
 

 

भनसङ्टन ऩूर्वतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना,२०७९ 
फाजङ्टया ङ्ञजल्राको नक्सा  

 

प्रकाशक 
ङ्ञजल्रा ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत, फाजङ्टया 
District Disaster Management Committee, Bajura 

२०७९



 

 

१. फाजङ्टया ङ्ञजल्राको साभान्म ऩङ्चयचम 
 प्रदेश : सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
 अर्ङ्ञस्थङ्झत :    देशान्तय : ८१°१०'२०" देङ्ञि ८१°४८'२७" ऩूर्व 

             अऺाॊश: २९°१६'२१" देङ्ञि २९°५६'५६" उत्तय 
 कङ्ट र ऺेत्रपर :  २१८८ र्र्व ङ्जक.भी. 
 सदयभङ्टकाभ : भातवडी  

 ऩूर्वभा हङ्टम्रा , भङ्टर्ङ्ट य काङ्झरकोट ङ्ञजल्रा , ऩङ्ञिभभा फझाङ्गय डोटी 
ङ्ञजल्रा, उत्तयभा हङ्टम्रा ङ्ञजल्रा य दङ्ञऺणभा अछाभ  य काङ्झरकोट 
ङ्ञजल्रा ऩदवछन ्। 

 सभङ्टन्र सतहफाट उचाई :  ७६२ ङ्झभटय देङ्ञि ७०३६ ङ्झभटय सम्भ। 

 ङ्जहभारी ब-ूबार् : १३.५०% 

 उच्च ऩहाडी ब-ूबार् : ८४.८०% 
 भध्म ऩहाडी ब-ूबार् : १.७०% 

 िेतीमोग्म जङ्झभन : १२.२३% 
 ®कङ्ट र जनसॊख्मा :१,३४,९१२ ( ऩङ्टरुष : ४८.७८ % ,  भङ्जहरा : 

५१.२२% ) 

 ®घयधङ्टयी सॊख्मा : २४,९०८ 

 जात-जातीको सॊख्मा : ५० (फाहङ्टन, ऺेत्री, ठकङ्ट यी, दभाई, काभी, साकी 
य बोटे आङ्छद भङ्टख्म जाती) 

 भङ्टख्म ऩेशा : कृङ्जष ( ९६ %) 

 १ ङ्झनर्ावचन ऺेत्र सॊघको, २ ङ्झनर्ावचनऺेत्र प्रदेशको य ९ र्टा 
स्थानीम तह ( ४ र्टा नर्यऩाङ्झरका य ५ र्टा र्ाउॉऩाङ्झरका) 

 प्रभङ्टि ऩमवटकीम स्थर : िप्तड याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज , फडीभाङ्झरका, 
फङ्टढीनन्दा, छेडेदह ,ङ्झत्ररे्णीधाभ आङ्छद । 

®याङ्जिम जनर्णना, २०६८ 

 

 

 



 

 

२. भनसङ्टन ऩूर्वतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना ङ्झनभावणको आधाय य औङ्ञचत्मता: 

प्रस्तङ्टतमोजनातमायर्दावङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन 
ऐन,2074,स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,2074, ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन ङ्झनमभार्री,2076, याङ्जिम ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकामव 
कामवढाॉचा २०७० (सॊशोधन २०७५) ङ्जर्ऩद् ऩूर्व तमायी तथा प्रङ्झतकामव 
मोजना तजङ्टवभा भार्वदशवन (सॊशोधन २०७६) रे ङ्झनङ्छदवष्ट र्येका 
ङ्जर्षमहरुराई आधाय ङ्झरईएको छ ।  

नेऩारभा भनसङ्टनको सभमभा र्षेनी ठङ्टरो जनधनको ऺङ्झत हङ्टने 
र्येको छ । ङ्जर्कट बौर्ोङ्झरक अर्स्था, कभजोय ब-ूफनार्ट य र्ङ्चयफीरे 
र्दाव फाजङ्टया ङ्ञजल्रारे ऩङ्झन भनसूनजन्म ङ्जर्ऩद्का कायण प्रत्मेक र्षव ठूरो 
च ङ्टनौङ्झतको साभना र्नङ्टवऩयेको छ ।र्त र्षव भातै्र फैशाि देङ्ञि असोजसम्भ 
फाढी ऩङ्जहयोका कायण अनङ्टभाङ्झनत 5 कयोड 95 राि रुऩैमाॉ फयाफयको 
ऺङ्झत बएको ङ्झथमो बने २३२ र्टा घयहरु प्रर्ङ्झरकयण, ऩङ्टनङ्झनवभावण य 
ऩङ्टनस्थावऩना र्नव अत्मार्श्मक बएको छ ।तसथव सभमभै सम्बाङ्जर्त जोङ्ञिभ 
ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान र्नव, सोको आधायभा उऩमङ्टक्त यणनीङ्झत य कामवनीङ्झत 
फनाउन तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुको कामवङ्जर्र्यण/ङ्ञजम्भेर्ायी ङ्झनधावयण 
र्ङ्चय सम्बाङ्जर्त ङ्जर्ऩद्को प्रबार्कायी व्मर्स्थाऩन र्नव मो दस्तारे्ज तमाय 
र्ङ्चयएको छ । 

 



 

 

ऩङ्चयङ्ञशष्ट“क” 

१. ङ्जर्र्त तीन र्षवभा भनङ्टसङ्टन अर्ङ्झधभा घटेका उल्रेि र्नव मोग्म ङ्जर्ऩद्/प्रकोऩका घटनाको एङ्जककृत ङ्जर्र्यण:- 

आ .र्.  
  ङ्जर्ऩद्का घटनाको ङ्जर्र्यण   कै 

फाढी ऩङ्जहयो चट्याङ भहाभा
यी 

अङ्झसना हार्ाहङ्टयी जॊर्री जनार्य आर्रार्ी  

२०
७६

।०
७७

 ३९ र्टा चौऩामा 
ऺङ्झत,३९ योऩनी 
जङ्झभन ऺङ्झत,१ 
झङ्टरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर  

    ४ घय 
ऺङ्झत 

११ जना 
भाङ्झनस घाईते 
य ३३ चौऩामा 
भतृ्मङ्ट 

२ भाङ्झनस भतृ्मङ्ट,२ 
र्ाईते  य ९ चौऩामा 
भतृ्मङ्ट,१७ घाईते य 
१७ र्टा घय र्ोठ 
ऺङ्झत । 

 

२०
७७

।०
७८

 

१ भतृ्मङ्ट १ फेऩत्ता 
भाङ्झनस,६३ घय 
ऺङ्झत ४८ ऩानी 
घट्ट ,८ ऩङ्टर २८ 
योऩनी जङ्झभन ऺङ्झत 

४ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट,१० 
जना घाईते ३६ चौऩामा 
भतृ्मङ्ट ,घय २४८ र्टा घय 
र्ोठ ऺङ्झत,२६६ योऩनी 
जङ्झभन, ७ ङ्जक.ङ्झभ ऩक्की य 
अन्म कच्ची सडक ऺङ्झत 

२ जना भाङ्झनस 
घाइते ,२ 
चौऩामा भतृ्मङ्ट,१ 
घाईते ,२ २ 
र्ोठ छानो 
ऺङ्झत 

० ० १९ र्टा 
घयछानो 
ऺङ्झत 

१ जना भाङ्झनस 
घाईते,१८ 
चौऩामा ऺङ्झत 

 १ चौऩामा ऺङ्झत,३८ 
घय र्ोठ ऺङ्झत 

 

२०
७८

।०
७९

 

१८ घय र्ोठ य 
२११ योऩनी 
जङ्झभन ऺङ्झत 

२ जन भाङ्झनस घाईते, १९ 
चौऩामा भतृ्मङ्ट ,४ घाईते , 
१२२ घय र्ोठ आङ्ञशॊक 
ऺङ्झत य ४८ योऩनी जङ्झभन 
ऺङ्झत  

६ र्टा चौऩामा 
भतृ्मङ्ट ,२ र्ोठ 
ऺङ्झत  

० २१० 
योऩनी 
र्हङ्टर्ारी 
आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

८ र्टा 
घय छाना 
ऺङ्झत 

१ जना भाङ्झनस 
भतृ्मङ्ट,४ जना 
घाईते, ९५ 
चौऩामा ऺङ्झत 

१ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट 
, ५ जजा घाईते य 
५ चौऩामा भतृ्मङ्ट ,४ 
घाईते य २८ घय 
छानो ऺङ्झत 

 

 



 

 

२. ङ्झफर्त३फषाव माभभाभनसूनकोअर्ङ्झधभाघटना बएका ऺेत्रहरु्- 
 आ.फ. 2०७६।2०७७, 

क्र .सॊ.  प्रकोऩको 
नाभ 

प्रबाङ्जर्त स्थानीम 
तहको नाभ 

ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण  उच्च ऺङ्झत व्महोयेका 
टोर /र्स्ती को नाभ  

भध्मभ ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको नाभ  

न्मून ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको 
नाभ 

 

 १ 

 

 

फाढी 
फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.य 
स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा.ऩा. 

३९ ऩशङ्ट चौऩामा भतृ्मङ्ट बएको,३९ यऩनी 
जङ्झभन ऺङ्झत ६९ ङ्झभटय कच्ची य ४८ 
ङ्झभटय ऩक्की सडक ऺङ्झत फङ्टढीर्ॊर्ा य ङ्झत्रफेणी 
न.ऩा.जोड्ने झङ्टरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर १ र्टा फर्ाएको  

फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.२,फढीर्ॊर्ा न.ऩा.२ 
,३ य स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक 
र्ा.ऩा.२ 

फङ्टढीनन्दा न.ऩा.४, 
फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.६ 

 

 

२ 

 

ऩङ्जहयो 
र्ौभङ्टर 
र्ा.ऩा.फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.,ङ्झत्रफेणी न.ऩाय 
जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा. 

३ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट,६ जना घाईते बएका 
य ७ र्टा घय ऩङ्टणव य ५२ र्टा आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत बएका ,३ ऩङ्चयर्ायका १७ जना 
ङ्झफस्थाङ्जऩत बएका ६९ योऩनी जङ्झभन 
फर्ाएको ४६  ङ्झभ. कच्ची सडक य १३ 
ङ्झभटय ऩक्की सडक ऺङ्झत बएको । 

र्ौभङ्टर ४ ,ङ्जहभारी र्ा.ऩा.६ 
य फङ्टढीनन्दा न.ऩा.४ 

ङ्झत्रफेणी न.ऩा.६ 
,छेडेदह र्ा.ऩा.६ 

स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक 
र्ा.ऩा.२ 

 

३ 

 

चट्याङ 

फङ्टढीर्ॊर्ा य फङ्टढीनन्दा  
न.ऩा 

२ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट,५ जना घाईते,२ ऩशङ्ट 
चौऩामा भतृ्मङ्ट,१ घय ऺङ्झत  

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.१०, 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा.१० य 
र्ौभङ्टर र्ा.ऩा.६ 

  

४ 
 

हार्ाहङ्टयी 
फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.य 
फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा. 

४ र्टा घय आॊङ्ञशक ऺङ्झत  फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.७ ० ० 



 

 

 

५ 

 

आर्रार्ी 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा.य  
जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा. 

