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विपद जोखिम प्रविकार्य र्ोजना २०७७ 

पृष्ठभूवम:   

नेपालको भौगोललक  बनावट र अबस्थिलिले लबलबलििा पूर्ण भयिा पलन लवपद  जोस्िमको सामना  गननण परररहेको छ/ २०७२ 

बैशाि १२ र २९ गिे गोिाण बारपाक र लसन्धनपाल्चोक केन्द्र बनाई ७.६ र ७.३ रेक्टर से्कलको भूकम्पका कारर् ८९७९ जनाको 

मृत्यन र कररब २२३०० जना घाइिे भएका लिए/ यस क्रममा ४९८,८५२ लनलज घर, २६५६ सरकारी भवनहरु नष्ट भएको आंकलन 

गररएको छ/ २५६,६९७ लनलज घरहरु र ३६२२ सरकारी भवनहरु आंलशक रुपले क्षलि ग्रस्त भए/  लबद्यालय, स्वास्थ्य चौकी , 

िानेपानी  आलद जस्ता साबणजलनक सम्पलि मा ठन लो क्षलि भएको लियो/  नेपाल लवपद प्रलिबेदन २०१९ अननसार २०१७-२०१८ 

मा ६३८१ लवपदका घटना  भएको मधे्य ९६८ जना को मृत्यन भएको लियो भने अननमालनि  ६,८३,८८,२३,३२० रुपैयाको क्षलि 

भएको लियो/ नेपालको लवपद जोस्िममा बाढी, पलहरो, चट्याङ, आगलागीबाट मानलबय क्षलि बढी भएको लियो/ यस बर्ण  

चीनको वनहान बाट शनरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमर् बाट राज्यले ठूलो जन िनको क्षलि व्यहोननण पने अवथिा लसजणना 

भएको / नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस  रोकिाम र लनयन्त्रर्को लालग उप प्रिानमन्त्री ििा रक्षा मन्त्रीको नेिृत्वमा  कोरोना 

भाइरस  रोकिाम र लनयन्त्रर् उच्च स्तरीय समन्वय सलमलि गठन  भएको छ/  नेपालको संलबिान ले लवपद जोस्िम लाई  नेपाल 

सरकार, प्रदेश सरकार र थिानीय िह गरर लिनै वटा िहको सरकारको साझा अलिकार के्षत्र लभत्र ब्यबथिा गरेको ले 

समन्वयात्मक िररकाले लवपद संग सामना गने प्रयास गरररहेको छ/ यसै सन्दभणमा गण्डकी  गाउँपाललकाको भौगोललक बनावट 

र अवस्थिलि पलन  पलहरो, बाढी र भूकम्पको जोस्िममा रहेको छ/ २०७२ बैशाि १२ र २९ गिेको भूकम्पका कारर्  गण्डकी 

गाउँपाललकामा कन नै पलन व्यस्िको लमरत्यन  नभएको र कररब ५० जना घाइिे भएका लिए /  िेरै जसो कच्ची घरमा क्षलि पनगेको 

लियो।  यस आ. ब. मा आगलागी, िहरे बाढी, पलहरो आलदबाट कन नै मानलवय क्षलि नभएिा पलन यस गाउँ पाललका का जंगल 

हरु मा   आगलागी भने बरे्नी  हुने गरेको छ।  कोरोना भाइरस (कोलभड १९) का कारर् लबश्वनै आक्रान्त भएको बेला रोकिाम 

र लनयन्त्रर्का लालग नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकी गाउँपाललकाको प्रयासले हाल सम्म कन नै पलन संक्रमर् 

देस्िएको छैन यद्दपी रोकिाम र लनयन्त्रर्का लालग चाललएका कदमहरुबाट देशको अिणिन्त्र संगै थिानीय अिणिन्त्र पलन 

नराम्ररी प्रभालवि भएको छ/ कोलभड १९ आपिकालीन योजना लनमाणर् गरर पकायाणन्वयन गररएको लियो/ भूकम्प संगै कोलभड 

१९ को महामारीले लवपद ििा जोस्िम नू्यनीकरर् ििा ब्यबथिापनमा  चननौिीहरु र लसकाईहरु िलपएका छन्/ नेपाल सरकारले 

लवपद  जोस्िम नू्यनीकरर् र ब्यबथिापनका कायणलाई योजनाबद्द र ब्यबस्थिि गनण नीलिगि, कानननी ििा संथिागि ब्यबथिा 

गरेको छ/ यस सन्दभणमा नेपालको संलबिान २०७२, थिानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,  लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् ििा 

ब्यबथिापन ऐन २०७४ महत्वपनर्ण कानननी ब्यबथिा हुन् भने भवन ऐन २०५५, रालष्टि य भवन सलहंिा २०६०, जलबायन पररबिणन 

नीलि २०७२, भू उपयोग नीलि २०६९, जल उत्पन्न प्रकोप ब्यबथिापन नीलि २०७२, रालष्टि य पननलनणमाणर् ििा पननथिणपना नीलि 

२०७२, रालष्टि य शहरी लवकास रर्नीलि २०७३, लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् रालष्टि य नीलि २०७५, लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् रालष्टि य 

रर्नीलिक कायणयोजना २०१८-२०३० आलद नीलिगि आिार हुन्/ लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् ििा ब्यबथिापन ऐन २०७४ ले 

थिानीय िहमा थिानीय लवपद जोस्िम ब्यबथिापन सलमलिको संथिागि ब्यबथिा गरेको छ/ यसरी नेपाल सरकारले  सेण्डाई 

कायण ढाँचा, लदगो लवकास लक्षहरु, जलबायन पररबिणन सम्बस्न्ध पेररस सम्झौिा लगायि अन्तरालष्टि य प्रलिबद्दिा अननरुप आबश्यक 

नीलिगि र संथिागि मागणदशणन गरे संगै गण्डकी गाउँपाललकाले पलन लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् थिानीय नीलि २०७७ िजनणमा 

