुको ओसाय ऩसाय य याहत साभग्रीको ओसाय ऩसाय 
गनयको राङ्झग मातामातका साधनहरुको प्रर्न्ध गने   

खोज उिाय ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

५ ङ्जर्स्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्मस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयर्ायको राङ्झग तककार खान ङ्झभल्ने खाद्य 
साभग्री उऩरब्ध गयाउन े

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्तहरूराइय गभॉको सभमभा झङ्टर य जाडोको सभमभा न्मानो कऩडाको प्रर्न्ध गने  

२४ घण्िा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

७ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (Initial Rapid Assessment-IRA) का आधायभा आगाभी एक भङ्जहनाको 
राङ्झग खाद्य तथा गैय खाद्य आर्श्मकताको आॉकरन गने 

ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

८ प्रबाङ्जर्तहरूको राङ्झग अस्थामी आश्म स्थरभा फसोफासको प्रर्न्ध गने कामयराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने   

९ अस्थामी आश्मस्थरभा र्ा प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामभा शौचारम, खानेऩानी, सयसपाइय तथा औषङ्झध 
उऩचायको राङ्झग अन्म ङ्जर्षमगत ऺेत्रसॉग सभन्र्म गने   

खानेऩानी सयसपाई य स्र्ास््म 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

 १० ङ्जर्स्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्मस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयर्ायको राङ्झग खाद्य साभग्री, खाना 
ऩकाउने बाॉडाकङ्टॉ डा य ओढ्न ेओछ्याउने साभग्री उऩरब्ध गयाउन े

 

 ११ अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि एकर भङ्जहरा य ऩङ्टरुषका राङ्झग उऩमङ्टि आश्म स्थरको प्रर्न्ध गने   सॊयऺण ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 १२ ङ्जर्ऩद्को कायण आघातभा यहेका व्मङ्ञिहरूराइय आश्मस्थरभा नै भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेर्ा 
प्रदान गने प्रर्न्ध गने 

सॊयऺण ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

 १३ अस्थामी आश्मस्थरभा फारफाङ्झरकाराइय खेल्ने िाउॉको प्रर्न्ध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

७ 

ङ्छदन देङ्ञख १ 
भङ्जहना 

१४ आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरुराइय घय पकायउने प्रर्न्ध गने  

१५ बौङ्झतक सॊयचना ऩङ्टनङ्झनयभायणका राङ्झग आर्श्मक काि सहङ्टङ्झरमत दयभा उऩरब्ध गयाउन 
साभङ्टदाङ्जमक र्न उऩबोिा सभूहसॉग सभन्र्म गने 

साभङ्टदाङ्जमक र्न उऩबोिा सङ्झभङ्झत 

१६ अस्थामी आश्मस्थरभा यहेका फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाइय ङ्झनयन्तयताको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको 
ङ्ञशऺा शाखा य ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्रसॉग सभन्र्म गने 

सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

१७ ङ्जर्ऩद् ऩश्चातको आर्श्मकता रेखाजोखाको राङ्झग आर्श्मक फन्दोफस्त ङ्झभराउने   ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना 
व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
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३.३.४ खानऩेानी, सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
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० देङ्ञख २४ 
घण्िा 

१ खानेऩानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फसी अर्स्थाको 
ङ्जर्श्लषेण गने 

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्मस्थरभा सङ्टयङ्ञऺत शङ्टि ङ्जऩउने ऩानी तथा सयसपाइयको राङ्झग 
भाऩदण्ड अनङ्टसायको आर्श्मक ऩानी उऩरब्ध गयाउने प्रर्न्ध गने 

अस्थामी आश्म स्थर तथा याहत 
व्मर्स्थाऩन ऺेत्र 

२४ घण्िा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

३ खानेऩानी तथा सयसपाइय आर्श्मकताको आॉकरन गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ऺेत्र 

४ आस्थामी आश्म स्थरभा शौचारम रगामत सयसपाइयका अस्थामी सॊयचनाहरू तमाय गने अस्थामी आश्म स्थर तथा याहत 
व्मर्स्थाऩन ऺेत्र 

५ प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामभा साभान्म ऺङ्झत बएका खानेऩानी तथा सयसपाइयका सॊयचनाहरू तककार भभयत 
गने 

ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत  
ऺेत्र 

६ खानेऩानी शङ्टिीकयणका ङ्जर्ङ्झधहरू सभङ्टदामराइय जानकायी गयाउने स्र्ास््म सस्था  

७ अस्थामी आश्मस्थरको पोहोय भैरा व्मर्स्थाऩनको प्रर्न्ध गने ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
८ अस्थामी आश्मस्थरभा ङ्झनमङ्झभत स्र्ास््म, खानेऩानी तथा सयसपाइय ङ्ञशऺा प्रर्ियन गने खानेऩानी तथा सयसपाई साखा 

९ खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेत्रको ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने खानेऩानी तथा सयसपाई साखा, 
ऩङ्टर्यदाय साखा 

१० अस्थामी आश्म स्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको खानेऩानी य सयसपाइको प्रर्न्ध ङ्झनमङ्झभत गने खानेऩानी तथा सयसपाई साखा, 
ऩङ्टर्यदाय साखा 

७ ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ आर्श्मकता अनङ्टसाय अस्थामी आश्म स्थरभा खानेऩानी य सयसपाइयको प्रर्न्ध ङ्झनमङ्झभत गने खानेऩानी तथा सयसपाई साखा, 
ऩङ्टर्यदाय साखा 

१२ खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेत्रको ऺेत्रगत आर्श्मकताको रेखाजोखा गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
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१३ अस्थामी ङ्झसकाइय केन्रहरूभा खानेऩानी य सयसपाइयको प्रर्न्ध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
१४ ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको ऺेत्रगत आर्श्मकताका आधायभा खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेत्रको ऩङ्टनङ्झनयभायण 

मोजना तमाय गने 
ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

३.३.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्िा 

१ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फसी अर्स्थाको ङ्जर्श्लषेण गने ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ अर्स्था अनङ्टसाय आऩककारीन प्रङ्झतकामयको राङ्झग ङ्जर्द्यारम फन्द गनङ्टय ऩने बएभा फन्द गनय ऩाङ्झरका 
ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्झसपाङ्चयस गने 

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ ङ्जर्द्यारमको ऺङ्झत तथा ङ्ञशऺक ङ्जर्द्याथॉको अर्स्थाको आॉकरन गयी खोज उिायभा सहमोग गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

४ आर्श्मकता अनङ्टसाय प्रबाङ्जर्तहरूराइय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेर्ा उऩरब्ध गयाउन े  

२४ घण्िा 
देङ्ञख  

७ ङ्छदन 

५ ङ्ञशऺा ऺेत्रभा बएको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक ङ्जर्र्यण सॊकरन गयी आर्श्मकता आॉकरन गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

६ ङ्जर्ऩद्का कायण हयाएका र्ा छङ्ट ङ्जट्टएका फारफाङ्झरकाहरुराइय अङ्झबबार्कसॉग ऩङ्टनङ्झभयरन गयाउन े र्डा सङ्झभङ्झत 

७ प्रबाङ्जर्त भङ्जहरा फारफाङ्झरका अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य जेष्ठ नागङ्चयकराइय सॊयऺण ङ्छदने भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा 
जेष्ठनागयीक साखा  

८ आर्श्मकता अनङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय कामयशारा सञ्चारन गने सहमोगी सॊस्थाहरु, साभाङ्ञजक 
सॊस्थाहरु 

९ नेऩार प्रहयी य स्थानीम साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूर्ीच सॊमन्त्र तमाय गयी फाङ्जहयफाि आउन े
व्मङ्ञिहरूभाङ्झथ ङ्झनगयानी याख्न े  

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१० ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्मस्थरभा साभाङ्ञजक य रैंङ्झगक ङ्जहॊसा तथा ङ्जर्बेद नबएको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा 

११ भानर् फेचङ्झफखन, ओसायऩसाय य अऩहयण जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झसभा 
नाकाहरूभा नागङ्चयक सङ्टयऺा चेक ऩोष्ट स्थाऩना गने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 
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१२ ङ्ञशऺा ऺेत्रभा बएको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक ङ्जर्र्यण सॊकरन गयी आर्श्मकताको आॉकरन गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
१३ ङ्झसकाइय ङ्झनयन्तयताको कामयमोजना ङ्जक्रमाशीर गने स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१४ तककार ङ्जर्द्यारम सञ्चारन हङ्टन नसक्ने अर्स्थाभा अस्थामी ङ्झसकाइय केन्र स्थाऩना गयी ङ्झसकाइय 

