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दस्िािेि   : जिल्ला विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ (छैठौं संशोधन     

                            २०७७) 

प्रकाशक   : जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा  

सिाुमधकार    : जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा  

प्रकाशन     : भाद्र, २०७७  

प्राविमधक सहयोग  : नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, दार् चलुा शाखा र गै.स.स.हरु 

आमथकु सहयोग  : सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि, नेपाल (CRDS, NEPAL)   

ियारी    : दार् चलुा जिल्ला जस्थि सम्पचण ुक्लष्टरहरु 
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शब्दसंक्षपे (Abbreviations) 

DAO  :       District Administration office  

CERT  :       Community Emergency Response Team  

CRDS  :       Community Rural Development Society  

CRRT  :       Community Rapid Response Team  

DMC  :       Disaster Management Committee  

DPRP  :       Disaster Preparedness for Response Plan  

DTO  :       District Technical Office  

DPHO  :       District Public Health Office  

D-WASH-CC :       District Water, Sanitation and Hygiene Coordination Committee  

FCHV  :       Female Community Health Volunteer  

GBV  :       Gender Based Violence  

HW  :       Health Worker  

IEC  :       Information, Education and Communication  

IRA  :       Initial Rapid Assessment  

MIRA  :       Multi-Cluster Initial Rapid Assessment  

MOU  :       Memorandum of Understanding  

NGO  :       Non Goverment Organization  

INGO  :       International Non Government Organization  

NFRI  :       Non Food Relief Items  

NRCS  :       Nepal Red Cross Society  

ORT  :       Oral Re-hydration Therapy  

PVCA  :       Participatory Vulnearability and Capacity Assessment  

PWD  :       People with Disability  

QRT  :       Quick Response Team  

RRT  :       Rapid Response Team  

SAM  :       Severe Acute Malnutrition  

SFP  :       Supplementary Feeding Programme  

SOP  :       Standard Operating Procedure  

V-WASH-CC :       Village Water, Sanitation and Hygiene Coordination Committee  

WASH  :       Water Supply, Sanitation and Hygiene  

WDO  :       Women Development Officer  

WSSDO :       Water Supply and Sanitation Division Office  
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पररर्य 

१. पषृ्ठभमूि:- 

नेपालको सचदूरपजिि प्रदेशिा रहेको दार् चलुा जिल्ला सिचन्द्र सिहिाट ५१८ मिटर देजख 
७१३२ मिटरको उर्ाईिा २३२२ िग ु वकलोमिटर (साविककै क्षेत्रफल रहेको, नयाँ थवपएको 
क्षेत्रफलको मनणयुानचसार अद्यािमधक गररने)  मभत्रिा फैमलएको छ । यस जिल्लाको कच ल िनसंख्या 
१,३३,२७४  (Nepal Population Survery CBS 2011) रहेको छ । िसिध्ये पचरुषको संख्या 
६३,६०५ रहेको छ भने िवहलाको संख्या ६९,६६९ रहेको छ । प्रकोपको दृवष्टकोणले यो जिल्ला 
उच्र् िोजखि क्षेत्र मभत्र पदुछ वकनभने भौगमभकु िनािटको दृवष्टकोणले यो जिल्लाको वहिाली भभूाग 
मिब्बमियन प्लेट अन्िरगि रहेको छ र िचन क्षेत्र भकूम्पको अमि संिेदनजशल क्षेत्र मभत्र पदुछ । 
यहाँ बेला बेलािा भकूम्पका झट्काहरु आईरहन्छन ्। यसै कारणले पमन यो क्षेत्र भकूम्पीय िोजखिका 
दृवष्टकोणबाट पमन अमि संकटासन्न क्षेत्रमभत्र पदुछ । बाढी, पवहरो, आगलागी लगायि अन्य प्रकोपका 
कारण प्रत्येक बष ुयो जिल्लािा औसि १,००० पररिारहरु अत्यन्ि बढी िात्रािा प्रभाविि हचने गछुन ्
। यस योिनािा कूल िनसंख्याको २५ प्रमिशि (३७,९०५ िना) यस्िा प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभाविि 
हचने पूिाुन चिान गररएको छ । त्यस्िै झाडापखाला िथा अन्य सरुिा रोगिाट पमन यो जिल्ला त्यजि 
नै िात्रािा प्रभाविि बन्ने गरेको छ ।  

आ.ब. २०७१/०७२ का विपद्का घटना हेने हो भने ५३ घर पररिार प्रभाविि भएका छन 
भने ३ िनाले ज्यान गचिाउनच परेको एिं २,००,०००।– रुपैया बराबरको क्षमि भएको देजखन्छ । 
विपदिा परेकालाई रु. १,६०,०००।– रुपैया राहि उपलब्ध गराइएको छ भने नेपाल रेडक्ररसबाट 
२०० पररिारलाई खाद्य सािग्री उपलब्ध गराइएको छ । िहाकाली नदीिा २०७० सालिा आएको 
बाढीका कारण क्षमि पचगेको सदरिचकाि लगायिका क्षेत्रहरुिा िहाकाली िटिन्ध मनिाुण आयोिना 
संर्ालनिा छ । यो योिनाको लागि रु. ३,०५,००,००,०००।– रहेको छ । मबगिका बषहुरुको 
अनचभि िथा मबद्यिान िोजखिको मबश्लषेणका आधारिा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले मबमभन्न 
सरोकारिाला मनकायहरु िथा िानिीय सहायिा प्रदायक संस्थाहरुसँग साझेदारी, सहकाय ुिथा सिन्िय 
गरी सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपाल, कृवष, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दार् चलुा जिल्लाको 
प्रामबमधक सहयोगिा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ु योिना, २०६९ लाई अद्यािमधक गरी विपद् 
पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ (छैठौं संशोधन २०७७) ियार पाररएको हो ।  
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दार् चलुा जिल्लाको विपद्को इमिहास हेने हो भने विशेष गरी बाढी, पवहरो, आगलागी, खडेरी िथा 
हचरीबिास विपद्का प्रिचख कारणका रुपिा देजखन्छन ् । भ चकम्प, झाडापखाला, अमसना, भ–ूक्षय, 

िन्यिन्िच आिंक आर्द यदाकदा भै नै रहेको देजखन्छ । यमि िात्र नभई यस जिल्लाको अमधकांश  
भ–ूभागको बनािट मभरालो भएको कारणले बषाुत्िा ठूलो पवहरो गई िानिीय िथा विमभन्न वकमसिका 
धनिन, घर िग्गा–िमिन, गाईिस्िच सिेि क्षमि हचने गरेको छ । एकामिर खहरे खोलाले यस क्षेत्रको 
िाटोलाई बगाएर कृवष उत्पादनिा ह्रास आउने गरेको छ भने अकोमिर खडेरीको कारणले उब्िनी 
योग्य भमूिहरु र्दन प्रमिर्दन िरुभमूििा पररणि हचं दै व्यापक रुपिा भोकिरी हचने जस्थमि देजखन्छ । 
यसका साथै हचरीबिास, भकूम्प र आगलागीका घटनाहरुले पमन धेरै ठूलो िानिीय क्षमि िथा अन्य 
धनिाल सिेि क्षमि हचन गई आि रुपिा विपद् वपमडिले िात्र नभई सम्पूण ुदार् चलुािासीले विपद्को 
ठचलो िार सहन गनच ु परेको देजखन्छ । िनरे्िनाको अभािका कारण खरिारी र िङ्गलिा आगो 
लगाउने िस्िा कायलेु पाररजस्थमिक प्रणालीिा असर परेको देजखन्छ । त्यस्िै गि आ.ि. 
२०७४।०७५ को विपद्का घटना हेने हो भने २०७४ भदौ ४ र ५ गिे परेको अविरल िषाुका 
कारण शैल्यजशखर न.पा. िडा नं. ४ ओमसलिा गएको पवहरोका कारण २७ घर पररिार अमि 
िोजखििा रहेका र ८ घर पररिार सािान्य िोजखििा रहेका छन ्। त्यस्िै िामलकािचनु गाउँपामलका 
िडा नं. ६ भोल्यानी बस्िीिा २०७० सालको विनासकारी बाढीका कारण िहाकाली नदीले धार 
पररििनु गरेकोले िमिनिा ठचला-ठचला दरारहरु पन ुगई ४ घर पररिार उच्र् िोजखििा रहेका छन ्
। त्यस्िै २०७४ सालको बषाुत्को सियिा अवप वहिाल गा.पा. िडा नं. ६ को धनकङ्ग, ककनाडी, 
सचगर, िाज्या, र्ौकीबगर, खडीयान लगायिको बस्िी पवहरोबाट िोजखियचि बनेको छ । यसैगरी 
नौगाड गा.पा.िडा नं. ६ को पनढचङ्गा बस्िी पमन पवहरोको उच्र् िोजखििा रहेको छ । साथै मसिोला, 
रानीजशखर, धारी, ब्रह्मदेि, हचनैनाथ, सचन्सेरा, मसना, िचसारपानी, लवटनाथजस्थि रेला पवहरो सिेि पवहरोको 
उच्र् िोजखििा रहेका छन ्। 

दार् चलुा जिल्लािा कायरुि सरकारी, गैरसरकारी िथा अन्य सरोकारिालाहरुले विपद् िोजखि 
न्यूनीकरण गन ुप्रयासरि रहे पमन यो प्रयास पयाुप्त भएको भने देजखदैन । विपद् व्यिस्थापन प्रायः 
दचई र्रणिा गररन्छ । पवहलो र्रणिा विपद् अजघ गररने व्यिस्थापन पूििुयारी र क्षमि न्यूनीकरणका 
कायहुरु पदुछन ्भने दोश्रो र्रणिा विपद् पमछको उद्धार िथा राहि, पचनस्थाुपना र पचनमनिुाुण िस्िा 
कायहुरु पदुछन ्। विपद् पूि ुगररने न्यूनीकरण र पूििुयारीका कायहुरुलाई िहत्िका साथ कायाुन्ियन 
गररनच पदुछ । िसथ ुयस आकजस्िक योिनाले दार् चलुा जिल्लािा बषेनी घटीरहने पवहरो, आगलागी, 
भकूम्प, खडेरी, हचरीििास र झाडापखाला िस्िा घटनाहरुबाट प्रभाविि िामनसहरु िथा सिचदायका 
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आिश्यकिाहरु पूमि ुगनकुा मनजम्ि सियिा नै एकनासको िथा सिन्ियात्िक ढंगले िानिीय सहयोग 
उपलब्ध गराई प्रकोपका असरहरु कि गन ुिहत्िपूण ुभमूिका रहने कच रािा एकिि भै विपद् पूििुयारी 
िथा प्रमिकाय ुयोिना, २०६९ िा आिश्यक संशोधन गरी विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना, 
२०६९ (छैठौं संशोधन २०७७) ियार गररएको छ ।   

२. जिल्ला पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको उद्दशे्य: 
सिवष्टगि उद्दशे्यः 

विपद्बाट उत्पन्न िानिीय असरहरू न्यूनीकरण गनकुा लामग जिल्लाको प्रमिकाय ुक्षििा अमभिवृद्ध 
गदै प्रभावििहरूका आधारभिू आिश्यकिाहरूलाई सियिा नै प्रभािकारी एिं सिन्ियात्िक रुपिा 
उपलब्ध गराउने कायकुो सचमनजिििा गनच ुविपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना २०६९ को सिवष्टगि 
उद्देश्य रहेको छ ।  

मनर्दुष्ट उद्दशे्यः 
विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना २०६९ का मनर्दुष्ट उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन ्:  

 जिल्लाजस्थि िोजखििा रहेका स्थानीय िहहरुको संकटामभिचखिा विश्लषेण गरी स्थानीय स्रोि, 

साधन र क्षििाको पवहर्ान गने ।  

 िोजखििा रहेका सिचदायको सचरजक्षि भविष्यको प्रत्याभमूिको लामग विपद्को सािना गन ुजिल्लाको 
क्षििा अमभिवृद्धिा सहयोग पचर् याउने ।  

 विपद् व्यिस्थापनको लामग स्थानीय स्रोि, साधन, ज्ञान र सीपको अमधकिि उपयोग गदै प्रमिकाय ु
िथा पूििुयारी योिना अनचसार जिल्लाजस्थि सम्बजन्धि मनकाय िथा िोजखििा रहेका सिचदायको 
क्षििा अमभिवृद्ध गने ।  

 विपद् िोजखि न्यचनीकरण लगायि आपिकालीन अिस्थािा प्रमिकायकुा गमिमबमधहरुिा एकरुपिा 
ल्याउन र उपलब्ध स्रोि िथा साधनको सदचपयोग गरी सिन्ियात्िक िथा पारदशी िररकाले 
सियिा नै विपद्मा परेका पररिारहरुलाई एकद्धार प्रणाली िाफुि उपलब्ध गराइने िानिीय 
सहयोगलाई अझ प्रभािकारी बनाउने ।  

 िोजखििा रहेका सिचदायलाई िामलि र साधन, स्रोि उपलब्ध गराई उत्थानजशल सिचदायिा 
रुपान्िरण गने ।  

 प्राकृमिक िा गैर प्राकृमिक विपद्को िोजखिलाई न्यूनीकरण गदै विपद्को प्रभािकारी व्यिस्थापन 
गरी सिसुाधारणका िीउ धन साििुमनक िथा ब्यजिगि सम्पजि, प्राकृमिक सम्पदा िथा भौमिक 
संरर्नाको संरक्षण र सम्र्िद्धन गने । जिल्लािा आपिकालीन विपद् कोषको स्थापना गने । 
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 दार् चलुा जिल्लािा घटेका विपद् सम्बन्धी विगिको इमिहासको िानकारी मलने ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद्का प्रकृमिको िानकारी मलने । 

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद्का कारणहरु पिा लगाउने ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद् सम्बन्धी घटनाहरुलाई सियिा नै रोक्न प्रयास गने ।  

 जिल्लाको कच नै पमन ठाउँिा भएको विपद्का घटनाहरुको सूर्ना सियिा नै प्राप्त गने ।  

 दैिी प्रकोप भएका ठाउँिा सियिै उद्धार टोली पठाई खोिी िथा उद्दार शचरु गने ।  

 दैिी प्रकोपबाट पीमडि घाइिेहरुको सियिै उपर्ार गने ।  

 आिश्यक खाद्यान्न, घाईिेहरुका लामग औषमध, खानेपानी, लिाकपडा, सचरजक्षि आिास, शौर्ालय, 

सचरजक्षि खचला स्थान आर्दको व्यिस्था गने ।  

 दैिी प्रकोपको िोजखि रहेको स्थानिा िानिीय सहयोगका लामग पवहले नै उपयचि िथा पयाुप्त 
पूििुयारी िथा सहयोग योिनाको ििचिुा गने ।  

 विपद् बाट न्यून क्षमि हचने गरी विपद् प्रमिरोधी संरर्ना मनिाुण र विकास वक्रयाकलापिा 
िािािरणिैत्री प्रविमध प्रयोगका लामग मनदेजशि गने ।  

३. योिनाको आिश्यकिा िथा िहत्ि:-   

दार् चलुा जिल्लािा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकायिुा काि गने विमभन्न सरोकारिालाहरु िीर् 
सिन्िय गने िहत्िपूण ु िाध्यिको रुपिा यो योिना रहनेछ । विपद्को अिस्थािा प्रभािकारी 
िानिीय सहयोगका लामग िथा सम्भाविि विपद्को िोजखि कि गन ुिथा विपद्को अिस्थािा आइपने 
सिस्याहरुलाई सिाधान गनकुा लामग विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना आिश्यक पदुछ । 
विशेष गरी िानिीय सहयोगको प्रत्याभमूि गराउन विपद् िोजखि न्यचनीकरणिा सिचदायलाई सहयोग 
गन,ु प्रमिकायिुा सिान पहचँर् पचर् याउन, सािाजिक, सांस्कृमिक ियाुदा कायि राख् न, खानेपानी िथा 
सरसफाई एिं स्िास््य, पोषण प्रिद्र्घन गन ु यस योिनाले िाग ु मनदेशन गदुछ । त्यसका साथै 
स्रोिको सवह पवहर्ान िथा पररर्ालन गनु, ििाफदेही र उिरदावयत्िको भािनाको विकास गराउन 
पमन यस योिनाले सहयोग गदुछ । वयनै आिश्यकिालाई िहसचस गदै यस जिल्लािा विपद्बाट हचने 
क्षमिलाई कि गन ुिथा विपद् पमछको िानिीय सहयोगलाई व्यिजस्थि िथा प्रभािकारी बनाउन 
पचििुयारी दस्िािेिका रुपिा यो विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ु योिना २०६९ (छैठौं संशोधन 
२०७७) ियार पाररएको हो ।  
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४. योिनाको सीिा:-  

यो योिना ििचिुा गदाु सहभामगिािूलक प्रकृयाका िाध्यिबाट गररएको छ । यस प्रवक्रयािा 
ित्कामलन जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार समिमिका सम्पूण ुसदस्यहरु (रािनीमिक दलका प्रमिमनमधहरु, 

सरकारी कायाुलयका प्रमिमनमधहरु, जिल्लािा विपद् िोजखि न्यूनीकरणको क्षेत्रिा कायरुि राविय िथा 
अन्िराुविय गैरसरकारी संस्थाका प्रमिमनधीहरु, अन्य स्थानीय सािाजिक संघ संस्थाका प्रमिमनधीहरु, 

अपाङ्गिा भएका व्यजि िथा सम्बजन्धि संस्थाका प्रमिमनधीहरु) को सहभामगिा रहेको मथयो । यो 
योिना ििचिुा गदाु देजखएका केही सीिाहरु मनम्नानचसार छन ्:   

 ि्याङ्क संकलनको क्रििा विगिका बषहुरुिा भएका विपद्का घटनाहरु िथा त्यसबाट भएको 
क्षमिको सम्पूण ुयथाथ ुवििरण प्राप्त गन ुकर्ठनाइ भएकोले दार् चलुा जिल्लाका न.पा. र गा.पा.हरुको 
संकटासन्निाको स्िर मनधाुरण, पूििुयारी िथा प्रमिकाय ु योिनाको ििचिुा, विपद् िोजखि 
न्यूनीकरणका गमिविमधहरु मनधाुरण गदाु केही लर्किा अपनाइएको छ ।  

 यस योिना अन्िगिु मनधाुरण गररएका गमिविमधहरुको कायाुन्ियनका लामग बढी िात्रािा बावहरी 
स्रोत्को भर पनचपुने अिस्था देजखन्छ । िसले गदाु बाह्य स्रोि प्राप्त नभएिा योिनाको कायाुन्ियनिा 
नकारात्िक असर पने सम्भािना देजखन्छ ।  

 योिना ििचिुा गन ुगर्ठि कायटुोलीको ब्यजिगि क्षििा, ज्ञान, उपलब्ध सिय, स्रोि ्साधन, प्रविमध 
आर्दका कारण विश्लषेण क्षििािा रहेको सीमिििाले योिनालाई सीिाबद्ध गरेको छ । 

 केन्द्रीय विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट प्राप्त मनदेजशका अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि 
दार् चलुाले यस जिल्लािा प्रकोपको विमभन्न क्षेत्रिा काि गने सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु 
र संयचि रािसंघीय मनकायहरुसँग छलफल गरी देहायको प्रवक्रया अपनाई जिल्लाको पूि ुियारी 
िथा प्रमिकाय ुयोिना ििचिुा गरेको मथयो । विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनालाई अद्यािमधक 
गदाु अपनाइएका केही प्रवक्रयाहरु मनम्नानचसार छन:्  

 जिल्ला जस्थि सबै सरोकारिालाको सहभामगिा गराइएको छ ।   

 विगि िीन िषिुा घटेका विपद्का घटनाहरुको प्रभािको विश्लषेण र सबैभन्दा खराि पररजस्थमिलाई 
आधारको रुपिा छनोट गररएको छ ।  

 जिल्लािा कायरुि वक्रयाजशल मनकायको क्षेत्रगि रुपिा क्षििा विश्लषेण िथा सिचदायको 
आिश्यकिाको आधारिा पूििुयारी र प्रमिकाय ुयोिना मनधाुरण गररएको छ ।  

 ििचिुा भएको योिनाको प्रभािकारी कायाुन्ियनको लामग जिम्िेिारी बाँडफाँड गररएको छ ।  
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 मबमभन्न र्रणिा गोष्ठी,  बैठक, सािचवहक छलफलको आयोिना गरी योिनालाई अजन्िि रुप 
र्दइएको छ ।  

 

५. योिना मनिाणु प्रवक्रया विमधः-  

जिल्ला विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ु योिनाको ििचिुा गदाु सक्दो सहभामगिािचलक र 
िास्िविकिािा आधाररि रहेर बनाउने प्रयास गररएको छ । जिल्लाजस्थि सम्पूण ुसरोकारिालाहरुलाई 
सम्बजन्धि विषय, क्षेत्र र विजशष्टिाका आधारिा सम्बजन्धि क्षेत्रिा संलग्निा र भमूिकालाई सचमनजिि 
गदै विपद्को सियिा सिन्ियात्िक र प्रभािकारी ढंगले विपद् व्यिस्थापन गन ु सवकयोस ् भन्ने 
उद्देश्यले योिना ििचिुा गररएको छ । यो योिना विगि िीन बषकुो अिमधिा घटेका विपद् र 
त्यसबाट परेको प्रभािलाई विश्लषेण गरेर सबभन्दा खराि पररजस्थमिलाई ध्यानिा राखेर गररएको छ। 
विगि बषहुरुका अनचभिहरुबाट मसवकएका पाठ िथा मसफाररसहरुलाई हरेक क्षेत्रका लामग आकजस्िक 
योिना ििचिुा गदाु ध्यानिा राजखएको छ ।  

  

आकजस्िक योिनालाई अजन्िि रुप र्दई सकेपमछ पूििुयारी सम्बन्धी कदिहरुिा भएको 
प्रगमिलाई सचमनजिि गनकुा मनमिि यो योिनाको समिक्षा गररनेछ । यसिा क्षेत्रगि सिचह र  जिल्ला 
विपद् व्यिस्थापन समिमिले प्रिचख भमूिका मनिाुह गने र अन्य सदस्यहरुले यसिा सहयोगका लामग 
सियिा नै गमिविमधहरु सञ्चालन गनकुा मनमिि िागदुशकु दस्िािेिको रुपिा जिल्ला आकजस्िक 
योिनालाई प्रयोगिा ल्याइनेछ । 

 

६. योिना कायानु्ियनका रणनीमिहरु:  

 योिनालाई जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि बाट अनचिोदन गरेर बैधामनकिा प्राप्त गरी कायाुन्ियन 
गररनेछ ।  

 आपत्कालीन प्रमिकायकुो लामग गररने पचििुयारी िथा प्रमिकायकुा क्रििा क्षेत्रगिरुपिा रहेका 
दक्षिा, ज्ञान, सीप, विमधको प्रयोगका लामग सिन्ियिा िोड र्दइनेछ ।  

 मबमभन्न कायदुलका सदस्य िथा स्ियंसेिकहरुको क्षििा िथा दक्षिा अमभबवृिका साथै 
आपिकामलन प्रमिकायकुा लामग विपद् िोजखि न्यूनीकरणका क्षेत्रिा कायरुि सरोकारिाला  
संघसंस्थाहरुको सहभामगिािा िोड र्दइनेछ ।  

 विपद्को सियिा कायदुलका िामलि प्राप्त सदस्य िथा स्ियंसेिकहरुलाई पररर्ालन गररनेछ ।  
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 स्थानीय ज्ञान, सीप, विमध, प्रविमध र स्रोि िथा साधनको अमधकिि उपयोग गरी यस योिनालाई 
प्रभािकारी रूपिा कायाुन्ियन गररनेछ ।  

 आपिकामलन अिस्थािा प्रमिकायकुा गमिमबमधहरुिा एकरुपिा ल्याई दोहोरोपना नहचने गरी उपलब्ध 
स्रोि िथा साधनको सदचपयोग गरेर सिन्ियात्िक िथा पारदशी िररकाले सियिा नै विपद्मा 
परेका पररिारहरुलाई एकद्वार प्रणाली िाफुि िानिीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  

 योिना ियार भई कायाुन्ियनिा आएपमछ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट कायाुन्ियनको 
प्रभािकारी अनचगिन िथा िूल्यांकनको व्यिस्था गररनेछ ।  

 योिनाको कायाुन्ियन भए नभएको जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिबाट मनयमिि अनचगिन िथा 
सचपरीिेक्षण गररनेछ ।  

 जिल्लाको कच नै पमन क्षेत्रिा उत्पन्न विपद्ले संकटासन्निा, क्षििा र िोजखििा पारेको पररििनुलाई 
सम्बोधन गन ुप्रत्येक िष ुयोिनाको पचनरािलोकन िथा समिक्षा गरी अद्यािमधक गररनेछ ।  

 

खण्ड–दचई 

१. प्रकोप संकटासन्निा, क्षििा िथा िोजखि विश्लषेण:- 
१.1 प्रकोपको पवहर्ान िथा स्िरीकरण: 

दार् चलुा जिल्लािा देखापरीरहने प्रकोपहरुिा पवहरो, बाढी,  हचरी बिास, अमसना, आगलागी, 
िहािारी, खडेरी, र्ट्याङ्ग, वहिपवहरो, सडक दचघटुनाहरु प्रिचख प्रकोपहरु हचन ् । यस्िा प्रकोपहरुले 
गरेको िानिीय र भौमिक क्षमिलाई हेदाु पवहरोबाट बढी िानिीय क्षमि, भौमिक क्षमि र िीविकोपािनुका 
स्रोिको अत्यमधक क्षमि भएको देजखन्छ । हाम्रा अव्यिजस्थि मबकास मनिाुण कायलेु ल्याउन सक्ने 
मबपद्लाई पूि ु बोध गन ु नसक्नाले पमन क्षमिको िात्रालाई बढाईरहेको छ । प्राकमिक स्रोिको 
अत्यामधक नास िथा संरक्षण हचन नसक्दा िथा िलिायचिा आएको पररििनुले गदाु खडेरी पमन एउटा 
िूख्य प्रकोपको रुपिा रहेको अनचभि जिल्लासंग छ । अमसनाबाट हरेक बष ुअन्नबालीको नास हचने 
गरेको छ भने र्ट्याङ्गका कारण घाइिे िथा ज्यान गचिाउनेहरुको संख्या पमन पमछल्ला एक दूई 
बषिुा बढ्न थालेको छ । विपदलाई Pairwise Ranking Approach को आधारिा गररएको 
स्िरीकरणलाई मनम्न िामलकािा देखाइएको छ : 
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प्रकोप स्िरीकरण िेविक्स 