गरेको छ/ बहु प्रकोप लवपदको ब्यबथिापन  लसलमि स्रोि र सािनबाट गननण आफैमा चननौिीपूर्ण कायण हो/ गण्डकी 

गाउँपाललकामा  पलन भूकम्प, बाढी, पलहरो , महामारी, आगलागी, चट्याङ, िडेरी, लहमपाि, सडक दनघणटना आलद जस्ता लवपद 
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जोस्िम नू्यनीकरर् ििा  ब्य्पथिापन गनण  लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् थिानीय नीलि २०७७  अननसार लवपद जोस्िम प्रलिकायण 

योजना ियार गरेको हो/ 

लक्ष्य: प्राकृलिक ििा गैर प्राकृलिक लवपद जोस्िमको प्रलिकायण योजनाबद्द िररकाले गरी थिानीय जनिनको क्षलि नू्यनीकरर् 

गननण यस लवपद जोस्िम प्रलिकायण योजनाको लक्ष्य हो/ 

उदे्दश्य: यस प्रलिकायण योजनाको उदे्दश्यहरु देहाय बमोलजम उले्लि गररएको छ/ 

 लवपद जोस्िमको प्रलिकायण लक्रयाकलापहरुलाई योजनाबद्द रुपले एलककृि रुपमा पनवण ियारी गरी थिानीय िहमा 

आईपने लवपद जोस्िमलाई नू्यनीकरर् गननण/ 

 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, थिानीय िह, गैरसरकारी र लनलज के्षत्रको सहभालगिा सनलनलिि गरर  प्रलिकायण 

योजनालाई समन्वयात्मक रुपमा लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् प्रभावकारी बनाउनन / 

 लवपद जोस्िमको प्रलिकायण गनण आबश्यक स्रोि र सािनको  समनलचि रुपमा प्रयोग गरी थिानीय िहमा आई पने बहु 

प्रकोलपय जोस्िम नू्यनीकरर् गननण/ 

 लवपद जोस्िमका लसकाई ििा अननभवलाई अलभलेिीकरर् गरर प्रलिकायण योजना प्रभावकारी बनाई लवपद जोस्िम 

नू्यनीकरर् गनण लागन गननण/ 

 थिानीय िहमा लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् गनण उद्दार, राहि र पननथिाणपना कायणलाई योजनाबद्द कायणन्वयन गननण/ 

रणनैविक विर्ाकलाप 

 लवपद जोस्िम के्षत्रको पलहचान र प्रािलमकीकरर् गने/ 

 थिानीय लववाद जोस्िम नू्यनीकरर् ब्यबथिापन सलमलि गठन गरी सलक्रय बनाउने/ 

 लवपद जोस्िम नू्यनीकरर् गनण जनचेिनामनलक सूचनाहरु प्रचार प्रसार गने/ 

 लवपद जोस्िम न्यनलनकरर्को  लालग पूवण सूचना प्रर्ाली लवकास गने/ 

 लवपद जोस्िम के्षत्रमा आबश्यक उद्दार राहि र पननथिाणपनाको ब्यबथिा गने/ 

 लवपद ब्यबथिापन कोर् बृद्वी गने/ 

 थिानीय आपिकालीन संचालन केन्द्र थिापना गने/ 

 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ििा लवकास साझेदार अन्तराणलष्टि य, रालष्टि य र थिानीय गैर सरकारी संथिा संग समन्वय 

र सहकायण गने/ 

प्राकृविक िथा गैर प्राकृविक विपद जोखिम र स्थानीर् िहको अिस्था : 

भूकम्प: नेपालको अवस्थिलि  भूकम्पीय  दृलष्टकोर्ले जोस्िमपूर्ण रहेको छ/ गोरिा लजल्लाको गण्डकी गाउँपाललका पलन येही 

जोस्िम के्षत्र लभत्र पदणछ/ २०७२ बैशाि १२ र २९ गिेको भूकम्पका कारर्  गण्डकी गाउँपाललकामा कन नै पलन व्यस्िको लमरत्यन  

नभएको र कररब ५० जना घाइिे भएका लिए /  िेरै जसो कच्ची घरमा क्षलि पनगेको लियो।  भनकम्पकै कारर् अन्न, पशन चौपाया, 

लनलज सम्पलि सामग्री हरु नष्ट भई जीवनयापनमा कलठनाई उत्पन्न भएको लियो / साबणजलनक सम्पलि लबद्यालय, स्वास्थ्य संथिा, 

लसंचाई, िानेपानी, सडक आलदमा ठन लो क्षलि भयो/ भूकम्प पिािको लनलज आवास पननलनणमाणर् अस्न्तम िीर आईपनगेको छ भने  

लबद्यालय, िानेपानी, लसंचाई   पननलनणमाणर्  कायण अलहले पलन जारी रहेको छ/ भूकम्पका पराकम्पनहरु अझै पलन बेला बेलामा 

देस्िने गरेका छन्/ त्यसैले भूकम्पको लवपद जोस्िम सिै उलिकै छ/ 
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पवहरो: पहाडी ििा लहमाली के्षत्र िेरै रहेको नेपाल मा पलहरो लवपद जोस्िमको ठन लो चननौिी हो/ डाँडाकाँडाले भररएको 

नेपालका अलिकांश गाउँहरु पलहरो बाट असनरलक्षि छन्/ गण्डकी गाउँपाललकाका िेरै गाउँ हरु पहाडी लभरालो अवस्थिलिमा 

रहेकोले पलहरोको उच्च जोस्िममा रहेका छन्/ भूकम्पले लिलोलिलो बनाएको भू बनावट , डोजर प्रयोग बनाईएको सडकहरु, 

पानीको मनहानहरु िेरै रहेकोले पलहरो को उच्च जोस्िमलाई नजरअन्दाज गनण सलकने अवथिा छैन/  

