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बङू्झभका 

सॊघीम रोकताङ्ञरिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्थाको सॊकल्ऩराई आत्भसात गदै ऩङ्चयवङ्झतयत उऩरङ्ञधध य 
सोचराई ङ्जवकासका राङ्झग रुऩारतयण गने मोजना सङ्जहत स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारीको  सहजीकय णभा 
ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि यहेका  स्वास््म सभस्मा य  प्रकोऩहरुको ङ्जवश्लषेण सङ्जहतको सॊकटासङ्ङता य ऺभताको 
ङ्जवश्लषेण गयी मो मोजना तमाय गङ्चयएको छ । मस ङ्जवश्लषेणरे आगाभी ङ्छदनभा  स्वास््म सभस्मा, ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी 
तथा व्मवस्थाऩनको खाका एवॊ कामयङ्छदशा सभेत तम गनेछ । मस ऺेिभा कामययत ङ्जवकास साझेदायहरु , 

सॊघसॊस्थाहरु, ङ्झनङ्ञज ऺेि , सहकायी य  साभङ्टदाङ्जमक ऺेिको सङ्जिम ब ङ्टङ्झभका य गाउॉऩाङ्झरकाको प्रत्मऺ नेततृ्वदामी 
ब ङ्टङ्झभकारे भाि मसको सपर कामायरवमन हङ्टनेछ ।  

सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणरे औ ॊल्माएका ऺेिहरु , ङ्झरएका रक्ष्म य सङ्टझावहरुराई गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्ना 
वाङ्जषयक फजेट य कामयिभ भापय त सम्फोधन गदै रैजाने य बङ्जवष्मभा ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टनसक्ने ङ्जवऩद्का 
घटनाहरुभा कभी हङ्टने य त्मसफाट सभङ्टदामभा ऩनय सक्ने असय रमङ्टनीकयणभा सभेत सघाउ ऩङ्टग्ने कङ्ट याभा ङ्जवश्वास 
ङ्झरइएको छ । ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका मस ङ्जवश्लषेणात्भक रेखाजोखाफाट प्राप्त सङ्टझावहरुराई सपर 
कामायरवमनका राङ्झग हयसम्बव प्रमासयत यहने छ ।  मो  गाउॉऩाङ्झरकाभा कामययत सॊघसॊस्थाहरु सभेत मस 
मोजनाको कामायरवमनका राङ्झगऩनङ्टय  ऩने  देङ्ञखरछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन , स्वास््म  सॊकट 
व्मवस्थाऩन रगामतका गङ्झतङ्जवङ्झधहरुभा सॊरग्न ब इ कामय गङ्चययहेका सॊस्थाहरु  स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारी  
राई भहत्वऩूणय ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहतको ङ्झसकाई उऩरङ्ञधधका राङ्झग धरमवाद ङ्छददैं आगाभी ङ्छदनहरुभा ऩङ्झन ङ्जवऩद् 
ऩङ्टवयतमायी य व्मवस्थाऩनका ङ्जिमाकराऩहरुको कामायरवमनभा ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा ङ्झनयरतय सहकामय 
हङ्टने अऩेऺा गदयछङ्ट  । अरत्मभा , ङ्जवऩद् ङ्जवकास य सङ्टशासनको  ङ्जवषम बएकोरे ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग व्मवङ्ञस्थत 
स्वास््म सॊकट य ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी व्मवस्थाऩनका कामयहरु हङ्टन जरुयी छ । धरमवाद । 
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खण्ड एक : प्रायङ्ञम्बक 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 
 

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनको भूरबतू उद्देश्म ङ्जवऩद् फाट हङ्टने भतृ्मङ्टदय तथा प्रबाङ्जवत हरुको 
सङ्ख्मा उल्रे्म रूऩभा घटाउनङ्ट , अरम ङ्जवऩद् वा भहाभायीका कायण उत्ऩङ्ङ हङ्टनसक्ने स्वास््म सॊकटको 
योकथाभ एवभ ्व्मवस्थाऩन गयी भानवीम ऺङ्झत रमूनीकयण गनङ्टय , कृङ्जष उद्योग, सडक, सञ्चाय, खानेऩानी एवभ ्
सयसपाइयका सॊयचना तथा स्वास््म य ङ्ञशऺा का ऩूवायधाय एवभ ्सेवाभा ङ्जवऩद्का कायणफाट हङ्टने ऺङ्झत तथा 
नोक्सानी घटाउॉदै ङ्झतनीहरूको उत्थानशीरता फढाएय ङ्जवकासको दीगोऩनाराइय स्थाङ्जमत्व ङ्छदनङ्ट य ङ्जवकास तथा 
ऩूवायधाय ङ्झनभायणभा गङ्चयएको रगानीराइय सङ्टयङ्ञऺत गनङ्टय हो । तीववटै तहका सयकायको अङ्झधकाय  फाॉडपाट 
सम्फरधी सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ऐन , २०७४ को दपा १७ (२) 
तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ङ्झनमभावरी , २०७५ को दपा ८ (१) एवभ ्  स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (२) न तथा  ११ (४) ख (१५) य स्वास््म सेवा ऐन २०७५ 
को दपा ४८ भा प्रवरध गङ्चयए फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फरधभा 
तोङ्जकएको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय एवभ ्  ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन ऐन २०७६ को दपा ५ भा गाउॉ ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ 
कतयव्म य अङ्झधकाय एवभ ् ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्वस्थाऩन याङ्जष्डम नीङ्झत , २०७५  तथा यणनीङ्झतक 
कामयमोजना, २०१८  -२०३० को रक्ष्म य भागयदशयन एवभ ्नीङ्झतगत य कानूनी आधाय य ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी 
तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा भागयदशयन , २०६७ को ऩङ्जहरो सॊशोधन २०७६  रे तम गयेको ङ्जवङ्झध य प्रकृमा 
फभोङ्ञजभ गाउॉको स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामयराइय च ङ्टस्त तथा प्रबावकायी फनाउन य त्मसको रा ङ्झग 
आवश्मक ऩूवयतमायी गनय मस ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय 
मोजना तजङ्टयभा गङ्चयएको छ ।  

१.२ मोजनाको उद्देश्म 
 

ङ्जवऩद्  एवभ ्स्वास््म सॊकटको सभमभा प्रबाङ्जवतहरूको जीवन यऺा सम्ऩङ्ञि तथा जनधनको सङ्टयऺा य सॊयऺण 
गयी भानवीम सॊकटको साभना तथा प्रबावकायी प्रङ्झतकामय गनय स्थानीम स्रोत साधन य प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गदै 
आघातभा ऩयेका व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराइय उङ्ञचत भानवीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय  य प्रकोऩको योकथाभ तथा 
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयणका राङ्झग गाउॉको स्रोत साधन एवभ ्ऺभता वङृ्जद्ध गदै ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ  तथा स्वास््म 
सॊकट व्मवस्थाऩन ऩद्धङ्झत , सॊयचना   य प्रकृमाराइय जवापदेहीऩूणय ढॊगरे ऩङ्चयचारन एवभ ्कामायरवमन गयी 
ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाराइय उत्थानशीर तथा सङ्टयङ्ञऺत गाउॉको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टय मस मोजनाको प्रभङ्टख 
उद्देश्म हो बने मसका ङ्जवङ्ञशष्ट उद्देश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

1= स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् फाट हङ्टने ऺङ्झत तथा नोक्सानी घटाउनङ्ट य प्रबाङ्जवत हङ्टने व्मङ्ञि, ऩङ्चयवाय 
तथा सभङ्टदामराइय उऩमङ्टि भानवीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय । 

2= गाॉउऩाङ्झरकाभा स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा ऩूवयतमायीका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइय 
व्मवङ्ञस्थत य सभरवमात्भक रूऩभा कामायरवमन गनङ्टय । 
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3= स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूवयतमायीका राङ्झग स्थानीम साधन स्रोतको अङ्झधकतभ ्
ऩङ्चयचारन गनङ्टय । 

4= ङ्जवऩद् ऩूवयतमायीराइय प्राथङ्झभकताका साथ कामायरवमन गयी ङ्जवऩद् ऩङ्झछ उद्धाय याहतका राङ्झग हङ्टने खचय 
घटाउनङ्ट । 

5= ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा सॊस्थाहरूसॉगको सभरवम य सहकामयभा गाउॉको स्वास््म सॊकट 
एवभ ्ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय ऩद्धङ्झत, सॊयचना तथा सभग्र ऺभता सङ्टदृढ गनङ्टय । 

6= ङ्जवषमगत ऺेिका आधायभा गाउॉको ङ्जवऩद् रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऺभता फढाउॉदै ऺेिगत तथा 
ङ्झनमङ्झभत ङ्जवकास कामयिभ भापय त स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयणराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदनङ्ट 
।  

1.३ मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जिमा 
ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा 
प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा भागयदशयन, २०६७ को ऩङ्जहरो सॊशोधन, २०७६ रे तम गयेको प्रङ्जकमा फभोङ्ञजभ 
तजङ्टयभा गङ्चयएको हो । मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना फनाउने सरदबयभा २०७८ 
असोजभा  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा छरपर बमो । मस फैठकरे 
स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा 
प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा गने ङ्झनणयम गमोर । 
स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारीरे  
गाउॉऩाङ्झरकाराइय स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् 
ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गनय 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरधध गयाउने सहभङ्झत 
फभोङ्ञजभ  गाउॉऩाङ्झरका य स्वास््मको राङ्झग 
सऺभ प्रणारीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेको मोजना 
भस्मौदा सङ्झभङ्झत ङ्झनभायण बमो । ङ्जवङ्झध, प्रङ्जिमा 
य कामयताङ्झरका तम गयी मोजना तजङ्टयभाको प्रङ्जिमा शङ्टरू गङ्चयमो ।   

गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत का सदस्महरु , वडाध्मऺहरु  य सयोकायवाराहरूफीचभा छरपर गयी  
गाउॉऩाङ्झरकाको सङ\कटासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको गङ्चयमो । मही छरपरफाट ङ्जवषमगत ऺेिको 
ऩङ्जहचान गयी सात वटा ङ्जवषमगत ऺेि ङ्झनधाययण गङ्चयमो । सङ्क टासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणका आधायभा 
ऩूवयतमायी य प्रङ्झतकामयका ङ्जिमाकराऩहरू ङ्झनधाययण गङ्चयमो  । त्मसऩङ्झछ ङ्जवषमगत ऺेि य सॊमङ्टि मोजना तजङ्टयभा 
फैठकहरू सञ्चारन गयी त्मसका आधायभा मोजनाको भस्मौदा तमाय गङ्चयमो । सयकायवाराहरूको फैठक 
आमोजना गयी भस्मौदाभाङ्झथ छरपर य ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरने काभ बमो । प्राप्त ऩषृ्ठऩोषण सभेतराइय सभेटेय 
मोजनाको अङ्ञरतभ भस्मौदा तमाय गङ्चयमो । मस प्रकाय ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ् ङ्जवऩद् 
ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा बएको हो । 

 

 

४.  मोजनाको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमायी 

५.  सयोकायवाराहरूको फैठक य भस्मौदाभाङ्झथ छरपर 

६.  अङ्ञरतभ भस्मौदा तमायी य स्वीकृङ्झत 

१.  प्रायङ्ञम्बक छरपर य ङ्जवषमगत ऺेिको ऩङ्जहचान 

२.   गाउॉको सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा 

३.  मोजना तजङ्टयभा फैठक तथा कामयशारा  

ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जिमा 
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१.४ मोजना तजङ्टयभा एवभ ्कामायरवमनका आधायबतू भारमता 
 

१. गाॉउऩाङ्झरका ऺेिभा गङ्चयने स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण , व्मवस्थाऩन , ऩू वयतमायी, 
प्रङ्झतकामय तथा ऩङ्टनङ्झनयभायणका सफै गङ्झतङ्जवङ्झधहरू गाॉउऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा हङ्टनेछन ्। 

२. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूवयतमायी कामयभा कङ्जहॉ कतै ङ्चयिता हङ्टन नङ्छदन य सरतङ्टङ्झरत कामायरवमनको राङ्झग 
सात वटा ङ्जवषमगत ऺेि (Cluster) को प्रवरध गङ्चयएको छ । मस गाॉउऩाङ्झरका भा कामययत सफै 
सयोकायवारा ङ्झनकामहरू तथा सॊस्थाहरूरे आफ्नो कामयऺ ेि फभोङ्ञजभ  सम्फङ्ञरधत ङ्जवषमगत ऺेिसॉगको 
सभरवमभा प्रङ्झतकामय य ऩूवयतमायीका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा सहमोग गनेछन ्। 

३. ङ्जवऩद् ऩूवयतमायीको काभ , ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामय तथा भानवीम सहामताका राङ्झग गङ्चय ने 
सहमोग एकद्धाय नीङ्झत फभोङ्ञजभ गाॉउऩाङ्झरकाको स्वीकृत भाऩदण्ड य प्रङ्जिमा अनङ्टसाय हङ्टनेछ ।  

४. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय तथा ऩूवयतमायीको काभ ङ्जवषमगत ऺेिको सभरवम तथा गाॉउऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा हङ्टनेछ य 
रेखाजोखा, सूचना व्मावस्थाऩन, श्रोत ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन एङ्जककृत ऩद्धङ्झत अनङ्टरूऩ हङ्टनेछ । 

५. सभङ्टदाम, साभाङ्ञजक सॊस्था तथा सयकायी ङ्झनकामहरूको स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय ऺभता 
ङ्जवकास गयी गाॉउऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺभता सङ्टदृढ गङ्चयनेछ ।  

६. स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद्  जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा प्रङ्झतकामयको काभ स्थानीम सयकायको नेततृ्व तथा 
सभरवम, साभाङ्ञजक तथा नागङ्चयक ऺेिको सहमोग य नीङ्ञज ऺेिसॉगको साझेदायीभा हङ्टनेछ । 

७. स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद्  ऩूवयतमायी य प्रङ्झतकामयका गङ्झतङ्जवङ्झध तथा भानवीम सहामताका कामयहरू 
सङ्टशासनको भारमता अनङ्टरूऩ ऩायदशॉ, सहबाङ्झगताभूरक य सभावेसी हङ्टनेछन ्।  

८. स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद्  ऩूवयतमायी , प्रङ्झतकामय तथा भानवीम सहामताका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू भानवता , 
तटस्थता, ङ्झनष्ऩऺता य स्वतरिता जस्ता भानवीमताका भङ्टरबतू ङ्झसद्धारतभा आधाङ्चयत हङ्टनेछन ्।  

९. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण , ऩूवयतमायी , प्रङ्झतकामय तथा सभग्र ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनभा 
उऩरधध स्थानीम श्रोत तथा जनशङ्ञिको अङ्झधकतभ प्रमोग य ऩङ्चयचारनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१०. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयणका तथा स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनका प्राथङ्झभकता प्राप्त कामयहरूराइय ऺेिगत 
ङ्जवकासका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूसॉग एङ्जककृत गयी ङ्जवकासभा भूर प्रवाहीकयण गदै गाउॉको उत्थानशीरता 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ  
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खण्ड दङ्टई : ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनको अवस्था 
 

२.1  ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम 
 

हङ्टम्रा ङ्ञजल्राको उिय ऩ ङ्टवॉ ऺेिभा ऩने मो ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको ऩ ङ्टवयभा ङ्झतधफत , ऩङ्ञिभभा फझाङ्ग ङ्ञजल्रा , उतयभा 
नाम्खा य दङ्ञऺणभा खाऩ ङ्टयनाथ गाउॉऩाङ्झरका ऩदयछन ्। सभङ्टरर सतह देङ्ञख कङ्चयव २९५० भी. उचाइभा यहेको महाॊको 
हावा ऩानी ठण्डी छ । औषत अङ्झध कतभ  ताऩिभ २९ º सेल्सीमस य रमूनतभ ताऩिभ भाईनस २० º सेल्सीमस य 
औषत वषाय ५५ ङ्झभ.ङ्झर. यहेको छ । मो गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेिपर ७८९.८९ फगय ङ्जकङ्झभ छ । हङ्टम्रा ङ्ञजल्राको 
कङ्ट र ऺेिपर भध्मे १५ प्रङ्झतशत ऺेिपर मस गाऩारे ओगटेको छ । ऩाङ्झरका केरर ङ्झसभकोटफाट टाढाको वडाभा 
ऩ ङ्टग्न सात देङ्ञख आठ कोष ऩैदर ङ्जहड्नङ्ट ऩछय । मो ऩाङ्झरका प्राकृङ्झतक साधन य श्रोतरे सम्ऩङ्ङ छ । मस ऩाङ्झरकाकाको 
प्रभङ्टख नङ्छद हङ्टम्रा कणायरी य दोजाभ  ( चाङरा) कणायरी हङ्टन ्। फरौटे भाटो बएको मस ऩाङ्झरकाभा सल्रो , धङ्टङ्जऩ, 

बोजऩि, उिीस, ङ्जऩऩर आङ्छद फनस्ऩङ्झत ऩाईरछन ्बने खङ्झनज ऩदाथयको ङ्जवस्ततृ अध्ममन य अरवेषण बएको छैन । घय 
ऩारङ्टवा ऩशङ्टभा चौयी, जङ्टभा, गाई घोडा, खच्चड, गदा रगाएतका ऩाईरछ, बने ऩॊऺीहरुभा डाॉपे, कङ्ट वर डाॉपे, , डङ्टकङ्ट य, च्माखङ्टया, 
काङ्झरज,, दङ्टरयब फन चौयी, चौयी, रगाएतका ऩाईने गयेका छन ्।   

हङ्टम्राका अरम ऩाङ्झरका जस्तै कभजोय खाद्य सङ्टयऺाको  अबावफाट मो  गाउॉ ऩाङ्झरका ऩङ्झन अछङ्टतो यहेको 
छैन।ऩाङ्झरकाकाको साभाङ्ञजक , आङ्झथयक, साॊस्कृङ्झतक रगाएत ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेिहरुको ङ्जववयण ऩङ्चयच्छेद–दङ्टईको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ताङ्झरकाहरुभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।   

तर ङ्झसभ य भाङ्झथ कोट बएको कायण धेयै ऩङ्जहरे जङ्टम्राको ङ्झसॊजा ऺेिफाट आएका खस जाङ्झतका भाङ्झनसहरु हारको मस 
ऩाङ्झरका अरतयगत ऩने ङ्झसभकोटभा फस्दै आएको बङे्ङ साभाङ्ञजक भारमता छ ।ङ्झसभकोट, राभा सभङ्टदाम धेयै अगाडी बोट 
याज्म तोमा य ऩायगाङ्झछउफाट आएय ङ्झसभकोट आसऩासभको फायगाॊङभा फस्दै आएको भारमता छ । 

मस ऩाङ्झरकाभा ङ्जहरदङ्ट तथा फौद्ध धभायरम्वीको  ङ्झभङ्ञश्रत फसोफास बएको हङ्टॉदा दङ्टफैका आ–आफ्ना ङ्चयतीङ्चयवाज यही आएका 
छन ्। ङ्जहरदङ्टहरुरे दशै , ङ्झतहाय, भाघे ऩ ङ्टङ्ञणयभा , बङ्टओ, भाघे सिारती , अनरते, फैशाख ऩङ्टङ्ञणयभा , साउने (जनै ) ऩङ्टङ्ञणयभा , चैतरो, 
चोखे, गौया, आदी भारदछन ्बने फौद्ध धभायरम्फीहरुरे सोनाभ  रोसाय , भाने, रासा, देप्कक्मा, ङ्ञजप्ता, यङ्झरङ्ग ऩ ङ्टङ्ञणयभा ( जेठ 
ऩ ङ्टनी)  ङ्जऩतय, आदी चाडऩवयहरु भनाउॉदछन ्।  

खानऩानभा पाऩयको योटी , उवा कोदो , गहङ्टॉको योटी , ङ्ञचनो, कागङ्टनोको चाभरको बात , दार, ङ्झसस्नो, ङ्जढडो, आङ्छद महाॉको 
प्रभङ्टख खाना हो । फौद्ध धभायरम्फी राभाजाङ्झतभा भभ , ( ङ्झडधरीका, चम्फ्मा) थङ्टक्ऩा ( पेरतोक) छ्याङ (जाॉड) खाने चरन 
ऩङ्झन छ । राभा य धाॉभी झाॉिी प्रथा प्रङ्झत अगाध ङ्झफस्वास याख्ने महाॉका फाङ्झसरदाहरुभा ङ्जहरदङ्ट य फौद्ध धभयको ङ्झभङ्ञश्रत 
प्रबाव यहेको छ । 

महाॉका ऩ ङ्टरुषहरुरे प्राम्जसो दौया (पिङ्ट, ङ्ञजगेरा, जागे ) , सङ्टरुवार, ऩाईरट, कोट, टोऩी , फ्खङ्ट, रगाउॉछन ्। भङ्जहराहरुरे 
गङ्टरमू (गावङ्टन) चोरे , ऩटङ्टकी (ऩाउडो) य भजेिो रगाउॉछन ्बने ऩढे रेखेका मङ्टवा ÷मङ्टवतीहरुको आधङ्टङ्झनक बेष ब ङ्टषा जस्तै 
सटय, ऩाइरट, ज्माकेट कङ्ट ताय , सङ्टरुवार रगाउछन ्। राभाहरु फ्खङ्ट ,  ऩौरा, ऩऩाखोको सङ्टरुवार, कोचन फ्ख , दोचा, ऩटङ्टका, 
ङ्झरउ पेरुवा ओढ्ने रगाउने गदयछन ्। महाॉका ङ्जहरदङ्ट तथा फौद्ध भागॉ भङ्जहराहरु आधङ्टङ्झनक तथा ऩयम्ऩयागत चरन 
चल्तीका गयगहनाहरु रगाउने गदयछन ्। गहनाहरुभा ऩोते , कौडाका भारा, चाॉदी भङ्टगा य ङ्झसक्काका भारा पङ्ट री फङ्टराकी , 