प्रकोप  कोमभड-
१९ 

पवहरो  बाढी  अमसना  आगलागी  िहािारी  खडेरी  र्टयाङ्ग भकूम्प  वहिपवहरो  अङ्कभार  

पवहरो    पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो  ७ 

बाढी     बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी  ६ 

अमसना      अमसना अमसना अमसना अमसना अमसना  ५ 

आगलागी      आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी  ४ 

िहािारी        िहािारी िहािारी िहािारी  ३ 

खडेरी         खडेरी खडेरी  २ 

र्ट्याङ्ग ्         र्ट्याङ्ग  १ 

भकूम्प            

वहिपवहरो             

स्िर पवहलो  दोश्रो िेश्रो र्ौथो पाँर्ौ छैठौं सािौं आठौं निौं   

 

१.2 संकटासन्निा विश्लषेण:-  

दार् चलुा जिल्लािा रहेका ७ िटा गाउँपामलका र २ िटा नगरपामलकाको संकटासन्निा स्िरीकरण 
िामलका मनम्नानचसार छ । विगि िषिुा घटेका घटनाहरु, त्यसबाट भएको िानविय िथा भौमिक क्षमि िथा 
प्रकोपको सम्भाव्यिा र सम्भाविि िोजखििा रहेको िनसंख्यालाई स्िरीकरणको आधारको रुपिा िामनएको 
छ । 

नग
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क
ा सम्भाविि प्रकोपको प्रकार ( मनम्न १, िध्यि २ र उच्र् ३) 
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िहाकाली न.पा. # २ ३ २ २.४ २ २.४ २.४ २.२ २.६ २.८ २.२८  

िामलकािचनु गा.पा. # २.५ २.८ १.६ २.३ २ १.८ २.१६ २.१६ २.५ २.१६ २.२१  

शैल्यजशखर न.पा. # २.६६ २.३३ २ २.३३ २ २.३३ २.१६ २.१६ ३ २.१६ २.३१  

दचहचँ गा.पा. ! १.२५ ३ १.२५ २ २ २ २ २ ३ २.२५ २.०२५  

ब्याँस गा.पा. # १.८ १.८ १.८ २.८ २ १.८ २ २.४ २.८ २.६ २.१८  

नौगाड गा.पा. ! २.२५ २.७५ २ २ २ २.७५ २ २.७५ २.५ २.२५ २.२  

अवप वहिाल गा.पा. ! २.२५ २ २  २  २  २ २  २.५ २.५  ३  २.२२५   

िािाु गा.पा. # २.४ २.६ २ २.६ २ २.४ २ २.४ २.८ २.४ २.३६  

लेकि गा.पा. ! ३ २.७५ २ २ २ २.७५ २ १.७५ २.५ २.२५ २.३  
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१.3 क्षििा विश्लषेण:  

दार् चलुा जिल्लािा िोजखिको िह र िात्रा बढी देजखएको भए िापमन विगि िषहुरुिा खासै उल्लेखनीय 
प्रयासहरु नभएको कारण सिचदाय र जिल्लाको क्षििािा उल्लेख्य बवृद्ध नभएको अनचभब गररएको छ । स्रोि 
साधनको भण्डारण िथा पूबिुयारीिा खासै प्रगमि नभएको िथा मबपद् व्यिस्थापनिा क्षििा अमभबवृद्धिा 
सरोकारिालाहरु लगायि स्थानीय सिचदायहरुको विपद्संग सािना गने क्षििाको विकास भएको छैन । 
मबपदको सियिा िानि िीिनको बर्ाउका लामग र्ावहने आिश्यक ज्ञान िथा सीप सिचदायका 
स्ियंसेिकहरुलाई र्दइनचका साथै अत्यािश्यक उपकरण, औिार, सािग्रीहरु सबैभन्दा बढी िोजखि भएका 
क्षेत्रहरुिा ियारी अिस्थािा राजखएको छैन । दार् चलुा जिल्लाको स्थानीय देजख जिल्ला िहसम्ि भएका क्षििा 
िथा अभािलाई िलको िामलकािा देखाउने प्रयास गररएको छ:- 
विषयगि क्षते्र वििरण स्थान अभाि 

सूर्ना, 
संर्ार िथा 
सिन्िय 

विषय जिल्लािा एक िटा आपिकामलन 
काय ुसंर्ालन केन्द्र (DEOC) स्थापना 
भएको गि क्षेत्र वििरण स्थान अभाि 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय DEOC स्थापना भैसकेको िर  पयाुप्त स्रोि 
साधनका अभाििा  Standard operating 

Procedures (SOP)  काय ु संर्ालन विमध 
बिोजिि DEOC प्रभािकारी हचन नसकेको। 

क्षमिको मबिरण संकलन िथा सचरक्षा 
व्यिस्थापनका लामग संर्ारका साधन 
सवहि सशस्त्र प्रहरी मसिा बल र नपेाल 
प्रहरी र्ौकीहरु भएको 

जिल्ला सदरिचकाि िथा विमभन्न न.पा. र 
गा.पा.िा रहेका इलाका िथा प्रहरी 
र्ौकीहरु 

 

आपिकामलन अिस्थािा क्षमि िथा 
आिश्यकिा पवहर्ान र राहि 
वििरणका लामग रेडक्रसका १५ िटा 
उपशाखाहरु, एक िटा सािचदायीक 
विपद्व्य िस्थापन समिमिहरुको सञ्जाल 
रहेको 

जिल्ला, न.पा./गा.पा. सािग्रीहरुको अभाि 

पूि ु सूर्ना प्रणालीको स्थापना भएको, 
यसका लामग िहाकाली न.पा. ९  
दि चिा बब्लर ईस्टलेसनको िाध्यिबाट 
जिल्ला आपिकालीन केन्द्र र िल िथा 
िौसि पूिानु चिान शाखािा र्ौविसै घण्टा 
नदीको पानीको सिहको िानकारी मलन 
सवकने व्यिस्था रहेको 

दि च बाट िल्लो िवटय क्षेत्र देजख 
कन्र्नपचर जिल्ला सम्ि पूिसूुर्ना गन ु
सवकने 

पूि ुसूर्ना प्रणालीको स्थापना भएको, 
यसका लामग िहाकाली न.पा. ९  दि चिा 
बब्लर ईस्टलेसनको िाध्यिबाट जिल्ला 
आपिकालीन केन्द्र र िल िथा िौसि 
पूिाुन चिान शाखािा र्ौविसै घण्टा नदीको 
पानीको सिहको िानकारी मलन सवकने 
व्यिस्था रहेको 

स्थानीय संर्ार िाध्यिहरु जिल्ला, न.पा./ गा.पा. एफ.एि. रेमडयोको प्रभािकारीिा रहेको िर 
सबै ठाउँिा पहचँर् पचगी नसकेको 

टेमलफोन लाइनहरु, िोबाइलहरु भएको  आपिकालीन अिस्थािा टेमलफोन 
लाइनहरुिा दचरसंर्ार प्रणालीिा हचन े
गडबढीका कारण िोबाइलहरुले काि 
नगदाु सिस्या पने गरेको बैकजल्पक साधन 
िथा उपकरण नभएको 

खोि िथा 
उद्धार 

 

खोि िथा उद्धारका लामग िामलि प्राप्त 
स्ियंसेिकहरु ने.रे.सो २५ िना, 

सचरक्षा मनकायहरु, ने.रे.सो., पहल 
कायकु्रि िथा अन्य गा.पा. िथा न.पा.का 
मबमभन्न सिचदायहरु, 

प्रकोप प्रभाविि स्थानको अिजस्थमि र 
प्रकोपको वकमसिको आधारिा खोि िथा  
उद्धार कायिुा सिचदाय र सचरक्षा मनकाय 
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नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी मसिा सचरक्षा 
बल र नपेाल प्रहरी रहेका 

बीर् प्रभािकारी सिन्ियको आिश्यकिा 
देजखएको । 

प्राथमिक उपर्ारका सािग्रीहरु ने.रे.सो. िथा गा.पा.िथा न.पा.का मबमभन्न 
सिचदायहरु, स्िास््य केन्द्रहरु 

खर् ु भएर गएका सािग्रीहरुको पूमि ु गन ु
सिचदायहरुसंग छच टै्ट कोषको ब्यिस्था नहचन च। 

खोि िथा उद्धार सािाग्री 
 

 

जिल्ला आपिकामलन संर्ालन केन्द्र, 

सचरक्षा मनकायहरु, ने.रे.सो. िथा 
िोजखियचि गा.पा. िथा न.पा.का मबमभन्न 
सिचदायहरु 

खोि िथा उद्धार सािग्रीहरुको ब्यिस्थापन 
योिना (Management Plan) 

एम्बचलेन्सहरु (४ िटा) िािा,ु जिल्ला अस्पिाल,  ग्िानी स्िास््य 
र्ौकी,  दार् चलुािा सिेि गरी िम्िा 
एम्बचलेन्स संख्या ४ िटा 

आपिकालीन अिस्थािा मनःशचल्क एम्बचलेन्स 
सेिा प्रदान गन ुकोषको व्यिस्था नभएको 

आपिकालीन 
आिास िथा 
गैर खाद्य 

सािग्री 

मनयमिि कायकु्रि िफु खाद्य सािग्री 
भण्डारणका लामग खलंगाजस्थि १  
टहरा र गोकच लेश्वरजस्थि १ Rub Hall 
भएको । 

जिल्ला सिन्िय समिमि आपिकालीन अिस्थािा खाद्य सािग्री 
भण्डारणका लामग पयाुप्त भण्डारण गहृ 
नभएको जिल्ला सदरिचकाििा एक िटा 
सािग्री भण्डारण गहृ (Warehouse) 
आिश्यक भए पमन हाल भण्डारण गहृ 
(Warehouse) नभएको 

 जिल्लािा ५०  पररिारका लामग गैर 
खाद्य राहि सािग्री भण्डारण   

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ठूलो खालको विपद्को अिस्थािा प्रभाविि 
पररिारको आिश्यकिा अनचसार सािग्रीको 
अभाि 

प्रायः सबै सचरजक्षि स्थानिा रहेका 
मबद्यालयहरु आपिकामलन आश्रय 
स्थलका रुपिा प्रयोग गन ुसवकने साथै 
हेमलप्याडको रुपिा पमन प्रयोग गन ु
सवकनेछ ।  

खलंगा जस्थि नेपाली सेनाको क्षेत्र, 

िहाकाली वकनारको खचला क्षेत्र, खचल्ला 
िञ्च, उिावि दि च, उिावि उकच , उिावि 
धाप, िावि लाली, गोकच लेश्वर एयरपोटु, 

उिावि बलाँर्, खण्डेश्वरी जस्थि खािी 
िैदान, लवटनाथ िजन्दर क्षेत्र, उिावि 
वहवकला, िावि सचनसेरा, उिावि मसप्टी, 
उिावि शंकरपचर, िामलकािचनु िजन्दर क्षेत्र, 

ियपचर िजन्दर ररठार्ौपािा र नेपाली 
सेनाको हेमलप्याडलाई प्रयोग गन ुसवकने  

आपिकालीन आिासका लामग सीमिि 
िात्रािा मत्रपालहरुको व्यिस्था भएको, खचला 
स्थानहरु िोवकएको 

आपिकामलन राहि कोषको व्यिस्था ने.रे.सो.जिल्ला शाखा गा.पा. िथा न.पा. 
का केही सिचदायहरु 

 

स्िास््य िथा 
पोषण 

स्िास््य क्षेत्रको आपिकामलन योिना 
ियार भएको 

जिल्ला, गा.पा. िथा न.पा. अन्य गा.पा. िथा न.पा.हरुको योिना पमन 
आिश्यक भएको िर हाल ियार नभएको 

आपिकामलन अिस्थाका लामग औषमध 
ियारी अिस्थािा राजखएको 

जिल्ला अस्पिाल, स्िास््य र्ौकी  

जिल्ला अस्पिाल, जिल्ला आयचिेद 
अस्पिाल, स्िास््य र्ौकीहरु, आयचिेद 
केन्द्रहरु भएको । 

जिल्ला सदरिचकाि िथा गा.पा. र न.पा. 
हरु 

 

QRT िथा RRT गठन 

 

जिल्ला सदरिचकाि िथा इलाकाहरु सबै. 
गा.पा. र न.पा. हरु 

जिल्लािा RRT गा.पा. र न.पा. स्िरीय 
QRT आिश्यक छ िर गठन नभएको 

िवहला स्िास््य स्ियंसेविका हरुको 
सञ्जाल भएको 

 विपद् प्रमिकायिुा पररर्ालन गन ुिामलिको 
आिश्यकिा 

आपिकालीन कोषको व्यिस्था भएको जिल्ला स्िास््य कायाुलय  

खानेपानी, 
सरसफाई 

जिल्लाको District Sanitation  
Strategic Plan भएको  

जिल्लािा कायाुन्ियनको अभाि र स्थानीय िहिा 
अभाि 
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स्िच्छिा क्षेत्र 

 

 

गा.पा. िथा न.पा. हरुिा खानेपानी, 
सरसफाई र स्िच्छिा सिन्िय समिमि 
गठन भएको 

गा.पा. िथा न.पा. हरु RM/M-WASH-CC लाई थप सवक्रय 
बनाउनचपने 

QRT गठन भएको जिल्लािा आिश्यक िामलि संर्ालन गनचपुने 

खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छिाका 
लामग सािग्रीहरुको भण्डारण 

खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन 
कायाुलय, मडमभिन नं. १ बैिडी, वफल्ड 
कायाुलय दार् चलुा 

 

खाद्य सचरक्षा 
िथा 
िीविकोपािनु 

आपिकालीन अिस्थाका  लामग 
आिश्यक खाद्य सािग्रीहरु स्थानीय 
बिारिा उपलब्ध हचनसक्न े

जिल्लािा सहिरुपिा यािायाि संर्ालन हचन े
स्थानहरुिा खाद्य सािग्रीहरु भण्डारण गन ु
सवकने । 

िीविकोपािनुका मबमभन्न गमिमबमधहरु 
मनयमिि रुपिा सरकारी िथा गैर 
सरकारी मनकायहरु िाफुि संर्ालन हचन 
सक्ने क्षििा भएको 

जिल्ला, गा.पा.िथा न.पा. स्िरिा, विमभन्न 
गैर सरकारी संस्थाहरु 

आिश्यकिा अनचसार र्दगो रुपिा संर्ालनिा 
नरहेको 

आपिकालीन 
जशक्षा 

सबै सिचदायिा मबद्यालय भएकाले 
स्थानीय िहका जशक्षा विकास शाखाले 
नेितृ्ि गने िथा जशक्षकहरुलाई 
आपिकामलन अिस्थािा पररर्ालन गन ु
सवकने 

जशक्षा विकास िथा सिन्िय इकाई गाउं जशक्षा समिमिका पदामधकारी िथा 
जशक्षकहरुलाई विपद् पूििुयारी िथा 
प्रमिकायकुा लामग िामलिको आिश्यकिा 

जशक्षकहरुद्वारा आपिकामलन जशक्षाका 
लामग िामलि प्रदान गरी संर्ालन गन ु
सवकने 

गा.पा.र न.पा.हरु  

विद्यालयहरुिा मबपद् ब्यिस्थापन 
सम्बन्धी कक्षा संर्ालनिा रहेको 
  

विमभन्न गा.पा. र न. पा.हरु सबै गा.पा., न.पा.हरु र मनिी िथा 
सािचदावयक विद्यालयहरुिा सिेि मबपद् 
ब्यिस्थापन सम्बन्धी कक्षा संर्ालनिा 
ल्याउनचपने 

पचनस्थाुपना, 
पचनमनिुाणु 

िथा प्रबन्धगि 
(Logistics) 
व्यिस्थापन 

गा.पा. र न.पा. हरुिा 
कोषको व्यिस्था भएको 

जिल्लाजस्थि गा.पा. िथा न.पा.हरु
  

 

 

 

 

कोष संर्ालन गनचपुने 

 
आपिकालीन अिस्था प्रयोग गन ु 
सवकने यािायािका साधनहरु मबमभन्न 
कायाुलयहरुिा 
रहेको 

जिल्ला जस्थि यािायाि व्यिसायी 
 

आपिकालीन अिस्थािा राहि सािग्री 
ढचिानीको लामग ठूलो सिारी साधन 
आिश्यक भएपमन हाल कच नै मनकायिा 
नभएको 
 जिल्लािा आपिकामलन अिस्थाको 

लामग हेभी इक्यूपिेन्टहरु विमभन्न 
स्थानीय िह िथा  मनिाुण व्यिसायीसंग 
रहेका 

जिल्ला जस्थि कायालुयहरु  

 
पचनस्थाुपना योिना नभएको 

स्थानीय िहाकाली सेिी यािायाि र 
अन्य यािायाि व्यिसायी कम्पनीहरुसंग 
भएका यािायािका साधनहरु प्रयोग गन ु
सवकने अिस्था भएको 

जिल्ला जस्थि स्थामनय िहहरु िथा मनिाुण 
व्यिसायीहरु 

अन्य यािायाि व्यिसायी संग सिन्िय गरर 
जिल्लािा आपिकालीन अिस्थािा पररर्ालन 
गने ब्यिस्था मसिनुा गने । 

संरक्षण विपद् प्रमिकायकुा लामग खवटन े
स्ियंसेिकहरुका लामग आिश्यक पने 
केही प्रबन्धगि सािग्रीहरु भएको
   

जिल्लािा रहेका सरकारी कायालुयहरु 
िथा संघ संस्थाहरु 

पयाुप्त िात्रािा साधन स्रोिको अभाि रहेको 
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 पाठ्यपचस्िक, शैजक्षक  सािाग्रीहरु, जशक्षा 
क्षेत्रका सदस्यहरुसंग सिन्िय गरी 
पोषण खािा आर्द आिश्यक सािग्री 
व्यिस्थापन िथा भण्डारण भएको 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सिै स्थानीय िहहरुिा रहेका िवहला 
विकास शाखा 

 

यौन िथा लैंमगकिािा आधाररि वहंसा 
(Sexual and Gender  Based 
Violence - SGBV) प्रभाविि हचन 
सक्ने व्यजिहरुलाई  िनोसािाजिक 
परािश ु सेिा िामलि प्राप्त व्यजि  
उपलब्ध रहेको  साथै अल्पकामलन 
आिास गहृ  संर्ालनिा रहेको । 
परेका बेला परािशकुिाु उपलब्ध 
गराउन सवकने ।   

िवहला िानि अमधकार रक्षक सञ्जाल, 
जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सिै स्थानीय िहहरुिा रहेका िवहला 
विकास शाखा 

िनोसािाजिक परािश ु सेिा िामलि प्राप्त 
ब्यजि थप संख्यािा बढाउनच पने । 

जिल्ला लैंमगकिािा आधाररि रणनीमिक 
योिना ियार भएको र 

सो िा सिेि आपिकामलन अिस्थािा 
यौन िथा लैंमगकिािा आधाररि वहंसाको 
लामग योिना िथा कायकु्रि सिािेश 
भएको 
 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सिै स्थानीय िहहरुिा रहेका िवहला 
विकास शाखा 

 

परािशकुिाु उपलब्ध गराउन सवकने 
 

िवहला पैरिी िन्र्, िवहला सञ्जाल  
यौन िथा लैंमगकिािा आधाररि 
वहंसाबाट प्रभावििलाई सीप िथा आय 
आिनु िामलिको व्यिस्था 
 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सिै स्थानीय िहहरुिा रहेका िवहला 
विकास शाखा 

 

लैवङ्गक वहंसा मनिारण कोष बाट राहि 
वििरण 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सिै स्थानीय िहहरुिा रहेका िवहला 
विकास शाखा 

 

१.4 िोजखि विश्लषेण:  

दार् चलुा जिल्लािा विपद् िोजखिलाई हेदाु गा.पा. र न.पा संकटासन्निालाई स्िरीकरण गरेर हेररएको 
छ। दार् चलुा जिल्लाका ४ िटा गा.पा. र न.पा.हरु विपद्को उच्र् िोजखििा रहेका छन ्। मबगििा घटेका 
घटनाहरु, त्यसबाट भएको िानिीय िथा भौमिक क्षमि िथा िोजखििा रहेको िनसंख्यालाई स्िरीकरणको 
आधार िामनएको छ । िोजखिको मबश्लषेणका लामग दचई िटा मबमधहरुको प्रयोग गररएको छ र दचईिटा नै 
आधारहरुलाई केलाएर सिग्र रुपिा विपद् िोजखिको लेखािोखा र मबश्लषेण गररएको छ । िामलकािचनु 
गा.पा., शैल्य जशखर न.पा. र लेकि गा.पा.को िोजखि नक्साङ्कनलाई मबस्ििृ रुपिा केलाउन सवकन्छ िचन 
स्थानीय मबपद् िोजखि ब्यिस्थापन योिना मनिाुण गने आधारको रुपिा प्रयोग गररएको मथयो।  

 

दार् चलुा जिल्लाका प्रभाविि न.पा.र गा.पा.हरुलाई आधार िान्दा विगि ५ िषिुा विपद्बाट भएको 
िनधनको क्षमि, बामलनाली िथा घरसम्पजि िथा भौमिक संरर्नाको विनास, पशच र्ौपायाको क्षमि, विपद्बाट 
प्रभाविि क्षेत्र िथा िनसंख्या, उपलब्ध श्रोि साधन र क्षििाको विश्लषेण गने उद्धेश्यले पहल कायकु्रिले 
िहाकाली र शैल्यजशखर नगरपामलका र ७ गा.पा. िध्ये विपद्को उच्र् िोजखििा रहेका ५ क्षेत्रिा (शैल्यजशखर 
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न.पा. ७ र ८, िामलकािचनु गा.पा.१,२,३, लेकि गा.पा. ४, ५,६) िा क्षििा िथा संकटामभिचखिा विश्लषेण 
(VCA) सम्पन्न भएको छ । यी बाहेकका अन्य स्थानिा पमन यस्िै िोजखि मबश्लषेण गनच ुआिश्यक रहेको 
छ । 

विपद्को सियिा मनम्नानचसारको पररजस्थमि मसिनुा हचन ेअनचिान गररएको छः  

 मबमभन्न प्रकोपहरुका कारण जिल्लाको कूल िनसंख्याको २५ प्रमिशि िनसंख्या प्रत्यक्ष रुपिा प्रभाविि 
हचनसक्ने अनचिान गररएको छ । 

 विपद्को सियिा साििुमनक पूिाुधारहरुको क्षमि हचनाले आिागिन अिरुद्ध भएको अिस्था हचनेछ ।  

 सूर्ना प्रसारण प्रविमधहरु पमन सो सियिा अिरुद्ध हचनेछन ्। सूर्ना संकलनिा कर्ठनाई हचनेछ िसले 
गदाु प्रभावििहरुको प्रारजम्भक मबिरण प्राप्त गन ुसिेि अप्ठ्यारो पनेछ ।  

 राहि उद्धार कायिुा एकरुपिा ल्याउन मनकै सिस्या हचनेछ । संरक्षण र संकटासन्न िगहुरुको सेिा िथा 
स्रोििामथ पहचँर् नभएको अिस्था हचनेछ ।  

 स्िास््यकिी र स्ियंसेिक पररर्ालन गन ुसिस्या हचनछे र स्थानीय स्िरिा औषधीहरुको पयाुप्त उपलब्धिा 
नरहने अिस्था हचनेछ ।  

 खानेपानीका िचहानहरु दूवषि बने्नछन ्िा स्रोिहरु भत्कने िा नस्ट हचन सक्नेछन ्।  

 घरिा भण्डारण गरेको अन्न िथा खेिबारीको अन्नबालीको मबनासका कारण खाद्यान्नको अभाि रहने र 
संकट उत्पन्न हचनेछ । अको बाली लगाउन बीउको पमन उपलब्धिा नरहने पररजस्थमिको सिृना हचनेछ।  

 स्थानीय साििुमनक भिनहरु िथा सेिा प्रदायक मनकायहरु प्रभाविि हचनेछन ्। सो सियिा आपरामधक 
गमिमबमधहरु बढ्न सक्नेछन ्।  

 पूिरेु्िािनी प्रणालीको आधचमनक सािग्रीको उपलब्धिा नहचनाले सियिै पूि ुसूर्ना र्दन नसवकन ेअिस्थाको 
सिृना हचनेछ ।  

 आिश्यक िात्रािा खाद्य िथा गैर खाद्य सािग्रीहरुको भण्डारण नहचने हचँदा िी सािग्रीहरुको र्रि अभाि 
रहनेछ ।  

 मबमभन्न प्रकोपहरुका कारण ५७१ हेक्टर ििीन, १.५ करोड बराबरको अन्नबाली िथा फलफूलको क्षमि 
िथा ८ हिार िमि पशच र्ौपाया प्रभाविि हचन सक्न ेपूिाुनचिान गररएको छ । 

 प्रभाविि ३००० पररिारका लामग स्िच्छ वपउने पानी उपलब्ध हचन नसक्न ेसाथै शौर्ालय िथा सेफ्टी 
ट्यांकीहरु फच ट्ने हचँदा खानेपानीका स्रोि दूवषि भई १०,००० िनािा झाडापखाला िथा हैिा हचनसक्ने।  

