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बङू्झभका 
भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका नेऩारको रगबग उच्च बागभा ऩने सङ्टन्दय ऩाङ्झरका हो । सॊघीम गणताङ्ञन्िक रोकतन्िको 
स्थाऩना ऩश्चात स्थानीम सयकायको रूऩभा जनताको ङ्जवकासको तीब्र आकाॊऺासॉगै मस ऩाङ्झरकाको ऩूवावधाय ङ्जवकास 
फढीयहेको छ । तय प्राकृङ्झतक रूऩभै बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो, ङ्जहभऩात, आगरागी, चट्याङ, हावाहङ्टयी, अङ्झसना य भहाभायी जस्ता 
फहङ्ट-प्रकोऩका घटनाफाट ऺङ्झत व्महोदै आइयहेको मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा फढ्दो जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको प्रबावरे ङ्जवऩद् तथा 
जनस्वास््म जोङ्ञिभ ऩङ्झन फढ्दै गइयहेको छ ।  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनराइव तीनवटै तहका सयकायको साझा अङ्झधकायको सूचीभा यािेको छ । ङ्जवऩद् 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ऐन, २०७४; ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ङ्झनमभावरी, २०७६; 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४  य स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ तथा जनस्वास््म सेवा ङ्झनमभावरी, २०७७ रे 
प्रवन्ध गयेको स्थानीम सयकायको ङ्जवऩद् तथा स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ कतवब्म य अङ्झधकाय अनङ्टसाय  
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध आवश्मक नीङ्झत, यणनीङ्झत तथा मोजना तमाय गनव, ऐन ङ्झनमभ तथा कामवङ्जवङ्झध 
तमाय गनव, अध्ममन अनङ्टसन्धान य ङ्जवऩद् जोङ्ञिभको रेिाजोिा गनव गयाउन , ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवका राङ्झग आवश्मक 
ऩूववतमायी गनव  तथा प्रङ्झतकामव सॊचारन गनव सक्दछ । मसै आधायभा भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म 
सॊकटको प्रबावकायी प्रङ्झतकामव य त्मसको ङ्झनङ्ञम्त ऩमावप्त ऩूववतमायीको राङ्झग प्रकोऩ, सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता 
रेिाजोिाको एवभ ् ङ्जवगतका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा कोङ्झबड १९ प्रङ्झतकामव तथा व्मवस्थाऩनको अनङ्टबव सभेतका 
आधायभा  मस  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा गयेको छ ।  

मस ऺेिभा फायम्फाय बइयहने प्रभङ्टि ङ्जवऩद्का घटनाहरूराइव भध्मनजय गयी सभान्म ऩूववतमायी मोजना य ङ्जवषम ऺेिगत 
आवश्मकताराइव सन्तङ्टङ्झरत य एङ्जककृत रूऩभा सम्फोधन गनव सात वटा ङ्जवषमगत ऺेि ङ्झनधावयण गयी ङ्जवषमगत ऺेिको 
ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव कामवमोजना तमाय गङ्चयएको छ । त्मसै गयी वायम्फाय आईयहने तथा बङ्जवष्मभा हङ्टसक्ने स्वास््म 
सॊकटराई भध्मनजय गयी स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामवका गङ्झतङ्जवङ्झधहरुराई सभेत मस मोजनाभा सभेङ्जटएको 
छ ।  गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध आफ्नै आन्तङ्चयक स्रोत, ङ्जवकास साझेदाय सॊस्थाहरूको सहामता तथा 
ङ्झनजी एवभ ्साभाङ्ञजक ऺेिसॉगको साझेदायीभा मस मोजनाको कामावन्वमन गङ्चयनेछ । ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा 
ऩूववतमायीका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइव  गाउॉऩाङ्झरका सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ऺेिका मोजना तथा कामवक्रभहरूसॉग सभामोजना य 
एङ्जककयण गयी ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ सङ्टसूङ्ञचत ङ्जवकासको अभ्मास भापव त गाउॉऩाङ्झरकाको उत्थानशीरता ङ्जवकास गङ्चयनेछ । मस 
मोजनाको कामावन्वमनफाट ऩमावप्त ऩूववतमायी य प्रबावकायी प्रङ्झतकामव गयी ङ्जवऩद तथा स्वास््म सॊकटफाट हङ्टनसक्ने ऺङ्झत 
एवभ ्नोक्सानी घटाउन  गाउॉऩाङ्झरकाराइव सहमोग ऩ ङ्टग्नेछ बङे्ङ ङ्जवश्वास गङ्चयएको छ ।  

मस  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट ऩवूवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभाको ङ्झनङ्ञम्त सहकामवका  एवभ ्
प्राङ्जवङ्झधक सहमोगको राङ्झग मू.एस.ए.अइड, स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारी कामवक्रभराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । मस 
मोजना तजङ्टवभाको क्रभभा भस्मौदा सङ्झभङ्झतभा यहेय काभ गनङ्टवहङ्टने भसमौदा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु, सफै वडाका वडाध्मऺ तथा 
वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सदस्महरू तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ छरपरभा सहबागी बई सल्राह सङ्टझाव ङ्छदनङ्टहङ्टने सयोकायवारा 
सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरु, त्मसैगयी मोजना तजङ्टवभाको राङ्झग मोगदान गनङ्टवहङ्टने मस गाउॉऩाङ्झरका 
उऩ प्रभङ्टि, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरू,  प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य सम्फङ्ञन्धत शािाका अङ्झधकृतहरूराइव 
धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  धन्मवाद ।  
....................... 
दत्त फहादङ्टय शाही 
गाॉउऩाङ्झरका प्रभङ्टि 
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ऩङ्चयच्छेद एक : प्रायङ्ञम्बक 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 
 

ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनको भूरबतू उद्देश्म ङ्जवऩद् फाट हङ्टने भतृ्मङ्टदय तथा प्रबाङ्जवतहरुको 
सङ््मा उल्रे्म रूऩभा घटाउनङ्ट, ङ्जवऩद् वा भहाभायीका कायण उत्ऩङ्ङ हङ्टनसक्ने स्वास््म सॊकटको योकथाभ 
एवभ ् व्मवस्थाऩन गयी भानवीम ऺङ्झत न्मूनीकयण गनङ्टव, कृङ्जष उद्योग, सडक, सञ्चाय, िानेऩानी एवभ ्
सयसपाइवका सॊयचना तथा स्वास््म य ङ्ञशऺाका ऩूवावधाय एवभ ् सेवाभा ङ्जवऩद्का कायणफाट हङ्टने ऺङ्झत तथा 
नोक्सानी घटाउॉदै ङ्झतनीहरूको उत्थानशीरता फढाएय ङ्जवकासको दीगोऩनाराइव स्थाङ्जमत्व ङ्छदनङ्ट य ङ्जवकास तथा 
ऩूवावधाय ङ्झनभावणभा गङ्चयएको रगानीराइव सङ्टयङ्ञऺत गनङ्टव हो । तीववटै तहका सयकायको अङ्झधकाय फाॉडपाट 
सम्फन्धी सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था, ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १७ (२) 
तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन ङ्झनमभावरी, २०७५ को दपा ८ (१) एवभ ्  स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (२) न तथा  ११ (४) ि (१५) य स्वास््म सेवा ऐन २०७५ 
को दपा ४८ भा प्रवन्ध गङ्चयए फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा 
तोङ्जकएको काभ कतवब्म य अङ्झधकाय एवभ ् ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्वस्थाऩन याङ्जष्डम नीङ्झत, २०७५ 

तथा यणनीङ्झतक कामवमोजना, २०१८ -२०३० को रक्ष्म य भागवदशवन एवभ ्नीङ्झतगत य कानूनी आधाय एवभ ्
ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा भागवदशवन, २०६७ को ऩङ्जहरो सॊशोधन २०७६ रे तम गयेको 
ङ्जवङ्झध य प्रकृमा फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवराइव च ङ्टस्त तथा प्रबावकायी 
फनाउन य त्मसको राङ्झग आवश्मक ऩूववतमायी गनव मस भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् 
ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा गङ्चयएको छ ।  

१.२ मोजनाको उद्दशे्म 
 

ङ्जवऩद्  एवभ ्स्वास््म सॊकटको सभमभा प्रबाङ्जवतहरूको जीवन यऺा, सम्ऩङ्ञत्त तथा जनधनको सङ्टयऺा य सॊयऺण 
गयी भानवीम सॊकटको साभना तथा प्रबावकायी प्रङ्झतकामव गनव स्थानीम स्रोत साधन य प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गदै 
आघातभा ऩयेका व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराइव उङ्ञचत भानवीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टव  य प्रकोऩको योकथाभ तथा 
ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको स्रोत साधन एवभ ्ऺभता वङृ्जि गदै ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तथा 
स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन ऩिङ्झत, सॊयचना  य प्रकृमाराइव प्रबावकायी य जवापदेहीऩूणव ढॊगरे ऩङ्चयचारन एवभ ्
कामावन्वमन गयी भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाराइव उत्थानशीर तथा सङ्टयङ्ञऺत गाउॉऩाङ्झरकाको रूऩभा ङ्जवकास गनव 
भद्दत गनङ्टव मस मोजनाको प्रभङ्टि उद्दशे्म हो बने मसका ङ्जवङ्ञशष्ट उद्देश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

1= स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् फाट हङ्टनसक्ने ऺङ्झत तथा नोक्सानी घटाउनङ्ट य प्रबाङ्जवत हङ्टने व्मङ्ञि, ऩङ्चयवाय 
तथा सभङ्टदामराइव उऩमङ्टि भानवीम सहामता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टव । 

2=  गाउॉऩाङ्झरकाभा स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा ऩूववतमायीका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइव 
व्मवङ्ञस्थत य सभन्वमात्भक रूऩभा कामावन्वमन गनङ्टव । 

3= स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव तथा ऩूववतमायीका राङ्झग स्थानीम साधन स्रोतको अङ्झधकतभ ्
ऩङ्चयचारन गनङ्टव । 
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4= ङ्जवऩद् ऩूववतमायीराइव प्राथङ्झभकताका साथ कामावन्वमन गयी ङ्जवऩद् ऩङ्झछ उिाय याहतका राङ्झग हङ्टन ेिचव 
घटाउनङ्ट । 

5= ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा सॊस्थाहरूसॉगको सभन्वम य सहकामवभा गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म 
सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव ऩिङ्झत, सॊयचना तथा सभग्र ऺभता सङ्टदृढ गनङ्टव । 

6= ङ्जवषमगत ऺेिका आधायभा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऺभता फढाउॉदै 
ऺेिगत तथा ङ्झनमङ्झभत ङ्जवकास कामवक्रभ भापव त स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणराइव 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ।  

1.३ मोजना तजङ्टवभा प्रङ्जक्रमा 
 

 भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना फनाउने सन्दबवभा २०७८ चैि भङ्जहनाभा 
गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रायङ्ञम्बक फैठकभा छरपर बमो । उि फैठकरे स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा 
प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा गने ङ्झनणवम गर् मो । स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारीरे  गाउॉऩाङ्झरकाराइव स्वास््म 
सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव 
मोजना तमाय गनव प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने सहभङ्झत फभोङ्ञजभ  गाउॉऩाङ्झरका य 
स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
यहेको मोजना भस्मौदा सङ्झभङ्झत ङ्झनभावण बमो य 
ङ्जवङ्झध, प्रङ्जक्रमा य कामवताङ्झरका तम गयी 
मोजना तजङ्टवभाको प्रङ्जक्रमा शङ्टरू गङ्चयमो ।   

ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, 
वडाध्मऺहरु य सयोकायवाराहरूफीचभा 
छरपर गयी गाउॉऩाङ्झरकाको सङ\कटासङ्ङता 
तथा ऺभता रेिाजोिाको गङ्चयमो । मही छरपरफाट ङ्जवषमगत ऺेिको ऩङ्जहचान गयी सात वटा ङ्जवषमगत 
ऺेि ङ्झनधावयण गङ्चयमो । सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणका आधायभा ऩूववतमायी य प्रङ्झतकामवका 
ङ्जक्रमाकराऩहरू ङ्झनधावयण गङ्चयमो । त्मसऩङ्झछ ङ्जवषमगत ऺेि य सॊमङ्टि मोजना तजङ्टवभा फैठकहरू सञ्चारन गयी 
त्मसका आधायभा मोजनाको भस्मौदा तमाय गङ्चयमो । सयकायवाराहरूको फैठक आमोजना गयी भस्मौदाभाङ्झथ 
छरपर य ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरने काभ बमो । प्राप्त ऩषृ्ठऩोषण सभेतराइव सभेटेय मोजनाको अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमाय 
गङ्चयमो । मस प्रकाय भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना 
तजङ्टवभा बएको हो । 

 

 

१.४ मोजनाका तजङ्टवभा एवभ ्कामावन्वमनका आधायबतू भान्मता 
 

१ .  गाउॉऩाङ्झरका ऺेिभा गङ्चयने स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, व्मवस्थाऩन, ऩूववतमायी, 
प्रङ्झतकामव तथा ऩङ्टनङ्झनवभावणका सफै गङ्झतङ्जवङ्झधहरू  गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा हङ्टनेछन ्। 

४.  मोजनाको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमायी 

५.  सयोकायवाराहरूको फैठक य भस्मौदाभाङ्झथ छरपर 

६.  अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमायी य स्वीकृङ्झत 

१.  प्रायङ्ञम्बक छरपर य ङ्जवषमगत ऺेिको ऩङ्जहचान 

२.  नगयको सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता रेिाजोिा 

३.  मोजना तजङ्टवभा फैठक तथा कामवशारा  

ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा प्रङ्जक्रमा 
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२. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव तथा ऩूववतमायी कामवभा कङ्जहॉ कतै ङ्चयिता हङ्टन नङ्छदन य सन्तङ्टङ्झरत कामावन्वमनको राङ्झग 
सात वटा ङ्जवषमगत ऺेि (Cluster) को प्रवन्ध गङ्चयएको छ । मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा कामवयत सफै 
सयोकायवारा ङ्झनकामहरू तथा सॊस्थाहरूरे आफ्नो कामवऺ िे फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत ऺेिसॉगको 
सभन्वमभा प्रङ्झतकामव य ऩूववतमायीका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा सहमोग गनेछन ्। 

३. ङ्जवऩद् ऩूववतमायीको काभ, ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामव तथा भानवीम सहामताका राङ्झग गङ्चयने 
सहमोग एकद्वाय नीङ्झत फभोङ्ञजभ  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वीकृत भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा अनङ्टसाय हङ्टनेछ ।  

४. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव तथा ऩूववतमायीको काभ ङ्जवषमगत ऺेिको सभन्वम तथा  गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा हङ्टनेछ 
य रेिाजोिा, सूचना व्मावस्थाऩन, श्रोत ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन एङ्जककृत ऩिङ्झत अनङ्टरूऩ हङ्टनछे । 

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

६. स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा प्रङ्झतकामवको काभ स्थानीम सयकायको नतेतृ्व तथा 
सभन्वम, साभाङ्ञजक तथा नागङ्चयक ऺेिको सहमोग य नीङ्ञज ऺेिसॉगको साझेदायीभा हङ्टनेछ । 

७. स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् ऩूववतमायी य प्रङ्झतकामवका गङ्झतङ्जवङ्झध तथा भानवीम सहामताका कामवहरू 
सङ्टशासनको भान्मता अनङ्टरूऩ ऩायदशॉ, सहबागीताभूरक य सभावेसी हङ्टनेछन ्।  

८. स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् ऩूववतमायी, प्रङ्झतकामव तथा भानवीम सहामताका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू भानवता, 
तटस्थता, ङ्झनष्ऩऺता य स्वतन्िता जस्ता भानवीमताका भङ्टरबतू ङ्झसिान्तभा आधाङ्चयत हङ्टनेछन ्।  

९. ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ऩूववतमायी, प्रङ्झतकामव तथा सभग्र ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनभा 
उऩरब्ध स्थानीम श्रोत तथा जनशङ्ञिको अङ्झधकतभ प्रमोग य ऩङ्चयचारनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१०. ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनका प्राथङ्झभकता प्राप्त कामवहरूराइव ऺिेगत 
ङ्जवकासका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूसॉग एङ्जककृत गयी ङ्जवकासभा भूर प्रवाहीकयण गदै गाउॉऩाङ्झरकाको 
उत्थानशीरता ङ्जवकासभा सहमोग ऩङ्टग्नेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद दङ्टई :  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तथा ऺभता ङ्जवश्लषेण 
 

२.1   गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम 
 

नेऩारको कणावरी प्रदेश अन्तयगत डोल्ऩा ङ्ञजल्राभा अवङ्ञस्थत भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका भध्म ङ्जहभारी ऺेिभा 
अवङ्ञस्थत छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूववभा रूकङ्ट भ य जाजयकेट ऩङ्ञश्चभभा जङ्टम्रा दङ्ञऺणभा जाजयकेट ङ्ञजल्रा 
य उत्तयभा जगदङ्टल्रा गाउॉऩाङ्झरका ऩदवछ । मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगवत साङ्जवकको काङ्झरका, ईरा, नकङ्टव , सभॉ, 
होताव, ओक्टा गाङ्जवसहरु ऩछव । मस गाउॉऩाङ्झरकाराई हार ९ वटा वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ जस भध्मे 
काङ्झरकाराई ङ्झतना१,२,३क,नकङ्टव राई ङ्झतना४,५,६क य सभॉ राई ङ्झतना७.८,९क बागभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ। 
। नेऩारको जनगणना २०६८ अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ५१६५ जनसॊ्मा यहेको छ जस भध्मे २६३२ 
ऩङ्टरुष य २५३३ भङ्जहरा यहेका छन ् । मस गाउॉऩाङ्झरकाको जम्भा  जम्भा ऺिेपर २५०.०८ ा वगव 
ङ्जक.भी.क यहेको छ । 

ताङ्झरका १: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको वडागत जनसाङ्ञङ््मक ङ्जववयण 

श्रोत:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाइर  

2.२ ङ्जवगतका ङ्जवऩद् का घटना एवभ ्ऺङ्झत ङ्जवश्लषेण 

गङ्चयएको मस  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ, सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता रेिाजोिाको आधायभा झाडाऩिारा,  ङ्जहउॉ 
ऩङ्जहयो, फाङ्जढ ऩङ्जहयो, आगरागी, हावाहङ्टयी, चट्याङ्, कोङ्झबड १९ भहाभायी, गयी ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका ङ्जवऩद्का 
घटनाहरू ङ्जवगतभा हङ्टने गयेको ऩाइएको छ । 

ताङ्झरका २: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवगतभा बएका ङ्जवऩद्का घटनाहरुको ङ्जववयण 

सार भङ्जहना 
ङ्जवऩद्को 
घटना प्रबाङ्जवत वडा/फस्ती 

प्रबाङ्जवत 
ऩङ्चयवाय 

भानवीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथवक 
नोक्सानी 
हजायभा 

अन्म ऺङ्झत 

२०६० झाडाऩिारा वडा नॊ. *  ऩङ्टयै टेर 
५ जनाको 

भतृ्मङ्ट  
 - भानवीम ऺङ्झत  

 

२०६३ ङ्जहउ ऩङ्जहयो ७, ८ य ९ 

 

२० 

१६जनाको 
भतृ्मङ्ट 

 

- फन ङ्झफनास, 
- ऩशङ्ट 
चौ ऩामाको 

ऺती   
- भानवीम ऺङ्झत  

वडा नॊ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ जम्भा 
महिऱा २८० २४० २३३ ३३४ २८३ ३८० ५४८ ६७७ २८६ ३२६१ 

ऩ ङ्टरुष ३१२ २६२ २७४ ३३७ २५१ ८०० ५७१ ४३९ ३४५ ३५९१ 
अन्य           
जम्मा ५९२ ५०२ ५०७ ६७१ ५३४ ११८० १११९ १११६ ६३१ ६८५२ 
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सार भङ्जहना 
ङ्जवऩद्को 
घटना प्रबाङ्जवत वडा/फस्ती प्रबाङ्जवत 