च ङ्टयाहरु, श्री फरदी टऩ य औठी रगाउने गदयछन ्। फौद्ध धभय भाङे्ङ भङ्जहराहरु कानभा आरङ्टङ , गारङ्टङ, थाईकोय, ऻारभा, 
काम्खा, ऩङ्टङ्चयतको फ्खङ्ट घाॊटीभा भङ्टगा य हातभा औठी रगाउने गदयछन ्। 

अनेकताभा एकता बने जस्तै महाॉका भाङ्झनसहरुको यहन सहन एवॊ जीवनशैरी गङ्चयफी य ऩछौटेऩनरे गदाय बौङ्झतक रुऩभा 
कस्टकय बएऩङ्झन आऩसी सद्भाव , दङ््ट ख य सङ्टखभा सहमोगी हङ्टने य सहमोगी बावना य सयरता महाॉको यहनसहन य 
जीवनशैरीका ङ्जवशेषता हङ्टन ्। मङ्झत ङ्जवषेशता हङ्टॉदाहङ्टदै ऩङ्झन कङ्झतऩम कङ्ट याभा सॊङ्जक णयता नबएको बने होइन । वारङ्जववाह , 

छाउऩढी,  फहङ्ट ङ्झफफाह , फहङ्टऩङ्झत, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा महाॉको भङ््ट म सभस्मा हो । महाॉ ऩयम्ऩयागत बागी ङ्जववाह य गरधवय (प्रेभ) 
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ङ्जववाह दङ्टवै गने प्रचरन छ । मद्यङ्जऩ भागी ङ्झफफाह रमून हङ्टॉदै गएको छ । मस्तै फहङ्टङ्जववाह ऩङ्झन सभस्माकै रुऩभा यहेको 
ऩाईरछ । सानै उभेयभा ङ्झफफाह हङ्टने बएफाट अऩङ्चयऩक्क उभेयभै भङ्जहराहरुरे गबयधायणा गने हङ्टॉदा फार तथा भात ृभतृ्मङ्ट 
दयभा खासै कभी आएको देङ्ञखदैन । ऩङ्जहरे ऩङ्जहरे जायी प्रथा बए ऩङ्झन अङ्जहरे बने ङ्झनकै्क कभ बएको छ । मस 
ऩाङ्झरकाभा फसोफास गने राभा जाङ्झतहरुभा हारसम्भ ऩङ्झन फहङ्टऩङ्झत प्रथा ङ्झफद्यभान छ । तय , रमूङ्झनकयणतपय  ङ्झनकै्क अगाडी 
फढी सकेको छ ।  सफै दाजङ्टबाईको एउटै श्रीभङ्झत हङ्टने हङ्टॉदा सफै भङ्जहराहरुको आ आफ्नो इच्छा अनङ्टसायको ङ्झफफाह गने 
अवसय प्राप्त गदैनन ्। ऩ ङ्टरुषहरुभा कसैरे ऩथृक रुऩभा ङ्झफवाह गयेभा उसराई घयफाट ङ्झनस्कासन सभेत गयेको घटनाहरु 
मदाकदा सङ्टङ्झनने तथा देङ्ञखने गदयछ । तय, हार मस प्रकायको फहङ्टजाङ्झत प्रचरन िभश् हट्दै गएको ऩाइएको छ । 

मस बेगभा स्वास््म चौकी, आधायबतू स्वास््म सेवा , साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाई, घाउ चोटको उऩचाय य साभारम 
ङ्जवयाभीहरुको जाॉच गनेसम्भको सेवा उऩरधध बएको स्वास््म केरर यहेका छन  बने  ङ्ञजल्रा अस्ऩातार ऩङ्झन मसै 
ऩाङ्झरकाभा ऩदयछ। सभङ्टदामभा खानेऩानीको स्रोतको रूऩभा ऩयम्ऩयागत भङ्टरहरु य धायाहरु छन ्। भङ््ट मतमा अङ्झसना , 

भहाभायी, आगरागी, खडेयी, झाडाऩखारा रुघाखोकी जस्ता प्रकोऩरे  सभङ्टदामप्रबाङ्जवत हङ्टने गयेको छ ।   मसका साथै 
फषायतको भौसभभा खहये फाढी , कटान य भाटो बयान जस्ता सभस्माहरुरे सभङ्टदामराई असय गने गयेको छ । महाॉको 
सभङ्टदाम ङ्जवऩद् सम्वरधी ङ्जवषमभा कभ सचेत देङ्ञखरछ य महाॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा ऩूवयतमायी सम्वरधी ङ्झनकै कभ 
सॊघसॊस्थाहरुरे  काभ गङ्चययहेका छन ्बनेसभङ्टदामको कभजोय ङ्जवऩद् ऩूवयतमायीका कायण ठूरा ङ्जवऩद्का घटना घटेभा 
तत्कार उद्धाय तथा याहत प्रदान गनय ङ्झनकै कङ्छठन छ । खडेयी महाॉकाका राङ्झग ङ्झनकै ठङ्टरो ङ्जवऩद्का रुऩभा यहेको छ 
। मस सभङ्टदामभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधाको अबावभा फषायत फाहेकको भौसभभा खडेयीरे सभेत सताउने गयेको छ । कच्ची 
काठपङ्ट स य भाटाका गङ्टजभङ्टज्ज घयहरुका कायण आगरागीको ठूरै  जोङ्ञखभ यहेको यहेको छ । सयसपाई प्रङ्झतको रमङ्टन 
चेतनारे सरुवा तथा भहाभायीजरम योगहरुको सभेत ङ्झनकै जोङ्ञखभ छ । मसयी सम्बाव्म ङ्जवऩद्राई साभना गनय नसक्नङ्टभा 
सभग्र सभङ्टदामको आङ्झथयक ङ्ञस्थङ्झत कभजोय हङ्टनङ्ट य चेतना एवॊ ऩूवयतमायीका कङ्ट नै ऩङ्झन काभ नगङ्चयनङ्ट नै प्रभङ्टख कायणको 
रुऩभा यहेका छन ्। 

ताङ्झरका १: गाॉउऩाङ्झरकाको वडागत जनसाङ्ञङ्ख्मक ङ्जववयण 

श्रोत:  ङ्झसभकोट गाॉउऩाङ्झरकाको ऩाश्वयङ्ञचि 

 

वडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ जम्मा 
सिमकोट 
गााँउपासऱका 

ठेहे ठेहे बरगााँउ बुराउिे सिमकोट सिमकोट डाडााँफया स्याडा  

क्षेत्रफऱ व. 
ककमी 

११.४३ १६.१५ ११.१८ १०.३२ ३३.७६ १९.७५ १७.७५ १८.३८ १८०.९२ 

 
पररवार 
िंख्या 

१७७ ३५१ ३०३ १९८ ३०५ १८२ ४२९ ४८७ २४३२ 

पुरूष 
जनिंख्या 

५८० १०१९ ९२९ ७२९ ११७४ ८९८ १००२ १३३३ ७६६४ 

महहऱा 
जनिंख्या 

५०८ ११४२ ९८४ ६९७ १०१३ ७२२ ७९४ १२१९ ७०७९ 

अन्य 
जनिंख्या 

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा 
जनिंख्या 

१०८८ २१६१ १९१३ १४२६ २१८७ १६२० १७९६ २५५२ १४७४३ 
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२०७८ सारको याङ्जष्डम जनगणनाको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतफेदन  अनङ्टसाय मस गाॉउऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊ्मा १२ 
हजाय १ सम ३० जना यहेकोभा ६ हजाय १ सम १ जना ऩङ्टरुष य ६ हजाय २९ जना भङ्जहरा यहेका छन ्
बने ऺेिपर कङ्चयफ ७८९।८९ वगय ङ्जक ङ्झभ यहेको छ । जातीम रुऩभा ङ्झभङ्ञश्रत फसोफास यहेको छ । 
ङ्जवशेष गयी ब्राम्हण, ऺेिी, राभा य दङ्झरतहरुको फसोफास यहेको देङ्ञखरछ । 

मस गाॉउऩाङ्झरकाका जम्भा २५१२ घयधङ्टयी यहेको छ । वडागत रूऩभा घयधङ्टयी सॊ्माराई ङ्जवश्लषेण गदाय 
ङ्जवङ्जवधता मङ्टि यहेको देङ्ञखरछ । सफैबरदा कभ घयधङ्टयी वडा नॊ.१ भा १७७ य सफैबरदा फढी वडा नॊ. ८ 
भा ४८७ यहेको छ । मसै गयी सफैबरदा फढी जनसॊ्मा वडा न. ८ भा २५५२ तथा सफैबरदा कभ 
जनसॊ्मा वडा न. १ भा १०८८ यहेको देङ्ञखएको छ ।   
ताङ्झरका १: उभेयका आधायभा ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको जनसाङ्ञङ्ख्मक ङ्जववयण 
सभङ्टह भङ्जहरा ऩङ्टरुष जम्भा 
० - ५ ७०८  ५८०  १२८८  

०६ - १५ १२५५  १०२७  २२८२  

१६ - ५९ ४२१४  ३४४८  ७६६२  

६० वषय बरदा भाङ्झथ ७०३  ५७२९  १२७५  

जम्भा ६८८०  ५६२७  १२५०७  
;|f]tM DHIS– 2 (Target population 2079/080) 

ताङ्झरका १ क : जातजाङ्झत अनङ्टसाय जनसङ्ख्मा 

j8f 

gDa/ 

blnt  hghftL cGo If]qL jfXd0f Jof;L hDdf 

k'?if Dlxnf hDdf k'?if Dlxnf hDdf k'?if Dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf k'?if dlxnf hDdf 

1 0 0 0 281 312 593 227  268 495 0 0 0 0 0 0 508 580 1088 

2 180 216 396 12 22 34 944 770 1714 6 11 17 0 0 0 1142 1019 2161 

3 199 186 385 785 743 1528 0 0  0 0 0 0 0 0 984 929 1913 

4 48 53 101 440 461 901 209 215 424 0 0 0 0 0 0 697 729 1426 

5 219 207 426 0 0 0 794 967 1761 0 0 0 0 0 0 1013 1174 2187 

6 245 314 559 0 0 0 477 584 1061 0 0 0 0 0 0 722 898 1620 

7 139 287 426 0 0 0 655 715 1370 0 0 0 0 0 0 794 1002 1796 

8 364 395 759 0 0 0 439 470 909 0 0 0 416 468 884 1219 1333 2552 

hDdf 1394 1658 3052 1518 1538 3056 3745 3989 7734 6 11 17 416 468 884 7079 7664 14743 

श्रोत : गाउऩालरका ऩार्श्वचित्र २०७६  

2.२ ङ्जवऩद् का घटना एवभ ्ऺङ्झत ङ्जवश्लषेण 
ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा व्मवस्थाऩनको उद्धेश्म ऩङ्चयऩूङ्झतय गनय सभङ्टदामको प्रकोऩ , 

सॊकटासङ्ङता तथा ऺ ङ्झत ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको ङ्झथमो । ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, वडा अध्मऺ तथा सदस्महरु , 

सभङ्टदामका व्मङ्ञिहरु, सभङ्टदामभा बएका अरम ङ्जिमाशीर सभूहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा 
सहबाङ्झगभूरक प्रङ्जिमाफाट सॊकटासङ्ङता तथा ऺभताको कामय सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झथमो । अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण प्राप्त 
कामयिभका कभयचायी , स्वमॊसेवभहरु सङ्जहतको कामयदरको सहजीकयणभा सभङ्टदामका भाङ्झनसहरुराई ङ्जवङ्झबङ्ङ 
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सभङ्टहभा याखी सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणभा प्रमोग हङ्टने औजाय फाये जानकायी ङ्छदइ सूचनाहरु सॊकरन 
गङ्चयएको य सॊकङ्झरत सूचनाहरु सभङ्टदामका भाङ्झनसहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा रुजङ्ट सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो । 

भङ््ट मतमा आगरागी , ऩङ्जहयो, ब ङ्टकम्ऩ, चट्याङ, अङ्झसना, फाढी, खडेयी, भहाभायी, फारीनारीभा कीया राग्ने , हावाहङ्टयी, 
ङ्जहभऩात जस्ता प्रकोऩरे मो सभङ्टदाम तथा सभङ्टदामभा यहेका घयहरु , ङ्जवद्यारम, स्वास््म सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमक 
बवनहरु, ङ्जवजङ्टरी ऩावयहाउस , कङ्ट रो, खानेऩानीका धाया , आङ्छद सॊयचनाहरु खतयाभा ऩाने गयेको छ । मसका 
साथै फषायतको भौसभभा सभङ्टदामको प्राम्जसो ऺेिभा बर फाढी ऩस्ने तथा फषायतभा बरका कायणरे फारङ्टवा , 

भाटो आङ्छद फगाई सभङ्टदाम ऩङ्चयसय तथा खेतीमोग्म जभीनभा थङ्टऩायीङ्छदनारे ऩङ्झन ङ्झनकै असय गने गयेको छ । 
मो ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाभा आगरागी , ऩङ्जहयो ब ङ्टकम्ऩ , चटमाङ, अङ्झसना, फाढी, खडेयी, भहाभायी, फारीनारीभा 
कीया राग्न,े हावाहङ्टयी य ङ्जहभऩात प्रभङ्टख ङ्जवऩद् हङ्टन ्।  

ताङ्झरका २: ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाभा ङ्जवगतभा बएका ङ्जवऩद्का घटनाहरु य मसफाट बएको ऺङ्झत  

ङ्जवऩद् / घटनाको 
वषय 

प्रबाङ्जवत 
स्थान/ऺेि ङ्जवषम ऺेिभा ऩयेको प्रबाव 

भानवीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथयक नोक्सानी 
हजायभा 

बकूम्ऩ 

२०७२ 

सम्ऩूणय वडाहरुभा 
साभारम प्रबाव 

- ५० घय चङ्जकय एको   ५०००० 

ऩङ्जहयो  
२०६६, २०६८, 

२०६९, २ ०७०, 
२०७१, २०७२ , 

२०७३, २०७४ य 
२०७८ 

वडा नॊ १, २, 
४, ७ य ८ 

 

 

 

 

 

- ७ घयहरुभा ऩ ङ्टणय ऺङ्झत 

- ३ घट्ट ऩङ्टणय ऺङ्झत 

- २० योऩनी कृङ्जष जङ्झभनभा ऺङ्झत 

- ङ्जवद्यङ्टत सॊयचना ऺङ्झत 

- १०-१२ गाईको भतृ्मङ्ट 
- २० हेक्टय फनको नाश 

- ८ घयऩयीवाय ङ्झफस्थाङ्जऩत 

- फारफाङ्झरकारे अङ्जवबावक गङ्टभाएको 
- गङ्चयवी फढेको, खाद्य सॊकट 

- झाडा ऩखारा, कङ्ट ऩोषण जस्ता भहाभायी पैङ्झरएको 

१० २ कयोड 

 

फाढी 
२०४७, २०६१ य 
२०७२ 

२, ४, य ८ नॊ 
वडा 

- ७ घयहरुभा ऩ ङ्टणय ऺङ्झत 

- २५ घोडा, ६० झङ्टऩाको भतृ्मङ्ट 
- २० योऩनी कृङ्जष जङ्झभनभा ऺङ्झत 

- स्माउ, फाङ्झरनारीको नाश 

- ५ घयऩयीवाय ङ्झफस्थाङ्जऩत 

- फारफाङ्झरकारे अङ्जवबावक गङ्टभाएको 
- झाडा ऩखारा, कङ्ट ऩोषण जस्ता भहाभायी पैङ्झरएको 

० १।५० कयोड 

खडेयी 
२०६८ देङ्ञख 
ङ्झनमङ्झभत 

वडा नॊ 
१,२,५,६  ७ 

- खाद्य सॊकट हङ्टने 

- गङ्चयफी तथा बोकभयी 
- कङ्ट ऩोषण 
 

० १-२ कयोडको 
अङ्ङफारी 

आगरागी  
२०५८, २०६८ य 
२०७८ 

सफै वडा - २२ घयधङ्टयी जरेय नष्ट 

- घाॉस दाउया जरेय नष्ट 

- ३० हेक्टय फनभा ऺङ्झत 

- स्वास प्रस्वासभा सभस्मा 

० ५ कयोड 

हावाहङ्टयी  सफै वडा - ११ घय तथा स्कङ्ट रको छाना उडाएको ० ५५ राख 
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ङ्जवऩद् / घटनाको 
वषय 

प्रबाङ्जवत 
स्थान/ऺेि ङ्जवषम ऺेिभा ऩयेको प्रबाव भानवीम 

ऺङ्झत 
आङ्झथयक नोक्सानी 

हजायभा 
२०६४, २०६९, 
२०७२, २०७४ य 
२०७८ 

- फाटो अफरुद्ध 

- ङ्झफद्यारम अफरुद्ध 

- भानङ्झसक तनाफ 
अङ्झसना 
२०४५, २०४९, 
२०५०, २०५१, 
२०५२, २०५७, 
२०५९, २०६१, 
२०६६, २०६८ य 
२०७३ 

सफै वडा - ५० गाइ गोरु, झङ्टऩा, झङ्टभा या घोडाको भतृ्मङ्ट 
- ३०० बेडा फाख्राको भतृ्मङ्ट 
- स्माउ, ओखयको नाश 

- फाङ्झरनारीको नाश 

- गङ्चयफी 

० ५ कयोड 

ङ्जहभऩात  
२०३५, २०४५, 
२०४८, २०५८, 
२०६३, २०६८ य 
२०७७ 

सफै वडा - ५० गाइ गोरु, झङ्टऩा, झङ्टभा या घोडाको भतृ्मङ्ट 
- ३०० बेडा फाख्राको भतृ्मङ्ट 
- स्माउ, ओखयको नाश 

- फाङ्झरनारीको नाश 

- गङ्चयफी 
- फाटो अफरुद्ध 

- ङ्जहउरे हात, खङ्टट्टा खाएको 

 ५ कयोड 

ङ्जहभ ऩङ्जहयो 
२०७० 

वडा नॊ १, ४, य 
८ 

- १२ घट्ट ऩङ्टणय ऺङ्झत 

- १०-१२ काठेऩ ङ्टर बत्केको 
- १५ माक भयेको 
- जॊगर खोरा कटान 

- गङ्चयफी 

२ ६५ राख 

ङ्जकटजरम प्रकोऩ 
(सरह ङ्जकया, पौजी 
ङ्जकया, शॊखे ङ्जकया) 
२०६८ देखि हार 
सम्भ 

सफै वडा - ८०-९० योऩनी खेतीऩाती नष्ट ० ३० राख 

ङ्झभचाहा झाय, 
कारोऩोके आतॊक 

२०५८ देखि हार 
सम्भ 

सफै वडा - फारीनारी नष्ट ० ५ राख 

झाडाऩखारा 
(भहाभायी) 
२०५५ य २०६५ 

वडा नॊ २, ५, 
६, ७ य ८ 

- सॊिभण, भतृ्मङ्ट 
- भनोवैऻाङ्झनक प्रबाव 

- आङ्झथयक ऺेिभा प्रबाव  
- २०० घयभा पैङ्झरमो 
 

१६ १० राख 

कोङ्झबड 

२०७७ सार देङ्ञख 
हार सम्भ 

सफै वडा - सॊिभण, भतृ्मङ्ट 
- भनोवैऻाङ्झनक प्रबाव 

- आङ्झथयक ऺेिभा प्रबाव  
- शैङ्ञऺक ऺेिभा प्रबाव 

३ ५ राख 
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ङ्जवऩद् / घटनाको 
वषय 

प्रबाङ्जवत 
स्थान/ऺेि ङ्जवषम ऺेिभा ऩयेको प्रबाव भानवीम 

ऺङ्झत 
आङ्झथयक नोक्सानी 

हजायभा 
- श्वास प्रश्वासभा सभस्मा  
- रारछना तथा बेदबाव 

कङ्ट ऩोषण  
(ङ्झनमाङ्झभत) 

सफै वडा - कङ्ट ऩोषण 

- भनोवैऻाङ्झनक प्रबाव 

- आङ्झथयक ऺेिभा प्रबाव  
- शैङ्ञऺक ऺेिभा प्रबाव 

६ 
 

टाइपाइड 

२०७५ 

सफै वडा - भनोवैऻाङ्झनक प्रबाव 

- आङ्झथयक ऺेिभा प्रबाव  
- शैङ्ञऺक ऺेिभा प्रबाव 

 ३-४ राख 

श्रोत:  गाॉउऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८  

 

2.३ ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरका प्रभङ्टख य प्राथङ्झभकताभा यहेका प्रकोऩहरू 
भाङ्झथको प्रस्तङ्टत गङ्चयएको प्रकोऩको ऐङ्झतहाङ्झसक सभमयेखाको ताङ्झरकाराई ङ्जवश्लषेण गदाय मस ङ्झसभकोट 
गाउॉऩाङ्झरकाभा खास गयी ऩङ्जहयो , फाढी, खडेयी, भहाभायी, आगरागी, हावाहङ्टयी, अङ्झसना, ङ्जहभऩात, ङ्जहभऩङ्जहयो, योग 
तथा ङ्जकयाहरुको प्रकोऩ , य नदी कटान आङ्छद जरवामङ्टजरम प्रकोऩ तथा घटनाहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा घटेको 
देङ्ञखरछ । मी ॊ उल्रेङ्ञखत प्रकोऩहरु भध्मे सवै बरदा फढी १ १ ऩटक अङ्झसना दोहोङ्चयएको देङ्ञखरछ । त्मस 
ऩङ्झछ खडेयी , ऩङ्जहयो,  ङ्जहभऩात, हावाहङ्टयी, य फाढी िभश् १०, ९, ७, ५, ३, २  य १ ऩटक दोहोङ्चयएको 
देङ्ञखरछ बने नदी कटान य योग ङ्जकयाहरुको प्रकोऩ असय तथा प्रबाव त्मङ्झत धेयै नबए ऩङ्झन फषेनी देङ्ञखने 
गयेको छन ्। सभग्रभा फढ्दो जनसॊ्माको कायण ङ्झतव्र रुऩभा फनजॊगर पडानी बइयहेकोरे ऩङ्जहयोका 
घटनाहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा फषेनी घट्ने गयेको ऩाइरछ । जसरे गदाय बौङ्झतक सॊयचनाहरु फगाउने , 

