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१. बूङ्झभका:
ङ्ट को सॊ िैधाङ्झनक प्रािधान य सङ्घीम सॊ यचना अनङ्टसाय सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफाट ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ
भङ्टरक
ॉ ै आएको छ । ङ्जिऩदफाट सियसाधायणको जीउज्मान साियजङ्झनक
न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩनको काभ हङ्टद
ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि प्राकृङ्झतक एिॊ साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊ यचनाको सॊ यऺण गनय ङ्जिऩद्
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन २०७४ कामायन्त्िमनभा यहेको छ । नेऩार सयकाय
कामयङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी २०७४ भा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी याङ्जष्डम नीङ्झत कानून भाऩदण्डको
कामायन्त्िमन य ङ्झनमभन गनय गयाउन गृह भन्त्रारमराई ङ्ञजम्भेिायी तोङ्जकएको छ । ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको
सभमभा स्थानीमस्तयफाट तत्कार प्रङ्झतकामय गनय नसङ्जकने बै याङ्जष्डमस्तयको स्रोत साधन य जनशङ्ञिको
ऩङ्चयचारन गनङ्टऩ
य ने अिस्था ऩङ्चयआएभा तदनङ्टरुऩ प्रङ्झतकामय गनय गयाउनका राङ्झग सॊ घीम सॊ यचना अनङ्टसाय
याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयढाॉचा आिश्मक बएकोरे ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन
२०७४ को दपा ८ (त) फभोङ्ञजभ याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयढाॉचा, २०७० को प्रथभ सॊ शोधन, २०७५
जायी गङ्चयएको छ ।
२. उद्देश्म य कामयऺर
े :
२.१. ङ्जिऩद्को प्रबािकायी य सभन्त्िमात्भक ढङ्गरे प्रङ्झतकामय गनयका राङ्झग ङ्छदशाङ्झनदे श गनङ्टय मस
कामयढाॉचाको भूर उद्देश्म यहेको छ ।
२.२. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको ऩङ्टित
य मायी, ङ्जिऩद् खोज तथा उद्धाय सभूहको ऩङ्चयचारन, जीउधनको फचाउ य
सङ्टयऺा, जोङ्ञखभमङ्टि अिस्थाफाट सङ्टयङ्ञऺत स्थानान्त्तयण, जीिन यऺाका राङ्झग आिश्मक उद्धाय तथा
याहत सहमोग य सङ्टयङ्ञऺत आऩत्कारीन आश्रमस्थरको प्रफन्त्ध गनय तथा सञ्चायको मोजना य
कामयसञ्चारन गनय; साियजङ्झनक सम्ऩङ्ञिको सॊ यऺण य ङ्झनजी तथा व्मिसाङ्जमक जीिनभा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩनका राङ्झग तत्कार प्रङ्झतकामयका रुऩभा गङ्चयने ङ्जिमाकराऩहरुराई ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको
कामयऺेरको रुऩभा ङ्झरइएको छ ।
२.3. याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयढाॉचा, २०७५ को कामायन्त्िमन गने भङ्टख्म ङ्ञजम्भेिायी याङ्जष्डम ङ्जिऩद्
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण (मसऩङ्झछ प्राङ्झधकयण बङ्झनने) य सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको
हङ्टनेछ । प्राङ्झधकयणरे मो कामयढाॉचाको कामायन्त्िमन गदाय गयाउॉदा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहका
सयकायी ङ्झनकाम, गैय-सयकायी ऺेर य भानिीम ऺेरभा ङ्जिमाशीर सॊ घ-सॊ स्थासॉग आिश्मक सभन्त्िम
गनङ्टऩ
य नेछ ।
२.४. मो कामयढाॉचा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन कामयकायी सङ्झभङ्झत (मसऩङ्झछ कामयकायी
सङ्झभङ्झत बङ्झनने) फाट स्िीकृत बएऩङ्झछ तङ्टरुन्त्त रागङ्ट हङ्टनछ
े ।
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२.५. प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयषद्, प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयकायी सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त ऩृष्ठऩोषणराई आधाय ङ्झरई कामयकायी सङ्झभङ्झतरे मस कामयढाॉचाको
सॊ शोधन गनयसक्नेछ ।
२.६. मो कामयढाॉचा कामायन्त्िमनको िभभा कङ्टनै िाधा अड्काउ िा ङ्छिङ्जिधा उत्ऩङ्ङ बएभा सोको
ङ्झनयाकयणका राङ्झग कामयकायी सङ्झभङ्झतरे आिश्मक ङ्झनणयम गनेछ ।
३. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय सम्िन्त्धी भौजङ्टदा नीङ्झत य कानूनी व्मिस्था :
३.१. नेऩारको सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची

६ ७ ८ य ९ भा उल्रे ङ्ञखत सॊ घ प्रदे श य स्थानीम तहको

अङ्झधकायको सूची तथा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन,
२०७४ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ मस कामयढाॉचाका आधायबूत कानूनी व्मिस्था
हङ्टन ् ।
३.२. ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को प्रािधान अनङ्टसाय प्राङ्झधकयणरे ङ्जिऩद्
प्रङ्झतकामयको ऩूित
य मायी खोज, उद्धाय य याहतका ङ्जिमाकराऩ सञ्चारन गने व्मिस्था यहेको छ ।
३.३. नेऩारराई ङ्जिऩद् सङ्टयङ्ञऺत, अनङ्टकूङ्झरत य उत्थानशीर याष्डका रुऩभा ङ्जिकास गनयका राङ्झग ङ्जिऩद्
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् (मसऩङ्झछ याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् बङ्झनने) ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ
न्त्मूनीकयण याङ्जष्डम नीङ्झत, २०७५ य ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण याङ्जष्डम यणनीङ्झतक कामयमोजना (सन्
२०१८-२०३०) स्िीकृत गयी कामायन्त्िमनभा ल्माएको छ ।
३.४. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग खङ्जटने जनशङ्ञि तथा स्रोत-साधन सभेतको आॊकरन गदाय ङ्जिद्यभान याङ्जष्डम
ऺभतारे प्रङ्झतकामय गनय तत्कार कङ्छिनाई बएको अिस्थाभा नेऩार सयकायरे ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा
ङ्जिऩद् सॊ कटग्रस्त ऺेर घोषणा गयी अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोगको राङ्झग आव्हान गनय सक्नेछ ।
३.५. ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा २२ को प्रािधान फभोङ्ञजभ सॊ घ,
प्रदे श य स्थानीम तहभा यहेका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषको ङ्झनङ्ञित अॊश ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग
छङ्ट ट्याउनङ्ट ऩनेछ । मसका साथै ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग याङ्जष्डम तथा अन्त्तयायङ्जष्डमस्तयफाट ऩङ्झन
भानिीम सहमोग ऩङ्चयचारन हङ्टन सक्नेछ ।
३.६. याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्,
सङ्झभङ्झत,

कामयकायी सङ्झभङ्झत,

प्राङ्झधकयण,

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयषद् तथा कामयकायी

ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय गने गयाउने व्मिस्था

यहेको छ ।
३.७. प्राङ्झधकयण अन्त्तगयतको याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्ररे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग सूचनाको
सॊ करन, ङ्जिश्लेषण, अद्यािङ्झधक एिभ् व्मिस्थाऩन य प्रिाहका साथै आऩत्कारीन कामयमोजना,
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फन्त्दोफस्ती सञ्चारन तथा खोज, उद्धाय य याहतको सभन्त्िम गनय प्रदे श¸ ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहका
आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रसॉग सञ्जाङ्झरकयणका साथ काभ कायिाही गनेछ ।
४. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग अन्त्तयायङ्जष्डम सहमोग ऩङ्चयचारन प्रङ्जिमा :
४.१. ङ्जिऩद्को कायण जनधनको व्माऩक नोक्सानी बई याङ्जष्डमस्तयभा उऩरब्ध आन्त्तङ्चयक स्रोत य
साधनको अऩमायप्तताका कायण ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय गनय थऩ सहमोगको आिश्मकता भहशङ्टस बएभा
ङ्ट
नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) रे सॊ मि
याष्डसङ्घीम भानिीम सॊ मोजकको कामायरम, ङ्झभरयाष्ड, ये डिस
अङ्झबमान, ऺेरीम सॊ घ- सॊ स्थाहरू, दातृ सभङ्टदाम, अन्त्तयायङ्जष्डम गैय-सयकायी सॊ स्थाहरू, अन्त्तयायङ्जष्डमस्तयका
ऩेशागत सभूहहरू, गैय-आिासीम नेऩारीहरू सभऺ अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहामताको रूऩभा िस्तङ्ट, सेिा
(खोज उद्धाय हेङ्झरकप्टय प्रङ्जिङ्झधजन्त्म सेिा ङ्जिशेषऻ स्िास््म सेिा आङ्छद ङ्जिशेष सेिा) य नगद
सहमोगको राङ्झग आव्हान गनय सक्नेछ । मस्तो सहमोगको आव्हान गदाय अथय भन्त्रारमको ऩयाभशय
ङ्झरइनेछ ।
ङ्ट याष्डसॊ घ य ये डिस अङ्झबमानरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयभा सहमोग
४.२. नेऩार सयकायको आव्हान फभोङ्ञजभ सॊ मि
गनय आिश्मकता अनङ्टसाय अन्त्तयायङ्जष्डम सहामताको राङ्झग आव्हान गनय सक्नेछन् । उि आव्हान
फभोङ्ञजभ प्राप्त सहामता नेऩार सयकायको स्िीकृत भाऩदण्ड अनङ्टसाय ऩङ्चयचारन हङ्टनछ
े ।
४.३. ङ्जिऩद्को सभमभा भानिीम सहामता प्रदान गनय अन्त्तयायङ्जष्डम सहामता सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ
गृह भन्त्रारमको सभन्त्िमभा प्राङ्झधकयणरे अन्त्तयायङ्जष्डम सभङ्टदामको सूचीकयण य सहमोगको ऺेर
ङ्झनधाययण सम्फन्त्धी आिश्मक काभ कायिाही गनेछ । मसयी ङ्झनधाययण गङ्चयएको सहमोगको ऺेरको
सीभा ङ्झबर यही सहमोग गनङ्टय अन्त्तयायङ्जष्डम सभङ्टदामको कतयव्म हङ्टनछ
े ।
४.४. नेऩार सयकायको आव्हान फभोङ्ञजभ भानिीम सहमोगका राङ्झग ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय गनय आउने
अन्त्तयायङ्जष्डम सॊ घ- सॊ स्था, सभूह िा व्मङ्ञिहरुरे आपङ्ट य आफ्नो सभूहका राङ्झग आिश्मक ऩने
फन्त्दोफस्तीका ङ्जिषमभा अन्त्तयायङ्जष्डम भान्त्मता अनङ्टसाय स्िमॊ व्मिङ्ञस्थत (Self-sustained) हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
प्राङ्झधकयणरे ङ्झतनीहरुको भानिोङ्ञचत आिश्मकता य औङ्ञचत्मताका आधायभा अन्त्म फन्त्दोफस्तीको
व्मिस्था गनय सक्नेछ ।
४.५. अन्त्तयायङ्जष्डम सभङ्टदाम भापयत् प्राप्त याहत तथा जीिनयऺा, खोज तथा उद्धाय य औषधी उऩचायका
ङ्ट
साभग्रीहरूभा बन्त्साय रगामत अन्त्म शङ्टल्कभा सॊ मि
याष्डसॊ घसॉग बएको नभूना सम्झौता, २०६३
(Model Agreement for Emergency Customs Procedure,

