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१. पृष्ठभूवम:- 

  महाकािी र चमेजिया नदी यस जजल्राको सबैभन्दा ठुिो नदीको रुपमा रहेका छन् । महाकािी नदी उत्तरबाट मुहान भई पजिम 
हुदै दजक्षण वतर बगेको छ भने चमेजिया नदी पवन उत्तर मुहान भै पजिम हुदै दजक्षण वतर बगेको पाइन्छ । भने नौगाड खोिा पूिय मुहान भै 
दजक्षण वतर चमेजिया नदीमा वमजसने हुदा यस जजल्रामा समय समयमा विपदको रुप जिई विधभन्न के्षत्रहरुमा व्यास गाउपाजिका राप्लादेखख 
िेकम गाउपाजिका िािी सम्म  महाकािी नदीिे असर पाने गरेको छ भने अपीहहमाि गाउपाजिका देखख शैल्यजशखर नगरपाजिका सम्म 
चमेजिया नदीिे असर गने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी जजल्रामा रहेका ससाना थुप्रै खोिा नािाहरु मकरीगाड, ररगडु गाड, घटे्ट गाड, पडपडा 
खोिा, मेल्या खोिा, भेल्या खोिा, कचुजि गाडय, च्युरानी खोिा, गढीगाड,भुपरीगाड, दधुध खोिा, खतनगाड, ररहठनगाड, तम्वाकु खोिा, 
कािागाड, कुकुरेगाड, वनजागंगाड, िाषु्क खोिा, भम्वागाड, धौजिगाड, थाजि गाड, हठङगाड, काकडीगाड, भतोिा खोिा, उकु खोिा, बाकु 
गाड, बसेडी गाड, साजी गाड, बुढीगाड, ररठेगाड, दानौं गाड, चौडे गाड, गोकुिे गाड, आंङरी खोिा, ओजसि गाड, रोि खोिा आदी प्रमुख 
हुन् । गयनै नदी तथा खोिामा आउने बाढी पहहरोका कारणिे समुदायमा प्रते्यक बर्षय विपदको जोखखम व्यहोनुय परेको छ । बर्षातको समयमा 
बाढी पहहरो, चटयांङ्ग झाडापखािा, जस्ता विपदहरु पटक पटक आउने हुदा जजल्रा विपद व्यिस्थापन सवमवतको समन्वय तथा प्रत्यक्ष 
सहभागगतामा जजल्राका सरकारी तथा गैरसरकारी कायािय, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी र स्थानीय तह सहहत विपदको समयमा 
प्रभावितहरुिाई सहयोग पुयाउन उल्रेखवनय भुवमका रहदै आएको छ । बर्षायाममा बाढी पहहरो सडक अिरुद्ध दघुयटना झाडापखािा 
जस्ता प्रकोपहरुिाई दृरीगत गरी विपद अगाडी अपनाइन े समाधानका उपायहरु खोज तथा उद्धार कायय राहत कायय पुनुःवनमाण 
पूनुःस्थापनाको के्षत्रमा गनय सडकने सल्राह सुझाि समन्वय र सहयोग सम्बन्धमा जजल्रा विपद व्यिस्थापन सवमवत दाचुयिाको तफय  बाट 
प्रभावितहरुिाई गनय सडकन े आधारभतु सहयोग तथा विर्षयहरुमा आधाररत रही यो बर्षायामको िागग मनसनु पूिय तयारी कायययोजना 
२०७६ तथार गररएको छ । यो योजना वनमाणमा नेपाि रेडक्रस सोसाइटीको Contengency  plan तथा जजल्रा विपद पूिय तयारी 
प्रवतकायय योजना, २०७५/२०७६ िाई श्रोतको रुपमा प्रयोग गररएको छ ।    
 
२. कायय योजनाको उदे्दश्य:- 

  प्रते्यक बर्षय जस्तै मनसुनमा हुन सके्न बाढी पहहरो नीको कटान हािाहुरी चट्यांग, महामारी, भुकम्प जस्ता विपदबाट गाउुँ  बस्ती 
बािीनािी, स्वास्थ्यमा पुयाउन सक्ने जोखखमको विशे्लर्षण गदै त्यसप्रवत सजग रहन तत्काि राहत तथा उद्धार काययका िागग जजल्रा स्थस्थत 
समू्पणय सरुक्षा वनकाय, जजल्रा विपद व्यिस्थापन सवमवतका सदस्य, नेपाि रेडक्रस सोसाइटीका सदस्य तथा अन्य सरोकारिािा 
वनकायहरुको अधधकतम रुपमा पररचािन गरी राहत तथा उद्धार कायय चछटो छररतो र विश्वसनीय बनाउनु यस कायय योजनाको मुख्य 
उदे्दश्य रहेको छ ।   

क. भौगोललक अवस्था, सीमा तथा क्षेत्रफल:-  

दाचुयिा जजल्रा नेपािको सुदरपजिम प्रदेशमा पदयछ । यस जजल्राको पूियमा बझाङ्ग जजल्रा, पजिमा भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको 
डपथौरागढ जजल्रा, उत्तरमा चीनको स्वशाजसत के्षत्र वतब्बत र दजक्षणमा बैतडी जजल्रा रहेको छ । विश्व मानचचत्रमा २९०३६' उतरी अक्षांस 
देखख ३००१५' उत्तरी अक्षांससम्म र ८००२२' पूिय देशान्टर देखख ८१००९' पूिय देशान्टरसम्म फैजिएको यस जजल्राको जम्मा के्षत्रफि २३२२ 
िगय डक.मी रहेको छ । यो जजल्रामा समुद्र सतहबाट ५१८ वमटरको उचाई देखख ७१३२ वमटर सम्मको उचाई भएको अडप हहमाि यस 



5 

जजल्राको प्रमुख आकर्षयण हो । त्यस्तै चीनको वतब्बत के्षत्रमा अिस्थस्थत हहन्दुहरुको महत्वपूणय तीथयस्थि तथा पययटकीय महत्वसमेत 
बोकेको मानसरोबर जाने नेपािको प्रमुख मागयको रुपमा समेत दाचुयिा जजल्राको चचा पाएको छ । 

१. अक्षांस २९०३६' देखख ३००१५' उत्तर सम्म देशान्टर ८००२२' देखख ८१००९' पूिय 
२. जसमाना पूिय िझाङ्ग पजिम भारतको डपथौरागढ जजल्रा, उत्तर वतव्वत (चीन), दजक्षण बैतडी जजल्रा 
३. के्षत्रफि २३२२ िगय डक.मी. 
४. और्षत िम्वाई ९२.५ डक.मी. 
५. और्षत चौडाई ४२.५ डक.मी. 

 
ख. भौगाललक ववभाजन:-  

भौगोजिक दृडरकोणिे दाचुयिा जजल्रािाई ४ भागमा बाड्न सडकन्छ । 

अ. नदीले बनाएको फाट तथा बेसीहरु (समथर प्रदेश):- महाकािी, चौिानी र अन्य त्यस्तै ठूिा खोिा नािाहरुको डकनारमा 
अिस्थस्थत धभत्री मधेशसुँग तुिना गनय सडकने समथर उब्जाउ फाँटहरु समथर प्रदेश अन्टगयत पदयछन् । जजल्राको प्रमुख अन्न 
भण्डारको रुपमा रहेको यो फाँट र बेसीहरुमा जनसखं्याको चाप पवन अत्याधधक रहेको छ,  उकू, िािी, दत्तू, गोकुिेश्वर, जशखर, 
देथिा, धाप, खिंगा आहद के्षत्रहरु यस प्रदेशका उदाहरण हुन् । 
 
आ. पहाडी भाग:- यस जजल्राको मध्यभागमा रहेको उच्च समस्थिी यस प्रदेशअन्र्तगत पदयछन् । समथर भ-भागको तुिनामा केही 
कम उत्पादन हुने भएतापवन अपेक्षाकृत उब्जाउ के्षत्र नै मावनन्छ । शंकरपूर, भगिती, रानीजशखर, ररठाचौपाता, ग्वानी, डाडाकोट, 
हहडकिा आहद के्षत्रहरु यस प्रदेशमा पदयछन् । 

 
इ. लेकाली भाग:- िेकािी भाग प्राकृवतक सौन्दययतािे भरीपूणय तर अन्न उत्पादनका दृडरकोणिे कम उबयर छ । प्रायुः हेमन्ट ऋतुमा 
हहमपात हुनु यस भागको विशेर्षता हो । िेकािी प्रदेशअन्टगयत सुन्सेरा, राप्ला, खणे्डश्वरी, घुसा, इयरकोट आहद के्षत्रहरु पदयछन् । 

 
ई. हहमाली भाग:- जजल्राको उत्तर पहट्टको चीनको स्वशाजसत के्षत्र वतब्बतसंग सीमा जोडडएको सामान्यतया बाहै्र महहना हह िँउिे 
ढाडकएको के्षत्रमा उत्पादन मात्रै होइन मावनसहरुको बसोबास समेत नगण्य छ । हह िँउदमा ति बेसी खिंगा झने र गृष्ममा फडकय ने यहाँ 
बसोबास गने ब्याँसी (सौका) समुदायको प्रमुख बासस्थान भएको व्यास के्षत्र यस प्रदेशको उदाहरण हो । 
 