बाढी :  नेपालको िेरै जसो िराईको भूभाग बाढीबाट प्रभालवि हुने गरेको भएपलन पहाडी लजल्ला ििा थिानीय िह यसबाट 

अछन िो छैनन्/ नेपालमा साना ठन ला गरर ६००० भन्दा बढी नदीनाला रहेका छन्/ गण्डकी गाउँपाललकामा पलन कररब === 

वटा िहरे िोला रहेको छ/ सनख्खायाममा पानी कम देस्िने यी िोलानाला वर्ाणयाममा डरलाग्दा देस्िन्छन / लबद्यालय जान 

आउन बालबाललकाको लालग उलिकै  जोस्िम छ/ सडकमागण मा पलन मोटरसाईकल जोस्िमपूर्ण िररकाले यात्रा गने गदणछन/ 

यस आलिणक बर्णमा बाढी कै कारर् मानवीय क्षलि नभएिा पलन साबणजलनक लचजहरु मा भने बरे्नी क्षलि हुने गरेको पाइन्छ। 

यसिण यो पलन गाउँपाललकाको लालग सम्भाव्य लवपद जोस्िमको के्षत्र हो /  

महामारी: नेपालको इलिहासको लवलभन्न काल िण्डमा झाडापिाला, काला ज्वर, ठेउला, हेपाटाईटीस, टाईफाईड, दम, हैजा, 

क्षयरोग, कन ष्ठरोग संक्रमर् हुने रोगहरु  महामारीको रुपमा आएका छन्/ २०६५ साल लिर मधे्य ििा सनदनर पलिमी के्षत्रमा 

झाडापिालाले िेरै जनाको ज्यान गएको देस्िन्छ/ त्यसै्त २०६५ सालमा पंक्षीजन्य बडण फ्लन देस्िएपलछ िेरै कन िनराहरु माररए/ 

यसरी पानी, लकरा र लजबारू् जन्य संक्रमर् बाट हुने रोग हरुले महामारीको रुप ललने गरेको देस्िएको छ/ गण्डकी 

गाउँपाललकामा िनला लदसा मनि, पूर्ण िोपयनि  थिानीय िह भएको र पूर्ण सरसफाईको बाटोमा अग्रसर रहेको छ/ कन िनरा 

र अन्डामा आत्मलनभणर देस्िएको थिानीय िहमा पशन पंक्षी जन्य संक्रमर्ले महामारी नहोला भन्न सलकन्न/ माप दण्ड पनरा 

नभएका मासन पसल, जिाभावी फोहोर फ्याके्न, िानेपानी ििा सरसफाईको लालग  एक घर एक िाराको लक्ष प्रास्ि नहुन्जेल 

संक्रमर्हरु फैललन सके्न सम्भावना जीलवि रहन्छ/ हाल चीनको  वनहान शहरबाट शनरु भएको कोरोना भाईरस संक्रमर्ले 

महामारीको रुप ललई लबश्व इलिहासमा चननौिी िलपएको छ/ हाल नेपाल  पलन कोलभड महामारी बाट िेरै प्रभालवि छ र गोरिा 

लजल्ला प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रभालवि नहुने कन रै भएन। गण्डकी गाउँपाललकामा कोरोना भाईरस संक्रमर् को लालग Rapid 

Diagnostic Test  पलन गररएकोमा कन नैमा पलन positive घटना देस्िएको छैन/ 

चट्याङ: चट्याङ बाट हाल सम्म के्षिी भएको अलभलेि नभेलटएको भयिा पलन बरे्नी मालनसहरुको मृत्यन भैरहेको छ/ पलिम 

पहाडी लजल्लामा यो बरे्नी हुने गरेको छ र िनजनको क्षलि हुने गरेको छ/ यस्तो लवपदको अवथिालाई पलन आबश्यक 

नू्यनीकरर् गनण पनवण ियारी गननण महत्वपूर्ण हुन्छ/ 

आगलागी: नेपालमा आगलागीले पलन ठन लो जनिनको क्षलि ब्यहोननण परेको इत्हस छ/ िापे्लजनंग, िेह्रिूम सदरमनकाम नै िरानी 

भएको छ/ िराई िीरको बाक्लो बस्स्त ििा गाउँहरु  सनख्खा याममा आगलागीको बढी जोस्िममा हुने गछण न /  गि बर्ण 

अष्टि ेललयाले  आगलागीको लवपदबाट ठन लो िन जनको क्षलि ब्यहोननण पयो सािै हृदयलवदारक िस्स्वरहरु सावणजलनक भए/ 

नेपालमा पलन बरे्नी आगलागीको लवपद सामना गननण परररहेको छ/ सनख्खायाम मा बन जंगलमा डढेलो ले बािाबरर्मा ठन लो 

असर पनयाणउछ भने जनिनको ििराको सम्भावना रलहरहन्छ/ यलह चैत्र बैशाि मै लकडाउन कै अबलिमा गाउँपाललकाको 

वडा नं. ५ को जंगल मा डढेलो लालग आफै लनभेको लियो/ जंगल लबनास भए पलन यसले बस्तीलाई भेटाउन भने सकेन/ लबिनि 

पररयोजना र सब से्टशन भएको कारर्ले पलन आगलागीको जोस्िम हुन सक्छ भने व्यस्िगि लापरबाहीले पलन लबिनि सटण 

हुन गई िन जनको क्षलि हुन सक्छ/ 
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िडेरी: लबश्व समनदायले अलहले बािाबरर्ीय असरको सामना गननण परररहेको छ/ लबश्व िापमान बृद्वी संगै बािाबरर्ीय लबनासको 

लबश्व राजनीलिक एजेन्डा भएको छ/  काबणन उत्सजणन ििा लवलभन्न कारर् उत्पन्न भएको बािाबरर्ीय लबनासको कारर् अलिवृलष्ट 

