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जिपद् जिशेय गरी नोभेल कोरोना भाइरस (COVID-१९) तथा अन्त्य प्रकोपबाट मजहला, बालबाजलका,
येयेष्ठ नागकरक, अपांगता भएका व्यजि, लैंजगक तथा यौजनक अल्पसख्
ं यकहरको सरं क्षणका लाजग सरं क्षण
जिययगत क्षेरको प्रदेशस्तरीय पूिणतयारी तथा प्रजतकायण योजना २०७७
१. पृष्ठभूजमिः
नेपालको संविधान ऄनुसार मल
ु क
ु को शासकीय स्िरुप संघीय संरचनामा संघ,७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहगरी तीन
तहको रुपमा विभाजन गररएको छ । गण्डकी प्रदेश ऄन्तगगत धौलावगरी ऄञ्चलका ४ वजल्ला म्याग्दी, मस्ु ताङ्ग, पिगत
र बागलङु ् ग, गण्डकी ऄञ्चलका गोरखा, लमजङु ् ग, मनाङ्ग, स्याङ्गजा, कास्की र तनहुँ एिं लवु म्बनी ऄञ्चलको
निलपरासी वजल्लाको बदगघाट सस्ु ता पिू क
ग ो भ-ू भाग निलपरु गरी जम्मा ११ वजल्ला रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा १
महानगरपावलका, २६ नगरपावलका र ५८ गाईुँपावलका गरी जम्मा ८५ स्थानीय तह रहेका छन् । त्यस्तै यस प्रदेशबाट
प्रवतवनवध सभा सदस्य वनिागचनका लावग १८ वनिागचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्य वनिागचनका लावग ३६ वनिागचन क्षेत्र
रहेका छन् । प्रदेश सभामा समानपु ावतक सवहत कुल ६० सदस्य रहन सक्ने संिधै ावनक प्रािधान छ ।
२०६८ सालको जनगणना ऄनसु ार गण्डकी प्रदेशको जनसं्या २४,०३,७५७ रहेको छ जनु कुल जनसं्याको ९.०६
प्रवतशत हन अईुँछ । यस मध्ये परुु षको जनसं्या १०,९०,८०८ र मवहलाको जनसं्या १३,१२,९४९ रहेको छ भने
लैङ्वगक ऄनपु ात ८३.१ रहेको छ । ऄपांगता भएका व्यविहरुको सं्या कररब ५७ हजार रहेको छ भने ज्येष्ठ
नागररकको स्ं या २,२८,१७९ रहेको छ । ईपलब्ध खवण्डकृ त तथयाक
ं मा ०-१९ िषग ईमेरसमहू का बालबावलकाको
सं्या १०,६२,७१०रहेको छ । प्रदेशवभत्र २१४४ बालबावलका अिासीय बालगृहमा संरक्षणमा रहेका छन् ।
जनसं्याको िावषगक िृविदर -०.३३ प्रवतशतको हाराहारीमा रहेको छ । प्रदेशको जनसं्याको औसत अयु ७० िषग
रहेको छ । कुल घरपररिार सं्या ५,७६,५०१ रहेको छ । त्यस्तै यस प्रदेशको कुल जनस्ं याको ५०.१ प्रवतशत
जनसं्या अवथगक रुपमा सविय रहेको छ ।
सन् २०१९ जनिरीबाट नोिेल कोरोना भाआरस (COVID-19) रोगको सि
ं मण विश्िव्यापी रुपमा ैै वलरहेको छ ।
वछमेकी मल
ु क
ु हदुँ ै नेपालमा समेत यसको प्रभाि बवढरहेको छ। कोवभड -१९ महामारी प्रकोपबाट हालसम्म विश्िमा १
करोड २० लाख बढी संिवमत भएका छन् भने ५ लाख ५० हजार बढीको मृत्यु भआसके को छ । त्यसैगरी कररब ७९
लाख व्यविहरु ईपचार पश्चात् वनको भएर घर ैवकग एको तथयाङ्कले देखाएको छ । मानिीय ऄवस्तत्ि नै सक
ं टमा पने
गरी ैै वलएको महामारी ऄन्तरागवष्िय समदु ायहरुको प्रयासको बाबजदु भाआरस द्रुत गवतमा ैै वलएको छ । नेपालमा
हालसम्म १६४२३ जना संिवमत भएको पवु ि भएको तीमध्ये ७७५२ जना वनको भएर घर ैवकग सके का छन् भने ३५
जनाको मृत्यु भआसके को छ । विश्ि स्िास्थय सगं ठन (WHO) ले नेपाललाइ ईच्च जोवखममा भएको देशका रुपमा
िगीकरण गरे को छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ११९३ जना संिवमत रहेकोमा १३३ जना वनको भआसके का छन् भने
५ जनाको मृत्यु भइसके को छ । संिवमत व्यविहरुको सम्पकग मा अएका व्यविहरुको सम्पकग पररक्षण(Contact
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Tracing) को कायग जारी रहेकोले ऄन्य संिवमतको सं्या बढ्न सक्ने देवखन्छ । हाल प्रदेशको ११ वजल्लामा ६७०
क्िारे नटाआन स्थलमा कुल १२,७७७ िेड सं्या रहेका छन् भने ४,९४२ जना व्यवि क्िारे नटाआनमा रहेका छन् । त्यस्तै
प्रदेशमा विवभन्न स्िास्थय सस्ं थाहरुमा ५६५ अआसोलेसन िेड स्ं या रहेको जसमा ११३ जना व्यवि अआसोलेसनमा
रहेका छन् । (स्रोतःWorldometer, स्िास्थय वनदेशनालय,गण्डकी प्रदेश,२०७७ अषाढ २३ सम्मको तथयांक)
दक्ष प्राविवधक जनशविको कमी र पिू ागधारको सीवमतताका कारण कोवभड-१९ बाट नेपाल ईच्च जोवखममा रहेको
देवखन्छ । त्यसैगरी, देश बावहर रहेका समस्यामा परे का नागररकहरुलाइ स्िदेश वैताग ल्याईने नेपाल सरकारको नीवत
बमोवजमको अगमनसुँगै ईवचत व्यिस्थापन गनग नसवकएमा ईि भाआरसको संिमण समदु ायस्तरसम्म ैै वलने संभािना
समेत देवखएको छ । भारतसुँग खल्ु ला वसमानाका कारण वसमानाकाहरु बन्द गररए तापवन लवु कवछपी नेपाल प्रिेश
गनेहरुका कारण संिमण ऄझै ैै लन सक्ने खतरा देवखन्छ । प्रदेशको के ही भाग भारतसुँग जोवडएको र यहाुँका धेरै
नागररकहरु रोजीरोटीको लावग भारतमा रहेकोले पवन ईि महामारीको प्रकोपबाट यो प्रदेश पवन ईच्च जोवखममा रहको
देवखन्छ ।
ऄवहले देवखएको कोवभड- १९ को संिमणको जोवखम बढ्दै जाने संभािनालाइ मध्यनजर गदै मवहला, बालबावलका,
ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङ्गता भएका व्यवि लगायतका लवक्षत िगगलाइ स्याहार, सचू ना सप्रं ेषण र सरं क्षण गनग
प्रदेशस्तरीय विषयगत समन्िय सवमवतको महत्िपणू ग भवू मका हने देवखन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोवभड – १९
रोगको संिमण प्रवत ईच्च सतकग ता र सजगता ऄपनाइ रोकथाम र वनयन्त्रण गनग चालेका कदमहरुलाइ मनन गदै
मवहला,बालबावलका, ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङ्गता भएका व्यविहरुमा अईन सक्ने जोवखम न्यनू ीकरण गनग यसको
पिू तग यारी तथा प्रवतकायगका लावग प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र तथा प्रवतकायग योजना तजगमु ाको अिश्यकता
पवहचान गररएको छ ।
विगतका विवभन्न ऄनभु िहरु समेतका अधारमा जनु सक
ु ै महामारी तथा प्रकोपहरुले ईि समहू को जीिनयापनमा
ऄसरु क्षा र जोवखम बढाएको देवखन्छ । त्यसैगरी घरे लु वहसं ा, लैङ्वगक वहसं ाजन्य घटनाहरु बढ्न सक्ने राहत तथा
सेिाहरुमा ऄसमान वितरण र पहचुँ समेत नपग्ु ने जस्ता समस्याहरु सृजना हने गरे का छन् । जसले गदाग मानवसक
स्िास्थय र मनोसामावजक ऄसरहरु समेत परे को देवखन्छ । यस्ता िगग तथा समहू को ऄिस्था एिम् अिश्यकताको
अधारमा ईवचत सबं ोधन तथा संरक्षण गनगु राज्यको दावयत्ि हो ।
जनु सक
ु ै विपद् तथा कोवभड १९ जस्ता महामारीबाट जोवखमपणू ग ऄिस्थामा रहेका व्यविहरु खासगरी मवहला,
बालबावलका, ऄपांगता भएका व्यवि र ज्येष्ठ नागररकहरुको संरक्षणका दृविकोणले पिू तग यारी तथा प्रवतकायग
व्यिवस्थत गररनु अिश्यक छ । सरं क्षणको दृविकोणले ईच्च जोवखममा रहेका त्यस्ता व्यविहरुमा पनग सक्ने ऄसरहरु
कम गनगका लावग यस क्षेत्रसुँग सम्बवन्धत काम गने सामावजक संघ संस्थाहरुसुँग समन्िय एिम् सहजीकरणका लावग
यस योजनालाइ ल्याआएको छ ।
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२. उद्देश्यिः
 विपद् जोवखमका कारण जोवखममा पनग सक्ने समहू को लावग पिू तग यारी एिम् तत्काल प्रवतकायग गनगु ।
 विपद जोवखमहरुको न्यनू ीकरण तथा व्यिस्थापनका लावग संरक्षण क्षेत्रसुँग सम्बवन्धत विवभन्न क्षेत्रगत
समहू लाइ सविय बनाईनु र ऄन्तरसम्बन्धमा अधाररत महत्तम पररचालन गनगु ।
 मवहला,बालबावलका, गभगिती, सत्ु के री, ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङ्गता भएका व्यवि लगायत
संरक्षणको ईच्च जोवखममा रहेको समहू लाइ पनगसक्ने दव्ु यगिहार, शोषण, विभेद, वहसं ा, िेिास्ताबाट
संरक्षण गनगु ।
 विपद् जोवखमलाइ रोकथाम तथा वनयन्त्रण गनग सचेतना एिम् सन्देश प्रिाह गनगु ।
३. कोरोना भाइरस रोग (COVID- 19) सम्बन्त्धमा भएका जनणणयहरिः
कोरोना भाआरस रोग (COVID- 19) को रोकथाम वनयन्त्रण र व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रदेश सरकार मवन्त्रपररषदबाट
्
भएका वनणगयहरु वनम्न बमोवजम रहेका छन् ।
(क) वमवत २०७६/११/२२ को वनणगयः
(ऄ) नोबेल कोरोना भाआरस रोगको संिमण विश्िव्यापी रुपमा ैै वलुँदै गरे को र वछमेको मल
ु क
ु मा समेत यसको प्रभाि
परे को सन्दभगमा नोबेल कोरोना भाआरस रोगको स्िमण प्रवत ईच्च सजगता र सतकग ता ऄपनाइ रोकथाम र वनयन्त्रण गनग
यस रोगको सि
ं मण वनयन्त्रणमा नअएसम्म सिगसाधारणको स्िास्थय सिं दे नशीलतालाइ ईच्चतम ध्यानमा राखी ठूला
जमघट सभा सम्मेलनन गोष्ठी भोजभतेर ईत्सि समारोह जस्ता कायगिम अयोजना नगनग तथा सहभागी नहन
सिगसाधारणमा सािगजवनक अव्हान गने ।
(अ) ऄत्यािश्यक औषधी खा्य  सामा्ी तथा दैवनक ईपभोगका िस्तहु रुको बजारमा वनयवमत र सहज अपवू तगको
व्यिस्था वमलाईन प्रदेशस्तर, वजल्लास्तर तथा स्थानीयस्तरबाट ऄनगु मन वनयमनको कायग प्रभािकारी बनाईन
सम्बवन्धत वनकायमा लेखी पठाईने ।
(आ) नोबेल कोरोना भाआरस लगायतका सरुिा रोग सम्बन्धी ईपचारका लावग Quarantine सम्बन्धी ऄस्पताल
वनमागण गनगका लावग नेपाल सरकारसुँग ऄनरु ोध गने ।
(ख) वमवत २०७६/१२/०७ को वनणगयः
(ऄ) यस प्रदेशका सबै वजल्ला ऄस्पतालमा Personal Protective Equipment (PPE) खररदका लावग पाुँच
लाखका दरले ईपलब्ध गराईने र प्रस्तािसाथ सल
ं ग्न वििरणमा ईल्लेवखत ऄन्य वनकायहरुले वििरणमा तोवकएको
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कायगमा मात्र खचग गने गरी तीन करोड चौबीस लाख रुपैयाुँ सामावजक विकास मन्त्रालय माैग त तोवकएका वनकायको
बजेटमा समािेश हने गरी अवथगक मावमला तथा योजना मन्त्रालयको ऄथग विविध वशषगकबाट ईपलब्ध गराईने ।
(ग) वमवत २०७६/१२/१२ को वनणगयः
(ऄ) कोरोना भाआरस रोगको रोकथाम वनयन्त्रण र ईपचारका लावग डेवडके टेड ऄस्पतालको रुपमा काम गने गने पोखरा
स्िास्थय विज्ञान प्रवतष्ठानको पवश्चमाञ्चल पोखरालाइ तोक्न नेपाल सरकारमा ऄनरु ोध गने ।
(अ) कोरोना भाआरस रोगको रोकथाम वनयन्त्रण र व्यिस्थापन गनग क्िारे न्टाआनको व्यिस्था गनगका लावग तोवकएका
कृ वष तावलम के न्द्र लगायतका सिै स्थानहरुमा सरु क्षा समेतको व्यिस्थापन कायग वमलाईन सशस्त्र प्रहरी बलले
वमलाईने । सोका लावग अिश्यक खचग सामावजक विकास मन्त्रालयले व्यिस्थापन गने तथा ईपचारका लावग
अिश्यक वचवकत्सक एिं स्िास्थयकमीको व्यिस्था सामावजक विकास मन्त्रालय र प्रदेश स्िास्थय वनदेशनालयले
वमलाईने ।
(आ) कोरोना भाआरस रोगको रोकथाम वनयन्त्रण र ईपचारका लावग अिश्यक ईपकरण खररद गनग प्रदेश वभत्रका सिै
वजल्ला ऄस्पताललाइ प्रवत ऄस्पताल पाुँच/पाुँच लाख रुपैयाुँका दरले थप बजेट ईपलब्ध गराईन अवथगक मावमला
तथा योजना मन्त्रालयले सामावजक विकास मन्त्रालयलाइ वनकासा वदने ।
(इ) कोरोना भाआरस रोगको रोकथाम वनयन्त्रण र ईपचारका लावग सामावजक विकास मन्त्रालयले रावष्िय िावणज्य
बैंकमा कोरोना भाआरसको रोकथाम वनयन्त्रण र ईपचार कोषमा खाता खोल्ने ।
खण्ड (क) बमोवजमको रकम जम्मा गने व्यिस्था वमलाईनेः(क) ईि खातामा प्रदेश सरकारको तैग बाट पन्र करोड रुपैयाुँ जम्मा गने ।
(ख) देहाय बमोवजमको बचत हने रकमबाट अवथगक मावमला तथा योजना मन्त्रालयले खण्ड (क) बमोवजमको
रकम सामावजक विकास मन्त्रालयलाइ वनकासा वदनेः(१) चालू अ.ब. मा कायागन्ियनमा जान नसक्ने अयोजना िा कायगिमबाट
(२) बोलपत्र स्िीकृ त भइ बचत रहेको रकमबाट
(३) हालसम्म कायागन्ियन नभएका अयोजना िा कायगिमको रकमबाट
(४) तोवकएको कायगिम सम्पन्न भइ बचत भएको रकमबाट र
(५) ऄन्य मौज्दात रकमबाट ।
(ग) ईि खातामा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले एक/एक मवहनाको पाररश्रवमक ईपलब्ध गराईने ।
(घ) ईि कोषमा प्रदेश वभत्रका जनवनिागवचत प्रवतवनवधहरु राष्िसेिक कमगचारीहरु, विवभन्न संघसंस्थाहरु, वनजी
क्षेत्र, ई्य ोगपवत, व्यापारी लगायत सबैलाइ स्िेवच्छक योगदानका लावग ऄनरु ोध गने ।
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(घ) वमवत २०७६/१२/१५ को वनणगयः
(१) कोरोना भाआरस रोग रोकथाम वनयन्त्रण तथा ईपचार सम्बन्धी कायगविवध २०७६ स्िीकृ त गने ।
(ङ) वमवत २०७६/१२/१८ को वनणगयः
(१) दैवनक रुपमा ज्यालादारी गरी जीिन गजु ारा गने व्यविहरुका लावग राहत प्याके ज ईपलब्ध गराईने ।
४. जोजिम न्त्यूनीकरणका लाजग पूिणतयारी तथा प्रजतकायणका जियाकलापहरिः
कोरोना भाआरस वनयन्त्रणको लावग संरक्षण क्षेत्रगत समहू ले बनाएको पिू तग यारी तथा प्रवतकायग योजना विशेष
गरी जोवखममा रहेका मवहला तथा बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, गभगिती मवहला, ज्येष्ठ नागररक,
यौवनक तथा लैंवगक ऄल्पसं्यक, कामदारको रुपमा विदेशबाट अएका, सक
ं टासन्न समहू साथै तत्काल
संरक्षणको जोवखममा रहेका व्यविहरुसुँग लवक्षत छ ।
४.१ पिू णतयारीका कायणहरिः विपदस् ुँग सम्बवन्धत विषयगत क्षेत्रका सचू ना तथा तथयाङ्कहरु संकलन एिम् ऄ्य ािवधक गने ।
 नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र समब् वन्धत सरोकारिालासुँग संरक्षण क्षेत्रलाइ सम्बोधन गनग
अिश्यक सम्पकग तथा समन्िय गने ।
 सरं क्षण विषयगत क्षेत्रको पिू तग यारी र प्रवतकायग क्षमता नक्साङ्कन गने ।
 विवभन्न विषयगत क्षेत्रहरुसुँग समन्िय तथा सहकायग गरी जोवखममा परे का व्यविहरुको संरक्षणको
लावग पहल गने ।
 गभगिती, सत्ु के री मवहला, ऄपाङ्गता भएका व्यवि तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको सहयोगका लावग
अिश्यक समन्िय गने ।
 मवहला, बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, गभगिती, सत्ु के री तथा ज्येष्ठ नागररकहरु, यौवनक
तथा लैंवगक ऄल्पस्ं यकहरुमावथ हन सक्ने वहसं ा, दव्ु यगिहार, शोषणबाट सरं क्षण गनग सच
ं ार
माध्यमहरुबाट सचेतना एिम् सन्देशमल
ू क साम्ीहरु प्रसारण गने ।
 अआसोलेसन तथा क्िारे न्टाआनमा रहेका वकशोरी तथा मवहलाहरुका लावग मवहनािारी सरसैाइका
साम्ी सवु नवश्चत गने ।
 स्थानीय तहसुँगको समन्ियमा कोवभड-१९ बाट प्रभावित पररिारबाट छुरिएका एिम् ऄन्य
जोवखमपूणग ऄिस्थामा रहेका बालबावलकाको वििरण संकलन गने ।
 Dignity kits तथा ऄन्य अिश्यक साम्ीहरुको व्यिस्था गने ।
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 प्रदेशवभत्र रहेका मनोविमशगकतागहरुको तथयाङ्क संकलन गरी अिश्यकतानसु ार पररचालनको
व्यिस्थाका लावग सहवजकरण गने ।
४.२ प्रजतकायणका कायणहरिः

