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sljnf;L gu/kflnsf
sljnf;L gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&& sf] bkmf $ adf]lhd
sljnf;L gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] lzIf k|ltsfo{ of]hgf
;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .
;+jt\ @)&& ;fnsf] of]hgf g+= @
कोङ्झबड –१९ को सन्दबभभा ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका राङ्झि

ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजना

िैङ्ञऺक सत्र –२०७७
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s[t1tf 1fkg
hf]lvd / ljkb\ Joj:yfkg ug{ sf]le8–!( n] l;h{gf u/]sf] kl/l:ylt;Fu /0flglt ;lxt ;fdgf
ug{sf] nflu tyf afnjflnsfsf] l;sfOdf lg/Gt/tf lbgsf] nflu lzIff k|ltsfo{ of]hgf lgdf{0f
ul/Psf] xf] . of] of]hgf lgdf{0fdf k|ToIf / k/f]If ;xof]u ug{' ePsf gu/kflnsfsf k|d'v >L
sf}zn lszf]/ ofbaHo", >L pkk|d'v /fwf b]jLHo", k|d'v k|zf;sLo clws[t >L Zofdlszf]/
/foHo", ;Dk"0f{ j8fcWoIfHo"x? wGojfbsf kfq x'g'x'G5 . of] of]hgf lgdf{0f ug{ ul7t ;ldlt, o;
gu/kflnsf cGtu{tsf ;a} ljBfnosf k|wfgfWofks, lzIfsx? / jfnljsfz ;xof]uLsfo{stf{
wGofjfbsf ljz]if kfqx? x"g .
g]kfn ;/sf/;Fu lzIffsf] If]qdf ;fem]bf/Lsf] ?kdf sfd ug]{ ;+:yf nufot lzIff lj1fg tyf
k|ljlw dGqfno, lzIff tyf dfgj;|f]t ljsf; s]Gb|nfO{ wGojfb lbg rfxG5f} . cGTodf o; of]hgf
lgdf{0fsf] qmddf ljz]if ;xof]u ug{' ePsf k|b]z g+= @ sf kmf]sn k/;g >L /fd]Zj/ k|;fb
ofbjHo"nfO{ x[bob]lv cef/ JoQm ug{ rfxG5f} .
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१.ऩृष्ठबूङ्झभ/ ऩङ्चयचम
१.१ ऩृष्टबूङ्झभ

;nf{xL

ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ

नियऩाङ्झरका साङ्झफकका

%

dn+ujf

pt/L ऺेत्रसॉि ङ्झसभाना जोङ्झडएको sljnf;L
(sljnf;L, hd'lgof, lkkl/of, ;n]dk'/ / x]dk'/)

नियऩाङ्झरकाको

वटा िा.ङ्जव.स.हरू

एकअऩसभा िाबेय सॊ घीम ऩङ्टनस
भ ॊ यचना अमोिको प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०७३ पािङ्टन २७ िते दे ङ्ञि

sljnf;L

िाउॉऩाङ्झरकाको रुऩभा घोषाणा बइ ऩङ्झछ नेऩार सयकायफाट ङ्जव स २०७४ भा स्तयोङ्ङती ियी

कङ्जवरासी नियऩाङ्झरका फनेको हो ।साङ्झफकका

;j} वडाहरूराइभ
gu/kflnsfsf] वडा

ऩङ्टनस
भ ॊ यचना ियी हार मस नियऩाङ्झरकf

वटा वडाभा ङ्जवबाजन िङ्चयएको छ । मस

नॊ.

!)

sljnf;L िा.ङ्जव.स.
को कामाभरम यहेको ठाउॉ सफै वडाहरूका राङ्झि बैिोङ्झरक रूऩभा ऩामक ऩने बएकारे gu/kflnsfsf केन्र
सोही ठाउॉ sljnf;L टोरdf यहेको छ । of] gu/kflnsf xfn;Dd g]kfndf 3f]if0ff ePsf] &%#
:yfgLo txdWo] ;j} eGbf sfG5f] gu/kflnsfsf] ?kdf /x]sf] 5 . ljleGg hfthflt wd{,
;+:s[ltsf] Pstf k|uf9 /x]sf] of] gu/kflnsf, g]kfnsf] k|d'v /fhdfu{ k"j{klZrd dx]Gb| /fhdfu{ /
;nf{xL lhNnfsf] ;b/d'sfd dn+ujf hf]8\g] k|d'v ;8s dn+ujf–gjnk'/ ;8s v08df cjl:yt
5 . o; gu/kflnsf If]qleq ;nf{xL lhNnfs} ;j}eGbf k|l;4 wfld{s P]ltxfl;s tyf ko{6sLo
:yfg nufot dlGb/x? h:t} rd]nLdfO{, u9LdfO{ / ;nf{xLofdfO{sf] pkl:ylt klg o;
gu/kflnsfsf] ;d[l4 / pTyfgsf lgldt 7"nf] j/bfgsf] ?kdf lnOPsf] 5 . o; gu/kflnsf df
dw]zL, a|fxd0f, If]qL, hghftL, d'l:nd / cGo hfthftLsf] ;ld>0f ;lxtsf]] ldl>t hfthftLsf]
j;f]af; /x]sf] 5 .
*

ङ्ञस्थत साङ्जवककै

२. हारको ऩङ्चयवेि

sljnf;L gu/kflnsfdf #) वटा साभङ्टदाङ्जमक य !३ वटा सॊ स्थाित
ियी जम्भा $# वटा ङ्जवद्यारमहरू यहेका छन । जम्भा #) वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरू भध्मे cfwf/e"t
tx ;~rflnt ljBfnox? @@ j6f /x]sf 5g\ . h;df sIff -!–*_ ;+rflnt $ j6f / ;f] eGbf
tn @) j6f ljBfno / dfWolds txsf ^ j6f ljBfnodf ऩठनऩाठन सॊचारन हङ्टने िदभछ / @ j6f
db/;f klg ;+rfngdf /x]sf 5g\ . मसैियी सॊ स्थाित ङ्जवद्यारमहरूdf klg ऩठनऩाठन हङ्टॊदै अएको छ
!)

वटा वडाभा ङ्जवबाजन बएको मस

।एकीकृत िैङ्ञऺक व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा अद्यावङ्झधक बएको तथ्माङ्क अनङ्टसाय िैङ्ञऺक सत्र २०७७ भा

ljj/0f सॊ ख्मा cknf]8
िङ्चयएको यहेछ साथै !^ j6f ;fd'bflos ljBfnodf afnljsf; s]Gb| ;+rfngdf /x]sf] 5 . मस
gu/kflnsfsf] #) वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूभा प्राथङ्झभक तहभा !)! जना आधायबूत तहभा !( जना य
भाध्मङ्झभक तहभा !^ जना ियी जम्भा !#^ जना ङ्ञिऺकहरू, #) जना कामाभरम सहमोिी, ६ जना रेिा
सहामक य %@ जना भङ्जहरा सहमोिीहरू कामभयत छन ।
;j}

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कऺा १ दे ङ्ञि कऺा १२ सम्भ अध्ममन िने ङ्जवद्याथॉको
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कोङ्झबड–१९ रे भहाभायीको रूऩ ङ्झरएऩश्चात त्मसको प्रबाव ङ्जवश्व बयी नै पैङ्झरमो । जसफाट नेऩार य
त्मसङ्झबत्रको हाम्रो

sljnf;L gu/kflnsf

ऩङ्झन अछङ्ट तो यहन सकेन । कोयोनाफाट सफैबन्दा फङ्जढ ङ्ञिऺा ऺेत्र

प्रबाङ्जवत बमो ।ङ्जवद्यारमहरु रिाताय कङ्चयव ६ भङ्जहना फन्द बए य फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठन
योङ्जकमो केही ङ्जवद्यारमहरु क्वाये न्टाइन स्थर य केही ङ्जवद्यारमहरु आइभसोरे िन कऺ फने ।हार सफै
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरु सयसपाइभ तथा यङयोिन िने कामभ सॉिै ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमरे
ङ्ट
असोजभा तमाय ऩाये को ङ्जवद्यारम सञ्चारन ङ्झनदे ङ्ञिका अनङ्टसाय सयोकायवाराहरु सॉिको सॉमक्त
छरपर ऩश्चात
हार कोयोना बाइयसको जोङ्ञिभका फाफजङ्टद ऩङ्झन मस

sljnf;L gu/kflnsf

अन्तिभतका सम्ऩूणभ साभङ्टदाङ्जमक

तथा सॉस्थाित ङ्जवद्यारमहरु स्वास्थ्म सम्फन्धी भाऩदण्डहरुको ऩारना िदै ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सञ्चारन बईयहेका
छन

.

