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क्र.स. भखु्म भखु्म कामषक्रभहर इकाइष वाहषषक 
रक्ष्म 
(सॊख्माभा) 

वाहषषक 
उऩरब्धध 
(सॊख्माभा) 

कामषक्रभफाट हालसर बएका उऩरब्धधहर मस आ.व.भा सम्ऩन्न 
हनु नसकेका 
कामषक्रभहर 

सभस्मा 
तथा 
चनुौतीहर 

कैहप
मत 

१ केन्त्रीम फार कल्माण सलभलतको 
कामषरम बवन लनभाषण 

बवन १ १ फहवुषीम ठेक्का लनभाषण कामष अन्त्तगषत 
सलभलतको कामषरम बवन लनभाषणको मस 
आ.व.भा तेस्रो तरासम्भ ढरान गयी चौथो 
तराको हवभ याब्खएको 
 

हवहवध कायणरे 
बवन लनभाषण कामष 
सम्ऩन्न हनु नसकेको 

कभषचायी 
अबाव 

 
 
 
 
 
 
 

 
२ फारफालरका फेच हवखन तथा  

ओसाय ऩसाय योकथाभ य 
लनमन्त्रणका रालग प्रचाय प्रसाय 
एवभ ्अन्त्तयहक्रमा  

ब्जल्रा २४ २३ बायतसॉग लसभाना जोलडएका २२ब्जल्रा 
(फाया फाहेक) य लसन्त्धऩुाल्चोक गयी २३ 
ब्जल्राको ब्जल्रास्तय य सीभानाकाका 
स्थानीमस्तयभा अन्त्तयहक्रमा सञ्चारन, 
कानूनी धमवस्थाको प्रचाय प्रसाय तथा 
प्रसायणगयी सहमोगी लनकाम एवभ ्
सॊघसॊस्थाहरु फीच प्रबावकायी सभन्त्वम, 

सहमोग य सहकामषभा अलबवहृि गरयएको 
। अन्त्तयहक्रमा कामषक्रभभा सयोकायवारा 
लनकाम तथा सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलधहरु य 



अन्त्म नागरयक प्रलतलनलधहर गयी ७२८ 
(भहहरा ३८० य ऩरुुष ३४८) जनाको 
प्रत्मऺ सहबालगता यहेको । 

 

३ कणाषरी अञ्चर रगामत 
ऩीछलडएको ऺेरका फारफालरका 
सॊयऺणका लनब्म्त ऩारयवारयक 
सचेतना कामषक्रभ 

ब्जल्रा ९ ९  

ऩीछलडएको ऺेरका हमु्रा, जमु्रा, डोल्ऩा, 
भगु,ु कालरकोट, फझाङ, फाजयुा, अछाभ य 
जाजयकोट गयी ९ ब्जल्राका फारफालरका 
सॊयऺण तथा फारअलधकाय सम्फवधषनका 
लनब्म्त १०६ स्थानीम लनकामका घय 
ऩहवायका २,८७३ जना सदस्महरु (भहहरा 
१,४६६ य ऩरुुष १,४०७)राई 
अन्त्तयहक्रमा कामषक्रभफाट फारअलधकाय 
फाये ऩारयवारयक सचेतना अलबवहृि गरयएको 
। 

४ फार हववाह योकथाभ तथा  
न्त्मूनीकयण अलबमान 

ब्जल्रा ४० ३८  

देहामका ३८ ब्जल्रा (रुऩन्त्देही य 
कहऩरवस्त ुफाहेक)को ब्जल्रास्तय य 
स्थानीमस्तयभा फार हववाह योकथाभ तथा 
न्त्मूनीकयण अलबमान सञ्चारन गयी 
सयोकायवारा लनकाम, सॊघसॊस्था य १७६ 
स्थानीम लनकामका १०,०५७ (भहहरा 
५,३२१ य ऩरुुष ४,७३६) जना प्रभखु 
तथा प्रलतलनलधहरुको सहबागीताभा सचेतना 
अलबवहृि गरयएको : (१) लसयहा, (२) झाऩा 
(३) अछाभ, (४) योल्ऩा, (५) फाजयुा (६) 
फझाङ, (७) प्मूठान, (८) भोयङ (९) 



