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१.

बौगोलरक अवस्थथलत
नेऩारको प्रदे श नॊ ३ अन्तगगत हहभारी बागभा अवस्थथत यसुवा स्जल्रा उत्तयभा भुख्म हहभारी श्ॊ ृखरा

य दस्ऺणको ऩहाडी उऩत्मका हवच लिसुरी नदीको खोंच , वेंसी य अग्रा ऩहाडहरुभा पैलरएय यहे को छ ।
हवश्वभान स्चिभा २८००० ’ दे स्ख २८०१५ ’ उत्तयी अऺाॊश तथा ८५०१५

’ दे स्ख ८५०५० ’ ऩूवी

दे शान्तयलबि अवस्थथत मस स्जल्राको कुर ऺेिपर १५०१.२२ वगग हक.भी. (स्रोत् स्ज.आई.मस.

नकशाॊकन, २०७२) यहेको छ । मस स्जल्राको उत्तयतपग चीनको थवशालसत ऺेि लतब्फत य ऩूव ग तपग
लसन्धुऩाल्चोक स्जल्रारे घेरयएको छ बने ऩस्िभ तपग धाददङ य दस्ऺणभा नुवाकोट स्जल्रा ऩदगछन् ।
१.२ बू—ऺेि, बूऺम, बूउऩमोग
१.२.१ बूऺेि
क्र.स.

बूबागको प्रकाय

औसत उचाई ऺेिपर

(वगग हकभी)

१

हहभारी बूबाग

5000 लभ.भालथ

538

34.8

२

अल्ऩाइन ऺेि

3000-5000 लभ.

491

31.8

३

रेकारी बूबाग

2000-3000 लभ.

321

20.8

४

ऩहाडी तथा फेंसी ऺेि

400-2000 लभ.

194

12.3

ु ऩभेन्ट सेरयज २
स्रोत् स्जल्रा ऩाश्र्वस्चि, यसुवा, २०७१ तथा पये ष्ट एष्ड ल्माण्डथकेऩ डेबर
.२००५

स्जल्राको सवबन्दा अग्रो थथान ७२४५ लभ उचाईको राङटाङ हहभारको लररुङ हऩक हो बने सवबन्दा
होचोथथान ४५७ लभ. को वेिावती हो । स्जल्रा सदयभुकाभ धुन्चे फजाय १९५० लभटयको उचाईभा यहे को
छ ।
१.२.२ बू-ऺम सम्बाहवत ऺेि

मस स्जल्राको सफै बूबाग हहभार ,रे क य ऩहाडी बूबागरे ढाकेको हुॉदा अलधकाॊश जलभन लबयारो

यहेको छ । बूसॊयऺण य फनोट जहटर य कभजोय बएको कायण मस स्जल्राको धेयै बाग ऩहहयोको रालग
सॊ वेदनशीर दे स्खन्छ । अलधकाॊश ऺेि ऩहाडी बएकोरे जलभनको भालथल्रो सतहको भलररो भाटो फगेय
तल्रो ऺेिलतय जाने गदगछ । मसफाट वषेनी जग्गाको उवगयाशस्िभा ह्रास हुदै गईयहे को य घय ऩरयवाय
हवथथाऩीत बईयहे को अवथथा दे स्खन्छ ।
१.३ जरवामु

भनसुनी हावाऩानी बएको मस स्जल्राभा महाॉको हावाऩानी १ ,९०० लभटय बन्दा भालथको उचाईभा धेयै स्चसो
ऩाईन्छ । हवषभ धयातरीम थवरूऩको कायण हावाऩानीभा ऩलन हवषभता हुन ु थवाबाहवक कै भालनन्छ ।
५,००० लभटय बन्दा भालथको हहभारी बेगभा ज्मादै स्चसो हावाऩानी
माभभा केहह उष्ण हुने गदगछ । वेसी बू

, रे कारी बेगभा ज्मादै स्चसो य गभी

–बागभा प्राम् उष्ण हावाऩानी हुने बएकोरे हावाऩानीको एकीन

अवथथा ऩहहल्माउन कदिन छ । भनसुनी वषाग य रे कारी हहभारी वषाग हुने बएकोरे करयव जेष्ठ भहहना दे स्ख
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आस्श्वन भहहना सम्भ प्रशथत वषाग हुने , भौसभ प्राम् वदरी यहने गदगछ । महाॉ गभी माभभा औषत अलधकतभ
ताऩक्रभ रगबग २४ लडग्री सेस्ल्समस सम्भ य हहउॉदभा औषत न्मू नतभ ताऩक्रभ रगबग ४ लडग्री सेस्ल्समस
सम्भ ऩुग्ने गदगछ । असाय य साउन भहहनाभा ताऩक्रभ अलधकतभ हवन्दुभा ऩुग्दछ बने भॊ लसय दे स्ख भाघ

भहहना सम्भ लनकै तर झदगछ । फषागमाभभा अलधकतभ ६९१.७ लभलरलभटय सम्भ फषाग हुन्छ बने हहउॉदका

भहहनाहरुभा मसको भािा नगन्म यहन्छ । आस्श्वन , कास्ततक, पाल्गुण, चै ि य वैशाख भहहनाभा भौसभ लनकै
याम्रो य सपा हुनेगदगछ । कावगनभोनोकसाइड रगामत लग्रनहाउस ग्मासहरुको फढ्दो उत्सगगनको कायण हवश्व
ताऩभानभा फृहि बएको छ य मसफाट हवशेष गयी हवकासोन्भुख तथा अल्ऩहवकलसत दे शका ग्राभीण जनताको

जनजीहवका, श्ोत य साधनभा नकायात्भक प्रबाव ऩरययहे को छ । सभमभा वषाग नहुन ु , हहउ नऩनु,ग राभो सभम

खडेयी हुन ु , अलतफृहष्ट, खण्डफृहष्ट तथा अनावृहष्ट हुन ु , गभी तथा जाडोभा फृहि हुन ु , ताऩक्रभ फढ्नु , वनथऩलतको
जीवनचक्रभा फदराव दे स्खनु , कृहष तथा वनफारीभा योगहकयाको प्रकोऩभा फृहि हुुुन ु जथता जरवामु

ऩरयवतगनका रऺणहरु यसुवा स्जल्राभा ऩलन दे स्खन थारे को छ । मसका साथै हहउॉ ऩग्रने क्रभभा फृहि

,

हहभतार पुट्ने , फाढीऩहहयो जथता सभथमाभा फृहि बै यहे को छ । परथवरुऩ हवऩद य मसफाट हुने भानवीम
तथा बौलतक ऺलतभा फृहि दे स्खएको छ ।
१.४ प्रभुख नदीहरु
मस स्जल्राका भु ख्म नदीहरुभा बोटे कोशी य लिशू री यहे का छन् बने सहामक नदीको रुऩभा स्चलरभे खोरा ,
ु खोरा, पराखु खोरा आदद प्रभुख हुन ।
राङटाङ्ग खोरा, भैरङ्ग
१.५ प्रभुख तार÷ऩोखयी

मस स्जल्राका प्रभुख तारहरु गोसाईकुण्ड

, सूमक
ग ु ण्ड, ऩावगतीकुण्ड, बै यवकुण्ड, सयथवतीकुण्ड, गणेशकुण्ड,

दुधकुण्ड आदद हुन हमनराई भुख्म धालभगक थथरको रुऩभा ऩलन लरईन्छ ।
१.६ जनसास््ख्मक हववयण

यसुवा स्जल्राको जनस्ख्मा ४३ ,३०० यहे को छ । हव सॊ २०५८ भा २.१७ % यहे को वृहिदय घटे य
२०६८ भा

–३.२० % भा लसलभत बएको ऩाइएको छ । जफहक सभग्र नेऩारको जनसॊ ख्मा वृहिदय

१.३५% यहे को छ । जुन २०५८ भा २.२५% यहे को लथमो । यसुवाभा कुर जनस्ख्माभा ऩुरुष य
भहहराको हहथसा फयाफयी नै दे स्खन्छ बने अस्घल्रो जनगणनाको तुरनाभा ऩरयवायको आकाय घटे को ऩाइएको
छ । जनस्ख्मा सम्फन्धी भुख्म नलतजाराई तरको तालरकाभा दे खाइएको छ ।
१.६.१ जनस्ख्मा हववयण्
हववयण

जम्भा ऩरयवाय

2058

जम्भा जनसॊ ख्मा

ऩुरुष

भहहरा

वाहषगक वृहिदय

44731

23355

21376

2.17%

43300

21475

21825

-3.20%

2068

9778

068 नेऩार

5,42,7302 2,64,94,504

1,28,49,014 1,36,45,463 1.35%

स्रोत् याहष्टम जनगणना २०५८ य २०६८, केन्रीम तथमाॊक लफबाग
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भनसुन आऩतकारीन कामगमोजना
२. ऩरयचम
यसुवा स्जल्रा जरजन्म प्रकोऩको हहसावरे सॊ वेदनस्शर स्जल्राको रुऩभा ऩहहचान बएको छ । हवऩद

जोस्खभको नकसाॊकनभा यसुवा स्जल्रा ऩहहयो , फाढी, आगारागी तथा भहाभायीभा जोस्खभभा ऩदगछ । यसुवा

स्जल्राभा हुने हवऩदका घटनाहरु भध्मे ऩहहयो प्रभुख यहे को छ । अलधकाॊश लबयारो जलभन , फरौटे भाटो, वन
जॊगरको हवनास , अत्मन्तै लबयारो ऩहाड ऩवगत , खोरयमा पडानी , अवैऻालनक बू –उऩमोग य कभजोय बौगोलरक
वनावटका कायण वषागतका फेरा वषागको ऩानी सॉगै आउने ऩहहयो य त्मसरे उत्ऩन्न गने फाढी नै यसुवा

स्जल्राको भुख्म हवऩदको रुऩभा यहे को दे स्खन्छ । त्मसै गयी हहभारको ऩानीराई लनमन्िणभा याख्ने प्राकृलतक
फाॉधहरु नष्ट हुन ु तथा भौसभभा हुने ऩरयवतगनरे हहभनदीको अग्रबाग लतब्र रुऩभा ऩग्रने य हहभतारहरु

प्राकृलतक फाॉधको लनमन्िणभा यहन नसकी हवथपोट हुने अवथथारे ऩलन अरु फढी ऩहहयो तथा फाढीको

ु म्ऩीम दृहष्टकोणफाट ऩलन जोस्खभऩूण ग अवथथाभा यहे को छ । महाॊको
जोस्खभ थहऩएको अवथथा छ । बक

बौगोलरक फनोट , अलधकाॊस हवद्यारमहरु साॊगयु ो य लबयारो अवस्थथलतभा फनाइनु , अलधकाॊस घयहरु ढु ङाभाटो
फाट फनेका हुन ु य ऩुव ग तमायी सम्फस्न्ध चेतनाको अबाफरे गत २०७२ फैशाख १२ को बूकम्ऩरे स्जल्रारे
िू रै ऺलत व्महोनुग ऩये को लथमो ।
भनसुनको सभमभा आउने हवऩद्वाट कलत भालनस सॊ कटा लबभुख अवथथाभा छन , कसराई कसयी उिाय गनग
सहकन्छ य को को सॊ ग के , कलत, कथतो श्ोत साधन छ , सो को रे खाजोखा गयी भनसुनवाट हुने ऺलतफाट
भानव जीवनको सुयऺाको रालग आऩतकारीन ऩूवत
ग मायी

(Preparedness), ,प्रलतकामग (Response) तथा

ऩुनरागब (Recovery) सम्फस्न्ध गलतहवलधहरु मोजनावि रुऩभा सञ्चारन हुन जरुयी छ । यसुवा स्जल्रा
जरजन्म प्रकोऩका हहसाफरे अत्मन्तै सॊ फेदनस्शर स्जल्राको रुऩभा यहे कोरे फखागमाभभा फाढी , ऩहहयो, चट्याङ्ग
जथता जरजन्म प्रकोऩका कायण प्रत्मेक फषग िु रो धनजनको ऺलतहुने गये को छ । भनसुनका सभमभा
प्रकोऩफाट हुन सकने जनधनको ऺलतराई न्मू नीकयण गनग भनसुन ऩूव ग हवऩद ऩुफ ग तमायी तथा प्रलतकामग