ग. प्रमुख नदी ताल तलैया सम्बन्धी वववरण:- 

नेपाि र भारतको सीमा नदीको रुपमा बग्ने महाकािी नदी र यस जजल्राको पूियपहट्ट बैतडी जजल्रासंग जोडडएर बग्ने चमेजिया नदी 
दाचुयिा जजल्राका प्रमुख नदीहरु हुन । यी ठूिा नदी बाहेक यहां वतकंरखोिा, कािागाड, नौगाड, थािीगाड, िासु्क खोिाआहद 
उले्रखनीय खोिानािा हुन्। दाचुयिा जजल्रा जिस्रोतको हहसाबमा धनी जजल्राका रुपमा चचवनन्छ। यहाँ रहेका नदीनािाहरुमा िघु तथा 
बृहत जिविद्युत आयोजनाहरु संचािन गनय सडकने सम्भािना रहेको छ । हाि चौिानी नदीमा ३० मेगािाट क्षमताको जिविद्यतु 
आयोजना वनमाण भइसकेको छ । यस जजल्रामा सुरमासरोिर,  ब्रहमदह, ररङदे ताि आहद ताि तिैयाहरु रहेका छन् । 
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घ. हावा पानी:- 

दाचुयिा जजल्राको भौगोजिक बनोटमा देखखएको विविधता झह हािापानी तथा िातािरणमा पवन वबर्षमता देखखन्छ। तसथय, यस 
जजल्राको हािापानीिाई देहाय बमोजजम विभाजन गनय सडकन्छ । 

अ. हहमाली हावापानी :- यस जजल्राको ४८७८ वमटर उचाइ भन्दा माधथको भु-भागमा यस डकजसमको हािापानी पाईन्छ। जहाँ बाहै्र 
महहना हह िँउिे ढाडकएको हुन्छ र मानि बसोबास पाईदैन । 

आ. लेकाली हावापानी :- यस डकजसमको हािापानी उच्च हहमािी भेगहरुमा हहमरेखाको मुवनवतर पाईन्छ । जो हहउुँदमा हह िँउिे 
ढाडकने र गमीमा नाङ्गो हुन्छ । व्याँस के्षत्रमा यस डकजसमको हािापानी पाईन्छ । 

इ. ठण्डा लशतोष्ण हावापानी :- गृष्ममा गमी अनुभुवत नहुनु र हहउुँदमा तुिनात्मकरुपमा बढी चचसो हुने कररब २१३४ वमटर भन्दा 
माधथको भूभागमा यस प्रकारको हािापानी पाईन्छ । जसप्टी, खणे्डश्वरी र सुन्सेरा आहद के्षत्रहरुमा यस प्रकारको हािापानी पाईन्छ 
। 

ई. समलशतोष्ण हावापानी :- जजल्राको मध्यभागमा रहेका समुद्र सतहबाट ९१५ वमटरदेखख २१३४ वमटरको उचाईमा रहेका 
के्षत्रहरुमा यस डकजसमको हािापानी पाईन्छ । गृष्ममा धेरै गमी र हह िँउदमा साहै्र चचसो अनुभुती नहुनु यहाँको मुख्य विशेर्षता हो । 
ररठाचौपाता, शंकरपुर, छापरी आदी के्षत्रहरुमा यस प्रकारको हािापानी पाईन्छ । 

उ. उष्ण हावापानी :- जजल्राको पजिम दजक्षणमा नदीका बेसीहरुमा उष्ण हािापानी पाईन्छ । ग्रीष्ममा अत्याधधक गमी र हह िँउदमा 
आंजसकरुपमा चचसो हुनु यहाँको हािापानीमा पाईने मुख्य विशेर्षता हो । खासगरी गोकुिेश्वर,  दत्तु,  िािी,  उकु आहद के्षत्रमा 
यस प्रकारको हािापानी पाईन्छ । 

३. स्वास्थ्य सेवा:- 

यस जजल्रामा स्वास्थ्य सेिाको िागग वनम्नानुसारको अस्पताि उपचार केन्द्रहरु रहेका छन्ुः 

क्र.स. वववरण संख्या 
१ अस्पताि २ 
२ शैया ३० 
३ क्लिवनक ११ 
४ स्वास्थ्य चौकी ४० 
५ उप स्वास्थ्य चौकी ० 
६ डाक्टर ८ 
७ नसय,अ.न.मी. १०२ 
८ अ.हे.ि.,हे.ि. ११४ 
९ आयुिेहदक अस्पताि १  
१० प्रवत डाक्टर िाभान्वन्वत जनसखं्या  १७,५३७ 
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४. यातायात:- न.पा.र गा.पा.हरुको लजल्ला सदरमुकाम सम्मको पहुुँच:- 

क्र.सं. न.पा. र गा.पा.को नाम के्षत्रफल (बगय कक.मी.) सदरमुकाम सम्मको दरुी कोष 
१ व्याँस गाउपाजिका ८३९.२६ २८ 
२ दहुु गाउपाजिका ६५.३५ ६ 
३ महाकािी नगरपाजिका १३५.११ ० 
४ माजिकाजुयन गाउपाजिका १००.८२ ९.५ 
५ िेकम गाउपाजिका ८३.९८ १६.५ 
६ शैल्यजशखर नगरपाजिका ११७.८१ १७ 
७ मामा गाउपाजिका २०८.२७ १५ 
८ अडप हहमाि गाउपाजिका ६१३.९५ २३ 
९ नौगाड गाउपाजिका १८०.२७ ११ 

 
५. वबपद ्उद्धारका प्रत्यक्ष सरोकारका वनकायहरुुः- 

  
क) जजल्रा प्रशासन कायािय दाचुयिा 
ख) स्थानीय तहहरु (२ न.पा. र ७ गा.पा.) 
ग) सुरक्षा वनकाय (थप वििरण पररजशर “ख” अनुसार) 

 नेपाली सेना 
अ. दगुादि गलु्म खिगां दाचुयिा 

 नेपाल प्रहरी 
अ. जजल्रा प्रहरी कायािय, दाचुयिा   
आ. इिाका प्रहरी कायािय तथा प्रहरी चौकी 
इ. जसमा प्रहरी चौकी 
ई. अस्थाई प्रहरी पोर 

 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  
अ. सशस्त्र प्रहरी बि नम्बर ५० नपेाि गुल्म, दाचुयिा 
आ. सशस्त्र प्रहरी  चमेजिया जिवबद्युत आयोजना सुरक्षा 

बेस बंिाच  
घ) जजल्रा समन्वय सवमवत 

ङ) जजल्रा अस्पताि,  
च) स्वास्थ्य चौकी 
छ) डडधभजन िन कायािय 
ज) नेपाि रेडक्रस सोसाइटी दाचुयिा जजल्रा शाखा  र उपशखाााहरु 
झ) यातायात व्यिसायी संघहरु, 
ञ) खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन नं. १ 

बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 
ट) नेपाि विद्यतु प्राधधकरण, नेपाि टेजिकम, 
ठ) नगरपाजिका तथा गाँउपाजिका कायाियहरु, 
ड) एम्बिुेन्स सेिा  
ढ) दमकि सेिा 
ण) वनमाण व्यिसायी संघ 
त) जजल्रा स्थस्थत डक्रयाजसि राजनैवतक दिहरु 
थ) नेपाि पत्रकार महासंघ दाचुयिा शाखा 
द) अन्य संघ संस्था (राडरि य तथा अन्टराडरय
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६. कायय वववरण:- 
लस.नं. कक्रयाकलाप कसले कहाँ 

१ खोज तथा उद्धार कायय जजल्रा विपद ् ब्यिस्थापन सवमवत, नेपािीसेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाि रेडक्र 
ससोसाइटी, 

जजल्राभर 

२ राहत वितरण जजल्रा प्रशासन कायािय, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी जजल्रा शाखा/उपशाखाहरु, स्थानीय 
तहहरु, स्थानीय विपद जोखखम व्यिस्थापन सवमवत र उद्योग िाणणज्य संघ, 

प्रभावित क्षते्रमा 

३ राहत सामाग्री भण्डारण उद्योग िाणणज्य संघ/खाद्य संस्थान डडपो, डत्रपाि िगायत अन्य ित्ता कपडाहरु नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटी जजल्रा शाखा तथा उपशाखा 

क्षेत्र अनुसार जजल्राको विधभन्न 
स्थानहरुमा 

४ स्वास्थ्यकमी, और्षधी तथा एमु्बिेन्स र 
बारुण यन्त्र 

जजल्रा अस्पताि, स्वास्थ्य चौकीहरु, न.पा./गा.पा, ने.रे.सो. र एमु्बिेन्स संचािक सवमवत तथा 
संघसंस्थाहरु 

जजल्रा स्तरमा 

५ सडक यातायात संचािनको सुधार तथा 
यातायात उपिब्ध 

सडक डडधभजन कायािय, जजल्रा समन्वय सवमवत, यातायात व्यिसायी सवमवतहरु, स्थानीय तह जजल्राभर 

६ भु–क्षय सम्बन्धी डिभिजन भिचाइ कायािय, महाकािी तटबन्ध, स्थानीय तह जजल्राभर 
७ विपद सम्बन्धी सुचना तथा जनचेतना जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र, पत्रकार महासंघ, स्थानीय संचार माध्यमहरु, जि तथा 

मौर्षम शाखा कायािय 
जजल्राभर 

८ विपद जसमुिेसन नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाि रेडक्रस सोसाइटी स्थानीय तह देखख जजल्रा तह 
सम्म 

९ शान्वन्ट सुरक्षा जजल्रा प्रशासन कायािय, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िि जजल्राभर 
१० संन्चार, वबदय्तु व्यिस्थापन नेपाि टेजिकम, वबदय्तु वबतरण केन्द्र जजल्राभर 

 

७. लजल्लामा भएका ववपद घटनाहरु:-  
 
क) बाढी/पहहरो :- दाचुयिा जजल्राका पहहरोिाट प्रभावित तीन गाउुँपाजिकाहरुमा सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विशे्लर्षण गदा पहहरोबाट 

क्षवत गने तथ्याङ्क विशे्लर्षणबाट प्राप्त नवतजा अनुसार ४०० घर पुणय रुपमा क्षवत, ६०० घरहरुको आंजशक क्षवत, २५जनाको बाढी 
तथा पहहरो जन्य विपद ्बाट ज्यान गुमाउनुको साथै प्रवत िर्षय एक करोड भन्दा बढी सम्पधत्तको क्षवत हुने गरेको छ । 