३.हारसम्भको सभीऺा
ित िैङ्ञऺक सत्र २०७६ को चैत्र भङ्जहनाभा ङ्जवद्याथॉ बाईफङ्जहनीहरुको वाङ्जषक
भ ऩयीऺा सङ्जकएसॉिै कोङ्झबड–१९
को सङ्क्रभण य जोङ्ञिभफाट फच्नका राङ्झि नेऩार सयकायरे चैत्र ११ िते दे ङ्ञि फन्दाफङ्ञन्दको घोषणा िमो
।तत् ऩश्चात सफै िैङ्ञऺक सॉस्था तथा ङ्जवद्यारमहरु फन्द हङ्टन ऩङ्टिे ।फन्दाफङ्ञन्दको सभम थऩ हङ्टदै िएऩङ्झछ
हाभीरे कऺा ८ को ऩाङ्झरका स्तयीम ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकािन तथा प्रभाणीकयण य अन्म कऺाका
ङ्जवद्याथॉहरुको नङ्झतजा साभाङ्ञजक सञ्जारन भापभत प्रकािन िने काभ सम्ऩङ्ङ बमो । मस िैङ्ञऺक सत्रको सङ्टरुभै
कऺा १ दे ङ्ञि कऺा १० सम्भका फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झि ङ्जवद्यारम भापभत ङ्झनिङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक िङ्चयद ियी
ऩारै ऩारो ङ्जवतयण िने कामभ िये ताऩङ्झन कोङ्झबड–१९ रे िदाभ तत्कार ङ्जवद्यारम सञ्चारन िनभ नसङ्जकएका कायण
ङ्जवद्याथॉहरुरे घयभा नै स्वअध्ममन िये ।ङ्जवदे िफाट अउनेको सॊ ख्मा य कोयानाका ङ्जवयाभीको सॊ ख्मा घटे ऩङ्झछ
क्वाये न्टाइन स्थर तथा आइभसोरेिनका रुऩभा प्रमोि बएका सफै ङ्जवद्यारमहरुराइभ वडा कामाभरम य
नियऩाङ्झरकाको सभन्वम य सहकामभभा ङ्झनसॊ रभणीकयण िने कामभ बमो ।असाय भङ्जहनाभा नेऩार सयकाय
ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमरे तमाय ऩाये को ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झि वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाइ सहजीकयण
ङ्झनदे ङ्ञिका २०७७ अनङ्टसाय सफै ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु सॉिको छरपर ऩश्चात सफै ङ्जवद्यारमहरुरे
ङ्झसकाइ सहजीकयणका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरुको अवरम्वन ियी ङ्झसकाइ सहजीकयण ङ्जरमाकराऩ सञ्चारन िये
त्मसको कङ्चयव १ भङ्जहना ऩङ्झछ

;nf{xL

ङ्ञजल्राभा कोयोना सॉरभण फढे को बन्दै ङ्ञजल्रास्तयीम कोङ्झबड १९

योकथाभ तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे काङ्ञतक
भ भङ्जहना दे ङ्ञि भङ्झसय १ िते सम्भका राङ्झि ङ्जवद्यारमभा प्रत्मऺ
रुऩभा ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ नियाइभ घयभै ङ्झसकाइ सहजीकयण िने व्मवस्था ङ्झभराउने बनी ङ्झनदे िन िये सॉिै
ङ्जवद्याथॉहरुराइभ िृहकामभ तथा ऩङ्चयमोजना कामभ ङ्छदएय घयभै ङ्झसक्ने व्मवस्था ङ्झभराउने ियी १ भङ्जहनाका राङ्झि
ऩङ्टन ङ्जवद्यारमहरु

jf6 ;xlhs/0f

बए।सो सभमभा मस

gu/kflnsfsf]

आङ्झथक
भ सहमोिभा सफै साभङ्टदाङ्जमक

ङ्जवद्यारमहरुराइभ सयसपाइभ िने कामभ सम्ऩङ्ङ बमो । पेयी नेऩार सयकाय ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध
भन्त्रारमरे जायी िये को ङ्जवद्यारम सञ्चारन सम्फन्धी कामभढाॉचा २०७७ अनङ्टसाय सफै सयोकायवाराहरुसॉिको
छरपर ऩश्चात भङ्झसय

dlxgf

दे ङ्ञि स्वास्थ्म सम्फन्धी भाऩदण्डहरुको ऩारना िदै सफै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरु
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प्रत्मऺ य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सञ्चारन हङ्टदै आइयहेको छ ।सफै ङ्जवद्यारमका सफै ङ्ञिऺकहरुराइभ ऩङ्टग्ने ियी याङ्जष्डम
ऩाठ्यरभ केन्ररे तमाय ऩाये को ऩाठ्यवस्तङ्ट सभामोजन ढाॉचा २०७७ छऩाइभ ियी ङ्जवतयण िङ्चयएको छ

.

४.उद्देश्म
फारफाङ्झरकाहरुराइभ कोयोना बाइयसको जोङ्ञिभ य सॉरभणफाट जोिाउदै उनीहरुको ङ्झसकाइराई ङ्झनयन्तय
रुऩभा सञ्चारन िने कामभभा भािभदिभन प्रदान िनभका राङ्झि तमाय ऩाङ्चयएको मस ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजनाका
उद्देश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन्
क कोङ्झबड–१९ को सङ्क्रभणका फेराभा ऩङ्झन फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसकाइराइभ ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ,
ि कोङ्झबड–१९ को सङ्क्रभणफाट फारफाङ्झरकाहरुराइभ फचाउनङ्ट
ि फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसकाइका राङ्झि अङ्झबबावकहरुराइभ सङ्जरम फनाउनङ्ट
घ ङ्झसकाइका राङ्झि ङ्ञिऺाका फैकङ्ञल्ऩक भाध्मभहरुको प्रमोिभा जोड ङ्छदनङ्ट
ङ ङ्जवद्याथॉ ङ्ञिऺक य अङ्झबबावकहरुराइभ भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा सहमोि िनङ्टभ
च फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका राङ्झि सफै सयोकायवाराहरुसॉि सभन्वम य सहकामभ िनङ्टभ
५.यणनीङ्झत
मस ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजनाका उद्देश्महरु ऩूया िनभ ङ्झनम्नानङ्टसायका यणनीङ्झतहरु तम िङ्चयएका छन ,
क फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसकाइराइभ ङ्झनयन्तयताका राङ्झि टे ङ्झरङ्झसकाइभा जोड ङ्छदइनेछ,
ि सफै ङ्जवद्यारमहरुभा स्वास्थ्म तथा सयसपाइभका साभग्रीको व्मवस्था िङ्चयनेछ,
ि ङ्झनङ्ञश्चत सभमावङ्झधको अन्तयभा ङ्जवद्याथॉ तथा ङ्ञिऺकहरुको स्वास्थ्म जाॊच िने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ,
घ अङ्झबबावक सभूह िठन ियी अङ्झबबावक ङ्ञिऺा सञ्चारन िङ्चयनेछ,
ङ ङ्झसकाइका राङ्झि ये ङ्झडमो,टे ङ्झरङ्झबजन तथा भोवाइर जस्ता प्रङ्जवङ्झधको प्रमोिभा जोड ङ्छदइनेछ,
च ङ्जवद्याथॉ ङ्ञिऺक य अङ्झबबावकहरुराइभ भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा सहमोि िने िारका कामभरभ सॊ चारन
िङ्चयनेछ,
छ ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका राङ्झि सफै सयोकायवाराहरुसॉि सभन्वम य सहकामभ िङ्चयनेछ ।

६. स्थानीम तहभा ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजना
6
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१. कोङ्झबड सॊ रभण पैङ्झरएय ङ्जवद्यारम फन्द बएभा
हार प्रत्मऺ य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सञ्चारन बईयहे का ङ्जवद्यारमहरु मङ्छद कोङ्झबड–१९ को सॊ रभण पैङ्झरएय फन्द बएभा ङ्झनम्नानङ्टसायका ङ्जरमाकराऩहरु सञ्चारन िङ्चयनेछन्
र.

ङ्जरमाकराऩ

ङ्जवङ्झध य प्रङ्जरमा

सभम

अनङ्टभाङ्झनत

सॊ .

ङ्ञजम्भेवायी

फजेट

स्रोत अनङ्टभान
ङ्जवद्यारम

ऩाङ्झरका

प्रदे ि

नेऩार
सयकाय

१.

२.