सल्मान, (१०) रुकुभ, (११) सखेुत, (१२) 
दैरेख, (१३) धनषुा, (१४) डोटी, (१५) 
डडेल्धयुा, (१६) हमु्रा, (१७) सनुसयी, 
(१८) जाजयकोट, ((१९) डोल्ऩा, (२०) 
दाच ुषरा, (२१) उदमऩयु, (२२) भकवानऩयु,  

(२३) फैतडी, (२४) फाॊके, (२५) 
कन्त्चनऩयु , (२६) दाङ, (२७) फर्दषमा,   
(२८) भगु,ु (२९) सप्तयी, (३०) फाया, 
(३१) यौतहट, (३२) ऩसाष, (३३) 
नवरऩयासी, (३४) जमु्रा, (३५) सराषही, 
(३६), ओखरढुॊगा (३७) भहोत्तयी य  

(३८) कारीकोट । 
५ फार मौन दधुमषवहाय तथा 

फरात्कायका घटना योकथाभ 
तथा न्त्मनीकयण सचेतना 
कामषक्रभ 

ब्जल्रा २४ २२  

हवलबन्न २२ ब्जल्रा (फाया य सराषही 
फाहेक)को ३५ स्थानभा फार मौन 
दधुमषवहाय तथा फरात्काय योकथाभ तथा 
न्त्मूनीकयकणको रालग सयोकायवाराहरु 
फीच ब्जल्रास्तय सहहत स्थानीमस्तयभा 
अन्त्तयहक्रमा, छरपर फैठक तथा कानूनी 
धमवस्था य सहमोगी लनकाम एवभ ्
सॊघसॊस्थाहरु फीच प्रबावकायी सभन्त्वम, 

सहमोग य सहकामषका रालग प्रचाय प्रचाय 
य सन्त्देश प्रसायण गरयएको । अन्त्तयहक्रमा 
कामषक्रभभा सयोकायवारा लनकाम तथा 
सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलधहरु य नागरयक 
प्रलतलनलध गयी १,३८८ (भहहरा ६८३ य 
ऩरुुष ७०५) जनाको प्रत्मऺ सहबालगता 



यहेको । 
६ फारअलधकाय सम्वधषनका लनब्म्त 

ब्जल्रास्तयीम लनफन्त्ध प्रलतमोलगता 
ब्जल्रा ७५ ७१  

७१ वटा ब्जल्राका भाध्मलभक तहका 
हवद्यारमभा अध्मनयत फारफालरकाराई 
फारअलधकाय फाये ऻान य जानकायी 
गयाउन सम्वधषन फारअलधकायको् 
कामाषन्त्वमन सॊहवधानको बन्ने हवषमभा 
लनफन्त्ध प्रलतमोलगता सञ्चारन गयी ऩहहरो, 
दोस्रो य तेस्रो हनुेराई अन्त्तयाषहिम 
फारअलधकाय र्दवसको र्दन य अन्त्म 
कामषक्रभको अवसयभा सभेत प्रदान गयी  
२३३ जना फारफालरकाराई ऩयुस्काय 
तथा प्रभाणऩर प्रदान गरयएको । 

७ फारफालरका सम्फन्त्धी 
ब्जल्रास्तयीम य याहिम ब्स्थलत 
प्रलतवेदन प्रकाशन 

केन्त्र 
य 
ब्जल्रा 

७६ ५८  

फार कल्माण सलभलतहरफाट ब्जल्रा य 
केन्त्रभा फारफालरका सम्फन्त्धी सूचना य  
तथ्माङ्क सॊकरन तथा अद्यावलधक गयी ५७ 
ब्जल्रा य केन्त्रभा फारफालरकाको ब्स्थलत 
प्रलतवेदन, २०७३ प्रकाशन गरयएको । 
याहिम प्रलतवेदनको नाभ : "नेऩारभा 
फारफालरकाको ब्स्थलत, २०७३" यहेको । 

८ ब्जल्राका प्रभखु स्थानीम बाषाभा 
सम्फब्न्त्धत येलडमो (एप.एभ.)फाट  
फारअलधकाय सचेतना सन्त्देश 
प्रचायप्रसाय तथा प्रसायण   

ब्जल्रा ७५ ६७ आवश्मतानसुाय६७ ब्जल्राको स्थानीम 
बाषाभा सभेत फारअलधकाय सम्फन्त्धी 
सचेतना भूरक सन्त्देश ११४ वटा 
एप.एभ. येलडमोहरफाट प्रचाय प्रसाय तथा 
प्रसायण गरयएको । 

