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बयग – २ 
ङ्ञिवययज नगयकयमयऩयङ्झरकयरे फनयएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको नीङ्झत 

सवयसयधययणको जयनकययीकय रयङ्झग प्रकयिन गङ्चयएको छ । 

 

स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय, २०७९ 

 

स्थयनीम सयकयय सञ्चयरन ऐन, २०७४ को दपय १०२ रे ङ्छदएको अङ्झधकयय प्रमोग 
गयी ङ्ञिवययज नगयकयमयऩयङ्झरकयरे मो स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट 

उत्थयनङ्ञिर मोजनय, २०७९ जययी गयेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



खण्ड् ६ सॊखमय् ८ ङ्झभङ्झत् २०७९।०९।०४ 

 

१=१ ऩङ्चयचम् 
नेऩयर फयढी, ऩङ्जहयो, बकूम्ऩ, आगरयगी, भहयभययी (कोङ्झबड १९) एवॊ जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन जस्तय ङ्जवङ्जवध प्रयकृङ्झतक 

तथय भयनव ङ्झसङ्ञजयत प्रकोऩकय घटनयहरूफयट सॊकटयसङ्ङ अवस्थयभय यहेको छ । मसकय अङ्झतङ्चयक्त नेऩयरभय “फडय 
फ्रङ्ट” जस्तय नमयॉ प्रकृङ्झतकय भहयभययी, औद्योङ्झगक दङ्टघयटनय, ङ्जवस्पोटन, सडक दङ्टघयटनय तथय ङ्जवषयरङ्ट ऩदयथयसॉग 

सम्फङ्ञधधत ङ्जवऩद्कय घटनयहरू ऩङ्झन हङ्टन ेगयेकय छन ्। मसयी नेऩयररे वषेनी प्रयकृङ्झतक तथय गैय प्रयकृङ्झतक 

ङ्जवऩद्कय घटनयहरूको सयभनय गङ्चय यहनङ्ट ऩयेको छ । केही तथ्म य तथ्मयॊकहरूकय आधययभय नेऩयर ङ्जवश्वभय ङ्जवऩद् 

जोङ्ञखभको नकियॊकनभय फीसौं स्थयनभय यहेको छ बन े नेऩयररयई ऩङ्जहयो य फयढीजस्तय जरजधम प्रकोऩको 
जोङ्ञखभको दृङ्जिकोणफयट तीसौं स्थयनभय ययङ्ञखएको छ । 

ङ्जवऩद्को दृङ्जिकोणफयट नेऩयर सॊसयय कै सॊवदनिीर देिहरु भध्मे एक हो । अव्मवङ्ञस्थत फसयइसययई, जथयबयवी 
वन पडयनी तथय अङ्झतक्रभण, अवैऻयङ्झनक खेती प्रणयरी कृङ्जषभय अव्मवङ्ञस्थत चयऩ, जनसॊखमयको फढ्दो चयऩ, 

अव्मवङ्ञस्थत िहयीकयण, अदङ्टयदिॉ बौङ्झतक सॊयचनय ङ्झनभययण, जरवयमङ्ट जधम जोङ्ञखभ, जनचेतनयको कभी जस्तय 
कययणरे हयेक वषय हङ्टन े फयढी, ऩङ्जहयो, भहयभययी, अङ्झनकयर आगरयगी य बकूम्ऩ जस्तय दङ्टघयटनयभय हजययौं 
भयङ्झनसहरुको भतृ्मङ्ट हङ्टन ेगयेको छ । मस्तय प्रकययकय ङ्जवऩदफयट जीउधन भयथी बएको ऺङ्झत त छदै छ बौङ्झतक 

सॊयचनयभय सभेत ऺङ्झत ऩङ्टगदय आङ्झथयक सयभयङ्ञजक ङ्जवकयसभय सभेत ठूरो नोकसयनी व्महोनङ्टय ऩयेको छ । ङ्जवऩद्रे 

एकय तपय  भयङ्झनसको भतृ्मङ्ट तथय उत्ऩयदन सयधनहरूको ङ्जवनयस गययएय तङ्टरुधतै गङ्चयवीको ङ्झसजयनय गदयछ बन ेअको 
तपय  अत्मङ्झधक जोङ्ञखभभय यहेकय ऺेत्रहरूभय भयङ्झनसहरूफयट गङ्चयन ेअङ्झतक्रभणफयट गङ्चयवीरे ङ्जवऩद्रयई झन तीव्र 

ऩयदयछ । गङ्चयव सभङ्टदयम प्रकोऩकय कययण ङ्जवस्थयङ्जऩत बएऩङ्झछ ऩङ्टन् प्रकोऩ हङ्टन सकने जोङ्ञखभऩूणय स्थयनभै फस्न 

फयध्म हङ्टधछन ्। 

फयढी तथय ऩङ्जहयो नेऩयरभय सफै बधदय फढी दोहोङ्चय यहन ेप्रकोऩहरू हङ्टन ्। हयेक वषय औसतभय कङ्चयव १ अयव 

२० कयोड ८० रयख फययफयको सम्ऩङ्ञिको प्रत्मऺ ऺङ्झत नेऩयररे व्महोनङ्टय ऩयेको देङ्ञखधछ । सफै असयहरूको 
ऺङ्झत तथय सेवयको अबयव एवॊ ङ्झतनकय ऩङ्चयभयणहरूकय दृङ्जिफयट जोङ्झडएय आउने अप्रत्मऺ ऺङ्झत भयङ्झथ उल्रेङ्ञखत 

सम्ऩङ्झतको तङ्टरनयभय कमौं गङ्टणय फढी बमयवह तथय दीघयकयरीन प्रबयव ऩयनय सकने हङ्टधछ । 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झफऩद य ङ्झतनरे ङ्झनम्त्मयउन ेसॊकटरयई भध्मनजय गदयय कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजल्रय ऩङ्झन ङ्झफऩद प्रबयङ्झफत ङ्ञजल्रय 
भध्मे एक हो । थोयै ऩहयड य ठङ्टरो बयग तययई ऺेत्र यहेको मो ङ्ञजल्रय ङ्झफषभतयभय एकतय ऩङ्झन हो । हयवयऩयनी, 
जयतजयती तथय बौगोङ्झरक ङ्झफषभतय ङ्झबत्र सभङ्टदयमहरु एक आऩसभय ङ्झभरेय यहेको देङ्ञखधछ । ङ्झफङ्झबङ्ङ खयरको 
ङ्झफऩदहरु फेरय फेरयभय आउने गयेको बएऩङ्झन फयढी, खडेयी, डङ्टफयन, आगरयगी तथय ङ्ञितरहय जस्तय ङ्झफऩदरे 

प्रत्मेक फषय मो ङ्ञजल्रयको खयसगङ्चय दङ्ञऺणी बेग बययतसॊग ङ्झसभयनय जोङ्झडएकय ऺेत्रहरु प्रबयङ्जवत हङ्टने गयेको ऩयईधछ 

।  

कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजल्रयभय ङ्झफऩदफयट ङ्झनयधतय प्रबयङ्जवत हङ्टने ऺेत्र भध्मे ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय ऩङ्झन एक हो । मो 
नगयऩयङ्झरकयको ऩङ्टवयभय फङ्टद्धब ङ्टभी नगयऩयङ्झरकय य उियभय अघययखयची य दयङ्ग ङ्ञजल्रय, ऩङ्ञिभभय ङ्झफजमनगय 
गयउॉऩयङ्झरकय य दङ्ञऺणभय कृष्णनगय य भहयययजगञ्ज नगयऩयङ्झरकय सॊग ङ्झसभयनय जोङ्झडएको छ । २८४.०८ फगय 
ङ्जक.ङ्झभ.भय पैङ्झरएको मो नगयऩयङ्झरभय उवयय ब ङ्टङ्झभ प्रसस्त यहेको तथय ऩङ्टवय ऩङ्ञिभ ययजभयगय ऩङ्झन यहेकोरे कृङ्जष 
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उत्ऩयदन तथय फजययीकयणको ङ्झनकै सम्बयनय यहेको छ । मसको सयथ सयथै मो नगयऩयङ्झरकयभय औद्योङ्झगक य 
ब्मयऩययको सभेत प्रच ङ्टय सम्बयवनय यहेको छ । जयङ्झतम, बयङ्जषक य सयॊस्कृङ्झतक ङ्झफङ्झधधतयको रुऩभय यहेको मो 
नगयऩयङ्झरकयको भङ्टखम ऩेिय कृङ्जष  

 

बए ऩङ्झन ब्मयऩयय, सयकययी तथय गैयसयकययी सॊस्थयहरुभय कयभ गने तथय फैदेङ्ञिक योजगययी आङ्झथयक श्रोतको 
रुऩभय यहेको ऩयईधछ । मो नगयऩयङ्झरकयभय २०६८ को जनगणनय अनङ्टसयय जम्भय १०,८३७ घयधङ्टयी यहेकय छन 

बन ेकङ्ट र जनसॊखमय ७६३३१ यहेको छ ।  

नगयऩयङ्झरकयभय यहेकय ११ वटय वडय स्तयभय गङ्चयएको स्तङ्चयकयणरयई सभयमोजन गदै स्थयनीम ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन 

सङ्झभती य नगय कयमयऩयङ्झरकयसॊगको छरपर तथय ङ्जवश्लषेण य वडयफयट आएको प्रकोऩ स्तयीकयणको आधययभय 
सभङ्जिगत रुऩभय नगयऩयङ्झरकय बङ्चय ब ङ्टकम्ऩ य भहयभययी (कोङ्झबड १९) रयई क्रभस् ऩङ्जहरो य दोस्रोभय सयथै खडेयी 
तेस्रो प्रकोऩको रुऩभय ऩङ्जहचयन बएको छ । मसै गङ्चय आगोरयगी, फयढी, ङ्ञितरहय, जनयवय आतङ्क, हयवयहङ्टयी, 
चट्टमयङ्क, सडक दङ्टघयनय, ऩङ्जहयो य अङ्झसनय यहेकय छन । मद्यङ्जऩ कङ्ट न ै ङ्झफऩद् कङ्ट न ैवडयको रयङ्झग प्रभङ्टख भयङ्झनएको छ 

बन ेकङ्ट न ैङ्झफऩद् अको वडयको रयङ्झग प्रभङ्टख  रुऩभय ङ्झरईएको छ ।  ( ब ङ्टकम्ऩ य भहयभययी वयहेक) फयढी वडय नॊ १, 

२ य ९ भय ऩङ्जहरो स्तङ्चयकयणभय आएको छ बन ेखडेयी फडय नॊ ३, ४, ५, ७, ८ य १० को रयङ्झग प्रभङ्टख भयङ्झनएको 
छ, त्मसै गङ्चय वडय नॊ ६ भय आगोरयगी, वडय नॊ ११ भय ङ्ञितरहयरयई प्रभङ्टख ङ्झफऩद् भय ययङ्ञखएको छ । मसफयट 

के प्रस्ट हङ्टधछ बन ेङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभ यहेको छ तसथय मसको प्रबयवकययी व्मवस्थयऩन य 
धमङ्टनीकयण तथय अनङ्टकङ्ट रन गनय सभङ्टदयमरयई भयत्र नबई नगयऩयङ्झरकय रयई ठङ्टरो च ङ्टनौङ्झतको रुऩभय आएको  छ । 

बौगोङ्झरक ङ्जहसयफरे अङ्झधकयॊस सभथय ब ङ्ट बयग यहेको मो ऺेत्रको भयटो उवययङ्ञिर बएकयरे खेतीऩयतीकय रयगी 
अत्मधतै उऩमोगी छ तय ङ्झसचयईको सङ्टङ्जवधय नबएकय कययण मसको सङ्जह सदङ्टऩमोग हङ्टन सङ्जकयहेको छैन । 

ङ्झसॊचयईको उऩमङ्टक्त प्रफधध तथय बएकय ऩयनीकय स्रोतहरुको सङ्जह सदङ्टऩमोग बएको खण्डभय महयॊको कृङ्जष प्रणयरीभय 
सङ्टधयय गङ्चय आम आजयनभय वङृ्जद्ध गनय सङ्जकन ेसॊबयवनय प्रफर देङ्ञखधछ । मो नगयऩयङ्झरकयको अङ्झधकयॉस ऺेत्र 

ग्रयभीण ईरयकय यहेकोरे ऩङ्झन मस ऺेत्रको आङ्झथयक अवस्थय भध्मभ यहेको देङ्ञखधछ, मस अथयभय ङ्जक जनजयती, 
दङ्झरत, भधेसी तथय ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदयम अङ्झधकयॊस ङ्जवकयसकय कयमयफयट ऩङ्झछ ऩदै आईयहेको ऩयईधछ । कङ्झतऩम 

वडयकय जभीनहरु फरौटे बएकोरे कृषकहरुरे सोही अनङ्टसययको खेङ्झत प्रणयरी अऩनयएको देङ्ञखधछ तय उङ्ङत 

प्रङ्झफङ्झध, ङ्झफउङ्झफजन तथय ङ्झसॊचयई अबयफभय खयसै पयईदय ङ्झरन नसङ्जकयहेको  देङ्ञखधछ ।  

नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्रकय केही अङ्झत जोङ्ञखभभय यहेकय सभङ्टदयमरयई ङ्झनमयरेय हेने हो बन,े सयॊच्चीकै दमङ्झनम ङ्ञस्थती 
यहेको  ऩयईधछ । वषेनी आउने जरजधम प्रकोऩ फयढीको कययणरे रुभल्री यहेकय केही सभङ्टदयमहरु नदीसॊगै 

हयतेभयरो गङ्चययहेकय छन ्। प्रकोऩ कङ्झत खेय आउछ मसको कङ्ट न ैसॊकेत न ैछैन, मसको व्मवस्थयऩन गनय नसकदय 
कैं मौ बौङ्झतक सॊयचनयहरुको ऺङ्झत हङ्टदै आईयहेको कङ्ट यय ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झडमयफयट ऩङ्झन सङ्टङ्ङ ऩयईएको छ ।  

मस ऺेत्रभय यहेकय प्रभङ्टख ङ्झफऩद ङ्झनम्त्मयउने नङ्छदहरु ६ वटय छन जसभय सङ्टयही, ङ्ञचयही, कञ्चङ्झनमय, भैनयय, गॊगटे, 

सङ्टकवेर य स्थयनीम स्तयभय ङ्झफङ्झबङ्ङ घोरयहरु यहेकय छन ्। ङ्जम ङ्जवङ्झबङ्ङ नदी तथय नहयहरुकय कययण वषेनी वषयबङ्चय 
खयउरय बङ्झन सॊङ्ञचत गङ्चयययखेको अङ्ङ, फयरीनयरी तथय ऩिङ्टचौऩयमयहरुको फयङ्जषयक रुऩभय बैयहेको ऺङ्झतरे भयङ्झनसहरु 

झन ्बधदय झन ्कठीन अवस्थयको ङ्झसजयनय गङ्चययहेको छ । ङ्जम सफै कययणरे ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकयरे मङ्टङ्झनसेपको 
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सयझेदययी य स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभती तथय नगय कयमयऩयङ्झरकयको नेततृ्वभय नेऩयर सयकयय सॊङ्ञघम 

भयङ्झभरय तथय सयभयधम प्रियसन भधत्रयरमरे जययी गयेको स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय तजङ्टयभय 
ङ्झनदेङ्ञिकयरयई भध्मनजय गङ्चय मस नगयऩयङ्झरकयरे स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभती य मोजनय तजङ्टयभय उऩसङ्झभती  

 

गठन गङ्चयएको छ । मसैरयई कयमयधवमनकय रयङ्झग नगयऩयङ्झरकयभय बएभय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकोऩहरुको सयभनय गनय सकने 
ऺभतयको ङ्जवकयस गङ्चय अङ्झत जोङ्ञखभभय यहेकय सभङ्टदयमको ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन तथय जरवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रनकय ङ्जवषमभय 
ऻयन, ङ्झसऩ, य धययणयभय सकयययत्भक ऩङ्चयवतयन ल्मयई मस्तय प्रकोहरुरयई धमङ्टनीकयण गनङ्टयकय सयथै असर सभ्म 

सम्भङ्टनत सभयज य ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर नगयऩयङ्झरकयको ङ्झनभयणयकय रयगी ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकययवयरयहरुको 
सहमोगभय कयमयधवमन गनय गययउनकय रयगी मो स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय, २०७८ 

ङ्झनभयणय गयेको छ  

१.२ स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनयको ऩङ्चयचम, ऩङ्चयकल्ऩनय,  ध्मेम,  रक्ष्म य उद्दशे्म्  
कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्रय ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकयको सम्बयङ्जवत ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्टजधम ऩङ्चयवतयनको जोङ्ञखभ कभ गनय, 
ङ्जवऩद्को सभमभय आऩत्कयरीन कयमय सम्ऩयदन गनय, प्रबयवकययी प्रङ्झतकयमय गनय य ङ्जवऩद् ऩियत ्ऩङ्टन्स्थयऩन तथय 
ऩङ्टनङ्झनयभययणकय रयङ्झग ङ्छदियङ्झनदेि गनय नगयऩयङ्झरकयरे तमयय गयेको मोजनयफद्ध कयमयक्रभ, कयमय ङ्ञजम्भेवययी तथय 
फजेटसङ्जहतको ढयॉचय न ैस्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय हो । 

ऩङ्चयकल्ऩनय 
ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय मस स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनिीर मोजनयको ऩङ्चयकल्ऩनय ङ्ञिवययज 

नगयऩयङ्झरकयरयई ङ्जवऩद् उत्थयनिीर ऩयङ्झरकयको रूऩभय स्थयङ्जऩत गनङ्टय यहेको छ । 

ध्मेम 

मस मोजनयको भङ्टखम ध्मेम ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभभय यहेकय स्थयनीम सभङ्टदयमरयई ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभफयट सङ्टयङ्ञऺत गयी 
फयॊच्न ऩयउन े अङ्झधकयय सङ्टङ्झनङ्ञित गने, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणकय कयमयहरूरयई स्थयनीम ङ्जवकयस प्रकृमयभय 
भूरप्रवयहीकयण गने तथय सभङ्टदयमरयई ङ्जवऩद् जोङ्ञखभभङ्टक्त सभङ्टदयमको रुऩभय ङ्जवकयस गनङ्टय यहेको छ । 

रक्ष्म 

मस मोजनयको रक्ष्म ङ्जवऩद्बयट हङ्टन ेजनधनको ऺङ्झत कभ गने, ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभरयई धमूनीकयण गनयकय सयथै 

सहबयङ्झगतयभूरक प्रङ्जक्रमयफयट ऩङ्जहचयन गङ्चयएकय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणकय सवयरहरुरयई मोजनयको रूऩ ङ्छदई 

ऩूवयतमययीकय कयमयहरू गने एवभ ् जीङ्जवकोऩयजयन सभेतभय सङ्टधयय गनय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणकय कयमयरयई 

ङ्जवकयस मोजनयहरूभय भङ्टरप्रवयहीकयण बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गने यहेको छ । 

उद्दशे्म 

 नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्रकय स्थयनीम ङ्झनकयम, सभङ्टदयम य सयोकययवयरयको प्रत्मेऺ, सभयवेिी, य सङ्जक्रम    

सहबयङ्झगतयको प्रत्मयबङू्झत गछय । 

 मस मोजनयरे नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ङ्जवऩद तथय जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयनद्वययय भयनवीम, आङ्झथयक, सयभयङ्ञजक, बौङ्झतक 

तथय प्रयकृङ्झतक स्रोतभय ऩनय सकन ेप्रङ्झतकङ्ट र प्रबयवको ङ्जवश्लषेण गयेको छ । 
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 ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकयभय सभयवेिी य सहबयगीतयभूरक ङ्जवङ्झधको प्रमोग भयपय त ् सभङ्टदयमभय यहेको 
सङ्कटयसङ्ङतयको ऩङ्जहचयन, स्तयीकयण तथय ऺभतय ङ्जवश्लषेण गदै जोङ्ञखभ धमूनीकयण, प्रङ्झतकयमय य 
ऩङ्टनयरयबकय कयमयहरु गनय तथय जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट रनकय रयङ्झग स्थयनीम स्रोत, सयधन तथय 
ऺभतयको अङ्झधकतभ ्ऩङ्चयचयरनभय जोड ङ्छदइएको छ । 

 

 

 

 आवश्मकतय अनङ्टसयय ङ्जवकयस प्रङ्जक्रमयभय ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिरतयरयई भङ्टरप्रवयहीकयण गदै 

ङ्जवऩद् ऩङ्टवय, ङ्जवऩद्को सभमभय य ङ्जवऩद् ऩियत गनङ्टय ऩने कयमयरयई प्रयथङ्झभकीकयण गछय । 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण कयमयक्रभरयई स्थयनीम तहभय नै सॊस्थयगत गयी आत्भङ्झनबयय फनयउन य 
स्थयनीम सभङ्टदयमको सयझेदययी वङृ्जद्ध गनय । 

 नगयऩयङ्झरकयकय फयरवयङ्झरकयहरुरयई ङ्जवऩद जोङ्ञखभफयये ऻयनको अङ्झबवदृ्धी गयी ङ्जवऩद्को सभमभय 
फयरवयङ्झरकयभय ऩने असयहरुरयई कभ गदै ङ्जवऩद जोङ्ञखभ धमूनीकयणभय फयरवयङ्झरकयको अथयऩङ्टणय 
सहबयङ्झगतय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय । 

१.३ मोजनयको सभग्र उद्दशे्म् 
क) ङ्जवऩद् फयट हङ्टन सकने जनधनको ऺङ्झत य सयधन स्रोत य सॊयचनयभय ऩनय सकने प्रङ्झतकङ्ट र, प्रबयवको 

ङ्जवश्लषेण गनङ्टय ।  

ख) ङ्झफऩदको सभमभय तथय ङ्झफऩद ऩियत आउन सकने सॊबयङ्जवत सॊकटरयई सभमभै मोजनयफद्ध तङ्चयकयफयट 

ङ्झफश्लषेण गङ्चय ङ्झफङ्झबङ्ङ सहमोगी ङ्झनकयमको सहमोग तथय नगयऩयङ्झरकयको अग्रसयतयभय जोङ्ञखभ 

धमूनीकयण, ऩङ्टवयतमययी, खोज तथय उद्धयय, ययहत ङ्झफतयण तथय ऩङ्टनयस्थयऩनयको कयमयरयई प्रबयवकययी 
फनयउन े। 

ग) स्थयनीम तहभय यहेको ङ्जवऩद्को सङ्कटयसङ्ङतय, जोङ्ञखभ य ऺभतय ङ्जवश्लषेण गनय य सोही फभोङ्ञजभ ङ्जवऩद् 

तथय जरवयमङ्टजधम जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩनकय कयमयक्रभहरुरयई प्रयथङ्झभकीकयण गदै स्थयनीम ङ्जवकयस 

प्रङ्जक्रमयभय भङ्टरप्रवयहीकयण गयी ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनिीर सभङ्टदयमको ङ्झनभययणभय मोगदयन गनङ्टय । 

घ) स्थयनीम तहकय नीङ्झत तथय ङ्जवकयस कयमयक्रभभय सफै ऺेत्र य वगय (भङ्जहरय , फयरफयङ्झरकय, ज्मेष्ठ नयगङ्चयक, 

एकर भङ्जहरय, अऩयङ्गतय बएकय व्मङ्ञक्तहरू, दङ्झरत, आङ्छदवयसी, जनजयङ्झत, प्रकोऩ प्रबयङ्जवत, जरवयमङ्टजधम 

प्रबयङ्जवत वय सङ्कटयसङ्ङ सभङ्टदयम तथय व्मङ्ञक्तहरू, भधेसी, भङ्टङ्ञस्रभ वगय एवॊ नेऩयर सयकययरे रङ्ञऺत सभूह 

बनी ऩङ्चयबयङ्जषत गयेकय वगय) को सभयनङ्टऩयङ्झतक सहबयङ्झगतय सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन तथय 
जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट रनरयई सॊस्थयगत गनय भयगय प्रिस्त गनङ्टय । 

१.४ मोजनयको आवश्मकतय य भहत्व् 
कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजल्रयको ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय फहङ्टप्रकोऩकय ङ्जहसयफरे जोङ्ञखभभय यहेको छ, वतयभयन 

नगयऩयङ्झरकयको ङ्ञस्थतीरयई ङ्जवश्लषेण गने हो बन ेमस ऩयङ्झरकयकय स्थयनीम फयङ्झसधदयहरु ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन कसयी 
गने ङ्जवकयसकय हयेक प्रङ्जक्रमयभय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमङ्टनीकयणरयई कसयी भङ्टर प्रवयङ्जहकयण गनय सङ्जकधछ, जरवयमङ्ट 
ऩङ्चयवतयनरे ल्मयएको नकयययत्भक असयरयई कसयी अनङ्टकङ्ट रन गने बङ्ङ ेफययेभय खयसै जयनकययी नहङ्टनयरे वषेनी धेयै 
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ऺङ्झत वेहोनङ्टयऩने ङ्ञस्थती यहेको छ । ङ्जम सफै कययणरयई केरयएय जयने हो बने वयस्तङ्जवक रुऩभय ङ्जवऩद् ऩङ्टवय तमययी 
तथय व्मवस्थयऩन गने ङ्जवषमभय ऻयन, ङ्झसऩ य ऺभतयभय ङ्जवकयस गनङ्टय ऩने अवस्थय यहेको छ । ङ्जवऩद् ऩङ्झछको 
कयमयभय भयत्र केङ्ञधित हङ्टनङ्ट भयत्र नबई ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩनकय चययवटय चयणहरुरयई केङ्ञधित गङ्चय गनङ्टय ऩने 

ङ्जक्रमयकरयऩहरुरयई अगयडी फढयउनङ्ट ऩने ङ्झनतयधत आवश्मकतय देङ्ञखधछ । ङ्जवऩद् सम्वङ्ञधध सयभनय गने 

सभङ्टदयमको ऩयम्ऩययगत ङ्झसऩरयई सङ्टदृङ्जढकयण गदै ङ्जवऩद् सॊग सयभनय गनय सकने ऺभतयको ङ्जवकयस गङ्चय हङ्टन सकने 
बौङ्झतक ऺङ्झत तथय भयनङ्जवम ऺङ्झतरयई कभ गनयकय रयगी य सभङ्टदयमको ऺभतय अङ्झबवङृ्जद्ध गनयको रयगी नेऩयर 

सयकयय सॊङ्ञघम भयङ्झभरय तथय सयभयधम प्रियसन भधत्रयरमरे जययी  
 

 

गयेको स्थयनीम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय भस्मौदय ङ्झनभयणय ङ्झनदेङ्ञिकय २०७४ रयई आत्भसयत गदै 

ङ्जवऩद् उत्थयनङ्ञिर सभङ्टदयमको ङ्झनभयणयकय रयगी ङ्झनङ्छदयि ङ्झनदेङ्ञिकयभय बएकय ङ्जवषमवस्तङ्टको आधययभय मोजनय 
ङ्झनभयणय गनङ्टय ऩने आवश्मक यहेको छ । 

१.५ मोजनयको  ङ्झसभय् 
 मो ङ्जवऩद तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय तजङ्टयभय सञ्चयरन गदयय स्थयनीम स्तयकय सयकययी तथय 

गैयसयकययी सॊस्थयकय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ययजनीङ्झतक ऩयटॊकय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, स्थयनीम अगङ्टवयहरु, ङ्ञिऺक, 

भङ्जहरय स्वयस्थ्म स्वमॊसेङ्झफकय, सङ्टयऺय ङ्झनकयमकय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, अऩयॊगतय बएकय व्मङ्ञक्तहरु, फदृ्धफदृ्धय, आभय 
सभूहहरुकय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु य नगयऩयङ्झरकयभय गङ्छठत स्थयनीम ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत तथय नगय 
कयमयऩयङ्झरकय सङ्झभङ्झतकय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको सहबयङ्झगतयभय सहबयङ्झगभङ्टरक प्रङ्जक्रमयद्धययय मोजनय तजङ्टयभय 
गङ्चयएको छ त्मसैरे मो मोजनय तथ्मयॊकभय आधययीत बधदय छरपर य सहबयगीतयभङ्टरक ङ्झफश्लषेणफयट 

आएकय फस्तङ्टगत सङ्टचनयभय फनेको छ । 

 तथ्मयॊक सॊकरनको क्रभभय ङ्जवगतकय फषयहरुभय बएकय ङ्जवऩद्कय घटनयहरु तथय त्मसफयट बएको ऺङ्झतको 
सम्ऩूणय मथयथय ङ्जववयणहरु प्रयप्त गनय कङ्छठनयइ बएकोरे नगयऩयङ्झरकयको सॊकटयसङ्ङतयको स्तय ङ्झनधयययण, ऩूवय 
तमययी तथय प्रङ्झतकयमय मोजनयको तजङ्टयभय, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणकय गङ्झतङ्जवङ्झधहरु ङ्झनधयययण गदयय केही 
रचकतय अऩनयइएको छ । 

 ङ्झफङ्झबङ्ङ सयोकययवयरयसॉग बएको स्रोतहरुरयई ऩङ्चयचयरनभय सकययत्भक बए ऩङ्झन सयकययी य गैय सयकययी 
सॊस्थयहरुको आङ्झथयक फषय य मोजनय तजङ्टयभय सभम अगयङ्झड ऩछयङ्झड ऩनययरे सभऩङ्टयक कोषभय सभस्मय ऩङ्चय 
यहेको छ । 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जवऩद्हरुफयट हङ्टन ेऺङ्झतरयई सीङ्झभत स्रोत य सयधनफयट धमून गनय च ङ्टनौती यहेकोछ । 

 ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेत्र अधतगयत गङ्चयने मोजनय जस्तै स्वयस्थ्म, कृङ्जष, बौङ्झतक सॊयचनय ङ्झनभयणय गदयय ङ्जवऩद तथय 
जरफयमङ्ट उत्थयनङ्ञिरतयरयई सॊगै जोडेय नरगेभय सभस्मय सभयधयनभय सधै च ङ्टनौङ्झत आईयहने देङ्ञखधछ । 

 नेऩयर सयकययफयट स्वीकृत “ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन ययङ्जिम यणनीङ्झत, २०६६” ङ्जवऩद जोङ्ञखभ 

धमूनीकयण तथय व्मवस्थयऩयन ऐन २०७४, ऩङ्चयभयङ्ञजयत २०७५, स्थयनीम सयकयय सॊचयरन ऐन २०७४, 

स्थयनीम ङ्जवऩद जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन मोजनय तजङ्टयभय ङ्झनदेङ्ञिकय २०६८ तथय मसको ऩङ्चयभयजयन भस्मौदय  
ङ्झनदेङ्ञिकय २०७४ भय व्मवस्थय बए अनङ्टसययको प्रकृमयफयट मोजनय ङ्झनभययण गङ्चयएको छ । स्थयनीम 
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सभङ्टदयमकय सयोकययवयरयहरु सॊग बएको अधतयङ्जक्रमय, ङ्जवगतभय बएको ऺङ्झत य बङ्जवष्मभय हङ्टन सकने 
ऺङ्झतरयई आधयय भयनेय जोङ्ञखभ स्तयीकयण गङ्चयएको छ । 

 ङ्जवऩद जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩनको मोजनय अधतयगत फनयएकय गङ्झतङ्जवधीहरुको कयमयधवमनकय रयङ्झग सम्फङ्ञधधत 

गङ्झतङ्जवधी स्थयनीम तहकय ियखयहरु, ङ्ञजल्रय सभधवम सङ्झभती तथय दयत ृसॊस्थयहरुफयट सभेत सहमोग ङ्झभल्ने 
आिय गङ्चयएको छ । अधमथय मोजनय कयमययधवमनभय सभस्मय ऩने देङ्ञखधछ । 

 ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकयको ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन मोजनय तजङ्टयभय गदयय सहबयङ्झगतयभङ्टरक प्रकृमयकय भयध्मभफयट 

गङ्चयएको ङ्झथमो । मस प्रङ्जक्रमयभय ययजनीतीक दरकय प्रङ्झतङ्झनधीहरु, सयभयङ्ञजक सॊघ सॊस्थयकय प्रङ्झतङ्झनधीहरु, 