सङ्टचारु गने 
सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१५ अस्थामी ङ्झसकाइय केन्र ऩङ्झन सञ्चारन हङ्टन नसक्ने अर्स्थाभा रै्कङ्ञल्ऩक ङ्जर्ङ्झधफाि ङ्झसकाइय सङ्टचारू गने स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१६ ङ्ञशऺकहरूका राङ्झग आऩककारीन ङ्ञशऺा सम्फन्धी अङ्झबभङ्टखीकयण कामयशारा सञ्चारन गने  ङ्ञशऺा साखा  
१७ अस्थाइय ङ्झसकाइय केन्रहरूभा छात्रा ङ्जर्द्याथॉहरूभाङ्झथ हङ्टन सक्ने ङ्जहॊसा योक्नका राङ्झग सङ्टयऺा सॊमन्त्र 

ङ्झनभायण गने   
सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

७ ङ्छदन  
देङ्ञख १ 
भङ्जहना 

१८ फारफाङ्झरकाहरूराइय ङ्जर्द्यारम पकय ने र्ातार्यण फनाउन अङ्झबबार्कहरूसॉग सभङ्टदामभा छरपर गने  ङ्जर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१९ ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त ङ्जर्द्याथॉहरूको राङ्झग अर्स्था य आर्श्मकता अनङ्टसाय ङ्जर्द्यारम ऩोशाक, ऩाठ्यऩङ्टष्तक 

य स्िेसनयी साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउन े
स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२० ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम र्ा अस्थामी आश्मस्थरभा भङ्जहरा तथा ङ्जकशोयीभाङ्झथ हङ्टन ेङ्जहॊसाका 
गङ्झतङ्जर्ङ्झधराइय ङ्झनगयानी याख्न ेय ङ्जर्शेष सॊयऺणको व्मर्स्था ङ्झभराउन े

स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२१ ङ्जर्द्यारम आउने जाने फािोहरू बङ्ञककएको ङ्झफङ्झग्रएको बए भभयत गयाउन े ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा 
२२ अस्थामी आश्मस्थर तथा ङ्झसकाई केन्रभा फारफाङ्झरकाका राङ्झग भनोयन्जनाकभक ङ्जक्रमाकराऩहरू 

सञ्चारन गने   
भङ्जहरा फारफाङ्झरका  तथा जेष्ठ 
नागङ्चयक साखा  

२३ गम्बीय प्रकर ङ्झतको अर्स्था फाहेक साभान्मत ङ्जर्ऩद्को घिना बएको १० ङ्छदन सम्भभा ङ्झसकाइय 
ङ्जक्रमाऩराऩहरु सङ्टचारू गने प्रर्न्ध गने  

 

२४ ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको आर्श्मकता रेखाजोखा गयी सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेत्रको ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय 
गने 

ऩूनस्थायऩन तथा ऩूनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत 
ऺेत्र 
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३.३.६ जीङ्जर्कोऩाजयन तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्िा 

१ जीङ्जर्कोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फसी अर्स्थाको र्ाये 
छरपर गने 

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ ङ्जर्ऩदफाि ऺङ्झत बएका सडक सॊचाय तथा ङ्जर्द्यङ्टत ऩूर्ायधाय सूचारू गनय ऩहर गने   याहत व्मर्स्थाऩन ऺेत्र 

२४ घण्िा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

३ ऩङ्टनस्थायऩनाका राङ्झग आर्श्मक ऩूर्ायधायहरूको आर्श्मकता रेखाजोखा गने  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

४ अस्थामी आश्मस्थरभा आधायबतू अस्थामी ऩूर्ायधाय ङ्झनभायण गने  आश्मस्थर तथा याहत व्मर्स्थाऩन 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

५ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA) को आधायभा तककारको राङ्झग प्राथङ्झभकता तम गने .  

६ आफ्नो घय पकय न चाहने ङ्जर्स्थाङ्जऩतहरूराइय सभङ्टदामभा ऩङ्टनस्थायङ्जऩत गने प्रकर मा तम गङ्चय ऩङ्टनस्थायङ्जऩत 
गने 

र्डा सङ्झभङ्झत 

७ ङ्छदन  
देङ्ञख १ 

भङ्जहना 

७ ङ्जर्षम ऺेत्रगत ङ्जर्स्तरत रेखाजोखाको आधायभा ऺेत्रगत ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
८ साभान्म ऺङ्झत बएका ऩूर्ायधाय तथा सॊयचनाहरूको भभयत सम्बाय गयी सेर्ा सङ्टचारू गने ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा 
९ ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको आर्श्मकताको रेखाजोखाको आधायभा  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गने सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रहरु 
१० ऩङ्टनङ्झनयभाण नसङ्जकएसम्भ ऩङ्टनङ्झनयभाणको काभराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने  ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 

३.३.७ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा एर्भ ्सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख २४ १ आऩककारीन रेखाजोखा तथा सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺेत्रको आकङ्ञस्भक फैिक फस्ने  ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

घण्िा २ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA) तङ्टरुन्त सञ्चारन गयी खोज उिाय उऩचाय य याहत व्मर्स्थाऩनभा 
सहमोग गने 

ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA) को सूचना सफै ङ्जर्षम ऺेत्रराइय उऩरब्ध गयाउन े सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

४ ङ्जर्ऩद्को प्रयङ्ञम्बक ङ्जर्र्यण ऩाङ्झरका आऩककारीन कामयसञ्चारन केन्रभा अद्यार्ङ्झधक गने आऩककारीन कामय सॊचारन केन्र 

२४ घण्िा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

५ ङ्जर्ऩद्को ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण ङ्झनमङ्झभत अद्यार्ङ्झधक गने आऩककारीन कामय सॊचारन केन्र 

६ ऺेत्रगत प्रायङ्ञम्बक रेखाजोखाका राङ्झग जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गने फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

७ ऺेत्रगत रेखाजोखा ङ्जर्र्यण उऩरब्ध गयाइ सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय ऩ ङ्टनस्थाऩन मोजना फनाउन 
सहमोग गने 

सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

८ ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्त ऺेत्रको फजायको रेखाजोखा (आर्श्मक साभग्रीको उऩरब्धता य प्रङ्झतश्ऩधायकभक 
भूल्मको अर्स्था) गने 

फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

७ ङ्छदन  
देङ्ञख १ 

भङ्जहना 

९ ङ्जर्ऩद्को ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण ङ्झनमङ्झभत अद्यार्ङ्झधक गने ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१० ङ्जर्ऩद् ऩङ्झछको आर्श्मकताको रेखाजोखा गनय ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय सहमोग गने सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
११ ऺेत्रगत ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय गनय ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय सहमोग गने सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

ऩङ्चयच्छेद चाय : स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
 

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका रे ङ्जर्गत दङ्टई र्षयदेङ्ञख कोङ्झबड १९ को ङ्जर्श्वव्माऩी भहाभायीको कायण स्र्ास््म सॊकि बोङ्झगयहेको छ । । र्षेनी फाढीका घिना हङ्टन ेहङ्टनारे 
फाढी ऩश्चात झाडाऩखारा तथा  पानी जन्य रोग (water born disease) h:tf रगामतको भहाभायी पैङ्झरन सक्न ेजोङ्ञखभ यहेको छ । कोङ्झबड  १९ फाि मस  
गाउॉऩाङ्झरका  जम्भा ३८६ जना सॊक्रङ्झभत बएको य ऩङ्जहरो रहयभा ४ भरकमङ्ट बएको ङ्झथम । २०७९ असाड १ सम्भभा ऩाङ्झरकाकका कङ्ट र जनसॊ्माको ५0.१ 
प्रङ्झतशतरे दङ्टरै् डोज खोऩ ऩाइसकेका छन ्। कोङ्झबडको ऩङ्जहरो रहयभा  गाउॉऩाङ्झरका  सफै र्डाभा साभङ्टदाङ्जमक क्र्ायेन्िाइन य ऩाङ्झरकाभा एउिा क्र्ायेङ्ञन्िइन सञ्चारन 
गङ्चयएको ङ्झथमो । १०० साधायण फेड य २० सेङ्झभ आइङ्झसमू फेडको अस्थामी कोङ्झबड अस्ऩतार सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो ।  गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩूणय सॊक्रङ्झभतराई 
ऩङ्चयर्ायराइय य गङ्चयफ नगङ्चयकराइ ङ्झफङ्झबङ्ङ यहत प्रदान गयाएको ङ्झथमो (खाध्म सयसपाइ साभाङ्झग्र साक्स य सेङ्झनिाइजय )। कोङ्झबडका जङ्जिर ङ्जर्याभीहरूराइय कणयरी 
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स्र्ास््म ङ्झफऻान प्रङ्जिष्ठानभा येपय गयेको य ङ्झनशङ्टल्क एम्फङ्टरेन्स सेर्ा उऩरब्ध गयाएको ङ्झथमो । कोङ्झबडको सभमभा  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरकाभा बाडाभा दङ्टइ र्िा एम्फङ्टरेन्स 