 
ख) भू-कम्प :- भू गभयविदह्रुको भनाई अनुसार दाचुयिा जजल्रा वतव्ववतयन प्लेटेक्टोवनक के्षत्र धभत्र पने भएकोिे यो जजल्रािाई 

भूकम्पको अवत नै जोखखममा रहेको बशे्लर्षण गररएको छ । सदरमुकाम के्षत्र धभत्र बवनरहेका घरहरु पवन भिन संहहता अनुसार 
नबनाइएको हुुँदा जज.स.स., नगरपाजिकाको सकृयताको आिश्यकता पवन महससु गररएको छ । नू्यनतम मापदण्ड पवन 
नअपनाए र बनाइएका यस्ता सरंचनाहरुिे भूकम्पीय जोखखम बहन गनय नसके्न हुुँदा यहाँको भूकम्पीय जोखखम अत्यधधक रहेको 
छ ।   
 

ग) बाढी :- दाचुयिा जजल्राका विधभन्न गा.पा.हरु माबाढी बाट धेरै क्षवत हुन सके्न आकंिन गररएको छ । २०७० साि असार २ गत 
म हाकािी नहदमा आएका बाढीिाई मध्यनजर गरी यसिे गरेको क्षवतका आधारमा आगामी हदन मा दाचुयिा जजल्रामा 
महाकािीको बाढीबाट खतरामा रहेका महाकािी नगरपाजिका, माजिकाजुयन गा.पा.को उकु, िेकम गा.पा.को िािी, ब्यास 
गा.पा.को राप्ला, सुनसेरा र धौिाकोट छन् भने चौिानी नहदको बाढीको खतरामा मामा गाउुँपाजिकाको िडटनाथ, तपोिन, 
शैल्यजशखर नगरपाजिका को जशखर, देथिा, गोकुिेश्वर र समोिी रहेका छन् । जजल्राका अन्यखोिाहरुमा जजल्राका 
मध्यभाग बाट बग्ने नौगाड खोिा िेखार तथा धुजिगडािाई आफ्नो वनसाना बनाएको अिस्था छ । स-साना खहरेखोिाहरुि े
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समेत िर्षायाममा िृहतरुप जिई डकनारका सरंचनामा जोखखम पुर् याउने अिस्था देखखन्छ । भिबगे्नकारणिे सडकमागय बन्द हुने 
स्थस्थवत, महाकािी िोकमागयमा समेत देखखने गरेको सन्दभयमा ग्रावमण सडकहरु सञ्चािन योग्य नरहने अिस्था जसजयना हुने 
देखखन्छ । 
 

घ) आगलागी :- विगतमा घटेको घटनाहरु तथा जजल्रा विपद ्व्यिस्थापन सवमवत तथा नेपाि रेडक्रस सोसाइटीको तथ्याङ्कको 
आधारमा िाडर्षयक और्षत ५० पररिारहरु आगिागीबाट पूणयप्रभावित हुने हुुँदा यस योजनामा आगिागीिाई समेत समािेशगरी 
िजक्षतजन संख्याको उद्धार तथा सम्भावित क्षवतिाई ब्यिस्थापन गनय आगिागीिाई समेत योजना वनमाण गदा ध्यान 
पुर् याइएको छ । आगिागी महामारी, खडेरी, चट्याङ्ग, हहमपहहरो तथा हुरी बतास जस्ता प्रकोपहरुबाट पवन धेरै मात्रामा 
धनजनको क्षवत हुने गरेको छरती तथ्याङ्कको आधारमा विपद ्पूियतयारी तथा प्रवतकायय योजनाको वनमाण गररएको छ । 
 

ङ) चट्याङ्ग :- चैत्रदेखख बर्षायाम रहुन्जेि सम्म यस जजल्रािाई चट्यांगको िागग जोखखमयुि जजल्राको रुपमा मावनन्छ । भने 
बरे्षनी चटयांगबाट मावनस िगायत चौपायाहरुको मृतु्य हुने गरेको छ । चट्यांगबाट क्षवत भएको खबर प्राप्त हुनासाथ सुरक्षा 
वनकाय सरकारी गैर सरकारी वनकायहरु घाइतेको उद्धार तथा उपचारको साथै प्रभावितहरुका िागग राहतको िागग पहि 
गररएको छ ।  

 
८. बषायाममा हुनसक्ने जोखखमहरु : 

 बाढी/पहहरो 
 हािाहुरी 
 चट्यांग 
 सडक अिरुद्ध तथा सडक दघुयटना 
 सरुिा रोग जस्ता महामारी  

 
९. ववपद व्यवस्थापन योजना:-  

विपदको प्रकृवतिाई हेरी जजल्रा विपद पूिय तथारी तथा प्रवतकायय योजना २०७६ तथार गरी सोही बहुविपदको समयिाई मध्यनजर 

गदै जजल्रा विपद व्यिस्थापन सवमवति ेमौसम पूिय तथारी योजनािाई वनम्न तहमा कायान्वयन गररन ेछ ।  

पहहलो तह 
क. पूवय तयारी (Pre-Disaster, Preparation & Awareness):- विपद व्यिस्थापनको िागग सुरक्षा 

वनकायहरुिाई स्थानीय तह तथा अन्य संघ संस्थामाफय त श्रोत साधन जुटाउने तथा जजल्रामा उपिब्ध साधनश्रोतको व्यिस्था 
वमिाइ पूणय र सक्षम तयारी तफय  जोड हदइने कायय गररनेछ । यस तहमा गररने कायय वििरण वनम्न अनुसार रहेको छ । 

 
 विपद प्रवतकाययका उपायहरु जजल्राका सम्बन्वन्धत स्थानीय तह तथा सघं/संस्था सुँगको सहकाययमा 

जनजागरणकोरुपमाप्रजशक्षणतथा प्रचार प्रसार गने । 
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 विपद पूबयतयारीका िागग जजल्रा विपद ् ब्यिस्थापन सवमवतको पहिमा स्थानीय तह, सुरक्षा वनकाय तथा जजल्रामारहेका 
सरकारी कायाियहरु तथा जजल्रामा काययरत संघ/संस्था सुँगको समन्वयमा वनयवमत आपसी छिफि गरी सहकाययको िागग 
तयारी रहने । 

 पत्रकार महासंघ, उद्योग बाणणज्य संघ, नेपाि रेडक्रस तथा विधभन्न वमडडयाहरुसुँग समन्वय गरी जनचेतनाका िागग सचुना 
समाचार प्रचार प्रसार वनरन्टर गने । जस्तुैः तारजािी प्रयोग तथा बाँस, रुखवबरुिा रोपी बाढी पहहरोको रोकथामको उपाय 
अपनाउन,े अधथयङ्ग प्रयोग गरी चट्याङ्गबाट जोगगन,े स्वच्छता तथा सरसफाईमा ध्यान हदइ महामारी बाट बच्जे आदी । 

 सुरक्षा वनकाय सहहत सबै सरोकारिािा वनकायहरुिे विपद सुरक्षा ताजिम िगायत श्रोत साधन तयारी गने र अत्यािश्यक 
सरसामान, उपकरण र िस्तहुरु पररस्थस्थवत अनसुार तरुुन्ट प्रयोगगनय सडकने अिस्थामा राख्न े। 

 विपद परेमा तत्काि उद्धार गरी प्रभावितहरुिाई राहत वितरण गने उदे्दश्यिे जजल्राका विकट स्थानहरुमा रहेको गा.पा./नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी/जजल्रा खाद्य डडपो तथा स्थानीय तहहरुमा तयारी खाद्य तथा गरै खाद्य िस्तकुोभणारणको व्यिस्थापन गररने 
। 

 ग्रावमण के्षत्रका वबगग्रएका बाटाहरुको ममयतका िागग सम्बद्ध वनकायिाई अनुरोध गने । 
 खोज तथा उद्धार सामाग्री सरुक्षा युवनटहरु, ने.रे.सो.का स्थानीय तहहरु समेतमा मौज्दात गरी स्वयंसेिकहरुिाई प्रजशजक्षतगन े

। 
 
दोस्रो तह 
ख. वबपदक्ो अवस्था (During Disaster, Rescue & Response):- जजल्रामा विपदको घटना घडटसकेको अिस्थामा 

सुरक्षा वनकायहरु सहहत सरोकारिािा सब ैवनकायहरु वनम्नअनुसार पररचािन हुनेछ । 
 
 सुचनाको यडकन गरी जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवतमा भएको पूिय समन्वय अनुसारसुरक्षा वनकायिाई मध्यनजरगदै सुरक्षा 

वनकायहरु घटनाको प्रकृवत अनसुार आिश्यक साधन श्रोतसहहत तरुुन्ट खडटने ।  
 विपदको अिस्थािाई मध्यनजर गरी घाइत ेवबरामीहरुको उद्धार कायय साथै थप घटना हुन नहदने तफय  आिश्यककारिाही गररने 

। 
 ने.रे.सो.का तािीम प्राप्त स्वयंसेिक तथा जजल्रा स्वास्थ्य कायाियका कमयचारीहरु माफय त घाइत े

विरामीहरुिाईप्राथवमकताको आधारमा उद्धार तथा उपचार व्यिस्था वमिाइने । 
 खोज तथा उद्धार काययमा वनष्पक्ष, इमान्दारी र वबरामीहरुको प्राथवमकतािाई मध्यनजर गररने । 
 घाइत,े विरामी तथा विस्थाडपत पररिारहरुिाई व्यिस्थस्थत गनयको िागग क्याप खडा गने, विरामीहरुिाई अस्पताििै जान 