स्थयङ्झनम स्तयकय सयकययी कयमययरमकय प्रङ्झतङ्झनधीहरु, सभङ्टदयम स्तयकय ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतकय 
प्रङ्झतङ्झनधी, अऩयङ्गतय बएकय व्मङ्ञक्तहरुको सॊस्थयहरुफयट प्रङ्झतङ्झनधी, भङ्जहरय रगयमत सम्ऩङ्टणय ऺेत्रको 
सहबयङ्झगतय यहेको ङ्झथमो । 

 तथ्मयकॊ  सॊकरनको क्रभभय ङ्जवगतकय फषयहरुभय बएकय ङ्जवऩद्कय घटनयहरु तथय त्मसफयट बएको ऺङ्झतको 
सम्ऩङ्टणय मथयतय ङ्जववयणप्रयप्त गनय कङ्छठनयइ बएकोरे वडय तहको सॊकटयसङ्ङतयको स्तय ङ्झनधयययण, ऩूवयतमययी 
तथय प्रङ्झतकयमय मोजनयको तजङ्टयभय, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूङ्झनकयणकय गङ्झतङ्जवङ्झधहरु तथय फजेट ङ्झनधयययण गदयय केही 
रचकतय अऩनयइएकोछ । 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ  व्मवस्थयऩनको मोजनय अधतगयत फनयएकय गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको कयमयधवमनकय रयङ्झग फढी 
भयत्रयभय फयङ्जहयी स्रोतको बय ऩनङ्टय ऩने अवस्थय देङ्ञखधछ । जसरे गदयय फयह्य स्रोत प्रयप्त नबएभय मोजनयको 
कयमययधवमनभय नकयययत्भक असय ऩने सम्बयवनय देङ्ञखधछ । 

 ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जवऩद्हरुफयट हङ्टने ऺङ्झतरयई ङ्झसङ्झभत स्रोत य सयधनफयट धमून गनय च ङ्टनौती यहेकोछ । 
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१.६ मोजनय ङ्झनभययण प्रङ्जक्रमय ङ्जवङ्झध : 

मो मोजनय तजङ्टयभय गदयय तर उल्रेङ्ञखत ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमयहरु अऩनयइएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन मोजनयरे जोङ्ञखभको अवस्थयभय यहेको बनी ऩङ्जहचयन गङ्चयएको ङ्ञिवययज 

नगयऩयङ्झरकयरयई ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत तथय ङ्ञजल्रय सभधवम सङ्झभङ्झत सॊगको सभधवमभय मस 

मोजनय ङ्झनभययण प्रकृमयभय छनौट गङ्चयएको छ । 

चरण–१ समन्वय र प्रारम्भिक तयारी 

१.१ नगयऩयङ्झरकय स्तयीम सभधवम य प्रययङ्ञम्बक 
तमययी 

१.२  स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतको गठन 

१.३ मोजनय तजङ्टयभय तथय सभधवम सङ्झभङ्झत य अधम 
सङ्झभङ्झतहरुको गठन 

१.४ ऺभतय ङ्जवकयस 

१.५ ऺभतय ङ्जवकयस तयङ्झरभ 

स्थानीय विपद् तथा 

जलिायु 

उत्थानशीलयोजना 

तजुुमा प्रविया 

वशिराज 

नगरपावलका, 

कवपलिसु्त 

चरण–४ ः  योजनाको स्वीकृती, 

मूलप्रिावहकरण  र कायाुन्वयन 

४.१    सबयफयट मोजनयको स्वीकृती 
४.२    फयङ्जषयक य आवङ्झधक मोजनयभय फजेट 

व्मवस्थय सङ्जहत भूरप्रवयङ्जहकयण  

४.३    एङ्जककृत मोजनय कयमययधवमन 

 

चरण–२  सङ्कटासन्नता, संकट 

उनु्मखता तथा क्षमता विशे्लषण 

२.१ स्थयनीम ङ्जवऩद तथय जरवयमङ्ट उत्थयनिीरतय 
सम्फधधी सूचनय तथय तथ्मयङ्क सङ्करन 

२.२ सङ्कटयसङ्ङतय तथय ऺभतय ङ्जवश्लषेण 

२.३   जोङ्ञखभ सॊवेदनङ्ञिर ब—ूउऩमोग ङ्झफश्लषेण 

२.४  जोङ्ञखभ ऩयश्र्वङ्ञचत्र ङ्झनभययण 

चरण–५ ः  अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

पुनरािलोकन 

५.१ अनङ्टगभन तथय भूल्मयङ्कन सूचक 

सङ्जहत 

५.२ मोजनयको ऩ ङ्टनययवरोकन तथय 
अद्ययवङ्झधक 

चरण–३ ः  स्थानीय विपद 

तथा जलिायु उत्थानशील 

योजना तजुुमा 

३.१ स्थयनीम ङ्जवऩद तथय जरवयमङ्ट उत्थयनिीर 

ङ्जक्रमयकरयऩहरुको ऩङ्जहचयन तथय 
प्रयथङ्झभकीकयण 

३.२ मोजनय तजङ्टयभय 
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 ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन मोजनयरे जोङ्ञखभको अवस्थयभय यहेको बनी ऩङ्जहचयन गङ्चयएको ङ्ञिवययज 

नगयऩयङ्झरकयरयई ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत तथय ङ्ञजल्रय सभधवम सङ्झभङ्झत सॊगको सभधवमभय मस 

मोजनय ङ्झनभययण प्रकृमयभय छनौट गङ्चयएको छ । 

 ङ्जवगत वषयहरुको ङ्जवऩद्को अवस्थय फययेभय ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ ।  

 नगयऩयङ्झरकयको आङ्झथयक, सयभयङ्ञजक अवस्थयको ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ ।  

 नगयऩयङ्झरकयको सम्ऩङ्टणय वडयहरुभय गई तथ्मयङ्क सॊकरन गङ्चयएको छ ।  

 नगयऩयङ्झरकयभय कयमययत ङ्जक्रमयङ्ञिर ङ्झनकयमको ऺते्रगत रुऩभय ऺभतय ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ ।  

 तजङ्टयभय बएको मोजनयको प्रबयवकययी कयमययधवमनको रयङ्झग ङ्ञजम्भेवययी फयॉडपयॉड गङ्चयएको छ ।  

 ङ्जवऩद्को ऐङ्झतहयङ्झसक सभम येखय ङ्जवश्लषेण, सॊस्थयगत ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ ।  

 आऩत्कयङ्झरन प्रङ्झतकयमयको रयङ्झग गङ्चयने ऩूवयतमययी तथय प्रङ्झतकयमयकय क्रभभय ऺेत्रगतरुऩभय यहेकय 
दऺतय, ऻयन, सीऩ, ङ्जवङ्झधको प्रमोगकय रयङ्झग सभधवमभय जोड ङ्छदइएकोछ 

 ङ्झफङ्झबङ्ङ चयणभय नगयऩयङ्झरकय स्तयीम गोष्ठीको आमोजनय गयी मोजनयरयई अङ्ञधतभ रुऩ ङ्छदईएकोछ  
१.७ ङ्जवऩद् ब्मवस्थयऩन मोजनय कयमययधवमन यणनीङ्झत् 

मोजनयरयई नगयऩयङ्झरकयको नगयसबयफयट अनङ्टभोदन गययई वैधयङ्झनकतय प्रयप्त गयी कयमययधवमन गङ्चयनछे । 

 ऩयङ्झरकय स्तयकय कयमयदरको तयङ्झरभ तथय ऺभतय अङ्झबफङृ्जिकय रयङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणको ऺते्रभय 
कयमययत सयोकययवयरय सॊघ/सॊस्थयहरुको सहबयङ्झगतयभय जोड ङ्छदइने छ । ङ्जवऩद्को सभमभय कयमयदरकय 
तयङ्झरभ प्रयप्त सदस्महरुरयई ऩङ्चयचयरन गङ्चयनेछ । 

 मोजनय कयमययधवमनको रयङ्झग नगयऩयङ्जकरयफयट फजेट छङ्टट्मयइन े छ बन े सयकययी कयमययरम, ङ्ञजल्रय 
सभधवम सङ्झभती, प्रदेि सयकयय, ङ्ञजल्रयकय भधत्री तथय सयॊसदहरु तथय अधम दयत ृ ङ्झनकयमसॉग सभधवम 

गङ्चयने छ । नगयऩयङ्झरकयभय गङ्चयने ङ्जवकयसकय कयमयभय ङ्जवऩद्रयई भध्म नजय गयेय गङ्चयनेछ । 

 स्थयनीम ऻयन, िीऩ, ङ्जवधी, प्रङ्जवधी य स्रोत तथय सयधनको अङ्झधकतभ उऩमोग गयी ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 

व्मवस्थयऩनको मोजनयरयई प्रबयवकययी रूऩभय कयमययधवमन गङ्चयने छ । 

 मोजनयको कयमययधवमन बए नबएको स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभती, नगयऩयङ्झरकय, ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद् 

व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रय सभधवम सङ्झभङ्झतफयट ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथय सङ्टऩयीवेऺण गङ्चयनेछ । 

  मोजनय कयमययधमवनको रयङ्झग सभम सभमभय ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकययकय ऺभतय अङ्झबफङृ्जद्ध तथय ऩङ्टनयतयजगी तयरीभको 
आमोजनय गङ्चयनछे । 

१.८ फजेट व्मवस्थयऩन तथय कयमययधवमन 

 नगयसबवयट स्वीकृत मोजनय बएकोरे मोजनयरे ङ्झनधयययण गयेकय प्रयथङ्झभकतय प्रयप्त ङ्जक्रमयकरयऩ 

सञ्चयरनको रयङ्झग नगयऩयङ्झरकयरे आफ्नो ऺभतयरे भ्मयएसम्भ फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनेछ । मोजनय 
कयमययधवमनको रयङ्झग नगयऩयङ्झरकय, ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रय सभधवम सङ्झभङ्झत, ङ्जवषमगत 

कयमययरम, ङ्जवकयस सयझेदयय सभेतको सभधवम य सहमोगभय फजेटको व्मवस्थय गनेछ । 
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 स्वीकृत मोजनय कयमययधवमनको रयङ्झग नेऩयर सयकययफयट स्वीकृत “ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण सम्फधधी 
ङ्जवङ्ञिि कयमयक्रभ भध्मे प्रयथङ्झभकतय प्रयप्त कयमयक्रभ–चयय सभङ्टदयमभय आधयङ्चयत एकीकृत ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन 

मोजनयफयट सभेत फजेट ऩङ्चयचयरनको व्मवस्थय गनय सङ्जकनेछ । 

मोजनय कयमययधवमन् 
 नगयऩयङ्झरकयरे स्वीकृत ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन मोजनय स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत भयपय त ्

कयमययधवमन गययउनेछ । 

 स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतरे स्वीकृत मोजनय ङ्जवषमगत कयमययरम, सभङ्टदयम, सङ्घसॊस्थय तथय ङ्झनजी 
ऺेत्र एवॊ सभङ्टदयमभय आधयङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत सभेतको सहमोग ङ्झरई कयमययधवमन गनेछ । 

१.९ मोजनयको अनङ्टगभन तथय भङ्टल्मयङ्कन 

नगयऩयङ्झरकयफयट फयङ्जषयक नीङ्झत तथय कयमयक्रभको अनङ्टगभन तथय भङ्टल्मयङ्कन गदयय स्थयनीम ङ्जवऩद् ङ्जवऩद तथय 
जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय कयमययधवमनको सभेत ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथय भङ्टल्मयङ्कन गङ्चयनेछ । 

 नगयऩयङ्झरकय तथय स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतरे स्थयनीम मोजनयको कयमययधवमनको ङ्झनमङ्झभत 

अनङ्टगभन तथय भङ्टल्मयङ्कन गङ्चयनेछ । 

 मोजनय कयमययधवमन गने सॊस्थयहरुरे आफ्नो अनङ्टगभन तथय भूल्मयङ्कनको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञधधत ङ्झनकयम, 

स्थयनीम ङ्झनकयमभय ऩेि गङ्चयन ेछ । 

 मोजनयको फयङ्जषयक रुऩभय आवश्मकतय अनङ्टसयय अद्ययवङ्झधक तथय ऩङ्चयभयजयन गङ्चयन ेछ । 

 प्रत्मेक फषय नगयऩयङ्झरकयको आमोजनयभय एक सभीऺय गोष्ठीको आमोजनय गयी मोजनय अनङ्टगभनभय 
देङ्ञखएकय  कभी कभजोयीको सङ्टधयय गङ्चयने छ । 

 अनङ्टगभन भङ्टल्मयङ्कन गदयय स्थयनीम सभङ्टदयमको ययम सङ्टझयवरयई आधयय भयङ्झनने छ । 

 मोजनयको प्रबयवकययीतय अध्ममनको रयगी हयेक वषय नगयऩयङ्झरकय स्तयभय एक कृङ्झत्रभ घटनय अभ्मयस 

सॊचयरन गङ्चयनेछ । 

१.१०  मोजनयको ऩङ्टनययवकोरन तथय अध्मयवङ्झधक  

 नगयऩयङ्झरकयको कङ्ट न ैऩङ्झन ऺेत्रभय उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩदरे सॊकटयसङ्ङतय, ऺभतय य जोङ्ञखभभय ऩययेको ऩङ्चयवतयनरयई 

सम्फोधन गनय प्रत्मेक वषय मोजनयको ऩङ्टनययवरोकन तथय सङ्झभऺय गयी वयङ्जषयक कयमयक्रभ तथय मोजनय तमयय 

गङ्चयने छ। 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन कयमयरयई प्रबयवकययी फनयउन प्रत्मेक ऩयॉच वषयभय मोजनयको फहृत ऩङ्टनययवरोकन 

गयी अध्मयवङ्झधक गङ्चयनेछ । 

खण्ड २ ङ्जवऩद सॊकटयसङ्ङतय ऺभतय तथय जोङ्ञखभ ङ्जवश्लषेण 

२.१ प्रकोऩको ऩङ्जहचयन तथय स्तङ्चयकयण  

नगयऩयङ्झरकयभय यहेकय ११ वटय वडय स्तयभय गङ्चयएको स्तङ्चयकयणरयई सभयमोजन गदे स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभती य नगय कयमयऩयङ्झरकयसॊगको छरपर तथय ङ्जवश्लषेण य वडयफयट आएको प्रकोऩ स्तयीकयणको आधययभय 
सभङ्जिगत रुऩभय नगयऩयङ्झरकय ऺेत्रङ्झबत्र ब ङ्टकम्ऩरयई ऩङ्जहरो य भहयभययीरयई क्रभस ऩङ्जहरो य दोस्रो ठङ्टरो 
प्रकोऩको रुऩभय ङ्झरदै खडेयी तेस्रो ठङ्टरो प्रकोऩको रुऩभय ऩङ्जहचयन बएको छ । मसै गङ्चय फयढी, ङ्ञितरहय, 
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आगोरयगी, जनयवय आतङ्क, हयवयहङ्टयी, चट्टमयङ्क, सडक दङ्टघयटनय, ऩङ्जहयो य अङ्झसनय यहेकय छन । मद्यङ्जऩ कङ्ट न ै ङ्झफऩद् 

कङ्ट न ैवडयको रयङ्झग प्रभङ्टख भयङ्झनएको छ बन ेकङ्ट नै ङ्झफऩद् अको वडयको रयङ्झग प्रभङ्टख रुऩभय ङ्झरईएको छ । खडेयी रे 

फडय नॊ ३, ४, ५, ७, ८ य १० भय धेयै प्रबयव ऩयने बएकयरे सभग्र नगयऩयङ्झरकयको प्रकोऩको स्थीङ्झतरयई हेदयय 
भयथी उल्रेख गङ्चयएको २ वटय प्रकोऩहरु वहेक खडेयी प्रभङ्टख भयङ्झनएको छ, फयढी वडय नॊ १, २ य ९ भय ऩङ्जहरो 
स्तङ्चयकयणभय आएको छ बन ेत्मसैगङ्चय वडय नॊ ६ भय आगोरयगी, वडय नॊ ११ भय ङ्ञितरहय रयई प्रभङ्टख ङ्झफऩद् भय 
ययङ्ञखएको छ । मसफयट के प्रस्ट हङ्टधछ बन ेङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञखभ यहेको छ तसथय मसको 
प्रबयवकययी व्मवस्थयऩन य धमङ्टनीकयण तथय अनङ्टकङ्ट रन गनय सभङ्टदयमरयई भयत्र नबई नगयऩयङ्झरकय रयई ठङ्टरो 
च ङ्टनौङ्झतको रुऩभय आएको छ । 

ऩयङ्झरकय स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत वयट प्रकोऩ ऩङ्जहचयन तथय स्तङ्चयकयण 

वडय  
नॊ. 
 

ऩङ्झरकय स्तयीम ङ्जवऩद्  व्मयवस्थयऩन सङ्झभङ्झत द्धययय वडय स्तङ्चयम प्रकोऩ ऩङ्जहचयन तथय स्तङ्चयकयण जोडय ङ्जवङ्झध भयपय त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ बङ्टकम्ऩ 

कोङ्झबड 

१९ 

फयढी खडेयी आगोरयगी ङ्ञितरहय जनयवय 

आतङ्क 

सडक दङ्टघयटनय हयवयहङ्टयी 

२ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
फयढी खडेयी ङ्ञितरहय आगोरयगी 

सडक 

दङ्टघयटनय 
जनयवय आतङ्क अङ्झसनय 

३ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी ङ्ञितरहय 

जनयवय 

आतङ्क 

आगरयङ्झग 

सडक 

दङ्टघयटनय 
फयढी अङ्झसनय 

४ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी आगोरयगी ङ्ञितरहय भयहयभययी 

जनयवय 

आतङ्क 

फयढी चट्टमयङ्क 

५ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी आगोरयगी ङ्ञितरहय 

जनयवय 

आतङ्क 

अङ्झसनयऩयनी फयढी 
सडक 

दङ्टघयनय 

६ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 

आगो
रयगी 

ङ्ञितरहय 
जनयवय 

आतङ्क 

आगरयगी 
सडक 

दङ्टघयटनय 
वयढी हयवयहङ्टयी 

७ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी आगोरयगी ङ्झसतरहय 

सडक 

दङ्टघयटनय 
जनयवय 

आतङ्क 

फयढी चट्टयङ्ग 

८ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी ङ्ञितरहय फयढी आगोरयगी 

सडक 

दङ्टघयटनय 
जनयवय आतङ्क अङ्झसनय 

९ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
फयढी खडेयी 

जनयवय 

आतङ्क 

ङ्झसतरहय आगोरयगी सडक दङ्टघयटनय ऩङ्जहयो 

१० बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 
खडेयी ङ्ञितरहय 

जनयवय 

आतङ्क 

आगरयङ्झग फयढी सडक दङ्टघयटनय हयवयहङ्टयी 

११ बङ्टकम्ऩ 
कोङ्झबड 

१९ 

ङ्ञितर
हय 

खडेयी आगरयङ्झग 

जनयवय 

आतङ्क 

सडक 

दङ्टघयटनय 
फयढी 

सडक 

दङ्टघयनय 
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२.२ प्रकोऩ ङ्झफश्लषेण 

नगयऩयङ्झरकयको सयभयङ्ञजक स्रोत नकसयङ्कन य सङ्कटयसङ्ङतय तथय ऺभतय ऩङ्जहचयन, सभस्मय वृऺ  ङ्जवश्लषेण, धययतरीम 

ङ्जहॉडयइ, सॊस्थयगत ङ्जवश्लषेण, रङ्ञऺत सभूह छरपर, प्रत्मऺ अवरोकन सभेतको प्रमोगफयट आएकय सङ्टचनयहरुको 
ङ्जवश्लषेणकय नङ्झतजयरयई सॊङ्ञऺप्त रूऩभय तरको ढयॉचयभय उल्रेख गङ्चयएको छ । 

क्र. 

सॊ. 
वडय न. 

सभस्मय 
अथवय 
प्रकोऩ 

कययण कययक तत्व प्रबयव 

सम्बयङ्जवत 

सभयधयनकय उऩयम 

1 

नगय 
ऩयङ्झरकयको  
वडय नॊ ३, ४, 

५ ७ , ८ य 
१० भय 

खडेयी 

 रयभो 
सभमसम्भ 

फषयय नहङ्टनङ्ट 
। 

 ऩयनीको 
श्रोतहरु 

सङ्टकनङ्ट 
 ङ्झसॊचयईको 

सङ्टङ्झफधय 
नहङ्टनङ्ट 

 ङ्झनमभीत फषयय 
 जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट 
 फढ्दो भरुबङ्टङ्झभकयण 

 ङ्जवश्व उष्णतय 
 ऩयनीको श्रोतको सङ्जह 

सदङ्टमोग नगनङ्टय 
 फन ङ्झफनयस 

 फयरीनयरी सङ्टकनङ्ट तथय 
उत्ऩयदनभय ह्रयस हङ्टने 

जसकय कययण आम्दयनीभय 
कभी तथय खयद्ययङ्ङको 
अबयव । 

 खयनेऩयनीको अबयव 

 जरवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रन खेङ्झत 

प्रणयरीको फययेभय जयनकययी 
नहङ्टनङ्ट । 

 भहयभययीको अवस्थय 
ङ्झसजयनय हङ्टने । 

 ङ्झसॊचयईको 
ब्मवस्थय गने । 

 जरवयमङ्ट 
अनङ्टकङ्ट ङ्झरत खेङ्झत 

प्रणयरी 
अफरम्फन गने 

। 

 फृऺ ययोऩण तथय 
बएकय 
फनजॊगरको 
सॊयऺण गने । 

2 

ङ्झसॊचयईको 
ब्मवस्थय गने 

। 

नगयऩयङ्झरकय 
बङ्चय तेस्रो 

स्तयभय आएको 

िीतरहय 

 रयभो सभम 
सम्भ हङ्टस्सङ्ट 
रयगनङ्ट । 

 ङ्जहउॉदे फषयय 
 हयवयको 

वहयव । 

 जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट 
 फढ्दो भरु ब ङ्टङ्झभकयण 

 ङ्जवश्व उष्णतय 
 वयमङ्टभण्डरीम चयऩ 

असय 
 ङ्झनभोङ्झनमय रयगनङ्ट 
 नगदे वयरी, परपूर तथय 

तयकययी वयरी नयि हङ्टनङ्ट 
प्रबयव 

 वदृ्धवदृ्धयहरुरयई दभ फढ्नङ्ट 
 रुघय खोकी रयगनङ्ट 
 भयङ्झनसको भतृ्मङ्ट हङ्टनङ्ट 
 आङ्झथयक अवस्थय कम्जोय 

हङ्टनङ्ट 
 बोकभययी हङ्टनङ्ट 

 तयतो ऩयनी खयनङ्ट 
ऩने 

 आगो तयप्नङ्ट ऩने 

 धमयनो रङ्टगय 
रगयउनङ्ट ऩने 

 फयरफयङ्झरकयरय
इ् 

 घय फयङ्जहय 
खेल्न नङ्छदने 

३ 

चौथो स्तयभय 
आएको बएऩङ्झन 

५, १० य ११ 

नॊ वडयहरुभय 
स्तङ्चयकयणभय 
आएको । 

आगरयगी 

 रयऩयवयही 
गयेय 

जथयबयवी 
आगो फयल्नङ्ट 

 ज्वरनिीर 

फस्तङ्ट 
फयरफयङ्झर

 गङ्टचभङ्टच्च ऩयेकय 
अव्मवङ्ञस्थत घयहरु 

 हयवयहङ्टयी चल्नङ्ट 
 रयऩयवयही वयनी 

व्मवहयय 
 खयरे छयएको घय 

 जनचेतनयको कभी 

असय 
 वनजॊगर ङ्जवनयि हङ्टनङ्ट 
 घय जल्नङ्ट 
 बौङ्झतक सॊयचनय नयि हङ्टनङ्ट 

प्रबयव 

 आङ्झथयक अवस्थय खस्कनङ्ट 
 धन,जन,ऩिङ्ट ऺङ्झत 

 जनचेतनयभङ्टरक 
कयमयक्रभ गने 

 अङ्ञगन येखयको 
व्मवस्थयऩन 

 सचेङ्झतकयण 

 ऩमययप्त भयत्रयभय 
ऩयनीको 
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कयरे बेट्ने 

ठयउॉभय ययख्नङ्ट 
 सङ्टखखय भौसभ हङ्टनङ्ट 
 हयवयहङ्टयी चल्नङ्ट 

 दैङ्झनक ङ्जक्रमयकरयऩभय 
अवयोध हङ्टनङ्ट 

 फसयॉई सॉययई 

 खचय वढ्ने 

 ङ्जवययभी ऩनङ्टय 

ब्मवस्थय 
 कच्ची घय बए 

बयधसय भयङ्झथको 
छयनो ङ्झरऩऩोत 
गने 

४ 

दोस्रो स्तयभय 
नगयऩयङ्झरकयको 
वडय नॊ १, २ य 

९ भय 

फयढी 

 अत्मङ्झधक 

फषयय हङ्टनङ्ट 
 जरवयमङ्ट 

ऩङ्चयवतयन 

 अव्मवङ्ञस्थत ढर 

ङ्झनकयस 

 जनचेतनयको कभी 
 जनसॊखमय वङृ्जद्ध 

रयऩयवयही 
 वन ङ्जवनयस 

 होचो स्थयनभय  वङ्ञस्त 

हङ्टनङ्ट 

असय 
 घय बङ्ञत्कनङ्ट 
 अङ्ङ वयरी वगयउनङ्ट 
 जङ्झभन कटयनी ऩटयनी हङ्टनङ्ट 
 ऩिङ्ट चौऩमय भनङ्टय 

प्रबयव 

 सभङ्टदयम 

 ङ्जवस्थयङ्जऩत 

 गङ्चयफी फढ्नङ्ट 
 भहयभययी पैरनङ्ट 
 भयनवीम ऺङ्झत 

 बौङ्झतक सॊयचनय बत्कनङ्ट 
 भयनङ्झसक तनयव 

 उत्ऩयदनभय कभी 

 सङ्टयङ्ञऺत स्थयन 

ऩङ्जहचयन 

 वृऺ ययोऩण 

 जनचेतनय 
 ऩङ्टवयतमययी 

सयभयग्री 
 आऩतकयरीन 

मोजनय 
 ऩयनी ङ्झनकयसको 

व्मवस्थय 
 ययहत कोष 

ङ्झनभययण गनङ्टय 
 सङ्टयङ्ञऺत 

सेल्टयहरु 

ङ्झनभययण गनङ्टय, 

५ 

नगयऩयङ्झरकयकय 
धेयै जसो 
वयडहरुभय 

ङ्झसजन अनङ्टसयय 

भहयभययी 

 फयढी तथय 
डङ्टफयन हङ्टॉदय, 

 चेतनयभय 
कभी 

 खङ्टल्रय ङ्छदिय 
ङ्जऩसयफ 

गनययरे 

 िङ्टद्ध खयने 

ऩयङ्झनको 
 अबयव 

 अङ्झत खडेयी 
य 

खयनऩयनको 
कययण ऩङ्झन 

हङ्टधछ, 

 रयभखङ्टटे्ट 

 जहयऩयमो त्महीको 
ऩयनी खयनयरे,चेतनयको 
अबयव, पोहोय भैरय 
व्मवङ्ञस्थ नगनययरे तथय 
सपय ब्मफहयय 
नअऩनयउनयरे, ङ्छदिय 
गयेऩछी हयत धङ्टने फयनी 
नहङ्टनङ्ट, 

 चऩॉको सही सदङ्टऩमोग 

नहङ्टनङ्ट, 
 खयनेकङ्ट यय खयनङ्ट अगयडी 

हयत धङ्टने तथय परपङ्ट र 

नधोई खयनेफयनी हङ्टनङ्ट, 
 चेतनयभय कभी 
 अब्मफस्थीत 

ऩिङ्टऩयरन, 

असय 
 योग व्मङ्झध रयगनङ्ट 
 झयडयऩयखयरय रयगनङ्ट 
 भयङ्झनस ङ्जवययभी हङ्टनङ्ट 
 ङ्जवङ्झबङ्ङ सरुवय योग पैङ्झरनङ्ट 

प्रबयव 

 अकयरभय ज्मयन जयनङ्ट 
 ऩयङ्चयवययी तनयव फढ्नङ्टक 

 टयउको दङ्टख्ने आॉखय दङ्टख्न े

सभस्मय 
 िययीयीक तथय भयनसीक 

रुऩभय कभजोय हङ्टनङ्ट, 
 गयीवी फढ्छ, 

 खचयभय फदृ्धी हङ्टनङ्ट, 

 जनचेतनय 
पैरयउने 

 चऩॉ अङ्झनफयमय 
फनयउने 

अङ्झबमयन 

 ऩयनी उभयरेय 
खयने 
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तथय 
बङ्टसङ्टनयको 
टोकयई 

 कभजोय आङ्झथयक 

अवस्थय 
 सयसपयई बधदय 

कयभरयई फढी ध्मयन 

ङ्छदनङ्ट 

६ सफै वडयहरुभय 
जनयवय 

आक्रभण 

 गयॉउको 
नङ्ञजक 

जॊगर हङ्टनङ्ट 
। 

 जॊगरी 
जनयवय 

भयनफ फस्ती 
तथय 
खेतफययीभय 
नआउने 

गङ्चय सङ्टयऺय 
घेयय÷फयय 
फनयउने । 

 जॊगर ङ्झफनयि हङ्टनङ्ट 

 भयङ्झनस भने तथय घयईते हङ्टने 

। 

 अङ्झथयक बययभय वङृ्जद्ध 

 ऩिङ्टचौऩयमहरुको ऺङ्झत 

 फधमजधतङ्ट 
आवत जयवत 

गने ऺेत्रभय 
तययफयय गने । 

 जॊगररयई 

जॊगरी 
जनयवयको 
फयसस्थयनको 
रुऩभय यहन 

ङ्छदने । 

 जॊगरी जनयफय 

गयॉउऩस्ने 

फयटोभय खयल्डो 
फनयई 

तत्कयरको 
रयङ्झग आउन 

नङ्झभल्ने फनयउने 

। 

७ 

वयडय नॊ ९ भय 
ऩङ्जहरो तथय य 

वडय नॊ ५ य ८ 

भय  
स्तङ्चयकयणभय 
आएको तय 

अधम वडयभय 
बने उल्रेख 

नबएको । 

सडक 

दङ्टघयटनय 

 सडक तथय 
सवययी 
सयधनको 
अवस्थय 

 दऺ 

जनिङ्ञकि
को अबयव 

 सडक भभयत 

सम्हयय 
सभमभय 
नहङ्टने 

 सडक ऺेत्र 

अङ्झतक्रभण 

 सवययी ङ्झनमभको 
ङ्जपतरो कयमययधवमन 

 सयवयजङ्झनक सेवयको 
रुऩभय बधदय ऩङ्झन 

पयईदय ङ्झरने उदेश्मभय 
ङ्झरप्त सवययी सॊचयरक 

। 

 कभ गङ्टणस्तयको 
ङ्झनभयणय कयमय । 

 अब्मवङ्ञस्थत सवययी 
चयरक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको 
ब्मवस्थय । 

 ट्रयङ्जपक सम्फङ्ञधध 

 जनधनको ऺङ्झत 

 ियङ्चययीक अऩयङ्गतय तथय 
आङ्झथयक ब्मम 

 भयनङ्झसक तनयफ 

 सवययी 
ङ्झनमभको सही 
कयमययधवमन 

 गङ्टणस्तयीम 

सडक ङ्झनभयणय 
कयमय । 

 सयकययी  
प्रङ्ञिऺणकेधि 

सॊचयरन गङ्चय 

प्रङ्ञिऺणको 
ब्मवस्थय । 

 ट्रयङ्जपक 

जनचेतनयकय 
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 सफययी 
सयधनको 
चयऩ 