य एक अिो सञ्चारनको व्मर्स्था गङ्चयएको ङ्झथमो । एउिा एम्फङ्टरेन्स कोङ्झबड ङ्जर्याभीको राङ्झग, एउिा गबयर्तीको राङ्झग य एउिा अन्म ङ्जर्याभीको राङ्झग सञ्चारन गङ्चयएको 
ङ्झथमो । खासगयी बायतफाि य ङ्ञजल्रा फाङ्जहय फाि ङ्झबत्रन ेमस  गाउॉऩाङ्झरका  फाङ्झसन्दाहरूराई ऩाङ्झरकाभा ङ्झनशङ्टल्क क्र्ायेन्िाइनभा याख्न ेप्रर्न्ध गङ्चयएको ङ्झथमो । कोङ्झबड 
१९ को योकथाभ तथा प्रङ्झतकामय गने क्रभाभा  गाउॉऩाङ्झरकासॉग प्रङ्झतकामयको राङ्झग स्ऩष्ट कामयमोजना ङ्झथएन । मसको राङ्झग जनशङ्ञि य साभग्री सङ्जहतको ऩूर्यतमायी 
ऩमायप्त ङ्झथएन । थौयै जनशङ्ञि, स्र्ास््म सङ्टयऺा साभग्रीको अऩमायप्तता य अङ्ञक्सजनको कङ्झभका फार्जङ्टद कोङ्झबड १९ को ऩङ्जहरो य दोस्रो रहयको प्रङ्झतकामय गङ्चयएको ङ्झथमो 
।  

 गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊयचना तथा स्र्ास््म ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे अन्म ङ्जर्ऩद्को सभमभा ङ्जर्ऩद्का कायण घइते बएकाहरूराइय तककार उऩचाय य स्र्ास््म सेर्ाराइय 
ङ्झनमङ्झभत गनयको राङ्झग काभ गदयछ बन ेस्र्ास््म सॊकिको अर्स्थाभा ऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊयचना तथा स्र्ास््म ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे स्र्ास््म सॊकिको योकथाभ ङ्झनमन्त्रण य 
व्मर्स्थाऩनको राङ्झग अग्र स्थानभा यहेय काभ गदयछ । मसभा अन्म ङ्जर्षमगत ऺेत्ररे आ आफ्नो ऺेत्रफाि सहमोग गदयछन ्। ऩाङ्झरकाभा हङ्टनसक्ने स्र्ास््म सॊकिराइय 
ध्मानभा याखी स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी एर्भ ्प्रङ्झतकामयका देहामफभोङ्ञजभका  ङ्जक्रमाकराऩहरु तम गङ्चयएको छ । 

४.१ स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी कामयमोजना 
क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

१  गाउॉऩाङ्झरका भा यहेका सफै स्र्ास््म सॊस्था तथा हङ्ञस्ऩिरहरुको आऩककारीन 
मोजना तमाय गने गयाउन े

तककार स्र्ास््म सॊस्था सफै स्र्ास््म 
सॊस्था 

ऩाङ्झरका स्र्ास््म शाखा 

२  गाउॉऩाङ्झरकाको य र्डा तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी (RRT) गिन गने तककार र्डा र्डा कामायरम र्डा कामायरम 

३ सफै स्र्ास््म सॊस्थाहरुभा आऩककारीन स्र्ास््म प्रङ्झतकामय नभङ्टना अभ्मास गने 
गयाउन े

ङ्झनमङ्झभत स्र्ास््म सॊस्था सफै स्र्ास््म 
सॊस्था 

स्र्ास््म सॊस्था 

४  गाउॉऩाङ्झरकाको भातहत यहेका अस्ऩतार तथा स्र्स््म सॊस्थाहरूको सेर्ा, रे्ड 
ऺभता अध्मर्ङ्झधक गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्र्ास््म 
सॊस्था 

स्र्ास््म शाखा 

५  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ङ्झबङ्ङ स्र्ास््म सॊस्थाभा यहेका स्र्ास््म जनशङ्ञिको ङ्जर्र्यण 
अद्यर्ङ्झधक गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्र्ास््म 
सॊस्था 

स्र्ास््म शाखा 

६ ऩाङ्झरकाको स्र्स््म सॊकि सम्फन्धी ङ्जर्र्यण सर्ास््म ऩाश्वङ्ञचत्र य ऩाङ्झरका २०७९  गाउॉऩाङ्झरका १ आऩककारीन कामय सॊचारन 
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा अद्यार्ङ्झधक गने प्रर्न्ध गने  बदै केन्र 

७ भहाभायीजन्म स्र्ास््म सॊकिको सभमभा  गाउॉऩाङ्झरकाको सेर्ा सञ्चारन 
सम्फङ्ञन्ध स्र्ास््म प्रोिोकर तमाय गने  

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ स्र्ास््म शाखा 

८ स्र्ास््म सॊकिको सभमभा ऩाङ्झरकाऩाङ्झरकको स्र्ास््म सेर्ा सञ्चारन सम्फन्धी 
कामयङ्जर्ङ्झध तमाय गने 

२०७९ 
असोज 

 गाउॉऩाङ्झरका १ स्र्ास््म सॊस्थाहरु 

९ भहाभायीको सभमभा जनस्र्ास््म सेर्ा  (ऩोषण, खोऩ, सङ्टयङ्ञऺत भातरकर्, फार 
स्र्ास््म, ऩङ्चयर्ाय ङ्झनमोजन) उऩरब्ध गयाउने कामयङ्जर्ङ्झध तमाय गने  

२०७९ 
असोज 

 गाउॉऩाङ्झरका १ स्र्ास््म शाखा 

१० भहाभायीजन्म स्र्ास््म सॊकिको सभमभा ङ्जर्द्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्था 
सञ्चारन सम्फन्धी प्रोिोकर तथाय गयी ङ्जर्द्यारम सञ्चारनको प्रर्न्ध गने 

२०७९ 
असोज 

 गाउॉऩाङ्झरका सफै ङ्ञशऺारम सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा 
ङ्जर्षमगत ऺते्र 

११ उऩचायको राङ्झग ङ्जर्याभी येपय गनयको राङ्झग येपयर ऩिङ्झत य येपयर 
हङ्ञस्ऩिरको व्मर्स्था गने  

तककार  गाउॉऩाङ्झरका ५ स्र्ास््म सॊस्थाहरु 

१२ भहाभायी खासगयी झाडाऩखरा तथा ऩङ्झनजन्म योग प्रकोऩ ऺेत्र नक्शाॊकन गयी 
खाने ऩानी ङ्झनभङ्टयर गने काभ गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका ५ स्र्ास््म शाखा , खानेऩानी 
तथा सयसपाई ऺेत्र, र्डा 
कामायरम 

१३ अग्रऩॊङ्झतभा काभ गने स्र्ास््म तथा सङ्टयऺा कभॉको राङ्झग व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका 
साभग्रीहरूको प्रर्न्ध गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

स्र्ास््म सॊस्थाहरु 

१४ सफै कभयचायीहरुराइय भहाभायी सङ्टयऺा प्रोिोकरको जानकायी गयाउन े तककार  गाउॉऩाङ्झरका  ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

१५ भहाब्माङ्झधको सभमभा फाङ्जहयफाि आउने भाङ्झनसहरूराइय याख्न होङ्ञल्डङ् सेन्िय 
तथा क्र्ायेङ्ञन्िनको प्रर्न्ध गने 

आर्श्मक
ता 
अनङ्टसाय 

 गाउॉऩाङ्झरका आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

फन्दोफस्ती ङ्जर्षमगत ऺते्र 

१६ गाउॉऩाङ्झरकाभा फनाइएका आऩककारीन आश्मस्थरहरु भहाभायीको सभमभा 
क्र्येन्िीन तथा आइसोरेसन केन्रको रुऩभा सॊचारन गनय सङ्जकने गयी तमाय 

आर्श्मक
ता 

गाउॉऩाङ्झरका आर्श्मकता 
अनङ्टसाय 

अस्थामी आश्मस्थर तथा 
फन्दोर्स्ती ऺेत्र  
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क्र.सॊ. ऩूर्यतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्र्म/सहमोग 