ऩङ्चयवाय 
भानवीम 
ऺङ्झत 

आङ्झथवक 
नोक्सानी 
हजायभा 

अन्म ऺङ्झत 

२०७०, 
२०७३, 
२०७७ 

हावा हङ्टयी ४, ५, ६ य अन्म १५  ५०० 

ङ्जवद्यारमको छानो 
उडाएको  
घयको छानो 
उडाएको 
भकैफाङ्झर ङ्जवनाश 

 

२०७५ अगराङ्झग  ५  १००० 

िाद्यान नष्ट 

बेडा, फाख्रा भयेका 

२०७५ फाङ्जढ ऩङ्जहयो १, २, ३ १०  ५०० 

िेतफाङ्चय 
,फाङ्झरनाङ्झर नष्ट 

२०७५ 
देङ्ञि 

२०७८ 

बाइयर 
ज्वयो 

   काङ्झरका    

६० जना जङ्झत 
प्रबाङ्जवत 

२०७५ 
देङ्ञि 

२०७८ 
कोङ्झबड १९ सफै वडाभा   १००० 

- भनोवैऻाङ्झनक 
प्रबाव 

- आङ्झथवक प्रबाव 

शैङ्ञऺक प्रबाव 

२०७८ 
 सडक 
दङ्टघवटना 

३, ६   २  

- ङ्झबयफाट रडेय 
- भाङ्झथफाट ढङ्टङ्गा 

िसेय 
श्रोत:   गाउॉऩाङ्झरकाको प्रायङ्ञम्बक छरपर 

2.३  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि य प्राथङ्झभकताभा यहेका प्रकोऩहरू 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाभा फाङ्जढ य सङ््ट िा ऩङ्जहयो ,ङ्जहउॉऩङ्जहयो, सङ््ट िा िडेयी, ऩङ्जहयो, आगरागी, हावाहङ्टयी, 
चट्याङ्, कोङ्झबड १९ भहाभायी, गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका ङ्जवऩद्का घटनाहरू ङ्जवगतभा हङ्टने गयेको ऩाइएको छ। 
वडागत सङ्कटासङ्ङता ङ्जवश्लषेण गदाव सफै वडाराइव अथावत ङ्झसॊगो गाउॉऩाङ्झरकाराइव एकैचोटी य ठूरो ऺङ्झत गनव 
सक्ने य प्रबाव ऩानव सक्न े ङ्जवऩद् फाङ्जढ य सङ््ट िा ऩङ्जहयो ,ङ्जहउॉऩङ्जहयो हो। मो गाउॉऩाङ्झरका फाङ्जढ य सङ््ट िा 
ऩङ्जहयो ,ङ्जहउॉऩङ्जहयो को उच्च जोङ्ञिभभा छ। कोङ्झबड १९, बाइयर ज्वयो, झाडाऩिारा उच्च सॊक्राभक 
भहाभायी मस गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग प्रभङ्टि स्वास््म सॊकटको रुऩभा देङ्ञिएको छ । गाउॉऩाङ्झरक ९ 
वडाहरूभध्मे अङ्झधकाॊश वडाभा फाङ्जढ य सङ््ट िा ऩङ्जहयो तथा ङ्जहउॉऩङ्जहयोरे सताइ यहने बएकारे िाद्य सॊकट 
दोहोङ्चययहन्छ । आगरागी ऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टि प्रकोऩहरू भध्म हो। वडाको बौगोङ्झरक ङ्जवशेषता 
बसू्वरुऩ, प्रकोऩको सम्भङ्टिता तथा साभाङ्ञजक आङ्झथवक अवस्थारे सभग्र ङ्जवऩद्को जोङ्ञिभ स्तय ङ्झनधावयण गदवछ 
। 
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ताङ्झरका ३: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको वडागत प्रकोऩ स्तयीकयण 

प्रकोऩ 
स्तयीकयण 

ऩङ्जहरो दोस्रो तेस्रो चौथो ऩाॉथौं छैठौं 

वडा 
नॊ 

१ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

२ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

३ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

४ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

५ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

६ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  
ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

७ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

८ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

९ 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो आगरागी जङ्गरी जनावय 

गाउॉऩाङ्झरका 
फाङ्जढ य सङ््ट िा 

ऩङ्जहयो 
हावाहङ्टङ्चय कोङ्झबड  ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो 

आगरागी जङ्गरी जनावय 

 िडेङ्चय दुर्घटना बङ्टकम्ऩ    
श्रोत:   गाउॉऩाङ्झरकाको प्रायङ्ञम्बक छरपर  

2.४ प्रकोऩको भौसभी ङ्जवश्लषेण 
 

बौगङ्झबवक प्रकृमाफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने बकूम्ऩ जस्ता प्रकोऩ जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन आउन सक्छन ्जसको भौसभी 
प्रकृङ्झत हङ्टॉदैन । बकूम्ऩको राङ्झग फाहै्र भङ्जहना उङ्ञत्तकै जोङ्ञिभमङ्टि सभम हो । जरवामङ्ट अथवा भौसभजन्म 
प्रकोऩका घटना भौसभभा ङ्झनबवय हङ्टन्छन । भनसङ्टनी हावाऩानीको ऺेिभा अवङ्ञस्थत नेऩारभा हावाऩानीको 
ङ्जवशेषता त्मसै अनङ्टरूऩ ङ्झनधावयण बएको हङ्टन्छ । नेऩारभा वाङ्जषवक वषावको ८० प्रङ्झतशत वषावमाभको चाय 
भङ्जहनाभा हङ्टने गछव बन ेङ्जहउॉदे वषाव कभ भाि हङ्टने गदवछ । ङ्जहउॉदको सभम ङ्जहउॉ ऩने य अत्माङ्झधक ङ्ञचसो हङ्टने 
तथा पागङ्टन चैतभा हावाहङ्टयीरे आगरागीका घटना ऩङ्झन फढ्छन ्।  

प्रकोऩ ऩािो ङ्जवश्लषेणरे प्रकोऩको भौसभी प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ऩूववतमायीको राङ्झग कङ्ट न सभमभा केङ्ञन्ित हङ्टने य 
प्रङ्झतकामवको राङ्झग कङ्ट न सभमभा तत्ऩय यहने बङ्ङ ेमोजना तमाय गनव भद्दत गदवछ । भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको 
सन्दबवभा असोज देङ्ञि जेठ सम्भको सभमभा फढी ङ्जवऩद्का घटनाहरू हङ्टन सक्ने सभम हो । भहाभायी य 
बकूम्ऩ जङ्टनसङ्टकै फेरा ऩङ्झन हङ्टन सक्छ । त्मसैरे वषाव शङ्टरू हङ्टनङ्टबन्दा अगाडी असोजभा ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव 
मोजनाको ऩङ्टनयावरोकन गने, आवश्मक य तत्कार गनङ्टवऩने तमायीहरू गने, सॊमन्ि, जनशङ्ञि, मन्ि, उऩकयण 
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तमायी अवस्थाभा याने  ेगनङ्टव ऩदवछ ताङ्जक ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्झछटो य व्मवङ्ञस्थत तङ्चयकारे काभ गनव सङ्जकमोस ्य 
जनधनको ऺङ्झत नहोस ्।   

ताङ्झरका ४: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ ऩािो 

प्रकोऩ फैसाि जेठ असाय साउन बदौ असोज काङ्झतवक भॊशीय ऩौष भाघ पागङ्टन चैि 

आगरागी             

हावाहङ्टयी             

कोङ्झबड 
भहाभायी 

            

झाडाऩिारा             

फाङ्जढ य 
सङ््ट िा 
ऩङ्जहयो 

            

ङ्जहउॉ ऩङ्जहयो             

बकूम्ऩ             

श्रोत:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता रेिाजोिा  

2. साभाङ्ञजक सङ्कटासङ्ङता ङ्जवश्लषेण 
 

एउटै ङ्जवऩद्को घटनाफाट ऩङ्झन पयक साभाङ्ञजक सभूह य उभेय सभूहका भाङ्झनसराइव पयक ङ्जकङ्झसभरे प्रबाव य 
असय ऩदवछ । अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू, फारफाङ्झरकाहरू, फिृफिृाहरू, दीघवयोगी तथा गबववती य ङ्ञशशङ्टराइव 
दङ्टध िङ्टवाउॉदै गयेका आभाहरु अन्मको तङ्टरनाभा ङ्जवऩद्को उच्च जोङ्ञिभभा हङ्टने गदवछन ्। २०७२ सारको 
बकूम्ऩभा भतृ्मङ्ट बएको जनसङ््माको ४५ प्रङ्झतशत ऩङ्टरूष य ५५ प्रङ्झतशत भङ्जहराको सङ््मा यहेको ङ्झथमो । 

मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा 2.70 प्रङ्झतशत जनसङ््मा १ वषव भङ्टङ्झनको छ ।  12.72 प्रङ्झतशत जनसङ््मा ५ वषव 
भङ्टङ्झनको छ । अऩेऺेत गबववतीको सङ््मा 3.38 प्रङ्झतशत छ । 35.43 प्रङ्झतशत जनसङ््मा १५ वषव 
भङ्टङ्झनको छ । 7.73 प्रङ्झतशत जनसङ््मा ६५ वषव भाङ्झथको छ । अऩाङ्गता बएको जनसङ््मा 1.42 
प्रङ्झतशत य 0.72 प्रङ्झतशत जनसङ््माभा दीघवयोग छ । विृविृा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, दीघवयोगी, 
फारफाङ्झरका, गबववती तथा दङ्टध िङ्टवाउने आभा उभेय वा स्वास््म एवभ ्शाङ्चयङ्चयक सॊवेदनशीरताका कायण 
फढी ङ्जवऩद् एवभ ् भहाभायीजन्म प्रकोऩको फढी जोङ्ञिभभा हङ्टन्छन ् । ङ्जवऩद् न्मूनीकयण, ऩूववतमायी, प्रङ्झतकामव 
सञ्चारन य भानवीम सहामताका राङ्झग काभ गदाव मस प्रकायका जोङ्ञिभभा यहेका सभङ्टहहरूको पयक 
आवश्मकता य उनीहरुको सॊयऺणराइव  प्राथङ्झभकताभा यािेय सम्फोधन गनङ्टवऩदवछ ।  
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ताङ्झरका ५: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊवेदनशीर एवभ ्जोङ्ञिभभा यहेको सभूहको वडागत जनसङ््मा  

वडा नॊ १ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

५ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

१४ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

६५ वषव 
भाङ्झथको 
जनसङ््मा 

अऩेङ्ञऺत 
गबववती 
जनसङ््मा 

दीघवयोगी 
जनसङ््मा 

जम्भा 

१ 12 60 198 38 13 4 326 
२ 13 64 221 23 14 5 342 
३ 11 55 183 35 11 3 301 

४ 22 107 241 150 22 7 553 

५ 12 59 109 27 12 5 229 

६ 19 91 452 76 21 3 668 

७ 26 129 419 56 27 8 672 

८ 27 130 238 41 28 7 479 

९ 17 80 225 25 21 2 379 

जम्भा 159 775 2286 471 206 44 3949 

श्रोत:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको ऩाश्ववङ्ञचि, २०७८  

2.६ प्रकोऩ सङकटासङ्ङता तथा जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण  
सम्फङ्ञन्धत ऺेिको प्रकोऩ तथा साभाङ्ञजक सॊकटासङ्ङता, ङ्जवगतभा ङ्जवऩद् फाट बएको असय, छरपरफाट 
आएका त्म तथा सूचनाहरूका साथै अन्म सूचनाहरूको ङ्जवश्लषेण सभेतको आधायभा प्रभङ्टि प्रकोऩहरूको 
जोङ्ञिभ स्तय ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । कङ्ट न ै ऩङ्झन प्रकोऩको सङ्कटासङ्ङता सभङ्टदाम तथा जनसङ््माको 
सॊवेदनशीरता, ङ्जवऩद्का घटनाको आवङृ्ञत्त, गाङ्ञम्बमवता  य प्रबावको ङ्जवस्ताय जस्ता कङ्ट याहरुको आधायभा उच्च, 
भध्मभ य न्मून गयी जोङ्ञिभ स्तय ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । मसयी ङ्जवश्लषेण गदाव मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ््ट िा 
िडेयी, आगरागी, य बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो, सडक दङ्टघवटना य कोङ्झबड १९ को उच्च जोङ्ञिभ यहेको देङ्ञिन्छ बने 
ऩङ्जहयो य ङ्जहउऩङ्जहयो भध्मभ जोङ्ञिभ देङ्ञिएको छ ।  

ताङ्झरका ६: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सॊकटासङ्ङता तथा जोङ्ञिभ ङ्जवश्लेषण 

  ङ्जवऩद् सॊकटासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आवङृ्ञत्त 
ाFrequencyक 

गङ्ञम्बमवता 
ाIntensityक 

प्रबाव 
(Impact) 

जोङ्ञिभ 

(Risk) 
बकूम्ऩ उच्च  

- ङ्झसॊगो ङ्जहभारम ऺेि नै उच्च जोङ्ञिभभा यहेको 
- बौगङ्झबवक ङ्ञचयाहरू नङ्ञजकै यहेको 
- बवन सॊयचनाहरू कभजोय यहेको  

- विृफिृा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ्मा उल्रे्म यहेको 

भध्मभ  
 
 

उच्च  
 

उच्च  
  

उच्च  
 

िडेयी  भध्मभ  

- सङ््ट िा भौ सभ  

- कभ ऩानी ऩने ब ङ्टगेर 

- ङ्जवकास ङ्झनभावणका काभरे फढाएको जोङ्ञिभ 

उच्च 

 
भध्मभ 

 
भध्मभ  
 

 

उच्च 
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  ङ्जवऩद् सॊकटासङ्ङता 
(Vulnerability) 

आवङृ्ञत्त 
ाFrequencyक 

गङ्ञम्बमवता 
ाIntensityक 

प्रबाव 
(Impact) 

जोङ्ञिभ 

(Risk) 
विृफिृा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको जनसङ््मा 

ऩङ्जहयो भध्मभ  

- ङ्झबयारो जङ्झभन  

- ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभमङ्टि ठाउॉभा फसेको फस्ती  

- ङ्जवकास ङ्झनभावणका काभरे फढाएको जोङ्ञिभ 

- विृफिृा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएको 
जनसङ््मा 

भध्मभ 

 

उच्च  
 

भध्मभ  
 
 

उच्च  

आगरागी भध्मभ  

- फढ्दै गएको सङ््ट िा माभ  

- साभाङ्ञजक आङ्झथवक सङ्कटासङ्ङता 
- जनचेतनाको कभजोय अवस्था 

भध्मभ  
 
 

उच्च  
 

भध्मभ  
 
 

भध्मभ  
 

कोङ्झबड 

१९ 
उच्च  
- उच्च सॊक्राभक बाइयस  

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

- साभाङ्ञजक आङ्झथवक सङ्कटासङ्ङता 
- उच्च जोङ्ञिभ सभूहभा यहेको जनसॊ्मा 

भध्मभ  
 
 

उच्च  
 

 

उच्च  
 

 

उच्च 

श्रोत:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता रेिाजोिा, २०७८ 

नोट:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रकोऩ सॊकटासङ्ङता तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ ङ्जवश्लेषण गाउॉऩाङ्झरकाको सॊकटासङ्ङता तथा 
ऺभता रेिाजोिाको क्रभभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकोऩको ङ्जवद्यभान सॊकटसङ्ङता, फायम्फाय दोयोङ्चयने सम्बावना, त्मसको गाम्बीमवता 
य प्रकोऩ आएको िण्डभा त्मसफाट ऩनवसक्ने प्रबावको आधायभा सभूहभा छरपर गयी जोङ्ञिभस्तय ङ्झनधावयण गङ्चयएको हो 
।   
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2.७ सम्बाङ्जवत ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण  

ताङ्झरका ७: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको सम्बाव्म ङ्जवऩद् य प्रबाव ऺेि  

 

श्रोत:  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता रेिाजोिा 

2.८ ङ्जवऩद्को अनङ्टभाङ्झनत ऩङ्चयदृष्म 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको फहङ्टप्रकोऩको अवस्थाराइव हेदाव बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो, आगरागी, शीतरहय, हावाहङ्टयी, 
चट्याङ, कोङ्झबड १९ भहाभायी जस्ता ङ्जवऩद् एवभ ् भहाभायीजन्म स्वास््म सॊकटको जोङ्ञिभ देङ्ञिन्छ । 
छरपरफाट गङ्चयएको सङ्कटासङ्ङता तथा ऺभता ङ्जवश्लषेणफाट प्रत्मेक वषव दोहोङ्चययहने ऩङ्जहयोफाट भाि 26 
घयधङ्टयी उच्च जोङ्ञिभभा यहेको देङ्ञिएको छ बने 133 जनसङ््माराइव प्रत्मऺ प्रबाव ऩने देङ्ञिएको छ । 
बकूम्ऩको प्रबाव मो बन्दा व्माऩक हङ्टनसक्छ, बन े कोङ्झबडजस्ता भहाभायीजन्म ङ्जवऩद्को प्रबाव अझ धेयै 
ङ्जवस्ताय हङ्टनसक्ने देङ्ञिन्छ । ङ्जवऩद् फाट गाउॉऩाङ्झरकाको रगबग १२ प्रङ्झतशत जनसङ््मा प्रबाङ्जवत हङ्टॉदा 
सॊवेदनशीर तथा जोङ्ञिभभा यहेको सभूहको अनङ्टभाङ्झनत जनसङ््मा ताङ्झरका १० भा ङ्छदइएअनङ्टसाय हङ्टनसक्ने 
आॉकरन गङ्चयएको छ । प्रङ्झतकामवका क्रभभा उि सॊवेदनशीर सभूहभा यहेको जनसङ््माराई प्राथङ्झभकताभा 
यािेय उनीहरूको ङ्जवशेष आवश्मकता य सॊयऺणको प्रवन्ध गनङ्टवऩदवछ य ङ्जवषम ऺिेगत ऩूववतमायी ऩङ्झन मसै 
अनङ्टरुऩ गनङ्टवऩदवछ ।  

  

सम्बाङ्जवत ङ्जवऩद् 

उच्च 
जोङ्ञिभ 
वडा 

उच्च जोङ्ञिभ फस्तीहरू 

जोङ्ञिभभा यहेको 
ऩूवावधाय / अन्म 
ऺेि 

जोङ्ञिभभा 
यहेका 
घयधङ्टयी 

जोङ्ञिभभा 
यहेको 
जनसङ््मा 

बकूम्ऩ 

अङ्झधकाॊश अङ्झधकाॊश 

- व्मङ्ञिगत घय 

- सयकायी बवन 

- ङ्जवद्यारम 

- स्वास््म सॊस्था 
- सडक  

  

ऩङ्जहयो  

सफै वडा  

- व्मङ्ञिगत घय 

- सयकायी बवन 

- ङ्जवद्यारम 

- स्वास््म सॊस्था 
- सडक 

- िेतीमोग्म 
जङ्झभन 

- िानेऩानी 
सॊयचना 26 133 

आगरगी  सफै वडा   10 27 

ङ्जहभ  ऩङ्जहयो  - - - - 

कोङ्झबड भहाभायी सफै वडा - - - - 
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ताङ्झरका ८: सॊवेदनशीर एवभ ्जोङ्ञिभभा यहेको सभूह य ऩङ्चयवायको वडागत जनसङ््मा  

जोङ्ञिभभा 
यहेको तथा 
सॊवेदनशीर 
सभूह 

१ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

५ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

१५ वषव 
भङ्टङ्झनको 
जनसङ््मा 

६५ वषव 
भाङ्झथको 
जनसङ््मा 

अऩेङ्ञऺत 
गबववती 
जनसङ््मा 

अऩाङ्गता 
बएको 
जनसङ््मा 

दीघवयोगी 
जनसङ््मा 

जम्भा 

प्रबाङ्जवत 
हङ्टनसक्ने 
अनङ्टभाङ्झनत 
जनसङ््मा 

15 39 114 24 11 5 3 211 

 