 सरं क्षण क्षेत्रका प्रवतवनवधहरुसुँगको समन्िय तथा सहकायगमा क्िारे ण्टाआन िा अआसोलेसनमा बसेका
व्यविहरुको पाररिाररक ऄिस्थाको पवहचान गने ।
 प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत, विवभन्न विषयगत क्षेत्रहरु लगायतसुँग वनयवमत समन्िय र सम्पकग
गने ।
 स्िास्थय क्षेत्रसुँगको सहकायगमा प्रभावित तथा पररिारहरुको लावग अिश्यकतानसु ार
मनोसामावजक परामशग सेिा ईपलब्ध गराईने ।
 िैकवल्पक स्याहारको अिश्यकता भएका बालबावलकाहरुका लावग सरं क्षणको अिश्यक व्यिस्था
गने ।
 क्िारे ण्टाआन तथा अआसोलेसन सेिालाइ मवहला, बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, ज्येष्ठ
नागररक तथा वकशोरीमैत्री बनाईन पैरिी गने ।
 सम्भाव्य दव्ु यगिहार, वहसं ा, शोषण र विभेद कम गनग पररिार वशक्षा रे वडयो कायगिमहरु संचालन गने
।
 प्रभावित मवहलाहरुको लावग मयागवदत साम्ी Dignity Kits ईपलब्ध गराईने ।
 पणू ग र ऄवत ऄशि ऄपांगता भएका व्यविहरुका लावग ऄत्यािश्यक साम्ी प्रदान गने ।

 सबै क्िारे ण्टाआनमा गभगिती मवहला, सत्ु के रीहरुका लावग पौविकयि
ु खानाको व्यिस्था गने ।
 क्िारे न्टाआनमा रहेका वशशु तथा बालबावलकाहरुका लावग ईमेर ऄनसु ारका खानाहरुको व्यिस्था गने
।
 क्िारे ण्टाइनमा रहेका बालबावलकाहरुको लावग वसकाइ सामा्ीहरुको व्यिस्था गने ।
 प्रदेशस्तरीय सरं क्षण विषयगत क्षेत्र समन्िय सवमवतको वनयवमत बैठक गरी समीक्षा गने ।
 वजल्ला र स्थानीयस्तरमा संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्िय सवमवतलाइ वियाशील बनाईनको लावग
अिश्यक सहयोग गने ।
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५. संरक्षण जिययगत क्षेर रणनीजतक योजना र कायणयोजना
रणनीजतहरिः
१.
२.
३.
४.

सरं क्षणका सिालहरुलाइ सिै क्षेत्रगत समहू हरुमा मल
ू प्रिाहीकरण/ समावहतीकरण ।
सरोकारिालाहररुको क्षमता ऄवभिृवि ।
िृहत्तर साझेदारी र सहकायग प्रििगन ।
मवहला, बालबावलका, ज्येष्ठ नागररक,ऄपांगता भएका व्यविहरु, यौवनक तथा लैङ्वगक ऄल्पसं्यक र वहसं ा प्रभावितहरुलाइ विशेष लवक्षत
कायगिम वनमागण ।
५. वनयवमत ऄनगु मन, पृष्ठपोषण तथा मल्ू याक
ं न।
कायणयोजनािः
विपद् जोवखम खासगरी कोरोना भाइरस(COVID-19) सि
ं मणबाट मवहला, बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि तथा ज्येष्ठ नागररकहरुमा परे को र
पनग सक्ने ऄसरहरु न्यनू ीकरण तथा प्रवतकायगलाइ प्रभािकारी बनाईन सामावजक सघं -सस्ं था पररचालन गने सम्िन्धी देहायबमोवजम कायगयोजना रहेको छ ।
ि.सं

कायगिम/वियाकलाप

समयािवध

वजम्मेिार वनकाय

तत्कालीन
१

२

३

प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत
क्षेत्र समन्िय सवमवत गठन गने
।
कोवभड १९ विरुिको कायगमा
अिश्यक सहयोग गनग
कायगदल गठन गने ।
संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्िय
सवमवत बैठक गने ।

मध्यकालीन

दीघगकालीन

सहयोगी
वनकाय

२०७७
वभत्र

ऄसार

सामावजक विकास
मन्त्रालय

२०७७
वभत्र

ऄसार

सामावजक विकास साुँझेदार
मन्त्रालय
सस्ं थाहरु

वनरन्तर

वनरन्तर

वनरन्तर

सामावजक विकास “
मन्त्रालय
9

-

ऄपेवक्षत
कायगक्षेत्र
ईपलवब्ध र
प्रवतैल
समन्िय
सवमवत गठन
भएको हने
कायगदल
गठन भएको
हने
समन्िय
सवमवतको

गण्डकी
प्रदेश
गण्डकी
प्रदेश

कै वैयत

४

५

सरकारी,गैरसरकारी
वनरन्तर
वनकायहरुसुँग समन्िय बैठक
गने ।
संरक्षण विषयगत क्षेत्र २०७७
पिू गतयारी तथा प्रवतकायग वभत्र
योजना वनमागण गने ।

वनरन्तर

वनरन्तर

ऄसार

६

कोवभड १९ बाट प्रभावित २०७७ ऄसार
मवहला, बालबावलका, ज्येष्ठ
नागररक र ऄपागं ता भएका
व्यवि लगायत जोवखमपणू ग
ऄिस्थामा रहेका व्यविहरुको
तथयांक सक
ं लन गने ।

७

मवहला,
बालबावलका, वनरन्तर
ऄपांगता भएका व्यवि, ज्येष्ठ
नागररकहरुमावथ हन सक्ने
दव्ु यगिहार, वहसं ा लगायतका
जोवखम न्यनू ीकरणका लावग
सन्देशमल
ू क साम्ी प्रसारण
गने ।

वनरन्तर

वनरन्तर

८

अआसोलेसन

वनरन्तर

वनरन्तर

तथा वनरन्तर

वनयवमत
बैठक बसेको
हने
सामावजक विकास “
समन्िय
मन्त्रालय
बैठक बसेको
हने
सामावजक विकास “
पिू गतयारी
मन्त्रालय
तथा
प्रवतकायग
योजना
वनमागण
भएको हने
सामावजक विकास स्िास्थय
जोवखमपणू ग
मन्त्रालय
वनदेशनालय, ऄिस्थामा
प्रदेश प्रहरी रहेका
कायागलय,सघं / व्यविहरुको
सस्ं थाहरु
तथयांक
सक
ं लन
भएको हने
सामावजक विकास एै.एम.्
११
िटै
मन्त्रालय
रे वडयो,
वजल्लामा
टेवलवभजन,
सन्देशमल
ू क
पत्रपवत्रका,
साम्ीहरु
संघ/संस्थाहरु प्रसारण भइ
जनचेतना
ऄवभिृवि
भएको हनेछ
सामावजक विकास स्िास्थय
तथयाङ्क
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९

१०

११

१३

क्िारे न्टाआनमा रहेका मवहला,
मन्त्रालय
वनदेशनालय,
बालबावलका,ज्येष्ठ नागररक
स्थानीय तहहरु
तथा ऄपाङ्गता भएका
व्यविहरुको
खवण्डकृ त
तथयाङ्क संकलन गने ।
Dignity kits तथा ऄन्य अिश्यकतानसु ार अिश्यकतानु अिश्यकता सामावजक विकास स्थानीय
अिश्यक
साम्ीहरुको
सार
नसु ार
मन्त्रालय
तहहरु,
व्यिस्था गने ।
सघं /सस्ं थाहरु
प्रदेशवभत्र
रहेका अिश्यकतानसु ार
मनोविमशगकतागहरुको
तथयाङ्क संकलन गरी
अिश्यकतानसु ार
पररचालनको व्यिस्थाका
लावग सहजीकरण गने ।
सचं ालनमा रहेका
ज्येष्ठ वनरन्तर
वनरन्तर
नागररक अश्रम, बालगृह,
पनु स्थागपना के न्द्र, सेिा के न्द्र
तथा मानि सेिा अश्रमहरुको
ऄनगु मन गने ।
कोवभड १९ का साथै ऄन्य वनरन्तर
वनरन्तर
वबपदबाट
प्रभावित,
्
पररिारबाट
छुरिएका,
ऄलवग्गएका र ऄन्य
जोवखमपणू ग ऄिस्थामा रहेका
बालबावलकाहरुको तथयांक
पावलकाहरुको समन्िय र
सहयोगमा संकलन, विश्ले षण

सक
ं लन
भएको हने

सामा्ीहरु
व्यिस्थापन
गररएको हने ।

सामावजक विकास संघसंस्था,स्था मनोविमशगक
मन्त्रालय
नीय तहहरु
तागहरुको
व्यिस्थाका
साथै
पररचालन
भएको हने ।
सामावजक विकास स्थानीय तहहरु ऄिस्था
मन्त्रालय
पवहचान हने
।

वनरन्तर

वनरन्तर

सामावजक विकास स्थानीय
मन्त्रालय
तहहरु,
यवू नसेै
लगायत
रावष्िय तथा
ऄन्न्तरागवष्िय
संघ/संस्थाहरु
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अिश्यकता
का अधारमा
बालबावलका
हरुको
संरक्षण
भएको हने

१४

१५

र घटना ब्यिस्थापन गरर
अिश्यक सेिाको पवहचान र
प्रिाहमा सहजीकरण गने ।
सम्भाव्य दव्ु यगिहार, वहसं ा, वनरन्तर
शोषण र विभेद कम गनग
पररिार वशक्षा रे वडयो,
टेवलवभजन
तथा
पत्रपवत्रकाहरुबाट
सचेतनामल
ू क कायगिमहरु
संचालन गने ।
प्रभावित वकशोरी तथा अिश्यकतानसु ार
मवहलाहरुको लावग मयागवदत
साम्ी Dignity Kits
ईपलब्ध गराईने ।