गनय सहमोग गने  अनङ्टसाय ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा 

१७ भहाभायीको सभमभा सार्यजङ्झनक मातामात सञ्चारन सम्फन्धी प्रोिोकर तमाय 
गने 

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ मातामात कम्ऩनी तथा 
व्मर्सामी सङ्झभत 

१८ भहाभायीको सभमभा आङ्झथयक ऺेत्र तथा फजाय सञ्चारन सम्फङ्ञन्ध प्रोिोकर 
तमाय गने  

तककार  गाउॉऩाङ्झरका १ उद्योग र्ाङ्ञणर्जम सॊघ 

१९  गाउॉऩाङ्झरका  यहका स्र्ास््म सॊस्थाभा सऩयदॊश उऩचायको प्रर्न्ध गने  २०७९ 
असोज 

 सफै र्डाभा ५ स्र्ास््म सॊस्थाहरु 

२० स्र्ास््म सॊकि तथा भहाभायी ङ्झनमन्त्रण य व्मर्स्थाऩन सम्फङ्ञन्ध स्र्स््मकभॉ 
सङ्टयऺाकभॉ य र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरीराइय ताङ्झरभ ङ्छदन े

२०७९ 
असोज 

सफै र्डाभा ५ स्र्ास््म सॊस्थाहरु 

 

४.२ स्र्ास््म सॊकि प्रङ्झतकामय कामयमोजना 
सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्िा 

१  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको सफै र्ा कङ्ट नै र्डाभा तीब्र गङ्झतभा भहाभायी पैङ्झरएभा र्ा अन्म स्र्स््म सॊकिको 
अर्स्था आएभा स्र्ास््म सेर्ा ऐन २०७५ फभोङ्ञजभ स्र्ास््म सॊकिग्रस्त ऺेत्र घोषणा गने  

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम 

२ सॊकिग्रस्त ऺेत्रभा तककार प्रङ्झतकामयको राङ्झग र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी (Rappid Response Team - RRT) 

ऩङ्चयचारन गने 
खोज उिाय ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

३ स्र्ास््म सॊकिग्रस्त ऺेत्र घोषणा गङ्चयएको ऺेत्र एर्भ ्अर्ङ्झधभा स्र्ास््म सम्फन्धी प्रोिोकर ऩूणय रुऩभा 
ऩारना गने / गयाउने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

४ उच्च सॊक्राभक भहाभायी पैङ्झरएको अर्स्थाभा  गाउॉऩाङ्झरकाको प्ररे्श गने नाकाहरुभा कडाई गयी 
ङ्ञस्क्रङ्झनड य क्र्ायेङ्ञन्िनको व्मर्स्था गने  

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

 

५ सॊक्रङ्झभतको कन्ट्रमाक टे्रङ्झसङ् ऩयीऺण गयी आइसोरेसन य उऩचायको प्रर्न्ध गने स्र्ास््म सॊस्थाहरु  

६ अस्ऩतार तथा स्र्स््म सॊस्थाहरू ङ्झनमङ्झभत ङ्झनसॊक्रङ्झभत गने स्र्ास््म सॊस्थाहरु 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्र्म/सहमोग 

२४ घण्िा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

७ सार्यजङ्झनक िाउॉहरुभा IEC (Information Education and Communication) का  भाध्मभहरु जस्तै; ऩोस्िय 
ऩम्प्रेल्ि, सार्यजङ्झनक सूचना भापय त  भहाभायीको कायक, सने तङ्चयका  य योकथाभका फायेभा  सभङ्टदामराइय 
सचेत गयाउने 

सॊचाय भाध्मभ 

८ भहाभायीजन्म ङ्जर्ऩद्को राङ्झग साभान्म ङ्जर्याभी य सॊङ्जक्रतहरुको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट एम्फङ्टरेन्सको प्रर्न्ध गने  स्र्ास््म सॊस्थाहरु, एभफङ्टरेन्स 
सॊचारक 

९ स्र्ास््म सॊकिको सभमभा ऩूणय रुऩभा सङ्टयऺा उऩाम सङ्जहत ङ्झनमङ्झभत स्र्स््म सेर्ा सॊचारन गने  स्र्ास््म शाखा, स्र्ास््म सॊस्थाहरु 
१० अन्म ङ्जर्ऩद्को कायणफाि पैङ्झरनसक्ने भहाभायी ङ्झनन्त्रणको राङ्झग तमायी यहने  अन्म ऺते्रहरु 

७ 

ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ एक हप्ताको अर्स्था ङ्जर्श्लषेण गयी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको आधायभा एक भङ्जहनाको राङ्झग कमयमोजना तमाय गने ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा ङ्जर्षमगत ऺेत्र 

१२ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण कामयराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने अन्म ऺते्र 

१३ जनस्र्ास््म सेर्ा  (ऩोषण, खोऩ, सङ्टयङ्ञऺत भातरकर्, फार स्र्ास््म, ऩङ्चयर्ाय ङ्झनमोजन) सङ्टयङ्ञऺत तयीकारे 
ङ्झनमङ्झभत सॊचारन गने प्रर्न्ध ङ्झभराउन े

स्र्ास््म सॊस्थाहरू 

१४ स्र्ास््म सॊकि ङ्झनमन्त्रण तथा सङ्टयऺा सम्फन्धी सन्देशभूरक साभग्रीहरू ङ्झनङ्झभत प्रसायण गने  सञ्चाय भाध्मभ 

१५ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनमङ्झभत भूल्माङ्कन गयी स्र्ास््म सॊकिराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने र्ा हिाउन ेकङ्ट याको ङ्झनणयम गने  ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 

 



 

                                                                                            

ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच : कामायन्र्मन अनङ्टगभन तथा ङ्झसकाइय मोजना 
 

५.१ ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको कामायन्र्मन  यणनीङ्झत 

१. मस स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको कामायन्र्मनका राङ्झग ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन ऐन २०७४, ङ्झनमभार्री २०७६ तथा स्र्ास््म सेर्ा ऐन २०७५ य मस मोजनाभा 
प्रर्न्ध बए फभोङ्ञजभका आर्श्मक सॊस्थागत सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ ।  

२.  गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आङ्झथयक र्षयको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन ङ्ञशषयकको फजेिफाि प्राथङ्झभकताका आधायभा 
कामायन्र्मनको शङ्टरूर्ात गङ्चयनेछ । क्रभश: आगाभी र्षयको र्ाङ्जषयक कामयक्रभभा मस मोजनाको कामायन्र्मनको राङ्झग 
आर्श्मक श्ोत व्मर्स्थाऩन गङ्चयनेछ । 

३. ङ्जर्कास साझेदाय सॊस्थाहरू (ङ्जिऩऺीम, फहङ्टऩऺीम, सॊमङ्टि याष्डसॊघ अन्तगयतका ङ्झनकामहरू य येडक्रस अङ्झबमान) 
फाि प्राप्त हङ्टने सहामताराइय मस मोजनाको कामायन्र्मनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

४. ङ्झनजी तथा व्मार्साङ्जमक ऺेत्रको व्मर्साङ्जमक साभाङ्ञजक उियदाङ्जमकर् य अन्म ऩहर भापय त ङ्झनजी ऺेत्रको 
सहबाङ्झगता य सहामता ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायीको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

५.  गाउॉऩाङ्झरका  यहेका साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थासॉग बएको बौङ्झतक, साभाङ्ञजक, आङ्झथयक तथा भानर्ीम 
श्ोतराइय मस मोजनाको कामयन्र्मनको राङ्झग एङ्जककर त रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे ।  

६. मस ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनारे ङ्झनङ्छदयष्ट गयेका ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण य ऩूर्यतमायीका 
गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरूराइय  गाउॉऩाङ्झरकारे सञ्चारन गने ऩाङ्झरका मोजना, ङ्जर्षमगत मोजना तथा कामयक्रभहरूसॉग सभामोजन 
तथा एङ्जककयण गयी कामायन्र्मन गङ्चयनेछ ।   

७. मस मोजनाको कामायन्र्मनको अर्स्था अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरका  उऩ प्रभङ्टखको 
सॊमोजककर्भा एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ । उि अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतरे्दन प्रस्तङ्टत गनेछ ।  

८.  गाउॉऩाङ्झरकाको रे्र्साइिभा ङ्जर्ऩद् ऩोियर तमाय गयी स्र्ास््म सॊकि एर्भ ्ङ्जर्ऩदफाि बएको ऺङ्झत तथा ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी बएका गङ्झतङ्जर्ङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत अद्यार्ङ्झधक गङ्चयनेछ । 

९. ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतरे र्षयबङ्चयको ङ्जर्ऩद्को अर्स्था य गङ्झतङ्जर्ङ्झधराइय सभेिेय ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् 
प्रङ्झतरे्दन साभान्म अर्स्थाभा र्ाङ्जषयक रूऩभा प्रकाशन गनेछ बन ेकङ्ट नै िूरो ङ्जर्ऩद्को अर्स्था आएभा आर्श्मकता 
अनङ्टसाय प्रङ्झतरे्दनहरू प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ ।  

१०. मस मोजनाको कामयन्र्मनफाि प्राप्त ङ्झसकाइय तथा तककारीन आर्श्मकताका आधायभा मस स्र्ास््म सॊकि 
एर्भ ्ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाराइय र्ाङ्जषयक रूऩभा अद्यार्ङ्झधक गदै रङ्झगनेछ । 
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५.२ स्रोत साधनको व्मर्स्थाऩन 

ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि प्रङ्झतकामयका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा भौर्जदात श्ोत साधनको ङ्जर्र्यण अनङ्टसूची ४ भा 
याङ्ञखएको छ मसको अङ्झतङ्चयि ङ्झनम्न अनङ्टसाय स्रोत साधन उऩकयणको आर्श्मकता आॉकरन गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका १३: स्रोत साधन तथा उऩकयण आर्श्मकता रेखाजोखा 

 

ङ्जर्षमऺते्र 

 

स्रोत, साधन/उऩकयण/जनशङ्ञि सङ््मा 
र्ा 

ऩङ्चयभाण 

बण्डायणस्थर/यहेको 
स्थान 

थऩ 
सङ््मा र्ा 
ऩङ्चयभाण 

अनङ्टभाङ्झनत 
यकभ (रु 
हजायभा) 

सभग्र व्मर्स्थाऩन/ 

सूचना खोज तथा उिाय 

दभकर (आर्श्मक औजाय 
सेि सङ्जहत)  

०  १  

एक्साबेिय (जेङ्झसङ्जर्) १ गाउॉऩारीका ०  

राईप र्जमाकेि २ गाउॉऩारीका १० ५०००० 

क्राइङ्ञम्र्ङ डोयी २ गाउॉऩारीका   

सेङ्ञफ्ि हेल्भेि २ गाउॉऩारीका १० ३००० 

यर्य फोि ०  १ ३००००० 

स्टे्रचय २ गाउॉऩारीका   

भेगा ह्याण्ड भाइक १ गाउॉऩारीका ५ २५००० 

ईभजेन्सी िचय राईि   ०  १० २००० 

आगो ङ्झनबाउने मन्त्र १ गाउॉऩारीका ५ २०००० 

साईयन ०  १ ३००० 

यर्यको ऩञ्जा ४ गाउॉऩारीका १०० ५००० 

थ्रो व्माग ०  १ ५००० 

प्राथङ्झभक उऩचाय ङ्जकि ०  १० २००० 

खाद्याङ्ङ तथा कर ङ्जष ङ्जकिनाशक ङ्जर्षादी ०    

चाभर ०  ५० फोया १००००० 

नङ्टन, तेर प्माकेि ०   १००००० 

पाष्टपङ्ट ड प्माकेि ०  ५० ४०००० 

दार ०  २५ फोया ५०००० 

स्र्ास््म तथा ऩोषण स्मानीियी प्माड ०  १०० ङ्जऩस ५००० 

इभेयजेन्सी ङ्जकि ०  ५ सेि २०००० 
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ह्याण्डर्ास तथा साफङ्टन १० स्र्ास््म साखा  १०० १०००० 

ङ्जऩङ्जऩई सेि/गाउन २०० स्र्ास््म साखा   

सङ्ञजयकर ग्रोफ १०० स्र्ास््म साखा   

स्मानीिाईजय १० स्र्ास््म साखा   

क्रोङ्चयन ऩाउडय १० स्र्ास््म साखा   

भेङ्झडङ्झसन  स्र्ास््म साखा   

आय.एर. र्ोिर १०० स्र्ास््म साखा   

प्राथङ्झभक उऩचाय फाकस/ङ्जकि ५ स्र्ास््म साखा   

खानेऩानी, सयसयपाई 
तथा स्र्स्थता प्रर्ियन 

ङ्जऩमङ्टष ०  १०० ङ्जऩस  १००० 

एक्र्ाट्याफ ०    

ङ्जऩ.ए.बाइर ०    

ऩानी जाॉच्ने ङ्जकि ०  १०  ५००० 

ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जिङ्स ०    

अस्थाई शौचारमसेि ०  १०  २५००००० 

सयसपाइ ङ्जकि/सेि ०  १००० १०००० 

आऩककाङ्झरन आश्म 
तथा गैय खाद्य साभग्री 
क्र्ायेण्िाइन 
व्मर्स्थाऩन 

ईन्धनफाि चल्ने आया/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

०    

खन्ती (सव्र्र) ०    

गैंङ्झत य रे्ल्चा सेि ०  ५ १०००० 

एमय ङ्झरफ्ि ब्माग ०    

ङ्झत्रऩार/िेन्ि ०  २० ३०००० 

बाॉडाकङ्टॉ डा सेि ०  २० १००००० 

जस्ताऩाता ०    
जनशङ्ञि  

(खोज उिायककी तथा 
स्र्ास््मकभॉ) 

ऩाङ्झरका र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी  ०  १ १०००० 

र्डा, सभङ्टदाम र्ा स्र्ास््म 
सॊस्था स्तयीम र ङ्टत प्रङ्झतकामय 
िोरी 

०  ५ ५०००० 

स्र्ास््मकङ्झभयहरू ३१    

ऩाङ्झरका प्रहयी ९    
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५.३ ऺभता ङ्जर्कास यणनीङ्झत य मोजना  

ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको प्रबार्कायी कामायन्र्मन गनयका राङ्झग दऺ स्रोत 
व्मङ्ञि तथा सॊस्थाहरूको सहमोगभा  गाउॉऩाङ्झरका तथा ङ्जर्षमगत ऺेत्रको ऺभता ङ्जर्कासका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभका ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ: 

ताङ्झरका १४: ऺभता ङ्जर्कास मोजना 

 

क्र.सॊ. ऺभता ङ्जर्कास ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्ञजम्भेर्ायी सभम ताङ्झरका 
१    
२    
३    
४    
५    

 

५.४ अन्म ङ्झनकामसॉगको सभन्र्म य सहकामय 
१.  ऩाङ्झरकाङ्झरकारे ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा प्रङ्झतकामयको राङ्झग प्रभङ्टख रूऩभा  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र य फाह्य गयी 
दङ्टइय प्रकायको सभन्र्म गनङ्टय ऩदयछ ।  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र ऩङ्झन  गाउॉऩाङ्झरकाको भातहतका ङ्झनकाम र्ा सङ्झभङ्झतफीच य 
अन्म सयकायी, गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी सॊस्थाहरूफीच सभन्र्म य सहकामय गनङ्टयऩने हङ्टन्छ । फाह्य 
सभन्र्मभा ङ्ञजल्रा, प्रदेश य सॊघीम तहका सयकायी ङ्झनकामहरूसॉग य अन्म गैय सयकायी तथा सहमोगी ङ्झनकाम तथा 
सॊस्थाहरूसॉगको सभन्र्म ऩदयछ ।  

२.  ङ्जर्षमगत ऺेत्रको अर्धायणा अनङ्टसाय  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सम्ऩूणय ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामयसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्था तथा ङ्झनकामहरू सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमगत ऺते्रको सदस्म यहन्छन य उि सॊस्था तथा 
ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्र्म य सहकामयको ङ्ञजम्भेर्ायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमगत ऺेत्रको नतेरकर् गने ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झत य 
मसका सॊमोजक सम्फङ्ञन्धत शाखाको हङ्टनछे । 

३.  ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा सॊघीम तहका ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्र्म, सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्र्म तथा  
गाउॉऩाङ्झरकाका फाङ्जहयका सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरु य सहमोगी ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्र्मको ङ्ञजम्भेर्ायी 
ऩाङ्झरका प्रभङ्टखको हङ्टनेछ । 

४.  ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामयको राङ्झग सम्ऩूणय सयकायी, गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी ऺते्रको स्रोत 
ऩङ्चयचारन ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाअनङ्टरूऩ  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय एकिाय नीङ्झत 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सॊस्थागत सभन्र्म य सहकामयको ढाॉचा ङ्झनम्न ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनछे । 

नेऩार प्रहयी ०    

शसस्त्र प्रहयी ०    



 

  48 

 

 

 

 

 

५.५  अनङ्टगभन, भूल्माङ् कन तथा ङ्झसकाई मोजना 
५.५.१ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत 