र अनावृलष्ट देिा पने गदणछ/ अनावृलष्टले िडेरी हुन गई मौसमी िेिीपािीमा लनभणर कृलर् पनरै ध्वस्त हुन पनग्दछ/ नेपालको 

कर्ाणली प्रदेशमा अलिवृलष्ट र अनावृलष्टले कृलर् प्रर्ालीमा असर परेको समाचारहरु  पढ्न पाईन्छ/ िडेरी जस्तो लवपद जोस्िम 

कै कारर् िाद्य सनरक्षा र पोर्र् के्षत्रमा चननौिी िलपन गई भोकमरी र अलनकाल हुन गई िन जनको क्षलि हुन पनग्दछ/  यसरी 

जलबायन अननकन ललि कृलर् प्रर्ाली लबकलसि गनण सके िडेरीको लवपद सामना गनण सलकन्छ/ त्यसैले गाउँपाललका पलन िडेरीको 

लवपद जोस्िम हुन सक्दछ/ 

सडक दुर्यटना : बढ्दो लवकास संगै बरे्नी सडक दनघणटनाको कारर् सयौकंो अकालमा मृत्यन हुने गरेको छ/ साँघनरो र िराब 

सडक, चालकको लापरबाही , मलदरा सेवन, लिब्र गलिमा गाडी चलाउनन , क्षमिा भन्दा बढी यात्रन बोक्नन  आलद सडक दनघणटनाको 

प्रमनि कारर् हुन्/ नेपालमा बरे्नी कररब १८८९ व्यस्िले ज्यान गनमाउछन् भने १३००० ब्यस्िहर घाइिे हुन्छन/ सडक दनघणटना 

लवपद लनम्त्याउने मानव सृलजि मनख्य प्रकोप हो/  गण्डकी गाउँपाललकामा का लबलभन्न गाउँ हरु सम्म पनगे्न सडक कच्ची हुनन र 

सवारी सािनले  क्षमिा भन्दा बढी यात्रनहरु  बोके्न गरेकोले लवपद आउदैन भन्न सलकदैन/ 
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विपद पूियको प्रविकार्य  र्ोजना 

प्राथवमकिा प्रमुि 

जोखिम 

विर्ाकलाप मुख्य 

वजमे्मिारी/सहर्ोगी 

स्रोिको 

ब्यबस्था 

समर्ाबधी 

१ महामारी महामारी विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 लवलभन्न िाले महामारी बारे समनदायमा पूवण जानकारी गराई सचेि गराउने/ 

 महामारी रोकिाम र लनयन्त्रर् सम्बस्न्ध  सूचनामनलक जानकारी प्रचार प्रसार गने/ 

महामारी नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप 

 स्वास्थ्य ििा सरसफाई कायणक्रम संचालन गने/ 

 पूर्ण सरसफाई कायणक्रम संचालन गने/ 

 स्वास्थ्य, कृलर् र पशन लबमा अलभयान संचालन गने/ 

महामारी विपद सम्बवध आपिकालीन पूिय िर्ारी 

 स्वास्थ्य संथिामा और्लि, मेलडकल सामग्री र स्वास्थ्यकमीको पयाणि ब्यबथिा गने/ 

 पशन स्वास्थ्य सेवा सम्बस्न्ध औसलि र पशन स्वास्थ्य प्रालबलिकको ब्यबथिा  गने/ 

 उद्दार सामग्री ििा जनशस्िको आबश्यक ियारी गने/  

 आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा  

गाउँपाललका/ 

नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार 

/गैरसरकारी 

संथिा , 

व्यस्िगि दान 

आलद 

लनरन्तर 

बालर्णक  

२ बाढी  बाढी विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 लबद्यालय र समनदायमा बाढी सनरक्षा सम्बस्न्ध जनचेिनामनलक कायणक्रम संचालन 

गने/ 

 समनदायमा बाढी पूवण ियारी सम्बस्न्ध नमनना कृलिम घटना अभ्यास गने/ 

 बाढीले पनयाणउने असर ििा क्षिीको बारेमा पोस्टर, पम्पे्लट आलद ियार गरी 

समनदायमा लविरर् गने/ 

बाढी विपद नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/गैरसरकारी 

संथिा 

६ मलहना  
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 िहरे िोलाहरुमा पनलपनलेसा लनमाणर् गने/ 

 पाललका लभत्र बने्न भौलिक पनबाणिार साबणजलनक संरचनाहरु बाल मैत्री, अपांगमैत्री 

र जेष्ठ नागररकमैत्री बनाउने/ 

 बाढीको अत्यलिक जोस्िममा रहेको घर, बस्स्त थिान्तरर् गने 

बाढी विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 बाढीको अत्यलिक जोस्िम पूर्ण थिानहरुको पलहचान गने/ 

 आपिकालीन िोज ििा उद्दार (लाईफ ज्याकेट, डोरी, ट्यनब, हेले्मट, से्टचर आलद)  

र प्रािलमक सामग्री भण्डारर् गने/ 

 बाढी  सम्बस्न्ध पूवण सूचनाको प्रलबलि जडान गने/ 

 बाढी पछी महामारी फैलन सके्न भएकाले िानेपानी ििा सरसफाई स्वच्छिा 

सम्बस्न्ध सामग्री ब्यबथिा गने/ 

आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

३ पलहरो पवहरो विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 सम्भालवि पलहरो जोस्िमको के्षत्रको पलहचान  

 संकटासन्ना घरिनरी र सरोकारवालालाई जानकारी र पनवण साबिानी  

पवहरो विपद नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप 

 पलहरो लनयन्त्रर् कायणक्रम िजनणमा र कायाणन्वयन गने/ 

 वृक्षारोपर् कायणक्रम र Bioengineering कायण गने/ 

 भौलिक संरचना लनमाणर् पनबण बिाबरर्ीय अध्ययन  गने/ 

पवहरो विपद सम्बवध आपिकालीन पूिय िर्ारी; 