   

९ केन्त्र य ब्जल्राहररे याहिम फार 
र्दवस य अन्त्तयाषहिम फारअलधकाय 

ऩटक १५२ १४९ केन्त्रीम फार कल्माण सलभलतरे याहिम 
रऩभा दफैु र्दवस य ७५ वटै ब्जल्रा फार 

   



र्दवस भनाउने कल्माण सलभलतरे सयोकायवाराहरुको 
सभन्त्वम, सहमोग य सहकामषभा याहिम फार 
र्दवस बदौ २९ य७२ वटा ब्जफाकसरे 
अन्त्तयाषहिम फारअलधकाय र्दवस  नोबेम्फय 
२० हवहवध कामषक्रभका साथ भनाई 
फारअलधकाय सम्वधषनभा सहमोग गरयएको 
।   

१० फार कल्माण सलभलतहरफाट 
फारगहृहरु य फारअलधकाय 
हनन्त्का घटनाहरुको अनगुभन 
तथा लनयीऺण 

ब्जल्रा ४४ ३९ आवश्मकतानसुायकेन्त्रीम फार कल्माण 
सलभलतफाट उऩत्मका य अन्त्म ब्जल्राभा 
सञ्चालरत  ६८ वटा फार गहृहर य३९ 
वटा ब्जल्रा फार कल्माण सलभलतहरफाट 
४४ ब्जल्राभा सञ्चारनभा यहेका ५६६ 
वटा फारगहृरु भध्मे ३९४ गयी ४६२ 
वटा आवासीम फार गहृहरको अनगुभन 
गयी ऩषृ्ठऩोषण गरयएको । ४ ब्जल्राको 
८३ वटा फारगहृहरराईफार गहृ 
सञ्चारन अनभुलत प्रदान गरयएको, ९ वटा 
फारगहृ सञ्चारन फन्त्द गनष लसपारयस गयी 
सोभा यहेका ८६ (फालरका ४९ य फारक 
३७) जना फारफालरकाको ऩारयवारयक 
ऩनुलभषरन तथा ऩनुसस्थाषऩन गरयएको, 
मसैगयीहवलबन्न ब्जल्राभा घटेका ११७ 
वटा फारअलधकाय हनन्त्का घटनाहरुको 
अनगुभन तथा लनयीऺण गरयएको ।  

   

११ राभो सभम देब्ख फारफालरकाको 
हक हहत तथा फार कल्माण गने 
कामषभा मोगदान ऩमुाषउन ुहनुे 

जना १० २५ राभो सभम देब्ख फारफालरकाको हक हहत 
तथा फार कल्माण गने कामषभा मोगदान 
ऩमुाषउन ुहनुे केन्त्रीम फार कल्माण 

   



फार कल्माण सलभलतका ऩूवष 
अध्मऺ तथा सदस्महरुराई 
याहिम फार र्दवसका र्दन 
सम्भान तथा ऩयुस्कृत गने 

सलभलतका २ य २२ ब्जल्राका ब्जल्रा 
फार कल्माण सलभलतका २३ गयी २५ 
जना फार कल्माण सलभलतका ऩूवष अध्मऺ 
तथा सदस्महरुराई याहिम फार र्दवसका 
र्दन सम्भाननीम यािऩलतज्मूफाट सम्भान 
तथा ऩयुस्कृत गरयएको । 

१२ फारफालरकाको हक हहत, फार 
अलधकाय सॊयऺण तथा 
सम्वधषनका लनब्म्त धमवसाहमक 
ऩरकारयताका भाध्मभफाट हव.सॊ. 
२०७३ सारभा फारफालरका 
सम्फन्त्धी प्रचाय प्रसायभा 
भहत्वऩूणष मोगदान ऩमुाषउन ुहनुे 
ऩरकायहरुराई सम्भान तथा 
ऩयुस्कृत गने 