स्र्ास््म सॊकि एर्भ ् ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना कामायन्र्मनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग  
गाउॉऩाङ्झरकाको उऩ प्रभङ्टखको सॊमोजककर्भा देहाम फभोङ्ञजभका सदस्महरू यहेको एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
साभान्म अर्स्थाभा मस अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ऩूर्यतमायी मोजनाको कामायन्र्मनको र्ाङ्जषयक रुऩभा अनङ्टगभन गयी 
ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतराइय प्रङ्झतरे्दन फङ्टझाउनछे । कङ्ट नै खास ङ्जर्ऩद् एर्भ ्स्र्ास््म सॊकिको अर्स्थाभा 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सभङ्जष्टगत य ङ्जर्षम ऺेत्रगत प्रङ्झतकामय य ऩूर्यतमायीको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जर्षमगत ऺेत्रराइय 
ऩरष्ठऩोषण गनेछ । ऩाङ्झरका ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको भनोनमन 
गनेछ । मस अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको सदस्मभा भनोनमन गदाय याङ्जष्डम याजनीङ्झतक दरका ऩाङ्झरका 
सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख नै  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩदाङ्झधकायी यहेको खण्डभा अको व्मङ्ञिराई प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा भनोनमन गनङ्टय 
ऩनेछ । मसैगयी र्डाध्मऺहरूभध्मेफाि भनोनमन गदाय कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जर्षमगत ऺेत्रको सॊमोजक नयहेका 
र्डाध्मऺभध्मेफाि भनोनमन गनङ्टय ऩनेछ । 

ताङ्झरका १५: अनङ्टगभन तथा भूल्मङ्कन सङ्झभङ्झत 

क्र.सॊ. बङू्झभका सॊस्था ऩद 

१ सॊमोजक  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  उऩ प्रभङ्टख 
२ सदस्म  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  सॊमोजक - ङ्जर्धामन सङ्झभङ्झत  
३ सदस्म  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  सॊमोजक - सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 
४ सदस्म  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  सॊमोजक - आङ्झथयक सङ्झभङ्झत 
५ सदस्म याङ्जष्डम याजनीङ्झतक दरका ऩाङ्झरका प्रभङ्टखहरु 



 

  49 

 

सङ्झभङ्झत 
६ सदस्म सङ्झभङ्झतरे तोकेका तीन जना   र्डाध्मऺहरु 
७ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरका आन्तङ्चयक रेखा प्रभङ्टख 

 

५.५.२ रक्ष्म य सूचकहरू 

मस  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩदफाि हङ्टने ऺङ्झत तथा नोक्सानी घिाउने प्रबाङ्जर्तहरुराई उङ्ञचत भानर्ीम सहामता सभमभै 
उऩरब्ध गयाउने तथा ङ्जर्ऩद् एर्भ ् स्र्ास््म सॊकि प्रङ्झतकामय प्रबार्कायी फनाउने य प्रबार्कायी प्रङ्झतकामयको राङ्झग 
सभङ्जष्टगत तथा ङ्जर्षमगत ऺेत्रको ऩूर्यतमायी सङ्टदृढ गने मस कामयमोजनाको उद्देश्म यहेकोरे मस मोजनाको 
कामायन्र्मनफाि उऩमङ्टि उद्दशे्म प्राङ्झप्तभा प्रगङ्झत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग सभङ्जष्टगत य ङ्जर्षम ऺेत्रगत तथा 
ऩूर्यतमायी य प्रङ्झतकामयका देहाम फभोङ्ञजभका सूचकहरू ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ: 
 

क्र.सॊ. सूचकहरु (ऩूर्यतमायीका राङ्झग) कैङ्जपमत 

१. साभान्म ऩूर्यतमायी 
१ ऩाङ्झरका आऩककारीन कामयसञ्चारन केन्र सञ्चारन बएको  
२ खोज उिाय तथा याहत साभग्रीको बण्डायण भौर्जदात यहेको  
३ र्डाभा साभङ्टदाङ्जमक प्रथभ उिायकहरू तमाय बएको  
४ ङ्जर्ऩद् सम्फन्धी ङ्जर्र्यण  गाउॉऩाङ्झरकाको रे्बसाइिभा अऩडेि गने रे्ब ऩोियर सञ्चारन 

बएको 
 

५ ङ्जर्ऩद् ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना र्ाङ्जषयक रूऩभा अद्यर्ङ्झधक बएको  
२. सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र 
६ खोज उिाय  तथा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्री ऩमायप्त यहेको  
७ र्डा तहभा खोज उिाय कामयदर गिन बएको  
८ ताङ्झरभ ङ्छदई र्डा तथा सभङ्टदाम तहभा प्रथभ उिायकताय तमाय बएको  

३. प्राथङ्झभक उऩचाय स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र  
९ प्रकमेक र्डाभा ताङ्झरभ प्राप्त प्राथङ्झभक उऩचाय िोरी तमाय बएको  
१० सफै स्र्ास््म सॊस्थाभा आऩककाङ्झरन औषङ्झधको फपय स्िक याङ्ञखएको    
११ सफै स्र्ास््म सॊस्थाहरूको आऩककारीन मोजना तमाय बएको  
४.  अस्थामी आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
१२ कङ्ञम्तभा ५०० घय ऩङ्चयर्ायराइय ऩ ङ्टग्ने न्मूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टसायको आर्श्मक गैय खाद्य 

साभग्रीहरूको बण्डायण गयीएको 
 

१३ आऩककारीन सभमभा खाद्याङ्ङ आऩूङ्झतयको राङ्झग आऩूङ्झतयकतायसॉग स्ट्यण्डफाइय सम्झौता 
बएको 

 

१४ प्रकमेक र्डाभा अस्थामी आश्मस्थरको स्थान ऩङ्जहचान गङ्चयएको   
१५ अस्थामी आश्मस्थरको राङ्झग बर्न ङ्झनभायण बएको र्ा आश्मस्थर ङ्झनभायणका 

सभग्रीहरूको फन्दोफस्त बएको 
 

१६ आऩककारीन प्रमोजनका राङ्झग मातामात सॊचाय तथा फन्दोफस्तीका साभाग्रीहरूको 
व्मर्स्था बएको 
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क्र.सॊ. सूचकहरु (ऩूर्यतमायीका राङ्झग) कैङ्जपमत 

५. खानऩेानी सयसपाइय तथा स्र्स्छता प्रर्धयन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
१७ आऩककारीन सयसपाइय य स्र्च्छता सम्फन्धी साभग्रीहरूको बण्डायण गङ्चयएको  
१८ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आऩककारीन आश्मस्थरभा खानेऩानी आऩूङ्झतयको स्रोत य भाध्मभ 

तमाय गङ्चयएको 
 

१९ सयसपाइ य स्र्च्छता सम्फन्धी सूचना तथा सञ्चाय साभग्रीहरू तमाय बइय प्रसायण 
गङ्चयएको 

 

६. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 
२० ङ्ञशऺा ऺेत्रको ङ्झसकाइय ङ्झनयन्तयता मोजना तमाय बएको  
२१ ङ्जर्द्यारम सङ्टयऺा सम्फन्धी व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत य प्रअराइय अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको  
२२ सफै ङ्जर्द्यारमभा ङ्जर्द्यारम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत य कामयदर गिन बएको  
२३ ङ्जर्द्यारम य  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्झनमङ्झभत कर ङ्झतभ घिना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास बएको  
७. ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
२४  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा िोरी तमाय बएको  
२५ ऺेत्रगत रेखाजोखा पायभ तमाय बएको  
२६ ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा िोरीराइय ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइएको  
२७ ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रको ङ्जर्ऩद् सूचना सॊकरन व्मर्स्थाऩन य 

प्रसायण प्रङ्जक्रमा तम बएको 
 

८. जीङ्जर्कोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
 २८ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आश्मस्थरभा सडक, खानेऩानी तथा सयसपाइय ऩूर्ायधाय तमाय बएको  
२९ प्रकमेक र्डाभा आऩककाङ्झरन प्रमोजनको राङ्झग हेङ्झरप्माड ङ्झनभायण बएको  
३० ऩूर्ायधायहरू ङ्जर्ऩद् जोङ्ञखभफाि सङ्टयङ्ञऺत फनाइएको  
९. स्र्स््म सॊकि ऩूर्य तमायी 
३१  गाउॉऩाङ्झरकाको य सफै र्डाभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी (RRT) गिन बएको   
२३ ऩाङ्झरकाका सफै स्र्ास््म सॊस्थाको आऩककारीन मोजना फनेको  
३३  गाउॉऩाङ्झरकाको स्र्ास््म सॊकिको सभमको राङ्झग सफै ऺेत्रको स्र्ास््म प्रोिोकर 