बत्काउन,े भारछेहरुको भतृ्म हङ्टने , खेती मोग्म जङ्झभन फगाउने , ऩशङ्ट चौऩामहरु फगाउने गयेको ऩाइरछ । मसै 
गयी खडेयी ऩङ्झन फषेनी दोहोङ्चययहेको देङ्ञखरछ जसरे गदाय उत्ऩादनभा कभी , खाद्य असङ्टयऺा , बोकभयी, ऩानीका 
भङ्टरहरु सङ्टक्ने जस्ता भङ््ट म असयहरु देङ्ञखरछन ्। भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत सम्ऩूणय जरवामङ्ट जरम प्रकोऩका 
असयहरुसॉग जङ्टध्नको राङ्झग स्थानीम सभङ्टदामरे स्थानीम ऻान ङ्झसऩको प्रमोग गयेको फाहेक फाह्य ङ्झनकामहरुको 
ङ्झनकै कभ तथा नगण्म देङ्ञखरछ । 

फढ्दो जनसॊ्मा य ङ्झतव्र फनजॊगर ङ्जवनासका कायण फाढी , ऩङ्जहयो, खडेयी, अङ्झसना जस्ता प्रकोऩहरु बङ्जवष्म ऩङ्झन 
दोहोङ्चयने य त्मसका असयहरुको गङ्जहयाई ऩङ्झन फढ्ने देङ्ञखरछ । अको ङ्झतय जनचेतनाभा वदृ्धी , सडक सॊजार 
ङ्जवस्तायसॉगै स्वास््मभा सहज ऩहङ्टॉच वदृ्धीका कायण आगरागी , भहाभायी, योगहरुको प्रकोऩ आङ्छदको असयहरु 
तङ्टरनात्भक रुऩभा केही कभ हङ्टने देङ्ञखरछन ्। साथै ऩङ्जहरेको तङ्टरनाभा ङ्जहउॉको भािाभा कङ्झभ आइयहेका 
कायण ङ्जहभऩङ्जहयो य ङ्जहभऩात जस्ता प्रकोऩहरु दोहोङ्चयने सम्बावना कभ देङ्ञखरछ । 

ङ्झसभकोट  गाॉउऩाङ्झरकाभा िभश : बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो , फाढी , आगरागी , जनावय आतॊक , ङ्जकटजरम प्रकोऩ प्रभङ्टख 
य प्राथङ्झभकताभा यहेका प्रकोऩहरु हङ्टन ्बने कोङ्झबड भहाभायी , झाडाऩखारा , कङ्ट ऩोषण य टाइपाइड स्वास््म 
सॊकट ङ्झनम्त्माउन सक्ने स्वास््मसॉग सम्फङ्ञरधत प्रभङ्टख प्रकोऩहरु हङ्टन ्। ताङ्झरका 2.४.१   भा वडागत य 
गाॉउऩाङ्झरकाको प्रकोऩ तथा स्वास््म सॊकट स्तयीकयण प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।   
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2.४.१ प्रकोऩ स्तयीकयण 
Tflnsf # M k|sf]ksf] :t/Ls/0f 

 प्रकोप पहहरो बाढी खडेरी आगऱागग हावाहुरी  असिना हहमपात  हहमपहहरो रोग ककराको प्रकोप तथा 
वन्य जन्तु आतंक 

 समचाहा झार ्
काऱो पोके 

पहहरो  ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो ऩहहयो 

बाढी   फाढी फाढी फाढी फाढी फाढी फाढी फाढी फाढी 

खडेरी    िडेयी िडेयी िडेयी िडेयी िडेयी िडेयी िडेयी 

आगऱागी     आगरागी आगरागी हहभऩात आगरागी योग ककयाको प्रकोऩ आगरागी 

हावाहुरी      हा्ाहुयी हहभऩात हा्ाहुयी योग ककयाको प्रकोऩ हा्ाहुयी 

असिना        अलसना अलसना योग ककयाको प्रकोऩ लभिाहा झाय 

हहमपात         हहभऩात योग ककयाको प्रकोऩ लभिाहा झाय 

हहमपहहरो         योग ककयाको प्रकोऩ लभिाहा झाय 

रोग ककराको प्रकोप          योग ककयाको 
प्रकोऩ 

समचाहा झार           

जम्मा ९ ८ ७ ४ ३ २ १ ० ५ ३ 

स्तर १ २ ३ ५ ६ ७ ८ ९ ४ ६ 
 

मस सभदुामका ्डा नॊ. ३ , ५ य ६ फाहेकका सफै ्डाहरुका राचग ऩहहयो भखु्म सभस्माको रुऩभा यहेको 
छ बने फारीनारीभा कीया राग्ने य आगरागी जस्ता सभस्माहरु बने गाउॉऩालरका बरय न ैभखु्म 
सभस्माका रुऩभा यहेका छन ्। मसयी प्रकोऩ नक्ाॊकन गदाव य सभदुामभा हुने गयेका प्रकोऩहरु य 
त्मसफाट बयैहेका असयहरुको सम्फन्धभा छरपर गयी स्तयीकयण गदाव , मस गाउॉऩालरकाराई सफैबन्दा 
फढी असय ऩहहयोरे ऩुमाइयहेको देखिन्छ त्मसऩछी क्रभ्् फाढी य िडयेीरे फढी असय ऩहहयोरे 
ऩुमाइयहेको देखिन्छ । ्र्षेनी राभो सभमसम्भ ऩानी नऩने य हहउॉ दभा सभेत हहउॉ  नऩनावरे फारीनारीभा 
कीयाहरु राग्ने य राभो िडयेीका कायण फस्तीहरुभा आगरागी य जॊगरहरुभा डढेरो राग्ने गयेको छ । 
िडयेीफाट सानो ठूरो ऺतत सभदुामरे प्राम्जसो व्महोरययहेको छ बने मसको ऩरयणाभस््रुऩ हुने 
आगरागी य फारीनारीभा कीया राग्ने सभस्मारे सभेत ठूरो रुऩ लरई सभदुामभा प्राम सफै ्डाहरुभा 
िाद्मान्न सभस्मा सभेत आउने गयेको छ । सयसपाइप्रतत केही सभदुामभा थोयफहुत िेतना देखिए ऩतन 
बौगोलरक दयुा्स्था य अव्म्स्स्थत फस्ती व्कास , घयहरुको सॊयिना , सयसपाइका राचग िाहहने 
आ्र्शमक आधायहरुको कभीका कायणसभेतरे सभदुामराईै असय ऩारययहेको छ । एक व्ऩद्का घटनारे 
अको व्ऩद् तनम्त्माउॉछ बने झैं सभदुामभा हुने मी व्ऩद्का घटनाहरुरे बोकभयी , भहाभायी, कुऩोर्षण 
जस्ता अन्म व्ऩदहरु सभेत तनम्त्माइयहेको छ । भाटा य काठका घयहरु बएका फस्तीहरुभा आगरागीका 
घटनाहरु फढी हुने गयेको जसरे गदाव व्ऩन्न सभदुामका ऩरय्ायहरु फढी जोखिभभा यहेका छन ्। 
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ताङ्झरका ४: वडागत रुऩभा प्रभङ्टख प्रकोऩहरु 
 

्डा नॊ. १, २, ४, ७ य ८ 
प्रकोऩको ककलसभ बकुम्ऩ, ऩहहयो, फाढी, आगरागी, भहाभायी 
प्रभुि प्रकोऩ   ऩहहयो 

इततहास हयेक फर्षव हुने गयेको 
फायम्फायता ५÷७ फर्षवभा ठूर ैऩाहहयो आएय जानधनको ऺेतत बएको 
जहटरता भातनसहरुको फसाइसयाइ, ऩ्ऩुारन, कृवर्ष य जीव्कोऩाजवनका ऺेत्रहरुभा नयाम्रयी असय 

अ्चध १ देखि २ फर्षव 

स्थान ्डाका सफै ऺेत्र 

रऺण असय धेयै ऩानी ऩने 

प्र्तृत स्थानीमका अनुसाय कहहरे धेयै ऩानी ऩनावरे व्गतभा गाउॉको तर य फीिफाट ऩहहयो गएको 
य गाउॉको भाचथ चियाचिया ऩयेकोरे पेरय ऩतन अचधक फर्षावतको कायण गाउॉ  नै फग्न सकने 
अ्स्था बएको । 

 

्डा नॊ. १, २, ५, ६ य ७ 

प्रकोऩको ककलसभ बुकम्ऩ, फाढी, ऩहहयो िडेयी, आगरागी, भहाभायी 

प्रभुि प्रकोऩ  िडेयी 

इततहास हयेक फर्षव हुने गयेको 

फायम्फायता ५÷७ फर्षवभा ठूरै िडेयी ऩयेय बोकभयी हुने गयेको 

जहटरता भातनसहरुको फसाइसयाइ, ऩ्ऩुारन, कृवर्ष य जीव्कोऩाजवनका ऺेत्रहरुभा नयाम्रयी असय 

अ्चध १ देखि २ फर्षव 

स्थान ्डाका सफै ऺेत्र 

रऺण असय अतघल्रा भहहनाहरुदेखि नै कभ ऩानी ऩने , फोटररु्ाहरुभा पुर पुल्ने , कीयाहरुका 
कक्रमाकराऩहरुभा ऩरय्तवन, हा्ा िल्ने आहद 

प्र्तृत ककसानहरुका अनुसाय ऩहहराको बन्दा िडेयी फढी दोहोरययहेको छ य ऩानी अतनमलभत य 
अनुभान गनव नसककने हुन्छ  

नोट् नेऩार बकूम्ऩको उच्ि जोखिभभा यहेको भरुकु हुॉदा प्रकोऩ स्तयीकयण गदाव बकूम्ऩराई तुरनाभा 
नयािी ऩहहरो नम्फयको प्रकोऩको रुऩभा प्राथलभकताभा यािी मोजना तजुवभा गनुवऩने हुन्छ बनी स्थानीम 
व्ऩद् तथा जर्ाम ुउत्थान्ीर मोजना तजुवभा तनदेल्का २०७४ भा स्ऩष्ट उल्रेि गरयएकोरे स्तयीकयण 
नगयी मस सभदुामका राचग ऩतन प्रभिु प्रकोऩका रुऩभा याखिएको छ । 
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2.४.२ प्रकोऩको भौसभी ङ्जवश्लषेण 
 

बौगङ्झबयक प्रकृमाफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने बकूम्ऩ जस्ता प्रकोऩ जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन आउन सक्छन ्जसको भौसभी 
प्रकृङ्झत हङ्टॉदैन । बकूम्ऩको राङ्झग फाहै्र भङ्जहना उङ्ञिकै जोङ्ञखभमङ्टि सभम हो । जरवामङ्ट अथवा भौसभजरम 
प्रकोऩका घटना भौसभभा ङ्झनबयय हङ्टरछन । भनसङ्टनी हावाऩानीको ऺेिभा अवङ्ञस्थत नेऩारभा हावाऩानीको 
ङ्जवशेषता त्मसै अनङ्टरूऩ ङ्झनधाययण बएको हङ्टरछ । नेऩारभा वाङ्जषयक वषायको ८० प्रङ्झतशत वषायमाभको चाय 
भङ्जहनाभा हङ्टने गछय बने ङ्जहउॉदे वषाय कभ भाि हङ्टने गदयछ । त्मसकायण फाढी , डङ्टवान जस्ता जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ 
जेठ देङ्ञख असोजसम्भको चाय / ऩाॉच भङ्जहनाको अवङ्झधभा फढी हङ्टने गदयछन ्। ङ्जहउॉदको सभम सङ््ट खा हङ्टने तथा 
पागङ्टन चैतभा हावाहङ्टयी ऩङ्झन फढ्ने हङ्टॉदा आगरागीका घटना ऩङ्झन फढ्छन ्। सडक दङ्टघयटनाको कङ्ट नै भौसभी 
प्रकृङ्झत त हङ्टॉदैन तय वषायको सभमभा सडक खयाव हङ्टने य फाढी ऩङ्जहयोरे ऩङ्झन सडक दङ्टघयटना फढाउने बएकोरे 
दङ्टघयटनाहरू फढी हङ्टने गदयछन ्। सभग्रभा भहाभायीको ऩङ्झन खासै भौसभी प्रकृङ्झत देङ्ञखॉदैन तय केहीभहाभायी 
वषाय एवभ ्गभॉ सभमभा फढी हङ्टने गदयछ ।  

प्रकोऩ ऩािो ङ्जवश्लषेणरे प्रकोऩको भौसभी प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩूवयतमायीको राङ्झग कङ्ट न सभमभा केङ्ञररत हङ्टने य 
प्रङ्झतकामयको राङ्झग कङ्ट न सभमभा तत्ऩय यहने बङ्ङे मोजना तमाय गनय भद्दत गदयछ । ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको 
सरदबयभा असायदेङ्ञख असोजसम्भको सभमभा फढी ङ्जवऩद्का घटनाहरू हङ्टन सक्ने सभम हो । मो सभमभा 
सफैबरदा फढी फाढी तथा डङ्टवानका घटनाहरू हङ्टन सक्छन ्। सडक दङ्टघयटना , भहाभायी य बकूम्ऩ जङ्टनसङ्टकै 
फेरा ऩङ्झन हङ्टन सक्छ । त्मसैरे वषाय शङ्टरू हङ्टनङ्टबरदा अगाडी फैशाखभा ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मो जनाको 
ऩङ्टनयावरोकन गने , आवश्मक य तत्कार गनङ्टयऩने त मायीहरू गने , सॊमरि , जनशङ्ञि , मरि , उऩकयण तमायी 
अवस्थाभा याख्न ेगनङ्टय ऩदय छ ताङ्जक ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्झछटो य व्मवङ्ञस्थत तङ्चयकारे काभ गनय सङ्जकमोस ्य 
जनधनको ऺङ्झत नहोस ्।   

ताङ्झरका ५: ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ ऩािो 

प्रकोऩ फैसाख जेठ असाय साउन बदौ असोज काङ्झतयक भॊशीय ऩौष भाघ पागङ्टन चैि 

बकूम्ऩ             

ऩङ्जहयो             

फाढी             

खडेयी             

योगङ्जकयाको 
प्रकोऩ 

            

आगरागी             

हावाहङ्टयी             

अङ्झसना             

ङ्जहभऩात             

ङ्जहभऩङ्जहयो             

कोङ्झबड 
भहाभायी 

            

टाइपाइड             

 

स्रोत:   गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखा, २०७८  
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2.५ साभाङ्ञजक सङ्कटासङ्ङता ङ्जवश्लषेण 
 

एउटै ङ्जवऩद्को घटनाफाट ऩङ्झन पयक साभाङ्ञजक सभूह य उभेय सभूहका भाङ्झनसराइय पयक ङ्जकङ्झसभरे प्रबाव य 
असय ऩदयछ ।  अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू, फारफाङ्झरकाहरू , फदृ्धफदृ्धाहरू, दीघययोगी तथा गबयवती य ङ्ञशशङ्टराइय 
दङ्टध खङ्टवाउॉदै गयेका आभाहरु अरमको तङ्टरनाभा ङ्जवऩद्को उच्च जोङ्ञखभभा हङ्टने गदयछन ्। २०७२ सारको 
बकूम्ऩभा भतृ्मङ्ट बएको जनसङ्ख्माको ४५ प्रङ्झतशत ऩङ्टरूष य ५५ प्रङ्झतशत भङ्जहराको सङ्ख्मा यहेको ङ्झथमो1 । 
। मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा २ .३१ प्रङ्झतशत जनसङ्ख्मा १ वषय भङ्टङ्झनको छ ।  १० .९७ प्रङ्झतशत जनसङ्ख्मा ५ 
वषय भङ्टङ्झनको छ ।  अऩेङ्ञऺत गबयवतीको सङ्ख्मा ३.०५ प्रङ्झतशत छ । ३०.४५ प्रङ्झतशत जनसङ्ख्मा १५ वषय 
भङ्टङ्झनको छ । ८.६६ प्रङ्झतशत जनसङ्ख्मा ६५ वषय भाङ्झथको छ ।अऩाङ्गता बएको जनसङ्ख्मा १.५९ प्रङ्झतशत 
य ङ्छदघययोगीको जनसङ्ख्मा १ .९२ प्रङ्झतशत यहेको छ । वदृ्धवदृ्धा, अऩा ङ्गता बएका व्मङ्ञि, दीघययोगी , 
फारफाङ्झरका, गबयवती तथा दङ्टध खङ्टवाउने आभा उभेय वा स्वास््म एवभ ् शाङ्चयङ्चयक सॊवेदनशीरताका कायण 
ङ्जवऩद् एवभ ्भहाभायीजरम प्रकोऩको फढी जोङ्ञखभभा हङ्टरछन ्।  ङ्जवऩद् रमूनीकयण, ऩूवयतमायी, प्रङ्झतकामय सञ्चारन 
य भानवीम सहामताका राङ्झग काभ गदाय मस प्रकाय का जोङ्ञखभभा यहेका सभङ्टहहरूको पयक आवश्मकता  य 
उनीहरुको सॊयऺणराइय  प्राथङ्झभकताभा याखेय सम्फोधन गनङ्टयऩदयछ ।   

ताङ्झरका ६: ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको सॊवेदनशीर एवभ ्जोङ्ञखभभा यहेको सभूह य ऩङ्चयवायको वडागत जनसङ्ख्मा  

वडा नॊ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ जम्भा 
१ वषय भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

२३ ४६ २२ २० ५८ ५० ६२ ६० ३४१ 

५ वषय भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

१०९ २१९ १०३ ९३ २७६ २३९ २९४ २८५ १६१८ 

१५ वषय भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

३०२ ६०९ २८७ २५८ ७६५ ६६३ ८१५ ७९१ ४४९० 

अऩेङ्ञऺत गबयवती 
जनसङ्ख्मा 

३० ६१ २९ २६ ७७ ६६ ८२ ७९ ४५० 

 

2.६ प्रकोऩ सङकटासङ्ङता तथा जोङ्ञखभ ङ्जवश्लषेण 
सॊकटासङ्ङता, ङ्जवगतभा ङ्जवऩद् फाट बएको असय , छरपरफाट आएका त्म तथा सूचनाहरूका साथै अरम 
सूचनाहरूको ङ्जवश्लषेण सभेतको आधायभा प्रभङ्टख प्रकोऩहरूको जोङ्ञखभ स्तय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । कङ्ट नै ऩङ्झन 
प्रकोऩको सङ्कटासङ्ङता सभङ्टदाम तथा जनसङ्ख्माको सॊवेदनशीरता , ङ्जवऩद्का घटनाको आवङृ्ञि , गाङ्ञम्बमयता  य 
प्रबावको ङ्जवस्ताय जस्ता कङ्ट याहरुको आधायभा उच्च, भध्मभ य रमून गयी जोङ्ञखभ स्तय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ 
। मसयी ङ्जवश्लषेण गदाय  मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो, फाढी, आगराङ्झग, खडेयी,  य कोङ्झबड १९ को 
उच्च जोङ्ञखभ यहेको देङ्ञखरछ बने  हावाहङ्टयी, अङ्झसना ऩाङ्झन, ङ्जकयाको प्रकोऩ य ङ्जहभऩात को  भध्मभ जोङ्ञखभ 
देङ्ञखएको छ ।  

 

 

                                                             
1 बकूम्ऩ ऩिातको आवश्मकता रेखाजोखा प्रङ्झतवेदन, २०७२: याङ्जष्डम मोजना आमोग 
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ताङ्झरका ७: ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सॊकटासङ्ङता तथा जोङ्ञखभ ङ्जवश्लेषण 

  ङ्जवऩद् सॊकटासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आवृङ्ञि 
(Frequency) 

गङ्ञम्बमयता 
(Intensity) 

प्रबाव 
(Impact) 

जोङ्ञखभ 
(Impact) 

बकूम्ऩ उच्च (३) 

- ङ्झसॊगो ङ्जहभारम ऺेि नै उच्च जोङ्ञखभभा यहेको 
- बौगङ्झबयक ङ्ञचयाहरू नङ्ञजकै यहेको 
- बवन सॊयचनाहरू कभजोय यहेको  

- वदृ्धफदृ्धा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्मा उल्रे्म यहेको 

भध्मभ  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

उच्च  
 (३) 

उच्च  
(५४) 

ऩङ्जहयो उच्च (३) 

- फनजङ्गर पडाङ्झन य वृऺ ायोऩण को कङ्झभ 

- फनजङ्गर भा डडेरो रगाउने चरन 

- सम्ऩङ्टणय जनसङ्मा फन जङ्गर भा आङ्ञश्रत 

- ङ्जवकास ङ्झनभायणका काभरे फढाएको जोङ्ञखभ 

- वदृ्धफदृ्धा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्ख्मा 

उच्च  
(२) 

उच्च  
(३) 

भध्मभ  
(३) 

 

उच्च  
५४ 

आगरागी भध्मभ (२) 

- फढ्दै गएको सङ््ट खा माभ  

- साभाङ्ञजक आङ्झथयक सङ्कटासङ्ङता 
- जनचेतनाको कभजोय अवस्था 

उच्च  
(३) 

उच्च  
(३) 

भध्मभ  
(२) 

 

उच्च  
३६ 

फाढी भध्मभ (२) 

- नदी ङ्जकनायभा फढेको अङ्झतिभण  

- भाङ्झथल्रो जराधाय ऺेिभा जाने ऩङ्जहयो  

- फाढीको जोङ्ञखभमङ्टि ठाउॉभा फसेको फस्ती  

- ङ्जवकास ङ्झनभायणका काभरे फढाएको जोङ्ञखभ 

- वदृ्धफदृ्धा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्ख्मा 

भध्मभ  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ  
 

२४ 

खडेयी भध्मभ (२) 