 खाद्य सािग्रीको अभािले कच पोषण हचने, मबपद्बाट िनधनको क्षमि सहन गन ुनसकी िानमसक सिस्या देजखने, 
लैवङ्गक वहंसािा बवृद्ध हचन सक्ने, सचत्केरी र प्रसचिी सम्बन्धी सिस्या हचने, यौन रोग एर्आईभी िथा क्षयरोग 
िस्िा रोगहरुको संक्रिण फैमलन सक्ने । 

 आपिकामलन आिासको सिस्या हचने ।  
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 सािना गने संयन्त्रिा अिरोध, सबै सिचह िथा िगकुो िानिीय प्रमिकायिुा पहचँर् नहचने िा पहचँर् अपयाुप्त 
हचने ।  

 मबद्यालयहरु बन्द हचन सक्ने िथा बालबामलकाको जशक्षािा नकारात्िक प्रभाि पने, मबद्यालयिा खानेपानी 
िथा शौर्ालयको अपयाुप्तिा हचन,े मबद्यालय आश्रयस्थलको रुपिा प्रायः प्रयोग हचने हचँदा पठनपाठनिा बाधा 
हचने िस्िा कारणले मबद्यालय बन्द गनचपुने अिस्था सिृना हचने ।  

यस जिल्लािा पवहर्ान गररएका प्रिचख प्रकोपहरुका कारण उत्पन्न हचन सक्न े विपद्का पररजस्थमिहरुलाई 

मनम्नानचसार अनचिान गररएको छ:- 
 

(क) कोमभड-१९:- 
  विश् िव्यापी िहािारीको रुपिा फैमलएको कोरोना भइरस (कोविड-१९) को कारण आि विश्व ठचलो 
विपजिको र्पेटािा परेको छ । आिका र्दन सम्ि विश् ििा संक्रमिि एिि ितृ्यच हचनेको संख्या लाखौं नाजघ 
सकेको अस्थािा नेपालिा पमन र्दन प्रमिर्दन सक्रमििको संख्या िढ्दै गईरहेको अिस्था सि ुविर्दिै छ र यो 
संख्या अझै िढ्न सक्ने अनचिान गन ुसवकन्छ । यस विसि ्पररजस्थिी हािी आि नागररकहरु अझ सरे्ि, 
सिग एिं संयमिि हचनच िरुरी छ । यस िवटल एिंि र् चनौमि पचण ु विषि पररस्थीमिको सािना गन ुिथा 
प्रमिकच ल पररजस्थिी लाई िध्यनिर गदै संजघय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थामनय िह कोरोना भाईरस (कोमभड-
१९) को सक्रिणको प्रभािलाई कि गन ुिथा िानविय वक्रयाकलाप एिंि व्यिहारका कारण सिृना हचने 
संक्रिणको भयािह जस्थमि लाई रोक्न प्रयासरि छन ्िसथ ुहािी पमन कोविड-१९ को िहािारी लाई मनयन्त्रण 
एिंि रोकथाि गनकुो लामग अन्य सरोकालाहरु सँगको सिन्ियिा आि जिल्लाबासीहरुको स्िास््य प्रमि 
सिग र सरे्ि हचदै विदेशिाट फवकु आएका िथा देशका अन्य स्थानिाट जिल्ला मभत्र प्रिेश गरेका 
नागरीकहरुको ि्यांक मलन,े आश्यकिा अनसचार मनिहरुलाई क्िारेन्टाईनिा राख् ने िथा स्िास््यकिीहरुको 
प्रत्यक्ष मनगरानीिा राखी अन्य आि नागरीकहरुिा कोरोना भाइरस (कोमभड-१९) को सक्रिण फैमलन 
नर्दनको लामग स्थानीय िहहरुले आिश्यक स्रोि साधन व्यस्थापन गरी पररर्ालन गरेको छ । साथै यस 
िहाविपजिको प्रभािबाट प्रभाविि जिल्लािासीहरुलाई पवहर्ान गरी राहाि सिेि वििरण गररएको छ । आ-
आफ्नो स्थानबाट व्यlिगि सािीप्यिा, संसगुबाट टाढा रही सािाजिक दचरी कायि राख्दै कोरोना भाइरस 
(कोविड-१९) विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइिा एकाकार हचन िरुरी छ ।  

 

  आिका र्दन सम्ििा प्रत्येक नागरीक आफैं िा सचरजक्षि हचनू आफ्नो परीिार लाई सचरजक्षि राख्दै मसंगो 
सिाि र रािलाई यस प्रकारको भाइरसद्वारा मसजििु िहासंकटबाट सचरजक्षि बनाई भविष्यिा हचन सक्ने संभाविि 
िोजखि िथा विपजिबाट मसंगो िानि सिचदायलाई बर्ाउनच आिको अपरीहाय ुआश्यकिा हो त्यसैले आि 
नागरीक, सम्पचण ुसरोकारिालाहरुको सहयोग, सिन्िय एिंि सकरात्िक भ चिीकाको अपेक्षा गदै आगािी र्दनिा 
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कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईिा एक िचट हचनको लामग आव्हान गररन्छ । िहािारीको रुपिा 
फैमलएको कोरोना भाइरसद्धारा मसजििु िहासंकट िाट सचरजक्षि िनाई भविष्यिा हचन सक्ने थप िानविय क्षेमि, 
संभाविि िोजखि िथा विपजिबाट मसंगो िानि सिचदायलाई बर्ाउनच आिको अमनिाय ुआिश्यकिा हो त्यसैले 
आि नागररक, सम्पचण ुसरोकारिालाहरुको सहयोग, सिन्िय एिंि सकरात्िक भ चमिकाको अपेक्षा गररन्छ । 

 

  नेपालिा कोरोना भाईरस (कोमभड-१९) संक्रिणको िोजखि मनयन्त्रण गन ुनेपाल-भारि सीिानाका 
सील गरे पिाि दार् चलुा जिल्ला सीिानाका भारििा २०७६ रै्त्र िसान्ि देजख हाल २०७७ श्रािण िसान्ि 
सम्ि अलपत्र परेका विमभन् न जिल्लाका कररब २४७९ िना व्यजिहरुलाई सम्बजन्ध स्थानीय िहिा अमनिाय ु
क्िारेन्टाईनिा बस्ने गरी नेपाल मभमत्रएको । भारि िथा अन्य िेस्रो िचलचकबाट दार् चलुा जिल्लािा मभमत्रएका 
क्िारेन्टाईनिा बसेका २०७६ रै्त्र देजख २०७७ असार िसान्िसम्ि कररब ११८१ िनाको परीक्षणका 
लामग स्िाि संकलन गररएकोिा १००१ को नमििा प्राप् ि भएको । नमििा प्राप् ि िध्ये २३ िनाको PCR 

Positive आएका र १४५ िना RDT Positive आएकोिा २० िना PCR Positve र ११२ िना RDT 

Positive मनको भई घर गईसकेको । दार् चलुा जिल्लािा ISOLATION BED १६६ िटा, क्िारेन्टाईन स्थल: 
७३ र क्िारेन्टाईन बेड संख्या: २०४१ रहेको छ । यसरी Three T (Trace, Test, Treatment) लाई 
प्रभािकारी रुपले कोमभड-१९ को संक्रिण रोकथाि र मनयन्त्रणको कायिुा अिलम्बन गररएको छ ।      

Covid-19 रोगको संक्रिण रोकथाि र मनयन्त्रण गने योिना/कायकु्रि:- 

१. िनरे्िना फैलाउन:े- 
 संर्ार:- रेमडयो, वट.मभ., एफ.एि., पत्रपमत्रका, िोबाईल 

 Online:- Website, Facebook, Twitter 

 पत्रार्ार:- स्थानीय िह, कायाुलय, सरकारी/गैर सरकारी संघ संस्था 
 िचख्या जिम्िेिार:- स्थानीय िह 

 सहयोगी:- प्रहरी, रेडक्रस, संघ संस्था, पत्रकार, संघ संस्था, स्िास््य कायाुलयसिेि 

२. स्िास््य सचरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड-: 
 सािाजिक/भौमिक/व्यजिगि दचरी व्यिस्थापन/पालना, 
 िेला, हाटबिार, उत्सि, िन्दीर पूिा पाठ, र्दिस, ियन्िी िस्िा मभडभाड हचने कायकु्रिहरु नगने, 

 साबून पानीले पटक पटक हाि धचने बानी बसाल्ने, 
 िास्कको प्रयोग अमनिाय ुगने, 

 सेमनटाईिरको प्रयोग गने, 

 कायाुलय मभत्र बावहर, कायाुलय पररसर, घर-पररसर स्िच्छ, सरसफाई यचि राख् ने, 
३. भारि र िेस्रो िचलचकबाट आउनेलाई अमनिाय ुक्िारेन्टाईनिा राख् न े। 

४. शंकीिहरुलाई Trace गने, Test गने, Treatment गने । (आिश्यकिानचसार) 



25 

 

५. क्िारेन्टाईन राख् ने, आईसोलेसनिा राख् ने । (होि क्िारेन्टाईन, संस्थागि क्िारेन्टाईन, होि 
आईसोलेशन, संस्थागि आईसोलेशन) 

दार् चलुा जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरुबाट राहि वििरणको वििरण:- 
मस.नं. स्थानीय िह राहि वििरण पररिार संख्या मिमि वििरण सािग्रीको वििरण कैवफयि 

१. िािाु गा .पा .
दार् चलुा 

२३५ घरधचरीको िम्िा 
िनसंख्या १४०० (५ िटै 
िडािा वििरण) 

२०७६ /१२/३०  र्ािल-६०५८९ वक.ग्रा. 
दाल-६८७ वक.ग्रा. 
नचन-४५२ पाकेट 

खानेिेल- ४५२ मल. 
साबचन-९०४ 

 

२. दचहचँ गा .पा .
दार् चलुा 

गाउँपामलकाको ५िटै िडाको 
७३५ व्याजि/पररिार लाई 
वििरण 

२०७७ /०१/२६  र्ािल-१०५४५ वक.ग्रा. 
दाल-७३५ वक.ग्रा. 
नचन-७३५ पाकेट 

खानेिेल- ३६७.५ मल. 
साबचन-१८९७ 

 

३. शैल्यजशखर 
न .पा .दार् चलुा  

९२ व्यजि /पररिार लाई राहि 
वििरण 

२०७६ /१२/२१  २५ वक .ग्रा का दरले र्ािल वििरण   

८० पररिार लाई राहि वििरण २०७६ /१२/२१  १० वक. ग्रा. र्ािल, १ वक.ग्रा. दाल, १ 
वक. ग्रा. नचन र १ मल. खानेिेल वििरण  

नगरपामलकाको िडा नं. ५ का 
४७८ व्यजि/पररिार लाई 
राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

२४७५ के.जि. र्ािल,  

१६५ के.िी. दाल,  

१६५ मल. िेल,  

१६५ के.िी. नून,  

१६५ के.िी. जर्नी,  
३३० साबचन 

नगरपामलकाको िडा नं. ६ का 
५१८ व्यजि/पररिार लाई 
राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

३०३० के.जि. र्ािल,  

२०२ के.िी. दाल,  

२०२ मल. िेल,  

२०२ के.िी. नून,  

२०२ के.िी. जर्नी,  
४०४ साबचन 

४. अपी वहिाल 
गा  .पा .दार् चलुा  

गाउँपामलका का ७५३ 
व्यजि /पररिार लाई वििरण  

रै्त्र र िैशाख 
िसान्ििा 

४४४० के.जि. र्ािल,  

२४३ मल. िेल,  

३०४ के.िी. नून,  

४३८ गोटा साबचन 

 

५ िामलकािचनु 
गा .पा .दार् चलुा  

गाउँपामलका का ५७८० 
व्यजि /पररिार लाई वििरण  

रै्त्र र िैशाख 
िसान्ििा 

२८०५० के.जि. र्ािल,  

२८०५ के.िी. दाल,  

११२५ मल. िेल,  

१७९७ के.िी. नून,  

२८०५ साबचन 

 

६. व्याँस गा .पा .
दार् चलुा 

व्याँस गा.पा. ३ (हाल 
िहाकाली न.पा. ४ बाँगाबगर) 
का ८६ व्यजि/पररिार लाई 
राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

१५४५ के.जि. र्ािल,  

१०३ के.िी. दाल,  

१०३ मल. िेल,  

१०३ के.िी. नून,  

१०३ के.िी. जर्नी,  

 



26 

 

२०६ साबचन 
व्याँस गा .पा .३ ३२२का  
व्यजि/ पररिार लाई राहि 

वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

२१७५ के.जि. र्ािल,  

१४५ के.िी. दाल,  

१४५ मल. िेल,  

१४५ के.िी. नून,  

१४५ के.िी. जर्नी,  
२९० साबचन 

७. िहाकाली 
न .पा .दार् चलुा  

नगरपामलकाको िडा नं  .९ दि च 
१५०का  व्यजि/ पररिार लाई 

राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

८३० के.जि. र्ािल,  

८४ के.िी. दाल,  

३७ मल. िेल,  

६० के.िी. नून 

 

नगरपामलकाको िडा नं  .६ धाप 
३४१का  व्यजि/ पररिार लाई 

राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

१५६५ के.जि. र्ािल,  

९८ के.िी. दाल,  

६२ मल. िेल,  

१२४ के.िी. नून,  

१२६ साबचन 

 

नगरपामलकाको िडा नं  .४ का 
३०६ व्यजि/ पररिार लाई 

राहि वििरण 

२०७७ /०१/०८ र 
०९ 

१४९० के.जि. र्ािल,  

१४७ के.िी. दाल,  

९५ मल. िेल,  

९५ के.िी. नून 
८. नौगाड गा .पा .

दार् चलुा 
गाउँपामलकाका ४८५ 
व्यजि /पररिार लाई वििरण  

- ४४५० के.जि. र्ािल,  

२५४ के.िी. दाल,  

१३१ मल. िेल,  

१७१ के.िी. नून,  

४० के.िी. जर्नी,  
२६२ गोटा साबचन 

 

गाउँपामलकाका िडा नं  .१ का 
५०४ व्यजि/ पररिार लाई 

वििरण 

 २८२० के.जि. र्ािल,  

२८२ के.िी. दाल,  

१८८ मल. िेल,  

१८८ के.िी. नून,  

३७६ गोटा साबचन 

 

९. लेकि गा .पा .
दार् चलुा 

गाउँपामलकाका ६१३ 
व्यजि /पररिार लाई वििरण  

 ६१३ पररिारलाई िापदण्ढ बिोजिि राहि 
वििरण भएको   

 

 िम्िा ११४७८ व्यजि /पररिारलाई 
राहि वििरण 

 र्ािल:- १२६६७९ के.िी. 
दाल:- ५७८७ के.िी. 
िेल:- ३३३३.५ मल. 
नून:- ४५५९ के.िी. 
जर्नी:- ६५५ के.िी. 
साबचन:- ६९७४ गोटा 
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जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (District Level Crisis Management Center), दार्चलुाको 

जिल्लागत संरर्ना:- 
मस .नं.  कायालुय पद कैवफयि 

१ प्रिचख जिल्ला अमधकारी-जिल्ला प्रशासन कायाुलय अध्यक्ष  

2 जि .स.अ .जिल्ला सिन्िय समिमि दार् चलुा  सदस्य  

3 सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ 

गण 

सदस्य  

4 सेनानी/गचल्िपमि-दचगाुदल गचल्ि खंलगा ब्यारेक दार् चलुा सदस्य  

5 प्रहरी नायब उपररक्षक जिल्ला प्रहरी कायाुलय दार् चलुा सदस्य  

6 प्रिचख अनचसन्धान अमधकृि रा.अ.जि.का. दार् चलुा सदस्य  

7 िेमडकल सचपररटेन्डेन्ट जिल्ला अस्पिाल दार् चलुा सदस्य  

8 िनस्िास््य अमधकृि स्िास््य कायाुलय दार् चलुा सदस्य  

9 स.प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कायाुलय दार् चलुा सदस्य सजर्ि  

सल्लाहकार सिचह 
१ जि.स.स.प्रिचख- जिल्ला सिन्िय समिमिको कायाुलय दार् चलुा   

२ नगर प्रिचख - िहाकाली नगरपामलका दार् चलुा   
 

यस जिल्लािा कोमभड-१९ संक्रािक रोग रोकथाि र मनयन्त्रणका लामग जिल्लािा सवक्रय संरर्ना/समिमिहरु:- 

१. जिल्ला सचरक्षा समिमि 

२. जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि 

३. किान्ड पोष्ट 

४. जिल्ला कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र  

५. क्िारेन्टाईन संर्ालन िथा व्यिस्थापन अनचगिन समिमि 

६. पामलका/िडा स्िरीय कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र 

७. पामलका/िडा स्िरीय राहि वििरण समिमि 

जिल्ला कोमभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्रबाट भएका िहत्िपूण ुमनणयुहरु:-   

मिमि २०७७।०१।०३ गिेको मनणयु 

मनणयु नं -:१ .नपेाल भारिको सीिा नाकािा भारिीय क्िारेन्टाईनिा रहेका नेपाली नागररकहरुलाई नपेाल 
मभत्र्याउने सम्बन्धिा िालचक मनकायिा छलफल भएको संदभिुा क्िारेन्टाईन व्यिस्थापन िथा संर्ालन 
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समिमिले र्दएको प्रमििेदन िध्यनिर गदै सीिा नाका खचलेको खण्डिा दार् चलुा जिल्लािा स्थापना गररने 
क्िारेन्टाईनको व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन विमभन् न मनकायगि पक्षलाई सचर्ारु गने मनणयु गररयो र 
यस सम्बन्धिा थप प्रभािकाररिा ल्याउन सरोकारिाला सबै पक्षलाई सवक्रय िचल्याउने ।   

मिमि २०७७।०१।०७ गिेको मनणयु 

मनणयु नं. १:- कोमभड-१९ को संक्रिणबाट बच्नका लामग क्िारेन्टाईन संर्ालन िथा व्यिस्थापन गन ुबनेको 
िापदण्ड २०७६ बिोजिि बनेका विमभन्न समिमिहरु,स्िास््यकिी,सचरक्षा मनकाय िथा किरु्ारीहरुले नेपाल 
सरकार, गहृ िन्त्रालय, स्िास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय र अन्य सम्बजन्धि विषयगि िन्त्रालयहरुको नीमि 
मनदेशन मभत्र रवह अमि आिश्यक भेटघाट, िैठक र कायाुलय कािकाि गदाु कजम्ििा एक मिटरको दूरी 
कायि राजख बच्ने/बर्ाउने काय ुगने । 

मिमि २०७७।०१।१३ गिेको मनणयु 

मनणयु नं-:१ . भारिीय सीिा क्षेत्र वपथौरागढ जिल्ला जस्थि धारर् चलाका विमभन् न Quarantine िथा Relief 

Camp िा रहेका नेपाली नागररकहरुलाई नेपाल मभत्र्याउन पहल भईरहेकोले सोको व्यिस्थापनको लामग देहाय 

बिोजिि गने 

 विमभन् न ११ जिल्लाका नागररकहरु सीिा क्षेत्रिा रहेकोले सम्बन्धीि जिल्लाको जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयिा ििन सवहिको वििरण पठाउने ।  

 सीिा क्षेत्रबाट मभत्रदा दि च र पचलघाट गरी दचई िटा नाका प्रयोग गने ।  

 सो नाकािा आिश्यकिा अनचसार नाि वििरण संकलन गने किरु्ारी र सचरक्षाकिीको व्यिस्था गने । 
मनिहरुलाई Infrared Thermometer को िाध्यिबाट रे्किाँर् गने ।  

 मभमत्रएका व्यजिहरुलाई िैिडी  ,िझाङ्ग ,दार् चलुा र अन्य जि ल्लाका गरी र्ार सिूहिा विभािन गरी िम्िा 
गने   

 सम्बन्धीि जिल्लाबाट स्थानीय िहको सिन्ियिा सहिीकरण भएका सिारी साधनिा सचरजक्षि साथ 
पठाउने   

 प्रत्येक जिल्ला संयन्त्रको पहलिा मनिहरुलाई Quarantine िा राख् न ेव्यिस्था गने र मनिहरुको परीक्षणको 
काय ुपमन सम्बन्धीि Quarantine िा नै गने ।  

 सीिा नाका खचलेको सियिा सम्बन्धीि जिल्लािा पठाउन नमसकएका व्यजिका हकिा िहाकाली 
नगरपामलकाको Quarantine िा राखी क्रिश  :व्यिस्थापन गने ।  

मिमि २०७७।०१।१६ गिेको मनणयु 

मनणयु नं-:२ . लकडाउन (बन्दा बन्दी) को अिस्थालाई कायाुन्ियन गन ुिथा आि जिल्लािासीलाई कोमभड-

१९ रोगको संक्रिणबाट सचरजक्षि राख् न अपनाउनच पने मनम्नानचसारका सािधानीलाई व्यापक रुपिा प्रर्ार 

प्रसार गरी सरे्िनािचलक वहसाबबाट सरकारी संयन्त्र, िनप्रमिमनमध, नागररक सिाि र संर्ार िाध्यिहरु 

पररर्ामलि हचने । 
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सावधानीहरु-: 

 कम्िीिा १ मि. को सािाजिक दूरी कायि गने । 

 िास्क, सेनीटाईिरको प्रयोग गने ।  

 पटक पटक हाि धचने ।  

 सिस्या देजखएिा स्िास््यकिी/संस्थासंग सम्पकु गने । 

 अन्य आिश्यक सचरक्षात्िक उपाय अिलम्बन गने । 

जिल्लािा िेठ िवहनािा स्थापना गररएका क्िारेन्टाईन स्थलको वििरण 

मस.नं. न.पा./गा.पा. क्िारेन्टाईन स्थल क्षििा संख्या 
जिम्िेिार 
मनकाय 

सहयोगी 
मनकाय 

अनचगिन गने 
मनकाय 

१ िहाकाली 
न.पा. 

िहेन्द्र निचना िा.वि. खलंगा १०० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

िामलकािचनु िा.वि.  धाप १०० 

दार् चलुा बहचि चखी क्याम्पस दार् चलुा ५४ 

२ शैल्यजशखर 

न.पा. 
गोकच लेश्वर िा.वि. गोकच ले शैल्यजशखर-
९ 

५५ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

गोकच लेश्वर बहचि चखी क्याम्पस ४० 

शैल्यजशखर न.पा. ९ नगरपामलकाको 
कायाुलय भिन गोकच लेश्वर दार् चुला 

१० 

कृष्ण िा.वि. बलाँर् शैल्यजशखर-१ २० 

३ अवपवहिाल 

गा.पा. 
रेलािा राखेको (र्दमलप मसंह धािीको 
बािेको घरिा) अवपवहिाल-५ 

२४ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

सरस्ििी िा.वि. अवप ४ १५ 

र्ौलानी आ.वि. अवपवहिाल-५ १५ 

िहादेि िा वि घचसा अवपवहिाल २ ३० 

सचिाु भिानी आ.वि. थचम्टी १९ 

िािाखानी आ.वि. र्ौमबसान १५ 

वहिालयन आ.वि. पाठा १० 

खण्डेश्वरी िा.वि. घचसा अवपवहिाल २ ३० 

िहाकादेि आ.वि. काटै, अवपवहिाल ३ ३० 

भिानी आ.वि.मसमि अवपवहिाल १ ४० 

४ दचहचँ गा.पा. गौरलिाण्डौं िा.वि. वहवकला, दचहचँ-२ १६ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 

दचगाु आ.वि. खेिी, दचहचँ-३ २४ 

लवटनाथ आ.वि. धािी बोहरीगाउँ, दचहचँ-
३ 

१२ 

स्िास््य र्ौकी वहवकला ८ 
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िनविकास िा.वि. बारबाि दचहचँ ३ ५ अनचगिन 
समिमि वपपलर्ौरी िा.वि. विण दार् चलुा १० 

धारीपाटा िा.वि. धारी १५ 

५ व्यासँ गा.पा. रानीस्थान आ.वि. हचिी ८ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

स्रोि केन्द्र भिन सचन्सेरा ७ 

बसन्िपचर िा.वि. बसेडी ८ 

कैलासपमि आ.वि. छाङ्गरु ४ 

िनज्योिी आ.वि. मिग्रिघाट व्याँस ५ १५ 

गणेश आ.वि. बान्नी बडगाउँ ५ 

सम्पाल िा.वि. सचन्सेरा १९ 

६ लेकि गा.पा. गल्ला केदार िा.वि. खरकडा २० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

बमडपचर िा.वि. सिोली ५ 

हचनैनाथ िा.वि. कच णी २५ 

कृष्ण स्नािक क्याम्पस लाली १७ 

ििैराि आ.वि. िोगीकोइराली ५ 

लवटनाथ िा.वि. र्ौपािा १० 

केदार आ.वि. वित्थड १५ 

िामलकािचनु आ.वि. उर्ाकोट १० 

७ िामलकािचनु 
गा.पा. 