2007)

फभोङ्ञजभका

प्रािधान

कामायन्त्िमनका राङ्झग नेऩार सयकायरे आिश्मक प्रिन्त्ध ङ्झभराउने छ ।
४.६. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको राङ्झग नेऩार सयकायको आव्हानभा खोज, उद्धाय य भानिीम सहामताका राङ्झग
नेऩार आउने अन्त्तयायङ्जष्डम सभङ्टदामका व्मङ्ञिहरूराई नेऩार प्रिेश गने अध्मागभन ङ्जिन्त्दङ्टभा तत्कार
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प्रिेशाऻा उऩरब्ध गयाउन आिश्मक सहजीकयण गङ्चयनेछ । उि प्रङ्जिमाका राङ्झग स्थरभागय हङ्टॉदै
नेऩार

आउने

अन्त्तयायङ्जष्डम

सभङ्टदामका

व्मङ्ञिराई

ट्राङ्ञन्त्जट

प्रिेशाऻा

य

याहत

तथा

उद्धाय

साभग्रीहरूको फन्त्दयगाह सङ्टङ्जिधाको राङ्झग नेऩार सयकायरे आिश्मक प्रिन्त्ध ङ्झभराउने छ ।
ङ्ट
४.७. नेऩार सयकायरे सॊ मि
याष्डसङ्घीम भानिीम सॊ मोजकसॉगको सभन्त्िमभा नेऩारभा कामययत ङ्जिषमगत
ऺेर (Clusters) राई ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको राङ्झग ङ्जिमाशीर गयी उि ऺेरका प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई
ऩूणक
य ारीन सम्ऩकय व्मङ्ञि तोक्न सक्नेछ । प्राङ्झधकयणरे उि ङ्जिषमगत ऺेरराइय ङ्जिऩद्
प्रङ्झतकामयको काभ कायिाहीभा ऩङ्चयचारन गनेछ ।
५. याङ्जष्डम तथा अन्त्तयायङ्जष्डम सहामता सभन्त्िम कामयढाॉचा :
५.१. ङ्जिऩद्को प्रबािकायी प्रङ्झतकामयका राङ्झग आन्त्तङ्चयक स्रोत-साधन तथा अन्त्तयायङ्जष्डम सहमोग आव्हान
गयी गङ्चयने प्रङ्झतकामयको कामयढाॉचा साभान्त्मतमा दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोगको
अङ्जऩर

िाया ङ्जिऩद् सॊ कटग्रस्त ऺेर
घोषणा
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा

सॊ यासङ्घीम आिासीम भानिीम
सॊ मोजक∕ ये डिस अङ्झबमान

नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद)

व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्
भानिीम सहमोग सङ्टङ्झनितता
सङ्जहत ङ्झनमङ्झभत जानकायी य

भानिीम सहमोगको आव्हान

ऩङ्टनियारोकन
कामयकायी सङ्झभङ्झत
याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण
तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

ङ्जिषमगत ऺेर ऩङ्चयचारन
(Cluster Activation)

प्रदे श सयकाय
प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
ऩङ्चयषद्/कामयकायी सङ्झभङ्झत

ङ्जिऩद्

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

नगयऩाङ्झरका∕ गाउॉ ऩाङ्झरका
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
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५.२. नेऩारभा कामययत ङ्जिषमगत ऺेरका सयकायी ङ्झनकाम य सहमोगी ङ्झनकाम फीचको सभन्त्िम दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ङ्जिषमगत ऺेर

सयकायी ङ्झनकाम

(Name of the Clusters)
स्िास््म (Health)
खानेऩानी,

स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम

सयसपाई

स्िास््म प्रफद्धयन (WASH)
आऩत्कारीन

तथा खानेऩानी भन्त्रारम

आश्रमस्थर शहयी ङ्जिकास भन्त्रारम

सहमोगी ङ्झनकाम
WHO
UNICEF
IFRC/UN HABITAT

(Emergency Shelter)

खाद्य सङ्टयऺा (Food Security)

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जिकास भन्त्रारम

WFP/FAO

ऩोषण (Nutrition)

स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम

UNICEF

ङ्ञशङ्जिय सभन्त्िम तथा ङ्ञशङ्जिय शहयी ङ्जिकास भन्त्रारम

IOM

व्मिस्थाऩन (CCCM)

सॊ यऺण (Protection)
शीघ्र

ऩङ्टनरायब

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक UNHCR/UNICEF/UNFPA
भन्त्रारम

(Early सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्त्म प्रशासन UNDP

Recovery)

भन्त्रारम

ङ्ञशऺा (Education)

ङ्ञशऺा, ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम

फन्त्दोफस्ती (Logistics)

गृह भन्त्रारम

आऩत्कारीन

सञ्चाय सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम

UNICEF/SC
WFP
WFP

(Emergency Communication)

५.३. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग अन्त्तयायङ्जष्डम उद्धाय सहामता आिश्मक बएभा नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्)
को ङ्झनणयमानङ्टसाय अन्त्तयायङ्जष्डम उद्धाय सहमोग सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ अन्त्तयायङ्जष्डम उद्धाय
सहामताका राङ्झग आग्रह य व्मिस्थाऩन गनय सङ्जकनेछ ।
ङ्ट याष्डसङ्घीम अन्त्तयायङ्जष्डम खोज तथा उद्धाय सभूह य
५.४. नेऩार सयकायको आव्हान फभोङ्ञजभ आउने सॊ मि
ङ्ट
सॊ मि
याष्डसङ्घीम ङ्जिऩद् ङ्जिश्लेषण तथा सभन्त्िम सदस्महरूको सॊ मोजन नेऩार सयकायको ङ्झनदे शन
ङ्ट याष्डसङ्घीम भानिीम सॊ मोजकरे गनेछ ।
अनङ्टरुऩ नेऩार ङ्ञस्थत सॊ मि
ॉ ा 5.4 भा उल्रे ङ्ञखत सदस्महरूको सभन्त्िम, ङ्जिभानस्थरभा सम्ऩकय केन्त्रको स्थाऩना य खोज
५.५. फङ्टद
तथा उद्धाय सभूहको राङ्झग कामयसञ्चारन आधायस्थर (Base of Operation) व्मिस्थाऩनको
सहजीकयण नेऩार सयकायरे गनेछ ।
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५.६. ङ्जिऩद्को सभमभा खोज तथा उद्धाय कामयका राङ्झग प्रङ्झतकामय साभग्री तथा उऩकयण सङ्जहत नेऩार
प्रिेश गने सभूहराई स्थाङ्जऩत प्रङ्जिमाहरुको अिरम्िन गनय ङ्झछभेकी तथा ङ्झभरयाष्डहरूसॉग नेऩार
सयकायरे आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्छिऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम सम्झौता गनय सक्नेछ ।
५.७. नेऩार सयकायको आव्हानभा आएका खोज तथा उद्धाय सभूह य भानिीम सहामता सभूहका
व्मङ्ञिहरुरे आफ्नो कामय ऩूया गये य पकयने ङ्झनङ्ञित ङ्झभङ्झतको ऩूिज
य ानकायी प्राङ्झधकयणराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
५.८. खोज तथा उद्धाय य भानिीम सहामता साभग्री सङ्जहत खङ्जटएका व्मङ्ञिहरु भध्मे स्थर िा हिाई
भागयफाट नेऩार आउने य नेऩारफाट पकयने प्रमोजनको प्राथयङ्झभकीकयण कामयमोजना प्राङ्झधकयणरे
तमाय गनेछ ।
५.९. ङ्जिऩद्को प्रबािकायी प्रङ्झतकामयका राङ्झग प्राङ्झधकयणिाया सञ्चाङ्झरत याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन
केन्त्र, ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित स्थानको कामयसञ्चारन सभन्त्मि केन्त्र (On-Site Operation Co-ordination
Centre) य नेऩारी सेनाको आऩत्कारीन व्मिस्थाऩन केन्त्र (Nepali Army Crisis Management
Center) फीच सभन्त्िम सॊ मन्त्रको स्ित् स्थाऩना हङ्टनेछ । ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको सभमभा प्राङ्झधकयणरे
याङ्जष्डम प्रङ्झतकामय ङ्झनमन्त्रण गनेछ । उि कामय गदाय प्राङ्झधकयणरे नेऩारभा ङ्जिमाशीर खोज, उद्धाय
तथा सहामता सम्फन्त्धी भानिीम सॊ घ-सॊ स्थाराई छरपर तथा फैिकका राङ्झग आभन्त्रण गनय
सक्नेछ ।
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५.१०. प्रबाङ्जित स्थान कामयसञ्चारन तथा सभन्त्िम केन्त्र (On-Site Operation Coordination Center) य
फहङ्टयाङ्जष्डम सै ङ्झनक सभन्त्िम केन्त्र (Multi National Military Coordination Center) को सम्ऩकय
प्राङ्झधकयण भापयत दे हामको सभन्त्िम कामयढाॉचा फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मङ्टनीकयण तथा
व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्

कामयकायी सङ्झभङ्झत

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मङ्टनीकयण तथा व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामय सञ्चारन केन्त्र (NEOC)

ये डिस अङ्झबमान

नागङ्चयक सभाज तथा ङ्झनजी ऺेर

नेऩारी सैङ्झनक
आप्तकारीन

व्मिस्थाऩन केन्त्र
NACRIMAC

प्रबाङ्जित स्थान
कामयसञ्चारन

.......

सभन्त्िम केन्त्र
OSOCC

....