- जरवामङ्टभा आएको ऩङ्चयवतयन  

- फनजङगर पडाङ्झन 

- खङ्टकङ्ट रो फरौटे ढङ्टङ्गा ङ्झभङ्झसमको भाटो 
- आगराङ्झग य डडेरो 
- जनचेतनाको स्तय 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ  
 

१६ 

हावाहङ्टयी भध्मभ (२) 

- जरवामङ्टभा आएको ऩङ्चयवतयन  

- कभजोय साभाङ्ञजक आङ्झथयक अवस्था 
- जनचेतनाको स्तय 

भध्मभ  
(२) 

 

उच्च  
(२) 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ 
१६ 

कोङ्झबड 

१९ 
उच्च (३) 

- उच्च सॊिाभक बाइयस  

- कभजोय स्वास्थ ऩूवायधाय य तमायी 
- सावधानीका उऩामहरूको कभजोय ऩारना 
- जनचेतनाको कभजोय स्तय 

भध्मभ  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च 

५४ 
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  ङ्जवऩद् सॊकटासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आवृङ्ञि 
(Frequency) 

गङ्ञम्बमयता 
(Intensity) 

प्रबाव 
(Impact) 

जोङ्ञखभ 
(Impact) 

- साभाङ्ञजक आङ्झथयक सङ्कटासङ्ङता 
- उच्च जोङ्ञखभ सभूहभा यहेको जनसॊ्मा 

      

ङ्जहभऩात भध्मभ (२) 

 
भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ  
(२) 

 

भध्मभ 
(२) 

 

१६ 

 

2.७ सम्बाव्म प्रकोऩ प्रबाव आॉकरन तथा नक्शाङ्कन  

ताङ्झरका ८: ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको सम्बाव्म प्रकोऩ आॉकरन तथा नक्शाङ्कन 

 
 

2.८ ङ्जवऩद्को अनङ्टभाङ्झनत ऩङ्चयदृष्म 
ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका को फहङ्ट प्रकोऩको अवस्थारा इय हेदाय बकूम्ऩ , ऩङ्जहयो, फाढी, खडेयी, आगरागी, हावाहङ्टयी, 
दङ्टघयटना, कोङ्झबड १९  भहाभायी , जस्ता ङ्जवऩद् एवभ ्भहाभायीजरम स्वास््म सॊकटको जोङ्ञखभ देङ्ञखरछ  ।  
छरपरफाट गङ्चयएको स ङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणफाट प्रत्मेक वषय दोहोङ्चययहने ऩङ्जहयोफाट  भाि ४०० 

प्रभङ्टख ङ्जवऩद् उच्च जोङ्ञखभ वडा उच्च जोङ्ञखभ वस्तीहरू जोङ्ञखभभा 
यहेको ऩूवायधाय 

जोङ्ञखभभा 
यहेका 
घयधङ्टयी 

जोङ्ञखभभा यहेको 
जनसॊ्मा 

बङ्टकम्ऩ सफै सफै सफै सफै सफै 

ऩङ्जहयो १, २, ४, ७ य ८ दोजाभ, फैङ्ञजवाडा, कङ्ट भङ्झरक, ठेहे, 
स्माम्ने, ङ्जहरदङ्टभ, फङ्टयाउॉसे, तल्रो गाउॉ, 
धायावाङ्झड, खोल्सी, साॉता, माङगङ्ट, 
ऩाउॉवाडा 

स्कङ्ट र, फाटो, 
फस्तीहरु, भठ 
भङ्ञरदय, ऩावय 
हाउस 

४०० २४०० 

फाढी २, ४, ५, ६, ७ य ८ दोजाभ, फैङ्ञजवाडा, कङ्ट भङ्झरक, ठेहे, 
स्माम्ने, ङ्जहरदङ्टभ, फङ्टयाउॉसे, तल्रो गाउॉ, 
धायावाङ्झड, खोल्सी, साॉता, माङगङ्ट 

स्कङ्ट र, फाटो, 
फस्तीहरु, भठ 
भङ्ञरदय, ऩावय 
हाउस 

४०० २४०० 

खडेयी  १, २, ५, ६ य ७ धायाऩ ङ्टङ्चय, चौगनपमा, ऩाम्राथङ्टङ,ठेहे, 

ङ्जहल्दङ्टभ, दोजाभ 

 १००० ५००० 

आगराङ्झग सफै ठेहे, स्माडा, तल्रो गाउॉ, भाङ्झथल्रो 
गाउॉ, फयगाउॉ 

स्कङ्ट र, फाटो, 
फस्तीहरु, भठ 
भङ्ञरदय 

७०० ३५०० 
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घयधङ्टयी उच्च जोङ्ञखभभा यहेको देङ्ञखएको छ बने २४०० जनसङ्ख्माराइय प्रत्मऺ प्रबाव ऩने देङ्ञखएको छ । 
बकूम्ऩको प्रबाव मो बरदा व्माऩक हङ्टनसक्छ , बने कोङ्झबडजस्ता भहाभायीजरम ङ्जवऩद्को प्रबाव अझ धेयै 
ङ्जवस्ताय हङ्टनसक्ने देङ्ञखरछ । ङ्जवऩद् फाट  गाउॉको रगबग २० प्रङ्झतशत जनसङ्ख्मा प्रबाङ्जवत हङ्टॉदा सॊवेदनशीर 
तथा जोङ्ञखभभा यहेको सभूहको अनङ्टभाङ्झनत जनसङ्ख्मा ताङ्झरका ९ ङ्छदइएअनङ्टसाय हङ्टनसक्ने आॉकरन गङ्चयएको 
छ । प्रङ्झतकामयका िभभा उि सॊवेदनशीर सभूहभा यहेको जनसङ्ख्माराई प्राथङ्झभकता याखेय उनीहरूको 
ङ्जवशेष आवश्मकता य सॊयऺणको प्रवरध गनङ्टयऩदयछ य ङ्जवषम ऺेिगत ऩूवयतमायीभा मसै अनङ्टरुऩ तमायी गनङ्टयप्कदछ 
।  

ताङ्झरका ९: सॊवेदनशीर एवभ ्जोङ्ञखभभा यहेको सभूह य ऩङ्चयवायको वडागत जनसङ्ख्मा  

जोङ्ञखभभा 
यहेको तथा 
सॊवेदनशीर 
सभूह 

१ वषय भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

५ वषय 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

१५ वषय 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ्ख्मा 

६५ वषय 
भाङ्झथको 
जनसङ्ख्मा 

अऩेङ्ञऺत गबयवती 
जनसङ्ख्मा 

अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्ख्मा 

प्रबाङ्जवत 
हङ्टनसक्ने 
अनङ्टभाङ्झनत 
जनसङ्ख्मा 
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ऩङ्जहयो, फाढी तथा बकूम्ऩ जस्ता ङ्जवऩद्को  अवस्थाभा सडकहरू अवरुद्ध हङ्टरछन्  ।  ङ्जवद्यङ्टत तथा सचाय 
सॊयचनाहरूभा ऺङ्झत बएय सेवा अवरूद्ध हङ्टन ऩङ्टग्छ । खोज उद्धायका राङ्झग सू चना आदान प्रदानभा सभस्मा 
हङ्टरछ । सडक अवरूद्ध हङ्टॉदा घाइतेहरूको उद्धाय य उऩचाय भा सभस्मा हङ्टनका साथै भानवीम सहामता 
साभग्रीहरू प्रबाङ्जवत सभङ्टदामसम्भ ऩङ्टमाययउन य सहामताकभॉहरू त्म हाॉ ऩङ्टग्न नसक्ने अवस्था आउॉछ ।  
बकूम्ऩको सभमभा घयहरू ध्वस्त हङ्टरछन । बकूम्ऩ , ऩङ्जहयो, फाढी तथा आगराङ्झगको सभमभा ठूरो 
जनसङ्ख्मा ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टने हङ्टॉदा फसोफासको प्रवरध गनङ्टयऩने हङ्टरछ । भहाभायीजरम ङ्जवऩद्  ङ्झछटो पैरनङ्टका 
साथै प्रत्मऺ भानव स्वास््मभा असय ऩने हङ्टॉदा दैङ्झनक जनजीवन नयाम्रयी प्रबाङ्जवत हङ्टन ऩङ्टग्छ । मस्तो 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सकेसम्भ तत्कार य प्रबावकायी रूऩ भा स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन तथा भानवीम सहामताभा 
जङ्टट्नङ्ट, सॊिङ्झभत एवभ ्घाइतेहरूको तत्कार उद्धाय गयी जीवन यऺाको राङ्झग उऩचायको प्रवरध गनङ्टय, प्रबाङ्जवत 
तथा ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइय भानवीम सहामता उऩरधध गयाउनङ्ट य जनजीवन िभश : साभारम अवस्थाभा ल्माउन 
ऩहर गनङ्टय  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभक दाङ्जमत्व हङ्ट रछ । मसको राङ्झग आवश्मक य ऩमायप्त ऩूवयतमायीको जरूयत 
ऩदयछ ।  

२.९  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवश्लषेण 
 

ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकटको प्रबावकायी प्रङ्झतकामय, ऩमायप्त ऩूवयतमायी य ङ्जवऩद् ऩङ्झछको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराइय मथाशीघ्र 
सभारम अवस्थाभा पकायउन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयणका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सॊचारन गनय आवश्मक ऩने 
सॊस्था, सॊयचना, नीङ्झत, कानून, मोजना, ऩूवायधाय, बौङ्झतक स्रोत साधन, प्राकृङ्झतक स्रोत, साभाङ्ञजक स्रोत, आङ्झथयक 
स्रोत य भानवीम स्रोतको ङ्जव द्यभान अवस्थाको रेखाजोखा य  गाउॉको ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय ऺभता सङ्टदृढ गनयको 
राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धको आवश्मकता ङ्जवश्लषेण ताङ्झरका १० भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका १०: ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवश्लेषण 
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ऺेि अवस्था ङ्जवश्लेषण आवश्मकता ङ्जवश्लेषण 

कानून, 
नीङ्झत 
मोजना 

- ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
ऐन य ङ्झनमभावरी तमाय नबएको 

- याहत कोष सञ्चारन सम्फरधी कामयङ्जवङ्झधको 
कमयमोजना नफनेको 

- गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म नीङ्झत एवभ ्स्वास््म 
ऐन फनेको, 

- गाउॉ ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
फङे्ङ िभभा यहेको । 

- ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
ऐन य ङ्झनमभावरी फनाउनङ्ट ऩने, 

- ऐन एवभ ्कामयङ्जवङ्झध स्वीकृत गयी 
कामायरवमनभा ल्माउनङ्ट ऩने, 

- ङ्जवऩद् याहत सम्फरधी भाऩदण्ड फनाउनङ्ट ऩने,  

- जोङ्ञखभ सूचङू्ञचत ऺेिगत ङ्जवकास मोजना 
फनाउनङ्ट ऩने । 

सॊस्था 
एवभ ्
सॊयचना 

- स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन 
बएको, 

- वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन 
बएको, 

- जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत गठन बएको,  

- गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्ऩकय  
अङ्झधकृत तोङ्जकएको, 

-  गाउॉऩाङ्झरका तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी 
गठन बएको । 

- खोज उद्धाय, प्राथङ्झभक उऩचाय, ङ्जवऩद् 
रेखाजोखा कामायदर गठन गनङ्टयऩने, 

- गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केरर 
स्थाऩना गनङ्टयऩने, 

- जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभयचायीराइय अङ्झबभङ्टखीकयण 
गनङ्टयऩने । 

- वडा तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी (RRT) गठन 
गनङ्टयऩने । 

ऩूवय सूचना 
तथा ङ्जवऩद् 
सूचना 
व्मवस्थाऩन 

- गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सम्फरधी ङ्झडङ्ञजटर 
प्रोपाइर तमाय बएको, 

- गाउॉ ऩाश्वयङ्ञचि फने ताऩङ्झन धेयै ऺेि 
नसभेटीएको  

- स्वास््म सम्फरधी ङ्झडङ्ञजटर प्रोपाइर तमाय 
बएको, 

- गाउॉको ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ एवभ ्स्वास््म सॊकट 
सम्फरधी अध्ममन नक्शाङ्कन नबएको । 

- गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केरर 
सञ्चारन नबएको,  

- गाउॉको स्वास््म प्रोपाइरभा स्वास््म 
सॊकटराइय सम्फरधी ङ्जववयण ऩङ्झन सभावेश 
गनङ्टयऩने  

- गाउॉ प्रोपाइरभा प्रभङ्टख प्रकोऩ तथा ङ्जवऩद् 
सम्फरधी ङ्जववयण सभावेश गनङ्टयऩने । 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा आऩत्कारीन कामय सञ्चारन 
केरर स्थाऩना गयी सञ्चारन गनङ्टयऩने 

 

ऩूवायधाय 
तथा  
बौङ्झतक 
श्रोत साधन 

- गाउॉऩाङ्झरकाको ८ नॊ. वडाभा सडक 
नऩङ्टगेको 

- सफै वडाभा ङ्जवद्यङ्टत ऩ ङ्टगेको,  

- सफै वडा य घयधङ्टयीभा खानेऩानी ऩ ङ्टगेको,  

- सफै वडा य घयधङ्टयीभा सयसपाइय सङ्टङ्जवधा 
ऩ ङ्टगेको, 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा २२ वटा ङ्जवद्यारम यहेको, 
- गाउॉभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरू (हङ्ञस्ऩटर 

– १, स्वस््म चौकी – ४, साभङ्टदाङ्जमक 
स्वास््म इकाई – ५, आधायबतू स्वास््म 
केरर – ३, फङ्झथयङ् सेरटय – ५), 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा एम्फङ्टरेरस नबएको, 
- गाउॉऩाङ्झरकाभा दभकर नबएको ।  

- ८ नॊ. वडाराई सडक सॊजार सॉग जोङ्झडन 
ऩहर गयनङ्ट ऩने   

- आऩत्कारीन आश्रमस्थर फनाउन सङ्जकने 
साभङ्टदाङ्जमक बवन तथा खङ्टरा ठाउॉभा सडक, 
खानेऩानी य सयसपाइय ऩूवायधाय ङ्झनभायण 
गनङ्टयऩने, 

- प्रत्मेक वडाभा साभारम खोज उद्धायका 
साभग्रीहरू, प्राथङ्झभक उऩचाय एवभ ्स्वास््म 
एवभ ्व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका साभग्रीहरू  
तमायी याख्नङ्टऩने । 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा एम्फङ्टरेरसको धमवस्था गनङ्टय 
ऩने । 
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प्राकृङ्झतक 
श्रोत 

- वनऺेि  यहेको 
- खङ्टरा चउय यहेको  

- नदीनारा यहेको 
- ऩानीका भङ्टहान यहेको 
- ढङ्टङ्गाखानी यहेको 
- सल्राघायी यहेको 

- ऩानीका भङ्टहान तार ऩोखयी य वन ऺेिको 
सॊयऺण गनङ्टयऩने । 

- आऩत्कारीन आश्रमस्थर फनाउन सङ्जकने । 

- खङ्टरा ठाउॉको ऩङ्जहचान गयी सडक खानेऩानी 
य सयसपाइय ऩूवायधायहरूको तमायी गनङ्टयऩने। 

साभाङ्ञजक 
श्रोत 

- आभा सभूह 

- टोर सङ्टधाय छैन 

- मङ्टवा सॊस्था 
- फार क्रफ 

- साभङ्टदाङ्जमक बवन 

- सहकायी 
- साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

- टोर सङ्टधाय गठन गनङ्टय ऩने । 

- साभाङ्ञजक सॊस्था तथा स्रोतहरूराइय  ङ्जवऩद् 
रमूनीकयण तथा ऩूवयतमायीभा सॊरग्न गयाउने 
य ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत य कामयिभ फनाउनङ्ट 
ऩने ।  

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको सॊमरि फनाइय 
उनीहरूको श्रोतराइय एङ्जककृत रुऩभा 
ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩने 

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
तथा प्रङ्झतकामय ऺभता फढाउनङ्टऩने 

आङ्झथयक 
श्रोत 

- फैंक 

- सहकायी 
- फचत सभूह 

- ङ्जवऩद् कोष (१५,०००००) 

 

- नीङ्झत तथा प्रङ्जिमा तम गयी आङ्झथयक 
ऺेिराइय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयणभा रगानी 
गने य श्रोत ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩने 

- सहकायी सॊस्था तथा फचत सभूहरे आफ्ना 
सदस्महरूका राङ्झग आऩत्कारीन सहामता 
कोषको प्रवरध गनङ्टयऩने 

- फीभा कम्ऩनीहरूसॉग सभरवम गयी ङ्जवऩद् 
फीभाको शङ्टरूवात तथा प्रवधयन गनङ्टयऩने 

भानवीम 
श्रोत  

- उद्धाय तथा सङ्टयऺा कभॉ 
- प्राथङ्झभक उऩचायक छैनन ्

- स्वस््मकभॉ ( डाक्टय – 0, जनस्वास््म 
ङ्झनयीऺक  - ३, स्वास््म सहामक – ४ , 
अहेफ १६ जना, नङ्झसिंग अनभी  १६ जना  
) 

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने ङ्झभस्त्री -  

- अस्थामी आवास ङ्झनभायण गनय सक्ने जनशङ्ञि  

- ङ्जवऩद् सम्फरधी ताङ्झरभ ङ्छदनसक्ने  -  

-  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको जनशङ्ञिराइय 
सॊगङ्छठत रूऩभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय य 
ऩूवयतमायीभा ऩङ्चयचारनको राङ्झग तमायी 
गनङ्टयऩने 

- येडिस सॊग सभरवम गयी प्राथङ्झभक 
उऩचायको ताङ्झरभ ङ्छदइ प्राथङ्झभक उऩचायक 
टोरी फनाउने ।  

- वडा तहभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामय टोरी तमाय गयी 
ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक उद्धायक 
(First Community Responder) तमाय 
गनङ्टयऩने  

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने 
जनशङ्ञिराइय सॊगङ्छठत गयी ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 
गनङ्टयऩने । 

- ङ्जवऩद् रेखाजोखा गनयसक्ने जनशङ्ञि वडा 
तहभा तमाय गनङ्टयऩने 

- प्रत्मेक वडाभा स्वास््म सॊस्था अरतयगत र ङ्टत 
प्रङ्झतकामय टोरी (RRT) गठन गनङ्टयऩने । 
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2.१० ङ्जवषमऺेि तथा कामय ङ्ञजम्भेवायी 
 

गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा य कामायरवमनका राङ्झग ङ्जवश्ववमाऩी तथा याङ्जष्डम 
तहभा बएका ङ्जवषमगत ऺेिको अभ्मास , स्थानीम आवश्मकता य  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत सॊयचना अनङ्टसाय 
सातवटा ङ्जवषमगत ऺेि ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । ङ्जवषमगत ऺेिको ङ्ञजम्भेवायी देहाम फभोङ्ञजभ यहको छ ।  

ताङ्झरका १२: ङ्जवषमगत ऺेि य मसको नेततृ्व 

िसॊ ङ्जवषमगत ऺेि नेततृ्व 

१ सभरवम, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि अध्मऺ –  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण 

ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय 
खाद्य साभग्री  एवभ ्फरदोफस्ती ङ्जवषमगत 
ऺेि  

सॊमोजक - वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

४ खानेऩानी सयसपाइय तथा स्वस्छता प्रवद्धयन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

५ आऩत्कारीन सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत 
ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जवऩद् रेखाजोखा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

७ जीङ्जवकोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा शीघ्र 
ऩङ्टनरायब ङ्जवषमगत ऺेि  

सॊमोजक - ऩूवायधाय ङ्जवकास ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 

 

2.१०.1 सभरवम, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 
 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेिभा  कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवऩद्को घटना वा स्वास््म सॊकटको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासा थ तत्कार प्रङ्झतकामयभा 
जङ्टटेय भानवीम जीवन यऺा तथा सम्ऩ ङ्ञिको सङ्टयऺा गयी जनजीवन साभारम अवस्थाभा ल्माउनङ्ट ऩने हङ्टरछ । 
मसका राङ्झग  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको हैङ्झसमतरे ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामयको सम्ऩूणय नेततृ्व  गाउॉ 
प्रभङ्टखरे गनङ्टयऩदयछ । ङ्जवऩद्को ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा एकाङ्झतय अरम ङ्जवषमगत ऺेिका साथै  गाउॉऩाङ्झरका भातहतका 
स्रोत साधन य सफै सॊमरिहरू प्रङ्झतकामयका राङ्झग ऩङ्चयचा रन गनङ्टयऩदयछ । ङ्जवऩद्को  प्रबाव अनङ्टसाय फाह्य 
सहमोगको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि य फाङ्जहय , ङ्ञजल्रा , प्रदेश तथा केररीम ङ्झनकामहरूसम्भ सभरवम गनङ्टयऩदयछ 
। ङ्जवऩद् ऩूवयतमायीका राङ्झग सयोकायवारा ङ्झनकामहरूसॉग ङ्झनयरतय सभरवम य सहकामय गने तथा ङ्जवऩद्को 
सभमभा ङ्जवऩद् प्रबा ङ्जवत सभङ्टदामभा तङ्टरूरत खोज उद्धाय, प्राथङ्झभक उऩचाय य याहत ङ्जवतयणको राङ्झग सभरवम 
गने, ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचमऩि उऩरधध गयाउने , भाङ्झनसको भतृ्मङ्ट बएभा सनाखत गयी 
शव व्मवस्थाऩन (वा हस्तारतयण) को प्रवरध ङ्झभराउने  य  मसको रा ङ्झग सभमभै आवश्मक ऩूवय तमायी गनङ्टय 
सभरवम, खोज तथा उद्धाय ऺेिको भङ््ट म काभ हो । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व  गाउॉ प्रभङ्टखरे गदयछन ्।  
गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकाम , नेऩार येडिस सोसाइटी ङ्झनजी ऺेिका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य अरम सफै ङ्जवषम 
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ऺेिका सॊमोजनकहरू मसभा सदस्म यहरछन ्।   गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत मस ङ्जवषमगत 
ऺेिको सदस्म सङ्ञचवको रूऩभा यहरछन ्। 