कामगमोजना फनाई तमायी अवथथाभा यहन आवश्मक दे स्खएकोरे सम्फस्न्धत सयोकायवारा लनकामहरु सभेतको
उऩस्थथलतभा स्जल्रा हवऩद् व्मवथथाऩन सलभलत को फैिकभा फृहत छरपर गरय प्राप्त सुझाफ तथा हववयणको
आधायभा मो भनसुन आऩतकारीन कामगमोजना २०७५ तजुभ
ग ा गरयएको छ ।

२.१ विपद् व्यिस्थापन सम्बवधध संबैधावनक तथा कानुनी व्यिस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृ ततक प्रकोपबाट हुने जोतखम न्यनू ीकरण गनन पर्ू न सचू ना
,तयारी,उद्दार राहात एर्म्
पनु र्सथानपना गने कायनलाई प्राकृ ततक साधन स्रोतको संरक्षण संर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतत मा समार्ेश गननक
ु ा साथै प्राकृ ततक
तथा गैर प्राकृ ततक तर्पद् पर्ू न तयारी उद्वार तथा राहात र पनु लानभ सघं र प्रदेशको साझा अतधकार , तर्पद व्यर्र्सथापन सघं ,प्रदेश
र र्सथानीय तहको साझा अतधकार तथा र्सथानीय तहको अतधकार सचु ीमा समेत समार्ेश गरी तर्पद व्यर्र्सथापन लाइ
संबैधातनक सतु नतितता गरे को छ ।
विपद जोविम धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐ न २०७४ ले तजल्ला तर्पद् व्यर्र्सथापन सतमतत तथा र्सथानीय तर्पद्
व्यर्र्सथापन सतमततको व्यर्र्सथा गरी तर्पद व्यर्र्सथापनका सम्बन्धमा तयारी , प्रततकायन तथा पनु लानभ का तर्तभन्न तजम्मेर्ारी
तदएको छ ।
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले र्सथानीय तहलाई तर्पद् व्यर्र्सथापन सम्बन्धी तर्तभन्न तजम्मेबारी तनधानरण गरे को
छ । खासगरी तर्पद् व्यर्र्सथापन सम्बन्धी र्सथानीय नीतत ¸ काननु मापदण्ड योजनाको कायानन्र्यन अनगु मन र तनयमन गने ,
र्सथानीय र्सतरमा तर्पद् पर्ू न तयारी तथा प्रततकायन योजना पर्ू न सचू ना प्रणाली खोज तथा उद्वार राहात सामाग्रीको पर्ू न भण्डारण
तर्तरण र समन्र्य गने,र्सथानीय तटर्न्ध नदी र पतहरोको तनयन्रण तथा नदीको व्यर्र्सथापन र तनयमन गने , तर्पद् जोतखम क्षेरको
नकसाक
ं न तथा र्र्सतीहरुको पतहचान र र्सथानान्तरण गने , तर्पद् व्यर्र्सथापनमा सघं प्रदेश र र्सथानीय समदु ाय सङघ सर्सं था तथा
नीतज क्षेरसंगको सहयोग समन्र्य र सहकायन गने , तर्पद् व्यर्र्सथापन कोषको र्सथापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको
पररचालन गने , तर्पद् जोतखम न्यनू ीकरण सम्बन्धी र्सथानीय र्सतरका आयोजनाको तजमनु ा कायानन्र्यन अनगु मन र मख्ु याङ्कन
गने, तर्पद् पिात र्सथानीय र्सतरको पनु र्सथानपना र पनु तनमानण , र्सथानीय र्सतरको तर्पद् सम्बन्धी तथयााँक व्यर्र्सथापन र अध्ययन
अनसु न्धान,र्सथानीय आपतकालीन कायन सञ्चालन , समदु ायमा आधाररत तर्पद् व्यर्र्सथापन सम्बन्धी कायनक्रमको सञ्चालन
लगायत तर्पद् व्यर्र्सथापन सम्बन्धी अन्य कायन गने तजम्मेबारी रहेका छन् ।
२.२ उद्वेश्य
यो मनसनु आपतकालीन कायनयोजना तजमनु ा गननक
ु ो उद्वेश्य तनम्नानसु ार रहेको छ

;

मनसनु का समयमा रसर्ु ा तजल्लामा हुन सकने सम्भातर्त तर्पद् जोतखमहरु पतहचान गरी तर्पदबाट हुन सकने क्षती न्यनू ीकरण
गने साथै तर्पद व्यर्र्सथान कायनका लातग सर्ं धै ातनक तथा काननु ी व्यर्र्सथा अनसु ार र्सथानीय तह तथा सरकारी एर्म् गैरसरकारी
संर्सथा लगायतका सरोकारर्ाला तनकायहरुलाई सतक्रय गराउदै उपलब्ध साधन स्रोतको अतधकतम पररचालन गरी पर्ू तन यारी ,प्रततकायन
तथा पनु नलाभ कायनलाई व्यर्तर्सथत, प्रभार्कारी, जर्ाफदेही बनाउनु यो कायनयोजनाको उद्वेश्य रहेको छ ।
२.३ जोविम तथा प्रभाि विश्ले षण
वस.नं.

१

सम्भावित जोविम

गााँउपावलका

जोविम पवहचान गररएका क्षेत्रहरु

पतहरो

उत्तरगया

र्डा न १ को ततरु,गोगने, तसरुचेत, मैलङु क्षेर
र्डा न २ को कटुन्जे क्षेर
र्डा न ३ को लयङु क्षेर
र्डा न ४ को पतहरे र्श
े ी क्षेर
र्डा न १ को दाहालफे दी, मेन्दोगांउ, तासान, देश्यागााँउ क्षेर
र्डा न १ को खोपाङ्ग तभर क्षेर
र्डा न ४ को लामटाङ,मण्ु डुप,तसन्धमु लामा होटेल क्षेर
धन्ु चे देतख रसर्ु ा गढी सम्मको सडक खण्ड
र्डा न १ को राम्चेको गमु चेत, तसङर्ेद, ग्राङ क्षेर
र्डा न २ को प्राङसे क्षेर
र्डा न ३,४ र ५ को धोतर्खोला क्षेर

गोसाइकुण्ड

कातलका

- -

नौकुण्ड

र्सयाउर्ारी राम्चे मल
ु खकन सडक खण्ड
र्डा न १ को साङयल
ु क्षेर
र्डा न २ को र्च्चा क्षेर
र्डा न ४ को दनेश्वरा क्षेर
र्डा न ५ को खालचेत क्षेर
4
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आमाछोतदङ्मो

२

/

र्ाढी डुर्ान

उत्तरगया

र्डा न ६ को घोमनु क्षेर
र्डा न १ को ठूलो हाकुर्ेशी ,सानो हाकुर्शी, गोरसङु र्ा
क्षेर
र्डा न ५ को के रार्ारी,पाजङु
र्डा न ५ को खाल्टेर्गर क्षेर

२.४ काययक्षेत्र (क्षेत्रगत रुपमा) वजम्मेिार, सहयोगी संघ/संस्थाहरु
पतहचान भएका मनससु न सम्र्द्व तर्पद् जोतखमहरु न्यनू ीकरण गनन सम्बतन्धत पक्षहरु तर्चको समन्र्य सहकायन माफन त उपलब्ध साधन
स्रोतको अतधकतम पररचालन गरी पर्ू तन यारी , प्रततकायन तथा पनु नलाभ कायनलाई व्यर्तर्सथत , प्रभार्कारी, जर्ाफदेही बनाउन तनम्नानसु ार
९ र्टा तर्षय क्षेर तनधानरण गररएको छ । प्रत्येक तर्षयक्षेरको प्रभार्कारी पररचालनका लातग १ /१ र्टा मख्ु य तजम्मेर्ार तनकाय र अन्य
तजम्मेबार तनकायहरु तोतकएको छ ।
वसन
विषयक्षेत्र
मुख्य मुख्य वजम्मेबारी
मुख्य वजम्मेबार
वजम्मेबार वनकायहरु
वनकाय
१
समन्र्य, खोजी
समन्र्य,सहजीकरण गने ।
तजल्ला प्रशासन सबै सरु क्षा तनकायहरु , र्सथानीय
तथा उद्धार
प्रचार प्रसार , अतभमतु खकरण , कायानलय
तह,गैसस
सचेतीकरण गने ।
२
खाद्य तथा कृ तष
तर्पदका समयमा आर्श्यक तजल्ला कृ तष
तजल्ला तर्पद् व्यर्र्सथापन सतमतत ,
पने खाद्य सामाग्रीको सरु तक्षत तर्कास कायानलय र्सथानीय तह, नेपाल रे डक्रस सोसाईटी,
भण्डारण, तर्तरण गने ।
तजल्ला र्सर्ार्सथय कायानलय , तजल्ला
पशसु ेर्ा कायानलय , उद्योग र्ातणज्य
संघ, नागररक समाज, गैसस
३
आपत्कातलन
तर्पदमा परे का व्यतिहरुलाइ शहरी तर्काश
नेपाल रे डक्रस सोसाईटी, र्सथानीय तह ,
आश्रय र्सथल तथा सरु तक्षत र्सथानमा र्सथानान्तरण तथा भर्न तनमानण तजल्ला र्सर्ार्सथय कायानलय
गैर खाद्य सामाग्री गरी आर्ासको अर्सथायी
तडतभजन कायानल तनमानण व्यार्सायी सघं ,उद्योग र्ातणज्य
व्यर्र्सथा गने ।
संघ, ढुर्ानी व्यार्सायी संघ, गैसस
४
आपत्कातलन
तर्पदका समयमा घाइते
तजल्ला र्सर्ार्सथय तजल्ला अर्सपताल, र्सथानीय तह, सरु क्षा
र्सर्ार्सथय तथा पोषण भएकाहरुको लातग तत्कातलन कायानलय, शहरी तनकायहरु,
उपचार व्यर्र्सथा गने । साथै
तर्काश तथा भर्न नेपाल रे डक्रस सोसाईटी, गैसस
अर्सथायी आर्ासमा
तनमानण तडतभजन
रोग,महामारी हुन नतलने ।
कायानलय
५
आपत्कातलन
तर्पदका समयमा
तजल्ला तशक्षा
र्सथानीय तह ,नेपाल रे डक्रश सोसाईटी ,
तशक्षा
मनोसामातजक परामशन तथा
समन्र्य इकाई , प्याब्सन, एनप्याब्सन
ल्याकोश,
मनोरञ्जनात्मक तक्रयाकलाप अतभभार्क सघं
मानेकोर, नेपाल कृ तष र्न
सतहतको तर्द्यालय
प्रततष्ठान,तजल्ला र्सर्ा र्सर्ार्सथय
गतततर्तधलाइ तनरन्तरता तदने ।
कायानलय, र्सकाउट लगायत अन्य गैसस
६
खानेपानी र्सर्ार्सथय अर्सथायी आर्ासलाइ
खानेपानी तथा
र्सथानीय तह, नेपाल रे डक्रश सोसाईटी ,
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सरसफाई

७

र्सर्च्छ,सरसफाइयि
ु र्नाउने । सरसफाई सर्
शद्वु ा खानेपानी , व्यर्तर्सथत तडतभजन
शौचालयको व्यर्र्सथा गने ।
कायानलय

- तजल्ला र्सर्ार्सथय कायानलय ,ल्याकोश,
मानेकोर,
सआ
तसडस
ु हारा,
रसर्ु ा,खानेपानी उपभोिा
समहू हरु,गैसस
मतहला तथा
र्सथानीय तह, नेपाल प्रहरी
बालबातलका
नेपाल रे डक्रश सोसाईटी
, र्ाल
कायानलय, तजल्ला कलब,रातरिय अनसु न्धान तजल्ला
बाल कल्याण
कायानलय,गैसस
सतमतत
तजल्ला प्रशासन
र्सथानीय तह,उद्योग र्ातणज्य संघ,
कायानलय
तर्तभन्न हाइड्रोपार्र कम्पनी , तनजी
क्षेर, गैसस, ढुर्ानी व्यार्सायी संघ,
यातायात व्यार्सायीहरु