ऩङ्जहयो तथा बकूम्ऩ जस्ता ङ्जवऩद्को अवस्थाभा सडकहरू अवरुि हङ्टन्छन ्। ङ्जवद्यङ्टत य सचाय सॊयचनाहरूभा 
ऺङ्झत बएय सेवा अवरूि हङ्टन ऩङ्टग्छ । िोज उिायका राङ्झग सूचना आदान प्रदानभा सभस्मा हङ्टन्छ । सडक 
अवरूि हङ्टॉदा घाइतेहरूको उिाय य उऩचायभा सभस्मा हङ्टनका साथै भानवीम सहामता साभग्रीहरू प्रबाङ्जवत 
सभङ्टदामसम्भ ऩङ्टर् माउन य सहामताकभॉहरू त्महाॉ ऩङ्टग्न नसक्न ेअवस्था आउॉछ । बकूम्ऩको सभमभा घयहरू 
ध्वस्त हङ्टन्छन । बकूम्ऩ, ऩङ्जहयो तथा डङ्टवानको सभमभा ठूरो जनसङ््मा ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टन े हङ्टॉदा फसोफासको 
प्रवन्ध गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । भहाभायीजन्म ङ्जवऩद्  ङ्झछटो पैरनङ्टका साथै भानव स्वास््मभा प्रत्मऺ असय ऩने हङ्टॉदा 
दैङ्झनक जनजीवन नयाम्रयी प्रबाङ्जवत हङ्टन ऩङ्टग्छ । मस्तो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सकेसम्भ तत्कार य प्रबावकायी रूऩभा 
स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन तथा भानवीम सहामताभा जङ्टट्नङ्ट, सॊक्रङ्झभत एवभ ्घाइतेहरूको तत्कार उिाय गयी 
जीवन यऺाको राङ्झग उऩचायको प्रवन्ध गनङ्टव, प्रबाङ्जवत तथा ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइव भानवीम सहामता उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट य जनजीवन क्रभश: साभान्म अवस्थाभा ल्माउन ऩहर गनङ्टव  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभक दाङ्जमत्व हङ्टन्छ 
। मसको राङ्झग ऩमावप्त ऩूववतमायीको जरूयत ऩदवछ ।  

२.९  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवश्लषेण 
 

ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म सॊकटको प्रबावकायी प्रङ्झतकामव, ऩमावप्त ऩूववतमायी य ङ्जवऩद् ऩङ्झछको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराइव मथाशीघ्र 
सभान्म अवस्थाभा पकावउन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सॊचारन गनव आवश्मक ऩने 
सॊस्था, सॊयचना, नीङ्झत, कानून, मोजना, ऩूवावधाय, बौङ्झतक स्रोत साधन, प्राकृङ्झतक स्रोत, साभाङ्ञजक स्रोत, आङ्झथवक 
स्रोत य भानवीम स्रोतको ङ्जवद्यभान अवस्थाको रेिाजोिा य गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव ऺभता सङ्टदृढ 
गनवको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता अङ्झबवङृ्जिको आवश्मकता ङ्जवश्लषेण ताङ्झरका ११ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ 
।  

ताङ्झरका ९: भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवश्लेषण 

ऺिे अवस्था ङ्जवश्लषेण आवश्मकता ङ्जवश्लषेण 

कानून, 
नीङ्झत 
मोजना 

- ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
ऐनको भस्मौदा तमाय बएको, 

- याहत कोष सञ्चारन सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झधको 
भस्मौदा फनेको,  

- गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म नीङ्झत एवभ ्स्वास््म 
ऐन नफनेको, 

- गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव 

- ऐन एवभ ्कामवङ्जवङ्झध स्वीकृत गयी 
कामावन्वमनभा ल्माउनङ्ट ऩने, 

- स्वास््म नीङ्झत एवभ ्ऐन फनाउनङ्ट ऩने, 

- ङ्जवऩद् याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाउनङ्ट ऩने,  

- ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण एवभ ्व्मवस्थाऩन 
नीङ्झत तथा कामवमोजना फनाउनङ्ट ऩने, 

- जोङ्ञिभ सूचङू्ञचत ऺेिगत ङ्जवकास मोजना 
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मोजना फङे्ङ क्रभभा यहेको । फनाउनङ्ट ऩने । 

सॊस्था 
एवभ ्
सॊयचना 

- स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन 
बएको, 

- वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन 
बएको, 

- जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत गठन बएको,  

-  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्ऩकव  
अङ्झधकृत तोङ्जकएको, 

-  गाउॉऩाङ्झरका तहभा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी 
गठन बएको । 

- िोज उिाय, प्राथङ्झभक उऩचाय, ङ्जवऩद् 
रेिाजोिा कामावदर गठन गनङ्टवऩने, 

- गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन 
केन्ि स्थाऩना गनङ्टवऩने, 

- जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभवचायीराइव अङ्झबभङ्टिीकयण 
गनङ्टवऩने । 

- वडा तहभा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी (RRT) गठन 
गनङ्टवऩने । 

ऩूवव सूचना 
तथा ङ्जवऩद् 
सूचना 
व्मवस्थाऩन 

-  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सम्फन्धी ङ्झडङ्ञजटर 
प्रोपाइर तमाय बएको, 

- गाउॉऩाङ्झरका ऩाश्ववङ्ञचि फने ताऩङ्झन धेयै ऺेि 
नसभेटीएको  

- स्वास््म सम्फन्धी ङ्झडङ्ञजटर प्रोपाइर तमाय 
बएको, 

- गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ एवभ ्स्वास््म 
सॊकट सम्फन्धी अध्ममन नक्शाङ्कन नबएको 
। 

- गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन 
केन्ि सञ्चारन नबएको,  

- गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म प्रोपाइरभा 
स्वास््म सॊकटराइव सम्फन्धी ङ्जववयण ऩङ्झन 
सभावेश गनङ्टवऩने  

- गाउॉऩाङ्झरका प्रोपाइरभा प्रभङ्टि प्रकोऩ तथा 
ङ्जवऩद् सम्फन्धी ङ्जववयण सभावेश गनङ्टवऩने । 

-  गाउॉऩाङ्झरकाभा आऩत्कारीन कामव सञ्चारन 
केन्ि स्थाऩना गयी सञ्चारन गनङ्टवऩने 

 

ऩूवावधाय 
तथा  
बौङ्झतक 
श्रोत साधन 

-  गाउॉऩाङ्झरका ऩूवव ऩङ्ञश्चभ याजभागवभा यहेको 
य सफै वडा य फस्तीभा सडक ऩङ्टगेको, 

- सफै वडाभा ङ्जवद्यङ्टत ऩ ङ्टगेको,  

- सफै वडा य घयधङ्टयीभा िानेऩानी ऩ ङ्टगेको,  

- सफै वडा य घयधङ्टयीभा सयसपाइव सङ्टङ्जवधा 
ऩ ङ्टगेको, 

- गाउॉऩाङ्झरकाभा 13 वटा ङ्जवद्यारम यहेको, 
- गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका स्वास््म सॊस्थाहरू 

(हङ्ञस्ऩटर – ०, स्वस््म केन्ि – ३, शहयी 
स्वास््म केन्ि –........, आधायबतू स्वास््म 
केन्ि –9, फङ्झथवङ् सेन्टय – ३) यहेको 

-  गाउॉऩाङ्झरकाभा ० वटा एम्फङ्टरेन्स यहेको, 
-  गाउॉऩाङ्झरकाभा ० वटा दभकर यहेको  ।  

- सफै वडाभा आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग 
िङ्टल्रा ऺेिको ऩङ्जहचान गनङ्टवऩने, 

- आऩत्कारीन आश्रमस्थर फनाउन सङ्जकने 
साभङ्टदाङ्जमक बवन तथा िङ्टल्रा ठाउॉभा 
सडक, िानेऩानी य सयसपाइव ऩूवावधाय 
ङ्झनभावण गनङ्टवऩने, 

- प्रत्मेक वडाभा साभान्म िोज उिायका 
साभग्रीहरू, प्राथङ्झभक उऩचाय एवभ ्स्वास््म 
एवभ ्व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका साभग्रीहरू  
तमायी याने ङ्टऩने । 

प्राकृङ्झतक 
श्रोत 

- वनऺेि  यहेको 
- िङ्टल्रा चउय यहेको  

- नदीनारा यहेको 
- ऩानीका भङ्टहान यहेको 
- ढङ्टङ्गािानी यहेको 
- फाॉसघायी यहेको 

- ऩानीका भङ्टहान तार ऩोियी य वन ऺेिको 
सॊयऺण गनङ्टवऩने 

- आऩत्कारीन आश्रमस्थर फनाउन सङ्जकने 
िङ्टल्रा ठाउॉको ऩङ्जहचान गयी सडक 
िानेऩानी य सयसपाइव ऩूवावधायहरूको तमायी 
गनङ्टवऩने । 
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साभाङ्ञजक 
श्रोत 

- आभा सभूह 

- टोर सङ्टधाय 

- मङ्टवा सॊस्था 
- फार क्रफ 

- साभङ्टदाङ्जमक बवन 

- सहकायी 
- साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था 

- साभाङ्ञजक सॊस्था तथा स्रोतहरूराइव  ङ्जवऩद् 
न्मूनीकयण तथा ऩूववतमायीभा सॊरग्न गयाउने 
य ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत य कामवक्रभ फनाउनङ्ट 
ऩने ।  

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको सॊमन्ि फनाइव 
उनीहरूको श्रोतराइव एङ्जककृत रुऩभा 
ऩङ्चयचारन गनङ्टवऩने 

- साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
तथा प्रङ्झतकामव ऺभता फढाउनङ्टऩने 

आङ्झथवक 
श्रोत 

- फैंक 

- सहकायी 
- फचत सभूह 

- ङ्जवऩद् कोष 

- ऩाङ्चयवाङ्चयक फचत 

- नीङ्झत तथा प्रङ्जक्रमा तम गयी आङ्झथवक 
ऺेिराइव ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणभा रगानी 
गने य श्रोत ऩङ्चयचारन गनङ्टवऩने 

- सहकायी सॊस्था तथा फचत सभूहरे आफ्ना 
सदस्महरूका राङ्झग आऩत्कारीन सहामता 
कोषको प्रवन्ध गनङ्टवऩने 

- फीभा कम्ऩनीहरूसॉग सभन्वम गयी ङ्जवऩद् 
फीभाको शङ्टरूवात तथा प्रवधवन गनङ्टवऩने 

भानवीम 
श्रोत  

- उिाय तथा सङ्टयऺा कभॉ 
- प्राथङ्झभक उऩचायक 

- स्वस््मकभॉ ( डाक्टय – 0,  स्वास््म 
सहामक – 5, जनस्वास््म अङ्झधकृत - 1जना) 

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने ङ्झभस्त्री -  

- अस्थामी आवास ङ्झनभावण गनव सक्ने जनशङ्ञि  

- ङ्जवऩद् सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदनसक्ने  -  

-  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको जनशङ्ञिराइव 
सॊगङ्छठत रूऩभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव य 
ऩूववतमायीभा ऩङ्चयचारनको राङ्झग तमायी 
गनङ्टवऩने 

- वडा तहभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव टोरी तमाय गयी 
ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक उिायक 
(First Community Responder) तमाय 
गनङ्टवऩने  

- बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन सक्ने 
जनशङ्ञिराइव सॊगङ्छठत गयी ऺभता अङ्झबवङृ्जि 
गनङ्टवऩने । 

- वडा तहभा स्वास््म सॊस्थासॉग सभन्वम गयी 
प्राथङ्झभक उऩचाय टोरी तमाय गनङ्टवऩने 

- ङ्जवऩद् रेिाजोिा गनवसक्ने जनशङ्ञि वडा 
तहभा तमाय गनङ्टवऩने 

- प्रत्मेक वडाभा स्वास््म सॊस्था अन्तयगत ि ङ्टत 
प्रङ्झतकामव टोरी (RRT) गठन गनङ्टवऩने । 

  

2.१० ङ्जवषमगत ऺिे तथा कामव ङ्ञजम्भेवायी 
 

सयकायी, साववजङ्झनक तथा नीङ्ञज ऺिेको स्रोत साधन तथा सम्फङ्ञन्धत ऺेिको ङ्जवऻताराई सभेत सभन्वमात्भक 
रुऩभा ऩङ्चयचारन गयी ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव तथा ऩूववतमायीराई प्रबावकायी फनाउन अन्तयावङ्जष्डम स्तयभा ङ्जवषमगत 
ऺेि (Cluster) को अभ्मास हङ्टॉदै आएको छ । याङ्जष्डम ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव कामवढाॉचा २०७५ रे ऩङ्झन ङ्जवऩद् 
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प्रङ्झतकामवका राङ्झग ११ वटा केन्िीम ङ्जवषमगत ऺेि (Central Cluster) ङ्झनधावयण गयेको छ ।मसैगयी  ङ्जवऩद् 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण याङ्जष्डम यणनीङ्झतक कामवमोजना २०१८ -२०३० रे यािेको सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहसम्भ ऺेिगत  कामव सभूहको अवधायणा (Cluster Approach) को आधायभा ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव य 
ऩूववतमायीराई प्रबावकायी फनाउने यणनीङ्झत ङ्जक्रमाकराऩ यािेको छ । मस सन्दबवभा भङ्टड्केच ङ्टरा 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमनका राङ्झग स्थानीम आवश्मकता य  
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत सॊयचना अनङ्टसाय सातवटा ङ्जवषमगत ऺेि ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । उि ङ्जवषमगत 
ऺेिको गठन य कामव ङ्ञजम्भेवायी देहाम फभोङ्ञजभ यहको छ ।  

ताङ्झरका १०: ङ्जवषमगत ऺिे य मसको नतेतृ्व 

क्रसॊ ङ्जवषमगत ऺिे नतेतृ्व 

१ सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺेि ऩाङ्झरका प्रभङ्टि – गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण 
ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय 
िाद्य साभग्री  एवभ ्फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि  

सॊमोजक - वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४ िानेऩानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

५ आऩत्कारीन सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत 
ऺेि 

सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जवऩद् रेिाजोिा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

सॊमोजक - वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

७ जीङ्जवकोऩाजवन, ऩङ्टनस्थावऩना तथा शीघ्र ऩङ्टनरावब 
ङ्जवषमगत ऺेि  

सॊमोजक - ऩूवावधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

 

2.१०.1 सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺिे 

 

 गाउॉऩाङ्झरका ऺेिभा कङ्ट न ैऩङ्झन ङ्जवऩद्को घटना वा स्वास््म सॊकटको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासाथ तत्कार प्रङ्झतकामवभा 
जङ्टटेय भानवीम जीवन यऺा तथा सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा गयी जनजीवन साभान्म अवस्थाभा ल्माउनङ्ट ऩने हङ्टन्छ । 
मसका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको हैङ्झसमतरे ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवको सम्ऩूणव नेततृ्व 
गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टिरे गनङ्टवऩदवछ । ङ्जवऩद्को ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा एकाङ्झतय अन्म ङ्जवषमगत ऺेिका साथै  गाउॉऩाङ्झरका 
भातहतका स्रोत साधन य सफै सॊमन्िहरू प्रङ्झतकामवका राङ्झग ऩङ्चयचारन गनङ्टवऩदवछ । ङ्जवऩद्को प्रबाव अनङ्टसाय 
फाह्य सहमोगको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि य फाङ्जहय, ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा केन्िीम ङ्झनकामहरूसम्भ सभन्वम 
गनङ्टवऩदवछ । ङ्जवऩद् ऩूववतमायीका राङ्झग सयोकायवारा ङ्झनकामहरूसॉग ङ्झनयन्तय सभन्वम य सहकामव गने तथा 
ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा तङ्टरून्त िोज उिाय, प्राथङ्झभक उऩचाय य याहत ङ्जवतयणको राङ्झग 
सभन्वम गने, ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचमऩि उऩरब्ध गयाउने, भाङ्झनसको भतृ्मङ्ट बएभा सनाित 
गयी शव व्मवस्थाऩन ावा हस्तान्तयणक को प्रवन्ध ङ्झभराउने य मसको राङ्झग सभमभै आवश्मक ऩूववतमायी गने 
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सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व गाउॉऩाङ्झरका 
प्रभङ्टिरे गदवछन ्।  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नेऩार येडक्रस सोसाइटी ङ्झनजी ऺेिका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
अन्म सफै ङ्जवषम ऺेिका सॊमोजनकहरू मसभा सदस्म यहन्छन ्।  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतरे 
मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म सङ्ञचवको रूऩभा काभ गदवछन ्। 

2.१०.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे 

ङ्जवऩद्को सभमभा िोज उिाय कामवसॉगै घाइतेहरूको जीवन यऺाको राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय सेवा आवश्मक 
ऩदवछ । त्मसऩङ्झछ गम्बीय प्रकृङ्झतका घाइतेहरूको राङ्झग थऩ उऩचायको प्रवन्ध गनङ्टव ऩदवछ । प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम 
तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा स्वास््म सेवाराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ऩने हङ्टन्छ । भहाभायीजन्म ङ्जवऩद् तथा 
स्वास््म सॊकटको सभमभा योकथाभ तथा व्मवस्थाऩनभा स्वास््म ऺेिको प्रभङ्टि बङू्झभका हङ्टन्छ । ङ्जवऩद् 
प्रबाङ्जवत सभङ्टदामका फारफाङ्झरका, फिृफिृा, गबववती तथा दङ्टध िङ्टवाउने आभाहरूको राङ्झग थऩ ऩोषणमङ्टि 
िानाको आवश्मकता ऩदवछ ।  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊयचना य ऺभताको ऩङ्चयचारन गयी प्राथङ्झभक 
उऩचाय, स्वास््म सेवा य ऩोषणको प्रवन्ध गनङ्टव मस ङ्जवषमगत ऺेिको प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेवायी हो । साथै मस 
ङ्जवषमगत ऺेिरे कोङ्झबड-१९ रगामतका भहाव्माधीको सॊक्रभण, स्वास््म सॊकटको योकथाभ, ङ्झनमन्िण य 
व्मवस्थाऩनको कामव सभेत गनेछ । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व  गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गदवछन ् बने  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म शािा प्रभङ्टि सदस्म सङ्ञचव यहन्छन ् ।  
गाउॉऩाङ्झरकाभा  यहेका स्वास््म सॊस्था तथा अस्ऩतारहरू य स्वास््म तथा ऩोषणको ऺिेभा काभ गने  

सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्मको रुऩभा यहन्छन ्। 

2.१०.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य साभग्री  एवभ ्फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺिे 

 गाउॉऩाङ्झरका ऺेिभा कङ्ट न ै ऩङ्झन ङ्जवऩद्को घटना वा स्वास््म सॊकटको ङ्ञस्थङ्झत हङ्टनासाथ त्मसफाट ङ्जवस्थाङ्जऩत 
तथा प्रबाङ्जवत बएकाहरुराइव फस्नको राङ्झग आश्रमस्थर य आश्रमस्थरभा फसेका वा सभङ्टदामभै यहेका 
प्रबाङ्जवतहरूराइव चाभर, दार, नङ्टन, तेर आङ्छद िाद्य साभग्री उऩरब्ध गयाउने, िानकेङ्ट या ऩकाउनको राङ्झग 
आवश्मक प्रवन्ध ङ्झभराउने ओढ्न ेओछ्याउने रगामतका गैय िाद्य साभग्री एवभ ्रगाउन ेकऩडाको प्रवन्ध 
गने । भहाभायीजन्म स्वास््म सॊकटको सभमभा क्वायेङ्ञन्टन एवभ ्आइसोरेसन केन्िको व्मवस्थाऩन गने, 
िोज उिाय,  याहत एवभ ्स्वास््म साभग्रीहरूको िङ्चयद तथा बण्डायण एवभ ्ढङ्टवानीको प्रवन्ध गने, ङ्जवऩद् 
रेिाजोिा रगामतका काभको राङ्झग आवश्मक फन्दोफस्ती ङ्झभराउने मस ङ्जवषम ऺिेको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो 
। मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व वन वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गदवछन ्बने 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्ऩकव  अङ्झधकृत सदस्म सङ्ञचवको रुऩभा यहन्छन ्।  