टेवलवभजन,रे वडयो
तथा पत्रपवत्रका

स्थानीय तहहरु रे वडयो वशक्षा,
जनचेतना
ऄवभिृवि
भएको हने

सामावजक
संघ/संस्थाहरु

स्िास्थय
अिश्यकता
वनदेशनालय, नसु ार
स्थानीय तहहरु सामा्ीहरु
ईपलब्ध
भएको हने
अिश्यकतानसु ार
सामावजक विकास स्थानीय तहहरु अिश्यकता
मन्त्रालय, सामावजक
नसु ार
सघं /सस्ं थाहरु
ऄत्यािश्यक
सामा्ीहरु
ईपलब्ध
भएको हने
अिश्यकतानसु ार अिश्यकतानु अिश्यकता सामावजक विकास स्थानीय तहहरु सवमवत
सार
नसु ार
मन्त्रालय
वियावशल
भएको हने ।

१६

पणू ग र ऄवत ऄशि ऄपांगता
भएका व्यविहरुका लावग
ऄत्यािश्यक साम्ी प्रदान
गने ।

१७

वजल्ला र स्थानीयस्तरमा
संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्िय
सवमवतलाइ
वियाशील
बनाईनको लावग अिश्यक
सहयोग गने ।
कोवभड १९ कारण वि्य ालय अिश्यकतानसु ार अिश्यकतानु अिश्यकता सामावजक विकास स्थानीय
ऄवभभािक
बन्द भएको ऄिस्थामा
सार
नसु ार
मन्त्रालय
तहहरु, वशक्षा वशक्षाका

१८
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१९

२०

२१

२२

२३

बालबावलकाहरु वहसं ामा पने
सम्भािना
भएकोले
ऄवभभािक वशक्षाका लावग
साम्ी प्रकाशन गने ।
अआसोलेशन
तथा
क्िारे न्टाआनमा रहने वकशोरी
तथा मवहलाको लावग
स्यावनटरी प्याड र Dignity
Kits साम्ी सहयोग गने ।
कोवभड १९ को रोकथाम,
बच्ने
ईपाय
र
बालबावलकासुँग गने ऄसल
व्यिहारबारे रे वडयो कायगिम
सञ्चालन गने ।
वनःशल्ु क हटलाआन सेिा
सचं ालन गने ।

विकास
वनदेशनालय,
सामावजक
संघ/संस्थाहरु
अिश्यकतानसु ार अिश्यकतानु अिश्यकता गैरसरकारी संस्थाहरु सामावजक
सार
नसु ार
स्थानीय तह
विकास
मन्त्रालय

लावग साम्ी
प्रकाशन
भएको हनेछ

वनरन्तर

वनरन्तर

वनरन्तर

रे वडयो
कायगिम
सञ्चालन
भएको हने

२०७७
देवख

श्रािण वनरन्तर

वनरन्तर

सामावजक विकास गैरसरकारी
मन्त्रालय
सघं संस्था
सञ्चारजगत्

सामावजक विकास स्थानीय
मन्त्रालय
तहहरु,
सामावजक
स्घ/सस्ं थाहरु
विवभन्न सामावजक सञ्जाल अिश्यकतानसु ार अिश्यकतानु अिश्यकता गैरसरकारी/सामावज सामावजक
माैग त मवहला, बालबावलका
सार
नसु ार
क संघसंस्थाहरु
विकास
र वकशोर वकशोरीहरुतथा
मन्त्रालय
ऄन्य प्रभावित व्यविहरुमा
मनोसामावजक
ऄसर
न्यवु नकरणका लावग Virtual
मनोसामावजक परामशग प्रदान
गने ब्यिस्था वमलाईन
समन्िय गने ।
समदु ाय स्तरमा रहेका तत्काल
वनरन्तर
वनरन्तर
स्थानीय तह
गैरसरकारी
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साम्ी
वितरण
गररएको हने

हटलाआन
सेिा सचं ालन
हने
विवभन्न
माध्यमबाट
मनोसामावज
क
ऄसर
न्यनू ीकरण
सम्बन्धी
कायगिम
सञ्चालन
भएको हने
विपदमास
् ंरक्ष

२४

२५

२५

बालक्लि, वकशोर–वकशोरी
समहू , अमा समहू , लैङ्वगक
वहसं ा वनगरानी समहू , मवहला
सहकारी संस्थाहरु जस्ता
समदु ायमा अधाररत संरक्षण
प्रणावलहरु लाइ कोवभड १९
का साथै ऄन्य विपदह् रु र यस
बाट बच्ने ईपायहरु र
संरक्षणका सिालहरुका बारे मा
सचेतनामल
ू क
कृ याकलापहरुमा
संलग्न
गराईन सहयोग गने ।
राहत वितरण तथा पनु स्थागपना तत्काल
कायगिहरु समताका अधारमा
लागू गनग पैरिी गने, साथै ईि
कुरा सवु नवित गनग ऄन्तर
विषयगत क्षेत्र संग समन्िय
गने ।
विदेशबाट
ैवकग एका तत्काल
नागररकहरु
खासगरी
मवहलाहरुलाइ
समाजमा
ऄिहेलना हन नवदन सचेतना
ऄवभिृवि गने ।
यौवनक
तथा
लैंवगक तत्काल
ऄल्पस्ं यकहरुको सरं क्षणका
लावग
१. तथयांकहरुको सक
ं लन
तथा ऄ्य ािवधक गने,

संघसंस्थाहरु

णका
सिालहरुका
बारे मा
सचेतनामल
ू
क
कृ याकलापह
रु सञ्चालन
भएको हने

स्थानीय तहहरु
सामावजक
विकास
मन्त्रालय

ऄन्तर
विषयगत क्षेत्र
संग समन्िय
हने

वनरन्तर

वनरन्तर

गैरसरकारी
संघसंस्थाहरु

वनरन्तर

वनरन्तर

गैरसरकारी संघसंस्था सामावजक
विकास
मन्त्रालय
स्थानीय तह

सचेतनामल
ू
क
कायगिमहरु
संचालन हने

वनरन्तर

वनरन्तर

१.सम्बवन्धत
सस्ं थाहरु
२. गैससहरु

तथयाङ्क
सक
ं लन तथा
मनोविमशग
सेिा
सचं ालन हने
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स्थानीय तह
सामावजक
विकास
मन्त्रालय

२. मनोविमशग सेिा सचं ालन
गने ।
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६. कायाणन्त्ियन सयं न्त्र एिं जजम्मेिार जनकायहरू
६.१प्रदेशस्तरीय सरं क्षण जिययगत क्षेर समन्त्िय सजमजतका पदाजधकारीहरिः
वस.नं नाम
१
श्री वडल्लीराम शमाग

पद
सवचि

२
३

डा. विनोदवबन्दु शमाग
श्री वतलकप्रसाद
वशलिाल
श्री दामोदर सिु ेदी

वनदेशक
वन.वनदेशक

५

श्री शम्भु प्रसाद
ज्ञिाली

महाशाखा
प्रमख
ु

६

श्री जमनू ा पौडेल

७

श्री समु न भिराइ

महाशाखा
प्रमख
ु
विपद्
व्यिस्थापन
सम्पकग व्यवि

८

श्री रे शमलाल रे ग्मी

प्रहरी वनरीक्षक

९

श्री वबना वसलिाल

ऄध्यक्ष

१०

श्री खोमराज शमाग

ऄध्यक्ष

११

ऄध्यक्ष

१३
१४

श्री कुसमु के शि
पराजल
ु ी
श्री विजय कुमार
प्रधान
श्री माधि बराल
श्री सयू गप्रसाद ढकाल

१५

श्री सश
ु ीला अचायग

ऄवधकृ तस्तर
अठौं

४

१२

महाशाखा
प्रमख
ु

प्रवतवनवध
प्रवतवनवध
ऄध्यक्ष

वनकाय/सस्ं था
सामावजक विकास
मन्त्रालय
स्िास्थय वनदेशनालय
वशक्षा विकास
वनदेशनालय
शैवक्षक ऄनसु न्धान तथा
योजना महाशाखा,
सामावजक विकास
मन्त्रालय
नीवत काननू मापदण्ड
योजना तथा जनस्िास्थय
महाशाखा
सामावजक विकास
महाशाखा
अन्तररक मावमला तथा
काननू मन्त्रालय

मोबाआल नं
९८४१२६१०४४

आ-मेल
drsharmasubedi2074
@gmail.com

कै वैयत
संयोजक

९८५६०३३९३३
९८५६००१६१६

bs819534@gmail.com

सदस्य

tpsilwal@gmail.com

“

९८५६०६२३६७

damodar.subedi2026
@gmail.com

“

९८५१२३७०९९

jnwalisham@gmail.co “
m

९८५८०६५५७७

wdojamuna@gmail.c
om

“

९८४१६८६५४१

smn.bhattarai@gmail.
com

“

प्रदेश प्रहरी कायागलय
गण्डकी प्रदेश
गैसस महासघं गण्डकी
प्रदेश
रावष्िय ऄपांग महासंघ
गण्डकी प्रदेश
रावष्िय ज्येष्ठ नागररक
महासंघ गण्डकी प्रदेश
रावष्िय बालगृहहरुको
महासंघ गण्डकी प्रदेश
यवु नसेैगण्डकी प्रदेश
नेपाल रे डिस सोसाआटी
गण्डकी प्रदेश
सामावजक विकास
महाशाखा

९८५६०६०६६४

regmiresham86@gma
il.com

“

९८५६०३८७१४

bina.silwal@gmail.co
m

“

९८५६०३०६९८

khomrajsharma@gm
ail.com

“

९८५६०२२४१७

kpparajuli@gmail.co
m

“

९८५१०९३९१६

bjykmrpradhan@yaho “
o.com

९८०२०३९२२७
९८५६०५३९५०

mbaral@unicef.org
“
spdhakal2002@gmail. “
com

९८४७१६४७०३

acharyashushila@gm
ail.com
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सदस्य
सवचि

६.२ सरं क्षण जिययगत क्षेरका सहनेतृत्िदायी सस्ं थाहर
युजनसेफ जफल्ड कायाणलय भैरहिा
६.३ गण्डकी प्रदेशमा सरं क्षण जिययगत क्षेरमा कायणरत सघं सस्ं थािः
 गैसस महासघं गण्डकी प्रदेश
 राजष्िय येयेष्ठ नागकरक महासघं गण्डकी प्रदेश
 राजष्िय अपांग महासघं गण्डकी प्रदेश
 बाल गृहहरको महासघं गण्डकी प्रदेश
 मजहला मानि अजधकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश
 मानि अजधकारका लाजग एकल मजहला समूह गण्डकी प्रदेश
 नेपाल परकार महासघं गण्डकी प्रदेश
 सञ्चाकरका समूह गण्डकी प्रदेश
 जियाशील परकार मजहला समहू गण्डकी प्रदेश

६.४ जजम्मेिार जनकायका काम, कतणव्य र अजधकारिः
 विपदिाट पीवडत तथा प्रभावित मवहला, बालबावलका, ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङ्गता भएका व्यवि
लैङ्वगक तथा यौवनक ऄल्पसं्यकको संरक्षणका लावग प्रदेश स्तरीय नीवत /रणनीवत तयार गरी संरक्षण
पिू तग यारी तथा प्रवतकायगका लावग सहज िातािरण वमलाईने ।
 प्रदेश स्तरमा रहेका संरक्षणको क्षेत्रमा कायगरतसरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको समन्िय र सहकायगमा
स्रोत नक्सांकन, व्यिस्थापन तथा वितरणको व्यिस्था वमलाईने र अिश्यकता ऄनुसार स्रोत पररचालनमा
सहयोग गने ।
 सरं क्षण क्षेत्रमा अइपने विपदका सभं ािनाहरुको सम्िन्धमा सचू ना तथा तथयाङ्क सक
ं लन गने ।
 प्राप्त सचू नाका अधारमा तत्काल सम्िोधन गनगपु ने विषयमा तरुु न्तै समन्िय र सेिा प्रिाह गने र पवछ
संिोधन गनगपु ने विषयमा विवभन्न वनकायहरुसुँग समन्िय गरी तयारी ऄिस्थामा रहने ।
 विपदको समयमा पीवडत तथा प्रभावित मवहला, बालबावलका ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङ्गता भएका
व्यविको संरक्षणका लावग समहू तयार गरी पररचालन गनग समन्िय र सहजीकरण गने ।
 सरं क्षण विषयगत क्षेत्रको विपद व्यिस्थापन सम्िन्धी ऄनगु मन गरी प्राप्त सचू नाका अधारमा सवमक्षा गरी
थप सहयोग ईपलव्ध गराईनु पने अिश्यक रहेको ऄिस्थामा सम्िवन्धत वनकायसुँग समन्िय र वितरणको
व्यिस्था वमलाईने ।
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 ऄन्य वनकाय िा ऄन्तरावष्िय संस्थािाट अिश्यक सहयोग प्राप्त गनगपु ने ऄिस्था भएका सम्िवन्धत वनकाय
िा माध्यम माैग त ऄनरु ोध गरी पठाईने र त्यस्ता वनकायिाट प्राप्त सहयोग साम्ीहरु वजल्ला व्यिस्थापन
समन्िय सवमवतको समन्ियमा स्थानीय पावलकामाैग त वितरणमा सहयोग पर्ु याईने ।
 स्थानीय पावलकािाट सम्प्रेषण भइ अएका घटनाको ईवचत व्यिस्थापनका लावग सहजीकरण गने ।
 पीवडत तथा प्रभावितहरुका लावग विवभन्न संघ संस्थासुँगको सहयोगमा मानि ऄवधकार संरक्षण, लैङ्वगक
वहसं ा रोकथाम, वनयन्त्रण र व्यिस्थापन, बालसंरक्षण, मानि िेचविखन तथा ओसारपसार रोकथाम तथा
वनयन्त्रण, मनोसामावजक विमशग अवद जस्ता सेिा ईपलव्ध गराईन सहवजकरण गने ।
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७. गण्डकी प्रदेशमा रहेका सघं सस्ं थाहरको सेिा न्साङ्कनिः
वस.
न.ं

संस्थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/सस्ं था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

१

सगं म म्याग्दी

गडु
नेिसग बाल सक्ष
ं ण तथा प्रयोजन
इन्टरनेशनल, गल्स सेिा र बालवििाह
ैस्ट ैण्ड
न्यवु नकरण

२

संरक्षक म्याग्दी

३

CARE

४

SSICDC
Gorkha
UN Nepal

HI

Aware, advocacy,
access
Support for diseble

५

SDSC Gorkha

GNI

६
७

अयअजगन

प्रदेशस्त
र

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी
गरे का कायगहरु

आमेल

9867770745

650000 Sita Ram
Shrestha
25000 Hari
Devkota
900000 Kamala
Lamichha
ne
25,000 Sita Ram
Shrestha
25000

9841683867

9841683867

shresthasitaram5@y
ahoo.com

1,00,00 Major dil
0
Bahadur
Gurung
PPE sets
1,00,00 Ram
0
BDR.
Thapa
PPE sets
1,00,00 Anil
0
Poudel
Health Materials, Food 6,00,00 Bina
Suppor,t Cash support, 0
Kumari
Mental health treatment
Silwal

9846050436

gonesanep@yahoo.c
om

9856024826

childrennepal95@g
mail.com

9856026162

anil@right4children.
org
bina.silwal@gmail.c
om

Child support

Local level

2020

Cash support

G.N.P

Cash support

Local level

2020

Cash support

Unification
Nepal
ऄसल वछमेकी
नेपाल(गोनेसा)

Cash handover
Health Materials

Gorkha
Municipality
Kaski

वचल्रेन नेपाल

Health Materials

Kaski

१० राइट ैर वचल्रेन

Health Materials

Kaski

११ कोवपला नेपाल

Children, Women
and Mentla health
issues

Gandaki
ProvinceDistricts

Cash support
PPE sets
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सम्पकग नं.