 रयऩयवयही 

जनचेतनयको कभी 
 सयॉगङ्टयो फयटो तथय 

अब्मवङ्ञस्थत ऩयकीङ 

 छयडय ऩिङ्टचौऩयमय 

कयमयहरु 

सॊचयरन गने 

 आवश्मक 

स्थयनहरुभय 
ट्रयङ्जपक सॊकेत 

तथय फङ्ञिको 
ब्मवस्थय 

 फयटो पययङ्जकरो 
तथय ऩयकीङको  
उङ्ञचत ब्मवस्थय 

 छयडय 
ऩिङ्टचौऩयमय को 
उङ्ञचत 

ब्मवस्थयऩन 

गने ङ्झनङ्झत तथय 
ब्मवस्थय । 

८ 

सफै वडयहरुभय 
ङ्झसजनअनङ्टसयय 

हङ्टयीफतयस 

 जॊगर 

ङ्झफनयि हङ्टनङ्ट 
 सङ्टखखय 

भौसभ 

 बौगोङ्झरक 

बङ्टफनयफट 

 जॊगर ङ्झफनयि हङ्टनङ्ट 
 जरफयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट 
 अगरय य कभजोय 

सॊयचनयसङ्जहतको 
घयहरु ङ्झनभययण गनङ्टय । 

 घय बङ्ञत्कनङ्ट 
 चोटऩटक रयगनङ्ट 
 भयङ्झनस घयईते हङ्टनङ्ट 
 अङ्झथयक बययभय वङृ्जद्ध 

 धन, जन, ऩिङ्ट ऺङ्झत 

 बौङ्झतक सॊयचनयभय ऺङ्झत 

 गङ्चयवी फङृ्जद्ध 

 घयको छयनो 
ययम्रोसॉग 
ङ्झनभययण गनङ्टय 

 होचय घयहरु 
ङ्झनभययण गनङ्टय 

 जनचेतनय 
 आऩतकयरीन 

मोजनय 
 फृऺ योऩण गनङ्टय 

९ 

सफै वडयहरुभय 
ङ्झसजन अनङ्टसयय 

अङ्झसनय 
 जरफयमङ्ट 

ऩङ्चयवतयन 

जरफयमङ्ट ऩङ्चयवतयन 

फयरीनयरी तथय अधम 

बौङ्झतक ऺङ्झत 

चोटऩटक रयगने 

फयरीनयरी तथय 
सम्ऩङ्झतको ङ्झफभय 
गने । 

१० 

नगयऩयङ्झरकय  
बयी 

(प्रयथभीकयणभय 
नऩयेको तय 
नेऩयरको 
बौगोङ्झरक 

अवस्थय तथय 
फैऻयङ्झनक 

बङ्टकम्ऩ 
 
 
 
 

 धययतङ्झरम 
प्रेटहरु 
कभजोय 
हङ्टनङ्ट 

 ज्वयरयभङ्टङ्ञख 
ङ्जवस्पोट 
बएय 

 बङ्टगबय ङ्झबत्र 

 बवन ङ्झनभययण 
आचययसॊङ्जहतय 
कयमययधवमन नहङ्टनङ्ट 

 बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधक 
बवनहरु ङ्झनभययण हङ्टन 
नसकनङ्ट 

 घय फनयउदय 
गङ्टणस्तयङ्जहन 

 असय 
 बौङ्झतक सॊयचनयहरु 

ध्वयस्त हङ्टनङ्ट 
 जनधनको ऺङ्झत हङ्टनङ्ट 
 प्रबयव 

 भयनङ्झसक तनयफ य 
भयनङ्झसक सधतङ्टरन 
गङ्टभयउने 

 सङ्टयङ्ञऺत स्थयन 
ऩङ्जहचयन 

 बवन ङ्झनभययण 
आचययसॊङ्जहतय
रयई 
प्रबयवकययी 
कयमययधवमन 
गने 
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तथ्मको 
आधययभय 
उल्रेख 
गङ्चयएको 

हरचर हङ्टनङ्ट 
 ऩथृ्वी ङ्झबत्र 

यहेको 
अत्मङ्झधक 
तयऩ य  
चयऩकय 
कययण 

सभयग्रीको प्रमोग 

 जरवयमू ऩङ्चयवतयन 

 बौगोरीक फनयवट 

 ऩङृ्ञथ्वको अत्मयङ्झधक 
तयऩक्रभ 

 गङ्चयफीकय कययण 
ययम्रो घयहरु फनयउन 
नसकनङ्ट 

 सभङ्टदयमस्तयभय 
प्रयङ्जवङ्झधक ऻयन सीऩ 
नहङ्टनङ्ट 

 ङ्झबययरो जङ्झभन,धयऩ य 
कभजोय जङ्झभन 

 कयेधट सटय बएय वय 
भङ्जट्टतेर,गमयस,ऩेट्रोर 
च ङ्टङ्जहएय आगरयगी हङ्टन 
सकछ 

 पयहोयको कययण 
भहयभययी पैरन सकछ 

 फसयॉई सॉययई 

 गङ्चयवी फढ्नङ्ट 

 जनचेतनयभूरक 
कयमयक्रभ गने 
ऩ ङ्टवयतमययी 
सयभयग्री 

 आऩतकयरीन 
मोजनय 

 ऩूवय अभ्मयस 
गने 

 व्मवङ्ञस्थत 
खयनेऩयनी 

 बङ्टकम्ऩफयट हङ्टने 
ऺङ्झत कभ गनय 
गह्रौ सयभयन 
हरु दययजभयङ्झथ 
दरभय 
झङ्टधययएय 
नययख्न े

११ 

ऩयङ्झरकय बयभय 
दोस्रो स्थयनभय 

यहेको 

कोङ्झबड 

१९, 

ऩङ्जहरो य 
दोस्रो 

 जरवयमङ्ट 
ऩङ्चयवतयन, 

 भौसभ 

ऩङ्चयवतयन, 

 भयङ्झनसहरुको इम्मङ्टन 

प्रणयरी कभजोय 
 भयङ्झनसहरुको भतृ्मङ्ट, 

सॊक्रभण दयभय वङृ्जद्ध, त्रयस 

 भयकस तथय 
स्मयङ्झनटयइजय
को प्रमोगभय 
जोड ङ्छदने, 

अनयवश्मक 

ङ्झबडबयड नगने, 

सयभयङ्ञजक दङ्टयी 
कयमभ गने, 

सयसपयईभय 
ध्मयन ङ्छदने, 

अत्मयवश्मक 

कयभ वयहेक 

घय वयङ्जहय 
नङ्झनस्कने 

 

भयथीको तयङ्झरकयरयई अध्ममन गदयय वषेनी रुऩभय नगयऩयङ्झरकयको  वडय नॊ ३, ४, ५, ७, ८ य १० भय खडेयीरे 

धेयै ऺेती ऩङ्टमययउन ेहङ्टदयॊ उच्च सभस्मयको रुऩभय आएको देङ्ञखधछ तथयङ्जऩ अधम वडयहरुभय सभेत खडेयीको कययण 

असय ऩङ्चययहेको तथय ऺङ्झत बएको ऩयईधछ । अङ्झनमभीत फषयय, अङ्झतफृङ्जि, अनयफङृ्जि ङ्झनकयसको सभस्मय, ङ्जवऩद् 

सम्वङ्ञधध जनचेतनयको अबयव देङ्ञखनङ्ट, जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट मयवत कययणरे गदयय फयढी जयने गयेको तथय सफै 
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वयडयहरु प्रत्मऺ वय अप्रत्मऺ रुऩभय प्रबयङ्झफत बएको देङ्ञखधछ । मो नगयऩयङ्झरकयको तेस्रो ङ्झफऩद्को रुऩभय 
ङ्ञितरहय आएको छ जसकय कययण फषेङ्झन आरङ्ट, टभयटय, तोयी, भसङ्टयो जस्तय फयरीहरु नि हङ्टन गई रयखौं रुऩैमय 
फययफयको ऺङ्झत हङ्टन ेगयेको ऩयईमो ।  

मसैगङ्चय आगोरयगी चौथो स्थयनभय स्तङ्चयकयण गङ्चयएको छ जसकय फनजॊगर नयस हङ्टन ेभङ्टर सङ्टकने, फयरी नयरी 
नोकसयन हङ्टने य घय तथय गोठ, चौऩयमको ऺती हङ्टन आउने गयेको छ  । त्मसैगङ्चय फयढी, भयहयभययी, जनयवय 
आतङ्क, सडक दङ्टघयट्नय, हङ्टयीफतयस, अङ्झसनय य ब ङ्टकम्ऩ गङ्चय ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभकय ङ्झफऩद्को सयभनय स्थयङ्झनम स्तयभय 
बोङ्झगयहेको तथ्म आएको छ । तय सभङ्टदयमसॊगको छरपर तथय भौषभी ऩयत्रोको आधययभय फषययको सभमभय 
ऩङ्चयवतयन बई ऩङ्झछ सयदै गएको य फयढी तथय भहयभययी जधम प्रकोऩ ऩङ्झन ऩछयडी जयने गयेको ऩयईधछ बने जयडोको 
सभमऩङ्झन घटेको ऩयईधछ तय जयडोको भयत्रय तथय हङ्टस्सङ्ट रयगन ेसभमयफङ्झध फढीयहेको छ । 

नगयऩयङ्झरकय तथय वडयहरुकय ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभकय सभङ्टह, सॊघसॊस्थय तथय कयमययरमहरुरे कयमयक्रभ गङ्चयहेको 
बएऩङ्झन ङ्झनणययमक तहभय भङ्जहरय, पयक ङ्जकङ्झसभरे सऺभ तथय ङ्झफऩङ्ङ तथय दङ्झरत फगयको सहबयगीतय कभ ऩयईमो 
मद्यऩी सहबयगीतयकय ङ्जहसयफफयट प्रङ्झतङ्झनधी ययङ्ञखएकय बएऩङ्झन उङ्झनहरुको ब ङ्टभीकय खयसै नखोङ्ञजने कङ्ट यय 
छरपरको क्रभभय ऩयईमो । 

नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र सड्क सञ्जयर ङ्झफस्तययको ङ्ञस्थङ्झत ययम्रो देङ्ञखएऩङ्झन कङ्झतऩम ग्रयभीण सडकहरु होचो, ग्रयबेर 

नगङ्चयएको, सयॉगङ्टयो तथय आवश्मक भयत्रयभय कल्र्बट य ऩङ्टर नफनयईएकोरे फषययको सभमभय डङ्टवयन हङ्टन,े कतै फयटोनै 
फगयएय रैजयने तथय ङ्जहरयम्ने हङ्टने गयेकोरे आवत जयवतभय सभेत कठीनयई बैयहेको छ ।  जसकय कययण फयढी 
प्रबयङ्जवत बैहयरेभय सभेत तत्कयर गनङ्टयऩने ययहत उद्धययकय कयमय ऩङ्झन प्रबयङ्जवत हङ्टनेछ य हङ्टन ेगयेको ऩङ्झन ङ्झथमो । 

उत्ऩयदनङ्ञिर जभीन बए ऩङ्झन ङ्झसॊचयईको असङ्टङ्झफधय, योग ङ्जकययको आक्रभण, ङ्ञितरहय, खडेयी तथय अङ्झसनयको रे 

फषेङ्झन रयखौ फययफयको नोकसयङ्झन ब्महोनङ्ट ऩङ्चययहेको छ । त्मसकय अरयफय उवयय जभीनको ऺङ्झत ऩङ्झन हङ्टन ेगयेको 
छ । कङ्झतऩम सभङ्टदयमकय जगगयहरु फरौटे बएकोरे चयहेजस्तो फयङ्झर तथय उत्ऩयदनहरु ङ्झरन नसकेको अवस्थय 
यहेको छ । सभङ्टदयम स्तयभय फहङ्ट प्रकोऩको व्मवस्थयऩन तथय ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन सम्वङ्ञधध जनचेतनयभय 
कभी देङ्ञखधछ । त्मसैरे स्थयङ्झनम सभङ्टदयमभय फहङ्ट प्रकोऩ ब्मवस्थयऩन तथय जरफवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रन सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय वङृ्जद्ध गङ्चय सभङ्टदयमको ङ्जवऩद् सॊग सयभनय तथय जरवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रन गनय सकन े खेङ्झत प्रणयरी सम्फङ्ञधध 

ऺभतयको ङ्जवकयस गनय सके मो नगयऩयङ्झरकयभय ङ्झफऩद तथय जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयको असय कभ हङ्टने तथय आङ्झथयक ऺङ्झत 

कभ गनय सङ्जकन ेकङ्ट यय स्ऩि हङ्टधछ ।   

२.३ नगय तथय वडयको सॊकटय सङ्ङतय  स्तङ्चयकयण 

वडयहरुको सॊकटयसङ्ङ स्तयीकयण ङ्जवगतभय बएको ऺङ्झत तथय बङ्जवष्मभय हङ्टन सकन ेऺङ्झतरयई आधयय भयनेय तमयय 
गङ्चयएको छ । ङ्झफगतकय बएकय ङ्झफऩद्कय घटनय तथय त्मसफयट बएको ऺङ्झतको ङ्झफवयण सभङ्टह छरपरफयट 

आएको स्तङ्चयकयण नङ्झतजय तथय अधम सङ्टचनयहरु वडय कयमययरम तथय ङ्झनवययङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको सङ्टझयफको 
आधययभय गङ्चयएको ङ्झथमो । वडयको सॊकटयसङ्ङ स्तयीकयण गदययक्रभि् खडेयी, ङ्ञितरहय, आगोरयगी, फयढी, 
भहयभययी, जनयवय आतङ्क, सडक दङ्टघयटनय, हङ्टयी फतयस, अङ्झसनय, य ब ङ्टकम्ऩ यहेकय छन जस्तय ङ्झफऩद्हरुरयई 

स्तयीकयण गङ्चयएको छ । मसै आधययभय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकोऩकय दृङ्जिकोणरे वडय य त्मस अधतगयत यहेकय घय ऩङ्चयवयय 
सॊकटयसङ्ङतय छन ्बनेय स्तयीकयण ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ गङ्चयएकोछ । 
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                                                                स्रोत् वडय स्तयवयट सॊकरन गङ्चयएको तथ्मयङक 

२.४ नगयऩयङ्झरकयको ऺभतय ङ्जवश्लषेण 

नगयऩयङ्झरकयभय यहेको ङ्झफद्यभयन सङ्कटयसङ्ङतय य जोङ्ञखभको सयभनय गनय सकने, नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र वय फयङ्जहय यहेकय 
ऺभतयहरु के कस्तय छन ्बनेय ऩङ्जहचयन गदयय तर उल्रेङ्ञखत ऺभतयहरु देङ्ञखएको छ ।  

नगयऩयङ्झरकयको केही खण्डभय भयत्र कयरोऩते्र सडक यहेको छ तथयङ्जऩ सफै गयॉउ रयई जोड्न ेगङ्चय सड्क सञ्जयर 

यहेको छ तय ङ्झबङ्झत्र सड्कहरु ग्रयबेर तथय कच्ची छन ्। ङ्झत सफै फयटोहरुभय जम्भय ७ वटय ऩङ्टरहरु यहेकय छन ्। 

नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ५० वटय ङ्झफद्ययरम तथय १२ वटय भदयसयहरु, २ वटय कमयम्ऩस, ५९ वयरङ्जवकयस केधिहरु 

तथय २४ वटय सॊस्थयगत ङ्जवद्ययरमहरु यहेकय छन ्। नगयऩयङ्झरकय बङ्चयभय भङ्जहरय÷आभय सभङ्टह गङ्चय १४ वटय छन 

बन ेआम आजयनभय सॊरगन भङ्जहरय सभङ्टह १०१  वटय छन, ४४ वटय सहकययी सॊचयङ्झरत छन । त्मसैगङ्चय ङ्झनणयम 

तहभय २५ जनय भङ्जहरयहरु कयभ गङ्चययहेकय छन ्। सभयजभय पयकय ऺभतय बएकय ब्मङ्ञक्तहरु ङ्झभङ्झर आफ्नै 
सॊस्थय तथय सञ्जयर तमयय गङ्चय कयमययत जङ्टन नगयऩयङ्झरकय बयभय १ वटय सङ्झभङ्झत गठन गङ्चय आफ्नय गङ्झतङ्झफङ्झधहरु 

गङ्चययहेको ऩयईमो । 

नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ङ्झफङ्झबङ्ङ ठयॉउभय गङ्चय ३ वटय सयभङ्टदयङ्जमक िौचयरम, ८ वटय सयभङ्टदयङ्जमक बवन यहेकोभय केही 
अधङ्टयो छ बन ेकेही भभयत गनङ्टयऩने अवस्थयभय यहेकय छन ्। मो नगयऩयङ्झरकय धयभॉक ङ्जहसयफरे धङ्झन यहेको छ । 

जहयॉ ११० वटय भठ भङ्ञधदय, २४ वटय भङ्ञस्जद ४ वटय चचय य ७ वटय ऩयटी ऩौवय यहेकय छन ्। मो नगयऩङ्झरकय 
बङ्चयभय गङ्चय २३४ जनय ङ्ञिऺक, ६०० जनय ङ्झसकभॉ, ६०० जनय डकभॉ, ६ जनय तयङ्झरभ प्रयप्त कृषॉ प्रयङ्झफङ्झधक, 

१२० जनय ग्रयङ्झभण भङ्जहरय स्वयस्थम कयमयकतय, ५५ जनय ऩौडी फयज  यहेको तथ्मयॊक छ । ७ वटय ङ्झसचयई 

आमोजनय, ९ वटय प्रयकृतीक धययय वय भङ्टर, ६ वटय नदी,  तयर तथय ऩोखयी २६ वटय , ङ्झनङ्ञज तयर तरैमय १०५ 

वटय, फनजॊगर ६० हेकटय , खेय गएको जङ्झभन ३४ ङ्झफगयह यहेको छ । ऩयङ्झरकयभयभय ङ्झफऩद् ब्मवस्थयऩन तयङ्झरभ 
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ङ्झरएकय व्मङ्ञक्तहरु छैनन, एम्वङ्टरेधस य दभकर यहेको छ बने प्रदेि स्तयीम िसत्र प्रहयी फर मङ्जह ऩयङ्झरकयभय 
बएकयरे य प्रहयी चौकी ऩङ्झन बएकयरे खोज तथय उद्धययकतयय य सयधन बएको तय सॊखमय एङ्जकन नबएको ऩयईएको 
छ । ङ्झफऩद ब्मफथयऩन कोष नगयऩयङ्झरकयको ८० रयख ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत बएको छ । नगय ऩयङ्झरकयभय दतयय बएकय 
ब्मयऩयय ब्मफसयम ८०० वटय उद्योग करकययखयनय २५ वटय , ब्मयङ्क तथय ङ्जविीम सॊस्थय १४ वटय, वयर करव, 

१ सॊजयर नगयऩयङ्झरकय स्तङ्चयम, वडय स्तयभय करव तथय सॊजयरहरु यहेको तथय ९१ प्रङ्झतित सयऺय यहेको ऩयईमो 
। 

प्रयम सफै घयहरुभय भोफयईर पोन यहेको छ, सवययी सयधनको रुऩभय घय घयभय सयईकर वय भोटय सयईकर छन ्

। कृङ्जष कभयको रयङ्झग टोर टोरभय ययकटय, थे्यसय, हययबेिय, ङ्जटरय हरु छन ्तथय सभङ्टदयमरयई आवश्मक ऩयेभय 
बयडयभय उऩरब्ध हङ्टनेछ । कृङ्जष, ऩिङ्ट तथय स्वयस्थ्म जस्तय सेवय प्रदयमकहरु जनिङ्ञकिको अबयवभय खयसै 

गयॉउटोरभय गएय सेवय प्रबयहगने गयेकय छैनन ्तय आफश्मक ऩयेभय भयङ्झनसहरु सेवय प्रदयमक सम्भ ऩङ्टगेय सेवय 
ङ्झरने गयेकय छन ्।  

मस नगय ऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ६० प्रङ्झतित जङ्झभन खेती मोगम बएको य धेयै जनसॊखमय कृषीभय ङ्झनबयय यहेको ऩयईमो  
ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकयभयभय अनेकौ सेवय प्रदयमक सॊस्थयहरुरे ङ्ञिऺय, स्वयस्थ्म, कृङ्जष, खयनऩेयनी, सङ्टयऺय, सञ्चयय 
सहकययी फैंक जस्तय ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभय सभङ्टदयमरयई सेवय ङ्छदइयहेको छन केही गैय सयकययी सॊस्थयहरुरे ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन, चेङ्झरफेटी फेचङ्झफखन, भयतङृ्ञििङ्ट सङ्टयऺय जस्तय ङ्झफषमभय कयमयक्रभ सा्याॊचयरन गङ्चयहेकय छन ्। ङ्जवङ्झबङ्ङ 

ङ्जवऩदको सयभनय गनयकय रयगी मस नगयऩयङ्झरकयभय केही भयत्रयभय स्थयङ्झनम स्रोत सयधनहरु उऩरब्ध बए ऩङ्झन 

श्रोतको उच्चतभ प्रमोग गनय सकने ऺभतयको अबयव देङ्ञखएको छ । ङ्जवगतको फषयहरुको अनङ्टबवको आधययभय मो 
नगयऩयङ्झरकयरे ङ्जवऩदको सयभनय गनयकय रयगी मस फषय सम्बयव्म सयभङ्टदयम तथय ऩङ्टयै वडयहरुभय सतयकतय देखयएको 
देङ्ञखधछ सोही अनङ्टरुऩमस नगयऩयङ्झरकयरे ङ्जवऩद जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन गनयकय रयगी सङ्झभङ्झत य उऩसङ्झभतीहरु तथय 
कयमयदरहरुहरु गठन गङ्चयसकेको छ बन ेस्थयङ्झनम ङ्झफऩद ब्मवस्थयऩन कोष सभेत खडय गङ्चय सॊचयरनभय ल्मयईएको 
छ  

२.५ जोङ्ञखभ ऩङ्जहचयन तथय ङ्जवश्लषेण्   
मस नगयऩयङ्झरकयको सङ्कटयसङ्ङतय य ऺभतयफीच देङ्ञखएको दूयीरयई ङ्झफश्लषेण गदयय सडक तथय मयतयमयतको अवस्थय 
भध्मभ खयरको देङ्ञखधछ, फषयको अरु सभम खयसै मयतयमयतको सभस्मय नऩये ऩङ्झन फषययको सभमभय ग्रयभीण ङ्झबङ्झत्र 

सडकहरु बत्कन,े डङ्टब्ने तथय ङ्जहरयम्भे हङ्टन ेगयेकोरे मयतयमयतभय सभस्मय आउन ेगयेको सयथै ङ्झफऩदको सभमभय 
उॉचो ऺेत्रभय जयनरयई कङ्छठन हङ्टने गयेको ऩयईधछ । देिकै ऩङ्टफय ऩङ्ञिभ ययजभयगय ऺेत्रभय मो नगय ऩयङ्झरकय बएकयरे 

सडक दङ्टघयनयको जोङ्ञखभ त छदैछ त्मभय ऩङ्झन वडय नॊ ९ ययजभयगय अधतयगतको धयनखोरय ऺेत्रभय ऩने हङ्टॊदय फयङ्जढ य 
ऩङ्जहयोको उच्च जोङ्ञखभभय छ जसकय कययण  सड्क दङ्टघयटनयकय घटनयहरु हङ्टन े गयेको ऩयईमो । सभङ्टदयम 

छरपरकय क्रभभय आएकय अधम जोङ्ञखभ तथय त्मसको ङ्झफश्लषेण तर तयङ्झरकयभय उल्रेख गङ्चयएको छ । 
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प्रकोऩ बोङ्झगयहेकय सभस्मयहरु सॊकटयसङ्ङतय ऺभतय 
सॊकटयसङ्ङतय य ऺभतय 

ङ्झफचको दङ्टयी 

खडे
यी 

 फयरीनयरी सङ्टकनङ्ट तथय 
उत्ऩयदनभय ह्रयस हङ्टने जसकय 
कययण आम्दयनीभय कभी तथय 
खयद्ययङ्ङको अबयव । 

 खयनेऩयनीको अबयव  

 जरवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रन खेङ्झत 

प्रयणयरीको फययेभय जयनकययी 
नहङ्टन । 

 भहयभययीको अवस्थय ङ्झसजयनय हङ्टने 

। 

 ङ्झसॊचयईको रयङ्झग 

रगयनी गनय 
आङ्झथयक अवस्थय 
कभजोय  

 आधङ्टङ्झनक खेङ्झत 

प्रणयरीकय फयये 
जयनकययी तथय 
ङ्झसऩ नहङ्टनङ्ट । 

 बङ्टङ्झभगत जरश्रोत 

बएको । 

 केही भयत्रयभय 
बएऩङ्झन कृषकरे 

आफ्नै श्रोतफयट 

फोङ्चयङ्ग तथय अधम 

ङ्झसॊचयईको 
ब्मवस्थय गयेको । 

 बङ्टङ्झभगत जरश्रोतरयई 

प्रमोगभय ल्मयउने 

िङ्टरुवयत बएऩङ्झन 

ब्मवस्थयऩनभय ध्मयन 

ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखधछ । 

 ब्मङ्ञक्तगत स्तयभय बधदय 
सयभङ्टङ्जह स्तयभय ङ्झभरेय 
ङ्झसॊचयईकय कयमयहरु 

सॊचयरन गनङ्टऩने । 

 जरफयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रन 

खेङ्झत प्रणयरीकय फययेभय 
कभ ऻयन तथय ङ्झसऩ 

बएको । 

 सयकययी स्तयफयट ऺङ्झत 

ऩियत कङ्जहरेकयॉही 
ययहत फयऩत केही 
फयरीकय ङ्झफउ ङ्छदने 

गयेको बएऩङ्झन 

ङ्छदघयकयरीन सभस्मय 
सभयधयनको रयङ्झग ऩहर 

नबएको । 

ङ्ञि
तर

हय
 

 अङ्ङवयरी ऺङ्झत हङ्टनङ्ट 
 ऩिङ्ट चौऩयम तथय भयङ्झनसहरु 

ङ्ञचसोरेभनङ्टय 
 वदृ्धवदृ्धय य वयरवयङ्झरकयहरुभय 

ङ्झनभोङ्झनम, रुघयखोकी जस्तय 
योगकय असय देखय ऩनङ्टय 

 गङ्चयवी  
 जनचेतनयको कङ्झभ 

 कयठ दयउयय 
अबयवकयकययण 

आगोको व्मवस्थय 
नहङ्टनङ्ट 

 ङ्ञितरहयको 
वययेभय भङ्जहरय 
स्वयस्थ्म स्वमभ 

सेङ्जवकयवयट सय 
सल्रयहय ङ्छदनङ्ट 

 सयभङ्टदयङ्जमक वन अथवय 
नसययी वनयउने 

 धमयनो कऩडय रगयउन 

प्रोत्सयङ्जहत गने 

 जनचेतनयको कङ्झभ 
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आ
गर

यग
ी 

 घय ङ्झबत्र यहेकय अङ्ङ तथय रिय 
कऩडय जरेय नि 

 खयधयङ्ङको अबयव, आङ्झथयक 

अवस्थय कभजोय हङ्टदै जयनङ्ट  
 दैङ्झनक ङ्जक्रमयकरयऩभय 

अवयोधहङ्टनङ्ट,चौऩयमयहरुको ऺङ्झत 

हङ्टनङ्ट 

 बयधछय गोठ तथय 
घय खयरे छयएको 

 आङ्झथयक अवस्थय 
कभजोय हङ्टदै 

गएको 
 जनचेतनयको कभी 

 घय तथय बयधसयको 
छयनय ङ्झरऩऩोत 

गयेको 
 आगरयङ्झग 

सम्फङ्ञधध 

सधदेिभङ्टरक 

येङ्झडमो कयमयक्रभ 

 गङ्चयफी,  अऻयनतय य 
अङ्ञिऺय 

 दभकरको व्मवस्थय 
नहङ्टनङ्ट 

 डयग्रीको व्मवस्थय नहङ्टनङ्ट 

फय
ढी

 

 ढर ङ्झनकयसको अबयव 

 सभङ्टदयम ङ्जवस्थयङ्जऩत हङ्टनङ्ट 
 वषेङ्झन जङ्झभन डङ्टफयनी तथय 

ऩटयनी हङ्टनङ्ट 
 घयभय ऩयनी ऩसेय घयभय बएकय 

अङ्ङ ङ्झबज्नङ्ट तथय बयॉडयकङ्ट डी 
फगयउनङ्ट 

 वषययत्भय आवत जयवत गनय 
सभस्मय तथय फयढी आउॉदय 
आवतजयवत गने सभस्मय बई 

ङ्जवद्ययथॉहरु ऩङ्झन ङ्जवद्ययरम जयन 

नऩयउनङ्ट 

 कटयनी जस्तय 
सभस्मयरयई योकन 

सभङ्टदयम ङ्जवङ्झबङ्ङ 

सॊघ सॊस्थयको बय 
ऩने आपै प्रमयसभय 
नजङ्टट्नङ्ट अकययाे 

तपय  सभङ्टदयमको 
कभजोय आङ्झथयक 

अवस्थय 
  ङ्जवऩद 

व्मवस्थयऩन 

सम्फङ्ञधध ऻयन तथय 
सभयग्रीहरुरयई 

व्मवहयङ्चयक रुऩभय 
प्रमोगभय नल्मयउनङ्ट 
य फेवयस्तय गनङ्टय य 
सभम भै सचेत 

नहङ्टनङ्ट 
 नङ्छदभय ऩङ्टरको 

नहङ्टनङ्ट, 
  सङ्टयङ्ञऺत बवनको 

अबयव 

 स्थयङ्झनम श्रभ तथय 
जनिङ्ञक्त 

  ङ्जवङ्झबङ्ङ 

सॊघसस्थयहरु 

कयमययत जसरे 

ङ्झफङ्झबङ्ङ सभमभय 
ङ्झफङ्झफध सहमोग गनय 
सकने । 

 ङ्जवऩद् व्मफस्थयऩन 

सम्फङ्ञधध सङ्झभङ्झत 

तथय कोषको 
ब्मवस्थय 

 प्रयकृङ्झतक ऩयनीको 
श्रोत तथय फोङ्चयङ्ग 

तथय नहय कङ्ट रो । 

 ऩौङ्झडफयजहरु तथय 
केही उद्धयय सयभयग्री 
सभेत यहेको  

 सङ्टयङ्ञऺत वयटो 
 वयढी ऩयनी 

ङ्झनकयसको रयङ्झग 

ऩङ्टर,कल्र्बट य 
हू्यभऩयईऩ  

 फचत सभङ्टह तथय 
स्थयङ्झनम सहकययी 
तथय फैंकहरु यहेको 

 जनचेतनयको अबयव 

 ङ्झनमभ ङ्झनभययण तथय 
कययफययहीको अबयव 

 सभङ्टदयमभय 
आमआजयनकय 
कयमयक्रभ नहङ्टनङ्ट  

 भयटो अनङ्टसययको खेती 
गनय जोड नङ्छदइनङ्ट  

 तठफधधन ङ्झनभयणयकय 
रयङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ 

सॊस्थयहरुसॉगको ऩहॉाङ्टच 

य सभधवमको अबयव 

 ङ्जवऩद सम्फङ्ञधध गङ्छठत 

कयमयदर तथय 
सङ्झभङ्झतहरु सङ्जक्रम 

नबएको 
 ऩङ्टर फनयउन आङ्झथयक 

स्रोतको अबयव 

 कयभ गने 

जनिङ्ञक्तहरुको अबयव 

अथययत ्ऩङ्टरुषहरु कयभ 

गनय बययत जयने गयेको 
य भङ्जहरय, फयरफयङ्झरकय 
तथय वदृ्धयवदृ्धहरु भयत्र 

घयभय यहने 
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भह
यभ
ययी

 