१ जना भाङ्झनस घाईते,९ ऩशङ्ट चौऩामा 
भतृ्मङ्ट,१७ घय ऺङ्झत 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.९, जर्ङ्ङाथ 
र्ा.ऩा.१  

ङ्झत्रफेणी न.ऩा.५ 
,ङ्जहभारी र्ा.ऩा.५ 

फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.७ 

 

६ 

 

जॊर्री 
जनार्य 

र्ौभङ्टर , छेडेदह , 
ङ्जहभारी र्ा.ऩा य 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा. 

११ जना भाङ्झनस घाईते,३३ ऩशङ्ट चौऩामा 
ऺङ्झत 

र्ौभङ्टर र्ा.ऩा.३ , ङ्जहभारी 
र्ा.ऩा.१ य छेडेदह 
र्ा.ऩा.३ 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.१० 
 

 

 

आ.फ. २०७७/०७८ 

क्र .सॊ.  प्रकोऩको 
नाभ 

प्रबाङ्जर्त स्थानीम 
तहको नाभ 

ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण  उच्च ऺङ्झत व्महोयेका 
टोर /र्स्ती को नाभ  

भध्मभ ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको नाभ  

न्मून ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको 
नाभ 

 

 १ 

 

 

फाढी 
फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा. , 
ङ्झत्रफेणी न.ऩा.य र्ौभङ्टर 
र्ा.ऩा.  

१ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट १ जना फेऩत्ता , 
२४ र्टा चौऩामा फेऩत्ता  य ५४ घय ऺङ्झत 
६ र्ोठ, ८ ऩङ्टर ३८ ऩानी घट्ट य ६७ 
र्टा घय ऺङ्झत , ५३ योऩनी जङ्झभन ऺङ्झत 

फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.२, 
र्ौभङ्टर र्ा.ऩा.२, ङ्झत्रफेणी 
न.ऩा.४ 

फङ्टढीनन्दा न.ऩा.४ 
 

 

२ 

 

ऩङ्जहयो 
िप्तड छेडेदह र्ा.ऩा., 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा., 
फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.ङ्झत्रफेणी 
न.ऩा. य जर्ङ्ङाथ 
र्ा.ऩा. 

४ जना भाङ्झनस भतृ्मङ्ट, १० जना घाईते, 
१९ र्टा चौऩामा भतृ्मङ्ट,७ घाईते २७ 
फेऩत्ता १९३ र्टा घय र्ोठ आॊङ्ञशक ऺङ्झत 
२६६ योऩनी जङ्झभन ऺङ्झत। 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.२, फङ्टढीनन्दा 
न.ऩा.६, ङ्झत्रफेणी न.ऩा.५ 
छेडेदह र्ा.ऩा.५ य ङ्जहभारी 
र्ा.ऩा.४ 

फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.२,७  

 



 

 

 

३ 

 

चट्याङ 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.,र्ौभङ्टर 
र्ा.ऩा. 

२ जना भाङ्झनस घाईते,१ जना चौऩामा 
ऺङ्झत य १ घय ऺङ्झत 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.१०  य 
र्ौभङ्टर र्ा.ऩा.३ 

  

४ 
 

हार्ाहङ्टयी 
फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा.,फङ्टढीर्ॊर्ा य 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा.य 
जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा. 

१९ घय र्ोठ ऺङ्झत  फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.७ 
जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा.५ 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.७ य 
फङ्टढीनन्दा न.ऩा.९ 

 

 

५ 

 

आर्रार्ी 
फङ्टढीर्ॊर्ा, फङ्झडभाङ्झरका 
न.ऩा. य जर्ङ्ङाथ य 
स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा.ऩा. 

१ चौऩामा ऺङ्झत, ३८ घय र्ोठ ऺङ्झत फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.१०, 
फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.७, 
जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा.३ 

स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक 
र्ा.ऩा.२ 

 

 

६ 

 

जॊर्री 
जनार्य 

िप्तड छेडेदह र्ा.ऩा., 
फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा. 

१ भाङ्झनस घाईते १६ र्टा ऩशङ्ट चौऩामा 
ऺङ्झत 

फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.१० य 
छेडेदह र्ा.ऩा.६ 

  

 

आ.फ. २०७८/०७९ 

क्र .सॊ.  प्रकोऩको 
नाभ 

प्रबाङ्जर्त स्थानीम 
तहको नाभ 

ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण  उच्च ऺङ्झत व्महोयेका 
टोर /र्स्ती को नाभ  

भध्मभ ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको नाभ  

न्मून ऺङ्झत 
व्महोयाका 
टोर /र्स्तीको 
नाभ 

 

 १ 

 

cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f]  

a'9LgGbf gu/kflnsf  cfunflu af6 ! 3/ If]tL cle/n jiff{sf 

sf/0f  ( 3/ eTs]sf] / af9L tyf klx/f]df ! 

3/w'/Lsf] IftL ePsf]  

   



 

 

२ 
cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

lqj]0fL gu/kflnsf  cfunflu af6 % 3/ If]tL, cle/n jiff{sf 

sf/0f  !# 3/ eTs]sf] . 

   

३ 
cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

a'9Lu+uf gu/kflnsf cfunflu af6 @ 3/ If]tL / af9L tyf 

klx/f]df ! 3/w'/Lsf] IftL ePsf]  

   

 

४ 

cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

al8dflnsf gu/kflnsf cfunflu % 3/ hn]/ gi6 ,af9L klx/f] af6f 

* 3/w'/L Iflt, cle/n jiff{ sf/0f $^ 3/ 

eTs]sf] . 

   

 

५ 

cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] {  

:jfldsflt{s vfk/ 

ufFpkflnsf 

cfunflu $ 3/ hn]/ gi6 , , cle/n jiff{sf 

sf/0f  $ 3/ eTs]sf] . 

   

६ 
cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

uf}d'n ufFpkflnsf cfunflu ! 3/ hn]/ gi6 , , cle/n jiff{sf 

sf/0f  $ 3/ eTs]sf] . 

   

 

7 

cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] {  

vKt8 5]8]bx 

ufFpkflnsf 

cfunflu ! 3/ hn]/ gi6 , , cle/n jiff{sf 

sf/0f  # 3/ eTs]sf] . 

   

8 cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

huGgfy  ufFpkflnsf cfunflu @ 3/ hn]/ gi6 , af9L klx/f]df % 

3/ If]tL, cle/n jiff{sf sf/0f  ( 3/ 

eTs]sf] . 

   



 

 

9 cle/n jiff{ 

,cfunflu / 

af9L,klx/f] 

lxdfnL   ufFpkflnsf cfunflu @ 3/ hn]/ gi6 , cle/n jiff{sf 

sf/0f  % 3/ eTs]sf] . 
   

 

 

फाजङ्टया ङ्ञजल्राभा मस चारङ्ट आ.फ.२०७८।०७९ भा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ फाट बएको ऺङ्झतको सॊख्मात्भक ङ्जर्र्यण :-  

ङ्झस.नॊ प्रकोऩ 

भानङ्जर्म ऺङ्झत चौऩामा ऺङ्झत घय ऺङ्झत 
बौङ्झतक सॊयचना (ङ्जर्द्यारम, ऩङ्टर, 

सडक,आदी) 
िेङ्झत मोग्म जङ्झभन (योऩनी) भा 

कै . 

भत्
मङ्ट  

घा
ईते

 

फेऩ
त्ता

 

भत्
मङ्ट  

घा
ईते

 

फेऩ
त्ता

 

ऩूण
व 

आ
ॊङ्ञश

क 
 

सा
भा
न्म

 

अॊ.
 ङ्जर्

र्ो
  

ऩूण
व 

आ
ॊङ्ञश

क 
 

सा
भा
न्म

 

अॊ.
 ङ्जर्

र्ो
  

ऩूण
व 

आ
ॊङ्ञश

क 
 

अॊ.
 ङ्जर्

र्ो
  

१ ऩङ्जहयो ० २ ० १९ ४ ० २३ ३९ ३७ ३१६६००० ० ० ० ० ४८ ० ० 

१० र्टा 
कङ्ट िङ्टया 
भतृ्मङ्ट 

२ फाढी ० ० ० ० ० ० ७ ११ ० ११५९५०० ० ० १ ० ९८ ३० १४०८०००० 

१० र्टा 
काठे 
ऩङ्टर,६ र्टा 
ऩानी घट्ट 
फर्ाएको  

३ आर्रार्ी १ ५ ० ७ २ ० ९ ३ ३ ३९१४००० ० १ ० २८३००० ० ० ० 

१० कङ्ट िङ्टया 
भतृ्मङ्ट, १ 

ऩसर (१ 
कयोड 
फयाफय) 



 

 

४ चट्याङ ० ० ० ३ ० ० ० १ १ १८८००० १ ० ० ० ० ० १५५०० 

येङ्झडमो 
फङ्टढीनन्दाको 
ङ्चयरेस्टेसन 
(टार्य)  
ऺङ्झत  

५ कटान ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ६ ० ० ० ११० ० ४५३८००००   

६ फर्ी ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

७ डङ्टर्ी ३ ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

८ हार्ाहङ्टयी ० ० ० ० ० ० ० ९ ० ५६७२१३० ० ० ० ० ० ० ०   

९ ब ङ्टकम्ऩ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

१० ङ्जहभऩात ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

११ 

जॊर्री 
जनार्य 
आक्रभण 

१ ५ ० !@& ० १ ० ० ० १०२१००० ० ० ० ० ० ० ० 

  

१२ 
अङ्जर्यर 

फषाव 
० १ ० ० ० ० ५ ११ ७ २९१८२०० ० ० ० ० ० ० ० 

  

जम्भा ५ १३ १ 
१५६ 

 
६ १ ४४ ७४ ४८ १८०३८८३० ७ १ १ २८३००० २५६ ३० ५९४७५५०० 

  

 

 
 
 
 



 

 

स्थानीम तहहरुभा आश्रम स्थर फनाउन सङ्जकने स्थरहरुको ङ्जर्र्यण्- 

(ङ्झफऩदको सभमभा हार फङ्झसयहेको स्थानफाट उद्धाय र्येय अन्मत्र याख्नङ्टऩने अर्स्था आएभा याख्न सङ्जकने सम्बाङ्जर्त स्थानहरु) 
 

क्र
.सॊ  

स्थाङ्झनम तहको 
नाभ 

ङ्जर्ऩद्का कायण जोङ्ञिभ मङ्टक्त स्थानहरु स्थानान्तयण र्नङ्टव ऩने फस्ती स्थानान्तयण र्नव 
सङ्जकने सॊम्बाङ्जर्त 
स्थानहरु 

कै 

 

 

१ 

 

 

फङ्झडभाङ्झरका 
नर्यऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ ,२ घार्य , बौनेया  ,ऩाटा,  