जना ८ १० फारफालरकाको हक हहत, फार अलधकाय 
सॊयऺण तथा सम्वधषनका लनब्म्त 
धमवसाहमक ऩरकारयता (टेलरलबजन, येलडमो, 
ऩरऩलरका य भोपसर ऩरकारयता 
आर्द)का भाध्मभफाट हव.सॊ. २०७३ भा 
फारफालरका सम्फन्त्धी प्रचाय प्रसायभा 
भहत्वऩूणष मोगदान ऩमुाषउन ुहनुे  ९ जना 
ऩरकायहरु य एउटा साभदुाहमक 
येलडमोराई सम्भान तथा ऩयुस्कृत गरयएको 
। 

   

१३ अनाथ, असहाम टुहयुो वा 
अऩाङ्गता बएका वा गम्बीय 
प्रकृलतको योगका कायण कर्ठन 
अवस्थाभा यहेका 
फारफालरकाराई तोहकएको 
भाऩदण्डको आधायभा सॊयऺण 
सहमोग 

जना २४० ५५६ अनाथ, असहाम टुहयुो वा अऩाङ्गता बएका 
वा गम्बीय प्रकृलतको योगका कायण कर्ठन 
अवस्थाभा यहेका फारफालरकाराई 
तोहकएको भाऩदण्डको आधायभा सॊयऺणका 
लनब्म्त ६१ जना फारफालरका (फारक 
३६ य फालरका २५)राई आलथषक 
रगामतको याहत सहमोग गरयएको 
।काठभाडौ, रलरतऩयु, काभ्र,े गोयखा, 
धार्दङ्ग, लसन्त्धऩुाल्चोक, नवुाकोट य 
ओखरढुङ्गा ब्जल्राभा बकूम्ऩफाट प्रबाहवत 
४९५ (फारक २२९ फालरका २६६) 

   



जना फारफालरकाराई आऩतकारीन 
सहमोग प्रदान गरयएको ।   

१४ ब्जल्रा फार कल्माण सलभलतका 
ऩदालधकायी, याजनीलतक दरका 
प्रलतलनलधहरु य ब्जल्राब्स्थत 
सयोकायवारा लनकामहरु फीचको  
सभन्त्वम तथा अन्त्तयहक्रमा 

ब्जल्रा १० ७ ब्जल्रा फार कल्माण सलभलत स्माङजा, 
ऩाल्ऩा,गलु्भी,अघाषखाची, कहऩरवस्त,ु 

रुऩन्त्देही य सनुसयीका ऩदालधकायीहरु, 

ब्जल्राब्स्थत सयोकायवारा लनकाम, 

याजनीलतक दरका प्रलतलनलधहरु य केन्त्रीम 
फार कल्माण सलभलत फीच फारफालरकाको 
सॊयऺण य फारअलधकाय सम्वधषनका लनब्म्त 
अन्त्तयहक्रमा कामषक्रभ सम्ऩन्न गरयएको ।   

   

१५ फारअलधकायको दृहिकोणफाट 
स्थानीमतहको मोजना तजुषभा 
हवलध फाये सात (७) वटा 
प्रदेशका ब्जल्राका स्थानीम 
लनकाम प्रभखु तथा सम्ऩकष  
धमब्िराई अलबभूखीकयण 

ब्जल्रा २७ २६ फारअलधकायको दृहिकोणफाट 
स्थानीमतहको मोजना तजुषभा हवलध फाये 
सात (७) वटा प्रदेशका २६ ब्जल्राका 
२६० स्थानीम लनकाम तथा ब्जल्राब्स्थत 
कामाषरमका ९८८ जना कभषचायी तथा 
ऩदालधकायीहरुराई अलबभूखीकयण गरयएको 
। 

   

१६ फार हेल्ऩराइन नॊ. १०९८ 
नेऩार सञ्चारन, धमवस्थाऩन तथा 
हवस्ताय 

केन्त्र 
य 
ब्जल्रा 

१४ १३ जोब्खभऩूणष अवस्थाभा यहेका 
फारफालरकाको आऩतकारीन उिाय, याहत, 

भनोहवभशष, ऩारयवारयक ऩनुलभषरन तथा 
साभाब्जक ऩनुस्थाषऩनका लनब्म्त फार 
हेल्ऩराइन नॊ. १०९८ नेऩार थऩ २ 
ब्जल्रा सनुसयी य दैरेखभा हवस्ताय गयी 
१३ ब्जल्राभा सेवा हवस्ताय गरयएको । 
फार हेल्ऩराइन सञ्चारन बई मस 
आ.व.भा जोब्खभऩूणष अवस्थाभा यहेका 
२४१० जना फारफालरकाको उिाय, 