 स्वयस्थ्मभय प्रङ्झतकङ्ट र प्रबयव ऩनङ्टय 
िययीङ्चयक कभजोयी हङ्टदैजयनङ्ट 

 दैङ्झनक जीवनमयऩन गनय गयह्रो 
हङ्टनङ्ट 

 रयभखङ्टटे्टरे टोकदय 
इधसेफ्रयइङ्जटस तथय भरेङ्चयमय 
जस्तय योगहरु रयगने 

 भयनवीम भतृ्मङ्ट हङ्टने 

 अऩयॊगतय हङ्टने, 

टयउको दङ्टख्ने आॉखय 
ऩयकनङ्ट तथय छयरय 
सम्फङ्ञधध योगहरु 

देखय ऩनङ्टय 
 आङ्झथयक अवस्थय 

कभजोय 
 सभम भै स्वयस्थ्म 

सॊस्थयभय नजयनङ्ट 

 उऩस्वयस्थ्म चौकी 
 प्रत्मेक सभङ्टदयमभय 

भङ्जहरय स्वयस्थ्म 

स्वमॊभ ्सेङ्जवकय 
 जनचेतनय 

कयमयक्रभ प्रत्मेक 

वडयभय 
 घयवङ्चयऩङ्चय 

सयसपयई 

 जनचेतनयको कभी, 
 उच्च नल्कयको अबयव  

 ऩयनी िङ्टद्ध गने 

प्रङ्जक्रमयको फययेभय 
जयनकययी नहङ्टनङ्ट 

 सफै घयधङ्टयीभय चऩॉ 
नहङ्टनङ्ट तथय चऩॉ बएको 
घयधङ्टयीभय ऩङ्झन सफैरे 

चऩॉ प्रमोग नगनङ्टय को 
प्रमोग नहङ्टनङ्ट अथययत 

खङ्टरय ङ्छदसय ङ्जऩसयफ गने 

गयेको 

जन
यव
यआ

ॊतक
 

    

 रयभखङ्टटे्ट तथय अधम ङ्जकययको 
टोकयईफयट अधम जङ्जटर य 
सरुवय योग पैङ्झरने । 

 उऩचययभय रयङ्झग आङ्झथयक ऺङ्झत 

 भयनङ्झसक तनयफ 

 ङ्जकययको खेङ्झतफयरी सभेत 

नोकसयनी 

 फस्ती फङ्चयऩयी ऩयने 

जम्ने खयल्डोहरु 

तथय घोर 

 सयसपयईको कभी 
 खेङ्झतऩयतीको 

उत्ऩयदनभय 
प्रयङ्झफङ्झबक रुऩभय 
कभी 

 ड्डफयरी चक्र तथय 
खेङ्झत प्रणयरी 
फैऻयङ्झनक ढॊगफयट 

नअऩनयउने । 

 ऩङ्टययनो तथय 
गङ्टणस्तय ययम्रो 
नबएकय ङ्झफउ 

प्रमोग गने । 

 सकेसम्भ धङ्टवयॉ 
रगयएय फस्ने 

गयेको  
 स्थयङ्झनम स्तयभय 

उरऩब्ध प्रङ्झफङ्झध 

तथय ऻयनको 
उच्चतभ प्रमोग 

गने गयेको । 

 ढर ङ्झनकयसको ययम्रो 
प्रफधध नबएको  । 

 ऩयङ्झन जम्ने खयडरहरु 

जतयततै हङ्टनङ्ट । 

 सयसपयईभय 
जनचेतनयको कभी । 

 झङ्टरको नरगयई सङ्टते्न 

फयनी । 

 खेङ्झतफयरीको रयङ्झग 

प्रयङ्झफङ्झधक सल्रयह कभ 

ऩङ्टगेको तथय सल्रयह 

ङ्झरने ऩङ्चयऩयटी ऩङ्झन ङ्झनकै 

कभ बएको । 
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 ियङ्चययीक अऩयङ्गतय तथय 
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 भयनङ्झसक तनयफ 

 ट्रयङ्जपक 
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सभङ्टदयम तथय 
चयरकहरुकय सभेत 

कभ बएको । 

 सयॉगङ्टयो य ङ्झफग्रीएको 
सडक 

 ऩयकीङको उङ्ञचत 

ब्मवस्थयऩन नबएको 
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 खेङ्झतफयरी तथय 
अधम बौङ्झतक 

सॊयचनय य सम्ऩङ्ञि 

   फयरी तथय सम्ऩङ्ञि 

ङ्झफभयकय फययेभय कभ 

चयसो तथय जयनकययी 

ह ङ्टय
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तय
स 

 घय तथय अधम बौङ्झतक 

सॊयचनयभय ऺङ्झत 

 भयङ्झनस घयईते हङ्टनङ्ट 
 अङ्झथयक बययभय वङृ्जद्ध 

 धन, जन, ऩिङ्ट ऺङ्झत 

 घय नङ्ञजकै सङ्टकेको 
रुख वय कभजोय 
हङ्टनङ्ट 

 घय वनयउदय छयनय 
ययम्रो सॉग नछयउनङ्ट 

 ङ्जवधङ्टतकय ऩोरहरु 

घय नङ्ञजक हङ्टनङ्ट  

 केङ्जह घयहरु ऩङ्छि 

बएको  
 घयकय छयनयहरु 

वङ्झरमो तङ्चयकयरे 

वनेको 

 घयवयीऩयी कभजोय 
तथय ठङ्टरय रुखहरु 

बएको  
 घयको छयनय 

ककय टऩयतय य घयसरे 

छयएको  
 ङ्जवधङ्टतकय रयईन हरु 

व्मवङ्ञस्थ तयीकयरे 

जडयन नबएको 

बङ्ट क
म्ऩ

 

 बौङ्झतक सॊयचनयहरु ध्वयस्त हङ्टनङ्ट 
 जनधनको ऺङ्झत हङ्टनङ्ट 
 भयनङ्झसक तनयफ 

 कभजोय बौङ्झतक 

सॊयचनय  
 बौगोङ्झरक 

अवङ्ञस्थङ्झत 

 खङ्टल्रय भैदयनहरु 

प्रिस्त हङ्टनङ्ट । 

 ठङ्टरय ठङ्टरय बौङ्झतक 

सॊयचनयहरु नहङ्टनङ्ट 

 सङ्टयङ्ञऺत स्थयन ऩङ्जहचयन 

नगङ्चयएको । 

 बवन ङ्झनभययण आचयय 
सॊङ्जहतय रयई प्रबयवकययी 
कयमययधवमन गने 

नगयेको  
 बङ्टकम्ऩ सम्फङ्ञधध 

जनचेतनयको कभी   
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२.६ वडयहरूको सङ्कटयसङ्ङतय तह 

सङ्कटयसङ्ङतय स्तयीकयण् ङ्जवगतको ३० वषयको सभम येखयफयट आएको सूचनयको आधययभय ऺङ्झत ङ्जवश्लषेण गयी 
त्मफयट प्रयप्त अङ्कबययरयई जोडेय सभङ्टदयम य वडयको उच्च, भध्मभ य धमून गयी तीन वगयभय ङ्झनम्नअनङ्टसयय 
सङ्कटयसङ्ङतय स्तयीकयण गङ्चयएको छ् 
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११ २ २ २ ३ १ १ २ ३ ३ २ २ २ २ २ २९ भ 

 

भयङ्झथको स्तङ्चयकयणको नङ्झतजय अनङ्टसयय ङ्जवगत ३० वषयको ङ्जवऩदको ऐङ्झतहयङ्झसक घटनयक्रभ कोङ्झबड १९ सङ्जहत, 

ङ्झतङ्झनहरुरे ऩङ्टयमयएको ऺती, सम्बयङ्जवत ऺती, बोगयई तथय ङ्झसकयईहरुरयई भध्मेनजय गदै गङ्चयएको ङ्जवष्रेिणभय सवै 

बधदय वङ्जढ अॊक प्रयप्त गने वयडय नॊ. हरु ३, ५ य ६ ऩयेको छ बङ्ङङ्टको अथय ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय बयीभय वयडय नॊ. ३, 

५ य ६ ङ्जवऩद जोङ्ञखभको ङ्जहसयवरे क्रभस ऩङ्जहरो, दोस्रो य तेस्रो सॊकटयसङ्ङ स्थयनभय यहेको छ । 

खण्ड ३ स्थयनीम ङ्जवऩद्  तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर गङ्झतङ्झफङ्झधहरु 

सभङ्टदयमको सॊकटयसङ्ङतय तथय ऺभतय ङ्जवश्लषेणवयट आएकय सङ्टचनयहरुको आधययभय बयवी ङ्छदनभय हङ्टनसकने  ङ्जवऩदको 
सही ङ्जवश्लषेण गयी त्मसको ऺङ्झत धमङ्टङ्झनकयणको प्रमयस स्वरुऩ ङ्जवस्ततृ कयमय मोजनय ङ्झनभययण गङ्चयएको छ मस 

प्रकययको कयमय मोजनयरे ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन कयमयभय मस नगयऩयङ्झरकय तथय अधम सॊघ सॊस्थयहरुको स्रोतसयधनको 
उच्चतभ प्रमोग हङ्टने अऩेऺय ययखीएको छ । भङ्टरब ङ्टत रूऩभय भयनव सॊसयधन तथय सॊस्थयगत ङ्झफकयस, बौङ्झतक ऩङ्टवययधयय, 

प्रयकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण, ङ्ञजङ्झफकोऩयजयन सङ्टधयय, ङ्झनङ्झतगत ऺेत्रभय गनङ्टयऩने कयमयहरु, ङ्झफऩद जोङ्ञखभ ब्मवस्थयऩन तथय 
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अनङ्टकङ्ट रन गने जस्तय प्रभङ्टख ङ्जक्रमयकरयऩरयई ङ्जवकयसकय मोजनयसॊग भङ्टरप्रवयहीकयण गङ्चयने छ बङ्ङे आधययभय 
स्थयङ्झनम सभस्मय सभयधयन गने कृमयकरयऩरयई प्रयथभीकतयभय ययङ्ञख व्मवस्थयऩनको मोजनय ङ्झनधयययण गङ्चयएकोछ । 

३.१ ङ्झफऩद् जोङ्ञखभ धमङ्टनीकयण तथय ऩङ्टवयतमययी, योकथयभ, अल्ऩीकयण य अनङ्टकूरनकय  मोजनयहरु 

ङ्झफऩद्को सॊङ्कटयसङ्ङतय, ऺभतय य जोङ्ञखभ ङ्झफश्लषेणफयट प्रयप्त ऩङ्चयणभ फभोङ्ञजभ अत्मयङ्झधक जोङ्ञखभ यहेकय ऺेत्रभय 
जोङ्ञखभ धमङ्टङ्झनकयणकय रयङ्झग गनङ्टयऩने ङ्जक्रमयकरयऩरयई ङ्झनम्न अनङ्टसयय  ङ्झफबयजन गङ्चय ङ्झनधयययण गङ्चयएको छ । 

३.१.१  ङ्झनतीगत ब्मवस्थय तथय ङ्झनणयम  

नगयऩयङ्झरकयरे ङ्झफऩद् जोङ्ञखभ ब्मवस्थयऩनकय कयमयरयई प्रबयवकययी रूऩभय कयमययधवमन गनय ङ्ञजम्भेवययी सङ्जहत 

कयमयदरहरू ङ्झनभययण गङ्चयसकेको छ  आविमक ऩयेभय कयमयदरहरु थऩघट गनय सङ्जकने छ । त्मसैगयी प्रचङ्झरत 

नेऩयरको कयनङ्टनफभोङ्ञजभ आवश्मक नीङ्झतगत ङ्झनणयम सभेत गयी स्थयङ्झनम ङ्झफऩद ब्मवस्थयन कोष खडयगङ्चय 
कयमययधवमनभय ल्मयईसकेको छ । आवश्मकतय अनङ्टसयय अधम ङ्झनङ्झतगत ङ्झनणयम तथय कयमयहरू ङ्झनधयययण गयी 
कयमययधवमनभय ल्मयईन ेछ । कयमयदरकय ङ्झफस्ततृ ङ्झफवयण रयङ्झग अनङ्टसङ्टङ्ञचभय हेनङ्टयहोरय । 

३.१.२ जनचेतनय तथय ऺभतय अङ्झबवङृ्जद्ध 

नगयऩयङ्झरकयभय गङ्चयएको सॊकटयसङ्ङतय तथय ऺभतय ङ्झफश्लषेणरे सभङ्टदयम स्तयभय ङ्झफऩद् ब्वस्थयऩन तथय 
उत्थयनङ्ञिरतयभय खयसै जनचेतनय नबएको ऩयईमो त्मसैरे नगयऩयङ्झरकयरे आफ्नो ऺेत्रभय ङ्जवऩद् प्रङ्झत यहेको अऻयनतय 
हटयएय जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩनभय सभङ्टदयमको सजगतय अङ्झबवङृ्जद्ध गनय ङ्झनम्न अनङ्टसययको जनचेतनय य ऺभतय अङ्झबवङृ्जद्धकय 
कयमयरयई कयमययधवमन गने गङ्चय मोजनयभय सभयफेि गङ्चयएको छ । 

प्रयथङ्झभकतय 
क्र भ 

 

प्रभङ्टख 

सभस्मय 
तथय 

जोङ्ञखभ 

 

व्मवस्थयऩनकय 
ङ्जक्रमयकरयऩ 

 

भङ्टखम 

ङ्ञजम्भेवययी 

 

कैङ्जपम
त 

स्रोतको 
व्मवस्थय 

सभम अवङ्झध 

! ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩ
न 

सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय
को कङ्झभ 

ङ्ञऺभतय अङ्झबफङृ्जद्धकय 
कयमयक्रभहरु जस्तै 

तयरीभ, भ्रभण, 

गोङ्जष्ठ, 

घयदैरोकयमयक्रभ, 

सडक नयटक, 

सयॉस्कृङ्झतक 

कयमयक्रभ, 

ङ्जवद्ययरमकय 
ङ्ञिऺकहरुरयई 

ङ्झफऩद् सम्फङ्ञधध 

तयरीभ, 

ङ्झफद्ययरमहरुभय 
हयङ्ञजयी जवयप 

स्थयनीम 

ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झतहरु 

तथय 
ययजनैङ्झतक 

दर, 

ङ्झफद्ययरम 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, 

नगयऩयङ्झर
कय, 

येडक्रस, 

नगयऩयङ्झरकयभय 
कयमययत गैससहरु, 

स्थयङ्झनम येङ्झडमो ङ्जटङ्झब, 

ऩङ्झत्रकय सॊचयरक तथय 
ऩत्रकययहरु 

२०७८ 

चैत्र 

भसयधत 

सम्भ 
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प्रङ्झतमोङ्झगतय य कऺय 
कोठय छरपर, 

स्थयङ्झनम एप.एभ 

येङ्झडमो, ऩङ्झत्रकय तथय 
टेङ्झरङ्झबजनफयट 

प्रत्मेक ङ्झफऩद्को 
सम्बयङ्जवत 

सभमबधदय अङ्ञघ 

देङ्ञख जनचेतनयकय 
रयङ्झग सधदेिहरु 

प्रसययण गने । 

 सभङ्टदयमकय 
भयङ्झनसहरु
रयई ऩङ्टवय 
सङ्टचनय 
प्रणयरी 
सम्फङ्ञधध 

ऻयन 

नबएको 
तथय थयहय 
नबएको 

गयॉउ फस्तीकय 
सभङ्टदयमभय ऩङ्टवय 
सङ्टचनय प्रणयरीको 
ङ्जवकयस गने । 

स्थयनीम 

ङ्झफऩद् तथय 
जरवयमङ्टउ
त्थयनङ्ञिर  

सङ्झभङ्झतहरु, 

ऩङ्टवय सङ्टचनय 
कयमयदर 

 जर तथय भौसभ 

ङ्जवऻयन ङ्जवबयग,ङ्ञजल्रय 
आऩत कयङ्झरन 

सॊचयरन केधि 

 

 जर तथय 
भौसभ 

ङ्जवऻयन 

ङ्जवबयग,ङ्ञज
ल्रय 
आऩत 

कयङ्झरन 

सॊचयरन 

केधि 

खोज तथय उद्धयय 
सम्फङ्ञधध प्रङ्ञिऺण 

तथय सयभयग्री 
सहमोग 

खोज तथय 
उद्धयय 
सम्फङ्ञधध 

प्रङ्ञिऺण 

तथय 
सयभयग्री 
सहमोग 

   

 सभङ्टदयमभय 
सयसपयई  

सम्फङ्ञधध 

गयॉउ फस्ती 
सभङ्टदयमभय गई 

जनचेतनय 

स्थयनीम 

ङ्झफऩद् तथय 
जरवयमङ्टउ
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जनचेतनय  
नहङ्टनङ्ट. 

अङ्झबफङृ्जद्धको रयगी 
सडक नयटक 

गनङ्टयकय सयथै ङ्जवऩद 

ब्मफस्थयऩनकय ऻयन 

ङ्झसऩ ऺभतय ङ्जवकयस 

तयङ्झरभको 
आमोजनय गने , 

त्थयनङ्ञिर  

सङ्झभङ्झतहरु, 

सयसपयई 

कयमयदर 

तथय 
फयतयवयण 

सङ्झभङ्झत 

 ऩयनीिङ्टङ्जद्ध
कयण गने 

ऻयन तथय 
ब्मफहयय 
नबएको 

उच्च नल्कय ङ्झनभययण 

गने, ऩयनीिङ्टङ्जद्धकयण 

गने उमयएहरुको 
फययेभय तयङ्झरभ ङ्छदन े

। 

  खयनेऩयनी तथय 
सयसपयई कयमययरम 

स्वयस्थ्म चौकी, 
भङ्जहरय स्वयस्थ्म 

स्वमॊसेङ्जवकय 

 

 ट्रयङ्जपक 

जनचेतनय
भय कभी 

सड्कको ङ्झफङ्झबङ्ङ 

ठयॉउहरुभय ट्रयङ्जपक 

जनचेतनय सम्फङ्ञधध 

ङ्झडस्प्रे फोडयहरु 

ययख्न े। 

 नगयऩयङ्झर
कय 

ट्रयङ्जपक कयमययरम 
 

 जरवयमङ्ट 
ऩङ्चयवतयन य 
अनङ्टकङ्ट रन 

सम्फङ्ञधध 

ऻयनको 
कभी 

ङ्जकसयनहरुरयई 

उङ्ङत खेङ्झत प्रणयरी 
तथय जरवयमङ्ट 
अनङ्टकङ्ट रङ्झनम खेङ्झत 

प्रणयरीको फययेभय 
तयरीभ ङ्छदने । 

नगयऩयङ्झर
कय,कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

ियखय 

नगयऩयङ्झर
कय,कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

ियखय 

कृङ्जष भधत्रयरम तथय 
ङ्झफङ्झबङ्ङ गैय सयकययी 
सॊस्थय 

 

 

३.१.३ जोङ्ञखभ धमूनीकयण्  
नगयऩयङ्झरकयङ्झबत्र यहेकय ङ्जवऩद्जधम सङ्कटयसङ्ङतय तथय जोङ्ञखभ कभ गनय गनङ्टय ऩने कयमयरहरुरयईजोङ्ञखभ 

धमङ्टङ्झनकयणको मोजनय अन्र्तगत मसयी प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

प्रयथङ्झभ
कतय 
क्रभ 

 

प्रभङ्टख सभस्मय 
तथय जोङ्ञखभ 

 

व्मवस्थयऩनकय 
ङ्जक्रमयकरयऩ 

 

भङ्टखम ङ्ञजम्भेवययी 
 

 स्रोतको व्मवस्थय 
सभम 

अवङ्झध 

ज
म्भय 
फजेट 

आधतङ्चयक फयह्य 

 वयङ्जढ ङ्जवऩदको 
वेरय वयस 

स्थयनको 

वयडय य ङ्जवङ्झबङ्ङ 

सस्थयहरुको 
ऩहरभय   
सङ्टयङ्ञऺत 

नगयऩयङ्झरकय 

 

नगयऩयङ्झर
कय 

नगयऩयङ्झरकय 
२०७९ 

सयर 

ङ्झबत्र 
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कङ्छठनयइ आवयस ङ्झनभययण 

गने  । 

 खेत कटयनी य 
ऩटयनी 

नदी ङ्जकनययभय 
फृऺ ययोऩण गने 

। जैङ्जवक 

तटफधधन 

ङ्झनभययण गने 

नगयऩयङ्झरकय, सभङ्टदयम 

स्थयङ्झनम ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 

व्मवस्थयऩन सङ्झभती 

 

नगयऩयङ्झर
कय 

जर उत्ऩङ्ङ 

प्रकोऩ तथय 
ङ्झडङ्झबजन 

कयमयरम,बू 
सॊयऺण 

२०७९ 

सयर 

ङ्झबत्र 

 वयतयवयण 

प्रदङ्टषण ,झयडय
ऩखयरय, हैजय 

िौचयरम 

ङ्झनभययण 

तथय प्रमोग 

गनय 
उत्प्रेङ्चयत 

गने । 

व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत य 
सभङ्टदयम 

 

नगयऩयङ्झर
कय 

स्वयस्थ्म चौकी 
तथय खयनेऩयनी 
तथय सयसपयई 

कयमययरम 

 

 जरफयमङ्ट 
ऩङ्चयवतयनको 
असय 

नङ्छद तङ्जटम 

तथय फयटो 
ङ्जकनयय ऺेत्रभय 
वृऺ ययोऩण 

व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत य 
सभङ्टदयम 

 

नगयऩयङ्झर
कय 

ङ्ञजल्रय वन 

कयमययरम, 

ङ्ञजल्रय बङ्ट 
सॊयऺण 

कयमययरम 

 

 डङ्टवयनकय 
कययण घयभय 
ऩयङ्झन ऩस्ने 

सभस्मय 

उच्च ठयॉउभय 
घयहरु फनयउन 

प्रोिसयङ्जहत 

गने, सके सम्भ 

डङ्टफयन ऺेत्रभय 
ङ्झनभयणय कयमय 
गदयय जग 

उठयएय ङ्झनभयणय 
गने तथय सोही 
अनङ्टरुऩ नमयॉ 
सॊयचनय तमयय 
गने ङ्झनङ्झत 

फनयउने । 

ऩयनी 
ङ्झनकयसकय 
रयङ्झग ढरको 
ब्मफस्थय गने 

। ]{ 

सभङ्टदयम 

 

नगयऩयङ्झर
कय 

 
 

 सडक 

दङ्टघयटनयको 
कययण भयङ्झनस 

फयटो 
पययङ्जकरो 
तथय उचो 

नगयऩयङ्झरकय 
 

नगयऩयङ्झर
कय 

प्रदेि बौङ्झतक 

ङ्झफकयस 
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तथय ऩिङ्ट 
चौऩयमयको 
भतृ्मङ्ट तथय 
घयईते । 

सम्ऩङ्ञिको 
ऺङ्झत 

फनयउने । 

ऩयकीङको 
उङ्ञचत 

ब्मवस्थय 
ङ्झभरयउने 

। 

भधत्रयरम 

 खडेयीको 
कययण फयरी 
नयरी नयस 

हङ्टने 

सङ्टखखय 
सहने 

खयरकय 
फयरी तथय 
जयतको 
प्रमोग गने 

। 

ङ्झसॊचयईको 
फैकङ्ञल्ऩक 

उमयएहरु
को खोजी 
गङ्चय 
ङ्झसॊचयईको 
प्रफधध 

ङ्झभरयउने 

। 

नगयऩयङ्झरकय कृङ्जष 

ङ्झफकयस ियखय 

 

नगयऩयङ्झर
कय कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

ियखय 

प्रदेि कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

भधत्रयरम, 

 

 जनयवय को 
आक्रभण फयट 

फयरीनयरी 
ऺङ्झत 

योग 

अफयोधक 

जयतकय 
ङ्झफउ तथय 
ङ्झफरुवय 
योप्ने । 

फयरी चक्र 

ङ्झभरयएय 
खेङ्झत गने 

। 

खेतफययी 
सपय ययख्न े

। 

योगनयिक 

तथय 
ङ्जकटनयिक 

ङ्झफषयदीको 

नगयऩयङ्झरकय कृङ्जष 

ङ्झफकयस ियखय 

 

नगयऩयङ्झर
कय कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

ियखय 

प्रदेि कृङ्जष 

ङ्झफकयस 

भधत्रयरम, 
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सभङ्टङ्ञचत 

प्रमोग 

उङ्ञचत 

तङ्चयकयरे 

गने । 

 खयद्ययङ्ङ तथय 
यकभ जरुयत 

हङ्टने 

सभङ्टदयम 

तथय 
नगयऩयङ्झर
कय स्तयभय 
ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

कोष तथय 
खयद्ययङ्ङ 

बण्डययण 

गङ्चय ययख्न े

। ]   

सभङ्टदयम तथय 
नगयऩयङ्झरकय 

 

वडय 
कयमययरम 

तथय 
नगयऩयङ्झर

कय 

ङ्झफङ्झबङ्ङ 

गैयसयकययी 
सॊस्थय तथय 
ङ्झफङ्झबङ्ङ 

सयभयजीक 

श्रोत 

ऩङ्चयचयरनफयट 

 

 

३=१=४ आऩत्कयङ्झरन ऩूवयतमययी M 
नगयऩयङ्झरकयङ्झबत्र कङ्ट न ै ऩङ्झन ङ्जवऩद्को घटनय बएभय त्मसको सयभनय गनय आवश्मक ऩने ऩूवयतमययीकय 
ङ्जक्रमयकरयऩरयई तरको ढयॉचयभय उल्रेख गयी कयमययधवमन गनङ्टयऩछय । मसभय आऩत्कयरीन कोषको स्थयऩनय, 
खयद्य तथय गैयखयद्य सयभग्रीको फधदोफस्त, आऩत्कयरीन आश्रमस्थरको ऩङ्जहचयन तथय व्मवस्थय, प्रयथङ्झभक उऩचयय 
सभग्री, ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत य भयनवीम सहमोगकय ऺेत्रभय कयभ गने सॊस्थय तथय ङ्झनजी ऺेत्रसॉग 

सभधवम गने ङ्जवङ्झधजस्तय ङ्जक्रमयकरयऩ सभेत सभेट्नङ्ट ऩनेछ ।   
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प्रयथङ्झभकतय 
क्रभ 

 

ङ्जवऩद्को सम्बयङ्जवत 

अवस्थय 
 

व्मवस्थयऩनकय 
ङ्जक्रमयकरयऩ 

 

भङ्टखम 

ङ्ञजम्भेवययी 
 

स्रोतको व्मवस्थय सभम 

अवङ्झध आधतङ्चयक फयह्य 

१ 

फयढीको सभमभय 
भयङ्झनसको भतृ्मङ्ट तथय 
चोटऩटक रयगन 

सकने । 

ऩङ्टवय सङ्टचनय कयमयदर तथय 
ऩङ्टवय सङ्टचनय ङ्छदन चयङ्जहने 

सयभयग्रीहरु ठीक छ छैन 

जयॉच गङ्चय तमययी 
अवस्थयभय ययख्न े। खोज 

तथय उद्धयय तथय प्रयथभीक 

उऩचयय जयनेकय 
स्वमॊसेवक तथय त्मसको 
रयङ्झग चयङ्जहने अत्मयवश्मक 

सयभयग्रीहरु तमययी 
अवस्थयभय ययख्न े 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय दयत ृङ्झनकयम 

 

२ 

डङ्टफयनको कययण 

घयभय ऩयङ्झन ऩस्ने 

बएकोरे फषययको  
सभमभय ङ्झफस्थयङ्झत 

बई सडक तथय 
ङ्झफद्ययरमभय गई 

फस्नङ्टऩने 

आङ्झथयक अवस्थय कभजोय 
बएकय ऩङ्चयवययकय रयङ्झग 

फषययको सभमको रयङ्झग 

अगरो स्थयन छनौट गङ्चय 
सयभङ्टदयङ्जमक आश्रमस्थर 

ङ्झनभययण गङ्चय तमययी 
अवस्थयभय ययख्न,े 

सम्बयङ्झफवत जोङ्ञखभ 

ऺेत्रकय 
सयोकययवयरयहरुको 
सम्ऩकय  नॊ सॊकरन गङ्चय 
ययख्न ेतथय आऩतकयरङ्झन 

सभमभय सम्ऩकय  गने 

सॊस्थय वय ब्मङ्ञक्तहरु जस्तै 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत, प्रहयी, 
अस्ऩतयर, ङ्ञजल्रय प्रियसन 

कयमययरम, एम्फङ्टरेधस, खयद्य 

गोदयभ तथय ठङ्टरय 
सप्रयमसयहरुको सम्ऩकय  नॊ 
उऩरब्ध गययउने । 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 

दयत ृङ्झनकयम 

तथय िहयी 
ङ्झफकयस 

कयमययरम 

 

३ 

ङ्झफऩदको सभमभय 
गयॉउभय यहेकय 

फदृ्धङृद्धय, गबयवङ्झत, 

अऩयङ्ग, ङ्झफययभी तथय 
सङ्टत्केयीहरु अप्ठेयोभय 

मस्तय ङ्जकसीभकय ङ्झफिेष 
अवस्थयभय यहेकय ब्मङ्ञक्त 
तथय सभङ्टहको रयङ्झग 
आवश्मक उद्धयय तथय 
ययहतको रयङ्झग ऩङ्जहरे नै 
आवश्मक भयनङ्जवम 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 

येडक्रस, 
स्वयस्थ्म 
चौकी, 

भङ्जहरय तथय 
फयरफयरङ्जकय 
कयमययरम 
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ऩने । सहमोग तथय सयभयग्रीहरु 
तमययी अवस्थयभय ययख्ने 
। 

३ 

जनयफय आतङ्क तथय 
रयभयखङ्टटे्टको 

टोकयइफयट भरेङ्चयमय 
तथय इधसेफ्रयइङ्जटस 

जस्तय योगकय कययण 

सभङ्टदयमकय भयङ्झनस 

प्रत्मेक फषय ङ्झफययभी 
हङ्टने । 

झङ्टर ङ्जवतयण कयमयकय 
रयङ्झग झङ्टरहरु त्मययी 
अवस्थयभय ययख्न े। अङ्झत 

फढीनै असय छ बने 

ङ्झफषयदी  छनयको रयङ्झग 

ऩहर गने । 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 

येडक्रस, 

गैसस, 

स्वयस्थ्म 

चौकी, 
अस्ऩतयर 

 

४ 

ङ्जवऩदको सभमभय 
प्रङ्झतकयमयकय रयगी 
आवश्म सयभग्री य 

तयङ्झरभ प्रयप्त 

जनियङ्ञक्त, ययहतकय 
सयभयग्रीहरु सङ्जहतको 

आऩतकयरीन 

गोदयभ घय को 
प्रबयवकययी 
व्मवस्थयऩन 

ययहतको व्मवस्थय गङ्चय 

गोदयभ घयभय तमययी ययख्न े

गने 

ङ्झफऩद ब्मवस्थयऩन कोष 

तथय आऩतकयङ्झरन कोषभय 
थऩ यकभ जङ्टटयउने । 

सॊञ्चययकय सयभग्रीहरुको 
व्मवस्थय गने, स्टे्रचयहरु 

तथय प्रयथयङ्झभक उऩयचययकय 
सयभग्रीहरु थऩ तमययी 
अवस्थयभय ययख्न े। ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कयमयदरकय 
स्वमॊसेवकहरुरयई 

तमययीको अवयस्थयभय ययख्ने 
। अऩयङ्गतय बएकय 
व्मङ्ञक्तहरुको रयगी 
अवयश्मक सयभग्रीहरु 

उऩरब्ध गने 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 

येडक्रस, 

गैसस, 

ङ्ञजल्रय 
ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभती 

 

 

ङ्जवऩदको सभम 

मथयथय ऺङ्झतको 
ङ्जववयण ङ्झरनङ्ट नसकनङ्ट 

। 

ऩयङ्झरकयस्तङ्चयम स्तङ्चयम 

ऺङ्झत ङ्जववयण ङ्झरने सङ्झभङ्झत 

गठन 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 

येडक्रस, 

गैसस, 

ङ्ञजल्रय 
ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभती 

 

 

प्रयथभीक उऩचयय, 
खोज तथय उद्धययभय 

सभस्मय 

प्रयथभीक उऩचयय, खोज 

तथय उद्धयय ऩङ्टनयतयजगी 
तयरीभ ङ्छदन ] 

   

 

 

खोज तथय उद्धयय 
सयथै ययहतभय 

ङ्झफऩद् ऩङ्टवय 
सयोकययवयरयहरुको 

नगयऩयङ्झरकय नगयऩयङ्झरकय 
येडक्रस, 

गैसस, 
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ङ्जढरयसङ्टस्ती फैठक फङ्झस सम्बयङ्जवत 