र्डा नॊ:-३ भङ्टङ्झसर्ाॉउ ,सेयी ,घोर्ारी,  

र्डा नॊ:-४ङ्झतऩाडा ,र्रेना  

र्डा नॊ:-५ सल्रेयीर्ाडा  ,नङ्छद कटान ऺेत्र 

र्डा नॊ:-६ जडाङ्गा  ,याप्का  

र्डा नॊ:-७ ङ्ञजल्री ,ङ्झसयाडी ,  

र्डा नॊ:-८ ,९ फाउरी ,र्डिेत 

र्डा नॊ:- १ 

sfkmntf]nf,plbgf,;Nn]gf,rfofuf8f 

र्डा नॊ:- २ lsd8]kfg -3fu/,dflhufFp_/fg 

P]/]8L- h'uf8f d}dftf]nf_  

र्डा नॊ:- ३ e]/L ,sd/]h, 7f6Lsfb 

,d';LufFp,;]/L 

j8f g+=$ , cf]n]gf, ltkf8f, wof8L 

j8f g+= % s}nfz]Zj/L df=lj= ejg 8f8f6f]n 

j8f g+ ^ lj/]vf]nf, P]/f8f ,h8fFuf, rf}8f9'+uf 

र्डा नॊ:- ७ tNnf] /fks  

ef}g]/f,h'uf8f 

ynL,dflemufFp,tf]nL 

;}g /ftfvfnL 

,wfdLjf8f  ,r'yL, 

sfkmntf]nf,skN6f 

kf]v/fvfnL  

 

 

 

 

२ 

 

 

 

फङ्टढीर्ॊर्ा 
नर्यऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ कङ्ट डी ,र्डा नॊ:- २ फल्दे ,नडाङ  

र्डा नॊ:-३ र्ड्तोरा ,फसारी  

र्डा नॊ:-४ साउर्ाडा ,िोडारर्ाडा  

र्डा नॊ:-५ कोटर्ाडा 
र्डा नॊ:-६ परासैन  ,फाम्काफजाय  

र्डा नॊ:-८ फेतारभाण्डौं ,  

र्डा नॊ:- १० सेराऩािा 

र्डा नॊ:- १ अम्कोट 

र्डा नॊ:-३ फजेडी 
र्डा नॊ:- ४ काप्रा  ,देनसाम र 

र्डा नॊ:- ५ ङ्झनभनी 
र्डा नॊ:- ६ फेरकाङ्जटमा 

w'/fn;}g,s \̂vf}nf, 

#f]*f wkfpg], 

e'Qmf]nL,e \̂̂ ]rf}/, 

kmfnf;}g 

 

 

 

 

 

३ 

 

 

ङ्झत्रफेणी 

र्डा नॊ:- १ ङ्झफसार फजाय ,सल्रेयी  

र्डा नॊ:- ४ ङ्जऩऩरसैन ,याउतेरा  

र्डा न -:१ ङ्जर्शारफजाय 

र्डा नॊ ६ पल्नेतोरा 
 

 

चाल्नेर्डा, तोरी, 

 



 

 

नर्यऩाङ्झरका र्डा नॊ:-५ ङ्जकम्नी  ,ढोड ऺेत्र  

र्डा नॊ:- ६ रै्य ,ऩन्धाया र्ाॉउ ,पल्नेतोरा  

र्डा नॊ:- ८ ऩन्तारी  ,ढडारी ,
फार्ाऩाटा,काराऩानी ,ङ्झर्ङ्चयर्ाडा ,नेऩारी टोर  

र्डा नॊ:-९ ताम्सङ्ट ,नङ्टर्ाकोट  

र्डा नॊ:- ८ र्भर्ाडा 
र्डा नॊ:- ९ ऩैभा  ,बाटर्ाॉउ  

ङ्ञिऩावटा, 
 सेङ्झरपार ,कयासैन 

 

 

४ 

 

 

फङ्टढीनन्दा 
नर्यऩाङ्झर 

का 

र्डा नॊ:-  १ d6]nf 

,kf/tf]nf,kLkn8fnL,/fjtjf8f 
र्डा नॊ:-२ कोल्टी, नङ्टयी 
र्डा नॊ:-३ tf8L, v'jf 

र्डा नॊ:-  ४ र्ाउॉ िेरा छेउ 
र्डा नॊ:- ६ दैमा ,राटोफस्ती , िायर्डा 
र्डा नॊ:- ७ ऩहेरसेया  ,नौराकोट 

,िड्कार्ाडा  

र्डा नॊ:-  १ भटेरा ,ऩायतोरा 
,यार्तर्ाडा,ङ्जऩऩरडारी  

र्डा नॊ:- २ कोल्टी र्ाॉउ िोरा छेउछाउॉ ,  
bfg;fFu' 

 

 

a'gkf ^ b}of, 

nf6f]j:tL, 

a'gkf & vf/u8f, 

kx]n;]/f 

,v8\sfjf8f , 

gf}nfsf]6  

 

 

 

 

५ 

 

 

र्ौभङ्टर 
र्ाॉउऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ भाडी ,ङ्झसभ  

र्डा नॊ -:२ र्ताडी ,भल्रोदङ्टर्न,  ऩौदारी, 
कङ्ट हङ्टडा, ऩाटा  ,चल्रोकाट्ना  

र्डा नॊ:- ३ 
आरा ,ध ल्काडा ,कटीर्ाॉउ,फेहयीङ्झतऩाडा  

र्डा नॊ:- ५ कोट 

र्डा नॊ:-६ फसारा 

र्डा नॊ:- १ दङ्टर्ावरी िौरा ,अन्राडी  

र्डा नॊ:- २ कङ्ट हङ्टडा ,ऩौदारी आर्य  

र्डा नॊ:- ३ ऩाते ,र्जे  

र्डा नॊ:- ४ कौडाकोट ,र्दाडा  

र्डा नॊ:- ५ नियाडा ,ऩडीकोट  
र्डा नॊ :- ६ 
रै्यीर्ाडा

,शाङ्ञन्तटोर,चदायर्ाडा,साङ्झरकोट,र्ाढी, 
फसारा  

 
 

अङ्ञम्रस
,फासैन,भानकोट ,

कौडाकोट  

 



 

 

 

 

६ 

 

 

िप्तड छेडेदह 
र्ाॉउऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ नाउरीिोरा ,ऩैमाऩाटा  

र्डा नॊ:- २ फल्दे 

र्डा नॊ:-३ टङ्टङ्झनसैन 

र्डा नॊ:-४ चास्रा 
र्डा नॊ:-५ दोर्डी ,ङ्झसम्ऩाटा  
lllllll;'ऩायतोरा ,भाङ्झडिोरा,फङ्टढाथोङ्जकर्ाडा ,
घयेडी 
र्डा नॊ:-६ सङ्टदाडा 
 

र्डा नॊ:- १ आरुर्ाडा 
र्डा नॊ:-३ धनाल्त 

र्डा नॊ:- ४ र्ङ्टईर्न 

र्डा नॊ:- ५ दोर्डी ,ङ्झसम्ऩाटा  

र्डा नॊ:- ६ नाईरा, चदायर्ाडा 
र्डा नॊ:- ७ हातेिेर ,र्ङ्टम्रार्ाॉउ  

डोप्केर्डा
,चौढङ्टङा,भेरऩाटा,िङ्चयऩा

टा,फभे,भेरर्ड्यान,र
म्र्ाॉउ 

 

७ जर्ङ्ङाथ 
र्ाॉउऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- ६ िायिोरा 
र्डा नॊ:- २ भङ्टसेिोरा ,तल्रो हङ्टनी,  जङ्टड्डी 

र्डा नॊ:-२ रङ्टभा  ,आसर्ाडा , फस्केना  
र्डा नॊ:- ५ ऩैमाऩङ्जहयो, ङ्जर्हायडाॉडा 
र्डा नॊ.- ६, ऩाल्तेर्ाडा 

काडाकोट ,कोट र्ोत्री ,
भङ्झनकाडा, र्ाईर्ाउॉ 

 

 

८ 

 

स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक 
र्ाॉउऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ फकङ्टव ,जोरु,भङ्टङ्ञक्तकोट , ङ्ञजजङ्टर्ा, 
ताउरे 
र्डा नॊ:-२ सङ्टऩाना, छङ्टद्दयी, ऩङ्टडेनी   
र्डा नॊ:- ३ जङ्टकङ्ट , जोरु 
र्डा नॊ:- ५ ङ्झभर्ङ्ट, र्स्ती, डाॉडार्ाडा 

र्डा नॊ:- १ भङ्टक्तीकोट भाझर्ाडा, रुडी, 
ङ्ञजजङ्टर्ा, छङ्टदयी, ताउरे 
र्डा नॊ:- २ ऩङ्टडेनी ,छङ्टद्दयी 
र्डा नॊ:- ३ तल्रो जङ्टकङ्ट  
र्डा नॊ:- ५ ङ्झभर्ङ्ट 

 

सङ्टईङ्ञजउरा  ,कप्साडी  
 

 

९ 

 

ङ्जहभारी 
र्ाॉउऩाङ्झरका 

र्डा नॊ:- १ ,२,३ ङ्झफङ्ञच्छमा ,नेटा 
र्डा नॊ:- ४ पैती 
र्डा नॊ:- ६ ऩाडी 

र्डा नॊ :- ५ कर्ाडी क्र्ीडी ,फोताव  
र्डा नॊ :- ६ फोल्डीक 

ङ्झतङ्झथचौय  ,साॉिा 
,धङ्टराचौय ,मङ्टनाफर्य  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

३. उद्धाय साभाग्रीहरुको ङ्जर्र्यण:- 

qm=;= sfof{no ;fdfu|Lsf] k|sf/ ;fdfu|Lsf] gfd tyf kl/0ffd ePsf] :yfg s}lkmot 

! 
lhNnf k|zf;g 

sfof{no afh'/f  

vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L  

ङ्झस .नॊ.  साभानको ङ्जर्र्यण ईका
इ 

जम्भा ऩङ्चयभाण 

1 Energy Harness र्ोटा 1 
2 Styx Rescue Harness र्ोटा 2 

3 Aero Team Iv Harness Uff]^f 1 

4 Aero Park Pro Harness र्ोटा 1 

5 Instinct Harness र्ोटा 1 

6 Fixed Pulley र्ोटा 3 
7 Carbine Screw Type र्ोटा 12 
8 Figure 8 Carbine र्ोटा 4 
9 Spelenium Rope (9 mm*50 

meters) 
ङ्झभटय 200 

10 Stinger iii Rope (9.4mm* 50 
mtr) 

ङ्झभटय 50 

11 200655 Stinger iii rope 
9.4mm*50 mtr 

ld^/ 100 

12 Turbotond Jumar र्ोटा 2 
13 Cord 6mm*120mtr ld^/ 120 
14 Booster 3 Rope(9.7mm*50) ङ्झभटय 50 
१५ राईप ज्माकेट थान 8 
१६ हेल्भेट थान 10 
१७ अल्भोङ्झनमन रेडय थान 2 

lhNnf k|zf;g 

sfof{no  
 



 

 

१८ फेल्चा थान 8 
१९  सारे्र थान 8 
२० क्मायेङ्जर्ना थान 10 
२१ घन थान 2 
२२ पोल्डीङ्ग स्टेचय थान 2 
२३ भेन योऩ डाइनाङ्झभक ङ्झभटय 100 
२४ यफय ट्यङ्टर् थान 3 
२५ फन्चयो थान 6 
२६ आर्ोङ्झनबाउने ग्मास थान 6 
२७ ङ्जटन काट्ने भेङ्झसन थान 2 
२८ नट फोल्ट काट्ने भेङ्झसन थान 1 
२९ रै्टी थान 7 
३० ङ्झछना थान 2 
३१ र्भ फङ्टट थान 8 
३२ भाईक थान 2 
३३ परुर्ा थान 8 
३४ फराङ्केट थान 60 
३५ Tow Handle Saw थान 8 
३६ Rope Roll 6 
३७ Power Torch light pcs 10 

३८ mini Blanket pcs 45 

३९ Water Rescue Helmet pcs 17 

४० first aid box pcs 5 



 

 

४१ Petro chain saw pcs 1 

४२ Rubber Floating ring buckle pcs 7 

४३ Hydrolic Jug big pcs 1 
 

/fxt ;fdu|L 

 

ङ्झस .नॊ.  साभनहरुको ङ्जर्र्यण ईकाइ ऩङ्चयभाण 

! ङ्झत्रऩार थान 65 
@ कम्फर थान 36 
3 डाडङ्ट ऩङ्झनमा थान 12 
4 भङ्जहरारे रर्ाउने कऩडा ङ्झभटय 140 
5 ऩङ्टरुषरे रर्ाउने कऩडा ङ्झभटय 120 
6 फच्चाको कऩडा ङ्झभटय 160 
7 अल्भोङ्झनमभ डेक्ची थान 5 

 

  

@ 

g]kfnL ;]gf 

b'uf{ e~hg u'Nd, 

afh'/f 

Vff]h tyf p4f/ 

;fdfu|L / 

hgzlQm  

jf6/ k|'km Hofs]6 #(,l;6 xfg]{; !), ;]K6L x]Nd]6 @%,cNdf]lgo e/\ofª 

!,;fj]n #%,lks #%,6'n #%,8f]/L @%,nfOkm Hofs]6 #%,6o'j ! 