 पलहरोको अत्यलिक जोस्िम पूर्ण थिानहरुको पलहचान गने/ 

 आपिकालीन िोज ििा उद्दार सामग्री र प्रािलमक सामग्री भण्डारर् गने र 

आबश्यक िाललम प्राि िोज उद्दारकिाण ियार गने/ 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/गैरसरकारी 

संथिा 

६ मलहना  
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 आपिकालीन राहि सामग्रीको ब्यबथिा गने/ 

 आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

४ 

 

भूकम्प भूकम्प विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 भूकम्प सम्बस्न्ध जानकारीहरु साबणजलनक थिानहरुमा टासे्न/ 

 झटपट झोला बारे जानकारी गराउने/ 

 भूकम्प बाटको लसकाईहरु प्रचार प्रसार गने/ 

भूकम्प विपद जोखिम नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप; 

  भवन मापदण्ड कायणन्वयन गने/ 

 भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमाणर् गनण आबश्यक जनशस्िको सूचीकरर् अद्यावलिक 

गने/  

 घर, लबद्यालय, स्वास्थ्य संथिा आलदलाई भूकम्प प्रलिरोिी लनमाणर् गने/ 

 प्रते्यक वडामा भूकम्प प्रलिरोिी सामनदालयक भवन लनमाणर् गने/ 

भूकम्प विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 आपिकालीन प्रािलमक उपचारको ब्यबथिा गने/ 

 िोज ििा उद्दार सामग्रीहरुको ब्यबथिा सलहिको जनशस्ि ियार गने र 

िाललमको आबश्यक ब्यबथिा गने/ 

 िनला के्षत्रहरु पलहचान  र संरक्षर् गने / 

 आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ गैरसरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसर

कारी संथिा 

३ मलहना  

५ 

 

आगलागी आगलागी विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 सनरक्षा लनकाय, दमकल, एम्बनलेन्स, आलद जस्ता आपिकालीन सम्पकण  नं. हरु 

साबणजलनक थिानहरुमा टासे्न/ 

 आगलागी हुन सके्न कारर् र सम्भालवि क्षलिको बारे सूचना मनलक जानकारी प्रचार 

प्रसार गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैरसरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/गैरसरकारी 

संथिा 

३ मलहना  
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आगलागी विपद जोखिम नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप; 

  गाउँपाललका,वडा कायणलय, स्वास्थ्य संथिाहरुमा अलग्न समक (Fire 

Extinguisher) को ब्यबथिा गने/ 

 सामनदालयक बन ििा अन्य आगलागीको जोस्िमपूर्ण थिानहरुमा अलग्न रेिा कोने/ 

आगलागी विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 आपिकालीन पानीको स्रोि पलहचान ििा संरक्षर् गने/ 

 आपिकालीन िोज ििा उद्दार सामग्री, प्रािलमक सामग्री भण्डारर् गने र 

जनशस्िहरु ियार गरर अद्यावलिक सनची अलभलेि राखे्न/ 

 आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

 

६ 

 

सडक 

दनघणटना  

सडक दुर्यटना विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 घर नलजक रहेको कम्जोर रुि रि छाना हटाउने बारे जानकारी लदने/ 

 सडक दनघणटना हुन सके्न कारर् र सम्भालवि क्षलिको बारे सूचना मनलक जानकारी 

प्रचार प्रसार गने/ 

 सवारी लनयमबारे प्रचार प्रसार गने/ 

सडक विपद जोखिम नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप; 

  सवारी लनयमको पालना गनण प्रोत्सालहि गने/ 

 सडकमा सवारी संकेिहरुको ब्यबथिा गने/ 

सडक विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 आपिकालीन िोज ििा उद्दार सामग्री, प्रािलमक उपचार सामग्री भण्डारर् गने र 

जनशस्िहरु ियार गरर अद्यावलिक सनची अलभलेि राखे्न/ 

 एम्बनलेन्सको आबश्यक ब्यबथिापन गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका/ने

पाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/ 

/गैरसरकारी 

संथिा 

लनरन्तर 

बालर्णक 
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७ िडेरी  िडेरी विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 लबद्यालय र समनदायमा िडेरी  सम्बस्न्ध जनचेिनामनलक कायणक्रम संचालन गने/ 

 िडेरीले पनयाणउने िाद्य सनरक्षा र पोर्र्मा पने असर ििा क्षिीको बारेमा पोस्टर, 

पम्पे्लट आलद ियार गरी प्रचार प्रसार गने/ 

िडेरी विपद नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप 

 बािाबरर् संरक्षर्को कायक्रम संचालन गने/ 

 बािाबरर् अननकन लन कृलर् गनण कृर्कहरुलाई प्रोत्सालहि गने कायणक्रम संचालन 

गने/ 

िडेरी विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 आबश्यक िाद्यान्न भण्डारर् गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/गैरसरकारी 

संथिा 

३ मलहना  

८ 

 

चट्याङ चट्याङ विपद सम्बवध जनचेिना अवभबृद्वी गने; 

 चट्याङ सम्बस्न्ध जनचेिनामनलक कायणक्रम संचालन गने/ 

 चट्याङ बाट बचे्न उपायहरु बारे प्रचार प्रसार गने/ 

चट्याङ  विपद नू्यनीकरण सम्बखि विर्ाकलाप 

 चट्याङ अत्यलिक जोस्िम पूर्ण थिानहरुको पलहचान गने/ 

 अलििंग प्रर्ाली सलहि लबिनि जडान गने/ 

 घर लनमाणर् गदाण चट्याङ जोस्िमलाई ध्यान लदने/ 

चट्याङ विपद सम्बखि आपिकालीन पुिय िर्ारी 

 आपिकालीन िोज ििा उद्दारकिाण को ब्यबथिा गने / 

 प्रािलमक उपचारको ब्यबथिा गने र आबश्यक  स्वास्थ्यकमी ब्यबथिा गने/ 

 एम्बनलेन्स सेवाको आपिकालीन ब्यबथिा गने/ 

 आश्रय थिलहरुको लनमाणर् गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर सरकारी 