टोर ङ्झसकाइ

ङ्ञिऺक भापभत वा टोर सॊ मोजकको व्मवस्था ियी

हप्ताभा

ङ्जवना

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

कामभरभ

ङ्जवद्याथॉहरूको सम्फङ्ञन्धत टोरभा अस्थामी ङ्झसकाइ

२ ङ्छदन

फजेट

.,अङ्झबबावक,सम्फङ्ञन्ध

केन्रको स्थाऩना ियी स्वास्थ्म सम्फन्धी भाऩदण्ड

त वडा कामाभरम,

अऩनाउदै ङ्झसकाइ सहजीकयण िने ।

ऩाङ्झरका

िृह ङ्जवद्यारम

प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको घयभा एक जना अङ्झबबावक वा

सॊ रभण

ङ्झफना

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

कामभरभ

भाङ्झथल्रो कऺाभा अध्ममन िने अङ्झबबावकराइभ

अवङ्झधबय

फजेट

., अङ्झबबावक,

सहजकताभ ङ्ञिऺकको रूऩभा छनौट ियी उनीहरूराइभ

ऩाङ्झरका

अङ्झबभूिीकयण िने य िृह ङ्जवद्यारम कामभरभ सञ्चारन
िने, ङ्ञिऺकरे ङ्झसकाइ सहजीकयणका फेरा
अङ्झबबावक सहजकताभराइभ ऩये का कङ्छठनाइभहरुको
सभाधानभा सहमोि तथा फेरा फेरा अनङ्टिभन िने ।
३.

स्वाअध्ममन साभग्री

नेऩार सयकाय ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम य

सॊ रभण

ङ्जवतयण

नेऩार ङ्ञिऺा सभूहरे तमाय ऩाये को अङ्झबबावको

अवङ्झधबय

४ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स
., अङ्झबबावक,

सहमोिभा फारफाङ्झरकाराइभ घयभै ियाउन सङ्जकने

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ नाभक स्वाअध्ममन साभग्री छऩाइभ

कामाभरम,

ियी ङ्जवतयण िने तथा सो अनङ्टसाय ङ्झसकाइभ बएनबएको
सभम सभमभा अनङ्टिभन िने
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ङ्ञिऺकहरूफाट

ङ्जवद्याथॉहरूराइभ घयभै फसेय िनभ सङ्जकने िारका

हप्ताको

आवश्म

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

घयदै रो कामभरभ

ऩङ्चयमोजना कामभहरू ङ्छदइभ हप्ताको एकऩटक एकजना

एकऩट

क्ताअनङ्टसा

., अङ्झबबावक,

ङ्ञिऺक प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको घयभा ऩङ्टिेय त्मसको जाॉच

क

य

सम्फङ्ञन्धत वडा

िने तथा थऩ सहमोि य सल्राह सङ्टझाव प्रदान िने
५.

कामाभरम,

ऩाङ्झरका

टे ङ्झरङ्झबजन तथा

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम ये ङ्झडमो तथा टे ङ्झरङ्झबजनको ऩहङ्टॉचभा

ङ्जवना

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

ये ङ्झडमो ङ्ञिऺा

यहेका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि ये ङ्झडमो तथा

फजेट

., अङ्झबबावक,

टे ङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण हङ्टने ङ्ञिऺण कामभरभहरूको
सभम ताङ्झरका ङ्जटऩोट ियी त्मसको जानकायी ियाउने
य कामभरभ सङ्टङ्ङ तथा हेन भ उत्प्रेङ्चयत िने तथा

सम्फङ्ञन्धत वडा
कामाभरम,

ङ्झनयन्तय

ऩाङ्झरका

ङ्जवद्याथॉरे सो कामभ िये निये को फेरा फेरा अनङ्टिभन
तथा अङ्झबबावक सॊ ि सोधऩङ्टछ िने य थऩ अवश्मक
सहमोि िने
६.

ङ्झस.मङ्ट.जी. सेवा

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत कऺा ४ दे ङ्ञि

ऩङ्जहरो

१० राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

ङ्जवस्ताय कामभरभ

१२ सम्भका ङ्जवद्याथॉहरुको सॊ ख्मा एङ्जकन ियी

३

१५

., अङ्झबबावक,

प्रङ्झतङ्जवद्याथॉ १२५ का दयरे ३ भङ्जहनाको अनङ्टदान

भङ्जहना

हजाय

सम्फङ्ञन्धत वडा

यकभ ङ्जवद्यारमभा उऩरब्ध ियाउने, सो अनङ्टदानफाट

सम्भ

कामाभरम,



ऩाङ्झरका

ङ्जवद्यारम तहभा सञ्चाय सञ्जारीकयण कामभङ्जवङ्झध २०७७
अनङ्टसायको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जरमा अऩनाइ ङ्ञिऺक तथा
ङ्जवद्याथॉहरुराइभ ङ्झस मङ्ट जी सेवाभा आफध ग ियी ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩभा सहजीकयण िने ।
७.

इन्टयनेट सेवा

ङ्जवद्यङ्टतको ऩहङ्टॊच ऩङ्टिेका सफै आधायबूत तथा भाध्मङ्झभक

ङ्जवस्ताय कामभरभ

ङ्झनयन्तय

१ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

ङ्जवद्यारमहरुभा इन्टयनेट सेवा ङ्जवस्तायका राङ्झि

३२

., अङ्झबबावक,

प्रङ्झतङ्जवद्यारम रु १२ हजायका दयरे अनङ्टदान उऩरब्ध

हजाय

सम्फङ्ञन्धत वडा
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ियाउने , सो यकभफाट ङ्जवद्यारमरे इन्टयनेट सेवा

कामाभरम,

ऩाङ्झरका

जडान ियी सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधङ्चयत ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ
ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने , ऩङ्जहरे नै इन्टयनेट जडान
िङ्चयसकेका ङ्जवद्यारमहरुरे जङ्झडत इन्टयनेट सेवा िङ्टल्क
ब ङ्टक्तानी िने ।
८.

अङ्झबबावक ङ्ञिऺा

ङ्जवद्यारमका प्रत्मेक कऺा ङ्ञिऺकराइभ अङ्झबबावक

दङ्टई

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

कामभरभ सॊ चारन

ङ्ञिऺा कामभरभ सञ्चारनका राङ्झि

भङ्जहनाको

., अङ्झबबावक,

ियी पयक पयक कऺा अनङ्टसाय दङ्टइभ भङ्जहनाको एक

एकऩट

सम्फङ्ञन्धत वडा

ऩटक ङ्जवद्यारमभा नै फोराइभ अङ्झबबावक ङ्ञिऺा

क

कामाभरम,

ऺभता अङ्झबवृङ्छि

ऩाङ्झरका

कामभरभ सञ्चारन िने, ङ्झसअङ्झबबावक ङ्ञिऺा ये ङ्झडमो
कामभरभ ङ्झसक्दै ङ्झसकाउॉदै कामभरभ प्रसायण हङ्टने सभम
ताङ्झरकाका फाये भा जानकायी ियाइभ कामभरभ सङ्टङ्ङ
रिाउने,
९.

टे ङ्झरङ्झसकाइ

हये क घयभा फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्झसकाइ सहजीकयण

फन्दाफ

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

कामभरभ सॊ चारन

िनभका राङ्झि एक जना अङ्झबबावकराइभ सहजकताभका

न्दीको

., अङ्झबबावक,

रुऩभा तोक्ने साथै अङ्झबबावक घयभा नहङ्टॉदाको

अवङ्झधबय

सम्फङ्ञन्धत वडा

फितका राङ्झि फैकङ्ञल्ऩक अङ्झबबावक तथा ङ्झछभेकी

कामाभरम,

अङ्झबबावक तोकी हये क घयभा ङ्झसकाइ कङ्टनाको
स्थाऩना िनभ प्रेङ्चयत िने सकेसम्भ आवश्मक हङ्टनासाथ
ङ्ञिऺकराइभ सम्ऩकभ िनभ ङ्झभल्ने ियी टे ङ्झरपोनभा ऩहङ्टॊच
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत िने , सफै अङ्झबबावकराइभ ङ्जवद्यारमरे नेऩार
टे ङ्झरकभको सी मङ्ट जी सेवाभा दताभ िने , सी मङ्ट जी
सेवाभा दताभ बएऩश्चात टे ङ्झरपोन भापभत ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ,सन्दे ि भापभत ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन
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वृऺभापभत ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन कामभिारा ियी
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ य भोवाइभर ङ्झभसकरभा आधाङ्चयत
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने । नेऩार
सयकाय य नेऩार ङ्ञिऺा सभूहरे तमाय ऩाये को
टे ङ्झरपोनफाट सॊ चारन िनभ सङ्जकने ऩूव भ प्राथङ्झभक दे ङ्ञि
कऺा ८ सम्भका फारकेङ्ञन्रत ङ्जरमाकराऩका
उदाहयणहरु छऩाइभ ियी ङ्जवतयण िने तथा सोही
अनङ्टसायका ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने ियाउने
।
१०

भनोसाभाङ्ञजक

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा दङ्टइभ दङ्टइभ जना ङ्ञिऺकराइभ

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

.