2.१०.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेि 
 

ङ्जवऩद्को सभमभा खोज उद्धाय कामयसॉगै घाइतेहरूको जीवन यऺाको राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय सेवा आवश्मक 
ऩदयछ । त्मसऩङ्झछ गम्बीय प्रकृङ्झतका घाइतेहरूको राङ्झग थऩ उऩचायको प्रवरध गनङ्टय ऩदयछ । प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम 
तथा आश्रमस्थरभा स्वास््म सेवाराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदनङ्ट ऩ ने हङ्टरछ । भहाभायीजरम ङ्जवऩद्  तथा स्वास््म 
सॊकटको सभमभा स्वास््म ऺेिको प्रभङ्टख बङू्झभका हङ्टरछ । ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदामका फारफाङ्झरका फदृ्धफदृ्धा 
गबयवती तथा दङ्टध खङ्टवाउने आभाहरूको राङ्झग थऩ ऩोषणमङ्टि खानाको आवश्मकता ऩदयछ ।  गाउॉको 
स्वास््म सॊयचना य ऺभताको ऩङ्चयचारन गयी प्राथङ्झभक उऩचाय , स्वास््म सेवा य ऩोषणको प्रवरध गनङ्टय मस 
ङ्जवषमगत ऺेिको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवायी हो । साथै  मस ङ्जवषमगत ऺेिरे  कोङ्झबड-१९ रगामतका भहाव्माधीको 
सॊिभण, स्वास््म सॊकटको योकथाभ, ङ्झनमरिण य व्मवस्थाऩनको कामय सभेत गनेछ । मस ङ्जवषमगत ऺेिको 
नेततृ्व  गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गदयछन ्बने  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म शाखा 
प्रभङ्टख सदस्म सङ्ञचव यहरछन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा  यहेका स्वास््म सॊस्था तथा अस्ऩतारहरू य स्वास््म तथा 
ऩोषणको ऺेिभा काभ गने  सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु मस ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्मको रुऩभा यहरछन ्। 

2.१०.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एवभ ्फरदोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 
 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेिभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवऩद्को घटना वा स्वास््म सॊकटको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासाथ त्मसफाट ङ्जवस्थाङ्जऩत तथा 
प्रबाङ्जवत बएकाहरुराइय फस्नको राङ्झग आश्रमस्थर य  आश्रमस्थरभा फसेका  वा सभङ्टदामभै यहेका 
प्रबाङ्जवतहरूराइय चाभर, दार, नङ्टन, तेर आङ्छद खाद्य साभग्री उऩरधध गयाउने , खानेकङ्ट या ऩकाउनको राङ्झग 
आवश्मक प्रवरध ङ्झभराउने ओढ्ने ओछ्याउने रगामतका गैय खाद्य साभग्री एवभ ्रगाउने कऩडाको प्रवरध 
गने । भहाभायीजरम स्वास््म सॊकटको सभमभा क्वा येङ्ञरटन एवभ ्आइसोरेसन केररको व्मवस्थाऩन गने , 
खोज उद्धाय,  याहत एवभ ्स्वास््म साभग्रीहरूको खङ्चयद तथा बण्डायण एवभ ्ढङ्टवानीको व्मवस्था गने , ङ्जवऩद् 
रेखाजोखा रगामतका काभको राङ्झग आवश्मक फरदोफस्ती ङ्झभराउने मस ङ्जवषम ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो 
। मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व वन वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गदयछन ्बने 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्ऩकय  अङ्झधकृत सदस्म सङ्ञचवको रुऩभा यहरछन ्।  

2.१०.4 खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वस्थता प्रवद्धयन ङ्जवषमगत ऺेि 
 

ङ्जवऩद् ऩिात प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा  खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूवायधायहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टग्छ । ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूरे 
आश्रम ङ्झरएको आश्रमस्थरभा खानेऩानी य सयसपाइको उङ्ञचत य ऩमायप्त प्रवरध गनङ्टय ऩदयछ । ङ्जवऩद्ऩङ्झछ 
सयसपइय य स्वच्छताको उङ्ञचत प्रवरध नबएभा ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायी पैङ्झरन सक्छ । ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग 
स्वच्छ य ऩमायप्त खानेऩानी तथा सयसयपाइको प्रवरध गनङ्टय, ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्रमस्थर 
वा क्वायेङ्ञरटन य आइसोरेसन केररहरुभा  खानेऩानी एवभ ् सयसपाइयको प्रवरध तथा स्वस्थता प्रवधयन गनङ्टय , 
प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइय तथा स्वस्थता प्रवधयनका साभग्रीहरूको सङ्टङ्झनङ्ञिता गनङ्टय,  
ङ्जवऩद्जरम घटनाफाट ङ्झसजयना बएका पोहोयहरू सयसपाई गनङ्टय , भयेका ऩशङ्टऩॊऺीहरूको व्मवस्थाऩन गनङ्टय , 
व्मङ्ञिगत सयसपाईको राङ्झग स्वच्छता सम्फरधी सयसाभानहरू (जस्तै् हाईङ्ञजन ङ्जकट , ङ्जऩमङ्टष, क्रोङ्चयन, 
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डस्टङ्जवन, आङ्छद ) उऩरधध गया उने, ङ्जवऩद् फाट ऺङ्झत बएका खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूवायधायहरू 
ऩङ्टनस्थायऩना गनय सहमोग गनङ्टय मस ङ्जवषमगत ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । खानेऩानी सयसपाई तथा स्वस्थता 
प्रवद्धयनको ऺेिभा काभ गने सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म यहरछन ्। 

2.१०.५ सॊयऺण तथा आऩत्कारीन ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 
 

ङ्जवऩद्को घटनाऩङ्झछ ऩङ्चयवायहरू ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टरछन ् । कङ्झतऩम फारफाङ्झरकारे अङ्जवबावक गङ्टभाउॉछन ्। मस्तो 
अवस्थाभा भङ्जहरा य फा रफाङ्झरकाभाङ्झथ ङ्जहॊसा फढ्छ ।  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका भा धेयै ङ्जवद्यारमहरू फाढी , 
आगरागी, चट्याङ् जस्ता प्रको ऩको जोङ्ञखभभा छन ्य ङ्जवगतभा ऩङ्झन प्रबाङ्जवत हङ्टॉदै आइयहेका छन्  । ठूरो 
बकूम्ऩ आएको खण्डभा अङ्झध काॊश ङ्जवद्यारमभा ऺङ्झत ऩङ्टग्छ । कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण राभो 
सभमसम्भ ङ्जवद्यारमहरू फरद बए। सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिरे ङ्जवऩद्को  सभमभा ङ्जकशोयी, गबयवती 
भङ्जहरा, सङ्टत्केयी, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू , ङ्ञशशङ्ट, फारफाङ्झरका, फदृ्धफदृ्धाहरूराई सॊयऺण गने , उनीहरूको 
आवश्मकता फभोङ्ञजभका सयसाभानहरू  जस्तै् सेनेटयी प्कमाड, खेरकङ्ट दका साभान आङ्छद  उऩरधध गया उने, 
घयऩङ्चयवायका सदस्म गङ्टभाएकाहरू तथा ङ्जवऩद्का कायण िङ्झसत व्मङ्ञिहरूराई भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा 
ङ्छदने य ङ्जहॊसाभङ्टि वातावयण ङ्झसजयना गने जस्ता ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवायह गनङ्टय ऩदयछ  । ङ्जवद्यारमहरू ऺङ्झत बएभा वा 
बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जवद्यारम सञ्चारन गने अवस्था नबएभा तत्कार शैङ्ञऺक ङ्झनयरतयताको राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक 
व्मवस्था गने य साभारम अवस्थाभा मसको राङ्झग ऩूवयतमायी तथा सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारम कामयढाॉचाराइय कामायरवमन 
गनय सहमोग गने , वैकङ्ञल्ऩक  ङ्झसकाइय ङ्झनयरतयताको राङ्झग उऩमङ्टि ठाउॉको ऩङ्जहचान गयी आवश्मक 
साभग्रीहरूको तमायी गने , सङ्टयङ्ञऺत ङ्झसकाइयको वातावयण तमाय गयी शैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू राइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने , 
सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेिको ऺङ्झत य आवश्मकताको रेखाजोखा गयी ऩङ्टनस्थायऩन य ऩङ्टनङ्झनयभायणभा सहमोग गने  य 
ङ्जवद्यारम भापय त स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् सङ्टयऺा सम्फरधी चेतना सभङ्टदामभा ङ्जवस्ताय गनय सहमोग गने मस 
ङ्जवषमगत ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे मस 
ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व गदयछन ्बने ङ्ञशऺा शाखा प्रभङ्टख सदस्म सङ्ञचव यहरछन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका 
सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेिभा काभ गने सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म यहरछन ्। 

2.१०.६ ङ्जवऩद् रेखाजोखा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
 

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन मोजना तजङ्टयभा गनय ङ्जवऩद्सॉग सम्फङ्ञरधत य अरम साभाङ्ञजक 
आङ्झथयक त्माङ्कको आवश्मकता ऩदयछ । अझ ङ्जवऩद् ऩिात खो ज उद्धाय याहत य प्रङ्झतकामयका काभहरू अङ्ञघ 
फढाउन ङ्जवऩद्को साभारम तथा ङ्जवषमगत ऺङ्झतको त्मा ङ्क आवश्मक ऩदयछ । मस ङ्जवषम ऺेिरे ङ्जवऩद्को 
ऺङ्झत तथा नोक्सानीको रेखाजो खा गने मी सूचना हरूराइय व्मवस्थाऩन गने य ङ्जवषमगत ऺेिका ङ्जववयणहरू 
सम्फङ्ञरधत ऺेिराइय उऩरधध गयाइय ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तजङ्टयभा य कामायरवमनभा सहमोग गदयछ । 
वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, वडा कामायरम य स्थानीम सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सभरवम गयी प्रायङ्ञम्बक 
र ङ्टत रेखाजोखा गयी तत्कार ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको सूचना सॊकरन गने सॊमरि ङ्जवकास गने । ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक 
रेखाजोखा तथा ऺेिगत आवश्मकता रेखाजोखा गनय गहृ भरिारमरे तमाय गयेको ङ्जवऩद् रेखाजोखा 
भागयदशयनको आधायभा आवश्मक पायभ तमाय ग ने य  ताङ्झरभ ङ्छदइय जनशङ्ञि तमाय गने । ऺङ्झतको 
रेखाजोखाको आधायभा प्रबाङ्जवतहरूको वगॉकयण गयी ऩङ्चयचमऩि उऩरधध गयाउन स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराइय सहमोग गने । ङ्जवऩद्का सूचनाहरू  गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा व्वस्थाऩन गने य 
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ङ्झनधायङ्चयत प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा , प्रदेश तथा केररीम आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा अदान प्रदान गने 
मस ङ्जवषमगत ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व वन वातावयण तथा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गनेछन बने स्थानीम आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केरर हेने अङ्झधकृत 
सदस्म सङ्ञचवको रुऩभा यहनेछन ्। नेऩार येडिस सोसाइटी रगामत ङ्जवऩद् रेखाजोखा ऺेिभा अनङ्टबव 
बएका य स्वमभ ्सेवक ऩङ्चयचानर गने ऺभता बएका स्थानीम सॊस्थाहरू मसका सदस्मका रुऩभा यहनेछन ्। 

2.१०.७ जीङ्जवकोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब ङ्जवषमगत ऺेि  
 

मस ङ्जवषम गत ऺेिरे ङ्जवऩद्को कायण अवरूद्ध हङ्टन ऩङ्टगेका अत्मावश्मक सेवाहरू (जस्तै् सडक , ङ्जवद्यङ्टत, 
खानेऩानी, टेङ्झरपोन) तत्कार सङ्टचारू गने य त्मस्ता सेवा प्रदान गने ङ्झनकामका कामायरमहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेभा 
वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गने , साभाङ्ञजक आङ्झथयक ऩूवायधाय य अवस्थाराई चरामभान फनाई जनजीवनराई साभारम 
फनाउने ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवायह गदयछ । ङ्जवऩद् ऩिात ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइय तत्कार अस्थामी आश्रमस्थर व्मवस्थाऩन 
गनय तथा आवास, खानेऩानी , सयसपाइय रगामतका अस्थामी ऩूवायधाय तमाय गनय सहमोग गदयछ । त्मसैगयी 
ऩङ्टनस्थायऩनको चयणभा स्थामी सॊयचनाहरू ऩङ्टनङ्झनयभायण नहङ्टॉदासम्भको राङ्झग अस्थामी सॊयचना तथा ऩूवायधाय तमाय 
गने काभ गदयछ ।  आऩत्कारीन  अवस्थाभा ऩूवायधाय ऺङ्झत बएय आवतजावत अवरूद्ध बएभा सेवा सङ्टचारू 
गनयका राङ्झग तत्कार अस्थामी ऩूवायधाय तमाय गने । प्रबाङ्जवत सभङ्टदामसम्भ याहत तथा प्रङ्झतकामयको ऩहङ्टॉच 
सहज फनाउन तत्कार अस्थामी ऩूवायधायहरूको ङ्जवकास गने ।  गाउॉऩाङ्झरकारे  कङ्ट नै ऩङ्झन ऩूवायधाय ङ्झनभायण 
गदाय भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ य ङ्जवऩद् सङ्टयङ्ञऺत बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने । आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग अस्थामी 
आश्रमस्थर, त्मसभा आवश्मक खानेऩानी तथा सयसपाइयका ऩूवायधायहरू तमाय गने ।  ङ्जवऩद् फाट ऺङ्झत बएका 
सॊयचना तथा ऩूवायधायहरूको ऩङ्टनङ्झनभायण गदाय फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभफाट सङ्टयङ्ञऺत स्तयीम भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  मस  ङ्जवषमगत ऺेिको काभ ङ्जवऩद्को तत्कारको अवस्थादेङ्ञख ऩङ्टनङ्झनयभायणको काभ 
नसङ्जकॉ दासम्भ राभो सभमसम्भ ऩङ्झन चल्न सक्छ य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका चायफटै चयणभा काभ गनङ्टयऩने हङ्टरछ 
। मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व ऩूवायधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछन ्बने ऩूवायधाय ङ्जवकास शाखा 
प्रभङ्टख मसको सदस्म सङ्ञचवको रूऩभा यहनेछन ्। भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व य सदस्म 
सॊस्थाहरूको ङ्जववयण अनङ्टसूची-२ भा याङ्ञखएको छ  ।
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ऩङ्चयच्छेद तीन :  ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
3.1 साभारम ऩूवयतमायी मोजना 
 

ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभभा छ । ङ्जवऩद्को सम्बावना य त्मसफाट हङ्टनसक्ने जनधनको ऺङ्झत कभ गनय   य ऩमायप्त ऩूवयतमायी गयी ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म 
सॊकट प्रङ्झतकामय ऺभता सङ्टदृढ गनय गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩूवयतमायीका ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गनङ्टयऩने हङ्टरछ । ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी य ङ्जवऩद् एवभ ्
स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनराइय ङ्जवकासका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा जोडेय जोङ्ञखभका स्रोतहरूको रमूनीकयण गदै प्रङ्झतकामयका राङ्झग आधाय तमाय गनय साभारम ऩूवयतमायीका 
रूऩभा देहाम फभोङ्ञजभको कामयमोजना तमाय गङ्चयएको छ ।  

ि.सॊ. साभारम ऩूवयतमायीका कामयहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी 
१ गाउॉऩाङ्झरका स्तङ्चयम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केरर स्थाऩना गयी सञ्चारन गने तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

सङ्झभङ्झत 

३ 

 

 स्थानीमआऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा सञ्चाय एवभ ्खोज उद्धाय तथा प्राथङ्झभक 
उऩचाय साभग्रीको प्रवरध गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

४ 

 

गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत खोज उद्धाय कामयदर गठन गने तत्कार वडा प्रत्मेक वडाभा  वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

५ प्रदेश य केररीम तहसॉग सभरवम हङ्टने गयी ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण वेब ऩोटयर ङ्जवकास 
गङ्चय सञ्चारन गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जवऩद् ऩिातको आवश्मकताको रेखाजोखाको राङ्झग प्रदेश तथा केररीम ङ्झनकामसॉगको 
सभरवमभा आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयेय र ङ्टत आॉकरन प्रणारी प्रङ्जिमा तमाय 
गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

७ आऩत्कारीन अस्थामी आश्रमस्थरको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय गाउॉभा खङ्टरा ऺेि 
ऩङ्जहचान गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

८ आऩत्कारीन प्रमोजनको राङ्झग प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एक हेङ्झरफ्माड ङ्झनभायणको राङ्झग 
स्थान ऩङ्जहचान गयी हेङ्झरप्कमाड ङ्झनभायण गने  

ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका ८ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 
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९ प्रत्मेक सावयजङ्झनक, सयकायी य व्मावसाङ्जमक बवनभा आऩत्कारीन ङ्झनकासी भागय 
(Evacuation Route)  य आऩत्कारीन बेरा हङ्टने स्थान  (Assembly Point) छङ्टट्याइय ङ्जवऩद् 
ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गने, गयाउने 

२०८० 
असाय 

सफै सम्फङ्ञरधत 
सॊस्थाहरु 

 सम्फङ्ञरधत  कामायरम 

१० वडाभा बएका साभङ्टदाङ्जमक बवनहरूभा आऩत्कारीन अस्थामी आश्रमस्थर तथा 
क्वायेङ्ञरटन सञ्चारनको राङ्झग सडक खानेऩानी सयसपाइ रगामतका ऩूवायधाय तमाय गने 

२०८० 

असोज 

ऩङ्जहचान 
गङ्चयएका 
स्थानहरू 

आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूवायधाय ङ्जवकास शाखा 

११ प्रत्मेक वडाभा आऩत्कारीन आश्रमस्थर तथा क्वायेङ्ञरटन / आइसोरेसन सेरटय भा 
प्रमोग गनय सङ्जकने सङ्टयङ्ञऺत साभङ्टदाङ्जमक बवनको ऩङ्जहचान / ङ्झनभायण गने 

ङ्झनमङ्झभत वडा प्रत्मेक वडाभा 
कङ्ञम्तभा 
एउटा 

ऩूवायधाय ङ्जवकास शाखा 
वडा कामायरम 

१२ ङ्जवऩद् फाट हङ्टने भानवीम ऺङ्झत फारी ऩशङ्ट, घय तथा सम्ऩङ्झतको राङ्झग कामयङ्जवङ्झध फनाइय 
फीभा गनय प्रोत्साहन गने 

२०८०
आसाढ 

 गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेि 

 गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

१३ ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनका राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु, स्थानीम गैय 
सयकायी सॊस्थाहरु, स्थामी प्रकृङ्झतका उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु य नागङ्चयक सॊस्थाहरुफीच 
सहकामयको राङ्झग सॊमरि तमाय गने 

२०७९ 
ऩङ्टस 

 गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेि 

  गाउॉ / वडा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 
१४ गाउॉऩाङ्झरका ऺेिका प्रभङ्टख प्रकोऩहरु (बकूम्ऩ, , आगरागी य ऩङ्जहयो, भहाभायी ङ्झनमरिण) 

को राङ्झग ऩङ्चयदृष्मभा आधाङ्चयत कृङ्झतभ घटना अभ्मास ङ्झनमङ्झभत सञ्चारन गने 
ङ्झनमङ्झभत   गाउॉऩाङ्झरका 

ऺेि 

वाङ्जषयक गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

१५ गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना वाङ्जषयक 
रूऩभा अद्यावङ्झधक गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका वाङ्जषयक  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

१६ सफै ङ्जवषमगत ऺेिको कामयताङ्झरका फनाएय ङ्झनमङ्झभत फैठक फस्ने ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका तीन तीन 
भङ्जहनाभा 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.२ ऩूवायन ङ्टभानभा आधाङ्चयत ऩूवयतमायी मोजना 
मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩनय सक्ने ङ्जवऩद् त्मसको ऩूवायनङ्टभाङ्झनत आॉकरनका आधायभा देहाम फभोङ्ञजभ सात वटा ङ्जवषमगत ऺेिको ऩूवयतमायीका कामयहरु ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ 
। उि ङ्जिमाकराऩहरू कामायरवमनको ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञरधत ङ्जवषमगत ऺेिको हङ्टनेछ बने आवश्मकता अनङ्टसाय अरम ङ्झनकाम वा ऺेिसॉग सभरवम गयी काभ गनेछन ्।  
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३.२.१ सभरवम, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 

ि.सॊ. ऩूवयतमायीका कामयहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ वडा तहभा गठन बएका खोज उद्धाय टोरीराई ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक 
उद्धायक (First Community Responders) तमाय गने  

२०७९ भाघ वडा ८ सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नेऩार 
येडिस 

२ खोज उद्धायका राङ्झग आवश्मक उऩकयण साभग्रीहरुको आवश्मकता आॉकरन गयी 
खङ्चयद गने  

२०७९ भाघ  गाउॉऩाङ्झरका १ सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नेऩार 
येडिस 

३ खोज उद्धाय  टोरी ऩङ्चयचारनको राङ्झग रमूनतभ ्खोज उद्धाय साभग्री खङ्चयद गयी तमायी 
अवस्थाभा याख्न े

२०७९ 
पागङ्टन 

वडा ८ सङ्टयऺा ङ्झनकाम, 

वडा कामायरम 

४ खोज तथा उद्धायका राङ्झग प्रमोग गनय सङ्जकने सवायी साधनहरू य एम्फङ्टरेरसहरूको सूची 
य सम्ऩकय  व्मङ्ञिको ङ्जववयण तमाय गने 

ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञरधत सॊस्था 

५ आऩत्कारीन अवस्थाभा खोज उद्धाय तथा याहत व्मवस्थाऩनको राङ्झग हेङ्झरकप्कटयको 
आवश्मकता ऩयेभा ङ्ञजल्रा य प्रदेशसॉग सभरवम गयी हेङ्झरकप्कटयको प्रवरध गने 

तत्कार गाउॉऩाङ्झरका  प्रदेश सयकाय 

नेऩारी सेना 
६ सफै ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरू तथा सयोकायवारा ङ्झनकाम य सॊस्थाहरूको सम्ऩकय  

ठेगाना अद्यावङ्झधक याख्न े
ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.२.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेि 

ि.सॊ. ऩूवयतमायीका ङ्जिमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाभा स्थानीम स्वास््म सॊस्थाको सभरवमभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी 
(RRT) गठन गने  

तत्कार वडा हयेक वडाभा 
एक 

वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ गाउॉका सफै स्वास््म सॊस्थाहरूभा आऩत्कारीन प्रमोजनको राङ्झग औषङ्झधको ‘फपय 
स्टक’ व्मवस्थाऩन गने य औषङ्झध उऩरधध बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने 

ङ्झनमङ्झभत वडा स्वास््म सॊस्था 
अनङ्टसाय 

सम्फङ्ञरधत स्वास््म 
सॊस्था 
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३ वडा तहभा प्राथङ्झभक उऩचाय कामयदर गठन गने तत्कार वडा हयेक वडाभा 
एक 

वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

४ स्वास््मकभॉ, भङ्जहरा स्वमॊ सेङ्जवका य वडा स्तयीम कामयदरका सदस्महरुको राङ्झग 
प्राथङ्झभक उऩचाय ताङ्झरभ सञ्चारन गने 

ङ्झनमङ्झभत वडा ८ नेऩार येडिस सोसाइटी 

५ सभङ्टदामभा जनस्वास््म सम्फरधी जनचेतनाभूरक कामयिभ सञ्चारन गने   गाउॉऩाङ्झरका   

६ ङ्जवऩद्को सभमभा गबयवती तथा सङ्टत्केयी भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाहरुभा ऩोषण आवश्मकता 
ऩूङ्झतयका राङ्झग ऩङ्टयक खाना आवश्मकताको आॉकरन गने  

  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जवऩद् रेखाजोखा 
ङ्जवषमगत ऺेि 

७ आऩत्कारीन अवस्थाभा घाइतेहरूको थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपयर प्रकृमा तम गने   गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

 

३.२.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एवभ ्फरदोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 

ि.सॊ. ऩूवयतमायीका कामयहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ अस्थामी आश्रम स्थर, खाद्य  तथा  गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत 
ऺेिका सदस्म सॊस्थाहरूको सम्ऩकय  ठेगाना अद्यावङ्झधक याख्न े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञरधत सॊस्था 

२ गाउॉभा बएका हेबी इक्वीऩभेरट, ढङ्टवानीका साधनहरु तथा सवायी साधनहरुको रगत 
तमाय गयी आऩत्कारीन अवस्थाभा प्रमोग गनय ङ्झनजी ऺेिसॉग सम्झौता गने  

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञरधत सॊस्था 

३ गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा प्रत्मेक वडाभा २०० ऩङ्चयवायको राङ्झग आवश्मक ऩने गैय 
खाद्य साभग्री सेटको स्टक याख्न े

२०७९ 
भाघ 

वडा  ८ नेऩार येडिस 

४ प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा ५० ऩङ्चयवायका राङ्झग अस्थामी आश्रमको राङ्झग फहङ्टप्रकोऩफाट 
सङ्टयङ्ञऺत स्थान ऩङ्जहचान गयी याख्न े

२०७९ 
भाघ 

वडा  ८ वडा कामायरम 

५ गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा २०० ऩङ्चयवाय तथा १००० जनसॊ्माको राङ्झग आवश्मक ऩने 
गैय खाद्य साभग्री बण्डायणको ऺभता बएको गोदाभघयको व्मवस्था गने 

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका १  

६ ऩङ्जहचान गङ्चयएको स्थानभा अस्थामी आश्रमस्थरका राङ्झग आवश्मक ऩूवायधाय, खानेऩानी, 
सयसपाइको प्रवरध तथा तत्कार टहया फनाउन सक्ने व्मवस्था गने 

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूवायधाय ङ्जवकास 
शाखा 
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७ ऩङ्जहचान गङ्चयएका वा तमाय गङ्चयएका अस्थामी आश्रमस्थरका सॊयचना य सङ्टङ्जवधाहरू 
भहाभायीको सभमभा क्वायेङ्ञरटन एवॊ आइसोरेसन केररको रुऩभा प्रमोग गनय सक्ने  य 
स्वास््म सेवा सञ्चारन गनय ङ्झभल्ने गयी ङ्जवकास गने  

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूवायधाय ङ्जवकास 
शाखा 

 

३.२.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषम ऺेि 

ि.सॊ. ऩूवयतमायीका कामयहरू सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ सफै ङ्जवषमगत ऺेिराइय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य ज्मेष्ठ 
नागङ्चयकको सॊयऺणका तङ्चयकाहरू फाये जानकायी ङ्छदने  

ङ्झनयरतय   
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै ङ्जवषमगत 
ऺेि  

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 

२ ङ्जवऩद्को सभमभा सॊयऺण एवभ ्सङ्टयऺाका राङ्झग चाङ्जहने साभग्रीहरू खङ्चयद गयी 
बण्डायण गने 

ङ्झनयरतय   
गाउॉऩाङ्झरका 

अनङ्टभाङ्झनत 
आॉकरन अनङ्टसाय 

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 

३ ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक य भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाराई आधायबतू भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशय सम्फरधी तारीभ ङ्छदन े 

ङ्झनयरतय  
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै वडा य सफै 
ङ्जवद्यारमहरू 

नेऩार येडिस 
सोसाइटी  

४ सफै ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा कामयरवमन कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारमका 
रमूनतभ ्गङ्झतङ्जवङ्झध सञ्चारन गनय सहजीकयण गने 

 ङ्जवद्यारम सफै ङ्जवद्यारम  

५ ङ्जवद्यारमहरूको सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता रेखाजोखाको राङ्झग सहमोग गने  ङ्जवद्यारम सफै ङ्जवद्यारम  

६ ङ्जवद्यारमहरूराइय ङ्झसकाइय ङ्झनयरतयता य ऩूवयतमायी सङ्जहतको ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा मोजना 
तमाय गयी कामायरवमन गनय सहमोग गने 

 ङ्जवद्यारम सफै ङ्जवद्यारम  

७ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रअहरुराइय ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा सम्फरधी ताङ्झरभ ङ्छदने      ङ्जवद्यारम   

८ कृङ्झतभ घटना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास सञ्चारन गनय  गाउॉऩाङ्झरका य ङ्जवद्यारमहरूसॉग 
सभरवम गने 

 ङ्जवद्यारम   

९ फैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइय सञ्चारनका राङ्झग कामयङ्जवङ्झध य साभग्री तमायी अवस्थाभा याख्न े   
गाउॉऩाङ्झरका 

  

१० सफै ङ्जवद्यारमहरूभा अस्थामी ङ्झसकाइय केरर सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक साभग्रीहरू 
तमायी अवस्थाभा याख्न ेप्रवरध गने 

 ङ्जवद्यारम   
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३.२.६ ङ्जवऩद् रेखाजोखा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 

ि.सॊ. ऩूवयतमायीका कामयहरू सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केरर भापय त ङ्जवऩद् सम्फरधी सूचना सङ्करन, 
व्मवस्थाऩन  य प्रसायणको व्मवस्था ङ्झभराउन े

ङ्झनयरतय  गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन 
कामय सॊचारन केरर 

२ वडा तहभा ङ्जवऩद् रेखाजोखा टोरी तमाय गने २०७९ भाघ वडा सफै नेऩार येडिस 

३ ङ्जवऩद् रेखाजोखा टोरीका सदस्महरूराइय ङ्जवऩद् रेखाजोखा सम्फरधी ताङ्झरभ ङ्छदन े    नेऩार येडिस 

४ सभङ्टदाम स्तयभा ङ्जवऩद्को सभमभा सूचना प्रवाह गनय SMS भापय त सूचना प्रसाय गने 
सभूहगत प्रणारीको ङ्जवकास गने 

२०७९ भाघ  गाउॉऩाङ्झरका  भोवाइर सेवा 
प्रदामक 

५ स्थानीम येङ्झडमो एप एभ तथा अरम साभाङ्ञजक ङ्झभङ्झडमाफाट जनचेतना भूरक 
सरदेशहरू प्रवाह गने 

ङ्झनयरतय  गाउॉऩाङ्झरका  ऩिकाय भहासॊघ 

६ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् सम्फङ्ञरध सम्ऩूणय सूचना तथा गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत 
अद्यावङ्झधक गने 

ङ्झनयरतय  गाउॉऩाङ्झरका   

७ ङ्जवऩद् सूचना प्रवाह प्रकृमा तम गयी वस्तीभा बएका घटनाको तत्कार स्थानीम 
आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा अद्यावङ्झधक हङ्टने प्रवरध ङ्झभराउन े

ङ्झनयरतय  गाउॉऩाङ्झरका   

८ वषायको ऩूवायनङ्टभान तथा त्मसफाट हङ्टनसक्ने ङ्जवऩद्को ऩूवय सूचना एवॊ चेतावनी 
प्रबाङ्जवत हङ्टनसक्ने सभङ्टदामसम्भ तत्कार ऩङ्टग्ने प्रवरध गने  

ङ्झनयरतय गाउॉऩाङ्झरका   

११ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरूको सम्ऩकय  अद्यावङ्झधक गने २०८० 
असाय 

   

१२ अस्थामी आश्रमस्थर तथा अस्थामी ङ्झसकाई केरर तथा अरम अस्थामी एवॊ स्थामी 
सॊयचनाहरु वदृ्धवदृ्धा फारफाङ्झरका अऩाॊगता तथा रैंङ्झगकभैिी बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने   

ङ्झनयरतय   भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शाखा 
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3.3 आऩत् कारीन प्रङ्झतकामय (कामयङ्जवङ्झध) मोजना 
आऩत्कारीन प्रङ्झतकामय मोजनाभा ङ्जवऩद्को सभम य ङ्जवऩद् ऩिात ्तङ्टरुरतै चाल्नङ्टऩने खोज, उद्धाय, उऩचाय ए वभ ्जोङ्ञखभ ऺेिफाट प्रबाङ्जवतहरूराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानारतयण, याहत  ङ्जवतयणका  य ङ्जवऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मवस्थाऩन य सॊप्रेषणका ङ्जिमाकराऩ हरू सहहत प्रत्मेक ङ्जवषमगत ऺेि ऩङ्चयचारनको सभम ताङ्झरका 
सङ्जहतको कामयङ्जवङ्झध सभावेश गङ्चयएको छ । मसका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जिमाकराऩहरू तजङ्टयभा गङ्चयएको छ: 

३.३.१ सभग्र व्मवस्थाऩन, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषम ऺेि  

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्टा 

१ गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत आकङ्ञस्भक फैठक फसी हयेक ङ्जवषमगत ऺेिराइय तमायी अवस्थाभा यहन 
ङ्झनदेशन ङ्छदने 

गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ सभरवम खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फस्न े गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४ खोज उद्धाय य सङ्टयऺाको राङ्झग उद्धायकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

५ खोज तथा उद्धायका राङ्झग आवश्मक साभग्री य मातामातको फरदोफस्त गने फरदोफस्ती ङ्जवषम ऺेि 

६ घाइतेहरूको ङ्ञशघ्र उद्धाय गने य वेऩिाहरूको खोजी कामयराइय तीब्रता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

७ सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभ ऺेिका सभङ्टदामको सङ्टयङ्ञऺत स्थानारतयण गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम, वडा सङ्झभङ्झत 

८ घाइतेहरूको तत्कार प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग आवश्मक सभरवम गने   स्वास््म ङ्जवषमगत ऺेि 

९ भतृकहरूको ऩङ्जहचान गयी भङ्टच ङ्टल्का गयेय शव आपरत ङ्ञजम्भा रगाउने वडा सङ्झभङ्झत 

२४ घण्टा 
देङ्ञख ७ 
ङ्छदन 

१० खोज उद्धाय कामयराइय आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयरतयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

११ २४ घण्टाको काभको सभीऺा गयी थऩ खोज उद्धाय कामय अङ्ञघ फढाउने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१२ प्रबाङ्जवतहरूको व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि तथा सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺाको राङ्झग सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१३ आवश्मकता अनङ्टसाय शव व्मवस्थाऩन कामयराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१४ फहङ्ट ऺेिगत प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा गनयको राङ्झग सफै ङ्जवषमगत ऺेिराइय सभरवम तथा ऩङ्चयचारन 
गने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 
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१५ ङ्जवऩद्को घटनाको प्रकृङ्झत हेयी आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रदेश तथा सङ्घीम सयकायसॉग सभरवम गने  

७ ङ्छदनदेङ्ञख 
१ भङ्जहना 

१६ आवश्मकता अनङ्टसाय खोज उद्धाय कामयराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदन े सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१७ ङ्जवऩदभा हयाएका वा नष्ट बएका अत्मावश्मक दस्तावेजहरुको रगत सङ्करन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

वडा सङ्झभङ्झत 

१८ हयाएका वा नष्ट बएका कागजातहरुको ऩङ्टनङ्झनयभाणय तत्कार गने वडा कामायरम 

१९ ङ्जवषमगत  ऺेिको ङ्जवस्ततृ रेखाजोखाको  आधायभा ङ्जवऩद्बाट बएको ऺङ्झतको राङ्झग ऩङ्टनस्थायऩना मोजना 
तमाय गनय सभरवम गने 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

२० ङ्जवऩद् ऩिातको आवश्मकता रेखाजोखाको आधायभा गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गनय 
सभरवम गने 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.३.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषम ऺेि 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्टा 

१ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको ङ्जवश्लषेण 
गने 

गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ घाइतेको खोज उद्धायसॉगै प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय टोरी ऩङ्चयचारन गने खोज उद्धाय कामयदर 

३ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेिभा प्राथङ्झभक उऩचाय डेस्क स्थाऩना गयी सेवा सञ्चारन गने फरदोफस्ती ङ्जवषम ऺेि 

४ गम्बीय अवस्थाका घाइतेहरूराइय थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपय गने गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

५ दीघय योगीहरू ऩङ्जहचान गयी उनीहरूको राङ्झग औषङ्झध तथा उऩचाय सेवा उऩरधध गयाउने ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

२४ घण्टा 
देङ्ञख ७ ङ्छदन 

६ भाऩदण्ड अनङ्टसाय शङ्टद्ध ङ्जऩउने ऩानी य प्रबाङ्जवतहरूको अवस्था अनङ्टसाय ऩोषणमङ्टि खानाको सङ्टङ्झनितता 
गने 

खाद्य ङ्जवषमगत ऺेि 

७ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेि तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा ङ्झनमङ्झभत औषङ्झध उऩचायका साथसाथै गबयवती जाॉच, 
सङ्टत्केयी य ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सेवाराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने 

फरदोफस्ती ङ्जवषम ऺेि 
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८ भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा सञ्चारनराइय आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयरतयता ङ्छदने सॊयऺण ङ्जवषम ऺेि 

९ अस्थामी आश्रमस्थर तथा प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा भहाभायीजरम ङ्जवऩद् पैङ्झरन नङ्छदन थोकथाभका 
उऩामहरू अऩनाउने 

खानेऩानी तथा सयसपाइय 
ङ्जवषमगत ऺेि 

 १० स्वास््म तथा ऩोषण ऺेिको ङ्जवषमगत आवश्मकता रेखाजोखा गयी ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने ङ्जवऩद् रेखाजोखा तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन ऺेि 

७ ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ आवश्मकता अनङ्टसाय स्वास््म उऩचाय य सेवा प्रवाहराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने स्वास््म सॊस्थाहरू 

१२ थऩ भहाभायी पैङ्झरन नङ्छदन योकथाभका उऩामहरू ङ्झनयरतय गने खानेऩानी तथा सयसपाइय 
ङ्जवषमगत ऺेि 

१३ स्वास््म ऺेिको ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेखाजोखा गयी ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गने ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.३.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री  एवभ ्फरदोफस्ती ङ्जवषम ऺेि 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्टा 

१ अस्थामी आश्रम स्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेिको 
आकङ्ञस्भक फैठक फोराउने य अवस्था ङ्जवश्लषेण गने, प्रबाङ्जवत हङ्टनसक्ने जनसॊ्मको आॉकरन गने 

स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूको राङ्झग तत्कार अस्थामी फसोफासको  प्रवरध गने    स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखाको राङ्झग आवश्मक फरदोफस्त गने   ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

४ उद्धायकभॉ, स्वास््मकभॉ तथा घाइतेहरुको ओसाय ऩसाय य याहत साभग्रीको ओसाय ऩसाय 
गनयको राङ्झग मातामातका साधनहरुको प्रवरध गने   

खोज उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 

५ ङ्जवस्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयवायको राङ्झग तत्कार खान ङ्झभल्न ेखाद्य 
साभग्री उऩरधध गयाउने 

 

६ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूराइय गभॉको सभमभा झङ्टर य जाडोको सभमभा रमानो कऩडाको प्रवरध गने  
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२४ घण्टा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

७ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आधायभा आगाभी एक 
भङ्जहनाको राङ्झग खाद्य तथा गैय खाद्य आवश्मकताको आॉकरन गने 

ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

८ प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग अस्थामी आश्रम स्थरभा फसोफासको प्रवरध गने कामयराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने   

९ आश्रम स्थरभा शौचारम, खानेऩानी, सयसपाइय तथा औषङ्झध उऩचायको राङ्झग अरम ङ्जवषमगत 
ऺेिसॉग सभरवम गने   

खानेऩानी सयसपाई य स्वास््म 
ङ्जवषमगत ऺेि 

 १० ङ्जवस्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयवायको राङ्झग खाद्य साभग्री, खाना 
ऩकाउने बाॉडाकङ्टॉ डा य ओढ्ने ओछ्याउने साभग्री उऩरधध गयाउने 

 

 ११ अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि एकर भङ्जहरा य ऩङ्टरुषका राङ्झग उऩमङ्टि आश्रम स्थरको प्रवरध गने   सॊयऺण ङ्जवषमगत ऺेि 

 १२ ङ्जवऩद्को कायण आघातभा यहेका व्मङ्ञिहरूराइय आश्रमस्थरभा नै भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा 
प्रदान गने प्रवरध गने 

सॊयऺण ङ्जवषमगत ऺेि 

 १३ अस्थामी आश्रमस्थरभा फारफाङ्झरकाराइय खेल्ने ठाउॉको प्रवरध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 

७ 

ङ्छदन देङ्ञख १ 
भङ्जहना 

१४ आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवस्थाङ्जऩतहरुराइय घय पङ्जकय ने वातावयण तमाय गयी घय पकायउन े  

१५ बौङ्झतक सॊयचना ऩङ्टनङ्झनयभायणका राङ्झग आवश्मक काठ सहङ्टङ्झरमत दयभा उऩरधध गयाउन 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहसॉग सभरवम गने 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झत 

१६ अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाइय ङ्झनयरतयताको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा 
शाखा य ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिसॉग सभरवम गने 

सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 

१७ ङ्जवऩद् ऩिातको आवश्मकता रेखाजोखाको राङ्झग आवश्मक फरदोफस्त ङ्झभराउने   ङ्जवऩद् रेखाजोखा तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 

 

 

३.३.४ खानेऩानी, सयसपाइय तथा स्वस्थता प्रवद्धयन ङ्जवषमगत ऺेि 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्टा 

१ खानेऩानी सयसपाइय तथा स्वस्थता प्रवद्धयन ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको 
ङ्जवश्लषेण गने 

 गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
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२ प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा सङ्टयङ्ञऺत शङ्टद्ध ङ्जऩउने ऩानी तथा सयसपाइयको राङ्झग 
भाऩदण्ड अनङ्टसायको आवश्मक ऩानी उऩरधध गयाउन ेप्रवरध गने 

अस्थामी आश्रम स्थर तथा याहत 
व्मवस्थाऩन ऺेि 

२४ घण्टा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

३ खानेऩानी तथा सयसपाइय आवश्मकताको आॉकरन गने ङ्जवऩद् रेखाजोखा ऺेि 

४ आस्थामी आश्रम स्थरभा सयसपाइयका अस्थामी सॊयचनाहरू तमाय गने अस्थामी आश्रम स्थर तथा याहत 
व्मवस्थाऩन ऺेि 

५ प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा साभारम ऺङ्झत बएका खानेऩानी तथा सयसपाइयका सॊयचनाहरू तत्कार भभयत 
गने 

ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

६ खानेऩानी शङ्टद्धीकयणका ङ्जवङ्झधहरू सभङ्टदामराइय जानकायी गयाउने  

७ अस्थामी आश्रमस्थरको पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको प्रवरध गने  
८ अस्थामी आश्रमस्थरभा ङ्झनमङ्झभत स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाइय ङ्ञशऺा प्रवद्धयन गने  

९ खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेिको ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने  
१० अस्थामी आश्रम स्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको खानेऩानी य सयसपाइको प्रवरध ङ्झनमङ्झभत गने  

७ ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ आवश्मकता अनङ्टसाय अस्थामी आश्रम स्थरभा खानेऩानी य सयसपाइयको प्रवरध ङ्झनमङ्झभत गने  