! Knf6'g Kl/rfng ug{ 

;lsg] hgzlQm 

! ;]=d'= 

# 

lhNNff k|x/L 

sfof{no / 

dftxtsf o"lg6 

vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L 

लाईफज्याकेट,  30 बेल्चा 12 ,फरुवा 15 ,गैटी 11 ,घन 2 ,टचच लाईट  5 ,उद्धार रेनपिस  

15,स्िेशल म्यापटस  10 ,िापन बटु  30 ,हलेमेट 10 ,भयाचकङ 1 ,नाईलन डोरी  1 ,सब्बल 

10,बन्चरो1,बापल्टन 5,स्टेचर 12,पििाल  35 

lhk|sf / 

;Dk"0f{ k|x/L 

rf}sL  

lh= k|= sf= / 

dftxtsf 

o"lg6af6 

kl/rfng ug{ 

;lsg] hgzlQm 

hDdf !!% hgf 

O=k|=sf= a'9LgGbf 
vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L 

nfO{km Hofs]6 ,% j]Nrf yfg @,3}6L yfg @ 6r{nfO{6 @ yfg,8f]/L yfg ! 

afN6L yfg !,:6]r/ yfg @  

O=k|=sf= 

a'9LgGbf 
 

k|x/L rf}sL afh'{uf8 
vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L 
:6]r/ yfg !,nfO{km hfs]6 yfg ,# 

k|x/L rf}sL 

afh'{uf8 
 

 k|x/L rf}sL s'Ggf 
vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L 

nfOkm hfs]6 yfg #,j]Nrf yfg @, u}6L yfg @ ,6r{nfO{6 Yffg ! / aflN6g 

yfg ! 

k|x/L rf}sL 

s'Ggf 
 



 

 

$ 

;z:q k|x/L an 

g]kfn cfl>t u'Nd = 

afh'/f   

vf]h tyf p4f/ 

;fdu|Lx¿ 

nfO{kmHofs]6 %, 3}6L !,km?jf @,a]Nrf @,afN6L @,xl;of @,knfi6Ls a'6 

@,x]Nd]6 knfi6Ls @,kmnfd] afN6Lg @,8f]/L @ 
dft{8L 

ljkb\sf] ;dodf 

lhNnfe/ 

kl/rfng ug{ 

;lsg]  

dfgj >f]t  #) hgf hgzlQm @$ ;} 306f tof/L cj:yfdf /flvPsf]    

% 
g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L 

u}/ vfB ;fdu|L 

Joj:yfkg -

/fxt_ 

/fxt ;fdu|L M sDan @), lqkfn !), efF8f !), k]G6 sk8f !), 6]/Ls6g 

sk8f !) kL;, afN6Lg !), wf]tL !), gfOng 8f]/L !) kL;,  

 

 

dft{8L   

^ g]kfn vfB;+yfg 
vfB;fdu|L 

Joj:yfkg 

dft{8Ldf df}Hbft #!)) SjL=, sf]N6L @))) SjL=    dft{8L /  

sf]N6L  
 

& 
lhNnf l:yt 

/fhgLlts kf6L{x¿ 

hgzlQm 

kl/rfng  
cfjZostf cg';f/ ;xof]u 

gf} j6} 

:yfgLo txdf  
 

* 
:jf:Yo sfof{no 

afh'/f  
cf}ifwL  

! Ibuprofen  400mg 3000 tab 

dft{8L  

@ Inj.Adrenaline.1000 140 

# Paracitamol 500 mg.  30000 Tab. 

$ Inj.Dextrose 85 

% ORS sachet 1000 

^ tab.Zinc 1000 

& Cipro eye ear drop 200 

* Retinol ( Vitamin A capsule) 2000 

( tab.diclofenac 180 tab 

!

) 
Amoxycille cap.500mg 51000 

   

( 
afh'/f c:ktfn 

afh'/f  
 cf}ifwL 

Kof/f l;6fdf]n %)) Pd=hL ^%))) 6\of=,kLPd;L l;/k #)) af]Qn, 

/]lgl6l8g !%) PdhL @)) 6\of= d]6«f]lg8fhf]n $)) PdhL ^)))) 

6\ofAn]6, d]6«f]lg8fhf]n emf]n @)) PdhL @)) af]Qn, Pdf]lS;lng %)) 

Pd=hL= SofK;'n ^@))), Pdf]lS;lng @%) PdhL Sof=%)))), 

Snf]/f]km]gf/fldg $ PdhL !%!)), SofN;Lod %)) PdhL 6\of= %))), 

a  



 

 

cNj]G8fhf]n $)) PdhL 6\of= #)))), P:k|Lg !%) PdhL, 6\of= !)%), 

l;km]S;Ld $)) PdhL 6\of=@))), l;km]S;Ld @)) PdhL 6\of= %)), 

cfOj|f]lkmg $)) PdhL 6\of= !$))), km'Nsf]gfhf]n !%) PdhL Sof= 

!%))), 6]6«f;fOlSng %)) PdhL Sof= @))), 8lS;;fOlSng !)) PdhL 

Sof= !&))), a'Ssf]kfg @) PdhL 6\of= @)))), a':sf]kfg !) PdhL 6\of= 

@)))), ;fna'6fdf]n $ PdhL= 6\of= @@))), lh+s @) PdhL= 6\of= 

#%)), cfO/g 6\of= ^)))), Plhy|fdfOl;g %)) PdhL=6\of=!)))), 

PDnf]l8lkg % PdhL 6\of=!&))), P6]gf]n %) PdhL %))), l;k|f]ˆnf];fl;g 

%)) PdhL 6\of= !$))), kmf]lns Pl;8 6of= %%)), le6fldg jL 

sDKn]S; 6\of= @))), k|f]d]yfhf]n 6of= $))), l;l6«lhg !) PdhL 

6\of=!)))), l;l6«lhg emf]n @)) af]Qn, cG8]:6]/f]g emf]n &) af]Qn, 

d]6fkm/dLg %)) PdhL !)))), 8]S;fd]yf;f]g 6\of= &%), P6e]{:6L 

SofN;Lod 6\of= e]lhgn 6\of= ^)), l6lg8fhf]n %)) PdhL 6\of= ^))), 

lk|8\gL;f]ng % PdhL %))), AMITRIPTYLINE 25/10 PdhL 

!)))), P;fOSnf]le/ $))÷*)) PdhL *))),OG8f]d]yf;f]g @% PdhL= 

!)))), CARBAMAZEPIPNE $)) PdhL ^)),Snf]S;fl;lng %)) 

PdhL Sof= %))), 8fOhf]lS;g 6\of= !@))), km]gf]af/jL6f]g 6\of= $)), 

FLUOXETINE 6\of= %)), BENZHEXol xfO8«fSnf]/fO8 6\of= !)),  

  ;'O{ 

1 DOBUTAMINE AMPULE 10 
2 PARACETAMOL BOTTLE 20 
3 NEOSTIGMA 

METHYL 

SULPHATE 

AMPULE 5 

4 ADRENALINE AMPULE 50 
5 ATROPINE AMPULE 100 
6 CALCIUM 

GLUCONATE 
AMPULE 20 

7 PHENYLPHRINE 

HYDROCHLORIDE 
AMPULE 4 

8 NITROGLYCERINE AMPULE 10 
9 RANITIDINE AMPULE 190 
10 CIPROFLOXACIN BOTTLE 75 
11 METRONIDAZOLE BOTTLE 80 
12 R.L BOTTLE 90 

  



 

 

13 N.S BOTTLE 300 
14 DNS BOTTLE 100 
15 D5 BOTTLE 120 
16 D10 BOTTLE 10 
16 DEXAMETHASON

E 
VIAL 400 

18 DICLOFENAC AMPULE 250 
19 FRUSEMIDE AMPULE 80 
20 GENTAMYCIN Vial 700 
21 HYDROCORTISON

E 
VIAL 20 

22 HYOSCINE AMPULE 50 
23 KETROLAC AMPULE 100 
24 TRAMADOL AMPULE 252 
25 ONDESTERONE AMPULE 150 
26 LIGNOCAINE NON 

/ADRENALI

NE 

30 

27 METTOCLOPROPA

MIDE 
AMPULE 80 

28 OXYTOCIN AMPULE 50 
29 PHENARAMINE AMPULE 100 
30 CEFTRIAXONE  1 GM 200 
31 MAGNESIUM 

SULPHate 
AMPULE 1000 

32 Diazepam Ampule 40 

    
1 POVIDINE 450 ML 

BOTTLE 
5 

2 POVIDINE  

GARGLE 
BOTTLE 30 

3 CLOVE OIL VIAL 50 

    
4 CIPRO  EAR/EYE 

DROP 
VIAL 1000 

5 OXYMETAZOLINE VIAL 160 
6 CLOTRIMAZOLE OINTMENT 2000 



 

 

7 CALAMINE  

LOTION 
BOTTLE 30 

8 SCABIES LOTION BOTTLE 100 
9 SILVER 

SULFADINE 
TUBE 30 

10 BENZOICACID TUBE 50 
11 GAUZE PCS 150 
12 BANDAGE PCS 100 
13 ADHESIVE TAPE PCS 100 
14 SURGICAL 

GLOVES 
PAIRS 1500 

15 SYRINGE 1ML 300 
3ML 1500 
5ML 1000 
10ML 800 
50ML 200 

16 EXAMINATION 

GLOVES 
Pcs 200 

17 RE-CITIFIED 

SPIRIT 
Pcs 40 

18 IV SET Pcs 300 
19 CANULA 18 PCS 50 

20 PCS 100 
22 PCS  100 
24 PCS 50 

20 VIREX BOTTLE 200 
21 NYANO BAG PCS 300 
22 GENTION VIOLET VIAL 10 
COVID 19 Preparedness 

 K-N95 MASK PCS 2000 
1 SURGICAL MASK PCS 12000 
2 HAND SANITIZER  500 
3 HAND WASH  2 
4 PPE SET  300 
5 DISPOSABLE PCS 400 