   



याहत, भनोऩयाभशष, ऩारयवारयक ऩनुलभषरन य 
साभाब्जक ऩनुस्र्थाऩना गरयएको जसभा 
फारक ११२५ य फालरका १२८५ यहेको  
सेवा प्राप्त गने फारफालरकाको 
हववयण:याहत ४६३, भनोहवभशष ११८९, 

ऩनुलभषरन २८०, फार गहृ ७०, आवलधक 
सॊयऺण २९७, फार हववाह हनुफाट 
योहकएको २४ जोडी, उऩचाय २८२, 

कानूनी तथा ऩारयवारयक ऩयाभशष ९४३, 

शैब्ऺक सहमोग १०१२, फारश्रभफाट 
उिाय १२९, सडक फारफालरकाको उिाय 
३१, हवलबन्न प्रकायको हहॊसा, दधुमषवहाय य 
शोषणफाट उिाय, १६५ य फेच हवखन 
तथा ओसाय ऩसाय हनुफाट फचाइएका १५ 
जना फारफालरका यहेका छन ्। 

१७ फारफालरका खोजतरास सभन्त्वम 
केन्त्र लन्शलु्क टेलरपोन नॊ. 
१०४ को सेवा सञ्चारन, 

धमवस्थाऩन तथा हवस्ताय 

केन्त्र 
य 
ब्जल्रा 

३६ ४३ हयाएका फारफालरकाको खोजतरास, 

बेहटएका तथा फेवायीस पेरा ऩयेका 
फारफालरकाको ऩारयवारयक ऩनुलभषरन तथा 
साभाब्जक ऩनुस्थाषऩन जस्ता फारफालरका 
सम्फन्त्धी सूचना य सेवाको हवस्तायका 
रालग लन्शलु्क टेलरपोन नॊ. १०४को 
सेवाराई४७ ब्जल्रा प्रहयी कारषमको 
भहहरा तथा फारफालरका सेवा केन्त्र 
सभेतभा हवस्ताय गयी केन्त्रको सेवा 
लनमलभत सञ्चारन गरयएको । हयाएका 
फारफालरका २७७२ जना जसभा फारक 
१०४७ य फालरका १७२५, हयाएकाभध्मे 

   



पेरा ऩयेका फारफालरका ७२०(फारक 
३५३ य फालरका ३६७) जना (मो भहहना 
बन्त्दा अगालड हयाएय पेरा ऩयेका सहहत), 
फेवायीस पेरा ऩयेका फारफालरका ४७९ 
जना जसभा फारक ३२१ य फालरका 
१५८ फेवायीस पेरा ऩयेका भध्मे 
ऩरयवायभा ऩनुलभषरन गरयएका फारफालरका 
३०७ जसभा फारक २१६ य फालरका 
९१, फेवायीस पेरा ऩयेका भध्मे घयऩरयवाय 
ऩत्ता राग्न नसकेय फारगहृभा सॊयऺणको 
रालग याब्खएका फारफालरका १६० जना 
जसभा फारक ९६ य फालरका ६४, 

फारक ९ य फालरका ३ गयी १२ जना 
फारफालरका सॊयऺणको क्रभभा 
फारगहृफाट बोगेको । मसयी हयाएय पेरा 
ऩयेका य फेवायीस पेरा ऩयेका १०२७ 
जनाराई ऩरयवायभा ऩनुलभषरन गरयएको 
जसभा फारक ५६९ य फालरका ४५८ । 
कूर राबाब्न्त्वत फारफालरका ११८७ जना 
जसभा फारक ६६५ य फालरका ५२२ 
जना यहेका । 

१८ ससु्त भनब्स्थलत, भानलसक हवयाभी, 
अऩाङ्गता बएका कायण घय 
ऩरयवायफाट ऩरयत्मि तथा 
फेवायीस बई सॊयऺण गनष ओभ 
अऩाङ्गता फारफालरका स्माहाय 
केन्त्र य दधन्त्धद ऩीलडत तथा 

सॊस्था ५ ३ ससु्त भनब्स्थलत, भानलसक हवयाभी, अऩाङ्गता 
बएका कायण घय ऩरयवायफाट ऩरयत्मि 
तथा फेवायीस बई सॊयऺण गनषका रालग 
ओभ अऩाङ्गता फारफालरका स्माहाय 
केन्त्रभा यहेका १९ (फारक ९ य फालरका 
१०),  धदन्त्धद ऩीलडत तथा अऩाङ्ग सभाज 