आपत्कातलन
संरक्षण

र्ालर्ातलका, र्ृद्व, सत्ु के री
लगायत तर्शेष आर्श्यकता
भएका व्यतिहरुलाइ र्सर्ार्सथय ,
तहसं ा, र्ेचतर्खन, दरुु पयोगबाट
जोगाउने ।
बन्दोबर्सती
तयारी, खोज , उद्वार तथा
पनु लानभ कायनमा आर्श्यक पने
साधन स्रोत , मानर्ीय क्षमता ,
आतथनक स्रोत लगायत
व्यर्र्सथा गने ।
तत्कातलन पनू नलाभ तर्पदमा परे काहरुको लातग
र्सथानीय तह
पनु र्सथानपना गनन आर्श्यक
गतततर्तध सञ्चालन गने ।

८

९

र्सथानीय तह , तडतभजन सडक
कायानलय,तजल्ला कृ तष तर्कास
कायानलय,तजल्ला पशु सेर्ा
कायानलय,घरे लु तथा साना उद्योग
तर्कास सतमतत,गैसस

३. काययक्षेत्रगत रुपमा पूियतयारी तथा प्रवतकायय कायययोजना
३.१ समधिय, िोजी तथा उद्धार
वसन

१

२

३

वियाकलाप

वजम्मेबार
सहयोगी वनकाय
वनकाय
पूिय तयारी कायययोजना
मनसनु पर्ू न सबै तर्षयक्षेरहरुको (Cluster) तजल्ला तर्पद् सम्बतन्धत
बैठक सञ्चालन गने । सर्ै सदर्सयहरुको
व्यर्र्सथापन
तर्षयगत
तजम्मेबारी तोकने । प्रततकायनका लातग
सतमतत,
कायानलयहरु
तयारी अर्र्सथामा रहने ।
र्सथानीय तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत
तजल्ला तर्पद व्यर्र्सथापन कोषलाइ
तजल्ला तर्पद् तजल्ला प्रशासन
अद्यार्तधक राख्ने ।
व्यर्र्सथापन
कायानलय
सतमतत
मनसनु का कारण हुने तर्पद् जोतखमका
तजल्ला तर्पद् सम्बतन्धत
सम्भातर्त क्षेरका जनप्रतततनतध तथा
व्यर्र्सथापन
तर्षयगत
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समय

जेष्ठ मसान्त

जेष्ठ मसान्त

जेष्ठ मसान्त

कै वियत

नागररकहरु संगको सम्पकन सरु अद्यार्तधक सतमतत,
गने ।
र्सथानीय तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत
४ साझेदार तनकायहरुको तर्र्रण अद्यार्तधक DEOC,
गने तथा सहयोगको नकसांकन गने ।
तजल्ला
समन्र्य सतमतत
तजल्ला
प्रशासन
कायानलाय
५ जोतखमयि
ु र्सथानमा पर्ू न चेतार्नी (Early तजल्ला तर्पद्
Warning) का लातग प्रत्येक र्सथानीय
व्यर्र्सथापन
तहले प्रत्येक र्डाका लातग कतम्तमा १/१ सतमतत,
र्टा माइक तथा साइरन खररद गरी तयारी र्सथानीय तर्पद्
अर्र्सथामा राख्नेइ ।
व्यर्र्सथापन
सतमतत
६ जोतखम र्सथानमा तर्पद् सम्बतन्ध
तजल्ला तर्पद्
जनचेतनामल
ू क छापा सामाग्री तर्तरण गने व्यर्र्सथापन
साथै सञ्चार माध्यमबाट तर्पद सचेतना
सतमतत,
सम्बन्धी प्रचार प्रसार गने, गराउने ।
र्सथानीय तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत
७ र्सथानीय तर्पद व्यर्र्सथापन सतमतत गठन
र्सथानीय तह
गने ।
८ र्सथानीय र्सतरमा खोज तथा उद्धार कायनका र्सथानीय तह
लातग कायनदल गठन गने तथा आर्श्यक
तातलम सञ्चालन गने ।
९ तजल्ला तथा र्सथानीय र्सतरमा उपलब्ध
तजल्ला तर्पद्
खोज तथा उद्धार सामाग्रीहरुको सचू ी तयार व्यर्र्सथापन
गरी व्यर्र्सथापन गने ।
सतमतत
१० मनसनु का कारण हुने तर्पद व्यर्र्सथापन
तजल्ला
कायनसग सम्बतन्धत तर्षयगत कायानलय
प्रशासन
प्रमख
ु हरु मनसनु अर्तधभर कायानलयमा नै कायानलय
रहने, चनाखो रहने , तर्शेष कारणर्स
कायानलय छाड्न परे मा कायनसम्पादनमा
असर नपने सतु नतित गने ।
११ सबै कायानलयमा तर्पद सम्पकन व्यति तोकने सम्बतन्धत
कायानलय प्रमख
ु
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कायानलयहरु
DEOC

र्सथानीय तह

जेष्ठ मसान्त

र्सथानीय तह

तरुु न्तै

तर्पद् क्षेरमा काम जेष्ठ मसान्त/
गने गै.स.स.हरु
तनरन्तर
र्सथानीय सञ्चार
माध्यम, र्सथानीय
तह
गैसस

तरुु न्तै

तर्तभन्न
संघसंर्सथाहरु

तरुु न्तै

र्सथानीय तह

तरुु न्तै

सम्बतन्धत
कायानलय प्रमख
ु

तनरन्तर

तरुु न्तै

१२ एकद्धार प्रणालीबाट मार कलष्टरको सचू ना
आदान प्रदान गने ।

कलष्टर तलड

तनरन्तर

प्रवतकायय कायययोजना
१ तर्पदको जानकारी पिात तजल्ला तर्पद्
तजल्ला तर्पद् Cluster Head, तरुु न्तै
व्यर्र्सथापन सतमततको अध्यक्षले तरुु न्तै
व्यर्र्सथापन
सरु क्षा तनकाय ,
उद्धार तथा राहात कायनका लातग तनदेशन सतमतत
गै.स.स.
तदने
२ उद्वार तथा राहात कायनका लातग सबै
तजल्ला तर्पद् गै.स.स.
तनरन्तर
Cluster हरुलाइ पररचालन गने ।
व्यर्र्सथापन
सतमतत
३ द्रुत लेखाजोखा
(Initial Rapid तजल्ला तर्पद् सरु क्षा तनकाय , तत्कालै
Assessment) सम्बतन्ध फारम प्रयोग गरी व्यर्र्सथापन
रे डक्रस,
तत्कालीन मानर्ीय सहयोगका लातग
सतमतत
गै.स.स.
सचू ना संकलन गने ।
४ तर्पद् व्यर्र्सथापन साँग सम्बतन्धत कलष्टर तजल्ला
Cluster Team घटना घटेको
हेड, र्सथानीय तहका प्रमख
जानकारी
ु , तर्पद् सम्पकन प्रशासन
व्यतिहरुको सम्पकन सरु तयार पारी तर्पद् कायानलय
पाएको ५ तमनेट
हुने तबतत्तकै SMS माफन त जानकारी गराउने
तभर
व्यर्र्सथा तमलाउने ।
५ प्रभार्कारी रुपमा राहात तथा उद्धारका
तजल्ला तर्पद् तजल्ला समन्र्य तनरन्तर
लातग र्सथानीय तर्पद व्यर्र्सथापन
व्यर्र्सथापन
सतमतत
सतमततलाइ तक्रयातशल र्नाउने ।
सतमतत
६ सरु तक्षत र्सथानहरुको पतहचान गरी
र्सथानीय तर्पद् र्सथानीय तह,
तरुु न्तै
सरोकारर्ाला व्यति तनकायलाई जानकारी व्यर्र्सथापन
सरु क्षा तनकाय
गराउने ।
सतमतत
८ तनयतमत सचू ना प्रर्ाहका लातग र्सथानीय
DEOC
तजल्ला प्रशासन तनरन्तर
तर्पद व्यर्र्सथापन सतमततसंग सम्पकन मा
कायानलय
रहने
९ र्सथानीय तह तथा तर्पद व्यर्र्सथापन सम्र्द्ध तजल्ला तर्पद् तजल्ला समन्र्य तरुु न्तै/तनरन्तर
संघ संर्सथाहरुसाँगको सम्बन्र्यमा स्रोत
व्यर्र्सथापन
सतमतत, र्सथानीय
पररचालन गने ।
सतमतत
तह
१० अत्याबश्यक सेर्ा
(सञ्चार,तर्द्यतु तजल्ला तर्पद् नेपाल टेतलकम, तरुु न्तै/यथासकय
लगायत) प्रबाहलाई यथासकय चाडो
व्यर्र्सथापन
सडक तडतभजन
चाडो
संचालनमा ल्याउने ब्यबर्सथा तमलाउने ।
सतमतत
कायानलय
११ तर्पद अर्र्सथा तर्श्लेषण गरी प्रदेश तथा
तजल्ला तर्पद् र्सथानीय तह
तनरन्तर
के न्द्र सरकारसंग समन्र्य गने ।
व्यर्र्सथापन
सतमतत
8

३.२ िाद्य तथा कृवष
ि.स. वियाकलाप

वजम्मेबार
वनकाय

पिू य तयारी कायययोजना
१
खाद्य तथा कृ तष Cluster बैठक सञ्चालन गने तजल्ला कृ तष
। खाद्य तथा कृ तष सहयोगको नकसााँकन गने । तर्कास कायानलय
२
खाद्यान्न तर्तरण कायनदल गठन गने ।
तजल्ला कृ तष
तर्कास कायानलय
३
खाद्यान्न भण्डारण तथा आपतकालीन
तजल्ला तर्पद्
आपतू तनको व्यर्र्सथा तमलाउने ।
व्यर्र्सथापन
सतमतत, तजल्ला
कृ तष तर्कास
कायानलय
४
तयारी खाद्यान्नको र्जार उपलब्धता पतहचान तजल्ला कृ तष
गने ।
तर्कास कायानलय

१

२

३
४

५

सहयोगी
वनकाय

कृ तष क्षेरमा काम
गने गै.स.स.
र्सथानीय तह

र्सथानीय तह,
उद्योग र्ातणज्य
सघं

प्रवतकायय कायययोजना
समन्र्य, खोज तथा उद्वार
Cluster सग तजल्ला कृ तष
र्सथानीय तह
समन्र्य गरी प्रभातर्त क्षेरको तर्र्रण तलइ
तर्कास कायानलय
आर्श्यक खाद्यसामाग्रीको तर्तरणको
व्यर्र्सथा तमलाउने ।
प्रभातर्त/तर्र्सथातपत व्यतिहरुलाइ रासन काडन तजल्ला प्रशासन र्सथानीय तह
उपलब्ध गराउने ।
कायानलय
तर्तरण हुने खाद्य सामाग्रीको गणु र्सतरीय रहेको
सतु नतित गने ।
तर्तरण के न्द्र तनधानरण गरी सबै
सरोकारर्ालालाई जानकारी गराउने ।

व्यति तथा तनकायबाट प्राप्त खाद्य सामाग्रीको
सहयोगलाइ एकद्वार प्रणालीर्ाट रासन
काडनका आधारमा तर्तरण गने ।

तजल्ला प्रशासन
कायानलय
तजल्ला तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत, र्सथानीय
तर्पद् व्यर्र्सथापन
सतमतत
तजल्ला तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत, र्सथानीय
तर्पद् व्यर्र्सथापन
सतमतत
9

र्सथानीय तह
उद्योग र्ातणज्य
सघं

समय

जेष्ठ
मसान्त
जेष्ठ
मसान्त
जेष्ठ
मसान्त

जेष्ठ
मसान्त

तनरन्तर

घटना
घटेको १
तदन तभर
तनरन्तर
तनरन्तर

तजल्ला कृ तष
तनरन्तर
तर्कास कायानलय

कै वियत

३.३ आिास तथा गैर िाद्य क्षेत्र
वस.न. वियाकलाप

वजम्मेबार वनकाय
पूिय तयारी कायययोजना
१
आपत्कातलन आश्रय व्यर्र्सथापन Cluster शहरी तर्कास
को र्ैठक सञ्चालन गने ।
तथा भर्न तनमानण
कायानलय
२
सम्भातर्त तर्पद जोतखम अनसु ार
शहरी तर्कास
आपतकालीन आश्रयर्सथलहरु (तर्द्यालय, तथा भर्न तनमानण
सामदु ातयक भर्न , सरु तक्षत अन्य र्सथान )को कायानलय
पतहचान गने ।
३
तर्र्सथातपतहरुको लातग आर्श्यक गैरखाद्य
शहरी तर्कास
सामाग्रीहरु तरपाल , टेन्ट , भाडाकुडा , लत्ता तथा भर्न तनमानण
कपडा लगायत सामाग्रीहरु तथा स्रोतको
कायानलय
नकसांकन गने ।
प्रवतकायय कायययोजना
१
आपत्कातलन आश्रय व्यर्र्सथापन Cluster शहरी तर्कास
को आपतकालीन र्ैठक सञ्चालन गने ।
तथा भर्न तनमानण
कायानलय

सहयोगी वनकाय समय

२

र्सथानीय तह
रे डक्रस

३

आस्रयर्सथलका लागी टेन्ट , तरपाल , डोरी , शहरी तर्कास
र्ास लगायत का सामाग्रीहरु भण्डारण
तथा भर्न तनमानण
र्सथलबाट सम्बतन्धत र्सथानमा पठाउने ।
कायानलय
भाडााँकुडा तथा लत्ता कपडा व्यर्र्सथापन गने तजल्ला तर्पद्
व्यर्र्सथापन
सतमतत

गै.स.स.