53,000/- वनशामहत

Cash support

9

नाम

9857623959

2020

९

बजेट रु.

कै वै
यत

2,20,00 वदपक पौडेल
0/-

मावलका,मगं ला,ध २१वडसेम्ब कोरोना भाइरस सम्बवन्ध
िलावगरी गा.पा
र
सन्देशमल
ु क वभवडयो, घरे लु
२०२०सम्म वहसं ा र लैङ्वगक वहसं ासम्बवन्ध
जनचेतनाऄवभिृवि सम्बवन्ध
रे वडयोमा
वजगंलप्रसारण,
कोवभड विपतकोष र Tent
house (canopy)
बेनी नगरपावलका 2022 मे राहत वितरण, माक्स, साबुनर
र रघगु ंगा गा.पा
सम्म
स्यावनटाइजर
Arughat
2020
Health equipment, relief
Local level

८

सम्पकग व्यवि

9846454040

sharudeepak@gmail
.com

shresthasitaram5@y
ahoo.com
unnepal8@gmail.co
m

9856040726

9856038714

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

१२ नमस्ते सामदु ावयक
प्रवतष्ठान
१३ CBRS

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

Health Materials
Nepal
government

१४ थ्री एन्जल्स नेपाल थ्री एन्जल्स
सामदु ावयक रे वडयो,
पोखरा महा
नगरपावलका र
अिस्यक ऄनसु ार
सम्बवन्धत वनकाय
एिं संघ संस्थाहरु
थ्री
एन्जल्स
सामदु ावयक रे वडयो,
पोखरा
महा
नगरपावलका
र
अिस्यक ऄनसु ार
सम्बवन्धत वनकाय
एिं सघं सस्ं था तथा
व्यविहरु
थ्री
एन्जल्स
सामदु ावयक रे वडयो,
सचू ना तथा सञ्चार
प्रविवध मन्त्रालय,
ऄमाकग
एवशया
प्यावसवैक
र
सामदु ावयक सचू ना
नेटिकग
थ्री एन्जल्स नेपाल,

प्रदेशस्त
र

समयािवध

कोवभड-१९सम्बन्धी

स्थानीयतह

गरे का कायगहरु

बजेट रु.

Counseling
PPE sets and others

Kaski

Disability
Ganda 7
rehabilitation,rights, ki
advocacy
provin
ce
रे वडयो कायगिम ईत्पादन गण्ड
पोखरा महानगर
र प्रशारण
की

1 year

सम्पकग व्यवि
नाम

सम्पकग नं.

कै वै
यत
आमेल

1,00,00 Govinda
0
Sharma

9846025588

info@orphanagenep
al.org

Subsidiy distribution

85000

Krishna

9856025511

cbrsnepal@gmail.co
m

सस्ं थाबाट सञ्चावलत थ्री
एन्जल्स सामदु ावयक रे वडयो
माैग त दैवनक डेढ घण्टाको
कायगिम ईत्पादन तथा
सञ्चालन गरी सहयोग
अिस्यक पने
नागररकहरुलाइ सहायताका
लावग पहल गरररहेको

मावशक
रु ७५
हजार

वसलास के सी,
जीिन सिु ेदी र
शसु ान्त रे ग्मी

९८५६०१३६
८१,
०६१४३१८२
३

3an.news@gmail.co
m

सम्बवन्धत वनकायको गण्डकी पोखरा
महा अिस्यक
ध्यानाकषगण
गराईने,
नगरपावलका सवहत ता ऄनसु ार
राहत
वितरणमा
कास्कीका चारिटै
सहजीकरण गने र
गाईुँपावलका
अिस्यक ऄनसु ार राहत
वितरण गने ।

लकडाईनका कारण चल्ु हो रु
बाल्नै कवठन ऄिस्थामा ३७,५००।
पगु ेका
नागररकहरुलाइ (
स्थलगत ऄिलोकन गरी
अिस्यक राहत वितरण
गररएको

पिगत थापा, ९८५६०१३६८
वशलास के सी, १,
वििेक ढकाल, ०६१४३१८२३
जीिन सिु ेदी,
शसु ान्त रे ग्मी

3an.news@gmail.co
m

रे वडयोको
महत्िपणू ग गण्डकी पोखरा
महा अिस्यक
समयमा वजंगल प्रशारण
नगरपावलका र ता ऄनसु ार
कास्कीका चार िटै
गाईुँपावलका

कोरोना वनयन्त्रण र रोकथामका
लावग
रे वडयोबाट
जनचेतनामल
वजङ्गल
ु क
ईत्पादन तथा प्रशारण

वसलास के सी, ९८५६०१३६८
जीिन सिु ेदी र १,
शसु ान्त रे ग्मी
०६१४३१८२३

3an.news@gmail.co
m

परामशग एिं सर सल्लाह

विशेषज्ञ

शारदा

3an.news@gmail.co

गण्डकी पोखरा

महा अिस्यक
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वचवकत्सक

र

खत्री ९८५६०१३६८

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

प्रदेशस्त
र

सम्बवन्धत विज्ञ

सम्बवन्धत पावलका, राहत वितरण
पोखरा
महा
नगरपावलका िडा नं
३२
राजाको
चौतारा,(सक
ु ु म्बासी
बस्ती)
मनहरी
गाईुँपावलका िडा नं
७ मकिानपरु का
चेपांग समदु ाय र
धनगढी
ईपमहा
नगरपावलका िडा नं
१व ५ वस्थत चौधरी
िस्ती (थ्री एन्जल्स्
नेपालको कायगक्षेत्र
परे को हदुँ ा)
०६१ ४३०३१०
पोखरा
महा
नगरपावलका िडा नं
१५,
मनहरी
गाईुँपावलका िडा नं
७ र धनगढी ईपमहा
नगरपावलका
१५ PHASE

थ्री एन्जल्स नेपालबाट
पनु ःस्थावपत
भएका
मवहला
तथा
बालबाव व लका एिं
हाल थ्री एञ्जल्स
नेपालमा
अश्रीत
पररिारहरुलाइ
Chum Nubri and Health Material
Gandaki RM

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी
गरे का कायगहरु

सम्पकग व्यवि
बजेट रु.

पोखरा
महा अिस्यक राहत वितरण
नगरपावलका िडा ता ऄनसु ार
नं ३२ राजाको
चौतारा,(सक
ु ु म्बा
सी बस्ती) मनहरी
गाईुँपावलका िडा
नं ७ मकिानपरु का
चेपांग समदु ाय र
धनगढी ईपमहा
नगरपावलका िडा
नं १व ५ वस्थत
चौधरी िस्ती

सम्पकग नं.

गौतम,
डा. १,
चवण्डका
०६१४३१८२३
पवण्डत, डा
ऄजनुग अचायग,
डा. बवु ि ब.
थापा ।

नगरपावलका र ता ऄनसु ार मनोसामावजक
कास्कीका चार िटै
विमशगकतागहरुसगं
रे वडयो
गाईुँपावलका
ऄन्र्तरिाताग प्रशारण गररएको ।

गण्डकी,
सदु रु प
विम, र
प्रदेश नं
३

नाम

रु
८२,४००.
००

कै वै
यत
आमेल

m

madan@3angelsnep
al.org.np

sarah@3angelsnepal
.org.np
शारदा
खत्री
०६१
४३०३१०
गण्डकी, पोखरा
महा अिस्यक राहत तथा शैवक्षक सामा्ी रु
laxmi.3angelsnepal
सदु रु प नगरपावलका िडा ता ऄनसु ार वितरण
२८,७५०. गौतम र रुपा
@gmail.com
थापा
विम, र नं १५, मनहरी
००
प्रदेश नं गाईुँपावलका िडा
३
नं ७ र धनगढी
ईपमहा
नगरपावलका
Ganda Gorkha
Thermal gun (12)
Sita Ram 9841683867
shresthasitaram5@y
ki
Municipality
Shrestha
ahoo.com
provin
ce
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वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

१६ GWT
Nepal/DFID

PARBAT

१७ अआ. एन. एै.
नेपाल

अैै कायागन्ियन
गरे को

कायगक्षेत्र

समयािवध

कोवभड-१९सम्बन्धी

सम्पकग व्यवि

कै वै
यत

वियाकलाप

प्रदेशस्त
स्थानीयतह
र
Health Material
Ganda Kushma
ki
provin
ce
हररयोखकग ऄस्पतालमा गण्ड
पोखरा महा
कोवभड – १९ का बेलाः की
नगरपावलका
वनयवमत (ओ. पी. डी.)
िैरङ्ग सेिा
–
ऄन्तरङ्ग सेिा
– ैीिर ल्कीवनक
सन्चालन गरे को छ।
गण्ड
की

गरे का कायगहरु

बजेट रु.

नाम

सम्पकग नं.

आमेल

Rohit
Tumbahan
gphe
(HSD)

9842058996

hsd@hqgws.org

विजय बराल

९८५६०३७१०८

bijay.baral@nepal.in
f.org

PPE 15 Set supported to २२०३५
Regional
Health
Directorate Pokhara

हरर बन्दु
ऄयागल

९८४६६१५३
६७

hari.aryal@nepal.inf
.org

One
event

Hand washing stepspatients/general public

वनरन्तर

हररयोखकग ऄस्पतालमा
कोवभड – १९ का बेलाः
वनयवमत (ओ. पी. डी.)
िैरङ्ग सेिा
–
ऄन्तरङ्ग सेिा
– ैीिर ल्कीवनक सन्चालन
गरे को छ।

४ चैत्र
२०७६

ऄस्पता
ल
खचगिाट

क्षेत्रीय स्िास्थय
वनदेशनालय सगं
समन्िय गरी
गररयको ।

पी पी आ सेट

नेपाल स्थानीय
सरकार पो. म. न.
पा. िडा न.ं १ सगं
समन्िय गरी

खा्य े प्याके ज (चामल,
ननु , तेल, दाल, साबुन
अवद)

पो. म. न. पा.
िडा नं. १

७ बैशाख
२०७७

खा्य े प्याके ज (चामल, ननु ,
तेल, दाल, साबुन अवद)

११०००
०।–

हरर बन्दु
ऄयागल

९८४६६१५३
६७

hari.aryal@nepal.inf
.org

पोखरा महानगर
पावलका कायागलय
माैग त

खा्य े प्याके ज (चामल,
ननु , तेल, दाल, साबनु
अवद)

पोखरा महानगर
पावलका

११
बैशाख
२०७७

खा्य े प्याके ज (चामल, ननु ,
तेल, दाल, साबनु अवद)

२१९७०
०र–

हरर बन्दु
ऄयागल

९८४६६१५३
६७

hari.aryal@nepal.inf
.org

नेपाल स्थानीय
सरकार पो. म. न.
पा. िडा नं. १ संग
समन्िय गरी

खा्य े प्याके ज (चामल,
ननु , तेल, दाल, साबनु
अवद)

पो. म. न. पा.
िडा न.ं १५

१४
बैशाख
२०७७

खा्य े प्याके ज (चामल, ननु ,
तेल, दाल, साबनु अवद)

१५०९९
९र–

हरर बन्दु
ऄयागल

९८४६६१५३
६७

hari.aryal@nepal.inf
.org

सामावजक विकास
मन्त्रालय, गण्डकी
प्रदेश पोखरा

पी पी आ सेट

प्रवियमा
रहेको

पी पी आ सेट

१००००
०र–

हरर बन्दु
ऄयागल

९८४६६१५३
६७

hari.aryal@nepal.inf
.org

गण्ड
की

22

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

प्रदेशस्त
र
गण्ड
की

समयािवध

स्थानीयतह

गरे का कायगहरु

hari.aryal@nepal.inf
.org

एक नारायण
सापकोटा

९८५६०५०८
३३

aacdc.cbs@gmail.co
m

लगातार

कमला
पराजल
ु ी

९८५६०५२५
२१२१

लगातार

वटम कुमारी
कुमाल

९८४६०७०९
२६

मेनक
ु ा सेन

९८४६४७६१
२८

मेनूका सेन

ज्ञभ्ंज्ञण्

रमाकान्त
सापकोटा

९८५७६२००
९९

सरु वक्षत अप्रिासन,
झो.प.ु वनमागण, लैङ्वगक

स्याङ्जा वजल्ला
भरी

३ िषग

१८ ऄमोर सेिा समाज नेपाल सरकार

िालिावलका सम्िन्धी

वजल्ला

१९ सेतो गरु ास िाल
विकास सेिा

िालिावलका सम्िन्धी

प.ु ि.न.पा.

मवहला

२२ स्िाथय रक्षाका
य.ु एन वड. पी
लावग वियावशल
अयिु ेवदगक समाज

मवहला सशिीकरण

२३ सेतो गुराुँस

बाल विकास

सेभ द वचल्डेन

आमेल

९८४६६१५३
६७

नेपाल सरकार

२१ वशतल छहारी
महीला समहु

सम्पकग नं.

हरर बन्दु
ऄयागल

कोवभड – १९ को
वनयन्त्रणमा सरकारलाआ
अिस्यक पदाग डाक्टर
सवहत १० जना स्िास्थय
प्राविवधक कमगचारी
ईपलब्ध गराईने सहमत

एच.अइ. भी. एड्स

नाम

hari.aryal@nepal.inf
.org

क्षेत्रीय स्िास्थय
वनदेशनालय को
कायागलय

२० कवमवनटी सपोटग
्पु

बजेट रु.