2.१०.4 िानऩेानी, सयसपाई तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺिे 

ङ्जवऩद् ऩश्चात प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा िानेऩानी तथा सयसपाइवका ऩूवावधायहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टग्छ । ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूरे 
आश्रम ङ्झरएको आश्रमस्थरभा िानेऩानी य सयसपाइको उङ्ञचत य ऩमावप्त प्रवन्ध गनङ्टव ऩदवछ । ङ्जवऩद्ऩङ्झछ 
सयसपइव य स्वस्थताको उङ्ञचत प्रवन्ध नबएभा ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायी पैङ्झरन सक्छ । ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग 
स्वच्छ य ऩमावप्त िानऩेानी तथा सयसयपाइको प्रवन्ध गनङ्टव, ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्रमस्थर 
वा क्वायेङ्ञन्टन य आइसोरेसन केन्िहरुभा िानेऩानी एवभ ् सयसपाइवको प्रवन्ध तथा स्वस्थता प्रवधवन गनङ्टव, 
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प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रवधवनका साभग्रीहरूको सङ्टङ्झनङ्ञश्चता गनङ्टव, 
ङ्जवऩद्जन्म घटनाफाट ङ्झसजवना बएका पोहोयहरू सयसपाई गनङ्टव, भयेका ऩशङ्टऩॊऺीहरूको व्मवस्थाऩन गनङ्टव, 
व्मङ्ञिगत सयसपाईको राङ्झग स्वस्थता सम्फन्धी सयसाभानहरू ाजस्तै् हाईङ्ञजन ङ्जकट, ङ्जऩमङ्टष, क्रोङ्चयन, 
डस्टङ्जवन, आङ्छदक उऩरब्ध गयाउनङ्ट, ङ्जवऩद् फाट ऺङ्झत बएका िानऩेानी तथा सयसपाइवका ऩूवावधायहरू 
ऩङ्टनस्थावऩना गनव सहमोग गनङ्टव मस ङ्जवषमगत ऺिेको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व 
साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गदवछन ् बने िानऩेानी तथा सयसपाई शािा प्रभङ्टिरे सदस्म 
सङ्ञचवको रुऩभा काभ गदवछन ्। िानेऩानी सयसपाई तथा स्वस्थता प्रविवनको ऺेिभा काभ गने सॊस्थाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म यहन्छन ्। 

2.१०.५ सॊयऺण तथा आऩत्कारीन ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 

ङ्जवऩद्को घटना ऩङ्झछ ऩङ्चयवायहरू ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टन्छन ्। कङ्झतऩम फारफाङ्झरकारे अङ्जवबावक गङ्टभाउॉछन ्। मस्तो 
अवस्थाभा भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाभाङ्झथ ङ्जहॊसा फढ्छ । भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाभा धेयै ङ्जवद्यारमहरू ऩङ्जहयो, 
आगरागी, चट्याङ् जस्ता प्रकोऩको जोङ्ञिभभा छन ्य ङ्जवगतभा ऩङ्झन प्रबाङ्जवत हङ्टॉदै आइयहेका छन ्। २०७२ 
सारको बकूम्ऩफाट ऩङ्झन थङ्टप्रै ङ्जवद्यारमहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टग्मो । मो बन्दा ठूरो बकूम्ऩ आएको िण्डभा अङ्झधकाॊश 
ङ्जवद्यारमभा ऺङ्झत ऩङ्टग्छ । कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण राभो सभमसम्भ ङ्जवद्यारमहरू फन्द बए । 
सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिरे ङ्जवऩद् को सभमभा ङ्जकशोयी, गबववती भङ्जहरा, सङ्टत्केयी, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरू, ङ्ञशशङ्ट, फारफाङ्झरका, फिृफिृाहरूराई सॊयऺण गने, उनीहरूको आवश्मकता फभोङ्ञजभका 
सयसाभानहरू जस्तै् सेनेटयी प्माड, िेरकङ्ट दका साभान आङ्छद उऩरब्ध गयाउने, घयऩङ्चयवायका सदस्म 
गङ्टभाएकाहरू तथा ङ्जवऩद्का कायण िङ्झसत व्मङ्ञिहरूराई भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव सेवा ङ्छदन े य ङ्जहॊसाभङ्टि 
वातावयण ङ्झसजवना गने जस्ता ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवावह गनङ्टव ऩदवछ । ङ्जवद्यारमहरू ऺङ्झत बएभा वा बौङ्झतक उऩङ्ञस्थङ्झतभा 
ङ्जवद्यारम सञ्चारन गने अवस्था नबएभा तत्कार शैङ्ञऺक ङ्झनयन्तयताको राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गने य 
साभान्म अवस्थाभा मसको राङ्झग ऩूववतमायी तथा सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारम कामवढाॉचाराइव कामावन्वमन गनव सहमोग 
गने, वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइव ङ्झनयन्तयताको राङ्झग उऩमङ्टि ठाउॉको ऩङ्जहचान गयी आवश्मक साभग्रीहरूको तमायी 
गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्झसकाइवको वातावयण तमाय गयी शैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने, सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा 
ऺेिको ऺङ्झत य आवश्मकताको रेिाजोिा गयी ऩङ्टनस्थावऩन य ऩङ्टनङ्झनवभावणभा सहमोग गने  य ङ्जवद्यारम भापव त 
स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् सङ्टयऺा सम्फन्धी चेतना सभङ्टदामभा ङ्जवस्ताय गनव सहमोग गने मस ङ्जवषमगत ऺेिको 
भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो ।  गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व 
गदवछन ्बने ङ्ञशऺा शािा प्रभङ्टि सदस्म सङ्ञचव यहन्छन ्।  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेिभा 
काभ गने सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू मस ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म यहन्छन ्। 

2.१०.६ ङ्जवऩद् रेिाजोिा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 

ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन मोजना तजङ्टवभा गनव ङ्जवऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत य अन्म साभाङ्ञजक 
आङ्झथवक त्माङ्कको आवश्मकता ऩदवछ । अझ ङ्जवऩद् ऩश्चात िोज उिाय याहत य प्रङ्झतकामवका काभहरू अङ्ञघ 
फढाउन ङ्जवऩद्को साभान्म तथा ङ्जवषमगत ऺङ्झतको त्माङ्क आवश्मक ऩदवछ । मस ङ्जवषम ऺेिरे ङ्जवऩद्को 
ऺङ्झत तथा नोक्सानीको रेिाजोिा गने मी सूचनाहरूराइव व्मवस्थाऩन गने य ङ्जवषमगत ऺिेका ङ्जववयणहरू 
सम्फङ्ञन्धत ऺेिराइव उऩरब्ध गयाइव ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमनभा सहमोग गदवछ । 
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वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, वडा कामावरम य स्थानीम सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी प्रायङ्ञम्बक 
ि ङ्टत रेिाजोिा गयी तत्कार ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको सूचना सॊकरन गने सॊमन्ि ङ्जवकास गने । ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक 
रेिाजोिा तथा ऺेिगत आवश्मकता रेिाजोिा गनव गहृ भन्िारमरे तमाय गयेको ङ्जवऩद् रेिाजोिा 
भागवदशवनको आधायभा आवश्मक पायभ तमाय गने य ताङ्झरभ ङ्छदइव जनशङ्ञि तमाय गने । ऺङ्झतको 
रेिाजोिाको आधायभा प्रबाङ्जवतहरूको वगॉकयण गयी ऩङ्चयचमऩि उऩरब्ध गयाउन स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराइव सहमोग गने । ङ्जवऩद्का सूचनाहरू गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा व्वस्थाऩन 
गने य ङ्झनधावङ्चयत प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा केन्िीम आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा ऩठाउने 
मस ङ्जवषमगत ऺेिको भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी हो । मस ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व वन वातावयण तथा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजनकरे गनेछन बने स्थानीम आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्ि हेने अङ्झधकृत 
सदस्म सङ्ञचवको रुऩभा यहनेछन ् । नेऩार येडक्रस सोसाइटी रगामत ङ्जवऩद् रेिाजोिा ऺेिभा अनङ्टबव 
बएका य स्वमभ ् सेवक ऩङ्चयचानर गने ऺभता बएका स्थानीम सॊस्थाहरू मस ङ्जवषमगत ऺेिभा सदस्मका 
रुऩभा यहनेछन ्। 

2.१०.७ जीङ्जवकोऩाजवन, ऩङ्टनस्थावऩना तथा शीघ्र ऩङ्टनरावब ङ्जवषमगत ऺिे  

मस ङ्जवषमगत ऺेिरे ङ्जवऩद्को कायण अवरूि हङ्टन ऩङ्टगेका अत्मावश्मक सेवाहरू ाजस्तै् सडक, ङ्जवद्यङ्टत, 
िानेऩानी, टेङ्झरपोनक तत्कार सङ्टचारू गने य त्मस्ता सेवा प्रदान गने ङ्झनकामका कामावरमहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेभा 
वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गने, साभाङ्ञजक आङ्झथवक ऩूवावधाय य अवस्थाराई चरामभान फनाई जनजीवनराई साभान्म 
फनाउने ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवावह गदवछ । ङ्जवऩद् ऩश्चात ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइव तत्कार अस्थामी आश्रमस्थर व्मवस्थाऩन 
गनव तथा आवास, िानऩेानी, सयसपाइव रगामतका अस्थामी ऩूवावधाय तमाय गनव सहमोग गदवछ । त्मसैगयी 
ऩङ्टनस्थावऩनको चयणभा स्थामी सॊयचनाहरू ऩङ्टनङ्झनवभावण नहङ्टॉदासम्भको राङ्झग अस्थामी सॊयचना तथा ऩूवावधाय तमाय 
गने काभ गदवछ । आऩत्कारीन अवस्थाभा ऩूवावधाय ऺङ्झत बएय आवतजावत अवरूि बएभा सेवा सङ्टचारू 
गनवका राङ्झग तत्कार अस्थामी ऩूवावधाय तमाय गने । प्रबाङ्जवत सभङ्टदामसम्भ याहत तथा प्रङ्झतकामवको ऩहङ्टॉच 
सहज फनाउन तत्कार अस्थामी ऩूवावधायहरूको ङ्जवकास गने ।  गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूवावधाय ङ्झनभावण गदाव भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभ य ङ्जवऩद् सङ्टयङ्ञऺत बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने । आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग अस्थामी आश्रमस्थर, 
त्मसभा आवश्मक िानऩेानी तथा सयसपाइवका ऩूवावधायहरू तमाय गने । ङ्जवऩद् फाट ऺङ्झत बएका 
सॊयचनाहरूको ऩङ्टनङ्झनभावण गदाव फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञिभफाट सङ्टयङ्ञऺत स्तयीम भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 
। ङ्जवऩद्को प्रकृङ्झत य प्रबाव हेयी मस ङ्जवषमगत ऺेिको काभ ङ्जवऩद्को तत्कारको अवस्थादेङ्ञि ऩङ्टनङ्झनवभावणको 
काभ नसङ्जकॉ दासम्भ चल्न सक्छ य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका चायफटै चयणभा काभ गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । मस ङ्जवषमगत 
ऺेिको नेततृ्व ऩूवावधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गदवछन ्बन ेऩूवावधाय ङ्जवकास शािा प्रभङ्टि मसको सदस्म 
सङ्ञचवको रूऩभा यहन्छन ् । भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व य सदस्म सॊस्थाहरूको ङ्जववयण 
अनङ्टसूची-२भा याङ्ञिएको छ ।
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ऩङ्चयच्छेद तीन :  ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना 
3.1 साभान्म ऩूववतमायी कामवमोजना 
 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञिभभा छ । ङ्जवऩद्को सम्बावना य त्मसफाट हङ्टनसक्न ेजनधनको ऺङ्झत कभ गनव  य ऩमावप्त ऩूववतमायी गयी ङ्जवऩद् एवभ ्स्वास््म 
सॊकट प्रङ्झतकामव ऺभता सङ्टदृढ गनव गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ऩूववतमायीका ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । ङ्जवऩद् ऩूववतमायी य ङ्जवऩद् 
एवभ ्स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩनराइव ङ्जवकासका ङ्झनमङ्झभत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा जोडेय जोङ्ञिभका स्रोतहरूको न्मूनीकयण गदै प्रङ्झतकामवका राङ्झग आधाय तमाय गनव साभान्म 
ऩूववतमायीका रूऩभा देहाम फभोङ्ञजभको कामवमोजना तमाय गङ्चयएको छ ।  

क्र.सॊ. साभान्म ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी 
१  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन ऩाङ्चयत गयी 

कामावन्वमन गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन नीङ्झत तथा यणनीङ्झतक 
कामवमोजना तमाय गयी रागू गने  

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३  गाउॉऩाङ्झरकाभा गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामवसञ्चारन केन्ि (स्वास््म आऩत्कारीन 
कामव सॊचारन केन्ि सभेत) स्थाऩना गयी सञ्चारन गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४  गाउॉङ्झरकाको स्वास््म ऐन य स्वास््म नीङ्झत तजङ्टवभा गने  तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत 

५ 

 

गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा सञ्चाय एवभ ्िोज उिाय तथा 
प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्रीको प्रवन्ध गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका २ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

६  गाउॉऩाङ्झरका सफै वडाभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत िोज उिाय कामवदर गठन गने तत्कार वडा प्रत्मेक वडाभा  वडा सङ्झभङ्झत 

८ ङ्जवऩद् ऩश्चातको आवश्मकताको रेिाजोिाको राङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोग गयेय ि ङ्टत आॉकरन प्रणारी प्रङ्जक्रमा तमाय गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

९ आऩत्कारीन अस्थामी आश्रमस्थरको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा िङ्टल्रा ऺिे ऩङ्जहचान गयी 
स्थानीम याजऩिभा प्रकाशन गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
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क्र.सॊ. साभान्म ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण भङ््ट म ङ्ञजम्भेवायी 
१२ आऩत्कारीन आश्रमस्थर तथा क्वायेङ्ञन्टन / आइसोरेसन सेन्टय भा प्रमोग गनव 

सङ्जकने सङ्टयङ्ञऺत साभङ्टदाङ्जमक बवनको ऩङ्जहचान / ङ्झनभावण गने 
ङ्झनमङ्झभत गाउॉऩाङ्झरका प्रत्मेक वडाभा 

कङ्ञम्तभा एउटा 
ऩूवावधाय ङ्जवकास शािा 
वडा कामावरम 

१३ ङ्जवऩद् फाट हङ्टने भानवीम ऺङ्झत फारी ऩशङ्ट, घय तथा सम्ऩङ्झतको राङ्झग कामवङ्झफङ्झध फनाइव 
फीभा आऩत्कारीन फीभा कामवक्रभ सॊचारन गने  

  गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेिगत शािा 

१ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१४ ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ व्मवस्थाऩनका राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु, स्थानीम गैय 
सयकायी सॊस्थाहरु, स्थामी प्रकृङ्झतका उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु य नागङ्चयक सॊस्थाहरुफीच 
कामवङ्जवङ्झध फनाई सहकामवको राङ्झग सॊमन्ि तमाय गने 

  गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेिगत शािा 

१ ऩाङ्झरका / वडा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 
१६  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकट एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना वाङ्जषवक 

रूऩभा अद्यावङ्झधक गने 
ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका वाङ्जषवक  ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१७ सफै ङ्जवषमगत ऺेिको कामवताङ्झरका फनाएय ङ्झनमङ्झभत फैठक फस्ने ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका प्रत्मेक तीन 

तीन भङ्जहनाभा 
सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.२ ऩूवावन ङ्टभानभा आधाङ्चयत ऩूववतमायी कामवमोजना 
 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकाभा फायम्फाय दोहोङ्चययहने य ठूरो जनसॊ्माराई प्रबाव ऩाने ङ्जवऩद् ऩङ्जहयो हो ।  गाउॉऩाङ्झरका 26 घयधङ्टयी ऩङ्जहयोको उच्च जोङ्ञिभभा यहेको य 
133 जनसॊ्मा प्रबाङ्जवत हङ्टनसक्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । मस्तो अवस्थाभा ऩाङ्झरकाको रगबग 5 प्रङ्झतशत जनसॊ्मा प्रबाङ्जवत हङ्टॉद एक वषव भङ्टङ्झनको जनसॊ्मा 15 जना 
ऩाॉच वषव भङ्टङ्झनको जनसॊ्मा 39 जना 65 वषव भाङ्झथको जनसॊ्मा 24 जना अऩेङ्ञऺत गबववतीको जनसॊ्मा 11 जना हङ्टनसक्न ेअनङ्टभान गङ्चयएको छ । मही अनङ्टभानका 
आधायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेिभा ऩनवसक्ने प्रबावको आॉकरन गयी त्मसको प्रबावकायी प्रङ्झतकामव य ऩमावप्त ऩूववतमायीको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभ सात वटा ङ्जवषमगत ऺेिको 
ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । उि ङ्जक्रमाकराऩहरू कामावन्वमनको ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत ऺेिको हङ्टनेछ बन ेआवश्मकता अनङ्टसाय अन्म 
ङ्झनकाम वा ऺेिसॉग सभन्वम गयी काभ गनेछन ्।  
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३.२.१ सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ वडा तहभा गठन बएका िोज उिाय टोरीराई ताङ्झरभ ङ्छदएय प्रथभ साभङ्टदाङ्जमक 
उिायक (First Community Responders) तमाय गने  

 वडा  सङ्टयऺा ङ्झनकाम, 

नेऩार येडक्रस 

२ सभङ्टदाम तहका स्वमॊसेवी सॊस्था तथा व्मङ्ञिहरुको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गयी आऩत्कारीन 
अवस्थाभा ऩङ्चयचारनको सॊमन्ि तमाय गने  

ङ्झनमङ्झभत वडा  नेऩार येडक्रस 

३ िोज उिायका राङ्झग आवश्मक उऩकयण साभग्रीहरुको आवश्मकता आॉकरन गयी 
उऩरब्ध गयाउनको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाराई अनङ्टयोध गने  

  गाउॉऩाङ्झरका  ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

४ िोज उिाय  टोरी ऩङ्चयचारनको राङ्झग न्मूनतभ ्िोज उिाय तथा व्मङ्ञिगत सङ्टयऺा 
साभग्री तमायी अवस्थाभा याने  े

 वडा  सङ्टयऺा ङ्झनकाम, 

वडा कामावरम 

५ िोज तथा उिायका राङ्झग प्रमोग गनव सङ्जकने सवायी साधनहरू य एम्फङ्टरेन्सहरूको सूची 
य सम्ऩकव  व्मङ्ञिको ङ्जववयण तमाय गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

६ सफै ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरू तथा सयोकायवारा ङ्झनकाम य सॊस्थाहरूको सम्ऩकव  
ठेगाना अद्यावङ्झधक याने  े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका  सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

 

३.२.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१  गाउॉऩाङ्झरका सफै वडाभा स्थानीम स्वास््म सॊस्थाको सभन्वमभा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी 
(RRT) गठन गने  

 वडा हयेक वडाभा 
एक 

वडा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सफै स्वास््म सॊस्थाहरुको आऩत्कारीन मोजना तमाय गने   स्वास््म सॊस्था  स्वास््म शािा 