जेष्ठ
मसान्त

र्सथानीय तह,
र्सथानीय प्रहरी
चौकीहरु

जेष्ठ
मसान्त

र्सथानीय तह,
र्सथानीय प्रहरी
चौकीहरु

जेष्ठ
मसान्त

कै वियत

घटनाको
जानकारी
पाउने
तर्तत्तकै
, तरुु न्तै

नेपाल रे डक्रस,
र्सथानीय तह

तरुु न्तै

वजम्मेबार
वनकाय

सहयोगी
वनकाय

समय

तजल्ला र्सर्ार्सथय
कायानलय

र्सथानीय तह
गैसस

, जेष्ठ मसान्त

तजल्ला र्सर्ार्सथय
कायानलय

र्सथानीय तह
गैसस

, जेष्ठ मसान्त

तजल्ला र्सर्ार्सथय

र्सथानीय तह

, तरुु न्तै

३.४ आपत्कावलन स्िास््य पोषण
वस.न वियाकलाप
.
पिू य तयारी कायययोजना
१ आपत्कातलन र्सर्ार्सथय पोषण Cluster बैठक
सञ्चालन गरी आपतकालीन र्सर्ार्सथय पररक्षण
कायनदल गठन गने ।
२ सरकारी/गैरसरकारी,सामदु ातयक तथा नीतज
र्सर्ार्सथय सेर्ा प्रदायक संर्सथा तथा क्षमता
नकसांकन गने ।
३ आपतकालीन अर्र्सथामा आर्श्यक पने
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कै वियत

४

५
६
७

१
२

३

४

५

औषधीहरुको Buffer Stock सबै र्सथातनय कायानलय
तनकायहरुमा राख्ने व्यबर्सथा तमलाउने
तर्पद् समयमा हुन सकने महामारीको सम्बन्धमा तजल्ला र्सर्ार्सथय
जनचेतना मल
ू क कायनक्रमहरु संचालन गने साथै कायानलय
उि समयमा पररचातलत हुन RRT हरुलाई
तयारी अर्र्सथामा राख्नेु
प्रभातर्त क्षेरमा र्सर्ार्सथय तशर्ीर सञ्चालन गनन तजल्ला र्सर्ार्सथय
कायनटोली गठन गने ।
कायानलय
थप उपचारका लातग सम्भातर्त र्सर्ार्सथय सर्सं था तजल्ला र्सर्ार्सथय
तथा क्षमताको नकसांकन गने ।
कायानलय
एम्बल
ु ेन्सको ममनत सम्भार गरी चालु हालतमा तजल्ला र्सर्ार्सथय
राख्न नेपाल रे डक्रस ,तचतलमे हाइड्रोपार्र लाइ कायानलय
अनरु ोध गने । आर्श्यकतानसु ार पररचालन गनन
नर्ु ाकोट तजल्लामा रहेका एम्र्ल
ु ेन्सहरुको
तर्र्रण समेत अद्यार्तधक गने ।
प्रवतकायय कायययोजना
आपतकालीन र्ैठक सञ्चालन गरी कायन
तजल्ला र्सर्ार्सथय
तजम्मेर्ारी तनधानरण गने ।
कायानलय
घाइतेहरुको उपचारका लातग तत्काल RRT तजल्ला र्सर्ार्सथय
टोली पररचालन गने । थप उपचारका लागी
कायानलय
तजल्ला अर्सपताल तथा नर्ु ाकोट /काठमाण्डौ
तर्सथत अर्सपतालमा पठाउने ।
गभनर्ती, सत्ु के री, तशशहु रुको लातग पोषण यि
ु तजल्ला र्सर्ार्सथय
खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउने खाद्य क्षेरलाई कायानलय
तसफाररस गने ।
आश्रयर्सथलमा हुनसम्ने झाडापखाला, हैजा,
तजल्ला र्सर्ार्सथय
टाईफाइड, हेपातटस A,E आतद रोगहरु फै लन कायानलय
नतदन रोकथामका उपायहरु अबलम्बन गने।
र्सर्ार्सथय तथा पोषण तशतर्र सञ्चालन गने ।
तजल्ला र्सर्ार्सथय
कायानलय

गैसस
सञ्चार माध्यम

गैसस,
तनकाय

जेष्ठ मसान्त

सरु क्षा जेष्ठ मसान्त
जेष्ठ मसान्त

रे डक्रस, तचतलमे
हाइड्रोपार्र

जेष्ठ मसान्त

गैसस

तरुु न्तै

सरु क्षा तनकाय,
रे डक्रस

तनरन्तर

गैसस

तरुु न्तै

गैसस

तरुु न्तै

गैसस, सरु क्षा
तनकाय

तरुु न्तै

३.५ आपत्कावलन विक्षा
वसन वियाकलाप
पिू य तयारी कायययोजना
१
Cluster बैठक सञ्चालन गरी आपतकालीन
शैतक्षक कायनदल गठन गने ।

वजम्मेबार
वनकाय

सहयोगी
वनकाय

तजल्ला तशक्षा गैसस
समन्र्य
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समय

जेष्ठ मसान्त

कै वियत

२

३

१
२
३

इकाई
जोतखमयि
, तजल्ला तशक्षा गैसस
ु र्सथानमा रहेका तर्द्यालय
प्रारतम्भक र्ालतर्कास के न्द्र , साक्षरता कक्षा समन्र्य
तथा स्रोतको नकसांकन गने ।
इकाई
प्रभातर्त क्षेरमा अर्सथायी तसकाइ के न्द्र
तजल्ला तशक्षा सहरी तबकाश
(Temporary learning Center-TLC) समन्र्य
तथा भर्न
सञ्चालन गनन सतकने र्सथान , तरपाल , टेन्ट , इकाई
तनमानण तडतभजन
आपतकालीन शैतक्षक सामाग्री , खेल सामाग्री
कायानलय
व्यर्र्सथापन गने ।
प्रवतकायय कायययोजना
Cluster बैठक सञ्चालन गरी शैतक्षक
तशक्षा तर्कास गैसस
कायनदल पररचालन गने ।
समन्र्य इकाई
अर्सथायी तसकाइ के न्द्र र्सथापना गरी शैतक्षक
तशक्षा तर्कास गैसस
गतततर्तध सञ्चालन गने ।
समन्र्य इकाई
मनोसामातजक परामशन तातलम तलएका
तजल्ला तशक्षा गैसस
तशक्षकहरुको पररचालन तथा तर्तभन्न
समन्र्य
मनोरञ्जनात्मक गतततर्तध सञ्चालन गने ।
इकाई

३.६ िानेपानी स्िास््य सरसिाई
वसन वियाकलाप

वजम्मेबार
वनकाय

पिू य तयारी कायययोजना
१
WASH Cluster बैठक सञ्चालन गने ।

२

३

१

सहयोगी
वनकाय

जेष्ठ मसान्त

तरुु न्तै

तरुु न्तै
तरुु न्तै
तरुु न्तै

समय

खानेपानी तथा गैसस
जेष्ठ मसान्त
सर सफाई सर्
तडतभजन
कायानलय
प्रभातर्त क्षेर , आपतकालीन आश्रयर्सथल खानेपानी तथा र्सथानीय तह , जेष्ठ मसान्त
र्सथलहरुमा र्सर्च्छ खानेपानी , शौचालय , सर सफाई सर् गैसस
सरसफाइका लातग आर्श्यक सामाग्री तथा तडभीजन
स्रोत नकसांकन गने ।
कायानलय
खानेपानी, सरसफाइ तथा र्सर्ार्सथय प्रर्दनन
खानेपानी तथा र्सथानीय तह
तरुु न्तै
सम्बन्धी तातलम प्राप्त व्यतिको सचू ी तयार सर सफाई सर्
गरी आर्श्यकतानसु ार पररचालनका लातग तडभीजन
तयारी अर्र्सथामा राख्ने ।
कायानलय
प्रवतकायय कायययोजना
Cluster बैठक सञ्चालन गरी तोतकएको खानेपानी तथा गैसस
तरुु न्तै
कायनतर्र्रण अनसु ार तरुु न्तै पररचालन गने । सर सफाई सर्
तडभीजन
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२

३

४

५

कायानलय
प्रभातर्त क्षेर / आश्रयर्सथलमा रहेको खानेपानी तथा
खानेपानीको महु ान सफा राख्ने
सर सफाई सर्
(तपउस,र्ाटरगाडन) तथा तनतितर्सथलमा मार तडभीजन
तदशा तपसार् गनन सचेततकरण गने ।
कायानलय
अर्सथायी तसकाई कन्द्र माफन त सरसफाइ
खानेपानी तथा
सम्बन्धी सचेतना प्रर्दनन गने
सर सफाई सर्
तडभीजन
कायानलय
आश्रयर्सथलमा ५ /५ र्टा सरसफाइ
खानेपानी तथा
kit(हातपनक,तफनेल,व्रस लगायत ) उपलब्ध सर सफाई सर्
गराउने ।
तडभीजन
कायानलय
आपतकालीन आश्रयर्सथलको अतन्तम
खानेपानी तथा
तनमनलीकरण र सरसफाई सम्बन्धी संरचनाको सर सफाई सर्
सरु तक्षत तर्र्सथापन गने ।
तडभीजन
कायानलय

३.७ सरं क्षण
वसन वियाकलाप

गैसस

तरुु न्तै

गैसस,
तरुु न्तै
सञ्चार माध्यम

गै.सं.स.

तरुु न्तै

गैसस

तरुु न्तै

वजम्मेबार वनकाय सहयोगी
वनकाय

समय

पिू य तयारी कायययोजना
१
संरक्षण Cluster बैठक सञ्चालन गने ।
कायन तजम्मेबारी तोकने ।

गैसस

जेष्ठ मसान्त

२

गै.स.ं स.

जेष्ठ मसान्त

गै.स.ं स.