सभङ्टह य ङ्जिषमगत ऺेरहरु

सभङ्टहहरु
(NA/NP/APF/Other

फहङ्टयाङ्जष्डम सैङ्झनक

से नाहरु

ङ्झनकामहरु

अन्त्तय ङ्झनकाम कामयकायी

खोज तथा उद्धाय

फहङ्टयाङ्जष्डम

अन्त्तयायङ्जष्डम तथा ऺेरीम

प्रङ्झतकामयकामयका राङ्झग

सभन्त्िम केन्त्र

अन्त्तयायङ्जष्डम सहमोगीहरु

MNMCC

(MNMCC)

Sub-OSOCC

सॊ .या.सङ्गघीम ङ्झनकामहरुको कोष
य कामयिभ

SubMNMCC
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ॉ ा नॊ. 5.९ भा उल्रेङ्ञखत ङ्झनकामका फीचभा फङ्टद
ॉ नॊ. ५.१० फभोङ्ञजभको आऩसी सभन्त्िम
५.११. फङ्टद
कामभ याख्न सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम तथा सॊ घसॊ स्थाफाट ङ्जिऩद् सम्ऩकय व्मङ्ञिहरु तोङ्जकने छन् । ङ्जिऩद्
प्रङ्झतकामयको सभमभा ङ्जिऩद् सम्ऩकय व्मङ्ञिहरुरे ङ्झनमङ्झभत िैिक गयी ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको अद्यािङ्झधक
अध्ममन, ङ्जिश्लेषण

तथा

भूल्माङ्कन

सङ्जहत

आऩत्कारीन

कामयसञ्चारन

ङ्ञस्थङ्झतको

प्रङ्झतिेदन

प्राङ्झधकयणभा ऩेश गनङ्टऩ
य नेछ ।
५.१२. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम तथा सॊ घ-सॊ स्थाका ङ्जिऩद् सम्ऩकय व्मङ्ञिरे स्िमॊ
अग्रसय बई तत्कार याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र तथा प्राङ्झधकयणभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट
ऩनेछ ।
५.१३. प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख कामयकायी य प्रबाङ्जित स्थान कामयसञ्चारन तथा सभन्त्िम केन्त्ररे आऩसी
सभन्त्िमभा अन्त्तयायङ्जष्डम प्रङ्झतकामयकतायको ऩङ्चयचारनको सहजीकयण गनेछन् । प्रभङ्टख कामयकायीरे
ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा अन्त्तयायङ्जष्डम याहत गङ्झतङ्जिङ्झधभा सहजीकयण गने, सहमोगका राङ्झग कामयभञ्च
उऩरब्ध गयाउने, याङ्जष्डम य अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोग प्रदान गने ङ्झनकामफीच सूचना आदान–
प्रदान तथा सभन्त्िम गने कामय प्रबाङ्जित स्थान कामयसञ्चारन तथा सभन्त्िम केन्त्रसॉगको सहकामयभा
ङ्ट
गनङ्टय ऩनेछ । सॊ मि
याष्डसङ्घीम भानिीम सॊ मोजकरे प्रबाङ्जित स्थान कामयसञ्चारन तथा सभन्त्िम
केन्त्रको सभन्त्िमका राङ्झग ङ्झनङ्ञित व्मङ्ञि तथा ङ्झनकाम तोक्नङ्ट ऩनेछ ।
५.१४. ङ्जिऩद्का सभमभा नेऩार आउन चाहेका खोज तथा उद्धाय सभूहका व्मङ्ञिहरु य भानिीम सहामता
साभग्री तथा सभूहका व्मङ्ञिहरुका सम्फन्त्धभा ङ्जिऩद्को अिस्था अनङ्टसाय नेऩार सयकायरे सहामता
ग्रहण

िा

अस्िीकाय

गनय सक्नेछ

।

नेऩार

आउने

उद्धाय

तथा

भानिीम

सहामताको

सहजीकयणका राङ्झग ङ्झरबूिन अन्त्तयायङ्जष्डम ङ्जिभानस्थर एिॊ अन्त्म आिश्मक स्थानभा आगभन तथा
प्रस्थान कऺको स्थाऩना गनय सङ्जकनेछ ।
५.१५. ङ्जिऩद्का सभमभा सहामता उऩरव्ध गयाउन नेऩार आउने िा आएका अन्त्तयायङ्जष्डम गैय-सयकायी
सॊ स्थाहरुरे स्िीकृत सयकायी भाऩदण्ड अनङ्टसायको गङ्टणस्तय तथा एकरुऩता कामभ हङ्टने गयी सेिा,
सङ्टङ्जिधा य सहामताको ङ्जितयण गनङ्टय ऩनेछ ।
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५.१६. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको सभमभा कामयकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनदे शन य प्राङ्झधकयणको सभन्त्िमभा नेऩारी
सेनारे फहङ्टयाङ्जष्डम सै ङ्झनक सभन्त्िम केन्त्रको स्थाऩना गयी याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र
य प्रबाङ्जित स्थान कामयसञ्चारन तथा सभन्त्िम केन्त्रसॉगको साभन्त्जस्मताभा आिश्मकता अनङ्टसाय
उद्धायकभॉ तथा भानिीम सहामताका स्रोत-साधन ऩङ्चयचारन गनय सक्नेछ । िू रो ङ्जिऩद्को
सभमभा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग प्राङ्झधकयणरे दे हाम अनङ्टसायको कामयढाॉचा फभोङ्ञजभ अन्त्तयायङ्जष्डम
खोज, उद्धाय य याहत सहामता ऩङ्चयचारन गने, गयाउने छ ।
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन
याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्

कामयकायी सङ्झभङ्झत

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र (NEOC)

ये डिस अङ्झबमान

नागङ्चयक तथा ङ्झनजी ऺेर
नेऩारी सैङ्झनक
आप्तकारीन

व्मिस्थाऩन केन्त्र
(NACRIMAC)

....

HUMANITARIAN
COUNTRY TEAM
(HCT)

....

अन्त्तयायङ्जष्डम तथा

ऺेरीम ङ्झनकामहरु

अन्त्तय ङ्झनकाम कामयकायी

...

सभङ्टह य ङ्जिषमगत ऺेरहरु

खोज तथा उद्धाय

प्रङ्झतकामयका राङ्झग

सभङ्टहहरु

अन्त्तयायङ्जष्डम सहमोगीहरु

(NA/NP/APF/Other)

सॊ .या.सङ्गघीम ङ्झनकामहरुको कोष
य कामयिभ
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६. याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग कामयसञ्चारन ङ्जिशेष व्मिस्था :
६.१. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग गङ्चयने ऩूित
य मायी अन्त्तगयत ङ्जिऩद् सम्फन्त्धी सूचना तत्कार सॊ करन गने,
ङ्जिश्लेषण गने य उऩमङ्टि भाध्मभहरुफाट प्रिाह गने, ऺङ्झतको रे खाजोखाका राङ्झग तमायी, ङ्झनमभन,
जनचेतना तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गने, सभन्त्िम य याहत साभग्रीको ऩूि य व्मिस्था तथा फन्त्दोफस्ती
ङ्झभराउने जस्ता ङ्जिमाकराऩहरू ऩदयछन् । उल्रे ङ्ञखत कामयहरू ङ्झनङ्छदयष्ट सभमभै सम्ऩादन गयी तमायी
अिस्थाभा याख्नङ्ट प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख कामयकायी तथा याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय ङ्झनमन्त्रक य सम्फङ्ञन्त्धत
प्रङ्झतकामयकतायको ङ्ञजम्भेिायी हङ्टनेछ ।
६.२. आऩत्कारीन प्रङ्झतकामयको सभमभा याङ्जष्डम प्रङ्झतकामय ङ्झनमन्त्रक य सम्फङ्ञन्त्धत प्रङ्झतकामयकतायरे दे हाम
फभोङ्ञजभ प्राथङ्झभकताका साथ प्रङ्झतकामयको कामयसञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ :
६.२.१. तत्कारीन भानिीम सेिा अन्त्तगयत सभन्त्िम, रे खाजोखा, खोज, उद्धाय तथा याहत फन्त्दोफस्ती,
स्िास््मोऩचाय, आगरागी ङ्झनमन्त्रण, पोहोय तथा शि व्मिस्थाऩन जस्ता कामय य
अत्मािश्मक सेिाहरू ।
६.२.२. सडक, ङ्जिद्यङ्टत, ङ्जिभानस्थर, खानेऩानी आऩूङ्झतय प्रणारी, दू यसञ्चाय, साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाजस्ता
सॊ िेदनशीर सॊ यचनाको ऩङ्टन्स्थाऩना ।
६.२.३. ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञि तथा ऩङ्चयिायको दताय तथा रगत अद्यािङ्झधक गने ।
६.२.४. खाद्याङ्ङ, गैय-खाद्य साभग्री, औषधी, इन्त्धन आऩूङ्झतय गने ।
६.२.५. जोङ्ञखभभा यहेका सभूहको सॊ यऺण, ऩोषणमङ्टि खानाको व्मिस्था, गबयिती तथा फच्चाराई
दू ध खङ्टिाउने भङ्जहराको हेयचाह, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्ग, ङ्छदघययोगी, फारफाङ्झरकाको ङ्जिशेष
सॊ यऺण तथा सेिा सङ्टङ्जिधा सॊ चारन गने ।
६.२.६. भानङ्झसक स्िास््म तथा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय प्रबाङ्जितऺेर खारी गने य सङ्टयङ्ञऺत खङ्टल्रा
स्थानको व्मिस्था गने । मी कामयराई प्रचङ्झरत भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्रबािकायी रूऩभा
कामायन्त्िमन गने ।
६.३. सॊ घ, प्रदे श ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहका ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग ङ्ञजम्भेिाय सयकायी ङ्झनकाम, ये डिस
अङ्झबमान, ङ्जिषमगत ऺेर, याङ्जष्डम तथा अन्त्तयायङ्जष्डम गैय-सयकायी सॊ स्था, ङ्झनजी तथा व्मिसामीक
प्रङ्झतष्ठान, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊ स्थाहरूरे आ–आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभ कामयसम्ऩादन गनङ्टय
ऩनेछ ।
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६.४. प्राङ्झधकयणरे सभम–सभमभा ङ्जिषमगत ङ्जिऻहरूको सूची, खोज तथा उद्धाय सभूहको जनशङ्ञि तथा
साभग्री य उऩकयण, अस्ऩतारको सूची य ऺभता, यिसञ्चाय तथा बण्डायण, याहत साभग्री,
आऩत्कारीन फन्त्दोफस्ती तथा सञ्चाय व्मिस्था, एम्फङ्टरेन्त्स सेिा जस्ता ङ्जिषमहरुको भौजङ्टदा सॊ स्थागत
ऺभताको रे खाजोखा य अङ्झबरे खन कामयराई अद्यािङ्झधक गनेछ ।
६.५. याङ्जष्डम आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रको आधायबूत कामयसञ्चारन ङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ आऩत्कारीन
प्रङ्झतकामयको अिङ्झधभा सॊ घ, प्रदे श य ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम तहका आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्ररे
ङ्जिऩद्को िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत अद्यािङ्झधक गनय, खोज तथा उद्धायकभॉ ऩङ्चयचारन गनय, याहत ङ्जितयणको
सभन्त्िम गनय, आऩत्कारीन फन्त्दोफस्ती साभग्रीको ऩङ्चयचारन गनय य ङ्जिषमगत ऺेरराई सङ्जिम
तङ्टल्माउन आिश्मकता अनङ्टसाय भानिीम उद्धाय कामयका राङ्झग खोज तथा उद्धाय कभाण्ड ऩोष्ट
स्थाऩना गनङ्टऩ
य नेछ ।
६.६. खोज, उद्धाय तथा याहत कामयसञ्चारन गनय प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख कामयकायीको नेतत्ृ िभा याङ्जष्डम
आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रभा खोज तथा उद्धाय कभाण्ड ऩोष्ट स्थाऩना गङ्चयनेछ । सो कभाण्ड
ऩोष्टभा गृह भन्त्रारमका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सह-सङ्ञचि, नेऩारी सेनाका ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन ङ्झनदे शक, नेऩार प्रहयीका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन भहाशाखा प्रभङ्टख य सशस्त्र प्रहयी फर,
नेऩारका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन भहाशाखा प्रभङ्टख यहनेछन् । उि खोज तथा उद्धाय कभाण्ड ऩोष्टको
कामयसञ्चारनको कभाण्ड य ऩङ्चयचारन नेऩारी सेनारे गनेछ ।
६.७. स्थानीम तह, ङ्ञजल्रा, प्रदे शस्तयका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत िा ङ्झनकामफाट ङ्जिऩद्जन्त्म घटना बएको
जानकायी प्राप्त हङ्टनासाथ प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख कामयकायी, गृह भन्त्रारमका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनसॉग
सम्फङ्ञन्त्धत सह-सङ्ञचि, नेऩारी सेनाका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ङ्झनदे शक, नेऩार प्रहयीका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
भहाशाखा प्रभङ्टख य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन भहाशाखा प्रभङ्टख सङ्जहतको
फैिक तत्कार फसी ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग आिश्मक ङ्झनणयम गनङ्टऩ
य नेछ । प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख
कामयकायीरे उि ङ्झनणयमको व्महोया ङ्जिऩद्जन्त्म ङ्ञस्थङ्झतको ङ्जिश्लेषण तथा भङ्टल्माङ्कन गयी त्मसको
प्रबाि य उत्ऩङ्ङ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका आधायभा शीघ्र प्रङ्झतकामयका राङ्झग अग्रगाभी कामय गदै सोको प्रङ्झतिेदन
कामयकायी सङ्झभङ्झतभा ऩेश गयी प्राप्त ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ गनङ्टऩ
य नेछ ।
६.८. प्राङ्झधकयणका प्रभङ्टख कामयकायीरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय ङ्झनमन्त्रकको रुऩभा
यही कामय गनेछन् । सम्फङ्ञन्त्धत सयकायी ङ्झनकाम य सङ्टयऺा ङ्झनकामफाट तोङ्जकएका ङ्जिऩद्
प्रङ्झतकामयका ङ्ञजम्भेिाय अङ्झधकृतहरुरे प्रभङ्टख कामयकायीको नेतत्ृ िभा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको काभ
गनेछन् ।
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६.९. प्राङ्झधकयणरे मस कामयढाॉचा अनङ्टरुऩ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयराई सहमोग ऩङ्टग्ने गयी शीघ्र ऩङ्टनरायबका
कामयिभहरू एकैसाथ सञ्चारन गनय सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरु फीच आिश्मक सभन्त्िम य सहजीकयण
गनेछ ।
६.१०. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका काभ कायिाहीको ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनदे शन ङ्छदने कामय याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्रे गनेछ ।
कामयकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ प्राङ्झधकयणरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको आिश्मक अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन गनेछ । प्राङ्झधकयणरे ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम तहभा बएको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको काभ
कायिाहीको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनेछ । याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् य कामयकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनदे शन तथा
ङ्झनमन्त्रण फभोङ्ञजभ प्राङ्झधकयणरे गये को अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयकायी
सङ्झभत य ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त प्रङ्झतिेदनको एकीकृत ङ्जिियण
सङ्जहतको याङ्जष्डम प्रङ्झतिेदन प्राङ्झधकयणरे तमाय गयी साियजङ्झनक गनेछ ।
७. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयको याङ्जष्डम स्िरुऩ :
७.१. कामयकायी सङ्झभङ्झत िा प्राङ्झधकयणरे तत्कार ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय फैिक
फसी