शंकरपचर िा.वि. पस्िी ३३ स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

उदयदेि आ.वि खेिार िामलकािचनु ७ १० 

हचनैनाथ िा.वि. र्न्दनपचर िामलकािचनु ४ ५ 

िामलकािचनु िा.वि. िड िामलकािचनु ३ १५ 

लवटनाथ आ.वि. खोमलर्ौरा िामलकािचनु 
८ 

१५ 

भगििी राविय िा.वि. र्ठङ्ग १० 

मनलपिालेश्वर िा.वि. भिोला ६ 

कृष्ण िा.वि. डाडाकोट ५ 

िामलकािचनु गा.पा.५ डाडाकोट िडा 
कायाुलयिा 

४ 

बसन्िपचर मन.िा.वि. न्िालपानी १५ 

सरस्ििी िा.वि.सलेटा िामलकािचनु २ ५ 

सरस्ििी िा.वि. उकच  िामलकािचनु ६ २५ 

८ नौगाड गा.पा. पानीधारा आ.वि. दल्लेक, नौगाड २ २० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

नौगाड-६ सचकाखोला ५ 

िनवहि िा.वि. धचमलगडा खेडाको 
छात्राबास भिन नौगाड-६ खेडा 

२८ 

गणेश विनायक िा.वि. मसप्टी ८० 

लवटनाथ िा.वि. खार ५६ 

केदारेश्वरी िा.वि. सचण्डिचण्ड २७ 

दचगेश्वरी आ.वि. कैदिकोट १० 

दचगाु भिानी आ.वि. नौगाड, १ नागच ५ 
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नौगडेश्वरी आ.वि. होपरीगाड, ५ १५ 

भ चमिराि िा.वि. ऐरकोट १० 

िाराकोट आ.वि. १० 

िनवहि िा.वि. धचमलगडा खेडाको 
विद्यालय भिन 

२० 

९ िािा ुगा.पा. सल्लेधार िा.वि. िचरै िािाु ५ ५० स्थानीय िह स्िास््य, 
अस्पिाल, 
सचरक्षा 
मनकाय 

क्िारेन्टाईन 
संर्ालन 
िथा 
व्यिस्थापन 
अनचगिन 
समिमि 

लवटनाथ िा.वि. रसकोट िािाु ३ ६० 

दचगाुश्वरी आ.वि. िाकच  िािाु १ ५० 

डाडाबाघ आ.वि. िाकच  िािाु १ ५० 

िचरही िा.वि.िचरही, िािाु ३ ५० 

जशिामलङ्ग िा.वि. शेरी िािाु ६ ५५ 

िम्िा क्िारेन्टाईन स्थल:-५५ १६१९     

बन्दाबन्दी पिाि भारि िथा िेस्रो िचलचकबाट आएका व्यजिहरुको वििरण )रै्त्र देजख असार िसान्ि सम्ि(  

मस.नं. स्थानीय िह भारिबाट अन्य देशबाट िम्िा कैवफयि 

१ िहाकाली नगरपामलका 180 2 182  

२ दचहचँ गाउँपामलका 119 2 121  

३ अवपवहिाल गाउँपामलका 9  9  

४ शैल्यजशखर नगरपामलका 231 2 233  

५ िािाु गाउँपामलका 132  132  

६ नौगाड गाउँपामलका 247 6 253 दचबई-१, किार-१, 

साउदी अरब-१ 

७ लेकि गाउँपामलका 185  185  

८ िामलकािचनु गाँउपामलका 260  260  

९ व्याँस गाउँपामलका 44 2 46  

िम्िा 1407 14 1421  

 

यस जिल्लािा बन्दाबन्दीलाई प्रभािकारी बनाउनका लामग गररएका प्रयासहरु:- 

 २०७६ रै्त्र ११ गिे देजख लागच भएको बन्दाबन्दीलाई प्रभािकारी रुपिा कायाुन्ियन गन ुजिल्लाजस्थि 
सम्पूण ुसचरक्षा मनकायहरुलाई सिन्ियात्िक एिं प्रभािकारी रुपिा पररर्ालन गररएको । 

 अत्यािश्यक सािाग्री बोकेका, अत्यािश्यक सेिा िथा काि र जिल्ला प्रशासन कायाुलयहरुबाट सिारी 
अनचिमि मलई प्रयोग भएका सिारी साधनलाई िात्र आिि िािि गने व्यिस्था मिलाइएको ।  

 अन्य जिल्लाबाट पैदल यात्रा िाफुि यस जिल्लािा प्रिेश गरी अलपत्र परेका व्यजि िथा ििदचरहरुलाई 
सम्बजन्धि जिल्ला िथा सचरक्षा मनकायसंग सिन्िय गरी गन्िव्य स्थानसम्ि पचग्ने व्यिस्था मिलाइएको।  

 जिल्ला जस्थि विमभन्न पसल िथा बिारहरुलाई मनजिि सिय िोकी खचल्ने व्यिस्था मिलाइएको ।  
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 कोरोना भाईरस संक्रिणको रोकथािका लामग विमभन्न सन्देश िचलचक सािाग्रीहरु स्थानीयिहहरुसंगको 
सिन्ियिा प्रर्ार प्रसार गररएको ।  

 बन्दाबन्दीको अिज्ञा गदै विना सिारी अनचििी मलई आिि िािि गरेका सिारी साधनलाई मनयन्त्रणिा 
मलई आिश्यक कारिाही गररएको । 

 स्िास््य िन्त्रालयबाट िारी गररएको िापदण्ड बिोजिि उद्योगधन्दा संर्ालन भए, नभएको सम्बन्धिा 
सरोकारिाल सजम्िमलि संयचि अनचगिन टोलीद्वारा अनचगिन गरी आिश्यक मनदेशन र्दइएको ।  

 नेपाल सरकार िजन्त्रपररषदको मनणयुानचसार कोमभड-१९ रोगको रोकथाि मनयन्त्रणको लामग जिल्ला 
जस्थि सरकारी िथा अन्य संघ संस्थाबाट प्रदान गररने अत्यािश्यक सेिाहरु बाहेका सेिाहरु केही 
सिय बन्द रहेको ।  

 बन्दाबन्दीको सियिा हचन सक्ने कालोबिारीको मनयन्त्रण गन ुमनरन्िर रुपिा विमभन्न स्थानीय िहहरुिा 
अिजस्थि पसल, व्यिसायहरुको संयचि अनचगिन टोलीद्वारा अनचगिन गररएको ।  

 बन्दाबन्दीको सिय भारि लगायि िेस्रो िचलचकबाट यस जिल्लािा प्रिेश गने सम्पूण ुव्यजिहरुलाई 
स्थानीय िह र सचरक्षा मनकायको सिन्ियिा क्िारेन्टाईनिा राख् ने व्यिस्था मिलाईएको । 

 बन्दाबन्दीको सियिा भारिीय सीिाक्षेत्रबाट यस जिल्लािा अिैध रुपिा हचन सक्ने प्रिेशलाई मनयन्त्रण 
गन ुसीिा क्षेत्रिा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सिन्ियीि रुपिा पररर्ालन गररएको । 

 विकास आयोिनाहरुलाई िापदण्ड बिोजिि संर्ालन गरी विकास मनिाुण कायलुाई मनरन्िरिा र्दन 
आिश्यकिा अनचसार सहिीकरण गररएको ।  

 कोरोना भाईरसको मनयन्त्रण िथा रोकथाि सम्बन्धिा भए गरेका सम्पूण ुवक्रयाकलापहरु सवहिको 
दैमनक प्रमििेदन इिेल र Software िाफुि गहृ िन्त्रालयको सम्बजन्धि शाखा, कोमभड-१९ संकट 
व्यिस्थापन केन्द्र (CCMC) िथा आन्िररक िामिला िथा कानून िनत्रालय सचदूरपजिि प्रदेशिा 
मनयमिि रुपिा पठाउने गररएको ।  

      

(ख) बाढी/पवहरो:- 
दार् चलुा जिल्लाका पवहरोिाट प्रभाविि िीन गाउँपामलकाहरुिा सङ्कटासन्निा िथा क्षििा विश्लषेण (VCA)  

गदाु पवहरोबाट क्षमि गने ि्याङ्क विश्लषेणबाट प्राप्त नमििा अनचसार ४०० घर पचण ुरुपिा क्षमि, ६०० घरहरुको 
आंजशक क्षमि, २५ िनाको बाढी िथा पवहरोिन्य विपद्बाट ितृ्यच र २० िनाले झाडापखालाको िहािारीबाट 
ज्यान गचिाउनचको साथै प्रमििष ुएक करोड भन्दा बढी सम्पजिको क्षमि हचने गरेको छ ।   

(ग)   भकूम्प:-  

भ-ूगभवुिद्हरुको भनाई अनचसार दार् चलुा जिल्ला मिव्िमियन प्लेटेक्टोमनक क्षेत्र मभत्रपने भएकोले यो 
जिल्लालाई भकूम्पको अमि नै िोजखििा रहेको मबश्लषेण गररएको छ । सदरिचकाि क्षेत्र मभत्र बमनरहेका 
घरहरु पमन भिन संवहिा अनचसार नबनाइएको हचँदा जि.स.स., नगरपामलकाको सकृयिाको आिश्यकिा पमन 
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िहसचस गरीएको छ । न्यूनिि िापदण्ड पमन नअपनाएर बनाइएका यस्िा संरर्नाहरुले भकूम्पीय िोजखि 
बहन गन ुनसक्ने हचँदा यहाँको भकूम्पीय िोजखि अत्यमधक रहेको छ । यर्द दार् चलुा जिल्लािा ८.४ रेक्टर 
स्केलको भकूम्प रािी एक बिे गएको खण्डिा मनम्न ििोजिि क्षमिको आंकलन गररएको छ । यो क्षमि 
आंकलन उदयपचर जिल्लाको मत्रयचगािा गररएको भकूम्पीय िोजखि अध्ययन प्रमििेदनको आधारिा दार् चलुा 
जिल्लािा हचन सक्ने क्षमि अनचिान गररएको हो ।  

दार् चलुाको व्यास उपत्यका क्षेत्रिा अवप नाम्पा र सैपाल वहिशृ्रखला रहेको र िामथल्लो मिव्िमियन 
प्लेटले छचन ेहचँदा कूल घर िध्ये कजम्ििा २०५ पूण ुरुपिा क्षमि हचन ेर िनसंख्याको १० % र ५ % 
क्रिशः घाइिे र ितृ्यच हचनसक्ने अनचिान गररएको छ । 

क्र.सं. 
 

न.पा./गा.पा. 
 

घरधचरी 
संख्या 

 

िनसंख्या क्षमि हचन 

सक्न ेघर 
संख्या 

घाइिे हचन 

सक्न े

संख्या 

ितृ्यच 
हचनसक्न े
संख्या 

विस्थावपि हचन सक्न े
िनसंख्या िवहला पचरुष िम्िा 

१ दचहचँ गा.पा. २०२२ ६४८२ ६७५१ १३२३३ २७५ १११५ २६० ५४० 

२ िहाकाली नपा ४२४६ ९२५० ११९८१ २१२३१ ८५० २१२३ १०६१ भकूम्पको उच्र् 
िोजखििा रहेको 

३ शैल्यजशखर न.पा. ४०२१ ११५८९ १०४७१ २२०६० ८०५ २२०५ ११०३ भकूम्पको उच्र् 
िोजखििा रहेको 

४ ब्याँस गाउँपामलका २२८७ ५८०० ५५४७ १०३४७ ४५७ १०३४ ५१७ २५०० 

५ नौगाड गाउँपामलका २६३२ ८७८४ ९०६६ १७८५० ५२६ १७८५ ८९०  

६ अवप वहिाल गा.पा. १२९१ ४११५ ४१६६ ८२८१ २५८ ८२८ ४१४  

७ िािाु गाउँपामलका २६७६ ८५२० ८७०३ १७२२३ ५३४ १७२२ ८६०  

८ लेकि गाउँपामलका २५१४ ८२१५ ८४६१ १६६७६ ५०० १६५० ८०० ३००० 

९ िामलकािचनु गाउँपामलका ३०९६ ८३४२ ७२३६ १५५७८ ६१८ १५५० ७६०  

 

(घ)  आगलागी:- 
विगििा घटेको घटनाहरु िथा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि िथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको 

ि्याङ्कको आधारिा िावषकु औषि ५० पररिारहरु आगलागीबाट पूण ु प्रभाविि हचने हचँदा यस योिनािा 
आगलागीलाई सिेि सिािेश गरी लजक्षि िनसंख्याको उद्धार िथा सम्भाविि क्षमिलाई ब्यिस्थापन गन ु
आगलागीलाई सिेि योिना मनिाुण गदाु ध्यान पच¥याइएको छ । आगलागी िहािारी, खडेरी, र्ट्याङ्ग, वहिपवहरो 
िथा हचरी बिास िस्िा प्रकोपहरुबाट पमन धेरै िात्रािा धनिनको क्षमि हचने गरेको छ र िी ि्याङ्कको 
आधारिा विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिनाको मनिाुण गररएको छ । 

(ङ)   बाढी:-  

दार् चलुा जिल्लाका विमभन्न गा.पा.हरुिा बाढीिाट धेरै क्षमि हचन सक्ने आंकलन गररएको छ । २०७० 
साल असार २ गिे िहाकाली नर्दिा आएको बाढीलाई िध्य निर गरी यसले गरेको क्षमिका आधारिा 
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आगािी र्दनिा दार् चलुा जिल्लािा िहाकालीको बाढीिाट खिरािा रहेका िहाकाली नगरपामलका, िामलकािचनु 
गा.पा.को उकच , लेकि गा.पा.को लाली, ब्यास गा.पा.को राप्ला, सचनसेरा र धौलाकोट छन ्भने र्ौलानी नर्दको 
बाढीको खिरािा िािाु गाउँपामलकाको लवटनाथ, िपोिन, शैल्य जशखर नगरपामलकाको जशखर, देथला, गोकच लेश्वर 
र सिोली रहेका छन ्। जिल्लाका अन्य खोलाहरुिा जिल्लाको िध्य भागिाट बग्ने नौगाड खोलाले खार 
िथा धचलीगडालाई आफ्नो मनसाना बनाएको अिस्था छ । स-साना खहरे खोलाहरुले सिेि िषाुयाििा िहृि 
रुप मलई वकनारका संरर्नािा िोजखि पच¥याउने अिस्था देजखन्छ । भल बग्ने कारणले सडक िाग ुिन्द हचने 
जस्थमि, िहाकाली लोकिागिुा सिेि देजखने गरेको सन्दभिुा ग्रािीण सडकहरु सञ्चालन योग्य नरहने अिस्था 
मसिनुा हचने देजखन्छ । 

 

खण्ड िीन 

२. विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना 
२.१ मबषयगि के्षत्र िथा जिम्िेिार मनकायहरु  

 

जिल्लामभत्र विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकायसंुग सम्बजन्धि िानिीय गमिविमधहरु सञ्चालन गनकुा लामग 
मनम्नानचसारका मबषयगि क्षेत्रहरू (Clusters)  गठन गरी क्षेत्रगि रूपिा नेितृ्ि प्रदान गने मनकायहरू  
(Cluster Leads)  का साथै सहयोगी सदस्य मनकायहरुको पवहर्ान गररएको छ । क्षेत्रगि रुपिा अगचिाइ 
गने मनकाय/संस्थाहरुको वििरण मनम्नानचसार रहेको छ, साथै जिल्लािा विपद् सम्बन्धी कायकुा लामग जिल्ला 
अगचिा सहयोगी मनकाय DLSA (District Lead Support Agency) िा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा 
दार् चलुालाई िोवकएको छ । जिल्ला विपद व्यिस्थापन समिमि िाफुि एकद्वार प्रणाली अिलम्िन गररएको छ 
। प्रत्येक क्षेत्रका सदस्य मनकाय/संस्थाहरुको वििरण अनचसूर्ी २ िा र्दइएको छ । 

क्र.सं. मबषयगि क्षते्रहरु  

(Cluster) 

के्षत्रगि अगचिा  

(Cluster Lead) 

जिम्िेबार व्यजि 
(Responsible Person) 

१ सूर्ना, संर्ार िथा सिन्िय जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी, 
२ खोि िथा उद्धार  जिल्ला जस्थि सचरक्षा मनकाहरु सेनानी, प्रहरी नायि उपरीक्षक, स. 

प्रहरी नायि उपरीक्षक 

३ आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि/िन्त्री 
४ स्िास््य िथा पोषण  स्िास््य कायाुलय स्िास््य अमधकृि 

५ खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्र्धन  खानेपानी िथा सरसफाइ  मडमभिन कायाुलय नं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

मडमभिन प्रिचख 

६ खाद्य सचरक्षा िथा िीविकोपािनु कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी केन्द्र प्रिचख 

७ आपिकालीन जशक्षा  जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइ ईकाइ प्रिचख  

८ पचनस्थाुपना, पचनमनिुाण िथा प्रबन्धगि 
व्यिस्थापन 

जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी  

९ संरक्षण जिल्ला प्रशासन कायालुयको सिन्ियिा स्थानीय िहिा 
रहेका िवहला विकास शाखाहरु 

 शाखा प्रिचख 
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१० ििृ िानि शररर िथा पशच पंक्षी व्यिस्थापन जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी 

२.२ आपिकालीन पूििुयारी योिना, २०७७ 

विषयगि क्षते्र पूििुयारी सम्बन्धी गमिमबमधहरु लक्ष्य प्रिचख जिम्िेबार मनकाय  सिय अिमध 
सूर्ना, 
संर्ार िथा 
सिन्िय 

सिन्िय िथा पूििुयारी बैठकको आयोिना गने 

 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि िेठ देजख 
असोिसम्ि 

मबमभन्न मबषयगि क्षेत्र संग सम्बन्धीि 
सरोकारिालाहरुको क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्ककन 
गने 

१ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, क्षेत्रका 
अन्य सदस्यहरु 

आषाढ 

DEOC सिलीकरण गने आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि मनरन्िर 

स्थानीय िह स्िरीय विपद् व्यिस्थापन समिमि 
गठन गने 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आषाढमभत्र 

एवककृि सिेक्षण टोली गठन गने १ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आषाढ 

सिेक्षण टोलीलाई अमभ चिखीकरण गने १ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि,नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

आषाढ 

सूर्ना विश्लषेण १ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि िेष्ठ 

 विपद व्यिस्थापनका लामग सम्पकु व्यजि िोक्न े    

स्थानीय स्िरिा आपिकालीन कोष अमभबवृद्धका 
लामग पहल गने 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि मनयमिि रुपिा 

पूिसूुर्ना प्रणालीको स्थापना 
गने 

१ पटक,  उच्र् 

िोजखििा रहेका 
क्षेत्रहरुिा 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, नेपाल 
सेडक्रस सोसाइटी, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

आषाढ 

प्रभािकारी प्रमिकायकुा लागी सािग्री भण्डारण 
गन ुसिन्िय गने 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी 

िेष्ठ/आषाढ 

िनरे्िनािूलक गमिमबमधहरु संर्ालन गने आिश्यकिा अनचसार जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, यस 
क्षेत्रका सबै सदस्यहरु 

मनयमिि रुपिा 

अनचगिन टोली गठन १ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आषाढ 

बहचक्षेत्रीय प्रारजम्भक दचर्ि लेखािोखा  (MIRA) 
को लामग आिश्यक पने सबै पूििुयारीहरु 
स्ियंसेिकहरुको टोली गठन, िालीि संर्ालन, 

आिश्यक 

१ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आषाढ 

 फारािहरुको ियारी गने र अन्य मबषयगि 
क्षेत्रलाई सिेि गन ुलगाउन े

   

समिक्षा बैठकको आयोिना गने २ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी 

असोि, फागचन च 

विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना अद्यािमधक 
गनकुा लामग बैठक गने 

आिश्यकिा अनचसार प्रत्येक िष ु प्रत्येक िष ु

खोि िथा 
उद्धार 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने, खचला क्षेत्रहरु 
िोक्ने 

३ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिको 
सिन्ियिा नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी 
कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी बल 

आषाढ देजख 
भाद्र सम्ि 

खोि िथा उद्धारको लामग QRT गठन गने उच्र् िोजखििा रहेका 
गा.पा. िथा न.पा.हरु 
र जिससिा १ पटक 

नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी कायाुलय, 

सशस्त्र प्रहरी बल 

िेष्ठ 

खोि िथा उद्धार  िालीि संर्ालन गने ५० िना आषाढ आषाढ 
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प्राथमिक उपर्ार कायदुल गठन गने प्रत्येक गा.पा. र 
न.पा.िा  १ पटक 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आषाढ 

प्राथमिक उपर्ार िालीि संर्ालन गने ५० िना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र स्िास््य 
कायाुलय 

आषाढ 

खोि िथा उद्धार सािग्री भण्डारण गने १ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, नेपाली 
सेना जिल्ला प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी 
बल 

आषाढ 

सचरजक्षि स्थानको पवहर्ान गने १४ पटक जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, नेपाली 
सेना जिल्ला प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी 
बल, 

िेष्ठ मभत्र 

पूि ुअभ्यास गने २ पटक नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी कायालुयको 
नेितृ्ििा सशस्त्र प्रहरी बल 

आषाढ, िाघ 

आपिकाली
न आिास 
िथा गैर 
खाद्य सािग्री 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनचसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
सचरक्षा मनकाय 

मनयमिि रुपिा 

सरोकारिालाहरुको क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्कन 
गने 

१ पटक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सदस्यहरु आषाढ 

विपद्बाट प्रभाविि पररिारका लामग गैर खाद्य 
सािग्रीको भण्डारण गने 

कजम्ििा २०० 
पररिारका लामग 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आषाढ 

 

 

 

Strategic Location िा गोदाि घरको 
स्थापना/मनिाुण गरी व्यिस्थापन गने 

जिल्ला सदरिचकाििा 
एक िथा िोजखियचि 
क्षेत्रका िीन गा.पा.र 
न.पा.हरु 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सािचदावयक 
ग्रामिण विकास सिाि नपेाल, विपद्को 
क्षेत्रिा काि गने अन्य NGO/INGO हरु 

िेष्ठ देजख 
असोिसम्ि  

पूि ु सूर्ना संिाल गठन गरी पूि ु सूर्ना 
प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े

१ पटक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सािचदावयक 
ग्रामिण विकास सिाि नपेाल 

आषाढ 

जिल्लािा पूि ुसूर्ना प्रणालीको लेखािोखा गने  १ पटक सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपाल िेष्ठ देजख 
आषाढसम्ि 

िोजखियचि स्थानीय िहको आिश्यकिा अनचसार 
आपिकालीन सािग्री सहयोग 

१ पटक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िेष्ठ देजख 
असोि सम्ि 

आपिकालीन आिासको लामग आिश्यक स्रोि, 

साधन िथा सािग्रीका व्यिस्थापन गने 

आिश्यकिा अनचसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मनयमिि रुपिा 

राहि कोष बवृद्ध गन ुअमभयान संर्ालन गने । मनरन्िर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा, 
जि.स.स विषयगि कायाुलय 

मनयमिि रुपिा 

आपिकालीन आिासको लामग आिश्यक स्रोि, 

साधन िथा सािग्रीको व्यिस्थापन गने । 

आिश्यकिा अनचसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सािचदावयक 
ग्रामिण विकास सिाि नपेाल, विपद्को 
क्षेत्रिा काि गने अन्य NGO/INGO हरु 

मनयमिि रुपिा 

स्ियंसेिकहरुको राहि टोली गठन गरी 
अमभिचखीकरण गने 

१ पटक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आषाढ  

स्िास््य 
िथा 
पोषण 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने १ पटक स्िास््य कायाुलय िेष्ठ, आषाढ, 

श्रािण 

सरोकारिालाहरुको क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्कन 
गने 

१ पटक स्िास््य कायाुलय, सदस्यहरु आषाढ 

जिल्ला स्िरिा RRT गठन गरी अमभिचखीकरण 
गने 

१ पटक स्िास््य कायाुलय िेष्ठ 

Health cluster बैठकलाई मनयमिििा र्दन े १ पटक स्िास््य कायाुलय आषाढ, िंमसर 
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वकशोर वकशोरीहरुको लामग यचिा िैत्री प्रिनन 
स्िास््य सेिा परािश ुिथा सूर्नाहरु उपलब्ध 
गराउने । 

मनरन्िर स्िास््य कायाुलय  

स्िास््य संस्था ब्यिस्थापन समिमिको S/GVB  

प्रभावििहरु लाई सेिा प्रदान र प्रमिकाय ुयोिना 
बनाउन क्षििा विकास 

 स्िास््य कायाुलय  

उपक्षेत्रीय अस्पिाल र जिल्ला स्िास््यको 
आपिकालीन योिना 
मनिाुण/अध्यािमधक गने 

१ पटक जिल्ला अस्पिाल िेष्ठ 

सिचदायस्िरीय विपद् प्रमिकाय ुटोली गठन गरी 
अमभिचखीकरण गने 

१ पटक स्िास््य कायाुलय  

कजम्ििा उच्र् िोजखििा रहेका RRT/CRRT 

गा.पा. र न.पा. हरुिा सिेि गठन गरी 
अमभिचखीकरण गने, dieting सम्िन्धी सरे्िना 
बढाउन े

न.पा.र अन्य 
िोजखियचि गा.पा.हरु 

स्िास््य कायाुलय िेष्ठ 

सम्भाव्य प्रकोपको रोकथाि िथा मनयन्त्रणका 
लामग आिश्यक पने स्रोि साधनको नक्साङ्कन 
गने स्िास््य संस्थाहरुिा Buffer Stock राख्न े

इलाका स्िरीय 
स्िास््य केन्द्रहरुिा 

स्िास््य कायाुलय मनयमिि 
रुपिा  

आपिकालीन अिस्थाका लामग आिश्यक औषधी 
भण्डारण गने 

जिल्ला स्िरिा 
आिश्यकिा अनचसार 

स्िास््य कायाुलय मनयमिि 
रुपिा  

स्िास््य जशविर संर्ालन गन ु आिश्यक पने 
सचरजक्षि स्थानको छनौट िथा सािग्रीहरुको 
व्यिस्थापन गने 

आिश्यकिा अनचसार स्िास््य कायाुलय, स्िास््य, अन्य 
सदस्यहरु 

आषाढ 

 FCHVs पररर्ालन कायकु्रिहरु संर्ालन गने आिश्यकिा अनचसार स्िास््य कायाुलय, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

मनयमिि 
रुपिा  

जिल्ला अस्पिालको आपिकालीन योिना 
मनिाुण/अद्यािमधक गने 

१ पटक स्िास््य कायाुलय िेष्ठ 

खानेपानी, 
सरसफाई 

र स्िच्छिा 
प्रबद्र्धन 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने ४ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ देजख भाद्र 
सम्ि 

सरोकारिालाहरुको क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्कन 
गने 

१ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ 

िोजखिपूण ु क्षेत्रको पवहर्ान िथा क्षििाको 
विश्लषेण गने 

१ पटक WASH Cluster Members आषाढ 

खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्र्धनका 
सािग्री िथा स्रोिको व्यिस्था गने 