तनरन्तर

तजल्ला
प्रहरी
कायानलय,
गैसस

तनरन्तर

तजल्ला
प्रहरी

तनरन्तर

३

४

१

मतहला तथा
बालबातलका
कायानलय
मनोसामातजक परामशनकतानहरुको तर्र्रण
मतहला तथा
अद्यार्तधक गने ।
बालबातलका
कायानलय
र्सर्ार्सथय उपचार ,काननु ी उपचार ,पनु र्सथानपना मतहला तथा
के न्द्र लगायतको पर्ू न तयारी गने ।
बालबातलका
कायानलय
तर्पदक
मतहला तथा
् ो समयमा हुनसकने सरं क्षण
जोतखमहरुका र्ारे मा अतभमतु खकरण गने र बालबातलका
सबैलाइ सचेतीकरण गने ।
कायानलय
प्रवतकायय कायययोजना
घाइते, अपाङ्ग ,जेष्ठ नागररक तथा तर्शेष मतहला तथा
आर्श्यकता भएका व्यतिहरुको र्सर्ार्सथय
बालबातलका
13
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तथा सरु तक्षत र्साईका लातग समन्र्य गने ।

कायानलय

२

हराएका तथा तर्छोतडएका पररर्ारको खोजी मतहला तथा
र पाररर्ाररक पनु तमनलन , संरक्षण कायनका बालबातलका
लातग र्सर्यमसेर्क पररचालन गने ।
कायानलय

३

मनोसामातजक परामशन सञ्चालन गने ।

४

र्ाल सरं क्षण,चेतलर्ेटी र्ेचतर्खन सम्बन्धमा मतहला तथा
र्हस तथा पैरर्ी गने ।
बालबातलका
कायानलय

३.८ िधदोिस्ती क्षेत्र
वसन वियाकलाप
पिू य तयारी कायययोजना
१ प्रततकायनका लातग प्रयोग हुनसकने तजल्ला
तभरका सर्ारी साधन तथा अन्य उपकरण
हरुको तर्र्रण अद्यार्तधक गने । साथै
तजल्ला र्ातहरबाट उपलब्ध हुनसकने
एम्बल
ु ेन्सहरुको समेत तर्र्रण अद्यार्तधक
गने ।
२ सर्ारी सञ्चालनका लातग मनसनु
अर्तधभर सब कायानलयले सरु तक्षत र्सथानमा
कतम्तमा २५ तल. इन्धन भण्डारण गने ।
प्रवतकायय कायययोजना
१ तजल्ला प्रशासन कायानलयको तनदेशन
अनसु ार आर्श्यकतानसु ार तजल्लाका सबै

मतहला तथा
बालबातलका
कायानलय

कायानलय,
गैसस,
तजल्ला
र्सर्ार्सथय
कायानलय
तजल्ला
तनरन्तर
प्रहरी
कायानलय,
गैसस
तजल्ला
तनरन्तर
प्रहरी
कायानलय,
गैसस
मतहला
तनरन्तर
संजाल,
माइती
नेपाल,
बाल कलर्,
तजल्ला
प्रहरी
कायानलय

वजम्मेबार वनकाय सहयोगी
वनकाय
तजल्ला प्रशासन
कायानलय
र्सथानीय तह

तजल्ला प्रशासन
कायानलय

तजल्ला प्रशासन
कायानलय
14

समय

तजल्ला
तनरन्तर
तर्सथत
कायानलयहरु,
हाइड्रोपार्र
कम्पनी,
तनजी क्षेर
तजल्ला
तनरन्तर
तर्सथत
कायानलयहरु
तजल्ला
तर्सथत

तरुु न्तै

कै वियत

सरकारी, गैरसरकारी संर्सथा तथा नीतज सर्ारी र्सथानीय तह
साधन, एम्बल
ु ेन्स उपकरणहरु पररचालन गने

२
३

भण्डार गृहमा रहेका समाग्रीहरु पररचालन गने तजल्ला प्रशासन
कायानलय
खोज तथा उद्वार एर्म् समन्र्यमा खतटने
तजल्ला प्रशासन
व्यतिहरुको लातग खाना
,खाजाको कायानलय
व्यर्र्सथापन गने ।

३.९ तत्कावलन पूनयलाभ
वसन वियाकलाप

वजम्मेबार
वनकाय

पिू य तयारी कायययोजना
१ सम्भातर्त तर्पद पिात पनु लानभमा संलग्न
सरकारी तथा गैरसरकारी संर्सथाहरुको तर्र्रण
अद्यार्तधक गने । स्रोतको नकसांकन गने ।
२ सबै Cluster हरुको तनयतमत र्ैठक सञ्चालन
गने ।
प्रवतकायय कायययोजना
र्सथानीय तह ,प्रदेश सरकार र के न्द्र सरकारसंग
सहकायन गरी पनु लानभका कायन गने ।

२.४ क्षेत्रगत अगिु ा तथा सवमवत सरं चना
क्र.सं
क्षेर
क्षेरगत अगर्ु ा
१

समन्र्य, खोजी तजल्ला प्रशासन
तथा उद्धार
कायानलय

२

खाद्य तथा कृ तष

तजल्ला कृ तष तर्कास
कायानलय

कायानलयहरु,
हाइड्रोपार्र
कम्पनी,
तनजी क्षेर
DEOC
तरुु न्तै
र्सथानीय तह तरुु न्तै

सहयोगी वनकाय समय

तजल्ला समन्र्य
सतमतत

तनरन्तर

तजल्ला तबपद्
ब्यर्र्सथापन
सतमतत

तनरन्तर

तजल्ला प्रशासन
कायानलय

सम्पकन व्यति
प्रमख
ु तजल्ला
अतधकारी

र्सथानीय तह
तरुु न्तै
भर्न तथा शहरी
तर्कास तडतभजन
कायानलय
पनु तनमानण
प्रातधकरण तजल्ला
आयोजना

सम्पकन नं.
मोर्ाईल
कायानलय
९८५१२७७७७७ ५४०१३२

तजल्ला कृ तष तर्कास ९८४१४१७८३४
अतधकृ त
15

कै वियत

५४०१२८

E-mail
rasuwadao@gm
ail.com
dadorasuwa@g
mail.com

३

४

५
६

७
८
९

आपत्कातलन
आश्रय
र्सथलतथा गैर
खाद्य सामाग्री
आपत्कातलन
र्सर्ार्सथय तथा
पोषण
आपत्कातलन
तशक्षा
खानेपानी
र्सर्ार्सथय
सरसफाई
आपत्कातलन
संरक्षण
बन्दोबर्सती

शहरी तर्काश तथा
भर्न तनमानण
तडतभजन कायानलय

तडतभजन प्रमख
ु

९८५११५६७६१

५४००६१

dudbcrasuwa@g
mail.com

तजल्ला र्सर्ार्सथय
कायानलय

कायानलय प्रमख
ु

९८५१२७३५१२

५४०१८८

dhorasuwa@gm
ail.com

तशक्षा तर्कास तथा
समन्र्य इकाई

इकाई प्रमख
ु

९८५११६३६६७

५४०१५७

खानेपानी तथा
सरसफाई सर् -तडतभजन
कायानलय

सर्-तडतभजन प्रमख
ु

९८४३३४०१९१

५४०१७९

मतहला तथा
बालबातलका कायानलय

९८४६०२७३९४

५४०२६३

९८५१२७७७७७

५४०१३२

तत्कालीन
पनु लानभ

तजल्ला प्रशासन
कायानलय

मतहला तर्कास
अतधकृ त
प्रमख
ु तजल्ला
अतधकारी
प्रमख
ु तजल्ला
अतधकारी

९८५१२७७७७७

५४०१३२

तजल्ला प्रशासन
कायानलय

wss.rasuwa@g
mail.com

rasuwadao@gm
ail.com
rasuwadao@gm
ail.com

२.५ स्थानीय तहहरुमा रहेको विपद् सम्पकय व्यविहरुको वििरण
वस.नं
१
२
३
४
५

स्थावनय तह
गोसाइनकुण्ड गााँउपातलका
आमाछोतदङमो गााँउपातलका
कातलका गााँउपातलका
नौकुण्ड गााँउपातलका
उत्तरगया

नाम थर
अजननु डोटेल
रमेश गप्तु ा
तललानाथ नेपाल
हररहर काकी
लोके न्द्र ज्ञर्ाली

पद
नायब सब्ु बा
खररदार
शाखा अतधकृ त
प्रमख
ु प्रशासतकय अतधकृ त
प्रमख
ु प्रशासतकय अतधकृ त

16

सम्पकय नं.
९८४१५५९२७०
९८४३६८३३०७
९८६००५६३८४
९८०३१७२५६५
९८५१२२९९३३

कै वियत

lhNnfdf /x]sf x]lnKof8x?
qm=;+=
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
!#
!$
!%
!^
!&

x]lnKof8 /x]sf] :yfgsf] gfd
SoflGhª, 3f]8ftj]nf, nfdfxf]6n / d'G8'
lnªlnª / vflDhª
:ofk|m'j]+zL, 7'nf]:ofk|m', uf];fO{+s'08, rGbgjf/L
ldg/n jf6/, 6'l8v]n, g]kfnL ;]gf, g]kfn k|x/L,
z;:q k|x/L
/;'jfu9L, l6d'/]
gfuynL
tftf]kfgL, yfDa'rt] , 6]tf+r]
dfªr]t
7"nf]xfs', xfs'j]+zL, lt?
8fF8fufpF
of;f{, nfª\a'
nf/Rof+u, kf/Rof+ª, kf6Lvs{, ;/dynL
:ofpmaf/L, 7"nf]ef]n]{, nfdfr]t
sflnsf:yfg
af]ul66f/
jfx'g8fF8f
7"nf]ufpF

17

7]ufgf
nfª6fª
a[l4d
:ofk|m'
w'Gr]
l6d'/]
y'dg
lrlnd]
utnfª
xfs'
8f8fufpF
of;f{
;/dynL
ef]n]{
w}j'ª
nx/]kf}jf
uf]Nh'ª
7"nf]ufpF

s}lkmot

स्जल्रा स्थथत हवलबन्न सयकायी, अधगसयकायी, फैहिङ तथा जरहवद्युत आमोजनाहरुको प्रभुख रगामत सूचना अलधकायीहरुको हववयणM

वस.नं.
कायायलय
१ रसर्ु ा तजल्ला अदालत
२ तजल्ला प्रशासन कायानलय

३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

तजल्ला आपतकातलन कायन
संचालन के न्द्र (DEOC)
तजल्ला समन्र्य सतमतत

कायायलय प्रमुि
बाबरु ाम सर्ु दे ी
कृ रण पौडेल

मोिाइयल नं. सूचना अवधकारी
९८५१२३९६३९ सन्तोष मेहता
९८५१२७७७७७ तसता राम थापा

पद
तहतसलदार
स.प्र.तज.अ.

मोिाइयल नं.
९८४२४६०३०८
९८४३०६६७४५

सम्पकन व्यति (तसताराम थापा) सहायक प्रमख
ु तजल्ला अतधकारी

राजेन्द्र देर् पाण्डे
कोष तथा लेखा तनयन्रक कायानलय तदपक लातमछाने
लामटाङ रातरिय तनकुञ्ज कायानलय यर्ु राज रे ग्मी
तजल्ला र्सर्ार्सथय कायानलय
गणु तनधी शमान
तजल्ला कृ तष तर्कास कायानलय तदनेश बाबु ततर्ारी
तजल्ला पशु सेर्ा कायानलय
तबनोद कट्टेल
तजल्ला र्न कायानलय
हररशचन्द्र सापकोटा
तजल्ला सरकारी र्तकल
बासदु र्े लम्साल
कायानलय
रे न्बो िाउट अनसु न्धान के न्द्र
डा.अरुण कुमार र्ैद्य
मत्र्सय
कृ तष अनसु न्धान के न्द्र चरन
अध्यागमन कायानलय रसर्ु गढी मनोज कुमार पोखरे ल
तजल्ला हुलाक कायानलय
राजेश श्रेष्ठ
मालपोत कायानलय
गणेश श्रेष्ठ
तजल्ला तनर्ानचन कायानलय
नतर्न खातलङ
तशक्षा तर्कास तथा समन्र्य इकाई बालकृ रण तसम्खडा
कारागार कायानलय
माङकल राई

९८५१२५००३६
९८५११९९३५३
९८५१०१४०८९
९८५१०६४७७४
९८४१४१७८३४
९८५११७५२५१
९८४७६४४८२८
९८५१२५४१७७

–
प्रतदपजगं रायमाझी
सयू न खड्का
कृ रणराज ततर्ारी
सन्तोष पाठक
हुमानाथ अयानल
राजन कुमार श्रेष्ठ
दतधराम बराल

९८४१४२४९६८ सरु ज कुमार तसहं

९८४१५५८३७८
९८५११८२२७७
९८५१११४९६०
९८४१३६९३६७
९८५११६३६६७
९८५१२७६७७७

नरे न्द्र प्रसाद साह
मान बहादरु बराल
दगु ान देर्ी महजनन
रामकृ रण श्रेष्ठ
सदु न पौडेल
बालकृ रण तसम्खडा
तदपक अतधकारी
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९८५११६४४२२
९८४३०६६७४५
–
–
लेखापाल
९८४००९७१५८
स.स.अ.
९८०२०३००७१
तथयाङ्क सहायक ९८४१३६९५३२
बागर्ानी तर्.अ. ९८६०६९२७६१
पशु तचतकत्सक ९८५१२२०५८२
स.र्.अ.
९८४१३०३३३५
नायब सब्ु बा

का.िोन नं.
५४०१२०
५४०१३१,
५४०१३२,
५४००१९
५४०१४२
५४०१४०
५४०२१९
५४०१८८
५४०१२८
५४०१२९
५४०१०७
५४०१७७

९८४२५२९२११

५४००२४

प्रा.अतधकृ त
नायब सब्ु बा
खररदार
टा.ख.
नायब सब्ु बा
शाखा अतधकृ त
स.ले.पा.

