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कामवकायी सायाॊश 
 

नेऩार ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायका प्राकृङ्झतक तथा भानि ङ्झसङ्ञजवत प्रकोऩहरुफाट प्रबाङ्जित छ । देशका ८० प्रङ्झतशत बन्दा 
फढी जनसॊयमा फाढी, ऩङ्जहयो, हािाहङ्टयी, अङ्झसना, आगरागी, बकूभऩ य ङ्जहभतार ङ्जिष्पोटन जस्ता प्रकोऩहरुको 
जोङ्ञिभभा छन ्। नेऩार ङ्जिश्वभा २० औॊ ङ्जिऩद् सॊकटासङ्ङ यािङ्झबत्र ऩदवछ । बौगङ्झबवक रुऩरे उच्च जोङ्ञिभभा 
यहेको कायण जङ्टनसङ्टकै फेरा जान सक्ने प्ररमकायी बकूभऩको सभेत उच्च जोङ्ञिभभा यहेको छ । ङ्जिश्वव्माऩी 
रुऩभा बकूभऩीम जोङ्ञिभका दृङ्जिरे नेऩार ११ औ तथा जरिामङ्ट ऩङ्चयिवतनका जोङ्ञिभको दृङ्जिरे चौथो स्थानभा 
यहेको छ । नेऩार सयकाय सॊङ्ञघम गहृ भन्त्रारमको त्माॊक अनङ्टसाय ङ्जिगत दङ्टई िषवभा भातै्र १३ प्रकायका 
प्रकोऩहरु अन्तगवत जभभा २ हजाय ९ सम ४० ङ्जिऩद्का घटनाहरु बएका छन ्। दङ्टई फषवको अिङ्झधभा भात्र 
प्रकोऩफाट ९ हजाय ७ सम ८ जनाको भतृ्मङ्ट बएको छ । ङ्जिसॊ २०७२ फैशािभा गएको ङ्जिनाशकायी 
बकूभऩका कायण भात्र ८ हजाय ९ सम ७० जनाको ज्मान गएको ङ्झथमो । ङ्जिऩद्को कायण नेऩाररे हयेक 
फषव औसतभा १ अफव २१ कयोिको फयाफयको बौङ्झतक सभऩङ्ञिको ऺङ्झत व्महोनङ्टव ऩयेको छ । नेऩारको ङ्जिकास 
दय ३ देङ्ञि ४ प्रङ्झतशत छ बने ङ्जिऩद्रे ङ्जिनाश गनद दय ८ देङ्ञि २५ प्रङ्झतशत सभभ हङ्टने गयेको ऩाईएको छ 
। ङ्जिगतभा गङ्चयएका अध्ममन अनङ्टसन्धान य ङ्जिगतको ङ्जिश्लषेण अनङ्टसाय नेऩारभा कङ्ट नै ऩङ्झन सभम ङ्जिनासकायी 
बकूभऩ जाने य त्मसफाट धेयै सॊयमाभा भाङ्झनसको भतृ्मङ्ट, घाइते हङ्टने तथा बौङ्झतक सॊयचना ऺङ्झतग्रस्त हङ्टने सभबािना 
यहेको छ । २०७२ फैशाि १२,१३ य २९ गतेका बकूभऩ मसैका उदाहयण हङ्टन,् मस त्माॊकरे नेऩारका 
प्राम सफै बबूाग फहङ्टप्रकोऩको जोङ्ञिभभा यहेको ऩङ्टङ्जि गदवछ । 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा एक फहङ्टप्रकोऩ उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्हरुफाट उच्च प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा हो । ङ्ञजल्राभा हयेक िषव 
ङ्जिऩद्का कायण लूरो जनधनको ऺङ्झत बइयहेको छ । मस ङ्ञजल्रा ङ्जिगतको अनङ्टबि, साभङ्टदाङ्जमक सॊकटासङ्ङतता 
तथा ऺभता ङ्जिश्लषेण, बौगोङ्झरक अिस्थीङ्झत, सचेतनाको अिस्था, उऩरब्ध स्रोत य साधनको ऩहङ्टॉच जस्ता 
ङ्जिषमहरुको ङ्जिश्लषेण तथा आॉकरनको आधायभा ब ङ्टकभऩ, फाढी ऩङ्जहयो, आगरागी, स्िास््म सभस्मा  सिायी 
दङ्टघवटना, हािाहङ्टयी, चट्याङ्ग, ििेयी, जॊगरी जनािय य जरिामङ्ट ऩङ्चयितवनको प्रबाि जस्ता प्रकोऩहरुको उच्च 
जोङ्ञिभभा यहेको छ । मस सन्दबवभा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत “ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जिम यणनीङ्झत, 

२०६६”  ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩान ऐन २०७४, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४, 

ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना ङ्झनदद ङ्ञशका २०६७ भा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ सॊबाङ्जित ङ्जिऩद्हरुको 
प्रबािकायी प्रङ्झतकामवका राङ्झग अिस्थाको आॉकरन, उऩरब्ध स्रोत साधन तथा िािर ङ्जिश्लषेण गयी ङ्जिषमगत 
ऺेत्रहरुको ङ्झसऩ, स्रोत,साधन य ब्मिस्थाऩनभा अङ्झबिृङ्जि गयी हङ्टनसक्ने ङ्जिऩद्का घटनाहरुभा तत्कार आिश्मक 
भानङ्जिम सहामता उऩरब्धताको सङ्टङ्झनङ्ञित गनव मो ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामवको अद्यािङ्झधक गनद काभ 
सभऩङ्ङ गङ्चयएको छ । मस ङ्ञजल्राको ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना २०६७ राई सभम अनङ्टरूऩ 
ऩङ्टनयािरोकन तथा अद्यािङ्झध गदै रैजाने क्रभभा आिश्मक ऩङ्चयभाजवन गयी मसको ऩङ्जहरो सॊशोङ्झधत मोजना 
२०७२ य दोस्रो सॊशोधन २०७४ ऩिात हार अद्यािङ्झधक मोजना २०७9 ङ्ञजल्राका राङ्झग भहत्िऩणव 
दस्ताफेजको रूऩभा तमाय गङ्चयएको छ । 
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ङ्ञजल्राभा कामवयत सयकायी कामावरमहरूफाट प्राद्ऱ जानकायी य ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी तथा गैह्रसयकायी ङ्झनकामहरुसॉग 
उऩरब्ध ङ्जिङ्झतम त्माङ्क ङ्जिश्लषेण,ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,ङ्ञजल्रा आऩतकाङ्झरन कामवसॊचारन केन्र, 

नेऩार येिक्रस सोसाइटी ङ्ञजल्रा शािा ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकको अङ्झबरेि य ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमगत ऺेत्रिाया सॊकङ्झरत 
सङ्टचनाहरुको सङ्झभऺा, ऩूनयािरोकन य अद्याङ्झधक गयी मो मोजनाको सॊशोधन तथा अद्यािङ्झधक २०७८ तमाय 
बएको छ । ङ्जिऩद्को ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्जिियण, बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थती, सॊकटासॊङ्ङता तथा ऺभताको ङ्जिश्लषेण य गत 
अिङ्झधभा बएका ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामवहरुको ऩाल ङ्झसकाईका आधायभा गनङ्टवऩनद ऩूिवतमायीहरुको ङ्जिश्लषेण तथा आॉकरन 
गङ्चयएको छ । ङ्जिऩद् हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ य ङ्जिऩद्को सभमभा गङ्चयने कामवका राङ्झग सभमािङ्झध य फजेट सभेत प्रऺेऩण 
गङ्चयएको छ । मोजनारे ङ्ञजल्राभा कामवयत सॊस्थाहरूको ऺभता अङ्झबिङृ्जिराई प्राथङ्झभकताभा यािेको छ बने 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टवभाका राङ्झग आधाय सभेत तमाय गनद प्रमास गयेको छ । िास 
गयी ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनारे कामवङ्जिबाजनका ङ्जिङ्झबङ्ङ ७ िटा ङ्जिषमगत ऺेत्र (Clusters) ऩङ्जहचान 
गयेको छ । मसभा भूरबतू रूऩरे ऺेत्रगत अिधायणाराई आत्भसात गदै ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गनङ्टवऩनद ऩूिवतमायी य आऩतकारीन प्रङ्झतकामवका काभ तथा त्मसका राङ्झग गङ्चयने ऩूिवतमायीराई         

प्राथङ्झभकता  यािेको  छ  ।
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ऩङ्चयच्छेद १. ङ्ञजल्राको सॊङ्ञऺद्ऱ ऩङ्चयचम 
 

१.१ ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको बौगोङ्झरक तथा सभाङ्ञजक अिस्था 
 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक नेऩारका ७ प्रदेश भध्मे, प्रदेश नभफय ३ भा ऩनद प्राकृङ्झतक छटारे बङ्चयऩङ्टणव ङ्जहभारी ङ्ञजल्रा हो । 
सॊघीम याजधानी कालभाण्िौफाट चीनको ङ्झतब्फत जोड्ने सफैबन्दा छोटो सिकभागव अयङ्झनको याजभागव यहेको मस 
ङ्ञजल्राभा कालभाण्िौफाट सफैबन्दा नङ्ञजकभा यहेको जङ्टगर ङ्जहभसङृ्खरारे सङ्टन्दयता फढाएको छ । कालभाण्िौ 
रगामत देशका ७७ िटा ङ्ञजल्राका फाङ्झसन्दाराई ऩानी िङ्टिाउने भेरभचीको भङ्टहान मसै ङ्ञजल्राभा छ बन,े 

ऩमवटङ्जकम, ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभवक, ऩङ्टयातात्िीक य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताका ङ्जहसाफरे ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक अग्रस्थानभा ऩदवछ ।  

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा ऩङ्टिवभा ङ्झभत्रयाि चीनको ङ्झतब्फत य दोरिा, ऩङ्ञिभभा कालभािौ य नङ्टिाकोट, उियभा यसङ्टिा 
य  ङ्झतब्फत, दङ्ञऺणतपव  काभ्रऩेरान्चोक य याभेछाऩसॊग ङ्झसभना यहेको छ । ङ्ञजल्राभा जङ्टगर ङ्जहभसङृ्खरा, उच्च 
ऩहािी ऺेत्रको ऩलाय, ङ्जहभारको दङ्ञऺणीढरो, ऩहािीऺेत्रको ङ्जिचभा यहेका सभथय फेसी य टायहरु रगामतका 
ङ्झफङ्जिध बौगोङ्झरक ङ्झफशेषताहरु ऩाउन सङ्जकन्छ । महाॉ ऩहािी ब–ूबाग ७१ प्रङ्झतशत, रेकारी ब–ूबाग १८ 
प्रङ्झतशत तथा टाय, िेसी य सभथय ब–ूबाग ११ प्रङ्झतशत यहेको छ  । मस ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ चौताया हो 
। ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि नङ्छदहरुभा इन्रािती, बोटेकोशी, ब्रभहमणी, सङ्टनकोशी, भेरभची यहेका छन । भेरभचीको ऩानी 
कालभाण्िौ राने अङ्ञन्तभ तमायी बईयहेको छ बने अन्म नङ्छदफाट दजवनौं जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना ङ्झनभावण गङ्चयएका य 
ङ्झनभावणाङ्झधन अफस्थाभा छन ्। प्रङ्ञशि धाङ्झभवक ऺेत्र ऩाॉचऩोियी, बैयफकङ्ट ण्ि, सङ्टमवकङ्ट ण्ि, नौङ्झरङ्ग कङ्ट ण्ि, धङ्टऩकङ्ट ण्ि 
ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि तारहरु हङ्टन बन ेगौयती ङ्झबभेश्वय, ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी देिी, ऩाल्चोकीभाई, रटे्टश्वय, पट्केश्वय, कङ्ट ण्िेश्वय 
जस्ता समौ प्रङ्झसद्घ धाङ्झभवक स्थरहरु यहेका छन । ङ्ञजल्राको बोटेकोशीभा ऩनद तातोऩानी धाया, हेरभफङ्ट,  
िङ्चयढङ्टङ्गा, भङ्टिे, बोटेकोशीभा फञ्जी य   र् माङ्ञटटङ, बोटेचौयको ङ्ञचमाफगान, गङ्टपािाॉिा, फरेङ्जप गाउॉऩाङ्झरकाको सेल्ताऩ, 

जङ्टगरऺेत्र जस्ता चचीत ऩमवटङ्जकम स्थर यहेका छन ्। ङ्ञजल्राभा ङ्झतब्फतसॊगको रिाईभा इङ्झतहास यङ्ञचएको 
स्थर दङ्टगङ्टनागङ्जढ, साॉगाचोकगङ्जढ यहेका छन बने रङ्ञमभप्रसाद देफकोटाको भङ्टनाभदन कृङ्झतका ऩात्र बोट जान 
प्रमोग बएको ङ्झतब्फत जाने ऩ ङ्टयानो फाटो ऩङ्झन छ । ङ्ञजल्राभा बकूभऩऩाकव  फनाउन ेकाभ बईयहेको छ बन े
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक य काभ्रऩेरान्चोकको ङ्झसभानाभा ऩनद दोरारघाट नङ्ञजकै ईन्रािती नङ्छदभा ड्याभ फनाएय 
मावटटीङको तमायी गङ्चयएको छ ।मसैफषव देङ्ञि ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकभा ऩनद जङ्टगर ङ्जहभारराई आयोहणका राङ्झग िङ्टल्रा 
गङ्चयएको छ, प्रथभ आयोहणका राङ्झग मसैफषव टोङ्झर प्रस्थान गयेको छ ।   

जाङ्झतगत य साॉस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता यहेको मस ङ्ञजल्राका फाङ्झसन्दाहरुरे भनाउने प्रभङ्टि चािऩिव य भेराहरुभा ऩङ्झन 
ङ्जिङ्जिधता ऩाउन सङ्जकन्छ । ङ्जिजमा दशभी, ङ्छदऩािरी, ल्होछाय, याभनिभी, भाघे सक्रान्ती, साउने सक्रान्ती, ङ्झतज, 

जनैऩूङ्ञणवभा (ऩाॉचऩोियी, बैयिकङ्ट ण्ि) कृष्ण जन्भािभी, िङ्टिऩूङ्ञणवभा, ईद आङ्छद प्रभङ्टि चािऩिवहरु य ङ्झसन्दङ्टयेजात्रा, 
देिीमात्रा, रािेनाच, गाईजात्रा, फैशाि ऩूङ्ञणवभा जात्रा, एकादशी जात्रा, ङ्जििाह ऩञ्चभी, भहाङ्ञशियात्री आङ्छद जात्रा तथा 
भेराहरुरे ङ्ञजल्राको साॊस्कृङ्झतक ऩङ्चयचम गयाएका छन । कङ्ट नै स्थान ङ्जिषेशको कङ्ट नै सभमको ऩङ्चयिाय य 
जनसॊयमा, ङ्ञशऺा, स्िास््म, िानेऩानी तथा सयसपाई, आिास आङ्छद अिमिहरुको स्तयरे सो स्थानको तत्काङ्झरन 
साभाङ्ञजक ङ्ञस्थतीको ङ्जिभफ प्रस्तङ्टत गदवछ । मी माित अिमिहरुसॉग सभिङ्ञन्धत उऩरव्ध सूचकहरुको आधायभा 
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देशका अन्म ङ्ञजल्राहरुसॉग तङ्टरना गदाव ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको साभाङ्ञजक िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत भध्मभ िारको यहेको 
छ । 

ताङ्झरका 1 : ङ्ञजल्राका सॊङ्ञऺद्ऱ भानङ्ञचत्र 

क्र.सॊ ङ्जिषमफस्तङ्ट ऩङ्चयचमात्भक ङ्जिियण 

१ अिङ्ञस्थङ्झत २७०२७’ उियी अऺाॊश देङ्ञि २८०१३’ उियी अऺाॊश य ८५०२७’ऩूिी 
देशान्तय देङ्ञि ८६००६ ऩूिी देशान्तय ङ्झबत्र 

   
२ ङ्झसभाना ऩूिव      : चीनको स्िशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फत य दोरिा ङ्ञजल्रा, 

ऩङ्ञिभ  : कालभािौ य नङ्टिाकोट, 

उिय    : यसङ्टिा ङ्ञजल्रा य चीनकोङ्झतब्फत 

दङ्ञऺण   : काभ्रऩेराञ्चोक य याभेछाऩ ङ्ञजल्रा । 
३ उचाई सभङ्टर सतहफाट ८५० ङ्झभटय देङ्ञि  ७०८० ङ्झभटय सभभका बबूाग । 
४ ऺेत्रपर २,५४२ िगवङ्जकरोङ्झभटय (नेऩारको कङ्ट र ऺेत्रपरका १.७३ प्रङ्झतशत) 
5 बौगोङ्झरक ङ्जिबाजन 

तथा हािाऩानी 
ङ्जहभारी प्रदेश  : उचाई १६,०००—२३,२३८ ङ्जपट, अङ्झत ङ्ञचसो 
रेकारी प्रदेश  : उचाई ७०००—१६००० ङ्जपट, ङ्ञचसो 
ऩहािी प्रदेश   : उचाई ५०००—७००० ङ्जपट, सभशीतोष्ण 

फेंसी य टाय   :  उचाई २४५०—५००० ङ्जपट, ऊध्र्िउष्ण 
६ याजनीङ्झतक तथा 

प्रशासङ्झनक ङ्जिबाजन 
प्रदेश नभफय          : ३ 

ङ्झनिावचन ऺते्र          : २ 

प्रदेश ङ्झनिावचन ऺेत्र      : ४ 

गाॉउऩाङ्झरका          : ९ 

नगयऩाङ्झरका          : ३ 

जभभा ििाहरु          : १०३ 
७ प्रभङ्टि नङ्छदनारा नदी :इन्रािती, बोटेकासी, ब्रभहमणी, सङ्टनकोसी, भेरभची, ङ्झसन्धङ्टिोरा, गोहायेिोरा, 

झमाॉिीिोरा, हाॉिीिोरा, भहादेििोरा, तौथरीिोरा, फापरिोरा 
तार तथा ऩोियी : ऩाॉचऩोियी, बैयिकङ्ट ण्ि, गङ्टभफातार, सूमकङ्ट ण्ि ,नौङ्झरङगकङ्ट ण्ि, 

धङ्टऩकङ्ट ण्ि, गङ्टन्मङ्टतार, 
८ ब-ूउऩमोग 

(िगव ङ्जक.ङ्झभ.) 
िेतीमोग्म जङ्झभन (हेक्टयभा): ७३७.१०, िनजङ्गर : ७७५.६७, झािी् 
३२२.५३, ङ्जहभारीऺेत्र्४७, चयनऺेत्र :११८.२३, ऩङ्जहयोरे ओगटेको ऺेत्र 
:२.६२,फरौटे जङ्झभन्२६.४५,फाॉझा तथा िेयगएका जङ्झभन :४५६.१५, 

जराशम :२.३४, अन्म :५३.९१ 
९ भौसभी ङ्जिियण ताऩक्रभ् न्मङ्टनतभ ५ देङ्ञि अङ्झधकतभ ३२.५ ङ्झिग्री सेङ्ञल्समस सभभ 

िाङ्जषवक औषत िषाव्१६१५ ङ्झभङ्झरङ्झरटय ( चौताया २२४४ ङ्झभङ्झरङ्झरटय ) 
१० भानि ङ्जिकास 

सूचकाङ्क 
भानि ङ्जिकास सूचकाक् ५४औॊ स्थान 

भानि सशक्तीकयण सूचकाक् ५० औॊ स्थान 

ऩाॉचिषव भङ्टङ्झनका कङ्ट ऩोषण ग्रस्त फारफाङ्झरका् प्रङ्झतहजाय ७३.१८ 

सयसपाइभा ऩहङ्टॉच बएको जनसयमा् ४४.६७ प्रङ्झतशत 

औषत आमङ््ट  ६९.५७ िषव 
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११ उजाव उत्ऩाङ्छदत जरङ्जिद्यङ्टत् ६४.५ भेघािाट 

ङ्जिद्यङ्टत ग्राहक सयमा् ५८,८२७ 

ङ्जिद्यङ्टत सेिाको ऩहङ्टॉच :८८.२८ प्रङ्झतशत 
१२ शैङ्ञऺक सॊस्था श्रोत केन्र सङ्खयमा : १९ िटा , फारङ्झफकास केन्र : ३५२ िटा 

औऩचाङ्चयक ऩौढ ( आधायबतू ) ङ्जिद्यारम : ४३ िटा , िङ्टल्रा भाध्मङ्झभक 
ङ्जिद्यारम :१ िटा , साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र : ४८ िटा, कङ्ट र सॊस्थागत 
ङ्जिद्यारम : ३५ िटा, स्नातक तहको क्माभऩस : १२ िटा, िैकङ्ञल्ऩक ङ्जिद्यारम 
: १० िटा, अनौऩचायङ्जक ऩौढ (भाध्मङ्झभक) ङ्जिद्यारम् २ िटा, सभाङ्जहत ङ्ञशऺा 
कऺा : ५ िटा, कङ्ट र साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम : ५६७ िटा,जभभा ङ्जिद्यारम सॊयमा 
: ६०२ िटा । 

 

ताङ्झरका 2 : जनसाॊङ्ञयमक ङ्जिियण (जनगणना २०७८) 

 २०६८ प्रायङ्ञभबक २०७८ 
कूर जनसॊयमा २,८७,७९८ २६२८५२ 
भङ्जहरा १,४९,४४७ 133457 
ऩङ्टरुष १,३८,३५१ 129395 
सॊस्थागत य ङ्जिदेङ्ञशएका १९,७१२  
अऩाङ्गता बएका ६,६०८  
दशकको जनसाॊङ्ञयमक ऩङ्चयितवन —०.६१ -०.८७ िाङ्जषवक िृङ्जिदय 
जभभा घयधङ्टयी सॊयमा ६६,६८८ 73010 
औसत ऩङ्चयिाय सॊयमा    ४.३२ 3.6 
जनघनत्ि  ११३.२ प्रङ्झत ि.ङ्जक.भी. 103 
स्रोत : केङ्ञन्रम त्माॊक ङ्जिबाग 

ताङ्झरका 3 : स्थानीम तहको प्रायङ्ञभबक जनसॊयमा, 2078 

स्थानीम तह जनगणना घय सॊयमा ऩङ्चयिाय सॊयमा जभभा ऩङ्टरुष भङ्जहरा 
फाह्रङ्जिसे नगयऩाङ्झरका 6677 6994 24158 11980 12178 
फरेङ्जप गाउॉऩाङ्झरका 4467 4730 16465 8062 8403 
बोटेकोशी गाउॉऩाङ्झरका 3622 3769 14239 7259 6980 
चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा. 11111 11936 42962 20356 22606 
हेरभफङ्ट गाउॉऩाङ्झरका 4589 4755 17723 8907 8816 
ईन्रािती गाउॉऩाङ्झरका 6584 6812 25518 12114 13404 
जङ्टगर गाउॉऩाङ्झरका 4559 4698 19148 9657 9491 
ङ्झरसॊिङ्ट ऩािय गाउॉऩाङ्झरका 3605 3746 11560 5713 5847 
भेरभची नगयऩाङ्झरका 10811 11349 41170 20073 21097 
ऩाॉचऩियी थाङऩार गाऩा 5634 5917 20978 10596 10382 
स्रोत : केङ्ञन्रम त्माॊक ङ्जिबाग 
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रिव्म: स्थानीम तहको जनसॊयमाभा सॊस्थागत ऩङ्चयिायको जनसॊयमा सभािेश गङ्चयएको छैन । त्मसकायण 
स्थानीम तहको जोि ङ्ञजल्राको जनसॊयमासॉग पयक ऩनवसक्छ । 

ङ्ञजल्राभा ङ्जिद्यभान स्िास््म सेिाको अिस्था य मातामात ऩॉहङ्टच : 

ङ्ञजल्राभा यहेका स्िास््म सेिाको राङ्झग यहेको अस्ऩतार तथा उऩचाय केन्रहरु तथा सिक सञ्जारको ऩहङ्टॉच  
ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका छन ्।   

ङ्झस.नॊ. स्िास््म सॊस्थाको नाभ लेगाना मातामातको ऩहङ्टॉच 

१ स्िास््म कामावरम, ङ्झसऩा चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा. सहज, ऩक्की सिक 

२ चौताया ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, ङ्झसऩा चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा सहज, ऩक्की सिक 

३ कङ्ट ङ्जिण्िे स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–४ सहज, सोङङ्झरङ 

४ ईिङ्टव स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा–.८ सहज, ऩक्की सिक 

५ ङ्जऩऩरिाॉिा स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा–.६ सहज, सोङङ्झरङ 

६ सानोङ्झसरुिायी स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–७ ङ्जऩच 

७ भेरभची नगय अस्ऩतार भेरभची न.ऩा.–११ ङ्जऩच 

८ दङ्टिाचौय स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–७ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

९ ताराभायाङ स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–६ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

१० फाॉसिायी स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–१२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

११ पटकसीरा स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–१३ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

१२ ज्माङ्झभये स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–९ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

१३ ङ्ञशियऩङ्टय स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–१० कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

१४ फङ्टधेऩा स्िास््म चौकी फाह्रङ्झफसे न.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

१५ भानेश्वाया स्िास््म चौकी फाह्रङ्झफसे न.ऩा.–८ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

१६ चोकटी स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

१७ बोटेचौय स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

१८ ऩाल्चोक स्िास््म चौकी हेरभफङ्ट गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

१९ फरुिा स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२० बोताङ स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 
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२१ गङ्टन्सा स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२२ भानेिकव  स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२३ गङ्टभफा स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२४ ऩाङताङ स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२५ हगाभ स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–७ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

२६ पङ्ट ङ्ञल्ऩङकट्टी स्िास््म चौकी बोटेकोशी गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२७ ङ्झरस्ती स्िास््म चौकी बोटेकोशी गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२८ पङ्ट ङ्ञल्ऩङकोट स्िास््म चौकी फरेपी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

२९ फतासे स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

३० टेकनऩङ्टय स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–६ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

३१ स्माउरे स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–१ ङ्जऩच योि बएको 

३२ गोल्चे स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

३३ कदभफास स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–९ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

३४ जङ्ञल्कने स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–१० ङ्जऩच योि बएको 

३५ लङ्टरोङ्झसरुिायी स्िास््म चौकी चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा.–१३ कच्ची + कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

३६ बोटङ्झसऩा स्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–१० कच्ची, िषावतभा चल्छ 

३७ फाॉिेगाउॉ स्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–६ कच्ची, िषावतभा चल्छ 

३८ ङ्झसऩाऩोिये स्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–७ कच्ची, िषावतभा चल्छ 

३९ अियऩङ्टय स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–४ सोङङ्झरङ 

४० सेराङ स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्छ 

४१ िाॉिाऩािय स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–७ सहज, ऩक्की सिक 

४२ ङ्झबभटाय स्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–१२ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

४३ जरङ्जिये प्राथङ्झभक स्िास््म चौकी फरेपी गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

४४ हैफङ्टङ स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

४५ पङ्ट ङ्ञल्ऩङिाॉिा स्िास््म चौकी फरेपी गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

४६ गाती स्िास््म चौकी फह्रङ्झफसे न.ऩा.–५ कच्ची,सािवजाङ्झनक मातामात छैन 
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४७ जेलर स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–५ सहज, ऩक्की सिक 

४८ थङ्टभऩािय स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा.–६ सहज, ऩक्की सिक 

४९ ऩाङ्खग्रटेाय स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा.–७ सहज, ऩक्की सिक 

५० मभङ्टनािाॉिा स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५१ लङ्टरोधाङ्छदङ स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५२ निरऩङ्टय प्राथङ्झभक अस्ऩतार इन्रािती गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५३ फाॉसिकव  स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५४ तातोऩानी स्िास््म चौकी बोटेकोशी गा.ऩा.–२ सहज, ऩक्की सिक 

५५ ङ्झरसॊिङ्ट स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

५६ फाह्रङ्झफसे प्राथङ्झभक स्िास््म केन्र फाॉह्रङ्झफसे न.ऩा.–३ ङ्जऩच योि 

५७ कङ्ट ञ्चोक स्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५८ ङ्झसभऩारकाभ्र ेस्िास््म चौकी इन्रािती गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

५९ घोथवरी स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–१ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६० थकनी स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६१ भहाॊकार स्िास््म चौकी हेरभफङ्ट गा.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६२ इचोक स्िास््म चौकी हेरभफङ्ट गा.ऩा.–६ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६३ ङ्जकउर स्िास््म चौकी हेरभफङ्ट गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६४ हेरभफङ्ट स्िास््म चौकी हेरभफङ्ट गा.ऩा.–१ ग्राबेर िषावतभा चल्दैन 

६५ थाङऩारधाऩ स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–६ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६६ बोटेनाभराङ स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६७ राॉगाचद स्िास््म चौकी ऩाॉचऩोियी गा.ऩा.–८ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६८ फयाभची स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

६९ भाङ्झभवङ स्िास््म चौकी बेटेकोसी गा.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७० धङ्टस्कङ्ट न स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७१ तौथरी स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७२ ऩेट्कङ्ट  स्िास््म चौकी ङ्झरसॊिङ्टऩािय गा.ऩा.–५ सहज, ऩक्की सिक 
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७३ भाॊिा स्िास््म चौकी फरेपी गा.ऩा.–८ कच्ची 

७४ लोकऩाव स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा.–२ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७५ काङ्झरका स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा.–३ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७६ ङ्झसन्धङ्टकोट स्िास््म चौकी भेरभची न.ऩा.–५ कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७७ ङ्जऩस्कय स्िास््म चौकी ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.–४ कच्ची, िषावतभा चल्छ 

७८ देिीस्थान स्िास््म चौकी .सङ्टनकोशी गा.ऩा. कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

७९ ऩाङताङ स्िास््म चौकी जङ्टगर गा.ऩा कच्ची, िषावतभा चल्दैन 

८० बोटेकोशी कोङ्झबि १९ अस्ऩतार 

( ५ शैमा कोङ्झबि व्मिस्थाऩनको 
राङ्झग ) 

बोटेकोशी गा.ऩा ङ्जऩच + कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

८१ ऩाॉचऩोियी कोङ्झबि १९ अस्ऩतार 

( ५ शैमा कोङ्झबि व्मिस्थाऩनको 
राङ्झग ) 

ऩाॉचऩोियी गा.ऩा कच्ची, िषावतभा ऩङ्झन चल्छ 

८२ चौताया प्रादेङ्ञशक अस्ऩतार 

( २६ शैमा ङ्जपल्ि ट्रङ्झनङहरभा 
कोङ्झबि व्मिस्थाऩनको राङ्झग ) 

चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा. ५ ङ्जऩच योि बएको 

 

 

ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको आिश्मकता  

बौगोङ्झरक ङ्जिषभता, ऺेत्रगत अिङ्ञस्थती, कभजोय स्रोत साधनको ब्मिस्थाऩन, सचेतना अबाि तथा फहङ्टप्रकोऩको 
अिस्थारे गदाव ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभको उच्च स्थानभा यहेको छ । मसथव्  ङ्जिऩद्को साभना तथा प्रबािकायी 
प्रङ्झतकामवका राङ्झग केन्र देङ्ञि स्थानीम तहसभभका सफै ङ्झनकामहरुभा आिश्मकता अनङ्टसायको ऩूिवतमायी 
ऺभताको ङ्जिकास गनङ्टवऩनद देङ्ञिन्छ । याङ्जिम तहभा ङ्जिऩद्को साभना गनद ऺभताको ङ्जिकासभा बएका प्रमासराई 
स्थानीम तहसभभ ङ्जिस्ताय गनव य ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाभा सफै सयोकायिाराहरुको सभन्िम य सहकामव गनङ्टव आजको 
आिश्मकता हो । मसै क्रभभा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकरे ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
सयोकायिाराहरूसॉग फहृत अन्तङ्जक्रिमा गयी ङ्जिऩद् साभना गनद सॊस्कायको ङ्जिकास स्िरूऩ बकूभऩ, फाढी य 
ऩङ्जहयोको सन्दबवराइ ङ्झरएय मो ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा २०६८ रागू गयेकोभा त्मसराइ 
आिश्मक ऩङ्चयभाजवन य सभमसाऩेऺ अद्यािङ्झधक गयी सॊशोङ्झधत मोजना २०७८ रागू गयेको छ । 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा ङ्जिऩद्बफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टनसक्ने सॊकटको अिस्थाभा प्रबाङ्जितहरुको स्िास््म सङ्टयऺा तथा 
ङ्ञजिन यऺाका राङ्झग िोज तथा उिाय य आधायबतू अत्मािश्मक भानङ्जिम सहामता उऩरब्ध गयी भानिजीिन 
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य सभऩङ्ञिको सॊयऺण गनङ्टव मस मोजनाको प्रभङ्टि उद्देश्म यहको छ । ङ्जिगत य ितवभानका अनङ्टबिका आधायभा 
भानिीम सहमोगराई व्मिङ्ञस्थत फनाउन ङ्जिद्यभान ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाराई सभमानङ्टकङ्ट र 
ऩङ्टनयािरोकन गनव आिश्मक बएकारे ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकरे गहृ भन्त्रारमफाट 
जायी ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा भागवदशवन २०६७ फभोङ्ञजभ मो  मोजना तजङ्टवभा गयी ङ्झभङ्झत 
२०६८ असोज ६ को ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उिाय सङ्झभङ्झतफाट सिवसभभत ङ्झनणवम बई रागू गयेकोभा मस 
मोजनाराई २०७२ आङ्ञश्वन २५ भा प्रथभ ऩटक  य २०७५ चैतभा दोस्रो ऩटक अद्यािङ्झध गङ्चयएको ङ्झथमो बन े
हार तेस्रो अद्यािङ्झधक २०७9 को रुऩभा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ................को फैलकफाट मस 
मोजना सिवसभभत ऩाङ्चयत गङ्चयएको छ ।  

 

१.२ ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको उद्दशे्म 

ङ्जिऩद्का सभमभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरुको जीिन य फहङ्टभूल्म सभऩङ्ञिको सॊयऺण तथा सङ्टयऺा गयी भाङ्झनस भाङ्झथ ऩनद 
प्रङ्झतकूर प्रबािको साभना गनव स्थानीम साधन तथा स्रोतका अङ्झधकतभ उऩमोग गदद प्रबाङ्जित सभङ्टदामराई 
व्मिङ्ञस्थत,प्रबािकायी य जिापदेही भानिीम सहमोग उऩरब्ध गयाउन तथा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका 
कामवराई सॊस्थागत रूऩभा प्रिद्र्धन गनङ्टव मस मोजनाका भूर उद्देश्म यहेको छ । मोजनाका उद्दशे्म 
ङ्झनभनफभोङ्ञजभ छन ्: 

 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्त,ऩङ्चयिाय य सभङ्टदामराई तत्कार िोज तथा उिाय गयी आधायबतू आिश्मकता 
ऩङ्चयऩूङ्झतवको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टव, 

 ङ्जिऩद्बाट प्रबाङ्जितराई सङ्टयङ्ञऺत य सभभानजनक जीिनमाऩनका राङ्झग आधायबतू सहमोगका प्रत्माबङू्झत 
गनङ्टव, 

 उऩरब्ध न्मूनतभ साधन–स्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग गदै साधन–स्रोतको िोजी गयी नेऩार सयकायफाट 
बएका ङ्झनणवमका कामावन्िमन गनव सयोकायिारा ङ्झनकाम तथा सॊघसॊस्थासॉग प्रबािकायी सभन्िमको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टव, 

 ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाभा जोङ्ञिभ न्मूनीकयण ङ्जिङ्झधराई भूरप्रिाहीकयण गयी ङ्जिऩद्जन्म जोङ्ञिभ कभ गनव य 
ङ्जिऩद् ऩङ्झछको 

 ऩङ्टनरावब प्रङ्जक्रमाराई अङ्ञघ फढाउन आधाय तमाय गनङ्टव, 
 ङ्ञजल्राका ङ्जिऩद् तथा जोङ्ञिभका अिस्थाराई भाऩन गनङ्टव । 

 

१.३ ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन ङ्झबत्र गङ्चयने ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणका कामवभध्मे ङ्जिऩद् ऩङ्जहरे,जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका आधायबतू 
कार्मवहरु, प्रङ्झतकामवका राङ्झग ऩूिवतमायी,ङ्जिऩद्को अिस्थाभा प्रङ्झतकार्मव य तत्कारीन ऩङ्टनरावबका राङ्झग कामव गङ्चयन े
बएकारे मस मोजनाफाट ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित भाङ्झनसका अङ्झधकायको यऺा,आऩतकारीन जीङ्जिकोऩाजवनभा सहमोगका 
साथै ङ्जिऩद्बाट हङ्टने भानङ्जिम य बौङ्झतक ऺङ्झत न्मूङ्झनकयण गनव सङ्जकने अऩेऺा गङ्चयएको छ 

मस मोजनाका केही अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा ङ्झनभनानङ्टसाय हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ : 
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 ङ्जिऩद् ऩङ्जहरे गनङ्टवऩनद आधायबतू जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका कामवहरुको सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टनछेन । 