 

 

GOWN 
6 GOWN PCS 300 
7 SODIUM 

HYPOCHLORIDE 
GALLON 10 

 

!) 
vf=kf= tyf ;=;=l8 

lkmN8 sfof{no 

kfgL z'4Ls/0f 

;fdu|L 

hgzlQm $ hgf  

Prl8kL @) Pd Pd= !))) dL, Prl8kL @% Pd Pd %)) dL=, Prl8kL  

#@ Pd Pd %)) dL= Prl8kL $) Pd Pd= $)) dL= 

dft{8L  

!! luˆ6, g]kfn   
u}/ vfB ;fdu|L 

tyf hgzlQm 

gub @)))) xhf/ a/fj/sf]  u}/ vfWo ;fdu|L . lqkfn yfg !), u}6L #, 

yfg,a]Nrf # yfg , ;fj]n @ yfg 

 

 

sfo{If]q / 

lhNnfdf  

 

 

 

 

dfgj;|f]t %hgf  

 

!@ 

l8lehg ag  

sfof{no afh'/f  

u}/vfB ;fdu|L sf7 tyf hgzlQm cfjZostf adf]lhd,   

ag 89]nf] lgoGq0fsf nflu :af6/ * yfg, k~hf !@ yfg, x]nd]6 

!@ yfg, ;fj]n $ yfg, bfFtL- sf]g]{ cf}hf/_ @ yfg,  km?jf- s'6f] _ 

@ yfg / hDk ;'6 !@ yfg  

cfjZostf 

cg';f/                

ljkb\sf] a]nf 

lhNnf e/Lsf 

;fd'bflos ag 

;d'x ;Fu 

;Dago u/]/ 

sf7 pknAw 

ul/g]5 .  

!#   

hn;|f]t tyf l;+rfO{ 

ljsf; ;j l8lehg 

sfof{no 

u}/vfB ;fdu|L !)% yfg tf/ hfnL   ljkb\sf] ;dodf 

;xof]u ug{ 

;lsg]5 .  

!$ 

kL;lag afh'/f gub tyf 

hgzlQm 

!) hgf hgzlQm kl/rfng / gub ? %),))). ;Ddsf], #) yfg lqkfn / 

#) ;]6 ef8f s'8f 

cfjZos 

If]qdf  

lhNnfe/ 

;xof]u ug{ 

;lsg] 

!% 

Pr=cf/=l;= afh'/f gub tyf 

hgzlQm 

hgzlQm kl/rfng  !) hgf tflnd gkfPsf gub $),))). 

lqkfn !) yfg,  

 

cfjZos 

If]qdf   

!^ 
cfO=Pg=Pkm=g]kfn u}/vfB / p4f/ 

;fd|uL  

gub %)))), hgzlQm kl/rfng * hgf k|fylds pkrf/ tflnd k|fKt, 

lqkfn @^ yfg ,6]G6 !%,kmfOl/ª hs]6 !),sDdn %,x]Nd]6 %,uda'6 @ hf]/ 

 
 



 

 

,;fj]n %,u]n]g !), :6]r/ ! 

!& 

;xf; g]kfn  hgzlQm tyf 

vfB tyf 

u}/vfB 

cfuf]lgefpg] d]l;g,^xNd]6 !@,uda'6 !@hf]/,kGhf !@hf]/,;fj]n ^,3g 

^,u}6L ^,j]Nrf ^,kfylds pkrf/ jfs; ^,8f]/L !@) ld=,x]G8dfO{s ^ 

 

 

!* 
;fN6 6«]l8Ë hgzlQm afDsf (#! SjL=, dft{8L !)!) SjL=,sf]N6L *&& SjL=,sjf8L &@^ SjL= cfjZostfg';

f/  
 

!( 
s[lif 1fg s]Gb| 

afh'/f 

 %))))). a/fj/sf] ljp ljhg  ;xof]u ug{ ;lsg] . cfjZostf 

cg';f/  
lhNnf e/ 

@) 

e]6]l/g/L c:ktfn 

tyf kz' ;]jf lj1 

s]Gb| afh'/f 

u}/ vfB 

;fdu|Lx¿ 

kz' kG5Lsf nflu dfq ,vf]k tyf cf}ifwLsf] Joj:yfkg   
lhNnf e/ 

dfgj >f]t  e]6]/Lg/L k|fljlws clws[t 5}7f} !, gf=k=;]= k|f=@ hgf  cfjZostf 

cg';f/  
lhNnf e/  

@! 
pBf]u afl0fHo ;+3   u}/ vfB÷ vfB 

;fdu|L  

a]Nrf !)yfg, u}tL,!) yfg,afN6Lg % yfg ,8f]/L %) ld6/ yfg,;fj]n # 

yfg km?jf % yfg  ,6]G6 ! ;]6, lqkfn % / hu @ j6f 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:yfgLo txx?;Fu /x]sf] ;fdfu|Lsf] ljj/0f 

qm=;= sfof{no ;fdfu|Lsf] k|sf/ ;fdfu|Lsf] gfd tyf kl/0ffd 
ePsf] 

:yfg 
s}lkmot 

१ 

Afl8dflnsf 

gu/kflnsf  

u}/vfB ;fdu|L  tf/kf]lng %),/j/ Dof6]; %),nfOkm Hofs]6 !%,snfODjLª 8f]/L !@),;]km\6L 

x]Nd]]6 !%,;]km\6L Unf; !%,/j/ a'6 !%,:6]r/ !),x]08 dfO{s @,sDjn 

%),afN6Lg !),;fj]n %,a]Nrf !), u+}6L !),kmfo/ :6Lªu'O;/ @,cfktsflng 

6r{nfO{6 %,kmfo/ JnfÍ]6 @,sf/k]G6/ x]08 :n]h XofDd/ %,6'n ;]6 aS; 

!,aGr/f] %,l8«n d]l;g !,P8h]i6]jn /]Gr !,y|f] Jofu %, r]g ! 

cfjZo

stf 

cg';f/   

२ 
a'l9u+uf gu/kflnsf  u}/vfB ;fdlu| lqkfn @)), sDdn @)), a]Nrf !),u}F6L !),3g !),xl;of !),km?jf 

!),nfO{km Hofs]6 !)yfg ,:6]r/ !@ ,x]Nd]6 !) yfg, 

 !% nfv 

a/fj/sf] sf]if 

:yfkgf ePsf]  

३ 

lqj]0fL gu/kflnsf  p4f/ ;fdu|L M anfªs]6 @%) lk; ,lqkfn %) kL; ,lk kmd{ @)) kL;,vf]h tyf p4f/ 

;fdu|L !) ;]6 ,/fxt ;fdu|L – ef8fs'8f, sk8f _@%) kl/jf/nfO{  

lqj]0fL 

gu/ 

kflnsf

sf] 

ejgdf  

 

४ a'9LgGbf gu/kflnsf p4f/ ;fdfu|L  :6«]r/,a]Nrf,3}6L,;Aan, 3g, nfOkm hfs]6, x]nd]6,a'6 8f]/L  tYofFs k|fKt 

gePsf] 

५ 
:jfldsflt{s vfk/ 

ufpFkflnsf  

 lqkfn !@), af6f !@), ef8fs'8f ;]6 !@), a]Nrf %, km?jf %, u}F6L %, 

;Aan %, 8f]/L % /f]n, :6«]r/ # ;]6, lkkmd{ () ld6/, aGr/f yfg, 3g %, 

6'n aS; &, nfOj Hofs]6 @%, 8'+uf @ ;]6, k~hf !% ;]6  

 !@ nfv 

a/fa/sf] sf]if 

lgdf{0f 

६ 

huGgfy ufFpkflnsf  u}/ vfB tyf 

p4f/ ;fdu|Lx¿   

sDdn @)kL; ,j]Nrf @) yfg ,;Aan !), u}+6L @) kL;, lqkfn %) yfg , 

ef8f s'8f ;]6 @),k|fylds pkrf/ afs; % yfg,/]gsf]6 % ;]6 

!! nfv 

/sd 

sf]if 

lgdf{0f 

ePsf] 

 

७ lxdfnL uf=kf= p4f/ ;fdu|Lx¿   :6«]r/,afN6L,8f]/L,;]km\6Lx]Nd]6, aGr/f] ,cfF;L, u}6L,sf]bfnf], a]Nrf , cf/L 

k|fylds pkrf/ afs;  

 tYofFs k|fKt 

gePsf]  

८ 
vKt8 5]8]bx uf=kf  tf/kf]lng !)) yfg,/j/ Dof6]; !)) ,nfO{km Hofs]6 @) yfg,8f]/L !)) /f]n, 

x]Nd]6 @) yfg,uda'6 @), sDdn !)),:6]r/ @),afN6Lg @),efF8fs'8f 

%);]6,;fj]n @),3g @),u}6L @) 6r{nfO{6 @),/]gsf]6 @),k|fylds pkrf/ 

jfs; @),aGr/f] @),xft]cf/L !),kmfo/ :6Lªu'O{;/ %,kf]nLlyg kfO{k 

 

 



 

 

 
५.ङ्जर्ऩद्को सभमभा ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तको ङ्जर्र्यण -: 

दङ्टर्ाव बञ्जन र्ङ्टल्भ  ,फाजङ्टयाभाफाट ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तहरु  

 ङ्झनकाम ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने 
जनशङ्ञक्तको सॊख्मा 

िोज तथा उद्धाय सम्फन्धी 
ताङ्झरभ प्राप्त 

र्येको /नर्येको  

कामवऺ ेत्र (ङ्ञजल्रा स्तय /स्थानीम स्तय) 

१ नेऩारी सेना  ,दङ्टर्ाव बञ्जन र्ङ्टल्भ ,
फाजङ्टया 

१ से .भङ्ट.  र्येको  ङ्ञजल्राबयी   

ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम फाजङ्टयाभाफाट ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तहरु 

१ नेऩार प्रहयी (ङ्ञज.प्र.का.फाजङ्टया)  २५   नर्येका ङ्ञजल्राबयी 
२ नेऩार प्रहयी (प्र.चौ.टाॉटे,फाजङ्टवर्ाड 

य अ. प्र.ऩोष्ट ङ्चयठाफजाय) 

१५ र्येको फङ्टढीर्ॊर्ा नर्यऩाङ्झरका 

३ नेऩार प्रहयी 
(प्र.चौ. भौये ,फ ङ्झडभाङ्झरका) 

१२ नर्येका ङ्झत्रफेणी नर्यऩाङ्झरका 

४ नेऩार प्रहयी (ई .प्र.का फङ्टढीनन्दा ,
ङ्झफ.सङ्ट . र्ाडव कोल्टी य अ.प्र.ऩोष्ट 

ऩाण्डङ्टसैन) 

१५ नर्येका फङ्टढीनन्दा नर्यऩाङ्झरका 

५ नेऩार प्रहयी (प्र.चौ. डोर्डी,काॉडा 
य अ.प्र.ऩोष्ट आङ्जटचौय) 

१५ नर्येका  िप्तड छेडेदह र्ाॉउऩाङ्झरका 

६ नेऩार प्रहयी (ई.प्र.का.र्ौभङ्टर)  ६ नर्येका र्ौभङ्टर र्ाॉउऩाङ्झरका 

@),x]G8dfO{s !%yfg,   ljkb\ sf]if !)))))) j/fj/sf] :yfkgf . 