एम्बुिेन्सको ब्यिस्था गने तथा आिश्यक परेमा हेिीकप्टरको िागग हेिीप्याड -Landing Zone_ वनमाणगने ।  
 सडक दघुयटना भएमा घटनास्थिको प्रकृवत हेरी घाइतहेरुको खोज उद्धार र सडक सचुारु गने काययिाई प्राथवमकतासाथ वतरताता 

हदने । 
 बाढी पहहरोिे सडक अिरुद्ध भएमा सडक सुचारु गने काययिाई प्राथवमकताका साथ वतरताता हदइन े। आिश्यक परेमासिारी 

साधन डोजर, के्रन आदी सरकारी कायाियहरु एि ं यातायात व्यिसायी सघं तथा वनमाण व्यिसायी सघं माफय त सहयोग 
जिइन।े 

 हैजा/झाडा पखािा फैजिएको अिस्थामा तुरुन्ट सरुक्षा वनकाय सहहत जजल्रा अस्पताि तथा जनस्वास्थ्य कायािय बाट 
स्वास्थ्यकमीको टोिी खटाई शुरुमै महामारी वनयन्त्रण गरी फैजिन नहदने उपायहरु अपनाइने 
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 बाढी/पहहरोको वबपद ्परेको अिस्थामा सुरक्षा वनकायहरु िगायत उद्धारकमीहरु वनम्न बमोजजम पररचाजित हुनेछन्। 
 
कायय (Task) 
 वबपद ्मा परेकाहरुिाई तुरुन्ट उद्धार गने । 
 सडक अिरुद्ध हो भने अिरुद्ध सडक यथाजसघ्र संचािनमा ल्याउने । 
 प्राथवमकताका आधारमा घाइतहेरुको उपचार तथा अस्पताि िैजाने । 
 वबपदक्ो थप असरिाई कम गनय प्रयत् न गन े। 

तेश्रो तह:- 
ग. राहत, पुनयस्थापन तथा व्यवस्थापन (Post Disaster):- जजल्रामा कुनै विपद ् घटना घडटईसकेपचछ डपडाको अिस्थािाई 

नू्यनीकरण गनय राहत वितरण िगायत पुनयस्थापनाको काय सम्पादन गनुयपने अिस्था आउनु पने हुदा जजल्रा विपद ् ब्यिस्थापन 
सवमवत माफय त वनम्न बमोजजम समन्वयात्मक तथा काययगत पहि गररनेछ । 
 
 विपद व्यिस्थापन सुँग सम्बन्वन्धत समू्पणय सरकारी वनकाय,स्थानीय तह, संघ संस्थाहरुिे विस्थाडपत तथा घाइतेहरुिाई गररने 

मानिीय सहयोग प्रमुख जजल्रा अधधकारी अध्यक्ष रहने जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवतको समन्वयमा नै सहयोग उपिब्ध 
गराउन ेव्यिस्था वमिाइने । 

 विस्थाडपत तथा घाइते वबरामीहरुको समयमानै उपचार गरी, प्रभावित के्षत्रमा शान्वन्ट तथा सरुक्षाको प्रत्याभूवत गनय मद्दत गररने । 
 घाइते वबरामीहरुिाई अस्पताि िैजान मद्दत गररने । 
 प्राथवमकताको आधारमा राहत वितरण काययिाई सिुभ र पारदशी बनाई कायय सम्पादन गररने । 
 उपिब्ध साधन र श्रोतिे अधधकतम प्रयोग तथा पररचािन गरी आिश्यकतानुसार डफल्ड मेडडकि क्याम्पहरु संचािन गन ेतथा 

समस्या ग्रस्त के्षत्रमा महामारी फैिन नहदन चतेनामुिक प्रजशक्षण संचािन गने । 
 पुनयस्थापनको िागग संकजित राहत नपुग भएमा सरोकारिािा वनकायसुँग आव्हान गरी संकिन गररने । दाताहरुिाई 

प्रभावितहरुको आिश्यकता अनुसार राहत हदन सुझाि हदइ जजल्रा वबपद ् ब्यिस्थापन सवमवत माफय त एकद्धार प्रणािी 
अबिम्बन गने । 

 प्रारम्भम्भक द्रतु िेखा जोखा । 
 
१०. समन्वयात्मक व्यवस्थापकीय तयारी (Coordination and Management):-  

जजल्रामा िर्षायामको  समयमा हुने वबपद ्पुिय तयारीका िागग सरोकारिािा सबै वनकायहरुसुँग समन्वय तथा छिफि गरी सबैि े
आ-आफ्नो तयारी वनम्न अनुसार गररने छ । 
 सुरक्षा वनकायहरु (नेपािी सनेा, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि)िे उपिब्ध श्रोत साधन सहहत वबनाशतय खडटन सक्न े

अिस्थामा रहने । 
 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी जजल्रा शाखा, उद्योग बाणणज्य सघं, गैरसरकारी संस्था महासघं िगायत संघ/संस्थाहरुबाट बाढी 

पहहरोका वबपद ्उद्धारसुँग सम्बन्वन्धत श्रोतहरु जटुाई जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्रमा स्टक रोस्टर कायम गररने । 
 जजल्रा प्रशासन कायािय तथा जजल्रा समन्वय सवमवत, सडक डडधभजन कायािय, Heavy Equipment's वनमाण 

ब्यिसायीसंघको समन्वय तथा पहिमा जजल्रामा उपिब्ध डोजर, के्रन (Heavy Equipment's) परेको समयमा मद्दतका 
िागग जान सक्ने हाितमा रहनछेन् । उपिब्ध भएसम्म हरेक सकंटासन्न के्षत्रमा उपयुि स्थानमा कम्तीमा पवन १/१ िटा रहने । 
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 स्वास्थ्य कायाियिे आफ्नो मातहतका सब ै स्वास्थ्य केन्द्रहरु, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखामा और्षधी तथा 
उपकरणहरु सहहत मेडडकि डटम सटय नोडटसमा खडटन सक्ने गरी वनदेशन हदइ तयारी अिस्थामा राख्ने । 

 जजल्राका यातायात व्यिसायी संघहरुिे जजल्रा प्रशासन कायाियबाट मागेको बखत आिश्यक सिारी साधन जुटाउन।े 
 जजल्राका अन्य सब ैसेिाग्राही सरकारी कायाियहरुिे आिश्यकता अनुसार सेिा हदन घटनास्थिमा जसघ्र पररचाजित हुन श्रोत 

साधन तयारी हाितमा रहने छ । 
 तत्काि राहत तथा पुनयस्थापनाको िागग उद्योग िाणणज्य संघ, वनमाण व्यिसायी संघ, स्थानीय संघ संस्थाहरुिाई पूिय जानकारी 

हदई राहत जुटाउन अग्रसर गराइने र एकद्धार प्रणािीबाट राहत वितरण व्यिस्थापन वमिाइन ेछ । 
 पत्रकार महासंघ/समू्पणय वमडडयाको तफय बाट वबपदको द्रतु प्रसार गरी सियत्र सचते गराउने र राहत संकिन एिं व्यिस्थापन 

काययमा मद्दत परु् याउने । 
 जजल्रा समन्वय सवमवतको समन्वयमा स्थानीय तहमा संकजित नगद तथा जजन्सी राहत सामाग्री जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन 

सवमवतको वनदेशनमा उचचत भण्डारण तथा पारदशी व्यिस्थापन वमिाउन मद्दत गने । 
 सुरक्षा वनकायहरु, सरकारी वनकायहरु, राडरि य तथा अन्टराडरि य वनकायहरु समेत Cluster system माफय त विपद प्रवतकायय 

गने काययमा आिद्ध गररएको र District–Disaster Response System मा सि ै वनकायहरु र Clusterहरुिे 
Disaster Response काययमा प्रभािकारीता हाजसि गरेको कामिाई उचचत मुल्याङ्कन गररन।े 

 जजल्रामा रहेका सब ै साधन श्रोतहरुको स्टक वििरण, वबतरण वििरण तथा अन्य सब ै डकजसमका सुचनाहरुिाई जजल्रा 
आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्रमा सुचचत गरी राखखनेछ र सोको जानकारी जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवतका संयोजक 
माफय त बठैकमा जानकारी गराईने । 

 
११. चुनौती:- 

 जजल्राको अधधकांश भु-भागमा मनसुनको समयमा सजजिै जान सडकने अिस्था नहुनु । 
 िर्षायाममा जजल्राको अधधकांश गा.पा./न.पा.का िाडयहरुमा यातायात पुग्न नसक्नु । 
 जनचतेनाको कमी रहनु । 
 खोज तथा उद्धार काययमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामाग्रीको कमी हुनु । 
 कच्ची सडक/बाटाहरुमा बाढीका कारण कटान हुने खतरा । 
 मनसुन शुरु हुनु पूिय नै पुि वनमाणको कायय नसडकनु । 
 बाटोको कारण बारुण यन्त्र सब ैके्षत्रमा पुग्न नसक्नु । 
 उपरोि चुनौतीका वबच पवन आपतकाजिन उद्धार तथा राहत व्यिस्थापनिाई समन्वयात्मक तिरबाट उच्च प्राथवमकतामा राखी 

मानिीय सेिाकाययिाई सम्बोधन गररन ेछ । 
 
दाचुयला लजल्लाको प्रकोप पूवय तयारीका लागग उपलब्ध स्रोत साधन वववरण:- 

क्र. स. नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नगरपाललका लजल्ला आपतकालीन संचालन 
केन्द्र 

सामग्री थान सामग्री थान सामग्री थान सामग्री थान सामग्री थान उपलब्ध सामाग्री थान 
१ िाइफ ज्याकेट ३७ िाइफ ज्याकेट २० बेल्चा ६० कपडा वम. १५०० दमकि १ डत्रपाि ६५ 
२ क्यारेवबना २५ क्यारेवबना ६ घैटी ४० तार पोजियन ५० थान बस १ एच एफ सेट १ 
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३ एच हानेस ५ हेन्ञ टचय २ घन ५० कम्बि ५० थान डटपर १ मेघा फोन १ 
४ बाम्भि ३ हेन्ञ माइक २ चछना ६५ सारी ५०थान   टचय िाईट १ 
५ टयुि  रबर १ नाइि डोरी १२ साबेि ६० भाँडाकुुँ डा ५० सेट   प्राथवमक उपचार बक्स १ 
६ टचय िाइट २ टेन्झ ४ टेन्झ ३ से्टचर १५ थान     
७ ईने्झचचङग टुि ८ प्लाडरक हेिमेट १२ प्लास ५ डोरी १०० वम     
८ हेिमेट २ से्टचर १२ फरुिा ५ Throw Bag १० थान     
९ पन्जा १ जसडट १ हजसया ३ Climbing Rope २०० मी.     