१ पटक WASH Cluster Members आषाढ 

जिल्ला स्िरिा गठन गरी अमभिचखीकरण गने १ पटक RM/M-WASH-CC िेष्ठ  

कजम्ििा उच्र् िोजखििा रहेका गा.पा. र न.पा. 
हरुिा सिेि QRT गठन गरी अमभिचखीकरण गने 

९ पटक RM/M-WASH-CC आषाढ 

खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्र्धन 
सम्बन्धी िनरे्िनािचलक गमिमबमधहरु संर्ालन 
गने 

३ पटक WASH Cluster 

Members 
िेष्ठ देजख भाद्र 
सम्ि 

उच्र् िोजखििा रहेका गा.पा. र न.पा.हरुिा 
स्ियंसेिकहरुको टोली गठन गरी खानपेानी, 
सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्र्धन सम्बन्धी िालीि 
संर्ालन गने 

१ पटक RM?M-WASH-CC, खानेपानी िथा 
सरसफाइ  मडमभिन कायाुलय नं. १ 
बैिडी, वफल्ड कायाुलय दार् चलुा, CRDS-

Nepal, NRCS & other NGOs 

आषा 
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RM-WASH-CCलाई सवक्रय बनाउन 
अमभिचखीकरण गरी जिम्िेिारी र्दन े

१ पटक RM/M-WASH-CC आषा 

खाद्य सचरक्षा  
िथा 
िीविकोपािु
न 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनचसार कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी आषाढ, श्रािण 
र भाद्र 

आपिकालीन अिस्थािा आिश्यक पने ियारी 
खाना िथा खाद्य सािग्रीको पररिाणको आकँलन 
गने 

आिश्यकिा अनचसार कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी, उद्योग बाजणज्य 
संघ, सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि 
नेपाल र अन्य ईच्छचक ब्यजि र 
संस्थाहरु, जशक्षाका लागी खाध पररयोिना 

आषाढ, श्रािण 
र भाद्र 

सरोकारिालाहरुको क्षििा अमभिवृद्ध गने आिश्यकिा अनचसार कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी, वफल्ड कायाुलय, 

दार् चलुा 
आषाढ, श्रािण 

स्रोि नक्साङ्ककन गने आिश्यकिा अनचसार कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी,वफल्ड 
कायाुलय,दार् चलुा, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

भाद्र 

उच्र् िोजखिपूण ुगा.पा.हरुको नक्साङ्कन गने  कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी,वफल्ड 
कायाुलय,दार् चलुा, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

आषाढ, श्रािण 
र भाद्र 

िलिायच पररबिनुबाट खाद्य सचरक्षा िथा 
िीविकोपािनु क्षेत्रिा पने असर बारे 
अमभिचखीकरण संर्ालन गने िथा पररिमििु 
िलिायचका लामग उपयचि बालीहरुको मसफाररस 
िथा प्रर्ार गने 

 कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी,वफल्ड 
कायाुलय,दार् चलुा, जिल्ला पशच सेिा 
कायाुलय, सािचदावयक ग्रामिण विकास 
सिाि नेपाल, र अन्य ईच्छचक गैर 
सरकारी संस्थाहरु 

आिश्यकिा 
अनचसार 

खाद्य सािग्री भण्डारणका लामग स्थान िथा 
गोदािको छनौट गने 

१ पटक उद्योग िाजणज्य संघ, नेपाल खाद्म 
संस्थानका मडपोहरु 

आषाढ 

आपिकाली
न 

जशक्षा 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने २ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाई 

आषाढ, रै्त्र 

सरोकारिालाहरुको क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्ककन 
गने 

२ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाई, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु 

आषाढ र 
रै्त्रको पवहलो 
हप्ता 

आपिकालीन जशक्षा व्यिस्थापन कायदुल गठन 
गरी अमभिचखीकरण गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाईु, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु 

आषाढको 
अजन्िि हप्ता 

कजम्ििा उच्र् िोजखििा रहेका गा.पा.र न.पा. 
हरुिा िानिीय िथा अन्य स्रोि सिेिको रोष्टर 
ियार गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाईु, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु 

िेष्ठको अजन्िि 
हप्ता 

विद्यालय स्िरिा भकूम्पीय िथा विपद् िोजखि 
न्यूनीकरण सम्बन्धी रे्िनािूलक कायकु्रि िथा 
गमिमबमधहरु संर्ालन गने 

६ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाईु, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु, स्रोि 
केन्द्रहरु, विद्यालयहरु 

बैशाखदेजख 
प्रत्येक दचई 
िवहनािा 

विपद् िोजखि न्यूनीकरण सम्बन्धी IEC सािग्री 
मनिाुण र व्यिस्थापन गने 

३ स्थान जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाई, सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि 
नेपाल 

आषाढ िसान्ि 

अस्थायी रुपिा मबद्यालय संर्ालन गनकुा लामग 
आिश्यक सािग्री िथा स्रोिको व्यिस्था गने 

१ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाईु, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु 

आषाढ 

भकूम्प प्रमिरोधात्िक विद्यालय भिन २ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाईु, जशक्षा क्षेत्रका सदस्यहरु 

दोस्रो र िेस्रो 
र्ौिामसकको 
सियिा 
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 मनिाुण गन ुआिश्यक सरे्िनािूलक गमिमबमधहरु 
संर्ालन गने एिं मनिी क्षेत्रका भकूम्प प्रमिरोधी 
नहचने गरर मनिाणु हचन लागकेा संरर्नाको 
सन्र्दभिा मसटी फच क्न े (सम्िजन्धि मनकायिा 
सूर्ना र्दने) बाल अमभयन्िाहरुको विकास गने  

   

सबै विद्यालयहरुलाई आफ्नो विद्यालयको 
विद्यालय सचधार योिनािा अमनिाय ुरुपिा विपद् 
व्यिस्थापन योिना सिािेश गरर आिश्यक 
समिमि गठन गने । 

१ पटक जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय 
इकाई अन्िगिुका विद्यालयहरुिा 

रै्ि र बैशाख 

पचनस्थाुपन, 

पचनमनिुाणु 
िथा सािग्री 
व्यिस्थापन 

सिन्िय बैठकको आयोिना गने ४ पटक जिल्ला सिन्िय समिमि िेष्ठ, श्रािण, 

कामिकु, िाघ 

जिल्ला िथा स्थानीय स्थामनय सरोकारिालाहरुको 
क्षििा िथा स्रोि नक्साङ्कन गने 

२ पटक जिल्ला सिन्िय समिमि, यस क्षेत्रका 
सदस्यहरु 

असोि 

पचनस्थाुपन िथा पचनमनिुाणुको लामग स्थानको 
पवहर्ान गने 

१ पटक जिल्ला सिन्िय समिमि आषाढ 

संकटासन्न न.पा.रगा.पा.को सािाजिक नक्शा 
बनाउन े

१ न.पा.र २ 
गा.पा.को समिक्षा गने 
र बाँकी  गा. पा.िथा 
न.पा.को सािाजिक 
नक्सांकन गने 

जिल्ला सिन्िय समिमि, यस क्षेत्रका 
सदस्यहरु 

२०७५ को 
आषाढ मभत्र 

 विपद् िोजखि न्यूनीकरणलाई स्थानीय िह देजख 
विकासको योिनािा िूलप्रिाहीकरण गने 

सबै स्थानीय िहरु जिल्ला सिन्िय समिमि, गा.पा.र न.पा., 
यस क्षेत्रका सदस्यहरु 

फाल्गचन 

भत्केका संरर्नाहरुको पचनस्थापुन  िथा 
पचनमनिुाणुका लामग सिन्िय गने 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला सिन्िय समिमि, जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमि,प्रदेश सरकारसगं 
सिन्िय गरी पूिाुधार विकास 
कायाुलय,मडमभिन मसर्ांइ कायाुलय, 

मडमभिन सडक कायाुलय 

मनरन्िर 

आपिकालीन अिस्थािा आिश्यक पने औिार, 

उपकरण र सािग्रीहरुको व्यिस्थापन िथा 
भण्डारण गने 

आिश्यकिा अनचसार जिल्ला सिन्िय समिमि, सबै स्थानीय 
िहहरु 

मनरन्िर 

संरक्षण सिन्िय बैठकको आयोिना गने आिश्यकिा अनचसार जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सबै स्थानीय िहका िवहला मबकास 
शाखा 

मनरन्िर 

सम्भाविि िोजखि क्षेत्रको आधार रेखा सूर्ना 
(Baseline Information) िथा ि्याङ्क संकलन 
गने 

१ पटक जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सबै स्थानीय िहका िवहला मबकास 
शाखा 

आषाढ 

जिल्ला िथा गा.पा. र न.पा. स्िरिा क्षेत्रगि 
सदस्यहरुको क्षििा र स्रोिको पवहर्ान िथा 
विश्लषेण गने 

१ पटक जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सबै स्थानीय िहका िवहला मबकास 
शाखा 

आषाढ 

िवहलाहरु िथा अपाङ्गिा भएका व्यजिहरुको 
विपद् पूििुयारी िथा प्रमिकायकुो लामग क्षििा 
अमभबवृद्ध एिं सरे्िनाका कायकु्रि संर्ालन गने 

१ पटक विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने, सािचदावयक ग्रामिण विकास 
सिाि नेपाल 

आषाढ  
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बालक्लब, आिा सिूह िथा अन्य सिूहलाई 
लैवङ्गक िथा सािाजिक सिाबेशीकरण बारे 
िानकारी गराई अमधकार र वहंसा मबरुद्ध िागरुक 
बनाउन अमभिचखीकरण कायकु्रि संर्ालन गने 

आिश्यकिा अनचसार विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने 

मनरन्िर 

मभन्न शारीररक िथा िानमसक क्षििा भएका 
व्यजिहरु 

१ पटक विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने]{, गै.स.स. 

आषाढ िवहना 
मभत्र 

विपद्बाट प्रभाविि गभिुिी र सचत्केरी िवहला िथा 
बालबामलकाहरुका लामग आिश्यक सािग्रीहरुको 
भण्डारण गने 

१ पटक विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने, NRCS, सािचदावयक ग्रामिण 
विकास सिाि नपेाल 

आषाढ िवहना 
मभत्र 

संरक्षण सम्बन्धी िनरे्िना विस्िार गने आिश्यकिा अनचसार जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा 
सबै स्थानीय िहका िवहला मबकास 
शाखा 

आषाढदेजख 

IEC/BCC सािग्रीको मनिाणु र मबिरण गने आिश्यकिा अनचसार विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने,  सािचदावयक ग्रामिण विकास 
सिाि नेपाल 

असोि 

संरक्षण सिाल िथा कानूनी उपर्ारका लामग 
सरे्िना कायकु्रि संर्ालन गने 

आिश्यकिा अनचसार विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने 

मनयमिि 

रुपिा 

 सम्भाविि िोजखििा पनसुक्न े िेष्ठ नागररक, 

गभिुिी िवहला, बालबामलका िथा अपाङ्गिा 
भएका सिूहलाई आपिकालीन अिस्थाबारे 
अमभिचखीकरण गने 

१ पटक विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने, सकल्प, िवहला सशजिकरण 
संिाल नेपाल, ज्येष्ठ नागररक जिल्ला सघं 
NRCS,  CRDS-Nepal & other NGOs, 

Wide Nepal 

आषाढ िवहना 
मभत्र 

अनचगिनको लामग कायदुल गठन गरी 
अमभिचखीकरण कायकु्रि संर्ालन गने 

१ पटक विपद्को सियिा संरक्षणको आिश्यकिा 
पदाु जि.प्रशासन कायालुय दार् चलुासंग 
सम्पकु गने 

आषाढ िवहना 
मभत्र 

२.३ आपिकालीन प्रमिकाय ुयोिना २०७७ 

विषयगि क्षते्र प्रमिकाय ुसम्बन्धी गमिमबमधहरु प्रिचख जिम्िेिार मनकाय सिय अिमध 

सूर्ना, 
संर्ार िथा 
सिन्िय 

आपिकालीन सिन्िय बैठक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि विपद्को घटना भएको 
२४ घण्टा मभत्र 

सूर्ना संकलन र पररजस्थमिको अद्यािमधक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

मभत्र ३ देजख र्दन मभत्र 

स्थानीय साधन र स्रोिको समिक्षा गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

३ र्दन मभत्र 

सिेक्षण टोली पररर्ालन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

३ र्दन मभत्र 

सिेक्षणका आधारिा काय ु योिना बनाई 
कायाुन्ियन गने 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

एक हप्ता मभत्र 

विपद् सूर्ना केन्द्रलाई सकृय बनाउने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन  समिमि मनरन्िर 

संकमलि ि्याङ्कको विश्लषेण र सम्प्रषेण गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आिश्यकिा अनचसार 
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आपिकालीन िानिीय सहयोगका  लामग सबै 
क्षेत्रगि अगचिा िथा सदस्य  मनकाय/संस्थाहरुलाई 
सकृय बनाउन े

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आिश्यकिा अनचसार 

मनयमिि रुपिा मनरीक्षण िथा अनचगिन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि विपद्को अिस्थािा 
मनरन्िर 

मबमभन्न िानिीय िथा दाि ृमनकाय िथा संस्थाहरुसंग  
सिन्िय गने 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, मबषयगि 
क्षेत्रका  अगचिा मनकायहरु 

विपद्को अिस्थािा 
मनरन्िर 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि आपिकालीन अिस्थािा 
आिश्यकिा 

खोि उद्धार आपिकालीन सिन्िय बैठक गने जिल्ला प्रशासन कायाुलय घटना घटेपमछ 

प्रभाविि स्थलको पवहर्ान र प्राथमिकिा मनधाुरण 
गने 

नेपाली  सेना, जिल्ला प्रहरी कायाुलय,  सशस्त्र प्रहरी 
बल, र िािहिका  मनकायहरु 

घटना घटेपमछ ित्काल 

आिश्यक खोि िथा उद्धार सािग्रीको एवकन गने 
र आिश्यक सहयोग िचटाउन े

नेपाली  सेना ,जिल्ला प्रहरी कायाुलय,  सशस्त्र 
प्रहरी िल,  स्िास््य कायाुलय, NRCS, 

NGO/INGO 

घटना घटेपमछ ित्काल 

खोि िथा उद्धार कायदुललाई पररर्ालन गने जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि घटना घटेपमछ ित्काल 

असचरजक्षि िथा विस्थावपिहरुलाई सचरजक्षि स्थानिा 
स्थानान्िरण गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, जिल्ला 
प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी  बल, NRCS 

घटना घटेपमछ ित्काल 

प्राथमिक उपर्ार कायदुललाई पररर्ालन गने स्िास््य कायाुलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घटना घटेपमछ ित्काल 

आिश्यकिा अनचसार किाण्ड पोष्टको स्थापना गने जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी  बल, नेपाली सेना 

आिश्यक भए 

िचनसचकै  बेला 

राहि सािग्री मबिरणिा आिश्यक सहयोग गने नेपाली सेना,जिल्ला प्रहरी कायाुलय, सशस्त्र प्रहरी 
बल, सरोकारिाला सबै 

घटना घटेपमछ ित्काल 

समिक्षा बैठक गने नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन कायाुलय, जिल्ला 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, 

आिश्यकिा अनचसार 

आपिकालीन 
आिास िथा 
गैर  खाद्य 
सािग्री 

आपिकालीन सिन्िय बैठक गने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ३ र्दन मभत्र 

Local level DDMC, DDRT िथा CERT  
पररर्ालन गरी क्षमि िथा आिश्यकिा पवहर्ान गने 

DDMC, NRCS ७ र्दन मभत्र 

प्रभाविि पररिारहरुलाई आिश्यकिा  अनचसार राहि 
सािग्री मबिरण गने 

DDMC, NRCS ३ र्दन मभत्र 

सचरजक्षि स्थानिा अस्थायी आिास  मनिाुण िथा 
आिश्यक थप सािग्रीको व्यिस्थापन गने 

DDMC, NRCS, Cluster Members १५ र्दन मभत्र 

विस्थावपि पररिारहरुको वििरण ियार  गने DDMC, NRCS १५ र्दन मभत्र 

मबमभन्न िानिीय िथा दाि ृमनकायहरु  संग सिन्िय 
गरी थप राहि सािग्री  िचटाउन े

DDMC, NRCS, Cluster Members १ िवहना मभत्र 

समिक्षा बैठक गने NRCS आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

स्िास््य िथा 
पोषण 

आपिकालीन पररजस्थमिको विश्लषेण  गने स्िास््य कायाुलय ३ र्दन मभत्र 

स्ियंसेिकहरु िथा RRT पररर्ालन गने स्िास््य कायाुलय २४ घण्टा मभत्र 

स्िास््य जशविर संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय आिश्यकिा अनचसार 

कच पोवषि बालबामलका, गभिुिी िथा  सचत्केरी 
िवहलाको पवहर्ान गरी  Supplementary Feeding 
को व्यिस्था  गने 

स्िास््य कायाुलय,  WFP, NGO/INGO हरु आिश्यकिा अनचसार 

िनोसािाजिक परािश ुसेिा उपलब्ध गराउने स्िास््य कायाुलय, NRCS आिश्यकिा अनचसार 
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यौन िथा लैंमगकिािा आधाररि  वहंसा  प्रभावििको 
स्िास््य उपर्ार  िनोसािाजिक परािश ु सेिा 
उपलब्ध गराउन े (Adolescent Sexual 

Reproductive Health services and Information) 

स्िास््य कायाुलय आिश्यकिा अनचसार 

गभिुिी र सचरजक्षि प्रसूमि सेिा िथा पररिार मनयोिन 
सेिा संर्ालन गने 

स्िास््य कायाुलय,  RRT आिश्यकिा अनचसार 

रोगहरु मनयन्त्रणका लामग कायकु्रिहरु संर्ालन 
गने 

स्िास््य कायाुलय,  RRT आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

मनयमिि खोप सेिा संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय, RRT मनयमिि रुपिा 
एम्बचलेन्स, स्िेर्र िथा अन्य  साधनहरुको व्यिस्था 
गने 

स्िास््य कायाुलय,  NRCS घटना घटेपमछ िचरुन्ि 

स्िास््य जशक्षा कायकु्रि संर्ालन गने स्िास््य कायाुलय आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि रुपिा 

समिक्षा बैठक गने स्िास््य कायाुलय आपिकालीन अिस्थािा 

खानेपानी, 
सरसफाइ र 
स्िच्छिा 
प्रबद्र्धन 

आपिकालीन सिन्िय बैठक गने RM/M-WASH-CC मनयमिि ३ र्दन मभत्र 

सूर्ना संकलन िथा विपद्को  पररजस्थमिलाई 
अद्यािमधक गने 

RM/M-WASH-CC ७ र्दन मभत्र 

स्ियंसेिकहरु िथा पररर्ालन गने RM/M-WASH-CC QRT ३ र्दन मभत्र 

विपद्बाट प्रभाविि/विस्थावपिहरु लाई स्िास््य, 

सरसफाई िथा स्िच्छिा  प्रबद्र्धनसंग सम्बजन्धि 
सािग्रीहरु  वििरण गने 

RM/M-WASH-CC, Cluster Members,  
खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय 

 

७ र्दन मभत्र 

अस्थायी बासस्थानिा शौर्ालय, खानेपानी िथा 
फोहर व्यिस्थापनका लामग आिश्यक काय ु गने 

खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय, 

NRCS, WASH Cluster Members 

१५ र्दन मभत्र 

भजत्कएका खानेपानी संरर्नाको िििु संभार गरी 
संर्ालनिा ल्याउन े

खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय , 

Local Level 

३ िवहना मभत्र 

स्िास््य, सरसफाई िथा स्िच्छिा  प्रबद्र्धन 
सम्बन्धी रे्िनािूलक कायकु्रिहरु संर्ालन गने 

WASH Cluster Members ४ िवहना सम्ि 

समिक्षा बैठक गने खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलय आपिकालीनअिस्थािा 
खाद्य सचरक्षा  
िथा 
िीविकोपािनु 

आपिकालीन सिन्िय बैठक गने कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी, वफल्ड कायाुलय, दार् चलुा ३ र्दन मभत्र 

स्थानीय स्रोि साधनको समिक्षा गने जिल्ला खाद्य सचरक्षा संिाल ३ र्दन मभत्र 

सूर्ना संकलन िथा विपद्को पररजस्थमिको विश्लषेण 
गने 

जिल्ला खाद्य सचरक्षा संिाल ३ देजख ५ मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्िय गरी ियारी खाना 
वििरणका लामग पहल  गने 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र उद्योग बाजणज्य संघ ३ र्दन मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्िय गने कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी, वफल्ड कायाुलय ,दार् चलुा एक हप्ता मभत्र 

स्फेयर िापदण्डिा उल्लेख भए अनचसार खाद्य 
सािग्री वििरणका लामग पहल गने 

कृवष ज्ञान केन्द्र,बैिडी,वफल्ड कायाुलय,दार् चलुा, 
नेपाल रेडक्रस  सोसाइटी, उद्योग बाजणज्य संघ 

 

सरोकारिालाहरु संग सिन्िय गरी िीविकोपािनुका 
कायकु्रिहरु संर्ालन गने 

कृवष एलायन्स एक िवहना 

समिक्षा बैठक गने कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी, वफल्ड कायाुलय, दार् चलुा आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि रुपिा 

आपिकालीन 

जशक्षा 
आपिकालीन सिन्िय बैठक गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाई २४ घण्टा मभत्र 

आपिकालीन जशक्षा कायदुल पररर्ालन गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइ ३ र्दन मभत्र 

प्रभाविि विद्यालय र बालबामलकाहरुको सूर्ना िथा 
ि्थाङ्क संकलन गने 

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाई,स्रोि  
केन्द्रहरु 

१ हप्ता मभत्र 
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अस्थायी अध्ययन केन्द्र संर्ालन गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइ,जशक्षा 
क्षेत्रका सदस्यहरु, सािचदावयक अध्ययन केन्द्रहरु 

१ हप्ता मभत्र 

प्रभाविि/विस्थावपि बालबामलकाहरुलाई शैजक्षक 
सािग्री उपलब्ध गराउन े

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइु, गा.पा. 
िथा न.पा., स्रोि केन्द्र 

७ देजख १० र्दन मभत्र 

सरोकारिालाहरु संग सिन्िय गरी विद्यालयिा 
भजत्कएका भौमिक संरर्नाहरुको िभिु सम्भार गने 

जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइ, जिल्ला 
सिन्िय समिमि, नगरपामलका, गा.पा., गैससहरु 

७ देजख १० र्दन मभत्र 
शचरु गने 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाइ आपिकालीनअिस्थािा 
पचनस्थाुपन, 

पचनमनिुाणु 

िथा 
सािग्री 
व्यिस्थापन 

सूर्ना संकलन िथा विश्लषेण गने जिल्ला सिन्िय समिमि,सबै स्थानीय िहहरु आिश्यकिा ३ र्दन 
मभत्र 

प्रकोपका कारण अिरुद्ध िागहुरु खोल्न प्रयास गने जिल्ला  विपद् व्यिस्थापन समिमि, जिल्ला सिन्िय 
समिमि 

२४ घण्टा मभत्र 

क्षमिग्रस्ि भौमिक संरर्नाहरुको ि्याङ्क संकलन 
गने 

जिल्ला सिन्िय समिमि एक हप्ता मभत्र 

पचनस्थाुपन िथा पचनमनिुाुणका लामग लाग्न ेस्रोिको 
िापन गरी सो पूमिकुा लामग सरोकारिालाहरुसंग 
सिन्िय गरी व्यिस्थापन गने 

जिल्ला सिन्िय  समिमि, क्षेत्रका अन्य सदस्यहरु एक हप्ता मभत्र 

सराकारिालाहरु संग आिश्यक सिन्िय गरी 
पचनस्थाुपन िथा पचनमनिुाुण र पचनलाुभका कायहुरु 
संर्ालन गने 

जिल्ला सिन्िय समिमि, प्रदेश सरकारसग 
सिन्ियगरी पूिाुधार मबकास कायालुय 

एक िवहना मभत्र 

सचरजक्षि आिासको पवहर्ान गरी पचनमनिुाुण गने जिल्ला सिन्िय समिमि, न.पा. िथा गा.पा. एक िवहना मभत्र 

आपिकालीन अिस्थािा प्रमिकाय ु गन ु आिश्यक 
पने औिार, उपकरण िथा सािग्रीहरुको 
व्यिस्थापन गने 

जिल्ला सिन्िय समिमि, नगरपामलका िथा 
गाउँपामलका 

३ र्दन मभत्र 

समिक्षा बैठक गने  आपिकालीन अिस्थािा 
आिश्यकिा अनचसार 

आपिकालीन सिन्िय बैठकको आयोिना गने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

विपद् पिाि िचरुन्ि 

बाल िैत्री ठाउँ िथा िनोसािाजिक परािश ु सेिा 
केन्द्रको स्थापना गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा, स्िास््य 
कायाुलय,जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाई, 

NRCS 

एक हप्ता मभत्र 

िनोसािाजिक परािश ुसेिा उपलब्ध गराउने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखो, स्िास््य 
कायाुलय,अन्य गै.स.स.हरु NRCS 

आिश्यकिा अनचसार 

बाल संरक्षण, सािाजिक विभेद, लैंमगक िथा िवहला 
वहंसा िस्िा कायकुो मनयमिि अनचगिन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आिश्यकिा अनचसार 

आिश्यकिा अनचसार मबमभन्न सरे्िना कायकु्रिहरु 
संर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आिश्यकिा अनचसार 

प्रभाविि क्षेत्रिा िवहला वहंसा, लैवङ्गक विभेद, 

एर्.आइ.भी.एड्स रोकथािका लामग न्द्यख् कोषको 
व्यिस्था गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखो, स्िास््य 
कायाुलय, अन्य गैससहरु,स्थानीय िहहरु 