ङ्झफऩद्कय रयङ्झग 

आऩतकयरीन सयभयग्री 
तथय ययहत के कङ्झत रयगन 

सकछ तथय उऩरब्ध को 
सॊग के कङ्झत भयत्रयभय छ 

बङ्ङे अनङ्टभयङ्झनत तथ्मयॊक 

ङ्झरने तथय सम्ऩकय  ठेगयनय 
य नम्फय सभेत 

अध्मयवङ्झधक गने । 

अनङ्टभयङ्झनत नऩङ्टगको रयङ्झग 

कहयॉ फयट कसयी प्रयप्त गनय 
सङ्जकधछ प्रकृमय ऩङ्टयय गङ्चय 
ययख्न े। 

ङ्ञजल्रय 
ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभती 

 

सडक दङ्टघयटनयभय 
प्रयथभीक उऩचयय 

नगङ्चय ऩठयउने, तथय 
उद्धययभय अफैऻयङ्झनक 

प्रकृमय अऩनयउने 

सम्बयङ्जवत दङ्टघयटनय ऺेत्रकय 
भयङ्झनसहरुरयई उद्धयय तथय 
प्रयथभीक उऩचययको 
तयङ्झरभ ङ्छदने,  

एम्फङ्टरेधसहरुरयई ठयॉउ 

ठयॉउभय तमययी अवस्थयभय 
ययख्न े। 

ट्रयङ्जपक 

कयमययरमको 
सभधवमभय 
नगयऩयङ्झरकय 

नगयऩयङ्झरकय 

मयतयमयत 

ब्मवस्थय 
ङ्झफबयग, 

मयतयमयत 

सङ्झभती वय 
कम्ऩङ्झन तथय 
ब्मवसयमी 

 

 

कोङ्झबड १९ को 
सॊक्रभण वढने य 

उऩचययभय सभस्मय 

कवययेधटयईन तथय 
आइसोरेसनको रयङ्झग 

स्थयनहरु ऩङ्जहचयन गने, 

अङ्ञकसजन ङ्झसङ्झरधडयहरु 

थऩ गने, आईसोरेसन 

सयभग्रीहरु बण्डययण गने, 

कोङ्झबड सम्वङ्ञधध जनचेतनय 
जगयउने 

स्थयनीम ङ्जवऩद 

व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय 

येडक्रस, 

स्वयस्थ्म 

ियखय तथय 
सॊस्थयहरु, 

ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ 

सॊस्थयहरु 

 

 

 

३=१=५ ङ्जवऩद्को सभमकय प्रङ्झतकयमयकय ङ्जक्रमयकरयऩहरू घटनय घटेको ङ्छदन देङ्ञख ३ भङ्जहनय सम्भ 

नगयऩयङ्झरकयङ्झबत्र कङ्ट न ै ऩङ्झन सभमभय ङ्जवऩद् ऩयेभय प्रबयङ्जवत तथय ऩीङ्झडतको उद्धयय य जीवनयऺय य सम्ऩङ्ञि 

सॊयऺणकय रयङ्झग आऩत्कयरीन सभमभय गनङ्टय ऩने ङ्जक्रमयकरयऩरयई तरको ढयॉचयभय उल्रेख गनङ्टय ऩनेछ । मसभय 
ङ्जविेषगयी ऩूवयसूचनय य चेतयवनी प्रवयह गने,  हययएकयको खोजी, ऩीङ्झडतको उद्धयय, सङ्टयऺय ङ्झनकयमभय खवय, 
आऩत्कयरीन फसोफयस य ययहत व्मवस्थयऩनकय रयङ्झग गनङ्टय ऩने कयमय उल्रेख गनङ्टय ऩनेछ । 
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प्रयथङ्झभकतय 
क्रभ 

ङ्जवऩद्को 
सम्बयङ्जवत 

अवस्थय 

व्मवस्थयऩनकय 
ङ्जक्रमयकरयऩ 

भङ्टखम 

ङ्ञजम्भेवययी 

स्रोतको व्मवस्थय सभम 

अवङ्झध cfGtl/s 
afXo  

-;xof]uL_ 

१ 

सङ्टचनय प्रवयह 

सभस्मय 
प्रकोऩको ऩूवय सूचनय 
य ङ्जवऩद्को सूचनय 
सम्प्रेषण, स्थयङ्झनम 

तथय सयभङ्टदयङ्जमक 

ङ्झफऩद तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झतको फैठक 

फङ्झस प्रयप्त सङ्टचनयको 
आधययभय 
आऩतकयङ्झरन 

ङ्झनणयमहरु गने । 

तथय कयमयदरहरु 

ऩङ्चयचयरन गने । 

ऩूवय सूचनय 
कयमयदर, 

प्रबयङ्जवत 

सभङ्टदयम य 
स्थयनीम य 
सयभङ्टदयङ्जमक 

ङ्जवऩद् तथय 
जरवयमू 

उत्थयनिीर 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय ऩूवय 
सूचनय कयमयदर, 

ङ्ञजल्रय 
आऩत्कयरीन 

कयमयसॊचयरन 

केधि, 

सञ्चययभयध्मभ, 

जर तथय 
भौसभ ङ्जवऻयन 

ङ्जवबयग य 
भयतहतकय 
कयमययरम, 

सङ्टयऺय ङ्झनकयम, 

ङ्जवऩद् सम्फधधी 
कयमय गने सॊघ 

सॊस्थयहरु, 

ययङ्जिम बकूम्ऩ 

भयऩन केधि 

० 
देङ्ञख

 
१ 

घण्
टय

 
ङ्झब
त्र 

२ 

सभङ्टदयमभय 
उद्धयय तथय 
प्रयथभीक 

उऩचययको 
आवश्मकतय 

ङ्झफङ्झबङ्ङ सयधन तथय 
श्रोतको उऩमोग 

गङ्चय तयङ्झरभ प्रयप्त 

खोज तथय उद्धयय 
कयमयदररे उद्धयय 
कयमय गने । 

आवश्मक ऩयेभय 
सङ्टयऺय ङ्झनकयम तथय 
येडक्रस रयई सभेत 

अनङ्टयोध गङ्चय सयभेर 

गने । प्रयथभीक 

उऩचयय कयमयदररे 

कयमय सॊचयरन गने 

तथय जङ्जटर अवस्थय 
छ बने अस्ऩतयर 

ऩठयउने ब्मवस्थय 
ङ्झभरयउने । 

खोज तथय 
उद्धयय 
कयमयदर तथय 
प्रयथभीक 

उऩचयय 
कयमयदर 

नगयऩयङ्झरकय ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, 

येडक्रस, ङ्ञजल्रय 
अस्ऩतयर 

० 
देङ्ञख

 
२४

 
घण्

टय
 
ङ्झब
त्र 

३ 

भयङ्झनसहरुको 
खोजभय 
सभस्मय 

चोटऩटक रयगेकय 
तथय हययईयहेकय 
भयङ्झनसहरुको 

सभङ्टदयम, 

सङ्टचनय तथय 
ऩङ्टवय चेतयवनी 

नगयऩयङ्झरकय, 
स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, 
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तथ्मयॊक 

अध्मयफङ्झधक ययख्ने 
तथय दङ्टय्त सफेऺण 

तथ्मयॊक सॊकरन 

गने । 

कयमयदर, 

सफेऺण टोरी 
गठन गङ्चय 
ऩङ्चयचयरन गने 

उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

येडक्रस, ङ्ञजल्रय 
अस्ऩतयर 

४ 

आधतङ्चयक 

ङ्झफस्थयऩन, 

खयद्ययङ्ङको 
अबयव 

ङ्झफऩद् प्रबयङ्जवत य 
आधतङ्चयक 

ङ्झफस्थयङ्जऩतकय रयङ्झग 

आधययब ङ्टत खयद्य 

सयभयग्री तथय 
अस्थयमी 
फसोफयसको 
ब्मवस्थय गने 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झतरे 

आपङ्ट सॊग बएको 
ययहत सयभग्री 
ऩङ्चयचयरन गने 

तथय अऩङ्टग 

श्रोतकय रयङ्झग 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत तथय 
अधम 

ङ्झनकयमहरुरयई 

अनङ्टयोध गने । 

 

०–
२४

 घ
ण्ट

य ङ्झब
त्र 

५ 

स्वयस्थ्म 

सभस्मय 
प्रयथयङ्झभक उऩचयय 
सङ्झभङ्झत ऩङ्चयचयरन, 

िङ्टद्ध खयने ऩयनीको 
व्मवस्थय 

स्वयस्थ्म तथय 
सयसपयई 

कयमययरम, 

कयमयदर 

स्वयस्थ्म चौकी 
तथय ङ्ञजल्रय 
अस्ऩतयर 

  

६ 

सत्म तथ्म 

सङ्टचनयको 
अबयव 

सभङ्टदयमरयई सचेत 

गययउन ङ्ञजल्रय 
ङ्झफऩद् ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, ङ्झफङ्झबङ्ङ 

कयमयदर, गैय 
सयकययी ङ्झनकयमहरु, 

सञ्चयय भयध्मभ फयट 

सत्म तथ्म 

ऩङ्टवयसङ्टचनय, 
आऩतकयरीन 

चेतयवनी, जोङ्ञखभ 

घटेको वय फढेको 
बए गयेकय उद्धयय 
प्रमयसहरु य 
अऩनयउनङ्ट ऩने 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत ङ्ञजल्रय 
ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत तथय 
येडक्रस, सङ्टयऺय 
ङ्झनकयम 
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सयफधयङ्झनहरु त्थय 
सयवयजङ्झनक 

अङ्जऩरहरु 

आवश्मकतय 
अनङ्टसयय ङ्झनमभीत 

रुऩभय प्रवयह गने । 

७ 

प्रबयङ्जवत नहङ्टने 

ऩङ्चयवययरे सभेत 

ययहत भयग गङ्चय 

सभस्मय उत्ऩङ्ङ 

गने 

प्रबयङ्जवत ऩङ्चयवययको 
दतयय तथय 
खोङ्ञजकयमय, प्रबयङ्जवत 

ऩङ्चयवयरयई ऩङ्जहचयन 

ऩत्र ङ्झफतयण य 
तथ्मयॉक ब्मवस्थयऩन 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय सभङ्टदयम ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, येडक्रस 

तथय अधम 

सहमोगी 
ङ्झनकयमहरु 

२४
 
देङ्ञख

 
४८

 
घण्

टय
 
ङ्झब
त्र 

८ 

सङ्टयऺयको 
अबयव  

सङ्टयऺय ङ्झनकयमरयई 

ऩङ्चयचयरन गने, 

सङ्टयऺय ङ्झसङ्झभङ्झत गठन 

गने 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय सङ्टयऺय 
ङ्झनकयमहरु 

९ 

आऩत कयङ्झरन 

सयभग्रीको 
अबयव । 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत 

अन्र्तगतको 
ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतसॊग 

सभधवम गङ्चय अऩङ्टग 

सयभयग्री तथय श्रोत 

ङ्झफस्थयङ्जऩत सॊखमयको 
आधययभय ब्वस्थयऩन 

गने । 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, 

ययहतकय रयङ्झग 

कयमय गङ्चययहेकय 
सॊघसॊस्थयहरु? 

१० 

रैङ्जङ्कक ङ्जहॊसय, 
गङ्टनयसय तथय 
ङ्झफवयदहरु हङ्टने 

। 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत 

अन्र्तगतको 
ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतसॊग 

सभधवम गङ्चय 
सॊकटयसङ्ङ फगयको 
आवश्मकतय 
अनङ्टसयय ङ्झनणयम गङ्चय 
कयमययधवमन गने । 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

ङ्झफषमगत 

कयमयदर, 

नगयऩयङ्झरकय, 
सयभयङ्ञजक 

ङ्झफकयस ियखय 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत तथय 
सङ्टयऺय 
ङ्झनकयमहरु, 

स्थयङ्झनम 

सभयजसेङ्जव तथय 
ययजनैङ्झतक दर 

४८
 
घण्

टय
 
देङ्ञख

 
७ 

ङ्छदन
 
ङ्झब
त्र 

११ 

भहयभययी 
ङ्झनमधत्रणकय 
रयङ्झग ऩयनी 
सङ्टङ्जद्धकयण तथय 

स्वयस्थ्म 

सॊस्थयहरुसॊगको 
सभधवमभय स्वयस्थ्म 

तथय सयसपयई 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत, 
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पोहोय 
ब्मवस्थयऩन 

कयमयदररे 

जनचेतनयकय 
कयमयहरु गने य 
आवश्मक सयभयग्री 
उऩरब्ध गययउने । 

ङ्झफषमगत 

कयमयदर, 

१२ 

सयकययी 
ङ्झनकयमफयट 

ङ्छदईने आङ्झथयक 

सहमोग ङ्झरन 

सभस्मय 

िफ ब्मवस्थयऩन 

तथय भतृक 

ऩङ्चयवययरयई 

कयजङ्जकङ्चयमयकय 
रयङ्झग आङ्झथयक 

सहमोग गने, भतृक 

प्रभयण ऩत्र ङ्झरन 

सहमोग गने तथय 
ययज्मफयट ऩयउने 

अधम सहमोगकय 
रयङ्झग ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झतरयई 

ङ्झसपयङ्चयस गने । 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत 

नगयऩयङ्झरकय सङ्टयऺय ङ्झनकयम, 

सभङ्टदयम ङ्झफऩद् 

फमवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

४८
 
घण्

टय
 
देङ्ञख

 
७ 

ङ्छदन
 
ङ्झब
त्र 

१३ 

तथ्मयॊक 

सॊकरन तथय 
आवश्मक थऩ 

ययहत 

सभयग्रीको 
आॊकरन 

फहङ्ट ऺेत्र प्रययङ्ञम्बक 

सफेऺण 

ङ्झफषमगत 

जनिङ्ञक्त 

सभयफेि 

गङ्चयएको 
ङ्झफिेष सङ्झभङ्झत 

गठन तथय 
ऩङ्चयचयरन 

नगयऩयङ्झरकय, 
स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत, 

ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

१४ 

भनोसयभयङ्ञजक  ऩययभिय ङ्छदने स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत, 

नगयऩयङ्झरकय ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

अन्र्तगतको 
ङ्झफषमगत 

सङ्झभङ्झत 

७ 
ङ्छदन

 
देङ्ञख

 
२ 

सय
तय

 

ङ्झब
त्र 

१५ 

अस्थयमी 
आश्रमस्थरभै 

रयभो सभम 

फस्ने 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् तथय 
जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर सङ्झभङ्झत, 

ङ्झफषमगत कयमयदर, 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् 

तथय जरवयमङ्ट 
उत्थयनङ्ञिर 

सङ्झभङ्झत, 

नगयऩयङ्झरकय ङ्ञजल्रय ङ्झफऩद 

ब्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत तथय 
प्रियसन 

कयमययरम, 

स्थयङ्झनम 

सभयजसेङ्झफ तथय 
ययजनैङ्झतक दर 

अव
स्थ

य अ
नङ्टस

यय 
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सडक दङ्टघयटनय, आगरयङ्झग, ब ङ्टकम्ऩको घटनयहरुभय घटनयको प्रकृङ्झत हेयेय खोज तथय उद्धयय, प्रयथभीक उऩचयय सम्बव 

बए गने नत्र घयईतेहरुरयई मथयसकम अस्ऩतयर रैजयने ब्मवस्थय गने सयथै सङ्टयऺय ङ्झनकयमरयई सभेत तङ्टरुधत खफय गने 

। 

३.१.६ ङ्जवऩद् ऩियत्कय ङ्जक्रमयकरयऩहरू 

प्रभङ्टख सभस्मय 
तथय जोङ्ञखभ 

 

व्मवस्थयऩनकय 
ङ्जक्रमयकरयऩ 

 

भङ्टखम 

ङ्ञजम्भेवययी 
 

स्रोतको व्मवस्थय सभम 

अवङ्झध 

आधतङ्चयक फयह्य 
 

 ङ्जवऩद् 

ऩियत ्

नगयऩयङ्झर
कय स्तयभय 
ऩूवयतमययी 
तथय 
प्रङ्झतकयमयको 
सङ्झभऺय,सॊक
ङ्झरत 

तथ्मयङ्कको 
अद्ययवङ्झधक,

ऩङ्टन्स्थयऩनय 
तथय 
ऩङ्टनयङ्झनभययण
कय 
गङ्झतङ्जवङ्झधह
रु 

सॊचयरन,ङ्जव
ऩद् जोङ्ञखभ 

व्मवस्थयऩन 

मोजनय 
कयमययधवमन
को सङ्झभऺय 
नहङ्टदय 
बङ्जवष्मभय 
हङ्टनसकन े

सम्बयव्म 

जोङ्ञखभफयट 

सभङ्टदयमभय 

नगयऩयङ्झरकय स्तयीम 

सङ्झभऺय फैठक  

न=ऩय= नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्ञजल्रय 
ङ्जवऩद् 

ब्मवस्थयऩ
न सङ्झभङ्झत, 

ङ्ञजल्रय 
सम्धवम 

सङ्झभङ्झत,  

येडक्रस, 

ङ्झफऩद् 

ब्मवस्थयऩ
नभय 
कयमययत 

सॊघ  

सॊस्थयहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय 
सॊकङ्झरत तथ्मयङ्करयई 

अद्ययमवङ्झधक गने ।  

येडक्रस , ऩङ्टवय 
सङ्टचनय 
कयमयदर 

नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय
/ 

भहयभययी पैङ्झरन नङ्छदन 

आवश्मक कयमय गने 

सभङ्टदयम सयसपयई गने 

स्वयस्थ्म 

चौकी, 
येडक्रस 

NGO\ 

INGO  

नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय
/ 

ऩङ्टन्स्थयऩनय तथय 
ऩङ्टनयङ्झनभययणकय गङ्झतङ्जवङ्झधहरु 

सञ्चयरन गने .  

न=ऩय= NGO\ 

INGO 

नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
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५= ङ्झसपयङ्चयस तथय सङ्टझयफहरु M 

 हयेक ङ्जवकयस ङ्झनभययण कयमय गदयय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ङ्जहसयवरे ठीक छ छैन मङ्जकन गयेय भयत्र सॊचयरन गनङ्टयऩछय 
। 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन कयमयभय स्थयनीम स्तयभय उऩरब्ध स्रोतसयधनको प्रमोगरयई फढी प्रयथङ्झभकतय ङ्छदनङ्टऩछय 
। 

 ङ्जवऩद् कोष ङ्जवऩद्को फेरय वय ऩङ्झछ आवश्मक ऩने बएको हङ्टदय सभङ्टदयम, वडय तथय नगयऩयङ्झरकय स्तयीम 

ङ्जवऩद् कोष व्मवस्थयऩन गनय सवै सयोकययवयरय ङ्झनकयमकय ऩदयङ्झधकययीफयट ऩहर हङ्टनङ्टऩने । 

नकयययत्भक 

असयहरु 

ऩने । 

कयमयदरहरु २०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय 
ङ्ञजङ्जवकोऩयजयनकय रयङ्झग 

आम आजयनकय 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरु सञ्चयरन गने 

। 

न=ऩय= NGO\ 

INGO 

नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय 
ङ्जवऩद् ऩूवयतमययी, योकथयभ, 

अल्ऩीकयणकय  
गङ्झतङ्जवङ्झधहरु रयई ङ्झनयधतय 
रुऩभय सञ्चयरन गने । 

सयथै बत्केकय सॊयचनयहरु 

ऩङ्टन् ङ्झनभयणय भभयत गने । 

न=ऩय.= 
येडक्रस 

NGO \ 

INGO 

नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय 
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩन 

मोजनयको कयमययधवमनको 
सङ्झभऺय तथय मोजनय 
ऩङ्टनययवरोकन 

न=ऩय.= नगयऩयङ्झरकय, स्थयनीम 

ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत, स्वस्थ्म चौकी, 
कयमयदरहरु 

ङ्जवऩद्को 
ऩङ्झछको 
अवस्थय
भय 
२०७८ 

सयर 

देङ्ञख 

ङ्झनयधतय 
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 आफ्नो ऺेत्रभय फययम्फयय हङ्टने ङ्जवऩद्को प्रकृङ्झत अनङ्टसयय, ङ्जवऩद ऩूवय, ङ्जवऩद्को सभमभय य ङ्जवऩद् ऩियत 

घयऩङ्चयवयय, सभङ्टदयम स्तयभय गनय सङ्जकने य गनङ्टयऩने ङ्जक्रमयकरयऩहरुको सयझय फङ्टझयई कयमभ गनङ्टयऩने । 

 सभङ्टदयमको ऩयङ्चयवयङ्चयक, सयभयङ्ञजक सॊकटयसङ्ङतयको ङ्ञस्थङ्झत सभमयनङ्टसयय ऩङ्चयवतयन हङ्टदै जयन ेहङ्टदय सभम—

सभमभय वडय, फस्ती, टोर बेरय गयी जयनकययीहरु आदयन प्रदयन गनङ्टयऩने । 

 सहमोगी सयोकययवयरय ङ्झनकयमहरुसॊग दोहोयो सम्फधध कयमभ ययख्न ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयन सङ्झभङ्झत 

तथय उऩसङ्झभङ्झतहरुरे आवश्मक कदभ चयङ्झरययख्नङ्ट ऩने देङ्ञखधछ ।  

 प्रकोऩ ऩयत्रोरयई भध्मेनजय गयी सम्बयङ्जवत प्रकोऩकय खतयय य धमूनीकयणकय ङ्जक्रमयकरयऩ गनय सभङ्टदयम 

आपै अङ्ञघ सनङ्टयऩछय । ऩयङ्झनबययतयको बयवनय हटयउदै रयनङ्टऩछय । 

 सभङ्टदयम तथय स्थयङ्झनम ङ्जवऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर कयमयमोजनय अनङ्टरुऩ कयमयक्रभ अगयङ्झड फढयउदै 

जयनङ्टऩने य आवश्मकतय अनङ्टसयय कयमयमोजनयभय थऩघट वय ऩङ्चयवतयन गनङ्टयऩने । 
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अनङ्टसङ्टचीहरु 

अनङ्टसङ्टची नॊ. १ 

सहबयङ्झगतयभङ्टरक सॊकटयसङ्ङतय तथय ऺभतय सॊङ्ञऺप्त प्रङ्झतवेदन 

१.१ प्रयकृङ्झतक स्रोत सयधन् 
नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ङ्झफङ्झबङ्ङ ठयॉउभय १०५ वटय ङ्झनङ्ञज तयर ऩोखयी यहेको छ । ब्मङ्ञक्तगत ऩोखयीहरु भयछयऩयरन 

प्रमोग गङ्चयएको छ त्मस्तै सयवयजङ्झनक ऩोखयीहरु २६ वटय बएको ऩयईधछ । सयफयजङ्झनक ऩोखयीहरु केही 
सयफयजङ्झनक स्थयनभय य जॊगर ङ्झबत्र केहीभयत्रयभय बएतय ऩङ्झन ब्मवस्थयऩन खयसै ययम्रो तङ्चयकयरे नबएकोरे केही 
ऩोखयीहरु ऩङ्टङ्चयने अवस्थयभय छन ्बन ेकङ्झत भभयत सम्बययको कभीरे प्रमोग ङ्झफङ्जहन बएकय छन ्। मो नगयऩयङ्झरकय 
ङ्झबत्र जम्भय ६० हेकटय भयत्र फनजॊगर यहेको ऩयईधछ जो महयॉको जनसॊखमयको ङ्जहसयफभय एकदभै कभ हङ्टन 

आउछ, नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र यहेकय ३४ ङ्झफगयह खेय गएको खयङ्झर जभीन तथय खेङ्झत गनय नङ्झभल्न े जगगयरयई 

फृऺ ययोऩण गङ्चय जॊगरको रुऩभय ङ्झफकयस गनय सके जरजधम प्रकोऩ तथय खडेयीफयट ऩङ्झन फच्न सङ्जकने देङ्ञखधछ । 

बौगोङ्झरक ङ्जहसयफरे धेयै जसो सभथय ब ङ्ट बयग यहेको मो ऺेत्रको भयटो उवययङ्ञिर बएकयरे खेतीऩयतीकय रयगी 
अत्मधतै उऩमोगी छ तय नगयऩयङ्झरकय ङ्झबत्र ङ्झसॊचयईको रयङ्झग नदी, नहय ६ वटय य भङ्टर ९ वटय यहेको छ जङ्टन 

बएको जगगयरयई ङ्झसॊचयई गनय अप्रमयप्त छ ङ्झसॊचयईको उऩमङ्टक्त प्रफधध तथय बएकय ऩयनीकय स्रोतहरुको सङ्जह 

सदङ्टऩमोग बएको खण्डभय महयॊको कृङ्जष प्रणयरीभय सङ्टधयय गङ्चय आमआजयनभय वङृ्जद्ध गनय सङ्जकने सॊबयवनय प्रफर 

देङ्ञखधछ । मो नगयऩयङ्झरकयको अङ्झधकयॉस ऺेत्र ग्रयभीण ईरयकय यहेकोरे ऩङ्झन मस ऺेत्रको आङ्झथयक अवस्थय भध्मभ 

यहेको देङ्ञखधछ, मस अथयभय ङ्जक जनजयती, दङ्झरत भिेसी तथय ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदयम ङ्जवकयसकय हयेक कयमयफयट 

ऩङ्झछ ऩदै आईयहेको ऩयईधछ । कङ्झतऩम वडयकय जभीनहरु फरौटे बएकोरे कृषकहरुरे सोही अनङ्टसययको खेङ्झत 

प्रणयरी अऩनयएको देङ्ञखधछ तय उङ्ङत प्रङ्झफङ्झध, ङ्झफउङ्झफजन तथय ङ्झसॊचयई अबयफभय खयसै पयईदय ङ्झरन नसङ्जकयहेको  
देङ्ञखधछ । मो नगयऩयङ्झरकय ब ङ्टङ्झभगत जरश्रोतको ङ्जहसयफरे प्रच ङ्टय सम्बयवनय यहेको ऺेत्र यहेकोरे ङ्झसॊचयईकय 
ऩङ्चयमोजनय सॊचयरन गङ्चय फषैबङ्चय ङ्झसॊचयई उऩरब्ध गययउन सके उत्ऩयदनकय फङृ्जद्ध बई आम आजयनभय सभेत फङृ्जद्ध 

हङ्टने देङ्ञखधछ । 

१. 2 नगयऩयङ्झरकय अधतगयत फगन ेखोरयनयरय तथय नदी ङ्झतनफयट ऩने प्रबयव 

मो नगयऩयङ्झरकयभय यहेकय प्रभङ्टख ङ्झफऩद ङ्झनम्त्मयउन ेनङ्छदहरु ६ वटय, सङ्टयही, ङ्ञचयही, कञ्चङ्झनमय, भैनयय, गॊगटे, सङ्टकवेर 

यहेकय छन त्मस्तै स्थयङ्झनम स्तयभय ङ्झफङ्झबङ्ङ घोरयहरु यहेकय छन ्। तय ङ्जमङ्झनहरुको सभेत भभयत सम्बयय ङ्झनयधतय 

नहङ्टने बएकोरे प्रत्मेक फषय फयढी तथय डङ्टफयनको सभस्मय बोङ्झगयहनङ्ट ऩयेको छ । जसकय कययण ङ्जम ङ्जवङ्झबङ्ङ नदी तथय 
घोरयहरुकय कययण वषेनी वषयबङ्चय खयउरय बङ्झन सॊङ्ञचत गङ्चयययखेको अङ्ङ, फयरीनयरी तथय ऩिङ्टचौऩयमयहरुको फयङ्जषयक 

रुऩभय बैयहेको ऺङ्झतरे भयङ्झनसहरु झन ्बधदय झन ्कठीन अवस्थयको ङ्झसजयनय गङ्चययहेको छ । 

१.३ सडकको अवस्थय् 
नेऩयरको ऩङ्टफय ऩिीभ ययजभयगय य कृष्ण नगय बधसयय जोड्न ेय मस ऩयङ्झरकय फयट अधम ङ्झसभयनय जोड्न ेरगयएत सफै 

वडयहरुकय ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थयनभय जयन ेफयटो ऩङ्छि छ ऩयङ्झरकय बङ्चयभय जम्भय ६३.८ ङ्जक.ङ्झभ ऩङ्छि य १९७.५ ङ्जक.ङ्झभ कङ्ञच्च 

सडक यहेको छ । नगयऩयङ्झरकयकय कङ्ञच्च सडक भध्म केही भयत्रयभय कयरोऩते्र गङ्चयदै  छ तय सफै गयॉउ रयई जोड्न े

गङ्चय सड्क सञ्जयर ङ्झफस्तयय गङ्चयएको बएऩङ्झन प्रयम सड्कहरु ग्रयबेर तथय कच्ची छन ्जसको कययण फषययको सभमभय 



खण्ड् ६ सॊखमय् ८ ङ्झभङ्झत् २०७९।०९।०४ 

सभस्मय झेल्नङ्ट ऩने गयेको छ  । नगयऩयङ्झरकय बङ्चय जम्भय ७ वटय ऩङ्टर ऩङ्टरेसय तथय कल्र्बटहरु तथय ९ वटय फयॉध 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ठयॉउभय यहेकय छन ्। फषयको अधम सभमको रयङ्झग सडकको अवस्थय भध्मभ खयरको बएऩङ्झन फषययको 
सभमकय आवत जयवत तथय सभयन ढङ्टवयनीकय रयङ्झग अत्मधतै सभस्मय हङ्टने गयेको ऩयईमो । अझ कङ्झतऩम अवस्थयभय 
त फयढीरे फयटो तथय कल्र्बटहरु नै फगयउने गयेकोरे ऩङ्झन सभस्मय आउने तथय भभयत ऩङ्झन सभमभय नहङ्टन ेगयेको 
गङ्टनयसो स्थयङ्झनम सभङ्टदयमरे गयेकय छन ्। 

१.४ ब-ूउऩमोग् 
उब्जयउङ्ञिर जभीन यहेको प्रयम धयन, उखङ्ट, गहङ्टॉ भसङ्टयो, तोङ्चय, भकै जस्तय फयरीहरु रगयउने गयेको तय फषययको 
सभमभय खेङ्झत मोगम जभीनभय फयढी ऩस्ने बएकोरे कृषकहरुरे फयढीफयट असय नहोस बङ्ङे भनसयमरे उखङ्ट खेङ्झतगने 

गयेकय छन ्तय उखङ्टको भङ्टल्म कभ तथय ब ङ्टकियङ्झन प्रकृमय ङ्जढरो बएकोरे ङ्जकसयनहरु उखङ्ट खेङ्झत फयट ङ्झफस्तययै केयय 
तथय अधम फयरी ङ्झतय आकय ङ्जषत बएको ऩयईधछ । कतयकङ्झत कृषकहरुभयत्र उङ्ङत खेङ्झत प्रणयरी अऩनयउने गयेकय 
छन ्बन ेधेयै जसो कृषकहरु ऩयम्ऩयगत तङ्चयकयफयट नै खेङ्झतऩयङ्झत गने गयेकय छन ्। ऩङ्झछल्रय केही फषयभय जगगयको 
कययोफययभय आएको भङ्टल्म फङृ्जद्धरे गदयय ययजभयगय फङ्चयऩङ्चय यहेकय खेङ्झतमोगम जभीन तथय फयटोरे जोङ्झडएकय जगगयहरु 

चकरयफङ्ञधद गङ्चय घडेयीभय ऩङ्चयवतयन फेचङ्झफखन गने गयेकोरे खेङ्झत मोगम जभीन ङ्झफस्तययै घट्दै गएको छ । कङ्झत ऩम 

ऺेत्रको जगगय फरौटे बएकोरे कृषकहरुकरे चयहे जस्तो फयरी तथय उत्ऩयदन ङ्झरन सङ्जकयहेकय छैनन ्। 

hg;+Vof ljj/0f M@)^* sf] hgu0fgf cg';f/ of] gu/kflnsfdf !)*#& 3/w'/L /x]sf 5g eg] s'n hg;+Vof &^##! . 