 ङ्जिऩद्का सभमभा भानिीम सहमोगराई व्मिङ्ञस्थत गनव सङ्जकनेछ । 

 ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ कभ गनव सयोकायिारा य सभङ्टदामफीच सहकामवको अङ्झबिृृ ृङ्जि हङ्टनछे । 

 ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितराइ आटनो अङ्झधकाय य दाङ्जमत्ि फाये सचेत हङ्टन अिसय प्राद्ऱ हङ्टनेछ । 

 उिाय य याहत जस्ता कामवभा प्रबाङ्जित सभङ्टदामको सभान ऩहङ्टॉचको प्रत्माबङू्झत हङ्टनेछ । 

 साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक भमावदा तथा सदबाि अङ्झबिृङ्जि बई ङ्जिऩद्को साभनाभा एकजङ्टट हङ्टने िाताियण 
तमाय हङ्टनेछ । 

 ऺेत्रगत रूऩभा काभको फाॉिपाॉि हङ्टने हङ्टॉदा भानिीम सहमोग ऩायदशी, प्रबािकायी य व्मिङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टका 
साथ सेिाप्रदामकभा जिापदेहीता य उियदाङ्जमत्िको बािनाको ङ्जिकास हङ्टनछे । 

१.४ ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभाको ङ्जिङ्झध तथा प्रकृमा 
नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारमफाट तमाय गङ्चयएको ङ्जिऩद् ऩङ्टिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तजङ्टवभा भागवदशवन 
२०६७ अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकरे मस ङ्ञजल्राभा ऩङ्झन ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा 
प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गयी २०६८ सारभा ङ्झनभावण २०७२ सारभा प्रथभ ऩटक  य २०७५ भा दोस्रो ऩटक 
अद्यािङ्झधक गङ्चयएकोभा हार मस मोजनाराई सभम साऩेऺ अद्यािङ्झधक गदाव ङ्जिगतभा ङ्जिऩद्बाट ऩयेका 
प्रबािहरूको ङ्जिश्लषेणभा आधाङ्चयत छ य मोजना तजङ्टवभाको प्रमोजनका राङ्झग सफैबन्दा ियाफ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराइ 
ध्मानभा याङ्ञिएको छ । ङ्ञजल्राभा ङ्जक्रमाशीर ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूका ऺभता ङ्जिश्लषेणका आधायभा ऩूिवतमायी 
तथा प्रङ्झतकामवका ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग बङू्झभका तथा ङ्ञजभभेिायी ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । ‘ऩूिवतमायी’ तथा 
‘प्रङ्झतकामव कामवक्रभ’ सभफन्धी दङ्टिै मोजना आऩतकारीन मोजनाभा उल्रेङ्ञित प्रभङ्टि गङ्झतङ्जिङ्झध हङ्टन्छन य मोजना 
तजङ्टवभा गदाव मसको कामावन्िमनभा सहमोग उऩरब्ध गयाउन उऩमङ्टक्त ङ्झनकामको ऩङ्जहचान ऩङ्झन गङ्चयएको छ । 
ङ्जिगतका ङ्जिऩद्का घटनाका अनङ्टबि तथा ङ्झसपाङ्चयसहरूराई हयेक ऺेत्र (Cluster) का राङ्झग मोजना तजङ्टवभा गदाव 
ध्मानभा याङ्ञिएको  छ । मस मोजना अन्तगवत ङ्ञजल्राको ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव सभफन्धी मोजनाको 
व्मिस्थाऩन ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका सभङ्जिगत सभन्िमभा गङ्चयएको छ । हयेक ङ्झफषमगत ऺेत्र 
(Cluster) भा नेततृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकामको अगङ्टिाइभा ङ्जिषमगत ऺेत्र अगङ्टिारे सो ऺेत्रभा सॊरग्न ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकाम फीच सभन्िम गनद य बकूभऩ,फाढी य ऩङ्जहयोको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतसॉग सभफङ्ञन्धत सिारहरूराई सभफोधन गनवका 
ङ्झनङ्झभि आटनो ऺेत्रको ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजनाको कामावन्िमन सभन्िमात्भक रूऩभा गनव ती 
ङ्झनकामका सफर ऩऺ तथा ङ्जिशेष ऻान य उऩरब्ध ऺभता भाङ्झथ ध्मान ङ्छदइएको छ । आऩत्कारीन 
मोजनाराई अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदइसकेऩङ्झछ ऩूिवतमायी सभफन्धी कदभभा बएका प्रगङ्झतराई सङ्टङ्झनङ्ञित गनव सो मोजनाका 
सभीऺा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट बइ रागू गङ्चयएको छ । मसका राङ्झग ङ्ञजल्राभा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी 
तथा प्रङ्झतकामवको ऺेत्रभा काभ गनद ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी ङ्झनकाम, नेऩार येिक्रस सोसाइटीरगामतसॉग छरपर गयी 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना ङ्झनभाणव कामव अगािी फढाइएको हो । 

 

. 
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ऩङ्चयच्छेद २. ङ्ञजल्राको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ तथा ऺभता ङ्जिश्लषेण 
 

क. बकूभऩका कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण : 

बकूभऩ कहाॉ, कङ्जहरे य कङ्ट न रुऩभा आउॉछ बङे्ङ ऩूिव जानकायी नहङ्टन े हङ्टदाॉ बकूभऩका दृङ्जिकोणफाट 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकका ९ िटै गाउॊऩाङ्झरका य ३ िटा नगयऩाङ्झरका बकूभऩङ्जऩम जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण यहेको छ 
। ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरु 
रगामत सभङ्टदामसॉगको छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा बकूभऩको जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ ।  

२०४५ , २०६७ सारभा ऩङ्झन स–साना बकूभऩका धक्का भहसङ्टस गनद गङ्चयएको बएऩङ्झन २०७२ फैशाि १२, 

१३ य २९ य त्मसऩङ्झछका ङ्झनयन्तय ऩयाकभऩनफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा ३५७३  रे ज्मान गङ्टभाए । सफै 
बौङ्झतक सॊयचना ऺङ्झतग्रस्त बएका ङ्झथए ।  २०७२ को बकूभऩ ऩिात हार ऩूनवङ्झनभावणको चयणभा ङ्ञजल्राका 
सफै बौङ्झतक सॊयचना बकूभऩ प्रङ्झतयोङ्झधक फनेको तय अझैऩङ्झन बकूभऩरे ङ्ञचयाङ्ञचया फनाएको कभजोय जङ्झभन य 
प्रकोऩको फेराको जस्तो भाङ्झनसभा सजगता घट्दै गएको कायण सॊयचना ङ्झनभावणभा बकूभऩ प्रङ्झतयोङ्झधताभा ध्मान 
नङ्छदनारे अझै  हङ्टन ङ्ट ऩनद बन्दा फढी जोङ्ञिभ यहेको ङ्झफष्रेषण गनव सङ्जकन्छ । साथै नऩेार बकूङ्ञभऩम जोङ्ञिभको 
ङ्जहसाफरे ङ्जिश्वको ११ औॊ स्थानभा यहेकारे २०७२ को बन्दा लङ्टरो येक्टयको बकूभऩ आएभा धेयै ऺङ्झत हङ्टन 
सक्छ । २०७२ को प्रकोऩराइ ङ्झफष्रेषण गदाव बकूभऩका कायण ङ्ञजल्राका सफै गाॉउऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकाका सफै नागङ्चयक, ङ्जिद्यारमका ङ्झफद्याथी, गबविती , सङ्टत्केयी, अशक्त, फृिफिृा, फारफाङ्झरका फढी 
प्रबाङ्जित हङ्टन ेदेङ्ञिन्छ । मस मोजनाभा हयेक फषव जोङ्ञिभभा हङ्टनसक्ने १०,००० जनाराई केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि 
ऩङ्टिवतमायी, िोज तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गङ्चयएको छ ।  

ि. ऩङ्जहयोको कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण : 

     ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानीम तहका 
ऩदाङ्झधकायीहरु रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ नागङ्चयकहरु सॉगको छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभभा 
यहेको ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ ।२०७२ को बकूभऩरे फनाएको कभजोय जङ्झभन तथा अनािश्मक , अव्मिङ्ञस्थत य 
अत्माङ्झधक सिक सॊयचना ङ्जिस्ताय य िनजङ्गर  पिानीका कायण २०७२ सार मता ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभ अझ 
फढ्दो छ । ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राबय ऩङ्जहयोका कायण हयेक फषव कङ्चयफ ४ हजाय २  सम घय ऩङ्चयिाय 
प्रबाङ्जित हङ्टनसक्न े य त्मसभध्मै कङ्चयफ ९०० घयऩङ्चयिाय उच्च जोङ्ञिभभा यहने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 
फषावमाभभा ऩङ्जहयोको कायण बौङ्झतक ऩूिावधाय, सिक सॊजार तथा साफवजङ्झनक बिनहरुभा ऺङ्झत ऩङ्टग्ने गयेको छ । 
त्मस्तै फारीनारीहरु य िाद्य सङ्टयऺा ऩङ्जहयो कायण प्रबाङ्जित हङ्टने प्रभङ्टि ऺेत्रहरु हङ्टन । मस मोजनाभा हयेक फषव 
जोङ्ञिभभा हङ्टनसक्ने ६ सम ५० ऩङ्चयिायराई केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि ऩङ्टिवतमायी, िोज तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना 
तमाय गङ्चयएको छ । 

  



 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७९      11 

 

ङ्ञचत्र 1 : ऩङ्जहयो जोङ्ञिभ नक्साङ्कन 

 

 

 ग. फाङ्जढका कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण 

     ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको फाढीको जोङ्ञिभ ङ्झफष्रेषण गदाव ङ्जिगतका  फषवहरुभा बएका घटनाका आाधायभा 
ङ्ञजल्राको ९ िटै गाॉउऩाङ्झरका य ३ िटै नगयऩाङ्झरकाका नङ्छद ङ्जकनाय ऺेत्रभा अिङ्ञस्थत  फाह्रङ्झफसे , तातोऩानी , 

िािीचौय , भेरभची रगामतका सफै लाॉउहरु जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गनव सङ्जकन्छ । फषावको सभमभा  
बोटेकोशी, इन्रािती य अन्म नदीभा आएको फाढीको कायण नदी ऺेत्रभा िेतीमोग्म जङ्झभन कटान गनङ्टवको साथै 
फसोफासको राङ्झग त्रासको अिस्था ङ्झसजवना गनद गयेको छ । नदी ङ्जकनायभा फनेको घयहरु ऩङ्झन भङ्टयम 
जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गनव सङ्जकन्छ । मस मोजनाभा हयेक फषव जोङ्ञिभभा हङ्टनसक्ने ९ सम ५० 
ऩङ्चयिायराई केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि ऩङ्टिवतमायी, िोज तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गङ्चयएको छ । 

घ. िन्मजन्तङ्टको आतॊकको कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण : 

 ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको तत्काङ्झरन अिस्थाराई हेदाव िन्मजन्तङ्ट आतॊकका कायण १२ िटै स्थानीम 
तह जोङ्ञिभभा यहेका छन ् । ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ 
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स्थानीम तहभा गई ङ्झनिावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरु रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ नागङ्चयकहरु सॉगको छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक 
ङ्ञजल्राभा िन्मजन्तङ्ट आतङ्कको जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ ।   

 ङ्ञजल्राभा ङ्झफषेश गङ्चय ङ्ञचतङ्टिा (Common Leopard) फाट भानङ्जिम ऺङ्झत/ऩशङ्टधन ऺङ्झत हङ्टने गयेको ऩाइन्छ 
।उच्च ङ्जहभारी ऺेत्रभा कारो बारङ्टफाट ऩङ्झन मदाकदा भानङ्जिम ऺेङ्झत बएको देङ्ञिन्छ । ङ्ञजल्रा अङ्झधकाॊश 
ऺेत्रभा प्रभङ्टि रुऩभा फाॉदयरे अङ्ङिारीको ऺङ्झत गनद गयेको छ य फाॉदय फाहेक स्थान अनङ्टसाय फदेर, दङ्टभसी, 
भगृ, ङ्जिङ्झबङ्ङ चयाच ङ्टरुङ्जङ्गहरुरे अङ्ङफारी ऺङ्झत गनद गयेको य कङ्झतऩम ऺेत्रभा फाॉदयको कायण िेतीमोग्म जङ्झभननै 
फाॉझो याख्नङ्टऩनद अिस्था ङ्झसजवना बएको ऩाइएको छ ।अत: जङ्गरी जनाियको कायण जङ्गर ऺेत्र नङ्ञजकको 
फस्तीभा यहेको भाङ्झनस, ऩशङ्टधन य अङ्ङफारी सभेत जोङ्ञिभ हङ्टने ङ्झफष्रेषण गनव सङ्जकन्छ । 

ङ. चटमाॊङ कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण : 

 ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ऩङ्झछल्रा केङ्जह िषवको त्माॊकराई  हेदाव चट्याङका कायण चौताया साॉगाचोकगढी नऩा–
१,६७,,८१३,१४ इन्रािती गाऩा – २,३,४, ऩाॉचऩोियी थाङऩार गाऩा –६ ,जङ्टगर गाऩा –१,४,५,७,भेरभची 
नऩा– ५,७,९ हेरभफङ्ट गाऩा –३,५,७,फरेङ्जप गाऩा –१,८ ,सङ्टनकोशी गाऩा– १,२,३,५ ,ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गाऩा – 

१,२,३,४,५  रगामतका लाॉउ उच्च जोङ्ञिभभा देङ्ञिन्छ ।ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना 
तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानीम तहभा गई ङ्झनिावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरु रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ नागङ्चयकहरु सॉगको 
छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रानै चट्याङकाको जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ । ङ्ञजल्राभा हयेक 
फषव ४५० जनाराइ केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि ऩङ्टिवतमायी, िोज तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गङ्चयएको छ । 

च. हािाहङ्टयीका  कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण :   

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक हािाहङ्टयीका कायण उच्च जोङ्ञिभ नयहेताऩङ्झन न्मङ्टन जोङ्ञिभभा यहेको छ ।  ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव 
तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानीम तहभा गई ङ्झनिावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरु रगामत 
ङ्जिङ्झबङ्ङ नागङ्चयकहरु सॉगको छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा साभान्म हािाहङ्टयीको जोङ्ञिभभा यहेको 
ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ ।   ङ्ञजल्राभा  चैत्र , फैशािभा ङ्ञजल्राको ङ्जहभारी य ऩहािी बागभा धेयै हािा चल्ने य 
रुि ङ्झफरुिा ढरेय , बाॉङ्ञचएय  य घयका जस्ताऩाता उिाएय ऺङ्झत ऩङ्ट¥माउनका साथै फारीनारी ऩङ्झन ऺङ्झत 
ऩङ्ट¥माउने देङ्ञिएको छ । मस  ङ्जिगतका त्माङ्कराई ङ्झफष्रेषण गदाव ङ्ञजल्राभा हयेक फषव ७५ जनाराइ 
केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि ऩङ्टिवतमायी, िोज तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गङ्चयएको छ ।  

छ. आगोराङ्झगका  कायणरे हङ्टने जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेण : 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩङ्टिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना तमायी ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानीम तहभा गई ङ्झनिावङ्ञचत 
ऩदाङ्झधकायीहरु रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ नागङ्चयकहरु सॉगको छरपरफाट ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा  आगोराङ्झगको 
जोङ्ञिभभा यहेको ङ्जिश्लषेण गङ्चयएको छ ।    

 

ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकभा आगरागीका कायण १२ िटै स्थाङ्झनम तह जोङ्ञिभभा बएताङ्जऩन भानि फस्ती घना बएका य 
सङ्टयमा ऺेत्र आगरागी/िढेरोको प्रकोऩ फढी हङ्टने गयेको छ ।ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा आगरागी भानङ्जिम 
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राऩयफाहीको कायणरे नै हङ्टने गयेको छ । ङ्ञजल्राभा हङ्टने गयेका आगरागीका घटना धेयै जस्तो िनजङ्गर 
ऺेत्रफाट शङ्टरु बई फस्तीङ्झतय प्रिेश गयी ऺङ्झत हङ्टने गयेको ऩाइन्छ ।सङ्टयमामाभा ङ्जिषेश गयी िन जॊगरभा ङ्जहड्ने 
फटङ्टिारे च ङ्टयोट/ङ्जििीको ढङ्टटा नङ्झनबाई ऩातऩङ्झतङ्गगयभा पाल्ने, पागङ्टन चैत्र भङ्जहनाङ्झतयभा ङ्जकसानहरुरे फायीका 
ऩातऩङ्झतङ्गगय/झ्मास आङ्छद ऩोल्दा नङ्झनबाई जाने, गाईफस्तङ्ट चयाउन े गोलाराहरुरे जॊगरभा कङ्झररो घाॉस 
ऩराउछ बनी आगो रगाउन,े िन जॊगर नङ्ञजक यहेको फस्तीका भाङ्झनसहरुरे िन्मजन्तङ्टरे ऺङ्झत नऩङ्टयाओस बङ्झन 
आगो रगाउन े आङ्छद कायणहरुरे िढेरो/आगरागी हङ्टने गयेको ऩाइन्छ। ङ्जिगतका फषवहरुभा घटेको 
आगरागी/िढेरोको घटनाक्रभ हेदाव ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा आगरागी/िन िढेरोको जोङ्ञिभभा यहेको छ ।मस 
ङ्जिगतका त्माङ्कराई ङ्झफष्रेषण गदाव ङ्ञजल्राभा हयेक फषव ९५०० जनाराइ केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञि ऩङ्टिवतमायी, िोज 
तथा उिाय य प्रङ्झतकामव मोजना तमाय गङ्चयएको छ । 

२.१.५ मोजना तजङ्टवभा सभफन्धी प्रबाि आॊकरन 

ङ्ञजल्राको बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत, ङ्जिऩद्को साभना गनद ऺभता तथा जनचेतनाको अबाि तथा बौगोङ्झरक 
ङ्जिषभताका कायण जनधनको ऺङ्झत हङ्टन े गयेको छ । प्राकङ्झतक कायणफाट हङ्टने प्रकोऩका घटनाभा भानिीम 
ङ्जक्रमाकराऩरे ती घटनाका आिृङ्ञि य ऺङ्झतको भात्राभा ङ्झनयन्तय िृङ्जि बइयहेको छ । मस सन्दबवभा ङ्ञजल्रा 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे नऩा तथा गाउॉऩाङ्झरकाहरुका सूचना सॊकरन गयी त्माक तथा सूचनाका 
ङ्जिश्लषेणका आधायभा िास गयी बकूभऩ,फाढी य ऩङ्जहयोफाट प्रबाङ्जित हङ्टने जनसयमाको ऩूिावन ङ्टभान गयेकोभा गत 
िषवको जङ्टये ऩङ्जहयो ,बकूभऩ य त्मस बन्दा ऩङ्झछका सानालङ्टरा ऩङ्जहयोहरुय  बोटेकोशी फाढीरे ऩायेको ऺङ्झत तथा 
प्रबाि य ङ्जिङ्झबङ्ङ सभमभा बएका अध्ममन तथा अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदनका आधायभा प्रबाि आॊकरन गङ्चयएको छ । 
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ङ्ञचत्र 2 : सन ्२०१५ देिी २०२२ सभभ घटेका ङ्जिऩद् नक्साङ्कन 

 

 

ङ्ञचत्र 3 : ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राका नदी य जोङ्ञिभ ऺते्र 
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ङ्ञचत्र 4 ङ्जिऩद् घटनाफाट उच्च जोङ्ञिभ इराकाहरु 
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याङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयणरे साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रभा ङ्जिगत ३ दशक देङ्ञि कामवयत साभङ्टदाङ्जमक आत्भङ्झनबवय सेिा केन्र (Community Self Reliance Center) को 
प्रङ्जिङ्झधक सहकामवभा तमाय गयेको बौगङ्झबवक अध्ममन प्रङ्झतिदेनका अनङ्टसाय ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राका देहामका ऩाङ्झरकाहरु तथा स्थानहरुको ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभ ङ्जिश्लषेणहरु : 

िङ्झगवकयण  

I : सतकव ता अऩनाउनङ्ट ऩनद 

II : उच्च सतकव ता अऩनाउनङ्ट ऩनद (सॊयऺणको कामवहरु ऩानी बर तकावउने, ग्माङ्जिमन जारी सङ्जहतको ऩिावर रगाउनङ्ट ऩनद इत्मदी) 

III : फस्ती स्थानान्तयण गनङ्टव ऩनद 
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 ताङ्झरका 4 फाह्रङ्झफसे नगयऩाङ्झरकाको ऩङ्जहयो जोिभ ऺते्रको बौगङ्झबवक अध्ममन ङ्जिश्लषेण 

फाह्रङ्झफसे नगयऩाङ्झरका 

क्र.
सॊ 

फस्ती
को 
नाभ 

ि
िा 

कङ्ट र 
घयधङ्टयी 

ि
गी
कय
ण 

अध्ममन 

स्थान /फस्तीभा यहेका 
ितया/सभस्माहरु  

कायणहरु ऩङ्चयणाभ 

जोङ्ञिभ
को 
अिस्था 

ऺङ्झत 
बएका 
घयहरु 

ितयाभा 
यहेका 
घयहरु 

ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका  उऩाम सङ्टझाि 

१ नागऩङ्टजे ७ 120 II 

गङ्जहयो कटान य बूऺ म 
)gully erosion), 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन 
)debris flow), 

लङ्टरो फषावत, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी )सिक 
य फस्तीभा(, केङ्जह 
कामव नगयी छोङ्झिएको 
सिक 

१० घय फगाएको, 
िेती मोग्म जङ्झभन 
फगाएको, घट्टभा 
ऺङ्झत, िङ्टकङ्ट रो भाटो 
बएको स्थानभा 
बूऺ म 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

१० 

(स्कङ्ट रको 
देबे्र बबूाग 
गगे्रान 
िहन ऺेत्र 
ङ्झबत्र( 

१० (गगे्रान 
फहन ङ्झबत्र( 

सतही ऩानीको ङ्झनकासी, झनव 
सक्ने चट्टान हटाउन,े छेकफाय 
)checkdam), सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, सॊयऺण ऩिावर, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  

बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), स्थराकृङ्झतक 
अध्ममन )topographic 

survey), िषाव भाऩन मन्त्र 
जिान गनङ्टवऩनद 

२ आरुचे ७ 13 II 

जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु, 

बाङ्झसएको 
जङ्झभन)subsidence), 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बबूागभा झङ्टङ्ञन्िएका 
चट्टानहरु 

लङ्टरो फषावत,सिक 
फनाउन गङ्चयएको बीय 
कटान, िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
सिक नारीको 
अव्मिस्थाऩन 

स्थानीम सिकभा 
ऺङ्झत, ० .५ हे . िेती 
मोग्म जङ्झभन 
फगाएको 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

  

तल्रो 
बबूागभा 
यहेका 
घयधङ्टयीहरु  

सतही य जङ्झभन भङ्टङ्झनको ऩानी 
ङ्झनकासी /व्मिस्थाऩन , सिक 
नारी व्मिस्थाऩन,फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग, ङ्झबयारोऩना 
ङ्झभराउने य ग्मङ्झफमन ऩिावर 
ङ्झनभावण गनङ्टवऩनद 

 योकथाभका उऩाम मथाङ्झसघ्र 

अिरभफन गनङ्टवऩनद  

३ हङ्टन्िङ्टङ ७ 3 II 

घयभा ङ्ञचयाहरु, साना 
ऩङ्जहयाहरु, बङ्ञत्कएका 
गह्राहरु 

    
न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

    
सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन य 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  

थऩ अनङ्टगभन गनव ऩनद 

४ 
बीयि
कव  

७ 57 II 

गङ्जहयो कटान य बूऺ म 
)gully erosion), 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन  

(debris flow) 

लङ्टरो फषावत, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
अव्मिङ्ञस्थत सिक 

नारी, केङ्जह कामव 
नगयी छोङ्झिएको 

५ घयधङ्टयी य 
सिकभा ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
गगे्रान िहन 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

५ )गगे्रान 
िहनको 
फाटोभा 
ऩयेका(  

गगे्रान 
िहन हङ्टन े
ऺेत्र /फाटो 
नङ्ञजक 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

झनव सक्ने चट्टान हटाउन,े 

छेकफाय (checkdam), सिक 
नारी व्मिस्थाऩन, सॊयऺण 
ऩिावर, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  

गनङ्टवऩनद 

बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), स्थराकृङ्झतक 
अध्ममन )topographic 

survey), िषाव भाऩन मन्त्र 
जिान गनङ्टवऩनद 
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सिक 

५ 
बीयथा
प्रो 

७ 20 II 

गङ्जहयो कटान य बूऺ म 
)gully erosion), 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन  

(debris 

flow),ऩङ्जहयोको ङ्ञशषव 
स्थानभा ङ्ञचयाहरु य 
सोही स्थान भाङ्झथ 
थङ्टप्रकेा ढङ्टङ्गाहरु यहेका 
)Talus) 

लङ्टरो फषावत, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी )सिक 
य फस्तीभा(, केङ्जह 
कामव नगयी छोङ्झिएको 
सिक 

१ घयधङ्टयी य 
सिकभा ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
गगे्रान िहन 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

१ )गगे्रान 
िहनको 
फाटोभा 
ऩयेका(  

गगे्रान 
िहन हङ्टन े
ऺेत्र /फाटो 
नङ्ञजक 

सतही य जङ्झभन भङ्टङ्झनको 
ऩानीको व्मिस्थाऩन, झनव 
सक्ने चट्टान हटाउन,े छेकफाय 
)checkdam), सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, सॊयऺण ऩिावर, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  गनङ्टवऩनद 

बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), स्थराकृङ्झतक 
अध्ममन )topographic 

survey), िषाव भाऩन मन्त्र 
जिान गनङ्टवऩनद 

६ 
ताङ्खसा
य 

७ 14 III 

िोरा /नङ्छद कटान , 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), 

ढल्केका गह्राहरु, 

जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु 
ऩयेको, चट्टानका टङ्टक्रा 
िस्ने सभस्मा, 
फस्तीको तल्रो 
बबूागभा लङ्टरा 
ढङ्टङ्गाहरुको थङ्टप्रो  

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, चट्टानका 
ङ्ञचयाहरु, अव्मिङ्ञस्थत 
सिक नारी, नदी 
कटान  

फस्तीको देबे्र 
ऺेत्रभा गङ्जहयो 
बूऺ म, घयभा 
ङ्ञचयाहरु, फस्तीको 
तल्रो बबूागभा 
सङ्जक्रम बूऺ म, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

१ )गङ्जहयो 
बूऺ म 
बएको 
स्थान 
नङ्ञजक(  

ङ्झनकै 
सङ्जक्रम 
बूऺ म 
बएको 
स्थान 
नङ्ञजकका 
घयधङ्टयीहरु 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

बूऺ म योक्नका राङ्झग फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग, िोराभा सॊयऺण 
ऩिावर ङ्झनभावण गनङ्टवऩनद 

 सङ्जक्रम बूऺ मफाट हङ्टन सक्ने 
ऺङ्झत कभ गनव योकथाभका 
उऩाम मथाङ्झसघ्र अिरभफन गनव 
ऩनद 

७ 
िाॉिागा
उॉ 

७ 150 II 

िोरारे गयेको 
कटान, बूऺ म )gully 

erosion), फस्तीको 
भाङ्झथल्रो बबूागभा 
सङ्ञजरै बूऺ म हङ्टन 
सक्ने भाटो , 

बाङ्झसएको जङ्झभन 
)sinkhole जस्तै (-- 
व्मास (२ .५-३ 

ङ्झभटय .( ङ्झनकै ङ्ञचया 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकास 
नबएको, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, फाॉझो 
जङ्झभन 

फस्ती भाङ्झथको 
ऩङ्जहयोका कायण 
ङ्झनकै सङ्जक्रम नदी 
कटान य बूऺ म, 

िेतीमोग्म जङ्झभन 
फगाएको, िोरा 
ङ्जकनायभा गगे्रानको 
थङ्टप्रो, सिकभा ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
िाल्िो ऩयेको 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

    

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

झनव सक्ने चट्टान हटाउन,े 

छेकफाय फनाउन,े नङ्छद कटान 
योक्ने, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

थऩ बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics) जरुयी 
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ऩयेको चट्टान 

८ 
िङ्झनमा
फास 

७ 65 II चट्टान िस्ने सभस्मा 

बकूभऩ, ङ्ञचया ऩयेका 
चट्टान, ङ्ञचयाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत, सिक 
कटान 

चट्टान िसेय १ 
घयभा ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
चट्टानका टङ्टक्राहरु 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

    

चट्टान  /ऩहयाको छेउभा 
िाल्िो फनाउन,े िसेको चट्टान 
योक्न ऩिावर िा जारी 
फनाउनङ्टऩनद 

चट्टान िस्ने प्रङ्जक्रमाको 
अनङ्टगभन, अध्ममन गनङ्टवऩनद 

९ 

कोरफा
यी 
(घटे्टिो
रा( 

७ 6 II 

िोराको नङ्ञजक 
अिङ्ञस्थत फस्ती, 
भाङ्झथल्रो तटीम 
ऺेत्रभा ऩङ्जहयोरे 

थङ्टऩायेको लङ्टरो गगे्रान, 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), 

ढल्केका रुिहरु 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, जङ्गर 
पिानी, लङ्टरो फषावत 

फस्ती भाङ्झथको 
ऩङ्जहयोका कायण 
ङ्झनकै सङ्जक्रम नदी 
कटान य बूऺ म, 

िेतीमोग्म जङ्झभन 
फगाएको 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

  
६ )िोरा 
नङ्ञजक(  

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिकभा  नारी य सॊयऺण 
ऩिावर, दङ्टफै िोरा फग्ने फाटो 
ङ्झभराउने /एकोहोयाउने , 

भाङ्झथल्रो बबूागभा राभो 
सभमको ङ्ञस्थयताको राङ्झग 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  

फस्तीको भाङ्झथल्रो स्थानभा 
थऩ अध्ममन जरुयी  

१० 

फङ्टगाभ 

(बेिीगो
ल( 

५ 14 II 

ऩानी यसाएको जङ्झभन 
)seepage), सङ्जक्रम 
बूऺ म )active gully 

erosion), जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु, ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभन 
)creep), सतही गगे्रान 
िहन 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, थोयै फोट 
ङ्झफरुिा, िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
लङ्टरो फषावत 

घयफाट कयीफ १ 
ङ्झभटय नङ्ञजक 
बूऺ म, िेतीमोग्म 
जङ्झभन फगाएको, 
िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
स -साना ४ गगे्रान 
िहन बएको 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

१ 
)बेिीगोल 

िस्तीफाट 
३०० 
ङ्झभटय 
ऩङ्ञिभ(  

१४ 
)ब ङऺ्ट म 

बएको 
स्थानको 
भाङ्झथल्रो य 
तल्रो 
स्थानभा(  

नदीको फहाि एकोहोयाउन,े 

ढङ्टङ्गा छाप्न,े छेकफाय 
)checkdam), सॊयऺण ऩिावर, 

सतही ऩानीको ङ्झनकास, 

ङ्ञचयाहरु टाल्न,े सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

तत्कार योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनव ऩनद, भाङ्झथल्रो 
बबूागको अनङ्टगभन, बबूौङ्झतकीम 
अध्ममन )geophysics), ब-ू
प्राङ्जिङ्झधक ) geotechnical) 

अध्ममन  जरुयी 

११ सोताङ ६ 58 II धेयै ऩङ्जहयोहरु 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, सिक 
ङ्झनभावण फेरा ऩङ्जहयोको 
पेदी कटान, लङ्टरो 
फषावत, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बबूागभा ङ्ञचयाहरु 
ऩयेको )रभफाई :

४० ङ्झभ , चौिाई :
५० ङ्झभ(, ३ घयभा 
ऺङ्झत, सिक य 
िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

३ )ऩङ्जहयो 
बन्दा 
तल्रो 
स्थानभा 
यहेका(  

  

सतही ऩानीको ङ्झनकासी, 
झङ्टङ्ञन्िएका चट्टान हटाउन,े 

ऩिावर ङ्झनभावण, फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  गनङ्टवऩनद 

फस्ती बन्दा भाङ्झथल्रो स्थानभा 
यहेका ङ्ञचयाहरुको अनङ्टगभन 
गनङ्टवऩनद 
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१२ कसेयी ५ 120 II 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन 
)debris flow), नदीरे 
बूऺ म गयेको  

धेयै भात्राभा िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
िोराको बबूागभा 
फस्ती ङ्झफकास 

गगे्रान िहनका 
कायण २ घय 
प्रबाङ्जित, िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

२ )गगे्रान 
िहनको 
फाटोभा 
ऩयेका(  

  

सतही ऩानी य बू -जरको 
उङ्ञचत व्मिस्थाऩन, फारी 
ऩङ्चयितवन, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

)िङ्टकङ्ट रो भाटोको राङ्झग 
उऩमङ्टक्त( , भाटोको स्िरन 
अनङ्टगभन  गनङ्टवऩनद 

तत्कार योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनवऩनद, फस्ती 
भाङ्झथको बबूागको अनङ्टगभन 

१३ कङ्ट िङ्टये ५ 20 II 

सिक कटानफाट 
उत्ऩङ्ङ सभस्माहरु, 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन 
)debris flow), 

फस्तीफाट टाढा चट्टान 
िस्न े 

सिक कटानफाट 
ङ्झनङ्ञस्कएका भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी 

ऩङ्टरुिा जङ्झभनभा 
ऩङ्जहयो, सिक य 
िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत, सिक छेउभा 
ङ्ञचयाहरु 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

०   

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिक नारीको व्मिस्थाऩन 
गनङ्टवऩनद 

सिक ङ्झनभावणको काभभा 
सङ्टधाय गनङ्टवऩनद 

१४ 

कल्रे
यी 
(भोक्ता
न 
टोर( 

५ 9 II 

िोरारे गयेको 
कटान, ऩानीको ियाफ 
ङ्झनकासी, बीय ऺेत्रभा 
ङ्ञचयाहरु, चट्टान िस्न 
सक्ने स्थान 

बकूभऩ, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
गगे्रान िहन, 

अव्मिङ्ञस्थत सिक 
नारीका कायण 
सिकभा बूऺ म, 

चट्टानभा ङ्ञचयाहरु 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

    

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

ङ्ञचयाहरु टाल्न,े सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

चट्टानका ऩहया बएको ऺेत्रभा 
ङ्ञचयाहरुको अनङ्टगभन जरुयी 

१५ 

भाङ्झथ
ल्रो 
ङ्झसगाचद 

५ 63 II 

 सिक कटानफाट 
उत्ऩङ्ङ ऩङ्जहयो, चट्टान 
धेयै बएको ऩङ्जहयो 
)Rock slide) 

चट्टानका ङ्ञचयाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, सिक 
कटान 

स्थानीम सिकभा 
ऺङ्झत, गगे्रान िहन 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

    

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

देबे्र ङ्जकनायभा सङ्ञभभश्रण 
)गगे्रान (िहन  योक्ने ऩिावर 

ङ्झनभावण, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

सॊयचनात्भक य गैय-
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩामहरु अिरभफन गनङ्टवऩनद 

16 
ङ्जकसन
दोजद 

५ 13 II 

सतही बूऺ म, नदीरे 
गयेको बूऺ म, ऩानी 
यसाएको जङ्झभन 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, गोयेटो 
फाटोभा फग्न ेऩानी 

गगे्रान िहन, 

िानेऩानीको ऩाईऩ 
य िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

    

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

िोराको फहाि एकोहोयो 
फनाउन,े तल्रो बबूागभा बूऺ म 
योक्ने, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

तत्कार योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनवऩनद 
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17 गङ्टन्सा ५ 22 II 

नदीरे गयेको बूऺ म, 

फस्ती भाङ्झथ लङ्टरा 
टङ्टङ्जक्रएका चट्टान 

(रभफाई
/चौिाई/उचाई- १० 

ङ्झभ/ ५ ङ्झभ /५ ङ्झभ(  

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, लङ्टरो फषावत 

गगे्रान िहन, सिक 
य िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

    

छेकफाय, सतही ऩानी 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग सॊयचना, 
सॊयऺण ऩिावर, फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

सॊयचनात्भक य गैय 
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩाम, अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गाहरुको 
अनङ्टगभन गनङ्टवऩनद 

18 रुभटा ५ 8 III 

िागिोर िोरारे 
ङ्झबयारो जङ्झभनको पेद 
कटान, नदीको दङ्टिै 
ङ्जकनायभा ङ्झनकै धेयै 
सङ्जक्रम बूऺ म    

ङ्झबयारोऩना, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, लङ्टरो फषावत, 

ङ्झबयारो जङ्झभनको 
पेदी कटान 

नदीरे गङ्जहयो बूऺ म 
गयेको, स्थानीम 
सिक य 
िानेऩानीको ऩाईऩ 
ऩूणव रूऩभा ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म य चयन 
ऺेत्रभा ऺङ्झत, 

घयफाट कयीफ १ 
ङ्झभटय नङ्ञजकै बूऺ म 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

  