१० िाइट डपक ३ साबेि ४ पन्जा २० Rubber Tube १० थान     
११ रोप २०० बािी ५ First Aid 

Kits 
२ Safety Helmate २५ थान     

१२ टयुब १ फरुिा ८ अग्नी नासक २ Carbiners with 
lock 

२ थान     

१३ १६ ईन्चको हाते 
करौती 

३ गि ४ डोरी वमटर १५ Seat Harnes ४ थान     

१४ क्यारेवबना २ First Aid Kits ५ से्टचर १० Workinf Gloves 
leather 

२४ थान     

१५ डफगर ८ 
क्यारावबना 

२ प्लाडरक बुट ८ ट्युि ३ Pleastic Boat २५ थान     

१६ डपक साबेि ५ सेप्टी भेर ५ िाइफ जाकेट १३ मोबाईि २ सेट     
१७ फस्ट एड बक्स १ गैती ४ सानो ठेिा 

गाडी 
१       

१८ जसठठी १ पोजिम्याट ३ जसडड १       
१९ गिय १ हुक डोरी ६ मोबाइि ३       
२० म्याट ५ वम. थ्रो ब्याक १         
२१   रबर बोट १         

नोट:- लजल्ला प्रशासन कायालय सुँग मोवाइल १ थान रहेको  

 
लजल्लामा उपलब्ध खोज तथा उद्धारका समाग्रीहरु (Heavy Equipments) : 

क्र स वववरण उपलब्ध साधन स्रोतको मात्रा उपलब्ध हुने वनकाय 
१ एक्साभेटर १ िटा माजिकाजुयन गाँउपाजिका 
२ एक्साभेटर १ िटा िेकम गाँउपाजिका 
३ एक्साभेटर १ िटा नौगाड गाँउपाजिका 
४ एक्साभेटर १ िटा मामा गाँउपाजिका 
५ एक्साभेटर १ िटा दहुुुँ गाउुँपाजिका 
६ एक्साभेटर/िोडर २/२ िटा राजेन्द्र वनमाण सेिा खिंगा 
७ एक्साभेटर १ िटा के एस कन्सटिक्सन 
८ एक्साभेटर १ िटा थेगगम कन्सटिक्सन 
९ दमकि १ िटा महाकाजि नगरपाजिका 
१० एमु्बिेन्स ४ िटा मामा स्वास्थ्य चौकी, ग्वानी स्वास्थ्य चौकी, जजल्रा 

अस्पताि, गोकुिेश्वर अस्पताि 
११ यातायात साधन बस, टिक जीप, टयाक्टर प्रशस्त मात्रामा यातायात सवमवत सुँग समन्वय गरी भाडामा चिाउने । 
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लजल्लामा क्षेत्रगत वनकायहरुको सम्पकय  सुची : 
 
क्र.सं. वबषयगत क्षेत्रहरु 

(Cluster) 
क्षेत्रगत अगुवा 

(Cluster Lead) 
लजम्मेबार व्यगि (Responsible 

Person) 
सम्पकय  नं. 

१ सूचना, संचार तथा समन्वय जजल्रा विपद ्व्यिस्थापन सवमवत प्रमुख जजल्रा अधधकारी,,  ९८५८७२७७७७ 
०९३४२०१३ 

२ खोज तथा उद्धार  जजल्रा स्थस्थत सुरक्षा वनकाहरु सेनानी, प्रहरी नायि उपरीक्षक, स. 
प्रहरी नायि उपरीक्षक 

९८५७६५००१८ 
९८५८७२५५५५ 
९८४१११९१०० 

३ आपतकािीन आिास तथा गैर खाद्य सामग्री  नेपाि रेडक्रस सोसाइटी सभापवत/मन्त्री ९७४९५०७५४६ 
४ स्वास्थ्य तथा पोर्षण  स्वास्थ्य कायािय स्वास्थ्य अधधकृत ९८४५५९३३२२ 
५ खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता प्रबद्र्धन  खानेपानी तथा सरसफाइ  डडधभजन कायािय नं. १ बैतडी, डफल्ड 

कायािय दाचुयिा 
डडधभजन प्रमुख ९८४८८७९०७४ 

६ खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपाजयन कृडर्ष ज्ञान केन्द्र, बैतडी केन्द्र प्रमुख ९८४१५४८३८४ 

७ आपतकािीन जशक्षा जशक्षा वबकास तथा समन्वय इकाइ ईकाइ प्रमुख  ०९३४२०१३५ 
८ पुनस्थापना, पुनवनयमाण तथा प्रबन्धगत 

व्यिस्थापन 
जजल्रा समन्वय सवमवत जजल्रा समन्वय अधधकारी  ९८५८७२०२२२ 

९८५८७५२१४४ 
९ संरक्षण जजल्रा प्रशासन कायाियको समन्वयमा स्थानीय तहमा रहेका 

महहिा विकास शाखाहरु 
 शाखा प्रमुख ०९३४२०११४ 

१० मृत मानि शररर तथा पशु पंक्षी व्यिस्थापन जजल्रा विपद ्व्यिस्थापन सवमवत प्रमुख जजल्रा अधधकारी  

 
बषामापन केन्द्र:- 
 
क्र.

स. 

अवलोकन कताको 

नाम थर 

के्षत्र नदी, स्थान टेललफोन नम्बर से्टसन नं. अवस्था कैकफयत 

महाकाली चमेललया नौगाड नदी आसपासमा भएका बषा मापन केन्द्रहरु 
१ जनक राज अिस्थी खिगां महाकािी ९८६८४६६३५२ ०१०७ सुचारु पानी नापे्न, मौसम सम्बन्वन्ध जानकारी भइैरहेको 

२ खडक जसहं ठगुन्ना िुम्थी महाकािी ९७४५०६०६४६ ०१०९ सुचारु आकस्मीक पानी नाप्ने 
३ भुपेन्द्र बहादरु चन्द धरमपानी महाकािी ९७४९५४०८४० ०१११ सुचारु पानी नापे्न 
४ सुवनता वबर  गोकुिेश्वर,नयाँबण्डी महाकािी ९८६०१०३५१५ ०१२५ सुचारु पानी नापे्न 
५ िािजसहं जसत्तोिी दल्रेखधार महाकािी ९७४७९८९४४२ ०११० सुचारु पानी नापे्न 

 
नदी जल सतह मापन केन्द्र:- 
 
क्र.स. गेज ररडरको नाम ररभर गेज से्टशन गेज रहेको स्थान टेललफोन नम्बर अवस्था 

महाकाली नदी 
१ कृष्ण जसहं नगारी महाकािी नदी दत्त ु पीिरमा गेज पाता जडान गररएको 9749524851 सुचारु ठीक छ 
२      
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हाल कायम रहेको स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासककय अधधकृतहरुको सम्पकय  सुचच 

 
क्र स गा.पा./ न.पा./लज. 

समन्वय सवमवतको नाम 
सम्पकय  ब्यगिको नाम सम्पकय  ब्यगिको फोन 

नम्बर 
सम्पकय  ब्यगिको पद कायालयको फोन.न. इमेल नं 

१ जज. समन्वय सवमवत करविर  जसहं काकी ९८५८७२०२२२ जज.स.स प्रमुख ०९३४१००४४ ddc.darchula@gmail.com 
३ जज. समन्वय सवमवत  कमि बहादरु थापा  जज.स.अधधकारी ०९३४१००४४ ddc.darchula@gmail.com 
४ जज. समन्वय सवमवत  युिराज जोशी ९७४९५०३३२८ सुचना अधधकृत ०९३४१००४४ ddc.darchula@gmail.com 
५ महाकािी न.पा. हंस राज भट्ट ९८५८७५१०५५ मेयर ०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com 
६ महाकािी न.पा. सुना बोहरा ९७४९५२२८२२ उपमेयर ०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com 
 महाकािी न.पा.  ९८५८७२०१११ प्रमुख प्र.अधधकृत  mmdarchula@gmail.com 
७ महाकािी न.पा. वबरेन्द्र जसहं धामी ९८४८८९६१३५ सुचना अधधकारी ०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com 
७ दहुुुँ गाउुँपाजिका पुिेन्द्र बहादरु काकी ९७४९५०३४५० अध्यक्ष  duhunrm@gmail.com 