फनेको 
 

३४ आऩककारीन सभमको राङ्झग औषङ्झधको फपय स्िक याङ्ञखएको  
३५ स्र्ास््मकभॉ तथा र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरीराइय स्र्ास््म सॊकि व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ 

ङ्छदइएको  
 

 
 
 

क्र.सॊ. सूचकहरु (प्रङ्झतकामयका राङ्झग) कैङ्जपमत 

१. सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र 
१ ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामयभा सफै ङ्जर्षमऺेत्र तथा सयोकायर्ाराहरुसॉग सभन्र्म बएको  
२ तककार प्रबार्कायी रुऩभा खोज उिाय कामय सॊचारन बएको  
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क्र.सॊ. सूचकहरु (प्रङ्झतकामयका राङ्झग) कैङ्जपमत 

३ खोज उिाय िोरीको ऩङ्चयचारन बएको   
४ ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामय  गाउॉऩाङ्झरकाको नेतरकर्भा एकिाय नीङ्झत फभोङ्ञजभ सॊचारन बएको  

२. प्राथङ्झभक उऩचाय स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र  
५ आऩककारीन सभमभा प्राथङ्झभक उऩचाय सेर्ा प्राप्त बएको  
६ आर्श्मकता अनङ्टसाय ऩोषणमङ्टि खानेकङ्ट या उऩरब्ध बएको   
७ स्र्ास््म तथा ऩोषण ऺेत्रको ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टङ्झनयभायण मोजना तमाय बएको  

३.  अस्थामी आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
८ ङ्जर्ऩद्बाि ङ्जर्स्थाङ्जऩत ऩङ्चयर्ायराइय अस्थामी आश्मस्थर उऩरब्ध बएको  
९ प्रबाङ्जर्त ऩङ्चयर्ायराइय भाऩदण्ड अनङ्टसाय खाद्य साभग्री तककार उऩरब्ध बएको  
१० प्रबाङ्जर्त ऩङ्चयर्ायराइय भाऩदण्ड अनङ्टसाय गैय खाद्य खाद्य साभग्री उऩरब्ध बएको  
४. खानऩेानी सयसपाइय तथा स्र्स्थता प्रर्ियन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
११ प्रबाङ्जर्त सभङ्टदामराई भाऩदण्ड अनङ्टसाय खानेऩानी उऩरब्ध बएको  
१२ प्रबाङ्जर्त सभङ्टदाम तथा आश्मस्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइयको प्रर्न्ध बएको  
५. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 
१३ आऩककारीन अर्स्थाभा नागङ्चयकहरुको सॊयऺण य सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको  
१४ ङ्जर्ऩद्को घिनाको १० ङ्छदन ङ्झबत्रभा ङ्झसकाई ङ्जक्रमाकराऩ सङ्टचारु बएको  
१५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेत्रको ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय बएको  
६. ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
१६ र ङ्टत रेखाजोखा प्रङ्झतरे्दन  (कङ्ट नै ङ्जर्ऩद् ङ्जर्शषे) तमाय बएको  
१७ ऺेत्रगत ङ्जर्स्तरत रेखाजोखा प्रङ्झतरे्दन  (कङ्ट नै ङ्जर्ऩद् ङ्जर्शेष) तमाय बएको  
१८ ऩाङ्झरका आऩककारीन कामय सञ्चारन केन्रभा ङ्जर्ऩद् सम्फन्धी ङ्जर्र्यण ङ्झनमङ्झभत 

अद्यार्ङ्झधक बएको 
 

७. जीङ्जर्कोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत ऺेत्र 
१९ ङ्जर्ऩदफाि ऺङ्झत बएका ऩूर्ायधायको भभयत बएको  
२० प्रबाङ्जर्त ऩङ्चयर्ायरे जीङ्जर्कोऩाजयन सहामता प्राप्त गयेको  
२१ ऺेत्रगत ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय बएको  
८. स्र्स््म सॊकि प्रङ्झतकामय 
२२ तककार र ङ्टत प्रङ्झतकामय िोरी ऩङ्चयचरन बएको  
२३ स्र्ास््म सॊकिको सभमभा स्र्ास््म प्रोिोकर कामायन्र्मन बएको   
२४ ङ्जर्ऩद् तथा स्र्ास््म सॊकिको सभमभा स्र्ास््म सेर्ा ङ्झनमङ्झभत सॊचारन बएको   
२५ स्र्ास््म सॊकि ङ्झनमन्त्रण / व्मर्स्थाऩन बएको  
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अनङ्टसूची -१ : स्थानीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्जर्द्यभान ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्जर्र्यण  
 

क्र.सॊ. नाभ  ऩद आर्ि ङ्झनकाम/कामायरम/सॊस्था सम्ऩकय  नम्फय 

१ दान फहादङ्टय र्ङ्टढा  अध्मऺ प्रभङ्टख -  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  ९८६६९७३०६५ 

२ शाङ्ञन्त कङ्ट भायी भल्र 
बण्डायी  

उऩाध्मऺ उऩ प्रभङ्टख -  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका  ९८४८०३२३४३ 

३ अजङ्टयन कङ्ट भाय भहताया सदस्म  र्डा अध्मऺ-१ ९८४८३८३६१८ 

४ ङ्छदऩ र्हादङ्टय एडी  सदस्म  र्डा अध्मऺ-२ ९८४८३९३३३० 

५ इन्र र्ङ्टढा  सदस्म  र्डा अध्मऺ-३ ९८६२७१७२७९ 

६ ङ्जिका दि न्मूऩान े सदस्म  र्डा अध्मऺ-४ ९८६८३८५५०४ 

७ कभर र्हादङ्टय भहत  सदस्म  र्डा अध्मऺ-५ ९७४२९७७२४७ 

८ देउयाभ नेऩारी  सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८६८३०७१६४ 

९ जनक थकारी सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८५८७८०९९९ 

१० फास्भती काभी सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८६५२२१२१० 

११ नन्दरुऩा न्मूऩान े सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८४१८१९२३३ 

१२ फसङ्ञन्त र्ङ्टढा  सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८४५७७९९४९ 

१३ गोइरङ्ट काभी सदस्म  कामयऩाङ्झरका सदस्म  

१४ अम्भय याज ङ्झगयी सदस्म सङ्ञचफ  कामयऩाङ्झरका सदस्म ९८५८३६६८०० 

 

 

अनङ्टसूची -२ : ङ्जर्षमगत ऺते्रको ङ्जर्र्यण 

१.  सभन्र्म, खोज तथा उिाय ङ्जर्षमगत ऺते्र  

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरकाको  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख दान फहादङ्टय र्ङ्टढा  ९८६६९७३०६५ 
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२ सह - सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरकाको  गाउॉऩाङ्झरकाको उऩ प्रभङ्टख शाङ्ञन्त कङ्ट भायी भल्र बण्डायी  ९८४८०३२३४३ 
३ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊमोजक सफै ङ्जर्षमगत ऺेत्र   
४ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको सूचना अङ्झधकर त प्रभे र्हादय शाङ्जह  
५ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जर्ऩद् सम्ऩकय  व्मङ्ञि अम्भय याज ङ्झगयी ९८५८३६६८०० 
६ सदस्म इराका प्रसाशन कामायरम  प्रभङ्टख   
७ सदस्म सशस्त्र प्रहयी फर प्रभङ्टख   
८ सदस्म नेऩार प्रहयी  प्रभङ्टख   
९ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइिी सबाऩङ्झत (स्थानीम उऩ शाखा)   
१० सदस्म उद्योग फाङ्ञणर्जम सॊघ अध्मऺ   
११ सदस्म नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ प्रङ्झतङ्झनङ्झध गोल्डेन फङ्टढा   
१२ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशसकीम अङ्झधकर त भदन देर्कोिा   
२.  प्राथङ्झभक उऩचाय, स्र्ास््म तथा ऩोषण ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत इन्र र्ा फङ्टढा  ९८६२७१७२७९ 
२ सदस्म अस्ऩतार  (ऩाङ्झरकाभा बएका सफै) प्रभङ्टख   
३ सदस्म स्र्स््म चौकी (ऩाङ्झरकाभा बएका 

सफै) 

प्रभङ्टख गभ र्ा योकामा-१, कारी न्मूऩाने-
४, ऺेत्र र्ा खत्री-५, खेभ ङ्ञशहॊ 
किामत-२,  कर ष्णकन्म ङ्झगयी-३ 
 