   



अऩाङ्ग सभाज नेऩार जस्ता 
आवसीम फारगहृ य आवलधक 
गहृभा यहेका तथा यहने 
फारफालरकाका सॊयऺणका लनब्म्त 
त्मस्ता सॊस्थाराई सहमोग 

नेऩारभा यहेका ३४ (फारक १९ य 
फालरका १५) य अलबबावक स्वावरम्फन 
सभूहभा यहेका २० (फारक ११ य 
फालरका ९) गयी  ७३ (फारक ३९ य 
फालरका ३४) जना फारफालरकाको 
सॊयऺणका लनब्म्त उब्ल्रब्खत फारगहृराई 
आलथषक सहमोग प्रदान गरयएको । 

१९ घटना धमवस्थाऩन तारीभ ब्जल्रा १२ १२ झाऩा, धनषुा, नवरऩयासी, फर्दषमा, तनहुॊ, 
जाजयकोट, कास्की, ब्चतवन, फाॉके, दैरेख, 

डडेल्धयुा य डोटी ब्जल्राभा भूख्म 
ब्जम्भेवाय तथा सयोकायवारा लनकामका 
४४२ ऩदालधकायीहरुराई फारसॊयऺण 
सम्फन्त्धी घटना धमवस्थाऩन कामष 
प्रहक्रमाको फायेभा ३ र्दने तारीभ सञ्चारन 
गयी ऺभता अलबवहृि गरयएको । साथै 
फारसॊयऺण सम्फन्त्धी घटना धमवस्थाऩन 
कामष प्रहक्रमाको ब्जल्राभा सॊमन्त्र प्रणारी 
सभेत लनभाषण बएको । 

   

२० सॊमिु याि सॊघ फारअलधकाय 
सलभलतको सभाऩन हटप्ऩणी 
सम्फोधन हनुे गयी प्रलतवेदन 
तमायी, ऩयाभशष तथा सम्प्रषेण 

ऩटक ३ ३ नेऩाररे सॊमिु याि सॊघ फारअलधकाय 
सलभलतभा फझुाएको फारअलधकाय सम्फन्त्धी 
भहासब्न्त्धको तेस्रो, चौथो य ऩाॉचौ आवलधक 
प्रलतवेदनभालथ तथा इच्छाधीन 
आरेखहरुको प्रलतवेदनभालथको सभाऩन 
हटप्ऩणीराई नेऩारी बाषाभा अनवुादको 
प्रकाशन गयी सम्फब्न्त्धत सयोकायवारा 
भन्त्रारम तथा लनकामहरु फीच हटप्ऩणी 
गरयएका हवषम कामाषन्त्वमनका रालग 

   



अन्त्तयहक्रमा छरपर गरयएको । 
२१ फारगहृ अनगुभन तोहकएको 

भाऩदण्ड अनसुाय फारगहृ 
सञ्चारन तथा स्तयोन्नलतको रालग 
सहजीकयण 

ब्जल्रा २० २० झाऩा, भोयङ, काठभाडौं, रलरतऩयु, ब्चतवन, 

कास्की ब्जल्राभा फारगहृ सञ्चारक तथा 
हेयचाह गने धमब्िहरुराई फारस्वास्थ्म, 

ऩोषण तथा तोहकएको भाऩदण्ड अनसुाय 
फारगहृ सञ्चारन तथा स्तयोन्नलतको रालग 
सहजीकयण गरयएको । फार गहृहरको 
हववयण सफ्टवेमयभा येकडष गनष थारनी 
गरयएको, हारसम्भ २४९ वटा फार 
गहृहरराइ सफ्टवेमय सञ्चारन सम्फन्त्धी 
अलबभूखीकयण गरयएको, २५८ वटा फार 
गहृहरको हववयण सफ्टवेमयभा प्रहवहि 
गरयएको ।  

   