९ 
uf}d'n uf=kf= u}/ vfB÷ ;fdu|L  nfO{km hs]6 #), xNd]6 ,#),e/|ofª &, 8f]/L @) lqkfn,%), ;fj]n,#),s|f]jf/ 

@),sf/fjfO{g/ @),aGr/f] !%,3g @),:6]r/ #%,kmf]s; nfO{6 !%,5Lgf] 

!%,kmfo/k'km{ /]:SoL ;'6 !%,kGhf !%,6]G6 #, /\kfn l8efO; !%,kf]nf]lyg kfO{k 

!% SjfOn , sDdn %) ;]6 ,kmfo/ :6LUo';/ !%  

uf}d'n 

 



 

 

७ नेऩार प्रहयी (प्र.चौ. कङ्ट ङ्ङा य 
जङ्टड्डी) 

१० नर्येका जर्ङ्ङाथ र्ाॉउऩाङ्झरका 

८ नेऩार प्रहयी (ई .प्र.का 
स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक य अ.प्र.ऩोष्ट 
भङ्टङ्ञक्तकोट ) 

१० नर्येका स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक िाऩय  र्ाॉउऩाङ्झरका 

९ नेऩार प्रहयी (प्र .चौ.ङ्झफङ्ञच्छमा य 
धङ्टराचौय )  

११ नर्येका ङ्जहभारी र्ाॉउऩाङ्झरका 

सशस्त्र प्रहयी र्र  ,नेऩार ,आङ्ञश्रत र्ङ्टल्भ  फाजङ्टयाफाट ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तहरु 

१ सशस्त्र प्रहयी फर  ,नेऩार 
आङ्ञश्रत र्ङ्टल्भ फाजङ्टया 

30 नर्येका ङ्ञजल्राबयी 

नेऩार येडक्रस सोसाईटी ङ्ञजल्रा शािा फाजङ्टयाफाट ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तहरु 
१ नेऩार येडक्रस सोसाईटी ङ्ञजल्रा 

शािा  ,फाजङ्टया  
५ र्येको ङ्ञजल्राबयी 

स्थानीम तहहरुफाट ऩङ्चयचारन र्नव सङ्जकने जनशङ्ञक्तहरु 
१ फडीभाङ्झरका नर्यऩङ्झरका 150 जना  नर्येका नर्यऩाङ्झरका 
 फङ्टढीर्ॊर्ा नर्यऩाङ्झरका 660  नर्यऩाङ्झरका  ,ङ्जर्द्यारम ,स्र्ॊसेर्क ,

व्माऩाायीहरु 
 ङ्झत्रफेणी नर्यऩाङ्झरका ४५  र्येको (साथै 23 जना 

आधायबतू प्राथङ्झभक 
उऩचाय ताङ्झरभ य 72 

जना  

नर्यऩाङ्झरका य र्डा कामावरमहरु  ,स्र्ास््म 
सॊस्थाहरु 

 फङ्टढीनन्दा नर्यऩाङ्झरका नर्यऩाङ्झरका य 
अन्तयर्तका ङ्झनकामभा 
कामवयत कभवचायीहरु ,

नर्येका नर्यऩङ्झरका  ,र्डा कामावरमहरु ,स्र्ास््म 
सॊस्थाहरु 



 

 

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 
  िप्तड छेडेदह र्ाॉउऩाङ्झरका र्ाउॉऩाङ्झरका य 

अन्तयर्तका ङ्झनकामभा 
कामवयत कभवचायीहरु ,

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 

नर्येका र्ाउॉऩाङ्झरका  ,र्डा कामावरमहरु ,स्र्ास््म 
सॊस्थाहरु 

 र्ौभङ्टर र्ाॉउऩाङ्झरका र्ाउॉऩाङ्झरका य 
अन्तयर्तका ङ्झनकामभा 
कामवयत कभवचायीहरु ,

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 

नर्येको र्ाउॉऩाङ्झरका  ,र्डा कामावरमहरु ,स्र्ास््म 
सॊस्थाहरु 

 जर्ङ्ङाथ र्ाॉउऩाङ्झरका 70  नर्येका स्र्ास््म सॊस्था  ,र्ाउॉऩाङ्झरका य र्डा 
कामावरमहरु 

 स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक  िाऩय 
र्ाउॉऩाङ्झरका 

र्ाउॉऩाङ्झरका य अन्तयर्तका 
ङ्झनकामभा कामवयत 
कभवचायीहरु ,
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 

नर्येको स्र्ास््म सॊस्था  ,र्ाउॉऩाङ्झरका य र्डा 
कामावरमहरु 

 ङ्जहभारी र्ाॉउऩाङ्झरका  ऐ   .ऐ  नर्येको स्र्ास््म सॊस्था  ,र्ाउॉऩाङ्झरका य र्डा 
कामावरमहरु 

 

6 . सर्ायी साधन य अन्म साधनको ङ्जर्र्यण-् 
क्र .सॊ.  साधनको नाभ ऩङ्चयभाण सर्ायी धनीको नाभथयसयकायी य 

ङ्झनजीऺेत्रको ङ्ञजम्भाको सभेत िङ्टराउन े

साधनका राङ्झर् सम्ऩकव  व्मङ्ञक्तको 
नाभथय /ऩद/सम्ऩकव  नॊ.  

कै. 

१ भहेन्र फोरेयो १  नेऩारी सेना दङ्टर्ाव बञ्जन र्ङ्टल्भ-०९४-४४०४३०  

२ 

एम्फङ्टरेन्स 
२ सयकायी ( फङ्टढीर्ॊर्ा न.ऩा.) चारक –उद्धफ िड्का- ९८६५६०९२४३ 

 

३ १ सयकायी (स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा.ऩा) चारक कृङ्झत कटे्टर -९८४५००५५४२ 
 

४ १ सयकायी ( ङ्जहभारी र्ा.ऩा.) चारक प्रकाश ङ्झफष्ट ९८६०१७६३८४  



 

 

५ ङ्ञजऩ २ सयकायी ( ङ्ञज.प्र.का फाजङ्टया) ङ्ञजप्रका फाजङ्टया ९८५८४९००५३  

 ङ्ञजऩ १ सयकायी (ईप्रका फङ्टढीनन्दा)  ईप्रका फङ्टढीनन्दा -९८५८४२५००१  

 ङ्ञजऩ १ सयकायी ( सप्रफर आश्रङ्झत र्ङ्टल्भ  फाजङ्टया   

 ङ्ञजऩ १ बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेर्ा ङ्जर्ऻ 
केन्र 

बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेर्ा ङ्जर्ऻ केन्र  

 ङ्ञजऩ १ कृङ्जषव ऻान केन्र फाजङ्टया  कृङ्जष ऻान केन्र  ,फाजङ्टया   

 ङ्ञजऩ १ जरश्रोत तथा ङ्झसॉचाई ङ्जर्कास सर्-
ङ्झडङ्झबजन कामावरम 

जरश्रोत तथा ङ्झसॉचाई ङ्जर्कास सर् -ङ्झडङ्झबजन 
कामावरम 

 

 ङ्ञजऩ १ िानेऩानी तथा सयसपाई सर् -ङ्झडङ्झबजन 
कामावरम 

िानेऩानी तथा सयसपाई सर् -ङ्झडङ्झबजन 
कामावरम 

 

 ङ्ञजऩ १ स्र्ास््म कामावरम  ,फाजङ्टया  स्र्ास््म कामावरम  ,फाजङ्टया   

 ङ्ञजऩ १ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार ,फाजङ्टया ङ्ञजल्रा अस्ऩतार  ,फाजङ्टया   

 ङ्ञजऩ १    

 ङ्ञजऩ     

६ 
 

 

 

 डोजय 

 

३ 

 

 

 

 

 

 ङ्झनजी 

सङ्टयत शाह ९८४८६०१०९६ 

९८६४६२०७७२ कङ्झफन्र शाह 
नयेन्र फहादङ्टय जौया ९८४८८०३८४२ 

२ ऩदभ याज ङ्झर्यी ९८६०३२०११२ 
२ प्रकाश यार्र ९८५८५८९००५ 
१ टेक फहादङ्टय फङ्टढा ९८४८४०८२२५ 
३ कारी फहादङ्टय शाही-९८५८०२९३३० जर्ङ्ङाथ र्ा .ऩा  
१ सयकायी (स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा.ऩा) चारक ङ्जहभार ङ्झफ.क-९८६३०९२९४४ स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा .ऩा  

७ ङ्जटऩय ० फडीभाङ्झरका नर्यऩाङ्झरका भेमय अम्भय फहादङ्टय िड्का-९८५११९७६९६ फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा. 



 

 

८ ङ्ञजऩ १ सयकायी (फङ्टढीर्ॊर्ा)  
 फङ्टढीर्ॊर्ा  

१ सयकायी (ङ्जहभारी )  चारक-प्रकाश ङ्झफष्ट-९८६०१७६३८४ ङ्जहभारी 
१ सयकायी (जर्ङ्ङाथ )  चारक- ङ्झफनोद प्रसाद रै्य-९८५८४८१४२६ जर्ङ्ङाथ 
४० ङ्झनजी चारक-ध्र्ज िाती-९८६४३१८९७२ फङ्टढीर्ॊर्ा 
  याभ फहादङ्टय कटङ्टर्ार-९८४८६४४०५४ फङ्टढीर्ॊर्ा 
  र्र्न रङ्टहाय-९८४८६९३६८२ फङ्टढीर्ॊर्ा 
  रोक फहादङ्टय थाऩा-९८६८८६५४३० फङ्टढीर्ॊर्ा 
  उभेश ङ्झर्यी-९८६०१८६२०५ ङ्झत्रफेणी 
  सङ्टयेन्र योकामा-९८६५७९३९८९ (सर्ायी 

धङ्झन) 
र्ौभङ्टर 

  ङ्झभन फहादङ्टय योकामा-९८६५७६८९४६ र्ौभङ्टर 

  प्रकाश योकामा-९८४८७२९१६६ र्ौभङ्टर 

  ङ्छदऩेन्र फहादङ्टय भल्र-९८६५६९९६५९ फङ्टढीनन्दा 
  प्रभे नाथ-९८६८७४१३४२  

  ऩथृर् यार्र-९८४८६४३८६४  

  ङ्झभन ङ्झफक्रभ शाह-९८४८६८५३३३ 
 

  चन्र िाती-९८४८६१८३११  

  देरे्न्र नाथ-९८४८४५६८७९  

  कारङ्ट नाथ-९८६८४७५९०५ 
 

  ङ्छदनेश योकामा-९८६४६११०५२ 
 

  तङ्टर फङ्टढा-९८६१७२८४९१ 
 

  नय अमडी-९८६५८७२९२९ 
 

  याजेन्र नाथ-९८४४१५०५८० 
 



 

 