संथिा 

गाउँपाललका 

/गैरसरकारी 

संथिा 

३ मलहना  
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विपदको समर्का प्रविकार्य र्ोजना 

प्राथवमकिा प्रमुि 

जोखिम 

विर्ाकलाप मुख्य 

वजमे्मिारी/सहर्ोगी 

स्रोिको  

ब्यबस्था 

समर्ाब

धी  

१ महामारी  समनदायलाई  आफन  सनरलक्षि रहन र सनरलक्षि थिानमा बस्न आग्रह गने/ 

 सरकारले लदएको लनदेशन पालना गरर आबश्यक उद्दार कायण गने/ 

 लबरामी ििा घाइिे लाई एम्बनलेन्सको ब्यबथिा गरर नलजकको स्वास्थ्य संथिामा 

पनयाणउने/ 

  साबिानीका साि आबश्यक थिानमा स्वास्थ्यकमी, पशन सेवा प्रालबलिक, कृलर् 

प्रालबलिक पररचालन गने/ 

 लबरामी चेक जाँच सलहि उपचार गने र रेफर गने/ 

 महामारीको साबिानी अपनाएर आबश्यक राहि सामग्रीको लविरर् गने/ 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार संग आबश्यक समन्वय गने/ 

 गभणविी,बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग आलदको लबशेर् संरक्षर् गने/ 

नेपाल सरकार/प्रदेश 

सरकार/गाउँपाललका

/वडा कायाणलय 

गाउँपाललका 

/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसरकारी 

संथिा 

महामारी 

अबलि भर  

२ बाढी   समनदायलाई  आफन  सनरलक्षि रहन र सनरलक्षि थिानमा बस्न आग्रह गने/ 

 सरकारले लदएको लनदेशन पालना गरर आबश्यक उद्दार कायण गने/ 

 लबरामी ििा घाइिे लाई एम्बनलेन्सको ब्यबथिा गरर नलजकको स्वास्थ्य संथिामा 

पनयाणउने/ 

 आबश्यक थिानमा स्वास्थ्यकमी, पशन सेवा प्रालबलिक पररचालन गने/ 

 जोस्िममा रहेका समनदायलाई आश्रय थिलमा राखे्न / 

 स्वथि िानेपानीको ब्यबथिा गने/ 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका लवपद र लबर्यगि मन्त्रालय संग आबश्यक 

समन्वय गने/ 

वडा कायाणलय/ 

गाउँपाललका/नेपाल 

सरकार 

गाउँपाललका 

/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसरकारी 

संथिा 

१ देस्ि ३ 

लदन सम्म 
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३ पलहरो  समनदायलाई  आफन  सनरलक्षि रहन र सनरलक्षि थिानमा बस्न आग्रह गने/ 

 सरकारले लदएको लनदेशन पालना गरर आबश्यक उद्दार कायण गने/ 

 लबरामी ििा घाइिे लाई एम्बनलेन्सको ब्यबथिा गरर नलजकको स्वास्थ्य संथिामा 

पनयाणउने/ 

 आबश्यक थिानमा स्वास्थ्यकमी, पशन सेवा प्रालबलिक पररचालन गने/ 

 जोस्िममा रहेका समनदायलाई आश्रय थिलमा राखे्न / 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार संग आबश्यक समन्वय गने/ 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ नेपाल 

सरकार  

गाउँपाललका/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसरकारी 

संथिा 

१ देस्ि ३ 

लदन सम्म 

४ 

 

भूकम्प  समनदायलाई  आफन  सनरलक्षि रहन र सनरलक्षि थिानमा बस्न आग्रह गने/ 

 सरकारले लदएको लनदेशन पालना गरर आबश्यक उद्दार कायण गने/ 

 लबरामी ििा घाइिे लाई एम्बनलेन्सको ब्यबथिा गरर नलजकको स्वास्थ्य संथिामा 

पनयाणउने/ 

 आबश्यक थिानमा स्वास्थ्यकमी, पशन सेवा प्रालबलिक पररचालन गने/ 

 जोस्िममा रहेका समनदायलाई आश्रय थिलमा राखे्न / 

 स्वथि िानेपानी ििा  अथिायी चपीको ब्यबथिा गने/ 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका लवपद र लबर्यगि मन्त्रालय संग आबश्यक 

समन्वय गने/ 

 गभणविी,बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग आलदको लबशेर् संरक्षर् गने/ 

नेपाल सरकार/प्रदेश 

सरकार/गाउँपाललका

/वडा कायाणलय 

गाउँपाललका 

/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसरकारी 

संथिा 

 १ हिा 

५ 

 

आगलागी  आगलागीको बारेमा प्रहरी लगायिको सनरक्षा लनकाय ििा सरोकार वा लनकायलाई 

जानकारी गराई सहयोग ललने  ििा िोज ििा उद्दार कायणदल लाई पररचालन 

गने/ 

 समनदायलाई घटना भएको थिानको बारेमा जानकारी गराई आफन  सनरलक्षि रहन 

र सनरलक्षि थिानमा बस्न आग्रह गने/ 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ नेपाल 

सरकार 

गाउँपाललका 

/नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/गैरसरकारी 

संथिा 

१ देस्ि ३ 

लदन सम्म 
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 आगोको प्रकृलि अननसार समनदायमा भएका िाललम प्राि व्यस्िहरुको सहयोगमा 

लबिनि बन्द गरी आगो लनभाउन प्रयास गने/ 

 आगलागीको थिानको अवथिा हेरेर समनदायमा भएका िाललम प्राि व्यस्िहरुको 

जनटको बोरा लभजाएर र पानीको प्रयोग गरेर आगो लनभाउने प्रयास गने/ 

 कायाणलयमा Fire Extinguisher ब्यबथिा भए  सम्भव भए अननसार  प्रयोग गने/ 

 सम्बस्न्धि लनकाय संग समन्वय गरर सम्भाव्य थिानमा  दमकल पररचालन गने/ 

 गभणविी,बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग आलदको लबशेर् सनरक्षाको ब्यबथिा 