३ प्रकोऩको अवस्थय  
मो नगयऩयङ्झरकयभय फहङ्टप्रकोऩको कययणफयत प्रबयङ्जवत बैयहेको देङ्ञखधछ । वषेनी  धेयै वडयहरुभय  ऩङ्जहरो ङ्झफऩदको 
रुऩभय आउने  खडेयी  आएको छ  य दोस्रोभय वयढी तथय डङ्टवयन तेस्रोभय ङ्ञितरहय छ जसकय कययण फषेङ्झन आरङ्ट, 
टभयटय, तोयी, भसङ्टयो जस्तय फयरीहरु नि हङ्टन गई रयखौं रुऩैमय फययफयको ऺङ्झत हङ्टने गयेको ऩयईमो । मसैगङ्चय 
आगरयगी चौथो स्थयनभय स्तङ्चयकयण गङ्चयएको छ जसकय कययण फयरी नयरी सङ्टकने धनजनको ऺती य उत्ऩयदनभय 
कभी आउने गयेको छ बने कङ्झतऩम अवस्थयभय आगरयगीको सभमभय ङ्झफङ्झबङ्ङ योगहरुको कययण भयङ्झनसहरु 

ङ्झफययभी हङ्टन ेगयेकय छन त्मस्तै जनयवय आतॊकरे ऩङ्झन धेयै ऺेती गयेको जयनकययी आएको ङ्झथमो  त्मस्तै फयढी य 
ऩङ्जहयो  वयडय नॊ ९ भय उच्च सभस्मयको रुऩभय आएको देङ्ञखधछ  त्मै गयी अधम सफै वडयहरुभय फषययतभय डङ्टफयन य 
अधम सभमभय भहयभययी य हयवयहङ्टयी सॊगै अङ्झसनय ऩयङ्झन ऩङ्झन आउने गयेको छ । अङ्झनमभीत फषयय, अङ्झतफृङ्जि, अनयफङृ्जि 

ङ्झनकयसको सभस्मय, ङ्जवऩद् सम्वङ्ञधध जनचेतनयको अबयव देङ्ञखनङ्ट, जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट मयवत कययणरे गदयय फयढी 
जयन ेगयेको तथय सफै फयडयहरु प्रत्मऺ वय अप्रत्मऺ रुऩभय प्रबयङ्झफत बएको देङ्ञखधछ ।  

त्मसैगङ्चय हङ्टयीफतयस, भहयभययी, आगरयङ्झग, ङ्जकयय तथय रयभखङ्टटे्टको आक्रभण, सऩयदॊि, जनयवयको आतॊक, सडक 

दङ्टघयटनय, अङ्झसनय य ब ङ्टकम्ऩ गङ्चय ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभकय ङ्झफऩद्को सयभयनय स्थयङ्झनम स्तयभय बोङ्झगयहेको तथ्म आएको छ 

। तय सभङ्टदयमसॊगको छरपर तथय भौषभी ऩयत्रोको आधययभय फषययको सभमभय ऩङ्चयवतयन बई ऩङ्झछ सयदै गएको 
तथय फयढी तथय भहयभययी जधम प्रकोऩऩङ्झन ऩछयडी जयन ेगयेको ऩयईधछ बने जयडोको सभमऩङ्झन घटेको ऩयईधछ तय 
जयडोको भयत्रय तथय हङ्टस्सङ्ट रयगने सभमयफङ्झध फढीयहेको छ । ङ्झफऩद् ऩछयङ्झड ययहत उद्धययकय रयङ्झग केङ्जह सहमोग 

हङ्टने गयेको बएऩङ्झन ङ्छदघयकयङ्झरनरुऩभय मसको सभयधयन तथय धमङ्टङ्झनकयणभय खयसै कयभ बएको छैन  । 
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४ स्रोतको  उऩरब्धतय तथय ऩहङ्टॉच 

मस सभङ्टदयमभय बएको ऺभतयहरु तरको तयङ्झरकयभय उल्रेख गङ्चयएको छ । 

ङ्जववयण नयभ य यहेको स्थयन (कहयॉ) सङ्खखमय (कङ्झत) ऺभतय अवस्थय कैङ्जपमत 

बौङ्झतक स्रोत 
     

ऩङ्टर ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ७ वटय ऩिी वङ्झरमो  

सडक ६३.८ ङ्जऩच सडक, १९७.५ ङ्जकङ्झभ 

कच्ची 
७८ 

   

फयॉध वडय नॊ १, ३, ४, ६, ९ ९ वटय    

ङ्जवद्ययरम बवन ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय सयभङ्टदयङ्जमक 

५० वटय, 
कमयम्ऩस २ 

तथय सॊस्थयगत 

२४  

   

भदयसय ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १४ वटय    

सङ्टयङ्ञऺत आवयस 

तथय स्थयन 

 छैन 
   

सयभङ्टदयङ्जमक चऩॉ वडय नॊ. २, ५ ३ वटय    

सञ्चययकय सयधन भोफयईर, टेरीपोन, ईभेर तथय 
ईधटयनेट 

प्रत्मेक घयभय     

मयतयमतकय सयधन फस, ट्रक, जीऩ, भ्मयन, ययकटय, डोजय, 

भोटय सयईकर, ङ्चयकसय, अटो  
नगयऩयङ्झरकय 

बयी  

   

ऩूवयसूचनय प्रणयरी  छैन 
   

खोज तथय उद्धयय 

सयभग्री 
सङ्टयऺय ङ्झनकयमहरुभय बएको, रयइप 

ज्मयकेट, वेल्चय, हेल्भेट, सयवेर, डोयी, 
पयमय इस्टीगॊगङ्टईसय, ऩञ्जय, वङ्टट, कयौङ्झत, 

क्रोवयय 

१, १ सेट 
   

डङ्टङ्गय  छैन 
   

एम्वङ्टरेधस ऩङ्झरकयभय ३ वटय    
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दभकर ऩङ्झरकयभय सॊचयरनभय १ 
   

भयनव सॊसधन 
     

आधययबतू खोज 

तथय उद्धयय तयङ्झरभ 

प्रयप्त जनिङ्ञक्त 

सङ्टयऺय ङ्झनकयमभय बएको  िसश्त्र प्रहयी 
वर, वडय 
प्रहयी 
कयमययरम, 

ईरयकय प्रहयी 
कयमययरम 

   

तयङ्झरभ प्रयप्त 

ऩौडीफयज 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ५५ जनय    

ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन 

सम्वङ्ञधध तयङ्झरभ 

प्रयप्त स्वमॊसेवक 

छैन ङ्जवऩद 

व्मवस्थयऩन 

सम्वङ्ञधध 

तयङ्झरभ प्रयप्त 

स्वमॊसेवक  

   

भङ्जहरय स्वयस्थ्म 

स्वमॊसेङ्जवकय 
ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १२० जनय    

तयङ्झरभ प्रयप्त कृङ्जष 

प्रयङ्जवङ्झधक 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ६ जनय    

ङ्ञिऺक ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय २३४ जनय    

कभयचययी ऩङ्झरकयभय ७७ जनय    

स्वमॊसेवक एङ्जकन नबएकय     

ङ्झसकभॉ नगयऩयरकय बयी ६०० 
   

डकभॉ नगयऩयङ्झरकय बयी  ६०० 
   

सयभयङ्ञजक स्रोत 
     

सयभङ्टदयङ्जमक बवन नगयऩयङ्झरकय बयी ८ वटय    

ऩयटी ऩौवय नगयऩयङ्झरकय बयी  ७ वटय    

खयनेऩयनी ङ्जवतयण वडय नॊ. ५ य ९ भय धयययहरु यहेको य     
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धययय वयॉकीभय नल्कयहरु 

भठ भङ्ञधदय  ४ वटय चचय, 
२४ वटय 
भस्जीद य 

११० वटय 
भङ्ञधदय 

   

सयभयङ्ञजक सॊयचनय      

भङ्जहरय/आभय 
/अऩयङ्गतय बएकय 
व्मङ्ञक्तहरुको सभूह 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय स्वयस्थ्म आभय 
सभङ्टह १४ 

वटय, १ वटय 
अऩयङगतय 

   

आमआजयनभय 
सङ्जक्रम भङ्जहरय 

सभूह 

 ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १०१ वटय, 
४४ वटय 
सहकययीहरु 

सॊचयरनभय 
आएको  

   

ङ्झनणयम तहभय 
बएकय भङ्जहरय 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय २५ जनय    

िैङ्ञऺक अवस्थय 
(भ/ऩङ्ट) 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ९१ प्रङ्झतित 

सयऺय  

   

वयर करव वय 
सॊञ्जयर 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १ सॊजयर 

नगयऩयङ्झरकय 
स्तङ्चयम, वडय 
स्तयभय करव 

तथय 
सॊजयरहरु 

यहेको  

   

आङ्झथयक स्रोत 
     

व्मयऩयय व्मवसयम ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ८०० वटय    

उद्योग ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय २५ वटय    
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करकययखयनय 

नोकयी      

फचत सभूह 
     

ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन 

कोष 

 नगयऩयङ्झरकय 
स्तयभय 
२०,००००० 

को कोष 

यहेको  

   

ब्मयङ्क तथय ङ्जविीम 

सॊस्थय 
ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १४ वटय    

प्रयकृङ्झतक स्रोत 
     

खेतीमोगम बङू्झभ ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय सवै ६० 

प्रङ्झतित ब ङ्टभी 
खेङ्झत मोगम 

यहेको 

   

ङ्झनजी तयर तरैमय ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय १०५ वटय 
भयछयऩयरनभय 
प्रमोग बएको  

   

प्रयकृङ्झतक धययय वय 
भूर 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ९ वटय    

नदीनयरय  ६ वटय, सङ्टयही, 
ङ्ञचयही, 
कञ्चङ्झनमय, 
भैनयय, गॊगटे, 

सङ्टकवेर 

   

तयर तथय ऩोखयी ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय २६ वटय    

ङ्झसॉचयइको सयधन य 

स्रोत 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ७ वटय ङ्झसचयई 
   

वनजङ्गर (हेकटय ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ६० हेकटय     
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वय योऩनी) 

खेय गइयहेको 
जङ्झभन 

ऩङ्टयै नगयऩयङ्झरकय ३४ ङ्जवगयहय    

 

खेती गङ्चयने 
भङ्टखम फयरी 

रगयउने सभम वयरी थधकयउन े

सभम 

उत्ऩयदन  

(भे.टन) 

प्रमोग गङ्चयने 
भर 

फीउको उऩरब्धतय 

धयन असयय असोज कयङ्ञिक 

, 

२ भन 

प्रङ्झतहेकटय 
मङ्टङ्चयमय, ङ्झडएऩी, 
गोफयभर 

नेऩयर तथय बययतफयट 

उखङ्ट कयङ्ञततक देङ्ञख 

पयल्गङ्टण 

भॊङ्झसय देङ्ञख चैत्र २५० केजी 
कठ्ठय 

मङ्टङ्चयमय, ङ्झडएऩी, 
गोफयभर 

नेऩयर तथय बययतफयट 

गहङ्टॉ भॊङ्झसय तथय ऩङ्टस चैत्र ५० केजी कठ्ठय मङ्टङ्चयमय, ङ्झडएऩी, 
गोफयभर 

नेऩयर तथय बययतफयट 

तोयी कयङ्झतयक भॊङ्झसय भयघ पयल्गङ्टण ३० केजी कठ्ठय मङ्टङ्चयमय, ङ्झडएऩी, 
गोफयभर 

नेऩयर तथय बययतफयट 

भसङ्टयो असोज कयङ्झतयक  पयल्गङ्टण चैत्र। ५० केजी कठ्ठय मङ्टङ्चयमय, ङ्झडएऩी, 
गोफयभर 

नेऩयर तथय बययतफयट 

 

५= जोङ्ञखभ ऩङ्जहचयन तथय ङ्जवश्लषेण  

५=१ नगयऩयङ्झरकयको ऺभतय, सॊकटयसङ्ङतय  
वडयको सॊकटयसङ्ङतय तथय ऺभतय आॉकरनफयट आएकय सूचनयहरुको सययरयई महय ियययॊसभय ययङ्ञखएको छ । 

जसरे गदयय ङ्झफऩद् जोङ्ञखभ धमूङ्झनकयणकय उऩयमहरुरयई ब्मफङ्ञस्थत तङ्चयकयरे मोजनयको रुऩभय रुऩयधतयण गनय 
सङ्ञजरो हङ्टनेछ । मस न.ऩय.को सङ्कटयसङ्ङतय य ऺभतयफीच देङ्ञखएको दूयीरयई तर उल्रेख गङ्चयएको छ । 

प्रकोऩ बोङ्झगयहेकय सभस्मयहरु सॊकटयसङ्ङतय ऺभतय 
सॊकटयसङ्ङतय य ऺभतय 

ङ्झफचको दङ्टयी 
खडेयी फयरीनयरी नोकसयन य 

बोकभयी रयगने  

खेङ्झतफयरी तथय गयई 

फस्तङ्ट 
केही ब ङ्टबयग 

ङ्झसॊङ्ञचत गनय सङ्जकने 
फयरी तथय सम्ऩङ्ञि ङ्झफभयकय 
फययेभय कभ चयसो तथय 
जयनकययी 

ङ्ञितरहय जनधनको ऺङ्झत  
ऩिङ्टचौऩयमहरुको ऺङ्झत 
खेतीऩयती अङ्ङफयरी नि 
हङ्टनङ्ट 
फयरफयङ्झरकय तथय 
वदृ्धयवदृ्धरयई प्रत्मेक 
रुऩभय असय ऩनङ्टय  

गङ्चयवी  
जनचेतनयको कभी 
गङ्चयवीरे धमयनो 
रङ्टगयको व्मवस्थय 
गनय नसकनङ्ट 
फयरफयङ्झरकयहरुरयई 
ङ्ञचसोभय खेल्न ङ्छदने  

दयउययको 
उऩरब्धतयरे 
आगोको 
व्मवस्थय गनय 
सङ्ञजरो  
भङ्जहरय 
स्वसॊङ्जवकयको 

धमयनो कऩडयको व्मवस्थय 
ङ्झभरयउने  
चेतनय पैरयएय 
फयरफयङ्झरकयरयई ङ्ञचसोभय 
खेल्न नङ्छदनङ्ट 
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अऩयॊगतयरयइ असय ऩनङ्टय सहमोग 
सयसल्रयह 
ऩयउने गयेको 

भहयभययी ियङ्चययीक कभजोयी 
ङ्जवकयसकय 
ङ्जक्रमयकरयऩभय अवरुद्ध 
ङ्झसजयनय हङ्टनङ्ट 
भयनङ्झसक तनयव तथय 
करह ङ्झसजयनय हङ्टनङ्ट 
ङ्जवङ्झबङ्ङ योग रयगेय  
भयङ्झनस अऩयॊग हङ्टनङ्ट 
अनयवश्मक खचय फढनङ्ट  
गङ्चयवी फढनङ्ट  
ऩयङ्चयवयङ्चयक वयतयफयण 
खरर हङ्टनङ्ट 

भङ्जहरय  स्वॊसेङ्जवकय 
सॊग प्रयप्त भयत्रयभय 
औषङ्झध नहङ्टनङ्ट 
स्वयस्थ्म सॊस्थयभय 
औषङ्झधको अबयव 
नल्कयको ऩयनी 
ऩङ्चयऺण नगङ्चयएको  

जहयॊतही 
पोहोय पयल्नङ्ट  

भङ्जहरय  
स्वॊसेङ्जवकयको 
व्मवस्थय  
प्रयथङ्झभक 
स्वयस्थ्म 
चौकीको 
व्मवस्थय गङ्चयनङ्ट  
केही सभङ्टदयमभय 
िङ्टद्ध खयनऩेयनीको 
व्मवस्थय हङ्टनङ्ट 

स्वॊसेङ्जवकय सॊग सल्रयह 
ङ्झरने  
ऩयनी उभयरेय खयने फयनी 
फसयल्ने  
सभम सभमभय स्वयस्थम 
सॊस्थयभय गई स्वयस्थ्म 
ऩङ्चयऺण गययउने । 

हयवयहङ्टयी बौङ्झतक सॊयऺणको ऺङ्झत  
भयनङ्जवम ऺङ्झत 
आङ्झथयक सभस्मय  
ऩयङ्चयवयङ्चयक करह फढनङ्ट  
दैङ्झनक ङ्जक्रमयकरयऩभय 
अवरुद्ध हङ्टनङ्ट । 

घयवङ्चयऩङ्चय 
बएको सङ्टकेको 
रुख  छ बने  
नकयटने गयेको 

घयको छयनो फङ्झरमो 
गङ्चय कस्ने नगयेको  

घयवङ्चयऩङ्चय 
बएको 
सङ्टकेको छ 
रुख केही 
सभङ्टदयमरे  
कयटने 
गयेको 
ऩिी घयको 
व्मवस्थय हङ्टनङ्ट 

घयको छयनय फङ्झरमो 
फनयउने 

आगरयगी बौङ्झतक ऺ्ायङ्ञात बएको  
अङ्ङ नि हङ्टनङ्ट 
जनधनको ऺङ्झत 

गङ्चयवी फढनङ्ट  
ऩयङ्चयवयङ्चयक करह उत्ऩङ्ङ 

हङ्टनङ्ट 
ऋण ङ्झरएय घय व्मवहयय 
सॊचयरन गनङ्टयऩने फयध्मतय 
बोकभयी ङ्झसजयनय हङ्टनङ्ट 

खयरे छयएको घय 
हङ्टनङ्ट 
च ङ्टयोट खयएय 
जजथयबयङ्जव पयल्नङ्ट 
जङ्जहतही आगो 
फयल्नङ्ट  
ज्वरनङ्ञिर वस्तङ्ट 
फयरफयङ्झरकयको 
ऩहङ्टचभय ययख्नङ्ट 

घय घयभय 
नल्कयको 
व्मवस्थय हङ्टनङ्ट 
सभङ्टदयम हङ्टदै 

खोरयभय नदी 
फगनङ्ट  
ङ्जटन तथय 
टयमररे 

छयएको घय 

जनचेतनयभङ्टरक कयमयक्रभ 

सॊचयरन गनङ्टयऩने  

आङ्झथयक सङ्टधययकय रयगी 
ङ्झसऩभङ्टरक कयमयक्रभ 

सॊचयरन गनङ्टयऩने  

आगो ङ्झनबयउने मधत्रको 
व्मवस्थय गनङ्टयऩने  

आगो ङ्झनबयउने अभ्मयस 

गनङ्टयऩने  
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बयधसयकोठयभय 
ऩयनीको  व्मवस्थय 
नगनङ्टय 
बयधसयकोठयको 
भयथी छयनो नङ्झरप्नङ्ट 
ङ्जवधङ्टतको ङ्ञस्वच 

चटमयॊग रयगदय अप 

नगनङ्टय 

हङ्टनङ्ट दभकरको पोन नम्फय 
तथय आकङ्ञस्भक पोन 

नम्फय ययख्नङ्टऩने । 

ब ङ्टकम्ऩ बौङ्झतक सॊयचनयको ऺङ्झत  

बौङ्झतक सॊयचनय बङ्ञत्कएय 
भयनङ्जवम ऺङ्झत हङ्टनङ्ट ।  

भयनङ्झसक तनयव फढनङ्ट  
वयतयवयण तहसनहस हङ्टनङ्ट 

ब ङ्टकम्ऩ 

प्रङ्झतयोधयत्भक घयको 
ङ्झनभयणय नहङ्टनङ्ट  
ब ङ्टकम्ऩ आउदय 
सङ्टयङ्ञऺत हङ्टने तङ्चयकय 
थयहय नहङ्टनङ्ट 

खङ्टल्रय चौय हङ्टनङ्ट 
ब ङ्टकम्ऩ 

प्रङ्झतयोधयत्भक घय 
हङ्टनङ्ट 

ब ङ्टकम्ऩ सम्वङ्ञधध नभङ्टनय 
अभ्मयस गने 

जनयवयको 
आतॊक  

घयहरु बत्कयउनङ्ट  
फयरीनयरी नि गनङ्टय  
भयनङ्जवम ऺङ्झत हङ्टनङ्ट  
सभङ्टदयम ङ्जवस्थयङ्जऩत हङ्टनङ्ट 

जॊगरको छेउभय 
फङ्ञस्त हङ्टनङ्ट 
फनभय घेयफयय गयेको 
नहङ्टनङ्ट 

घेयफयय गयेको 
केही सभङ्टदयमभय 
हङ्टनङ्ट जनयवय 
आतॊकफयट फचन े

ऻयनको कभी हङ्टनङ्ट 

जॊगर घेयफयय गने  

जनयवय आतॊकफयट फच्ने  
ऻयन ङ्झरने 

सडक 

दङ्टघयटनय 

जनधनको ऺङ्झत 

ियङ्चययीक अऩयङ्गतय तथय 
आङ्झथयक ब्मम 

भयनङ्झसक तनयफ 

ट्रयङ्जपक जनचेतनयभय 
कभी  

कभजोय सडक तथय 
सवययी सयधनको 
ययम्रो अवस्थयभय 
नहङ्टनङ्ट, अब्मवङ्ञस्थत 

ऩयकीङ 

छयडय ऩिङ्टचौऩयमय, 
अदऺ चयरक तथय 
रयऩवययही, 
सवययीसयधनको 
सॊखमय सडक 

ङ्झफकयसको 

ट्रयङ्जपक 

प्रहयीद्धययय फेरय 
फेरयभय छड्के 

चेक जयॉच । 

ट्रयङ्जपक जनचेतनयभय 
सभङ्टदयम तथय 
चयरकहरुकय सभेत कङ्झभ 

बएको । 

सयॉगङ्टयो य ङ्झफग्रीएको सडक   

ऩयकीङको उङ्ञचत ब्मवस्थय 
नबएको जहयॉ ऩयमो त्मही ॊ 
ऩयकीङ गने तथय योकने । 

अदऺ चयरक तथय 
रयऩवययही 
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अनङ्टऩयतभय धेयै । 

फयढी सभङ्टदयम ङ्जवस्थयङ्जऩत बएकय 
बौङ्झतक सॊयचनयहरु  

तहसनहस हङ्टन,े भहयभययी 
पैरनङ्ट, जनधनको ऺङ्झत 

हङ्टनङ्ट, मयतयमयत अवरुद्ध 

हङ्टन,े स्वयस्थ्मभय असय ऩने, 

भयनङ्झसक तनयव हङ्टने, 
जगगय कटयनी तथय ऩटयनी 
हङ्टन,े ङ्ञिऺयभय असय ऩने, 

फयरीनयरी नि हङ्टने, 
बोकभयी ङ्झसजयनय हङ्टने, 
खेतीमोगम जङ्झभन 

फयरङ्टवयभय ऩङ्चयणत हङ्टने, 
सयॊस्कृङ्झतक चयडऩवयभय 
प्रत्मऺ असय ऩनङ्टय, 
ङ्जवद्ययरमको ऩठनऩयठनभय 
सभस्मय हङ्टने   

नदीको छेउछयउभय 
फङ्ञस्त हङ्टनङ्ट, खहये 
खोरय हङ्टनङ्ट, कभजोय 
ब ङ्ट वनौट बएकयरे 

कटयनीको सभस्मय 
फढी हङ्टनङ्ट, प्रकोऩ 

ऩङ्टवयतमययीकय फययेभय 
जनचेतनयको कभी 
बएको, खोज ततथय 
उद्धयय फयये तयङ्झरभ 

प्रयप्त व्मक्ती नहङ्टनङ्ट, 
प्रयथङ्झभक उऩचयय 
फयये ऻयनको कभी, 
ऩङ्टवयसङ्टचनय सॊमधत्रको 
ङ्जवकयस नहङ्टनङ्टनदी 
तथय खोरयहरुभय 
ऩङ्टर नहङ्टनङ्ट 

ङ्झनम स्तयभय 
ऩौडीफयज 

भयङ्झनसहरु हङ्टनङ्ट 
ईरयकय प्रहयी 
कयमययरम नङ्ञजकै 

हङ्टनङ्ट 
प्रयथङ्झभक स्वयस्थ्म 

केधिको व्मवस्थय 
हङ्टनङ्ट 
भङ्जहरय स्वयस्थ्म 

स्वॊसेङ्जवकय 
सभङ्टदयमभय हङ्टनङ्ट, 
ङ्जवद्ययरमहरु 

ह्ाङ्टनङ्ट 
घयघयभय 
भोफयईर 

बएकोप्रत्मेक 

घयभय 
मयतयमयतकय 
सयधन हङ्टनङ्ट 

ङ्जवऩद् ऩङ्टवयतमययी फयये 
तयङ्झरभको अबयव 

गङ्चयवीको कययण नदीकै 

ङ्जकनययभय फसेय ङ्ञजवन 

गङ्टजययय गनङ्टयऩने ङ्ञस्थती  
व्मफङ्ञस्थत रुऩभय ऩयनीको 
ङ्झनकयस नहङ्टनङ्ट 

 
 

  
 

ब ङऺ्ट म उत्ऩयदनङ्झसर जगगय 
ङ्झफनयस बई उत्ऩयदकतव 

घट्न े। 

आङ्झथयक अवस्थय क 

भजोय हङ्टदै जयने । 

नङ्छदको फहयव फढी 
नङ्छदको जगगय 

अङ्झतक्रभण गङ्चय 
खेङ्झत गने गयेको  

स्थयङ्झनम 

जनिङ्ञकि बएको 
ङ्झफरुवयहरु 

स्थयङ्झनम स्तयभै 

ऩयईने वय ङ्झनिङ्टल्क 

ऩयईने । 

सयभयङ्ञजक उियदयङ्जमत्व 

फहन गने ऩयम्ऩयय 
नबएको ।तटफधधनकय 
कयमयहरु ङ्झनकै कभ 

भयत्रयभय हङ्टन ेगयेको 

अङ्झसनय फयरीनयरी तथय अधम 

बौङ्झतक ऺङ्झत 

चोटऩटक रयगन े

खेङ्झतफयरी तथय अधम 

बौङ्झतक सॊयचनय य 
सम्ऩङ्ञि 

 फयरी तथय सम्ऩङ्ञि 

ङ्झफभयकय फययेभय कभ चयसो 
तथय जयनकययी 
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५=२ प्रकोऩ ऩयत्रो 
प्रकोऩ     वैियख  जेठ असयय सयउन बदौ असोज कयङ्झतयक भॊङ्झसय ऩङ्टस भयघ पयगङ्टन चैत्र 

फयढी 
 

ऩङ्जहरे(३० 

वषय 
            

अङ्जहरे 
            

ऩङ्जहयो ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

आगरयगी 
 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

हङ्टयीफतयस ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

भहयभययी   
हैजय 
,झयडयऩ, 

खयरय, 
रुघयखोकी 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

बकूम्ऩ 

 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

ङ्ञितरहय ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

 

भयङ्झथ उल्रेङ्ञखत तयङ्झरकयभय ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकयभय हङ्टन े ङ्झफऩद्हरु कङ्ट न सभमभय आउन ेगदयछन ्सोको ङ्झफश्लषेण 

गयी प्रकोऩ ऩयत्रो तमयय गङ्चयएको छ । मस अधतगयत ङ्झफिेषगयी फयढी असयय देङ्ञख असोजसम्भ, भहयभययी फैियख 

देङ्ञख असोजसम्भ, त्मस्तै हयवयहङ्टयी चैतदेङ्ञख जेठसम्भ, आगरयगी चैतदेङ्ञख जेठसम्भ, ऩौष य भयघ भङ्जहनयभय आउने 
गयेको ऩयईएको छ ।त्मसैगयी सडक दङ्टघयटनय य ब ङ्टकम्ऩ कङ्ट न ैऩङ्झन वेरय वषय बयी आउन सकने गयेको अवस्थय छ 

बन े ङ्जकयय तथय रयभखङ्टटे्ट खयसगङ्चय गभॉको सभमभय हङ्टने गयेको ऩयईधछ तय फषयय, खडेयी, ङ्ञितरहय तथय अधम 

जरवयमङ्टजधम ङ्झफऩद्हरु जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयनकय कययण सभम य अवङ्झधभय केही ऩङ्चयवतयन बएको ऩयईधछ । 

प्रकोऩ ऩयत्रोको ऩूवय तमययीकय कृमयकरयऩहरु् 
क्र.स. प्रकोऩको ङ्जकङ्झसभ ऩूवय तमययीकय कृमयकरयऩहरु 

१ खडेयी फोङ्चयङ्ग ङ्झसचयईको ब्मफस्थय गने ,परपूर तयकययी वययीभय औषधी छने,तयकययीको 
नसययी वनयउॉदय ऩरयस्टीकको छयनय वङ्झरमो वनयउन,ेवयरफयङ्झरकयहरु रयई गभॉ 
ठयउॉभय वङ्जहयय ङ्जहडडङ्टर गनय नङ्छदने ।  

२. ऋयगरयङ्झग ज्वरङ्ञिर ऩदयथयहरु वयरवयङ्झरकय नबेटन ेठयउॉभय ययख्न,ेखयनय ऩकयई सकेऩङ्झछ आगो 
ङ्झनबयउने,हयवयहयी चरेको वेरय आगो नफयल्ने,खयनय ऩकयउन े च ङ्टरोको भयङ्झथ छयनय 
ङ्झरऩऩोत गने । नगयऩयङ्झरकयरे दभकरको ब्मवस्थय गने य उद्धयय य प्रयथङ्झभक 
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उऩचययकय सयभयग्रीको ब्मफस्थय गने य स्वमॊसेफकरयई तयङ्झरभ ङ्छदएय ययख्ने । 

३. भहयभययी खयनङ्जऩनभय ध्मयन ङ्छदने ,सडेगरेको वयसी ङ्ञझॉगय बधकेको खयनय नखयन,ेघय वङ्चयऩङ्चय 

सयसपयई गने,चङ्जऩयको सङ्जह सदङ्टऩमोग गने , घयवय ऩयी ऩयनी जम्न नङ्छदने , ऩयनको 
भङ्टहयन देखी च ङ्टहयन सम्भ सपय गने य ऩयनी उभयरेय खयने ।  

४. हङ्टयीफतयस घयको छयनय ययम्रो सॊग वयध्ने,घय वङ्चयऩङ्चय ठङ्टरय रुखहरु नरयगयउने,रुखकय हयॉगयङ्जवगय 
कयटन,ेहयवय चरेको वेरय घय वयङ्जहयय ङ्जहडडङ्टर नगने । 

५. ङ्ञितरहय धमयनो कऩडय रगयउने,आगो तयप्ने,गेडयगङ्टडीको झोर खयन,ेपरपूर तयकययी वययीभय 
औषधी छने,तयकययीको नसययी वनयउॉदय ऩरयस्टीकको छयनय वङ्झरमो 
वनयउने,वयरफयङ्झरकयहरु रयई ङ्ञचसो ठयउॉभय वङ्जहयय ङ्जहडडङ्टर गनय नङ्छदने ।  

६. ब ङ्टकम्ऩ बवन अचयय सॊङ्जहतयको ऩयरन गयेय घय वनयउन े ,गह्ा्यॊगो सभयन भयङ्झथ 

नययख्न,ेसङ्टयङ्ञऺत ठयउॉको ऩङ्जहचयन गङ्चय ययख्न े। 

७. सडक दङ्टघयटनय फयटो पययङ्जकरो तथय ऩयङ्जकय ङको उङ्ञचत ब्मवस्थय ङ्झभरयउने, सभम सभमभय भभयत 

सम्बयय गने, ट्रयङ्जपक ङ्झनमभरयई कडयईकय सयथ कयमययधवमन गने । जेब्रय क्रङ्झसङको य 

बे्रकयको ब्मफस्थय  गने य ङ्झनमभको ऩयरनय गने । 

८. जनयवय आक्रभण घय वङ्चयऩङ्चय सयसपयई गने,चङ्जऩयको सङ्जह सदङ्टऩमोग गने य ऩयनी जम्ने खयल्टयखङ्टल्टीहरु 

ऩङ्टने, उङ्ङत खेङ्झत प्रफङ्झध अऩनयउन,े योग ङ्जकयय ङ्झनयोधक ङ्झफउ प्रमोग गने, खेतफययी सपय 
गने । सकेसम्भ टचय रयईटहरु प्रमोग गनय उत्प्रेङ्चयत गने ।एक अकययरयई सहमोग 