कै वै
यत

९८४६६१५३
६७

प्राविवधक कमगचारी
ईपलब्ध गररएको

नेपाल सरकार

सम्पकग व्यवि

८०,००० हरर बन्दु
ऄयागल
र–

क्षेत्रीय स्िास्थय
वनदेशनालय को
कायागलय

१७ ऄन्धा ऄन्धी
सामदु ावयक
विकास के न्द्र

कोवभड-१९सम्बन्धी

४
मवहनाको
लावग

१ िषग

स्थानीय स्तर

प्रदेश
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सन्चारका प्रवतिेदन तयारीमा
सहयोग

सरु वक्षत अप्रिासन सम्िन्धी
वियाकलाप, (तथयांक
ऄध्यािवधक, मनोसामावजक
परामशग, विदेशमा घटेका
घटनाहरुको सहवजकरण,
स्थानीय तहहरुलाइ सहयोग

वनयवमत ओषधी सेिान
गनेहरुलाइ राहत वितरण

मवहला सशिीकरण

८०,००,
०००

परामशग सेिा

१००,०० विना काकी

९८५७६२०७

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

बालविकास सेिा

प्रदेशस्त
र
स्तर

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी
गरे का कायगहरु

सम्पकग व्यवि
बजेट रु.

नाम

सम्पकग नं.
४८

,०००

२४ धौलावगरी
एवककृ त ्ावमण
विकास के न्द्र

वपन्ल्याण्ड दतु ािास सामावजक
समािेशीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक समािेशीकरण

३००००
००

२५ मावलका सेिा
समाज बागलङु

वड एै अआ वड

सामावजक
समािेशीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक समािेशीकरण

३००००
००

२६ अत्मवनभगर
सामदु ावयक
विकास सस्था
बागलङु

प्लान नेपाल

सामावजक
समािेशीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक समािेशीकरण

५००००
००

सीता शमाग

९८५७६२०७
१८

२७ पररितगनका लावग
प्रवतबि समुह
बागलङु

वैन्ल्याण्ड
दतु ािास

सामावजक शसिीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक शसिीकरण

८००००
००

सगं ीता
शमा ृ पौडेल

९८४७६२४५
७४

२८ जनवहत कला
के न्द्र मल्म
बागलङु

प्लान नेपाल

ऄपाुँगता भएका
िालिावलका

स्थानीय स्तर

ऄपाुँगता भएका
िालिावलका

२९ मवहला वहत
संरक्षण समुह
बागलङु

य.ु एन वड. वप

सामावजक शसिीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक शसिीकरण

३००००
००

वलला खड् का

९८४७६२२२
६७

३० बागलङु बवहरा
संघ बागलङु

सेभ द वचल्डेन

ऄपागं ता भएका
व्यविरुलाइ वशक्षा

स्थानीय स्तर

ऄपागं ता भएका व्यविरुलाइ
वशक्षा

१२६०

३१ निमावलका यिु ा
क्लि बागलङु

वड एै अआ वड

मवहला हरुलाइ तरकारी
खेवत विस्तार

स्थानीय स्तर

मवु िराम
सापकोटा

९८५७६२०
४९०

३२ मवहला जागरण
के न्द्र, हवटया
बागलङु

गा.पा नपा यएु न वड
वप

स्िास्थय वशक्षा

स्थानीय स्तर

मञ्जु चावलसे

९८४७६४०२
८८

स्िास्थय वशक्षा

24

८००००
००

कै वै
यत
आमेल

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

प्रदेशस्त
र

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी

सम्पकग व्यवि

गरे का कायगहरु

बजेट रु.

नाम

सम्पकग नं.

३३ बागलङु नेत्रवहन
संघ बागलङु

वड एै अआ वड

ऄपागं ता भएका
व्यविरुलाइ वशक्षा

स्थानीय स्तर

ऄपागं ता भएका व्यविरुलाइ
वशक्षा

३००००
००

हररदत्त शमाग

९८५७६३०८
०८

३४ रोहोटे मैत्री क्लि
बागलङु

वपन्ल्याण्ड दतु ािास ऄपागं ता भएका
व्यविरुलाइ वशक्षा

स्थानीय स्तर

ऄपागं ता भएका व्यविरुलाइ
वशक्षा

७००००
००

वड.वि. शमाग

९८४७६३५८
६८

३५ सत्कमग नेपाल
बागलङु

वड एै अआ वड

मवहला पनु गस्थापना

स्थानीय स्तर

मवहला पनु गस्थापना

५००००
००

वसताराम थापा

९८५७६२०७
६३

३६ अमा वमलन के न्द्र हेैर इन्टरनेशनल
बागलङु
गा.पा. नपा

मवहला शसिीकरण

स्थानीय स्तर

मवहला शसिीकरण

८००००
००

ज्ञानु थापा

९८४७६२१२
५८

३७ सामदु ावयक ईजाग
विकास तथा
िातािरण संरक्षण
के न्द्र बागलङु

प्लान नेपाल

मवहला शसिीकरण
बावलका बचाऔ ं

स्थानीय स्तर

मवहला शसिीकरण बावलका ७००००
बचाऔ ं
००

पूणग सापकोटा

९८५७६२२९
४०

३८ स्यमं शवि
बागलङु

वपन्ल्याण्ड दतु ािास सामावजक शसिीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक शसिीकरण

३००००
००

बैकुण्ठ
सापकोटा

९८४७६२२६
७१

३९ नेपाल गाजा
डेभलपमेन्ट
ैाईन्डेशन
बागलङु

यएु स ए अआ वड

परामशग सेिा मास्क वितरण

८००००
००

परमानन्द
कुँ डेल

९८५७६२०५
६२

४० मवहला तथा
बालऄवधकार
सेिा के न्द्र
बागलङु

वपन्ल्याण्ड दतु ािास सामावजक शसिीकरण

स्थानीय स्तर

सामावजक शसिीकरण

५००००
००

पािगती
अचायग

९८४७६२५०
९६

४१ ईमानाथ छात्रिृवत्त
परु स्कार बागलङु

नेिा

ऄपागं ता भएका
व्यविरुलाइ वशक्षा

स्थानीय स्तर

ऄपागं ता भएका व्यविरुलाइ
वशक्षा

३००००
००

नारायण
पौडेल

९८५७६२२४
१०

४२ यावपड यिु ा क्लि
मल्म काडेिास

पयगटन प्रबद्र्धन
नेपाल

मवहला हरुलाइ तरकारी
खेवत विस्तार

स्थानीय स्तर

मवहला हरुलाइ तरकारी खेवत
विस्तार

५००००
००

ऄपाुँगता भएका
िालिावलका सअ
ु हारा

प्रदेश
स्तर
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कै वै
यत
आमेल

वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

प्रदेशस्त
र

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी
गरे का कायगहरु

सम्पकग व्यवि
बजेट रु.

नाम

सम्पकग नं.

रन बहादर
थापा

९८४७३३०८
१

तारा ब. वि.क

९८४७६३५५
५४

रेशम नेपाली

९८४७७१०५
४१

कै वै
यत
आमेल

बागलङु
४३ खड्ग कावलका
यिु ा क्लि मल्म
बागलङु

पयगटन प्रबद्र्धन
नेपाल

मवहला सशिीकरण

स्थानीय स्तर

मवहला सशिीकरण

३००००
००

४४ जनसेिा यिु ा
क्लि पालाकोट
बागलङु

प्लान नेपाल

बाल विकास

स्थानीय स्तर

बाल विकास

३००००
००

४५

स्थानीय स्तर

४६ दवलत ऄवधकार
समाज विकास
मञ्च बागलङु

वपन्ल्याण्ड दतु ािास दवलत सशिीकरण

स्थानीय स्तर

दवलत सशिीकरण

४७ पष्ु पाञ्जली
्ावमण विकास
के न्द्र बागलङु

हेैर इन्टरनेशनल
गा.पा. नपा

जनचेतनामल
ु कायगिम

स्थानीय स्तर

जनचेतनामल
ु कायगिम

३००००
००

४८ सहयात्रा बागलङु

नेिा

स्िास्थय वशक्षा मवहला

स्थानीय स्तर

स्िास्थय वशक्षा मवहला

५००००
००

४९ जापान समाज
विहुँकोट बागलङु

हेैर इन्टरनेशनल
गा.पा. नपा

बाल विकास

स्थानीय स्तर

बाल विकास

३००००
००

५० नेपाल रावष्िय
स्रोत सरं क्षण के न्द्र
बागलङु

वपन्ल्याण्ड दतु ािास स्िास्थय, पोषण
,जनचेतना

स्थानीय स्तर

स्िास्थय, पोषण ,जनचेतना

३००००
००

५१ नारी सेिा के न्द

स्टार वचल्डेन
कास्की नेपाल

क्षमता ऄवभिृवि

स्थानीय स्तर

ईषा बरुिाल

९८४६०३५९
०६

narisewakendra@g
mail.com

५२ टोली

बाल मजदरु
सरोकार नेपाल

बाल ऄवधकार

गण्डकी प्रदेश

8f=k'ikf

9.86E+09

toli@ntc.net.np

३०००
०००

राज थापा

९८४७६२
२९२१
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वस.
नं.

सस्ं थाको नाम

कायागन्ियन गने
साझेदार
वनकाय/संस्था

कायगक्षेत्र
वियाकलाप

प्रदेशस्त
र

समयािवध

स्थानीयतह

कोवभड-१९सम्बन्धी
गरे का कायगहरु

(वसविन नेपाल)

सम्पकग व्यवि
बजेट रु.

नाम

सम्पकग नं.

कै वै
यत
आमेल

/fh zdf{

५३ स्टार वचल्रेन
कास्की नेपाल

ह्याप्पी वचल्डेन होम बाल ऄवधकार
नेपाल

गण्डकी प्रदेश

बाल ऄवधकार

Anil
Poudel

9856026162

paudyalanil@gmail.
com

५४ बाल मजदरु
सरोकार नेपाल
(सीविन नेपाल)

सावथ नेपाल

बाल ऄवधकार तथा
बाल हेल्पलाआन

गण्डकी प्रदेश

बाल ऄवधकार तथा बाल
हेल्पलाआन

Madav
Pardhan

9851035520

madav.paradhan@g
mail.com

५५ ह्याप्पी वचल्रेन
होम नेपाल

बाबा ैाईण्डेशन
नेपाल

बालबावलकाहरुको
सिागङ्गीण विकास

गण्डकी प्रदेश

बालबावलकाहरुको
सिागङ्गीण विकास

prem
sogman

9846046078

prem.cwin@gmail.c
om

५६ बाबा ैाईण्डेशन
नेपाल

शवि समहु

िातािरण तथा
बालबावलका

गण्डकी प्रदेश

िातािरण तथा बालबावलका

Sandip
gurung

9846048411

sandipgurung40@ya
hoo.com

५७ मवहला मञ्च
कास्की

गण्डकी बवहरा संघ

मवहला तथा एच अआ
वभ

गण्डकी प्रदेश

मवहला तथा एच. अआ. भी.

dasu raj
adhikari

9856026562

sathinepal@sathinep
al.org.np

५८ शवि समहु

कञ्चन नेपाल

लैवगक वहसं विरुि

गण्डकी प्रदेश

लैवगक वहसं ा विरुि

9846144938

५९ कञ्चन नेपाल

नौलो वबहावन

गण्डकी प्रदेश

६० आन्सेक प.क्षे.का

पररितगन नेपाल

गण्डकी प्रदेश

sunitamili@gmail.co
m
krisha.paudel@gmai
l.com
women061@gmail.c
om

६१ वदवद बवहनी
बचाई कास्की

मवहला संरक्षण
तथा यौन व्यािसाय
वनमगल
ु ीकरण

गण्डकी प्रदेश

sunita
vujal
amrit
poudel
Muna
kumari
gurung
sova
pahari

मवहला सरं क्षण तथा यौन
व्यािसाय वनमगल
ु ीकरण
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9861222683

9816691171

9846295044

sosbahaini@gmail.c
om

८. सेिा के न्त्र तथा पुनस्थाणपना के न्त्रहरिः
जहंसा प्रभाजित व्यजिहरको तत्काल उद्धार, न्त्याजयक उपचार, सरं क्षण तथा पुनस्थाणपनाको लाजग अल्पकालीन
्रमहयसजहतको जजल्ला सेिा के न्त्र तथा प्रदेशस्तरीय दीघणकालीन पनु स्थाणपना के न्त्र देहाय बमोजजम रहेका छन् ।
८.१ जजल्ला सेिा के न्त्र
जस.नं जजल्ला
सेिा के न्त्र सञ्चालन गनस स्थानीय तह
कै जफयत
१.
तनहुँ
व्यास नगरपाजलका
२.
बागलङ
ु ् ग बागलङ
ु ् ग नगरपाजलका
३.
लमजुङ्ग
िेशीसहर नगरपाजलका
४.
गोरिा
गोरिा नगरपाजलका
५.
निलपुर
कािासोती नगरपाजलका
६.
स्याङ्गजा पुतलीबजार नगरपाजलका
७.
पिणत
कुस्मा नगरपाजलका
८.
म्याग्दी
बेनी नगरपाजलका
८.२ दीघणकालीन पुनस्थाणपना के न्त्र
जजल्ला
सञ्चालन हने स्थान
कै जफयत
कास्की
पोिरा महानगरपाजलका ३३, कास्की
जनमाणणधीन अिस्थामा रहेको
८.३ सघं सस्ं थाबाट सञ्चाजलत सेिा के न्त्रहर
जस.नं सेिा के न्त्र सञ्चालन गनस सस्ं था
ठे गाना
सम्पकण व्यजि मोबाइल
कै जफयत
१.
कोजपला नेपाल
पोिरा
म.न.पा. जबना जसलिाल ९८५६०३८७१४
कास्की
२.
थ्री एञ्जल्स
पोिरा
म.न.पा. जभम पौडेल
९८५६०२०९२४
कास्की
९.गण्डकी प्रदेशजभर सञ्चालनमा रहेका येयेष्ठ नागकरक ्रमहमहरिः
ि.
स.ं

येयेष्ठ नागकरक्रमहम सञ्चालन गनससस्ं थाकोनाम

ठे गाना

१
२
३
४
५
६
७
८
९

पोिरा िद्ध
ृ ारमहम
राधाकृष्ण िृद्धारमहम
गलेश्िरधाम येयेष्ठ नागकरक ्रमहम
देिघाट येयेष्ठ नागकरक ्रमहम
सिोदय सेिा ्रमहम
िेदानुयायी प्रजतष्ठान नेपाल
बुजढगण्डकी िृद्धारमहम जिकास सजमजत
िेदव्यास येयेष्ठ नागकरक ्रमहम
रमहीकृष्ण प्रणामी िृद्ध तथा बाल ्रमहम

पोिरा महा नगरपाजलका
पोिरा महा नगरपाजलका ३२, कास्की
बेनी नगरपाजलका म्याग्दी
देिघाट गाउुँपाजलका, तनहुँ
राइनास नगरपाजलका ८, लमजुङ
व्यास नगरपाजलका ३, तनहुँ
जभमसेनथापा गाउुँपाजलका ३, गोरिा
व्यास- नगरपाजलका ५, तनहुँ चापाघाट
पोिरा महा नगरपाजलका २७ कास्की
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्जरमहत येयेष्ठ
नागकरकको
कै जफयत
सख्ं या
५१
४९
५०
३६
१२
८
१२
६
८