९८४४०५८४०५
९८४२१७४४४०

५४०१३७
५४३००३
५४०१४५
५४०१३५
५४०१५४
५४०१५७
५४०२४९

९८४१०८४४९१
९८४४७६६१६२
९८५११६३६६७
९८४१८९९९०८

५४०१३३

(Hotline)

प्रा.अतधकृ त

९८४९४०२४५९

का.फ्याक्स न.ं

५४०१३५
५४००५४

१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

तजल्ला भसु ंरक्षण कायानलय
रसर्ु ा भन्सार कायानलय
तजल्ला प्रातर्तधक कायानलय

तमङमार तामाङ
गोपाल कोईराला
मदन कुमार आले
शहरी तर्कास तथा भर्न तडतभजन तधर फडेरा
नापी कायानलय
ध्रर्ु पौडेल
तसचाई तर्कास सब–तडतभजन कायानलय बलराम यादर्
खानेपानी तथा सरसफाई सर्–तडतभजन
मतनष कुमार राज
तजल्ला आयोजना का.ई.
कृ रणकान्त उपाध्याय
मतहला तर्कास कायानलय
गोमा र्ाग्ले
तज.आ.र्सर्ा.के न्द्र
रामबाबु साह
घरे लु तथा साना उद्योग तर्काश सतमतत
खगेन्द्र नेपाल

९८४४२४७०९१
९८५१०९६६८०
९८५११४५७४६
९८५११५६७६१
९८४९१४९६८३
९८५१२११७७५
९८४३३४०१९१
९८४३५८८६८६
९८४६०२७३९४
९८४४०७२७५३
९८५१०७३००५

तनके श कठायत
धमनराज सर्ु दे ी
तशर् प्रकाश र्र्सनेत
रोशन कुमार झा
सतु र्न्द्र श्रेष्ठ
सोमनाथ न्यौपाने
राम बहादरु तमाङ
राजेन्द्र प्याकुरे ल
प्रततभा बेल्बासे
तर्नोद साह
तबमल अचायन

भ.ु सं. सहायक
भ.अतधकृ त
सर्–ईतन्जतनयर
ईतन्जतनयर
सर्ेक्षक
ए.ओ.
खा.पा.स.टे.
क.अ.
स.म.तर्.तन.
कतर्राज तन.
लेखापाल

९८५५०७१७६५

५४०११५
६७०१८२
५४०२०१
५४००६१
५४०१३४
५४००५८
५४०१७९
–
५४०२६३
५४०२१४
५४०१०४

५४००९२

नायब सब्ु बा
खररदार
लेखापाल
प्र.का.अ.
हे.अ.

९८४१५५९२७०
९८४३६८३१०७
९८४५०८९५९५
९८४१२९४६०७
९८४९६०७९०३

–
प्र.तन.
स.प्र.तन.
–

–
९८५१११२२१०
९८५१२५९०६०
–

स.प्र.अ.
टेतलकम टेतकनतसयन

९८४३२८९०६३
९८५११४५६७४

५४००७६/१७६
५४०१२२/२२२

५४०१७६
५४००२२

–
–

–
–

५४०१०५
५४०१६६

९८५११२९२९२
९८६१८६७०६७
९८४१३५००३९

९७४१२०२७३७
९८६०८१२७२२
९८६०६६७८८८
९८४३१८१७१०
९८४३५०७९०३
९८५११२९२९०

गाउाँपावलकाहरु

१
२
३
४
५

गोसाईकुण्ड
आमाछोतदङमो
कातलका
नौकुण्ड
उत्तरगया

परुु षोतम सापकोटा
तर्क्रम तलम्बु
मोहन श्रेष्ठ
हररहर काकी
लोके न्द्र ज्ञर्ाली

१
२
३
४

कातलजगं गण
तजल्ला प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी र्ल
रातरिय अनसु न्धान

तशतल र्ातनया
शरत कुमार थापा क्षेरी
प्रकाश र्ाग्ले
तडल्लीराम भट्टराई

१
२

नेपाल तर्धतु प्रातधकरण
नेपाल टेतलकम

कृ रण हरर दाहाल
तभमराज भषु ाल

१
२

नेपाल बैंक तलतमटेड
कृ तष तर्कास बैंक तलतमटेड

तशर् तधमाल
प्रतदब तमश्र

९८५५०७५३०३ अजननु डोटेल
९८४९०४५३३६ रमेश गप्तु ा
९८४१६३२७९३ तकरण खनाल
९८४१२९४६०७ हररहर काकी
९८५१२२९९३३ उत्सर् पौडेल
सुरक्षा वनकाय
९८५५०२१४६९
–
९८५१२७५५५५ ओम प्रकाश र्ाग्ले
९८५१२५८६०३
प्रेम तसं धामी
९८५२६७५३५३
–
अधयसरकारी
९८५११०६५७६ तर्द्या सागर श्रेष्ठ
९८५१०५७४५५ ज्ञानेन्द्र नेपाल
बैङ्क
९८५११०६५३६
–
९८४१४०३९४२
–
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३
५

जनता बैंक
बंगलादेश

सर्ु ास पराजल
ु ी
सतु दप ढकाल

१

र्सथानीय शातन्त सतमतत

के दार काफ्ले

१
२

तचतलमे जलतर्द्यतु आयोजना
तरशल
ु ी ३ ए जलतर्द्यतु
आयोजना
रसर्ु ागढी जलतर्द्यतु
आयोजना
सान्जेन जलतर्द्यतु आयोजना

तर्जय सेन खड्का
फतडन्द्र राज

९८५१०५६८४४
–
९८४१४४२१७३
–
स्थानीय िावधत सवमवत
९८४४०३५९८२ बसन्त देर्कोटा
विद्युल आयोजनाहरु
९८४१५९२६९
–
९८५११३०५९०
–

छर्ी गैरे

९८५११९१२१२

गरुु दास अमात्य
तगरीराज अतधकारी

९८४१४२८८४८
९८५११५४७८७

३
४
५

अप्पर तरशल
ु ी जलतर्द्यतु
आयोजना

20

–
–

–
–

५४००२८
५४००१४

क.अ.

९८४१०८४९९७

–

–
–

–
–

५४१००३/४
५६१७८९

–

–

–

९८५११४६८६१

–
–

–
–

–
–

–
०१ ४४१२५५७

o वजल्ला RRT (DRRT) धुधचे, रसिु ा :
नाम थर
पद
संयोजक
डा. गणु तनतध शमान
तज.र्सर्ा.का. प्रमख
ु
सदर्सय
डा. तनतु कुमारी झा
मेतडकल अतधकृ त
सदर्सय
नर्राज न्यौपाने
तस.अ.हे.र्.अ.
रुकु क्षेरी
प.हे.न.
सदर्सय
तशर् राम बर्सनेत
को.चे.अ.
सदर्सय
रुपा के .तस.
र्सटाफ नसन
सदर्सय
तशर् प्रसाद बडाल
र्सर्ा. तशक्षा अतधकृ त
सदर्सय
कृ रण राज ततर्ारी
तथयांक सहायक
सदर्सय
धन कुमार राई
ल्याब अतसर्सटेन्ट
सदर्सय
बाबरु ाम थापा
अ.हे.र्.
सदर्सय
वजल्ला अस्पतालमा काययरत मेविकल अवधकृतहरुको सम्पकय
डा. प्रर्ल के .सी.
मे.अ.
१.
डा. सधु ा महनजन
मे.अ.
२.
डा. सदु शनन श्रेष्ठ
डेन्टल सजनन
३.

कायायलय
तज.र्सर्ा.का.
तज.अर्सपताल
तज.र्सर्ा.का.
तज.र्सर्ा.का.
तज.र्सर्ा.का.
तज.अर्सपताल
तज.र्सर्ा.का.
तज.र्सर्ा.का.
तज.र्सर्ा.का.
तज.अर्सपताल

सम्पकय नं
९८५१२७३५१२
९८४४०५६२३०
९८५११८६५७०
९७४१०८६२७५
९८४९६०४८८४
९८४१७४६४०३
९८४१५४६८३१
९८४१३६९५३२
९८४२२८९८४७
९८१३७५५१३१

तज.अर्सपताल
तज.अर्सपताल
तज.अर्सपताल

९८४९८७०९६७
९८४१३६१५१८
९८४३१४३३८५

o गोसाईकुण्ि गाउाँपावलका RRT:
सयं ोजक
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय

सयं ोजक
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय

नाम थर
पद
पशपु तत देर्
हे.अ.
तबमल तघतमरे
अ.हे.र्.
राजेन्द्र अयानल
अ.हे.र्.
गणेश तमश्र
तस.अ.हे.र्.अ.
होम पररयार
अ.हे.र्.
तरभर्ु न घततन मगर
अ.हे.र्.
पेम्बा तामाङ
म.र्सर्ा.से.
दातम्स तामाङ
म.र्सर्ा.से.
o आमाछोवदङमो गाउाँपावलका RRT:
नाम थर
राम शरण मरहट्ठा
मतनष तब.क.
गणेश गरुु ङ
रुपलाल ढकाल
दार्ा ग्याल्मो घले
शम्भु पतण्डत
देजी घले
छे न्डोल्मा तामाङ

कायायलय
गोसाईकुण्ड गा.पा.
र्सयाफ्रुबेसी र्सर्ा. चौ.
थमु न र्सर्ा. चौ.
तटमरु े र्सर्ा. चौ.
लाङटाङ र्सर्ा. चौ.
थमु न र्सर्ा. चौ.
गोसाईकुण्ड गा.पा. ५
गोसाईकुण्ड गा.पा. ५

पद
हे.अ.
अ.हे.र्.
हे.अ.
अ.हे.र्.
अ.न.मी.
अ.हे.र्.
म.र्सर्ा.से.
म.र्सर्ा.से.

कायायलय
आमाछोतदङमो गा.पा.
हाकु र्सर्ा. चौ.
गत्लाङ र्सर्ा. चौ.
गोल्जङु र्सर्ा. चौ.
गोल्जङु र्सर्ा. चौ.
थाम्बचु ेत र्सर्ा. चौ.
आमाछोतदङमो गा.पा. ४
आमाछोतदङमो गा.पा. ४
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सम्पकय नं
९८४९१५८९५२
९८४९०९३२९५
९८६११३९३१५
९८४१४२२२११
९७४४०९००५५
९८५१२१११०२
९८४९५६२८०५
९८४१८८९३३०
सम्पकय नं
९८४१३२९२४८
९८४३४१५२०३
९८०३२७९९४९
९८५११८२५१९
९८६००५६३२३
९८४९४८७३८५
९८६३१८३८५६
९८४१८९३२६०

सयं ोजक
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय

o उत्तरगया गाउाँपावलका RRT:
नाम थर
पद
रतर्न्द्र ठकुरी
हे.अ.
उत्सर् पौडेल
अ.हे.र्.
नतसर् धामी
हे.अ.
सरु े न्द्र प्रसाद भगत
अ.हे.र्.
के शर् राज तर्ष्ट
अ.न.मी.
मतनका आचायन
अ.न.मी.
सतु सला लम्साल
अ.न.मी.
इन्दु लातमछाने
सतु मरा बल
ु ुन
पार्नती गरुु ङ
म.र्सर्ा.से.
सतु मरा पौडेल
म.र्सर्ा.से.