मनयमिि रुपिा 

िानिीय सहयोगको अनचगिनका लामग टोली गठन 
गरी पररर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

एक हप्ता मभत्र 
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२.४ विपद् पूििुयारी योिना २०७७ 

विपद (बाढी, पवहरो) 
क्र 
स 

के गने कवहले गने कहा ँगने कसले गने कस कसको सहयोगिा 
गने 

आिश्यक 
स्रोि 

उपलव्ध स्रोि अभाि िा फरक 

१ पूिसूुर्ना 
प्रणालीको 
विकास 

िल िथा िौसि 
विज्ञान विभागिा 
२०७३ सालिा नै 
आिश्यक 
उपकरणका लामग 
अनचरोध गरर पठाएको 

प्रभाविि 
गा.पा.िा 

जिल्ला 
प्रशासन 
दार् चलुा 

जि.वि.व्य.समिमि,ने.रे.
स. जिल्ला िन िथा 
अन्य संघसंस्थाहरु 

सचर्ना 
प्रणाली 

एफ. एि., स्थामनय 
पत्रपत्रीका 

सिै ठाउँिा 
उपलव्ध हचन 
नसक्ने 

२ संकटामभिचख 
के्षत्र पवहर्ान 
िथा सचरजक्षि 
स्थानको छनौट 

िेष्ठ िवहनाको दोस्रो 
हप्तािाट 

प्रभाविि 
गा. पा.िा 

जि.वि.व्य. 
समिमि,  जि. 
स्िास््य, 
जि.खानेपानी 

स्थामनय गाउँपामलका, 
क्लब, नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाली सेना 

स्रोिको 
पवहर्ान 
िथा पूि ु
ियारी 

साििुमनक 
ठाउँहरु भएको 

पूि ुयोिना िथा 
ियारी नभएको 

३ स्िास््य 
सािग्रीको 
व्यिस्थापन र 
िनशजिको 
छनौट 

िेष्ठ िवहना मभत्र प्रभाविि 
गाउँ 
पामलकािा 

 सरकारी मनकाय िथा 
गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरु 

स्िास््य 
किी िथा 
औषमध 

जिल्लाका सिै 
गा.पा.र न.पा.िा 
स्िास््य संस्था 
िथा स्िास््यकिी 
रहेको 

भौगोमलक 
विकटिाका कारण 
ित्काल सेिा 
प च¥याउन नसवकने 

४ उद्धार सािाग्री 
िथा 
िनशजिको 
व्यिस्थापन 

िेष्ठमभत्र प्रभाविि 
गाउँ 
पामलकािा 

जि.वि.व्य. 
समिमि 

जिल्ला प्रशासन, 

ने.रे.सो., नेपाल 
प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल 
र नेपाली सेना,  

दक्ष 
िनशजिको 
व्यिस्थापन,

सिचदायलाई 
सरे्मिकरण 

ने.रे.सो. संग २० 
िना र सशस्त्र 
प्रहरी संग ३ िना 
िामलि प्राप्त 
िनशजि 

जिल्लाको विगििा 
आएको विपदको 
ि्यांक हेदा ुयो 
िनशजि अपयापु्त 
देजखन्छ 

५ पानी िथा 
सरसफाईको 
व्यिस्थापन 

आषाड १५ मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जिल्ला 
खानेपानी 

ने.रे.सो., जिल्ला जशक्षा 
सिन्िय इकाई, 

जि.स.स.िथा स्थामनय 
िह 

खानेपानी 
िथा 
सरसफाई
का लामग 
आिश्यक 
सािग्री 

जिल्ला खानेपानी 
िथा सरसफाई 
स्िच्छिा सिन्िय 
समिमि 

अकस्िाि आईपने 
सिस्याका लामग 
आिश्यक सािग्री 
िथा कोषको 
व्यिस्थापन िथा 
योिना नभएको 

यौन िथा लैंमगक वहंसा प्रभावििहरुका लामग 
आपिकालीन आिास र स्िास््य क्षेत्र संगको 
सिन्ियिा िवहला िथा िालबामलकाहरुका लामग 
सचरजक्षि आिास र सचरजक्षि सचत्केरी गराउने ठाउँको 
छनौट िथा मनिाणु गने र आिश्यकिा अनचसार 
पचनस्थाुपन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

विपदको अिस्थािा 
िचरुन्ि 

विपद्को सियिा हचने िवहला बालबामलकाहरुको 
बेर्विखन िथा ओसारपसारलाई िध्यनिर गरी 
सरे्िनाका कायकु्रि संर्ालन गने 

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा,सचरुक्षा 
मनकायहरु, 

आपिकालीन अिस्थािा 

समिक्षा बैठक गने जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

आपिकालीन अिस्थािा 
मनयमिि 

दीघकुामलन िीविकोपािनुको लामग विमभन्न 
सीपिचलक िामलि िथा अनचदानको व्यिस्था गने  

जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 
स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 

मनयमिि रुपिा 
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६ खाद्य सािग्रीको 
व्यिस्थापन 
िथा भण्डारण 

िेष्ठ िसान्ि मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

उ.िा.संघ 
दार् चलुा 

ने.रे.सो., जि.स.स., 
गा.पा./ न.पा. िथा 
अन्य संघ संस्थाहरु 

खाद्य 
सािग्री 

 आपिकामलन 
अिस्थाका लामग 
खाद्य भण्डारण गने 
व्यिस्था नभएको 

७ आिास िथा 
गैर खाद्य 
सािग्री 

िेष्ठ िसान्ि मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

ने.रे.सो. उ.िा.संघ, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल र नेपाली सेना 

खाद्य 
सािग्री िथा 
Shelter को 
व्यिस्था 

 आपिकामलन 
अिस्थाका लामग 
खाद्य भण्डारण 
िथा क्िभमिभर्को 
व्यिस्था नभएको  

८ शैजक्षक 
व्यिस्था 

िेष्ठ मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जि. जशक्षा 
सिन्िय 
इकाई 

विमभन्न गैर सरकारी 
संघ संस्थाहरु 

   

९ प्रिन्ध 
व्यिस्थापन 
(ढचिानी िथा 
भण्डारण) 

िेष्ठ िवहना मभत्र प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

जि.स.स., 
स्थामनय 
गा.पा./न.पा. 

जिल्ला प्रशासन, 

ने.रे.सो.िथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

आिश्यक 
सािग्रीको 
व्यिस्था 

 विपदको िेलािा 
आिश्यक पने 
सािग्रीहरुको 
व्यिस्था नभएको 

१० राहि कोषको 
स्थापना गने 

आषाढ िवहनाको 
पवहलो हप्ता 

प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

ने.रे.सो. जि.वि.व्य.स., जि. 
प्रशासन, जि.स.स., 
गा.पा./ न.पा., अन्य 
संघ संस्थाहरु 

कोषको 
व्यिस्थापन 

DDRC िा केवह 
िात्रािा 
राहिकोषको 
व्यिस्था भएका 

 

११ सूर्ना केन्द्रको 
स्थापना गने 

िैशाख प्रभाविि 
गा.पा./ 
न.पा. िा 

DDRC जि.वि.व्य.स.,ने.रे.सो.    

२.५ मबपद्को सियिा गररन ेवक्रयाकलापहरु 

विपद (बाढी पवहरो) 
क्र. 
स. 

के गने कवहले 
गने 

कहा ँगने कसले गने कस कसको सहयोगिा गने आिश्यक 
स्रोि 

उपलव्ध स्रोि अभाि िा फरक 

१ खोि िथा 
उद्धार गने 

ित्काल प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

ने.रे.सो. जि.प्रशासन कायाुलय, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाली सेना 

दक्ष िनशजि ने.रे.सो. संग २५ 
िना विपद सम्िन्धी 
िामलि प्राप्त 
िनशिी 

जिल्लाका प्राय 
गा.पा./न.पा.हरुिा 
दक्ष िनशजि िथा 
सिचहहरु नहचन च 

२ प्राथमिक 
उपर्ार गने 

उद्धार 
काय ुसंग 
संगै 

सचरजक्षि 
स्थानिा 
ल्याएर 

ने.रे.सो.,जिल्ला 
अस्पिाल र 
स्िास््य 
र्ौकीहरु 

जि.प्र.का., नेपाली सेना नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल,  

विमभन्न सरकारी िथा  
गैरसरकारी संघसंस्था 

प्राथमिक 
स्िास््य सेिा 

गा.पा./न.पा.हरुिा 
स्िास््य संस्थाहरु 
रहेका 

भौगोमलक 
विकटिाका कारण 
सियिा उपलव्ध 
नहचन च 

३ ििृ िथा 
घाइिेको 
ि्याङ्क 
संकलन गने र 
केन्द्रीय विपद 
व्य. समिमििा 
पठाउन े

साि र्दन 
मभत्र 

प्रकोप 
प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

DDMC जि.प्रशासन कायाुलय, 

ने.रे.सो.,जिल्ला स्िास््य 
कायाुलय 

सूर्ना प्रणाली एफ. एि. िथा 
संर्ार िाध्यि 

सिै क्षेत्रिा पहचँर् 
नहचन च 

४ घाइिेको 
उपर्ार गने 

ित्काल जशविर िथा 
अस्पिाल 
िा 

ने.रे.सो.,जिल्ला 
अस्पिालर 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय, 

जि.स.स. 
िनशजि िथा 
स्िास््य 
संस्था 

गा.पा./न.पा.हरुिा 
स्िास््य संस्थाहरु 
रहेको 

विशेष अिस्थािा 
जशविर संर्ालन 
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स्िास््य 
र्ौकीहरु 

गनचपुरेिा पयाुप्त 
सािग्री नभएको 

५ अस्थायी 
िासस्थानको 
व्यिस्था गने 

उद्धार 
काय ुसंग 
सगै 

विद्यालय 
िथा 
सािजुिनक 
भिन 

जिल्ला सिन्िय 
समिमि, ने.रे.सो 

नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी बल,ने.रे.सो., 
विमभन्न सरकारी िथा 
गैरसरकारी संघसंस्था 

सचरजक्षि स्थान 
िथा 
सेल्टरको 
व्यिस्था 

 जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमि 
संग यस्िो अिस्था 
नरहेको 

६ राहि वििरण 
गने 

ित्काल जशविर 
हरुिा िथा 
आिस्यक 
स्थानिा 

जि.वि.व्य.स., 
ने.रे.सो, . 

उ.िा.संघ, 

जि.खा.पा.कायाुलय, नेपाली 
सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बल 

आिश्यक 
खाद्य िथा 
गैरखाद्य िस्िच 

ने.रे.सो. संग १०० 
पररिारका लागी 
गैरखाद्य िस्िच 
रहेको 

पयाुप्त िात्रािा 
गैरखाद्य िथा खाद्य 
िस्िच िौज्दािको 
रुपिा नरहेको 

७ खानेपानी िथा 
सरसफाइ को 
व्यिस्था गने 

ित्काल जशविर 
हरुिा 

खानेपानी िथा 
सरसफाइ  
मडमभिन 
कायाुलयनं. १ 
बैिडी,  वफल्ड 
कायाुलय दार् चलुा 

ने.रे.सो., मडमभिन िन 
कायाुलय,सरेकारिाला 
संघसंस्था 

ित्काल 
खानेपानीको 
व्यिस्थापन 

 ित्काल खानेपानी 
उपलव्ध गराउनका 
लामग छच टै्ट सािग्री 
िथा योिनाको 
व्यिस्था नभएको 

८ आपिकामलन 
जशक्षा सञ्चालन 
गने 

साि र्दन 
मभत्र 

जशविर 
हरुिा 

जि.जश.मब. स.इ. जि.वि.व्य.स.,ने.रे.सो.अन्य 
सरेकारिाला संघसंस्था 

   

९ संरक्षण साि र्दन 
मभत्र 

जशविर 
हरुिा 

जिल्ला प्रशासन 
कायाुलयको 
सिन्ियिा 
स्थानीय िहिा 
रहेका िवहला 
मबकास शाखाहरु 

सरकारी मनकाय र संघ 
संस्थाहरु िथा सिचदाय 

पम्पलेट, 

पोस्टर 

उपलव्ध स्रोि  

२.६ विपद् पमछ गररन ेवक्रयाकलापहरु  

विपद (बाढी, पवहरो) 
क्र. 
स. 

के गने कवहले 
गने 

कहा ँगने कसले गने कस  कसको सहयोगिा 
गने 

आिश्यक स्रोि उपलब्ध 
स्रोि 

अभाि िा फरक 

१ प्रकोप प्रभाविि लाई राहि 
वििरण गने 

ित्काल प्रभाविि 
क्षेत्रिा 

जि.वि.व्य.स.,ने
.रे.सो. 

जि.प्र.का., जि.स.स., उ.िा. 
संघ, गा.पा. /न.पा. 

खाद्य िथा गैरखाद्य 
िस्िच 

 खाद्य िथा गैरखाद्य 
िस्िचको अप्रयाुप्तिा 
िथा पचि ुियारी 
नभएको 

२ पचनस्थाुपना गने ित्काल ,, DDC जि. प्र. का., नेपाली सेना 
नेपाल प्रहरी , गा.पा./न.पा, 
अन्य NGO/INGO 

ििेटको व्यिस्था  आकजस्िक कोषको 
व्यिस्था नभएको 

३ प्रकोप प्रभाविि हरुलाई 
सहचमलयि दरिा ऋण 
उपलव्ध गराउन पहल गने 

ित्काल ,, जि. प्रशासन जि.वि.व्य.स, जि.स.स 
.गा.पा./न.पा NGO 
/INGO 

 

उपलव्ध गराउन े
मनकायको पवहर्ान 
िथा योिना 

 आकजस्िक कोषको 
व्यिस्था नभएको 

४ प्रकोप प्रभाविि हरुलाई 
जिविको पािनु 
वक्रयाकलाप हरु सञ्चालन 
गने 

पचनस्थाुप
ना लगिै 

,, जि.स.स. 
ने.रे.सो. 

गा.पा./न.पा, िवहला विकास 
का., उ.िा. संघ र अन्य 
सरकारी, गैरसरकारी 
संघसस्थाहरु 

ित्काल सीप 
अनचसारको 
व्यिसाय छनौट 
गरर आयिचलक 
काि 

 ििेट िथा 
योिनाको अभाि 
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२.७ पूििुयारीका लामग सािान्य मसद्धान्ि   

 विपद्िा परेका िामनसहरुको आत्िसम्िान सवहि िीिनयापन गन ु पाउने अमधकारको सचमनजिि 
गररनेछ।   

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग, िानििा, मनष्पक्षिा िथा िटस्थिाको मनयि बिोजिि उपलब्ध 
गराइनेछ ।   

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग उपलब्ध गराउँदा अशि, अपांग, बालबामलका, िदृ्ध, गभिुिी िथा 
एकल िवहलाहरुको आिश्यिालाई विशेष प्राथमिकिा र्दइनेछ ।  

 आपिकामलन राहि िथा सहयोग प्रदान गदाु  Reproductive Health in Emergency सम्बन्धी 
उपर्ारलाई पमन विशेष ध्यान र्दइनेछ । 

३. प्रस्िचि पूियुोिनाबाट प्राप्त हचन सक्न ेनमििाहरु :   

प्रस्िचि पूियुोिनाबाट मनम्न मलजखि नमििाहरु प्राप्त हचन सक्ने आशा गररएको छः   

 दार् चलुा जिल्लािा हचन सक्ने विपद् सम्बन्धी विगिको इमिहासको िानकारी मलन सवकनेछ ।   

 दार् चलुा जिल्लािा हचन सक्ने विपद्का प्रकारको िानकारी मलन सवकनेछ ।   

 दार् चलुा जिल्लािा हचने विपद्का कारणहरु पिा लगाउन टेिा पचग्नेछ ।  

 दार् चलुा जिल्लािा हचनसक्ने विपद् सम्बन्धी घटनाहरुलाई सियिा नै रोक्न िद्दि पचग्नेछ ।   

 जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा भएको कच नै पमन प्रकारको विपद्को सचर्ना सियिै प्राप्त गन ुसवकनेछ ।   

 विपद् भएका ठाउँिा सियिै उद्धार टोली पठाई खोिी िथा उद्धार शचरु गन ुिद्दि पचग्नेछ ।   

 विपद्बाट पीमडि घाइिेहरुको सियिै उपर्ार गन ुसवकनेछ ।   

 विपद्का बेलािा िानिीय सहयोगका लामग पवहले नै उपयचि िथा पयाुप्त पूििुयारी िथा सहयोग 
योिनाको ििचिुा गन ुिद्दि पचग्नेछ ।   

 विपद् पीमडि व्यजि िा पररिारलाई आिश्यक खाद्यान्न, लिा कपडा, सचरजक्षि आिास, शौर्ालय आर्दको 
व्यिस्था गन ुसजिलो हचनेछ । 

अनचसूर्ीहरु 

अनचसूर्ी १ 

विमभन्न विषयगि के्षत्रहरु (Cluster) सम्बजन्धि मनकाय र मिनको भमूिका 
क) सूर्ना, संर्ार िथा सिन्िय के्षत्र  

जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्धी घटना घवटि ् हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन गने, 

सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्छ ।  
उद्दशे्य :  
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  विपद् सम्बन्धी पूि ुिानकारी मलई आिश्यक सूर्ना प्रिाह गने, गराउने  
  ियारी अिस्थाको अनचगिन गनकुो लामग अनचगिन सम्बन्धी बैठक खोिी िथा उद्धार सम्बन्धी टोलीको गठन, 

खाद्य िथा गैर–खाद्य सािग्रीको पवहले नै भण्डारण, अन्य क्षेत्रहरुको ियारी गने – हरेक १५ र्दनिा,  
  कसले, के, कवहले – िीन िटा ढाँर्ाको विकास र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमििा सूर्ना व्यिस्थापनका 

लामग कायाुलयको मनधाुरण गने ।  
ख) विपद्का सियिा सूर्ना िथा सिन्यिको भमूिका मनिाहु गने मनकायहरु : 

विपद्को घट्ना घटेको अिस्थािा जिल्ला स्िरिा जिल्ला प्रशासन कायाुलय र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले 
नेितृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकेु्षत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छ :   
क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी ०९३४२०१३३ 

२ नेपाली सेना सेनानी ०९३४२०२०० 

३ सशस्त्र प्रहरी बल मसिा सचरक्षा गचल्ि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ०९३४२०१०० 

४ अन्य प्रत्येक के्षत्रका अगचिा मनकायहरु 

   क जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००७७ 

   ख जिल्ला प्रहरी कायालुय प्रहरी नायि उपरीक्षक ०९३४२०१९९ 

   ग जिल्ला स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

   घ खानेपानी िथा सरसफाइ  मडमभिन नं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

वफल्ड कायाुलय  प्रिचख ०९३४२०१५० 

   ङ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख 9858784813 

   र् जिल्ला जशक्षा मबकास िथा  सिन्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

   छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

५ राविय अनचसन्धान जिल्ला कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१३३ 

६ रािनीमिक दलहरु अनचसूर्ी १ िा उल्लेजखि रािनीमिक दलहरु 
अनचसूर्ी १ िा उल्लेजखि 

७ नेपाल पत्रकार िहासंघ अध्यक्ष ०९३४२००९८ 

८ नेपाल टेमलकि कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१०८ 

नोटः– यस क्षेत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनेछ।  

ग) आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्धी घटना घवटि ्हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा खाद्य िथा 
आपत्कामलन आिासका लामग जिल्ला स्िरिा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला शाखा दार् चलुाले र जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छः  

उद्दशे्य : 
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  विपद् पनसुक्ने सम्भाविि क्षेत्रको पवहर्ान गरी विपद्को अिस्थािा प्रभािकारी उद्धार िथा राहिको 
लामग पूििुयारी अिस्थािा रहने ।  

  विपद् व्यिस्थापनको लामग आिश्यक िानिीय, आमथकु र राहि सािग्री लगायि अन्य साधन 
स्रोिहरुको पूि ुपवहर्ान गरी सचमनजिि गने ।   

  विपद्को प्रभािकारी व्यिस्थापनका लामग सिन्ियात्िक रुपिा सहकाय ु गदै एकीकृि प्रणालीको 
विकास गदै िाने ।  

  विपद्मा पवहर्ान हचने स्रोि र साधनहरुलाई मनष्पक्ष र िटस्थ रुपिा मछटो छररिो पवहर्ान गरी विपद्मा 
परेका व्यजिहरुलाई ित्काल राहि प्रदान गने ।  

घ) आपिकालीन आिास िथा गैर खाद्य सािग्री व्यिस्थापन क्षते्र 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहहरु अध्यक्ष /प्रिचखहरु  

४ जशक्षा मबकास िथा  सिन्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ अवप नाम्पा संरक्षण के्षत्र कायाुलय कायाुलय प्रिचख  

६ मडमभिन िन कायालुय मडमभिन िन अमधकृि ०९३४२०१४५ 

७ उद्योग िाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

८ CRDS NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

९ जशक्षाका लागी खाद्य पररयोिना प्रिचख ०९३४२०२८६ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे। 

ङ) स्िास््य िथा पोषण क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्धी घटना घवटि ्हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनच ुपने भएकाले प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा स्िास््य 
िथा पोषणका लामग जिल्ला स्िरिा  स्िास््य कायाुलय र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले नेितृ्ि प्रदान 
गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छ :  

उद्दशे्य :  

 झाडापखाला, हैिा िथा अन्य पानीिन्य रोगहरूको पयाुप्त रोकथाि िथा उपर्ार क्षििा सचमनजिि गनकुा 
मनमिि स्िास््य कायालुय सरसफाई िथा स्िस्थिा समििीलाई सहयोग गने ।  

 द्र चि लेखािोखा (IRA) गरी स्िास््य िथा पोषण सेिाहरूको अिस्थालाई सचदृढ पाने ।  

 रोग फैलन गएको खण्डिा सहयोग िथा लेखािोखाका लामग क्षििा अमभिवृद्ध गने ।  
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 आधारभिू स्िास््य सेिाहरूिा मनरन्िर पहचँर् सचमनजिि गन ुर स्िास््य जशविरको सञ्चालन गन ुर अको 
मनकायिा पठाउने संयन्त्र (Referral Mechanism) को विकास गन ुअस्पिाल िथा  स्िास््य कायाुलयलाई 
सहयोग पचर् याउने  

 पयाुप्त आपत्कालीन आपूमि ु र िानि श्रोि लगायिका विषयिा जशघ्र क्षििा अमभिवृद्धका लामग 
अस्पिाल/स्िास््य कायालुयलाई सहयोग गने ।  

 सचरजक्षि िाितृ्ि िथा पररिार मनयोिनका सेिाहरु प्रदान गने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ स्िास््य कायालुय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहका स्िास््य शाखाहरु शाखा प्रिचख  

४ जशक्षा मबकास िथा  सिन्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ जिल्ला अस्पिाल अस्पिाल प्रिचख ०९३४२०१८८ 

७ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

८ पत्रकार िहासंघ अध्यक्ष ०९३४२००९८ 

९ गचड निेसु इन्टरनशेनल प्रिचख ०९३४२०२८० 

१० सचआहारा प्रिचख ०९३४२०२६६ 

११ सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपाल प्रिचख ०९३४२०३८८ 

१२ मनक साइिन प्रिचख ९८५११६०८९७ 

१३ संकल्प दार् चलुा प्रिचख ०९३४२०४७५ 

१४ जशक्षाका लागी खाद्म पररयोिना प्रिचख  

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे ।  

र्) खानपेानी, सरसफाई र स्िच्छिा प्रबद्धनु क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाँउिा कच नैपमन प्रकारका विपद् सम्बन्धी घटना घवटि ्हचनासाथ ित्काल सूर्ना संकलन 
गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धारको काय ुसंर्ालन गनचपुने हचन्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि 
क्षेत्रिा खानेपानी स्िास््य िथा िािािरणीय सरसफाईका लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला खानेपानी िथा सरसफाई 
मडमभिन नं. १ बैिडी, वफल्ड  कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने 
भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छः  

उद्दशे्य :  

 विस्थावपि सिचदायका लामग, (खास गरी जशविरिा बस्ने िामनसहरूका लामग) सचरजक्षि खानेपानी, स्िास््य 
जशक्षा िथा अस्थायी रूपिा सरसफाइ एिं नचहाउने सचविधाहरूिा पहचँर् उपलब्ध छ भने्न कच रा सचमनजिि 
गने ।  
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 विस्थावपि िामनसहरूलाई आधारभिू स्िास््य सम्बन्धी सािग्री उपलब्ध गराइएको छ र खानेपानी, 
सरसफाइ िथा स्िास््यसँग सम्बजन्धि व्यिहाररक प्रर्लनहरूका बारेिा उजर्ि रूपिा िानकारी 
उपलब्ध गराइएको छ भने्न कच रा सचमनजिि गने ।  

 सम्पूण ुउपकरण िथा सचविधा उपलब्ध गराइएका छन ्र विस्थावपि िामनसहरू बस्ने जशविरहरूिा 
सफा (Clean liness)  कायि गन ुमिनको सशिीकरण गररएको छ भने्न कच रा सचमनजिि गने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ खानेपानी िथा सरसफाई सि मडमभिन कायाुलय, वफल्ड 

कायाुलय दार् चलुा 
वफल्ड कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१५० 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ स्िास््य कायालुय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

४ जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ यचमनसेफ प्रिचख  

७ सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि प्रिचख ०९३४२००६१ 

८ RVWRMP प्रिचख ०९३४१००५८ 

९ संकल्प दार् चलुा प्रिचख ०९३४२०४७५ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