सयकायी,

फहङ्टऩऺीम

तथा

दङ्टईऩऺीम

दातृ

ङ्झनकाम,

नेऩारभा

ङ्जिमाशीर

याङ्जष्डम

य

ॉ सभन्त्िमको व्मिस्था ङ्झभराउने छन् ।
अन्त्तयायङ्जष्डमस्तयका गैय–सयकायी ङ्झनकाम तथा सॊ घ-सॊ स्थासग
मसयी गङ्चयने प्रङ्झतकामयका राङ्झग सभन्त्िमात्भक ढङ्गरे काभ कायफाही गनय गयाउन सम्फङ्ञन्त्धत प्रदे श,
ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आ–आफ्नो ऺेरफाट सहमोग गनेछन् ।
७.२. सॊ घ, प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहका आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रहरुरे आ–आफ्नो तहका
सयकायी ङ्झनकाम, ङ्झनजी ऺेर तथा ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊ घ-सॊ स्थाहरुसॉग प्रङ्झतकामयको ङ्जिमाकराऩहरुराई
प्रबािकायी फनाउनका राङ्झग आिश्मक सभन्त्िम गनेछन् ।
७.३. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्, कामयकायी सङ्झभङ्झत य प्राङ्झधकयणराई दे हाम फभोङ्ञजभका
ङ्झनकामहरुरे आ–आफ्नो ऺेराङ्झधकाय तथा कामयऺेर ङ्झबर यही आिश्मक सहमोग गनेछन् ।
७.३.१. सॊ िैधाङ्झनक ङ्झनकाम, भन्त्रारम, केन्त्रीमस्तयका आमोग िा सङ्ञचिारम, ङ्जिबाग य कामायरमहरु
७.३.२. नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, याङ्जष्डम अनङ्टसन्त्धान ङ्जिबाग, प्रदे श प्रहयी
य फारुणमन्त्र
७.३.३. प्रदे श सयकाय, प्रदे शस्तयका ङ्झनकाम य कामायरमहरु
७.३.४. सॊ घका ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामायरमहरु
७.३.५. स्थानीम तहका ङ्झनकाम तथा कामायरमहरु
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ङ्ट याष्डसङ्घीम भानिीम सॊ मोजक तथा सॊ मि
ङ्ट याष्डसङ्घीम प्रणारीका ङ्झनकामहरु
७.३.६. सॊ मि
७.३.७. नेऩार ङ्ञस्थत कङ्टटनीङ्झतक ङ्झनकामहरु, अन्त्तयायङ्जष्डम ङ्जििीम सॊ स्था तथा ऺेरीम सॊ गिनहरु, दातृ
ङ्झनकाम एिॊ ङ्जिकास साझेदाय सॊ स्थाहरु
७.३.८. ये डिस अङ्झबमान, फहङ्टयाङ्जष्डम सॊ घ-सॊ स्थाहरु, अन्त्तयायङ्जष्डम गैय–सयकायी सॊ स्थाहरु
७.३.९. सयकायी अस्ऩतार एिॊ स्िास््म प्रङ्झतष्ठानहरु, ङ्झनजी अस्ऩतार
७.३.१०. दू यसञ्चाय सेिा प्रदामकहरु, सयकायी सञ्चाय भाध्मभ, ङ्झनजी तथा सॊ स्थागत सञ्चाय
भाध्मभहरु
७.3.११. ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, अनङ्टसन्त्धान प्रङ्झतष्ठानहरु, शैङ्ञऺक सॊ स्था य सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिशेषऻ ङ्झनकाम
७.3.१२. भानिीम ऺेरभा ङ्जिमाशीर सॊ घ-सॊ स्था, प्राङ्ञऻक ङ्झनकाम, सञ्चायकभॉ, नागङ्चयक सभाज य
ङ्जिऻ व्मङ्ञि तथा सभूह
७.3.१३. ऩेशागत तथा व्मिसाङ्जमक सॊ घ, सॊ गिनहरु सभङ्टदामस्तयका स्िमॊ सेिक तथा उद्धायकभॉ ।
7.4. ङ्जिऩद्को सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ उि ङ्जिऩद्को प्रबािकायी प्रङ्झतकामय गनय तऩङ्ञशरभा उल्रे ङ्ञखत
सभमािङ्झध य ङ्झनकामहरुको नेतत्ृ िभा दे हाम फभोङ्ञजभका कामयहरु गनङ्टऩ
य ने छ ।
सभमािङ्झध

सञ्चारन गङ्झतङ्जिङ्झध
ङ्जिऩद्को जानकायी ङ्छदने ।

ङ्ञजम्भेिाय नेतत्ृ िदामी ङ्झनकामहरु
याङ्जष्डम बूकम्ऩ भाऩन केन्त्र, जर
तथा

भौसभ

स्थानीम तह
ङ्जिऩद् सम्िन्त्धी प्रङ्झतकामयको ङ्झनदे शन ङ्छदने ।

ङ्जिऻान

ङ्जिबाग,

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
स्थानीम तह

खोज तथा उद्धायका राङ्झग तत्कार ङ्झनदे शन प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयकायी
० दे ङ्ञख २

ङ्छदने य सङ्टयऺा ङ्झनकाम ऩङ्चयचारन हङ्टने ।

घण्टाङ्झबर

सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत, स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत य सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु

ङ्जिऩद्को मथाथय सूचना तथा उद्धाय प्रमासको याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण
जानकायी साियजङ्झनक रुऩभा प्रिाह गने ।

तथा

व्मिस्थाऩन

आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रहरु

ङ्जिद्यङ्टतीम सञ्चायका सफै भाध्मभभा एकैऩटक सञ्चाय
स्ित:

प्राङ्झधकयण,

तथा

सूचना

प्रङ्जिङ्झध

आऩत्कारीन सन्त्दे श आउने प्रणारी भन्त्रारम, याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ

स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माउने ।
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न्त्मूनीकयण
प्राङ्झधकयण

तथा

व्मिस्थाऩन

सभमािङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय नेतत्ृ िदामी ङ्झनकामहरु

सञ्चारन गङ्झतङ्जिङ्झध

ङ्जिऩद्को घटना य प्रबाङ्जित ऺेरको प्रायङ्ञम्बक ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
ङ्जिियण तमाय गयी सूचना प्रिाह गने ।

य

स्थानीम

ङ्जिऩद्

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैिक फस्ने ।

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयकायी

सङ्झभङ्झत

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत

य

स्थानीम

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
प्राङ्झधकयणको आऩत्कारीन फैिक िस्ने ।

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण
तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण, याङ्जष्डम
आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र

याङ्जष्डम
० दे ङ्ञख १०
घण्टाङ्झबर

आऩत्कारीन

आऩत्कारीन

ङ्ञस्थङ्झतको

कामयसञ्चारन

कामयसञ्चारन

केन्त्ररे

(SOP) फभोङ्ञजभ सङ्जिम बइय कामय गने ।

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण

ङ्जिङ्झध तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण, याङ्जष्डम
आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र