३ गाउॉऩाङ्झरकाका सफै स्वास््म सॊस्थाहरूभा आऩत्कारीन प्रमोजनको राङ्झग औषङ्झधको 
‘फपय स्टक’ व्मवस्थाऩन गने य औषङ्झध उऩरब्ध बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

 वडा स्वास््म सॊस्था 
अनङ्टसाय 

सम्फङ्ञन्धत स्वास््म 
सॊस्था 
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क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

४ वडा तहभा प्राथङ्झभक उऩचाय कामवदर गठन गने  वडा हयेक वडाभा 
एक 

वडा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

५ स्वास््मकभॉ, भङ्जहरा स्वस््म स्वमभ ्सेङ्जवका य वडा स्तयीम कामवदरका सदस्महरुको 
राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय ताङ्झरभ सञ्चारन गने 

 वडा ९ नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी 

६ सभङ्टदामभा जनस्वास््म सम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सञ्चारन गने   गाउॉऩाङ्झरका   

७ ङ्जवऩद्को सभमभा गबववती तथा सङ्टत्केयी भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाहरुभा ऩोषण आवश्मकता 
ऩूङ्झतवका राङ्झग ऩङ्टयक िाना आवश्मकताको आॉकरन गने  

  गाउॉऩाङ्झरका  ङ्जवऩद् रेिाजोिा 
ङ्जवषमगत ऺेि 

८ आऩत्कारीन अवस्थाभा घाइतेहरूको थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपयर प्रकृमा तम गने   गाउॉऩाङ्झरका १ ऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 

३.२.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य साभग्री  एवभ ्फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ अस्थामी आश्रम स्थर, िाद्य  तथा  गैय िाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत 
ऺेिका सदस्म सॊस्थाहरूको सम्ऩकव  ठेगाना अद्यावङ्झधक याने  े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

२ गाउॉऩाङ्झरकाभा बएका हेबी इक्वीऩभेन्ट, ढङ्टवानीका साधनहरु तथा सवायी साधनहरुको 
रगत तमाय गयी आऩत्कारीन अवस्थाभा प्रमोग गनव ङ्झनजी ऺेिसॉग सम्झौता गने  

  गाउॉऩाङ्झरका १ सम्फङ्ञन्धत सॊस्था 

३  गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा प्रत्मेक वडाभा 10 ऩङ्चयवायको राङ्झग आवश्मक ऩने गैय िाद्य 
साभग्री सेटको स्टक याने  े

 वडा  १३ नेऩार येडक्रस 

४ प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा 10 ऩङ्चयवायका राङ्झग अस्थामी आश्रमको राङ्झग फहङ्टप्रकोऩफाट 
सङ्टयङ्ञऺत स्थान ऩङ्जहचान गयी याने  े

 वडा  १३ वडा कामावरम 

५ गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा ३०० ऩङ्चयवाय तथा १५०० जनसॊ्माको राङ्झग आवश्मक ऩने 
गैय िाद्य साभग्री बण्डायणको ऺभता बएको गोदाभघयको व्मवस्था गने 

  गाउॉऩाङ्झरका १ नेऩार येडक्रस 

साभाङ्ञजक सॊस्था 
६ ऩङ्जहचान गङ्चयएका िङ्टल्रा स्थानभा अस्थामी आश्रमस्थरका राङ्झग आवश्मक ऩूवावधाय,   गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता ऩूवावधाय ङ्जवकास 
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क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

िानेऩानी, सयसपाइको प्रवन्ध तथा तत्कार टहया फनाउन सक्ने व्मवस्था गने अनङ्टसाय शािा 
७ ऩङ्जहचान गङ्चयएका िङ्टल्रा स्थान वा तमाय गङ्चयएका अस्थामी आश्रमस्थरका सॊयचना य 

सङ्टङ्जवधाहरू भहाभायीको सभमभा क्वायेङ्ञन्टन एवॊ आइसोरेसन केन्िको रुऩभा प्रमोग गनव 
सक्ने  य स्वास््म सेवा सञ्चारन गनव ङ्झभल्ने गयी ङ्जवकास गने  

  गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

ऩूवावधाय ङ्जवकास 
शािा 

 

३.२.४ िानऩेानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ अनङ्टभाङ्झनत ऩङ्चयदृष्मको आधायभा िानेऩानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन सम्फन्धी  
आवश्मकताको आॉकरन गने 

  गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवऩद् रेिाजोिा 
ङ्जवषमगत ऺेि 

२ ङ्जवऩद् रेिाजोिा टोरीराइव िानऩेानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ऺेिको ङ्जवऩद् 
सूचना सॊकरनको ताङ्झरभ ङ्छदने 

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवषमगत ऺेि 

३ कङ्ञम्तभा 15 ऩङ्चयवायराइव ऩङ्टग्न ेआऩत्कारीन सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन साभग्री 
बण्डायणको व्मवस्था ङ्झभराउने     

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवषमगत ऺेि 

४ आऩत्कारीन आश्रमस्थर वा आश्रमस्थर फनाउन ऩङ्जहचान गङ्चयएका िङ्टरा ऺिेभा 
िानऩेानी आऩूङ्झतवको स्रोत य आवश्मक साभग्रीको प्रवन्ध गने   

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवषमगत ऺेि 

५ येङ्झडमो ङ्जटबी, ऩिऩङ्झिका य साभाङ्ञजक ङ्झभङ्झडमा भापव त सयसपाइव सम्फन्धी चेतनाभूरक 
कामवक्रभ प्रसायण गने 

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवषमगत ऺेि 

६ िानेऩानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरूको सम्ऩकव  
अध्मावङ्झधक याने  े

 गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्जवषमगत ऺेि 
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३.२.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 

 

 

 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

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

ङ्झनयन्तय   
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै ङ्जवषमगत 
ऺेि  

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शािा 

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

ङ्झनयन्तय   
गाउॉऩाङ्झरका 

अनङ्टभाङ्झनत 
आॉकरन अनङ्टसाय 

भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका शािा 

३ ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक य भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाराई आधायबतू भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशव सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने प्रवन्ध गने  

ङ्झनयन्तय  
गाउॉऩाङ्झरका 

सफै वडा य सफै 
ङ्जवद्यारमहरू 

नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी  

४ सफै ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा कामवन्वमन कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारमका 
न्मूनतभ ्गङ्झतङ्जवङ्झध सञ्चारन गनव सहजीकयण गने 

 ङ्जवद्यारम सफै ङ्जवद्यारम  

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

६ ङ्जवद्यारमहरूराइव ङ्झसकाइव ङ्झनयन्तयता य ऩूववतमायी सङ्जहतको ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा मोजना 
तमाय गयी कामावन्वमन गनव सहमोग गने 

 ङ्जवद्यारम सफै ङ्जवद्यारम  

७ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रअहरुराइव ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने      ङ्जवद्यारम   

८ कृङ्झतभ घटना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास सञ्चारन गनव   गाउॉऩाङ्झरका य 
ङ्जवद्यारमहरूसॉग सभन्वम गने 

 ङ्जवद्यारम   

९ वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइव सञ्चारनका राङ्झग कामवङ्जवङ्झध य साभग्री तमायी अवस्थाभा याने  े   
गाउॉऩाङ्झरका 

  

१० सफै ङ्जवद्यारमहरूभा अस्थामी ङ्झसकाइव केन्ि सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक साभग्रीहरू 
तमायी अवस्थाभा याने  ेप्रवन्ध गने 

 ङ्जवद्यारम   

११ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरूको सम्ऩकव  अद्यावङ्झधक गने     
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३.२.६ ङ्जवऩद् रेिाजोिा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्ि भापव त ङ्जवऩद् सम्फन्धी सूचना 
सङ्करन, व्मवस्थाऩन  य प्रसायणको व्मवस्था ङ्झभराउने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन 
कामव सॊचारन केन्ि 

२ वडा तहभा ङ्जवऩद् रेिाजोिा टोरी तमाय गने  वडा सफै नेऩार येडक्रस 

३ ङ्जवऩद् रेिाजोिा टोरीका सदस्महरूराइव ङ्जवऩद् रेिाजोिा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै नेऩार येडक्रस 

४ सभङ्टदाम स्तयभा ङ्जवऩद्को सभमभा सूचना प्रवाह गनव SMS भापव त सूचना प्रसाय गने 
सभूहगत प्रणारीको ङ्जवकास गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै भोवाइर सेवा 
प्रदामक 

५ स्थानीम येङ्झडमो एप एभ तथा अन्म साभाङ्ञजक ङ्झभङ्झडमाफाट जनचेतना भूरक 
सन्देशहरू प्रवाह गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै ऩिकाय भहासॊघ 

६  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् सम्फङ्ञन्ध सम्ऩूणव सूचना तथा गङ्झतङ्जवङ्झधहरू ङ्झनमङ्झभत 
अद्यावङ्झधक गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै सूचना प्रङ्जवङ्झध शािा 

७ ङ्जवऩद् सूचना प्रवाह प्रकृमा तम गयी वस्तीभा बएका घटनाको तत्कार स्थानीम 
आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा अद्यावङ्झधक हङ्टने प्रवन्ध ङ्झभराउन े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै ऩिकाय भहासॊघ 

८ ङ्जवऩद् रेिाजोिा सम्फन्धी भागवदशवनका आधायभा ङ्जवऩद् रेिाजोिाका पायाभहरु 
तमायी अवस्थाभा याने  े

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका सफै आङ्झथवक प्रशासन 
शािा 
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३.२.७ जीङ्जवकोऩाजवन,  ऩङ्टनस्थावऩन तथा शीघ्र ऩङ्टनरावब ङ्जवषम ऺिे 

क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ जोङ्ञिभ सॊवेदनशीर ब-ूउऩमोग मोजनाका आधायभा ऩूवावधाय ङ्झनभावणका मोजना तमाय गने   गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 
२ ऩूणव रूऩभा बवन आचाय सॊङ्जहता कामावन्वमन बएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने गयाउने ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 
३ जोङ्ञिभमङ्टि ऺेिहरूको दोहन य अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्िण गने   ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 
४ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आऩत्कारीन आश्रमस्थरभा अस्थामी आवास, सयसपाइव, िानेऩानी, 

सडक य ङ्जवजङ्टरीको ऩूवावधाय तमाय गने   
ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 

५ ग्राभीण सडक ङ्झनभावण जस्ता ऩूवावधाय ङ्जवकास गदाव प्राङ्जवङ्झधक य वातावयणीम अध्ममन 
अनङ्टसाय ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ नफढ्न ेकङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 

६ सॊयचना तथा ऩूवावधायको ऩङ्टनङ्झनवभावण “अझ याम्रो अझ” फङ्झरमोको भान्मता अनङ्टरूऩ गने   ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 
७ ङ्जवषमगत ऺेिका सदस्महरूको सम्ऩकव  ङ्जववयण अद्यावङ्झधक याने  ेय ङ्जवषमगत ऺेिको 

ङ्झनमङ्झभत फैठक गने 
ङ्झनमङ्झभत  गाउॉऩाङ्झरका १ गाउॉऩाङ्झरका 

 

3.3 आऩत ् कारीन प्रङ्झतकामव ाकामवङ्जवङ्झधक कामवमोजना 
आऩत्कारीन प्रङ्झतकामव मोजनाभा ङ्जवऩद्को सभम य ङ्जवऩद् ऩश्चात ् तङ्टरुन्तै चाल्नङ्टऩने िोज, उिाय, उऩचाय एवभ ् जोङ्ञिभ ऺेिफाट प्रबाङ्जवतहरूराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण, याहत ङ्जवतयणका य ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना व्मवस्थाऩन य सॊप्रेषणका ङ्जक्रमाकराऩहरू सहित प्रत्मेक ङ्जवषमगत ऺेि ऩङ्चयचारनको सभम ताङ्झरका 
सङ्जहतको कामवङ्जवङ्झध सभावेश गङ्चयएको छ । मसका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जक्रमाकराऩहरू तजङ्टवभा गङ्चयएको छ: 
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३.३.१ सभग्र व्मवस्थाऩन, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि 
२४ घण्टा 

१ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको आकङ्ञस्भक फैठक फसी हयेक ङ्जवषमगत ऺेिराइव तमायी 
अवस्थाभा यहन ङ्झनदेशन ङ्छदने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ सभन्वम िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फस्ने गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

४ िोज उिाय य सङ्टयऺाको राङ्झग उिायकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम / ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

५ िोज तथा उिायका राङ्झग आवश्मक साभग्री य मातामातको फन्दोफस्त गने फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 

६ घाइतेहरूको ङ्ञशघ्र उिाय गने य वेऩत्ताहरूको िोजी कामवराइव तीब्रता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

७ सम्बाङ्जवत जोङ्ञिभ ऺेिका सभङ्टदामको सङ्टयङ्ञऺत स्थानान्तयण गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम, वडा सङ्झभङ्झत 

८ घाइतेहरूको तत्कार प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग आवश्मक सभन्वम गने   स्वास््म ङ्जवषमगत ऺेि 

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

२४ घण्टा 
देङ्ञि ७ 
ङ्छदन 

१० िोज उिाय कामवराइव आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

११ २४ घण्टाको काभको सभीऺा गयी आवश्मकता अनङ्टसाय थऩ िोज उिाय कामव अङ्ञघ फढाउन े सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१२ प्रबाङ्जवतहरूको व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञत्त तथा साववजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺाको राङ्झग सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१३ आवश्मकता अनङ्टसाय शव व्मवस्थाऩन कामवराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१४ फहङ्ट ऺेिगत प्रायङ्ञम्बक ि ङ्टत रेिाजोिा गनवको राङ्झग सफै ङ्जवषमगत ऺेिराइव सभन्वम तथा ऩङ्चयचारन 
गने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

 

१५ ङ्जवऩद्को घटनाको प्रकृङ्झत हेयी आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा प्रदेश तथा सङ्घीम सयकायसॉग सभन्वम गने गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

७ ङ्छदनदेङ्ञि १६ आवश्मकता अनङ्टसाय िोज उिाय कामवराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 
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१ भङ्जहना १७ ङ्जवऩदभा हयाएका वा नष्ट बएका अत्मावश्मक दस्तावेजहरुको रगत सङ्करन गने सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

वडा सङ्झभङ्झत 

१८ हयाएका वा नष्ट बएका कागजातहरुको ऩङ्टनङ्झनवभाणव तत्कार गने वडा कामावरम 

१९ ङ्जवषम ऺेिगत ङ्जवस्ततृ रेिाजोिाको  आधायभा ङ्जवऩदफाट बएको ऺङ्झतको राङ्झग ऩङ्टनस्थावऩना मोजना 
तमाय गनव सभन्वम गने 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

२० ङ्जवऩद् ऩश्चातको आवश्मकता रेिाजोिाको आधायभा  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनवभाण मोजना तमाय गनव 
सभन्वम गने 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.३.२ प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि २४ 
घण्टा 

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

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ घाइतेको िोज उिायसॉगै प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग प्राथङ्झभक उऩचाय टोरी ऩङ्चयचारन गने िोज उिाय कामवदर 

३ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेिभा प्राथङ्झभक उऩचाय डेस्क स्थाऩना गयी सेवा सञ्चारन गने फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺिे 

४ गम्बीय अवस्थाका घाइतेहरूराइव थऩ उऩचायको राङ्झग ङ्चयपय गने गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

५ दीघव योगीहरू ऩङ्जहचान गयी उनीहरूको राङ्झग औषङ्झध तथा उऩचाय सेवा उऩरब्ध गयाउने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

२४ घण्टा 
देङ्ञि ७ ङ्छदन 

६ भाऩदण्ड अनङ्टसाय शङ्टि ङ्जऩउने ऩानी य प्रबाङ्जवतहरूको अवस्था अनङ्टसाय ऩोषणमङ्टि िानाको सङ्टङ्झनश्चतता 
गने 

िाद्य ङ्जवषमगत ऺेि 

७ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेि तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा ङ्झनमङ्झभत औषङ्झध उऩचायका साथसाथै गबववती जाॉच, 
सङ्टत्केयी य ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सेवाराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने 

फन्दोफस्ती ङ्जवषम ऺेि 

८ भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव सेवा सञ्चारनराइव आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तयता ङ्छदने सॊयऺण ङ्जवषम ऺिे 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

९ अस्थामी आश्रमस्थर तथा प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा भहाभायीजन्म ङ्जवऩद् पैङ्झरन नङ्छदन थोकथाभका 
उऩामहरू अऩनाउन े

िानेऩानी तथा सयसपाइव 
ङ्जवषमगत ऺेि 

 १० स्वास््म तथा ऩोषण ऺेिको ङ्जवषमगत आवश्मकता रेिाजोिा गयी ऩङ्टनस्थावऩन मोजना तमाय गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 

७ ङ्छदन  देङ्ञि 
१ भङ्जहना 

११ आवश्मकता अनङ्टसाय स्वास््म उऩचाय य स्वास््म सेवा प्रवाहराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने स्वास््म सॊस्थाहरू 

१२ थऩ भहाभायी पैङ्झरन नङ्छदन योकथाभका उऩामहरू ङ्झनयन्तय गने िानेऩानी तथा सयसपाइव 
ङ्जवषमगत ऺेि 

१३ स्वास््म ऺेिको ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेिाजोिा गयी ऩङ्टनङ्झनवभाण मोजना तमाय गने ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत ऺेि 

 

३.३.३ आऩत्कारीन आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य साभग्री  एवभ ्फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि २४ 
घण्टा 

१ अस्थामी आश्रम स्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य 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  प्रवन्ध गने    स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३ प्रायङ्ञम्बक ि ङ्टत रेिाजोिाको राङ्झग आवश्मक फन्दोफस्त गयी रेिाजोिा टोरी ऩङ्चयचारन गने   ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

४ उिायकभॉ, स्वास््मकभॉ तथा घाइतेहरुको ओसाय ऩसाय य याहत साभग्रीको ओसाय ऩसाय 
गनवको राङ्झग मातामातका साधनहरुको प्रवन्ध गने   

िोज उिाय ङ्जवषमगत ऺेि 

५ ङ्जवस्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयवायको राङ्झग तत्कार िान ङ्झभल्न ेिाद्य 
साभग्री उऩरब्ध गयाउने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

६ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूराइव गभॉको सभमभा झङ्टर य जाडोको सभमभा न्मानो कऩडाको प्रवन्ध गने  
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

२४ घण्टा 
देङ्ञि 

७ ङ्छदन 

७ प्रायङ्ञम्बक ि ङ्टत रेिाजोिा (Initial Rapid Assessment-IRA) का आधायभा आगाभी एक भङ्जहनाको 
राङ्झग िाद्य तथा गैय िाद्य आवश्मकताको आॉकरन गने 

ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

८ प्रबाङ्जवतहरूको राङ्झग अस्थामी आश्रम स्थरभा फसोफासको प्रवन्ध गने कामवराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने   

९ अस्थामी आश्रमस्थरभा वा प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा शौचारम, िानेऩानी, सयसपाइव तथा औषङ्झध 
उऩचायको राङ्झग अन्म ङ्जवषमगत ऺेिसॉग सभन्वम गने   

िानेऩानी सयसपाई य स्वास््म 
ङ्जवषमगत ऺेि 

 १० ङ्जवस्थाङ्जऩत तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका सफै ऩङ्चयवायको राङ्झग िाद्य साभग्री, िाना 
ऩकाउने बाॉडाकङ्टॉ डा य ओढ्न ेओछ्याउने साभग्री उऩरब्ध गयाउने 

 

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

 १२ ङ्जवऩद्को कायण आघातभा यहेका व्मङ्ञिहरूराइव आश्रमस्थरभा न ैभनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव सेवा 
प्रदान गने प्रवन्ध गने 

सॊयऺण ङ्जवषमगत ऺेि 

 १३ अस्थामी आश्रमस्थरभा फारफाङ्झरकाराइव िेल्ने ठाउॉको प्रवन्ध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 