छ) खाद्य सचरक्षा िथा िीविकोपािनु क्षते्र 

जिल्लाको २४७८५ घरधूरी िध्ये ४८२३ प्रभाविि हचन सक्ने अनचिान गररएकोिा विपद्को सियिा 
मनिहरुको पूण ुव्यिस्थापनका लागी गन ुसवकने आिश्यक व्यिस्था सवहिको पूििुयारी िथा प्रमिकाय ुयोिना 
बनाइएको छ। खासगरी गभिुमि िथा सचत्केरी िवहला को लागी पोषणयचि खानवपन साथै बालबामलका, ज्येष्ठ 
नागररक, फरक क्षििा भएका व्यजिहरु उपर पमन उमिकै्क ध्यान र्दन आिश्यक छ।सिग्रिा यस कायकुा 
लागी जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समििी जिम्िेिार रहने भएमन मबषयगि रुपिा यस क्षेत्रले नेितृ्ि गरी  विपद् 
व्यिस्थापनिा सहयोग पचयाुउने छ। 

उद्दशे्य :  

 िीिनरक्षा सम्बन्धी रणनीमिहरू (Survival strategies_ का लामग आिश्यकिाको पूमि ुगनकुा मनमिि 
ियारी खाना उपलब्ध गराउने र दीघकुालीन रुपिा पारीिाररक अजस्ित्ि, िीविकोपािनुको सचरक्षा िथा 
दीघकुालीन रणनीमिहरूको फलस्िरूप िानि ियाुदा, सकारात्िक प्रभाि मनिाुण गने ।  

 पारीिाररक स्रोिहहरूलाई पचनलाुभ (Recovery) िथा दीघकुालीन विकासिा लगानी गन ुर्दनका लामग 
सक्षि पान ुिामनसहरूलाई अल्पकालीन रूपिा आम्दानीको स्थानान्िरण अथिा प्रमिस्थापन गने अिसर 
प्रदान गने । 

 प्रभाविि क्षेत्रिा प्रयाप्त खाध्यान्न आपूमिकुा साथै प्रभाविि पररिारको िैकजल्पक िीविकोपािनुका 
उपायहरु अबलम्बन गन ुसरोकारिाला मनकायहरुलाई सहयोग गने। 
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क्र.स. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख 9858784813 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

४ मसंर्ाई सब मडमभिन कायाुलय सब मडमभिन प्रिचख ०९३४२०२२७ 

५ कृवष विकास बैंक प्रबन्धक ०९३४२०१६६ 

६ विश्व खाद्य कायकु्रि प्रिचख  

७ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

८ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

९ CRDS- NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

१० Sankalp Nepal प्रिचख 9841813133 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ि)  आपिकालीन जशक्षा क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्धी घटना घवटि हचनासाथ ित्काल सचर्ना संकलन 
गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनच ुपने हचन्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा विपद्का 
कारण जशक्षा क्षेत्रिा देखा पन ुसक्ने प्रभाि र असरलाई उपयचि र व्यिजस्थि ढंगले सिाधान गनकुा लामग 
जिल्ला स्िरिा जिल्ला जशक्षा सिन्िय इकाई दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले नेितृ्ि प्रदान 
गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छः 
उद्दशे्य :  

 विकास गन,ु संरक्षण प्राप्त गन ु र सािान्य अिस्था एिं स्थावयत्ििा फकाुउने कायकुो सहिीकरण 
गनकुा मनमिि विद्यालय िाने उिेर का िथा प्रभाविि सम्पूण ुकेटाकेटीहरूको गचणस्िरीय जशक्षािा 
मनरन्िर िथा ित्काल पहचँर् सचमनजिि गने ।  

 सचरजक्षि मसक्ने िािािरण उपलब्ध गराएर विपद्बाट परेको िनोिैज्ञामनक असरको सािना  गने कायिुा 
केटाकेटीहरू र जशक्षकहरूलाई िद्दि गन ुयोगदान पचर् याउने । 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ जशक्षा मबकास िथा सिन्िय इकाई इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

३ सबै स्थानीय िहका जशक्षा शाखाहरु प्रिचख  

४ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२००६१ 

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

६ नेपाल जशक्षक िहासंघ अध्यक्ष  

७ नेपाल जशक्षक संघ अध्यक्ष  

८ नेपाल राविय जशक्षक संगठन अध्यक्ष  

९ एवककृि अजखल नेपाल जशक्षक संगठन अध्यक्ष  
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नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

झ) पचनस्थापुना, पचनमनिुाणु िथा सािग्री व्यबस्थापन क्षते्र 

जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको विपद् सम्बन्धी घटना घवटि ्हचनासाथ ित्काल सचर्ना संकलन 
गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा पचनस्थाुपना 
िथा पूनमनिुाुण कायकुो लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला सिन्िय समिमिको कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान गने भएपमन कायकु्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छः 
क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३४१००४४ 

२ जिल्लाका सबै स्थानीय िहहरु प्रिचख प्रशासकीय अमधकृि  

३ खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायाुलयनं. १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

वफल्ड कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१५० 

४ मसंर्ाइ  मडमभिन कायाुलय मडमभिन प्रिचख ०९३४२०२२७ 

५ मडमभिन सडक कायाुलय प्रिचख ०९५४०००१२ 

६ मडमभिन बन कायालुय प्रिचख 093420145 

७ अवप नाम्पा संरक्षण के्षत्र कायाुलय प्रिचख 093420497 

८ दार् चलुा मिंकर सडक योिना कायाुलय मडमभिन प्रिचख ०९३४१०१६६ 

९ स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१८८ 

१० मडमभिन िन कायालुय मडमभिन कायाुलय प्रिचख ०९३४२०१४५ 

११ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

१२ जिल्ला जशक्षा सिन्िय इकाई जिल्ला जशक्षा इकाई प्रिचख ०९३४२०१३५ 

१३ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख 9858784813 

१४ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

१५ उद्योग बाजणज्य संघ अध्यक्ष ०९३४२०१६८ 

१६ यािायाि व्यिसायी प्रमिमनमध ०९३४२०२८२ 

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 

ञ) संरक्षण क्षते्र : 
जिल्लाको कच नैपमन ठाउँिा कच नैपमन प्रकारको  विपद् सम्बन्धी घटना घवटि हचनासाथ ित्काल सूर्ना 

संकलन गने, सिन्िय गने, खोिी गने र उद्धार गनचपुने हचन्छ । प्राप्त सूर्नाका आधारिा प्रभाविि क्षेत्रिा 
विपद्का कारण िवहला, बालबामलका, अपाङ्ग आर्द लाई उपयचि र व्यिजस्थि ढंगले उद्धार र संरक्षण गनकुा 
लामग जिल्ला स्िरिा जिल्ला प्रशासन कायाुलय दार् चलुाले र जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिले निेतृ्ि प्रदान 
गने भएपमन काय ुक्षेत्रिा मनम्न मनकायहरुको जिम्िेिारी रहन्छः 
उद्दशे्य :  
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 नेपालका विपद् िथा अन्य आपत्कालीन पररजस्थमिहरूिा उपलब्ध गराइने सहयोग कायकु्रिहरूिा 
िोजखम्िा रहेका सिचहहरूका लामग िानि अमधकारसम्बन्धी कानून, अन्िराुविय िानिीय कानून िथा 
राविय कानूनले प्रत्याभिू गरेका िौमलक अमधकारहरूको संरक्षण गदै भएका कच रा सचमनजिि गने ।  

 िोजखम्िा रहेका सिचहहरूको संरक्षण सचमनजिि गरी आपत्कालीन सहयोगको न्यायोजर्ि वििरणिा 
सहयोग उपलब्ध गराउने ।  

 आपत्कालीन पररजस्थमिबाट उत्पन्न वहंसा, शोषण, दचव्र्यिहार िथा हेलाका िोजखम्हरूलाई सम्बोधन गरी 
प्रकोपबाट प्रभाविि िामनसहरूको संरक्षण गने र त्यस्िा दचव्र्यिहारबाट प्रभाविि भई िीविि व्यजिहरूका 
लामग सेिा सम्बन्धी प्रािधानहरूिा सहयोग उपलब्ध गराउने ।  

 लैवङ्गक वहंसाको रोकथाि, प्रषेण प्रणाली स्थापना िथा सिलीकरण, िवहला िथा वकशोरीहरुका लामग 
ियाुदा कायि गने प्रभािकारी संयन्त्र बनाउने ।  

 यौन िथा लैवङ्गक वहंसाबाट प्रभाविि िथा गभिुिी र सचत्केरी िवहलाहरुको लामग िवहला िैत्री स्थान 
(Female Friendly Spaces) को स्थापना िथा लैमगक वहंसा प्रमिकायकुा लामग एकद्वार प्रणाली अथाुि ्
(One Stop Crisis Management Center-OSCMC) लाई प्रभािकारी गराउने ।  

 बाल–िैत्री ठाउँ िथा िनो–सािाजिक परािश ुसम्बन्धी सहयोगको स्थापना गरी सचरजक्षि िािािरणिा 
बालबामलका िथा िवहला रिाउँदछन ्भने्न कच रा सचमनजिि गने ।  

 मबछोड भएका बालबामलका, खास गरी पाँर् िषकुो उिेरभन्दा िचमनका केटाकेटी िथा वकशोरीहरूको 
पवहर्ान, दिाु िथा स्िास््य सम्बन्धी िाँर्का बारेिा सहयोग र त्यस्िो सहयोगपमछ उपयचि सेिा िथा 
संरक्षणका सचविधा सवहि पररिारको खोिी गने कायिुा सहयोग प्राप्त गदुछन ्भने्न कच रा सचमनजिि गने।  

 यौन दचव्र्यिहार िथा वहंसाका विरुद्ध मिनको अनचगिन, प्रमििेदन िथा पैरिी गने प्रणालीको स्थापना 
गरी बालबामलका र िवहलाहरूको यौन दचव्र्यिहार िथा शोषणको रोकथाि गने 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ जिल्ला प्रशासन कायाुलय जिल्ला प्रशासन कायाुलयको सिन्ियिा सबै 

स्थानीय िहका िवहला मबकास शाखा 
 

२ जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय अमधकारी ०९३ ४१००४४ 

३ जिल्ला जशक्षा सिन्िय इकाई जिल्ला जशक्षा इकाई प्रिचख ०९३ ४२०१३५ 

४ कृवष ज्ञान केन्द्र, दार् चलुा कायाुलय प्रिचख 9858784813 

५ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

६ िवहला पैरिी िन्र् अध्यक्ष  

७ संकल्प प्रिचख 9841813133 

८ िवहला अमधकार संरक्षण संन्िाल प्रिचख  

९ ब्यासी सौका िवहला सिाि प्रिचख  

नोटः– यस के्षत्रिा काि गने िामथ नाि उल्लेख गन ुछच टेका संस्थाहरुलाई सिेि बैठकिा बोलाउन सवकनछे । 
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ट) ििृ िानि िथा पशचपन्छी व्यिस्थापन क्षते्र 

क्र.सं. मनकाय/संस्था सम्पकु ब्यजि सम्पकु नं. 
१ जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि प्रिचख जिल्ला अमधकारी ०९३ ४२०१३३ 

२ नेपाली सेना सेनानी ०९३४२०२०० 

३ जिल्ला प्रहरी कायालुय प्र.ना.उ ०९३४२०१९९ 

४ सशस्त्र बल सीिा सचरक्षा गचल्ि स.प्र.ना.उ. ९८५१२६०२१२ 

५ स्िास््य कायालुय कायाुलय प्रिचख ०९३ ४२०१८८ 

६ जिल्ला अस्पिाल प्रिचख 093420308 

६ भेटनरी अस्पिाल िथा पशच ज्ञान केन्द्र ईकाइ प्रिचख ०९३४२०१०४ 

७ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सभापमि ०९३४१००६६ 

८ CRDS-NEPAL प्रिचख ०९३४२०३८८ 

ठ) व्यिस्थापन िथा सिन्ियका लामग सिवष्टगि व्यिस्था  

नेपाल सरकार, संयचि रािसंघीय मनकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सरकारी िथा गैर–सरकारी संघसंस्थाहरु 
िथा जिल्लाका अन्य साझेदारहरुको बीर्िा योिनाबद्ध व्यिस्थापन िथा सिन्ियका लामग गररएको व्यिस्थाको 
सार–संक्षेप िल र्दइएको छः  

 आपिकालीन सहयोग कायकु्रि अन्र्िगि विपद्को िानकारी, खोि, उद्धार, रोकथाि न्यूनीकरण, पूििुयारी, 
सहयोग िथा पचनलाुभ आर्द कािका लामग सिन्िय गने जिम्िेिारी नेपाल सरकारिा रहनेछ । यसका 
लामग केन्द्रीय स्िरको सम्पकु मनकाय गहृ िन्त्रालय रहने व्यिस्था छ । गहृ िन्त्रालयको प्रत्यक्ष मनदेशन 
िथा सिन्ियिा अन्य क्षेत्र िथा जिल्ला जस्थि कायाुलय िथा संघ संस्थाहरु वक्रयाजशल रहनेछन ्। 
जिल्लाजस्थि कायाुलय िथा संघ संस्थाहरुिा खासगरी जिल्ला प्रशासन कायाुलय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी 
बल, नेपाल प्रहरी िथा विमभन्न सरकारी िथा गैर–सरकारी सरोकारिाला संघ संस्थाहरु रहेका छन ्।  

 जिल्ला स्िरिा प्रिचख जिल्ला अमधकारीको नेितृ्ििा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि वक्रयाशील रहने 
व्यिस्था रहेको छ । उि समिमिले अन्य सहयोगी मनकायहरुको सिेि सहयोग मलई विपद् सम्बन्धी 
खोि िथा उद्धार काय ुगने प्रािधान रहेको छ ।  

 जिल्ला आपिकामलन सञ्चालन केन्द्र District Emergency Operation Center, (DEOC) स्थापना भएको िर 
मसमिि िनशजि र स्रोि साधनको अभाििा सो केन्द्रबाट मलन सवकने सेिा प्रभािकारी हचन सकेको छैन    

 दार् चलुा जिल्लािा विपद्को सािना गनकुो लागी क्षेत्रगि रुपिा नेितृ्ि प्रदान गने सम्बजन्धि मनकायहरु 
(Cluster Leads) सँग मिली िानिीय गमिविमध सञ्चालन गनकुा लामग मनम्नमलजखि क्षेत्रहरु (Cluster) गठन 
गररएका छनः्  

आपिकामलन सहयोग क्षते्र 

क्र. 
सं 

क्षते्र (Clusters) निेतृ्ि प्रदान गने 

मनकाय (Cluster 

Leads) 

सहयोगी संघ संस्थाहरु -Cluster members_ 
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१ सिन्िय र सूर्ना 
व्यिस्थापन  (Coordination 

 and Information 
Management) 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय जिल्ला प्रशासन कायाुलय,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, 
जि.स.स, गा.पा िथा न.पा., नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
(NRCS),  पत्रकार िहासंघ, नेपाल टेमलकि, रेमडयो FM , 

DEOC 

२ खोि िथा उद्धार  (Search 

and Rescue) 

जिल्ला प्रशासन कायाुलय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी (NRCS), न.पा./गा.पा., क्लब, 

३ खाद्य िथा िीविकोपािनु 

(Food) 

कृवष ज्ञान केन्द्र, बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय,दार् चलुा 

जिल्ला सिन्िय समिमि, उद्योग िाजणज्य संघ, WFP, कृवष 
ज्ञान केन्द्र, बैिडी, वफल्ड कायाुलय, दार् चलुा  

४ आपिकामलन आिास िथा 
गैरखाद्य सािग्री(Shelter/NFI) 

ने.रे.सो., उ.िा.संघ जिल्ला सिन्िय समिमि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, घरेलच 
विकास समिमि, विश्व खाद्य कायकु्रि 

५ खानेपानी, सरसफाई र 
स्िास््य प्रिधनु (WASH) 

खानेपानी िथा सरसफाई 
मडवििन कायालुय, 

मडमभिन नं.  १ बैिडी, 
वफल्ड कायाुलय दार् चलुा 

जिल्ला सिन्िय समिमि, खानेपानी िथा सरसफाई 
मडमभिन कायाुलय, मडमभिन नं. १ बैिडी, वफल्ड 
कायाुलय दार् चलुा, मडमभिन मसंर्ाई कायाुलय नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी (NRCS) 

६ स्िास््य िथा पोषण  
(Health and Nutrition) 

जिल्ला स्िास््य कायालुय जि.जश.स.इ., नेपाल रेडक्रस सोसाईटी (NRCS), DCC, 

Local Level, गै.स.स.हरु 

७ जशक्षा जिल्ला जशक्षा सिन्िय 
इकाई 

जिल्ला सिन्िय समिमि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
(NRCS), पत्रकार िहासंघ, रेमडया] FM 

८ संरक्षण जिल्ला प्रशासन 
कायालुयको सिन्ियिा 
सबै स्थानीय िहका 
िवहला मबकास शाखा 

जि.प्र.का., िवहला अमधकार संरक्षण संन्िाल, िवहला पैरिी 
िन्र्,ने.रे.सो., संकल्प, कानूनी सहायिा पररयोिना,  
CRDS-Nepal, अन्य गैससहरु 

९ पचनस्थाुपना, पचनमनिुाुण िथा 
सािग्री व्यबस्थापन 

जिल्ला सिन्िय समिमि जिल्ला सिन्िय समिमि, पूिाुधार मबकास कायाुलय, सबै 
स्थानीय िहहरु 

१० ििृ िानि िथा पशचपन्छी 
व्यिस्थापन 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
समिमि 

जिल्ला प्रशासन कायालुय,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 
प्रहरी बल नेपाल, स्िास््य कायाुलय, दार्ूलुा जिल्ला 
अस्पिाल 

 

अनचसूर्ी २ 

जिल्ला जस्थि विपद् व्यिस्थापनसगँ सम्बजन्धि कायालुय िथा व्यजिहरुको सम्पकु नम्बर 

क) जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमिको सम्पकु सूर्ी वििरण :   

क्र.सं. नाि संस्था िा कायालुय पद सम्पकु नं. 
१ प्रिचख जिल्ला अमधकारी जिल्ला प्रशासन  कायालुय, दार् चलुा अध्यक्ष ०९३४२०१३३ 
२ अध्यक्ष/प्रिचख सबै गा.पा/न.पा. सदस्य  
३ गोपाल मसंह िहरा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दार् चलुा सदस्य ९७४९५०७५४६ 

०९३४१००६६ 
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४ र्दपक प्रसाद अिस्थी नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दार् चलुा सदस्य ९८४८७२७५११ 
०९३४१००६६ 

५ सेनानी दचगाु दल गचल्ि दार् चलुा सदस्य ९८५७६५००१८ 
०९३४२०१५१ 

६ प्रहरी नायि उपररक्षक जिल्ला प्रहरी कायालुय सदस्य ९८८५७२५५५५ 
०९३४२०२५० 

७ सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ गण सदस्य ९८५१२७२२७६ 
०९३४२०१०० 

८ प्रिचख अनचसन्धान 
अमधकृि 

रा.अ.जि.का. सदस्य 9851157658 

९ प्रिचख स्िास््य कायालुय सदस्य 9858776867 

०९३४२०१८८ 
१० प्रिचख खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन कायालुय सदस्य ०९३४२०१५० 

०९३४२०१५० 
१० अध्यक्ष उद्योग िाजणज्य संघ सदस्य ०९३४२०१६८ 
११ प्रमिमनमध जिल्ला सिन्िय समिमि सदस्य ०९४४१००४४ 
१२ अध्यक्ष नेपाल पत्रकार िहासंघ सदस्य ९७५९५००७४० 
१३ अध्यक्ष नेकपा दार् चलुा सदस्य ०९३४२०१९३ 
१४ सभापमि नेपाली काँग्रसे सदस्य ०९३४२०२०३ 
१५ प्रिचख मडमभिन मसंर्ाई कायाुलय सदस्य ०९३४२०२२७ 
१६ प्रिचख मडमभिन बन कायालुय सदस्य ०९३४२०१४५ 
१७ अध्यक्ष गैसस िहासंघ सदस्य  
१८ प्रिचख कृवष ज्ञान केन्द्र दार् चलुा सदस्य 9858784813 
१९ प्रिचख मडमभिन सडक कायाुलय सदस्य ०९५४२०२६१ 
२० प्रिचख दार् चलुा मबधचि केन्द्र सदस्य ०९३४२००५३ 
२१ प्रिचख नेपाल टेमलकि सदस्य ०९३४२०१०८ 
ख) जिल्ला शाखा दार् चलुा विपद् प्रमिकाय ुसिूह (DDRT) स्ियंसेिक 

क्र.स. नाि थर ठेगाना कायरुि संघ संस्था पद सम्पकु नं. 
१ गोपाल मसंह िहरा  खलंगा ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सभापमि  ९७४९५०७५४६  

२ र्दपक अिस्थी  खलंगा ६  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  िन्त्री  ९८४८७२७५११  

३ िोहन बहादचर मसंह  लवटनाथ ४  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सदस्य  ९७४९५१७०६१  

४ िनक मसंह काकी  वहवकला ४  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  सदस्य  ९७४९५४६९०७ 

५ गणेश ब. र्न्द  बैिडी  जि.प्रहरी का.दार् चलुा  प्र.ना.मन.  ९८७५५७२२९१  

६ र्दपेन्द्र मसंह धािी  िामलकािचनु ३  िामलकािचनु उपशाखा  उपकोषाध्यक्ष  ९७४९५१६८०१  

७ बाग्ििी धािी  छापरी ७ धम्नेरा ि.सशजिकरण  अध्यक्ष  ९७४९५२३८५५  

८ िय मसंह    जि.िनस्िास््य दार् चलुा  ना.सच.  ९७४९५०३४९३  

९ नरेश भण्डारी  गोकच लेश्वर ३  उपशाखा गोकच लेश्वर  स्ियंसेिक  ९८४८७२९२३९  
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१० नरेन्द्र ब.खडायि   जि.िनस्िास््य दार् चलुा  हे.अ.  ९८४८७२४८६९  

११ निराि िोशी  धारी ३  उपशाखा धारी  सदस्य  ९७४९५२२९८५  

१२ नारायण दि िोशी  ररठार्ौपािा २  उपशाखा ररठार्ौपािा  सभापमि   

१३ नर मसंह िहरा  काटै ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  प्रा.उ.प्रजशक्षक   

१४ िोय राि अिस्थी  खलंगा ६  उपशाखा खलंगा  उपसजर्ि  ९७४९५२४६९५  

१५ नन्दा िहरा  काटै १  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  स्ियंसेिक   

१६ प्रिा अिस्थी  खलंगा ६  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  स्ियंसेिक  ०९३४२०३५५  

१७ दान मसंह िहरा  खलंगा ९  ने.रे.सो.जिल्ला शाखा  का.सहायक  ९८४८८१३०१५  

१८ िगि मसंह बडाल  काटै १  ने.रे.सो.जि.शा.  वफ.सं.  ९७४९५२४३४२  

१९ पदि मसंह साउद  िामलकािचनु २  ने.रे.सो.जि.शा.  उत्प्ररेक  ९७४९५११०८७ 

२० यशोदा काकी  छापरी २  उपशाखा छापरी  स्ियंसेिक  ९७४९५४४०९१  

२१ प्रिे मसंह बचढाथोकी  मसिोला ६  अवप वहिाल गा.पा. ना.सच.  ९७४९५०७८५१  

२२ जिल्ला स्काउट दार् चलुा   ९७४९५०७५१३ 

 

ग) जिल्ला जस्थि विमभन्न सरकारी कायालुयहरुको वििरण : 
मस.
न. 

पद कायालुयको नाि कायालुय प्रिचखको 
नाि 

कायालुय 
फो.नं. 

िोबाईल नं. 