गने/ 

६ 

 

सडक 

दनघणटना  

 दनघणटना भएको मान्छेको उद्दारमा स्वयंसेवक पररचालन गने/ 

 ित्काल  टि ालफक प्रहरी लगायि सनरक्षा लनकायलाई िबर गने र आबश्यक 

सहयोग ललने/ 

 घाइिेको प्रािलमक उपचारको लालग नलजकको स्वास्थ्य संथिामा लगेर लछटो भन्दा 

लछटो उपचारको ब्यबथिा गने/ 

गाउँपाललका/वडा 

कायाणलय/ नेपाल 

सरकार 

गाउँपाललका 

 

१ लदन  

७ िडेरी   िडेरीको बारेमा लनरन्तर समनदायलाई  जानकारी गराउने/ 

 आबश्यक िानेपानीको ब्यबथिा गने/ 

 अन्नबाली समय मै लभत्राउन अननरोि गने / 

 आबश्यक िाद्यान्न ििा सामग्रीको भण्डारर् ििा राहि लविरर् गने/ 

 गभणविी,बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग आलदको िाद्य सनरक्षा सनलनलिि गने/ 

नेपाल सरकार/प्रदेश 

सरकार/गाउँपाललका 

नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार/ 

गाउँपाललका/ 

गैरसरकारी संथिा 

६ मलहना  

८ 

 

चट्याङ  घाइिेको ित्काल उद्दार गनण स्वयंसेवक पररचालन गने/ 

 घाइिे लाई नलजकको स्वास्थ्य चौकीमा पनयाणउने/  

वडा कायाणलय/ 

गाउँपाललका 

प्रदेश सरकार/ 

गाउँपाललका 

१ लदन 
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विपद पश्चािका प्रविकार्य र्ोजना 

प्राथवमकिा प्रमुि 

जोखिम 

विर्ाकलाप मुख्य वजमे्मिारी स्रोिको ब्यबस्था समर्ाबधी 

१ महामारी  महामारीबाट भएको क्षलिको लबबरर् संकलन गने/ 

 नेपाल सरकारको लनदेशन पालना गने/ 

 राहि लविरर् आबश्यकिा अननसार गने/ 

 कृलर् ििा पशन पंक्षी लवकासका कायणक्रम हरु संचालन गने/ 

 िानेपानी ििा सरसफाई पननलनणमाणर् र पननलाणभका कायणक्रम संचालन गने/ 

 महामारीको कारर् परेको कम्जोर भएको थिानीय अिणिन्त्रको लबकासमा 

जोड लदने कायणक्रम संचालन गने/ 

 महामारीबाट प्रत्यक्ष लपलडि ललक्षि कायणक्रम संचालन गने/ 

 आगामी लदनमा महामारी रोकिाम र लनयन्त्रर् गनण आबश्यक चेिनामनलक  

कायणहरु गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा  

गाउँपाललका/ नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार /गैरसरकारी 

संथिा  

लनरन्तर 

बालर्णक  

२ बाढी   बाढी बाट भएको क्षलि लववरर् संकलन गने/ 

 लपलडिलाई आबश्यक राहि प्रदान गने र िप राहिको लालग नेपाल सरकार 

र प्रदेश सरकार संग पहल गने/ 

 बाढी लपलडिलाई जीलवकोपाजणनको कायणक्रम सहयोग गने/ 

 घाइिेहरुलाई लनशनल्क उपचारको ब्यबथिा गनण पहल गने/ 

 आपिकालीन उद्दारको लालग हेललकप्टर सेवाको लालग समन्वय र पहल गने/ 

 बाढी लनयन्त्रर्को लालग आबश्यक पनल पनलेसा, िोला लनयन्त्रर् कायण संचालन 

गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँ पाललका 

/गैरसरकारी संथिा 

३ मलहना  
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३ पलहरो  पलहरो बाट भएको क्षलि लववरर् संकलन गने/ 

 पलहरो लपलडिलाई आबश्यक राहि प्याकेज (िाना, टेन्ट, सरससफई सामग्री 

आलद) प्रदान गने/ 

 पलहरो लपलडिलाई सनरलक्षि अथिायी आवासको ब्यबथिापन गने/ 

 पलहरोबाट हुन गएको क्षलि मनल्ांकन गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार 

संग आबश्यक राहिको पहल गने/ 

 घाइिेहरुको लनशनल्क उपचारको लालग आबश्यक पहल गने/ 

 कोलह अपांग भएमा आबश्यक अपांग काडण लविरर् गने/  

 लपलडिलाई मनोसामालजक लवमशण सेवा प्रदान गने/ 

 बालबाललकालाई आबश्यक लशक्षा सामग्री प्रदान गरर लबद्यालय जाने ब्यबथिा 

गने/ 

 मलहलाहरुलाई सम्भालवि लहंसाबाट संरक्षर् गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँ पाललका 

/गैरसरकारी संथिा 

६ मलहना  

४ 

 

भूकम्प  भूकम्पबाट भएको क्षलि लववरर् संकलन गने/ 

 लनलज आवास, लबद्यालय, स्वास्थ्य संथिा, िानेपानी जस्ता सामालजक 

पनबाणिारको पननलनणमाणर् गने/ 

 घाइिेहरुको उपचारको ब्यबथिा गने/ 

 आपिकालीन उद्दारको लालग हेललकप्टर सेवाको समन्वय र पहल गने/ 

 लपलडिलाई आबश्यक राहि प्याकेज (िाना, टेन्ट, सरससफई सामग्री आलद) 