सहमोि कामभरभ

भनोसाभाङ्ञजक पोकर ङ्ञिऺकका रुऩभा ङ्जवकास ियी

., अङ्झबबावक,

ङ्जवद्याथॉहरु तथा अन्म ङ्ञिऺक य अङ्झबबावकका राङ्झि

सम्फङ्ञन्धत वडा

भनोवैऻाङ्झनक सहमोि, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा

कामाभरम,

भनोङ्ञिऺा सॊ चारन िने, स्थानीम तह सॊ िको
सभन्वमभा एक जना स्वास्थकभॉराइभ याङ्जष्डम स्वास्थ्म
ताङ्झरभ केन्रफाट स्वीकृत ढाॉचाभा आधाङ्चयत यहेय
भानङ्झसक स्वास्थ्म य भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ सम्फन्धी
ताङ्झरभ ङ्छदइभ ङ्चयपयर सॊ स्थाको रुऩभा ङ्जवकास िने
।जङ्जटर भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा बएका
फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्चयपयर स्वास्थ्म सॊ स्थाभा ङ्चयपय
िने, मङ्छद स्थानीम तहभा भानङ्झसक स्वास्थ्म

सेवा

ऩाइभने अवस्था नबएभा सफैराइभ टे ङ्झरपोन भापभत ङ्जवऻ
स्तयको सेवाका राङ्झि ङ्झनिङ्टल्क हेल्ऩराइभन नम्फय
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उऩरब्ध ियाउने ।
११

िङ्चयव,ङ्जवऩङ्ङ विभ

ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺाभा आफध ग हङ्टन नसकेका

ङ्झनयन्तय

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

रङ्ञऺत विभ ऩङ्जहचान

फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्जहचान ियी आवश्मक्ताका

., अङ्झबबावक,

ियी ङ्झसकाइभ साभग्री

आधायभा उनीहरुराइभ ङ्झसकाइभ साभग्री ङ्जवतयण िने

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवतयण

तथा ऩङ्चयवेि अनङ्टसायका ङ्झसकाइका फैकङ्ञल्ऩक

कामाभरम,

ऩाङ्झरका

भाध्मभहरुको प्रमोि ियी ङ्झसकाइ सहजीकयण िने ।
१२

टे ङ्झरङ्झबजन तथा

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम ये ङ्झडमो तथा टे ङ्झरङ्झबजनको ऩहङ्टॉचभा

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म.स

ये ङ्झडमो ङ्ञिऺा

यहेका फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि ये ङ्झडमो तथा

., अङ्झबबावक,

टे ङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण हङ्टने ङ्ञिऺण कामभरभहरूको

सम्फङ्ञन्धत वडा

सभम ताङ्झरका ङ्जटऩोट ियी त्मसको जानकायी ियाउने

कामाभरम,

ऩाङ्झरका

य कामभरभ सङ्टङ्ङ तथा हेन भ उत्प्रेङ्चयत िने तथा
ङ्जवद्याथॉरे सो कामभ िये निये को फेरा फेरा अनङ्टिभन
तथा अङ्झबबावक सॊ ि सोधऩङ्टछ िने य थऩ अवश्मक
सहमोि िने

२. आॊङ्ञिक ङ्जवद्यारम सञ्चारन बएभा
हार प्रत्मऺ य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सञ्चारन बईयहे का ङ्जवद्यारमहरु मङ्छद कोङ्झबड–१९ को सॊ रभण पैङ्झरएय आॊङ्ञिक रुऩभा सॊ चारन िनङ्टऩ
भ ने बएभा ङ्झनम्नानङ्टसायका ङ्जरमाकराऩहरु
िङ्चयनेछन्
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सभम

अनङ्टभाङ्झनत फजेट

ङ्ञजम्भेवायी

सॊ .

स्रोत अनङ्टभान
ङ्जवद्यारम

ऩाङ्झरका

प्रदे ि

नेऩार
सयकाय

१.

टोर ङ्झसकाइ

ङ्ञिऺकराई टोर सॊ मोजक फनाई

ङ्जवना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

कामभरभ

ङ्जवद्याथॉहरूको सम्फङ्ञन्धत टोरभा िइभ

.स., अङ्झबबावक,

स्वास्थ्म सम्फङ्ञन्ध भाऩदण्ड अऩनाउदै

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्झसकाइ सहजीकयण िने त्मसका राङ्झि

कामाभरम,

अस्थामी ङ्झसकाइ केन्रहरु स्थाऩना िने

ऩाङ्झरका

।
२.

अङ्झबबावक ङ्ञिऺक

प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको घयभा एक जना

कामभरभ

अङ्झबबावक वा भाङ्झथल्रो कऺाभा

ङ्झफना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म
.स., अङ्झबबावक,

अध्ममन िने अङ्झबबावकराइभ सहजकताभ
ङ्ञिऺकको रूऩभा छनौट ियी
उनीहरूराइभ अङ्झबभूिीकयण िने य िृह
ङ्जवद्यारम कामभरभ सञ्चारन िने , साथै
फेराफेरा अनङ्टिभन िने
३.

स्वाअध्ममन साभग्री

नेऩार सयकाय ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा

४ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्जवतयण

प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम य नेऩार ङ्ञिऺा

.स., अङ्झबबावक,

सभूहरे तमाय ऩाये को अङ्झबबावको

सम्फङ्ञन्धत वडा

सहमोिभा फारफाङ्झरकाराइभ घयभै

कामाभरम,

ियाउन सङ्जकने ङ्झसकाइभ ङ्जरमाकराऩ

ऩाङ्झरका

नाभक स्वाअध्ममन साभग्री छऩाइभ ियी
ङ्जवतयण िने तथा सो अनङ्टसाय ङ्झसकाइभ
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बएनबएको सभम सभमभा अनङ्टिभन
िने
४.

ङ्ञिऺकहरूफाट

ङ्जवद्याथॉहरूराइभ घयभै फसेय िनभ सङ्जकने

ङ्जवना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

घयदै रो कामभरभ

िारका ऩङ्चयमोजना कामभहरू ङ्छदइभ

.स., अङ्झबबावक,

हप्ताको एकऩटक एकजना ङ्ञिऺक

सम्फङ्ञन्धत वडा

प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको घयभा ऩङ्टिेय त्मसको

कामाभरम,

जाॉच िने तथा थऩ सहमोि य सल्राह

ऩाङ्झरका

सङ्टझाव प्रदान िने
५.

टे ङ्झरङ्झबजन तथा

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम ये ङ्झडमो तथा

ङ्जवना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ये ङ्झडमो ङ्ञिऺा

टे ङ्झरङ्झबजनको ऩहङ्टॉचभा यहे का

.स., अङ्झबबावक,

फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि ये ङ्झडमो तथा

सम्फङ्ञन्धत वडा

टे ङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण हङ्टने ङ्ञिऺण

कामाभरम,

कामभरभहरूको सभम ताङ्झरका ङ्जटऩोट

ऩाङ्झरका

ियी त्मसको जानकायी ियाउने य
कामभरभ सङ्टङ्ङ तथा हेन भ उत्प्रेङ्चयत िने
तथा ङ्जवद्याथॉरे सो कामभ िये निये को
फेरा फेरा अनङ्टिभन तथा अङ्झबबावक
सॊ ि सोधऩङ्टछ िने य थऩ अवश्मक
सहमोि िने
६.

ङ्झस.मङ्ट.जी. सेवा

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्जवस्ताय कामभरभ

कऺा ४ दे ङ्ञि १२ सम्भका

.स., अङ्झबबावक,

ङ्जवद्याथॉहरुको सॊ ख्मा एङ्जकन ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

प्रङ्झतङ्जवद्याथॉ १२५ का दयरे ३

कामाभरम,
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भङ्जहनाको अनङ्टदान यकभ ङ्जवद्यारमभा

ऩाङ्झरका

उऩरब्ध ियाउने, सो अनङ्टदानफाट
ङ्जवद्यारम तहभा सञ्चाय सञ्जारीकयण
कामभङ्जवङ्झध २०७७ अनङ्टसायको ङ्जवङ्झध य
प्रङ्जरमा अऩनाइ ङ्ञिऺक तथा
ङ्जवद्याथॉहरुराइभ ङ्झस मङ्ट जी सेवाभा
आफध ग ियी ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ
ङ्जरमाकराऩभा सहजीकयण िने ।
७.

इन्टयनेट सेवा

ङ्जवद्यङ्टतको ऩहङ्टॊच ऩङ्टिक
े ा सफै आधायबूत

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्जवस्ताय कामभरभ

तथा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमहरुभा

.स., अङ्झबबावक,

इन्टयनेट सेवा ङ्जवस्तायका राङ्झि

सम्फङ्ञन्धत वडा

प्रङ्झतङ्जवद्यारम रु १२ हजायका दयरे

कामाभरम,

अनङ्टदान उऩरब्ध ियाउने , सो

ऩाङ्झरका

यकभफाट ङ्जवद्यारमरे इन्टयनेट सेवा
जडान ियी सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधङ्चयत
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन
िने , ऩङ्जहरे नै इन्टयनेट जडान
िङ्चयसकेका ङ्जवद्यारमहरुरे जङ्झडत
इन्टयनेट सेवा िङ्टल्क ब ङ्टक्तानी िने ।
८.