  धभवयाज बट्टयाई-९८६५६४४९८६ 
 

  कभर साउद-९८४८६६१५२६ 
 

  र्र्न यार्र-९८४८६९३६८२ 
 

  सङ्टयत कटङ्टर्ार-९८६५९०४४५२ 
 

  फक्र शाह-९८६८५४८४२७ 
 

  सङ्टयेन्र नाथ-९८४८६८८२३० 
 

  ङ्जहक्भत िड्का-९८६८४६३२१७ 
 

  ङ्झभन योकामा -९८६५६६८९४६ 
 

  जनक यार्त-९८४८६७४९१२ 
 

  ङ्झफनोद ङ्झफ.क-९८४७९७२५५५ 
 

  शेय यार्त-९८६८४२७४४४ 
 

  ङ्झफय फहादङ्टय यार्त-९८६८८५१७४१ 
 

  प्रभे यार्त-९८६५६२९७९४ 
 

  भहेश यार्त-९८६५७६०१८५ 
 

  र्ोयि ङ्झसॊह-९८६५८३९१४०  

  ङ्झफय ऐडी-९८४९६४९३१९  

  फसन्त नाथ-९८४८४८००८४  

  ब ङ्टर्न नाथ-९८६९८३०५५५  

  तऩेन्र फङ्टढा -९८६५६२८७७६  

  प्रभे फङ्टढा-९८६८४१२२६३  

  र्र्न फङ्टढा -९८४८८९२२३६  

९ भोटयसाईकर 
 

१ सयकायी (ङ्ञज.प्र.का फाजङ्टया ) ङ्ञज.प्र.का.फाजङ्टया -९८५८४९००५३  
१ सयकायी (ईप्रका फङ्टङ्जढनन्दा फाजङ्टया) ईप्रका फङ्टङ्जढनन्दा फाजङ्टया-९८५८४२५००१  



 

 

१ सयकायी (ईप्रका र्ौभङ्टर फाजङ्टया) ईप्रका र्ौभङ्टर फाजङ्टया-९८४४१५६६४४  
१ सयकायी(ईप्रका स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक फाजङ्टया) ईप्रका स्फाङ्झभकाङ्झतवक-९८६८५४२३७८  
१ सयकायी(प्र.चौ.डोर्डी फाजङ्टया) प्र.चौ.डोर्डी फाजङ्टया -९८६८५४२१३८  
१ सयकायी (प्र.चौ.फाजङ्टवर्ाड फाजङ्टया) प्र.चौ.फाजङ्टवर्ाड फाजङ्टया -९८६८५४२१६८  
१ सयकायी (प्र.चौ.टाॉटे फाजङ्टया) प्र.चौ.टाॉटे फाजङ्टया -९८६८५४२२८७  
६ सयकायी (प्र.चौ. कङ्ट ङ्ङा फाजङ्टया) प्र.चौ.कङ्ट ङ्ङा फाजङ्टया-९८६८५४२३९१ 

 

१ सयकायी (फङ्टङ्जढर्ॊर्ा न.ऩा.कामावरम) चाकक केदाय शाह-९८४८८४९५६९  

४ सयकायी(ङ्झत्ररे्णी न.ऩा.कामावरम) भेमय कणव फहादङ्टय थाऩा-९८६५६४२३६५  

३ सयकायी ( स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा.ऩा.) र्ा.ऩा.अध्मऺ बयत फहादङ्टय योकामा -
९८४८२६८९९७ 

स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक 

२ सयकायी (जर्ङ्ङाथ र्ा.ऩा.) र्ा.ऩा.अध्मऺ-कारी फहादङ्टय शाही-
९८५८०२९३३० 

जर्ङ्ङाथ 

१ सयकायी (फङ्टङ्जढनन्दा न.ऩा.१) र्डा अध्मऺ भान फहादङ्टय काकी-
९८४०६१९६४५ 

 

१ सयकायी (फङ्टङ्जढनन्दा न.ऩा.२) र्डा अध्मऺ नन्दयाज ङ्झर्यी -
९८६७५९२३५४ 

 

५ सयकायी(फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.४) र्डा अध्मऺ अजङ्टवन नाथ-९८४८५५११५५  
६ सयकायी(फङ्झडभाङ्झरका न.ऩा.८) र्डा अध्मऺ चन्र थाऩा-९८४८५६७१४३  

7. मस र्षव भनसङ्टनभा साभना र्नङ्टवऩनव  सम्बाङ्जर्त ङ्जर्ऩद्-: 
 

क्र .सॊ.  ङ्जर्ऩद्को 
नाभ 

प्रबाङ्जर्त हङ्टन सक्ने स्थानीम 
तह  /र्डा नॊ .हरु  

सॊकटसङ्ङताको 
अर्स्था 

ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ उच्च 
बई स्थानान्तयण र्नङ्टवऩने 
सम्बाङ्जर्त ऩङ्चयर्ाय /

ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ 
भध्मभ बएको 
ऩङ्चयर्ाय /टोर/र्स्ती  

ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मून 
बएको 
ऩङ्चयर्ाय /टोर/र्स्ती  

स्थानान्तयण र्ने 
सङ्जकने सम्बाङ्जर्त 
स्थान 



 

 

टोर/र्स्ती  

१ फाढी फङ्टढीर्ॊर्ा 
न .ऩा.१,२/फङ्झडभाङ्झरका 

न.ऩा.२,६ /ङ्झत्रफेणी न.ऩा.  

नदी छेउछाउभा 
कटान । 

२५ऩङ्चयर्ाय  

३८ ऩङ्चयर्ाय 

 

५९ ऩङ्चयर्ाय 

फङ्टढीर्ॊर्ा 
नर्यऩाङ्झरकाका 
जोङ्ञिभमङ्टक्त घय 
एर्ॊ र्स्तीराई 
धङ्टयारसैनभा 
स्थानान्तयण र्नव 
सङ्जकन े

२ ऩङ्जहयो फङ्टढीर्ॊर्ा 
न .ऩा.१,२ फङ्झडभाङ्झरका 
न .ऩा.३,७  

ऩङ्जहयोरे जोङ्ञिभ 
। 

 

११०  ऩङ्चयर्ाय 

 

१५० ऩङ्चयर्ाय 

 

५१० ऩङ्चयर्ाय 

र्ौभङ्टर र्ा .ऩा  को १ -६ का ३७९ घयधङ्टयी जोङ्ञिभभा यहेकारे स्थानान्तयण र्नङ्टवऩने , फङ्टढीनन्दा नर्यऩाङ्झर र्डा नॊ  .१,२,३,४ का ताडी,घोडाकोट,िङ्टर्ा,नङ्टङ्चय ,
ङ्जऩऩरडारी ,ङ्झसयाडी,कोल्टी भाङ्झथल्रो फजायफाढी तथा ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभभा यहेको,स्र्ाभीकाङ्झतवक िाऩय र्ा .ऩा १ देङ्ञि ५ नॊ .र्डाका रुडी ,छङ्टदयी ,भङ्टक्तीकोट ,

िोराहा,फकङ्टव,जोरु,जङ्टकोट,जङ्टकङ्ट ,ङ्झभर्ङ्ट ,फाढी तथा ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभभा यहेका , जर्ङ्ङाथ र्ाउॉऩाङ्झरकाका सरै् र्डाका ङ्जर्ङ्झबङ्ङ र्ङ्ञस्तहरु ऩङ्झन फाढी तथा ऩङ्जहयोको 
जोङ्ञिभभा यहेका,ङ्जहभारी र्ाउॉऩाङ्झरकाका १ ,२,३,५,६,७ नॊ . र्डाहरु फाढी तथा ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभभा यहेका ,िप्तड छेडेदह र्ाउॉऩाङ्झरकाका र्डा न ४  
र्ङ्टइफन ,ङ्जटडीसेन र्डा न ५ ऩातोरा र्डा न ६ नैना र्डा न ७ र्ङ्टम्रार्ाउॉ ऩङ्जहयोको जोङ्ञिभभा यहेकाबनी सम्फङ्ञन्धत ऩाङ्झरकाहरुफाट उल्रेि बई आएको ।  
 

८ .फाढी ऩङ्जहयोका कायण भङ्टख्म -भङ्टख्म सडक अर्रुद्ध हङ्टनसक्ने स्थानहरु-् 
 

ङ्झस .नॊ.  सडक अर्रुद्ध हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जर्त स्थान स्थानीम तह  /र्डा नॊ.  अर्रुद्ध हङ्टन नङ्छदन र्ङ्चयने 
प्रमास 

अर्रुद्ध बएभा तत्कार मातामात 
सङ्टचारु र्नव र्ङ्चयने प्रमासहरु 

१ फाजङ्टवर्ाड ,सेया,फल्दे, ओम्कोट फङ्टढीर्ॊर्ा न .ऩा.७,२,१  साभान्म बएभा उऩकयण य 
जनशङ्ञक्त ऩयीचारन र्यी 
अर्रुद्ध हटाउन।े 

सयोकायर्ारा ङ्झनकाम सॉर् 
सभन्र्म र्यी ऩङ्जहयो हटाउन 
ऩहर । 

२ ओरेना ,ऩानीन्र्ाउरा,सङ्टर्ाॉकाध,र्डिेत ,फाउरी 
िोरा,यजातोरी,  ढम्कने ,भेरकाॉध,बौनेया  

फङ्झडभाङ्झरका 
न .ऩा.४,६,७,८,९,२  

साभान्म बएभा उऩकयण य 
जनशङ्ञक्त ऩयीचारन र्यी 
अर्रुद्ध हटाउन।े 

सयोकायर्ारा ङ्झनकाम सॉर् 
सभन्र्म र्यी ऩङ्जहयो हटाउन 
ऩहर । 



 

 

३ ङ्झत्रफेणी न .ऩा जाने घाट  फङ्टढीर्ॊर्ा 
न .ऩा.७,ङ्झत्रफेणी न.ऩा.४  

साभान्म बएभा उऩकयण य 
जनशङ्ञक्त ऩयीचारन र्यी 
अर्रुद्ध हटाउन।े 

सयोकायर्ारा ङ्झनकाम सॉर् 
सभन्र्म र्यी ऩङ्जहयो हटाउन 
ऩहर । 

४ फाउरी देङ्ञि घटभङ्टना सडक फडीभाङ्झरका न .ऩा.  ९ ,
र्ौभङ्टर 

साभान्म बएभा उऩकयण य 
जनशङ्ञक्त ऩयीचारन र्यी 
अर्रुद्ध हटाउन।े 

सयोकायर्ारा ङ्झनकाम सॉर् 
सभन्र्म र्यी ऩङ्जहयो हटाउन 
ऩहर । 

9 . फाढी ऩङ्जहयोका कायण घय र्ोठ ङ्जर्द्यारम रर्ामतका बर्नहरुभा ऺङ्झत ऩङ्टग्न सक्ने सम्बाङ्जर्त स्थानहरु्- 
ङ्झस .नॊ.  घय र्ोठभा ऺङ्झत हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जर्त स्थान स्थानीम तह  /र्डा नॊ.  ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन र्नव 

सङ्जकने उऩाम 

ऺङ्झत बएभा तत्कार र्नङ्टव ऩने प्रमासहरु 

१ ऩाटा ,घार्य ,बौनेया,यजारी,ङ्चयरा ,ओरेना,कोधव ,
जडङ्गा,ङ्ञजल्री ,च ङ्टथी  

फङ्झडभाङ्झरका 
न .ऩा.१,२,३,४,६,७  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनाङ्टऩने । 

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

२ अभकोट ,नडाङ ,
फजेडी,सेया,ताङ्जप्रसेया,देनसामर,कोटर्ाडा,फेरकाङ्जटमा  

फङ्टढीर्ॊर्ा 
न .ऩा.१,२,३,४,५,६  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनङ्टऩने । 