प्रदान गने/ 

  लपलडिलाई सनरलक्षि अथिायी आवासको ब्यबथिापन गने/ 

 पलहरोबाट हुन गएको क्षलि मनल्ांकन गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार 

संग आबश्यक राहिको पहल गने/ 

 घाइिेहरुको लनशनल्क उपचारको लालग आबश्यक पहल गने/ 

नेपाल सरकार/गाउँ 

पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँपाललका/ नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार /गैरसरकारी 

संथिा 

१ बर्ण क्षलि 

अननसार 

बढी हुने/ 
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 कोलह अपांग भएमा आबश्यक अपांग काडण लविरर् गने/  

 लपलडिलाई मनोसामालजक लवमशण सेवा प्रदान गने/ 

 बालबाललकालाई आबश्यक लशक्षा सामग्री प्रदान गरर लबद्यालय जाने ब्यबथिा 

गने/ 

 मलहलाहरुलाई सम्भालवि लहंसाबाट संरक्षर् गने/ 

  भूकम्प लपलडिलाई रोजगार मनिी कायणक्रम संचालन गने/ 

 लबमा दाबीको लालग सहजीकरर् गने/ 

५ 

 

आगलागी  आगलागीबाट भएको लववरर् संकलन गने/ 

 राहि प्याकेज सहयोग गने/ 

 घाईिेहरुको लनशनल्क उपचारको लालग सहयोग र समन्वय गने/ 

 अथिायी आवासको ब्यबथिापन गने/ 

 बालबाललका , अपाङ्गहरुलाई आबश्यकिा अननसारको िप सहयोग गने/ 

 लबमा  दाबी गनण सहजीकरर् गने/ 

 लपलडि ललक्षि कायणक्रम ििा योजना िजनणमा गरर कायणन्वयन गने/ 

 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँपाललका/ प्रदेश 

सरकार /गैरसरकारी 

संथिा 

३ मलहना  

६ 

 

सडक 

दनघणटना  

 घाईिेहरुको लनशनल्क उपचारको लालग सहयोग र समन्वय गने/ 

 राहि प्याकेज सहयोग गने/ 

 लबमा  दाबी गनण सहजीकरर् गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँपाललका/ नेपाल 

सरकार 

१ मलहना 

७ िडेरी   िडेरीबाट भएको क्षलि लववरर् संकलन गने/ 

 लपलडिलाई आबश्यक राहि प्याकेज (िाना, , सरससफई सामग्री आलद) 

प्रदान गने/ 

  लपलडिलाई आबश्यकिा अननसार सनरलक्षि अथिायी आवासको ब्यबथिापन 

गने/ 

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँपाललका/ नेपाल 

सरकार/प्रदेश 

सरकार /गैरसरकारी 

संथिा 

१ बर्ण 
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 िडेरीबाट हुन गएको क्षलि मनल्ांकन गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार 

संग आबश्यक िप  राहिको पहल गने/ 

 कोलह अपांग भएमा आबश्यक अपांग काडण लविरर् गने/  

 लपलडिलाई मनोसामालजक लवमशण सेवा प्रदान गने/ 

 गभणविी र बालबाललकालाई पोर्र्यनि िानको राहि प्याकेज ब्यबथिा गने/ 

 सनरलक्षि िानेपानीको ब्यबथिा गने/ 

८ 

 

चट्याङ  चट्याङबाट भएको क्षलि लववरर् संकलन गने/ 

 लपलडिलाई आबश्यक राहि प्याकेज (िाना, , सरससफई सामग्री आलद) 

प्रदान गने/ 

  लपलडिलाई आबश्यकिा अननसार सनरलक्षि अथिायी आवासको ब्यबथिापन 

गने/ 

 िडेरीबाट हुन गएको क्षलि मनल्ांकन गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार 

संग आबश्यक िप  राहिको पहल गने/ 

 कोलह अपांग भएमा आबश्यक अपांग काडण लविरर् गने/  

गाउँ पाललका/वडा 

कायाणलय/ गैर 

सरकारी संथिा 

गाउँपाललका/प्रदेश 

सरकार /गैरसरकारी 

संथिा 

३ मलहना  

 

 

 

        cf1fn], 

      k'/0f u'?ª 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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Uf08sL ufFpkflnsf  ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] ljj/0fM 

qm=;+= gfd kb s}lkmot  

! >L xf]d axfb'/ /fgf -uf=kf=cWoIf_ ;+of]hs  

@ >L nlntf clwsf/L -uf=kf=pkfWoIf _ ;b:o  

# >L /fs]z u'?Ë -k|d'v k|zf;lso clws[t _ ;b:o ;lrj  

$ >L laifout zfvf ;a}  ;b:o  

% lu/ axfb'/ u'?Ë -j8f cWoIf j8f g+= !_ ;b:o  

^ b]p axfb'/ u'?Ë -j8f cWoIf j8f g+= @_ ;b:o  

& >L gj/fh >|i7 -j8f cWoIf j8f g+= #_ ;b:o  

* >L g/ axfb'/ kf08] -j8f cWoIf j8f g+= $_ ;b:o  

( >L h; axfb'/ l;+ yfkf  -j8f cWoIf j8f g+= %_ ;b:o  

!) >L hLjg u'?Ë -j8f cWoIf j8f g+= ^_ ;b:o  

!! >L t'Nf;L /]UdL -j8f cWoIf j8f g+= &_ ;b:o  

!@ >L /fd k|zfb /]UdL -j8f cWoIf j8f g+= *_ ;b:o  

!# Kf|ltlglw lHfNnf k|zf;g sfof{no ;b:o  

!$ k|d'v jf k|ltlglw 3\ofNrf]s k|x/L k|d'v  ;b:o  

!% g]kfn /]8qmz ;f];fO{6Lsf] :yfgLo k|ltlglw ;b:o  

!^ pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw ;b:o  

!& u}x| ;/sf/L ;+3sf k|ltlglw  ;b:o  

 