१२ खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेिको ऺेिगत आवश्मकताको रेखाजोखा गने ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 
१३ अस्थामी ङ्झसकाइय केररहरूभा खानेऩानी य सयसपाइयको प्रवरध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 
१४ ङ्जवऩद् ऩङ्झछको ऺेिगत आवश्मकताका आधायभा खानेऩानी तथा सयसपाइय ऺेिको ऩङ्टनङ्झनयभायण 

मोजना तमाय गने 
ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

३.३.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषम ऺेि 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्टा 

१ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको ङ्जवश्लषेण गने  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 
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२ अवस्था अनङ्टसाय आऩत्कारीन प्रङ्झतकामयको राङ्झग ङ्जवद्यारम फरद गनङ्टय ऩने बएभा फरद गनय  गाउॉ 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्झसपाङ्चयस गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

३ ङ्जवद्यारमको ऺङ्झत तथा ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉको अवस्थाको आॉकरन गयी खोज उद्धायभा सहमोग गने  

४ आवश्मकता अनङ्टसाय प्रबाङ्जवतहरूराइय भनोसाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा उऩरधध गयाउन े  

२४ घण्टा 
देङ्ञख  

७ ङ्छदन 

५ ङ्ञशऺा ऺेिभा बएको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक ङ्जववयण सॊकरन गयी आवश्मकता आॉकरन गने  

६ ङ्जवऩद्का कायण हयाएका वा छङ्ट ङ्जट्टएका फारफाङ्झरकाहरुराइय अङ्झबबावकसॉग ऩङ्टनङ्झभयरन गयाउन े  

७ प्रबाङ्जवत भङ्जहरा फारफाङ्झरका अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य जेष्ठ नागङ्चयकराइय सॊयऺण ङ्छदने  

८ आवश्मकता अनङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय कामयशारा सञ्चारन गने  

९ नेऩार प्रहयी य स्थानीम साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूवीच सॊमरि तमाय गयी फाङ्जहयफाट आउने 
व्मङ्ञिहरूभाङ्झथ ङ्झनगयानी याख्न े  

 

१० ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा साभाङ्ञजक य रैंङ्झगक ङ्जवबेद नबएको सङ्टङ्झनङ्ञित 
गने 

 

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

 

१२ ङ्ञशऺा ऺेिभा बएको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक ङ्जववयण सॊकरन गयी आवश्मकता आॉकरन गने  
१३ ङ्झसकाइय ङ्झनयरतयताको कामयमोजना ङ्जिमाशीर गने  
१४ तत्कार ङ्जवद्यारम सञ्चारन हङ्टन नसक्ने अवस्थाभा अस्थामी ङ्झसकाइय केरर स्थाऩना गयी ङ्झसकाइय 

सङ्टचारु गने 
 

१५ अस्थामी ङ्झसकाइय केरर ऩङ्झन सञ्चारन हङ्टन नसक्ने अवस्थाभा वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवङ्झधफाट ङ्झसकाइय सङ्टचारू गने  
१६ ङ्ञशऺकहरूका राङ्झग आऩत्कारीन ङ्ञशऺा सम्फरधी अङ्झबभङ्टखीकयण कामयशारा सञ्चारन गने   
१७ अस्थाइय ङ्झसकाइय केररहरूभा छािा ङ्जवद्याथॉहरूभाङ्झथ हङ्टन सक्ने ङ्जहॊसा योक्नका राङ्झग सङ्टयऺा सॊमरि 

ङ्झनभायण गने   
 

७ ङ्छदन  १८ फारफाङ्झरकाहरूराइय ङ्जवद्यारम पकय ने वातावयण फनाउन अङ्झबबावकहरूसॉग सभङ्टदामभा छरपर गने   
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देङ्ञख १ 
भङ्जहना 

१९ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ङ्जवद्याथॉहरूको राङ्झग अवस्था य आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवद्यारम ऩोशाक, ऩाठ्यऩङ्टष्तक 
य स्टेसनयी साभग्रीहरू उऩरधध गयाउने 

 

२० ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम वा अस्थामी आश्रमस्थरभा भङ्जहरा तथा ङ्जकशोयीभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाका 
गङ्झतङ्जवङ्झधराइय ङ्झनगयानी याख्न ेय ङ्जवशेष सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउने 

 

२१ ङ्जवद्यारम आउने जाने फाटोहरू बङ्ञत्कएको ङ्झफङ्झग्रएको बए भभयत गयाउन े  
२२ फारफाङ्झरकाका राङ्झग भनोयरजनात्भक ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने    
२३ गम्बीय प्रकृङ्झतको अवस्था फाहेक साभारमत ङ्जवऩद्को घटना बएको १० ङ्छदन सम्भभा ङ्झसकाइय 

सङ्टचारू गने प्रवरध गने  
 

 ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकता रेखाजोखा गयी सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेिको ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय 
गने 

 

३.३.६ जीङ्जवकोऩाजयन तथा शीघ्र ऩङ्टनरायब ङ्जवषम ऺेि 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्टा 

१ जीङ्जवकोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩना तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको वाये 
छरपर गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ ङ्जवऩद्बाट ऺङ्झत बएका सडक सॊचाय तथा ङ्जवद्यङ्टत ऩूवायधाय सूचारू गनय ऩहर गने   याहत व्मवस्थाऩन ऺेि 

२४ घण्टा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

३ ऩङ्टनस्थायऩनाका राङ्झग आवश्मक ऩूवायधायहरूको आवश्मकता रेखाजोखा गने  ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

४ अस्थामी आश्रमस्थरभा आधायबतू अस्थामी ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने  आश्रमस्थर तथा याहत व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

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

६ आफ्नो घय पकय न चाहने ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइय सभङ्टदामभा ऩङ्टनस्थायङ्जऩत गने प्रकृमा तम गङ्चय ऩङ्टनस्थायङ्जऩत 
गने 

वडा सङ्झभङ्झत 

७ ङ्छदन  
देङ्ञख १ 

७ ऺेिगत ङ्जवस्ततृ रेखाजोखाको आधायभा ऺेिगत ऩङ्टनस्थायऩन मोजना तमाय गने  
८ साभारम ऺङ्झत बएका ऩूवायधाय तथा सॊयचनाहरूको भभयत सम्बाय गयी सेवा सङ्टचारू गने  
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भङ्जहना ९ ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेखाजोखाको आधायभा गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनयभाण मोजना तमाय गने  
१० ऩङ्टनङ्झनयभाण नसङ्जकएसम्भ ऩङ्टनङ्झनयभाणको काभराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने   

 

३.३.७ ङ्जवऩद् रेखाजोखा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषम ऺेि 
 

सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख २४ 
घण्टा 

१ आऩत्कारीन रेखाजोखा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फस्न े गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA) तङ्टरुरत सञ्चारन गयी खोज उद्धाय उऩचाय य याहत व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग गने 

गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ प्रायङ्ञम्बक र ङ्टत रेखाजोखा (IRA) को सूचना सफै ङ्जवषम ऺेिराइय उऩरधध गयाउने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

४ ङ्जवऩद्को प्रयङ्ञम्बक ङ्जववयण  गाउॉ आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केररभा अद्यावङ्झधक गने  

२४ घण्टा 
देङ्ञख 

७ ङ्छदन 

५ ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गने  

६ ऺेिगत प्रायङ्ञम्बक रेखाजोखाका राङ्झग जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गने  

७ ऺेिगत रेखाजोखा ङ्जववयण उऩरधध गयाइ सफै ङ्जवषमगत ऺेिराइय ऩङ्टनस्थाऩन मोजना फनाउन 
सहमोग गने 

 

८ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेिको फजायको रेखाजोखा (आवश्मक साभग्रीको उऩरधधता य प्रङ्झतश्ऩधायत्भक 
भूल्मको अवस्था) गने 

 

७ ङ्छदन  
देङ्ञख १ 

भङ्जहना 

९ ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गने  

१० ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेखाजोखा गनय ङ्जवषमगत ऺेिराइय सहमोग गने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 
११ ऺेिगत ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना तमाय गनय ङ्जवषमगत ऺेिराइय सहमोग गने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 
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ऩङ्चयच्छेद चाय : स्वास््म सॊकट ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 
 

ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवगत दङ्टई वषयदेङ्ञख कोङ्झबड १९ को ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको कायण स्वास््म सॊकट बोगीयहेको छ । त्मसैगयी मो गाउॉऩाङ्झरका झाडाऩखाराको 
जोङ्ञखभभा यहेको छ । वषेनी फषायतको सभमभा झाडाऩखारा रगामतको भहाभायी पैङ्झरन सक्ने जोङ्ञखभ यहेको छ । कोङ्झबड   १९ फाट मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा 
१५८  जना सॊिङ्झभत बएको य ऩङ्जहरो रहय य दोश्रोभा रहयभा गयी जम्भा ३ जनाको भतृ्मङ्ट बएको ङ्झथमो । २०७९  आङ्ञश्वन सम्भभा ५ फषयभाङ्झथका ७२ प्रङ्झतशतरे 
दङ्टवै डोज खोऩ ऩाइसकेका छन ्। कोङ्झबडको ऩङ्जहरो रहयभा  गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाभा साभङ्टदाङ्जमक क्वायेरटाइन य गाउॉभा एउटा क्वायेङ्ञरटइन सञ्चारन गङ्चयएको । 
३५ साधायण फेड फेडको अस्थामी कोङ्झबड अस्ऩतार सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो । गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩूणय सॊिङ्झभतराई (१५८ ऩङ्चयवायराइय) घयभै ङ्झनशङ्टल्क औषङ्झध उऩरधध 
गयाएको ङ्झथमो । कोङ्झबडका जङ्जटर ङ्जवयाभीहरूराइय जङ्टम्रा येपय गयेको य ङ्झनशङ्टल्क एम्फङ्टरेरस सेवा उऩरधध गयाएको ङ्झथमो । कोङ्झबडको सभमभा ङ्झसभकोट 
गाउॉऩाङ्झरकाभा  एउटा एम्फङ्टरेरस सञ्चारनको व्मवस्था गङ्चयएको ङ्झथमो । खासगयी अरम ऩाङ्झरकाफाट ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबङ्झिने मस गाउॉऩाङ्झरकाका फाङ्झसरदाहरूराई 
छाहाये, तङ्टम्च,  य रमाङ्झस नाकाफाट ल्माएय ङ्झनशङ्टल्क क्वायेरटाइनभा याख्न ेप्रवरध गङ्चयएको ङ्झथमो । कोङ्झबड १९ को योकथाभ तथा प्रङ्झतकामय गने िभाभा गाउॉऩाङ्झरकासॉग 
प्रङ्झतकामयको राङ्झग स्ऩष्ट कामयमोजना ङ्झथएन । मसको राङ्झग जनशङ्ञि य साभग्री सङ्जहतको ऩूवयतमायी ऩमायप्त ङ्झथएन । थौयै जनशङ्ञि , स्वास््म सङ्टयऺा साभग्रीको अऩमायप्तता 
य अङ्ञक्सजनको कङ्झभका फावजङ्टद कोङ्झबड १९ को ऩङ्जहरो य दोस्रो रहयको प्रङ्झतकामय गङ्चयएको ङ्झथमो ।  

गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊयचना तथा स्वास््म ङ्जवषमगत ऺेिरे अरम ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्जवऩद्का कायण घइते बएकाहरूराइय तत्कार उऩचाय य स्वास््म सेवाराइय 
ङ्झनमङ्झभत गनयको राङ्झग काभ गदयछ बने स्वास््म सॊकटको अवस्थाभा  गाउॉको स्वास््म सॊयचना तथा स्वास््म ङ्जवषमगत ऺेिरे स्वास््म सॊकटको योकथाभ ङ्झनमरिण य 
व्मवस्थाऩनको राङ्झग अग्र स्थानभा यहेय काभ गदयछ । मसभा अरम ङ्जवषमगत ऺेिरे आ आफ्नो ऺेिफाट सहमोग गदयछन ्।  गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टनसक्ने स्वास््म 
सॊकटराइय ध्मानभा याखी स्वास््म सॊकट ऩूवयतमायी एवभ ्प्रङ्झतकामयका देहामफभोङ्ञजभका  ङ्जिमाकराऩहरु तम गङ्चयएको छ । 

४.१ स्वास््म सॊकट ऩूवयतमायी कामयमोजना 
ि.सॊ. ऩूवयतमायीका कामयहरू सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभरवम/सहमोग 

१ गाउॉऩाङ्झरकाकाभा यहेका सफै स्वास््म सॊस्था तथा हङ्ञस्ऩटरहरुको 
आऩत्कारीन मोजना तमाय गने गयाउन े

तत्कार स्वास््म सॊस्था सफै स्वास््म 
सॊस्था 

 

२ गाउॉऩाङ्झरका य वडा तहभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी गठन गने तत्कार वडा वडा कामायरम  
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३ सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा आऩत्कारीन स्वास््म प्रङ्झतकामय नभङ्टना अभ्मास गने 
गयाउने 

ङ्झनमङ्झभत स्वास््म सॊस्था सफै स्वास््म 
सॊस्था 

 

४ गाउॉऩाङ्झरका भातहत यहेका अस्ऩतार तथा स्वस््म सॊस्थाहरूको सेवा, वेड 
ऺभता अध्मवङ्झधक गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्वास््म 
सॊस्था 

स्वास््म शाखा 

५ गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास््म सॊस्थाभा यहेका स्वास््म जनशङ्ञिको ङ्जववयण 
अद्यवङ्झधक गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्वास््म 
सॊस्था 

स्वास््म शाखा 

६ गाउॉको स्वस््म सॊकट सम्फरधी ङ्जववयण सवास््म ऩाश्वङ्ञचि य  गाउॉ 
आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा अद्यावङ्झधक गने प्रवरध गने  

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका १ आऩत्कारीन कामय सॊचारन 
केरर 

७ भहाभायीजरम स्वास््म सॊकटको सभमभा  गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा सञ्चारन 
सम्फङ्ञरध स्वास््म प्रोटोकर तमाय गने  

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ स्वास््म शाखा 

८ स्वास््म सॊकटको सभमभा  गाउॉऩाङ्झरकको स्वास््म सेवा सञ्चारन सम्फरधी 
कामयङ्जवङ्झध तमाय गने 

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

९ भहाभायीको सभमभा जनस्वास््म सेवा  (ऩोषण, खोऩ, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, फार 
स्वास््म, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन) उऩरधध गयाउने कामयङ्जवङ्झध तमाय गने  

२०८० 
असाय 

 गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म शाखा 

१० भहाभायीजरम स्वास््म सॊकटको सभमभा ङ्जवद्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्था 
सञ्चारन सम्फरधी प्रोटोकर तथाय गयी ङ्जवद्यारम सञ्चारनको प्रवरध गने 

२०८० 
असाय 

 गाउॉऩाङ्झरका सफै ङ्ञशऺारम सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा 
ङ्जवषमगत ऺेि 

११ उऩचायको राङ्झग ङ्जवयाभी येपय गनयको राङ्झग येपयर ऩद्धङ्झत य येपयर 
हङ्ञस्ऩटरको व्मवस्था गने  

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

१३ अग्रऩॊङ्झतभा काभ गने स्वास््म तथा सङ्टयऺा कभॉको राङ्झग व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका 
साभग्रीहरूको प्रवरध गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

१४ सफै कभयचायीहरुराइय सङ्टयऺा प्रोटोकरको जानकायी गयाउने तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

१५ भहाधमाङ्झधको सभमभा फाङ्जहयफाट आउने भाङ्झनसहरूराइय याख्न होङ्ञल्डङ् सेरटय 
तथा क्वायेङ्ञरटनको प्रवरध गने 

  गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

फरदोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 
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१६ गाउॉऩाङ्झरकाभा फनाइने आऩत्कारीन आश्रमस्थरहरु भहाभायीको सभमभा 
क्वयेरटीन तथा आइसोरेसन केररको रुऩभा सॊचारन गनय सङ्जकने गयी तमाय 
गने  

   अस्थामी आश्रमस्थर तथा 
फरदोवस्ती ऺेि  

१७ भहाभायीको सभमभा सावयजङ्झनक मातामात सञ्चारन सम्फरधी प्रोटोकर तमाय 
गने 

  गाउॉऩाङ्झरका  मातामात कम्ऩनी तथा 
व्मवसामी सङ्झभत 

१८ भहाभायीको सभमभा आङ्झथयक ऺेि तथा फजाय सञ्चारन सम्फङ्ञरध प्रोटोकर 
तमाय गने  

  गाउॉऩाङ्झरका  उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ 

२० स्वास््म सॊकट तथा भहाभायी ङ्झनमरिण य व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञरध स्वस््मकभॉ 
सङ्टयऺाकभॉ य र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरीराइय ताङ्झरभ ङ्छदन े

२०७९ 
भाघ 

 गाउॉऩभङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

 

४.२ स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामय कामयमोजना 
सभम ि.सॊ. प्रङ्झतकामय सम्फरधी ङ्जिमाकराऩहरू सभरवम/सहमोग 

० देङ्ञख 
२४ घण्टा 

१ गाउॉऩाङ्झरका ऺेिङ्झबिको सफै वा कङ्ट नै वडाभा तीब्र गङ्झतभा भहाभायी पैङ्झरएभा वा अरम स्वस््म सॊकटको 
अवस्था आएभा स्वास््म सेवा ऐन २०७५ फभोङ्ञजभ स्वास््म सॊकटग्रस्त ऺेि घोषणा गने  

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम 

२ सॊकटग्रस्त ऺेिभा तत्कार प्रङ्झतकामयको राङ्झग र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी (Rappid Response Team - RRT) 

ऩङ्चयचारन गने 
खोज उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 

३ स्वास््म सॊकटग्रस्त ऺेि घोषणा गङ्चयएको ऺेि एवभ ्अवङ्झधभा स्वास््म सम्फरधी प्रोटोकर ऩूणय रुऩभा 
ऩारना गने / गयाउने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

४ उच्च सॊिाभक भहाभायी पैङ्झरएको अवस्थाभा  गाउॉऩाङ्झरका प्रवेश गने नाकाहरुभा कडाई गयी ङ्ञस्िङ्झनड 
य क्वायेङ्ञरटनको व्मवस्था गने  

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

 

५ सॊिङ्झभतको कररमाक रेङ्झसङ् ऩयीऺण गयी आइसोरेसन य उऩचायको प्रवरध गने स्वास््म सॊस्थाहरु  

६ अस्ऩतार तथा स्वस््म सॊस्थाहरू ङ्झनमङ्झभत ङ्झनसॊिङ्झभत गने स्वास््म सॊस्थाहरु 

२४ घण्टा 
देङ्ञख 

७ सावयजङ्झनक ठाउॉहरुभा IEC (Information Education and Communication) का  भाध्मभहरु जस्तै; ऩोस्टय 
ऩम्प्करेल्ट, सावयजङ्झनक सूचना भापय त  भहाभायीको कायक, सने तङ्चयका  य योकथाभका फायेभा  सभङ्टदामराइय 

सॊचाय भाध्मभ 
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७ ङ्छदन सचेत गयाउन े

८ भहाभायीजरम ङ्जवऩद्को राङ्झग साभारम ङ्जवयाभी य सॊङ्जितहरुको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट एम्फङ्टरेरसको प्रवरध गने  स्वास््म सॊस्थाहरु, एभफङ्टरेरस 
सॊचारक 

९ स्वास््म सॊकटको सभमभा ऩूणय रुऩभा सङ्टयऺा उऩाम सङ्जहत ङ्झनमङ्झभत स्वस््म सेवा सॊचारन गने  स्वास््म शाखा, स्वास््म सॊस्थाहरु 
१० अरम ङ्जवऩद्को कायणफाट पैङ्झरनसक्ने भहाभायी ङ्झनरिणको राङ्झग तमायी यहने  अरम ऺेिहरु 

७ 

ङ्छदन  देङ्ञख 
१ भङ्जहना 

११ एक हप्ताको अवस्था ङ्जवश्लषेण गयी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको आधायभा एक भङ्जहनाको राङ्झग कमयमोजना तमाय गने ङ्जवऩद् रेखाजोखा ङ्जवषमगत ऺेि 

१२ सॊिभण योकथाभ तथा ङ्झनमरिण कामयराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदन े अरम ऺेि 

१३ जनस्वास््म सेवा  (ऩोषण, खोऩ, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, फार स्वास््म, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन) सङ्टयङ्ञऺत तयीकारे 
ङ्झनमङ्झभत सॊचारन गने प्रवरध ङ्झभराउने 

स्वास््म सॊस्थाहरू 

१४ स्वास््म सॊकट ङ्झनमरिण तथा सङ्टयऺा सम्फरधी सरदेशभूरक साभग्रीहरू ङ्झनङ्झभत प्रसायण गने  सञ्चाय भाध्मभ 

१५ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनमङ्झभत भूल्माङ्कन गयी स्वास््म सॊकटराइय ङ्झनयरतयता ङ्छदने वा हटाउने कङ्ट याको ङ्झनणयम गने   गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

 

 

 



 

  1  

 

 सिमकोट  गाउँपासिका स्वास््य िंकट एवम् सवपद् पूववतयारी तथा प्रसतकायव योजना ; २०७९  

 

ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच : कामायरवमन अनङ्टगभन तथा ङ्झसकाइय मोजना 
५.१ ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको कामायरवमन  यणनीङ्झत 

१. मस स्वास््म  सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाको कामायरवमनका राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
रमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ , ङ्झनमभावरी २० ७६ तथा स्वास््म सेवा ऐन २०७५ य  मस 
मोजनाभा प्रवरध बए फभोङ्ञजभका आवश्मक सॊस्थागत सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ ।  

२.  गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आङ्झथयक वषयको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्ञशषयकको फजेटफाट प्राथ ङ्झभकताका आधायभा 
कामायरवमनको शङ्टरूवात गङ्चयनेछ । िभश: आगाभी वषयको वाङ्जषयक कामयिभभा मस मोजनाको कामायरवमनको 
राङ्झग आवश्मक श्रोत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