अङ्झबबावक ङ्ञिऺा

ङ्जवद्यारमका प्रत्मेक कऺा ङ्ञिऺकराइभ

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

कामभरभ सॊ चारन

अङ्झबबावक ङ्ञिऺा कामभरभ सञ्चारनका

.स., अङ्झबबावक,

राङ्झि

सम्फङ्ञन्धत वडा

ऺभता अङ्झबवृङ्छि ियी पयक

पयक कऺा अनङ्टसाय दङ्टइभ भङ्जहनाको

कामाभरम,

एक ऩटक ङ्जवद्यारमभा नै फोराइभ

ऩाङ्झरका
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अङ्झबबावक ङ्ञिऺा कामभरभ सञ्चारन
िने, अङ्झबबावक ङ्ञिऺा ये ङ्झडमो कामभरभ
ङ्झसक्दै ङ्झसकाउॉदै कामभरभ प्रसायण हङ्टने
सभम ताङ्झरकाका फाये भा जानकायी
ियाइभ कामभरभ सङ्टङ्ङ रिाउने,
९.

टे ङ्झरङ्झसकाइ

हये क घयभा फारफाङ्झरकाहरुराइभ

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

कामभरभ सॊ चारन

ङ्झसकाइ सहजीकयण िनभका राङ्झि एक

.स., अङ्झबबावक,

जना अङ्झबबावकराइभ सहजकताभका

सम्फङ्ञन्धत वडा

रुऩभा तोक्ने साथै अङ्झबबावक घयभा

कामाभरम,

नहङ्टॉदाको फितका राङ्झि फैकङ्ञल्ऩक

ऩाङ्झरका

अङ्झबबावक तथा ङ्झछभेकी अङ्झबबावक
तोकी हये क घयभा ङ्झसकाइ कङ्टनाको
स्थाऩना िनभ प्रेङ्चयत िने सकेसम्भ
आवश्मक हङ्टनासाथ ङ्ञिऺकराइभ सम्ऩकभ
िनभ ङ्झभल्ने ियी टे ङ्झरपोनभा ऩहङ्टॊच
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत िने , सफै अङ्झबबावकराइभ
ङ्जवद्यारमरे नेऩार टे ङ्झरकभको सी मङ्ट
जी सेवाभा दताभ िने , सी मङ्ट जी
सेवाभा दताभ बएऩश्चात टे ङ्झरपोन भापभत
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ,सन्दे ि भापभत ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन वृऺभापभत ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन कामभिारा ियी
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ य भोवाइभर ङ्झभसकरभा
आधाङ्चयत ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ
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सॊ चारन िने । नेऩार सयकाय य
नेऩार ङ्ञिऺा सभूहरे तमाय ऩाये को
टे ङ्झरपोनफाट सॊ चारन िनभ सङ्जकने ऩूव भ
प्राथङ्झभक दे ङ्ञि कऺा ८ सम्भका
फारकेङ्ञन्रत ङ्जरमाकराऩका
उदाहयणहरु छऩाइभ ियी ङ्जवतयण िने
तथा सोही अनङ्टसायका ङ्झसकाइ
ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने ियाउने ।
१०

भनेसाभाङ्ञजक

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा दङ्टइभ दङ्टइभ जना

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

.

सहमोि कामभरभ

ङ्ञिऺकराइभ भनोसाभाङ्ञजक पोकर

.स., अङ्झबबावक,

ङ्ञिऺकका रुऩभा ङ्जवकास ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवद्याथॉहरु तथा अन्म ङ्ञिऺक य

कामाभरम,

अङ्झबबावकका राङ्झि भनोवैऻाङ्झनक

ऩाङ्झरका, ङ्जवद्यारम

सहमोि, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत

भनोङ्ञिऺा सॊ चारन िने, स्थानीम तह

सहासॊ घ

सॊ िको सभन्वमभा एक जना
स्वास्थकभॉराइभ याङ्जष्डम स्वास्थ्म ताङ्झरभ
केन्रफाट स्वीकृत ढाॉचाभा आधाङ्चयत
यहेय भानङ्झसक स्वास्थ्म य भनेसाभाङ्ञजक
ऩयाभिभ सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइभ ङ्चयपयर
सॊ स्थाको रुऩभा ङ्जवकास िने ।जङ्जटर
भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा बएका
फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्चयपयर स्वास्थ्म
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सॊ स्थाभा ङ्चयपय िने, मङ्छद स्थानीम तहभा
भानङ्झसक स्वास्थ्म

सेवा ऩाइभने अवस्था

नबएभा सफैराइभ टे ङ्झरपोन भापभत ङ्जवऻ
स्तयको सेवाका राङ्झि ङ्झनिङ्टल्क
हेल्ऩराइभन नम्फय उऩरब्ध ियाउने ।
११

िङ्चयव,ङ्जवऩङ्ङ विभ

ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺाभा आफध ग हङ्टन नसकेका

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

रङ्ञऺत विभ ऩङ्जहचान

फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्जहचान ियी

.स., अङ्झबबावक,

ियी ङ्झसकाइभ साभग्री

आवश्मक्ताका आधायभा उनीहरुराइभ

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवतयण

ङ्झसकाइभ साभग्री ङ्जवतयण िने तथा

कामाभरम,

ऩङ्चयवेि अनङ्टसायका ङ्झसकाइका

ऩाङ्झरका

फैकङ्ञल्ऩक भाध्मभहरुको प्रमोि ियी
ङ्झसकाइ सहजीकयण िने ।
१२

भनोसाभाङ्ञजक

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा दङ्टइभ दङ्टइभ जना

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ऩयाभिभ कामभरभ

ङ्ञिऺकराइभ भनोसाभाङ्ञजक पोकर

.स., अङ्झबबावक,

सञ्चारन

ङ्ञिऺकका रुऩभा ङ्जवकास ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवद्याथॉहरु तथा अन्म ङ्ञिऺक य

कामाभरम,

अङ्झबबावकका राङ्झि भनोवैऻाङ्झनक

ऩाङ्झरका, ङ्जवद्यारम

सहमोि, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत

भनोङ्ञिऺा सॊ चारन िने, स्थानीम तह

भहासॊ घ

सॊ िको सभन्वमभा एक जना
स्वास्थकभॉराइभ याङ्जष्डम स्वास्थ्म ताङ्झरभ
केन्रफाट स्वीकृत ढाॉचाभा आधाङ्चयत
यहेय भानङ्झसक स्वास्थ्म य भनेसाभाङ्ञजक
ऩयाभिभ सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइभ ङ्चयपयर

18

v08 M @

;+Vof M @

ldlt M @)&&÷!!÷@)

सॊ स्थाको रुऩभा ङ्जवकास िने ।जङ्जटर
भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा बएका
फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्चयपयर स्वास्थ्म
सॊ स्थाभा ङ्चयपय िने, मङ्छद स्थानीम तहभा
भानङ्झसक स्वास्थ्म

सेवा ऩाइभने अवस्था

नबएभा सफैराइभ टे ङ्झरपोन भापभत ङ्जवऻ
स्तयको सेवाका राङ्झि ङ्झनिङ्टल्क
हेल्ऩराइभन नम्फय उऩरब्ध ियाउने ।
१३

ङ्जवद्यारमभा
सयसपाइभ तथा
स्वास्थ्म सङ्टयऺा
साभग्री व्मवस्थाऩ

ङ्जवद्यारमभा सफैरे अङ्झनवामभ रूऩभा

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

उङ्ञचत तङ्चयकारे भास्कको प्रमोि िने,

.स., अङ्झबबावक,

ङ्जवद्यारमभा स्वास्थ्म सङ्टयऺा सम्फन्धी

सम्फङ्ञन्धत वडा

साभग्रीहरू(भास्क,सेङ्झनटाइजय,सावङ्टन,ङ्जप

कामाभरम,

नाइभर अङ्छद) व्मवस्थाऩन िनभ

ऩाङ्झरका

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा फारङ्जवकास
केन्र दे ङ्ञि कऺा १२ सम्भ अध्ममन

िने ङ्जवद्याथॉको सॊ ख्मा एङ्जकन ियी प्रङ्झत
ङ्जवद्याथॉ रू २०० का दयरे अनङ्टदान
उऩरब्ध ियाउने,
उक्त अनङ्टदानफाट ङ्जवद्यारमरे आवश्मक
स्वास्थ्म साभग्री िङ्चयद ियी त्मसको
उङ्ञचत प्रमोि िनभ रिाउने
साथै ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सो कामभको
अनङ्टिभन िने
१२

ङ्जवद्याथॉ भूल्माङ्कन

ङ्जवद्याथॉरे वैकङ्ञल्ऩक भाध्मभफाट

तथा उऩचायात्भक

ङ्झसकेको ऩूव भ ङ्झसकाइ तथा ऩाठ्यवस्तङ्ट
सभामोजन ढाॉचा २०७७ अनङ्टसाय
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बएका ङ्झसकाइको ङ्झनमङ्झभत भूल्माङ्कन
ियी उनीहरूको स्तय,आवश्मक्ता
ङ्झनधाभयण ियी ङ्झसकाइभा ऩङ्झछ ऩये का
फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि थऩ अङ्झतङ्चयक्त
कऺा वा उऩचायात्भक ङ्ञिऺणको
व्मवस्था िने ।
प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको व्मङ्ञक्तित पाइर
िडा ियी भूल्माङ्कनको अङ्झबरेि याख्ने
तथा ङ्जवद्याथॉको नङ्झतजा फाये भा
अङ्झबबावकराइभ जानकायी ियाउने ।

३. कोङ्झबड–१९ को जोङ्ञिभका फाफजङ्टत ङ्जवद्यारम सञ्चारन िनङ्टऩ
भ ये भा
हारको जस्तै अवस्था अथाभत कोङ्झबड–१९ को जोङ्ञिभका फाफजङ्टद ऩङ्झन प्रत्मऺ य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जवद्यारमहरु सॊ चारन िनङ्टऩ
भ ने बएभा ङ्झनम्नानङ्टसायका ङ्जरमाकराऩहरु िङ्चयनेछन्

र.