सयं ोजक
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय

o कावलका गाउाँपावलका RRT:
नाम थर
पद
डा. तमलन थापा
मेतडकल अतधकृ त
डा. तबरणु हरर मरहट्ठा
मेतडकल अतधकृ त
गोतर्न्द श्रेष्ठ
ल्या.अ.
इतर्समता नेपाली
र्सटाफ नसन
तनकला तलम्बु
अ.हे.र्.
जानक
अ.न.मी.
ु ा न्यौपाने
माधर् प्र. देर्कोटा
अ.हे.र्.
अतम्बका पौडेल
तफल्ड सपु रभाइजर
जनु ा न्यौपाने
इश्वरी आचायन
म.र्सर्ा.से.
अन्जु गरुु ङ
म.र्सर्ा.से.

सयं ोजक
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय
सदर्सय

o नौकुण्ि गाउाँपावलका RRT:
नाम थर
पद
अण प्रसाद पौडेल
मेतडकल अतधकृ त
उमा तततमल्सेना
हे.अ.
लख गोम्बो
ल्या.अ.
सरोज कुमार दास
अ.हे.र्.
नेतप्लसा पनु मगर
अ.न.मी.
तनरन्जन तथङ
अ.हे.र्.
अशोक क्षेरी
तनतज तकलतनक
तटकाराम डंगोल
तनतज तकलतनक
प्रतदप न्यौपाने
हे.अ.
सनु माया गम्दान
म.र्सर्ा.से.
सतबता तथङ
म.र्सर्ा.से.

कायायलय
उत्तरगया गा.पा.
उत्तरगया गा.पा.
ठूलोगाउाँ र्सर्ा. चौ.
डााँडागाउाँ र्सर्ा. चौ.
लहरे पौर्ा र्सर्ा. चौ.
बोगटीटार सा.र्सर्ा.ई.
तनतज तकलतनक
सआ
ु हारा
सआ
ु हारा
उत्तरगया गा.पा. ३
उत्तरगया गा.पा. ४
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कायायलय
तजबतजबे प्रा.र्सर्ा.के .
तजबतजबे प्रा.र्सर्ा.के .
तजबतजबे प्रा.र्सर्ा.के .
कातलका सा.र्सर्ा.ई.
बेततनी सा.र्सर्ा.ई.
राम्चे र्सर्ा. चौ
तनतज तकलतनक
सीडस, सआ
ु हारा
नेपाल रे डक्रस
कातलका गा.पा. ३
कातलका गा.पा. २

कायायलय
नौकुण्ड गा.पा.
पाच्यानङ र्सर्ा. चौ
पाच्यानङ र्सर्ा. चौ
भोले र्सर्ा. चौ
यासान र्सर्ा. चौ
सरर्सयु सा.र्सर्ा.ई.
सरर्सयु
सरमथली
सआ
ु हारा
नौकुण्ड गा.पा. ५
नौकुण्ड गा.पा. ३

सम्पकय नं
९८४१५३९७९०
९८४९६०७९०३
९८४८७४१२७५
९८४९३३९५०८
९८५१२७६५९९
९८४९४३४०५१
९८६०९०४३१७
९८६१६३१६२९
९८४९७१९८९२
९८६१५८१२४६
९८६०७३५७५३

सम्पकय नं
९८४९१९६७५५
९८४१०५१५७५
९८५११८४५००
९८०३०३५३२५
९८४३५०७८६५
९८०३६५८३९१
९८०८९९१३१०
९८०३२७१८७१
९८१३१२८४२९
९८४३४०४७४९

सम्पकय नं
९८४९१९६७५५
९८४१०५१५७५
९८५११८४५००
९८०२९९५०८७
९८६९०२३५६२
९८०३००५२९७
९८१८८५२९१३
९८१८२१३०२९
९८०३२७१८६५
९८१८८०५३९३

तजल्लामा रहेका सरु क्षा तनकाय र यतु नट ईन्चाजनहरुको नामार्ली र सम्पकन नंबरहरु

वस.नं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

युवनटको नाम
तजल्ला प्रहरी कायनलय रसर्ु ा
तसमा प्रहरी चौकी तटमरु े रसर्ु ा
प्रहरी चौकी बेरार्ती रसर्ु ा
प्रहरी चौकी पारच्याङ
प्रहरी चौकी डाडागााँउ
प्रहरी चौकी र्सयाफ्रुबेसी
प्रहरी चौकी थाम्बचु ेत
प्रहरी चौकी रसर्ु ागढी
प्रहरी चौकी थमु न
प्रहरी चौकी हाकु
प्रहरी चौकी लाङटाङ
अर्सथाई प्रहरी पोर्सट धन्ु चे
अर्सथाई प्रहरी पोर्सट ग्राङ रसर्ु ा
पयनटक प्रहरी श्याफ्रुबेसी रसर्ु ा
तजल्ला िातफक प्रहरी कायनलय रसर्ु ा

युवनट ईधचाजयको नाम
प्र.ना.उ. सरत कुमार थापा क्षरी
प्र.तन. तदतलप क्षेरी
प्र.तन. सानबु ाबु भण्डारी
प्र.ना.तन. दगु ान तगरी
प्र.स.तन. न्होमा दोजे तामाङ
प्र.स.तन.प्रकाश अतधकारी
प्र.स.तन. सदानन्द यादब
प्र.स.तन.धर्ु न बहादरु श्रेष्ठ
प्र.स.तन.ज्योततन्द्र भण्डारी
प्र.स.तन. सातकन मान बल
प्र.स.तन तबद्या सायरा हजाम
प्र.ह. उद्धर् अतधकारी
प्र.ह. ज्ञान बहादरु राई
प्र.ह.देर्ेन्द्र तामाङ
प्र.ना.तन. तकसोर ध्र्ज काकी
प्र.ना.तन.नर्राज खड्का

सम्पकय नंबर
9851275555
9851283882
9848837575
9855090155
9841544804
9845690403
9855090254
9849298963
9841266875
9849298963
9802971652
9741414577
9860020938
9841154660
9851201199
9851282668

वस.नं
1
2
3

युवनटको नाम
तसमा सरु क्षा गुल्म रसर्ु ा
भन्सार सरु क्षा बेस तटमरु े रसर्ु ा
हाईड्रो पार्र सरु क्षा बेस तचतलमे रसर्ु ा

युवनट ईधचाजयको नाम
स.प्र.ना.उ.प्रकाश र्ाग्ले
स.प्र.तन.कमल पन्थी
स.प्र.तन.ततलक बहादरु भजु ल
े

सम्पकय नंबर
9851258603
9851259812
9846620351

वस.नं
1
2
3
4
5
6
7
8
9

युवनटको नाम
काली जंग गण रसर्ु ा धन्ु चे रसर्ु ा
काली जगं गण कातलकार्सथान पोर्सट
काली जंग गण ठुलोर्सयाफ्रु पोर्सट
काली जगं गण र्सयाफ्रुबेशी पोर्सट
काली जंग गण थाम्बचु ेत पोर्सट
काली जंग गण तटमरु े पोर्सट
काली जगं गण मानचेत पोर्सट
काली जंग गण तसम्बु पोर्सट
काली जगं गण चन्दनबारी पोर्सट

युवनट ईधचाजयको नाम
प्र.से.तशतल र्ातनयााँ क्षेरी
सह.सेनानी बाबल
ु ाल तज.सी.
सबु ेदार धन बहासरु तबष्ट
सेनानी लाल बहादरु श्रेष्ठ
सह.सेनानी सजु न श्रेष्ठ
सेनानी टेक नारायण श्रेष्ठ
जमदार कमल खनाल
उप सेनानी प्रजेश तसंह
सबु ेदार कमल के .सी.

ईलाका प्रहरी कायानलय कातलकार्सथान रसर्ु ा
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सम्पकय नंबर
9855021469 9849086101

9851168308
9801350211
9841623025
9746037460
9842980548
9845198895
9813129109
9845022065

स्थानीय
तहका
जनप्रतत

जनप्रतितनतिहरुको सम्पकक वििरण

पद

नाम

मोबाईल नंबर

गोसाईकुण्ि गाउाँपावलका
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायनकारी अतधकृ त
१ न.ं र्डा अध्यक्ष
२ नं. र्डा अध्यक्ष
३ नं. र्डा अध्यक्ष
४ नं. र्डा अध्यक्ष
५ न.ं र्डा अध्यक्ष
६ नं. र्डा अध्यक्ष

कै साङ नर्ु नु तामाङ
कारग्याल्मु श्रेष्ठ
>L k'?iff]Qd ;fksf]6f
फुपनु सोनाम तामाङ
दार्ातडडुप तामाङ
ल्हाकपाग्याल्र्ो तामाङ
सप्ु पा तामाङ
तसङगी तडण्डुप तामाङ
दार्ातसदार र्ाईर्ा

९८५११११८२९
९८४१९०३४५१
(*%%)&%#)#
९८६०९६२२९५
९८५१०३०७७९
९८४३११४१३४
९८५१०२७५५०
९८१८३३२५८२
९८५११५८८२६

आमाछोतदङमो गाउाँपातलका
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायनकारी अतधकृ त
१ नं. र्डा अध्यक्ष
२ नं. र्डा अध्यक्ष
३ नं. र्डा अध्यक्ष
४ न.ं र्डा अध्यक्ष
५ नं. र्डा अध्यक्ष

बचु ङु तामाङ
नतर्ना तामाङ
तर्क्रम तलम्बु
तनमातडण्डुप तामाङ
दार्ातनचनु तामाङ
दार्ागोम्बो तामाङ
टासीग्याल्जेन घले
टासीछे र्ाङ तामाङ

९८०३९९२६०६
९८४१०८३३५३
९८४९०४५३३६
९७४१०२०७५६
९८५११५६७८३
९८१००८५२०७
९८६००५६६२७
९८२३८१६८६८

नौकुण्ड गाउपातलका
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायनकारी अतधकृ त
१ न.ं र्डा अध्यक्ष
२ नं. र्डा अध्यक्ष
३ नं. र्डा अध्यक्ष
४ नं. र्डा अध्यक्ष
५ न.ं र्डा अध्यक्ष
६ नं. र्डा अध्यक्ष

नपु नर्सु याग्र्ो घले
तसजना लामा
>L xl/x/ sfsL{
कान्छा तामाङ
तातही नैकोर तामाङ
मेनर्ार तथङ तामाङ
शक्र
ु मान तामाङ
घोनटे योन्जन
कमन बहादरु थोक्रा

९८५१०९६४१७
९८०८९८४९१४
(*$!@($^)&
९८१३७००७०२
९८१८३०६७६४
९८१८७०८२६७
९८१३८६१६१६
९७४१५०५१०८
९८१८२५३३८५
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कै तफयत

कावलका गाउाँपावलका
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायनकारी अतधकृ त
१ नं. र्डा अध्यक्ष
२ नं. र्डा अध्यक्ष
३ नं. र्डा अध्यक्ष
४ न.ं र्डा अध्यक्ष
५ नं. र्डा अध्यक्ष

तसता कुमारी पौडेल
भर्ानी प्रसाद न्यौपाने
मोहन श्रेष्ठ
माल फुर्ान तामाङ
तर्क्रम लोप्चन
पर्सु पराज न्यौपाने
मगं लमान तमाङ
रामहरी देर्कोटा

९८४१७०५४०५
९८४१६११२७२
(*$!^#@&(#
९७४११८६३२२
९८४१२०७५३६
९७४१३०९५९७
९८१८७२६१३१
९७४१०३४४७९

उत्तरगया गाउाँपातलका
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कायनकारी अतधकृ त
१ न.ं र्डा अध्यक्ष
२ नं. र्डा अध्यक्ष
३ नं. र्डा अध्यक्ष
४ नं. र्डा अध्यक्ष
५ न.ं र्डा अध्यक्ष

उपेन्द्र लम्साल
चमेली गरुङ
लोके न्द्र ज्ञर्ाली
बम बहादरु तामाङ
खर्ु ा बहादरु गरुु ङ
लाल बहादरु तामाङ
के सर बहादरु बल
ु नु
ईश्वर थापा