८ दहुुुँ गाउुँपाजिका ईश्वरी जोशी ९७४९५२३७४४ उपाध्यक्ष  duhunrm@gmail.com 
९ दहुुुँ गाउुँपाजिका राजेन्द्र बहादरु जसहं ९७४९११७४५५ वन.प्रमुख प्र.अधधकृत  duhunrm@gmail.com 
१० ब्यास गाउुँपाजिका हदजिप जसहं बुढाथोकी ९७४९५०३५०० अध्यक्ष   
११ ब्यास गाउुँपाजिका हेमा भट्ट ९८४८८५६४०५ उपाध्यक्ष   
१२ ब्यास गाउुँपाजिका राम दत्त जोशी ९७४९५०९०९० वन.प्रमुख प्र.अधधकृत   
१३ माजिकाजुयन गा.पा. नरेन्द्रजसह धामी ९८४८७६०३६० अध्यक्ष  narendrasingdhami13@gmail.com 
१४ माजिकाजुयन गा.पा. पुष्पा अिस्थी ९८४१५२६०१२ उपाध्यक्ष  mrmdarchula@gmail.com.com 
१५ माजिकाजुयन गा.पा. जय जसहं धामी ९७४९५२३६६२ प्रमुख प्र.अधधकृत  mrmdarchula@gmail.com.com 
१६ िेकम गा.पा. परमानन्द जोशी ९८४५३६८५६८ अध्यक्ष  lekamr.mun@gmail.com 
१७ िेकम गा.पा. माधबी जोशी ९७४९५०५४५६ उपाध्यक्ष  lekamr.mun@gmail.com 
१८ िेकम गा.पा. धमयराज उपाध्याय ९७४११२७६४१ प्रमुख प्र.अधधकृत  lekamr.mun@gmail.com 

१९ शैल्यजशखर न.पा. अम्मर जसहं धामी ९८४८७८१०८४ मेयर  shailyashikhar.gov@gmail.com 
२० शैल्यजशखर न.पा. राजमवत पाि ९८५८७५१५६२ उपमेयर  shailyashikhar.gov@gmail.com 
२१ शैल्यजशखर न.पा. सुरेन्द्र जसहं वबर ९८४८८३७६३६ वन.प्रमुख प्र.अधधकृत  shailyashikhar.gov@gmail.com 
२२ मामा गा.पा. जमन जसहं धामी ९८६३३१८१३३ अध्यक्ष  panerutaranath@gmail.com 
२३ मामा गा.पा. बागमवत ठगुन्ना ९७४९५०३४८६ उपाध्यक्ष  panerutaranath@gmail.com 
२४ मामा गा.पा. तारानाथ पनेरु ९७४९६०४०७९ प्रमुख प्र.अधधकृत  panerutaranath@gmail.com 
२५ अपीहहमाि गा.पा. धमानन्द मन्याि ९७४९५०३७७३ अध्यक्ष  apihimaldarchula@gmail.com 
२६ अपीहहमाि गा.पा. उवमयिा बोहोरा ९७५१०३१५१५ उपाध्यक्ष  apihimaldarchula@gmail.com 
२७ अपीहहमाि गा.पा.  ९८६५९०२९०० प्रमुख प्र.अधधकृत  apihimaldarchula@gmail.com 
२८ नौगाड गा.पा. पे्रम जसहं धामी  अध्यक्ष  naugaad@gmail.com 
२९ नौगाड गा.पा. गौरी ठगुन्ना ९७५९५००९७६ उपाध्यक्ष  naugaad@gmail.com 

३० नौगाड गा.पा. मोहन जसहं धामी ९७४९६१४११० प्रमुख प्र.अधधकृत  mohandhami@gmail.com 

 
लजल्ला स्थस्थत एम्बुलेन्स सेवाको वववरण 
क्र 
स 

सम्पकय  ब्यगिको नाम पद संस्था प्राथवमक फोन नं बैकस्थिक सम्पकय  नं बैकस्थिक सम्पकय  
ब्यगिको नाम 

बैकस्थिक फोन नम्बर 

१ धनजसहं विर चािक जजल्रा स्वास्थ्य कायािय ९७४९५१६९४९ ०९३४२०१८८ 
०९३४२०३०८ 

हरर ठगुन्ना ९७४९५७२००७ 
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mailto:panerutaranath@gmail.com
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२ मदन जसहं धामी चािक गोकुिेश्वर अस्पताि ९८४८९०४८१९ ०९३३००८१ 
०९३४०००८८ 

 ९८४८८४०५०० 

३ गोवबन्द जसहं धामी चािक स्वास्थ्य चौडक पम्भस्त ९८६५९८६०८३  राजेन्द्र सामन्ट ९८६८८६५९४४ 
४ अम्मर जसहं  धामी चािक शैल्यजशखर न.पा. ६ ९८६५६७०८८२ ९८६५८०५४६० दान जसह धामी ९८६५७४९७४९ 
५ नजसयङ धामी चािक मामा  २, िडटनाथ ९७४९५२४३६९ ९७५९५०७४०९ चक्र जसहं  धामी ९७५९५०७४०९ 
६ हरक जसहं धामी चािक ग्वानी, शैल्यजशखर न.पा. ९८६५८०५४६०    

 
लजल्लामा रहेको दमकल सेवा वववरण 
 
क्र.स. सम्पकय  व्यगिको नाम पद संस्था प्राथवमक फोन न ं बैकस्थिक सम्पकय  नं. 

१ पदम राज जोशी चािक महाकािी नगरपाजिका ९८४०३६५९३५ ०९३४२०१३७ 
 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाचुयला लजल्ला शाखामा ताललम प्राप्त जनशगिहरुको वववरण : 
 

लस.नं. वववरण उपलब्ध संख्या 
१ राडरय वबपद ्प्रवतकायय समुह सं्वसेिक ४ 
२ जजल्रा वबपद ्प्रवतकायय समुह सं्वसेिक २ 
३ प्राथवमक उपचार : प्राथवमक उपचार प्रजशक्षक ४ 
४ आधारभूत प्राथवमक उपचारक ६० 
५ आधारभुत पावनजन्य (BWRT) २५ 
६ जुवनयर/युिा  सकय ि ३०/१६ 
७ पाररिारीक सम्पकय  पुनुःस्थापना ३ 
८ उपशाखा १२ 
९ कमयचारी २ 

१० रिसञ्चार सेिा केन्द्र २ 
११ जजल्रा शाखाको भिन  
१२ उपशाखा भिन २ 

 
दुगा दल गुल्म दाचुयला ताललम प्राप्त जनशगिहरुको वववरण : 
 
लस.नं. वववरण उपलब्ध संख्या 
१ वबपद ्व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त  १४ 
 
लजल्ला प्रहरी कायालय दाचुयला ताललम प्राप्त जनशगिहरुको वववरण : 
 
लस.नं. वववरण उपलब्ध संख्या 
१ वबपद ्व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त  ६ 
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सशस्त्र प्रहरी लसमा सुरक्षा गुल्म दाचुयला ताललम प्राप्त जनशगिहरुको वववरण : 
 
लस.नं. वववरण उपलब्ध संख्या 
१ वबपद ्व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त  १५ 
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मनसुन पूवयतयारी कायय योजना २०७६ 
खोज उद्धार, पूवय तयारी प्रवतकायय तथा समन्वय:- लजल्ला प्रशासन कायालय प्रमुख लजल्ला अधधकारी 

 
लस.नं. कक्रयाकलाप लजमे्मवार वनकाय सहयोगी वनकाय समय 
१ बाढी, पहहरो बाट जोखखममा रहेका बस्तीहरुकोपहहचानगरी पुबय सुचना हदन े

रसमुदायमा रहेका संचार माध्यम बाटप्रचार प्रसार गन े
जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत  जि तथा मौर्षम वबज्ञान वबभागका स्थानीय हािापानी डफल्ड 

ईकाई केन्द्र 
 सुरक्षा वनकायहरु  
 जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र  
 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

मनसुन शरूुहुनु पुबय 
समय देखख वनरन्टर 

२ ईक्वीपमेन्झ सहहत आबश्यक न्यूनतम उद्धार सामाग्री सहहत खोज तथा उद्धार 
योजना तयारी गन े

सुरक्षा वनकायहरु खोज तथा उद्धारमा सिंग्न वनकायहरु  सडक डडधभजन कायािय, जज.स.स., 
 Heavy Equipment, ब्यिसायी संघ, डडधभजन सडक 

कायािय 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 

३ मनसुन पुबयतयारी योजना तजुयमा गरी िेभसाईटमा राखी DEOC मा पठाउन े जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत  जजल्रा अगुिा सहयोगी संस्था 
 सरकारी तथा गैह्सरकारी संघ संस्था 

अर्षाढ पहहिो हप्ता 

४ जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्रिाई सचेत अिस्थामा राख्ने जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र, DDMC  NEOC (National Emergency Operation Center) 
राडरि य आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र 

 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  

वनरन्टर 

५ राहत सामाग्रीहरुको उचचत भण्डारण गने तथा जजल्रामा भएको भण्डारणको 
अनुगमन गरी अध्याधधक गन े

जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र जजल्रा विपद ्
ब्यिस्थापन सवमवत 

 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी अर्षाढको पहहिो हप्ता 

६ जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन राहत कोर्षमा नू्यनतम रकम राख्न े जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत  जजल्रा प्रशासन कायािय  
 जजल्रा समन्वय सवमवत 

वनरन्टर 

७ सुरक्षा वनकायहरुिाई तैनाथी अिस्थामा राख्ने नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िि  जजल्रा प्रशासन कायािय 
 जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत 

  

वनरन्टर 

८ मुख्य नहदहरुमा बाढीको बहाि मापन गरी जजल्रा आपत्काजिन कायय संचािन 
केन्द्रमा सुचना हदन े

जि तथा मौर्षम वबज्ञान वबभागका स्थानीय ईकाई 
कायािय, जजल्रा आपत्काजिन कायय 

 जि तथा मौसम वबज्ञान वबभाग 
 जिमापन केन्द्रहरु 
 बर्षा मापन केन्द्र 
 NEOC (National Emergency Operation Center) 
 राडरि य आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्र 

वनरन्टर 

९ वबपदक्ो समयमा साझा डिक्वेन्सी प्रयोग गने नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िि, ने.रे.सो. 
जजल्रा शाखा 