३. ङ्जवकास साझेदाय सॊस्थाहरू (ङ्जद्धऩऺीम, फहङ्टऩऺीम , सॊमङ्टि याष्डसॊघ अरतगयतका ङ्झनकाम हरू य येडिस 
अङ्झबमान) फाट प्राप्त हङ्टने सहामताराइय मस मोजनाको कामायरवमनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

४. ङ्झनजी तथा व्मावसाङ्जमक ऺेिको व्मवसाङ्जमक साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्व य अरम ऩहर भापय त ङ्झनजी ऺेिको 
सहबाङ्झगता य सहामता ङ्जवऩद् ऩूवयतमायीको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

५.  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका साभाङ्ञजक तथा साभङ्ट दाङ्जमक सॊस्थासॉग बएको बौङ्झतक , साभाङ्ञजक , आङ्झथयक तथा 
भानवीम श्रोतराइय मस मोजनाको कामयरवमनको राङ्झग एङ्जककृत रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

६. मस ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनारे ङ्झनङ्छदयष्ट गयेका ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयण य ऩूवयतमायीका 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइय  गाउॉऩाङ्झरकारे  सञ्चारन गने  गाउॉ मोजना , ङ्जवषमगत मोजना तथा कामयिभहरूसॉग 
सभामोजन तथा एङ्जककयण गयी कामायरवमन गङ्चयनेछ ।   

७. मस मोजनाको कामायरवमनको अवस्था अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाका उऩ प्रभङ्टखको 
सॊमोजकत्वभा एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ । उि अनङ्टगभ न सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी  गाउॉ  ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गनेछ ।  

८.  गाउॉऩाङ्झरकाको वेवसाइटभा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन ऩोटयर तमाय गयी स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩदफाट 
बएको ऺङ्झत तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फरधी बएका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ । 

९.  गाउॉ  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे वषयबङ्चयको ङ्जवऩद्को अवस्था य गङ्झतङ्जवङ्झधराइय सभेटेय  गाउॉ  ङ्जवऩद् 
प्रङ्झतवेदन साभारम अवस्था भा वाङ्जषयक रूऩभा प्रकाशन ग नेछ बने कङ्ट नै ठूरो ङ्जवऩद्को अवस्था आएभा 
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रङ्झतवेदनहरू प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ ।  

१०. मस मोजनाको  कामयरवमनफाट प्राप्त ङ्झसकाइय तथा तत्कारीन आवश्मकताका आधायभा मस स्वास््म 
सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाराइय वाङ्जषयक रूऩभा अद्यावङ्झधक गदै रङ्झगनेछ । 

५.२ अरम ङ्झनकामसॉगको सभरवम य सहकामय 

१.   गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूनीकयण तथा प्रङ्झतकामयको राङ्झग प्रभङ्टख रूऩभा गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि य फाह्य 
गयी दङ्टइय प्रकायको सभरवम गनङ्टय ऩदयछ । ऩाङ्झरकाङ्झबि ऩङ्झन  गाउॉऩाङ्झरका भातहतका ङ्झनकाम वा सङ्झभङ्झतफीच य 
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अरम सयकायी , गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी सॊस्थाहरूफीच सभरवम य सहकामय गनङ्टयऩ ने हङ्टरछ । फाह्य 
सभरवमभा ङ्ञजल्रा, प्रदेश य सॊघीम तहका सयकायी ङ्झनकामहरूसॉग य अरम गैय सयकायी तथा सहमोगी ङ्झनकाम 
तथा सॊस्थाहरूसॉगको सभरवम ऩदयछ ।  

२.  ङ्जवषमगत ऺेिको अवधायणाभा  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्झबिका सम्ऩूणय ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामयसॉग 
सम्फङ्ञरधत सॊस्था तथा ङ्झनकामहरू स म्फङ्ञरधत ङ्जवषम गत ऺेिको सदस्म यहनेछन ्य उि सॊस्था तथा 
ङ्झनकामहरूसॉगको सभरवम य सहकामयको ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञरधत ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व गने ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 
य मसका सॊमोजकको हङ्टनेछ । 

३.  ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा सॊघीम तहका ङ्झनकामहरूसॉगको सभरवम , सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू सॉगको सभरवम तथा  
गाउॉऩाङ्झरका फाङ्जहयका सयकायी तथा गैय सयकायी ङ्झनकामहरू य दात ृङ्झनकामहरूसॉगको  सभरवमको 
ङ्ञजम्भेवायी  गाउॉ प्रभङ्टखको हङ्टनेछ । 

४.  ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामयको राङ्झग सम्ऩूणय सयकायी, गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी ऺेिको स्रोत 
ऩङ्चयचारन ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाअनङ्टरूऩ  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय एकद्धाय नीङ्झत 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सॊस्थागत सभरवम य सहकामयको ढाॉचा ङ्झनम्न ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछ । 

५.३  अनङ्टगभन, भूल्माङ्कजन तथा ङ्झसकाई 
५.३.१ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत 

स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना कामायरवमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग  
गाउॉऩाङ्झरकाको उऩ प्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा देहाम फभोङ्ञजभका सदस्महरू यहेको एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ 
। साभारम अवस्थाभा मस अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ऩूवयतमायी मोजनाको कामायरवमनको वाङ्जषयक रुऩभा अनङ्टगभन 
गयी  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराइय प्रङ्झतवेदन फङ्टझाउनेछ । कङ्ट नै खास ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकटको 
अवस्थाभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सभङ्जष्टगत य ङ्जवषम ऺेिगत प्रङ्झतकामय य ऩूवयतमायीको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञरधत 
ङ्जवषमगत ऺेिराइय ऩषृ्ठऩोषण गनेछ ।  गाउॉ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको भनोनमन गनेछ । मस अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको सदस्मभा भनोनमन गदाय याङ्जष्डम 
याजनीङ्झतक दरका  गाउॉ सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख नै  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩदाङ्झधकायी यहेको खण्डभा अको व्मङ्ञि 
भनोनमन गनङ्टय ऩनेछ । मसैगयी वडाध्मऺहरूभध्मेफाट भनोनमन गदाय मस मोजनाको ङ्जवषमगत ऺेिको 
सॊमोजक नयहेका वडाध्मऺभध्मेफाट भनोनमन गनङ्टय ऩनेछ । 

  

ताङ्झरका १५: अनङ्टगभन तथा भूल्मङ्कन सङ्झभङ्झत 

ि.सॊ. बङू्झभका सॊस्था ऩद 

१ सॊमोजक ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका उऩ प्रभङ्टख 
२ सदस्म ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत  
३ सदस्म ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 
४ सदस्म ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - आङ्झथयक सङ्झभङ्झत 
५ सदस्म याङ्जष्डम याजनीङ्झतक दरका  गाउॉ सङ्झभङ्झत प्रभङ्टखहरु 
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६ सदस्म सङ्झभङ्झतरे तोकेका तीन जना   वडाध्मऺ 
७ सदस्म सङ्ञचव गाउॉऩाङ्झरका  मोजना शाखा प्रभङ्टख 

 

५.३.२ रक्ष्म य सूचकहरू 

मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩदफाट हङ्टने ऺङ्झत तथा नोक्सानी घटाउने प्रबाङ्जवतहरुराई उङ्ञचत भानवीम सहामता 
सभमभै उऩरधध गयाउने तथा ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट  प्रङ्झतकामय प्रबावकायी फनाउने य प्रबावकायी 
प्रङ्झतकामयको राङ्झग सभङ्जष्टगत तथा ङ्जवषमगत ऺेिको ऩूवयतमायी सङ्टदृढ गने मस कामयमोजनाको उद्देश्म यहेकोरे 
मस मोजनाको कामायरवमनफाट उऩमङ्टि उद्देश्म प्राङ्झप्तभा प्रगङ्झत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग सभङ्जष्टगत य 
ङ्जवषम ऺेिगत तथा ऩूवयतमायी य प्रङ्झतकामयका देहाम फभोङ्ञजभका सूचकहरू ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ: 
 

ि.सॊ. सूचकहरु (ऩूवयतमायीका राङ्झग) अवङ्झध 

१. साभारम ऩूवयतमायी 
१ गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केरर सञ्चारन बएको  
२ खोज उद्धाय तथा याहत साभग्रीको बण्डायण भौज्दात यहेको  
३ वडाभा साभङ्टदाङ्जमक प्रथभ उद्धायकहरू तमाय बएको  
४ ङ्जवऩद् सम्फरधी ङ्जववयण  गाउॉऩाङ्झरकाको वेबसाइटभा अऩडेट गने वेब ऩोटयर 

सञ्चारन बएको 
 

५ ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना वाङ्जषयक रूऩभा अद्यवङ्झधक बएको  
२. सभरवम, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 
१ खोज उद्धाय  तथा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्रीको ङ्जववयण  
२ सभरवम फैठकको ङ्झनणयम ऩङ्टङ्ञस्तका  
३ वडा तहको खोज उद्धाय कामयदरको ङ्जववयण  

३. प्राथङ्झभक उऩचाय स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेि  
१ प्रत्मेक वडाभा ताङ्झरभ प्राप्त प्राथङ्झभक उऩचायकको ङ्जववयण  
२ स्वास््म सॊस्थाभा याङ्ञखएको औषङ्झधको फपय स्टकको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण    
३ स्वास््म सॊस्थाहरूको आऩत्कारीन मोजना  

४.  अस्थामी आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ कङ्ञम्तभा ३०० घय ऩङ्चयवायराइय ऩङ्टग्ने रमूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टसायको आवश्मक 

गैय खाद्य साभग्रीहरूको बण्डायण 
 

२ आऩत्कारीन सभमभा खाद्याङ्ङ आऩूङ्झतयको राङ्झग स्ट्यण्डफाइय सम्झौता बएको  
३ प्रत्मेक वडाभा अस्थामी आश्रमस्थरको ऩङ्जहचान बएको    
४ अस्थामी आश्रमस्थरको राङ्झग बवन ङ्झनभायण बएको वा आश्रमस्थर ङ्झनभायणका 

सभग्रीहरूको फरदोफस्त बएको 
 

५ आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग मातामात सॊचाय तथा फरदोफस्तीका साभग्रीहरूको 
व्मवस्था बएको 

 

५. खानेऩानी सयसपाइय तथा स्वस्छता प्रवधयन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ आऩत्कारीन सयसपाइय य स्वच्छता सम्फरधी साभग्रीहरूको बण्डायण गङ्चयएको  
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२ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आऩत्कारीन आश्रमस्थरभा खानेऩानी आऩूङ्झतयको स्रोत य 
भाध्मभ तमाय गङ्चयएको 

 

३ सयसपाइ य स्वच्छता सम्फरधी सूचना तथा सञ्चाय साभग्रीहरू तमाय बइय प्रसायण 
गङ्चयएको 

 

६. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 
१ ङ्ञशऺा ऺेिको ङ्झसकाइय ङ्झनयरतयता मोजना तमाय बएको  
२ ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा सम्फरधी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य प्रअराइय अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको  
३ सफै ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य कामयदर गठन बएको  
४ ङ्जवद्यारम य गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनमङ्झभत कृङ्झतभ घटना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास 

बएको 
 

७. ङ्जवऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् रेखाजोखा टोरी तमाय बएको  
२ ऺेिगत रेखाजोखा पायभ तमाय बएको  
३ ङ्जवऩद् रेखाजोखा टोरीराइय ङ्जवऩद् रेखाजोखा सम्फरधी ताङ्झरभ ङ्छदइएको  
४ गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररको ङ्जवऩद् सूचना सॊकरन व्मवस्थाऩन य 

प्रसायण प्रङ्जिमा तम बएको 
 

८. जीङ्जवकोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जवषमगत ऺेि 
१ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आश्रमस्थरभा सडक, खानेऩानी तथा सयसपाइय ऩूवायधाय तमाय 

बएको 
 

२ प्रत्मेक वडाभा आऩत्काङ्झरन प्रमोजनको राङ्झग हेङ्झरप्कमाड ङ्झनभायण बएको  
३ ऩूवायधायहरू ङ्जवऩद् जोङ्ञखभफाट सङ्टयङ्ञऺत फनाइएको  

९. स्वस््म सॊकट ऩूवय तमायी 
१ गाउॉऩाङ्झरका य वडाभा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी (RRT) गठन बएको   
२ गाउॉका सफै स्वास््म सॊस्थाको आऩत्कारीन मोजना फनेको  
३ गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकटको सभमको राङ्झग स्वास््म प्रोटोकर फनेको  
४ आऩत्कारीन सभमको राङ्झग औषङ्झधको फपय स्टक याङ्ञखएको  
५ स्वास््मकभॉ तथा र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरीराइय स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फरधी 

ताङ्झरभ ङ्छदइएको  
 

 
 

ि.सॊ. सूचकहरु (प्रङ्झतकामयका राङ्झग) अवङ्झध 

१. सभरवम, खोज तथा उद्धाय ङ्जवषमगत ऺेि 
१ खोज उद्धाय कामयको ङ्जववयण  
२ खोज उद्धाय टोरीको ऩङ्चयचारन  
३ आकङ्ञस्भक फैठक ङ्झनणयम ऩङ्टङ्ञष्तका  

२. प्राथङ्झभक उऩचाय स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेि  
१ प्राथङ्झभक उऩचाय सेवा प्राप्त गयेको जनसॊ्मा  
२ ऩोषणमङ्टि खानेकङ्ट या उऩरधध बएको जनसॊ्मा  
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३ स्वास््म ऺेिको ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टङ्झनयभायण मोजना  
३.  अस्थामी आश्रमस्थर, खाद्य तथा गैय खाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ ङ्जवऩदफाट ङ्जवस्थाङ्जऩत ऩङ्चयवायराइय अस्थामी आश्रमस्थर उऩरधध गयाएको ङ्जववयण  
२ प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवायराइय खाद्य तथा गैय खाद्य साभग्री उऩरधध गयाएको ङ्जववयण  
३ प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवायराइय याहत साभग्री उऩरधध गयाएको ङ्जववयण  

४. खानेऩानी सयसपाइय तथा स्वस्थता प्रवद्धयन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ भाऩदण्ड अनङ्टसाय खानेऩानी उऩरधध बएको ऩङ्चयवाय  
२ प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा आश्रमस्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइयको प्रवरध  

५. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 
१ अस्थामी ङ्झसकाइ केररहरूको ङ्जववयण  
२ वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइ सञ्चारन बएको ङ्जववयण  
३ ङ्ञशऺा ऺेिको ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना  

६. ङ्जवऩद् रेखाजोखा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
१ र ङ्टत रेखाजोखा प्रङ्झतवेदन  (कङ्ट न ैङ्जवऩद् ङ्जवशेष)  
२ ऺेिगत ङ्जवस्ततृ रेखाजोखा प्रङ्झतवेदन  (कङ्ट नै ङ्जवऩद् ङ्जवशेष)  
३  गाउॉ आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केररभा ङ्जवऩद् सम्फरधी ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 

बएको 
 

७. जीङ्जवकोऩाजयन, ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण ङ्जवषमगत ऺेि 
१ ङ्जवऩदफाट ऺङ्झत बएका ऩूवायधायको भभयत बएको  
२ जीङ्जवकोऩाजयन सहामता प्राप्त गयेका ऩङ्चयवायको ङ्जववयण  
३ ऺेिगत ऩङ्टनस्थायऩन तथा ऩङ्टनङ्झनयभायण मोजना  

८. स्वस््म सॊकट प्रङ्झतकामय 
१ र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी ऩङ्चयचरन गङ्चयएको  
२ स्वास््म सॊकटको सभमभा स्वास््म सेवा प्राप्त गयेको जनसङ्ख्मा   
३ स्वास््म सॊकट ङ्झनरिण व्मवस्थाऩनको अभ्मास  
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अनङ्टसूची-१: स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्जवद्यभान ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्जववयण   
 

ि.सॊ. नाभथय ऩद आवद्ध ङ्झनकाम/कामायरम/सॊस्था सम्ऩकय  नम्फय 

 ङ्झफजम बण्डायी  अदक्ष्म  l;dsf]6 ufFpkflnsf 9858320796 

 z'l;nf /f]sfof  pkfWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9858391553 

 plh/ /f]sfof k|=k|=c= l;dsf]6 ufFpkflnsf 9858320192 

 uf]v{ nfdf j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848326408 

 b]ahª af]x/f j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9849899470 

 kfdf nfdf j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9846529453 

 k|tfk nfdf j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9846262170 

 lrg /fjt j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848318010 

 gGb a /fjt j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848309677 

 anlj/ zfxL j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848327724 

 sdn axfb'/ a'9f j8f cWoIf l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848309524 

 u'onf /fjt sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 uf]kfn sfdL sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 sfª\;f\\] nfdf sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 sNkgf nfdf sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 6;L lj=s sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 8Ffkm' e08f/L sf=kf=;b:o l;dsf]6 ufFpkflnsf  

 g/ axfb'/ e08f/L :jf=;of]hs l;dsf]6 ufFpkflnsf 9849937788 

 hªu /f]sfof ;=;lra l;dsf]6 ufFpkflnsf 9848369600 
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 अनङ्टसूची-२ : उऩरधध स्रोत साधनहरूको ङ्जववयण 
 

ङ्जवषमऺेि स्रोत, साधन/उऩकयण/जनशङ्ञि सङ्ख्मा वा ऩङ्चयभाण बण्डायणस्थर/यहेको स्थान 

सभग्र 
व्मवस्थाऩन/ 

सूचना खोज तथा 
उद्धाय 

दभकर (आवश्मक औजाय सेट सङ्जहत)  ०  

एक्साबेटय (जेङ्झसङ्जव) १ ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ 

राईप ज्माकेट ०  प्रहयी कामायरम  

क्राइङ्ञम्वङ डोयी २ योर   प्रहयी कामायरम 

सेङ्ञफ्ट हेल्भेट ६  प्रहयी कामायरम 

यवय फोट ०  

स्रेचय १०  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, अरतगयत 
स्वास््म सॊस्थाहरु  

भेगा ह्याण्ड भाइक  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, 

ईभजेरसी टचय राईट    प्रहयी कामायरम 

आगो ङ्झनबाउने मरि ०  

साईयन ०  

यवयको ऩञ्जा १०० जोडी  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा  

थ्रो व्माग  थान  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा 

प्राथङ्झभक उऩचाय ङ्जकट  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका अरतगयत 
स्वास््म सॊस्था 

खाद्याङ्ङ तथा 
कृङ्जष 

ङ्जकटनाशक ङ्जवषादी ०  

चाभर ०  

नङ्टन, तेर प्कमाकेट ०  

पाष्टपङ्ट ड प्कमाकेट ०  

दार ०  

स्वास््म तथा 
ऩोषण 

स्मानीटयी प्कमाड ०  

इभेयजेरसी ङ्जकट ०  

ह्याण्डवास तथा साफङ्टन १०० ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा  

ङ्जऩङ्जऩई सेट/गाउन ७० ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, आइसोरेशन  

सङ्ञजयकर ग्रोफ ३०० जोडी  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा 

स्मानीटाईजय १० ङ्झरटय ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा 

क्रोङ्चयन ऩाउडय १५ ङ्जकरो  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा 



 

  8  

 

 सिमकोट  गाउँपासिका स्वास््य िंकट एवम् सवपद् पूववतयारी तथा प्रसतकायव योजना ; २०७९  

 

भेङ्झडङ्झसन   

आय.एर. वोटर   

प्राथङ्झभक उऩचाय फाकस/ङ्जकट १४ ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका अरतगयत 
स्वास््म सॊस्था 

खानेऩानी, 
सयसयपाई तथा 
स्वस्थता प्रवद्धयन 

ङ्जऩमङ्टष ०  

एक्वाट्याफ ०  

ङ्जऩ.ए.बाइर ०  

ऩानी जाॉच्ने ङ्जकट ०  

ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जटङ्खस ०  

अस्थाई शौचारमसेट ०  

सयसपाइ ङ्जकट/सेट ०  

आऩत्काङ्झरन 
आश्रम तथा गैय 
खाद्य साभग्री 
क्वायेण्टाइन 
व्मवस्थाऩन 

ईरधनफाट चल्ने आया/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

०  

खरती (सव्वर)  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञजरसी शाखा 

गैंङ्झत य वेल्चा सेट  सेट   

एमय ङ्झरफ्ट धमाग ०  

ङ्झिऩार/टेरट ०  

बाॉडाकङ्टॉ डा सेट ०  

जस्ताऩाता ०  
जनशङ्ञि  

(खोज उद्धायककी 
तथा 
स्वास््मकभॉ) 

 गाउॉ र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी  १ टोङ्झर   गाउॉऩाङ्झरका,  गाउॉ प्रहयी  

वडा, सभङ्टदाम वा स्वास््म सॊस्था स्तयीम 
र ङ्टत प्रङ्झतकामय टोरी 

८ वटा  सफै वडाहरू तथा स्वास््म 
सॊस्थाहरूभा 

स्वास््मकङ्झभयहरू ४० जना   गाउॉऩाङ्झरका स्वास््म शाखा तथा 
वडाका स्वास््म सॊस्थाभा कामययत  

 गाउॉ प्रहयी  जना  ङ्झसभकोट गाउॉऩाङ्झरका 
नेऩार प्रहयी   

शसस्त्र प्रहयी   

नेऩारी सेना  -  

ताङ्झरभ प्राप्त नेऩार येडिस सोसाइयटीका 
उद्दायकङ्झभयहरू 

-  

 

नोट: स्रोत साभग्रीहरुको ङ्जवषमऺेिफाट प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने कामय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शाखारे 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गनेछ। 
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अनङ्टसूची-३: अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन पायभ 
िसॊ प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूवयतमायी 

तथा प्रङ्झतकामय गङ्झतङ्जवध 

भङ््ट म ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम सङ्झभङ्झत 

कामायरवमनको 
अवस्था 

कङ्झभ कभजोयी सङ्टझाव 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 स्वीकृत ङ्झभङ्झत :  