८ )दङ्टफै 
िोरा फीच 
यहेका 
घयहरु(  

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

तत्कार बूऺ म योक्ने उऩाम 
अिरभफन गनद, िोराको दङ्टफै 
ङ्जकनायभा सॊयऺण गनद सॊयचना 
ङ्झनभावण गनद, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  

गनङ्टवऩनद 

८ घय ङ्झनकै ितयाभा यहेका 
हङ्टनारे फस्ती जोगाउन तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
गनवऩनद 

19 भान्रा ६ 20 II 

गह्राहरु बङ्ञत्कएका, 
सानो आकायको 
ऩङ्जहयो, ऩानीको ङ्झनकास 
याम्रो नबएको  

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी )सिक य 
फस्तीभा( 

फस्तीको तल्रो 
बबूागभा भाटो 
स्िरन /ऩङ्जहयो , 

साना बूऺ म, 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

  

५ )जङ्झभन 
स्िरन 
बएको 
स्थान 
भाङ्झथका 
घयधङ्टयीहरु(  

 सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन 

गनङ्टवऩनद, सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, गह्राको ऩानीको 
ङ्झनकास, िङ्टकङ्ट रो भाटो बएको 
स्थानभा फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

फस्ती जोगाउन तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
गनवऩनद 

20 
िाग्द
र 

५ 22 III 
नदीरे गयेको बूऺ म .
फाढी 

लङ्टरो फषावत, िोरारे 
ङ्झबयारो जङ्झभन य 
ङ्जकनाय कटान, फाढी 
जाने बबूागभा फस्ती 
ङ्झफकास 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बबूागभा गगे्रान 
िहन, नदीरे आटनो 
ङ्जकनाय कटान, 

घयहरु य ऩङ्टर 
फगाएको 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

८ घय 
फगाएको 

१४ 
)िागिोर 

िोरा 
सॉगैको(  

नदी कटान योकथाभ )river 

training), छेकफाय य फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

 फाढीको अध्ममनको राङ्झग 
थऩ अनङ्टसन्धान जरुयी  

21 काभ्र े ५ 25 II 

नदीरे गयेको बूऺ म, 

बूऺ म )gully 

erosion)  

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 

सिकभा ऺङ्झत य 
िेतोमोग्म जङ्झभनभा 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

  
३ )िोरा 
नङ्ञजकको(  

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिकभा  नारी य सॊयऺण 
थऩ बूऺ म योक्न तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
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भाटो, ग्राङ्झभण सिक 
ङ्झनभावण, िोराको 
बबूागभा फस्ती 
ङ्झफकास 

बूऺ म ऩिावर, कजिे, नदीको फहाि 
एकोहोयाउन ेय फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

गनवऩनद 

22 िोयाङ ५ 65 II 
नदीरे गयेको बूऺ म, 

सानो आकायको ऩङ्जहयो 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, ग्राङ्झभण सिक 
ङ्झनभावण, िोरा छेउ 
फस्ती ङ्झफकास 

सिक य 
िानेऩानीको 
ऩाईऩभा ऺङ्झत य 
िेतोमोग्म जङ्झभनभा 
बूऺ म 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

  ० 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिकभा नारी य सॊयऺण 
ऩिावर, कजिे, नदीको फहाि 
एकोहोयाउन ेय फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

थऩ बूऺ म योक्न तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
गनवऩनद 

23 सायिा ६ 42 II 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बागभा ऩङ्जहयो, गगे्रान 
िहन )debris flow), 

चट्टान िस्ने सभस्मा, 
ऩङ्टयानो टेरसको थङ्टप्रो 
)Talus Deposit) 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, सिक 
ङ्झनभावण गदाव गङ्चयने 
कटान ऩिातको भाटो 
अव्मिङ्ञस्थत रुऩभा 
पाङ्झरएको 

सिकभा ऺङ्झत य 
बूऺ म 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

४ )सिक 
छेउको 
अस्थाई 
घयधङ्टयी 
प्रबाङ्जित(  

  

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गाहरु हटाउन,े 

अयङ्झनको याजभागव य स्थानीम 
सिकभा नारी य सॊयऺण 
ऩिावर फनाउन,े सिक कटान 
ऩङ्झछको ङ्झबयारोऩना 
ङ्झभराउने /घटाउने , फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

सॊयचनात्भक य गैय-
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩाम 

24 
तल्रो 
ङ्झसगाचद 

५ 18 II 

नदीरे गयेको बूऺ म, 

जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु, 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन (creep) 

लङ्टरो फषावत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, ग्राङ्झभण सिक 

ङ्झनभावण 

सिक य 
िानेऩानीको 
ऩाईऩभा ऺङ्झत य 
िेतोमोग्म जङ्झभनभा 
बूऺ म 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

०   

िेती गदाव रगाउन ेफारीको 
ऩङ्चयितवन, सतही ऩानीको 
व्मिस्थाऩन, िोराको फहाि 
एकोहोयाउन,े िङ्टकङ्ट रो भाटोभा 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग , सिकभा 
नारी य सॊयऺण ऩिावर 
फनाउन े

 ङ्ञचयाहरुको अनङ्टगभन, ऩूणव 
जोङ्ञिभ ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग थऩ 
बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), बू -प्राङ्जिङ्झधक  

(geotechnical) अध्ममन 
जरुयी 

25 

भानेिाॉ
िा 
(दङ्झरत 
टोर( 

६ 11 II 

सिक कटानरे गदाव 
उत्ऩङ्ङ ऩङ्जहयाहरु, 

सतही बूऺ म 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी )फस्ती य 
सिकभा(  

घयभा ङ्ञचयाहरु, 

फायीका गह्राहरु 
बङ्ञत्कएका, सिक 
कटान गयी 
छोङ्झिएको ङ्झबयारो 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

०   

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिक नारी व्मिस्थाऩन, 

सिकरे काटेको ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा सॊयऺण ऩिावर, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग   

फस्तीभा ऺङ्झत हङ्टन योक्न का 
राङ्झग ङ्झबयारो जङ्झभनको 
तत्कार सॊयऺण गनव ऩनद 
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जङ्झभनभा ऩङ्जहयो 

26 जभफङ्ट ५ 52 II 

नदीफाट बूऺ म, ङ्झनकै 
धेयै सङ्ञभभश्रण 

)गगे्रान (को सॊचम   

लङ्टरो फषावत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, ग्राङ्झभण सिक 

ङ्झनभावण 

९ घयधङ्टयी 
फगाएको, सिक य 
िानेऩानीको 
ऩाईऩभा ऺङ्झत 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

९ घय 
फगाएको 

  

िोराको फहाि हङ्टने स्थान 
एकोहोयाउन,े अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गा 
भाटो हटाउन,े नदी कटान 
)river training) योक्न,े फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

नदी कटान योकथाभका राङ्झग 
नदी ऺेत्रभा थऩ अनङ्टसन्धान 
जरुयी  

27 ङ्झसङ्चयसे ५ 19 II 

चट्टान िस्ने सभस्मा, 
फस्तीको भाङ्झथल्रो 
स्थानभा ऩङ्जहयो, 
जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु, मस 
फस्ती ऩङ्टयानो बीभकाम 
ऩङ्जहयोभा अिङ्ञस्थत 
यहेको छ 

ऩानी प्रमोग गयी 
गङ्चयने िेती, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, लङ्टरो 
फषावत 

ऩङ्जहयोको ङ्ञशषव 
स्थानभा ङ्ञचयाहरु, 

याङ्जिम याजभागव य 
िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

०   

िसेको चट्टान योक्न ेप्रङ्जिङ्झध 
)जस्तै :तायजारी , िाल्िो 

िङ्ङे(, नारी फनाउन,े 

ङ्झबयारोऩना घटाउन,े सतही 
ऩानीको व्मिस्थाऩन य फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

सॊयचनात्भक य गैय-
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩाम 

28 
गोभफे 

िाॉिा  
३ 8 II 

िोरारे गयेको 
कटान, बूऺ म य सिक 
फनाउदा गङ्चयएको 
कटानफाट उत्ऩङ्ङ 

ऩङ्जहयाहरु  

ग्राङ्झभण सिक ङ्झनभावण, 

अव्मिङ्ञस्थत सिक 
नारी, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, सिक कटान, 

लङ्टरो फषावत  

सिक कटानरे 
गदाव साना 
ऩङ्जहयाहरु; 

सिक,िेतीमोग्म 
जङ्झभन, जङ्गर ऺेत्र य 
िानेऩानीको 
ऩाईऩभा ऺङ्झत  

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

  

८ 
)अव्मिङ्ञस्थ

त सिक 
िण्ि 
भङ्टङ्झनको 
घयधङ्टयीहरु(  

नदीफाट बैयहेको बूऺ म योक्न,े 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

िोराको फहाि एकोहोयाउन,े 

फस्तीको भाङ्झथल्रो बबूागभा 
अिङ्ञस्थत सिकभा नारी य 
सॊयऺण ऩिावर ङ्झनभावण गनद, 
सिकको स्तयोङ्ङङ्झत गनद य 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  

सिक कटान द्राया ङ्झसङ्ञजवत 
ऩङ्जहयोफाट फस्ती जोगाउन 
तत्कार योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनङ्टवऩनद 

29 

ङ्झसरुऩा
िा 
भैसीङ 

३ 6 II 

सङ्जक्रम गगे्रान िहन 
)debris flow), ङ्झनकै 
सङ्जक्रम रुऩभा िोरारे 
गयेको कटान य 
बूऺ म, ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभन 
)creep) 

बौगङ्झबवक अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण 

िेतीमोग्म जङ्झभन 
फगाएको, 
ङ्झसरुऩिाभा घय 
नङ्ञजकै गगे्रान िहन, 

भैङ्झसङ्मा ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभन  

उच्च 
जोङ्ञिभ 

० 

६ )भैङ्झसै 
भा ३ 
घयधङ्टयी /

ङ्झसरुऩािा
भा ३ 

घयधङ्टयी 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

िङ्टकङ्ट रो भाटोभा फामो-
इङ्ञन्जनङ्ञृमङ्चयङ्ग, िोरा छेउ 
बायिहन ऩिावर, गह्राभा 
सङ्टक्िा ऩिावर रगाउन े

फस्ती भाङ्झथको ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभनको अनङ्टगभन 
गनङ्टवऩनद 

30 िानी ३ 43 II सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन अव्मिङ्ञस्थत ऩानी ३ टोर प्रबाङ्जित, भध्मभ     सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, सॊयचनात्भक य गैय-
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गाउॉ 
(नेिा 
टोर, 

ङ्झथङ 
टोर, 

राभा 
टोर( 

)debris flow), सिक 
कटानफाट उत्ऩङ्ङ 

सभस्माहरु, फस्ती भङ्टनी 
चट्टानका टङ्टक्रा िस्न े
ऺेत्र, सतही ऩङ्जहयो 

ङ्झनकासी, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा फढेको बाय, 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, लङ्टरो 
फषावत, ग्राङ्झभण सिक 
सॉग सभफङ्ञन्धत 
सभस्मा 

गगे्रान िहन, सिक 
य िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

जोङ्ञिभ सिक नारीको व्मिस्थाऩन, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩाम अिरभफन गनवऩनद 

31 ङ्झनगारे ३ 17 II 

ऩङ्जहयो, चट्टान िस्न 
सक्ने ऺेत्र, िागिोर 
नदीरे गयेको बूऺ म 

नदी कटान, ङ्झनकै धेयै 
ङ्ञचया ऩयेका य 
टङ्टके्रका चट्टान, 

िङ्टकङ्ट रो भाटो 

घयको कयीफ २ 
ङ्झभटय नङ्ञजक 
ऩङ्जहयो, ऩङ्जहयो ङ्झबत्र 
ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन, िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत, 

गह्राहरुभा थङ्टङ्जप्रएका 
ढङ्टङ्गाहरु, पेदी 
कटानका कायण 
फस्तीको तल्रो 
बबूागभा ऩङ्जहयो' 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

  

१७ 
)ऩङ्जहयो 

बन्दा 
भाङ्झथल्रो 
स्थानभा 
यहेका 
घयहरु(  

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग , िसेको 
चट्टान योक्न ऩिावर )catch 

wall) ङ्झनभावण गनद  

 योकथाभका उऩाम मथाङ्झसघ्र 

अिरभफन गनवऩनद 

32 
सानो 
फारङ्टिा 

३ 25 II 

ऩङ्टयानो ऩङ्जहयो, 
सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन 
)debris flow), 

िोरारे गयेको कटान 
य बूऺ म 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, लङ्टरो फषावत .
फस्ती भाङ्झथ ऩङ्टग्न 
नसङ्जकएको कायण 
जोङ्ञिभको कायण 
ऩिा रगाउन थऩ 
अध्ममन जरुयी 

२ घयधङ्टयी प्रबाङ्जित, 

िेतीमोग्म जङ्झभन य 
जॊगरभा ऺङ्झत, 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बबूागभा गगे्रानको 
थङ्टप्रो 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

२   
सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन 
गनङ्टवऩनद 

कङ्ट नै ऩङ्झन योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनङ्टव अङ्ञघ फस्तीको 
भाङ्झथल्रो स्थानभा थऩ अध्ममन 
जरुयी   

33 
ङ्झसस्ने 
गैयो 

३ 2 II 

ङ्झनकै सङ्जक्रम रुऩभा 
िोरारे गङ्चययािेको 
कटान य बूऺ म, 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, लङ्टरो फषावत 

ढल्केका गह्राहरु, 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
बबूागभा ङ्ञचयाहरु, 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

०   

नदीफाट बैयहेको बूऺ म योक्न,े 

ङ्ञचयाहरु टाल्न,े सतही ऩानीको 
व्मिस्थाऩन, सिकभा नारी य 

 फस्तीभा हङ्टन सक्न ेऺङ्झत 

न्मूनीकयण /योकथाभका उऩाम 
मथाङ्झसघ्र अिरभफन गनवऩयन् े
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ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep) 

छङ्ट ङ्जट्टएका जङ्झभन सॊयऺण ऩिावर ङ्झनभावण गनद, 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  गनङ्टवऩनद 

34 
सभशेय 
िाॉिा 

३ 4 II 

फस्ती भङ्टङ्झन धेयै सतही 
ऩङ्जहयाहरु, गङ्जहयो 
बूऺ म )gully 

erosion)  

लङ्टरो फषावत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, ग्राङ्झभण सिक 

ङ्झनभावण 

िोल्साभा अङ्ञस्थय 
ढङ्टङ्गाहरु, ङ्ञचयाहरु 
ऩयेका 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

०   

 सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

सिकभा नारी य सॊयऺण 
ऩिावर ङ्झनभावण गनद, फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

थऩ सभस्मा उत्ऩङ्ङ नहोस 
बङ्ङका राङ्झग सतही ऩानीको 
व्मिस्थाऩन जरुयी 

35 
तल्रो 
बटे्ट 

९ 15 II 

फस्तीको तल्रो 
बागभा ङ्ञचया ऩयेका 
चट्टानहरु,  ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभन 
)creep) 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, सिक 
ङ्झनभावण सॉग 
सभफङ्ञन्धत सभस्मा 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन, ढल्केका 
रुिहरु 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

०   

सिक नारी व्मिस्थाऩन, 

कल्बटव /कजिे ङ्झनभावण , 

सिकभा सॊयऺण ऩिावर, सतही 
ऩानीको व्मिस्थाऩन गनङ्टवऩनद 

तल्रो बबूागको अनङ्टगभन 
जरुयी 

36 
ओिय
फोटे 

९ 12 II 

सिकभा ङ्ञचयाहरु, 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), ऩङ्जहयो 

बौगङ्झबवक, चट्टानका 
ङ्ञचयाहरुको अिङ्ञस्थङ्झत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा फढ्दै गयेको 
बाय  .फस्तीको तल्रो 
बबूागभा लङ्टरो ऩङ्जहयो 

)जङ्टये ऩङ्जहयो(  

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
ङ्ञशषव स्थान, 

ङ्झफङ्झग्रएको सिकका 
िण्िहरु, िेतीमोग्म 
जङ्झभन फगाएको  

उच्च 
जोङ्ञिभ 

० 

१२ )जङ्टये 
ऩङ्जहयो 
बन्दा 
भाङ्झथल्रो 
स्थानभा 
अिङ्ञस्थत 
घयधङ्टयीहरु(  

 कङ्ट नै ऩङ्झन योकथाभका उऩाम 

अिरभफन गनङ्टव अङ्ञघ थऩ 
अध्ममन जरुयी 

ङ्ञशषव स्थान भाङ्झथ यहेका १२ 
घय धङ्टयी ितयाभा छन,् ङ्झफस्तायै 
सदै गयेको जङ्झभन )creep)को 
अनङ्टगभन, बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), बू -प्राङ्जिङ्झधक  

(geotechnical) अध्ममन 
जरुयी 

37 

कङ्ट कङ्ट य
गािे 

(ताभा
िानी( 

९ 16 II 

फस्ती भाङ्झथको 
जङ्झभनभा राभो तेसो 
ङ्ञचया, सोही फस्ती 
भाङ्झथ जोङ्ञिभ 

ङ्झनभत्माउन सक्ने धेयै 
लङ्टरा ढङ्टङ्गाहरु, ऩानी 
यसाएको जङ्झभन, 

झङ्टङ्ञन्िएका चट्टान  

बौगङ्झबवक, चट्टानका 
ङ्ञचयाहरुको अिङ्ञस्थङ्झत, 

बकूभऩ 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
ऺङ्झत, नमाॉ ङ्ञचया 
फनेका य आकाय 
फढ्दै गयेको, 
छङ्ट ङ्जट्टएको जङ्झभन 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

० 

१६ 
)चट्टान 

िस्ने 
स्थान 
भङ्टङ्झनका 
घयधङ्टयीहरु(  

तत्कार ङ्ञचयाहरु टाल्न,े 

िसेको चट्टानका टङ्टक्रा योक्ने 
ऩिावर (catchwall) ङ्झनभावण 
गनद, अङ्ञस्थय लङ्टरा ढङ्टङ्गा 
हटाउन े

जोङ्ञिभ ङ्झनमन्त्रण नबए 
सभभका राङ्झग आॊङ्ञशक 
स्थानान्तयण  .अनङ्टगभन य थऩ  

बू -प्राङ्जिङ्झधक ) geotechnical) 

अध्ममन जरुयी 

38 नेऩारी ३ 11 II िोराको सङ्जक्रम अव्मिङ्ञस्थत ऩानी गगे्रान िहन, भध्मभ ० ३ )िोरा सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, तत्कार जोङ्ञिभ 
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टोर कटान य बूऺ म ङ्झनकासी, नदी कटान, 

ग्राङ्झभण सिक ङ्झनभावण, 

ङ्झबयकङ्ट ना फस्तीको 
भाङ्झथल्रो बबूागभा 
ऩङ्जहयो 

सिक,िेतीमोग्म 
जङ्झभन य फस्ती 
सॊयऺण गनव 
िोराभा फनाइएका 
सॊयचनाभा ऺङ्झत 

जोङ्ञिभ नङ्ञजकको(  िोराको ऩानीको फहाि 
एकोहोयाउन े )चेक  ड्याभ(, 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद  

ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका 
सॊयचनात्भक उऩाम अिरभफन 

गनवऩनद 

39 
बीयकङ्ट
ना 

३ 9 II 

िोराको सङ्जक्रम 
कटान य बूऺ म, 

फस्तीको भाङ्झथल्रो 
स्थानभा ऩङ्जहयो, 
ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep) 

बौगङ्झबवक, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, सिक 
कटान 

गगे्रान िहन, १ घय 
धङ्टयीभा ऺङ्झत, 

स्थानीम सिक, 

िाङ्झनऩाङ्झनको ऩाईऩ, 

िेतीमोग्म 
जङ्झभन,जङ्गर ऺेत्रभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

१ 
)आॊङ्ञशक(  

२ 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गाहरु   हटाउन,े 

ऩङ्जहयो भाङ्झथको बबूागभा 
तत्कार बूऺ म योक्न,े सिकभा 
नारी य सॊयऺण ऩिावर, 

िोराभा चेक ड्याभ ङ्झनभावण 
गनद य फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

फस्तीका भान्छेहरुको अन्मत्र 
अस्थाई फसोफास यहेको छ, 

तत्कार जोङ्ञिभ 

ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका उऩाम 
अिरभफन गनव ऩनद , सदै गयेको 

जङ्झभनको अनङ्टगभन गनङ्टवऩनद 

40 

चाङ्झरसे
)घटे्टिो

रा 
ऩङ्जहयो( 

२ 32 II 

सतही ऩङ्जहयो 
)shallow), िोरारे 
गयेको कटान य 
बूऺ म, 

सङ्ञभभश्रण /गगे्रान िहन 
)debris flow), बूऺ म 
)gully erosion) 

थङ्टङ्झनएको नारी, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, सिक 
कटान 

िेतीमोग्म जङ्झभनभा 
गगे्रान िहन, 

रुिहरु फगाएको, 
नदी फग्न े

स्थान /फाटो 
ऩङ्चयितवन, सङ्टनकोशी 
नदीरे ङ्झबयारो 
जङ्झभनको कटान 
गयेको 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

१ )सिक 
कटान 
भाङ्झथ(  

  

नदीको फहाि ऩङ्चयितवन /सानव  
ऩनद, सतही ऩानीको 
व्मिस्थाऩन, सिकभा नारी य 
सॊयऺण ऩिावर, िोराभा 
सॊयऺण ऩिावर ङ्झनभावण, फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

जोङ्ञिभ ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका 
उऩाम तत्कार अिरभफन गनव 
ऩनद, ङ्झबयारो जङ्झभनको पेदी 
कटानको थऩ अध्ममन जरुयी 

41 

थाभी 
टोर 

(फङ्टिेऩा
( 

२ 10 II 

चट्टान िस्न सक्न े
सभबािना, फस्तीको 
भाङ्झथल्रो बागभा 
टङ्टके्रय झयेका ढङ्टङ्गाहरु 

चट्टानका ङ्ञचयाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा थङ्जऩएको 
बाय, फस्तीको 
भाङ्झथल्रो बबूागभा 
अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गाको थङ्टप्रो  

फस्ती भाङ्झथ 
चट्टानका टङ्टक्रा 
िस्न,े ऩङ्जहयोको 
ङ्ञशषव स्थानभा 
बाङ्ञस्सएको जङ्झभन, 

ङ्ञचयाहरु ऩयेको  

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

० 

१० 
)चट्टान 

िस्ने 
स्थान 
भङ्टङ्झनका 
घयधङ्टयीहरु(  

गोयेटो फाटोभा फग्ने ऩानीको 
फहाि ऩङ्चयितवन, अङ्ञस्थय 
ढङ्टङ्गाहरु हटाउन,े िसेको चट्टान 
योक्न ऩिावर ङ्झनभावण गनद य 
फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  गनङ्टवऩनद 

भाङ्झथल्रो  चट्टानको बबूाग 

अनङ्टगभन गनङ्टवऩनद 

42 कथवरी २ 200 II  िोराको सङ्जक्रम फस्तीको भाङ्झथल्रो गगे्रान िहन, २ उच्च २ )िोरा िोरा बूऺ म योक्ने उऩाम अिरभफन थऩ बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
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कटान य बूऺ म, 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), 

जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु, 

ऩहयाभा यहेका अङ्ञस्थय 
चट्टान  

बबूागभा ढङ्टङ्गा िानी, 
ग्राङ्झभण सिक ङ्झनभावण, 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, नदी 
कटान, बोयारो 
जङ्झभनभा थङ्जऩएको 
बाय, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
िोराको बबूागभा 
फस्ती ङ्झफकास 

घयभा ऺङ्झत, सिक, 

िेङ्झतमोग्म जङ्झभन य 
चयण ऺेत्रभा ऺङ्झत 

जोङ्ञिभ छेउ(  छेउका 
धयधङ्टयीहरु 

गनद, सतही ऩानीको 
व्मिस्थाऩन, सिकभा नारी य 
सॊयऺण ऩिावर, ढङ्टङ्गा िानीभा 
ङ्झबयारोऩना घटाउन,े िोराको 
फहाि एकोहोयाउन े( चेक 
ड्याभ, कजिे, ढङ्टङ्गा छाप्न,े 

क्मास्केि(, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

)geophysics). ऩङ्टछाय टोरभा 
अनङ्टगभन, सॊयचनात्भक य गैय-
सॊयचनात्भक योकथाभका 
उऩाम अिरभफन गनव ऩनद, 
ङ्झफस्ततृ इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सबद 
जरुयी 

43 
यातो 
बीय 

२ 13 II 

फस्ती भाङ्झथ सानो 
आकायको ऩङ्जहयो, 
चट्टानका टङ्टक्रा िस्न े
ऺेत्र, िोरारे गयेको 
कटान य बूऺ म 

ङ्झबयारो जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, लङ्टरो फषावत 

िेङ्झतमोग्म जङ्झभन य 
चयण ऺेत्रभा ऺङ्झत 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

० छैन 

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

राभो सभमको ङ्ञस्थयताको 
राङ्झग फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

  

44 िहये २ 1 III 
ऩङ्जहयो, िोरारे गयेको 
कटान य बूऺ म 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, नदीरे 
ङ्झबयारो जङ्झभनको 
पेदी कटान, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो 

१ घय य िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत .
भान्छेहरु 

ङ्झत्रऩार/टेन्ट भङ्टङ्झन  

फस्दै आइयहेका 
छन ्

उच्च 
जोङ्ञिभ 

१ १ 
कङ्ट नै ऩङ्झन योकथाभका उऩाम 
नचाङ्जहन े

सभऩूणव फस्ती स्थानान्तयण 

45 
नाङ्गे 
िाॉिा 

३ 14 II 

ऩानी यसाएको जङ्झभन, 

ऩङ्जहयो, जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु ऩयेको 

चट्टानका ङ्ञचयाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत, िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, यसाएको 
जङ्झभन, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, 

ऩङ्जहयोभा केङ्जह कामव 
नगयी छोङ्झिएको 
सिक, लङ्टरो फषावत, 

िेङ्झतमोग्म जङ्झभन य 
िानेऩानीको 
ऩाईऩभा ऺङ्झत, 

ब ङ्टकभऩ ऩिात ५ 

घयधङ्टयीराई सङ्टयङ्ञऺत 
स्थानभा 
स्थानान्तयण 
गङ्चयएको 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

० 

९ 
)ऩङ्जहयोको 

देबे्र स्थान 
य भाङ्झथल्रो 
बबूागभा 
अिङ्ञस्थत 
घयधङ्टयीहरु(  

सतही य जङ्झभन भङ्टङ्झनको 
ऩानीको व्मिस्थाऩन, ङ्ञचयाहरु 
टाल्ने, अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गा हटाउन,े 

ङ्झबयारोऩना घटाउन,े फस्ती 
भाङ्झथको सिक नारी 
व्मिस्थाऩन य फामो-
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग गनङ्टवऩनद 

फस्ती जोगाउन तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
गनङ्टवऩनद 
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बकूभऩ 

46 
िाॉिा 
कटेयी 

६ 65 II 

सानो आकायको 
ऩङ्जहयो, ऩानी यसाएको 
जङ्झभन, ऩानीको 
ङ्झनकास याम्रो नयहेको 
य सिक कटानरे 
सभस्मा उत्ऩङ्ङ 
गयाएको, ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभन 
)creep) 

ङ्झनकै धेयै ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा िङ्टकङ्ट रो 
भाटो, लङ्टरो फषावत, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, सिक 
ङ्झनभावण 

२ घयभा आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत, बङ्ञत्कएका 
जङ्झभन, िेङ्झतमोग्म 
जङ्झभन य सिकभा 
ऺङ्झत 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

२ 
)आॊङ्ञशक 

क्षङ्झत( 

६ )ङ्झनकै 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
अिङ्ञस्थत 
घयधङ्टयीहरु(  

सतही ऩानी य जङ्झभन भङ्टङ्झनको 
ऩानीको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन .

सिक नारी  व्मिस्थाऩन, 

सिकभा पेदी ऩिावर /सॊयऺण 
ऩिावर, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

)भसाइरो  भाटो; जस्तै  :यातो 
भाटो, कभेयो भाटोको राङ्झग 
उऩमङ्टक्त( 

फस्ती जोगाउन तत्कार 
योकथाभका उऩाम अिरभफन 
गनङ्टवऩनद 

47 

काङ
स्मोै 

(काङ
ङ्झसै( 

३ 5 II 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), फस्ती 
भाङ्झथ ङ्झनकै लङ्टरो 
आकायको ऩङ्जहयो 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, फस्ती 
फीच ऩानीको ऩोियी 
जस्तो, ग्राङ्झभण सिक 
ङ्झनभावण 

जङ्झभन य घयभा 
ङ्ञचयाहरु, ढल्केका 
गह्रा य रुिहरु 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

१ )ब ङ्टइॉ य 
ङ्झबिाभा 
ङ्ञचयाहरु( 

५ )ङ्झफस्तायै 
सदै गयेको 
जङ्झभन ङ्झबत्र 
ऩयेका 
घयधङ्टयीहरु(  

सतही ऩानी य जङ्झभन भङ्टङ्झनको 
ऩानीको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन, 

फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग  

ङ्झफस्तायै सदै गयेको जङ्झभनको 
अनङ्टगभन गनङ्टवऩनद 

48 
ङ्ञघङ्झभये
छाऩ 

८ 50 II 
िोरारे गयेको कटान 
य बूऺ म 

िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, सिक 
ङ्झनभावण 

साभान्म ङ्ञचयाहरु, 

यसाएको जङ्झभन 

उच्च 
जोङ्ञिभ 

० 

१३ 
)ऩङ्जहयो 

सॉगैका(  

सतही ऩानी य जङ्झभन भङ्टङ्झनको 
ऩानीको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन, 

िोराको फहाि एकोहोयाउने 
)ढङ्टङ्गा छाप्ने , क्मास्केि(, 

नदीको दाङ्जहने ङ्जकनायभा ङ्ञजमो-
ङ्झग्रि/ऩिावर) catch wall), 

सिकभा नारी य सॊयऺण 
ऩिावर, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
गनङ्टवऩनद 

 नदी कटान य बूऺ मका 
कायण १३ घयधङ्टयी ितयाभा 
यहेका छन;् जोङ्ञिभ य बूऺ म 
ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका उऩाम 
तत्कार अिरभफन गनङ्टवऩनद 

49 
ऩौिेर 
टोरे 

८ 6 II 

ङ्झफस्तायै सङ्चययािेको 
जङ्झभन, जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु, छङ्ट ङ्जट्टएको 
जङ्झभन 

सिक ङ्झनभावण, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, लङ्टरो फषावत 

२०१७ भा 
िोराराई आॊङ्ञशक 
थङ्टनेको, चयण 
ऺेत्रभा ऺङ्झत  

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

० छैन 

सिकभा नारी य सॊयऺण 
ऩिावर, सिक नारी 
व्मिस्थाऩन, नदी कटान योक्न 

रगाईएका सॊयचनाको 
स्तयोङ्ङङ्झत, फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

सङ्चययहेको जङ्झभनको अनङ्टगभन 
गनङ्टवऩनद 
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गनङ्टवऩनद 

50 
ङ्झसराभ
फायी 

८ 5 II 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन )creep), 

गह्राफाट छङ्ट ङ्जट्टएका 
लङ्टरा ढङ्टङ्गाहरु  

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी 

बङ्ञत्कएका य 
ढङ्ञल्कएका गह्राहरु 

न्मङ्टन 
जोङ्ञिभ 

०   

सतही ऩानीको व्मिस्थाऩन, 

चट्टानका टङ्टक्रा पङ्ट टाउने य 
हटाउन,े फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

)घाॉस रगाउने  .(अनङ्टगभन गनव 
जरुयी 

फग्दै /सदै गयेको जङ्झभनको 
अनङ्टगभन य दीघवकारीन 
योकथाभका उऩाम अऩनाउन 
थऩ बबूौङ्झतकीम अध्ममन 
)geophysics), बू -प्राङ्जिङ्झधक 
)geotechnical) अध्ममन 

जरुयी 

51 

भाने
स्िाया 
(भाङ्झथ
ल्रो 
गाउॉ( 

८ 100 II 

सिक कटानफाट 
उत्ऩङ्ङ सभस्माहरु, 

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकास 
नबएको, िोरारे 

गयेको कटान य बूऺ म 
)दाङ्जहने ङ्झबयारो 

बागभा ङ्झनकै बूऺ म 
बएको( , बाङ्झसएको 
जङ्झभन (sinkhole 

जस्तो( 

सिक कटान 
ऩिातका सभस्माहरु, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानी 
ङ्झनकासी, बौगङ्झबवक 

िोराको ङ्जकनायको 
कटान य बूऺ म, 

सिक य िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा ऺङ्झत 

भध्मभ 
जोङ्ञिभ 

    

सतही ऩानीको य बू -जरको 
उङ्ञचत व्मिस्थाऩन, सिकरे 
काटेको ङ्झबयारोऩना ङ्झभराउने, 
सिक नारी व्मिस्थाऩन 
गनङ्टवऩनद 

जोङ्ञिभ ङ्झनमन्त्रण /योकथाभका 
उऩाम )इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सॊयचना 

य फामो -इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग .(भाटोको 
थऩ अध्ममन जरुयी 
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ताङ्झरका 4 : बोटेकोशी गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्जहयो जोङ्ञिभ ऺेत्रहरुको बौगङ्झबवक अध्ममन ङ्जिश्लषेण 

बोटेकोशी गाउॉऩाङ्झरका 

क्र.सॊ. फस्तीको  ििा घयधङ्टयी िगी
कयण 

अध्ममन 
स्थान/फस्तीभा यहेका 
ितया/सभस्माहरु 

ईङ्झतहास कायणहरु ऩङ्चयणाभ 
जोङ्ञिभको 
अिस्था 

ऺङ्झत 
बएका 
घयहरु 

जोङ्ञिभभा 
यहेका 
घयहरु 

ङ्झनमन्त्रण/योकथाभका उऩाम सङ्टझाि 

१ 

गङ्टरुङ्चयभफङ्टचे 

(तातोऩानी
) 

2 4 II 
िोल्सीको  अङ्झनमॊङ्झत्रत 
फहाि  

२०७२ 
फैशािभा चट्टान 
िसेको, 
२०७६ असाय 
भा गेग्रान िहन 
बएको . 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

  न्मङ्टन     

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, ङ्ञचयाहरु 
टाल्न े

योकथाभका उऩाम अऩनाउन ऩनद, 
फस्ती भाङ्झथको ब-ूबागभा अनङ्टगभन 
जरुयी 

२ कोप्राै 2 24 II 

जङ्झभन सङ्जक्रम रुऩभा 
ङ्झफस्तायै सदै गयेको , 

ऩानीको अव्मिङ्ञस्थत 
ङ्झनकास, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा िङ्टकङ्ट रो 
भाटो । 

२०६३ सारभा 
सङ्टरु बऐको, 
अङ्ञन्तभ ऩटक 
२०७५ सार 
फैशािभा 
सङ्जक्रम बएको 
। 

बायी िषाव, 
बकूभऩ 

१ घयभा 
आङ्ञभसक  

ऺङ्झत 

भध्मभ १ १ 

ऩङ्जहयोभा यहेका चट्टानका 
टङ्टक्राहरूराई हटाउन,े 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
ग्माङ्झफमन ऩिावर, सतही 
ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद।  

३ पङ्ट ङ्गभाचे 3 33 II 

सतही ऩङ्जहयो, गङ्जहयो 
बूऺ म (gully 

erosion) 

२०७७/०३/
२६ भा सङ्टरु 
बएको 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

  भध्मभ      

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग, ढङ्टङ्गा 
छाऩेय नारी फनाउने, 
नारीको व्मिस्थाऩन, ढङ्टॊ गे 
ऩिावर 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद 
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४ राचाव 3 13 III फाढी 

२०५३ सारभा 
ऩङ्जहरो ऩटक 
सङ्टरु बएको, 
अङ्ञन्तभ ऩटक 
२०७७ 
सारभा सङ्जक्रम 
बएको, फषदनी 
सङ्जक्रम हङ्टने 
ऩङ्जहयो 

बायी िषाव 

नदीको 
दङ्टफै 
ङ्जकनायाभा 
बूऺ म,  

िोराको 
फहाि 
ङ्झनकै 

नङ्ञजक 
फस्ती 
यहेको 
तय ऺङ्झत 
नबएको 

उच्च   १३ 

िोराको फहाि य 
छेउछाउको बूऺ म योक्न 
ऩिावर, छेकफाय 
(checkdam) रगाउने 

थऩ घयहरु ङ्झनभावणको काभ योक्ने य 
सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद 

५ छेम्राै 2 8 II सतही ऩङ्जहयो । 

२०७७ 

असायभा 
सङ्जक्रम बएको 
। 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

कङ्ट नै ऩङ्झन 
घयभा 
ऺङ्झत 
नबएको, 
४ योऩनी 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत  

न्मङ्टन देङ्ञि 
भध्मभ 

    

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग, ऩङ्जहयोको 
पेदीभा कयीफ ९ ङ्झभटय 
जङ्झतको ग्मङ्झफमन ऩिावर 
रगाउने . 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद।  