ङ्जरमाकराऩ

ङ्जवङ्झध य प्रङ्जरमा

सभम

अनङ्टभाङ्झनत फजेट

ङ्ञजम्भेवायी

सॊ .

स्रोत अनङ्टभान
ङ्जवद्यारम

ऩाङ्झरका

प्रदे ि

नेऩार
सयकाय

१.

सयोकायवाराहरूको

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञिऺाङ्जवद्, ङ्ञिऺक भहासॊ घ

ऩङ्जहरो

प्रङ्झतव्मङ्ञक्त रु

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

फैठक सॊ चारन तथा

य ङ्जवद्यारम सञ्चारकहरूको

हप्ता

१०० दयरे िाजा

.स., अङ्झबबावक,

िचभ य प्रङ्झतव्मङ्ञक्त

सम्फङ्ञन्धत वडा

रु ५० का दयरे

कामाभरम,

स्टे िनयी िचभ ियी

ऩाङ्झरका

छरपर

छाता सॊ िठनका ऩदाङ्झधकायीहरू, प्रधाना
ध्माऩक, ङ्ञिऺक, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन
सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञिऺक
अङ्झबबावक सॊ घका ऩदाङ्झधकायी, स्वास्थ्म
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अङ्झबबावक ङ्ञिऺा

ङ्जवद्यारमका प्रत्मेक कऺा ङ्ञिऺकराइभ

ङ्झफना फजेट

कामभरभ

अङ्झबबावक ङ्ञिऺा कामभरभ सञ्चारनका

.स., अङ्झबबावक,

राङ्झि

सम्फङ्ञन्धत वडा

ऺभता अङ्झबवृङ्छि ियी पयक

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

पयक कऺा अनङ्टसाय दङ्टइभ भङ्जहनाको

कामाभरम,

एक ऩटक ङ्जवद्यारमभा नै फोराइभ

ऩाङ्झरका



अङ्झबबावक ङ्ञिऺा कामभरभ सञ्चारन
िने, ङ्झसअङ्झबबावक ङ्ञिऺा ये ङ्झडमो
कामभरभ ङ्झसक्दै ङ्झसकाउॉदै कामभरभ
प्रसायण हङ्टने सभम ताङ्झरकाका फाये भा
जानकायी ियाइभ कामभरभ सङ्टङ्ङ
रिाउने,
३.

ङ्जवद्यारम सयसपाइभ

फारङ्जवकास केन्र तथा ङ्जवद्यारमको

८ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

कामभरभ ङ्जवद्यारमभा

कऺाकोठा,पङ्झनच
भ य,िेरभैदान,ऩङ्टस्तकार

.स., अङ्झबबावक,

सयसपाइभ कनभय

म,प्रमेििारा,िोचारम अङ्छदराइभ

सम्फङ्ञन्धत वडा

स्थाऩना

स्वास्थ्म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारमफाट

कामाभरम,

तमाय ऩाङ्चयएको प्रङ्झतसङ्क्रभण िने ङ्जवङ्झध

ऩाङ्झरका

अनङ्टसाय ङ्झनभभरीकयण तथा ङ्झनमङ्झभत
सयसपाइ िने ,प्रत्मेक ङ्जवद्यारमको िेट
नङ्ञजकङ्जवद्याथॉ सॊ ख्मा प्रमाप्त सपा ऩानी
य साफङ्टन सङ्जहतको हात धङ्टने ठाउॉको
स्थाऩना िने तथा सफै
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फारफाङ्झरकाहरूराइभ ङ्झनमङ्झभत हात धङ्टने
फाङ्झनको ङ्जवकास ियाउने ।
४.

ङ्जवद्यारमभा स्वास्थ्म

ङ्जवद्यारमभा सफैरे अङ्झनवामभ रूऩभा

ङ्जवना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

सङ्टयऺा साभग्रीको

उङ्ञचत तङ्चयकारे भास्कको प्रमोि

.स., अङ्झबबावक,

व्मवस्थाऩन

िने,ङ्जवद्यारमभा स्वास्थ्म सङ्टयऺा

सम्फङ्ञन्धत वडा

सम्फन्धी

कामाभरम,

साभग्रीहरू(भास्क,सेङ्झनटाइजय,सावङ्टन,ङ्जप

ऩाङ्झरका



नाइभर अङ्छद) व्मवस्थाऩन िनभ
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा फारङ्जवकास
केन्र दे ङ्ञि कऺा १२ सम्भ अध्ममन
िने ङ्जवद्याथॉको सॊ ख्मा एङ्जकन ियी प्रङ्झत
ङ्जवद्याथॉ रू २०० का दयरे अनङ्टदान
उऩरब्ध ियाउने, उक्त अनङ्टदानफाट
ङ्जवद्यारमरे अवश्मक स्वास्थ्म साभग्री
िङ्चयद ियी त्मसको उङ्ञचत प्रमोि िनभ
रिाउने तथा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सो
कामभको अनङ्टिभन िने
५.

सयसपाइभ तथा

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमरे कोङ्झबड १९ को

९० हजाय

स्वास्थ्म सङ्टयऺा

सॊ रभण तथा जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका

.स., अङ्झबबावक,

सम्फङ्ञन्ध ङ्झनमभहरू

राङ्झि ऩारना िनङ्टऩ
भ ने अचायसॊ ङ्जहता तथा

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्झनभाभण तथा

सॊ रभणको फेरा िनङ्टऩ
भ ने य िनभ नहङ्टने

कामाभरम,

कामाभन्वमन

ङ्जरमाकराऩहरूको सूची तमाय ऩायी

ऩाङ्झरका

प्रत्मेक कऺाकोठा, िौचारम, धाया
तथा फाङ्जहय सफैरे दे ख्ने ठाउॉभा टाॉस
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िने,साथै सो अचायङ्झसॊहता तथा
ङ्झनमभहरू अङ्झनवामभ रूऩभा ऩारना
िने,ियाउने । एकजना ङ्ञिऺकराइभ
सम्ऩकभ व्मङ्ञक्त तोक्ने तथा
ङ्जवद्याथॉहरूको कामभराइभ व्मवङ्ञस्थत
फनाउन प्रत्मेक कऺाभा भङ्झनटयको
व्मवस्था िने
६

बौङ्झतक सङ्टङ्जवद्या तथा

ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्याथॉहरू फीच न्मू नतभ

६० राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

फसाइ व्मवस्थाऩनभा

एक ङ्झभटयको बैङ्झतक दूयी कामभ हङ्टने

.स., अङ्झबबावक,

सङ्टधाय

ियी कऺाकोठाको फसाइ व्मवस्थाऩन

सम्फङ्ञन्धत वडा

िने तथा फसाइ व्मवस्थाऩनका राङ्झि

कामाभरम,

आवश्मक कऺाकोठा,िौचारम

ऩाङ्झरका

५० राि

१०
राि

पङ्झनच
भ यको भभभत तथा प्रफन्ध िने,
एउटा कऺाका ङ्जवद्याथॉहरूराइभ
सकेसम्भ एउटै कऺा य एउटै सभङ्टहभा
याख्ने, कऺाकोठाभा झ्मार ढोका िङ्टरा
यािी प्रमाप्त हावा अवतजावत िनभ
सक्ने फनाउने एवॊ ङ्जवद्याथॉका साभग्री
तथा िानेकङ्टयाहरू साटासाट
निने,नियाउने ।
७.