७ 

ङ्छदन देङ्ञि १ 
भङ्जहना 

१४ आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवस्थाङ्जऩतहरुराइव घय पकावउने प्रवन्ध गने  

१५ बौङ्झतक सॊयचना ऩङ्टनङ्झनवभावणका राङ्झग आवश्मक काठ सहङ्टङ्झरमत दयभा उऩरब्ध गयाउन 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूहसॉग सभन्वम गने 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झत 

१६ अस्थामी आश्रमस्थरभा यहेका फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाइव ङ्झनयन्तयताको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको 
ङ्ञशऺा शािा य ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिसॉग सभन्वम गने 

सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 

१७ ङ्जवऩद् ऩश्चातको आवश्मकता रेिाजोिाको राङ्झग आवश्मक फन्दोफस्त ङ्झभराउने   ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺेि 
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३.३.४ िानऩेानी, सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि २४ 
घण्टा 

१ िानेऩानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको 
ङ्जवश्लषेण गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अस्थामी आश्रमस्थरभा सङ्टयङ्ञऺत शङ्टि ङ्जऩउने ऩानी तथा सयसपाइवको राङ्झग 
भाऩदण्ड अनङ्टसायको आवश्मक ऩानी उऩरब्ध गयाउने प्रवन्ध गने 

अस्थामी आश्रम स्थर तथा याहत 
व्मवस्थाऩन ऺेि 

२४ घण्टा 
देङ्ञि 

७ ङ्छदन 

३ िानेऩानी तथा सयसपाइव आवश्मकताको आॉकरन गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ऺेि 

४ आस्थामी आश्रम स्थरभा शौचारम रगामत सयसपाइवका अस्थामी सॊयचनाहरू तमाय गने अस्थामी आश्रम स्थर तथा याहत 
व्मवस्थाऩन ऺेि 

५ प्रबाङ्जवत सभङ्टदामभा साभान्म ऺङ्झत बएका िानेऩानी तथा सयसपाइवका सॊयचनाहरू तत्कार भभवत 
गने 

ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

६ िानेऩानी शङ्टिीकयणका ङ्जवङ्झधहरू सभङ्टदामराइव जानकायी गयाउने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

७ अस्थामी आश्रमस्थरको पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको प्रवन्ध गने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

८ अस्थामी आश्रमस्थरभा ङ्झनमङ्झभत स्वास््म, िानेऩानी तथा सयसपाइव ङ्ञशऺा प्रविवन गने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

९ िानेऩानी तथा सयसपाइव ऺेिको ऩङ्टनस्थावऩन मोजना तमाय गने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

१० अस्थामी आश्रम स्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको िानेऩानी य सयसपाइको प्रवन्ध ङ्झनमङ्झभत गने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 

७ ङ्छदन  देङ्ञि 
१ भङ्जहना 

११ आवश्मकता अनङ्टसाय अस्थामी आश्रम स्थरभा िानेऩानी य सयसपाइवको प्रवन्ध ङ्झनमङ्झभत गने ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत  
ऺेि 



 

  31 

 

 मुड्केचुऱा गाउँपालऱका स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूववतयारी तथा प्रततकायव योजना; २०७९  

 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

१२ िानेऩानी तथा सयसपाइव ऺेिको ऺिेगत आवश्मकताको रेिाजोिा गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 
१३ अस्थामी ङ्झसकाइव केन्िहरूभा िानऩेानी य सयसपाइवको प्रवन्ध गने सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 
१४ ङ्जवऩद् ऩङ्झछको ऺिेगत आवश्मकताका आधायभा िानऩेानी तथा सयसपाइव ऺिेको ऩङ्टनङ्झनवभावण 

मोजना तमाय गने 
ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

३.३.५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि 
२४ घण्टा 

१ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको ङ्जवश्लषेण गने गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ अवस्था अनङ्टसाय आऩत्कारीन प्रङ्झतकामवको राङ्झग ङ्जवद्यारम फन्द गनङ्टव ऩने बएभा फन्द गनव 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्झसपाङ्चयस गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

३ ङ्जवद्यारमको ऺङ्झत तथा ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉको अवस्थाको आॉकरन गयी िोज उिायभा सहमोग गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

४ आवश्मकता अनङ्टसाय प्रबाङ्जवतहरूराइव भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव सेवा उऩरब्ध गयाउन े  

२४ घण्टा 
देङ्ञि  

७ ङ्छदन 

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

६ ङ्जवऩद्का कायण हयाएका वा छङ्ट ङ्जिएका फारफाङ्झरकाहरुराइव अङ्झबबावकसॉग ऩङ्टनङ्झभवरन गयाउने वडा सङ्झभङ्झत 

७ प्रबाङ्जवत भङ्जहरा फारफाङ्झरका अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य जेष्ठ नागङ्चयकराइव सॊयऺण ङ्छदन े  

८ आवश्मकता अनङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशव कामवशारा सञ्चारन गने सहमोगी सॊस्थाहरु, साभाङ्ञजक 
सॊस्थाहरु 

९ नेऩार प्रहयी य स्थानीम साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूवीच सॊमन्ि तमाय गयी फाङ्जहयफाट आउने 
व्मङ्ञिहरूभाङ्झथ ङ्झनगयानी याने  े  

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

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

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शािा 
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११ भानव फेचङ्झफिन, ओसायऩसाय य अऩहयण जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झसभा 
नाकाहरूभा नागङ्चयक सङ्टयऺा चेक ऩोष्ट स्थाऩना गने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

१२ ङ्ञशऺा ऺेिभा बएको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक ङ्जववयण सॊकरन गयी आवश्मकताको आॉकरन गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 
१३ ङ्झसकाइव ङ्झनयन्तयताको कामवमोजना ङ्जक्रमाशीर गने स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१४ तत्कार ङ्जवद्यारम सञ्चारन हङ्टन नसक्न ेअवस्थाभा अस्थामी ङ्झसकाइव केन्ि स्थाऩना गयी ङ्झसकाइव 

सङ्टचारु गने 
 

१५ अस्थामी ङ्झसकाइव केन्ि ऩङ्झन सञ्चारन हङ्टन नसक्न ेअवस्थाभा वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवङ्झधफाट ङ्झसकाइव सङ्टचारू गने स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१६ ङ्ञशऺकहरूका राङ्झग आऩत्कारीन ङ्ञशऺा सम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण कामवशारा सञ्चारन गने   
१७ अस्थाइव ङ्झसकाइव केन्िहरूभा छािा ङ्जवद्याथॉहरूभाङ्झथ हङ्टन सक्न ेङ्जहॊसा योक्नका राङ्झग सङ्टयऺा सॊमन्ि 

ङ्झनभावण गने   
 

७ ङ्छदन  
देङ्ञि १ 
भङ्जहना 

१८ फारफाङ्झरकाहरूराइव ङ्जवद्यारम पकव ने वातावयण फनाउन अङ्झबबावकहरूसॉग सभङ्टदामभा छरपर गने  ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
१९ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ङ्जवद्याथॉहरूको राङ्झग अवस्था य आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवद्यारम ऩोशाक, ऩाठ्यऩङ्टष्तक 

य स्टेसनयी साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउने 
प्रसासण शािा 

२० ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम वा अस्थामी आश्रमस्थरभा भङ्जहरा तथा ङ्जकशोयीभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाका 
गङ्झतङ्जवङ्झधराइव ङ्झनगयानी याने  ेय ङ्जवशेष सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउन े

जेष्ठ नागङ्चयक तथा फारफाङ्झरका 
शािा 

२१ ङ्जवद्यारम आउने जाने फाटोहरू बङ्ञत्कएको ङ्झफङ्झग्रएको बए भभवत गयाउने ऩूवावधाय ङ्जवकास शािा 
२२ अस्थामी आश्रमस्थर तथा ङ्झसकाई केन्िभा फारफाङ्झरकाका राङ्झग भनोयन्जनात्भक ङ्जक्रमाकराऩहरू 

सञ्चारन गने   
जेष्ठ नागङ्चयक तथा भङ्जहरा 
फारङ्जवकास शािा 

२३ गम्बीय प्रकृङ्झतको अवस्था फाहेक साभान्मत ङ्जवऩद्को घटना बएको १० ङ्छदन सम्भभा ङ्झसकाइव 
ङ्जक्रमाऩराऩहरु सङ्टचारू गने प्रवन्ध गने  

स्वास््म सेवा शािा 

२४ ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकता रेिाजोिा गयी सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺिेको ऩङ्टनङ्झनवभावण मोजना तमाय 
गने 

ऩूनस्थावऩन तथा ऩूनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत 
ऺेि 
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३.३.६ जीङ्जवकोऩाजवन तथा शीघ्र ऩङ्टनरावब ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि 
२४ घण्टा 

१ जीङ्जवकोऩाजवन, ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत ऺेिको आकङ्ञस्भक फैठक फसी अवस्थाको वाये 
छरपर गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

२ ङ्जवऩदफाट ऺङ्झत बएका सडक सॊचाय तथा ङ्जवद्यङ्टत ऩूवावधाय सूचारू गनव ऩहर गने   याहत व्मवस्थाऩन ऺिे 

२४ घण्टा 
देङ्ञि 

७ ङ्छदन 

३ ऩङ्टनस्थावऩनाका राङ्झग आवश्मक ऩूवावधायहरूको आवश्मकता रेिाजोिा गने  ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

४ अस्थामी आश्रमस्थरभा आधायबतू अस्थामी ऩूवावधाय ङ्झनभावण गने  आश्रमस्थर तथा याहत व्मवस्थाऩन 
ङ्जवषमगत ऺेि 

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

६ आफ्नो घय पकव न चाहने ङ्जवस्थाङ्जऩतहरूराइव सभङ्टदामभा ऩङ्टनस्थावङ्जऩत गने प्रकृमा तम गङ्चय ऩङ्टनस्थावङ्जऩत 
गने 

वडा सङ्झभङ्झत 

७ ङ्छदन  
देङ्ञि १ 

भङ्जहना 

७ ङ्जवषम ऺेिगत ङ्जवस्ततृ रेिाजोिाको आधायभा ऺेिगत ऩङ्टनस्थावऩन मोजना तमाय गने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 
८ साभान्म ऺङ्झत बएका ऩूवावधाय तथा सॊयचनाहरूको भभवत सम्बाय गयी सेवा सङ्टचारू गने ऩूवावधाय ङ्जवकास शािा 
९ ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेिाजोिाको आधायभा  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्टनङ्झनवभाण मोजना तमाय गने सफै ङ्जवषमगत ऺेिहरु 
१० ऩङ्टनङ्झनवभाण नसङ्जकएसम्भ ऩङ्टनङ्झनवभाणको काभराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 

३.३.७ ङ्जवऩद् रेिाजोिा एवभ ्सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 

सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि २४ 
घण्टा 

१ आऩत्कारीन रेिाजोिा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिेको आकङ्ञस्भक फैठक फस्ने  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

२ प्रायङ्ञम्बक ि ङ्टत रेिाजोिा (IRA) तङ्टरुन्त सञ्चारन गयी िोज उिाय उऩचाय य याहत व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग गने 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

३ प्रायङ्ञम्बक ि ङ्टत रेिाजोिा (IRA) को सूचना सफै ङ्जवषम ऺेिराइव उऩरब्ध गयाउने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

४ ङ्जवऩद्को प्रयङ्ञम्बक ङ्जववयण गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामवसञ्चारन केन्िभा अद्यावङ्झधक गने आऩत्कारीन कामव सॊचारन केन्ि 

२४ घण्टा 
देङ्ञि 

७ ङ्छदन 

५ ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गने आऩत्कारीन कामव सॊचारन केन्ि 

६ ऺेिगत प्रायङ्ञम्बक रेिाजोिाका राङ्झग जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गने फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 

७ ऺेिगत रेिाजोिा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाइ सफै ङ्जवषमगत ऺेिराइव ऩङ्टनस्थाऩन मोजना फनाउन 
सहमोग गने 

सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

८ ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेिको फजायको रेिाजोिा (आवश्मक साभग्रीको उऩरब्धता य प्रङ्झतश्ऩधावत्भक 
भूल्मको अवस्था) गने 

फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 

७ ङ्छदन  
देङ्ञि १ 

भङ्जहना 

९ ङ्जवऩद्को ऺङ्झतको ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गने  

१० ङ्जवऩद् ऩङ्झछको आवश्मकताको रेिाजोिा गनव ङ्जवषमगत ऺेिराइव सहमोग गने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 
११ ऺेिगत ऩङ्टनङ्झनवभावण मोजना तमाय गनव ङ्जवषमगत ऺेिराइव सहमोग गने सफै ङ्जवषमगत ऺेि 

 
 

ऩङ्चयच्छेद चाय : स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना 
 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवगत दङ्टई वषवदेङ्ञि कोङ्झबड १९ को ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको कायण स्वास््म सॊकट बोङ्झगयहेको छ । वषेनी ङ्जहउऩङ्जहयो, िडेयीका घटना हङ्टने 
हङ्टनारे ऩङ्जहयो ऩश्चात झाडाऩिारा रगामतको भहाभायी पैङ्झरन सक्ने जोङ्ञिभ यहेको छ । कोङ्झबड  १९ फाट मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा ६ जना सॊक्रङ्झभत बएको य 
ऩङ्जहरो रहयभा २ जना य दोश्रोभा रहयभा ४ जना गयी जम्भा ०  जनाको भतृ्मङ्ट बएको ङ्झथमो । २०७९ असाय सम्भभा १२ फषवभाङ्झथका ८२.११ प्रङ्झतशतरे दङ्टवै डोज 
िोऩ ऩाइसकेका छन ्। कोङ्झबडको ऩङ्जहरो रहयभा  गाउॉऩाङ्झरकाकको वडा नॊ. १ य ८  एउटा क्वायेङ्ञन्टइन सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो ।  कोङ्झबडका कोङ्झबड १९ को 
योकथाभ तथा प्रङ्झतकामव गने क्रभाभा  गाउॉऩाङ्झरकासॉग प्रङ्झतकामवको राङ्झग स्ऩष्ट कामवमोजना ङ्झथएन । मसको राङ्झग जनशङ्ञि य साभग्री सङ्जहतको ऩूववतमायी ऩमावप्त ङ्झथएन 
। थौयै जनशङ्ञि, स्वास््म सङ्टयऺा साभग्रीको अऩमावप्तता य अङ्ञक्सजनको कङ्झभका फावजङ्टद कोङ्झबड १९ को ऩङ्जहरो य दोस्रो रहयको प्रङ्झतकामव गङ्चयएको ङ्झथमो । 
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गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊयचना तथा स्वास््म ङ्जवषमगत ऺेिरे अन्म ङ्जवऩद्को सभमभा ङ्जवऩद्का कायण घइते बएकाहरूराइव तत्कार उऩचाय य स्वास््म सेवाराइव 
ङ्झनमङ्झभत गनवको राङ्झग काभ गदवछ बन े स्वास््म सॊकटको अवस्थाभा गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊयचना तथा स्वास््म ङ्जवषमगत ऺिेरे स्वास््म सॊकटको योकथाभ 
ङ्झनमन्िण य व्मवस्थाऩनको राङ्झग अग्र स्थानभा यहेय काभ गदवछ । मसभा अन्म ङ्जवषमगत ऺेिरे आ आफ्नो ऺेिफाट सहमोग गदवछन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टनसक्ने 
स्वास््म सॊकटराइव ध्मानभा यािी स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी एवभ ्प्रङ्झतकामवका देहामफभोङ्ञजभका  ङ्जक्रमाकराऩहरु तम गङ्चयएको छ । 

४.१ स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी कामवमोजना 
क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१ गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सफै स्वास््म सॊस्था आऩत्कारीन मोजना तमाय गने 
गयाउने 

तत्कार स्वास््म सॊस्था सफै स्वास््म 
सॊस्था 

स्वास््म शािा 

२ गाउॉऩाङ्झरका य वडा तहभा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी (RRT) गठन गने तत्कार वडा वडा कामावरम स्वास््म शािा 
३ सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा आऩत्कारीन स्वास््म प्रङ्झतकामव नभङ्टना अभ्मास गने 

गयाउने 
ङ्झनमङ्झभत स्वास््म सॊस्था सफै स्वास््म 

सॊस्था 
स्वास््म शािा 

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

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्वास््म 
सॊस्था 

स्वास््म शािा 

५ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास््म सॊस्थाभा यहेका स्वास््म जनशङ्ञिको ङ्जववयण 
अद्यवङ्झधक गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका सफै स्वास््म 
सॊस्था 

स्वास््म शािा 

६ गाउॉऩाङ्झरकाको स्वस््म सॊकट सम्फन्धी ङ्जववयण सवास््म ऩाश्वङ्ञचि य 
गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा अद्यावङ्झधक गने प्रवन्ध गने  

२०७९   गाउॉऩाङ्झरका १ आऩत्कारीन कामव सॊचारन 
केन्ि 

७ भहाभायीजन्म स्वास््म सॊकटको सभमभा  गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा सञ्चारन 
सम्फङ्ञन्ध स्वास््म प्रोटोकर तमाय गने  

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका १ स्वास््म शािा 

८ स्वास््म सॊकटको सभमभा गाउॉऩाङ्झरकाऩाङ्झरकको स्वास््म सेवा सञ्चारन 
सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध तमाय गने 

२०७८ 
चैि 

 गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

९ भहाभायीको सभमभा जनस्वास््म सेवा  (ऩोषण, िोऩ, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, फार 
स्वास््म, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन) उऩरब्ध गयाउने कामवङ्जवङ्झध तमाय गने  

२०७८ 
फैशाि 

 गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म शािा 
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क्र.सॊ. ऩूववतमायीका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम स्थान ऩङ्चयभाण सभन्वम/सहमोग 

१० भहाभायीजन्म स्वास््म सॊकटको सभमभा ङ्जवद्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्था 
सञ्चारन सम्फन्धी प्रोटोकर तथाय गयी ङ्जवद्यारम सञ्चारनको प्रवन्ध गने 

२०७८ 
चैि 

 गाउॉऩाङ्झरका सफै ङ्ञशऺारम सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा 
ङ्जवषमगत ऺेि 

११ उऩचायको राङ्झग ङ्जवयाभी येपय गनवको राङ्झग येपयर ऩिङ्झत य येपयर 
हङ्ञस्ऩटरको व्मवस्था गने  

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

१२ अग्रऩॊङ्झतभा काभ गने स्वास््म तथा सङ्टयऺा कभॉको राङ्झग व्मङ्ञिगत सङ्टयऺाका 
साभग्रीहरूको प्रवन्ध गने 

तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  स्वास््म सॊस्थाहरु 

१३ सफै कभवचायीहरुराइव भहाभायी सङ्टयऺा प्रोटोकरको जानकायी गयाउन े तत्कार  गाउॉऩाङ्झरका  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

१४ भहाब्माङ्झधको सभमभा फाङ्जहयफाट आउने भाङ्झनसहरूराइव याने  होङ्ञल्डङ् सेन्टय 
तथा क्वायेङ्ञन्टनको प्रवन्ध गने 

  गाउॉऩाङ्झरका आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत ऺेि 

१५ नगऩाङ्झरकाभा फनाइएका आऩत्कारीन आश्रमस्थरहरु भहाभायीको सभमभा 
क्वयेन्टीन तथा आइसोरेसन केन्िको रुऩभा सॊचारन गनव सङ्जकन ेगयी तमाय 
गनव सहमोग गने  

   अस्थामी आश्रमस्थर तथा 
फन्दोवस्ती ऺेि  

ऩूवावधाय ङ्जवकास शािा 
१६ भहाभायीको सभमभा साववजङ्झनक मातामात सञ्चारन सम्फन्धी प्रोटोकर तमाय 