जनताराइय सचेत गयाउन ये ङ्झडमो, टे ङ्झरबजन, याङ्जष्डम,

प्रदे श,

छोटकयी सूचना सेिा (SMS) का भाध्मभफाट स्थानीमतहका

ङ्ञजल्रा

आऩत्कारीन

त्मगत ऩूिच
य ेतािनी, आऩत्कारीन चेतािनी, कामयसञ्चारन केन्त्रहरु
बए

गये का

उद्धायका

प्रमासहरु

य

तथा

साियजङ्झनक आव्हान ङ्जिषमक सूचनाहरु प्रिाह
गने । मसफाये दे शङ्झबर य सीभाऩायभा सभेत
प्रबाि ऩने दे ङ्ञखएभा सीभाऩाय य अन्त्तयायङ्जष्डम

तहभा सभेत ङ्झनमङ्झभत रुऩभा जानकायी ङ्छदने ।

मस्तो सूचना आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत
रुऩभा प्रिाह गने ।

कामयकायी सभङ्झतको फैिक फोराउने ।

अध्मऺ,

प्राङ्झधकयण

कामयकायी

सङ्झभङ्झत,

भहाभायी ङ्जिऩद्का सम्फन्त्धभा भाङ्झनसभा हङ्टने स्िास््म सेिा ङ्जिबाग, सम्फङ्ञन्त्धत
भहाभायी

अिस्थाको

जानकायी

प्रङ्झतकामय शङ्टरु गने ।
० दे ङ्ञख २४
घण्टाङ्झबर

ङ्छदने

तथा भहाशाखा

ऩशङ्टभा हङ्टने भहाभायीका सम्फन्त्धभा व्मिङ्ञस्थत ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग
गनयका राङ्झग ङ्झनदे शन तथा सभन्त्िम गने ।
आणङ्जिक,

जैङ्जिक

य

यसामङ्झनक

प्रकोऩका ङ्ञशऺा,

सम्फन्त्धभा जानकायी प्रिाह गने तथा ङ्जिऩद् भन्त्रारम,
प्रबाङ्जितराइय उद्धाय गने ।

ङ्जिऻान

नेऩार

प्रङ्जिङ्झध प्रङ्झतष्ठान
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तथा

ङ्जिऻान

प्रङ्जिङ्झध

तथा

सभमािङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय नेतत्ृ िदामी ङ्झनकामहरु

सञ्चारन गङ्झतङ्जिङ्झध

प्राङ्झधकयणराइय याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग गृह

भङ्टख्म सभन्त्िम केन्त्रको रुऩभा ऩङ्चयचारन गने जोङ्ञखभ
।

भन्त्रारम,

याङ्जष्डम

न्त्मूनीकयण

व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

याहत

ङ्जितयण

सभन्त्िम

सङ्झभङ्झत गिन गने ।
ऩीङ्झडतराइय

तत्कार

ऩङ्टर्माउन

खोज

ऩङ्चयचारन गने ।
ऩीङ्झडत

तथा

सङ्टयङ्ञऺत

तथा

घाइतेहरुका

उऩचाय

य

सेिा,

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

आश्रमस्थरभा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

उद्धाय

सम्फन्त्धभा

आऩतकारीन

घाइतेका

व्मिस्था तत्कार

तथा

सहजीकयण ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

सभूहराइय ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
य सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु

तत्कार स्िास््म आऩत्कारीन कामयसञ्चारन

घटनास्थरभै उऩचायको व्मिस्था ङ्झभराउने ।
एम्फङ्टरेन्त्स

ङ्जिऩद्

राङ्झग

ङ्झभराउने ।

केन्त्र,

नेऩारी

ये डिस सोसाइटी

सेना

य

नेऩार

प्राथङ्झभक स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,

मातामातको आऩत्कारीन स्िास््म सेिा केन्त्र,
सङ्टयऺा ङ्झनकाम

ङ्झसङ्जकस्त घाइतेराइय तत्कार उऩचायका राङ्झग खोज
अस्ऩतार ऩिाउने य उऩचाय सङ्टरु गने ।

तथा

अस्ऩतारहरु
जोङ्ञखभ

उद्धाय

सभूह,

न्त्मूनीकयण

तथा

य

याङ्जष्डम

व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

ङ्जिऩद्

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामयकायी सङ्झभङ्झत नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्)
तथा

ङ्ञजल्रा

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतको

ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्जिऩद् सॊ कटग्रस्त ऺेरको घोषणा
गने ।

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितको ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक स्िरुऩको स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
रतङ्ट रेखाजोखा गने ।

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
य नेऩार ये डिस सोसाइटी

ङ्ट
सॊ मि
याष्डसङ्घीम ङ्जिषमगत ऺेरराइय सङ्जिम नेऩार सयकायको ङ्झनणयम य याङ्जष्डम
फनाउने ।

ङ्जिऩद्

जोङ्ञखभ

व्मिस्थाऩन

न्त्मूनीकयण

तथा

प्राङ्झधकयणको

ङ्ट
अनङ्टयोधभा सॊ मि
याष्डसॊ घ भानिीम
सॊ मोजक

याङ्जष्डम तथा अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोगको नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्)
राङ्झग आव्हान गने ।
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याङ्जष्डम,

प्रदे श

य

ङ्ञजल्रा

तथा

स्थानीम याङ्जष्डम, प्रदे श, ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम

आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रराइय सञ्चाय आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र
व्मिस्थाऩन केन्त्रको रुऩभा सञ्चारन गने ।

ङ्जिभानस्थर सङ्टयऺा य नागङ्चयक उड्डमन ट्राङ्जपक नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण
व्मिस्थाऩन गने ।
सडक

आिागभन

सम्ऩकयको

ऩङ्टन:स्थाऩन गने ।
ऩीङ्झडतहरुराइय

नङ्ञजकको

न्त्मूनतभ सडक ङ्जिबाग

आश्रमस्थर

तथा स्थानीम तह, खोज तथा उद्धाय

क्माम्ऩहरुभा ऩिाई बीड व्मिस्थाऩन गने ।

सभूह, सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु

ङ्ट याष्डसङ्घीम
ऩमयटक, कङ्टटनीङ्झतक व्मङ्ञि तथा ङ्जिदे शीको ऩययाष्ड भन्त्रारम, सॊ मि
शि हस्तान्त्तयण य अन्त्म प्रबाङ्जित ऺेरभा आिासीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध
सभेत

सञ्चाय

सम्ऩकय

व्मिस्था ङ्झभराउने ।

तथा

सभन्त्िम

गने

खोज, उद्धाय तथा याहत कामयको प्रबािकाङ्चयता ङ्जिऩद्

जोङ्ञखभ

कामभ याख्न भानङ्जिम सहामता स्थरराइय खोज, व्मिस्थाऩन
उद्धाय

तथा

याहत

साभग्रीको

न्त्मूनीकयण

प्राङ्झधकयण,

सॊ करन, नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण

तथा

नेऩार

बण्डायण य प्रबाङ्जित स्थरको ङ्जितयण कामय
सञ्चारनका राङ्झग तत्कार ङ्जिमाशीर तङ्टल्माउने
।

खोज,

उद्धाय

तथा

याहत

साभाग्रीहरुको मातामात व्मिस्था ङ्जिबाग, प्रदे श

सम्फन्त्धभा मातामात तथा ढङ्ट िानी सङ्टङ्जिधाको सयकाय, स्थानीम तह
प्रफन्त्ध गने ।
२४ दे ङ्ञख ४८
घण्टाङ्झबर

ङ्जिऩद् ऩीङ्झडत य प्रबाङ्जितका राङ्झग आधायबूत स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,
स्िास््म सेिा तथा खाद्य साभग्री उऩरब्ध उद्योग,
गयाउने ।

िाङ्ञणज्म

तथा

आऩूङ्झतय

भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय, स्थानीम
तह

ङ्जिदे शफाट

आउने

उऩरब्ध

गयाउने

उद्धाय

साभग्री

प्रदामक, ऩययाष्ड

ढङ्ट िानीकताय य अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोग ङ्जिबाग
सहजीकयण गने ।

सभङ्टदामको

दताय

भन्त्रारम,

अध्मागभन

तथा

अन्त्तयायङ्जष्डम भानिीम सहमोग उऩरब्ध गयाउने अध्मागभन ङ्जिबाग, बन्त्साय ङ्जिबाग
सभङ्टदामको राङ्झग सडक तथा हिाइभागयफाट
प्रिेश

ङ्झफन्त्दङ्टभा प्रिेशाऻा शङ्टल्क य बन्त्साय छङ्ट ट
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ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउने ।
याहत

साभग्रीको

प्रबाङ्जितहरुराई

सहज

ढङ्ट िानी

ङ्जितयणको

कामायन्त्िमन गने ।

य

ङ्जिऩद् याङ्जष्डम,

प्रदे श,

ङ्ञजल्रा,

स्थानीम

काभराई आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्र

अस्ऩतार, स्िास््म केन्त्र, ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितको नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, स्थानीम
आश्रमस्थर
आधायबूत

गयाउने ।

तथा

ऺेरभा

ङ्ञशङ्जिय,

ङ्जिद्यारमजस्ता तह

ङ्जिद्यङ्टत

सेिा

उऩरब्ध

प्रबाङ्जित ऺेरभा अस्थामी अस्ऩतारको स्थाऩना स्िास््म
गने ।

सेिा

ङ्जिबाग,

स्िास््म

आऩतकारीन कामयसञ्चारन केन्त्र

अस्ऩतार, ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरुको आश्रमस्थर खानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ङ्जिबाग,
तथा

ङ्ञशङ्जिय,

औषङ्झध

ङ्जितयण

केन्त्र

िा स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम

औषधारम, ङ्जिद्यारम य अन्त्म फसोफास ऺेरभा

खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िास््म प्रफद्धयन
सेिा उऩरब्ध गयाउने ।
जैङ्जिक,

िोस

तथा

प्रकोऩजन्त्म

पोहोयको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

उङ्ञचत प्रफन्त्ध ङ्झभराउने िा नष्ट गने ।
बण्डायण

गृहहरु,

ङ्जिऩद्

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

प्रबाङ्जितको गृह

भन्त्रारम,

आश्रमस्थर तथा ङ्ञशङ्जिय, व्मङ्ञिगत आिास, स्थानीम तह

प्रदे श

सयकाय,

भानिीम सेिा प्रदामक य सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺा
तथा

कानङ्टन

कामायन्त्िमनराइय

फनाउने ।

प्रबािकायी

प्रबाङ्जित ऩङ्चयिायको दताय गने, ऩीङ्झडतको राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
ऩङ्चयचमऩर

उऩरब्ध

गयाउने

उङ्ञचत प्रफन्त्ध य व्मिस्था गने ।
आकङ्ञस्भक

सञ्चायको

य

त्माङ्कको स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

प्रिन्त्ध

गने

तथा सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध भन्त्रारम

रेखाजोखा

गयी

शीघ्र ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

मथाशीघ्र दू यसञ्चायको ऩङ्टन:स्थाऩन गयी सेिा
सञ्चारन गने ।
48 दे ङ्ञख ७२
घण्टा ङ्झबर