ऩाठ्यवस्तङ्ट

ऩाठ्यरभ ङ्जवकास केन्ररे तमाय तमाय

४० हजाय

सभामोजन ढाॉचा

ऩाये को ऩाठ्यवस्तङ्ट सभामोजन ढाॉचा

.स., अङ्झबबावक,

ङ्जवतयण

२०७७ छऩाइभ ियी सफै साभङ्टदाङ्जमक

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवद्यारमका प्रत्मेक ङ्ञिऺकराइभ ऩङ्टग्ने

कामाभरम,
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ियी ङ्जवतयण िने य सोही ढाॉचा अनङ्टसाय

ऩाङ्झरका

ङ्झसकाइ सहजीकयण तथा ऩठनऩाठनका
ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने,ियाउने य सो
अनङ्टसाय ऩठनऩाठन सॊ चारन बए
नबएको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टिभन िने ।
८

ङ्झस.मङ्ट.जी. सेवा

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत

९ राि ४०

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

९ राि

ङ्जवस्ताय कामभरभ

कऺा ४ दे ङ्ञि १२ सम्भका

हजाय

.स., अङ्झबबावक,

४०

ङ्जवद्याथॉहरुको सॊ ख्मा एङ्जकन ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

हजाय

प्रङ्झतङ्जवद्याथॉ १२५ का दयरे ३

कामाभरम,

भङ्जहनाको अनङ्टदान यकभ ङ्जवद्यारमभा

ऩाङ्झरका



उऩरब्ध ियाउने, सो अनङ्टदानफाट
ङ्जवद्यारम तहभा सञ्चाय सञ्जारीकयण
कामभङ्जवङ्झध २०७७ अनङ्टसायको ङ्जवङ्झध य
प्रङ्जरमा अऩनाइ ङ्ञिऺक तथा
ङ्जवद्याथॉहरुराइभ ङ्झस मङ्ट जी सेवाभा
आफध ग ियी ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ
ङ्जरमाकराऩभा सहजीकयण िने ।
९.

इन्टयनेट सेवा

ङ्जवद्यङ्टतको ऩहङ्टॊच ऩङ्टिेका सफै आधायबूत

१ राि ३२

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्जवस्ताय कामभरभ

तथा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमहरुभा

हजाय

.स., अङ्झबबावक,

इन्टयनेट सेवा ङ्जवस्तायका राङ्झि

सम्फङ्ञन्धत वडा

प्रङ्झतङ्जवद्यारम रु १२ हजायका दयरे

कामाभरम,

अनङ्टदान उऩरब्ध ियाउने , सो

ऩाङ्झरका

यकभफाट ङ्जवद्यारमरे इन्टयनेट सेवा
जडान ियी सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधङ्चयत
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ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन
िने , ऩङ्जहरे नै इन्टयनेट जडान
िङ्चयसकेका ङ्जवद्यारमहरुरे जङ्झडत
इन्टयनेट सेवा िङ्टल्क ब ङ्टक्तानी िने ।
१०

टे ङ्झरङ्झसकाइ

हये क घयभा फारफाङ्झरकाहरुराइभ

कामभरभ सॊ चारन

ङ्झसकाइ सहजीकयण िनभका राङ्झि एक
जना अङ्झबबावकराइभ सहजकताभका



रुऩभा तोक्ने साथै अङ्झबबावक घयभा
नहङ्टॉदाको फितका राङ्झि फैकङ्ञल्ऩक
अङ्झबबावक तथा ङ्झछभेकी अङ्झबबावक
तोकी हये क घयभा ङ्झसकाइ कङ्टनाको
स्थाऩना िनभ प्रेङ्चयत िने सकेसम्भ
आवश्मक हङ्टनासाथ ङ्ञिऺकराइभ सम्ऩकभ
िनभ ङ्झभल्ने ियी टे ङ्झरपोनभा ऩहङ्टॊच
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत िने , सफै अङ्झबबावकराइभ
ङ्जवद्यारमरे नेऩार टे ङ्झरकभको सी मङ्ट
जी सेवाभा दताभ िने , सी मङ्ट जी
सेवाभा दताभ बएऩश्चात टे ङ्झरपोन भापभत
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ,सन्दे ि भापभत ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन वृऺभापभत ङ्ञिऺण
ङ्झसकाइ, टे ङ्झरपोन कामभिारा ियी
ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ य भोवाइभर ङ्झभसकरभा
आधाङ्चयत ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ ङ्जरमाकराऩ
सॊ चारन िने । नेऩार सयकाय य
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नेऩार ङ्ञिऺा सभूहरे तमाय ऩाये को
टे ङ्झरपोनफाट सॊ चारन िनभ सङ्जकने ऩूव भ
प्राथङ्झभक दे ङ्ञि कऺा ८ सम्भका
फारकेङ्ञन्रत ङ्जरमाकराऩका
उदाहयणहरु छऩाइभ ियी ङ्जवतयण िने
तथा सोही अनङ्टसायका ङ्झसकाइ
ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने ियाउने ।
११

ङ्झसकाइ सहमोिका

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमरे आफ्नो सेवा ऺेत्र

१ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

राङ्झि अङ्झबबावक

ङ्झबत्रका १५ दे ङ्ञि २० ऩङ्चयवायका

.स., अङ्झबबावक,

सभूह िठन तथा

सदस्महरु भध्मेफाट एक ऩङ्चयवाय एक

सम्फङ्ञन्धत वडा

ऩङ्चयचारन

सदस्म हङ्टने ियी एक जना सॊ मोजक य

कामाभरम,

एक जना उऩसॊ मोजक सङ्जहतको

ऩाङ्झरका, ङ्जवद्यारम

अङ्झबबावक टोर सभूह िठन िने,

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत

सो सभूहको ऩङ्चयचारनका राङ्झि ङ्जव व्म

सहासॊ घ

स रे एक जना सम्ऩकभ ङ्ञिऺक छनौट
ियी

ताङ्झरभ तथा िोष्ठी सॊ चारन िने,

उक्त सभूहरे ङ्जवद्याथॉहरुको ङ्झसकाइभा
सहमोिका राङ्झि उनीहरुराइभ घयभा
ङ्छदनङ्टऩने सभम तथा अङ्झबबावकको
आचायसॊ ङ्जहता तमाय ियी रािङ्ट ियाउने
तथा फैकङ्ञल्ऩक ङ्ञिऺाको
प्रबावकाङ्चयताभा जोड ङ्छदने िारका
ङ्जरमाकराऩ सॊ चारन िने , अङ्झबबावक
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सभूहको फैठक कङ्ञम्तभा भङ्जहनाको एक
ऩटक फस्ने ।
१२

स्वाअध्ममन साभग्री

नेऩार सयकाय ङ्ञिऺा ङ्जवऻान तथा

४ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्जवतयण

प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम य नेऩार ङ्ञिऺा

.स., अङ्झबबावक,

सभूहरे तमाय ऩाये को अङ्झबबावको

सम्फङ्ञन्धत वडा

सहमोिभा फारफाङ्झरकाराइभ घयभै

कामाभरम,

ियाउन सङ्जकने ङ्झसकाइभ ङ्जरमाकराऩ

ऩाङ्झरका





नाभक स्वाअध्ममन साभग्री छऩाइभ ियी
ङ्जवतयण िने तथा सो अनङ्टसाय ङ्झसकाइभ
बएनबएको सभम सभमभा अनङ्टिभन
िने ।
१३

भनोसाभाङ्ञजक

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा दङ्टइभ दङ्टइभ जना

१ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ऩयाभिभ तथा

ङ्ञिऺकराइभ भनोसाभाङ्ञजक पोकर

.स., अङ्झबबावक,

सहमोि कामभरभ

ङ्ञिऺकका रुऩभा ङ्जवकास ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्जवद्याथॉहरु तथा अन्म ङ्ञिऺक य

कामाभरम,

अङ्झबबावकका राङ्झि भनोवैऻाङ्झनक

ऩाङ्झरका, ङ्जवद्यारम

सहमोि, भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिभ तथा

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत

भनोङ्ञिऺा सॊ चारन िने, स्थानीम तह

सहासॊ घ

सॊ िको सभन्वमभा एक जना
स्वास्थकभॉराइभ याङ्जष्डम स्वास्थ्म ताङ्झरभ
केन्रफाट स्वीकृत ढाॉचाभा आधाङ्चयत
यहेय भानङ्झसक स्वास्थ्म य भनेसाभाङ्ञजक
ऩयाभिभ सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदइभ ङ्चयपयर
सॊ स्थाको रुऩभा ङ्जवकास िने ।जङ्जटर
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भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा बएका
फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्चयपयर स्वास्थ्म
सॊ स्थाभा ङ्चयपय िने, मङ्छद स्थानीम तहभा
भानङ्झसक स्वास्थ्म

सेवा ऩाइभने अवस्था

नबएभा सफैराइभ टे ङ्झरपोन भापभत ङ्जवऻ
स्तयको सेवाका राङ्झि ङ्झनिङ्टल्क
हेल्ऩराइभन नम्फय उऩरब्ध ियाउने ।
१४