गने 
  गाउॉऩाङ्झरका  मातामात कम्ऩनी तथा 

व्मवसामी सङ्झभत 

१७ भहाभायीको सभमभा आङ्झथवक ऺेि तथा फजाय सञ्चारन सम्फङ्ञन्ध प्रोटोकर 
तमाय गने  

  गाउॉऩाङ्झरका  उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ 

१८ स्वास््म सॊकट तथा भहाभायी ङ्झनमन्िण य व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध स्वस््मकभॉ 
सङ्टयऺाकभॉ य ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरीराइव ताङ्झरभ ङ्छदने 

२०७८ 
चैि 

गाउॉऩाङ्झरकाऩभ
ङ्झरका 

 स्वास््म सॊस्थाहरु 
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४.२ स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामव कामवमोजना 
सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

० देङ्ञि 
२४ घण्टा 

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

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम 

२ सॊकटग्रस्त ऺेिभा तत्कार प्रङ्झतकामवको राङ्झग ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी (Rappid Response Team - RRT) 

ऩङ्चयचारन गने 
िोज उिाय ङ्जवषमगत ऺेि 

३ स्वास््म सॊकटग्रस्त ऺेि घोषणा गङ्चयएको ऺिे एवभ ्अवङ्झधभा स्वास््म सम्फन्धी प्रोटोकर ऩूणव रुऩभा 
ऩारना गने / गयाउने 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

४ उच्च सॊक्राभक भहाभायी पैङ्झरएको अवस्थाभा  गाउॉऩाङ्झरका प्रवेश गने नाकाहरुभा कडाई गयी ङ्ञस्क्रङ्झनड 
य क्वायेङ्ञन्टनको व्मवस्था गने  

सङ्टयऺा ङ्झनकाम 

 

५ सॊक्रङ्झभतको कन्रमाक रेङ्झसङ् ऩयीऺण गयी आइसोरेसन य उऩचायको प्रवन्ध गने स्वास््म सॊस्थाहरु  

६ अस्ऩतार तथा स्वस््म सॊस्थाहरू ङ्झनमङ्झभत ङ्झनसॊक्रङ्झभत गने स्वास््म सॊस्थाहरु 

२४ घण्टा 
देङ्ञि 

७ ङ्छदन 

७ साववजङ्झनक ठाउॉहरुभा IEC (Information Education and Communication) का  भाध्मभहरु जस्तै; ऩोस्टय 
ऩम्प्रेल्ट, साववजङ्झनक सूचना भापव त  भहाभायीको कायक, सने तङ्चयका  य योकथाभका फायेभा  सभङ्टदामराइव 
सचेत गयाउन े

सॊचाय भाध्मभ 

९ स्वास््म सॊकटको सभमभा ऩूणव रुऩभा सङ्टयऺा उऩाम सङ्जहत ङ्झनमङ्झभत स्वस््म सेवा सॊचारन गने  स्वास््म शािा, स्वास््म सॊस्थाहरु 
१० अन्म ङ्जवऩद्को कायणफाट पैङ्झरनसक्ने भहाभायी ङ्झनन्िणको राङ्झग तमायी यहने  अन्म ऺेिहरु 

७ 

ङ्छदन  देङ्ञि 
१ भङ्जहना 

११ एक हप्ताको अवस्था ङ्जवश्लषेण गयी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको आधायभा एक भङ्जहनाको राङ्झग कमवमोजना तमाय गने ङ्जवऩद् रेिाजोिा ङ्जवषमगत ऺेि 

१२ सॊक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्िण कामवराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने अन्म ऺेि 

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

स्वास््म सॊस्थाहरू 
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सभम क्र.सॊ. प्रङ्झतकामव सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरू सभन्वम/सहमोग 

१४ स्वास््म सॊकट ङ्झनमन्िण तथा सङ्टयऺा सम्फन्धी सन्देशभूरक साभग्रीहरू ङ्झनङ्झभत प्रसायण गने  सञ्चाय भाध्मभ 

१५ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ङ्झनमङ्झभत भूल्माङ्कन गयी स्वास््म सॊकटराइव ङ्झनयन्तयता ङ्छदने वा हटाउने कङ्ट याको ङ्झनणवम गने  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

 

 



ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच : कामावन्वमन अनङ्टगभन तथा ङ्झसकाइव मोजना 
 

५.१ ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको कामावन्वमन  यणनीङ्झत 

१. मस स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको कामावन्वमनका राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४, ङ्झनमभावरी २०७६ तथा स्वास््म सेवा ऐन २०७५ य मस मोजनाभा 
प्रवन्ध बए फभोङ्ञजभका आवश्मक सॊस्थागत सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ ।  

२.  गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आङ्झथवक वषवको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्ञशषवकको फजेटफाट प्राथङ्झभकताका आधायभा 
कामावन्वमनको शङ्टरूवात गङ्चयनेछ । क्रभश: आगाभी वषवको वाङ्जषवक कामवक्रभभा मस मोजनाको कामावन्वमनको राङ्झग 
आवश्मक श्रोत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

३. ङ्जवकास साझेदाय सॊस्थाहरू (ङ्जिऩऺीम, फहङ्टऩऺीम, सॊमङ्टि याष्डसॊघ अन्तगवतका ङ्झनकामहरू य येडक्रस अङ्झबमान) 
फाट प्राप्त हङ्टने सहामताराइव मस मोजनाको कामावन्वमनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

४. ङ्झनजी तथा व्मावसाङ्जमक ऺिेको व्मवसाङ्जमक साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व य अन्म ऩहर भापव त ङ्झनजी ऺेिको 
सहबाङ्झगता य सहामता ङ्जवऩद् ऩूववतमायीको राङ्झग ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

५.  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थासॉग बएको बौङ्झतक, साभाङ्ञजक, आङ्झथवक तथा भानवीम 
श्रोतराइव मस मोजनाको कामवन्वमनको राङ्झग एङ्जककृत रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

६. मस ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनारे ङ्झनङ्छदवष्ट गयेका ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण य ऩूववतमायीका 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराइव  गाउॉऩाङ्झरकारे सञ्चारन गने गाउॉऩाङ्झरका मोजना, ङ्जवषमगत मोजना तथा कामवक्रभहरूसॉग 
सभामोजन तथा एङ्जककयण गयी कामावन्वमन गङ्चयनेछ ।   

७. मस मोजनाको कामावन्वमनको अवस्था अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग  गाउॉऩाङ्झरका उऩ प्रभङ्टिको 
सॊमोजकत्वभा एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ । उि अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गनेछ ।  

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

९. गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे वषवबङ्चयको ङ्जवऩद्को अवस्था य गङ्झतङ्जवङ्झधराइव सभेटेय गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् 
प्रङ्झतवेदन साभान्म अवस्थाभा वाङ्जषवक रूऩभा प्रकाशन गनेछ बने कङ्ट नै ठूरो ङ्जवऩद्को अवस्था आएभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय प्रङ्झतवेदनहरू प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ ।  

१०. मस मोजनाको कामवन्वमनफाट प्राप्त ङ्झसकाइव तथा तत्कारीन आवश्मकताका आधायभा मस स्वास््म सॊकट 
एवभ ्ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाराइव वाङ्जषवक रूऩभा अद्यावङ्झधक गदै रङ्झगनेछ । 
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५.२ स्रोत साधनको व्मवस्थाऩन 

ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामवका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा भौज्दात श्रोत साधनको ङ्जववयण अनङ्टसूची ४ भा 
याङ्ञिएको छ मसको अङ्झतङ्चयि ङ्झनम्न अनङ्टसाय स्रोत साधन उऩकयणको आवश्मकता आॉकरन गङ्चयएको छ ।  

ताङ्झरका १३: स्रोत साधन तथा उऩकयण आवश्मकता रेिाजोिा 

ङ्जवषमऺिे आवश्मक स्रोत, 

साधन/उऩकयण 

थऩ सङ््मा वा 
ऩङ्चयभाण 

अनङ्टभाङ्झनत यकभ ारु 
हजायभाक 

सभन्वम, िोज तथा उिाय 
ङ्जवषमगत ऺेि 

   

प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म 
तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺेि 

   

आऩत्कारीन आश्रमस्थर, 
िाद्य तथा गैय िाद्य साभग्री  

एवभ ्फन्दोफस्ती ङ्जवषमगत 
ऺेि  

   

िानेऩानी सयसपाइव तथा 
स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत 
ऺेि 

   

आऩत्कारीन सॊयऺण तथा 
ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺेि 

   

ङ्जवऩद् रेिाजोिा एवभ ्
सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत 
ऺेि 

   

जीङ्जवकोऩाजवन, ऩ ङ्टनस्थावऩना 
तथा शीघ्र ऩ ङ्टनरावब ङ्जवषमगत 
ऺेि  

   

 

५.३ ऺभता ङ्जवकास यणनीङ्झत य मोजना  

ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकट ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको प्रबावकायी कामावन्वमन गनवका राङ्झग दऺ स्रोत 
व्मङ्ञि तथा सॊस्थाहरूको सहमोगभा  गाउॉऩाङ्झरका तथा ङ्जवषमगत ऺेिको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभका ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ: 

ताङ्झरका १४: ऺभता ङ्जवकास मोजना 

क्र.सॊ. ऺभता ङ्जवकास ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्ञजम्भेवायी सभम ताङ्झरका 
१    
२    
३    
४    
५    
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५.४ अन्म ङ्झनकामसॉगको सभन्वम य सहकामव 
१.  गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा प्रङ्झतकामवको राङ्झग प्रभङ्टि रूऩभा  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि य फाह्य गयी 
दङ्टइव प्रकायको सभन्वम गनङ्टव ऩदवछ ।गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबि ऩङ्झन  गाउॉऩाङ्झरका भातहतका ङ्झनकाम वा सङ्झभङ्झतफीच य अन्म 
सयकायी, गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी सॊस्थाहरूफीच सभन्वम य सहकामव गनङ्टवऩने हङ्टन्छ । फाह्य सभन्वमभा 
ङ्ञजल्रा, प्रदेश य सॊघीम तहका सयकायी ङ्झनकामहरूसॉग य अन्म गैय सयकायी तथा सहमोगी ङ्झनकाम तथा 
सॊस्थाहरूसॉगको सभन्वम ऩदवछ ।  

२.  ङ्जवषमगत ऺेिको अवधायणा अनङ्टसाय  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबिका सम्ऩूणव ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामवसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्था तथा ङ्झनकामहरू सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत ऺेिको सदस्म यहन्छन य उि सॊस्था तथा 
ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्वम य सहकामवको ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत ऺेिको नेततृ्व गने ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत य 
मसका सॊमोजक सम्फङ्ञन्धत शािाको हङ्टनेछ । 

३.  ङ्ञजल्रा, प्रदेश तथा सॊघीम तहका ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्वम, सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्वम तथा  
गाउॉऩाङ्झरका फाङ्जहयका सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरु य सहमोगी ङ्झनकामहरूसॉगको सभन्वमको ङ्ञजम्भेवायी 
गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टिको हङ्टनेछ । 

४.  ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामवको राङ्झग सम्ऩूणव सयकायी, गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा ङ्झनजी ऺेिको स्रोत 
ऩङ्चयचारन ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाअनङ्टरूऩ  गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय एकिाय नीङ्झत 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सॊस्थागत सभन्वम य सहकामवको ढाॉचा ङ्झनम्न ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछ । 
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 मुड्केचुऱा गाउँपालऱका स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूववतयारी तथा प्रततकायव योजना; २०७९  

 

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

स्वास््म सॊकट एवभ ् ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना कामावन्वमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग  
गाउॉऩाङ्झरकाको उऩ प्रभङ्टिको सॊमोजकत्वभा देहाम फभोङ्ञजभका सदस्महरू यहेको एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
साभान्म अवस्थाभा मस अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ऩूववतमायी मोजनाको कामावन्वमनको वाङ्जषवक रुऩभा अनङ्टगभन गयी 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराइव प्रङ्झतवेदन फङ्टझाउनेछ । कङ्ट नै िास ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकटको 
अवस्थाभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सभङ्जष्टगत य ङ्जवषम ऺेिगत प्रङ्झतकामव य ऩूववतमायीको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत 
ऺेिराइव ऩषृ्ठऩोषण गनेछ । गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको भनोनमन गनेछ । मस अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको सदस्मभा भनोनमन गदाव याङ्जष्डम 
याजनीङ्झतक दरका गाउॉऩाङ्झरका सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टि नै  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩदाङ्झधकायी यहेको िण्डभा अको व्मङ्ञिराई 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा भनोनमन गनङ्टव ऩनेछ । मसैगयी वडाध्मऺहरूभध्मेफाट भनोनमन गदाव कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमगत ऺेिको 
सॊमोजक नयहेका वडाध्मऺभध्मेफाट भनोनमन गनङ्टव ऩनेछ । 

ताङ्झरका १५: अनङ्टगभन तथा भूल्मङ्कन सङ्झभङ्झत 

क्र.सॊ. बङू्झभका सॊस्था ऩद 

१ सॊमोजक भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका उऩ प्रभङ्टि 
२ सदस्म भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत  
३ सदस्म भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 
४ सदस्म भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - आङ्झथवक सङ्झभङ्झत 
५ सदस्म याङ्जष्डम याजनीङ्झतक दरका गाउॉऩाङ्झरका 

सङ्झभङ्झत 
प्रभङ्टिहरु 

६ सदस्म सङ्झभङ्झतरे तोकेका तीन जना   वडाध्मऺहरु 
७ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका आन्तङ्चयक रेिा प्रभङ्टि 

 

५.५.२ रक्ष्म य सूचकहरू 

मस  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩदफाट हङ्टन ेऺङ्झत तथा नोक्सानी घटाउने प्रबाङ्जवतहरुराई उङ्ञचत भानवीम सहामता सभमभै 
उऩरब्ध गयाउने तथा ङ्जवऩद् एवभ ् स्वास््म सॊकट प्रङ्झतकामव प्रबावकायी फनाउने य प्रबावकायी प्रङ्झतकामवको राङ्झग 
सभङ्जष्टगत तथा ङ्जवषमगत ऺेिको ऩूववतमायी सङ्टदृढ गने मस कामवमोजनाको उद्देश्म यहेकोरे मस मोजनाको 
कामावन्वमनफाट उऩमङ्टि उद्दशे्म प्राङ्झप्तभा प्रगङ्झत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको राङ्झग सभङ्जष्टगत य ङ्जवषम ऺेिगत तथा 
ऩूववतमायी य प्रङ्झतकामवका देहाम फभोङ्ञजभका सूचकहरू ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ: 
 

क्र.सॊ. सूचकहरु (ऩूववतमायीका राङ्झग) कैङ्जपमत 

१. साभान्म ऩूववतमायी 
१ ऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामवसञ्चारन केन्ि सञ्चारन बएको  
२ िोज उिाय तथा याहत साभग्रीको बण्डायण भौज्दात यहेको  
३ वडाभा साभङ्टदाङ्जमक प्रथभ उिायकहरू तमाय बएको  
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क्र.सॊ. सूचकहरु (ऩूववतमायीका राङ्झग) कैङ्जपमत 

४ ङ्जवऩद् सम्फन्धी ङ्जववयण  गाउॉऩाङ्झरकाको वेबसाइटभा अऩडेट गने वेब ऩोटवर सञ्चारन 
बएको 

 

५ ङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना वाङ्जषवक रूऩभा अद्यवङ्झधक बएको  
२. सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺिे 
६ िोज उिाय  तथा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्री ऩमावप्त यहेको  
७ वडा तहभा िोज उिाय कामवदर गठन बएको  
८ ताङ्झरभ ङ्छदई वडा तथा सभङ्टदाम तहभा प्रथभ उिायकताव तमाय बएको  

३. प्राथङ्झभक उऩचाय स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे  
९ प्रत्मेक वडाभा ताङ्झरभ प्राप्त प्राथङ्झभक उऩचाय टोरी तमाय बएको  
१० सफै स्वास््म सॊस्थाभा आऩत्काङ्झरन औषङ्झधको फपय स्टक याङ्ञिएको    
११ सफै स्वास््म सॊस्थाहरूको आऩत्कारीन मोजना तमाय बएको  
४.  अस्थामी आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 
१२ कङ्ञम्तभा १००० घय ऩङ्चयवायराइव ऩङ्टग्न ेन्मूनतभ भाऩदण्ड अनङ्टसायको आवश्मक गैय 

िाद्य साभग्रीहरूको बण्डायण गयीएको 
 

१३ आऩत्कारीन सभमभा िाद्याङ्ङ आऩूङ्झतवको राङ्झग आऩूङ्झतवकतावसॉग स्ट्यण्डफाइव सम्झौता 
बएको 

 

१४ प्रत्मेक वडाभा अस्थामी आश्रमस्थरको स्थान ऩङ्जहचान गङ्चयएको   
१५ अस्थामी आश्रमस्थरको राङ्झग बवन ङ्झनभावण बएको वा आश्रमस्थर ङ्झनभावणका 

सभग्रीहरूको फन्दोफस्त बएको 
 

१६ आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग मातामात सॊचाय तथा फन्दोफस्तीका साभाग्रीहरूको 
व्मवस्था बएको 

 

५. िानऩेानी सयसपाइव तथा स्वस्छता प्रवधवन ङ्जवषमगत ऺिे 
१७ आऩत्कारीन सयसपाइव य स्वच्छता सम्फन्धी साभग्रीहरूको बण्डायण गङ्चयएको  
१८ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आऩत्कारीन आश्रमस्थरभा िानेऩानी आऩूङ्झतवको स्रोत य भाध्मभ 

तमाय गङ्चयएको 
 

१९ सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सूचना तथा सञ्चाय साभग्रीहरू तमाय बइव प्रसायण 
गङ्चयएको 

 

६. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 
२० ङ्ञशऺा ऺेिको ङ्झसकाइव ङ्झनयन्तयता मोजना तमाय बएको  
२१ ङ्जवद्यारम सङ्टयऺा सम्फन्धी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य प्रअराइव अङ्झबभङ्टिीकयण गङ्चयएको  
२२ सफै ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यारम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य कामवदर गठन बएको  
२३ ङ्जवद्यारम य  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनमङ्झभत कृङ्झतभ घटना तथा ङ्झसभङ्टरेसन अभ्मास बएको  
७. ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 
२४  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् रेिाजोिा टोरी तमाय बएको  
२५ ऺेिगत रेिाजोिा पायभ तमाय बएको  
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२६ ङ्जवऩद् रेिाजोिा टोरीराइव ङ्जवऩद् रेिाजोिा सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइएको  
२७ गाउॉऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िको ङ्जवऩद् सूचना सॊकरन व्मवस्थाऩन य 

प्रसायण प्रङ्जक्रमा तम बएको 
 

८. जीङ्जवकोऩाजवन, ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत ऺिे 
 २८ ऩङ्जहचान गङ्चयएका आश्रमस्थरभा सडक, िानऩेानी तथा सयसपाइव ऩूवावधाय तमाय बएको  
२९ प्रत्मेक वडाभा आऩत्काङ्झरन प्रमोजनको राङ्झग हेङ्झरप्माड ङ्झनभावण बएको  
३० ऩूवावधायहरू ङ्जवऩद् जोङ्ञिभफाट सङ्टयङ्ञऺत फनाइएको  
९. स्वस््म सॊकट ऩूवव तमायी 
३१  गाउॉऩाङ्झरका य सफै वडाभा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी (RRT) गठन बएको   
२३ ऩाङ्झरकाका सफै स्वास््म सॊस्थाको आऩत्कारीन मोजना फनकेो  
३३  गाउॉऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊकटको सभमको राङ्झग सफै ऺेिको स्वास््म प्रोटोकर 

फनेको 
 

३४ आऩत्कारीन सभमको राङ्झग औषङ्झधको फपय स्टक याङ्ञिएको  
३५ स्वास््मकभॉ तथा ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरीराइव स्वास््म सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ 

ङ्छदइएको  
 

 
 
 