१०
११
१२
१३
१४
१५

हगीघाट येयेष्ठ नागकरक ्रमहम
येयेष्ठ नागकरक ्रमहम
नृजसहं मजन्त्दर सरं क्षण तथा धाजमणक पयणटजकय
जिकास सजमजत
ईश्िरानन्त्द ्यान ्रमहम
राजष्िय परोपकार महासघं
येयेष्ठ नागकरक ्रमहम

गल्याङ्ग नगरपाजलका ११, स्याङ्गजा
गल्याङ्ग नगरपाजलका राम्दी
कुश्मा न पा ५, पिणत
रघुगंगा गाउुँपाजलका ३, म्याग्दी
व्यास नगरपाजलका ५, दमौली
चापाकोट गाउुँपाजलका स्याङ्गजा

३०
१७
२२
६
९
१४

जम्मा

१०.लैङ्जगक जहंसा तथा मानि िेचजििन जिरद्धको तत्काल उद्धार समन्त्िय सञ्जाल
 सयं ोजक- सामाजजक जिकास महाशािा प्रमुि, सामाजजक जिकास मन्त्रालय
 सदस्य- अजधकृत प्रजतजनजध, ्न्त्तरीक माजमला तथा कानून मन्त्रालय
 सदस्य- अजधकृत प्रजतजनजध, प्रदेश प्रहरी कायाणलय
 सदस्य- महाशािा प्रमुि, सामाजजक जिकास महाशािा, पोिरा महा नगरपाजलका
 सदस्य- OCMC प्रमुि, पोिरा स्िास््य जिज्ञान प्रजतष्ठान पजश्चमाञ्चल पोिरा
 सदस्य- प्रजतजनजध, उच्च अदालत बार एसोजशएसन
 सदस्य- बाल अजधकार स्रोत व्यजि सामाजजक जिकास मन्त्रालय
 सदस्य- प्रमुि, कोजपला नेपाल
 सदस्य- प्रमुि, इन्त्सेक गण्डकी प्रदेश
 सदस्य- प्रमि
ु , बालगृहहरको महासघं
 सदस्य-प्रमि
ु , नौलो घम्ु ती
 सदस्य- प्रमि
ु , नेपाल हाउस
 सदस्य- प्रमुि, शजि समूह
 सदस्य- अ्यक्ष, मजहला मानि अजधकार रक्षक सज
ं ाल कास्की
 सदस्य- प्रमुि, बाल तथा मजहला सशजिकरण समाज
 सदस्य- प्रजतजनजध, कास्की उद्योग िाजणयेय सघं
 सदस्य- प्रमुि, थ्री-एञ्जल्स कास्की
 सदस्य-सजचि- शािा प्रमुि, लैङ्जगक सशजिकरण तथा मल
ू प्रिाजहकरण शािा, सामाजजक जिकास मन्त्रालय
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११. प्रदेशस्तरीय लैङ्जगक सम्पकण व्यजि समन्त्िय सजमजतमा रहेका पदाजधकारीहरिः
जस.नं. सजमजतको
नामथर
पद
१
सयं ोजक
जमनु ा पौडेल
२
सदस्य
शीला बराल
सापकोटा
३
सदस्य
कल्पना सापकोटा
४
सदस्य
लक्ष्मी शमाग
५
सदस्य
ज्योती क्षेत्री
६
सदस्य
विष्णु पोख्रेल
७
सदस्य
झल्का कुमारी
विश्िकमाग
८
सदस्य
सयू ग भजु ेल
९
सदस्य
श्रिण कुमार वि.क.
१०
सदस्य
सीता ऄवधकारी
११
सदस्य
१२
सदस्य
सरु ण प्रसाद पौडेल

कायाणलयको
पद
ईप-सवचि
ऄवधकृ त सातौं

सामावजक विकास मन्त्रालय
म्ु यमन्त्री तथा मवन्त्रपररषदको
् कायागलय

९८५८०६५५७७
९८४६२८७५३६

राजस्ि ऄवधकृ त
ईप-सवचि
ऄवधकृ त अठौं
सहायक पाचौं
ऄवधकृ त छै टौ

अवथगक मावमला तथा योजना मन्त्रालय
अन्तरीक मावमला तथा काननु मन्त्रालय
भवू म व्यिस्था कृ वष तथा सहकारी मन्त्रालय
भौवतक पिू ागधार विकास मन्त्रालय
ई्य ोग पयगटन िन तथा िातािरण मन्त्रालय

९८४७६३३७४७

ऄवधकृ त छै ठौं
प्रहरी वनरीक्षक
शाखा ऄवधकृ त

प्रदेश नीवत तथा योजना अयोग
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायागलय
म्ु य न्यायावधििाको कायागलय
प्रदेश सभा सवचिालय
प्रदेश प्रमख
ु को कायागलय

९८५६०२४३७५
९८५१२८१२६४
९८४६८१६७१४

शाखा ऄवधकृ त

कायाणलय/जनकाय
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सम्पकण नं.

९८५६०११६४९
९८४६०३६८८८
९८४६१०३४९२

९८४६०९९२३३

१२. गण्डकी प्रदेशजभर सञ्चालनमा रहेका बालगृहहरको जििरणिः
ि.सं बालगृहको नाम
ठे गाना
१ ऄन्नपणू ग अत्मवनभगर
पोखरा महा नगरपावलका १६,
बाल अश्रम
बाटुलेचौर
२ ऄन्तरदृवि नेपाल
पोखरा महा नगरपावलका ५, मालेपाटन
अदशगमागग
३ हाम्रो सहारा बालगृह
गोरखा बजार
४ ऄसहाय बाल ईपकार पोखरा महा नगरपावलका २७, हेमजा
सघं
यामदी
५ अशा ैाईन्डेशन
पोखरा महा नगरपावलका २६,
सराङ्कोट
६ एशोवसयसन ऄन्नपणू ग पोखरा महा नगरपावलका ७,मासिार
नेपाल
७ हातेमालो बालगृह
खैरनीटार तनहू

सम्पकण व्यजि
शारदा बस्नेत
रामचन्द्र लावमछाने
कल्पना श्रेष्ठ
विष्णमु ान श्रेष्ठ राजु
थापा

सवु नता भजु ेल
विष्णमु ाया शमाग
जयन्द्र सनु ार

सम्पकण नम्बर
०६१४४१८११
९८४६०५८१८०
०६१५३९४२६
९८४६०८३३१२
९८४६०७०१३४
०६१४०१४७०
९८४१२७९५८२
०६१५५१९१२
९८५६०२५९०९
०६१५२८९९८

ऄजनगु कुमार
श्रेष्ठडोल्मा श्रेष्ठ
अवदत्य चन्द
ओममाया गरुु ङ्ग

९८१६६३७०१०
९८४१७२४१३३
०६१४६२६२७
९८५६०२३९१६
०६१४२३४६
९८५६०२०३०५
०६१४६४६७४
९८५६०३२७१६

११ चाइल्ड ियलैे यर एण्ड पोखरा महा नगरपावलका ५, श्रीकृ ष्ण
एजक
चोक
ु े शन

वदपक गरुु ङ्ग प्रेमा
गरुु ङ्ग

०६१४६२९५२
९८५६०३६७६९

१२ दयाको सेिा नेपाल

शेरबहादरु लामा
गञु जमान तामाङ्ग
ऄजनगु वकडीररडी
विजयलक्ष्मी
कोआराला शोभा
पहारी
हमा गरुु ङ्ग

०६१२०६५१५
९८४६०५७७८२
९८४६२१७९९५
०६१४६१९४२
९८४६०२०८०९

८

बाल कल्याण संस्था

९

भरोसाको घर

१० वि्य ाथी वशक्षा विकास
सस्ं था

१३ सगरमाथा वशक्षा सदन
१४ वददी बवहनी बचाई
कास्की नेपाल
१५ अदशग मवहला
एण्डबाल वबकास के न्द्र

पोखरा महा नगरपावलका १८,
सेदीिगर हाआट
पोखरा महा नगरपावलका १८,
कावजपोखरी
पोखरा महा नगरपावलका ७,टुररष्ट
बसपाकग
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२९. कृ ष्णा गरुु ङ
३०. वनवकता कोआराला
३१. पासांग तामांग

पोखरा-१४,कास्की
पोखरा,कास्की
पोखरा-८,कास्की

वसईन
राआट ैरवचल्रेन
वब वजहवस्पटल

३२.
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.

प्रीती पाण्डे
मेनक
ु ाकुमारी क्षेत्री
वगता पौडेल
बसन्त सबु ेदी
गनु माया गरुु ङ
वबना पनु

पोखरा १७,कास्की
पोखरा १३,कास्की
पोखरा-१०,कास्की
पोखरा ५,कास्की
पोखरा,कास्की
पोखरा ५,कास्की

७िषग
१७बषग
९ िषग
१५ िषग
५िषग
१२िषग

३८.
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
४८.
४९.
५०.

जमनु ा शमाग
रमा पौडेल
हेमा थापा
श्रीजना वत्रपाठी
ऄवनता वत्रपाठी
सवबता पाण्डे
पवित्रा थापा
पवित्रा थापा
सवबता पाण्डे
दीपक ढुंगाना
ईवमगला लावमछाने
सैमाया रानाभाट
पजु ा राना
याम कुमारीथापा
मगर
सन्तोषगरुु ङ
ऄवनतागरुु ङ
देिीपररयार
सपना सबु नागकर
सपना सबु नागकर
वशि थापा
वदलमाया श्रेष्ठ

पोखरा ६,कास्की
पोखरा,कास्की
पोखरा-६,कास्की
पोखरा-२५ ,कास्की
पोखरा-२५,कास्की
पोखरा-३,कास्की
पोखरा-६,कास्की
पोखरा-६,कास्की
पोखरा-३,कास्की
पोखरा-१३,कास्की
पोखरा-६,कास्की
ररवसंग गा.पा, तनहुँ
स्याङ्गजा

पोखरा ई्य ोग िावणज्य सघं
नौलोघम्ु ती नेपाल
नौलोघम्ु ती नेपाल
नेपाल हाईस
नेपाल हाईस
नेपाल हाईस
नेपाल साइकोलोवजकल
सेन्टर
छै न
छै न
छै न
छै न
वचल्रेनहोम
गोखागिेल्ैे र होम
गोरखा िेलैे यर होम
वचल्रेनहोम
पोखरा ई्य ोग िावणज्य सघं
रे म्बोवचल्रेन
कोवपलानेपाल
शवि समहु
कोवपलानेपाल
कोवपलानेपाल
कोवपलानेपाल
कोवपलानेपाल
कोवपलानेपाल
कोवपलानेपाल
कोवपला नेपाल
कोवपलानेपाल
आन्द्रेणी सामावजक विकास
मन्च
Transformation and
Youth

४िषग

५१.
५२.
५३.
५४.
५५.
५६.
५७.
५८.

ठे गाना

कायगरत संस्था

दधु पोखरी-६, लमजङु ् ग
लमजङु ् ग
लमजङु ् ग
लमजङु ् ग
गोरखा
वभमसेन गा.पा.-८ गोरखा
गैडाकोट-२, निलपरु
हम्सीकोट, निलपरु

५९. एकता न्यौपाने

निलपरु

६०. घनश्याम सिु ेदी

देिचल
ु ी १०, निलपरु
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कायग
ऄनभु ि
५ िषग

सम्पकग न.ं
9846185787
9846324450

५ बषग

७बषग
६मवहना

9806679189
9856070030
9846042846
9846112131
9856043966
9846145049
9846115959

9846420008
9846804046
9802805984
9846624711
9846031271

१.५ िषग
८ िषग
८ िषग
१.५ िषग

9846288377
9846443639
9846443639
9846288377
9856023600
9846107017

४ िषग
२िषग

9846487974
9860773608

9843883912
9817196422

७ मवहना
६ मवहना
६मवहना
१५ मवहना

9846348479

9806810166
9845431151

१िषग

9867129400

६मवहना

9811575220

मनोविमशगकतागहरु
को नाम

वस.नं.
६१.
६२.
६३.
६४.
६५.
६६.
६७.
६८.
६९.

खममाया मगर
ऄशोक वज वस
नम्रता रानाभाट
सावित्रा मानन्धर
लक्ष्मी ढकाल
रवन्जता ऄयागल
शावन्त बस्नेत
सपना कुमाल
ज्योती गरुु ङ्ग
सवमगला पौडेल
७०. अचायग

ठे गाना

कायगरत संस्था

मावलका गापा, म्याग्दी

कोवपला नेपाल

कायग
ऄनभु ि
२िषग

सम्पकग न.ं
8902802118
9805803813
9846629452
9805850039
9846069633
9802110630
9804117176

बाल सधु ार गृह

९८४६११३१३४
९८४६५२४६९७
९८४६११३१३४
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अनुसूचीहर
अनुसूची १: गण्डकी प्रदेशमा कोजभड १९ सम्बन्त्धी जििरण
१. ्िारे न्त्टाईन सम्बन्त्धी सख्
ं यागत जििरण (२०७७।०३।१४ गते ०६:०० बजेसम्मको अपडेट)
जस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

जजल्ला
कास्की
तनहुँ
स्याङजा
गोरखा
लमजङु
मनाङ
बाग्लङु
पिगत
म्याग्दी
मस्ु ताङ
न.प.पिु ग
जम्मा

्िारेन्त्टाईनमा रहेका सख्
ं या

्िारेन्त्टाईन पश्चात जफताण सख्
ं या

कुल जम्मा

मजहला

पुरय

जम्मा

मजहला

पुरय

जम्मा

९३
६०
९९
५५
४५
३
१४८
३९
१२
०
८३

२६३
४९८
४३९
२८०
१६८
५
९९४
३७५
७०
१
६१९

३५६
५५८
५३८
३३५
२१३
८
११४२
४१४
८२
१
७०२

७७
६६
३१२
१५०
१३८
२४
२३४
४८
१६९
९
१५९

३३८
८३२
१६१२
६३४
३९५
३१
१४८०
१७१
४३६
२५
१४६४

४१५
८९८
१९२४
७८४
५३३
५५
१७१४
२१९
६०५
३४
१६२३

७७१
१४५६
२४६२
१११९
७४६
६३
२८५६
६३३
६८७
३५
२३२५

६३७

३७१२

४३४९

१३८६

७४१८

८८०४

१३१५३

38

कै जफयत

२. ्िारे न्त्टाईन तथा ्ईसोलेसन सम्बन्त्धी संख्यागत जििरण (२०७७।०३।१४ गते०६:०० बजेसम्मको अपडेट)
क्िारे न्टाइनमा रहेका/वैताग भएका व्यविहरुको ईमेरगत सं्यात्मक वििरण
वस.न.ं
१