ऺङ्झतको

प्रायङ्ञम्बक

भौजङ्टदा

अिस्थाभा

प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गने ।

अस्ऩतार,

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

ङ्जिद्यारम, याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण

स्िास््म सेिा प्रदामकका साथै सडक, ऩङ्टर य तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण।
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अन्त्म सॊ यचनाको ऺङ्झतको रे खाजोखा प्रायम्ब
गने ।

घङ्टर्मान तथा थङ्टङ्जप्रएको पोहोयहरु व्मिस्थाऩन स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
गने ।

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

भृत ऩशङ्टहरु सॊ करन तथा व्मिस्थाऩन गने ।

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जितहरुको

तत्कार

खोज

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

तथा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

उद्धाय गयी आिश्मक खाद्याङ्ङ, आश्रमस्थर, स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
रिाकऩडा य न्त्मूनतभ भानिोङ्ञचत साभग्री य
स्िीकृत

भाऩदण्ड

फभोङ्ञजभ

उऩरब्ध गयाउने ।
७२ घण्टा दे ङ्ञख ७
ङ्छदन ङ्झबर

याहत

यकभ

शि व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ शिको स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,
व्मिस्थाऩन, आङ्झथक
य सहमोग य भृत्मङ्ट प्रभाण- ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
ऩर जायी गने ।
प्रबाङ्जित

स्थानभा

ङ्जितयण

ॉ ा
हङ्टद

सञ्चारन
सभमभा

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

आश्रमस्थर

बएका
हङ्टन

स्थानहरु,

तथा

खोज

सक्ने

तथा

याहत

तथा

ङ्ञशङ्जिय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ

साभग्री नागङ्चयक भन्त्रारम, गृह भन्त्रारम

उद्धायका

भङ्जहरा

ङ्जहॊसाका

गङ्झतङ्जिङ्झधका सम्फन्त्धभा ङ्जिशेष ङ्झनगयानी याख्ने
तथा फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्ग य

असहाम िगयका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष सॊ यऺणको
प्रिन्त्ध गने ।
फहङ्टऺेर
गने ।
ङ्जिऩद्
तथा

प्रायङ्ञम्बक

प्रबाङ्जितहरुराइय

ङ्ञशङ्जियभा

तत्कार

फस्नका

खाद्याङ्ङ

ङ्जितयण गने ।
साता ङ्झबर

रे खाजोखा

ङ्ट
प्रायम्ब सॊ मि
याष्डसङ्घीम भानिीम सभन्त्िम
सहमोग

अङ्झबमान

रिाकऩडा,
७ ङ्छदन दे ङ्ञख २

रतङ्ट

य

राङ्झग

कामायरम,

ये डिस

आश्रमस्थर स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,

गैय-खाद्य

आिश्मक नेऩार ये डिस सोसाइटी
साभग्री

खङ्टल्रा ऺेरका रुऩभा घोङ्जषत िा ऩङ्जहचान सहयी ङ्जिकास भन्त्रारम, स्थानीम
गङ्चयएको स्थानभा आश्रमस्थर तथा ङ्ञशङ्जियको तह
सञ्चारन गने ।

आश्रमस्थर तथा ङ्ञशङ्जियका फारफाङ्झरकाभा हङ्टन स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,
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सभमािङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय नेतत्ृ िदामी ङ्झनकामहरु

सञ्चारन गङ्झतङ्जिङ्झध

सक्ने कङ्टऩोषणको अिस्थाराइय भध्मनजय गयी स्थानीम तह
आिश्मक प्रिन्त्ध ङ्झभराउने ।

आश्रमस्थर तथा ङ्ञशङ्जिय य खङ्टरा ऺेरभा खङ्टरा स्िास््म आऩत्कारीन सेिा केन्त्र,
ङ्छदशाङ्जऩसाफ िा अन्त्म भाध्मभफाट सने सरुिा स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,
योगको ङ्झनमन्त्रण गने ।

प्रदे श साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम,
स्थानीम तह

भानिीम कामयका राङ्झग बएका प्रङ्झतकामय तथा प्राङ्झधकयण,

प्रदे श

उद्धाय कामयको अनङ्टगभन य प्रङ्झतिेदन तमाय व्मिस्थाऩन
गने ।
ङ्जिऩद्

स्िच्छ

ङ्जिऩद्

कामयकायी

सङ्झभङ्झत,

स्थानीम

प्रशासन,

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

प्रबाङ्जित
य

सङ्कटासङ्ङ

सङ्टयङ्ञऺत

सभूहका

िाताियणको

राङ्झग स्थानीम

व्मिस्था सङ्टयऺा

तह,

ङ्झनकामहरु,

भङ्जहरा,

गने । रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण गनय ङ्जिशेष फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक
ध्मान ङ्छदने ।
भानङ्झसक

भन्त्रारम, प्रदे श साभाङ्ञजक ङ्जिकास
भन्त्रारम

तनािभा

ऩये का

व्मङ्ञिराइय स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,

भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेिा उऩरब्ध गयाउने आऩत्कारीन स्िास््म सेिा केन्त्र
य आिश्मक स्िास््म सेिा प्रदान गने ।
ऩङ्चयिायसॉग

ङ्जिछोङ्झडएका

फारफाङ्झरकाराइय भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ

ऩङ्चयिायसॉग ङ्झभरन गयाउने य ऩङ्चयिाय गङ्टभाएका नागङ्चयक भन्त्रारम, नेऩार ये डिस
िा एकर फारफच्चाको उङ्ञचत स्माहाय य सोसाइटी
रारनऩारनको

व्मिस्था

ङ्झभराउने

आपन्त्तराइय फङ्टझाउने ।
२ साता दे ङ्ञख १
भङ्जहना ङ्झबर

िा

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितराइय स्िीकृत भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
रिाकऩडा, खाद्याङ्ङ य नगद सहमोग उऩरब्ध स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
गयाउने ।

ङ्जिद्यारम खङ्टराउने य ङ्जिद्याथॉराइय ङ्जिद्यारमभा ङ्ञशऺा,

ङ्जिऻान

तथा

आउने िाताियण तमाय गयी ऩिन ऩािनराइय भन्त्रारम, स्थानीम तह

प्रङ्जिङ्झध

साभान्त्म अिस्थाभा पकायउने ।
आश्रमस्थर

तथा

ङ्ञशङ्जियभा

उऩचाय

सेिा याङ्जष्डम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण

सञ्चारन, ङ्जिद्यारम सञ्चारन, सङ्टयऺाको प्रिन्त्ध, तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण, प्रदे श
अत्मािश्मक उऩबोगका िस्तङ्ट य साियजङ्झनक सयकाय,
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सम्फङ्ञन्त्धत

ङ्जिबागीम

सभमािङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय नेतत्ृ िदामी ङ्झनकामहरु

सञ्चारन गङ्झतङ्जिङ्झध
सेिाहरुकोँ प्रिन्त्ध गने ।
तत्कारीन

ऩङ्टनस्थायऩनाको

ङ्झनकाम, स्थानीम तह
राङ्झग

आिश्मक सङ्घीम

भाङ्झभरा

तथा

साभान्त्म

न्त्मूनीकयण

तथा

रे खाजोखा तथा ङ्जिश्लेषण गयी फसोफास य प्रशासन भन्त्रारम, याङ्जष्डम ङ्जिऩद्
तत्कारको जीङ्जिकोऩाजयन जस्ता प्रभङ्टख ऺेरको जोङ्ञखभ

ङ्जिकासका कामयराइय अङ्ञघ फढाउने िाताियण व्मिस्थाऩन
तमाय गने ।

सयकाय,

प्राङ्झधकयण,

सम्फङ्ञन्त्धत

ङ्झनकाम, स्थानीम तह

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितको खोज, उद्धाय तथा याहत, याङ्जष्डम ङ्जिऩद्

ङ्जिबागीम

जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण

आश्रमस्थर तथा ङ्ञशङ्जिय सञ्चारन य तत्कारीन तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण
ऩङ्टनरायबका

ङ्जिमाकराऩहरुको

सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन तमाय गने ।
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ङ्जिश्लेषण

प्रदे श

८. ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग ऩूित
य मायी कामयमोजना :
८.१. सॊघको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय याङ्जष्डम कामयमोजना:
ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका ङ्जिमाकराऩहरुराइय प्रबािकायी फनाउन दे हाम फभोङ्ञजभका ङ्झनकामहरुरे तऩङ्ञशर
फभोङ्ञजभको आ-आफ्नो ऩूित
य मायी कामयमोजना फनाउनङ्ट ऩनेछ ।
ि.स.
१.

गङ्झतङ्जिङ्झध
याङ्जष्डम,

प्रदे श

आऩत्कारीन

ङ्ञजम्भेिाय
ङ्झनकाम

य

कामयसञ्चारन

ङ्ञजल्रा नेऩार
केन्त्र ङ्झनगभ

नङ्ञजक य कािभाडौ उऩत्मकाभा
इन्त्धनको ऩूित
य मायी बण्डायण गने
सम्फन्त्धभा

कामयमोजना

ऩूिच
य ेतािनी

प्रणारीको

गने ।
२.

सहमोगी ङ्झनकाम

आऩूङ्झतय

िाङ्ञणज्म

भन्त्रारम,

ङ्झनकामहरु,

तथा ६

सङ्टयऺा ङ्झबर

भङ्जहना

ऩेट्रोङ्झरमभ

ङ्जििेता सॊ घ, साझा ऩेट्रोर

तजङ्टभ
य ा

ऩम्ऩ

याङ्जष्डम उजाय, जरस्रोत याङ्जष्डम

यणनीङ्झतक कामयमोजना तमाय गयी तथा
स्िीकृत गने ।

आमर उद्योग,

सभमािङ्झध

भन्त्रारम

ङ्झसचाइ न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

जोङ्ञखभ ६

तथा ङ्झबर

भङ्जहना

प्राङ्झधकयण,

जर तथा भौसभ ङ्जिबाग,
खानी तथा बङ्टगबय ङ्जिबाग

३.

आऩत्कारीन सञ्चाय आचाय-सॊ ङ्जहता सञ्चाय
फनाउने ।

सूचना

भन्त्रारम

तथा याङ्जष्डम

प्रङ्जिङ्झध न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

जोङ्ञखभ ६

तथा ङ्झबर

भङ्जहना

प्राङ्झधकयण,

प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीम

आऩत्कारीन कामयसञ्चारन
केन्त्र,

सङ्टयऺा

ङ्झनकाम,

नेऩार ये डिस सोसाइटी,
नेऩार

दू यसञ्चाय

प्राङ्झधकयण, याङ्जष्डम सभाचाय
सङ्झभङ्झत

तथा

सञ्चाय

सयकायी

सॊ स्था,

भाध्मभहरु, अन्त्तयायङ्जष्डम गैय
ङ्झनकामहरु
४.

सॊ घ, प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीम सञ्चाय
तहभा

प्रणारीको

आऩत्कारीन
स्थाऩना

गयी

सञ्चाय सूचना

रङ्ञऺत भन्त्रारम
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तथा याङ्जष्डम

प्रङ्जिङ्झध न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

दातृ

जोङ्ञखभ १

तथा ङ्झबर

प्राङ्झधकयण,

िषाय

ि.स.