 जजल्रा प्रशासन कायािय 
 NEOC (National Emergency Operation 
 Center) राडरि य आपत्काजिन कायय संचािन केन्द्रिेसमन्वय 

गरी उपिब्ध गराउन े

मनसुनको समयमा 

१0 स्थानीय स्वयंसेिकको गठन गन े DDMC/DEOC   ने.रे.सो., जजल्रा िरर वनकायहरु वनरन्टर 
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राहत, पुनस्थापना, पुनलाभ:- लजल्ला समन्वय सवमवतमा स्थानीय तहहरु सबै 
१ सामुदागयक एफ.एम. िगायत स्थानीय वमडडया माफय त मनसुन पुबयतयारी प्रचार 

प्रसार अधभयान संचािन गन े
जज.स.स./ न.पा./गा.पा.  स्थानीय वबपद ब्यिस्थापन सवमवत, स्थानीय तह स्थानीय 

रेडक्रसका स्वयंसेिक तथा उपशाखाहरु 
अर्षाढको ज्ञकत 
हप्तादेखख वनरन्टर 

२ जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवतसुँग समन्वय गरी आबश्यक सतकय ता अपनाउन े जज.स.स./ न.पा./गा.पा.  स्थानीय वबपद ब्यिस्थापन सवमवत, स्थानीय तह 
 स्थानीय रेडक्रसका स्वयंसेिक तथा उपशाखाहरु 

वनरन्टर 

३ स्थानीय स्तरमा तािीम प्राप्त स्वयंसेिक पहहचान गरी तयारी तथा पररचान गने जज.स.स./ न.पा./गा.पा.  स्थानीय वबपद ब्यिस्थापन सवमवत, स्थानीय तह  
 स्थानीय रेडक्रसका स्वयंसेिक तथा उपशाखाहरु 

वनरन्टर 

४ वबपदक्ो पुिानुमान गरी नु्यनतम बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु ब्यिस्थापन गन े जज.स.स./ न.पा./गा.पा.  स्थानीय वबपद ब्यिस्थापन सवमवत, स्थानीय तह  
 स्थानीय रेडक्रसका स्वयंसेिक तथा उपशाखाहरु 

अर्षाढको दोश्रो हप्ता 
धभत्र 

५ अस्थायी आिास ब्यिस्थापनका िागग सरोकारिािा वनकायमा सहजीकरणमा 
सहयोग गने 

जज.स.स./ न.पा./गा.पा.  स्थानीय वबपद ब्यिस्थापन सवमवत, जजल्रा बन कायािय  
 वनमाण व्यिसायी संघ कायािय  
 स्थानीय रेडक्रसका स्वयंसेिक तथा उपशाखाहरु 

अर्षाढको दोश्रो हप्ता 
धभत्र  

अस्थायी आवास तथा गैर खाद्य सामाग्री ब्यवस्थापन:- ने.रे.सो. दाचुयला शाखा 
१ जजल्रामा वबपद ्जोखखम क्षते्रको पहहचान गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  DDMC, सुरक्षा वनकायहरु  

 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 
अर्षाढको पहहिो हप्ता 
धभत्र 

२ अस्थायी आिास योजनाको िागग सुरजक्षत स्थानको पहहचान गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  जजल्रा प्रशासन कायािय, सुरक्षा वनकायहरु  
 जजल्रा समन्वय सवमवत, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 
धभत्र 

३ आपत्काजिन अिस्थामा अस्थायी आिास वनमाण का िागग प्रावबधधक सहयोग गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  गा.पा. र ना.पा. 
 नेरेसो 

वनरन्टर 

४ अस्पताि, वबद्यािय, सुरक्षा वनकाय तथा मानिीय आबश्यिाका सामाग्री 
भण्डारणका िागग क्याम्प ब्यिस्था गन े

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  सेिर िरर सदस्यहरु  
 नेरेसो  
 गा.पा. र ना.पा. 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 
धभत्र 

५ प्रत्येक घना बस्तीको िागग एउटा खुल्रा क्षेत्रको पहहचान गरी वनदेजशका तयार गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  जज.स.स., गा.पा., न.पा., गा.पा., सेिर िरर  
 ने.रे.सो. 

मनसुन शरुुहुनु पुबय 

६ तत्काि राहत वबतरणका िागग गैह्र खाद्य सामाग्री ब्यिस्थापन गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत  
 संघ संस्थाहरु, क्षेत्रगत सदस्य 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 
धभत्र 

७ आपत्काजिन प्रवतकायय योजना कायान्वयन गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  जज.प्र.का, जज.स.स., गा.पा., न.पा., गा.पा.  
 ने.रे.सो. 

वबपद ्पिात 

स्वास्थ्य तथा पोषण:- लजल्ला जनस्वास्थ्य कायालय, स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा शाखा 
१ स्वास्थ्य सम्वन्वन्ध रोरर ब्यिस्थापन  स्वास्थ्य कायािय, अस्पतािहरु  िरर सदस्यहरु सदस्यहरु अर्षाढ पहहिो हप्ता 
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२ सरुिा रोग फैिन नहदन तयारी अिस्थामा रहने तथा सतकय ता अपनाउने  स्वास्थ्य कायािय, अस्पतािहरु  स्थानीय स्वास्थ्य संस्था  
 महहिा स्वास्थ्य स्वयंसेवबका 

वनरन्टर 

३ अत्याबश्यक और्षधी तथा और्षधीजन्य सामाग्री ब्यिस्थापन (बफर स्टक 
राखखएको) 

 स्वास्थ्य कायािय, अस्पतािहरु  स्वास्थ्य सिेा वबभाग  
 अस्पतािहरु 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 

४ रि संचार सेिा केन्द्रको अनुगमन तथा रगत भण्डारणको ब्यिस्था वमिाउने  ने.रे.सो.  जजल्रा जनस्वास्थ्य कायािय  
 अस्पतािहरु 

वनरन्टर 

खाद्य सामाग्री:- लजल्ला कृकष वबकास कायालय, स्थानीय तहका कृकष वबकास शाखा 
१ खाद्य सामाग्रीको मौज्दात वििरण अध्यािधधक गने  कृडर्ष ज्ञान केन्द्र, बैतडी, डफल्ड कायािय, दाचुयिा उद्योग बाणणज्य संघ, प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाहरु अर्षाढको पहहिो हप्ता 

२ आयोडडन युि नुनको आपुती ब्यिस्थापन गने(कम्तीमा १ महहनाको िागग)  कृडर्ष ज्ञान केन्द्र, बैतडी, डफल्ड कायािय, दाचुयिा उद्योग बाणणज्य संघ, प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाहरु वनरन्टर 

३ आप्mनो मातहतमा रहेको सिारी साधन, कृडर्ष प्रावबधधकहरुिाई तयारी 
अिस्थामा राख्न े

 कृडर्ष ज्ञान केन्द्र, बैतडी, डफल्ड कायािय, दाचुयिा उद्योग बाणणज्य संघ, प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाहरु वनरन्टर 

४ मनसुनको समयमा हुनसके्न सम्भावित क्षती तथा प्रकोपका बारेमा सामुदागयक 
संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसारको ब्यिस्था वमिाउन े

 कृडर्ष ज्ञान केन्द्र, बैतडी, डफल्ड कायािय, दाचुयिा जजल्रा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत  
उद्योग बाणणज्य संघ 

मनसुन शुरु हुनु पुबयको 
समय देखख वनरन्टर 

भेटनरी अस्पताल तथा पशु वबज्ञ केन्द तथा स्थानीय तहका पशु सेवा शाखा:- वबपदक्ो समयमा पशुपक्षीजन्य रोगहरु तथा सो सम्वन्धन्ध ब्यवस्थापन 
१ पशुपंक्षीबाट हुन सके्न संक्रामण वबरुद्ध खोप काययक्रम भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द सेिा केन्द्रहरु वनयवमत 
२ पशुपंक्षीबाट हुन सके्न संक्रामक रोग वनयन्त्रण भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द सेिा केन्द्रहरु, क्वारेन्झाईन चेकपोर उद्योग बाणणज्य संघ वनयवमत 
३ िडय फ्लु वनयन्त्रण भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द सेिा केन्द्रहरु, क्वारेन्झाईन चेकपोर, ह्याचरी उघोग संघ वनयवमत 
४ मृत पशुपंक्षी ब्यिस्थापन भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द सेिा केन्द्रहरु, नेपाि प्रहरी, ह्याचरी उघोग संघ वबपद पिात 
५ राहत वबतरण भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द DDMC, जज.स.स., न.पा., गा.पा., सेिा केन्द्रहरु वबपद पिात 
६ टोि डि टेिीफोन संचािन भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द पशु ज्ञान केन्द्र वनयवमत 
७ जनशगि पररचािन भेटनरी अस्पताि तथा पशु वबज्ञ केन्द DDMC, जज.स.स., न.पा., गा.पा. सेिा केन्द्रहरु आबश्यिानुसार 

संरक्षणुः- लजल्ला प्रशासन कायालयको समन्वयमा सबै स्थानीय तहका महहला वबकास शाखा 
१ संरक्षण वबर्षयगत क्षेत्रको रणनीवतक योजना 

वनमाण गन े
जजल्रा प्रशासन कायाियको समन्वयमा सबै स्थानीय 
तहका  

 Cluster Members अर्षाढको पहहिो हप्ता 

२ Dignity Kit तयारी अिस्थामा राख्ने (१७२ डकट तयारी अिस्थामा रहेको) जजल्रा प्रशासन कायाियको समन्वयमा सबै स्थानीय 
तहका  

 Cluster Members अर्षाढको पहहिो हप्ता 

३ Children kit स्थानीय स्तरबाट नै वबतरणको ब्यिस्था वमिाईने जजल्रा प्रशासन कायाियको समन्वयमा सबै स्थानीय 
तहका  

 Cluster Members as per need वबपद पिात 
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४ पररिारबाट वबछोडडएका, अधभभािक गुमाउन सक्ने बािबाजिकाका िागग तत्काि 
राहत तथा बन्दो बस्ती उपिब्ध गराउन सक्ने गरी रकमको ब्यिस्था गन े