६ तात ङ्टवै  2 18 I 

अङ्जहरेको अिस्थाभा 
फस्तीराई ितया 
नयहेको । 

      न्मङ्टन     
स्थानीमरे ऩानीको 
व्मिस्थाऩन गनव सङ्जकन े

  

७ ऩाङ्खबेरा 2   I फस्ती नबएको । 

ऩङ्जहरे चट्टान 
ऩतन य जङ्झभन 
ङ्झफस्तायै सयेको 
इङ्झतहास यहेको 

     न्मङ्टन       

फस्ती नबएताऩङ्झन तरको फस्तीराई 
बङ्जिष्मभा असय नऩयोस बङ्ङका राङ्झग 
ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन 
हङ्टन जरुयी । 
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८ भजङ्टिा 2   II 

िोल्सीरे गयेको 
बूऺ म, िोल्सीको 
कटानरे गदाव स-
साना ऩङ्जहयोहरु । 

िोरारे बूऺ म 
गयेको इङ्झतहास 
यहेको 

बायी िषाव   न्मङ्टन     
ग्माङ्झफमन ऩिावर, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद।  

९ िाभिकव  2   II 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकास, तर-
भाङ्झथ(Undulating,न
ङ्झभरेका) बएका 
गह्राहरु । 

 फस्ती बन्दा 
भाङ्झथको जङ्झभन 
ङ्झफस्तायै सयेको 
. 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

िेतीमोग्म 

य घासे 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ 

देङ्ञि न्मङ्टन 
  १ 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

िेङ्झत मोग्म जङ्झभनभा थऩ ऺङ्झत हङ्टन 
नङ्छदनका राङ्झग सङ्टझाइएका 
योकथाभका उऩामहरु तत्कार 
अऩनाउन ऩनद 

१० 
ङ्झनउसीऩा
िा 

2 30 II िोल्सीको  फहाि । - 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

िेतीमोग्म 

य घासे 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

न्मङ्टन     

ग्माङ्झफमन ऩिावर, सतही य 
ब-ूजरको व्मिस्थाऩन, 

िोल्सीको ऩानी 
एकोहोयाउने । 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद। 

११ नादीै 3 13 II 

सानो आकायको 
ऩङ्जहयो, घयभा ङ्ञचयाहरु 
ऩयेका 

२०७७ 

असायभा 
सङ्जक्रम बएको 

कभजोय भाटो 
(िङ्टकङ्ट रो), 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान 

एक घय 
य 
िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ   

१ घय 
(घयभा 
ङ्झनकै धेयै 
ङ्ञचयाहरु) 

स्थानीमरे ऩानीको 
व्मिस्थाऩन गनव सङ्जकन,े 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 

घयहरुको ऩङ्टनङ्झनवभावण जरुयी, ऩङ्जहयोको 
योकथाभ तत्कार गनव ऩनद 

१२ फोक्चेन 3 19 II 

नदी छेउ लङ्टरो 
आकायको ऩङ्जहयो, 
सिक कटानरे गदाव 
स-साना सतही 
ऩङ्जहयाहरु, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकास, िोरारे 
ऩहािको पेदी कटान 

  

अव्मिङ्ञस्थत 

ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ग्राङ्झभण सिक 
ङ्झनभावण, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

िेती 
मोग्म 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत, 

गङ्टभफा 
ऺेत्रभा 
ङ्ञचयाहरु 
यहेको 

भध्मभ     

साभान्म तङ्चयकारे ऩानीको 
व्मिस्थाऩन गनव सङ्जकन,े 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
सिक कटान गङ्चयएको 
ङ्झबयारो जङ्झभनभा ऩिावर 
ङ्झनभावण 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउनङ्ट ऩनद 
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१३ तात ङ्टवै  3 35 II 

सिक कटानरे गदाव 
ऩङ्जहयो 
गएको,अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको ङ्झनकास, 

चट्टान िस्ने सभस्मा 
ऩङ्झन यहेको, िोरारे 
बूऺ म गङ्चययहेको 

२०७२ सारको 
बकूभऩ ऩिात 
सङ्टरु बएको, 
हारसारको 
सिक ङ्झनभावण 
प्रभङ्टि कायण 

अव्मिङ्ञस्थत 

ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ग्राङ्झभण सिक 
ङ्झनभावण, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
२०७२ 
सारको 
बकूभऩ, 

चट्टानभा 
यहेका ङ्ञचयाको 
अिङ्ञस्थङ्झत 

सिक, 

केङ्जह 
घयहरु य 
िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च     

सिक कटान गङ्चयएको 
ङ्झबयारो जङ्झभनभा ऩिावर 
ङ्झनभावण, सतही ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन, िोरारे कटान 
गयेको स्थानभा ऩिावर 
ङ्झनभावण   

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद, चट्टान िस्न े
सभस्माको अनङ्टगभन 

१४ 
ताभाङ 
गाउॉ 

2 100 II 

फङ्ञस्तभाङ्झथ लङ्टरो 
आकायको ऩङ्जहयो, 
फङ्ञस्त को दाङ्जहन े
बाग भा यहेको 
िोल्सीफाट कटान । 

ङ्झफगत ३० फषव 
देङ्ञि सङ्जक्रम 
यहेको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
टङ्टङ्जक्रएका 
चट्टानहरु 

सिक, 

बोटेकोशी 
हाइड्रो 
ऩाियको 
ड्याभ य 
िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च     

फस्ती भाङ्झथ क्माच िार 
(catch wall) को ङ्झनभावण 
गनद, लािो िोल्सीको देबे्र 
ङ्जकनायभा ग्माङ्झफमन ऩिावर 
रगाउने य बएका ग्मङ्झफमन 
ऩिावरराई फङ्झरमो फनाउन,े 

फस्तीको आसऩास स-साना 
फङ्टट्यानहरु रगाउने 
(vegetative rip-rap), 

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 

व्मिस्थाऩन गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद य ङ्ञचयाहरुको 
अनङ्टगभन जरुयी । 

१५ 
दश ङ्जकरो 
नमाॉ िस्ती 

2 20 II 
िोल्सीरे गयाएको 
बूऺ म । 

ङ्झफगत ३० फषव 
देङ्ञि सङ्जक्रम 
यहेको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
टङ्टक्राऩयेका 
चट्टानहरु 

सिक, 

बोटेकोशी 
हाइड्रो 
ऩाियको 
ड्याभ य 
िेतीमोग्म 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च   १ घय 

नदी छेउछाउ बूऺ म 
योक्नको राङ्झग ग्माङ्झफमन 
ऩिावर ङ्झनभावण गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद। 
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१६ 
टमाङ्झभरी 
कङ्ट ना 

2 10 I 
िोल्सीको अङ्झनमॊङ्झत्रत 
फहाि । 

गेग्रान िहनरे 
२ घयधङ्टयीभा 
ऺङ्झत ऩङ्टमावएको 
इङ्झतहास यहेको 

बायी िषाव कङ्ट नै ऺङ्झत 
नबएको  न्मङ्टन      

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
स्थानीमरे अऩनाउन ऩनद। 

१७ दश ङ्जकरो  2 14 I 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन, फस्तीको 
भाङ्झथल्रो ब-ूबागभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकास, िोरारे 
फङ्ञस्तको पेदीबागभा 
कटान । 

- बायी िषाव कङ्ट नै ऺङ्झत 
नबएको  न्मङ्टन      

सिक कटान गङ्चयएको 
ङ्झबयारो जङ्झभन को पेदीभा 
कॊ ङ्जक्रट ऩिावर रगाउन,े 

ऩानी/नारीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन गनद, 
नदीको छेउछाउ बूऺ म 
योक्न ऩिावर ङ्झनभावण गनद 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद। 

१८ ङ्झरङ्जऩै 2 22 II 

बूऺ म बएका 
स्थानहरु, चट्टान िस्न े
सभस्मा, सतही 
ऩङ्जहयाहरु, सिक 
कटानफाट ङ्झसङ्ञजवत 
ऩङ्जहयो जन्म 

सभस्माहरु 

२०७७ सारको 
असाय भङ्जहनाभा 
सङ्जक्रम, ऩङ्टयानो 
बूऺ म बएको य 
चट्टान िस्ने 
स्थान 

बायी िषाव, 
सिक कटान, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन य 
हाईड्रो 
ऩाियभा 
ऺङ्झत 

न्मङ्टन     

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 

१९ 
कोदायी 
गङ्टभफा 

2   II 

घयभा ङ्ञचयाहरु ऩयेका, 
ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन, ढङ्ञल्कएका 
गढ़ाहरु, ऩानीको भूर 
ङ्झनस्केको स्थान 

२०७२ सारको 
बकूभऩ 
ऩिात,सन ्
२०१९ ऩिात 
अङ्झर सङ्जक्रम 
रुऩभा जङ्झभन 
सदै गयेको 

ऩानी यसाएको, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

घयभा 
ङ्ञचयाहरु, 

नङ्झभरेका 
गह्राहरु, 

सिक 
कटान 
बएको, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
ऩानी 
यसाएको 

भध्मभ 

घयभा 
ङ्ञचया 
ऩयेको 

  

ङ्झफस्तायै सदै गयेको जङ्झभनको 
अनङ्टगभन, सतही ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन 

सदै गयेको जङ्झभनको अनङ्टगभन जरुयी, 
सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 
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२० 
गङ्टरुङ 
गाउॉ 

2 14 II 
फस्ती भाङ्झथ गेग्रान 
िहन बएको  

२०७७ 

असायभा ऩङ्जहरो 
ऩटक सङ्जक्रम 
बएको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

घयको 
ऩछािी 
ऩट्टी 
गेग्रान 
िहन 
आएको, 
िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ   

२ घय 
ऩङ्जहयो 
नङ्ञजक 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

िङ्टकङ्ट रो भाटोभा 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
ऩङ्जहयोको पेदीभा ऩिावर 
ङ्झनभावण 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद 

२१ 
ङ्झभरन 
िस्ती 

2 24 III 

सिक कटानरे गदाव 
गएका ऩङ्जहयाहरु, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकासी, जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु ऩयेका, ङ्झनकै 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो यहेको 

२०३८ सारभा 
ऩङ्जहरो ऩटक 
सङ्जक्रम बएको, 
सिक कटान य 
नदीरे गयेको 
कटान ऩिात 
२०७७ 
सारको 
असायभा ऩङ्टन: 
सङ्जक्रम 

बाङ्चय िषाव, 
नदीरे 
ऩहािको पेदी 
कटान, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

२४ घय 
ऩूणव 
रुऩभा 
ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म 
जङ्झभन य 
सिकभा 
ऺङ्झत 

उच्च 
२४ 
घय  

  

सिक कटान गयेको 
ऩहािको पेदीभा ऩिावर 
ङ्झनभावण, िोराको ऩानीको 
िहाि एकोहोयाउन,े सतही 
ऩानी य ब-ूजरको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन 

सिक ङ्जिबाग िा अन्म सयकायी 
ङ्झनकाम सॉग सभन्िम गयी तत्कार 
ङ्झबयारो जङ्झभनराई सॊयऺण गनव ऩनद 

२२ ईकङ्ट  फजाय 2 24 III 

सिक कटानरे गदाव 
गएका ऩङ्जहयाहरु, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकासी, जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु ऩयेका, ङ्झनकै 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो यहेको 

२०३९ सारभा 
ऩङ्जहरो ऩटक 
सङ्जक्रम बएको, 
सिक कटान य 
नदीरे गयेको 
कटान ऩिात 
२०७७ 
सारको 
असायभा ऩङ्टन: 
सङ्जक्रम 

बाङ्चय िषाव, 
नदीरे 
ऩहािको पेदी 
कटान, ग्राङ्झभण 
सिक ङ्झनभावण, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

२५ घय 
ऩूणव 
रुऩभा 
ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म 
जङ्झभन य 
सिकभा 
ऺङ्झत 

उच्च 
२५ 
घय  

  

सिक कटान गयेको 
ऩहािको पेदीभा ऩिावर 
ङ्झनभावण, िोराको ऩानीको 
िहाि एकोहोयाउन,े सतही 
ऩानी य ब-ूजरको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन 

सिक ङ्जिबाग िा अन्म सयकायी 
ङ्झनकाम सॉग सभन्िम गयी तत्कार 
ङ्झबयारो जङ्झभनराई सॊयऺण गनव ऩनद 
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२३ फल्िङ्ट 5 27 II 

सिक कटानरे गदाव 
चट्टानी ऩङ्जहयो (Rock 

Slide), ऩङ्जहयोको 
भाङ्झथल्रोबागभा 
जङ्झभन ङ्झफस्तायै सदै 

गयेको, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको ङ्झनकास, 

चट्टानहरु 
धङ्टजा(कभजोय) बएको 
स्थान, ङ्ञचयाहरु  ङ्झनकै 
ऩयेको जङ्झभन । 

२०७७ सारभा 
सिक ङ्झनभावण 
ऩिात फस्तीको 
तल्रो ब-ू
बागभा ऩङ्जहयो 
गएको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 
य ढङ्टङ्गाहरु 
यहेका 

केङ्जह 

योऩनी 
जङ्गर य 
१०० 
ङ्झभटयको 
सिकभा 
ऺङ्झत  

न्मङ्टन देङ्ञि 
भध्मभ 

    

ङ्झबयारोऩना घटाउन,े ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, चट्टानका 
टङ्टक्राहरू हटाउने, ग्माङ्झफमन 
ऩिावर ङ्झनभावण य 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
जरुयी 

  

२४ 
भेराङ्खचा
कङ्ट  

4 11 II 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो, नदीरे 
ऩहािको पेदी 
कटान, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा िङ्टकङ्ट रो 
भाटो य अङ्ञस्थय 
चट्टानका टङ्टक्राहरू, 

अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकास । 

२०७२ बारभा 
ऩङ्जहरो ऩटक 
सङ्जक्रम बएको, 
अङ्ञन्तभ ऩटक 
२०७७ श्रािण 
१७ गते 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

ऩङ्जहयो य 
चाकङ्ट  
िोरारे 
ऩहािको 
पेदी 
कटानरे 
गदाव 
अयङ्झनको 
याजभागव
भा 
(१०० 
ङ्झभटय) 
ऺङ्झत 

भध्मभ     

चट्टानका टङ्टक्राहरु हटाउन,े 

अयङ्झनको याजभागवको ऩहाि 
ऩङ्जट्टको बागभा कॊ ङ्जक्रट 
ऩिावर ङ्झनभावण गनद, गह्रा 
ङ्झभराउॉदै फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 
कामव गनद, ऩङ्जहयोको भाङ्झथरो 
स्थानभा ढङ्टङ्गा योक्ने जारी 
रगाउने(Rock netting/ 

rock bolting), ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन, नदीको बूऺ म 
योक्न ऩिावर रगाउन े
कामवहरू जरुयी बऐको। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद। 

२५ गोयेह्याै 5 11 II गेग्रान िहन 

२०७४ 

श्रािणभा 
ऩङ्जहरो ऩटक 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान 

फस्तीको 
तल्रो 
ब-ूबागभा 
गेग्रान 
िहन 

न्मङ्टन      

ऩङ्जहयोको पेदीभा ग्मङ्झफमान 
ऩिावरको ङ्झनभावण,  ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 
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२६ सक्तिर 5 3 II गेग्रान िहन 

२०७५ 

असायभा ऩङ्जहरो 
ऩटक सङ्जक्रम 
बएको 

बायीिषाव, 
ग्राङ्झभण सिक 
फनाउदा 
ऩहािको पेदी 
कटान 

फस्तीको 
तल्रो 
ब-ूबागभा 
गेग्रान 
िहन 

न्मङ्टन      

सिक कटान गङ्चयएको 
ङ्झबयारो जङ्झभनको पेदीभा 
ग्मङ्झफमान ऩिावरको ङ्झनभावण, 

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, घाॉस योप्न े
(फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग) 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 

२७ थाङ्ञङ्मरान 5 16 II 
सतही ऩङ्जहयो, िोरारे 
ऩहािको पेदी कटान 

२०७७ 

असायभा ऩङ्जहरो 
ऩटक सङ्जक्रम, 

अङ्ञन्तभ ऩटक 
२०७८ 
श्रािणभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
हाइड्रो 
ऩाियभा 
ऩिकाईएको 
फभ य 
भेङ्झसनको 
कभऩन, 

अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

फस्तीको 
तल्रो 
ब-ूबागभा 
सतही 
ऩङ्जहयो 

भध्मभ     

ऩङ्जहयो गएको ङ्झबयारो 
जङ्झभनको पेदीभा ग्मङ्झफमान 
ऩिावरको ङ्झनभावण, ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, गह्राको 
कान्रा ङ्झनगारो जस्तो 
फङ्टट्यान रगाउन े

(फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग) 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 

२८ छ्यादी 5 90 II सतही ऩङ्जहयो   

बायी िषाव, 
ग्राङ्झभण सिक 
फनाउदा 
ऩहािको पेदी 
कटान, 

अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

ग्राङ्झभण 

सिक 
ङ्झनभावणका 
कायण 
सतही 
ऩङ्जहयो, 
छमादी 
ङ्जिद्यारम
को 
तल्रो 
ब-ूबागभा 
सतही 
ऩङ्जहयो 

भध्मभ   १ 

सिक कटान गङ्चयएको 
ङ्झबयारो जङ्झभनको पेदीभा 
ग्मङ्झफमान ऩिावरको ङ्झनभावण,  

छमादी ङ्जिद्यारम बन्दा 
तल्रो ब-ूबागभा ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, घाॉसे योप्न े
(फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग) 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 
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२९ पछ्यादी 5 7 I 
सतही ऩङ्जहयो, िोरारे 
ऩहािको पेदी कटान 

२०७८ 

असायभा ऩङ्जहरो 
ऩटक सङ्जक्रम 
बएको 

बायी िषाव, 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान 

फस्तीको 
तल्रो य 
छेउको 
ब-ूबागभा 
सतही 
ऩङ्जहयो 

न्मङ्टन      

नदी कटान योक्नको राङ्झग 
ङ्झबयारो जङ्झभनको पेदी/ 
पछ्यादी िोराको 
ङ्जकनायभा ग्माङ्झफमन रगाउन े

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद 

३० गङ्टन्सा 5 35 I                   

३१ च्माभफाै 5   I ऩङ्टयानो ऩङ्जहयो । 

२०७५ सारभा 
फस्ती बन्दा 
तल्रो स्थानभा 
ऩङ्जहयो गऐको। 

बायी िषाव   न्मङ्टन      

स्थानीमरे ऩानीको 
व्मिस्थाऩन गनव सङ्जकन,े 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
स्थानीमरे अऩनाउन ऩनद। 

३२ 

जाभफाल्िू
ै 

(जाभफङै्ट ) 
5 19 II 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो,  तय 
हार फङ्ञस्तराई कङ्ट नै 
असय नयहेको। 

२०७७ सारको 
भनसङ्टन सभमभा 
ऩङ्जहयो गएको 

बायी िषाव य 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

  
न्मङ्टन देङ्ञि 
भध्मभ 

    

ऩङ्जहयोफाट अगावङ्झनक भाटो य 
ढङ्टङ्गाहरु हटाएऩङ्झछ ऩङ्जहयोको 
पेदीभा ग्माङ्झफमन ऩिावर 
रगाउन जरुयी बऐको। 

  

३३ 
भाङ्झथल्रो 
फङ्टल्कङ्ट टे 

5 6 II 

फाढीको ईङ्झतहास 

यहेको, िोराङ्जकनायभा 
फस्ती यहेको । 

२०७७ सारभा 
फाढी गएको बायी िषाव       

एक घय 
फाहेक सफै 
घयधङ्टयीहरु 
अन्मत्र 
सङ्चयसकेका 
छन ्

  
ऩूणव योकथाभका उऩामका राङ्झग जर 
ङ्जिऻानको ङ्जिस्ततृ अध्ममन जरुयी । 
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३४ साङ्खऩानी 5 5 III 

ङ्झनकै लङ्टरो ऩङ्टयानो 
ऩङ्जहयो यहेको स्थान, 

ह्याङ्खरे िोरारे 
ऩहािको पेदी कटान 
गयेको, जङ्झभनभा ऩानी 
यसाउने य भूर पङ्ट ट्न े
सभस्मा 

२०७७ सार 
श्रािण 
भङ्जहनाभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन, 

ऩङ्जहयो 
नङ्ञजकै 
घयहरु 
यहेका 

उच्च   
सफै ५ 
घयहरु 

  फस्ती स्थानान्तयण गनव ऩनद 

३५ सेऩावै 5 13 II 

अङ्ञस्थय अिस्थाभा 
यहेका ढङ्टङ्गाहरु, ऩङ्टयानो 
ऩङ्जहयोको सॊकेतहरु 
यहेको, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको ङ्झनकासी 

  

अव्मिङ्ञस्थत 

ऩानीको 
ङ्झनकास, 

अङ्ञस्थय 
ढङ्टङ्गाहरु 

अङ्ञस्थय 
ढङ्टङ्गा भङ्टङ्झन 
यहेका 
फस्तीहरु 
सभबाङ्जित 
जोङ्ञिभभा
, एक घय 
अगािी 
साभान्म 

ब-ू
स्िरन  

भध्मभ   

३ घय 
(अङ्ञस्थय 
ढङ्टङ्गा 
तरका) 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

िङ्टकङ्ट रो भाटोभा 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
अङ्ञस्थय ढङ्टॊगाहरु हटाउन े

अङ्ञस्थय ढङ्टङ्गाहरु य फस्तीको दामाॉ ब-ू
बागको अनङ्टगभन 

३६ ङ्जहन्दी 4 150 II 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको 
जङ्झभन, बोटेकोशी 
नदीरे ऩहािको पेदी 
कटान, िोङ्ञल्स फगेको 
फाटोभा अव्मिङ्ञस्थत 

रुऩभा घयहरु 
फनाइएको ।  

ङ्झफगत राभो 
सभम देङ्ञि 
जङ्झभन ङ्झफस्तायै 
सदै गयेको , 

अङ्ञन्तभको 
गेग्रान िहन 
२०७५ 
सारभा बएको 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

सिक 

बन्दा 
तल्रो 
ब-ूबागभा 
बएको 
ऩङ्जहयोरे 
५ घयभा 
ऺङ्झत 
ऩङ्टमावएको, 
सदै 
गयेको 
जङ्झभनरे 

गदाव 
िेतीमोग्म 

उच्च देङ्ञि 
भध्मभ 

५ 

िोराको 
िहाि 
ऩङ्चयितवन 
गङ्चय 
गाउॉऩाङ्झरका 
बिन ऩङ्टयानो 
िोराको 
फाटोभा 
फनाइएकोरे 
बङ्जिष्मभा 
सभस्मा 
ङ्झनङ्ञभतन 
सक्न े

सतही ऩानी य ब-ूजरको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन, िोरारे 
गयीयािेको कटान योक्न,े 

ऩानी िेती छोिेय सङ्टक्िा 
िेती गनद गयाउने। 

ऩूणव योकथाभका उऩामका राङ्झग 
ङ्जिस्ततृ अध्ममन जरुयी। 
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जङ्झभनभा 
ऩङ्झन ऺङ्झत 

३७ ऩन्थरी 4 30 II 

सङ्जक्रम िोङ्ञल्स फाट 
बूऺ म(कटान) य 
त्मसफाट ङ्झसङ्ञजवत 
ऩङ्जहयो, अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको ङ्झनकासी   

२०७५ सार 
अङ्ञघ नदी 
कटानरे गदाव  
बूऺ मका घटना 
बईयहेको 

बायी िषाव, 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान 

  न्मङ्टन      

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
अऩनाउन ऩनद। 

३८ थाभी गाउॉ 4   II 

फस्ती भाङ्झथको जङ्झभन 
ङ्झफस्तायै सदै गयेको , 

जङ्झभनभा ङ्ञचयाहरु 
ऩयेको य नङ्झभरेका 
(Undulating) जङ्झभन 

यहेको। 

ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु  ऩङ्जहरो 
ऩटक २०७७ 
असायभा य 
दोस्रो ऩटक 
२०७८ 
सारभा बएको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
सिक कटान, 

अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
नङ्झभरेको गह्रा 
िेती 

  
न्मङ्टन देङ्ञि 
भध्मभ 

    

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, ङ्ञचयाहरु 
टाल्न,े गह्राहरु ङ्झभराउन,े  

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद।  
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३९ 
चाकङ्ट  
फजाय 

4 40 II 

सङ्जक्रम ऩङ्जहयो यहेको, 
चाकङ्ट  िोरारे 
ऩहािको पेदी कटान 
गयेको। 

२०७७ 

असायभा 
सङ्जक्रम बएको 

नदीरे 

ऩहािको पेदी 
कटान  

बएको, बायी 
िषाव 

१ घयभा 
ऩूणव ऺङ्झत 

न्मङ्टन १   

नदीको कटान योक्नका 
राङ्झग नदी छेउ फीचभा 
ऩिावर रगाउन,े सिक 
कटान गङ्चयएको ङ्झबयारो 
जङ्झभनको पेदीभा ग्माङ्झफमन 
ऩिावर ङ्झनभावण गनद, ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार अऩनाउन ऩनद । 

४० फोङ्झससा 1 42 II 

चट्टान िस्न े

सभस्माहरु, गेग्रान 
िहन, जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु ऩयेका 

  

सिक कटान, 

बायी िषाव, 
सिकभा 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास, 

बकूभऩ 

  भध्मभ   

चट्टान िस्न 
सक्न ेय 
गेग्रान िहन 
हङ्टने फाटो 
नङ्ञजक 
यहेको ४ 
घय  

    

४१ धायाऩानी 1 36 I                   

४२ 

च्माभ िािा 
(स्माकङ्ट टे 
टोर) 

४ २ II 

सानो आकायको  
सङ्जक्रम ऩङ्जहयो 
यहेको। 

२०७८ 

असायभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

  न्मङ्टन     

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
सिक बन्दा तल्रो ब-ू
बागभा क्माच ऩिावर 
(catch wall) ङ्झनभावण गनद  

  

४३ टोचेऩा ४ १ II सङ्जक्रम ऩङ्जहयो यहेको। 

२०७६ 

असायभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
सिक कटान, 

अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

  
न्मङ्टन देङ्ञि 
भध्मभ 

    

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद,ग्माङ्झफमन 
ऩिावर रगाउने य 
ङ्झबयारोबागभा 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद।  
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४४ पङ्ट ल्ऩीै 4 27 II 

फङ्ञस्तको भाङ्झथ फाट 
सङ्जक्रम गेग्रान िहन 
बएको, िङ्टकङ्ट रो भाटो 
तथा गेग्रान आझै 
अिङ्ञस्थत यहेको, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकास, सिक कटान 
फाट ङ्झस्रङ्ञजत सभस्मा 
. 

२०७७ श्रािण 
३१ गते 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
सिक कटान, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी 

५ घयभा 
य 
िेतीमोग्म 
जङ्झभन, 

जङ्गरभा 
ऺङ्झत  

उच्च ५ २ 

ऩङ्जहयो गएको स्थानफाट 
अगावङ्झनक भाटो य िङ्टकङ्ट रो 
भाटो हटाउन,े ङ्ञचयाहरु 
टाल्न,े नमा फनेका 
गल्छी/बूऺ मबएको बागभा 
ढङ्टॊ गे नारी फनाउन,े ऩङ्जहयोको 
पेदीभा ऩिावर 

कॊ ङ्जक्रट/ग्माङ्झफमन ऩिावर 
रगाउन,े सिक कटान 
बएको ङ्झबयारो जङ्झभनको 
पेदीभा ग्माङ्झफमन ऩिावर 
रगाउन,े ऩानीको उङ्ञचत 
व्मिस्थाऩन य ङ्झनकासी गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

थऩ अनङ्टसन्धान जरुयी बएकारे 
तत्कारको राङ्झग ऺङ्झत बएका 
घयहरुराई अस्थाई स्थानान्तयण गनङ्टव 
ऩनद । 

४५ ङ्ञघप्चे 1 70 II 

िोरारे गयेको बूऺ म, 

िोराभा गेग्रान िहन 
हङ्टने, जङ्झभनभा ऩानी 
यसाउने य भूर पङ्ट ट्न े
सभस्मा 

२०७२ सारको 
बकूभऩ ऩिात 
सङ्जक्रम हङ्टन 
थारेको, सोङ्जह 
िषवको 
भनसङ्टनभा ऩङ्टन: 
सङ्जक्रम बएको 

बकूभऩ, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
चट्टानको 
ङ्ञचयाहरुको 
अिङ्ञस्थङ्झत, 

बायी िषाव 

३ घय 
ऩूणव 
ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन, 

नदीरे 
गदै 
गयेको 
बूऺ म 
फस्ती 
नङ्ञजक 

ऩङ्टग्दै 

भध्मभ ३ 

िोरारे 

कटान 
गयेको 
स्थान 
नङ्ञजक  

  
सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार नै अऩनाउन ऩनद 
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४६ ऩाङ्खशेऩूव 4 8 II 

ङ्झनकै धेयै ङ्झबयारोऩना 
तथा जङ्झभन ङ्झफस्तायै 
सदै गयेको , जङ्झभनभा 
ङ्ञचयाहरु यहेका, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकासी . 

- 

बायी िषाव, 
नदीरे गयेको 
बूऺ म, ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

५ हेक्टय 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ     

िोराको िहाि 
एकोहोयाउन,े सतही ऩानीको 
उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

ङ्झफस्तायै सदै गयेको जङ्झभनको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गनद। 

४७ गोरेऩा 4 10 II 
जङ्झभन ङ्झफस्तायै सदै 
गयेको । 

- 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
सिक कटान 

  न्मङ्टन     

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, सिक 
कटान गङ्चयएको ङ्झबयारो 
जङ्झभनको पेदीभा ऩिावर 

ङ्झनभावण गनद, बोटेकोशी 
नदीको कटान योक्नको 
राङ्झग देबे्र ङ्जकनायभा 
ग्माङ्झफमन रगाएय सॊयऺण 
गनद, फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार नै अऩनाउन ऩनद।  

४८ अन्थरी 1 11 II 
गेग्रान सङ्जहतको ऩङ्जहयो 
गएको स्थान, बूऺ म 

ऩङ्टयानो ऩङ्जहयो 
यहेको स्थानभा 
२०७७ 
सारको श्रािण 
भङ्जहनाभा ऩङ्टन: 
सङ्जक्रम बाको 

अव्मिङ्ञस्थत 

ऩानीको 
ङ्झनकास, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
कभजोय 
चट्टान, बायी 
िषाव 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन, 

ऩङ्जहयो 
नङ्ञजकै 
घयहरु 
यहेका 

उच्च   

ऩङ्जहयोको 
ङ्ञशषव 
स्थानफाट 
कयीफ ८० 
ङ्झभटय टाढा 
यहेका 
घयहरु 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 

थऩ अनङ्टसन्धान जरुयी, सङ्टझाइएका 
योकथाभका उऩामहरु तत्कार नै 
अऩनाउन ऩनद 
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४९ धनऩार 1 7 III 

िोराको फाटो हङ्टॉदै 
लङ्टरो गेग्रान िहन, 

िोरारे ऩहािको 
पेदी कटान य बूऺ म 

फषदनी ऩङ्जहयो 
जाने, २०७५ 
सारको 
असायभा ऩङ्टन: 
सङ्जक्रम बएको 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानी ङ्झनकासी, 
सिक कटान 
िोरारे 
ऩहािको पेदी 
कटान, 

जङ्झभनभा ऩानी 
यसाउने, फस्ती 
भाङ्झथको 
ग्राङ्झभण सिक  

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन, 

ऩङ्जहयो 
नङ्ञजकै 
घयहरु 
यहेका 

उच्च   

ऩङ्टयानो 
ऩङ्जहयोफाट 
कयीफ २३ 
ङ्झभटय टाढा 
यहेका 
घयहरु 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
िोरारे कटान गयेको 
स्थानभा ऩिावर ङ्झनभावण 

थऩ अनङ्टसन्धान जरुयी, सङ्टझाइएका 
योकथाभका उऩामहरु तत्कार नै 
अऩनाउन ऩनद 

५० बाल्िूै 1 56 II   

२०७७ सारको 
असाय २६ गते 
सङ्जक्रम बएको 

सिक कटान, 

बायी िषाव, 
सिकभा 
अव्मिङ्ञस्थत 
ऩानीको 
ङ्झनकास 

३ घय 
ऩूणव 
ऺङ्झत, 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

भध्मभ ३   

सिक कटान गयीएको 
ऩहािको पेदीभा ग्मङ्झफमन 
ऩिावर रगाउन,े सतही 
ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन, 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार नै अऩनाउन ऩनद 

५१ च्मान्सीै 1 17 II 

नदीरे गयेको 
ऩहािको पेदी कटान 
य बूऺ मरे गदाव 
ऩङ्जहयो गएको, 
अव्मिङ्ञस्थत ऩानीको 
ङ्झनकासी, बाङ्झसएको 
जङ्झभन 

२०७७ सारको 
असायभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
िोरारे 
गयेको 
ऩहािको पेदी 
कटान 

िेतीमोग्म
, घासे 
जङ्झभन, 

ऩङ्जहयोको 
ङ्ञशषव 
स्थान 
नङ्ञजकै 
घय 
यहेको 

न्मङ्टन   १ 

सतही ऩानीको उङ्ञचत 
ङ्झनकासी य व्मिस्थाऩन, 

बूऺ म योक्नको राङ्झग 
फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव, 
ऩङ्जहयोको पेदीभा ग्मङ्झफमन 
ऩिावर रगाउन,े िोराको 
िहाि एकोहोयाउन,े 

बाङ्झसएको जङ्झभनभा भाटो 
ऩङ्टनद 

सङ्टझाइएका योकथाभका उऩामहरु 
तत्कार नै अऩनाउन ऩनद 
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५२ ताङ्खऩासा 2   II 

ङ्झनकै सङ्जक्रम 

िोङ्ञल्सको कटानरे 
गदाव ङ्झनभत्माएको 
ऩङ्जहयो, घय हरु 
िोङ्ञल्स नाङ्ञजकै 
यहेको।  

२०७७ 

श्रािणभा 
सङ्जक्रम बएको 

बायी िषाव, 
ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो 

१ घयभा 
आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

उच्च १ ३ 

ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकासी य 
व्मिस्थाऩन गनद, ङ्झबयारोऩना 
ङ्झभराउदै फस्ती नङ्ञजक 
िोल्सीको छेउ-छाउ 

ग्माङ्झफमन ऩिावर रगाउन,े 

फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग कामव 
गनद। 

ऩङ्जहयोको उच्चा बागको  २ घय य 
तरको बागभा यहेको १ घयराई 
तत्कार अस्थाई ऩङ्टनायािासको 
ब्मेिस्था गनङ्टव ऩनद. सोङ्जह अफङ्झधभा 
अङ्ञल्ऩकयणको काभ ऩङ्झन तत्कार 
गनङ्टवऩयनी . 