९८५१२४३१९६
९८०८०७९५०७
९८५१११३९९९
९८४३८६८३५४
९७४१०३४१०९
९७४४०९३८५३
९८४१६६१७५२
९८६०६८६४२४

र्सथातनय परकारहरुको तर्र्रण
तस.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

परकारको नाम
ज्ञानेन्द्र नाथ न्यौपाने
शतु शल कोईराला
बलराम तघतमरे
हेमनाथ खततर्डा
गीता अतधकारी
तहमनाथ देर्कोटा
अनु आचायन
तदपक लामा
सतु जत भण्डारी
प्रकाश अतधकारी
तनराजन पौडेल
सरर्सर्ती न्यौपाने

कायनरत सर्सं था
रातरिय सामाचार सतमतत
नेपाल टेतलतभजन
कातन्तपरु
गोरखापर
रे तडयो लाङटाङ
उज्जयालो ९० नेटककन
नयााँ पतरका
रे तडयो रसर्ु ा
रे तडयो गोसाईकुण्ड
कातन्तपरु दैतनक
नागररक दैतनक
तरशल
ु ी प्रर्ाह

सम्पकन नम्बर
९७४१०१६८३१
९७४१०३५१०३
९८४१३०३७३७
९७४१०१४०१४
९८४३६६५३८९
९८६००५६३४१
९८४३३५७२५२
९८४१८९३२८८
०१० ५४२०९२
९८४१५४८५७८
९७४१२३५३०१
९८१३३५४५७६
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ईमेल ठे गाना
–
koiralasushildumja@gmail.com
balaram.ghimire@gmail.com
hemnathkhatiwada@gmail.com
radiolangtang@gmail.com
himnathdevkota7@gmail.com
anuacharya50@gmail.com
shanzendip@gmail.com
radiogosaikunda@gmail.com
–
paudelnirajan1@gmail.com
saraswatineupane@gmail.com

(Aamachhodingmo)
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तजल्ला तर्पद् व्यर्र्सथापन सतमततको गोदाम घर (ware house)मा रहेका मौज्दात उद्धार सामाग्रीहरुको तर्र्रण
ि.स.ं

वबिरण

इकाई

परीमाण ि.सं.

वबिरण

इकाई

परीमाण

१

Megha Phone

Piece

03

१७

Rubber Boots

Piece

20

२

Fire Blanket

Piece

02

१८

Blanket

Pair

15

३

Waka Waka Light

Piece

05

१९

Safety Helmet

Piece

93

४

Head Light

Piece

04

२०

First Aid Bag

Piece

03

५

Gloves

Piece

46

२१

Stretcher

Set

05

६

Rescue Vest

Piece

30

२२

Shovel

Piece

14

७

Throw Bag

Piece

03

२३

Pick with Handle

Piece

05

८

Whistle

Piece

30

२४

Crow Bar Gal

Piece

05

९

Mask

Piece

30

२५

Rescue hammer

Piece

03

१०

Fire Rope Ladder

Piece

01

२६

Metal Tagore

Piece

52

११

Screw Gate
Carabineers

Piece

05

२७

Metal Bucket

Piece

15

१२

Rope

Box

03

२८

Tin Box

Piece

03

१३

Nylon Rope

Piece

02

२९

Fire Extinguisher 4
kg

Piece

02

१४

Rubber Tube

Piece

10

३०

Tarpaulin

Piece

100

१५

Figure of 8
Carabineers

Piece

03

३१

Tent Pall

Bundle

125

१६

Life jacket

Piece

20

३२
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Piece

यस वजल्लाको वबवभधन सरकारी तथा गैर सरकारी कायायलयमा रहेको विपदको समयमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुकोवििरण:-

नेपाली सेना(काली जंग गण, रसर्ु ा) सगं रहेका मौज्दात उद्धार सामाग्रीहरुको तर्र्रण
ि.स.ं

वबिरण

इकाई

परीमाण ि.सं.

वबिरण

इकाई

परीमाण

१

र्ाटर प्रफ
ु लाइनफ ज्याके ट

थान

२०

१८

सटन तसतलङ

थान

८

२

रे िो ररफलेतकटभ ज्याके ट

थान

७

१९

तपटन

थान

३०

३

Rake Hoe

थान

३

२०

आइनस एकस

थान

२

४

Axe Hoe

थान

६

२१

एभलान्च रड

थान

१

५

Jump Suit

थान

५

२२

आइनस साबेल

थान

२

६

Plastic Helmet

थान

९०

२३

र्सटोप सेट

थान

१३

७

Shovel

थान

११

२४

फोतल्डङ भेष्ट

थान

१०

८

Faruwa

थान

११

२५

रक हेतलमेट

थान

११

९

Fire Figtiting Suit

थान

१३

२६

गल

थान

४२

१० रयाप्लीङ्ग रोप

तमटर

४००

२७

तछनो

थान

२०

११ जमू र

थान

११

२८

सार्ेल

थान

४५

१२ पल्ू ली ठूलो

थान

३

२९

डेथ बडी व्याग

थान

१०

१३ पल्ू ली सानो

थान

२

३०

मातनल

थान

५

१४ तफगर ८

थान

५

३१

तहतटङ्ग प्लेट

थान

१

१५ कयारोतबन र्सकूब

थान

३०

३२

तपक

थान

३०

१६ रयातप्लङ पन्जा

थान

७

३३

तड्रल मेतशन

थान

१
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१७ तसट हानेस

१२

थान

 सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल वसमा सुरक्षा गुल्म रसुिा र मातहत पोष्ट समेतको
वबिरण
इकाई परीमाण ि.सं.
वबिरण
इकाई परीमाण

ि.स.ं
१.

साबेल

थान

१२

१० फलामको बाल्टीन

थान

५

२.

तपक

थान

११

११ पलातर्सटक बाल्टीन

थान

१६

३.

डोरी

तमटर

४०

१२ फायर ब्याङलके ट

थान

७

४.

रबर ट्यर्ु

थान

१

१३ फायर एकर्सटीङगसु र

थान

२

५.

गल

थान

३

१४ फोतल्डङ र्सिेचर

थान

५

 वजल्ला प्रहरी कायायलय
वबिरण
इकाई परीमाण ि.सं.

ि.स.ं

वबिरण

इकाई

परीमाण

१.

साबेल

थान

१२

१०

फलामको बाल्टीन

थान

५

२.

तपक

थान

११

११

पलातर्सटक बाल्टीन

थान

१६

३.

डोरी

तमटर

४०

१२

फायर ब्याङलके ट

थान

७

४.

रबर ट्यर्ु

थान

१

१३

फायर एकर्सटीङगसु र

थान

२

५.

गल

थान

३

१४

फोतल्डङ र्सिेचर

थान

५

ि.स.ं

 घरेलु तथा साना उधोग विकास सवमवत
वबिरण

इकाई

परीमाण

१.

साबेल

थान

५

२.

गैती

थान

४

३.

हम्बर

थान

२

४.

फर्सट एड टुल

सेट

१
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 वजल्ला िन कायायलय
वबिरण
इकाई

ि.स.ं

१ Jet Shooter EV

१

कै वियत

आगोलातग भएको बेला आगो तनभाउन प्रयोग हुने पानी बोकने ब्याग

 लामटाङ रावरिय वनकुञ्ज कायायलय
वबिरण

ि.सं.

इकाई

परीमाण

१

fire fighting(Jet Shooter)

थान

१६

२

तकप

थान

१६

३

कोदालो

थान

१६

 अधय कायायलयहरु
कायायलय

ि.सं.

वबिरण

इकाई

परीमाण

१

नेपाल टेतलकम

Fire Extinguisher

थान

४

२

मतहला तथा बाल बातलका
कायानलय

कम्बल

थान

२०

३

रे डक्रस

Non food item

सेट

५०

वबिरण

इकाई परीमाण

४

ि.स.ं

 मानेकोर सोसाईटी
वबिरण
इकाई परीमाण ि.स.ं

१

Whistle, तसतट

थान

१०

१२

Dust mask

थान

१ प्याके ट

२

Tarpaulin sheets,
तरपाल

थान

१०

१३

Safety gloves

थान

१०

३

Streature

थान

३

१४

High capacity flash
light

थान

२
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४

Pick axe,

थान

२

१५

Sickle (Hansia)

थान

२

५

First aid box with
medicine

सेट

२

१६

Bucket

थान

५

६

Shovel

थान

२

१७

Sitting item
(Chatai)

थान

२

७

Hammer 5 KG

थान

२

१८

Rescue rope

रोल

२

८

Safety helmet

थान

१०

१९

Blanket

थान

२

९

Safety boot

सेट

१०

२०

Jacket

थान

५

१० Mega phone

थान

२

११ Eye protection

थान

५

glass

 रसुिागढी हाइयड्रोपािर
वबिरण
इकाई

ि.सं.

परीमाण सम्पकय व्यवि

१ एकजाभेटर

थान

१

उत्तम प्रसाद पौडेल ९८४४२२२८५६

२ लोडर

थान

१

तनमा तसगं ी तामाङ ९८४३००५४३९

३ तिपर

थान

१

लाकपा डुजे तामाङ ९८६१७७१२११

यस वजल्लाको वबवभधन सरकारी तथा गैर सरकारी कायायलयमा रहेको विपदको समयमा प्रयोग हुने मानविय स्रोतको वििरण :-

ि. सं.

नाम

सम्पकय नं.

वलएको तावलमको नाम

कायायलय

१ गोमा र्ाग्ले

९८४६०२७३९४

तर्पद् व्यर्र्सथापन सम्बतन्ध

म.बा.तब.का.

२ रमेश र्र्सनेत

९८६००५६१६०

फायर फाईतटङ

ला.रा.तन.का.

फायर फाईतटङ

ला.रा.तन.का.

३ धन बहादरु घले
32

४ शेषनाथ भट्टराई

९७४१४४०१४३

फायर फाईतटङ

ला.रा.तन.का.

५ तदनेश तामाङ

९८४९८२२६१२

DDRT

रे डक्रस

६ चडु ामणी अतधकारी

९७५१०३४२२६

DDRT

रे डक्रस

७ कुमार खड्का

९८४५८८५७०७

S.T.F. तातलम प्राप्त

सशस्त्र प्रहरी र्ल

८ सन्तोष काकी

९८०१२१२२५३

तर्पद् व्यर्र्सथापन तातलम प्राप्त

सशस्त्र प्रहरी र्ल

९ सरु े श फुयााँल

९८६०३३१६४७

तर्पद् व्यर्र्सथापन तातलम प्राप्त

सशस्त्र प्रहरी र्ल

१० तदनेश कुमार तामाङ

९८४९८२२६१२

Emergency Response Training

मानेकोर सोसाईटी

११ अ।ङ तछररङ तामाङ

९८४३४०४२९८

Emergency Response Training

मानेकोर सोसाईटी

१२ तमनकुमार घले

९८४९४८८९०९

तबपत् ब्यर्र्सथापन तातलम

मानेकोर सोसाईटी

१३ मक
ु े श तामाङ

९८०१११५९६९

तबपत् ब्यर्र्सथापन तातलम

मानेकोर सोसाईटी

१४ तनमा र्ाङजु तामाङ

९८४३५०८४१४

तबपत् ब्यर्र्सथापन तातलम

मानेकोर सोसाईटी

१५ कम दोजे तामाङ

९८४९५६२३६०

तबपत् ब्यर्र्सथापन तातलम

मानेकोर सोसाईटी

१६ ;Gtf]if 3n]

(*%!!^$@!)

k|y{lds pkrf/,vf]h tyf p4f/

ल्याकोस

१७ सतु नल 3n]

(*%!!%*!^

k|y{lds pkrf/,vf]h tyf p4f/

ल्याकोस

१८ ईश्वर कुमार लामा

९८४३३३४४१५

k|y{lds pkrf/,vf]h tyf p4f/

ल्याकोस
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यस तजल्लामा भएका तर्तभन्न मनसनु जन्य तर्पद् तथा सो को प्रततकायनमा भएका कायनहरुको के तह दृरयहरु:
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