गङ्चय सकेसम्भ ङ्झछतो अस्ऩतयर रैजयन सहमोग गने ।स्थयङ्झनम स्वयस्थ्म जयनकयय 

ब्मङ्ञक्तसॊग सल्रयह सङ्टझयफ ङ्झरन े। 

९ वयढी घय वनयउॉदय अगरो ठयउभय वनयउने,घय आगनभय भयटो ऩटयनी गने,भहत्व ऩूणय 
कयगजयत अगरो ठयउभय ययख्ने,वयढी  भयऩन मधत्रको ३ तह सूचनय को वययेभय 
जयनकययी ङ्झरने,आऩत कयङ्झरन सभयग्रीको भभयत सॊबयय गयी व्मवङ्ञस्थत ययख्न,े ययहयत 

फतयण ,प्रयथभक उऩचयय य खोज तथय उद्धयय  गय ३ वटय कयमयदरहरु रयई तमययी 
अवस्थयभय ययख्न े। 

५=३ भौसभी ऩयत्रो् 
ङ्जववयण   वैियख  जेठ असयय सयउन बदौ असोज कयङ्झतयक भॊङ्झसय ऩङ्टस भयघ पयगङ्टन चैत्र 

वषय 
 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

आगरयगी 
 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

गभॉ 
 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

जयडो ऩङ्जहरे 
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 अङ्जहरे 

            

अङ्झसनय 
 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

ङ्ञितरहय ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

 

भयङ्झथ उल्रेङ्ञखत तयङ्झरकयभय ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकयभय हङ्टन े गयेकय भौसभ ऩयवतयन ऩङ्जहरे य अङ्जहरेको तङ्टरनय 
गङ्चयएको छ । कङ्ट न भङ्जहनयभय कस्तो भौसभ हङ्टने गयेको छ  सोको ङ्झफश्लषेण गयी भौसभी  ऩयत्रो तमयय गङ्चयएको छ 

। मस अधतगयत ङ्झफिेषगयी जयडो य गङ्झभयको सङ्टरुवयत य अधत्म हङ्टन ेसभम ऩङ्जहरे य अहरेभय धेयै अधतय बएको 
ऩयईएको छ । त्मसै गयी फषयय सङ्टरु य अधत्मको सभम ऩङ्झन ३० फषय ऩङ्जहरे य अङ्जहरेभय धेयै अधतय ऩयईएको छ । 

५=४ फयरी य वनस्ऩङ्झतऩयत्रो 
ङ्जववयण 

 वैियख जेठ असयय सयउन बदौ असोज कयङ्झतयक भॊङ्झसय ऩङ्टस भयघ पयगङ्टन चैत्र 

धयनको 
वीउ 

रगयउने 

ऩङ्जहरे(३० 

वषय 

            

अङ्जहरे 
            

धयन 

योप्ने 
ऩङ्जहरे 

३०वषय 

            

अङ्जहरे 
            

धयन  

कयट्न े

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

ङ्जवरुवयको 
पूर य 
पर 

रयगन े

सभम 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

गहङ्टॉ छने ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

गहङ्टॉ 
कयट्न े

 

ऩङ्जहरे 
            

अङ्जहरे 
            

 

भयङ्झथ उल्रेङ्ञखत तयङ्झरकयभय ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकयभय ३० फषय ऩङ्जहरे य अङ्जहरे फयरी तथय फनस्ऩती रगयउने य 
कयटछयट गने सभमको अधतययर ङ्झफष्रेषण गङ्चयएको छ । मसभय ङ्झफरुवयको पर य पङ्ट र रयगने सभम ऩङ्जहरे य 
अङ्जहरेभय अरी धेयै अधतय देङ्ञखएको छ । ऩङ्जहरे जेठ, असयय य सयउनभय रयगथ्मो बन ेअङ्जहरे असोज य कयङ्झतयकभय 
हङ्टने गदयछ । त्मसै गयी अधम फयरी तथय फनऩती योप्ने य कयटछयट गने सभमभय ऩङ्चयवतयन आएको कङ्ट ययको 
ङ्झफश्लषेण गङ्चयएको छ । 
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५=५ ऐङ्झतहयङ्झसक सभम येखय ङ्जवश्लषेण 

ङ्झफगतभय बएकय ङ्झफऩद्हरुको असय त्मसभय बएकय ऺङ्झत तथय ङ्झतङ्झनङ्जहरुको ब्मवस्थयऩनभय सभङ्टदयमरे के कस्तय 
आऩतकयरीन तथय ऩङ्टनयस्थयऩनयकय कृमयकरयऩहरु सॊचयरन गये ङ्झत कङ्ञिको प्रबयवकययी बमो, फयङ्जहयी ङ्झनकयमहरुरे 

कसयी सहमोग गये तथय सभङ्टदयमको स्थयङ्झनम ऻयन ङ्झसऩ के कस्तो यहेछ बङ्ङे कङ्ट ययको जयनकययी तथय ङ्झफङ्झबङ्ङ 

ङ्झफऩद्हरुको आवङृ्झत के कस्तो छ बङ्ङ ेजयङ्ङको रयङ्झग ऐङ्झतहयङ्झसक ङ्जववयण ङ्झरने क्रभभय जेष्ठ नयगङ्चयकहरु सङ्जहतको 
बेरय बएकय जनसभङ्टदयमभय व्मङ्ञक्तहरुको सभङ्टह वनयई छरपर गङ्चयमो उक्त छपरफयट ङ्झनम्न कङ्ट ययहरुको 
जयनकययी प्रयप्त बमो । 

क्र.स प्रकोऩ वषय 
स्थयन(सभङ्टदयम 

तथय वडय) 
ऺङ्झतको ङ्जववयण 

१ 

फयढी 
 

 

 

खडेयी 

@)@(, #), 

#!, @)&&, 

)&* 

ङ्ञिफययज नगय 
ऩयङ्झरकय वडय नॊ 

१ 

३ वटय घय बत्कयइएको, फयरीनयरी १२ ङ्जवगयहयभय 
नि एकजनय फयटोभय ङ्जहडने भयधछेरयई फगयएकय,ाे 
कच्ची फयटो ङ्जवगययेको, ५ घय य १ खयनेऩयनी सॊयचनय 
नि 

२ २०४३ 

ङ्ञिफययज नगय 

ऩयङ्झरकय वडय नॊ 
१ 

वडय बयीको भयधछेरयई खयद्ययङ्ङको कभी ऩिङ्टजधम 

को ऺङ्झत आङ्झथयक सभस्मय, फयङ्जहय कयभ गनय जयन ऩने 

३ 

 

वयढी 
 

 

खडेयी 

 

ङ्ञिफययज नगय 
ऩयङ्झरकय वडय नॊ 

२ 

ङ्ञिफययज नगय 
ऩयङ्झरकय वडय नॊ 

२ 

३ वटय घय बत्कयइएको, फयरीनयरी नि १२ ङ्जवगहय 
जगगय नि एकजनय फयटोभय ङ्जहडने भयधछेरयई 

फगयएको कच्ची फयटो ङ्जवगययेको 

 

वडय बयीको भयधछेरयई खयद्ययङ्ङको कभी ऩिङ्टजधम 

को ऺङ्झत आङ्झथयक सभस्म, फयङ्जहय कयभ गने जयन ऩने 

४ 

खडेयी, 
आगरयगी 

२० 

वडय नॊ २ 

भदयहवय 

ऺङ्झत ग्रस्त १२०, ङ्जवस्थयङ्जऩत १२० घय ऺङ्झत  बएको 
बैङ्झतक सम्ऩती रु ६० रयख फयरी अधम  खयधऩदयथय 
१००० कवीधटर  

५ आगरयगी, 
वयढी, खडेयी 

२०६१ 

वडय नॊ २ 

हल्रयनगय 

भतृ्मङ्ट १९ जनय ऺङ्झतग्रस्त घय ३५० बौङ्झतक सम्ऩङ्झत 

२ कयोड भङ्ञधदय १ 

घयइते १५ जनय ऩूणय सयभङ्टदयम प्रबयङ्जवत  खयधऩदययथ 

३५० ङ्जवधयरम १ 

 सॊकटकयरभय बएको घटनय ऩूणरुऩभय सभङ्टदयम 

सयभप्त बएको २   

६ २०३० वडय नॊ ४ घयइते ६ जनय, ऩूणयरुऩभय ऺङ्झतग्रस्त घय १६, 
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आगरयगी खैयेनीऩङ्टय फयरीनयरी प्रबयङ्जवत प्रङ्झत घय १० वटय ङ्जवस्थयङ्जऩत 

ऩङ्चयवयय, बौङ्झतक सम्ऩङ्झत प्रङ्झतघय ५०,००० को दयरे 

७ 

 

२०५६ चनई ५ 

फयरीनयरी नि १००० ङ्जवगह फढी खयद्ययङ्ङभय कभी 
गयई बैसी भतृ्मङ्ट य भयङ्झनसहरुको ऩङ्झन अस्त व्मस्त 

आङ्झथयक कभी स्वयस्थ्म असय ङ्ञिऺयभय असय आङ्छद 

८ २०६० चनई ५ 

फयरफङ्झरकयको भतृ्मङ्ट भयधछेहरुको भतृ्मू गोरु य 
ऩिङ्टऩधऺीहरुको भतृ्मङ्ट, रङ्टगयकऩडय खयद्ययधम गहनय, 
नगदीऩैसय आङ्छद । 

९ 

 

२०५२ 

खडेयी 
चधिौटय वडय नॊ 

५ 

चधिौटययोड 

वडय नॊ ५ 

फयरीनयरी नि, खयद्ययङ्ङभय कभी,रङ्टगयकऩडय को 
कभी,आङ्ञ्थयक कभी, स्वयस्थ्म ङ्ञिऺयभय कभी,चोयी 
डकैती, आङ्छद । 

२०६० 

आगरयगी 
ऩिङ्टऩधछी नि, फयरीनयरी नि, खद्ययङ्ङभय कङ्झभ ६० 

वटय घय जरयएय नि गयेको । 

१० 

२०६४ 

आगरयगी 
२०७८ 

चधिौटय योड नॊ 
५ 

भयधछेको भतृ्मू १५ गडीघोडय १७५ वटय खयनेकङ्ट यय 
नि घय जरयएको १००० ऩिङ्टऩधछी नि आङ्छद ।  

कयेधट रयगेय १ जनयको भतृ्मङ्ट 

११ 

आगरयगी, 
खडेयी 

२०५० 

खडेयी चनौटय 
५,६ 

 फयरीनयरी नि खयद्ययङ्ङभय कभी आङ्झथयक सभस्मय 
स्वयस्थ्मभय ङ्ञिऺय भय 

 चोयी डकैती फढदो क्रभभय बमो । 

१२ 

२०५२ 

आगरयगी 

 धनसम्ऩङ्झत नयस नबएको बौङ्झतक सम्ऩङ्झत नि 

बएको ऩूणयरुऩभय  
 ऩूणयरुऩभय घय ऺङ्झत ४० घय 

१३ 

२०६४ 

आगरयगी 
वयढी 

वडय नॊ ६ 

 भतृ्मङ््ट १५, मयतयमयतकय सयधन्१७५ 

 ऩूणयभय ऺङ्झतग्रस्त घय्१०००जनफययहरुको ऺङ्झत  

 वयढीरे वयॉध बत्कयएको 

१४ 

२०३० य 
२०७७ 

आगरयगी 

वडय नॊ ७ 

जवयबययी 

घयइते ३, ऩूणयरुऩभय ऺङ्झतग्रस्त घय १०, प्रबयङ्जवत 

ऩङ्चयवयय १५०, भतृ्म १ जनय 
बौङ्झतक सम्ऩङ्झत १० रयख सम्भ, ७ वटय घय जरेको 

१५ 

खडेयी 
२०५५ 

वडय नॊ.८ ऩूयै 
ह.स.को गय.ऩय. 

ऩूणयरुऩभय ऺङ्झतग्रस्त घय्५००, ऩूणय रुऩभय 
फयरीनयरी नयस बएको बौङ्झतक सम्ऩङ्झत १० कयोड 

ङ्ञिऺय स्वयस्थ्म खयधङ्ङ, गयस, फयस कऩयस 

१७ 

फयढी 
२०७३ 

वडय नॊ ९ 

ङ्ञिवगडी 
फयरी नि घय बङ्झतङ्जकएको खेती मोगम जङ्झभन कटयन 

ऩटयन डङ्टफयन फनजॊगर नि आङ्छद । 
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१८ 

खडेयी 
२०७५ 

वडय नॊ ९ 

ङ्ञिवगडी 
फयरीनयरी नि खयद्ययङ्ङभय कभी आङ्झथयक कभी स्वयस्थ्म 

य ङ्ञिऺय आङ्छद । 

१९ 

v8]/L, hgfj/ 

cft+s, 

lztnx/ 

२०६६ 

वडय नॊ १० 

रयरऩङ्टय 
खयद्ययङ्ङभय खसय,स्वयस्थ्म असय ङ्ञिऺय फयरी नयरी नि 

आङ्छद 

२० २०७३ रयरऩङ्टय १० फयरी नयरी नि आङ्छद  

२१ 

२०७५, 

२०७८ 

रयरऩङ्टय १० 
फयरी नयरी नि भयधछे घयइते ऩिङ्टऩधऺी नि आङ्छद 

वयढीरे १ जनय ङ्जवतेको 

२२ 

ङ्ञितरहय तथय 
खडेयी 

 

२०४८ 

वडय नॊ ११ 

थङ्टङ्झनमय 
खेतीऩयती नि, खयद्ययङ्ङ कभी, आङ्झथयक कभी, ऩिङ्टऩधछी 
नि आङ्छद 

२३ २०७० थङ्टङ्झनमय ११ 
फयरीनयरी नि ५० ङ्जवगयहको, घयइते २ जनय, भयधछे 

को भतृ्मङ्ट १ जनय 
२४ २०७१ थङ्टङ्झनमय ११ फयरीनयरी नि, आङ्छद 

२५ 

कोङ्झबड १९ 

ऩङ्जहरो 
२०७७ नगयऩयङ्झरकयबय समौं सॊक्रङ्झभत ३ को भतृ्मङ्ट 

२६ 

कोबड १९ 

दोस्रो 
२०७८ नगयऩयङ्झरकयबय हजययौ सॊक्रङ्झभत ३७ को भतृ्मङ्ट 

 



खण्ड् ६ सॊखमय् ८ ङ्झभङ्झत् २०७९।०९।०४ 

५=६ सयभयङ्ञजक स्रोत नकसयङ्कन य सङ्कटयसङ्ङतय तथय ऺभतय ऩङ्जहचयन 

५=३=५=१= वडयको सम्ऩङ्ङतय स्तयीकयण जनसॊखमयको आधययभय 
क्र सॊ वयडय अङ्झतङ्जवऩङ्ङ ङ्जवऩङ्ङ भध्मभ सम्ऩङ्ङ जम्भय 
१ १ १५६० १८४५ ४२५० १२४० ८८९५ 

२ २ ५४० ९८५ २०९० १२०५ ४८२० 

३ ३ १३७० १९९५ ३५९० १०४७ ८००२ 

४ ४ १२७० १७६० २३५० १८१२ ७१९२ 

५ ५ १५९० २०१० ४८८० ३२९९ ११७७९ 

६ ६ ९१५ १३६० ३०१० १७८२ ६९६७ 

७ ७ ३९० ७१० १८३५ ८७० ३८०५ 

८ ८ ८१० ११९० २७७० ९६५ ५७३५ 

९ ९ ९९५ १६८० २९७० १६२१ ७२६६ 

१० १० ४२५ ८४० २१६५ १०३२ ४४६२ 

११ ११ १०१० १७४० ३०९० १५६२ ७४०२ 

जम्भय १०८७५ १५११५ ३३००० १६४३५ ७६,३२५ 

                                               स्रोत् स्वयस्थ्म ियखय, ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय 

५=७ अऩयङ्गतयको ङ्जववयण 

ऩयङ्झरकय अऩयङ्गतयको प्रकयय जम्भय ङ्ञम्हरय ऩङ्टरुष जम्भय 
१ देङ्ञख 

११ 

वडय 
सम्भ 

क वगय ५८ 

१३६ २५१ ३८७ 

ख वगय १५४ 

ग वगय १२५ 

घ वगय ४९ 

५=८  सभस्मय वृऺ  ङ्जवश्लषेण M 

क्र. सॊ. सभस्मय सभस्मयको भूर कययण सभङ्टदयमभय ऩयेको प्रबयव 

१ 

फयढी 
तथय 
डङ्टफयन 

अत्मङ्झधक ऩयङ्झन ऩनङ्टय, जनसॊखमय वङृ्जद्ध, 

फनजॊगर पडयनी, ङ्जवकयस ङ्झनभयणय 
गदयय ङ्जवऩद व्मवस्थयऩनरयई ध्मयन 

नङ्छदनङ्ट,व्मवङ्ञस्थत ढर ङ्झनकयस 

नहङ्टनङ्ट,भयटो ऩटयनी नगनङ्टय,तठफधधन 

नहङ्टनङ्ट, जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन हङ्टनङ्ट, 
जनचेतनको अबयव हङ्टनङ्ट 

सभङ्टदयम ङ्जवस्थयङ्जऩत हङ्टनङ्ट, गङ्चयवी फढ्नङ्ट, ऩयङ्चयवयङ्चय करह 

फढ्नङ्ट, भयङ्झनसहरुको आङ्झथयक अवस्थय कभजोय हङ्टदै 

जयनङ्ट, स्वयस्थ्म प्रत्मऺ प्रबयव, झै–झगयडय, भहयभययी 
पैरनङ्ट, भयनवीम ऺङ्झत, बौङ्झतक सॊयचनय बत्कनङ्ट, 
ऩयनीको भङ्टहयन प्रदङ्टषण हङ्टनङ्ट, खयधयङ्ङको सभस्मय, 
भयनङ्झसक तनयव जगगय कटयनी ऩटयनी हङ्टनङ्ट, 
उत्ऩयदनभय कभी, ङ्ञिऺयभय अवयोध, जनधनको ऺङ्झत 

हङ्टनङ्ट, आजयनकय स्रोतको अबयव हङ्टनङ्ट 
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२ 
ङ्ञि
तर

हय
 

जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन, उच्चङ्जहभयङ्झर 

बयगभय ङ्जहउॉ ऩनङ्टय 
भयनङ्जवम य ऩिङ्टचौऩयमहरु कठमयङग्रीमएय 
भने,वयङ्झरनयरी नि हङ्टने  
उत्ऩयदनभय कङ्झभ, वयरवयङ्झरकय वदृ्ध वदृ्धय, अऩयॊगतय 
बएकय व्मक्ती, गबयवङ्झत सङ्टत्केयी भङ्जहरय हरु रयई 

असय गने । 

३ 

भह
यभ
ययी

 

जनचेतनयको कभी, फयढी आएय 
फयढी फगयएय ल्मयएको पोहोाेय, 
नल्कय डङ्टफयन हङ्टनङ्ट, चऩॉको प्रमोग 

नहङ्टनङ्ट अथययत खङ्टरय ङ्छदसय ङ्जऩसयफ 

गनङ्टय,फषयमयभको पोहोय ऩयङ्झनभय 
नङ्टहयउनङ्ट, पोहोय भैरय जथयबयवी 
पयल्नङ्ट,सभम भै स्वयस्थ्म चौकी 
नजयनङ्ट 

वयतयवयण प्रदङ्टषण, स्वयस्थ्मभय प्रङ्झतकङ्ट र प्रबयव ऩनङ्टय 
िययीङ्चयक कभजोयी हङ्टदैजयनङ्ट, दैङ्झनक जीवनमयऩन गनय 
गयह्रो हङ्टनङ्ट, भयङ्झनसको ज्मयन सभेत जयनङ्ट, ऩयङ्चयवयङ्चयक 

ङ्ञस्थङ्झत खल्फङ्झरनङ्ट,रयभखङ्टटे्टरे टोकदय इधसेफ्रयइङ्जटस 

तथय भरेङ्चयमय जस्तय योगकय कययण अऩयॊग सभेत, 

टयउको दङ्टख्न े आॉखय ऩकनङ्ट तथ छयरय सम्फङ्ञधध 

योगहरु देखय ऩनङ्टय,आङ्झथयक अवस्थय कभजोय, 

४ 

आ
गर

यग
ी 

जनचेतनयको कङ्झभ, जथयबयवी 
फनजॊगरभय आगो रगयउनङ्ट,घयको 
फनयवट अथययत खयको छयनय 
हङ्टनङ्ट,ज्वरनिीर वस्तङ्ट 
फयरफयङ्झरकयरे बेट्न े ठयॉउभय 
ययख्नयरे सङ्टखखय भौसभभय 
आगरयगीभय फङृ्जद्ध । अव्मवङ्ञस्थत 

तथय खयकय घयहरु 

जनधनको ऺङ्झत,खयधयङ्ङको अबयव, आङ्झथयक अवस्थय 
कभजोय हङ्टदै जयनङ्ट जसकय कययण गङ्चयवी फढ्नङ्ट,दैङ्झनक 

ङ्जक्रमयकरयऩभय अवयोध हङ्टनङ्ट, चौऩयमयहरुको ऺङ्झत हङ्टनङ्ट 
बोकभययी, आङ्झथयक सॊकट हङ्टने 

५ 

खडे
यी 
तथ

य स
ङ्ट खख

य 

सङ्टखखय य खडेयीको सभमभय कसयी 
जन धनको ऺेतीरयई कभ गनय 
सङ्जकधछ य सङ्टखखय तथय खडेयी 
सहन सकने ङ्झफऊ ङ्झफजन को ऩैमोग 

य बण्डययण गने सम्फङ्ञधध जयनकययी 
य जनचेतनयको कभी  
जरवयमङ्ट ऩङ्चयवतयन अत्मयङ्झधक 

भयत्रयभय गङ्झभय फढ्नङ्ट 

 

जनधनको ऺङ्झत,खयधयङ्ङको अबयव, आङ्झथयक अवस्थय 
कभजोय हङ्टदै जयनङ्ट जसकय कययण गङ्चयवी फढ्नङ्ट,दैङ्झनक 

ङ्जक्रमयकरयऩभय अवयोध हङ्टनङ्ट,फयरीनयरीको ऺङ्झत हङ्टनङ्ट, 
बोकभययी, आङ्झथयक सॊकट हङ्टने । 

उत्ऩयदन दय घट्नङ्ट । 
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इने्द्रणी 

इलाका 

स्वास्थ्य 

चौकी 

सुआहारा काययक्रम 

प्रहरी चौकक 

युकिसेफ 

सुरक्षा 

किकाय 

रेडक्रस 

राजिीकिक 

दलहरु 

कृकि सेवा 

केन्द्र 

उद्योग संघ 

उपभोक्ता  

सकमकि 

कवद्यालयहरु 

सशत्र 

प्रहरी 

बैकहरु 

 

स्थािीय कवपद 

व्यवस्थापि सकमकि 

आमा 

समुह 

िमुिा 

एकककृि 

lasf; 

कजल्ला 

कबपद 

ब्यबस्थापि 

लघुकबत्त 

संस्थाहरु 

कपस 

िेपाल 

उद्योग 

बाकणज्य 

संघ 

सहकारी

संस्थाहरु 

कसद्धाथय 

सामुदाकयक 

कबकास केन्द्र | 

६ 
जन

यव
य आ

तङ्क
 

जनयवय आतङ्कफयट जन धनको 
ऺेङ्झत हङ्टन नङ्छदन हङ्टॊङ्झड, तययफयय य 
सङ्टयङ्ञऺत आफयस रगयएतकय 
उऩयएहरुको प्रमोग सङ्ञम्फधध 

जनचेतनय नहङ्टनङ्ट । 

जनधनको ऺङ्झत, खयधयङ्ङको अबयव, आङ्झथयक अवस्थय 
कभजोय हङ्टदै जयनङ्ट जसकय कययण गङ्चयवी फढ्नङ्ट, दैङ्झनक 

ङ्जक्रमयकरयऩभय अवयोध हङ्टनङ्ट, चौऩयमयहरुको य 
भयनङ्झफम ऺङ्झत हङ्टनङ्ट बोकभययी, आङ्झथयक सॊकट हङ्टन े। 

उत्ऩयदन दय घट्नङ्ट । 

७ 

बङ्ट क
म्ऩ

 

ब ङ्टकङ्ञम्ऩए भयऩ दण्ड अनङ्टरुऩकय 
सॊयचनयहरु ङ्झनभययण नहङ्टनङ्ट, ऩङ्टफय 
तमययीभय ध्मयन नऩङ्टगनङ्ट ङ्झफकयस तथय 
कयमयक्रभहरु प्रङ्झतकयमयकय केङ्ञधित 

हङ्टनङ्ट । 

जन धनको ऺेती हङ्टनङ्ट बौङ्झतक सॊयचनय तहसनहस 

हङ्टनङ्ट,। 

 

५=९ नगयऩयङ्झरकयको सॊस्थयगत ङ्जवश्लषेण योटी ङ्ञचत्र   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ङ्ञिफययज 

नगयऩयङ्झरकय 
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५=१० सेवय प्रदयमक सॊस्थयहरु M 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकयभय अनेकौ सेवय प्रदयमक सस्थयहरुरे ङ्ञिऺय, स्वस्थ्म, कृङ्जष, खयनेऩयनी, सङ्टयऺय, सञ्चयय, 
सहकययी फैंक जस्तय ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभय सेवय ङ्छदइयहेको छन । तथयऩी ङ्झफऩद ब्मवस्थयऩन तथय जरवयमङ्ट अनङ्टकङ्ट रनकय 
रयङ्झग कयभ गने सॊस्थयहरु ङ्झनकै कभ तथय उङ्झनहरुसॊग सफै प्रबयङ्जवत ऺेत्ररयई सभेटेय कयभ गने श्रोत नबएको 
अवस्थय छ । त्मसैरे नगयऩयरकय स्तङ्चयम ङ्जवऩद तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर फनयउनकय रयङ्झग गनयकय रयगी 
सङ्झभङ्झत य उऩसङ्झभङ्झत गठन बइसकोको अवस्थयभय मो फषय देङ्ञख नै गयॉउऩयङ्झरकयरे मस्तय सभस्मय आउनङ्ट बधदय 
अगयडी नै ङ्जवऩद जोङ्ञखभ धमूङ्झनकयण सम्फङ्ञधधत जनचेतनय भङ्टरङ्टक कयमयक्रभ गनङ्टय आवश्मक देङ्ञखधछ । 

क्र. सॊ. 
कयमययरम 

सङ्घसॊस्थय 
ठेगयनय 

ऩहङ्टॉच
को 

अफस्थय 

बौगोङ्झर
क दूयी 

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ व्मवस्थयऩनकय रयङ्झग प्रयप्त 

हङ्टनसकन ेसहमोगको ऺते्र 

क. नगयऩयङ्झरकयङ्झबत्र 

१ येडक्रस चधिौटय 

 

५०० 

ङ्झभ 

ङ्झफऩदको सभमभय खोज तथय उद्धयय, 
प्रयथङ्झभक उऩचयय य ययहत ङ्झफतयणको 

ब्मफस्थय 

२ स्वयस्थ्म चौकी 
चनई ३ नॊ 

वडयभय, वयडय नॊ 
१ 

 

३ ङ्जकभी, 
५ ङ्जकङ्झभ 

 स्वयस्थ्म सेवय 

३ 

स्थयङ्झनम ङ्जवऩद 

व्मवस्थयऩन 

सङ्झभङ्झत 

चधिौटय 

 

 

 ङ्जवऩद व्मवस्थयऩनकयरयगी ऩूवय तमययी 
तथय जनचेतनय पैरयउने 

४ 

प्रहयी चौकी, 
सिस्त्र प्रहयी 

वर 

चधिौटय 

 

 

 जनचेतनय तथय सङ्टसयिन वयये कयभभय 
सहमोग, खोज तथय उद्धयय कयमय 

ख.नगय ऩयङ्झरकय फयङ्जहय 

१ 

ङ्ञजल्रय ङ्जवऩद 

व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत 

चधिौटय 
एकोहो
यो 

३५ ङ्जकङ्झभ 

 सभङ्टदयमभय सङ्टयऺय य ङ्जवऩदको 
सभमभय खोज तथय उद्धयय 

२ 

ङ्ञजल्रय सभधवम 

सङ्झभङ्झत 

तौरीहवय  ४० ङ्जकङ्झभ 

 सभधवम 

३ मङ्टङ्झनसेप बैयहवय  ९२ ङ्जकङ्झभ 

 ऩङ्टवयतमययी तथय प्रङ्झतकयमय य ययहयत 

ङ्झफतयण 

४ येडक्रस तौङ्झरहवय दोहोयो ९२ ङ्जकङ्झभ 

ऩङ्टवयतमययी तथय प्रङ्झतकयमय य ययहयत 

ङ्झफतयण 
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५ 

सऩयदॊि उऩचयय 

केधद 

गोरुङ्झसॊगे, 

वहयदङ्टय गॊज 

दोहोयो ] 
१५ ङ्जकङ्झभ, 

१२ ङ्जकङ्झभ 

 ऩङ्टवय सचेतनय तथय सऩयको डसयई 

ऩङ्झछ उऩचयय 
        अनसङ्टची २= न=ऩय स्तङ्चयम सङ्टचनय पययभ 

ङ्झस .नॊ ङ्जववयण हङ्टनङ्ट ऩने स्थयन 

१  ङ्जवउ बण्डययण 
 १, २, ५, ८, ९ १०, ११ को वडय 
कयमययरमहरुभय ययखदय, भदवय, चनई,  ङ्जवयऩङ्टय, 
ङ्झडङ्जऩहवय,  

२ हेङ्झरप्मयड चधिौटय 

३ प्मयथोरोङ्ञज ल्मयव चधिौटय 

४ 
प्रयथङ्झभक उऩचयय तथय खोज तथय उद्धयय 
सयभङ्झग्र बण्डययण केधि 

स्वयस्थ्म ियखय नगयऩयङ्झरकय 

५ सभङ्टदयमभय आधयङ्चयत ङ्जवऩद अध्ममन केधि नगयऩयङ्झरकय 
६ औषङ्झध बण्डययण केधिहरु स्वयस्थ्म चौकीहरुभय 

७ सङ्टयङ्ञऺत सयभङ्टदयङ्जमक गहृहरु ययख्नङ्टऩने स्थयनहरु चधिौटय 

८ सयवयजङ्झनक िौचयरमहरु हङ्टनङ्टऩने स्थयनहरु 
ङ्ञिवऩङ्टय हयटवजयय, खयेधिऩङ्टय, चनई, ङ्जवयऩङ्टय 
चौययहय, रुिऩङ्टय, सङ्झभङ्झत चौक, ९ वडय कयमययरम, 
१० नॊ. वडय कयमययरम, सभयी, ङ्जवसङ्टनऩङ्टय, 

९ ऩङ्टवय सङ्टचनय प्रणयङ्झर हङ्टनङ्टऩने स्थयनहरु सङ्टयही नदी, नगयऩयङ्झरकय स्तयभय भौसभ ऩङ्टवययनङ्टभयन 

१० 
ङ्जवद्ययरमभय आधयङ्चयत ङ्जवऩद जोङ्ञखभ 
धमङ्टनीकयण मोजनय वनयउनङ्ट ऩने ङ्जवद्ययरमहरु  

सवै ङ्जवद्ययरम 

११ 
प्रयथङ्झभक उऩचययको तयङ्झरभहरु सभङ्टदयम तथय 
ङ्ञिऺकहरुरयइ 

३३ जनय वडय स्तयवयट ३, ३ वटय 

१२ खङ्टल्रय स्थयनहरु सवै वयडयहरुभय 

१३ 
योड वे्रकयहरु तथय योडवयट सङ्टयङ्ञऺत गने वोडयहरु 

ययख्न ेस्थयनहरु 

धयनखोरय देङ्ञख सङ्टऩयदेउययरी 
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अनङ्टसङ्टङ्ञच ३ 

जोङ्ञखभ धमङ्टनीकयणको रयङ्झग VCA वयट आएकय २०७८ ⁄ २०८३ सयर सम्भकय वडय  स्तङ्चयम मोजनयहरु 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ १  ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. 