५३ ङ्ञझऩङ्टवकङ्ट ना 3 5 III 
गेग्रान िहन य चट्टान 
िस्ने सभस्मा 

२०७२ सारको 
बकूभऩ ऩिात 
सङ्जक्रम हङ्टन 
थारेको 

बकूभऩ, 

ङ्झबयारो 
जङ्झभनभा 
िङ्टकङ्ट रो भाटो, 
टङ्टङ्जक्रएका 
चट्टानको 
अिङ्ञस्थङ्झत 

िेतीमोग्म 

य घासे 
जङ्झभनभा 
ऺङ्झत 

उच्च         

 

ताङ्झरका 5 जङ्टगर गाउॉऩाङ्झरकाको बौगङ्झबवक अध्ममन ङ्जिश्लषेण 

 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

1 
3082344 

378215 
Deurali 

Slope Aspect: 100/25-30 

Slope Material: GW at parts and well sorted soil at parts 

Soil thickness- More than 10 m (on deposition zone) 

Vegetation: Trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Gully present 

Rock Orientation favourable for 

sliding; 

Poor surface drainage 

II 

2 
3080214 

378007 
Chepgau 

Slope Aspect: 340/40 

Slope Material: Residual (CM) 

Soil thickness- More than 10 m (on deposition zone) 

Anthropogenic (road 

construction) 

Slope Geometry (cut slopes of 

II 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

Vegetation: Spare Vegetation 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry gullies 

road) 

 

3 
3079806 

375447 

Khasre 

 

Slope Aspect: 213/40 

Slope Material: Colluvial 

Soil thickness- More than 10 m (on deposition zone) 

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Forest 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (loose material 

with boulders)  

Drainage (Poor surface 

drainage) 

I 

4 
3080158 

379164 

Aahal 

(Bhuiswar) 

Slope Aspect: 130/40 

Slope Material: Debris 

Soil thickness- More than 5 m (on transportation zone zone) 

Vegetation: Medium dense vegetation 

Land use: Barren Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry gullies 

Rock fall because of rock 

discontinuity and slope 

Surface drainage or gully 

Slope Material (loose colluvial 

material near the gully) 

II 

5 
3082618 

376841 

Selang 

Dadatol 

Slope Aspect: 50/30-40 

Slope Material: MC 

Vegetation: Barren 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (Loose soil) 

 Poor surface drainage  
I 

6 
03086815 

00380078 
Thamrang 

Slope Aspect: 82/20-25 

Slope Material: Fine dominant colluvial material 

Vegetation: Dense vegetation on parts 

Land use: Cultivation  

Ground Water Condition: None  

Surface Water Condition: Dry gullies 

Slope material (material with 

low shear strength) 

Drainage (poor surface water 

drainage) 

I 

7 
03092316 

00379710 

Lidi 

Majhtole 

Slope Aspect: 211/30-40 

Slope Material: CM 

Soil thickness- More than 10 m (on deposition zone) 

Land use on loose residual soil 

Surface drainage (gully near the 

failure) 

II 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

Vegetation: Bare Land 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Dry 

Surface Water Condition: Dry 

Slope Geometry (moderately 

steep to steep slope) 

8 
03092282 

00379838 

Lidi 

Lamatole 

Slope Aspect: 152/60 

Slope Material: CM 

Soil thickness- 5-6 m  

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Cultivate Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Land use; cultivation on steep 

slope making soil loose and 

increasing water holding 

capacity 

Drainage (small, poor surface 

drainage) 

Slope Geometry (steep slope) 

II 

9 
03083642 

00376717 

Kipche 

School 

Slope Aspect: 135/70-75 

Slope Material: Highly weathered rock 

Soil thickness- None 

Vegetation: Thin vegetation cover  

Land use: Forest, grass, bush 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Rock quality (highly weathered, 

gneiss, almost acts as soil) 

Drainage (surface drainage that 

washed the material) 

I 

10 
03085245 

00376135 
Golche 

Slope Aspect: 35 

Slope Material: Colluvial Material, well sorted soil 

Soil thickness- More than 10 m on deposition zones 

Vegetation: Shrubs and small trees 

Land use: Cultivation on deposition 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (thin layer of 

colluvial deposit on top of bed 

rock 

Rock soil interface 

I 

11 
3086949 

376452 

Nimlung 

(Baigang 

Tole) 

Slope Aspect: 265/35 

Slope Material: Well sorted materials for cultivation 

Soil thickness- About 5-7 m on unstable zone 

Vegetation: Bare for now 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Land use (cultivation on such 

steep slope) 

Drainage (surface water 

drainage on cultivated terraces) 

Slope material (loose fine soil) 

Slope Geometry (Moderately 

steep slope) 

III 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

12 
3089590 

378737 

Sano 

Nampha 

Slope Aspect: 111/48 

Slope Material: Colluvial, GW 

Soil thickness- More than 10 m (on transportation zone and 

deposition zone) 

Vegetation: Bare Land 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gully 

Slope material (Debris of an old 

landslide) 

Drainage (poor surface water 

drainage) 

Land use (wet cultivation on 

such steep slope and material) 

III 

13 
3083176 

382967 

Ghunshaga

un 

Slope Aspect: 235/50 

Slope Material: GW, debris 

Vegetation: Bare Surface 

Land use: Barren Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material 

Drainage 
I 

14 
3082000 

380248 

Baramchi 

Landslide 

Slope Aspect: 295/35-40 

Slope Material: GW 

Soil thickness- More than 15 m  

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gully 

Land use (wet landuse by 

upland cultivation) 

Drainage (poor drainage system 

on cultivated land and rainwater 

runoff) 

Slope material (Fine well sorted 

soil material) 

I 

15 
3087623 

380159 

Pangtang 

(Main) 

Slope Aspect:  

Slope Material: Fine's dominant 

Soil thickness- More than 15 m  

Vegetation: Dense 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: Present 

Surface Water Condition: Present 

Land use  

Drainage 

Slope material 

Slope Geometry 

I 

16 
3088325 

379600 
Tallo Paku 

Slope Aspect: 235/58 

Slope Material: Colluvial, GW 

Soil Thickness-5-6 m 

Vegetation: Sparse Vegetation, Trees (Uttis) 

Land use: Cultivated land 

Road construction 

(undercutting of slope for road 

expansion) 

Slope geometry (artificial slope 

created prone to failure) 

I 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

Ground Water Condition: Slightly moist materials 

Surface Water Condition: None gullies observed 

17 
03092349 

00380767 
Bolde 

Slope Aspect: 312/30-35 

Slope Material: Colluvial, GW 

Soil Thickness-5-6 m 

Vegetation: Dense vegetation 

Land use: Cultivation land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gullies  

Road construction 

(undercutting of slope for road 

expansion) 

Slope geometry (artificial slope 

created by road construction 

prone to failure) 

Thin soil above the bed rock 

I 

18 
3089415 

380820 
Pangarpu 

Slope Aspect: 220/26 

Slope Material: GW 

Soil Thickness-5-6 m 

Vegetation: Sparse Vegetation Cover 

Land use: Cultivation 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry gullies 

Road construction 

Undercutting of the slope for 

road construction 

Drainage (poor drainage 

management for surface water) 

I 

19 
3083573 

377430 

Kumbhesw

or 

Slope Aspect: 124/50-55 

Slope Material: Colluvial, silty clay 

Soil Thickness-15-20 m (On settlement) 

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Wet gully near by 

River bank cut erosion 

Illegal excavation 
I 

20 
03083151 

00374122 
Sepgaun 

Slope Aspect: 125/30-40 

Slope Material: Colluvial deposit 

Soil Thickness-10-12 m (At places on unstable slope) 

Vegetation: Sparse trees with shrubs 

Land use: Vegetation  

Ground Water Condition: Dry/None 

Surface Water Condition: Dry None 

Cracks and subsidence because 

of slope materials 
III 

21 
03088864 

00378453 

Near Thulo 

Nampha 

Slope Aspect: 95/40 

Slope Material: Debris  

Soil Thickness- More than 15 m 

Drainage (poor surface water 

drainage system) 

Slope material (Loose debris 

I 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

Vegetation: Bare 

Landuse: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Seepages 

Surface Water Condition: One gully with water 

like colluvial material) 

22 
03081736 

00380822 

Chakchuke 

Danda 

Slope Aspect: 210/33 

Slope Material: Spoils of road construction 

Soil Thickness-5-6 m 

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Vegetation 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Gullies  

Road Construction 

(Undercutting of slope for road 

expansion) 

Slope Material (Loose soil) 

I 

23 
03083052 

00379722 
Bhedabari 

Slope Aspect: 350/40-45 

Slope Material: GM 

Soil Thickness-5-6 m 

Vegetation: Dense Vegetation 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Gully present 

Road Construction 

(undercutting of the slope for 

road construction) 

Drainage (Improper drainage 

near road for rainwater runoff) 

II 

24 
03079627 

00382796 
Shermathan 

Slope Aspect: 330/45 (uphill) 

Slope Material: GM (well graded gravel) 

Soil Thickness-5-6m 

Vegetation: Dense Vegetation 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Gully present 

Fore bay of Hydropower 

Illegal Mining Operation  

Road Construction 

(Undercutting of the slope for 

road construction) 

Drainage (Improper drainage 

near road for rainwater runoff) 

 

 

I 

25 

031032372 

00379597 

 

Dipu 

Slope Aspect:59/35-40  

Slope Material: Colluvial, clast rich material 

Soil Thickness- More than 4-5 m 

Vegetation: Small bushes and sparse trees 

Land use: Cultivation on terrace, vegetation on slope 

Ground Water Condition: None  

Sediment laden river on 

northern part of the village 

Possibility of LDOF, with 

presence of large landslides on 

upstream from village 

II 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

Surface Water Condition: Balefi River 

26 

03089683 

00378507 

 

Jhulke 

Gaun 

Slope Aspect: 148/70 

Slope Material: Clayey Silty 

Soil Thickness-4-5m 

Vegetation: Dense vegetation  

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None  

Surface Water Condition: None 

Rock fall 

Crack, settlement of the 

cultivated land  

Also, presence of 4-5 potholes 

(Caves) 

I 

27 
03078458 

00381543 
Yanglakot 

Slope Aspect: 260/15-20 

Slope Material: Clayey Silt  

Soil Thickness- 5m 

Vegetation: Sparse vegetation 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: More Seepage within the      

Jaldevi Temple   

Surface Water Condition: Gully present 

Rock fall 

Cracks, Subsidence of the land 

due to earthquake 

Seepage during Monsoon 

I 

28 
03087110 

00378320 

Kartike 

Bazar 

Slope Aspect: 322/49 

Slope Material: Colluvial deposit with boulders and clayey 

silt 

Soil Thickness-5-6m 

Vegetation: Sparse vegetation 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Settlement of land 

Bank cutting by the river  

River shifting 

I 

29 

03099866 

00380706 

 

Tembatan 

Slope Aspect: 295/39 

Slope Material: SM (Silty clay around the settlement) 

Soil Thickness-4-5m 

Vegetation: Dense vegetation 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gully present 

Slope material (colluvial with 

low shear strength) and intense 

rainfall 

 

I 

30 03087760 Tapgaun Slope Aspect: 290/25-30 Subsidence of cultivated land I 



 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७९      52 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes of instability CAT 

00382806 Slope Material: SM (Silty clay on the lower portion and 

huge boulders on upper part) 

Soil Thickness-5-6m 

Vegetation: Dense vegetation  

Land use: Cultivated land  

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Wet and Dry Gully present 

that change into barren land 

Infiltration within the slope 

Cracks in the scarp and 

perpendicular to the hill and 

still observed 

31 
03088649 

00377503 
Sanchagaun 

Slope Aspect: 70/55 

Slope Material: Gravels on silty sandy matrix (colluvial 

material) 

Soil Thickness- 4-5m 

Vegetation: Dense vegetation 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: 5 springs at the same line above 

the village 

Surface Water Condition: Gully present 

Subsidence on because of the 

soil type and infiltration of rain 

water. 

 

I 

 

ताङ्झरका 6 जङ्टगर गाउॉऩाङ्झरकाको िङ्झगवकयण I य II अन्तगवतका फङ्ञस्तहरु 

 

SN Coordinate Place name CAT 

Affected 

Household 

Vulnerable 

Household 

Remarks 

1 3082344 //378215 Deurali II 
2 7  

2 3080214 //378007 Chepgau II 
None 10  

3 3080158 // 379164 Aal (Bhuiswar) II 
1 6  
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SN Coordinate Place name CAT 

Affected 

Household 

Vulnerable 

Household 

Remarks 

4 03092316  // 00379710 Majhtol/Lidi II 
36 10  

5 03092282 //  00379838 Lamatol/Lidi II 
2 4  

6 3086949 // 376452 
Nimlung 

(Baigaun Tol) 
III 

None 10  

7 3089590 //  378737 Sano Nampha III 
None 26 5 households already 

resettled 

8 03083151 // 00374122 Sepgau III 
None 36 Season resettlement 

by themselves 

9 03083052 // 00379722 Bhedabari II 
2 4  

10 
03082000 //  0380248 

 
Baramchi  II 

None 51 Three settlements 

vulnerable 

35 households 

resettled of Adhmara 

Village 

11 
03081044 // 00382964 

 
Maganamchha III 

None 10 Landslide instability 

from three sides of 

settlement and cliff on 

one side, 

12 03088649 // 00377503 Sanchagau II 
A school and  

1 household 

Around 10  
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ताङ्झरका 7 ऩाॉचऩोियी थाङऩार गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्ञस्थय स्रोऩहरु 

 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

1 

27
o
54

’
10.5682

7”; 85
o
37’ 

46.64006” 

Barabishe, Neupane 

Tol  

Slope Aspect: 05/15-20 

Slope Material: GW at parts and well sorted soil at parts 

Vegetation: Sparse trees 

Land use-Cultivation Land 

Ground Water Condition-None 

Surface water-None 

 

Anthropogenic (road 

construction) 

 

I 

2 

27 53 

54.56962 

85 37 

32.57126 

Ghatey Tol 

Slope Aspect: 262/40 

Slope Material: Residual (CM) 

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Anthropogenic (road 

construction) 

Artificial Slope 

(unfavourable slope 

geometry) 

 

I 

3 

27 54 6.48353 

85 37 

37.72085 

Danda Tol 

 

Slope Aspect: 225/40 

Slope Material: Fine 70-80% 

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Wet Gully on the toe of the 

landslide 

Anthropogenic (road 

construction) 

Improper surface 

Drainage 

I 

4 

27 54 

42.61604 

85 38 59.0343 

Mude Gong Tol 

Slope Aspect: 248/50 

Slope Material: Sandy almost 100% 

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Agriculture Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Anthropogenic (road 

construction) 

Slope Material-sandy 

soil  

II 

5 

27 54 

42.02089 

85 41 

Gunsa Village 

Slope Aspect: 230/55 

Slope Material: Bed Rock(Gneiss) 

Vegetation: Dense forest 

Gully erosion 

Natural Slope 

Geometry 

II 



 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७९      55 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

54.27341 Land use: Forest 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Two dry gullies 

Rock Discontinuities 

Orientation 

Drainage 

6 

28 0 51.61694 

85 38 

53.19586 

Majheegang 

Slope Aspect: 295/55-60 

Slope Material: Clasts on sandy matrix 

Vegetation: Dense vegetation cover 

Land use: Agriculture with grass and shrubs 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry and wet gullies on either side 

Natural Slope 

Geometry 

Slope Material (Easily 

erodible soil) 

Bank Cut erosion 

Drainage 

I 

7 

27 58 

16.74664 

85 38 

50.01785 

Yarsa, Manegaun 

Slope Aspect: 264/54 

Slope Material: Almost 50% clast and 50% fines 

Vegetation: Bare Land 

Land use: Barren Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gully 

Road Construction 

Drainage (Improper 

surface drainage) 

 Manmade Slope 

Geometry 

I 

8 

27 56 

57.29644 

85 38 

46.04561 

Chilaune Gaun 

Slope Aspect: 307/34 

Slope Material: Clast-60% on sandy matrix 

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Cultivate Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope Material (Mostly 

Sandy material with 

low cohesion) 

Natural Slope 

Geometry 

I 

9 
3089950 

0364509 
Rittha Bari 

Slope Aspect: 190/29 

Slope Material: Colluvial Material(80% clast) 

Vegetation: None (grass)  

Land use: Barren Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Toe cutting by road 

expansion  

Drainage (poor surface 

water drainage system) 

II 

10 
3093430 

0365357 
Bolgaun (Bika Tol) 

Slope Aspect: 95/60 

Slope Material: Residual material 

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Damp material 

Road Construction 

Slope material (water 

retaining soil type) 

Manmade Slope aspect 

II 



 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७९      56 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

11 
3086250 

0364436 
Danuwar Basti 

Slope Aspect: NW/37 

Slope Material: Residual 

Vegetation: Dense trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Road Construction 

Artificial slope 
II 

12 
3085525 

0366534 
Thaldanda 

Slope Aspect: SE/80 

Slope Material: Residual (GM)/Rock 

Vegetation: Grass/Bush 

Land use: Cultivated Land/Forest/Barren 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Rock Discontinuities 

orientation and slope 

geometry 

 

II 

13 
3095946 

0365710 
Yangri 

Slope Aspect: SE/37 

Slope Material: Colluvial with <30% fines 

Vegetation: Bare Surface 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: Damp Material 

Surface Water Condition: None 

Slope material (Spoils 

of road) 

Slope geometry  (steep 

slope) 

Rock Orientation 

Drainage (surface 

rainwater runoff) 

III 

14  Chhumi  

Slope Aspect: NW/21 

Slope Material: Residual/colluvial 

Vegetation: Sparse Trees 

Land use: Cultivated Land 

Ground Water Condition: Damp material 

Surface Water Condition: Gully present 

Land use (loose soil 

condition) 

Drainage (poor surface 

water runoff) 

Slope material (Soil 

with low shear 

strength) 

 

II 

15 
3085918 

036892 
Tipeni 

Slope Aspect: NW/60 

Slope Material: Colluvium (>50% fines) 

Vegetation: Bush and trees 

Land use: Forest 

Ground Water Condition: Wet slope material 

Surface Water Condition: Small gullies Present 

Drainage (poor surface 

water runoff) 

Slope material (With 

low cohesiveness) 

Natural Slope 

Geometry (Steep 

I 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

Slope) 

16 
3084243 

0362809 
Khafle Khola Basti 

Slope Aspect: NW/27 

Slope Material: Highly weathered rock, >50% fine 

Vegetation: Sparse Vegetation 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Rock discontinuities 

orientation 

Favorable Slope 

geometry for failure 

II 

17 
3082779 

0365791 
Sunkhani Basti 

Slope Aspect: SW/35 

Slope Material: Residual, >50% fine 

Vegetation: Barren 

Land use: Cultivation land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Dry Gullies  

Road Construction 

Gully erosion 

(improper drainage of 

the water from road) 

 

I 

18 
3089776 

0364983 
Baruwa (Kamitol) 

Slope Aspect: NE/30 

Slope Material: Residual 

Vegetation: Sparse Vegetation Cover 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope materials (Fines 

material with low 

cohesion and high 

permeability) 

Improper Drainage 

I 

19 
3086120 

0364015 
Tipeni 

Slope Aspect: SW/37 

Slope Material: Colluvium cover over alluvial deposit 

Vegetation: None 

Land use: Barren 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Wet gully with 10 lit/s discharge 

Toe cut by road 

Improper Drainage 
I 

20 
3086600 

0364280 

Mahadev Khola 

(Tipeni) 

Slope Aspect: NW/27 

Slope Material: Colluvial (Clast 50%, fines 50%) 

Vegetation: None 

Land use: Barren  

Ground Water Condition: Damp slope material 

Surface Water Condition: Dry None 

Toe cut by road 

Deformed bed rock 

(highly weathered) 

III 

21 3087368 Thumki Tol Slope Aspect: SW/32 Improper road drainage II 



 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७९      58 

SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

0364832 Slope Material: Residual Soil, Clasts 30% & fines 70% 

Vegetation: Grass bush with sparse trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (with 

low shear strength)  

22 
3087417 

0365748 
Tar 

Slope Aspect: SW/28 

Slope Material: Residual soil, (Clasts 40%, fines 60%) 

Vegetation: Grass, bush 

Land use: Grass/bush 

Ground Water Condition: Seepage present 

Surface Water Condition: Small spring 

Unmanaged Road 

Construction 

 

I 

23 
3092819 

0365442 
Comrang 

Slope Aspect: SE/35 

Slope Material: Residual and Colluvial (Clast 50%, fines 

50%) 

Vegetation: Sparse trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (soil 

with high water 

retaining properties) 

Natural Slope geometry 

Drainage 

I 

24 
3089708 

0364309 
Tenjchet 

Slope Aspect: South/52 

Slope Material: Residual (Fines 80%) 

Vegetation: Grass/bush 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Water saturated slope 

material 
II 

25 
3091364 

0365101 
Tenjchet 

Slope Aspect: SW/46 

Slope Material: Residual (Clast 40%, fines 60%) 

Vegetation: Bushes with sparse trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (soil 

with high water 

retaining properties) 

Drainage 

 

II 

26 
3096561 

0364220 
Daley 

Slope Aspect: SE/50 

Slope Material: Residual to colluvial (Clast 50%, fines 50%) 

Vegetation: Barren land 

Improper road 

construction  

Improper Drainage 

III 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Numerous dry gullies 

system 

Slope Geometry (steep 

slope after excavation) 

27 
3088613 

0363413 
Manedanda 

Slope Aspect: SE/45 

Slope Material: Residual to colluvial (Clast 20%, fines 80%) 

Vegetation: Grass and bush 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (Sand 

rich material with low 

cohesiveness) 

Natural Slope 

Geometry 

II 

28 
3088500 

0363819 
Katiya Tol 

Slope Aspect: SE/14 

Slope Material: Residual soil (Clast 10%, fines 90%) 

Vegetation: Grass  

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Present 

Surface Water Condition: Multiple springs with drainage 

2.25lit on 41.97 sec  

Ground water 

(multiple seepages and 

water saturated sub 

surface soil condition) 

II 

29 
3088450 

0363432 
Kamitol (Barjekhor) 

Slope Aspect: SE/47 

Slope Material: Residual soil with Colluvial (Clast 50%, fines 

50%) 

Vegetation: Grass, bush 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Present 

Surface Water Condition: Small dry gully 

Slope material (soil 

with high water 

retaining properties) 

Natural Slope 

Geometry 

Drainage 

III 

30 
3088921 

0363924 
Gyumrang Tol 

Slope Aspect: 40 

Slope Material: Residual soil with Colluvial (Clast 30%, fines 

70%) 

Vegetation: Grass, bush with sparse trees 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope material (easily 

eroded unbinded soil) 

Drainage 

(underdeveloped 

surface water drainage 

system) 

I 

31 
3086922 

0363009 
Thuloghar 

Slope Aspect: SE/26 

Slope Material: Residual soil with Colluvial (Clast 20%, fines 

80%) 

Road excavation 

Toe cutting 
III 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

Vegetation: Barren 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: Wet gully 

32 
3087206 

0363402 
Ghattabari tol 

Slope Aspect: NE/38 

Slope Material: Residual soil with Colluvial (Clast 50%, fines 

50%) 

Vegetation: Grass/bush 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Slope Material (Soil 

with low shear 

strength)  

Drainage 

(underdeveloped 

surface water drainage 

system) 

I 

33 
3086793 

0363497 
Baktibari tol 

Slope Aspect: NE/65 

Slope Material: Residual soil with Colluvial (Clast 10%, fines 

90%) 

Vegetation: None 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Damp material 

Surface Water Condition: Multiple gullies 

Road construction 

Drainage (surface water 

runoff on bare soil after 

excavation) 

II 

34 
3084259 

0363575 
Thapatol 

Slope Aspect: NW/17 

Slope Material: Residual with fine dominant material 

Vegetation: None 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

Drainage 

(Underdeveloped 

surface water runoff 

system) 

Slope material (water 

retaining fine soil) 

I 

35 
3085188 

0364709 
Sole 

Slope Aspect: NW/Gentle 

Slope Material: Residual (CH to CL) 

Vegetation: Grass/Bush 

Land use: Cultivation Land 

Ground Water Condition: Small seepage zone 

Surface Water Condition: Dry gully 

Slope material (water 

retaining fine soil) 

drainage 

II 

36 
3084123 

0364051 
Mahat Tol 

Slope Aspect: NW/10 

Slope Material: Residual (Fine 80%, clast 20%) 

Vegetation: Grass and bush 

Slope material (water 

retaining fine soil)  

Drainage 

II 
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SN Coordinate Place name Slope Description Causes CAT 

Land use: Barren 

Ground Water Condition: None 

Surface Water Condition: None 

(Underdeveloped 

surface water runoff 

system) 

37 

27 55 

26.13144 

85 39 

45.65048 

Ghattedanda 

Slope Aspect: 100/31 

Slope Material: Debris colluvial material 

Vegetation: Shrubs and sparse trees 

Land use: Cultivated land 

Ground Water Condition: Seepage points 

Surface Water Condition: Wet areas and running gullies 

Wet land use  

Drainage (subsurface 

soil saturation 

condition) 

Slope material (soil 

with low shear 

strength) 

II 

 

 

ताङ्झरका 8 ऩाॉचऩोियी थाङऩार गाउॉऩाङ्झरकाको िङ्झगवकयण I य II अन्तगवतका फङ्ञस्तहरु 

SN Coordinate Place name CAT 
Damaged  

Household 

Vulnerable 

Household  

1 
27 54 42.61604 

85 38 59.0343 
Mude Gong Tol II 

None 20 

2 
27 54 42.02089 

85 41 54.27341 
Gunsa Village II 

None 50 

3 
3089950 

0364509 
Rittha Bari II 

None 7 

4 
3093430 

0365357 
Bolgaun (Bika Tol) II 

None 9 

5 
3086250 

0364436 
Danuwar Basti II 

8 35 

6 
3085525 

0366534 
Thaldanda II 

3 3 

7 
3095946 

0365710 
Yangri III 

16 82 
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SN Coordinate Place name CAT 
Damaged  

Household 

Vulnerable 

Household  

8 
3084243 

0362809 
Khafle Khola Basti II 

4 3 

9 
3086600 

0364280 
Mahadev Khola (Tipeni) III 

None 14 

10 
3087368 

0364832 
Thumki Tol II 

3 3 

11 
3089708 

0364309 
Tenjchet II 

6 6 

12 
3096561 

0364220 
Daley III 

None 32 

13 
3088613 

0363413 
Manedanda II 

5 32 

14 
3088500 

0363819 
Katiya Tol II 

3 3 

15 
3088450 

0363432 
Kamitol (Barjekhor) III 

3 120 

16 
3086922 

0363009 
Thuloghar III 

11 11 

17 
3086793 

0363497 
Baktibari tol II 

7 7 

18 
3085188 

0364709 
Sole II 

4 16 

19 
3084123 

0364051 
Mahat Tol II 

1 3 

20 
27 55 26.13144 

85 39 45.65048 
Ghattedanda II 

3 7 
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ऩङ्चयच्छेद ३. ङ्ञजल्राको प्रङ्झतकामव मोजना 
 

३.१ साभान्म प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ ऩूिवतमायी कामवमोजना 
ङ्जिऩदको सभबािना य त्मसफाट हङ्टनसक्ने जनधनको ऺङ्झत कभ गनव ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रबािकायी 
प्रङ्झतकामवका राङ्झग आिश्मक ऩूिवतमायीका गङ्झतङ्जिङ्झधहरु मोजनािि रुऩभा सॊचारन गनदछ । ङ्जिऩद ऩूिवतमायीका साथै 
ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाभा ङ्जिऩद जोङ्ञिभ न्मूनीकयण राई भूर प्रिाहीकयण गनव तथा मस मोजनाराई ङ्झनमङ्झभत अद्यािङ्झधक गनव 
ङ्झनभन यणनीङ्झतक उद्देश्म ङ्झरइएको छ। 

क्र.स. यणनीङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ ङ्ञजभभेिाय ङ्झनकाम सभम 

1 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य 
ङ्जिषमगत ऺेत्रका सदस्मराई ङ्जिऩद 

व्मिस्थाऩन सभफन्धी ताङ्झरभको 
आमोजना 

ङ्ञजप्रका, नेयेसो चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

२ 

आऩत्काङ्झरन सूचनाकेन्रको सङ्टधाय 
तथा थऩ साभाग्री तथा स्रोतको  

ब्मिस्थाऩन गनद 

ङ्ञजङ्जिव्मस चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

3 
सॊकटासङ्ङ नऩा, गाऩा, ििा तथा 
सभङ्टदामको सूचना प्राद्ऱ गनव सञ्जार 
तमाय गयी सभऩकव  व्मङ्ञक्त तोक्ने 

ङ्ञजङ्जिव्मस चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

4 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन 
कोषको स्थाऩना य सञ्चारन ङ्झनदद ङ्ञशका 
तमाय गनद 

ङ्ञजङ्जिव्मस चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

5 

ङ्जिऩद ऩूिवतमायी कामवशाराको तमायी 
फैलक गयी ङ्झनभन कामव गनद् 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकोऩफाट ऩनद सभबाङ्जित 
प्रबाि य सकटासङ्ङ नऩा,गाऩा, 
ििा,सभङ्टदाम यजनसॉयमा अद्यािङ्झधक 
गनद 

 आऩतकारीन आश्रम स्थर ऩङ्जहचान 
गयी सूची तमाय गनद 

 आऩतकारीन आश्रम स्थरभा 

ङ्ञजङ्जिव्मस चारङ्ट आि ङ्झबत्र 
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आधायबतू बौङ्झतक सॊयचना य 
साधनको ङ्जिकासभा ङ्जिषमगत 
ऺेत्रफाट कामवक्रभ तजङ्टवभा गनद 

 ङ्ञजल्राभा कामवयत याङ्जिम तथा 
अन्तयावङ्जिम गैयसयकायी सॊस्था तथा 
दातङृ्झनकामहरूको सूची तमाय गयी 
सहकामवगनद 

 ङ्जिऩद ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव 
मोजनाराई अद्यािङ्झधक गनद 

6 

फाढी,ऩङ्जहयो, स्िास््म सभस्मा,सिक 
दङ्टघवटना आङ्छदका दृङ्जिरे सकटासङ्ङ 
नऩा, गाऩा, ििा य सभङ्टदामभा 
ऩूिवसूचना तथा चेतािनी प्रणारीको 
सञ्जार तमाय गनद 

स्थानीम तह चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

7 

ङ्जिऩद जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन फाये 
सभङ्टदामभा जनचेतना अङ्झबिङृ्जि गनव य 

सयोकायिाराको ऺभता ङ्जिकासका 
राङ्झग काभ गनदसॊस्थाहरू फीच 
सभन्िम य सहकामवको ब्मिस्थाऩन य 
ङ्झनजी ऺेत्र सभेतको सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनद 

ङ्ञजङ्जिव्मस,स्थानीम तह, याजनीङ्झतक दर ङ्झनमङ्झभत 

8 
ङ्जिषमगत ऺेत्रको प्रङ्झतकावम य 
ऩूिवतमायी मोजना फभोङ्ञजभ बएका 
कामवको अनङ्टगभन गनद 

प्रङ्ञजअ, ङ्ञजङ्जिब्मस ङ्झनमङ्झभत 

9 

भानि सॊसाधन ङ्जिकास तथा 
व्मिस्थाऩन् 

 प्रत्मेक सकटासङ्ङ नऩा य गाऩाभा 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ अनङ्टरूऩ उिाय 
कििभीतथा प्राथङ्झभक उऩचायक 
तमाय गनद 

 सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जिऩद 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरूराई भूर 
प्रिाहभाल्माउन आिश्मक कामव 
गनद 

स्थानीम तह, ङ्ञजङ्जिब्मस य ङ्जिषमगत 
ऺेत्र 

चारङ्ट आि ङ्झबत्र 
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 स्िमॊसेिकका ऩङ्जहचान तथा 
सूचीकयण 

10 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन 
मोजना तजङ्टवभाका राङ्झग ऩहर गनद 

स्थानीमतह, ङ्ञजङ्जिब्मस चारङ्ट आि ङ्झबत्र 

11 

बकूभऩीम जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग 
घोङ्जषत नगयऩाङ्झरका य अन्म गाऩाराइ 
सभेत बकूभऩ प्रङ्झतयोधी घय फनाउन 
प्रोत्साहन गनदय मसका राङ्झग बिन 
ङ्झनभावण सॊङ्जहता कामान्िमन 
गनव,गयाउन ऩहर गनद। 

स्थानीम तह  ङ्झनमङ्झभत  

 

३.२ आिश्मकताको रेिाजोिा तथा अन्तय ऩङ्जहचान 

आिश्मकताको रेिाजोिा य अन्तय ऩङ्जहचानको सन्दबवभा ऩङ्झन ऺेत्रगत रुऩभा नै ङ्ञजल्राभा बएका श्रोतहरुको अिस्था 
आॉकरन गनद, त्मसभा थऩ आिश्मक के हो बङ्ङे ऩिा रगाउने य ङ्झफगतका ङ्जिऩद् सभफोधनका सन्दबवभा देङ्ञिएका 
अन्तय,सभस्माहरु ऩङ्जहचान गयी त्मसराई आगाभी ङ्जिऩद्को अिस्थाभा सभफोधन गनव सङ्जकने गयी तमायी अिस्थाभा यहन े
गयी प्रङ्झतकामव मोजना फनाउने काभ बएको छ । . 

 

 सफै स्थानीम तहरे ङ्झफऩद् व्मिस्थाऩन ऐन २०७४ राई आत्भसाथ गयी तोङ्जकएको ङ्ञजभभेिायी अनङ्टसाय कामव गनङ्टवऩनद 
छ । 

 ङ्ञजल्राभा प्रमावद्ऱ भात्राभा िोज तथा उिायका साभाग्रीहरुको बण्िायण गनङ्टवऩनद देङ्ञिन्छ ।  

 सफै स्थानीमतहरे ङ्झफऩद् जोङ्ञिभको ऩङ्जहचान गयी ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना फनाई कामावन्िमनभा ल्माउनङ्टऩनद ।  

 सफै स्थानीम तहरे ङ्झफऩद् प्रबाङ्जितहरुराई तत्कार अस्थामी आिासका राङ्झग ङ्झफऩद् ऩूफव नै िङ्टल्रा तथा सङ्टयङ्ञऺत 
स्थानको ऩङ्जहचान गनङ्टवऩनद ।  

 स्थानीम तहरे ङ्झफऩद् ब्मिस्थाऩनका राङ्झग ऺभता अङ्झबफङृ्जिका गङ्झतङ्झफङ्झध सॊचारन गनङ्टवऩनद । जस्तै् ङ्झफऩद् रेिाजोिा, 
ङ्झफऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्झफऩद् ब्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टवभा, साभङ्टदाङ्जमक िोज उिाय, जोङ्ञिभको नक्शाॊकन आङ्छद 
सभफन्धी ताङ्झरभको आमोजना गनव सङ्जकने ।  

 सयकायको नमाॉ सॊयचना अनङ्टसाय ङ्ञजल्राभा बएका सफै ऺेत्रगत कामावरमहरु स्थानीम तहभा यहने बएको हङ्टॉदा सफै 
स्थानीम तहरे ऺेत्रगत अफधायणाराई (Cluster Approach) अफरभिन गयी सफै क्रियराई सङ्जक्रम फनाउने जसभा् 
याहत, ङ्झफऩद् रेिाजोिा, ङ्ञशऺा, स्िास््म, िानेऩानी सयसपाई, अस्थामी आिास, सॊयऺण आङ्छद आिश्मकताको आधायभा 
सङ्जक्रमता फनाउने ।  

 स्थानीम आऩत्कारीन कामवसॊचारन केन्रको स्थाऩना गयी ऩूणवरुऩभा प्रबािकायी ढॊगफाट सॊचारनभा ल्माउने 
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३.३ स्थानीम तहहरुभा श्रोत साधन भाऩनको अिस्था 
क्र.स. स्थानीम तह िङ्टरा/सङ्टयङ्ञऺत 

स्थान 

ङ्जिऩद् औय 
बण्िायण 

ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
ऐन 

ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
कोष 

अस्थामी 
आिास/सभङ्टदाङ्जमम 
बिन 

१ चौताया 
साॉगाचोकगढी 
नऩा 

      

२ भेरभची नऩा ङ्जिद्यारका 
चौय 

फोरऩत्र 
आव्हान 
बई िङ्चयद 
प्रङ्जक्रमाभा 

छ छ कङ्चयि 30 
राि 

छ 

३ फाह्रङ्झफसे नऩा       
४ बोटेकोशी गाऩा       
५ जङ्टगर गाऩा       
६ हेरभफङ्ट गाऩा       
७ ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी 

गाऩा 
      

८ ऩाॉचऩोियी 
थाङ्गऩार गाऩा 

      

९ फरेपी गाऩा       
१० ङ्झरसॊिङ्ट ऩािय 

गाऩा 
िेरभैदान य 
ङ्जिद्यारमको 
प्राङ्गण 

 छ छ  टनभ साभङ्टदाङ्जमक 
बिन ििा नॊ. १, 

च्माउजी 
साभङ्टदाङ्जमक बिन 
ििा नॊ. २, 

ऩायििोय 
साभङ्टदाङ्जमक बिन 
ििा नॊ. ३, 

प्मङ्टिकव  
साभङ्टदाङ्जमक बिन 
ििा नॊ. ४ 

 
११ सङ्टनकोङ्ञश गाऩा       
१२ इन्रािती गाऩा       
 

ताङ्झरका 9 : जरसतह भाऩन केन्रहरुको ङ्जिियण: 

क्र. स. नङ्छदको नाभ अिङ्ञस्थङ्झत स्िचाङ्झरत उऩकयणको अिस्था कैङ्जपमत 

१ बोटेकोशी फाह्रङ्झफसे चारङ्ट  
२ बोटेकोशी कोदायी स्थाऩनाको राङ्झग तमायी  
३ सङ्टनकोशी  दोरारघाट चारङ्ट  
४ इन्रािती दोरारघाट फाढीरे फगाएऩङ्झछ ऩङ्टन्स्थाऩनाको राङ्झग  
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५ फरेपी  जरङ्जिये सभझौता बई कामव बइयहेको ।   
६ भेरभची नाकोटे  

स्रोत : जर तथा भौसभ ङ्जिऻान ङ्जिबाग (2078/11/29)  

 

ताङ्झरका  10 :  िषावभाऩन केन्रको ङ्जिियण 

क्र.स. केन्रको नाभ स्िचाङ्झरत उऩकयणको अिस्था कैङ्जपमत 

१ गङ्टभथाङ चारङ्ट  
२ फाह्रङ्झफसे चारङ्ट  
3 चौताया चारङ्ट  
४ ताकद घ्माङ जिान नबएको  
५ सेभावथाङ चारङ्ट  
६ धाभ चारङ्ट  
७ फाहङ्टनेऩाटी जिान नबएको  
स्रोत : जर तथा भौसभ ङ्जिऻान ङ्जिबाग (2078/11/29) 

SMS ऩूिवसूचना प्रणारी: 

SMS Alert साभान्मतमा भनसङ्टन अिङ्झधभा ऩलाइन्छ बन ेङ्जिशषे ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा जरसतह सतकव ता आसऩास ऩङ्टग्न 
सक्ने ऩूिावन ङ्टभान बएभा ब-ूस्िरनको कायण हङ्टन ेफाॉध य सोको ङ्झफस्पोटनफाट हङ्टन ेफाढी, ङ्जहभतार ङ्जिष्पोटको 
जोङ्ञिभको अिस्थाभा आएभा बन े जङ्टनसङ्टकै सभमभा ङ्जिबागफाट SMS ऩूिवसूचना सेिा सॊचारन गङ्चयन्छ। 
ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राका ऩूिव ङ्झनधावयीत SMS Polygon को ङ्जिियण मस प्रकाय छन:् 

१. कोदायी देङ्ञि दोरारघाट सभभको बोटेकोशी नदी तङ्जटम ऺेत्र 

२. जरङ्जिये देङ्ञि सङ्टनकोशी सॊगभस्थर सभभको फरेपी नदी तङ्जटम ऺेत्र 

३. भेरभची फजाय देङ्ञि दोरारघाट सभभको इन्रािती नदी तङ्जटम ऺेत्र 

४. नाकोटे देङ्ञि भेरभची फजाय सभभको भेरभची नदी तङ्जटम ऺेत्र 

५. माङ्खग्री देिी भेरभची फजाय सभभको इन्रािती नदी तङ्जटम ऺेत्र 

६. फाह्रङ्झफसे आसऩासको ऺेत्र 

७. गङ्टभथाङ आसऩासको ऺेत्र 

हेरभफङ्ट, थाङ्खऩार य इन्रािती िेङ्झसनभा जङ्झित ऩूिवसूचना प्रणारी (Early Warning System) को अिङ्ञस्थङ्झत तथा 
सूचना सभप्रषेणभा कामवयत सहजकतावहरुको ङ्जिियण : Regional Integrated Multi-Hazard Early 

Warning System   

Station Name Latitude Longitude Elevation Weather 

Observer's 

Name 

Contact No. Assistant Weather 

Observer (name/no.) 