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

३ ङ्झसम्रा  ,ङ्जऩऩरसैन ,ङ्जकम्नी ,ढडारी ,ऩैभा  ङ्झत्रफेणी न .ऩा.१ ,२ ,३ ,
४ ,८ ,९  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

४ ङ्जऩऩरडारी  ,दैमा ,भटेरा ,ब ङ्टरेना ,नौराकोट  फङ्टढीनन्दा न .ऩा.१ ,४ ,
८ 

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 



 

 

साईयनको ब्मर्सथ्ा 
र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

५ भङ्टसेिोरा  ,तल्रोहङ्टनी ,फस्केना  जर्ङ्ङाथ र्ा .ऩा.३ ,४ ,
५ 

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

६ र्कङ्टव  ,रुडी ,भङ्टङ्ञक्तकोट ,जङ्टकङ्ट ,ङ्झभर्ङ्ट  स्र्ाङ्झभकाङ्झतवक र्ा .ऩा .
१ ,२ ,३ ,४ ,५  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

७ कर्ाङ्झड  ,ङ्झफङ्ञच्छमा,पैती ,ऩाडी  ङ्जहभारी 
र्ा .ऩा.१,२,४,६  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 
र्ङ्चयनङ्टऩने । 

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

८ अन्राडी  ,र्ताडी ,ऩौदारी ,फेहयी ,ङ्झसभ ,शाङ्ञन्तटोर  र्ौभङ्टर र्ा .ऩा .१ ,२ ,
३ ,५ ,६  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 

र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

९ भेरतोरा  ,घटे्टिोरा ,टङ्टङ्झनसैन ,र्ङ्टईफन ,भाडीिोरा  िप्तड छेडेदह र्ा .ऩा.१ ,
२ ,३ ,४ ,६  

जनचेतनाभङ्टरक र्ने ,
जोङ्ञिभ स्थानहरुभा 
साईयनको ब्मर्स्था 

र्ङ्चयनङ्टऩने ।        

तत्कार सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा याख्न ेय 
ङ्झनजहरुराई र्ासर्ास तथा याहत 
उऩरब्ध र्याई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्ने र्याउने । 

१० .भनसङ्टन ऩूर्वतमायी तथा प्रङ्झतकामव मोजना:- 



 

 

१ 0. १ ङ्जर्ऩद् घट्नङ्ट अङ्ञघ र्ङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩ-् 
क्र .सॊ.  ङ्जक्रमाकराऩ ङ्ञजम्भेर्ाय ङ्झनकाम सहमोर्ी ङ्झनकाम सभम कै 

१ ङ्झफऩद् जन्म स्थानहरुको ऩङ्जहचान र्यी तमायी 
अर्स्थाभा याख्न े । 

नेऩारी सेना। स्थाङ्झनम तह ,अन्म सयकायी तथा रै्य 
सयकायी सॊघ सस्था /याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  

सॊघ- सॊस्था  । 

ङ्झफऩद् 
ऩङ्टर्व 

 

२ उद्धाय साभाग्रीहरुको सॊकरन तथा सङ्टचना आदान 
प्रदान अन्म सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा सयोकायर्ाराहरु 
सॉर् सभन्र्म आदी । 

ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामावरम  ,ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् 

ब्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत,सङ्टयऺा 
ङ्झनकाम । 

,अन्म सयकायी तथा रै्य सयकायी सॊघ-
सस्था  /याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ-सॊस्था । 

ङ्झनयन्तय 
 

३ जनचेतनाभङ्टरक कामवक्रभ  । ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् 
ब्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत ,सङ्टयऺा 
ङ्झनकाम । 

स्थाङ्झनम तह /सयकायी तथा रै्य सयकायी 
सॊघ- सस्था /याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ  । 

ङ्झनयन्तय 
 

1.0२ङ्जर्ऩद्को सभमभा र्ङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩ-् 
क्र .सॊ.  ङ्जक्रमाकराऩ ङ्ञजम्भेर्ाय ङ्झनकाम सहमोर्ी ङ्झनकाम सभम कै 

१ िोज तथा उद्धाय । ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् ब्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत ,सङ्टयऺा ङ्झनकाम  । 

स्थाङ्झनम तह,अन्म सयकायी तथा रै्य-सयकायी सॊघ- 
सस्था  /याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ- सॊस्था । 

तत्कार 
 

२ ङ्झफस्थाङ्जऩतहरुराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा 
स्थानान्तयण र्यी अस्थाई आश्रम स्थर 
ङ्झनभावण र्ने। 

ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् ब्मर्स्थाऩन  ,सङ्टयऺा 
ङ्झनकाम,स्थाङ्झनम तह  । 

अन्म सयकायी तथा रै्य-सयकायी सॊघ-सस्था  /
याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ- सॊस्था । 

तत्कार 
 

३ घाईतेहरुराई अस्ऩतार ऩठाउने । ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् ब्मर्स्थाऩन  ,सङ्टयऺा 
ङ्झनकाम,स्थाङ्झनम तह  । 

अन्म सयकायी तथा रै्य-सयकायी सॊघ-सस्था  /
याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ- सॊस्था । 

तत्कार 
 

1.0३ ङ्जर्ऩद् उद्धाय ऩिात तत्कार र्ङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩ-् 
क्र .सॊ.  ङ्जक्रमाकराऩ ङ्ञजम्भेर्ाय ङ्झनकाम सहमोर्ी ङ्झनकाम सभम कै. 



 

 

१ ऺङ्झतको ङ्जर्र्यण सॊकरन र्यी याहतका 
रार्ी सभन्र्म तथा याहत ङ्जर्तयण र्नव । 

ङ्ञजल्रा प्रशासन कामावरम  ,ङ्ञजल्रा 
ङ्जर्ऩद् ब्मर्स्थाऩन सङ्झभङ्झत/स्थाङ्झनम 

तह ,नेऩार येडक्रस सोसाईटी । 

सयकायी तथा रै्य सयकायी सॊघ 
सस्था  /याङ्जिम अन्तयाङ्जिम  सॊघ 

सॊस्था /सॊचायकभॉ ।  

ङ्जर्ऩद् ऩिात 
 

२ अस्थामी घय टहया ङ्झनभावण र्ने। ङ्ञजल्रा ङ्जर्ऩद् ब्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत /स्थाङ्झनम  तह 

NGOs, INGOs ङ्जर्ऩद् ऩिात  

३ शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको प्रत्माब ङ्टती ङ्छदराउने  ।  सङ्टयऺा ङ्झनकाम । स्थाङ्झनम तह । ङ्झनयन्तय 
 

४ साभान्म भभवत र्नव सङ्जकने घयहरुको 
भभवत सम्बाय र्यी ङ्जऩङ्झडतराई घयभा साने 
। 

ङ्ञजल्रा ङ्जर्ऩद् ब्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत/स्थाङ्झनम तह 

NGOs, INGOs ङ्जर्ऩद् ऩिात  

५ ङ्जर्ऩद्काश कायण घयर्ास र्ङ्टभाएकाहरुको 
घय प्रर्ङ्झरकयण  ,ऩङ्टनङ्झनवभावण य 
ऩङ्टनस्थावऩनाका राङ्झर् याङ्जिम ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन प्राङ्झधकयण 
सॊर् सभन्र्म य ऩहर र्ने । 

ङ्ञजल्रा ङ्जर्ऩद् ब्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत/स्थाङ्झनम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी । 

ङ्जर्ऩद् ऩिात  

६ ङ्जर्ऩद्का कायण ऺङ्झत ऩङ्टरे्का 
सार्वजङ्झनक/ङ्झनजी सॊयचना एर्ॊ ऩूर्ावधाय 
ङ्झनभावणका राङ्झर् र्जेट प्रर्न्ध र्ने ।  

 

सॊघ/ प्रदेश/ स्थानीम तह DDMC ङ्जर्ऩद् ऩिात  



 

 

१२ .प्रदेश सयकायसॊर् र्ङ्चयएको अऩेऺा :- 
 फाजङ्टया ङ्ञजल्राका ङ्झफङ्झबङ्ङ ऩाङ्झरकाभा ऩहङ्टॉच हङ्टने र्यी फाटो ङ्झनभावण । 

 बौर्ोङ्झरक ङ्झफकटता य घटनाको र्ङ्ञम्बयता हेयी दङ्टर्वभ स्थान (सर्ायी साधनको ऩहङ्टॉच नबएको 
स्थान)हरुभा हेङ्झरकप्टय को उऩरब्धता हङ्टनऩने । 

 ङ्जर्ऩद्का कायण ऺङ्झत ऩङ्टरे्का सार्वजङ्झनक/ङ्झनजी सॊयचना एर्ॊ ऩूर्ावधाय ङ्झनभावणका राङ्झर् र्जेट प्रर्न्ध ।  
 ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्तहरुको उद्धायका राङ्झर् आर्श्मक ऩने साभाग्रीको प्रर्न्ध । तथा याहत साभाग्री तथा 

र्जेट प्रर्न्ध । 

 बौर्ोङ्झरक ङ्जर्कटता य घटनाको र्ङ्ञम्बयता हेयी दङ्टर्वभ स्थानहरु सर्ायी साधनको ऩहङ्टॉच नबएको 
स्थानहरुभा हेङ्झरकप्टयको उऩरब्धता हङ्टनऩने । 

१३ .याङ्जिम ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मर्स्थाऩन प्राङ्झधकयण य सङ्घीम सयकायसॊर् 
र्ङ्चयएको अऩेऺा :- 
 साॉपे-भातवडी सडकको ऩङ्टनङ्झनवभावण सङ्जहत फाजङ्टया ङ्ञजल्राका ङ्झफङ्झबङ्ङ ऩाङ्झरकाभा ऩहङ्टॉच हङ्टने र्यी र्षै बय 

मातामात सञ्चारन हङ्टन ङ्झभल्ने सडकफाटो ङ्झनभावण । 

 ङ्जर्ऩद् प्रबाङ्जर्तहरुको उद्धायका राङ्झर् आर्श्मक ऩने साभाग्रीको प्रर्न्ध । 

 ङ्जर्ऩद्का कायण ऺङ्झत ऩङ्टरे्का सार्वजङ्झनक/ङ्झनजी सॊयचना एर्ॊ ऩूर्ावधाय ङ्झनभावणका राङ्झर् र्जेट प्रर्न्ध ।  
 ङ्जर्र्तभा फाढी ऩङ्जहयोका कायण ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ऩक्की ऩङ्टर,फेरीफजृ य झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टरभा ऺङ्झत ऩङ्टर्ी उक्त ऩङ्टरहरुको 

ऩङ्टनङ्झनवभावण र्नव ङ्झफरम्फ बएकोरे सडक ङ्झडङ्झबजन एर्ॊ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा उक्त सॊयचनाहरु 
ऩङ्टनङ्झनवभावण र्नव साधनस्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता । 

 बौर्ोङ्झरक ङ्झफकटता य घटनाको र्ङ्ञम्बयता हेयी दङ्टर्वभ स्थान (सर्ायी साधनको ऩहङ्टॉच नबएको 
स्थान)हरुभा हेङ्झरकप्टय को उऩरब्धता हङ्टनऩने । 

 याहतका राङ्झर् ऩमावप्त फजेट य सयर कामवङ्जर्ङ्झध । 