 

के गने 

 

ङ्जकन गने 

 

कसयी गने 

 

कहयॉ गने 

 

कस्रे गने 

 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयह्  म 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी ङ्झनभययण, 

ङ्झडऩ फोङ्चयङ्ग ६ 

वटय य सङ्टखखय 
सहन सकन ेङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 

ङ्ञिवऩङ्टय, 
भझगयॉवय

, 

वनकटङ्ट
वय 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

खयको 
छयनय 

भङ्टक्त घय 

ङ्झनभययण 

गने 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

सचेतनय भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय घय 
ऩङ्चयवयय रयई 

वनकस
वयसय 

 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

तटवधध य 

फृऺ ययोऩ
ण गने 

डङ्टवयन तथय 
वयढी फयट हङ्टने 
ऺेती कभ गनय 
तटवधध गने, 

वृऺ ययोऩण 

गने । 

नदीको छेउ 

ङ्जकनययभय फृऺ य 
योऩण य तटफधध 

गयेय 

चैनऩङ्टय, 
सङ्टयही 
खोरय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

४ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने 

ङ्ञितरहय 
वयट हङ्टने ऺेती 
कभ गनय  
दयउयय 

बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय बण्डययण 

य ङ्झफतयण गयेय 

वनकस
वयसय, 
वनकटङ्ट
वय य 
चैनऩङ्टय 

स्थयङ्झनम 

तह 

स्थयङ्झनम 

तह 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 
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आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सङ्टयङ्ञऺत आफयस 

ङ्झनभययणकय रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

५ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड अनङ्टसयय 
घय ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी गने 

तङ्चयकय सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय फस्तयय 
गयेय 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

१ फषय 
ङ्झबत्रभय 

५  रयख 

१० 

रयख 

६ 

हङ्टड 

ङ्झनभययण 

,सऩय डॊस 

उऩचयय 

केधि 

सॊचयरन
भय 

ङ्झनयधतय
तय 

जनयवय 
आतङ्कफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय 
डॊस उऩचयय 
केधि ङ्झनभययण 

गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस उऩचयय 
केधि ङ्झनभययण 

गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय 
ऩयएक 

ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ २ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने 
कस्रे 
गने 

कङ्जहरे 
गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयह्य 

१ 

ङ्झस
चय
ईक

ो ब्
मफ

स्थ
य 

गने
 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी फयरी 
नयरीको ऺेती 
तथय बोकभयीफयट 
फच्न 

ऩोखयी ङ्झनभययण, 
ङ्झडऩ फोङ्चयङ्ग  य 
सङ्टखखय सहन 
सकने ङ्झफऊ 
ङ्झफतयण गयेय 

अङ्झसफी 
गयहय, 
गौयीमय , 
भदययहवय 

स्थयङ्झनम 
तह 

 ३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 
रयख 

२० 
रयख 

२ 

खय
को

 छ
यन
य भ

ङ्टक्त
 घ

य 
ङ्झनभ

ययण
 ग

ने 

आगरयगीफयट हङ्टने 
ऺेती कभ गनय  
खयको छयनय भङ्टक्त 
घय ङ्झनभययण गने 
अङ्झबमयन सॊचयरन 
गने 

सचेतनय भङ्टरक 
कयमयक्रभहरु 
सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 
रयई 

 अङ्झसफी 
गयहय, 
गौयीमय  

स्थयङ्झनम 
तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 
रयख 

३० 
रयख 
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३ 
तट

वध
ध 
य फ

ृऺय
योऩ

ण 
गने

 

डङ्टवयन तथय वयढी 
फयट हङ्टने ऺेती 
कभ गनय तटवधध 
गने, वृऺ ययोऩण 
गने 

नदीको छेउ 
ङ्जकनययभय फृऺ य 
योऩण य 
तटफधध गयेय 

 सङ्टयही 
खोरय 

स्थयङ्झनम 
तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 
रयख 

३० 
रयख 

४ 

धम
यन
ो क

ऩड
य ङ्झ
फत

यण
 य
 द

यउ
यय 

बण्
डय
यण

 ग
ने 

ङ्ञितरहय वयट हङ्टने 
ऺेती कभ गनय   
दयउयय बण्डययण, 
धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत आवयस 
ङ्झनभययणभय गने  । 

  
  

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 
धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 

हल्रय 
नगय य 
हयट्टी 
  
  

स्थयङ्झनम 
तह 

  
  

 १ फषय 
ङ्झबत्रभय 
  

  

१० 
रयख 

  
  

१५ 
रयख  

  
  

 

प्रबयङ्झफत 
स्थयनहरुभय 
दयउयय बण्डययण 
य ङ्झफतयण गयेय  

 

सङ्टयङ्ञऺत आफयस 
ङ्झनभययणकय रयङ्झग 
जनचेतनय 
जगयएय  

५ 

जन
चेत

नय
 ङ्झफ

स्त
यय 

गने
 

बङ्टकम्ऩफयट हङ्टने 
ऺेङ्झतरयई कभ गनय 
जनचेतनय ङ्झफस्तयय 
गने 

बङ्टकम्ऩीम 
भयऩदण्ड 
अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय य 
ऩ ङ्टफय तमययी गने 
तङ्चयकय सम्फङ्ञधध 
जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 
तह 

१ फषय 
ङ्झबत्रभय 

५  रयख 
१० 
रयख 

६ 

ह ङ्टड
 ङ्झन

भय
यण 

सऩ
य द
ॊस 

उऩ
चय
य 
के
धि
 ङ्झन

भय
यण जनयवय आतङ्कफयट 

हङ्टने ऺेती कभ 
गनयकय रयङ्झग हङ्टॊड 
य सऩय दॊस 
उऩचयय केधि 
ङ्झनभयणय गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 
फययीभय हङ्टॊड 
ङ्झनभययण गयेय  

खेत 
फययीभय  

स्थयङ्झनम 
तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 
रयख 

१० 
रयख 

 
    

सऩय दॊस 
उऩचयय केधि 
ङ्झनभययण गयेय 

वडय ऩयएक 
ऩने 
स्थयनभय 
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ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ३ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने कस्रे गने 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 
फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 
बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग, 

ङ्झरफ्टीङ 

ङ्झसचयई य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 

भैनयय 
नदी, 
कटङ्टवय, 
फसधतऩङ्टय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२५ 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने ]{  

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 
रयई 

भदवय 
६०० घय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२५ 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

तटवधध य 

फृऺ य योऩण 

गने 

डङ्टवयन तथय 
वयढी फयट हङ्टने 
ऺेती कभ गनय 
तटवधध गने, 

वृऺ ययोऩण गने 

नदीको छेउ 

ङ्जकनययभय 
फृऺ य योऩण य 
तटफधध गयेय 

भैनयय 
नदी, फेर 

नदी, 
भैनयय 
देखी 
चनौटय 
सम्भकय 
३ वटय 
नदीभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

४ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 

सॊकटय 
सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 
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गने ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 
बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय  
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय  

५ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने ]{  

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

१ फषय 
ङ्झबत्रभय 

५  रयख 

१० 

रयख 

६ 

हङ्टड 

ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस  

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय  
सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय 

ऩयएक ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ४ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने कस्रे गने 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

ऩोखयी 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

चनई, 

गङ्टरयी, 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

२० 

रयख 
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गने फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न 

फोङ्चयङ्ग  ५ 

वटय य 
सङ्टखखय सहन 

सकन ेङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 

फनकट्टी 

२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन 

गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

वडय 
बयीकय सफै 

टोरभय 
 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

. 

सॊकटय 
सङ्ङतय 

ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

चनई, 

गङ्टरयी, 
डकयीमय, 
ङ्जऩऩयय, 
फनकट्टी 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

५  रयख 

१० 

रयख 
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गने कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

५ 

हङ्टड ङ्झनभययण 

सऩय दॊस 

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गने 

खेङ्झत 

फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस 

उऩचयय 
केधि ङ्झनभययण 

गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय ऩयएक 

ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ५ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने कस्रे गने 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी 
ङ्झनभययण,ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग , 

ङ्झरप्ट फोङ्चयङ्ग 

जडयन  य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

ढर ङ्झनभययण य 
सयसपयई 

गयेय 

वडय नॊ ५ 

को 
यहटकोर 

ऩङ्झसयमय, 
नौङ्झडहवय, 
ब ङ्टङ्ञधडहवय 
खैयी 
टोरभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

२० 

रयख 

२ खयको आगरयगीफयट सचेतनय वडय स्थयङ्झनम ५ फषय २० ३० 
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छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

। ]{ 

भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

बयीकय 
सफै 

टोरभय 

तह ङ्झबत्रभय रयख रयख 

         

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय 
सङ्ङतय 

ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

वडय 
बङ्चयकय 
अङ्झत 

ङ्झफऩङ्ङ 

ऩङ्चयवययभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 

वडय बङ्चय 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 
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ङ्जवस्तयय गयेय 

५ 

हङ्टड ङ्झनभययण 

,सऩय डॊस 

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभयणय गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩयदॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय 

ऩयएक ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ६ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. 

 

के गने 

 

ङ्जकन गने 

 

कसयी गने 

 

कहयॉ गने 

 

कस्रे गने 

 

कङ्जहरे 

गने 

 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग,  

जडयन  य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

ढर ङ्झनभययण य 
सयसपयई 

गयेय 

वडय नॊ ६ 

को सफै  

खेती 
मोगम 

जङ्झभनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने य 

दभकरको 
ब्मफस्थय 
गने 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त घय 
ङ्झनभययण गने 

अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने ]{ 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयइ { 

वडय 
बयीकय 
सफै 

टोरभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

         

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

वडय 
बङ्चयकय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 
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ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

अङ्झत 

ङ्झफऩङ्ङ 

ऩङ्चयवययभय 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 

ङ्झफस्तयय गने । ]{ 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

। 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 

५ 

हङ्टड ङ्झनभययण 

सऩय दॊस 

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभयय गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय 

ऩयएक ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ७ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. 

 

के गने 

 

ङ्जकन गने 

 

कसयी गने 

 

कहयॉ गने 

 

कस्रे गने 

 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 

ऩोखयी , नहय 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग,  

वडय नॊ ७ 

को सफै  

खेती 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

२० 

रयख 
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ऺेती तथय 
बोकभयीफयट 

फच्न 

जडयन  य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

ढर ङ्झनभययण 

य सयसपयई 

गयेय 

मोगम 

जङ्झभनभय 

२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने य 

दभकरको 
ब्मफस्थय 
गने 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

वडय 
बयीकय 
सफै 

टोरभय 

Jf8f 

e/Lsf 

;a} 

6f]ndf 

 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

औषधीको 
ब्मफस्थय 
गने 

ङ्झफङ्झबङ्ङ 

सभमभय 
भहयभययी 

योगफयट फच्न 

औषधीको 
ब्मफस्थय गने 

। ]{ 

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ य 
सॊकटयसङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

स्वयस्म 

चौकीभय 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय 
सङ्ङतय 

ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 

वडय 
बङ्चयकय 
अङ्झत 

ङ्झफऩङ्ङ 

ऩङ्चयवययभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 
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सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 

५ 

हङ्टड 

ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस 

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय डॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत 

फययीभय 
वडय 

ऩयएक ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ८ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. 

 

के गने 

 

ङ्जकन गने 

 

कसयी गने 

 

कहयॉ गने 

 

कस्रे 

गने 

 

कङ्जहरे 

गने 

 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने । 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी फयरी 
नयरीको ऺेती 

तथय 
बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी, नहय 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग,  जडयन  

य सङ्टखखय सहन 

सकन ेङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

वडय नॊ ८ 

को सफै  

खेती मोगम 

जङ्झभनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

२० 

रयख 
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२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने य 

दभकरको 
ब्मफस्थय 
गने । 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त घय 
ङ्झनभययण गने 

अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने । ]{ 

सचेतनय भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयइ { 

वडय बयीकय 
सफै टोरभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

तटफधधन 

गने । 

फयढी य 
डङ्टफयनकय 

कययणरे हङ्टन 

सकने ऺेतीरयई 

कभ गनय नदी 
छेउभय 

तटफधधन गने 

। ]{ 

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ य 
सॊकटयसङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

ङ्झफसङ्टनऩङ्टय, 
भहङ्टरी, 

ङ्जवरयहवय, 
ऩटऩय तथय 
वडयबयी 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

१५ 

रयख 

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने । 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, धमयनो 
कऩडय ङ्जवतयण 

तथय सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

वडय बङ्चयकय 
अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ 

ऩङ्चयवययभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

ब ङ्टकम्ऩफयट हङ्टन े

ऺेङ्झतरयई कभ 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 
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गने । गनय जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने । 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय य 
ऩङ्टफय तमययी गने 

तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

५ 

हङ्टड 

ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस 

उऩचयय 

केधि 

ङ्झनभययण 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गने 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत फययीभय 
वडय ऩयएक 

ऩने 

स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ९  ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने 

कस्रे 

गने 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न । 

ऩोखयी 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्गको 
ब्मफथय गनै 

। ]{ 

यभङ्टवयदह, 

ङ्झफजगौयी, 
फयङ्झनमयबयय, 
अॊचरऩङ्टय, 
बोिय, 

चभयवङ्ञजमय, 
गङ्जहयय 

नयययमणङ्झडहवय 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

दभकर य 

ऩयनीको 
ब्मफस्थय 
गने  । 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

वडयबयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

३० 

रयख 
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। 

३ 

तटवधध य 

फृऺ ययोऩण 

गने । 

डङ्टवयन तथय 
वयढी फयट हङ्टने 
ऺेती कभ गनय 
तटवधध गने, 

वृऺ ययोऩण गनै 

। 

नदीको छेउ 

ङ्जकनययभय 
फृऺ य योऩण य 
तटफधध गयेय 

चीयही खोरय 
तङ्टरुधतऩङ्टयको 
बोकय खोरय , 
यभङ्टवयदहको 
ऩङ्टवय, उतयऩट्टी 
सङ्टयही खोरय 

हरुभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

४ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने । 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

वडयबयी य 
सॊकटयङ्ङतय 
फस्तीभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

१ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

५ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 

गने 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

। 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय य 
ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

वडयबयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

१ फषय 
ङ्झबत्रभय 

५  रयख 

१० 

रयख 
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६ 

औषधी 
ब्मफथयऩन 

ङ्झफङ्झबङ्ङ 

ङ्जकङ्झसभकय 
भहयभययी फयट 

हङ्टन ेऺेतीङ्झरयई 

क भगनयकय 
रयगी 

औषधीको 
ब्मफस्थयऩन 

गने । 

भहयभययी  
जधम 

योगहरुफयट 

फच्न 

जनचेतनय 
ङ्झफतयय य 
औषधी 

बण्डययण गयेय 

वडयबयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ १० ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. के गने ङ्जकन गने कसयी गने कहयॉ गने 

कस्रे 

गने 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयईको 
ब्मफस्थय 
गने । 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 

फयरी नयरीको 
ऺेती तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न । 

ऩोखयी, नहय 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग,  

जडयन  य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

वडय नॊ १० 

को सफै  

खेती मोगम 

जङ्झभनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

खयको 
छयनय भङ्टक्त 

घय ङ्झनभययण 

गने य 

दभकरको 
ब्मफस्थय 
गने । 

आगरयगीफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय  खयको 
छयनय भङ्टक्त घय 
ङ्झनभययण गने 

अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

। 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

वडय बयीकय 
सफै टोरभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

तटफधधन 

गने 

फयढी य 
डङ्टफयनकय 

कययणरे हङ्टन 

सकन ेऺेतीरयई 

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ य 
सॊकटयसङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

वडयबयी कय 
नदीरे 

कटयन गने 

ऺेत्रभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

१५ 

रयख 
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कभ गनय नदी 
छेउभय 

तटफधधन गने 

३ 

धमयनो 
कऩडय 

ङ्झफतयण य 

दयउयय 
बण्डययण 

गने । 

ङ्ञितरहय वयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनय   दयउयय 
बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

वडय बङ्चयकय 
अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ 

ऩङ्चयवययभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

४ 

जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय 
गने । 

ब ङ्टकम्ऩफयट हङ्टन े

ऺेङ्झतरयई कभ 

गनय जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने ]{ 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

। 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 

५ 

हङ्टड ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस 

उऩचयय 

केधि 

जनयवय 
आतङ्कफयट हङ्टने 
ऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत फययीभय 
वडय ऩयएक 

ऩने स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 
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ङ्झनभययण हङ्टॊड य सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गने । 

सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 
ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय, वयडय नॊ ११ ङ्जवस्ततृ कयमयमोजनय 

क्र.स. 

 

के गने 

 

ङ्जकन गने 

 

कसयी गने 

 

कहयॉ गने 

 

कस्रे गने 

 

कङ्जहरे 

गने 

कैङ्जपमत 

आधतयीक वयहम 

१ 

ङ्झसचयई
को 

ब्मफस्थय 
गने 

सङ्टखखय खडेयी  
सहन गयी 
फयरी 

नयरीको ऺेती 
तथय 

बोकभयीफयट 

फच्न 

ऩोखयी, नहय 
ङ्झनभययण, ङ्झडऩ 

फोङ्चयङ्ग,  

जडयन  य 
सङ्टखखय सहन 

सकने ङ्झफऊ 

ङ्झफतयण गयेय 
। 

वडय नॊ ११ 

भय ५ वटय 
बदोखय, 
भजययदऩङ्टय, 
फड्की, 
थङ्टङ्ञधहमय, 
नमयवस्ती, 
सेभयी 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

२० 

रयख 

२ 

खयको 
छयनय 

भङ्टक्त घय 
ङ्झनभययण 

गने । ]{ 

 

आगरयगी 
फयट हङ्टन ेऺेती 
कभ गनय  

खयको छयनय 
भङ्टक्त घय 
ङ्झनभययण गने 

अङ्झबमयन 

सॊचयरन गने 

। 

सचेतनय 
भङ्टरक 

कयमयक्रभहरु 

सॊचयरन गयेय 
सॊकटयसङ्ङतय 
घय ऩङ्चयवयय 

रयई 

भदोखय, 
भयजयनऩङ्टय, 
फड्की, 
थङ्टङ्ञधध्मय, 
नमयस्ती, 
सेभयी 

,भैटहवय 

स्थयङ्झनम 

तह 

५ फषय 
ङ्झबत्रभय 

३० 

रयख 

३० 

रयख 

३ 

तटफधध
न गने य 
फृऺ ययोऩ
ण गने 

। 

फयढी य 
डङ्टफयनकय 

कययणरे हङ्टन 

सकने 
ऺेतीरयई कभ 

गनय नदी 
छेउभय 

तटफधधन गने 

। 

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ य 
सॊकटयसङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

नमयॊफस्ती, 
ककयहवय, 
जयङ्झरभ 

फङ्झगमय 

स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

२० 

रयख 

१५ 

रयख 
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४ 

धमयनो 
कऩडय 
ङ्झफतयण 

य दयउयय 
बण्डययण 

गने । 

ङ्ञितरहय 
वयट हङ्टने ऺेती 
कभ गनय   
दयउयय 

बण्डययण, 

धमयनो कऩडय 
ङ्जवतयण तथय 
सङ्टयऺीत 

आवयस 

ङ्झनभययणभय गने  

। 

सॊकटय सङ्ङतय 
ऩङ्चयवययरयई 

धमयनो कऩडय 
ङ्झफतयण गयेय 
प्रबयङ्झफत 

स्थयनहरुभय 
दयउयय 

बण्डययण य 
ङ्झफतयण गयेय 
सङ्टयङ्ञऺत 

आफयस 

ङ्झनभययणकय 
रयङ्झग 

जनचेतनय 
जगयएय 

भदोखय, 
भयजयनऩङ्टय, 
फड्की, 
थङ्टङ्ञधध्मय, 
नमयस्ती, 
सेभयी , 
भैटहवय 

स्थयङ्झनम 

तह 

२ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१५ 

रयख 

$ 

जनचेत
नय 

ङ्झफस्तयय 
गने । 

ब ङ्टकम्ऩफयट 

हङ्टन ेऺेङ्झतरयई 

कभ गनय 
जनचेतनय 
ङ्झफस्तयय गने 

। 

ब ङ्टकम्ऩीम 

भयऩदण्ड 

अनङ्टसयय घय 
ङ्झनभययण  गनय 
य ऩङ्टफय तमययी 
गने तङ्चयकय 
सम्फङ्ञधध 

जनचेतनय 
ङ्जवस्तयय गयेय 

। 

वडय बयी 
स्थयङ्झनम 

तह 

४ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१० 

रयख 

१० 

रयख 

५ 

हङ्टड 

ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस 

उऩचयय 
केधि 

ङ्झनभययण 

हङ्टड ङ्झनभययण, 

सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण्जनयवय 
आतङ्कफयट 

हङ्टन ेऺेती कभ 

गनयकय रयङ्झग 

खेङ्झत फयङ्झरको 
सभमभय खेत 

फययीभय हङ्टॊड 

ङ्झनभययण गयेय 
सऩय दॊस 

उऩचयय केधि 

ङ्झनभययण गयेय 

खेत फययीभय 
वडय ऩयएक 

ऩने स्थयनभय 

स्थयङ्झनम 

तह 

३ फषय 
ङ्झबत्रभय 

१५ 

रयख 

१० 

रयख 
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हङ्टॊड य सऩय 
डॊस उऩचयय 
केधि ङ्झनभययण 

गने । ]{ 

अनङ्टसङ्टङ्ञच ४= वडय स्तयीम सङ्टचनय पययभ चेक ङ्झरि 

स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् तथय जरवयमङ्ट उत्थयनङ्ञिर मोजनय तजङ्टयभय ङ्झनदेङ्ञिकयभय बएकय औजययहरु य तयङ्झरकयको प्रमोग 

गङ्चयए ऩङ्झन केङ्जह सङ्टचनयकय रयङ्झग चेक ङ्झरि फनयउएय सङ्टचनय सॊकरन गने कयभ बएको ङ्झथमो । चेक ङ्झरि फनयई  

सॊकटयसङ्ङतय तथय ऺभतय आॉकरन गदयय सोङ्झधएकय प्रश्नहरु ङ्झनम्न छन ्ा् 
प्रकोऩ स्तयीकयण गदयय ङ्झनम्न प्रश्नहरु प्रयमेग गङ्चयएको ङ्झथमो M 

 प्रकोऩ बनकेो के हो ? 

 छ बने के के हङ्टन ्? 

 तऩयईहरुको वडयभय कस्तय कस्तय प्रकोऩहरुरे तऩयईहरुरयई अत्मङ्झधक दङ््ट ख ङ्छदएको छ ? 

रङ्ञऺत सभङ्टह छरपर गदयय भङ्जहरय सभङ्टहभय ङ्झनम्न प्रश्नहरु सोङ्झधएको ङ्झथमो् 
 तऩयईहरु भध्मे क कसरयई स्वयस्थ्मभय सभस्मय छ ? 

 छन ्बन ेकस्तो सभस्मय छ अथययत ्के हङ्टधछ ? 

 ऩयठेघय सम्फङ्ञधध सभस्मय छ ? 

 तऩयई भध्मे कङ्झत जनय घयको कयभ फयहेक अधम सीऩभङ्टरक तथय कयमययरम जयनङ्ट हङ्टधछ ? 

 कसयी ङ्ञजङ्जवकय चरयउनङ्ट हङ्टधछ ? 

 तऩयईहरुको श्रीभयन के गनङ्टय हङ्टधछ  

 अङ्झन तऩयईकय फयरफयङ्झरकय ङ्जवद्ययरम जयधछन ्? 

 फयरफयङ्झरकयरयई ङ्ञिऺय ङ्छदन आङ्झथयक स्रोत कहयॉफयट जङ्टटयउनङ्ट हङ्टधछ ? 

 अऩयॊगतय बएकय व्मङ्ञक्तहरुरयई तऩयई के गनङ्टय हङ्टधछ ? 

 तऩयईको ऩङ्चयचम ऩत्र छ ? 

 तऩयईरयई सभयजरे गने व्मवहयय कस्तो छ ? 

 के कस्तय सभस्मय छन ्? 

 त्मसको सभयधयनकय रयङ्झग के बई ङ्छदए हङ्टधथ्मो जस्तो रयगछ? 

सम्ऩङ्ङतय स्तयीकयण गदयय ङ्झनम्न प्रश्नहरु सोङ्झधएको ङ्झथमो् 
 घयभङ्टरी के गनङ्टय हङ्टधछ ? 

 घयभय कङ्झत जनय योजगयय हङ्टनङ्टहङ्टधछ ? 

 खेतीऩयती कङ्झत छ  वषयबयी खयनऩङ्टगछ ? 

 अधम आम आजयनकय स्रोतहरु के छन?् 
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अनङ्टसङ्टङ्ञच ५= स्थयङ्झनम ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभती य कयमयदरहरुको ङ्झफफयण 

१=स्थयनीम ङ्झफऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झफफयण 

क्र.सॊ. नयभ प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ऩद सम्ऩकय  नॊ 

१. अजम थयऩय ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय प्रभङ्टख सॊमोजक 9857055004 

२. ङ्ञिफ कङ्ट भययी चौधयी ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय उऩप्रभङ्टख सदस्म ९८५७०१४५३६ 

३. ययकेि ऩयण्डे प्रभङ्टख प्रियसङ्जकम अङ्झधकृत सदस्म 9857086111 

४. ङ्ञखभ ङ्जवक्रभ के.सी. 
ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय –१ वयडय 
अध्मऺ 

सदस्म  

५. नेत्र प्रसयद फेल्वयसे ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय ५ सदस्म  

६. नङ्झसभ अहभद 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय –४ वयडय 
अध्मऺ 

सदस्म  

७ 

ययभ गोऩयर चौधयी 
थयरु 

ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय –९ वयडय 
अध्मऺ 

सदस्म  

८ यभेश्वय प्रसयद वभयय 
ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय –११ वयडय 
अध्मऺ 

सदस्म ९८४७२०४४६१ 

९ टेकरयर सयऩकोटय ङ्ञिफययज नगयऩयङ्झरकय सदस्म  

१०  

मोजनय तथय ऩङ्टवययधयय ङ्जवकयस ियखय 
प्रभङ्टख 

सदस्म  

११  सयभयङ्ञजक ङ्जवकयस ियखय प्रभङ्टख सदस्म  

१२ प्रङ्झतङ्झनङ्झध इरयकय प्रियसन कयमययरम सदस्म ९८५७००९५७७७ 

१३ टोऩरयर ऩोखयेर ने.ये.सो. सदस्म ९८५७०१४४४० 

१४ प्रङ्झतङ्झनङ्झध वडय प्रहयी कयमययरम सदस्म ९८५७०५५४६६ 

१५ प्रङ्झतङ्झनङ्झध िसस्त्र प्रहयी वर सदस्म ९८५१२७२०४५ 

१६ प्रङ्झतङ्झनङ्झध नेऩयर कम्मङ्टङ्झनि ऩयङ्जटय सदस्म  

१७ प्रङ्झतङ्झनङ्झध नेऩयरी कयग्रसे सदस्म  

१८ प्रङ्झतङ्झनङ्झध जसऩय नेऩयर सदस्म  

१९ प्रङ्झतङ्झनङ्झध रोसऩय नेऩयर सदस्म  

२० प्रङ्झतङ्झनङ्झध उद्योग वयङ्ञणज्म सॊघ सदस्म  

२१ प्रङ्झतङ्झनङ्झध व्मयऩयय सॊघ सदस्म  

२२ प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩत्रकयय भहयसॊघ सदस्म  

२३ प्रियसन ियखय प्रभङ्टख ङ्ञिवययज नगयऩयङ्झरकय सदस्म सङ्ञचव  
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अनङ्टसङ्टची ६= ङ्जवङ्झबङ्ङ कयमयदरहरु 

खोज तथय उद्धयय कयमयदर 

क्र.स नयभ ठेगयनय ऩद कैङ्जपमत 

१  

वडय प्रहयी कयमययरम, 

प्रङ्झतङ्झनधी 
सॊमोजक  

२.  िसत्र प्रहयी, प्रङ्झतङ्झनधी सदस्म  

३. ययभ फहयदङ्टय चौधयी ङ्ञिवययज वडय अध्मऺ २ सदस्म  

सङ्टचनय व्मवस्थयऩन तथय सभधवम कयमयदर  

क्र.स नयभ ठेगयनय ऩद कैङ्जपमत 

१. ङ्झडल्रीययज बट्टययई सङ्टचनय अङ्झधकययी, ङ्ञिवययज सॊमोजक 
 

२. ङ्छदऩक केसी सॊचययकभॉ सदस्म 
 

३. 
टोऩरयर ऩोखयेर 

ने. ये. सो. उऩियखय, 
ङ्ञिवययज 

सदस्म 

 

४. प्रकयि ङ्जवक सङ्टचनय प्रङ्जवङ्झध ियखय सदस्म 
 

प्रयथङ्झभक उऩचयय कयमयदर 

क्र.स नयभ ठेगयनय ऩद कैङ्जपमत 

१. च ङ्टडयभणी बट्टययई ङ्ञिवययज सॊमोजक 
 

२. ङ्ञजत फहयदङ्टय ङ्झफ.सी ङ्ञिवययज सदस्म 
 

३. ययजेि कङ्टॊ वय ङ्ञिवययज सदस्म 
 

४. ङ्जवष्णङ्ट ऺत्री ङ्ञिवययज सदस्म 
 

ययहत व्मवस्थयऩन तथय ऩङ्टन् स्थयऩनय कयमयदर 

क्र.स नयभ ठेगयनय ऩद सम्ऩकय  नॊ. 
१. ङ्ञिफ कङ्ट भययी चौधयी  ङ्ञिवययज सॊमोजक 

 

२. ङ्ञखभ ङ्जवक्रभ के.सी. ङ्ञिवययज सदम 
 

३. अनङ्टऩ कङ्ट भयय चौधयी ङ्ञिवययज सदस्म 
 

 

 

                                 

  



खण्ड् ६ सॊखमय् ८ ङ्झभङ्झत् २०७९।०९।०४ 

 

 

अनङ्टसङ्टङ्ञच ७ 

स्थयनीम ङ्जवऩद् व्मवस्थयऩन सङ्झभङ्झतको कयभ कतयव्म तथय अङ्झधकयय 

१= स्थयनीम ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन मोजनय तजङ्टयभय गयी कयमययधवमन गने । 

२= स्थयनीम तहभय ङ्जवऩद व्मवस्थयऩनकयरयङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनय रगयउने । 

३= सम्वङ्ञधधत सवै ऩऺको सॊरगनतयभय ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन सम्वधधी कयमय गने गययउने । 

४= स्थयनीम तहकय ऩदयङ्झधकययी, कभयचययी, सभङ्टदयमरयई ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन सम्वधधभय प्रङ्ञिऺण ङ्छदने 
व्मवस्थय ङ्झभरयउने । 

५= बवन आचयय सॊङ्जहतयको ऩयरनय गययउने । 

६= वडय स्तयभय ङ्जवऩद ऩूवयतमययी तथय प्रङ्झतकयमय सङ्झभङ्झत गठन गनय रगयउने। 

७= प्रबयङ्जवत ऺेत्रभय उद्दयय तथय ययहतको व्मवस्थय गने । 

८= ङ्जवऩद व्मवस्थयऩनभय सयवयजङ्झनक सॊस्थय तथय व्मवसयङ्जमक प्रङ्झतष्ठयनरे ऐन फभोङ्ञजभ कयमय गये नगयेको 
अनङ्टगभन गने । 

९= स्थयनीम तहभय ङ्जवऩद व्मवस्थयऩन सूचनय प्रणयरी तथय ऩूवय चेतयवनी प्रणयरीको ङ्जवकयस य सॊचयरन गने 

गययउने । 

१०= स्थयनीम स्तयभय आऩतकयङ्झरन कयमय सॊचयरन केधद्को स्थयऩनय य सॊचयरन गने । 

११= आऩतकयङ्झरन नभङ्टनय अभ्मयस गनय गने, गययउने । 

 

आऻयरे, 

प्रभङ्टख प्रियसकीम अङ्झधकृत  