Sermathang 27.94456111 85.59513611 2574 Kancho 

Lama 

9860292033 Pema Tamang / 

9808165584 

Duwachaur 27.857188 85.566385 1481 Shyam 

Sunder 

9818683307 Rupa 

Shrestha(wife)/9803090724 
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Shrestha 

Baunepati 27.79248889 85.57264583 774 Bijesh 

Shrestha 

9818387315 / 

9843721948 

Mangal Man Shrestha 

(father) 9843660371 

Tarke 

Ghyang 

27.999318 85.5544444 2596 Ramila Devi 

Giri 

9869414393 Toya Gautam (husband) 

9841005123 

Dhap 

(Tarnamlang) 

27.901426 85.63250083 1347 Harihar 

Shrestha 

9843528910 / 

9741505946 

 

Dhap 

(Thangpal) 

27.91245194 85.633379 1284 Moti Krishna 

Nagarkoti 

9843530217/ 

9808778756 
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ऩङ्चयच्छेद ४. ङ्जिषमगत ऺेत्र य अगङ्टिा तथा सदस्मको ङ्जिियण  
 

४.१ ङ्जिषमगत ऺते्र (Cluster) को ऩङ्चयचम : 
 

ङ्जिऩद्बाट प्रबाङ्जित तथा ऩीङ्झितराई आधायबतू भानिीम सेिा उऩरब्ध गयाउने सन्दबवभा ङ्जिशेषऻता तथा 
कामवऺ ेत्रका आधायभा ङ्ञजभभेिायीको फाॉिपािनै ङ्जिषमगत ऺेत्रको रूऩ हो । उिाय तथा याहत, सूचना 
व्मिस्थाऩन, िाद्याङ्ङ, आिास, िानेऩानी, स्च्िछता, सयसपाइ तथा स्िास््म प्रिद्र्धन, सङ्टयऺा जस्ता ङ्जिषमभा 
ङ्जिशेषऻता हाङ्झसर गयेको सभूहरे आ–आपनो ऺेत्रका ङ्ञजभभेिायी ङ्झरॉदा भानिीम सहमोगका कामव सॊचारन 
व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी फन्दछ । अत् ऺेत्रगत  अिधायणाराई ङ्जिऩद्बाट प्रबाङ्जित ब्मङ्ञक्त तथा सभङ्टदामराइव 
उऩरब्ध गयाइने भानिीम सहमोग ङ्जिशषेऻता प्राद्ऱ ङ्झनकाम तथा सॊस्थाको नेततृ्िभा उऩरब्ध गयाउने गयी 
गङ्चयएको कामव ङ्जिबाजन’ बनेय ऩङ्झन फङ्टझन सङ्जकन्छ । ऺेत्रगत अिधायणाका प्रभङ्टि ङ्जिशेषता ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका 
छन् 

क. ङ्जिऩद्को सभमभा प्रबाङ्जित सभङ्टदाम सभभ आपनो उऩङ्ञस्थङ्झत कामभ यायदछ । 

ि. प्रङ्झतकामव (िोज तथा उिाय य याहत व्मिस्थाऩन) प्रङ्जक्रमाभा ङ्जिशेषऻताको उऩमोग हङ्टन्छ । 

ग. भानिीम सहमोगराई प्रबािकायी, ङ्ञजभभेिायी य उियदामी फनाउने कामवराई सङ्टङ्झनङ्ञित गछव । 

घ. भानिीम सहमोगका ऺेत्रको ऩङ्जहचान गयी त्मस अनङ्टरूऩ सहमोगको िाका तमाय गछव । 

ङ. प्रङ्झतकामवभा देङ्ञिएका कभी–कभजोयीभा सङ्टधाय गयी कामवमोजनाको सभीऺा गदै आिश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्ञजभभेिायी ङ्झनधावयण तथा ऩङ्चयभाजवन गछव । 

च. ङ्जिषेश सॊकटासङ्ङ सभूहहरु अऩाङ्खता बएका ब्मङ्ञक्तहरु, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, एकर भङ्जहरा, जेष्ठ नागङ्चयक, 

सङ्टत्केयी तथा गबविती भङ्जहरा आङ्छदराई ङ्झफषेश प्राथङ्झभकताभा यािी प्रङ्झतकामवका गङ्झतङ्झफङ्झधहरुराई अगािी 
फढाईनेछ ।  

छ. सफै स्थानीम तहभा नेततृ्ि गनद ईकाइ हङ्टने बएकोरे िास्तङ्जिक प्रबाङ्जितको रेिाजोिा हङ्टन,े सभमभा नै 
प्रङ्झतकामवका गङ्झतङ्झफङ्झधहरुराई कामावन्िमनभा ल्माई भानिीम सेिा कामवभा ङ्झछटो य सहज हङ्टनेछ । 

४.२ ङ्जिषमगत ऺते्रको उद्दशे्म 

ङ्जिषमगत ऺेत्रका प्रभङ्टि उद्देश्म ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका छन । 

क. ऺेत्रगत रूऩभा भानिीम सहमोगराई प्रबािकायी फनाउनङ्ट, 
ि. आऩतकारीन ऩूिवतमायीराई च ङ्टस्तय कामावन्िमन मोग्म फनाउनङ्ट, 
ग. ऺेत्रगत सभस्माको रेिाजोिा य सभाधानका उऩामको राङ्झग ङ्जिशषेऻ ऩङ्चयचारन गनङ्टव , 

घ. सभन्िम य सभझदायी अङ्झबिङृ्जि गनङ्टव, 
ङ. ऺेत्रगत ऻान, सीऩ, प्रङ्जिङ्झधका प्रबािकायी कामावन्िमन गनङ्टव । 
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४.३ ङ्जिषमगत ऺते्रको नेततृ्ि गनद ङ्झनकाम य सदस्महरू 

मस मोजनाभा ङ्झनभनानङ्टसाय ७ िटा ङ्जिषमगत ऺेत्र ङ्झनधावयण गङ्चयएको छ । ङ्जिषमगत ऺेत्रको नेततृ्ि गनद 
ङ्झनकामरे अन्म  सदस्मसॉग सभन्िम गयी काभ गनदछन । 

 

क्र.सॊ. कामव ऺते्र (Cluster) प्रभङ्टि  ङ्ञजभभेिाय ङ्झनकाम (Cluster Leading Agency) 

१ सभन्िम, िोजी तथा उिाय ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम 

२ 
िाद्य तथा कृङ्जष 

स्थानीम तहभा यहेको कृङ्जष ङ्जिकास इकाई, प्रधानभन्त्री कृङ्जष 
आधङ्टङ्झनकयण ऩङ्चयमोजना 

३ आऩत्कारीन आश्रम 

गैयिाद्य साभग्री 
सहयी ङ्जिकास तथा  बिन ङ्झनभावण ङ्झिङ्झबजन कामावरम, स्थाङ्झनम  तह,  

नेऩार येिक्रस सोसाइटी 

४ िानेऩानी स्िास््म सयसपाइ  िानेऩानी तथा सयसपाई  ङ्झिङ्झबजन कामावरम 

५ आऩत्कारीन स्िास््म ऩोषण स्थानीम तहभा यहेको स्िास््म सेिा इकाई (शहयी स्िास््म केन्र) 

६ आऩत्कारीन ङ्ञशऺा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्िम इकाई 

७ आऩत्कारीन सॊयऺण 
स्थानीम तहभा यहेको भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका इकाई , ङ्ञजल्रा 
सभन्िम सङ्झभङ्झत 

 

४.३.१ सभन्िम, िोजी तथा उिाय (Coordination, Search and Rescue) 
क. ङ्झफषम ऺते्र : सभन्िम, िोज तथा उिाय 

ि. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम : ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक  

ग. सभन्िम : ङ्जिऩद्को कङ्ट नै ऩङ्झन घटना घट्नासाथ त्मसराई तत्कार व्मिस्थाऩन गयी साभान्म अिस्थाभा 
ल्माउनङ्ट ऩनद हङ्टन्छ । त्मसको राङ्झग सभफि ङ्झनकामहरू य व्मङ्ञक्तसॊग सभन्िम गयी सोकामवको प्रङ्झतकामव 
गनङ्टवऩनद हङ्टन्छ । िास गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य िोज तथा उिाय सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजकको हैङ्झसमतरे प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत रगामत अन्म 
सयोकायिारा सॉघ–सॊस्था य व्मङ्ञक्तहरूसॊग सभन्िम गयी ङ्जिऩद्को घटना बएको ङ्झभङ्झत, स्थान य घटनाको 
अिस्था सभफन्धभा जानकायी गयाई प्रकोऩ व्मिस्थाऩन सभफन्धभा आिश्मक ङ्झनणवमहरू ङ्झरनङ्ट ऩनद हङ्टन्छ ।  

घ. िोजी तथा उिाय : कङ्ट नै ऩङ्झन प्राकृङ्झतक िा कृङ्झतभ प्रकोऩको अिस्थाभा गङ्चयनङ्टऩनद ऩङ्जहरो कामव िोजी हो । 
फाढी, आगरागी बकूभऩ जस्ता प्राकृङ्झतक य भानि सङृ्ञजत प्रकोऩरे भानि जीिनराई साभान्म अिस्थाफाट 
असाभान्म अिस्थाभा ऩङ्टमावई ङ्छदन्छ । मस्तो असाभान्म अिस्थाभा घटनास्थरभा तत्कार उिायकभीहरुद्राया 
उिाय साभाग्री सङ्जहत भानि, ऩशङ्ट, धन फचाउॉको रागी गनद कामव िोजी हो ।प्राकृङ्झतक प्रकोऩरे तहस नहस 
फनाएका भानि ङ्झसङ्ञजवत बौङ्झतक सॊयचना तथा िोरानारारे फगाएय सॊकटासङ्ङ अिस्थाभा यहेका व्मङ्ञक्त, धन 
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सभऩती, ऩशङ्ट चौऩामाराई िोजी गयी सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गनङ्टव नै उिाय हो । मस्तो कामव गदाव 
सधै फिृ, फिृा, गबविती–सङ्टत्केयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, पयक ऺभता बएका, घाईते ङ्झफयाभीराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदई उिाय गङ्चयन्छ । उिाय कामवको साथसाथै प्राथङ्झभक उऩचाय, उङ्झनहरुको सङ्टयऺा य िाने व्मिस्था ऩङ्झन 
सॊगसॊगै गङ्चयन्छ । मो कामव ऩीङ्झितहरूको ऩङ्टनस्थावऩना नबएसभभ चङ्झरयहन्छ ।  

ङ. ऺङ्झतको अनङ्टभाङ्झनत अफस्था :  

 सािवजङ्झनक ऩूिावधायहरू (बिन, सिक, ऩङ्टर, ङ्झफद्यङ्टत, आऩूङ्झतव, सञ्चाय) आङ्ञशॊक नि,  

 आिास तथा व्मङ्ञक्तगत सभऩङ्ञि अस्थामी रूऩभा ऺङ्झत, फार–िाङ्झरका, भङ्जहरा, िृि–िृिा तथा पयक 
ऺभता (अऩाङ्ग) बएका भाङ्झनसहरू भङ्टयम रूऩभा प्रबाङ्जित हङ्टने,  

 ङ्जिद्या रमभा कऺा कोला, प्रहयी चौकी य स्िास््म केन्र जस्ता उऩरब्ध सािवजङ्झनक सॊस्थाहरूभाथी चाऩ 
ऩनद,  

 साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थागत लाउॉहरूभा अस्थामी आिासभा फसेको सभमभा साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म सभफन्धी 
प्रचरनहरूभा च ङ्टनौती,  

 आिास सभफन्धी सहमोग आिश्मक हङ्टने गयी ङ्जिस्थाङ्जऩत ऩङ्चयिायको सङ्खयमा फढ्नसक्ने छ ।  

 

च. ङ्जिषमगत उद्दशे्म् 
 ङ्जिऩद् ऩूिव नै प्रबाङ्जित हङ्टन सक्ने सभङ्टदाम य भातहतका सङ्टयऺा ङ्झनकाम,  इराका प्रहयी चौकी, येिक्रसका 

स्थाङ्झनम स्तयहरुभा िोज तथा उिायका आिश्मक साभाग्रीको प्रिन्ध ङ्झभराउन,े  

 ङ्झफऩद्को कायणरे जीिन जोङ्ञिभभा ऩयेका व्मङ्ञक्तहरूको क्रभश प्राथाङ्झभकतानङ्टसाय उिाय गनद ।  

 सॊकटासङ्ङ यहेका ऩीङ्झितहरूको उिायको क्रभभा प्रबािकायी सभन्िम य सॊमोजनको कामवभा सङ्जक्रम यहन े
।  

 ङ्जिऩद्को फेरा हयाईयहेका नागङ्चयकहरूको ङ्झफियण तमायी गदै िोजी कामव गनद ।  

 जीिन यऺा, हयाएका भाङ्झनस, ऩशङ्टधनको िोजी तथा भतृ अिस्थाभा यहेकाको उङ्ञचत येकिव सङ्जहत 
व्मिस्थाऩन गनद । 

 ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञक्तहरूको अस्थामी स्थानान्तयण तथा सङ्टयऺा प्रदान गनद ।  

 घाईते ङ्झफयाभीहरूको प्राथङ्झभक उऩचाय प्राथङ्झभकताका आधायभा गनद ।  

 ङ्जिऩद्मा ऩयेकाराई सभमभै आधायबतू आिश्मकताका याहत साभग्री ङ्जितयण गनद ।  

 सभऩूणव सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामरे उिाय साभाग्री भभवत गयी तमायी अिस्थाभा याख्न े।  

 नेऩार येिक्रस सोसाइटी य सभफन्धीत सयोकायिारासॉग सभन्िम गयेय िाङ्जषवक रुऩभा कृङ्झत्रभ घटना अभ्मास 
गनद   

छ. भानिीम सहमोगका भाऩदण्ि :  

 ङ्ञड्िऩद् बए रगिै उऩयण सङ्जहत िोजी तथा उिाय (Search and Rescue) टोरी िटाउने ।  

 सभन्िम फैलक य प्रङ्झतिेदनका फायेभा जानकायी गयाउन े।  

 सङ्टङ्जिधाफाट एकदभै िङ्ञञ्चत सभूह÷सॊकटासङ्ङ अिस्थाभा यहेका व्मङ्ञक्त रगामत सफैराई गङ्चयएको उिाय 
य ङ्जितयण गङ्चयएका सहमोग सभफन्धी गङ्झतङ्जिङ्झधको अनङ्टगभन ।  

 अिस्था हेयी (आिश्मकताभा आधाङ्चयत यहेय) IRA, MIRA टीभ िटाउने ।  
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 ऩङ्जहरो हद्ऱाभा ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका फायेभा ङ्छदनङ्छदनै प्रङ्झतिेदन ऩेस गनद य त्मसऩङ्झछ हयेक दङ्टई हद्ऱाऩङ्झछ ।  

 ङ्ञशङ्जिय सभन्िम तथा व्मिस्थाऩनको अनङ्टगभन गनद तथा प्रङ्झतिेदन गनद (पायाभ सङ्जहतको) सॊमन्त्र  

 ऩङ्जहरो हद्ऱाभा हयेक ङ्छदन य प्रकोऩ बएको २४ घण्टाङ्झबत्र सभाचाय सॊचाय भाध्मभभा ऩलाउने ।  

 ङ्झनमन्त्रण तथा भानिीम सहमोगसभफन्धी भाऩदण्ि कामभ गनद साॊस्कृङ्झतक, साभाङ्ञजक तथा आङ्झथवक 
रूऩभा स्िीकाय गनव सङ्जकने साभग्री  दाता/सहमोग उऩरब्ध गयाउने (ङ्झनकामफाट प्रत्मऺ ङ्जितयण होइन) 
।  

 ऺेत्रीम ङ्जिऩद् उिाय सङ्झभङ्झतराई सङ्जक्रम ऩानद (अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य प्रङ्झतिेदन) । 

आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको ऩूिवतमायी गङ्झतङ्जिङ्झध : आऩत्काङ्झरन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतबन्दा ऩङ्जहरे 

ऩङ्टिव–तमायी सभफन्धी गङ्झतङ्जिङ्झध ङ्ञजभभेिाय तथा सभन्िम 
गनद ङ्झनकाम 

सभम अिङ्झध 

व्मिस्थाऩन तथा सभन्िम सभफन्धी व्मिस्था : 
ङ्ञजल्राका ऺते्रगत साझेदायहरूका ङ्झफचभा सभबाङ्जित 
ङ्जिऩद्बाट फच्नका राङ्झग गनव सङ्जकन ेसभझौताभा 
सभझदायी गनद । 

क. सभन्िम फैलक (आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतबन्दा 
ऩङ्जहरे)  आऩत्कार अिङ्झधभा ङ्ञजल्रा प्रशासनरे 
आऩत्कारऩङ्झछ 

ि. ऩूिवतमायी  

तथा सहमोग सभफन्धी गङ्झतङ्जिङ्झधका राङ्झग सभऩकव  
व्मङ्ञक्तको नाभ तथा सभऩकव  लेगानासङ्जहत ङ्जिङ्झबत्र 
ङ्झनकामहरूको बङू्झभका तथा ङ्ञजभभेिायी ऩङ्चयबाङ्जषत गनद 
। 

ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.को 
सभन्िमभा क्रिय तथा 
सदस्महरुरे 

 

क. ङ्ञजल्रा प्रशासन, 

ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.र 

 

ि. ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. 

 

आगरागी बए पाल्गङ्टनभा, फाढी बए 
जेल य ब ङ्टकभऩ बए जङ्जहरे ऩङ्झन  

क. ङ्जिऩद् अङ्ञघ, ङ्जिऩद्को फेरा, 
ङ्जिऩद्ऩङ्झछ 

ि.भाघ भङ्जहनाभा ङ्ञजभभेिायी फाॉिपाॉट 
गनद 

ङ्झसङ्जकएका ऩाल :  

 प्रत्मेक स्थानीम तहरे ङ्जिऩद्मा सहमोग गनवसक्न े
सहमोगी ङ्झनकामको ऩङ्जहचान ङ्जिऩद्  अङ्ञघ नै 
गनङ्टवऩनद काभभा दोहोयोऩन आउन नङ्छदन नऩेार 
यसयकायरे ल्माएको ङ्जिऩद्  रेिाजोिा 
भागवदशवन २०७२ को आधायभा त्माॊक 
सॊकरन गनङ्टवऩनद । 

 याहत सहमोग ङ्जितयण गदाव एकद्राय प्रणारी 
भापव त ङ्जितयण गनङ्टव उऩमङ्टक्त हङ्टन ेय सफै 
सूचनाहरु ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन कामवसॊचारन 
केन्रराई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनद  

 कृङ्झतभ घटना अभ्मास गनद  

 िषाव भाऩन केन्रको स्थाऩना तथा Sensor 

based flood and landslide early warning 

system स्थाऩना गनङ्टवऩनद लाउॉहरुको ऩङ्जहचान 
गयी जिानका राङ्झग सभफन्धीत ङ्झनकामसॉग 
सभन्िम गनङ्टवऩनद । 

 ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. 
 
 
 
 

स्थानीम तह   

 
 
 
 

ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. 
ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.नेयेसो 

सभीऺा फैलक अिधीभाचैत 
भसान्तसभभ 

 

जेल भसान्तसभभ 

 

असाय 

 

जेल 

 ङ्जिऩद् भा प्रमोग हङ्टन ेऔजाय तथा िाद्य  ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स. फैशाि भसान्तसभभ 
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साभाग्रीको अध्मािङ्झधक गनद  

 िोज तथा उद्घायका राङ्झग टोरीको नाभािरी 
तमाय गनद ।  

 सफै स्थानीम तहभा कङ्ट न ङ्झफऩद् कहा कहाॉ जान 
सक्छ ? 

 आधाययेिा सभफन्धी जानकायी, त्माङ्क सङ्करन 
गनद य त्मसराई अद्यािङ्झधक ऩानद । 

 जानकायी सङ्करन सभफन्धी औजाय प्रमोग गनद 
फायेभा प्रङ्ञशऺण उऩरब्ध गयाउन े

 सङ्करन गङ्चयएको जानकायीको ङ्जिश्लषेणका राङ्झग 
सभऩकव  व्मङ्ञक्त तोक्न े

 

सफै स्थानीम तह 

ङ्जिऩद् ऩनवसक्न ेस्थानीम तहसॉग सभफङ्ञन्धत ऺते्रगत 
जानकायी 

 ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.  चैत्रसभभ 

 उिाय साभग्री ऩङ्जहरे नै बण्िायण गयी याख्न े 

 सभबाङ्जित आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा प्रबाङ्जित 
हङ्टनसक्न ेव्मङ्ञक्तहरूको सङ्खयमाका आधायभा 
आिश्मक साभग्रीको न्मङ्टनतभ भौज्दात 

 ङ्जिङ्झबत्र ङ्झनकामहरूसॉग उऩरब्ध भौज्दात सॊकरन 
गनद 

 अऩङ्टग साभग्रीको ऩङ्जहचान गनद 

 

 ङ्ञज.ङ्जि.व्म.स.,  
 

स्थानीम तह, 

नेऩार येिक्रस 

जेल भसान्तसभभ 

 

आषाढको ऩङ्जहरो हद्ऱा 

 

नोट  : प्रबािकायी िोज तथा उिायका राङ्झग ऩूिव तमायीभा ङ्झनभन कङ्ट याभा ङ्झफशेष ध्मान ऩङ्ट¥माउनङ्ट ऩछव । सूचना 
प्रणारी अन्तगवत स्थाऩना बएको सॊचायको च्मानर भापव त प्रबािकायी सभन्िम गनद । सभमभै सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरुराई प्रकोऩको अिङ्ञस्थङ्झतको फायेभा जानकायी ङ्छदइ िोज तथा उिाय कामवभा तमायी गनद ।प्राद्ऱ 
सूचनाका आधायभा सभफङ्ञन्धत ऺेत्रभा यहेका िोज तथा उिाय साभग्रीहरु प्रमोगभा ल्माउने । ङ्झफऩद् ऩनङ्टव 
अगािै फषाव य नदीको अिस्थाराई ध्मानभा यािी िोज तथा उिाय कामवभा तमायी गनद । ङ्ञजल्राभा ऩूिव सूचना 
प्रणारीको ङ्झफस्ताय य सॊस्थागत गनवका राङ्झग ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, स्थानीमतहहरु, 

सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु, सॊचाय भाध्मभहरु ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन कामवसञ्चारन केन्र, ऩत्रकाय भहासॊघ एिॊ ङ्जिङ्झबङ्ङ 
सयकायी, गैयसयकायी ङ्झनकामहरुको अहभ बङू्झभका यहन्छ । ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरुको सभन्िमभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत िोज उिायका जनशङ्ञक्तहरुको ऩङ्जहचान गनद । ङ्ञजल्रा आऩत्कारीन 
कामवसञ्चारन केन्रसॊगको ङ्झनमङ्झभत सभन्िम य सभऩकव , भङ्टयम सञ्चायका लाउॉहरु य सभऩकव  लेगानाहरुको ऩङ्जहचान 
गनद । नदी य फषावको स्तय अिरोकनका राङ्झग अिरोकन ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान य आिश्मकता अनङ्टसाय फषाव य 
नदी अिरोकन केन्रहरुको स्थाऩना गनद । ऩूिव सूचना प्रणारी स्थाऩनाका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ आिश्मक स्थानहरुभा 
सञ्चाय एिभ ्अन्म साभग्रीहरुको ब्मिस्था गनद । 
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क्र.स. ङ्झनकाम तथा सॊस्था नाभ ऩद सभऩकव  नॊ. 
१ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम िेदङ्झनङ्झध िनार प्र.ङ्ञज.अ. 9851277777 

011-620106 
२ ङ्ञजल्रा आऩत् काङ्झरन कामवसञ्चारन केन्र 

(DEOC) 
ङ्झनयाजन शे्रष्ठ स.प्र.ङ्ञज.अ. 9851243084 

३ ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत फारकृष्ण शे्रष्ठ प्रभङ्टि ९८५१०८७४९० 
४ ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत ऩदभनाथ नेऩार उऩप्रभङ्टि ९८५१२०६२६४ 
५ श्री गोयि फक्स गण (नेऩारी सेना)  प्रभङ्टि सेनानी ०११–६२००९७ 

०११–६२००९४ 
६ ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम  प्रहयी उऩङ्चयऺक ०११—६२०१०४ 

९८५१२५५५५५ 
7 सशस्त्र प्रहयी फर  स.प्र.उ. ९८५१२७२११२ 
8 नेऩार येिक्रस सोसाइटी याजेन्दभान ताल्चाबॉिेर सबाऩङ्झत ०११—६२०११३४ 

९८४१३००६६३ 
9 नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ जीिन शे्रष्ठ अध्मऺ ९८५१०५८७६७ 
10 उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघ  सबाऩङ्झत   
11 नेऩार टेङ्झरकभ तेज कृष्ण थेगङ्ट प्रभङ्टि ०११–६२००११ 

९८५११६६०५५ 
12 ङ्ञजल्राङ्ञस्थत स्थाङ्झनम ङ्झनकामहरु  प्रभङ्टि, उऩप्रभङ्टि

  
 

 

४.३.२ िाद्य तथा कृङ्जष कामवक्रभ (Food and Agriculture Program) 

क. ङ्जिषम ऺते्र : िाद्य तथा कृङ्जष 

ि. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम (Cluster Lead) : स्थानीम तहभा बएका कृङ्जष ङ्जिकास ईकाइहरु  

ग. ङ्जिऩद् सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत : ङ्जिऩद्को सभबाङ्जित भानिीम असय 

 प्रबाङ्जित ऩङ्चयिायको िाद्य आऩूङ्झतवभा कभी, िाद्याङ्ङप्रङ्झतको घट्दो ऩहङ्टॉच, ङ्जिस्थाऩन तथा ङ्जिद्यारमभा 
िङ्टिाउने कामवक्रभजस्ता अन्म िाद्याङ्ङसभफन्धी कामवक्रभभा अियोध बएको कायणरे गदाव अस्थामी 
रूऩभा गभबीय बएको तीव्र िाद्य असङ्टयऺा हङ्टने ।  

 कृङ्जष फाङ्झरभा ब्माऩक ऺङ्झत, जीङ्जिकोऩाजवनभा ऺङ्झत, फाङ्झरनारीको नोक्सान, ऩशङ्टधनको ऺङ्झत, साभना गनद 
यणनीङ्झतभा फाधाका कायणहरूरे गदाव भध्मभ अिङ्झधको िाद्य असङ्टयऺा  । 

घ. सभङ्जिगत उद्दशे्म : प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग सभमभा नै िाद्याङ्ङको उऩरब्धता तथा िाद्याङ्ङभा ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञित गयाएय जीिन फचाउने एिॊ जीिनराई ङ्झनयन्तयता प्रदान गनद ।  

ङ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म : 

 जीिनयऺासभफन्धी यणनीङ्झतहरूका राङ्झग आिश्मकताको ऩूङ्झतव गनवका ङ्झनङ्झभि तमायी िाना उऩरब्ध 
गयाउने य दीघवकारीन रुऩभा ऩाङ्चयिाङ्चयक अङ्ञस्तत्ि, जीङ्जिकोऩाजवनको सङ्टयऺा तथा दीघवकारीन 
यणनीङ्झतहरूको परस्िरूऩ भानि भमावदा, सकायात्भक प्रबाि ङ्झनभावण गनद  । 
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 ऩाङ्चयिाङ्चयक स्रोतहहरूराई ऩङ्टनरावब तथा दीघवकारीन ङ्जिकासभा रगानी गनव ङ्छदनका राङ्झग सऺभ ऩानव 
भाङ्झनसहरूराई अल्ऩकारीन रूऩभा अभदानीको स्थानान्तयण अथिा प्रङ्झतस्थाऩन गने अिसय प्रदान गनद 
।  

च. भानिीम सहमोगको भाऩदण्ि : (स्पेमय भाऩदण्ि)  

प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्तहरूको ऩहङ्टॉच ङ्झनभन िस्तङ्टभा हङ्टनछे : 

 प्रङ्झतव्मङ्ञक्त प्रङ्झतङ्छदन न्मङ्टनतभ २३५० क्मारोयी प्राद्ऱ हङ्टने गयी साभान्म िाद्याङ्ङको यासन । 

 प्रबाङ्जित भाङ्झनसहरूका राङ्झग हार ङ्जिद्यभान तथा उऩरब्ध बएका य ऩहङ्टॉचमोग्म िाद्य ऩदाथवभा 
ऩङ्चयऩूयकको रूऩभा एक अथिा दङ्टई िाद्य ऩदाथवहरु ऩङ्टयक यासनको रूऩभा उऩरब्ध गयाउने ।  

 ङ्झनङ्ञित सभूहका व्मङ्ञक्तहरूका (जस्तै साना केटाकेटी, एचआ्ईबी बएका व्मङ्ञक्त, कङ्ट ऩोङ्जषत व्मङ्ञक्तहरू 
आङ्छद) आिश्मकताराई ऩूया गनवका राङ्झग साभान्म यासनका अङ्झतङ्चयक्त ऩङ्चयऩूयक िाद्यङ्ङको व्मिस्था । 

भाऩदण्ि फभोङ्ञजभको ङ्जकट –   ङ्झसपाङ्चयस 

चाभर : प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ४१० ग्राभ, दार :  प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ६० ग्राभ   

िनस्ऩङ्झत तेर :  प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ३० ङ्झभ.ङ्झर., नङ्टन :  प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ५ ग्राभ  

 

स्थानीमतहरे प्रबाङ्जित ऺेत्र य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतफभोङ्ञजभ िाद्याङ्ङ ङ्जितयणको आकाय ङ्झनधावङ्चयत गङ्चयनङ्टऩदवछ तय ऩङ्झन 
सङ्टरुभा घयामसीस्तयभा गङ्चयने ङ्जितयण य अङ्ञन्तभ रेिाजोिाफाट प्राद्ऱ त्माङ्कको आधायभा व्मङ्ञक्तका आधायभा 
ङ्जितयण गङ्चयनङ्टऩदवछ । 

क्र.स. ङ्झनकाम तथा सॊस्था नाभ ऩद सभऩकव  नॊ. 
१ प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकयण 

ऩङ्चयमोजना 
  ०११—६२०१२५ 

२ ङ्ञजल्राका सफै स्थाङ्झनम ङ्झनकामहरु  प्रभङ्टि   
३ गैसस भहासॊघ  अध्मऺ   
४ उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघ  सबाऩङ्झत   
५ नेऩार येिक्रस सोसाइटी याजेन्दभान 

ताल्चाबिेर 

सबाऩङ्झत  ०११—६२०११३४ 
९८४१३००६६३ 

 

४.३.३ आिास तथा गैय िाद्य साभग्री (Shelter and Non-Food Item) 
क. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम : शहयी ङ्झफकास तथा बफन ङ्झिङ्झबजन कामावरम य नेऩार येिक्रस सोसाइटी 
ि. ङ्जिऩद् सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत : ङ्जिऩद्को सभबाङ्जित भानिीम असय 

 ङ्झफऩद्का फेरा आङ्ञश्रत तथा फसोफास ऺेत्रभा ऺङ्झत ऩङ्टग्न गई भानिीम जीिनभा किऩूणव यहेको हङ्टन्छ ।  

 फाॉच्नकै राङ्झग आिश्मक ऩनद न्मङ्टनतभ आश्रम तथा फसोफास स्थरको अबाि हङ्टन गई प्रबाङ्जित 
ऩङ्चयिायहरुरे ज्मादै कङ्छलनाई बोग्नङ्ट ऩङ्चययहेको हङ्टन्छ ।  
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ग. सभङ्जिगत उद्दशे्म : 
 सङ्टयङ्ञऺत तथा आयाभदामी फस्ने लाउॉको प्राङ्झद्ऱका राङ्झग बौङ्झतक एिॊ प्राथङ्झभक साभाङ्ञजक 

आिश्मकताहरूभा व्मङ्ञक्त तथा ऩयीिायहरूको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गयी मथासभबि मस प्रङ्जक्रमाभा फढीबन्दा 
फढी आत्भ–ङ्झनबवयता तथा आपै  व्मिस्थाऩनराई सभािेश गनद । 

 ङ्जिऩद् को कायणरे घयिायङ्जिहीन फनेका भाङ्झनसहहरूका ङ्झनङ्झभि स्थामी सभाधानको िोजीका राङ्झग प्रमत्न 
गनङ्टवका साथै ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञक्तहरूराई भानि अङ्झधकायको उऩबोग गनव सऺभ ऩानवका ङ्झनङ्झभि 
जीिनस्तयभा सङ्टधाय ल्माउने ।   

 ङ्झफऩत ्प्रबाङ्जितहरुको ङ्ञजिन यऺाका राङ्झग मथाङ्ञशघ्र गैयिाद्य साभाग्रीहरु उऩरब्ध गयाउने । 

घ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म : 
 प्रङ्झतकूर भौसभका असयहरूफाट सॊयऺण प्रदान गनवका राङ्झग प्रबाङ्जित भाङ्झनसहरूसॉग छाना बएका 

ऩमावद्ऱ लाउॉ हङ्टने । 

 सॊयऺण प्रदान गनवका राङ्झग य ङ्झतनको भमावदा, सङ्टयऺा तथा कल्माण सङ्टङ्झनङ्ञित गनवका राङ्झग प्रबाङ्जित 
व्मङ्ञक्तहरूसॉग ऩमावद्ऱ कभफर एिॊ रङ्टगाको व्मिस्थाऩन हङ्टनेछ ।  

 घयामसी बाॉिा–कङ्टॉ िा तथा व्मङ्ञक्तगत स्िास््मका राङ्झग साफङ्टन एिॊ ङ्झतनको भमावदा तथा कल्माणका 
राङ्झग औजायहरूभा ऩङ्चयिायहरूको ऩहङ्टॉच ।  

ङ. भानिीम सहमोगसभफन्धी भाऩदण्ि (स्पेमय भाऩदण्ि) : 
 औसतभा एक व्मङ्ञक्तका राङ्झग ३.५–४.५ िगव ङ्झभटयको छानो बएको ऺेत्र, औसतभा ५ सदस्महरूको 

एक ऩङ्चयिायका राङ्झग कभतीभा ऩङ्झन ४ह५ ङ्झभटयको िोयीसङ्जहतको प्राङ्ञस्टक ङ्झसट य सहामता साभग्री 
। 

 कभफरभा भाङ्झनसहरूको ऩमावद्ऱ ऩहङ्टॉच ।  

 दङ्टई िषवसभभका केटाकेटीहरूका राङ्झग कभतीभा ऩङ्झन एक ऩूया सेट कऩिा ।  

 भङ्जहरा, केटी, ऩङ्टरूष तथा केटाहरूको राङ्झग कभतीभा ऩङ्झन एक ऩूया सेट कऩिा छ । मसका अङ्झतङ्चयक्त, 

भङ्जहरा तथा केटीहरूका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत सयसपाइसभफन्धी साभग्रीको आऩूङ्झतव बएको ।  

 भाङ्झनसहरूसॉग उऩमङ्टक्त घयामसी साभग्री छ् एक सेट बाॉिा । 

 ङ्ञशङ्जिय फन्द गनद य िङ्जहगवभन यणनीङ्झत । 

 ङ्ञशङ्जिय ििा गनवका राङ्झग अङ्झग्रभ रूऩभा जङ्झभनको ऩङ्जहचान गनङ्टवऩदवछ, जङ्टन जङ्झभन सङ्टयङ्ञऺत तथा 
क्एज्भ्च्भ ्को भाऩदण्िअनङ्टसाय हङ्टन ङ्टऩछव । 