जजल्रा प्रशासन कायाियको समन्वयमा सबै स्थानीय 
तहका  

 Cluster Members अर्षाढको पहहिो हप्ता 

खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाई:- खानेपानी तथा सरसफाई कडधभजन कायालय 
१ जजल्रामा वबपद ्जोखखम क्षते्रको पहहचान गने खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 

नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 
 Cluster Members 
 RM/M-WASH CC 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 

२ वबपदक्ो समयमा सुरजक्षत खानेपानीका िागग आबश्यक ब्यिस्थापन गन े खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 RM/M-WASH CC 
 DDMC 

वनयवमत 

३ आपत्काजिन अिस्थामा अस्थायी शौचािय वनमाणका िागग प्रावबधधक सहयोग 
गने (आिास ब्यिस्थापन क्षते्रसुँग सन्वय गने) 

खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 RM/M-WASH CC वबपद पिात 

४ बैकस्थिक खानेपानीको श्रोतको पहहचान गने खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 जज.स.स.,   
 खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा सवमवत 
 स्थानीय तहका खा.पा.उ.स. 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 

५ अस्पताि, वबद्यािय, सुरक्षा वनकाय तथा मानिीय 
आिास क्षेत्रमा WASH KIT ब्यिस्था गने 

खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 जजल्रा खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाई समन्वय सवमवत, 
ने.रे.सो., गैर संघसंस्था 

अर्षाढको पहहिो हप्ता 

६ WASH प्रवतकायय योजना अनुरुप तयारीअिस्थामारहने गरी पुबयतयारी बैठक बस्न े खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी, डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 WASH क्षेत्रगत समुह सदस्यहरु अर्षाढको पहहिो हप्ता 

७ मनसुनको समयमा हुनसके्न सम्भावित क्षवत तथा प्रकोपका बारेमा सामुदागयक 
संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसारको ब्यिस्था वमिाउन े

खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी,डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 DDMC मनसुन शुरु हुनु भन्दा 
१ 

८ ठोस फोहोर ब्यिस्थापनका िागग स्थान छनौट तथा फोहोर राख्ने भाँडाको 
ब्यिस्थापन गन े

खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी,डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 स्थानीय तह समेतको समन्वयमा 
 NRCS 

हप्ता पहहि े

९ अत्यािश्पक अिस्थामा खानेपानीका िागग टहकर ब्यिस्था गने खानेपानी तथा सरसफाई डडधभजन कायािय, डडधभजन 
नं. १ बैतडी,डफल्ड कायािय दाचुयिा 

 खानेपानी उपभोिा सवमवत, उघोग बाणणज्य संघ, मनसुन शुरु हुनु भन्दा 
१ 
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लजल्लामा के्षत्रगत  वनकायहरुको सम्पकय  सुची 
वनकाय वबषयगत के्षत्र काययरत के्षत्र सम्पकय  व्यगि सम्पकय  नम्बर फोन  नं. इमेल 

जजल्रा प्रशासन कायािय समन्वय, सुरक्षा जजल्राभर प्रजजअ ४२०१३३ ९८५८७२७७७७ daodarchula@gmail.com 
 
 

जजल्रा प्रशासन कायािय समन्वय, सुरक्षा जजल्राभर सप्रजजअ ४२०२१४ ९८५१०७३५२९  
नेपािी सेना खोज तथा उद्धार जजल्राभर प्रमुख सेनानी ४२०१५१ ९८५७६५००१८ gulmadurgadal@gmail.co

m नेपाि प्रहरी खोज उद्धार, शान्वन्ट सुरक्षा जजल्राभर प्रनाउ ४२०२५० ९८५८७२५५५५ dpodarchula@gmail.com 
शसस्त्र प्रहरी गुल्म खोज तथा उद्धार, सुरक्षा जजल्राभर सप्रनाउ ४२०१०० ९८५१२६३२६७ apfdarchul.coy@gmail.com 
जज.स.स.को कायािय, स्थानीय तह राहत तथा पुनयस्थापना समन्वय जजल्राभर स्था.स.अ. ४१०१४४ ९८५८७५२१४४ ddc.darchula@gmail.com 
जजल्रा स्वास्थ्य कायािय स्वास्थ्य सिेा जजल्राभर प्रमुख ४२०१८८ ९८४५५९३३२२ dhodarchula3@gmail.com 
जशक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जशक्षा जजल्राभर प्रमुख ४२०१३५ ९७४१२५१६९६ darchuladeo@gmail.com 
कृडर्ष विकास कायािय खाद्यान्न तथा वबउ जजल्राभर प्रमुख ४२०१४१ ९७५९५०३४१० spbaral@hotmail.com 
खानेपानी तथा सरसफाई डडविजन 
कायािय, डडधभजन नं. १ बैतडी, डफल्ड 
कायािय दाचुयिा 

खानेपानी तथा सरसफाई 
सामाग्री 

जजल्राभर प्रमुख ४२०१५० ९८५८४२२६२२ washdarchula@gmail.com 

बैतडी दाचुयिा सडक डड.कायािय सडक वनमाण तथा ममयत जजल्राभर डड.ई. ४२०२६१ ९८५१२०२१२७  
जजल्रा तथ्यांक कायािय सुचना संकिन जजल्राभर प्रमुख ४२०१३६ ९८४८७६४४०६ bsodarchula@gmail.com 

 दाचुयिावतकंर सडक योजना सडक वनमाण तथा ममयत जजल्राभर डडई ४२०११९ ९७५९५०१८८७  
डडधभजन  बन कायािय अस्थायी आिासका जजल्राभर का.प्र. ४२०१४५ ९८४५०२७७९७ dardfo@dof.gov.np 
नेपाि रेडक्रस सोसाइटी िागग सहयोग जजल्राभर सभापवत ४१००६६ ९७४९५०७५४६ darchulanrcs72@gmail.com 
नेपाि रेडक्रस सोसाइटी गैह्र खाद्य सामाग्री जजल्राभर मन्वन्त्र ४१००६६ ९८४८७२७५११ darchulanrcs72@gmail.com 
जजल्रा पशु सेिा कायािय गैह्र खाद्य सामाग्री राहत तथा 

पुनयस्थापना 
जजल्राभर प्रमुख ४२०१०४ ९८४९७३१९९६ darchuladlso@yahoo.com 

नेपाि टेजिकम सुचना सञ्चार जजल्राभर प्रमुख ४२०१०८  nt.darchula@ntc.net.np 
नेपाि विद्युत प्राधधकरण विद्युवतकरण जजल्राभर का.प्र. ४२०१३२ ९८४९२२४०९३  
उद्योग िाणणज्य संघ खाद्य तथा गैह्र खाद्य जजल्राभर अध्यक्ष ४२०१६८ ९८५८७५११४४ dccidarchula31@gmail.com 

 गैसस महासंघ, सामाग्री, जजल्राभर का.प्र. ४२०४७५ ९७५९५०२३२० joshi.sankalpa@yahoo.com 
महाकािी नदी वनयन्त्रण आयोजना वनमाण सामाग्री प्रभावबत क्षेत्र का.प्र. ४२०१५१ ९८५११७५७६० sushildev.25@gmail.com 
जस.आर.डड.एस. नेपाि पुनस्थापना काययक्रम प्रभावित क्षते्र प्रमुख ४२००६१ ९७५९५०३४०६ ashokrajojha@gmail.com 
संकि युिा िब पुनस्थापना प्रभावित क्षते्र प्रमुख  ९७५९५०२३२० sankalpa2054@gmail.com 
अपीनम्पा सरंक्षण क्षते्र कायािय राहत, संरक्षण  तथा  स्वास्थ्य प्रभावित क्षते्र प्रमुख ४२०४९७ ९७५९५००३५४ ancadarchula@gmail.com 
पत्रकार महासंघ सुचना संचार जजल्राभर अध्यक्ष ४२००९८ ९७५९५००७४० shankar.dhami@gmail.com 
रि संचार केन्द्र रगतको आपुवतय जजल्राभर ईन्चाजय ४२०१८८ ९७४९५०७५४६ darchulanrcs72@gmail.com 
जजल्रा हािापानी डफल्ड कायािय बाढी पुबय सुचना जजल्राभर प्रमुखुः 

राजुकुमार 
८६५६००३४ ९७४९५००६७२  

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी तथ्यांक संकिन जजल्राभर वमश्र ४१०१३३ ९८४८७११०५६ dan.nrcs@gmail.com 

जजल्रा आपत्कािीन काययसंचािन 
केन्द्र 

सुचना संकिन,समन्वय, 
सहकायय 

जजल्राभर दान महरा ४२००७८ ९८५८७२७७७७  

बाढी बाट जोखखमयुि गा.पा. वा नगरपाललका (स्रोतः गा.पा. र न.पा. प्रशािकीय अधिकृत) 

क्र.स. 
 

गा.पा. वा न.पा.को नाम 
 

जनसंख्या 
 

बाढीको जोखखमको स्तर 
न्यून (हरीयो) मध्यम (पहेलो) उच्च (रातो) 

१ महाकािी नगरपाजिका २१,२३१ १,२,३ ४,५ ६,७,८,९ 
२ शैल्य जशखर नगरपाजिका २२,०६० २ ३ १,२,३,९ 
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mailto:darchulanrcs72@gmail.com
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