क्र.सॊ. सूचकहरु (प्रङ्झतकामवका राङ्झग) कैङ्जपमत 

१. सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺेि 
१ ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवभा सफै ङ्जवषमऺिे तथा सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम बएको  
२ तत्कार प्रबावकायी रुऩभा िोज उिाय कामव सॊचारन बएको  
३ िोज उिाय टोरीको ऩङ्चयचारन बएको   
४ ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव  गाउॉऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा एकिाय नीङ्झत फभोङ्ञजभ सॊचारन बएको  

२. प्राथङ्झभक उऩचाय स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे  
५ आऩत्कारीन सभमभा प्राथङ्झभक उऩचाय सेवा प्राप्त बएको  
६ आवश्मकता अनङ्टसाय ऩोषणमङ्टि िानकेङ्ट या उऩरब्ध बएको   
७ स्वास््म तथा ऩोषण ऺेिको ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩङ्टङ्झनवभावण मोजना तमाय बएको  

३.  अस्थामी आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य  साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 
८ ङ्जवऩद्बाट ङ्जवस्थाङ्जऩत ऩङ्चयवायराइव अस्थामी आश्रमस्थर उऩरब्ध बएको  
९ प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवायराइव भाऩदण्ड अनङ्टसाय िाद्य साभग्री तत्कार उऩरब्ध बएको  
१० प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवायराइव भाऩदण्ड अनङ्टसाय गैय िाद्य िाद्य साभग्री उऩरब्ध बएको  
४. िानऩेानी सयसपाइव तथा स्वस्थता प्रविवन ङ्जवषमगत ऺिे 
११ प्रबाङ्जवत सभङ्टदामराई भाऩदण्ड अनङ्टसाय िानेऩानी उऩरब्ध बएको  
१२ प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा आश्रमस्थरभा भाऩदण्ड अनङ्टसायको सयसपाइवको प्रवन्ध बएको  
५. सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 
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क्र.सॊ. सूचकहरु (प्रङ्झतकामवका राङ्झग) कैङ्जपमत 

१३ आऩत्कारीन अवस्थाभा नागङ्चयकहरुको सॊयऺण य सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको  
१४ ङ्जवऩद्को घटनाको १० ङ्छदन ङ्झबिभा ङ्झसकाई ङ्जक्रमाकराऩ सङ्टचारु बएको  
१५ सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ऺेिको ऩङ्टनङ्झनवभावण मोजना तमाय बएको  
६. ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 
१६ ि ङ्टत रेिाजोिा प्रङ्झतवेदन  (कङ्ट न ैङ्जवऩद् ङ्जवशेष) तमाय बएको  
१७ ऺेिगत ङ्जवस्ततृ रेिाजोिा प्रङ्झतवेदन  (कङ्ट नै ङ्जवऩद् ङ्जवशेष) तमाय बएको  
१८ ऩाङ्झरका आऩत्कारीन कामव सञ्चारन केन्िभा ङ्जवऩद् सम्फन्धी ङ्जववयण ङ्झनमङ्झभत 

अद्यावङ्झधक बएको 
 

७. जीङ्जवकोऩाजवन, ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत ऺिे 
१९ ङ्जवऩदफाट ऺङ्झत बएका ऩूवावधायको भभवत बएको  
२० प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवायरे जीङ्जवकोऩाजवन सहामता प्राप्त गयेको  
२१ ऺेिगत ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण मोजना तमाय बएको  
८. स्वस््म सॊकट प्रङ्झतकामव 
२२ तत्कार ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी ऩङ्चयचरन बएको  
२३ स्वास््म सॊकटको सभमभा स्वास््म प्रोटोकर कामावन्वमन बएको   
२४ ङ्जवऩद् तथा स्वास््म सॊकटको सभमभा स्वास््म सेवा ङ्झनमङ्झभत सॊचारन बएको   
२५ स्वास््म सॊकट ङ्झनमन्िण / व्मवस्थाऩन बएको  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनङ्टसूची -१ : स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्जवद्यभान ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्जववयण  
 

क्र.सॊ. नाभ  ऩद आवि ङ्झनकाम/कामावरम/सॊस्था सम्ऩकव  नम्फय 

१ दत्त फहादङ्टय शाही  अध्मऺ प्रभङ्टि - भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका 9858390101 

२ दङ्टदा योकामा उऩाध्मऺ उऩ प्रभङ्टि - भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका 9858390103 

३ भामादेङ्जव फोहोया सदस्म ङ्जवऩद तथा व्मवस्थाऩन सॊमोजक  
४ जरसयी फङ्टढा सदस्म कामवऩाङ्झरका सदस्म  
५ काङ्झर फहादङ्टय ङ्जव.क सदस्म कामवऩाङ्झरका सदस्म  

६ फाग फहादङ्टय फङ्टढा सदस्म वडा अध्मऺ  
७ जग फहादङ्टय साकी  सदस्म वडा अध्मऺ  
८ ङ्छदङ्झरऩ कङ्ट भाय फङ्टढा सदस्म वडा अध्मऺ  
९ शम्बङ्ट भङ्चयक मादव सदस्म-सङ्ञचव स्वास््म सॊमोजक  
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अनङ्टसूची -२ : ङ्जवषमगत ऺिेको ङ्जववयण 

१.  सभन्वम, िोज तथा उिाय ङ्जवषमगत ऺिे ( मो ङ्जववयण ऩूया गने) 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि दत्त फहादङ्टय शाही  9858390101 
२ सह - सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका  गाउॉऩाङ्झरका उऩ प्रभङ्टि दङ्टदा योकामा 9858390103 
३ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक सफै ङ्जवषमगत ऺेि   
४ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका सूचना अङ्झधकृत सॊजम कङ्ट भाय साह 9854044310 
५ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् सम्ऩकव  व्मङ्ञि सॊजम कङ्ट भाय साह 9854044310 
८ सदस्म नेऩार प्रहयी  प्रभङ्टि भङ्टङ्ञियाभ येग्भी   
९ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइटी सबाऩङ्झत (स्थानीम उऩ शािा) ङ्झबभ फहादङ्टय फोहोया  
१० सदस्म भङ्टड्केच ङ्टरा उद्योग फाङ्ञणज्म 

सॊघ 
अध्मऺ यभेश योकामा  

११ सदस्म नेऩार ऩिकाय भहासॊघ प्रङ्झतङ्झनङ्झध भॊगरा कङ्ट भायी फङ्टढा  
१२ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि प्रशसकीम अङ्झधकृत ङ्झतथवयाज भहताया 9858390107 
२.  प्राथङ्झभक उऩचाय, स्वास््म तथा ऩोषण ङ्जवषमगत ऺिे 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत कारी फहादङ्टय ङ्जव.क  
२ सदस्म अस्ऩतार  (गाउॉऩाङ्झरकाभा बएका 

सफै) 
प्रभङ्टि   

३ सदस्म स्वस््म चौकी (गाउॉऩाङ्झरकाभा 
बएका सफै) 

प्रभङ्टि ङ्छदऩेन्ि योकामा,नवयाज थाऩा, देव 
फहादङ्टय ििी 

 

४ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइटी प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झबभ फहादङ्टय फोहोया 9868901788 
५ सदस्म स्वास््म ऺेिभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध SSBH  
६ सदस्म ऩोषण ऺेिभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झसता शाही 9848447429 
८ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि - स्वास््म शािा  शम्बङ्ट भङ्चयक मादव 9858390107 
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क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकव  नॊ 
 

 ३.  अस्थामी आश्रमस्थर, िाद्य तथा गैय िाद्य साभग्री य याहत व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 

४.  िानऩेानी सयसपाइव तथा स्वस्छता प्रवधवन ङ्जवषमगत ऺिे 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ  सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

सङ्झभङ्झत 

काङ्झर फहादङ्टय ङ्जव.क  

२ सदस्म साना शहयी िानेऩानी कामावरम प्रभङ्टि सङ्टङ्झनर ङ्जवश्वकभाव  
३ सदस्म स्थानीम िानेऩानी तथा सयसपाइव 

सङ्झभङ्झत 

अध्मऺ प्रेभ ङ्झसॊह  

४ सदस्म िानेऩानी तथा सयसपाइव ऺेिभा काभ 
गने सॊस्था 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध SUSWA कामवक्रभ  

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद  नाभ सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक - वातावयण तथा ङ्जवऩद् 

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

काङ्झर फहादङ्टय ङ्जव.क  

२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका प्राङ्जवङ्झधक शािा प्रभङ्टि इङ्ञन्जङ्झनमय देवयाज यावत 9846605961 
३ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका कृङ्जष शािा प्रभङ्टि श्रवण कङ्ट भाय फङ्टढा 9868367227 
४ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका ऩशङ्ट शािा प्रभङ्टि सङ्टभन ताभाङ्ग 9744302203 
५ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइटी  प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झबभ फहादङ्टय फोहोया  
६ सदस्म साभङ्टदङ्झभक वन उऩबोिा भहासॊघ अध्मऺ भोङ्झत फहादङ्टय शाही   
७ सदस्म उद्योग फाङ्ञणज्म सॊघ अध्मऺ यभेश फोहोया  
९ सदस्म मातामात व्मावसामी सङ्झभङ्झत अध्मऺ -  
१० सदस्म सहकायी सॊघ अध्मऺ   
११ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि - िङ्चयद इकाइव धभे शाही  
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५ सदस्म सङ्ञचव गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि - िानेऩानी तथा सयसपाइव 
शािा 

सङ्टङ्झनर ङ्जवश्वकभाव  

 

५.  सॊयऺण तथा ङ्ञशऺा ङ्जवषमगत ऺिे 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ  सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत काङ्झर फहादङ्टय ङ्जव.क  
२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका सॊयऺण शािा प्रभङ्टि ङ्जववेक िड्का  
३ सदस्म ङ्ञशऺक भहासॊघ  अध्मऺ मङ्टवयाज शाही   
४ सदस्म ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत भहासॊघ अध्मऺ चॊि फहादङ्टय योकामा  
५ सदस्म आभा सभूह प्रङ्झतङ्झनङ्झध नन्र कङ्ट भायी फोहोया  
६ सदस्म ङ्जकशोयी सभूह प्रङ्झतङ्झनङ्झध रक्ष्भी शाही   
७ सदस्म अऩाॊग सॊजार प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झबभ फहादङ्टय शाही   
८ सदस्म फार क्रव सॊजार प्रङ्झतङ्झनङ्झध सॊङ्झगता शाही   
९ सदस्म दङ्झरत सॊघ प्रङ्झतङ्झनङ्झध कणे साकी   
१० सदस्म ङ्ञशऺाभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध Plan Nepal  
११ सदस्म सॊयऺणभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध Red Panda  
१२ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि - ङ्ञशऺा शािा गोऩार फङ्टढा  
 

६.  ङ्जवऩद् रेिाजोिा तथा सूचना व्मवस्थाऩन ङ्जवषमगत ऺिे 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद नाभ सम्ऩकव  नॊ 
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्वस्थाऩन 

सङ्झभङ्झत 

काङ्झर फहादङ्टय ङ्जव.क  

२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका आऩत्काङ्झरन कामव सॊचारन 
केन्ि प्रभङ्टि 

शम्बङ्ट भङ्चयक मादव  

३ सदस्म   गाउॉऩाङ्झरका अन्म ङ्जवषमगत ऺेिका सफै सदस्म   
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सङ्ञचवहरू 

४ सदस्म ङ्जवऩद् तथा भानवीम सहामताका 
राङ्झग काभ गने सफै सॊस्था 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध यण फहादङ्टय याणा  

५ सदस्म नेऩार येडक्रस सोसाइटी प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झबभ फहादङ्टय फोहोया  
६ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत सॊजम कङ्ट भाय साह  
 

७.  जीङ्जवकोऩाजवन ऩङ्टनस्थावऩन तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण ङ्जवषमगत ऺिे 

क्रसॊ बङू्झभका सॊस्था ऩद    
१ सॊमोजक  गाउॉऩाङ्झरका सॊमोजक – ऩूवावधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत देवयाज यावत  
२ सदस्म  गाउॉऩाङ्झरका सम्फङ्ञन्धत वडाको वडाध्मऺ  वडा नॊ १ देङ्ञि वडा नॊ ९ का 

वडा अध्मऺ । 
 

३ सदस्म ङ्झनभावण ब्मावसाङ्जम सॊघ अध्मऺ यभेश योकामा  
४ सदस्म साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा भहासॊघ  अध्मऺ भोङ्झत फहादङ्टय शाही   
५ सदस्म ऩूनङ्झनवभावणभा काभ गने सॊस्था  प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्टङ्झनर ङ्जवश्वकभाव  
६ सदस्म जीङ्जवकोऩाजवनभा काभ गने सॊस्था प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्टकङ्जवय योकामा  
७ सदस्म सङ्ञचव  गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि - ऩूवावधाय ङ्जवकास शािा देवयाज यावत  
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अनङ्टसूची -३ : सयोकायवारा ङ्झनकामको ऩङ्जहचान ताङ्झरका 
क्र.सॊ. ङ्जवषमगत ऺेि ङ्झनकाम वा कामावरमको नाभ कामवयत प्रदेश/ङ्ञजल्रा/गाउॉ/  

गाउॉऩाङ्झरका 
सम्ऩकव  व्मङ्ञिको नाभ य ऩद सम्ऩकव  ङ्जववयण 

(फ्माक्स, पोन, इभेरक 
कैङ्जपमत 

१  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झतथवयाज भहताया   

  नेऩार येड्क्रस सोसाइटी शािा भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका बावना िड्का   

  भङ्टड्केच ङ्टरा उद्योग फाङ्ञणज्म सॊघ भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका मोगेन्ि फहादङ्टय शाही    

 कृङ्जष भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, कृङ्जष शािा   भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका श्रवण कङ्ट भाय फङ्टढा   

  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, ऩशङ्ट ङ्झफकाश 
शािा   

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका सङ्टभन ताभाङ   

 स्वास््म तथा 
ऩोषण 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, स्वास््म शािा   भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका शम्बङ्ट भङ्चयक मादव   

  स्वास््म सेवा कामावरम डोल्ऩा डोल्ऩा  डा. कभर ढङ्टङ्गाना   

  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, फहङऺ्ट ेिीम 
ऩोषण मोजना   

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झसता शाही    

  स्वास््मको राङ्झग सऺभ प्रणारी  डोल्ऩा  यण फहादङ्टय याणा   

 िानेऩानी, 
सयसपाई 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, स्वास््म शािा  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका सङ्टङ्झनर ङ्जवश्वकभाव    

  सयसपाई तथा डीङ्झबजन कामावरम,   प्रेभ ङ्झसॊह   

  भङ्टड्केच ङ्टरा िानेऩानी तथा सयसपाई 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत,  

    

  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, सङ्टयऺा इकाई  भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका भङ्टङ्ञियाभ येग्भी   
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 सङ्टयऺा इराका प्रहयी कामावरम भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका प्रेभ फहादङ्टय ओड   

 ऩङ्टफवधाय ङ्झफकाश मोजना अनङ्टगभन तथा ऩ ङ्टफवधाय ङ्झफकाश 
शािा 

भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका देवयाज यावत   

 ङ्ञऺऺा भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका, ङ्ञऺऺा शािा भङ्टड्केच ङ्टरा गाउॉऩाङ्झरका गोऩार फङ्टढा   

 

अनङ्टसूची -४ : उऩरब्ध स्रोत साधनहरूको ङ्जववयण 

 

ङ्जवषमऺिे स्रोत, साधन/उऩकयण/जनशङ्ञि सङ््मा वा ऩङ्चयभाण बण्डायणस्थर/यहेको स्थान 

सभग्र व्मवस्थाऩन/ सूचना 
िोज तथा उिाय 

दभकर ाआवश्मक औजाय सेट सङ्जहतक  1  

एक्साबेटय ाजेङ्झसङ्जवक 10  

राईप ज्माकेट 5  

क्राइङ्ञम्वङ डोयी 10  

सेङ्ञफ्ट हेल्भेट -  

यवय फोट 25  

स्रेचय 2  

भेगा ह्याण्ड भाइक 10  

ईभजेन्सी टचव राईट   -  

आगो ङ्झनबाउने मन्ि -  

साईयन 50  

यवयको ऩञ्जा 50  
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थ्रो व्माग 50  

प्राथङ्झभक उऩचाय ङ्जकट 25  

िाद्याङ्ङ तथा कृङ्जष ङ्जकटनाशक ङ्जवषादी   

चाभर 250  

नङ्टन, तेर प्माकेट 50  

पाष्टपङ्ट ड प्माकेट 50  

दार 25  

स्वास््म तथा ऩोषण स्मानीटयी प्माड 100  

इभेयजेन्सी ङ्जकट 20  

ह्याण्डवास तथा साफङ्टन 100  

ङ्जऩङ्जऩई सेट/गाउन 20  

सङ्ञजवकर ग्रोफ 500  

स्मानीटाईजय 500  

क्रोङ्चयन ऩाउडय 100  

भेङ्झडङ्झसन आवश्मकता अनङ्टसाय   

आय.एर. वोटर आवश्मकता अनङ्टसाय  

प्राथङ्झभक उऩचाय फाकस/ङ्जकट आवश्मकता अनङ्टसाय  

िानेऩानी, सयसयपाई तथा ङ्जऩमङ्टष -  
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ङ्जवषमऺिे स्रोत, साधन/उऩकयण/जनशङ्ञि सङ््मा वा ऩङ्चयभाण बण्डायणस्थर/यहेको स्थान 

स्वस्थता प्रविवन एक्वाट्याफ -  

ङ्जऩ.ए.बाइर -  

ऩानी जाॉच्ने ङ्जकट -  

ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जटङ्स आवश्मकता अनङ्टसाय  

अस्थाई शौचारमसेट -  

सयसपाइ ङ्जकट/सेट -  

आऩत्काङ्झरन आश्रम तथा गैय 
िाद्य साभग्री क्वायेण्टाइन 
व्मवस्थाऩन 

ईन्धनफाट चल्ने आया/ह्याक्सा  ाHacksawक 25  

िन्ती ासव्वरक 25  

गैंङ्झत य वेल्चा सेट 25  

एमय ङ्झरफ्ट ब्माग -  

ङ्झिऩार/टेन्ट 25  

बाॉडाकङ्टॉ डा सेट 3  

जस्ताऩाता 27  
जनशङ्ञि  

(िोज उिायककी तथा 
स्वास््मकभॉ) 

गाउॉऩाङ्झरका ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी  1  

वडा, सभङ्टदाम वा स्वास््म सॊस्था स्तयीम ि ङ्टत प्रङ्झतकामव टोरी 3  

स्वास््मकङ्झभवहरू 27  

नेऩार प्रहयी 22  
 

नोट: स्रोत साभग्रीहरुको ङ्जवषमऺेिफाट प्राप्त ङ्जववयण अनङ्टसाय अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक गने कामव ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शािारे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गनेछ। 
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अनङ्टसूची - ५: अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन पायभ 

क्रसॊ प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूववतमायी तथा प्रङ्झतकामव 
गङ्झतङ्जवङ्झध 

भङ््ट म ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम 
सङ्झभङ्झत 

कामावन्वमनको अवस्था कङ्झभ कभजोयी सङ्टझाव 

१ दत्त फहादङ्टय शाही  

 

गा.ऩा अध्मऺ    

२  

दङ्टदा योकामा 
गा.ऩा उऩाध्मऺ    

३  

वडा नॊ १ देङ्ञि वडा नॊ ९ सम्भका वडा अध्मऺ 
वडा स्तय     

४ गाउॉ काऩावङ्झरका सदस्म ५ जन ै गा ऩा स्तय     
 

५ शम्ब ङ्ट भङ्चयक मादव  स्वास््म शािा प्रभङ्टि    
 

६ सम्ऩङ्टणव स्वास््म चौकी प्रभङ्टि स्वास््म चौकी     
 

७ आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा केन्ि प्रभङ्टि वडा स्तय    
 

८ सॊजम कङ्ट भाय साह सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत    
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