 ङ्जिद्यारम तथा सािवजङ्झनक स्थरहरूसॉग अङ्झग्रभ रूऩभा नै सभझदायी ऩत्र (MOU) भा दस्तित बएको 
हङ्टन ङ्टऩदवछ   

 ङ्ञशङ्जियका राङ्झग मोजना तजङ्टवभा गदाव नै साॉस्कृङ्झतक तथा साभाङ्ञजक भूल्महरू एिॊ  ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई 
ध्मानभा याङ्ञिनङ्टऩदवछ । 

 ङ्ञशङ्जिय ििा गनवका राङ्झग ङ्जिगतभा प्रमोग गङ्चयएका लाउॉहरूको येकिव ।  

 नागङ्चयक सभाज, सयकायी ङ्झनकाम तथा सान्दङ्झबवक सभूहसॉगको ऩयाभशवभा ङ्ञशङ्जियको स्थाऩना । 
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४.३.४ िानऩेानी,  स्िच्छता य सयसपाइ (Water, Sanitation and Hygiene) 
क. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम : िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झिङ्झबजन कामावरम 

ि. ङ्जिऩद्सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत :  ङ्झफऩद्का सभबाङ्जित भानिीम असय 

 बकूभऩ, फाढी, ऩङ्जहयो तथा आगरागी य भानङ्जिम ङ्जक्रमाकराऩका कायणफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रहरूभा सङ्टयङ्ञऺत 
िानेऩानीको भङ्टहान अिरुि, स्िच्छ िानेऩानीको अबािका कायण तथा सयसपाई य स्िच्छता अबािका 
कायण िानेऩानीभा ङ्झभसािट बई दङ्टङ्जषत हङ्टनछेन ् । 

 ङ्छदशा तथा ङ्जऩसाफ जन्म पोहयका कायण य लोत तथा तयर पोहय ब्मिस्थाऩनको अबािका कायण 
िाताियण प्रदङ्टङ्जषत सक्दछन ्। 

 सङ्टयङ्ञऺत ऩानीको अबाि तथा ढरफाट दङ्टङ्जषत िाताियणरे गदाव झािाऩिारा तथा हैजा पैरन ेजोङ्ञिभ 
फढ्नेछ  

 प्रबाङ्जितहरु सभऺ सङ्टयङ्ञऺत िानेऩानी तथा सयसपाईका सङ्टङ्जिधाहरूको ऩहङ्टॉच नहङ्टने ।  

ग. सभङ्जिगत उद्दशे्म : िानेऩानी तथा सय–सपाइसॉग सभफङ्ञन्धत योगहरू पैरन नङ्छदने य ङ्झतनको न्मूङ्झनकयण 
तथा ङ्झनमन्त्रण गनद । 

घ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म : 
 ङ्जिस्थाङ्जऩत सभङ्टदामका राङ्झग, िास गयी स्थामी तथा अस्थामी आिास य ङ्ञशङ्जियभा फस्ने भाङ्झनसहरूका 

राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत िानेऩानी, स्िच्छता तथा सयसपाई ङ्ञशऺा तथा अस्थामी रूऩभा सयसपाइ एिॊ नङ्टहाउन े
सङ्टङ्जिधाहरूभा ऩहङ्टॉच उऩरब्ध छ बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरूराई आधायबतू स्िच्छता तथा सयसपाइ सभफन्धी साभग्री उऩरब्ध गयाइएको छ 
य िानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िास््मसॉग सभफङ्ञन्धत व्मिहाङ्चयक प्रचरनहरूका फायेभा उङ्ञचत रूऩभा 
जानकायी उऩरब्ध गयाइएको छ बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 सभऩूणव उऩकयण तथा सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाइएका छन ् य ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरू फस्ने ङ्ञशङ्जियहरूभा 
सपा कामभ गनव ङ्झतनको सशक्तीकयण गङ्चयएको छ बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

ङ. भानिीम सहमोगका न्मङ्टनतभ भाऩदण्ि : स्पेमय भाऩदण्ि 

 प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त न्मङ्टनतभ ५ ङ्झरटय ऩानी उऩरब्ध गयाउने य ऩङ्जहरो ४ हद्ऱाङ्झबत्र प्रङ्झतव्मङ्ञक्त प्रङ्झतङ्छदन 
उऩरब्ध गयाइने ऩानीको ऩङ्चयभाणराई १५ ङ्झरटय ऩङ्टर् माउने । 

 ङ्ञशङ्जियभा फस्ने ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरू तथा घय तथा व्मङ्ञक्तगत सभऩङ्ञि नि बएका व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग 
ऩानी सङ्करन गनवका राङ्झग फाल्टीन य ऩानी शङ्टि गनवका राङ्झग ३० ङ्छदनसभभ िानेऩानी शङ्टि गनद चक्की  
अथिा िाटय गािव  उऩरब्ध गयाउने । 

 ङ्ञशङ्जियभा फसोफास गनद ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरूका राङ्झग उऩमङ्टक्त सयसपाइ एिॊ भङ्जहराहरूका राङ्झग 
नङ्टहाउने सङ्टङ्जिधाका ङ्झनङ्झभि अस्थामी चऩी (हयेक २० व्मङ्ञक्तका राङ्झग एक चऩी य ऩङ्जहरो हद्ऱाङ्झबत्र 
हयेक १० व्मङ्ञक्तका राङ्झग एक चऩीका दयरे सोराई फढाउने गयी) को ङ्झनभावण गनद । 

 ङ्ञशङ्जियभा फसोफास गनद प्रबाङ्जित भाङ्झनसहरूराई ङ्ञजल्रा स्िास््म तथा िानेऩानी कामावरमका कभवचायी, 
साझेदाय गैय–सयकायी सङ्गलन, भङ्जहरा साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म स्िमॊसेिक एिॊ येिक्रसका 
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स्िमॊसेिकहरूसॉग ङ्झभरी स्िास््म तथा सयसपाई सभफन्धी साभाग्रीहरु ङ्जितयण गनद य स्िच्छता 
प्रिधवनसभफन्धी गङ्झतङ्जिङ्झधहरू (ऩानी शङ्टि ऩानद उङ्ञचत तङ्चयका य साफङ्टनद्राया हात धङ्टने) सञ्चरन गनद । 

 

४.३.५ स्िास््म य ऩोषण (Health and Nutrition) 
क. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम : ङ्ञजल्रा जनस्िास््म कामावरम÷स्थानीम तहका स्िास््म सेिा ईकाइहरु 

ि. ङ्जिऩद् सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत : प्रकोऩका सभबाङ्जित भानिीम असय (स्िास््म य ऩोषण) : 
 चोटऩटक, घाइतेहरू, झािाऩिरा, आउॉ य दादङ्टया एिॊ ऩिारा सभफन्धी योग, गभबीय श्वास –

प्रश्वाससभफन्धी सॊक्रभण, इन्सेटराइङ्जटस, जङ्ञन्िस, य  इन्टरङ्टएन्जा, आॉिा अथिा छाराका योग, आॉिा 
योगजस्ता सङ्खक्राभक योगहरूको सॊक्रभणभा िृङ्जि ।  

 ङ्झनमङ्झभत औषधी सेिनकतावहरुको औषधी छङ्टट्न े(ऺमयोग, कङ्ट ष्ठयोग, एच.आई.बी.आङ्छद)  । 

 स्िास््म ङ्ञक्रङ्झनकहरू निता अथिा ऩहङ्टॉचभा कङ्छलनाइ । 

 औषधी उऩचायका उऩकयण तथा औषधीको हाङ्झन–नोक्सानी । 

 प्रजनन ्स्िास््म तथा सङ्टयङ्ञऺत प्रसङ्टङ्झत सेिा प्रबाङ्जित । 

 ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजनको साधनको उऩरब्ध नहङ्टने । 

 निजात ङ्ञशशङ्ट तथा सङ्टत्केयी य गबवितीहरु स्िास््म जाॉचदेङ्ञि फङ्ञन्चत । 

 ङ्झनमङ्झभत सेिाहरु (गाॉउघय ङ्ञक्रङ्झनक य िोऩका कामवक्रभहरु) भा अिरुिता । 

 सञ्चाय सेिा अिरुि हङ्टॉदा त ङ्टरुन्त स्िास््मकभीको सभऩकव भा आउन कङ्छलनाइ । 

 सङ्टयङ्ञऺत यक्त सञ्चाय प्रणारीभा अियोध ।  

 तत्कारै स्िास््म सॊस्थासभभ ऩङ्टग्नभा अियोध (एभफङ्टरेन्स, स्टे्रचय, ऩैदर आङ्छद) । 

 िाद्य साभग्रीको अबािको कायणरे गदाव गभबीय कङ्ट ऩोषण, औरो, झािा–ऩिाराजस्ता योगहरूको 
जोङ्ञिभभा िृङ्जि, स्िास््म सेिाहरूभा घट्दो ऩहङ्टॉच, उऩचायात्भक तथा अङ्झतङ्चयक्त ऩोषण कामवक्रभभा 
अियोध । 

 ऩोषण ऩङ्टनस्र्थाऩन कामवभा अियोध । 

 ङ्जिऩद्को कायणरे भानङ्झसक स्िास््म सभफन्धी सभस्माभा फङृ्जि । 

ग. सभङ्जिगत उद्दशे्म : जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद्को अिस्था ऩये ताऩङ्झन भानि जीिन यऺा तथा स्िास््म सङ्टयऺा तथा  
िास गयी एकदभै जोङ्ञिभभा यहेका सभूहको स्िास््म एिॊ ऩोषणसभफन्धी आिश्मकताहरू ऩङ्चयऩूङ्झतवको 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

घ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म  (स्िास््म) :  

 झािाऩिारा, हैजा, तथा अन्म ऩानीजन्म योगहरूको ऩमावद्ऱ ङ्झनिमन्त्रण तथा उऩचाय ऺभता सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनवका ङ्झनङ्झभि ङ्ञजल्रा जनस्िास््म कामावरमराई सहमोग गनद । 

 र ङ्टत रेिाजोिा (Initial Rapid Assessment ) गयी स्िास््म तथा ऩोषण सेिाहरूको अिस्थाराई सङ्टदृढ 
ऩानद ।  

 योग पैरन गएको िण्िभा सहमोग तथा रेिाजोिाका राङ्झग ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनद । 
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 आधायबतू स्िास््म सेिाहरूभा ङ्झनयन्तय ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनव य स्िास््म ङ्ञशङ्जियको सञ्चारन गनव य अको 
ङ्झनकामभा ऩलाउने सॊमन्त्र  (Referral Mechanism)  को ङ्जिकास गनव ङ्ञजल्रा जनस्िास््म कामावरमराई 
सहमोग ऩङ्ट¥माउने  

 ऩमावद्ऱ आऩत्कारीन आऩूङ्झतव य भानि श्रोत रगामतका ङ्जिषमभा ङ्ञशघ्र ऺभता अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग ङ्ञजल्रा 
जनस्िास््म कामावरम, ङ्ञजल्रा अस्ऩतार तथा स्थाङ्झनम स्िास््म सॊस्थाराई सहमोग गनद ।  

 सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्ि तथा ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजनका सेिाहरु (सङ्टयङ्ञऺत प्रसङ्टङ्झत, गबाविस्था तथा सङ्टत्केयी अिस्थाको 
सेिा, आकङ्ञस्भक ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सेिा) प्रदान गनद ।  

 आऩत्कारीन अिस्थाभा प्रजनन ् स्िास््म सेिाराई प्रबािकायी फनाउन Minimum Initial Service 

Package (MIPS) को सञ्चारन गनव आिश्मक ऺभता अङ्झबफङृ्जि गनद ।  

 ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरूका राङ्झग ऩङ्टयक िाना िङ्टिाउने Supplementary Feeding Program (SFP)  भा 
ऩहङ्टॉचको भाध्मभफाट गबविती तथा दङ्टध िङ्टिाउने भङ्जहरा एिॊ ऩाॉच िषव भङ्टङ्झनका केटाकेटीहरूभा गङ्ञभबय 
कङ्ट ऩोषणको िृङ्जिराई योकथाभ गनव अस्ऩतार/ङ्ञजल्रा जनस्िास््म कामावरमराई सहमोग गनद ।  

 गभबीय कङ्ट ऩोषण Severe Acute Malnutrition (SAM) को उऩचाय तथा सेिाभा ङ्झनयन्तय ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनव सहमोग गनद । 

 ङ्झनयन्तय स्तनऩान सङ्टङ्झनङ्ञित गनव य अिाङ्ञछछत स्तनऩानका ङ्जिकल्ऩहरूको ङ्जितयणभा योक रगाउन 
ङ्ञजल्रा जनस्िास््म कामावरमराई भद्दत गनद । 

 ङ्झबटाङ्झभन ‘ए’  को ङ्जितयण, जङ्टका भानद औषधी तथा प्रबाङ्जित केटाकेटीहरूका राङ्झग िोऩसभफन्धी 
गङ्झतङ्जिङ्झधहरू सङ्टङ्झनङ्ञित गनवका ङ्झनङ्झभि ङ्ञजल्रा जन स्िास््म कामावरमराई सहमोग गनद ।  

 भानङ्झसक स्िास््म सभस्माराई सभाधान गनव भनोसाभाङ्ञजक ङ्जिभशव सेिा प्रदान गनद ।  

 

ङ. भानिीम सहमोग सभफन्धी न्मङ्टनतभ भाऩदण्ि : स्पेमय भाऩदण्ि 

 प्रायङ्ञभबक रेिाजोिा सञ्चारन गङ्चयएकै सभमभा स्िास््मसभफन्धी ङ्झनगयानी Health Surveillance शङ्टरु 
गङ्चयनेछ  

 सभङ्टदामको तहभा योग तथा चोट–ऩटकको उऩचाय ङ्जिद्यभान प्राथङ्झभक स्िास््म केन्रको प्रणारीको 
भाध्मभफाट, स्िास््म सॊस्थाहरूभा केही उऩचाय एिॊ थोयै सॊयमाभा गभबीय ङ्झफभायीहरूराई  ङ्झसपाङ्चयस 
गयी अन्म केन्रहरू Referral Centers भा ऩलाई आऩत्कारीन स्िास््म सेिा कामवक्रभको कामावन्िमन 
गङ्चयनेछ । 

 ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩलाइने अन्म केन्रहरू Referral Centers भा ऩङ्टग्नका ङ्झनङ्झभि ङ्जियाभीहरुका राङ्झग 
उऩमङ्टक्त मातामातको प्रिन्ध गङ्चयनेछ ।  

 आऩत्कारीन अिस्थाभा प्रजनन ् स्िास््म सेिाराई प्रबािकायी फनाउन Minimum Initial Service 

Package (MIPS) को सञ्चारन गनव आिश्मक ऺभता अङ्झबफङृ्जि गङ्चयनेछ । 

 

४.३.६ आऩतकारीन सभमभा ङ्ञशऺा` (Education in Emergency) 

क. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम् ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा ङ्जिकास सभन्िम ईकाइ  
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ि. ङ्जिऩद्  सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत : प्रकोऩका सभबाङ्जित भानिीम असय (ङ्ञशऺा) : 
 ङ्जिद्यारम बिनहरू य ङ्ञशऺण/ङ्झसकाइका साभग्रीहरूको बौङ्झतक तथा साभाग्रीगत ऺङ्झत । 

 ङ्ञशऺक/ङ्जिद्याथीहरू घाइते, भतृ्मङ्ट तथा हताहत । 

 ङ्झफद्याथीहरुको ङ्जिद्यारमसभभ ऩहङ्टॉच अियोध । 

 ङ्जिद्यारमभा ऺङ्झत हङ्टनारे ङ्ञशऺाभा अियोध । 

 आन्तङ्चयक रूऩभा ङ्जिस्थाङ्जऩतहरूका राङ्झग प्रबाङ्जित नबएका ङ्जिद्यारमहरू आिासको रूऩभा प्रमोग हङ्टन्छन ्
। आङ्झत्म प्रदान गनद ङ्जिद्यारम (Host School) को ऩढाइभा अियोध । 

 केटाकेटी तथा ङ्ञशऺकहरूभा ङ्जिऩद्को भनोिैऻाङ्झनक असयरे गङ्टणस्तयीम ङ्झसकाइ एिॊ ङ्झसक्ने प्रङ्जक्रमाभाङ्झथ  
प्रबाि ऩाछव । 

ग. सभङ्जिगत उद्दशे्म : 
 ङ्जिकास गनव,  सॊयऺण प्राद्ऱ गनव य साभान्म अिस्था एिॊ स्थाङ्जमत्िभा पकावउने कामवको  सहजीकयण 

गनवका ङ्झनङ्झभि ङ्जिद्यारम जाने उभेयका तथा प्रबाङ्जित सभऩूणव केटाकेटीहरूको गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाभा 
ङ्झनयन्तय तथा तत्कार ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 सङ्टयङ्ञऺत ङ्झसक्ने िाताियण उऩरब्ध गयाएय ङ्जिऩद्बाट ऩयेको भनोिैऻाङ्झनक असयको साभना गनद कामवभा 
केटाकेटीहरू य ङ्ञशऺकहरूराई भद्दत गनव मोगदान ऩङ्ट¥माउने ।  

घ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म : 
 ङ्जिऩद्बाट प्रबाङ्जित ङ्जिद्यारम जाने उभेयका केटाकेटी तथा ङ्ञशऺकहरूराई गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको 

ङ्झनयन्तयता सङ्टङ्झनङ्ञित गनवका राङ्झग य उनीहरूराई सङ्टयङ्ञऺत रूऩभा ङ्झसकाउने एिॊ ङ्झसक्ने िाताियण 
उऩरब्ध गयाउन नेऩार सयकाय तथा स्थानीम सयोकायिाराहरूराई सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 प्रबािकायी आऩत्कारीन ऩूिवतमायी तथा सहमोगराई सहजीकयण गनवका ङ्झनङ्झभि ऺेत्रगत सभङ्टहका 
सदस्महरू (Cluster Members) का फीचभा प्रबािकायी सभन्िम, अनङ्टगभन तथा सूचनाको आदान– 

प्रदान सङ्टङ्झनङ्ञित गनद  

 आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्जहरो सहमोग उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञक्तका रूऩभा सयोकायिाराहरूको 
ऺभता  फढाउन े। 

 र ङ्टत तथा चारङ्ट (Rapid and On-going) ङ्ञशऺाका राङ्झग रेिाजोिा सञ्चारन गङ्चयन्छ बङे्ङ कङ्ट या 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनद य आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा यहेका केटाकेटीहरूको ङ्ञशऺाका ङ्झनङ्झभि मङ्टङ्झनसेपका प्रभङ्टि 
प्रङ्झतििताहरू (UNICEF's Core Commitments to Children in Emergencies for Education) 
का न्मङ्टनतभ भाऩदण्िफाट ङ्झनदद ङ्ञशत बएय उऩमङ्टक्त सहमोग कामवक्रभ सञ्चारन गनद ।   

 आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सहमोग उऩरब्ध गयाउनका राङ्झग यणनीङ्झतक साझेदायी तथा अन्म 
साझेदाय/ऺेत्रहरू (Clusters) सॉग सभफन्धको स्थाऩना तथा त्मसराई सङ्टदृढ ऩानद । 

ङ. ङ्ञशऺाभा भानिीम सहमोगसभफन्धी न्मङ्टनतभ भाऩदण्ि :(स्पेमय भाऩदण्ि) 
 ङ्जिऩद् ऩयेको ऩङ्जहरो हद्ऱाङ्झबत्र ङ्ञशऺासभफन्धी सङ्टङ्जिधा य ङ्ञशऺाभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तहरूका फायेभा र ङ्टत 

रेिाजोिा (Rapid Assessment) सञ्चारन गनद । 
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 ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामावरम य स्थानीम ऺते्रगत सदस्महरू (Cluster Members) सॉगको सभन्िमभा तथा 
प्रबाङ्जित सभङ्टदामहरूसॉगको ऩयाऩशवभा प्रबाङ्जित÷आन्तङ्चयक रूऩभा ङ्जिस्थाङ्जऩत फार–फाङ्झरकाहरूको 
ङ्ञशऺाराई जायी याख्नका राङ्झग ङ्झतनका ङ्झनङ्झभि अस्थामी रूऩभा ङ्झसक्न ेलाउॉ ऩिा रगाउने । 

 सॊबि बएसभभ मथाशक्म चाॉिो अथावत ्ङ्झसिान्तत : ऩङ्जहरो दङ्टई हद्ऱाङ्झबत्र, न्मङ्टनतभ भाऩदण्िफभोङ्ञजभ ६ 
देङ्ञि ८ हद्ऱाङ्झबत्र न्मङ्टनतभ ऩङ्टिावधायसङ्जहत ङ्जिद्यारम जान ेफार–फाङ्झरकाहरूका ङ्झनङ्झभि अस्थामी रूऩभा 
ङ्झसक्ने लाउॉ तथा स–साना फार–फाङ्झरकाहरूका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत लाउॉ ििा गनद । 

 ङ्जिद्यारमहरू ऩङ्टन् िङ्टरा गयाएय य ङ्ञशऺण–ङ्झसकाइका साभग्री उऩरब्ध गयाएय य अधव–सॊयचनागत 
(Semi-Structured) भनोयञ्जनका साभग्रीको व्मिस्था ङ्झभराएय ऩढाइ जायी याख्न े य ङ्ञशऺक तथा 
ङ्जिद्याथीहरूको ऩङ्टन् एकीकयण प्रायभब गनद । 

 ङ्जिद्यारमफाङ्जहय यहेका फार–फाङ्झरकाहरू अस्थामी रूऩभा ििा गङ्चयएका ङ्झसक्ने लाउॉभा बनाव गङ्चयएका 
छैन अथिा ङ्झतनको ङ्ञशऺाका राङ्झग िैकङ्ञल्ऩक व्मिस्था गङ्चयएकोछ छैन जानकायी ङ्झरने । 

 ऩीङ्झित फार–फाङ्झरकाहरूका ङ्झनङ्झभि ङ्झनमङ्झभत ङ्ञशऺा प्रणारीभा क्रभश : ङ्झतनराई ङ्झनमङ्झभत ऩादै रङ्झगन े 

 प्रबाङ्जित ऺेत्रका स्कूरहरुभा बएको ऩङ्टयाना ङ्जकताफ सॊकरन गयीसङ्टयङ्ञऺत लाउॉभा याख्न े। 

 भनोयञ्जनका कङ्ट याहरु ङ्छदइने । 

४.३.७ आऩतकारीन सॊयऺण (Emergency Protection) 
क. नतेतृ्ि प्रदान गनद ङ्झनकाम : भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका कामावरम÷स्थानीम तहका ईकाइहरु 

ि. ङ्जिऩद्  सभफन्धी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत : प्रकोऩफाट सभबाङ्जित भानिीम असय (फार सॊयऺण तथा रैंङ्झगक ङ्जहॊसा) : 
 घाइते, भतृ्मङ्ट तथा ङ्जिछोङ्झिएका य अनाथहरूको सङ्खयमाभा िृङ्जि । 

 भाङ्झनसहरुको आन्तङ्चयक ङ्जिस्थाऩन । 

 ङ्जिद्यारम फन्द, शैङ्ञऺक अिसयहरूभा अियोध । 

 दङ्टरुऩमोग य शोषण । 

 सभबाङ्जित भानङ्झसक आघात (Trauma) तथा भनोिैऻाङ्झनक ङ्जिऩङ्ञि । 

 ङ्झरङ्गभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसा (Gender Based Violence), बेदबाि य मौन शोषणको फढ्दो जोङ्ञिभ । 

 साभना गनद सॊमन्त्र (Coping Mechanism) भा अियोध । 

 भानि फेचङ्जििनको जोङ्ञिभ ।  

 अऩाङ्घ, फिृ तथा एकर भङ्जहराहरुको सङ्टयऺा तथा सॊयऺणभा कङ्झभ ।  

 केही सभङ्टदाम अथिा सभूहहरूका राङ्झग भानिीम सहमोगभा ऩहङ्टॉच नहङ्टन ङ्ट अथिा ऩहङ्टॉच अऩमावद्ऱ हङ्टन ङ्ट । 

ग. सभङ्जिगत उद्दशे्म : भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका रगामत जोङ्ञिभभा यहेका सभङ्टहहरूरे आऩत्कारीन 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायणफाट उत्ऩङ्ङ ङ्जहॊसा, शोषण, दङ्टव्र्मिहाय तथा हेराफाट सॊयऺण गनद । 

घ. ङ्जिङ्ञशि उद्दशे्म : 
 नेऩारका ङ्जिऩद् तथा अन्म आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतहरूभा उऩरब्ध गयाइने सहमोग कामवक्रभहरूभा 

जोङ्ञिभभा यहेका सभङ्टहहरूका राङ्झग भानि अङ्झधकायसभफन्धी कानून, अन्तयावङ्जिम भानिीम कानून तथा 
याङ्जिम कानूनरे प्रत्माबतू गयेका भौङ्झरक अङ्झधकायहरूको सॊयऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 
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 जोङ्ञिभभा यहेका सभङ्टहहरूको सॊयऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गयी आऩत्कारीन सहमोगको न्मामोङ्ञचत ङ्जितयणभा 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने ।  

 आऩत्कारीन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतफाट उत्ऩङ्ङ ङ्जहॊसा, शोषण, दङ्टव्र्मिहाय तथा हेराका जोङ्ञिभहरूराई सभफोधन गयी 
प्रकोऩफाट प्रबाङ्जित भाङ्झनसहरूको सॊयऺण गनद य त्मस्ता दङ्टव्र्मिहायफाट प्रबाङ्जित बई जीङ्जित 
व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग सेिा सभफन्धी प्रािधानहरूभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाको योकथाभ, प्रषेण प्रणारी स्थाऩना तथा सिरीकयण, भङ्जहरा तथा ङ्जकशोयीहरुका राङ्झग 
भमावदा कामभ गनद प्रबािकायी सॊमन्त्र फनाउने ।  

 मौन तथा रैङ्जङ्घक ङ्जहॊसाफाट प्रबाङ्जित तथा गबविती य सङ्टत्केयी भङ्जहराहरुको राङ्झग भङ्जहरा भैत्री स्थान  

(Female Friendly Spaces) को स्थाऩना तथा रैङ्झगक ङ्जहॊसा प्रङ्झतकामवका राङ्झग एकद्राय प्रणरी अथावत ्
(One Spot Crisis Management Center-OSCMC) राई प्रबािकायी गयाउने ।  

 फार–भैत्री लाउॉ तथा भनो–साभाङ्ञजक ऩयाभशवसभफन्धी सहमोगको स्थाऩना गयी सङ्टयङ्ञऺत िाताियणभा 
फारफाङ्झरका तथा भङ्जहरा यभाउॉदछन ्बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 ङ्झफछोि बएका फारफाङ्झरका, िास गयी ऩाॉच िषवको उभेयबन्दा भङ्टङ्झनका केटाकेटी तथा ङ्जकशोयीहरूको 
ऩङ्जहचान, दताव तथा स्िास््मसभफन्धी जाॉचका फायेभा सहमोग य त्मस्तो सहमोगऩङ्झछ उऩमङ्टक्त सेिा तथा 
सॊयऺणका सङ्टङ्जिधासङ्जहत ऩयीिायको िोजी गनद कामवभा सहमोग प्राद्ऱ गदवछन ्बङे्ङकङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 मौन दङ्टव्र्मिहाय तथा ङ्जहॊसाका ङ्जिरुि ङ्झतनको अनङ्टगभन, प्रङ्झतिेदन तथा ऩैयिी गनद प्रणारीको स्थाऩना 
गयी फारफाङ्झरका य भङ्जहराहरूको मौन दङ्टव्र्मिहाय तथा शोषणको योकथाभ गनद । 

 

ङ. सॊयऺणभा भानिीम सहमोगको न्मङ्टनतभ भाऩदण्ि : स्पेमय भाऩदण्ि  

 प्रबाङ्जित जनसभङ्टदामको अङ्झधकायको कङ्ट नै ऩङ्झन उरङ्घन, दङ्टव्र्मिहाय तथा शोषण अथिा बेदबािको 
अनङ्टगभन गनद य प्रङ्झतिेदन ऩेश गनद, सॊमन्त्रको स्थाऩना गनद अथिा स्थाङ्जऩत सॊमन्त्रराई प्रमोगभा ल्माउन े 

 ङ्झफङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका सदस्महरुफाट, ङ्जिशषेत् अङ्झत गङ्चयफ तथा ऩछािी ऩाङ्चयएका सभङ्टहफाट भानिीम 
सहमोग तथा आधायबतू सेिा सङ्टङ्झफधाभा सभान ऩहॉृङ्टच सहमोग ऩाए नऩाएको अनङ्टगभन गनद । 

 साझेदायहरूका फीचभा अङ्झबरेि याख्न ेतथा दताव गनद प्रणारीभा एकरूऩता सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 फारभैत्री, भङ्जहरा भैत्री लाउॉरगामत फारफाङ्झरका तथा भङ्जहराहरूका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत िाताियणको 
ङ्झसजवना गनद । 

 ङ्ञशऺा तथा सॊयऺणसभफन्धी सहमोग कामवक्रभभा भनो–साभाङ्ञजक सहमोगराई एकीकयण गनद । 

 हेयचाह गनद व्मङ्ञक्तहरूफाट फार–फाङ्झरकाहरू ङ्झफछोङ्झिने कामवको योकथाभभा सहमोग गनद । 

 ङ्जिछोङ्झिएका तथा ऩयीिायको साथ नबएका फारफाङ्झरकाहरू, िास गयी ऩाॉच िषवको उभेयबन्दा भङ्टङ्झनका 
फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयीहरूको ऩङ्जहचान, दताव तथा स्िास््म जाॉचको सहजीकयण गनद य िोजी तथा 
ऩङ्टनङ्झभवरनभा सॊरग्न साझेदायहरूराई सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 ऩयीिायफाट ङ्झफछङ्झिएका तथा साथ नबएका फार–फाङ्झरकाहरू य अन्म जोङ्ञिभभा ऩयेका सभङ्टह जस्तै् 
ऩयीिाय नबएका, फदृ्घ, अऩाॊग तथा दीघव योगफाट ऩीङ्झित सभूहका भाङ्झनसहरुराई हेयचाह तथा सॊयऺण 
प्रदान गनद (फास तथा अन्म सेिाको व्मिस्था) । 
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 भानिीम सहमोग तथा स्थामी सभाधानका फायेभा आन्तङ्चयक रूऩभा ङ्जिस्थाङ्जऩत भाङ्झनसहरूराई ङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा सूचनाको प्रिाह बइयहेको छ बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनद । 

 ङ्जपताव हङ्टन े कामवक्रभ तथा स्थामी सभाधानको तजङ्टवभा गनद कामवभा आन्तङ्चयक रूऩभा ङ्जिस्थाङ्जऩत 
व्मङ्ञक्तहरूराई सॊरग्न फनाउन प्रमास गनद । 

 ङ्ञशङ्जिय तथा ऩङ्टनिावसका ऺेत्रहरूभा ऩमावद्ऱ सङ्टयऺाका राङ्झग ऩैयिी गनद । 
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  २९ 

७ जनिाय 

आक्रभण  

२ 
                २ 

  ४ 

८ िङ्टिी, फगाई ८ 
  १ 

            ९ 
  ४३ 

जभभा ८६ २९ ४२ ० १८१ २० २७७ ३०१ १८३ ६८४ १७७२५६००० ९२१ 

स्रोत : ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक 

ग) आ.ि. २०७८।०७९: 
ङ्झसॊ.नॊ
. 

दैङ्जि प्रकोऩ  भाङ्झनस ऩन्छी चौऩामा घय गोल ऩीङ्झित 
ऩङ्चयिाय 
सॊयमा 

कूर ऺङ्झत रु. िङ्जटएको 
प्रहयी सॊयमा भतृ्मङ्ट घाईते फेऩिा भतृ्मङ्ट भतृ्मङ्ट घाईते ऩक्की कङ्ञच्च 

१ आगोरागी  ३ १ 
    ३ ७ 

  ८ ६ १७ ३९११००० ८६ 

२ फाढी       ६ 
  ५ ४८ ६९ ९ १२० ९०७४३५००० १३२ 

३ ऩङ्जहयो          १ 
    ३ १ ४ १४६०००० ७ 

४ हािाहङ्टयी                          

५ चट्याङ  
        २ 

        १ २१०००० २ 

६ कयेन्ट रागी  ४ 
      ४ 

        ७ १९०००० २८ 

७ जनिाय 

आक्रभण  

                        

७ िङ्टिी, फगाई २ 
  २ 

            ४ 
  ४५ 

जभभा ९ १ २ ० १० १२ ४८ ८० १६ १५३ ९१३२०६००० ३०० 

स्रोत : ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक 
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S.N. ङ्झनकाम 
Units ङ्ञजप्रका स.प्र.ि. 