प्रदेश
गण्डकी प्रदेश

परुु ष
१११३०

मवहला
२०२३

०-१०िषग सम्म
६३८

११देवख १८ िषग सम्म
१३१५

१९देखी ४०िषग सम्म
९४३६

४१ िषग देखी मावथ
१७६४

अइसोलेसनमा ईपचाररत रहेका व्यविहरुको ईमेरगत सं्यात्मक वििरण
वस.नं.
१

प्रदेश
गण्डकी प्रदेश

परुु ष
८२३

मवहला
१२६

०-१०िषग सम्म
३४

११देवख १८ िषग सम्म
७४

१९देखी ४०िषग सम्म
६७८

४१ िषग देखी मावथ
१६३

अइसोलेसन बाट वैताग भएका व्यविहरुको ईमेर गतसं्यात्मक वििरण
वस.नं.
१

प्रदेश
गण्डकी प्रदेश

परुु ष
१०६

मवहला
२९

०-१०िषग सम्म
१

११देवख १८ िषग सम्म
४
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१९देखी ४०िषग सम्म
१०२

४१ िषग देखी मावथ
२८

अनस
ु च
ू ी२
कोरोना भाइसरको प्रजतकायणको लाजग संरक्षण जबययगत क्षेर माफण त् जदइने राहत सामग्री स्तर (Standard)
१.अत्मसम्मानका लावग वदआने न्यनू तम साम्ी (Dignity kits)1
क_ सत्ु के रीमवहलाहरुका लावग
ि.स
सामग्री
पकरमाण
कै जफयत
१
ओड्नी
१
२
स्िेटर
१
३
सारी िा कुथाग सरुु िाल
१
४
म्याक्सी
१
५
पेवटकोट
२
६
मवहला तथा वकशोरीहरुको लावग वभवत्र कपडाहरु २
(ऄन्डरिेयर)
साबनु , दाुँतमोल्ने मंजन, बरश,
ु्
७
१
८
टचग लाइट
१
ख) प्रजनन ईमेर समहू का मवहलाहरुको लावग
ि.स साम्ी
पररमाण
कै वैयत
१
ऄन्डरिेयर
२
१ वमटर÷३ िटा
२
मवहनािारी हदाुँ प्रयोग गररने कपडा (डाकग
कपडास्यानेटरी प्याड)
३
ब्रस
१
४
मन्जन
१
५
नहु ाईनेहातधनु े साबनु
२
६
कपडा धनु े साबनु
३
७
कांवगयो
१
८
टचग लाआट (सोलार चाजेिल)
१
९
नैनी (नेलकटर)
१
२ बालबावलकाहरुको लावग कपडा
५–१० बषग (बालक)
बालबावलकाको लावग
टीसटग/हाै पाआन्ट
कपडा

१ सेट

:yfgLo ;+:s[lt ;'xfpg]÷ef}uf]lns cj:yf tyf df};d cg's'n sk8fsf] tyf Dignity kitssf] 5gf}6 u/L
;du|L lat/0fdf nfUg] ;Dk"0f{ vr{ ;fdu|L pknAw u/fpg] ;+:yfn]] g} j]xf]g'[kg]{ .
1
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ऄन्डरिेयर
चप्पल
१४–१८ बषग (बालक)
वटसटग/िाईजर
ऄन्डरिेयर
चप्पल
५–१० िषग (बावलका)
टीसटग/ पाआन्ट
ऄन्डरिेयर
चप्पल
११–१८ िषग (बावलका)
कुताग सलिार
ऄन्डरिेयर
चप्पल

२ िटा
१ सेट
१ सेट
२ िटा
१ सेट
१ सेट
२ िटा
१ सेट
१ सेट
२ िटा
१ सेट
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अनस
ु च
ू ी३
जमजडयाहरको जििरण
टेजलजभजन
टेजलजभजन
ैे िा टेवलवभजन
गण्डकी टेवलवभजन
गोल्डेन टेवलवभजन
पोखरा टेवलवभजन
रेजडयोहरको जििरण
ि. सं एफ एम रेजडयोहर
१.
माछापच्ु रे एै.एम.
२.
वहमचल
ु ी एैएम
३.
पोखरा एैएम
४.
रे वडयो ऄन्नपणू ग
५
रे वडयो गण्डकी
६
रे वडयो सराङकोट
७
रे वडयो बाराही
८
रे वडयो तरंग
९
सनु ौलो एैएम
१०
ऄन्नपणू ग म्यवु जक एैएम
११
वबग एैएम
१२
रे वडयो लेखनाथ
१३
रे वडयो सैलता
१४
रे वडयो छुनमु नु ु
१५
रे वडयो गोखागली
१६
रे वडयो जननी
१७
मेगा एैएम
१८
रे वडयो सारंगी
१९
रे वडयो हेम्जा
२०
रे वडयो समृि नेपाल
२१
रे वडयो लेकवसटी
२२
नेशनल एैएम

सम्पकण व्यजि
होमराज ऄवधकारी
ऄवपल वत्रपाठी
ऄवनषा श्रेष्ठ
माधि रे ग्मी

मेगाहजण
९१
९२.२
९५.८
९३.४
९०.२
१०४.६
९९.२
१०७.६
१०२.२
९९.६
१०१.२
१०६.६
१०३.४
८७.९
१०६
९०.६
९५.४
९३.८
८८.५
९७.४
९६.२
८८.२

फोन नं
९८५६०५६७९६
९८५६०२९४२०
९८५६०३८०९४
९८५६०१४९५१

सम्पकण नं.
०६१५३२८८३
०६१५३३३८३
०६१५३२५८३
०६१५३२८७७
०६१५२७१०४
०६१५२१६२९
०६१४६३२२२
०६१५३६५२२
०६१५२२२२२
०६१५३२८७७
०६१५३५०६५
०६१४११६३३
०६१४६५९६६
०६१५२४८११
०६१५२७४१५
०६१५३३०१६
९८४६३१११२१
०६१५४१८८२
०६१४००४८८
०६१
०६१५६१६७२
०६१५६०५१३
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स्टेसन म्यानेजर
कञ्चन थापा
वदवलप राइ
सञ्जय मल्ल
दीपेन्द्र श्रेष्ठ
एल पी बञ्जरा
कृ ष्ण थापा
रमेश पौडेल
वहमवनवध लौडारी
गगं ाधर पराजल
ु ी
माधि पनेरु
दगु ाग ऄवधकारी
रविराज बसौला
विमला भण्डारी

२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

रे वडयो साथगक
रे वडयो वसटी पोखरा
न्यजु एैएम
लाआभ एैएम
एपोस्टल एैएम
वस्पड एैएम
रे वडयो एस
रे वडयो वडवजटल
रे वडयो कास्की
थ्री एञ्जल्स
रे वडयो कावन्तपरु
इमेज एैएम
इन्टरनेन्मेन्ट एैएम
यथु एैएम
रे वडयो नेपाल

८९.१
१०५.६
९१.४
१०५.०
१०२.६
८९.५
८९.८
९३.०
९६.५
९४.६
१०१.८
९७.९
९१.८
९६.८
१००

०६१५३८२३५
०६१५३३६३६
९८०२८०९१८०
०६१
०६१
०६१
०६१
०६१
०६१
०६१४३१८२३
०१५५४१९०२
९८४६०२७७७७
९८०२८०९१८०
०६१
०६१५२०४००

परपजरका जििरण
ि.सं. दैवनक पवत्रका

सम्पादक/प्रकाशक

मोिाआल नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

कृ ष्ण बाुँस्तोला
रामकृ ष्ण ज्ञिाली
वत्रभिु न पौडेल
रवबन्द्र बाुँस्तोला
रतन गरुु ङ
गगं ाधर पराजल
ु ी
धन बस्नेत
ऄनपु प्रकाश पौडेल
हम तमु
सन्तोष ऄवधकारी

०६१५३१२००
०६१५३८९७७
०६१५३२१२२
०६१५४०८७०
०६१५३२५०८
०६१५३९४५५
०६१५२१६२६
०६१५३२३३३
०६१५३८६५१
०६१५३६५१०

अदशग समाज
समाधान
पोखरा हटलाआन
वहमदतु
पोखरा पत्र
गोल्डेन न्यजु
अविष्कार
पोखरा अिाज
कास्की अिाज
हाम्रो कलम
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अनुसूची ४

गण्डकी प्रदेश अन्त्तगणतका स्थानीय तहहरूकापदाजधकारी तथा कमणचारीहरूको जििरण
क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

१

गोरखा नगरपावलका

ठे गाना

प्रमुख/अध्यऺको
नाम

इमेऱ

9846075067

binastha112
@gmail.com
baselpamph
a123@gmail
.com

9851074924

dbkandel@gmail.com

पम्फाबसेल

9846747171

गोरखा

वबष्णप्रु साद भि

9856040873

bpbhatta33@gmail.com

सन्माया गुरुङ

9860647837

गोरखा

राजगु रुु ङ

9851040066

rjgurung29@gmail.com

िरतादेिकोटा

9846377901

9856043433

phanindra.dhital@gmail.com

चन्रमायागुरुङ

9856040707

9846543034

dahalpurna@gmail.com

कल्पनानेपाली

9846075455

9856040100

hombahadurranamagar92@
gmail.com

लवलताअवधकारी

9846070449

9851015492

dnbgurung@gmail.com

कु मारीगुरुङ

9741461586

9851019353

santoshlaprak@gmail.com

फु लमायागुरुङ

9846722405

वबनुिाग्ले

9846088345

५

गोरखा

६

अरूघाट
गाईुँपावलका

गोरखा

पणू गबहादरु दाहा
ल

७

गण्डकी गाईुँपावलका

गोरखा

८

चमु नव्रु ी गाईुँपावलका

गोरखा

९

गोरखा

१०

धाचे गाईुँपावलका
भीमसेनथापा
गाईुँपावलका

होमबहादरु
राना मगर
धनबहादरु
गुरुङ
सन्तबहादरु
गुरुङ

गोरखा

आश्वरपाण्डे

११

शवहदलखन
गाईुँपावलका

गोरखा

रमेशिािु थापा
मगर

१३
१४

वबनाकु मारी श्रेष्ठ

मोबाइऱनॊ.

गोरखा

ैवणन्द्रप्रसाद
वधताल

बेसीशहर
नगरपावलका
मध्यनेपाल
नगरपावलका
राआगनास नगरपावलका

नाम

इ.दीपक
बाबक
ु ं डेल

ऄवजरकोट
गाईुँपावलका

१२

इमेऱ

राजनराज पन्त

४

३

मोबाइऱनॊ.

गोरखा

पालङु टार
नगरपावलका
बारपाकसवु लकोट
गाईुँपावलका
वसरानचोक
गाईुँपावलका

२

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको

लमजङु
लमजङु
लमजङु

गुमानवसंह
ऄयागल
रमेशकुमार
पाण्डे
वसंहबहादरु

9856040338

gn.rajanraj2073@gmail.com

9851099699
9856040375

cp.shahidlakhanrm@gmail.c
om

ईवन्दरावतिारी

9846433515

9856046510

gumanisingh98@gmail.com

लक्ष्मीदेिी अवधकारी

9856046511

9856045515
9856045041

rameshpanday1001@gmail.c
om
singhathapa41@gmail.com

राजकु मार श्रेष्ठ
धनकु मारी गुरुङ

9846192555
9846167106
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chandraguru
ng.98@gma
il.com
stha.kamala
09@gmail.c
om
lalitaadhikari
05@gmail.c
om

vcp.shahidla
khanrm@g
mail.com
laxadhikari2
032@gmail.
com

क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

ठे गाना

प्रमुख/अध्यऺको
नाम

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको

मोबाइऱनॊ.

इमेऱ

नाम

मोबाइऱनॊ.

ज्ञानुशाह

9856047632

कु मारीमुवन गुरुङ

9846301025

कमलप्रसाद वधताल

9856046367
9856046361 /
9846077760

इमेऱ

थापा

१७

सन्ु दरबजार
नगरपावलका
क्व्होलासोथार
गाईुँपावलका
दधू पोखरी
गाईुँपावलका

१८

दोदी गाईुँपावलका

लमजङु

१९

मस्यागङदी
गाईुँपावलका

लमजङु

ऄजगनु गुरुङ

9856046525

gurungarjun214@gmail.com

होमबहादुर वब क

9856046526

२०

भानु नगरपावलका

तनहुँ

9846043120

bhanumunicipality@gmail.co
m

आशा थापा मगर

9846770335

२१

वभमाद नगरपावलका

तनहुँ

ईदयराज गौली
मेखबहादरु
थापा

9856004001

mayor@bhimadmun.gov.np

शारदाखनाल

9856004002

तनहुँ

िैकुण्ठनाथन्यौ
पाने

१५
१६

२२

व्यास नगरपावलका

२४

शक्ु लागण्डकी
नगरपावलका
अुँबुखैरेनी
गाईुँपावलका

२३

लमजङु

जनकराज वमश्र

9856047631

लमजङु

प्रेमबहादरु घले

9856046819

लमजङु

छुपीमाया गुरुङ
ओमिहादरु
गुरुङ

9856046457
9856046362

omgurung692@gmail.com

ददलिहादुर घले

तनहुँ

वकसानगुरुङ
वगरबहादरु
थापा

२५

ऋवषङ्ग
गाईुँपावलका

तनहुँ

राजेन्द्रकृ ष्ण
श्रेष्ठ

२६

वघररङ गाईुँपावलका

तनहुँ

२७

देिघाट गाईुँपावलका

तनहुँ

२८

म्याग्दे गाईुँपावलका

तनहुँ

२९

बवन्दपरु गाईुँपावलका

तनहुँ

तनहुँ

रनबहादरु राना
दगु गबहादरु
थापा
मायादेिी राना
अले

पणू गवसंह थापा

ghaleprembahadur123@gma
il.com

9856061162

mayor@vyasmun.gov.np

मीराजोशी

9856061163

9856087111

mayor@shuklagandakimun.g
ov.np

सवबता रसाईली

9856081222

9846322957

gbthapa@gmail.com

पुष्पादेिी श्रेष्ठ

9841594644

वगनुमाया थापा

9816120044

9856038057

bhimad017@gmail.com
mayor@rishingmun.gov.np
ranaranbdrsunari@gmail.co
m

सरस्िती वसग्देल

9860333393

9856060688

db.tanahun20@gmail.com

विमला थापा

9826124543

बालकृ ष्ण वघवमरे

9856060536

9846033491

9856062244

9856042242

bandipurmunicipality@gmail.
com,
purnasinghthapabandipur@g
mail.com
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करुणा गुरुङ

9856042624

dilghale241
@gmail.com
hombdr8@g
mail.com
bhanumunic
ipality@gma
il.com

joshimira20
16@gmail.c
om
deputymayo
r@shuklaga
ndakimun.g
ov.np

deputymayo
r@rishingm
un.gov.np

karunagurun
gbandipur@
gmail.com

क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

३०

गल्याङ नगरपावलका
चापाकोट
नगरपावलका

३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०

पतु लीबजार
नगरपावलका
भीरकोट
नगरपावलका
िावलङ नगरपावलका
ऄजगनु चौपारी
गाईुँपावलका
अुँवधखोला
गाईुँपावलका
कालीगण्डकी
गाईुँपावलका
ैे दीखोला
गाईुँपावलका
वबरुिा गाईुँपावलका
हररनास गाईुँपावलका

ठे गाना

स्याङ्जा
स्याङ्जा
स्याङ्जा

नाम

मोबाइऱनॊ.