२२ सडक फारफालरका उिाय, 
सॊयऺण तथा धमवस्थाऩन 

ऩटक ३ ३ सडक फारफालरका उिाय सयऺण तथा 
धमवस्थाऩन भागषदशषन अनसुाय काठभाडौ 
उऩत्मकाभा सडक फारफालरकाको ऺेरभा 
कामषयत गैससहरु तथा मस सलभलत 
रगामतको सभन्त्वम य सहमोगभा सडकभा 
जीवन धमलतत गरययहेका फारक ४१८ य 
फालरका ३५ गयी  कूर ४५३ जना 
सडक फारफालरकाराई सम्ऩकष  गहृभा 
याखी सॊयऺाण तथा धमवस्थाऩन गरयएको  
।मसभध्मे य गत वषषको २०३ जना 
सभेतभध्मे हार ११७ जना सम्ऩकष  गहृ य 
१४१ जना साभाजीकयण केन्त्र गयी २५८ 

   



जना (फारक२०५ य फालरका ५३) 
फारफालरका सधुायोन्त्भूख अवस्थाभा यहेका,  
१८३ जना सडक फारफालरका ऩरयवायभा 
ऩनुलभषरन गरयएको ।हवलबन्न तारीभ 
लरइयहेका फारक २२ य फालरका २ गयी 
२४ जना य हवलबन्न प्रकायको तारीभ 
लरएका १८ जनाभध्मे योजगायीभा यहेका 
फारफालरका १२ (कुक ७, लिर उद्दोगभा 
३, भोटयसाइकर भभषत १, य कायऩेन्त्टय 
१) जना यहेका। 

 

१. वाहषषक स्वीकृत कामषक्रभ फाहेक केन्त्रीम फार कल्माण सलभलतरे फारफालरकाको हक, हहत य सॊयऺणको रालग हवलबन्न लनकाम य सॊघसॊस्थाहरसॊग सभन्त्वम, सहजीकयण, 
सहमोग य सहकामष गयी बायत सयकाय सभेतको सहमोगभा बायतको  हवलबन्न याज्मका फारगहृभा यहेका १०३ (फारक ९६ य फालरका ७) जना फारफालरका नेऩार 
हपताष गयी ऩारयवारयक ऩनुलभषरन तथा साभाब्जक ऩनुस्थाषऩन गरयएको : 

 फॊगरोयफारकल्माणसलभलतकोसहमोगभा१३जनाफारक, 

 केन्त्रीम फार कल्माण सलभलत न्त्मू र्दल्रीको सहमोगभा २६ जना फारक, 

 भजु्जपयऩयु फार कल्माण सलभलतको सहमोगभा २५ जना फारक य २ जना फालरका गयी २७ जना , 
 असाभ याज्म सयकायको सहमोगभा ३ जना फालरका, 
 चन्त्दीगढ फार कल्माण सलभलतको सहमोगभा फारक ३ य फालरका २ गयी ५ जना, 
 लसलरगडु फार कल्माण सलभलतको सहमोगभा ६ जना फारक, 

 दयबॊगा फार कल्माण सलभलतको सहमोगभा १४ जना फारक, 

 सराभ फारक ट्रस्ट न्त्मू र्दल्रीफाट ९ जना फारक।  

२. केन्त्रीम फार कल्माण सलभलत य ब्जल्रा फार कल्माण सलभलतफाट अनगुभन गदाष प्रचलरत भाऩदण्ड फभोब्जभ सञ्चारन नबएका देहामका फार गहृ फन्त्द गनष लसपारयस गयी 
फारफालरकाको उिाय सॊयऺण गरयएको छ :- 



फारफालरका उिाय गयी फार गहृ फन्त्द गनष लसपारयस गरयएका फार गहृहर सम्फन्त्धी हववयण 

क्र.सॊ. फार गहृको नाभ य ठेगाना उिाय गरयएका फारफालरका जम्भा कैहपमत 
फारक फालरका 

१ लभरता नेऩार, रलरतऩयु (कभर अलधकायी ९८४३७४३४५३) ३ १० १३ केफाकस 

२ सॊस्था दताष नगयी नै गोठाटाय, काठभाडौंभा सञ्चारनभा यहेको फार 
गहृ (देवेन्त्र काकी ९८६०५७५०२३)  

३ ० ३ केफाकस 

३ हमु्रा नेऩार, रलरतऩयु (केदाय याइ ९८५१०१२८३६)  २ ५ ७ केफाकस 

४ टुहयुा तथा असहाम फच्चाहरको हवकास केन्त्र, ऩोखया १५ नमाॊगाउॊ 
(शम्ब ूफढुाथोकी य खशुीभामा फढुाथोकी ०६१-४३२४६१, 
९८५६०२१०७२) 