गङ्झतङ्जिङ्झध
ऺेर

य

ङ्ञजम्भेिाय

सहमोगी ङ्झनकाम

ङ्झनकाम

सॊ िेदनशीर

स्थानभा

ङ्जिषमगत

प्रसायण गने गयाउने । िैदेङ्ञशक

ङ्जिबाङ्झगम

ङ्झनकामहरु, प्रदे श सयकाय,

सञ्चाय भाध्मभसॊ ग सभेत सभन्त्िम

स्थानीम

य सहकामय गनय सङ्जकने ।

तह,

दू यसञ्चाय

प्राङ्झधकयण, दू यसञ्चाय सेिा
प्रदामकहरु, ङ्जिषमगत ऺेर
सम्फन्त्धी

ङ्झनकामहरु,

ङ्ट
सॊ मि

याष्डसङ्घीम

ङ्झनकामहरु
५.

ङ्जिऩद्को

प्रबािकायी

राङ्झग

याङ्जष्डम

अद्यािङ्झधक
याख्ने ।

सूची

प्रङ्झतकामयका याङ्जष्डम

ङ्जिऩद् गृह

स्रोत-साधनको जोङ्ञखभ
तमाय

भाङ्झभरा

भन्त्रारम,
तथा

गयी न्त्मूनीकयण तथा प्रशासन
व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

सङ्घीम १

साभान्त्म ङ्झबर

ङ्जिषमगत भन्त्रारम, प्रदे श
सयकाय,

स्थानीम

स्थानीम

प्रशासन,

ऺेरभा

ङ्जिमाशीर

सॊ स्था

य

राङ्झग

प्रबािकायी

ङ्झछभेकी

फन्त्दयगाह

प्रङ्झतकामयका उद्योग िाङ्ञणज्म ऩययाष्ड

ङ्झभरयाष्ड

हङ्टॉदै

नेऩार

ङ्ञस्थत तथा

प्रिेश भन्त्रारम

ङ्झनजी

ङ्ट
सॊ मि

गैय-खाद्य
सभेतको
गने ।
८.

ङ्झनकामहरु,

उद्धाय

साभग्री

बण्डाय

तथा

याहत

तथा
गृह ६

य जोङ्ञखभ

भङ्जहना

याष्डसङ्घीम

साकय

व्मिस्थाऩन केन्त्र

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग तत्कार याङ्जष्डम
ऩने

भन्त्रारम,

सॊ घ-

तथा मातामात भन्त्रारम,

राङ्झग आिश्मक सम्झौता गने ।

आिश्मक

सङ्टयऺा

आऩङ्टङ्झतय भन्त्रारम, बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्झबर

ङ्ट म्भ याहत साभग्री ढङ्ट िानीका
ङ्जिन्त्दस

७.

तह,

भानङ्जिम

व्मिसामीक ऺेर
ङ्जिऩद्को

िषय

भन्त्रारम,

ङ्झनकामहरु,

६.

सभमािङ्झध

ङ्जिऩद् गृह

भन्त्रारम,

सयकाय,

स्थानीम

ङ्जिऩद्
प्रदे श १

तह, ङ्झबर

िषय

औषधी न्त्मूनीकयण तथा स्थानीम प्रशासन, भानङ्जिम

व्मिस्थाऩन व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग ङ्जिषमगत याङ्जष्डम

ऺेरको आऩत्कारीन मोजना तमाय जोङ्ञखभ
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ऺेरभा
सॊ स्था

ङ्जिमाङ्ञशर

य

ङ्झनजी

व्मिसामीक ऺेर

सॊ घ-

तथा

ङ्जिऩद् ङ्जिषमगत ऺेरको नेतत्ृ ि य १
सह-नेतत्ृ ि

गने

ङ्झनकाम ङ्झबर

िषय

ि.स.

गङ्झतङ्जिङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय

सहमोगी ङ्झनकाम

ङ्झनकाम

गने ।

सभमािङ्झध

न्त्मूनीकयण तथा तथा सॊ घ-सॊ स्थाहरु
व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

९.

सङ्घीम

सयकायका

सम्फद्ध याङ्जष्डम

भन्त्रारम, सङ्ञचिारम य ङ्जिबागहरु, जोङ्ञखभ
सङ्टयऺा

ङ्झनकामहरु,

साियजङ्झनक

सेिा

सॊ स्थाहरु,

ङ्जिऩद् भानिीम ऺेरभा ङ्जिमाशीर १

ङ्झनकाम तथा सॊ घ-सॊ स्था य ङ्झबर

िषय

कामायरमहरु, न्त्मूनीकयण तथा ङ्जिऻ व्मङ्ञि य सभूहहरु

प्रदामक

प्राङ्ञऻक,

शैङ्ञऺक

सॊ घ- व्मिस्थाऩन
य प्राङ्झधकयण

सेिाभङ्टरक ङ्झनकामहरु य ङ्झनजी तथा
व्मिसाङ्जमक
आ-आफ्नो

प्रङ्झतष्ठानहरु

ङ्झनयन्त्तयताको

मोजना

सभेतरे

व्मिसामीक
(Business

Continuity Plan) तमाय गने ।
१०.

ङ्झरबङ्टिन अन्त्तयायङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरको नेऩार नागङ्चयक सॊ स्कृङ्झत,

ऩमयटन

तथा १

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयमोजना तमाय उड्डमन

नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम, ङ्झबर

िैकङ्ञल्ऩक स्थरका रुऩभा अन्त्म

न्त्मूनीकयण

गने

य

प्रङ्झतकामयका

राङ्झग प्राङ्झधकयण

ङ्जिभानस्थरहरुको ऺभता ङ्जिकास
गने

।

ङ्जिभानस्थरहरुभा

याख्ने ।

तमायी

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन
नेऩारी

आिश्मक उऩकयण, साभग्री तथा
साधनहरु

याङ्जष्डम

िामङ्टसेिा

अिस्थाभा

ङ्जिषमगत
ङ्झनकाम,

िषय

जोङ्ञखभ

तथा

सेना,

प्राङ्झधकयण,

सञ्चारक
ऺेरका

नेऩार

सॊ घ,

सदस्म

अन्त्तयायङ्जष्डम

नागङ्चयक उड्डमन सङ्गिन,

कङ्टङ्चयमय तथा सञ्चाय सेिा
प्रदामकहरु,

दातृ

ङ्झनकामहरु
११.

ङ्जिऩद्का

सभमभा

कामयराइय

प्रबािकायी

सहजरुऩभा ऩययाष्ड

प्रङ्झतकामय गनय य खोज तथा उद्धाय भन्त्रारम
फनाउन

ङ्ट
ङ्झछभेकी भङ्टरक
तथा ङ्झभरयाष्डसॉग

कानून न्त्माम तथा सॊ सदीम १

भाङ्झभरा भन्त्रारम, याङ्जष्डम ङ्झबर
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण
तथा

आिश्मक सम्झौता गने ।

प्राङ्झधकयण,

व्मिस्थाऩन

नेऩार

कूटनीङ्झतक ङ्झनकामहरु
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ङ्ञस्थत

िषय

ि.स.
१२.

गङ्झतङ्जिङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय
ङ्झनकाम

ङ्जिऩद् ऩूित
य मायी तथा प्रङ्झतकामयका याङ्जष्डम
सम्फन्त्धभा

सहमोगी ङ्झनकाम

अन्त्तयायङ्जष्डम

सहमोग जोङ्ञखभ

ङ्जिऩद् अथय

भन्त्रारम,

गनङ्टऩ
य ने प्रङ्जिमागत व्मिस्थाऩनका व्मिस्थाऩन

प्रङ्झतङ्झनङ्झधको

सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुरे सङ्घीम तहको सङ्टयऺा

गृह

सङ्जहतको

याङ्जष्डम

राङ्झग ङ्झनदे ङ्ञशका तमाय गने ।
१३.

प्राङ्झधकयण

ङ्झनङ्छदयष्ट भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ दभकर ङ्झनकामहरु
मथेष्ट

ङ्जिऩद्

जनशङ्ञि

ङ्जिऩद्

अन्त्तयायङ्जष्डम
सभूहको

प्रङ्झतकामयका
खोज

सहमोग

उद्धाय

गनय

ङ्झफङ्झबङ्ङ

राङ्झग

गने ।
१५.

ङ्झनदे ङ्ञशका

तमाय

य

(OSOCC)
सभन्त्िम

केन्त्र

सभन्त्िम

फहङ्टयाङ्जष्डम

यऺा १

भन्त्रारम,

तथा

प्राङ्झधकयण,

नेऩारी

ङ्जिऩद्

ऩययाष्ड १

सेना, ङ्झबर

िषय

जोङ्ञखभ

व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

केन्त्र जोङ्ञखभ

िषय

जोङ्ञखभ

भन्त्रारम,

न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित स्थानका स्थरगत याङ्जष्डम
कामयसञ्चारन

गृह

याङ्जष्डम

याष्डहरुफाट आउने सेना ऩङ्चयचारन
गनयका

ङ्जिऩद्

स्थानीम तह

राङ्झग यऺा भन्त्रारम

तथा

कामायरम,

भन्त्रारम,

व्मिस्थाऩन

याख्ने प्रफन्त्ध ङ्झभराउने ।

िषय

आिसीम

ये डिस अङ्झबमान

न्त्मूनीकयण

सङ्जहतको टोरी तमायी अिस्थाभा
१४.

ङ्ट
सॊ मि
ङ्झबर

भन्त्रारम, अथय भन्त्रारम, ङ्झबर

व्मिस्थाऩनका

साभग्रीमङ्टि

ऩययाष्ड १

भन्त्रारम,

प्राङ्झप्त य त्मसका राङ्झग तत्कार न्त्मूनीकयण तथा याष्डसङ्घीम

सभमािङ्झध

तथा

ङ्जिऩद् गृह भन्त्रारम, नेऩार सेना, १

ङ्ट याष्डसॊ ङ्ञघम आिाङ्झसम ङ्झबर
सॊ मि

िषय

सेना न्त्मूनीकयण तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको कामायरम

(MNMCC) को व्मिस्थाऩन

सॊ यचना तथा प्रङ्जिमा ङ्झनङ्ञित गनय प्राङ्झधकयण
कामयसञ्चारन ङ्जिङ्झध ङ्झनभायण गने ।
१६.

अन्त्तयायङ्जष्डम
तथा

भानिीम

सहामता

आगभन,
साभग्री

उद्धायकभॉ गृह भन्त्रारम

सभूहको

कामयसञ्चारन

सङ्जहतको

य

सहज

शेष

फङ्जहगयभनको

सम्झौता

राङ्झग

फभोङ्ञजभ

प्रफन्त्ध ङ्झभराउने ।

भन्त्रारम,

भन्त्रारम,
याङ्जष्डम

न्त्मूनीकयण

राङ्झग प्रिेशाऻा, बन्त्साय य अन्त्म
व्मिस्थाऩनका

अथय

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

नभूना

नेऩारी

ऩययाष्ड १

सेना, ङ्झबर

जोङ्ञखभ

तथा

प्राङ्झधकयण,

अध्मागभन ङ्जिबाग, बन्त्साय
ङ्ट
ङ्जिबाग, सॊ मि
याष्डसङ्घीम

आिश्मक

आिासीम

कामायरम,
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प्रङ्झतङ्झनङ्झधको
ये डिस

िषय

ि.स.