भपु राजऄवधका
री
वशबकुमार
वगरर

9856028521
9856054490

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको
इमेऱ

mayor.chapakotmun@gmail.
com

नाम

मोबाइऱनॊ.

देबीसरा थापा

9846073709

वबमला श्रेष्ठ

9856055606

chayaram.khanal@gmail.co
m

महेश पुरी
वसमाके .सी.
कमावचायव

9856027944

9856031755

dilipkhand@gmail.com

कल्पना वतिारी

9856030245

9856052522

dnaryal50@yahoo.com

9846177703

9856031450

paudyalsudhir@gmail.com

वचनमाया गुरुङ
शर्ममलादेिीपौडेल
क्षेत्री

9856053399

chhetrisima4@gmail.com

स्याङ्जा

वसमाक्षेत्री
छायारामखना
ल

9856028237

स्याङ्जा

वदवलपप्रताप
खाुँड

9856053400

स्याङ्जा

वदघगनारायण
ऄयागल
सधु ीरकुमारपौ
डेल

स्याङ्जा

वखमबहादरु
थापा

9856000071

thapakhim75@gmail.com

सावित्रा कोइराला

9856000072

स्याङ्जा

घनश्यामसबु ेदी

9856066601

subedighanshyam25@gmail.
com

देबी थापा

9856066602
9856067565

स्याङ्जा

स्याङ्जा

चनु प्रसाद शमाग

9856067555

chunprd12@gmail.com

स्याङ्जा

वखमनारायण
मानन्धर

9856036468

khimmdr01@gmail.com

झनमाया पराजुली

9846773347

कास्की

मानबहादरु जी
सी

9856030612

mayor@pokharamun.gov.np

मांजुदवे ि गुरुङ

9856003034

कास्की

यिु राजकुँु िर

9856026137

yobaraj.kunwar12@gmail.co
m

सगुन गुरुङ

9846027719

9856017311

ghachowk@gmail.com

कृ ष्ण कु मारी पौडेल
दिाडी

9856017312

9856020663

bedgrb@gmail.com

वबष्णु आचायव पौडेल

9856072602

४२
४३

माछापच्ु रे
गाईुँपावलका

कास्की

४४

मादी गाईुँपावलका

कास्की

कणगबहादरु
गरुु ङ
बेदबहादरु
गरुु ङ
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इमेऱ

maheshpuri
448@gmail.
com
simadi@gm
ail.com
kalpana_wal
ing@yahoo.
com
chinmayagu
rung74@gm
ail.com

9856050335

देबीकु मारी थापा
मगर

पोखरा महा
नगरपावलका
ऄन्नपणू ग
गाईुँपावलका

४१

प्रमुख/अध्यऺको

sabitrakoiral
a72@gmail.
com

devikumarit
hapa12@g
mail.com
parajulijhan
maya@gmai
l.com
deputymayo
r@pokhara
mun.gov.np

dawadikrish
na31@gmail
.com

क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

४५

रूपा गाईुँपावलका

कास्की

४६

मनाङ

४८

चामे गाईुँपावलका
नापागभवू म
गाईुँपावलका
नासा े ुँ
गाईुँपावलका

४९

मनाङवङस्याङ
गाईुँपावलका

मनाङ

५०

घरपझोङ
गाईुँपावलका

मस्ु ताङ

४७

५१

५२
५३
५४

थासाङ गाईुँपावलका
लोघेकरदामोदरकुण्ड
गाईुँपावलका
लोमन्थाङ
गाईुँपावलका
िारागुङमवु िक्षेत्र
गाईुँपावलका

ठे गाना

प्रमुख/अध्यऺको

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको

नाम

मोबाइऱनॊ.

इमेऱ

नाम

मोबाइऱनॊ.

9856084009

ruparumun@gmail.com

लालसुबा गुरुङ

9856084008

9856049277

lokendra.cyg@gmail.com

मुवनरजांग गुरुङ

9856049276

-

मनाङ

निराजओझा
लोके न्द्रबहादरु
घले
वमगं मरवछररंग
लामा

9843413083

-

कु न्जोतेंग्ग्जग लामा

9869123743

ktnarpa@g
mail.com

मनाङ

चन्द्रघले

9849408781

ghale_chandra1@yahoo.co
m

कमलमाया गुरुङ

9746042863

कान्छाघले

9841052159

kanchhaneyshang@gmail.co
m

मेङ्खुगुरुङ(लामा)

9846320331

अशबहादरु
थकाली
बुविप्रसाद
शेरचन

9847638067

ashthakali1956@gmail.com

शर्ममलागुरुङ

9857650191

बालकु मारी शेरचन

9847680674

ढोकागुरुङ

9846602637

पेमाडोल्मा वबस्ट

9746716675

ददकीगुरुङ

9857636456

मस्ु ताङ

मस्ु ताङ
मस्ु ताङ
मस्ु ताङ

लोप्सागं छोम्पे
ल वबस्ट
सबु णगकुमार
वबस्ट
ैे न्चोकछप्तेन
गुरुङ

9847799972

9851088720

rajulbista@hotmail.com

9841156636

इमेऱ

menghkhug
urung@gma
il.com
sarmila.grg2
031@gmail.
com

9857636123

yaedonald@gmail.com

9857640046

सन्जुिरुिाल

9857627256

म्याग्दी

हरीकुमार श्रेष्ठ
क्या.डम
बहादरु गबगजु ा

harikumarshrestha22@gmail
.com

9856023055

k.dammarpun@gmail.com

के शमाया मगर

9846638713

म्याग्दी

थमसरापनु

9857622920

thamu_2004@yahoo.com

रे शमछन््याल

9857627821

म्याग्दी

satroka17@gmail.com

वसजवनाके .सी

9805167713

9857627733

shreemagar89@gmail.com

खरमाया वबटालु

985763330

kharmaya35
@gmail.com

६०
६१

रघगु ंगा गाईुँपावलका
कुश्मा नगरपावलका

म्याग्दी
पिगत

सतप्रसाद रोका
श्रीप्रसाद रोका
मगर
भिबहादरु
भण्डारी
रामचन्द्र जोशी

9808884129

५९

मगं ला गाईुँपावलका
मावलका
गाईुँपावलका

keshmaya7
@gmail.com
chhantyal_r
esham1@g
mail.com
sirjanak277
@gmail.com

9851040280
9857630017

bhabbahadur.bhandari@gma
il.com
mayor@kushmamun.gov.np

कमला वतवलजा
वसताकु मारी काफ्ले

9847759670
9857630257

kamala.tilija
@gmail.com
deputymayo

५५
५६

बेनी नगरपावलका
ऄन्नपणू ग
गाईुँपावलका

५७

धिलावगरी
गाईुँपावलका

५८

म्याग्दी

म्याग्दी
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baruwalsanj
u@gmail.co
m

क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

ठे गाना

प्रमुख/अध्यऺको
नाम

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको

मोबाइऱनॊ.

इमेऱ

नाम

मोबाइऱनॊ.

लामीछाने

६२
६३
६४
६५
६६

ैलेिास
नगरपावलका
जलजला
गाईुँपावलका
पैयंू गाईुँपावलका
महावशला
गाईुँपावलका
मोदी गाईुँपावलका

पिगत
पिगत

पदमपाणी शमाग
यामबहादरु
मल्ल

पिगत
पिगत

खगेन्द्रप्रसाद
वतिारी
राजप्रु साद
पौडेल
प्रेमशमाग पौडेल

पिगत

कमलप्रसादभु
साल

पिगत

9857630816

s_padampani@yahoo.com

मन्जु अवधकािर

9847626270

9857604486

imramkrishna07@gmail.com

वसमा गबुवजा पुन

9857633998

9841450460

paiyun.khagendratiwari@gm
ail.com

9857630065
9857678555

paudelrajuprasad@gmail.co
m

जसमवत गुरुङ

9857651100

वहराकु मारी राना
सेती महत

9819190800
9857679666

9857636666

kamalbhusalparbat@gmail.c
om

डम्बरकु मारी गुरुङ

9847724682

9857620649

gotamerishiram@gmail.com

सुरेन्रखड्का

9857620166

रे नुका काउचा

9851140879

६७

विहादी गाईुँपावलका

६८

बागलङु
नगरपावलका

बागलङु

जनकराज
पौडेल

६९

गल्कोट नगरपावलका

बागलङु

भरतशमाग गैरे

9841254067

७०

जैवमनी नगरपावलका

बागलङु

इन्द्रराज पौडेल

9857629536

indrarajpaudel36@gmail.com

वलला राना

9857622243

७१

ढोरपाटन
नगरपावलका

बागलङु

9856026330

devkumarnepali9@gmail.co
m

करमतीपुन मगर

9846838190

बागलङु

देिकुमार
नेपाली
कृ ष्णप्रसाद
शमाग

9857622551

cp.barengmun@gmail.com

वडलकु मारी पुन

9847683060

बागलङु

ऄम्मरब. थापा

9857622575

amarthapa575@gmail.com

अजुवनब. खत्री

9847637174

बागलङु

जोकलाल बुढा
मगर

9857621219/
9821358121

magar_3taman@yahoo.com

मानसरीशेरचन

9867605391/
9806132958

9857666103

prakashgharti@gmailcom

ददलकु मारी पुन

9857661127

शोभाकु मारी काकी

9857070723

७२
७३

िरे ङ गाईुँपावलका
काठे खोला
गाईुँपावलका

७४

तमानखोला
गाईुँपावलका

७५
७६

ताराखोला
गाईुँपावलका
वनसीखोला
गाईुँपावलका

बागलङु
बागलङु

प्रकाशघवतग
मगर
तारानाथ
पौडेल

9857633034
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इमेऱ
r@kushma
mun.gov.np
adhikariman
ju@yahoo.c
om

paiyun.jasm
ati@gmail.c
om

dambarkgur
ung@gmail.
com
surendrakha
dka1213@g
mail.com
kaucharenu
ka@gmail.c
om
lilarana243
@gmail.com
karmatimag
ar123@gma
il.com

ito.tamankh
olamun@g
mail.com
ito.tarakhola
mun@gmail.
com

क्र.सॊ

स्थानीय तहको

.

नाम

७७

िवडगाड
गाईुँपावलका

७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५

ठे गाना

बागलङु

कािासोती
नगरपावलका

निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग

गैंडाकोट
नगरपावलका
देिचल
ु ी
नगरपावलका

निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग
निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग

मध्यविन्दु
नगरपावलका
बौदीकाली
गाईुँपावलका
बुवलङटार
गाईुँपावलका
विनयी-वत्रिेणी
गाईुँपावलका
हप्सेकोट
गाईुँपावलका

निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग
निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग
निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग
निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग
निलपरासी,
सस्ु ता पिू ग

प्रमुख/अध्यऺको

उऩप्रमुख/उऩाध्यऺको

नाम

मोबाइऱनॊ.

इमेऱ

मेहरवसंह
पाइजा

9846883465/98
57666099

meharsinghpaija1@gmail.co
m

नाम

मोबाइऱनॊ.

अम्मरब. श्रीस

9847200398/98
57666100

चन्द्रकुमारी पनु

9857046212

punchandra72@gmail.com

प्रेमशांकर मदववनया
थारु

9857046213

छत्रराज पौडेल

9857040564

hellomayorgaindakot@gmail.
com

विष्णुकुमारी कां डेल

9855011601

पणू गकुमार श्रेष्ठ

9857041877

purnakumarshrestha1@gmai
l.com

पाबवता वतिारी

9857040742

9865373767

ranacb90@gmail.com

ओमकु मारी महतो

9847425348

9857041082

मायादेबी श्रेष्ठ

9857041054

9855065059

मैना कामी

9821206523

वमना कु मारी राना
स्ितन्त्र कोवपला
मल्ल

9847083541

चन्द्रबहादरु
राना
दगु ागबहादरु
राना
शवशवकरण
बस्ताकोटी
डम्बरबहादरु
वजसी

9847006802

successgc16@gmail.com

लक्ष्मी पाण्डे

9857087300

pandey_laxmii@yahoo.com
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9857087301

इमेऱ

premshanka
rmardaniya9
9@gmail.co
m
bishnukand
el1650@gm
ail.com
parbatitiwari
@gmail.com
omkumarim
1@gmail.co
m

अनस
ु ूची ५
गण्डकी प्रदेशका जजल्ला समन्त्िय सजमजतका प्रमुि तथा उपप्रमुिहरको जििरण
क्र.सं
.
१

२
३

जिल्ला

गोरखा

ऱमजुङ्ग
तनहुॉ

प्रमख
ु /अध्यक्षको

नाम

मोबाइलनं.

अशोक गुरुङ

ऱोकराज ऩाण्डे

नाम

मोबाइलनं.

इमेल

9846431162

जानुका अधधकारी

9846098471

adhikarijanuka943@gm
ail.com

985604582
7

धनमाया तामाङ्ग

9826190175

9856027460

ऩववत्रादे वी ऩौडेऱ

9846025170

sitasundas@gmail.co
m

ददधऱऩकुमार वाग्ऱे

9856028023

bainbahadurchhetri@
gmail.com

साववत्री भण्डारी

9856077137

कृष्णबहादुर ऱामा

9846352728

9857650507

राजेतर शेरचन

9857650048

9847651057

ऱोकबहादुर मल्ऱ

9857640819

शान्ततरमण
वाग्ऱे
धसता कुमारी

४

स्याङ्गजा

इमेल

उपप्रमख
ु /उपाध्यक्षको

सुतदास

9856053770

बैन बहादुर
५

कास्की

ऺेत्री अधधकारी

६

मनाङ्ग

यऻप्रसाद घऱे

9856038783
985602868
4

dilipbgale24@gmail.com

धछररॊ ग ल्हामो
७
८

मुस्ताङ्ग
म्याग्दी

गुरुङ
दे वेतर बहादुर
कटु वाऱ

मनोहर वव.क
९
१०

ऩववत

ऩौडेऱ

9857630015

यामकुमारी राना

9846083786

बाग्ऱुङ्ग

राजेतर ढुॊ गाना

9851147618

ववष्णु भ ुसाऱ

9857637637

985704047
2

शारदा ववश्वकमाव

9821130642

चेसराम आऱे
११

नवऱऩुर

मगर

50

bishnubaglung@gmail.c
om