19 

गोयि 
फक्स 

चौसागढी फाह्रङ्जिसे भेरभची जङ्टगर ङ्झत्रऩङ्टया फरेपी बोटेकोशी ऩाॉचऩोियी हेरभफङ्ट इन्रािती ङ्झर.ऩा. सङ्टनकोशी 
Items 

 Axe Pcs 2               

 Bolt Cutter   9              

 Bucket 

(Metal) 

 5 2              

 Chino Pcs 1               

 Crow bar Pcs 2 8              

 Electric 

Chain Saw 

  3              

 Figure 8 

Karabiner 

  2              

 Fire Rake   7              

 Fire 

Swatter 

  7              

 Stretcher 

(Foldable) 

Pcs 5 1  6            

 Gas Pcs      18          

 Gas Stove Pcs      24          

 Generator    3              

 Hack saw Set 2               

 Hammer 

(Big) 

Pcs 1 2              

 Hammer 

(Small) 

Pcs 2 2              

 Hand Saw   3              

 Hand saw 

(Small) 

Pcs 3               

 Head Torch   30              

 Helmet 

with light 

  10              

 Hydraulic 

Jack 

  10              

 Jump Suit   7              

 Life jacket Pcs 40 20              

 Light boot 

(Gum 

boots) 

Pair 20 55              

 Measuring 

tape 

Pcs 1               

 Mega 

Phone 

  1              
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 Petrol 

Chain Saw 

  1              

 Pick Axe Pcs 20 4  10            

 Picket Pcs 3               

 Rescue 

gloves with 

grip 

Pair 10               

 Roll Mat Pcs      32          

 Rope Bundle 2               

 Rubber 

Tube/Life 

buoy tube 

  2              

 Safety 

Harness 

  2              

 Safety 

helmet 

Pair 25 70              

 Sand bag Pcs 30               

 Scene tape Bundle 3               

 Screw Gate 

Karabiner 

  7              

 Search light Set 5               

 Shovel Pcs 20 15  22            

 Sirak Pcs      35          

 Sledge 

hammer 

(Big) 

                

 Spade Pcs 15               

 Static Rope   1              

 Tarpaulin Pcs 40     15          

 Tent Set 4               

 Throw Bag   1              

 Water filter Pcs 3               

 Wire Cutter     4            
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२. ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरमसॉग बएको ङ्जिऩद् उद्दाय साभग्रीहरुको ङ्जिियण: 
ङ्झस.नॊ. साभाग्री एकाई ऩङ्चयणाभ कैङ्जपमत 

१ Tent Set 4  

२ Tarpaulin Pcs 40  

३ Water filter Pcs 3  

४ Rescue gloves with grip Pair 10  

५ Folding stretcher Pcs            11  

६ Shovel Pcs 20  

७ Spade Pcs 15  

८ Crow bar Pcs 2  

९ Hammer (Big) Pcs 1  

१० Chino Pcs 1  

११ Hammer (Small) Pcs 2  

१२ Pick Pcs 30  

१३ Rope Bundle 2  

१४ Axe Pcs 2  

१५ Hand saw (Small) Pcs 3  

१६ Scene tape Bundle 3  

१७ Measuring tape Pcs 1  

१८ Hack saw Set 2  

१९ Picket Pcs 3  

२० Search light Set 5  

२१ Sand bag Pcs 30  

२२ Bucket (tin) Pcs 5  

२३ Life jacket Pcs 72  

२४ Light boot (Gum boots) Pair 20  

२५ Safety helmet Pair 46  

स्रोत : ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक   (२०७८) 
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३. सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ.१६ गण हे.क्िा. सॉग बएको ङ्जिऩद् उद्दाय साभग्रीहरुको ङ्जिियण: 
ङ्झस .नॊ.  साभाग्रीहरुको ङ्जिियण थान 

1.  राईप ज्माकेट 02 
2.  सेटटी हेल्भेट, हे. 02 

3.  हेल्भेट (राईट जङ्झित) 02 
4.  भेघा पोन 0 

5.  साफेर 05 

6.  ङ्जऩक 4 
7.  फेकफोिव 0 
8.  स्टे्रचय 0 
9.  गभ फङ्टट 55 
10.  स्क्रङ्ट  गेट क्मायङ्जिनय ७ 
11.  ङ्जपगय ऐट क्मायङ्जिनय २ 

12.  थ्रो व्माग १ 

13.  स्टाङ्जटक योऩ 0 

14.  िोल्ि कटय ९ 

15.  हेि टचव ३० 

16.  ऩेट्रोर चेन श 0 

17.  ईरेङ्ञक्ट्रक चेन श 3 

18.  क्रो िाय ८ 

19.  हाइड्रोङ्झरक ज्माक १० 

20.  हेण्ि श 3 

21.  सेटटी हानदस २ 

22.  घन सानो  /लङ्टरो  0/0  
23.  यिय ट्यङ्टि २ 

24.  जेनेयेटय 3 
25.  पराभे िाङ्ञल्टन 0 
26.  Fire Swatter 0 
27.  Jump Suit 0 
28.  Fire Rake 0 
स्रोत : सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ.16 गण हे.क्िा. ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक  (२०७८) 
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भेरभची नगयऩाङ्झरका,  स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभतसॉग यहेको ङ्जिऩद् भा प्रमोग हङ्टने सभाग्रीको ङ्जिियण:  

क्र .स.  ङ्जिियण इकाई सभाग्री सॊयमा 
१ ग्मास ङ्झसङ्झरन्िय 81 
२ च ङ्टरो थान 42 
३ ङ्झत्रऩार थान 81 
४ योर भमाट थान 24 
५ ङ्झसयक थान 21 
 

फाढीफाट प्रबाङ्जित हङ्टन सक्न ेजनसॊयमा, सभङ्टदाम, िगव, उभेय सभूह, जाङ्झत, ङ्झरङ्गको प्रऺेऩण 

क्र .स.  जनसॊयमा सभङ्टदाम िगव उभेय जाङ्झत ङ्झरङ्ग 

१ 2333 81 उच्च जोङ्ञिभ - फाभहण, 
ऺेत्री, नेिाय 
आङ्छद 

 

 

ऩङ्जहयोफाट प्रबाङ्जित हङ्टन सक्न ेजनसॊयमा, सभङ्टदाम, िगव, उभेय सभूह, जाङ्झत, ङ्झरङ्गको प्रऺेऩण 

क्र .स.  जनसॊयमा सभङ्टदाम िगव उभेय जाङ्झत ङ्झरङ्ग 

१ 4333 41 उच्च जोङ्ञिभ - फाभहण, 
ऺेत्री, नेिाय 
आङ्छद 

 

 

बकूभऩ तथा अन्म प्रकोऩफाट प्रबाङ्जित हङ्टन सक्ने जनसॊयमा, सभङ्टदाम, िगव, उभेय सभूह, जाङ्झत, ङ्झरङ्गको प्रऺेऩण 

क्र.स. जनसॊयमा सभङ्टदाम िगव उभेय जाङ्झत ङ्झरङ्ग 

१ 41170 सफै उच्च जोङ्ञिभ - फाभहण, 
ऺेत्री, नेिाय 
आङ्छद 
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ङ्जिऩद्को सभमभा सभऩकव  गनद स्थानीम तहका ङ्झनिावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायी य पकर ऩसवनको ङ्जिियण: 

क्र.स. नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका ऩद नाभ, थय सभऩकव  नभफय 

१ चौताया सागाॉचाकगढी 
नगयऩाङ्झरका 

नगय प्रभङ्टि कृष्ण प्रसाद साऩकोटा 9851254424 
नगय उऩ प्रभङ्टि ङ्झसता थाऩा 9841646086 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

याभ फहादङ्टय के.सी 9851164875 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन ङ्ञचयनङ्ञजङ्जि कटे्टर 9851151682 

२ भेरभची नगयऩाङ्झरका 

नगय प्रभङ्टि आइतभान ताभाङ 9851065884 
उऩ-प्रभङ्टि उभा प्रधान 9849235444 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

अभतृ कङ्ट भाय ङ्झधतार 9851250027 

 ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन सङ्टजन दङ्टरार 9843564789 

३ फाहयबफसे नगयऩारका 

नगय प्रभङ्टि फारकृष्ण फस्नते 9851088679 
उऩ-प्रभङ्टि भन्जङ्ट ताभाङ 9860219912 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

अभय प्रसाद बट्ट 9851048792 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन दङ्टगाव प्रसाद बण्िायी 9858322162 

४ इन्रावती गाउॉऩारीका 

अध्मऺ झभकनाथ नेऩार 9851207931 
उऩाध्मऺ शोबना ताभाङ 9849017803 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

याभ प्रसाद शभाव 9851210013 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन   

५ जुगर गाउॉऩारीका 

अध्मऺ येशभ श्माङ्खफो 9851079101 
उऩाध्मऺ ङ्जहभार कङ्ट भाय शे्रष्ठ 9851119233 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

रोक फहादङ्टय ङ्जि.क 9851110606 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन नायामण ऩयाजङ्टरी 9843001011 

६ बोटेकोशी गाउॉऩारीका 

अध्मऺ   
उऩाध्मऺ   
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

  

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन गॊगा सागय ऩौिेर  

७ सुनकोशी गाउॉऩारीका 

अध्मऺ टङ्जऩन्र प्रसाद 
ङ्झतभङ्ञल्सना 

9851021025 

उऩाध्मऺ कान्छी राभा 9844377449 
प्रभङ्टि प्रशासकीम ऩङ्टणव प्रसाद दङ्टरार 9851090662 
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अङ्झधकृत 
ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन   

८ फरेपी गाउॉऩारीका 

अध्मऺ गॊगा फहादङ्टय ताभाङ 9851004152 
उऩाध्मऺ सरु राभा ताभाङ 9863923133 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

देङ्जिरार साऩकोटा 9851243637 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन   

९ 
लरसिुॊऩािय 
गाउॉऩारीका 

अध्मऺ याजङ्ट राभा 9851108836 
उऩाध्मऺ ङ्झभलङ्ट देङ्जि राभा 9861478152 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

भॊगर फहादङ्टय ङ्झफि 9823217707 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन   

१० 
बत्रऩुयासुन्दयी 
गाउॉऩारीका 

अध्मऺ बक्त ध्िज फोहया 9851083242 
उऩाध्मऺ ङ्झगता कङ्ट भायी नेऩार 9840392030 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

यभेश फोहया 9849949169 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन   

११ हेरम्फु गाउॉऩालरका 

अध्मऺ ङ्झनभा ग्माल्जेन होल्भो 9851048846 
उऩाध्मऺ अप्सया रभसार 

राङ्झभछान े
9859351975 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

ङ्झबभ प्रसाद ऩयाजङ्टरी 9849850511 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन ङ्झनयाजन भैनारी 9861391040 

१२ 
ऩाचॉऩोियी थाग ऩार  

गाउॉऩारीका 

अध्मऺ टासी राभा 9851102837 
उऩाध्मऺ सङ्टङ्झनता अङ्झधकायी 9749326627 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

रमभण कङ्ट इकेर 9841354454 

ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन नायामण ऺेङ्झत्र 9864112955 
 

४. नेऩार येिक्र सोसाइटी ङ्ञजल्रा शािासॉग यहेको ङ्जिऩद्मा प्रमोग हङ्टन सक्ने साभग्री तथा स्िमॊसेिक ङ्जिियण 

क्र  .सॊ  ङ्जिियण सॊयमा  उऩरब्ध हङ्टन ेस्थान 

१ प्राथङ्झभक उऩचाय प्रङ्ञशऺक 43   जना ङ्ञजल्रा शािा 
२ राइप ज्माकेट य िेढ फङ्झि व्मान )Dead 

Body Bag( 

13-13  थान ङ्ञजल्रा शािा 

३ CADRE 42 जना ङ्ञजल्रा शािा 
 CADRE प्रङ्ञशऺक 8  जना ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक 
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3 ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव टोरी 82  जना ङ्ञजल्रा शािा 
4 आऩत्काङ्झरन आिास व्मिस्थाऩन 23  जना ङ्ञजल्रा शािा 
5 ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव साभग्री 12  थान ङ्ञजल्रा शािा 
6 स्िस््म स्िमॊसेिक 21  जना ङ्ञजल्रा बय 
7 िोज तथा उिायटोरी हल्का 21 सेट चौताया भेरभची 

ऩाॉचऩोिङ्चय थाङ्खऩार 
8 िोज तथा उिाय टोरी  हल्का 423  जना 83 ङ्जिद्यारमभा जङ्टङ्झनमय 

येिक्रस सकव र 
01 आऩत्काङ्झरन कोष रु .13333   
00 अङ्ङ बण्िाय  नबएको चौताया 
01 ऩाङ्चयिाङ्चयक सभऩकव  तथा ऩङ्टनस्थावऩना सेिा 

ताङ्झरभ प्राद्ऱ 
6   जना चौताया 

02 याहत साभग्री 833 सेट ङ्ञजल्रा शािा 
 एभफङ्टरेन्स 2  िटा भेरभची जरङ्जिये य 

फाह्रङ्झफसे 
 CTP ताङ्झरभ प्राद्ऱ स्िमॊसेिक 4 जना ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक 
 अस्ऩतार टेण्ट 2  िटा ङ्ञजल्रा शािा 
 अग्नी साभक मन्त्र )ङ्चयङ्जपर गनङ्टव ऩनद(  83  िटा  
 

 

 

५. दभकरको ङ्जिियण 
सॊयमा स्थानीम तह स्िाङ्झभत्ि गािी नभफय चारकको नाभ सभऩकव  नभिय 

१ चौताया साॉगाचोकगढी चौसागढी न.ऩा. DL 11-TC-
0010 

चभाय ङ्झसॊ 
ताभाङ 

9807956258 
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६.अयङ्झनको याजभागवभा ङ्जिऩद्को सभमभा उऩमोग गनव सङ्जकने हेबी उऩकयणहरु तथा सभऩकव  व्मङ्ञक्तको ङ्जिियण 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N Placement Description of 

Equipment 

RD/Regd.No. Area to be 

Covered(Includes) 

Present 

Location 

Present 

Condition 

(Status) 

Operator's 

Name 

Mobile No 

1 Jure Dozer Track Komatsu 

D85ESS2A 

031-075 Araniko Highway HED 

Kathmandu 

Running Shreedhar 

Poudel 

9849390106 

2 Bahrabise 

(Kodari) 

Excavator Track Volvo 

EC210D 

042-055 Araniko Highway HED 

Kathmandu 

Running Rupshing 

Bhandari 

9815563469 

3 Bahrabise 

(Daklang) 

Excavator Track Volvo 

EC210D 

042-056 Araniko Highway HED 

Kathmandu 

Running Gopilal Kafle 9841844919 

4 Bahrabise 

(Chaku) 

Wheel Loder Doosan 

DL250A 

068-151 Araniko Highway HED 

Kathmandu 

Running Nabin 

Prajapati 

9860389284 

5 Khadichaur Wheel Loder Hundai 

HL757-9S 

068-136 Araniko Highway HED 

Kathmandu 

Running Nima Tenjan 

Lama 

9851165171 
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७. ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ऩाङ्झरकाहरुको ङ्जिङ्झबङ्ङ सिक िण्िहरुभा सिक अफयोध हङ्टॉदा सभन्िमको राङ्झग सभऩकव  व्मङ्ञक्तहरुको ङ्जिियण: 
ङ्झस नॊ मोजनाको नाभ लेगाना साधन श्रोत सूचना तथा सभन्िमको रागी 

सभऩकव  ब्मक्ती 
१ फरेपी जरङ्झफये तेभफाथान 

सिक 

फरेङ्जप/जङ्टगर एस्काबेटय, 
भ्माकङ्ट रोिय 

ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

प्रा.अ.सत्रङ्टघन मादि 
(९८५४०५०१०१) 

२ फाह्रङ्झफसे सङ्टनकोशी ढङ्टस्कङ्ट न 
ङ्जऩस्कय सिक 

फाह्रङ्झफसे न.ऩा. य ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा. एस्काबेटय, 
भ्माकङ्ट रोिय 

ई.उशेष शे्रष्ठ (९८४१६९८७४६) 

स ई याभङ्झसॊह 
फोहया(९८६०६०९८३८) 

३ फाह्रङ्झफसे फङ्टधेऩा सिक फाह्रङ्झफसे न.ऩा. - ई.उशेष शे्रष्ठ (९८४१६९८७४६) 

स ई याभङ्झसॊह 
फोहया(९८६०६०९८३८) 

४ ङ्ञशरढङ्टॊगा तौथङ्झर सिक ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गा.ऩा.य ङ्झरशॊिङ्टऩािय 
गा.ऩा. 

भ्माकङ्ट रोिय ई.उशेष शे्रष्ठ (९८४१६९८७४६) 

प्रा.अ.सत्रङ्टघन मादि 
(९८५४०५०१०१) 

५ २१ ङ्जकरो अियऩङ्टय ङ्झरसॊिङ्ट 
सिक 

ङ्झरशॊिङ्टऩािय गा.ऩा. एस्काबेटय ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

प्रा.अ.सत्रङ्टघन मादि 
(९८५४०५०१०१) 

६ भेरभची ङ्झतभफङ्ट हेरभफङ्ट सिक भेरभची न.ऩा. य हेरभफङ्ट गा.ऩा. - ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

स.ई.साजन न्मौऩाने 
(९८५११५८१२९) 

७ भेरभची पटे्टऩङ्टर दङ्टिाचौय 
सेभावथान सिक 

भेरभची न.ऩा. य हेरभफङ्ट गा.ऩा. - ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

स.ई.साजन न्मौऩाने 
(९८५११५८१२९) 

८ चौताया भेरभची सिक चौताया साॊगाचोकगढी न. ऩा., 
ईन्रािती गा. ऩा. य भेरभची न.ऩा. 

- ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

स.ई.साजन न्मौऩाने 
(९८५११५८१२९) 
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९ चौताया निरऩङ्टय ङ्झसऩाघाट 
सिक 

चौताया साॊगाचोकगढी न. ऩा.य  
ईन्रािती गा. ऩा. 

एस्काबेटय, 
भ्माकङ्ट रोिय 

ई.भैना याई (९८६१६०२६४४) 

स.ई.साजन न्मौऩाने 
(९८५११५८१२९) 

 

८.हेङ्झरप्मािको ङ्जिियण 

ङ्झस.नॊ.  हेसरप्माि को स्थान  Lat/log  

१ श्री गोयिफक्स गण रमभणिाॉिा  27
0
46'18" 85

0
43'40" 

२ स. गङ्टल्भ  फाह्रङ्जिसे  27
0
48'04" 85

0
53'44" 

३ काङ्ञिवके 27
0
53'25" 85

0
45'37" 

४ सङ्ट.से.भङ्ट.  राभोसाॉघङ्ट  27
0
85'13" 85

0
51'02" 

५ सङ्ट.से.भङ्ट. िोयाङ  27
0
48'07" 85

0
53'44" 

६ सङ्ट.गङ्टल्भ  ङ्ञझऩङ्टव 27
0
54'47" 85

0
53'37" 

७ सङ्ट.से.भङ्ट.  ङ्ञझऩङ्टव (ड्याभ)  27
0
56'19" 85

0
56'38" 

८ चौताया टङ्टङ्झििेर  27
0
46'40" 85

0
42'42" 

९ फसऩाकव  27
0
50'57" 85

0
43'09" 

१० साॉघाचोक हयद  27
0
42'53" 85

0
43'02" 

11 ङ्जिसदेउटाय भाङ्ञझफस्ती  27
0
42'35" 85

0
40'16" 

12 निरऩङ्टय 27
0
48'44" 85

0
37'29" 

13 भेरभची  27
0
49'34" 85

0
34'32" 

14 अभफाथान  27
0
56'33" 85

0
31'39" 

15 चनौटे  27
0
54'23" 85

0
32'20" 

16 भानेिकव  सातकन्मा स्कङ्ट र  27
0
5645" 85

0
39'05" 

17 नाभपा  27
0
54'55" 85

0
45'23" 

18 तेभफाथान  28
0
01'08" 85

0
47'06" 
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19 दगङ्टना गङ्जढ  27
0
54'58" 85

0
55'03" 

20 ङ्झरङ्ञस्तकोट 27
0
55'09" 85

0
52'15" 

21 थङ्टभऩािय  27043'37" 85050'07" 

22 ङ्झतऩेनी  27053'12" 85037'02" 

23 ङ्झरङ्छद 27056'32" 85046'23" 

24 श्री  कारीजॊग गण “क” गङ्टल्भ  

25 स.प्र.फर, नेऩार नॊ.16 गण हे.क्िा., ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक  

26 नेऩारी सेना सङ्टयऺा ऩोि िङ्टसावनीफायी ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक  

९.नगय तथा गाउॉऩाङ्झरका स्तङ्चयम ङ्जिऩद् मोजना तथा ङ्जिश्लषेण 
नगयऩाङ्झरका तथा 
गाउॉऩाङ्झरका 

सिक 

िङ्टराउन 
Heavy 
equipment  

यणनीङ्झतक 
स्थानभा 
न/बएको 

ऩूिव सूचना प्राद्ऱ 
गयी 
सिवसाधायणराई  

जानकायी 
गयाउन े

तत्कार 

याहतका 
राङ्झग 
यकभ 

IRA टोरी ङ्जक्रमाशीर 

ङ्जिषमगत 
ऺते्र 

फस्ती स्तयभा 
सॊघ सॊस्था  
तथा सभूदाम 
ऩङ्चयचारनको 
अिस्था 

जोङ्ञिभ 

िगवराई 
अङ्झतङ्चय 

क्त 
व्मिस्था 

हेरीप्माि / 

हेरी याख्न 
ङ्झभल्न ेचौय 
/ स्थान 

भनसङ्टन 

ऩूिवतमायी तथा 
प्रङ्झतकामव 
कामवमोजना 

चौतायासाॉगाचोकगढी 
नऩा 

नबएको ििा का. भापव त बएको ििा 
स्तयीम 
टोरी 
गलन 

  छैन नबएको गोयि 

फक्स गण 

रमभण 
िाॉिा 

छैन 

भेरभची नऩा नबएको साइयन तथा 
ििा कामावरम 

भापव त 

बएको नबएको नबएको नबएको नबएको श्री 
कारीजॊग 
गण, सङ्टयऺा 

गङ्टल्भ 
भेरभची 
ब्मायेक 

यहेको 
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फाह्रङ्झफसे नऩा नबएको ििा कामावरम 
भापव त 

बएको नबएको बएको CSRC, 
ARSOW 

नबएको टङ्टङ्झििेर 

ब्मायेकभा 
२ िटा य 
जरेटाय 
ब्मायेक 

छैन 

जङ्टगर गाऩा                 छैन 

सङ्टनकोशी गाऩा                 छैन 

ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी गाऩा नबएको गयेको बएको नबएको बएको नबएको नबएको नबएको छैन 

बोटेकोशी गाऩा                 छैन 

ऩाॉचऩोियी था. गाऩा           CSRC, 
ARSOW 

  ङ्झतऩेङ्झन, 

माङ्ख ग्री 
छ 

ङ्झरसॊिङ्टऩािय गाऩा नबएकाृे ििा कामावरम 
भापव त 

बएकाृे नबएकाृे नबएकाृे नबएकाृे नबएकाृे नबएकाृे छैन 

ईन्रािती गाऩा                 छैन 

हेरभफङ्ट गाऩा नबएको ििा कामावरम 
भापव त 

बएको गलन 

बइयहेको 
नबएको छैन नबएको ढोिेनी छैन 

फरेपी गाऩा                 छैन 
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१०. ङ्ञजल्राङ्ञस्थत एभफङ्टरेन्स सेिाहरुको ङ्जिियण : 

क्र. सॊ. स्थाङ्झनम तह एभफङ्टरेन्स  नभफय चारकको नाभ सभऩकव  नभफय स्थान एभफङ्टरेन्सको धनी (ङ्झनकाम) 

१ हेरभफङ्ट गा. ऩा. फा २ झ ४५४७ ङ्छदऩक बण्िायी 9808291821 ऩाङ्झरका कामवरम हेरभफङ्ट गाउऩाङ्झरका 
२ ऩाॉचऩोियी थाॊगऩारधाऩ फा १९च ५३०८ ऩूणव ङ्झथॊग 9813481523 फरुिा भङ्जहरा सहकायी 
३ भेरभची न. ऩा. फा २ झ ७८६ रमभण भाझी 9843391182 भेरभची प्रा. स्िा. के. 
४ भेरभची न. ऩा. फा २१ च ३२८३ याजङ्ट दङ्टरार 9869413143 भेरभची ने. ये. सो. 
५ भेरभची न. ऩा. फा ७ च ५२६० सङ्टयज ब ङ्टजेर 9843530246 भेरभची हाइड्रो एभफङ्टरेन्स 

६ हेरभफङ्ट गा. ऩा. प्रदेश ३ ०२३ च 
२६०१ 

कङ्ट भाय आचामव 9860002421 भेरभची ङ्जहर नेऩार 

७ भेरभची न. ऩा.  याजन याउत 9741269069 ङ्जऩप्रे ङ्जऩप्रे एभफङ्टरेन्स 

८ फरेपी गा. ऩा. फा २१ च ३७९३ रुर फहादङ्टय काकी 9841006928 फरेपी काङ्जऩरेश्वोय भहादेि सङ्झभङ्झत 

९ फरेपी गा. ऩा. फा २० च ६३२७ ङ्झनयज नेऩार 9866284343 िािीचौय िािीचौय ऋण तथा फचत 

सॊस्था 
१० फरेपी गा. ऩा. फा २१ च ३२८४ ङ्झफकाश शे्रष्ठ 9869413144 जरङ्झफये प्रा. स्िा. के. ने. ये. सो. 
११ जङ्टगर गा. ऩा. फा १९ च ९६८५ भोहन  थाऩा 9843964922 ढािे जङ्टगर गाउऩङ्झरका 
१२ इन्रािती गा. ऩा. नभफय आउन फाकी च ङ्टन फहादङ्टय भगय 9861171289 निरऩङ्टय इन्रािती गा. ऩा. 
१३ इन्रािती गा. ऩा. नभफय आउन फाकी ङ्जिक्रभ दनङ्टिाय 9803818186 ङ्झबभटाय मङ्टिा क्रफ 

१४ इन्रािती गा. ऩा. फा २ झा २१३७ ङ्झफनोद कोइयारा 9849840808 फािेगाउॉ फािेगाउॉ स्िा. केन्र 

१५ फाह्रङ्झफसे न. ऩा. फा २१ च ३२८२ प्रकाश चौरागाई 9869413145 फाह्रङ्झफसे प्रा. स्िा. के. ने. ये. सो. 
१६ फाह्रङ्झफसे न. ऩा. फा १९ च ७०७ धङ्टफव तभाै 9851015113 फाह्रङ्झफसे उद्योग फाङ्ञणज्म सॊघ 

१७ फाह्रङ्झफसे न. ऩा. फा ११ च ५९ भान फहादङ्टय फस्नेत 9841873250 फाह्रङ्झफसे क्रीस्टोन होङ्ञस्ऩटर 

१८ ङ्झरशॊिङ्टऩािय गा. ऩा. फा २ झ ४२६० ङ्जहया थाऩा 9801133870 ङ्झरशॊकङ्ट ऩािय गाउऩङ्झरका 
१९ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. फा ८ च ४२९१ बय फहादङ्टय ङ्झगङ्चय 9741247344 चौताया साॉगाचोक फचत सहकायी 
२० चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. फा १२ च ४४८३ ङ्छदङ्झरऩ  घरे 9741391880 चौताया ङ्झसन्धङ्ट उऩकाय फचत सभूह 
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११.ङ्जिऩदको सभमभा सभऩकव  गनव सङ्जकन ेङ्झनकामगत ङ्जिऩद् पोकर ऩसवनको सभऩकव  नभफय 

कामावरम नाभ ऩद सभऩकव  न.  

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम 
िेदङ्झनङ्झध िनार प्रङ्ञजअ 9851257777  

ङ्झनयाजन शे्रष्ठ सप्रङ्ञजअ 9851243084  

गोयि फक्स गण ङ्झनभवर शे्रष्ठ गणऩङ्झत 9857833347  

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामवराम याभेश्वय मादि प्रहयी उऩङ्चयऺक 9851255555  

सशस्त्र प्रहयी फर न 16 गण हेक्िा भहेश अङ्झधकायी स. प्रहयी उऩङ्चयऺक 9851272112  

चौताया साॉगाचोकगढी न.ऩा. 

कृष्ण प्रसाद साऩकोटा भेमय 9851003766  

ङ्झसता थाऩा उऩभेमय 9841646086  

याभ िहादङ्टय केसी प्र.प्र.अ. 9851164875  

ङ्ञचयङ्ञञ्जिी कटे्टर पोकर ऩसवन 9851151682  

भेरभची न.ऩा. 

आइतभान ताभाङ भेमय   

उभा प्रधान उऩभेमय   

अभतृ कङ्ट भाय ङ्झधतार प्र.प्र.अ. 9851250027/  

२१ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. फा १२ च २३०५ याभकङ्ट भाय शे्रष्ठ 9741002558 चौताया चौताया एभफङ्टरेन्स सेिा सङ्झभङ्झत 

२२ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. प्रदेश ३- ५०५४ सङ्झभय लकङ्ट यी 9828712517 इिङ्टव इिङ्टव स्िा. चौ. 
२३ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. प्रदेश ३-०१-२२ च 

२८५९ 

लाकङ्ट य दॊगार 9818170067 भेरचौय भेरचौय साभङ्टदाङ्जमक स्िा. के. 

२४ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. फा १९ च ४४५५ प्रभे प्रसाद चौरागाईं 9845986600 लङ्टरोङ्झसरुफायी आरोऩारो सहकायी ङ्झर. 
२५ बोटेकोशी गा. ऩा. फा २ झ ३५ तेभफा ङ्झछङ्चयॊग शेऩाव 9614483382 पङ्ट रङ्जऩॊगकट्टी पङ्ट रङ्जऩॊगकट्टी हे. ऩो. 
२६ सङ्टनकोशी गा. ऩा. फा २१ च ३७३४ सोनाभ तभाॊग 9843974441 देिीस्थान देिीस्थान  हे. ऩो. 
२७ चौताया साॉगाचोकगढी न. ऩा. नभफय आउन फाकी सन्तोष शे्रष्ठ 9810070525 चौताया फनदेिी ऩोङ्झरङ्ञक्रङ्झनक 

28 चौताया अस्ऩतार प्रदेश -5484 ङ्झबभ फहादङ्टय घरे 9863327873 चौताया  
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9818837373 

 ङ्जि.पो.ऩ.   

फाह्रङ्झफसे न.ऩा. 

फार कृष्ण फस्नेत भेमय 9851088679  

भञ्जङ्ट ताभाै उऩभेमय 9860219912  

अभय प्रसाद बट्ट प्र.प्र.अ. 9848715614  

ऩािवङ्झत नाङ्जऩत ङ्जि.पो.ऩ. 9841597204  

ङ्झरसॊिङ्ट ऩािय गा.ऩा. 

याजङ्ट राभा (ताभाै) अध्मऺ 9851108836  
ङ्झभलङ्ट देिी राभा उऩाध्मऺ 9861478152  
भॊगर फ. ङ्जिि प्र.प्र.अ. 9844837581  
कङ्जऩर शे्रष्ठ ङ्जि.पो.ऩ. 9843137327  

फरेपी गा.ऩा. 

गॊगा फ. ताभाङ अध्मऺ   

सरु राभा ताभाङ उऩाध्मऺ   

देिीरार साऩकोटा प्र.प्र.अ. 9851243637  

 ङ्जि.पो.ऩ.   

ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दङ्चय गा.ऩा. 

बक्तध्िज फोहया अध्मऺ ९८५१०८३२४२  

गीता कङ्ट भायी नेऩार उऩाध्मऺ ९८४०३९२०३०  

रमभण कङ्ट इॉकेर प्र.प्र.अ. ९८४१३५४४५४  

 ङ्जि.पो.ऩ.   

जङ्टगर गा.ऩा. 

येशभ स्माङ्खफो अध्मऺ 9851079101  

ङ्जहभार शे्रष्ठ उऩाध्मऺ 9851119433  

रोक फ. ङ्जि.क. प्र.प्र.अ. 9851110606  

ई.सन्देस याज ढङ्टॊगेर ङ्जि.पो.ऩ.   

सङ्टनकोशी गा.ऩा. 
 अध्मऺ   

 उऩाध्मऺ   

 प्र.प्र.अ.   
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 ङ्जि.पो.ऩ.   

बोटेकोशी गा.ऩा. 

ऩासाङ नङ्टऩ ङ्टव शेऩाव  अध्मऺ 9851018369  

ङ्छदछेन शेऩाव  उऩाध्मऺ 9849143008  

बर फहादङ्टय फस्नेत  प्र.प्र.अ. 9851147221  

गॊगासागय ऩौड्यार  ङ्जि.पो.ऩ. 9867685762  

ऩाॉचऩोियी थाङ्गऩार गा.ऩा. 

टासी राभा अध्मऺ 9851102837  

सङ्टङ्झनता अङ्झधकायी उऩाध्मऺ 9843832646  

ङ्छदनेश ऩोियेर प्र.प्र.अ. 9749326619  

याभ प्र. न्मौऩाने ङ्जि.पो.ऩ. 9851109808  

हेरभफङ्ट गा.ऩा. 

ङ्झनभा ग्माल्जेन शेऩाव अध्मऺ 9851048846  

अप्सया रभसार उऩाध्मऺ 9869351975  

बीभ प्र. ऩयाजङ्टरी प्र.प्र.अ. 9849850511  

ङ्झनयाजन भैनारी ङ्जि.पो.ऩ. 9861391040  

ईन्रािती गा.ऩा. 

झभक नाथ नेऩार अध्मऺ ९८५१२०७९३१  

सोबाना ताभाङ उऩाध्मऺ ९८४९०१७८०३  

याभ प्रसाद शभाव प्र.प्र.अ. ९८५१२१००१३  

याजायाभ घोयासैनी ङ्जि. पो.ऩ. 9851108207/
9840098207 

 

येिक्रस सोसाईटी 
याजेन्रभा ताल्चाबिेर सबाऩङ्झत 9841300663  

कभरचयण कऺऩङ्झत  9851243210  

प्रधानभन्त्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकयण ऩङ्चयमोजना 
बयत कॊ िेर कामावरम प्रभङ्टि 9851200125  

नियाज गङ्टरुङ ङ्जि.पो.ऩ. 9849450952  

ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्िम ईकाइ कृष्ण प्रसाद सङ्टिेदी कामावरम प्रभङ्टि 9851192117  

नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण ङ्झररा राभा कामावरम प्रभङ्टि 9841443908  

स्िास््म कामावरम याजयाभ काकी कामावरम प्रभङ्टि 9854045249  
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ङ्जिङ्झबङ्ङ नगयऩाङ्झरका तथा गाउॉऩाङ्झरका अन्तगवतका ििास्तङ्चयम ङ्जिऩद् पोकर ऩसवन । 

 

Melamchi Municipality 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Krishna Murari Chaulagain  Ward Chairman  9860852865 

2 Nagendra Prasad Khatiwada  Ward Chairman  9843153372 

3 Kumar Banjara Ward Chairman  9865098190 

4 Sanjib Tamang  Ward Chairman  9851170806 

5 Raju Rayamajhi  Ward Chairman  9851006001 

6 Prem Bahadur Tamang  Ward Chairman  9865062851 

7 Pasang Tamang  Ward Chairman  9808957894 

8 Jit Bahadur Tamang  Ward Chairman  9841289259 

9 Kiran Deep Khadka  Ward Chairman  9841359802 

10 Amrit Khanal Ward Chairman  9851239776 

11 Chandra Bahadur Tamang  Ward Chairman  9851070980 

12 Ganesh Bahadur Tamang  Ward Chairman  9851249071 

13 Shreeram Ghorasainee Ward Chairman  9849508076 

 

 

 

 

 

 

Chautara Sangachok Gadhi Municipality 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Raj Bahadur Shrestha Ward Secretary 9851221247 

2 Mohan Bahadur Thapa Ward Secretary 9843071086 

3 Raj Bahadur Shrestha Ward Secretary 9851221247 

4 Sawarup Sing Tamang Ward Secretary 9741134297 

5 Bharat Raj Balambu Ward Secretary 9851162844 

6 Uttam Sapkota Ward Secretary 9841989583 

7 Keshab Napit Ward Secretary 9849131744 

8 Simran Nepal Ward Secretary 9849767569 

9 Laxmi Prasad Dhamala Ward Secretary 9862610480 

10 Niraj Bishankha Ward Secretary 9865707995 

11 Krishna Bahadur Shrestha Ward Secretary 9851000632 

12 Umesh Shilpakar Ward Secretary 9851198006 

13 Niraj Bishankha Ward Secretary 9865707995 

14 Mohamad Karimul Husen Ward Secretary 9863244977 

 

 

 

Sunkoshi RM 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Kumar Shahi Ward chairperson 9851131146 

2 Purna Bahadur Mahat Ward chairperson 9843527523 

3 Ishwor Tamang  Ward chairperson 9860210960 

4 Bhojlal Shrestha Ward chairperson 9841980578 

5 Jaal Bahadur Lama Ward chairperson 9843933251 

6 Chakra Basnet Ward chairperson 9851134881 

7 Ishwor Timalsina Ward chairperson 9851136462 
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Panchpokhari Thangpal RM 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Alok Kumar Syanbo Ward Chairperson  9749326601 

2 Babulal Syanbo Ward Chairperson  9865492999 

3 Ngimachhiring Tamang Ward Chairperson  9749326603 

4 Kul Bahadur Basnet Ward Chairperson  9749326604 

5 Kale Gole Ward Chairperson  9611094952 

6 Narayan Bhattarai Ward Chairperson  9864165366 

7 Suke Tamang Ward Chairperson  9749326607 

8 Bishnu Khadka Ward Chairperson  9749326608 

 

 

 

Lisankhupakhar RM 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Pasang Lal Tamang Chairperson 9864323287 

2 Bijay Yonjan Chairperson 9851080634 

3 Man Bahadur Tamang Chairperson 9869318487 

4 Bhakta Lal Sakya Chairperson 9851125631 

5 Tilak Bahadur Shrestha Chairperson 9865119251 

6 Dan Bahadur Tamang Chairperson 9869123399 

7 Dinesh Lama Chairperson 9861147198 

 

 

Jugal RM 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Cheetra Bikram Thapa Ward Secretary 9869240768 

2 Love Kumar Ghimire Ward Secretary 9845432609 

3 Subba Tamang Ward Secretary 9848325431 

4 Manoj Tamang Ward Secretary 9869342608 

5 Ramchandra Ghimire Ward Secretary 9841466310 

6 Dawa Tamang Ward Secretary 9843572717 

7 Wang Dorje Tamang Ward Secretary 9841950548 

 

Barahabise Municipality 

Ward  Name of focal person Post Contact No 

1 Aandorge Sherpa Ward Secretary 9851082615 

2 Resham Bahadur Tamang Ward Secretary 9843752727 

3 Jiwan Kumar Bhandari Ward Secretary 9851210108 

4 Sekhar Bahadur Bhandari Ward Secretary 9843555599 

5 Shyam Bahadur Tamang Ward Secretary 9851046110 

6 Kul Bahadur Shrestha Ward Secretary 9849798065 

7 Nigma Shrepa Ward Secretary 9867062614 

8 Bimal Prasad Paudel Ward Secretary 9841820247 

9 Krishna Bahadur Raya Ward Secretary 9843092314 
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सङ्टकङ्ट टे र् माङ्ञटटङ्ग कभऩनीहरु सॉग बएका र् माङ्ञटटङ्ग फोटहरु 

ङ्झस.नॊ. कभऩनी सभऩकव  व्मङ्ञक्त सॊयमा 
१ सङ्टकङ्ट टे ङ्जिच एिबेन्चय भहेन्र थाऩा 25 
२ यक यबयसाइि येिङ्ट येन्ट नायामण 11 
3 र् माङ्ञटटङ्ग स्टाय ङ्छदऩक याई 10 
4 ङ्चयबय िे मावङ्ञटटङ्ग भहेन्र शे्रष्ठ 8 
5 अङ्ञल्टभेट ङ्झिसेन्ट भेघ आरे 8 
6 स्ऩाइस नेऩार िोङ्झधसा शे्रष्ठ 3 
 7 सङ्टकङ्ट टे ङ्चयबय पन रङ्झरत ङ्झगयी 2 
8  भधङ्ट ऩहािी 2 
9 नेऩार ङ्चयबय यफय याजङ्ट िड्का 5 
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कोङ्झबि सभफङ्ञन्ध ङ्जिियण 
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सन्दबव साभग्रीहरु 
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ङ्जिऩद् ऩूिव तमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना, २०७७ 

गोयि फक्स गण, रमभण िाॉिा,  ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकफाट प्राद्ऱ अङ्झबरेि तथा सूचनाहरु 

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम,  ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकफाट प्राद्ऱ अङ्झबरेि तथा सूचनाहरु 

सशस्त्र प्रहयी गण, नॊ. १६ गण हेक्िा, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोकफाट प्राद्ऱ अङ्झबरेि तथा सूचनाहरु 

येिक्रस सोसाइटी, सिन्धुपाल्चोकबाट िहयोग असिलेख तथा िूचना 

मनिुन पूर्वतयारी तथा प्रसतकायव योजना, २०७७ 

सजल्ला स्र्स््य कायावलय, सिन्धुपाल्चोक 

https://bipadportal.gov.np/ 

https://dhm.gov.np/ 
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