रङ्ञऺत विभका

िङ्चयफी तथा आङ्झथक
भ अवस्था कभजोय

२ राि

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

फारफाङ्झरकाको

बएका य अऩाङ्गता बएका

.स., अङ्झबबावक,

ऩङ्जहचान तथा

फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्जहचान ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

ङ्झसकाइ साभग्री

उनीहरुको आवश्मक्ता अनङ्टसायका

कामाभरम,

ङ्जवतयण

ङ्झसकाइ साभग्रीहरु ङ्जवतयण िने

ऩाङ्झरका





।त्मस्ता फारफाङ्झरकाका
अङ्झबबावकहरुराइभ फारङ्झफरकाराइभ
ङ्झसकाउने िैङ्झरका फाये भा ऻान य ङ्झसऩ
ङ्छदने, सभमसभमभा वडा य ऩाङ्झरकाफाट
अनङ्टिभन ियी ऩृष्ठऩेषण ङ्छदने
।फारफाङ्झरकाहरुराइभ वैकङ्ञल्ऩक
ङ्ञिऺाको ऩहङ्टॊच ऩृमाभइभ ङ्झसकाइको
अङ्झबरेिीकयण िने ।
१५

ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्याथॉ

ङ्जवद्याथॉरे वैकङ्ञल्ऩक भाध्मभफाट

आवश्मक्ता अनङ्टसाय

भूल्माङ्कन तथा

ङ्झसकेको ऩूव भ ङ्झसकाइ तथा ऩाठ्यवस्तङ्ट

.स., अङ्झबबावक,

उऩचायात्भक कऺा

सभामोजन ढाॉचा २०७७ अनङ्टसाय

सम्फङ्ञन्धत वडा

सॊ चारन

बएका ङ्झसकाइको ङ्झनमङ्झभत भूल्माङ्कन

कामाभरम,
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ियी उनीहरूको स्तय,आवश्मक्ता

ऩाङ्झरका

ङ्झनधाभयण ियी ङ्झसकाइभा ऩङ्झछ ऩये का
फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि थऩ अङ्झतङ्चयक्त
कऺा वा उऩचायात्भक ङ्ञिऺणको
व्मवस्था िने ।प्रत्मेक ङ्जवद्याथॉको
व्मङ्ञक्तित पाइर िडा ियी
भूल्माङ्कनको अङ्झबरेि याख्ने तथा
ङ्जवद्याथॉको नङ्झतजा फाये भा
अङ्झबबारकराइभ जानकायी ियाउने ।
१६

ङ्जवद्याथॉ बनाभ

ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺक,अङ्झबबावक तथा

ङ्जवना फजेट

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

कामभरभ तथा

ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक

.स., अङ्झबबावक,

घयदै रो अङ्झबमान

फसी ङ्जवद्याथॉ बनाभ सॊ चारन फाये

सम्फङ्ञन्धत वडा

छरपर िने, ङ्जवद्यारमको ऩहङ्टॊच फाङ्जहय

कामाभरम,

यहेका फारफाङ्झरकाहरुराइभ ङ्जवद्यारमभा

ऩाङ्झरका

ल्माउनका राङ्झि घयदै रो अङ्झबमान
सॊ चारन िने ।
१७

टे ङ्झरङ्झबजन तथा

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम ये ङ्झडमो तथा

ङ्जवना फजेट

ये ङ्झडमो ङ्ञिऺा

टे ङ्झरङ्झबजनको ऩहङ्टॉचभा यहे का

.स., अङ्झबबावक,

फारफाङ्झरकाहरूका राङ्झि ये ङ्झडमो तथा

सम्फङ्ञन्धत वडा

टे ङ्झरङ्झबजनफाट प्रसायण हङ्टने ङ्ञिऺण

कामाभरम,

कामभरभहरूको सभम ताङ्झरका ङ्जटऩोट

ऩाङ्झरका

ियी त्मसको जानकायी ियाउने य
कामभरभ सङ्टङ्ङ तथा हेन भ उत्प्रेङ्चयत िने
तथा ङ्जवद्याथॉरे सो कामभ िये निये को
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फेरा फेरा अनङ्टिभन तथा अङ्झबबावक
सॊ ि सोधऩङ्टछ िने य थऩ आवश्मक
सहमोि िने
१८

आकङ्ञस्भक कोष

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्याथॉ, ङ्ञिऺक,

१ राि ५०

ङ्ञिऺक,प्र.अ.,ङ्जव.व्म

ङ्झनभाभण

अङ्झबबावक, िाउॉऩाङ्झरका एव अन्म

हजाय

.स., अङ्झबबावक,

सयकायी तथा िैयसयकायी सॉघ

सम्फङ्ञन्धत वडा

सॉस्थाहरुको सहमोिभा ङ्जवद्यारमभा

कामाभरम,

आकङ्ञस्भक कोषको ङ्झनभाभण िने , सो

ऩाङ्झरका









कोषभा जम्भा बएको यकभ
अत्मावश्मक स्वास्थ्म साभग्रीहरु
िङ्चयदभा प्रमोि िने ।
१९

कोङ्झबड १९

कोङ्झबड १९ का रऺणहरु , सने

३० हजाय

सम्फङ्ञन्ध सन्दे ि

तङ्चयका य त्मसफाट फच्ने उऩामहरुका

.स., अङ्झबबावक,

भूरक तथा

फाये भा रेङ्ञिएको ब्मानय छऩाइभ ियी

सम्फङ्ञन्धत वडा

जानकायीभूरक

प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवतयण िने ,

कामाभरम,

कामभरभ सॊ चारन

ये ङ्झडमोफाट फज्ने सूचना तथा सन्दे िहरु

ऩाङ्झरका

सङ्टङ्ङे तथा सङ्टङ्ङ रिाउने, प्रत्मेक ङ्छदन
ङ्जवहानी प्राथभना सभमभा ५ ङ्झभनेट
कोङ्झबडका फाये भा सचेतीकयण ियाउने,
ङ्जवद्यारमभा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जरमाकराऩ
सॊ चारन िदाभ ऩङ्झन कोङ्झबड १९ का
ङ्जवषमवस्तङ्टभा जोड ङ्छदने, ङ्झनमङ्झभत रुऩभा
िायीङ्चयक व्मामभ तथा मोि अभ्मासहरु
ियाउने
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जाॉच कामभरभ

स्वास्थ्म सॉस्थाको सभन्वमभा सफै

.स., अङ्झबबावक,

तथा प्राथङ्झभक

फारफाङ्झरका तथा ङ्ञिऺक

सम्फङ्ञन्धत वडा

उऩचाय फाकसको

कभभचायीहरुको कङ्ञम्तभा १ भङ्जहनाको

कामाभरम,

व्मवस्था

पयकभा अङ्झनवामभ रुऩभा स्वास्थ्म

ऩाङ्झरका

ऩयीऺण िने तथा आवश्मक ऩयाभिभका
कामभरभ सॊ चारन िने, आवश्मक
ऩये का िण्डभा स्वास्थ्मकभॉ सङ्जहतको
हेल्ऩ डेस्क ङ्झनभाभण िने , ङ्जवद्यारमभा नै
ज्वयो नाप्ने व्मवस्था िने । नङ्ञजकैको
स्वास्थ्म सॊ स्था सॊ ि सभन्वम ियी
प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा अङ्झनवामभ रुऩभा
प्राथङ्झभक उऩचाय कफक्सको व्मवस्था
िने साथै सोका राङ्झि प्रत्मेक
ङ्जवद्यारमका एक जना ङ्ञिऺक वा
कभभचायीराइभ अङ्झबभूिीकयण िने ।

७.सभन्वम य सहकामभ

31







v08 M @

;+Vof M @

ldlt M @)&&÷!!÷@)

कोयोना बाइयसको सङ्क्रभण कभ बएको बएता ऩङ्झन मसको प्रबाव अझै ऩङ्झन यङ्जहयहेको छ । ङ्झनकट बङ्जवष्मभा पेयी ऩङ्झन मसको प्रबाव दे िाऩनभ सक्ने बएकारे मो
ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजना तमाय ऩाङ्चयएको हो। त्मसै रे आिाभी ङ्छदनभा हाम्रा फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसकाइराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन य मो ङ्ञिऺा प्रङ्झतकामभ मोजनाराई
ॉ सभन्वम य सहकामभ िङ्चयनेछ –
कामाभन्वमन िनभका राङ्झि ङ्झनम्नानङ्टसायकाङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामसि
क

gu/kflnsf

ि

gu/

ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत

ि वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत
घ ङ्ञिऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम इकाई
ङ प्रदे ि सयकाय
च केन्र सयकाय
छ मङ्टङ्झनसेप
ज नेऩार ङ्ञिऺा सभूह
झ ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत याङ्जष्डम भहासङ्घ
ञ ङ्जवङ्झबङ्ङ साझेदाय सयकायी तथा िैयसयकायी सङ्घ सॉस्थाहरु
ट साभाङ्ञजक ङ्जवकास कामाभरम
ठ स्वास्थ्म सॉस्था
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