गङ्झतङ्जिङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय

सहमोगी ङ्झनकाम

ङ्झनकाम

सभमािङ्झध

अङ्झबमान
१७.

ङ्जिऩद्

प्रङ्झतकामयका

याहत

सहमोग

गङ्चयने कामयकायी

याङ्जष्डम

उद्धायकामय य भानिीम उद्धाय तथा सङ्झभङ्झत
अनङ्टगभन

आिश्मक

य

न्त्मूनीकयण

ऩङ्चयचारनको

भूल्माङ्कनका

ङ्जिङ्झध

तथा

ङ्झनभायण गने ।
१८.

राङ्झग

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

राङ्झग

ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जितका राङ्झग याहत कामयकायी
प्रदान गने भाऩदण्ड ङ्झनभायण गने ।

अथय

सङ्झभङ्झत

भन्त्रारम,

ङ्जिऩद् गृह

उद्धाय य याहतको राङ्झग नेऩार जोङ्ञखभ

याङ्जष्डम १

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण ङ्झबर
तथा

नेऩार सयकायको आव्हानभा खोज, याङ्जष्डम

प्राथङ्झभकीकयण

भन्त्रारम,

ऩययाष्ड १

ङ्ट
सॊ मि
ङ्झबर

भन्त्रारम,

गनय व्मिस्थाऩन

आिश्मक कामयमोजना फनाउने ।
२०.

प्राङ्झधकयण

ङ्जिऩद् ऩिात अिरुद्ध ङ्जिद्यङ्टत सेिा नेऩार
ङ्जिऩद्

प्रङ्झतकामयको

तत्कार

सङ्टचारु

गनयका

कामयमोजना फनाउने ।

सभमभा प्राङ्झधकयण

आिाङ्झसम

ङ्झनकाम, ये डिस अङ्झबमान
ङ्झसॊचाइय

जरस्रोत

भन्त्रारम,

ङ्जिऩद्को
याङ्जष्डम

सभमभा

ङ्झनकङ्टञ्ज

तथा

िन्त्मजन्त्त ङ्ट खाना,

आयऺभा यहेका जॊ गरी जनाियहरु ङ्झनकङ्टञ्ज,

ङ्ञचङ्झडमा िन

व्मिस्थाऩन

भध्मनजय गयी जॊ गरी जनाियको आयऺ
फनाउने ।
२२.

सॊ यऺण

तथा

याङ्जष्डम भन्त्रारम,

फाङ्जहय ङ्झनस्कन सक्ने सम्बािनाराइय िन्त्मजन्त्तङ्ट
आकङ्ञस्भक

शहयी ङ्झबर

िषय

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण

ङ्ञचङ्झडमाखाना, याङ्जष्डम

तथा

तथा १

ङ्जिकास भन्त्रारम, याङ्जष्डम

प्राङ्झधकयण
२१.

िषय

प्रङ्झतङ्झनङ्झधको कामायरम, दातृ

ङ्जिद्यङ्टत उजाय,

राङ्झग

िषय

व्मिस्थाऩन

आउने उद्धायकभॉ तथा सहामता न्त्मूनीकयण तथा याष्डसङ्घीम
साभग्रीको

तथा ङ्झबर

िषय

भाऩदण्ड

प्राङ्झधकयण
१९.

जोङ्ञखभ १

कामयमोजना

जोङ्ञखभ

िाताियण १

याङ्जष्डम

न्त्मूनीकयण

व्मिस्थाऩन

ङ्जिऩद् ङ्झबर

िषय

तथा

प्राङ्झधकयण,

सङ्टयऺा ङ्झनकामहरु

ङ्जिऩद्को कायण भृत जनाियहरुको स्थानीम तह

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जिकास १ िषयङ्झबर

फनाउने ।

जोङ्ञखभ

व्मिस्थाऩनका राङ्झग

कामयमोजना
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भन्त्रारम,

याङ्जष्डम

न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद्

तथा

ि.स.

गङ्झतङ्जिङ्झध

ङ्ञजम्भेिाय

सहमोगी ङ्झनकाम

ङ्झनकाम

व्मिस्थाऩन

सभमािङ्झध

प्राङ्झधकयण,

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत
२३.

सॊ घ, प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीम याङ्जष्डम

तहका खोज, उद्धाय तथा याहत जोङ्ञखभ
कामयमोजना तमाय गने ।

ङ्जिऩद् सङ्घीम

साभान्त्म

आऩत्कारीन
ऩूित
य मायीका

व्मिस्थाऩन

तथा

याहत

प्रङ्झतकामयका

साथ

तथा १

प्रशासन ङ्झबर

न्त्मूनीकयण तथा भन्त्रारम, शहयी

खोज,

राङ्झग गृह

कामयमोजना

ङ्जिकास

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत, स्थानीम तह

भन्त्रारम, अथय

उद्धाय यऺा भन्त्रारम

व्मिस्थाऩन ङ्जिङ्झध तमाय गने ।

िषय

भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय,

प्राङ्झधकयण
२४.

भाङ्झभरा

य

भन्त्रारम,

याङ्जष्डम १

ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण ङ्झबर
तथा

िषय

व्मिस्थाऩन

ङ्ट
सॊ मि

प्राङ्झधकयण,
सङ्घीम

याष्ड

आिासीम

प्रङ्झतङ्झनङ्झधको कामायरम
२५.

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग आिश्मक याङ्जष्डम
खाद्य

तथा

गैय-खाद्य

साभग्रीहरु जोङ्ञखभ

ङ्जिऩद् उद्योग,
आऩूङ्झतय

यणनीङ्झतक दृङ्जष्टरे उऩमङ्टि स्थरभा न्त्मूनीकयण तथा खाद्य

भन्त्रारम,

नेऩार ङ्झबर

सॊ स्थान,

कामयमोजना फनाउने ।

चेम्फय अप कभशय

राङ्झग

आिश्मक प्राङ्झधकयण

िाङ्ञणज्म

सॊ घ,

िषायतका कायणरे हङ्टनसक्ने फाढी, ङ्झसॊचाइ ङ्जिबाग, ऊजाय,
ऩङ्जहयो, डङ्टफान य सो फाट उत्ऩङ्ङ स्िास््म
कायण

हङ्टने

भहाभायी ङ्जिबाग

रगामतका ङ्जिऩद्को साभना गनय
आिश्मक कामयमोजना फनाउने ।

िषय

तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम,
िन

तथा

प्रदे श
तह

ङ्जिऩद् गृह

िाताियण

याङ्जष्डम

न्त्मूनीकयण

व्मिस्थाऩन
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तथा १

सेिा ङ्झसॊचाइ भन्त्रारम, स्िास््म ङ्झबर

जोङ्ञखभ

भाङ्झनसहरुको शि व्मिस्थाऩनका जोङ्ञखभ

नेऩार

जरस्रोत

भन्त्रारम,

ङ्जिऩद्को कायणफाट भृत्मङ्ट बएका याङ्जष्डम

िषय

नेऩार

ये डिस सोसाइटी, उद्योग

ङ्ञस्थङ्झतको

२७.

तथा १

बण्डाय, सङ्टयऺण य ऩङ्चयचारन गनय व्मिस्थाऩन
गयाउनका
२६.

िाङ्ञणज्म

सयकाय,

भन्त्रारम,

ङ्जिऩद्

तथा

प्राङ्झधकयण,
स्थानीम

स्िास््म १

तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम, ङ्झबर

िषय

ि.स.

गङ्झतङ्जिङ्झध
राङ्झग

गने ।
२८.

कामयमोजना

ङ्ञजम्भेिाय

सहमोगी ङ्झनकाम

ङ्झनकाम

फनाइय

रागू न्त्मूनीकयण तथा नेऩार
व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

याङ्जष्डम, प्रदे श, ङ्ञजल्रा य स्थानीम याङ्जष्डम

तह

ङ्जिऩद् गृह

आऩत्कारीन कामयसञ्चारन केन्त्रको जोङ्ञखभ

ये डिस,

भाङ्झभरा

सञ्जारीकयण य कामयसञ्चारन ङ्जिङ्झध न्त्मूनीकयण तथा प्रशासन
तजङ्टभ
य ा गने ।

२९.

िन

डढे रो

व्मिस्थाऩन
प्राङ्झधकयण

ङ्झनमन्त्रण

तथा िन

त्मसफाट हङ्टने ऺङ्झतको न्त्मूनीकयण िाताियण
गनयका

फनाउने ।

राङ्झग

कामयमोजना भन्त्रारम

स्िास््म

तथा

तथा

ऩङ्टनस्थायऩना

गनयका

कामयमोजना फनाउने ।

राङ्झग तथा

प्रशासन

तथा सङ्घीम

भन्त्रारम,

जनसॊ ख्मा

भाङ्झभरा

साभान्त्म

भन्त्रारम,
जोङ्ञखभ

भाङ्झभरा शहयी

साभान्त्म याङ्जष्डम

भन्त्रारम

साभान्त्म ङ्झबर

िषय

स्थानीम तह

याङ्जष्डम

तथा १

प्रशासन ङ्झबर

न्त्मूनीकयण

व्मिस्थाऩन

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय सॊ गै शीघ्र ऩङ्टनरायब सङ्घीम

सङ्घीम १

भन्त्रारम, प्रदे श सयकाय,

स्थानीम तह
३०.

स्थानीम

भन्त्रारम,
तथा

सभमािङ्झध

ङ्जिकास

न्त्मूनीकयण

ङ्जिऩद्

िषय

ङ्जिऩद्
तथा

प्राङ्झधकयण,

भन्त्रारम, १

जोङ्ञखभ ङ्झबर

व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण

िषय

तथा

८.२. प्रदे शको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयमोजना :
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम ऩङ्चयषदफाट स्िीकृत याङ्जष्डम नीङ्झत तथा कामयमोजनाको
भागयदशयन फभोङ्ञजभ प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयषद् तथा कामयकायी सङ्झभङ्झतरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग मस
कामयढाॉचाराई आधाय भानी आ-आफ्नो ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयमोजना फनाउन सक्नेछन् ।
८.३. स्थानीम तहको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयमोजना :
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम ऩङ्चयषदफाट स्िीकृत याङ्जष्डम नीङ्झत तथा कामयमोजनाको
भागयदशयन य प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयषद् तथा कामयकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम तथा प्राङ्झधकयणफाट
ङ्छदइएका भागयदशयन एिॊ स्थानीमस्तयको िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको आधायभा स्थानीम तहरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयका राङ्झग
आ-आफ्नो ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय कामयमोजना फनाउन सक्नेछन् ।
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