५ ४ ९ कास्की 
ब्जफाकस 

५ ज्मोलत लनवास ट्रि, ऩोखया ६ फैदाभ (डा. एलरमाभा जोन य भेनकुा 
ऩहायी ०६१-४६१७९३, ९८४६३४३४८२) 

७ ५ १२ कास्की 
ब्जफाकस 

६ सभन्त्वम नेऩार, ऩोखया ५ भारेऩाटन (कृष्णप्रसाद लतलभब्ल्सना (क) 
९८५६०३३७५८) 

५ ४ ९ कास्की 
ब्जफाकस 

७ एऩीसी नेऩार, ऩोखया ७ अन्नऩूणष ऩथ (कृष्णफहादयु सनुाय ०६१-

४६५५३२, ९८४६०४०२७२) 
० ७ ७ कास्की 

ब्जफाकस 
८ ह्याप्ऩी ब्चल्रेन होभ, ऩोखया ७ भासफाय (लभनफहादयु गरुङ्ग य सब्न्त्दऩ 

गरुङ्ग ०६१-४६१५०३, ९८४६३९७००७) 
४ ६ १० कास्की 

ब्जफाकस 
९ डेभा ब्चल्रेन होभ, ऩोखया १५ नमाॊगाउॊ (यभना थाऩा य नोफुष मोल्भो 

९८५६००५५९५, ९८१६१४५०३७) 
८ ८ १६ कास्की 

ब्जफाकस 
 जम्भा ३७ ४९ ८६  

 

२. साथै प्रदेश नॊ. १ का १४ ब्जल्राका सयोकायवारा लनकामका उच्चतहका ६८ जनाऩदालधकायीहरु सहबागी बएको हवयाटनगयभा २ र्दने फार सॊयऺण य फार 
सॊवेदनशीरता अलबवृहि सम्फन्त्धी अलबभूखीकयण कामषक्रभसञ्चारन गरयएको । 



३. हवलबन्न ब्जल्रा फार कल्माण सलभलतहर तथा फार कल्माण अलधकायीफाटहवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफालरकाको सॊयऺक लनमबु्ि गने, फार गहृभा 
सॊयऺणका रालग लसपारयस गने, फारश्रभफाट उिाय गने, हहॊसा, शोषण, फार मौन दधुमवषहाय, फेच हवखन तथा ओसाय ऩसाय, फार हववाह योकथाभ य याहत प्रदान गने 
जस्ता फार सॊयऺणका लनब्म्त सयोकायवाराहर लनकाम तथा सॊघसॊस्थाहर फीच सभनवम, सहमोग, सहकामष य सहजीकयण अलबवहृि गनष ७५ ब्जल्राहरभा ब्जल्रा फार 
कल्माण सलभलतहरको ३२० ऩटक फैठक सञ्चारन बएकोछ ।  

क्र.सॊ. ब्जल्रा हवलबन्न प्रकायको 
सॊयऺणका रालग आवश्मक 
सहमोग गरयएका 
फारफालरका 

जम्भा कैहपमत 

फारक फालरका 
१ तनहुॊ २३ २१ ४४ फारश्रभफाट उिाय १० जना, फेवायीस फारफालरकाको उिाय ९ जना, फार गहृभा 

सॊयऺण गनष ऩठाइएका १७ जना य आलथषक सहमोग गरयएका ८ जना गयी ४४ जना 
२ कास्की   ५६ फारफालरका नखरेुको, हवलबन्न अवस्थाफाट सॊयऺण गरयएको । 

३ रकुभ ४३ १६ ५९ हवलबन्न अवस्थाफाट सॊयऺण गरयएको । 

४ कैरारी ११ २३ ३४ हवलबन्न अवस्थाफाट सॊयऺण गरयएको । 

५ कञ्चनऩयु   २ फारफालरका नखरेुको, नवजात ब्शशरुाइ सॊयऺकत्व प्रदान गरयएको 
६ ओखरढुङ्गा २ १ ३ हवलबन्न अवस्थाफाट सॊयऺण गरयएको । 

  ७९ ६१ १९८  

 

 

तयार गरे्न             प्रमाणित गरे्न 