९८४८३१३३०६ 

९८४८३००१०२ 

९८४८३१८९३९ 

९८४८३०५४१८ 

९८४७६३८६८५ 

४ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइिी प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
५ सदस्म स्र्ास््म ऺेत्रभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध अभय याज साकी (SSBH) ९८४००१९२३१ 
६ सदस्म ऩोषण ऺेत्रभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩार्यती बण्डायी (MDI Nepal) ९८६४७९६८१० 
७ सदस्म एम्फङ्टरेन्स सेर्ा सॊचारन गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
८ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - स्र्ास््म शाखा  फरयाभ नेऩारी  ९८५८०२३२८२ 
३.  अस्थामी आश्मस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री य याहत व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 
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४.  खानऩेानी सयसपाइय तथा स्र्स्छता प्रर्धयन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ  सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊमोजक – साभाङ्ञजक ङ्जर्कास 

सङ्झभङ्झत 

इन्र र्ा फङ्टढा  ९८६२७१७२७९ 

२ सदस्म साना शहयी खानेऩानी कामायरम प्रभङ्टख   
३ सदस्म स्थानीम खानेऩानी तथा सयसपाइय 

सङ्झभङ्झत 

अध्मऺ   

४ सदस्म खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेत्रभा काभ 
गने सॊस्था 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध   

५ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - खानेऩानी तथा सयसपाइय 
शाखा 

फयभ ङ्झगयी ९८४९१६५४६९ 

 

५.  सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद  नाभ सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊमोजक - र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् 

व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत 

गोइरङ्ट काभी  

२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राङ्जर्ङ्झधक शाखा प्रभङ्टख इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्छदऩेन्र बण्डायी ९८४३९५१४९६ 
३ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको कर ङ्जष शाखा प्रभङ्टख अभेश न्मजाने ९८६८०३२०६७ 
४ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩशङ्ट शाखा प्रभङ्टख ङ्ञशफयाज देफकोिा ९८५८३९१२०० 
५ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइिी  प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
६ सदस्म साभङ्टदङ्झभक र्न उऩबोिा भहासॊघ ऩाङ्झरका अध्मऺ   
७ सदस्म उद्योग फाङ्ञणर्जम सॊघ ऩाङ्झरका अध्मऺ   
९ सदस्म मातामात व्मार्सामी सङ्झभङ्झत ऩाङ्झरका अध्मऺ   
१० सदस्म सहकायी सॊघ ऩाङ्झरका अध्मऺ   
११ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - खङ्चयद इकाइय भेङ्झत  प्रशाद जैशी ९८५८३२०८३४ 
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क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ  सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – साभाङ्ञजक ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत इन्र र्ा फङ्टढा  ९८६२७१७२७९ 
२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका सॊयऺण शाखा प्रभङ्टख सङ्टङ्ञस्भता थाऩा  ९८६८३५६२३० 
३ सदस्म ङ्ञशऺक भहासॊघ ऩाङ्झरका अध्मऺ जगङ्टरार प्माकङ्ट येर  
४ सदस्म ङ्जर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत भहासॊघ ऩाङ्झरका अध्मऺ   
५ सदस्म आभा सभूह प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्जहभा कङ्झभ  
६ सदस्म ङ्जकशोयी सभूह प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्टङ्झनता बण्डायी   
७ सदस्म अऩाॊग सॊजार प्रङ्झतङ्झनङ्झध प्रभे याज बण्डायी ९८४८३६२१७२ 
८ सदस्म फार क्रर् सॊजार प्रङ्झतङ्झनङ्झध धन प्रसाद न्मूऩाने   
९ सदस्म दङ्झरत सॊघ प्रङ्झतङ्झनङ्झध रऺभन सङ्टनाय   
१० सदस्म ङ्ञशऺाभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध KIRDARC Nepal  
११ सदस्म सॊयऺणभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध KIRDARC Nepal  
१२ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - ङ्ञशऺा शाखा ङ्ञशहॊभान यार्त  ९८४८१००२८६ 
 

६.  ङ्जर्ऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मर्स्थाऩन ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकय  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – र्ातार्यण तथा ङ्जर्ऩद् व्र्स्थाऩन 

सङ्झभङ्झत 

गोइरङ्ट काभी  

२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका ऩाङ्झरका आऩककाङ्झरन कामय सॊचारन केन्र 
प्रभङ्टख 

अम्भय याज ङ्झगयी  

३ सदस्म   गाउॉऩाङ्झरका अन्म ङ्जर्षमगत ऺेत्रका सफै सदस्म 
सङ्ञचर्हरू 

  

४ सदस्म ङ्जर्ऩद् तथा भानर्ीम सहामताका 
राङ्झग काभ गने सफै सॊस्था 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध KIRDARC Nepal  

५ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइिी प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
६ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको सूचना प्रङ्जर्ङ्झध अङ्झधकर त प्रभे र्हादय शाङ्जह  
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७.  जीङ्जर्कोऩाजयन ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जर्षमगत ऺते्र 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद    
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊमोजक – ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत ङ्छदऩ र्हादङ्टय ऐडी  
२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरकाको सम्फङ्ञन्धत र्डाको र्डाध्मऺ  ङ्जिकादि न्मूऩाने ९८६०८३८५५०४ 
३ सदस्म ङ्झनभायण ब्मार्साङ्जम सॊघ अध्मऺ िॊक ङ्झगयी   
४ सदस्म साभङ्टदाङ्जमक र्न उऩबोिा भहासॊघ  अध्मऺ   
५ सदस्म ऩूनङ्झनयभायणभा काभ गने सॊस्था  प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
६ सदस्म जीङ्जर्कोऩाजयनभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध   
७ सदस्म सङ्ञचर्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - ऩूर्ायधाय ङ्जर्कास शाखा ङ्छदऩेन्र बण्डायी ९८४३९५१४९६ 
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अनङ्टसूची -३ : सयोकायर्ारा ङ्झनकामको ऩङ्जहचान ताङ्झरका 
s ङ्जर्षमगत ऺेत्र ङ्झनकाम र्ा कामायरमको नाभ कामययत प्रदेश/ङ्ञजल्रा/गाउॉ/  

गाउॉऩाङ्झरकाको 
सम्ऩकय  व्मङ्ञिको नाभ य ऩद सम्ऩकय  ङ्जर्र्यण 

(फ्माक्स, पोन, इभेर) 

कैङ्जपमत 

१   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका    गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  इराका प्रहयी कामायरम,  गङ्टङ्छिचौय 
गाउॉऩाङ्झरका 

गङ्टङ्छिचौय  गाउॉऩाङ्झरकाको    

  नेऩार येड्क्क्रस सोसाइिी जङ्टम्रा  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  दॊगा ङ्झनमन्त्रण गण जङ्टम्रा  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  प्रहयी मङ्टङ्ञि ताङ्झरभ भहाङ्जर्द्यारम, जघाय   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  जङ्टम्रा उद्योग फाङ्ञणर्जम सॊघ  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

 कर ङ्जष  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , कर ङ्जष शाखा    गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , ऩशङ्ट ङ्झफकाश 
शाखा   

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

 स्र्ास््म तथा 
ऩोषण 

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , स्र्ास््म शाखा    गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  स्र्ास््म कामायरम जङ्टम्रा  जङ्टम्रा    

  KASH जङ्टम्रा    

   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , फहङऺ्ट ेत्रीम 
ऩोषण मोजना   

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  स्र्ास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारी  जङ्टम्रा     
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s ङ्जर्षमगत ऺेत्र ङ्झनकाम र्ा कामायरमको नाभ कामययत प्रदेश/ङ्ञजल्रा/गाउॉ/  
गाउॉऩाङ्झरकाको 

सम्ऩकय  व्मङ्ञिको नाभ य ऩद सम्ऩकय  ङ्जर्र्यण 

(फ्माक्स, पोन, इभेर) 

कैङ्जपमत 

 खानेऩानी, 
सयसपाई 

 गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , स्र्ास््म शाखा   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  सयसपाई तथा डीङ्झबजन कामायरम, 
जङ्टम्रा 

    

  जङ्टम्रा खानेऩानी तथा सयसपाई 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रा 

    

   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , सङ्टयऺा इकाई   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

  इराका प्रहयी कामायरम गङ्टङ्छिचौय  गाउॉऩाङ्झरका    

  मोजना अनङ्टगभन तथा ऩङ्टफयधाय ङ्झफकाश 
शाखा 

    

   गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका , ङ्ञऺऺा शाखा  गङ्टङ्छिचौय गाउॉऩाङ्झरका     

 

अनङ्टसूची - ४: अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन पायभ 

क्रसॊ प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूर्यतमायी तथा प्रङ्झतकामय 
गङ्झतङ्जर्ङ्झध 

भङ््ट म ङ्ञजम्भेर्ाय ङ्झनकाम 
सङ्झभङ्झत 

कामायन्र्मनको अर्स्था कङ्झभ कभजोयी सङ्टझार् 
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