१ िाननीय जिल्ला न्यायाधीश दार् चलुा जिल्ला अदालि मगरी राि गौिि ४२०१४०  

२ प्रिचख जिल्ला अमधकारी जिल्ला प्रशासन कायाुलय शरद कच िार पोखरेल ४२०१३३ ९८५८७२७७७७ 

३ स. प्रिचख जिल्ला अमधकारी जिल्ला प्रशासन कायाुलय टेकमसंह कचँ िर ४२०२१४ ९८४८८७६२७६ 

४ आयोिना प्रिचख सच.ई िहाकाली नदी मनयन्त्रण 
आयोिना 

रण बहादचर बि ४२०३६० ९८५८७५७०७५ 

५ सेनानी दचगाुदल गचल्ि खलंगा व्यारेक विक्रि देि थापा ४२०१५१  

६ प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कायाुलय पदि बहादचर विष्ट ४२०२५० ९८५८७२५५५५ 

७ स.प्र.उ. स.प्र.बल नेपाल नं. ४४ गण नरेन्द्र बि ४२०१०० ९८५१२७२२७६ 

८ प्रिचख अनचसन्धान अमधकृि राविय अनचसन्धान जिल्ला 
कायाुलय 

प्रज्िल खडका ४२०११७ 9851157658 

९ जिल्ला सिन्िय  अमधकारी जिल्ला सिन्िय समिमिको 
कायाुलय 

िोहन मसंह धािी ४१००४४ ९८५८७२०१११ 

१० जिल्ला जशक्षा इकाई प्रिचख जिल्ला जशक्षा सिन्िय इकाई ियराि पन्ि ४२०१३५ ९८५८७७५०६१ 

११ आयोिना मनदेशक र्िेमलया िलविद्यचि आयोिना अिय कच िार दाहाल  ९८५११७८२३२ 

१२ मडमभिन िन अमधकृि मडमभिन िन कायाुलय गोकच ल ररिाल ४२०१४५ ९८५८७५५१४५ 

१३ िेमडकल सचपररन्टेन्डेन्ट (मन.) जिल्ला स्िास््य कायाुलय दार् चुला गिेन्द्र दचिाल ४२०१८८ 9849912446 

१४ आयोिना प्रिचख मड.ई बैिडी दार् चलुा सडक आयोिना शंकर खनाल ४२०२६१ ९८५१२४८४२६ 

१५ आयोिना प्रिचख मड.ई दार् चलुा मिंकर सडक आयोिना अच्यचि विलाष पन्ि ४२०११९ ९७५९५०१८८७ 

१६ कायाुलय प्रिचख स्याउ िोन दार् चलुा विष्णच प्रसाद ओझा ४२०१४१ ९८५८७७५०५१ 

१७ ईकाइ प्रिचख भेटनरी अस्पिाल िथा पशच सेिा 
केन्द्र 

गचिानी पन्ि ४२०१०४ ९८४८९७१८८५ 

१८ प्रिचख संरक्षण अमधकृि अवप नाम्पा संरक्षण क्षेत्र का. वकशोर िेहिा ४२०४९७ ९७५९५०३५४५ 
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१९ प्रिचख जिल्ला इजन्िमनयर मन. जिल्ला प्राविमधक कायाुलय अम्बा दि िोशी ४२०१११ ९७४९५१५४०९ 

२० स. जिल्ला न्यायमधििा जिल्ला सरकारी िवकल कायाुलय गोमबन्द बहादचर र्न्द ४२०१३१ ९८६८७३७१७३ 

२१ कोष मनयन्त्रक कोष िथा लेखा मनयन्त्रक भ चपाल मसंह काकी ४२०१७७ ९८५८७५७३७७ 

२२ िालपोि अमधकृि का.िच. िालपोि कायाुलय लक्ष्िी राि मबष्ट ४२०१०३ ९७५९७८४५०४ 

२३ ि्यांक अमधकृि शाखा ि्यांक कायाुलय दार् चलुा पदि राि पाण्डे ४२०१३६ ९८४८७६४४०६ 

२४ शाखा अमधकृि सीिा प्रशासन कायाुलय दार् चलुा मन.का.प्र ४२०११८  

२५ कायाुलय प्रिचख(इजन्िमनयर) मसर्ाई विकास मडमभिन का. राि रथ खरेल ४२०२२७ ९८५८७५१८७६ 

२६ ईकाइ प्रिचख खानेपानी िथा सरसफाई मडमभिन 
नं. १ बैिडी, वफल्ड कायाुलय 
दार् चलुा 

संिय कोइराला ४२०१५०  

२७ कायाुलय प्रिचख ईजन्िमनयर दार् चलुा विद्यचि वििरण केन्द्र दयाराि शाह ४२००५३ ९८५८७८८५५५ 

२८ कायाुलय प्रिचख कृवष ज्ञान केन्द्र दार् चलुा प्रकाश पन्ि  9858784813 
३० मन. हचलाक अमधकृि जिल्ला हचलाक कायाुलय  ४२०१२०  

३१ स्िास््य केन्द्र प्रिचख प्राथमिक स्िास््य केन्द्र गोकच ले डा.रोशन भगि 
र्ौरमसया 

४०००८८ ९८४९१५६७३७ 

३३ नापी अमधकृि नापी कायाुलय र्दपेन्द्र मसंह कचँ िर ४२०२१२ ९८४९५१७०३३ 

३४ मन. प्रिचख प्रशासवकय 
अमधकृि 

िहाकाली नगरपामलका  नर मसंह बडाल ४२०१३७ ९८५८७२०१११ 

३५ मन. प्रिचख प्रशासवकय 
अमधकृि 

शैल्य जशखर नगरपामलका  सचरेन्द्र विष्ट ४०००८६ ९८४८८५७३३१ 

३६ स्िास््य केन्द्र प्रिचख जिल्ला आयचिेद स्िास््य केन्द्र 
दार् चलुा 

लोकेन्द्र प्रसाद िोशी ४१००५९ ९८५८७५५५५९ 

३७ पशच जर्वकत्सक पशच क्िारेन्टाईन कायाुलय हररिन्द्र अिस्थी ४२०२०६ ९७४९५०४६११ 

३८ िररष्ठ उद्योग अमधकृि घरेलच िथा साना उद्योग विकास 
समिमि 

 ४२०१२१ ९८४१७२४१८३ 

३९ कायाुलय प्रिचख कारागार कायाुलय िान बहादचर खडायि ४२०१५८ ९८५८७७०७७७ 

४० कायाुलय प्रिचख (इजन्िमनयर) दार् चलुा विद्यचि वििरण केन्द्र दयाराि शाह ४२००५३ ९८५८७८८५५५ 

४१ प्रिन्धक राविय बाजणज्य बैंक रािेन्द्र मसंह धािी ४२०१५५ ९८५८७५२०२२ 

४२ प्रिन्धक कृवष विकास बैंक उपशाखा निल बहादचर िल ४२०१६६ (*$*&$#&#& 

४३ प्रिन्धक सच.प. ग्रािीण विकास बैंक  ४२०२६४  

४४ इकाई प्रिचख पौवष्टक आहार पररयोिना  ४२०२८६  

४५ प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि अवप वहिाल गा.पा., खण्डेश्वरी लक्ष्िण मसंह धािी  9749595696 

४६ प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िािाु गा.पा. लवटनाथ राि कच िार राना  (*$*$())@$ 

४७ प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि नौगाढ गा.पा., धचमलगढा वप्रिि मसंह ठगचन्ना  (&$(%$@##& 

४८ प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि लेकि गा.पा., खरकडा नारायण दि भट्ट  (*^*$%*!(! 

४९ प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िामलकािचनु गा.पा., शंकरपचर िय मसंह धािी  (*^##^&$&$ 

५० मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि दचहच गा.पा., वहवकला िहेश बहादचर बि  (&%(%)$$$$ 

५१ मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि ब्याँस गा.पा., सचन्सेरा शेखर र्न्द्र ओझा  (*$*())!@@ 

५२ कायाुलय प्रिचख नेपाल टेलीकि कृष्ण बहादचर गचरुङ ४२०१०८ ९८५८४२२२४६ 
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५३ कायाुलय प्रिचख छोटी भन्सार कायाुलय, दार् चलुा  ४२०१३०  

५४ कायाुलय सजर्ि जिल्ला खेलकच द विकास समिमि  श्याि राि अिस्थी ४२०२७९ ९८४८७२७७३२ 

 

घ) आपिकामलन अिस्थािा स्िास््य सेिा प्रदान गने दार् चलुािा रहेका न.पा./गा.पा. स्िास््य संयोिकहरुको 
स्िास््यकिीहरुको वििरण 

क्र.
स. 

स्िास््य सस्थाको नाि किरु्ारीको नाि पद िोबाईल न. कैवफयि 

१ जिल्ला अस्पिाल दार् चलुा गिेन्द्र दचलाल मन.िे.सच. ९८४९९१२४४६ मन. अस्पिाल प्रिचख 

२ प्राथमिक अस्पिाल गोकच ले डा. िहादेि भट्ट िे.अ. ९८४८७५२०१५ मन. प्रिचख 

३ शैल्यजशखर नगरपामलका र्क्र मसह काकी ि.स्िा.मन. ९८४८७७०२२४ स्िास््य शाखा प्रिचख 

४ दचहचँ गाउँपामलका र्दनेश कच िार मसह हे.अ. ९७५९५०४४०५ स्िास््य शाखा प्रिचख 

५ िािाु गाउँपामलका र्क्र मसह धािी मस.अ.हे.ि.अ. ९८४८८५६७८५ स्िास््य शाखा प्रिचख 

६ व्याँस गाउँपामलका र्न्द्र मसह कच िरँ ि.स्िा.मन. ९७४९५२०२०५ स्िास््य शाखा प्रिचख 

७ अवपवहिाल गाउँपामलका रािेन्द्र मसह धािी भे.क.सच ९८६००५९९७९ स्िास््य शाखा प्रिचख 

८ िहाकाली नगरपामलका लालजिरा रािि अ.न.िी.मसमनयर. 
मनररक्षक 

९८४८७३५९५३ स्िास््य शाखा प्रिचख 

९ िामलकािचनु गाउँपामलका गण राि ओझा ि.स्िा.मन. ९८६८५१२६१४ स्िास््य शाखा प्रिचख 

१० नौगाड गाउँपामलका मिलक प्रशाद र्पाई ि.स्िा.मन. ९८४८७५३७२५ स्िास््य शाखा प्रिचख 

११ लेकि गाउँपामलका हरर दि िोशी मस.अ.हे.ि.अ. ९८४८८३४५३३ स्िास््य शाखा प्रिचख 

१२ बोहरीगाँउ स्िास््य र्ौकी जशि दि िोशी ि.स्िा.मन. ९८४८८८२७६२ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१३ देथला स्िास््य र्ौवक लोकेन्द्र बहादचर र्न्द मस.अ.हे.ि.अ. ९८६८४४४७२८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१४ ग्िानी स्िास््य र्ौकी नमसब धािी हे.अ. ९८४८७४१२७५ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१५ रामनजशखर स्िास््य र्ौकी नारायण दि भट्ट मस.अ.हे.ि.अ. ९८४८७२५३२० स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१६ जशखर स्िास््य र्ौकी दलबहादचर खडायि मस.अ.हे.ि.अ. ९८६८८४९६६९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१७ वहवकला स्िास््य र्ौकी प्रिे मसह धािी अ.हे.ि. ९८६८८६६२६२ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१८ वपपलर्ौरी स्िास््य र्ौकी ईश्वरी दि भट्ट मस.अ.हे.ि.अ. ९८६८४६६४०९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

१९ धारी स्िास््य र्ौकी र्दमलप मसह िहरा मस.अ.हे.ि.अ. ९७४९५०७९२९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२० वपपलर्ौरी स्िास््य र्ौकी मभि बहादचर शाह अ.हे.ि. ९८४८४८४८४७ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२१ गचल्िर स्िास््य र्ौकी बसन्ि मसह खत्री हे.अ. ९८६८७६६७७८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२२ लवटनाथ स्िास््य र्ौकी रुप मसह ठगचन्ना हे.अ. ९८६५८६२२५९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२३ िपोिन स्िास््य र्ौकी र्दनेश मसह धािी हे.अ. ९८४८७००३२० स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२४ मसिोला स्िास््य र्ौकी प्रकाश बोहरा हे.अ. ९७४९६५०३४६ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२५ शेरी स्िास््य र्ौकी प्रिानन्द मसह ठगचन्ना हे.अ. ९८६५५७९६६५ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२६ व्याँस स्िास््य र्ौकी िगदीश ऐििाल मस.अ.हे.ि.अ. ९७४९५०७७६६ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२७ हचिी स्िास््य र्ौकी र्न्द्र मसह खािी हे.अ. ९८४१६१५३७६ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२८ सचन्सेरा स्िास््य र्ौकी ििन मसह बडाल अ.हे.ि. ९८४२२५९५४३ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

२९ राप्ला स्िास््य र्ौकी नरेन्द्र मसह िहर अ.हे.ि. ९८४८७९७१०८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३० खण्डेश्वरी स्िास््य र्ौकी गणेश िोशी हे.अ. ९८४१९०७६६२ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३१ घचसा स्िास््य र्ौकी र्दपेन िन्याल हे.अ. ९८६८४६११०० स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३२ छापरी स्िास््य र्ौकी अम्बा दि भट्ट मस.अ.हे.ि.अ. ९८४८८८६२९४ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३३ काटै स्िास््य र्ौकी हरक मसह शाहू मस.अ.हे.ि.अ. ९७४९५३९९१९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 
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३४ खलगा स्िास््य र्ौकी केशर मसह बचढाथोकी मस.अ.हे.ि.अ. ९८६४७५९९२८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३५ धाप स्िास््य र्ौकी देि मसह फसिुान हे.अ. ९८४६२७३६२४ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३६ दि च स्िास््य र्ौकी िय बहादचर फसिुान हे.अ. ९८४८८९३२२५ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३७ खरकाडा स्िास््य र्ौकी हकु बहादचर पाल मस.अ.हे.ि.अ. ९७४८५१३३४० स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३८ ररठार्ौपािा स्िास््य र्ौकी अम्बा दि िोशी ि.स्िा.मन. ९८४८९०२६०५ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

३९ सिोली स्िास््य र्ौकी र्दपक प्रशाद पन्ि हे.अ. ९८४८७५६०६९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४० लाली स्िास््य र्ौकी रिेश प्रशाद िोशी हे.अ. ९८४८७९१८५९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४१ धौलकोट स्िास््य र्ौकी मबमनिा बडच हे.अ. ९७४९६६६५५७ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४२ पस्िी स्िास््य र्ौकी राि मसह खत्री हे.अ. ९८५१२१५८६९ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४३ उकच  स्िास््य र्ौकी िहेश विष्ट हे.अ. ९८४८७६१८४४ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४४ डाडाकोट स्िास््य र्ौकी िहेश पाकी हे.अ. ९८६६५४२४१७ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४५ हचनैनाथ स्िास््य र्ौकी राजिि धािी अ.हे.ि. ९८६८८२७७७८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४६ भगििी स्िास््य र्ौकी राजिि भट्ट हे.अ. ९८४३४४५३८६ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४७ िामलकािचनु स्िास््य र्ौकी िेि रािि हे.अ. ९८४८८१५१७८ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४८ ईयरकोट स्िास््य र्ौकी विरेन्द्र मसह िहिा हे.अ. ९८४०८६६६६४ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

४९ खार स्िास््य र्ौकी गोविन्द मसह ठगचन्ना अ.हे.ि. ९८४८९२४५५० स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

५० मसप्टी स्िास््य र्ौकी र्दनेश कच िार भण्डारी हे.अ. ९८६५५७६३०६ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 

५१ धचमलगडा स्िास््य र्ौकी सचरेन्द्र मसह धािी हे.अ. ९८४९६६८६२२ स्िास््य र्ौकी प्रिचख 
 

ङ) उद्धार कायकुा लागी प्रहरी ईकाइ र सम्पकु व्यजि िथा सम्पकु वििरण:- 
जिल्ला प्रहरी कायालुय दार् चलुा 
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& k|rf} hf]nhLjL k|;lg xl/ k|;fb kGt   (*$*^))!)^   

* k|rf} z+s/k'/ k|;lg led /fh e66\   (*$*^%!@#%   
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! l;k|rf} lts+/ k|gflg xs{ l;x dxtf   (&$(%@)$&*   

! k|rf} l;tfk'n k|;lg b]a bt e6\6   (&$(^)!!((   

@ kk|kf]i6 b'DnL8= k|;lg cld/ axfb'/ /fjn    (*$$**)*#@   

$ k|rf} ;'G;]/f k|;lg lkyL{ /fh zfxL   (*^*(#@^!^   

% k|rf} wf}nfsf]6 k|;lg gf/fo0f bt kGt   (*^*#@)!%*   

% ck| kf]i6 ltu/d k|x anL rGb   (*^*&*!*##   

^ O{=k|=sf=x'lt  k|=lg=  k]|d l;x v8sf ^()*#)  (*$*%!$(%%   
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सशस्त्र प्रहरी बल दार् चलुा 
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k|d'vsf] 
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१ मिाकाली 

न.पा. 

४ सशस्त्र प्रििी बल  

नेपाल नं. ५० गलु्म 

ि.ेक्िा. दाचुयला 

स.प्र.ना.उ.  डम्बि बिादिु जबष्ट $@)!((  (*%*&@%%%%    

२ व्यााँस गा.पा. १ सशस्त्र प्रििी बल  

नेपाल जब.ओ.पी. 

छाङ्गरु गागा, 

दाचुयला 

प्र.जन. जलजल बिादिु चन्द  9741469012 

974959886० 

9749598861 

974959886२ 

 

 

र्) स्थानीय िहका अध्यक्ष/िेयर, उपाध्यक्ष/उपिेयर िथा प्रिचख प्रशासवकय अमधकृिको नािािली:- 
 

कं.स. सम्पकु न नाि पद सम्पकु न 
१ नौगाड गाउँपामलका, होपरीगाड, दार् चलुा ।  प्रिे मसंह धािी  अध्यक्ष अध्यक्ष 9749050502 

  गौरी ठगचन्ना  उपाध्यक्ष 9749050502 
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 नौगाड गाउँपामलका, १ नं. िडा कायालुय,  करन मसंह डडाल   िडा अध्यक्ष 9749634368 

 नौगाड गाउँपामलका, २ नं. िडा कायालुय,  नरेन्द्र मसंह ठगचन्ना   िडा अध्यक्ष 9749522537 

 नौगाड गाउँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय,  बहादचर मसंह ठगचन्ना   िडा अध्यक्ष 9749522767 

 नौगाड गाउँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय,  नन्दन मसंह धािी   िडा अध्यक्ष  

 नौगाड गाउँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय,  राि मसंह ठगचन्ना  िडा अध्यक्ष  

 नौगाड गाउँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय,  गौरे धािी   िडा अध्यक्ष 9749524262 

२ लेकि गाउँपामलका,रािािाटा, दार् चलुा । प्रिानन्द िोशी  अध्यक्ष 974950545 

  िाधिी िोशी  उपाध्यक्ष 9741127641 

 लेकि गाउँपामलका, १ नं. िडा कायालुय । दौलि मसंह साउद  िडा अध्यक्ष 9848819552 

 लेकि गाउँपामलका, २ नं. िडा कायालुय । भिान मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9848811470 

 लेकि गाउँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय । रािेन्द्र प्रसाद िोशी  िडा अध्यक्ष 9749523566 

 लेकि गाउँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय । िहेन्द्र राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9848829810 

 लेकि गाउँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय । र्दपेन्द्र मसंह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9841668081 

 लेकि गाउँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय। किलापिी मिश्र  िडा अध्यक्ष 9848792505 

३.  शैल्यजशखर नगरपामलका, अिर मसंह धािी   नगर पंिचख 9858751562 
  रािििी पाल  नगर उपपंिचख 9848837636 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, १ नं. िडा  भरि बहादचर खडायि  िडा अध्यक्ष ९८४९४१८८३१ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, २ नं. िडा  िाधि राि भट्ट िडा अध्यक्ष ९८६८७९०८७५ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ३ नं. िडा  गोकण ुबहादचर र्न्द िडा अध्यक्ष ९८४८८५२४७७ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ४ नं. िडा  धमन दि भट्ट िडा अध्यक्ष ९८६८७२७१५५ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ५ नं. िडा  िदन मसह रािल िडा अध्यक्ष ९८६७८६७८०३ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ६ नं. िडा  गोपाल मसह धािी िडा अध्यक्ष ९७४९५०९९४३ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ७ नं. िडा  ियानन्द िोशी िडा अध्यक्ष ९८४८८९६२४२ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ८ नं. िडा  अिब मसह मबष्ट िडा अध्यक्ष ९८४८९९९२०६ 
 शैल्यजशखर नगरपामलका, ९ नं. िडा  रािधनी मबष्ट िडा अध्यक्ष ९८४००६४९१३ 
४.  िािाु गाउँपामलका,  लवटनाथ, दार् चलुा । ििन मसह धािी   अध्यक्ष ९७४९५०३४८६ 
  बागििी ठगचन्ना  उपाध्यक्ष 9749604079 

 िािाु गाउँपामलका, १ नं. िडा कायालुय विरेन्द्र मसह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9749520343 

 िािाु गाउँपामलका, २ नं. िडा कायालुय अिर मसंह विषट्   िडा अध्यक्ष 9749523635 

 िािाु गाउँपामलका, ३ नं. िडा कायालुय पचष्कर मसह विषट् िडा अध्यक्ष  

 िािाु गाउँपामलका, ४ नं. िडा कायालुय उदय मसंह िहरा  िडा अध्यक्ष 9749520624 

 िािाु गाउँपामलका, ५ नं. िडा कायालुय सचरेन्द्र मसंह िहिा  िडा अध्यक्ष  

 िािाु गाउँपामलका, ६ नं. िडा कायालुय िहादेि मसंह डडाल  िडा अध्यक्ष  

५. दचहचँ गाउँपामलका, वहवकला, दार् चलुा । पचलेन्द्र मसंह काकी अध्यक्ष ९७४९५०३४५० 
  ईश्वरी िोशी  उपाध्यक्ष 9749523744 

 दचहचँ गाउँपामलका, १ नं. िडा कायाुलय,  ियबहादचर बि   िडा अध्यक्ष 9749548660 
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 दचहचँ गाउँपामलका, २ नं. िडा कायाुलय,  गोविन्द मसंह डडाल   9749507697 

 दचहचँ गाउँपामलका, ३ नं. िडा कायाुलय,  लाल बहादचर बि   9861978265 

 दचहचँ गाउँपामलका, ४ नं. िडा कायाुलय,  गोपाल मसंह काकी    9749525531 

 दचहचँ गाउँपामलका, ५ नं. िडा कायाुलय,  दौलि मसंह िहरा    9749583838 

६.  िहाकाली नगरपामलका, खलंगा, दार् चलुा । हंस राि भट्ट   नगर पंिचख ९८५८७५१०५५ 
  सचना बोहरा  नगर उपपंिचख 9749522822 

 िहाकाली नगरपामलका, १ नं. िडा  कल्यान मसह कचँ िर   िडा अध्यक्ष 9749524775 

 िहाकाली नगरपामलका, २ नं. िडा  गौर मसह शाहच   िडा अध्यक्ष 9865959191 

 िहाकाली नगरपामलका, ३ नं. िडा  पदि मसह िहर   िडा अध्यक्ष 9848792182 

 िहाकाली नगरपामलका, ४ नं. िडा  पचष्कर राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9867275460 

 िहाकाली नगरपामलका, ५ नं. िडा  िोरन प्रसाद अिस्थी िडा अध्यक्ष 9848469092 

 िहाकाली नगरपामलका, ६ नं. िडा  र्क्र मसह िोहरा  िडा अध्यक्ष 9749507576 

 िहाकाली नगरपामलका, ७ नं. िडा  र्दनेश राि िोशी   िडा अध्यक्ष 9749543162 

 िहाकाली नगरपामलका, ८ नं. िडा  र्न्द्र मसह मबष्ट  िडा अध्यक्ष 9749542250 

 िहाकाली नगरपामलका, ९ नं. िडा  हर मसह डाँगा   िडा अध्यक्ष 9749516774 

७.   अवपवहिाल गाउँपामलका खण्डेश्वरी, दार् चलुा  धिाुनन्द मसंह िन्याल  अध्यक्ष ९७५१०३१५१५ 
  उमिलुा बोहरा उपाध्यक्ष 9865902900 

 अवपवहिाल गाउँपामलका, १ नं. िडा  धनमसंहिागरर   िडा अध्यक्ष 9759003447 

 अवपवहिाल गाउँपामलका, २ नं. िडा  िान मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749126420 

 अवपवहिाल गाउँपामलका, ३ नं. िडा  सिचन्द्र काकी    िडा अध्यक्ष 9745150093 

 अवपवहिाल गाउँपामलका, ४ नं. िडा  रमबन्द्र बोहरा  िडा अध्यक्ष  

 अवपवहिाल गाउँपामलका, ५ नं. िडा  र्दमलप मसंह धािी  िडा अध्यक्ष  

 अवपवहिाल गाउँपामलका, ६ नं. िडा  गाि धािी िडा अध्यक्ष िडा अध्यक्ष  

८.  व्यासँ गाउँपामलका,  सचन्सेरा, दार् चलुा । र्दमलप मसंह बचढाथौकी  अध्यक्ष ९७४९५०३५०० 
  हेिा भट्ट  उपाध्यक्ष ९७४९५०३५०० 
 व्यासँ गाउँपामलका, १ नं. िडा  असोकमसंह बोहरा   िडा अध्यक्ष 9759507401 

 व्यासँ गाउँपामलका, २ नं. िडा  मधरन मसंह बचढाथोकी  िडा अध्यक्ष 9759507402 

 व्यासँ गाउँपामलका, ३ नं. िडा  उपेन्द्र मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9759507403 

 व्यासँ गाउँपामलका, ४ नं. िडा  संगराि मसंह विष्ट  िडा अध्यक्ष 9759507404 

 व्यासँ गाउँपामलका, ५ नं. िडा  िंगल मसंह धािी   िडा अध्यक्ष 9759507405 

 व्यासँ गाउँपामलका, ६ नं. िडा  िनोि मसंह कचँ िर  िडा अध्यक्ष 9759507406 

९.  िामलकािचनु गाउँपामलका, शंकरपचर दार् चलुा नरेन्द्र मसंह धािी  अध्यक्ष 9841526012 

  पचष्पा अिस्थी   उपाध्यक्ष 9749523662 

 िामलकािचनु गाउँपामलका, १ नं. िडा  गौर मसंहबोहरा  िडा अध्यक्ष 9741275751 

 िामलकािचनु गाउँपामलका, २ नं. िडा  गणेश मसंह धािी िडा अध्यक्ष 9749524538 

 िामलकािचनु गाउँपामलका, ३ नं. िडा  रुद्र मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749513651 
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 िामलकािचनु गाउँपामलका, ४ नं. िडा  र्क्र मसंह धािी  िडा अध्यक्ष 9749548296 

 िामलकािचनु गाउँपामलका, ५ नं. िडा  िकुराि ओझा   िडा अध्यक्ष ९७४९५५२००९ 
 िामलकािचनु गाउँपामलका, ६ नं. िडा  गोपाल मसंह धािी  िडा अध्यक्ष ९७४९५१९९७३ 
 िामलकािचनु गाउँपामलका, ७ नं. िडा  लोकेन्द्र मसंह धािी   िडा अध्यक्ष 9749508172 

 िामलकािचनु गाउँपामलका, ८ नं. िडा  पदि राि पन्ि   िडा अध्यक्ष 9749523310 

 

:yflgo tx cg';f/sf] ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] hfgsf/L 

dlnsfh'{g ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,z+s/k'/,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 g/]Gb| l;x wfdL ;+of]hs 9841526012 uf=kf=cWoIf 

2 k'ikf cj:yL ;b:o 9749523662 uf=kf=pkfWoIf 

3 ho l;x wfdL ;b:o 9749507684 k|=k|=c= 

4 tf/f 6df6f ;b:o 9868717831 sfo{kflnsf ;b:o 

5 k|]d l;x wfdL ;b:o 9749502339 /]8s|; ;+of]hs 

6 p4a l;x wfdL ;b:o 

 

kqsf/ ;+of]hs 

n]sd ufFpkflnsf,ufFpkflnsfsf] sfof{no, /ftfdf6f, bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k/dfgGb hf]zL ;+of]hs 9749505446 uf=kf=cWoIf 

2 dfwjL hf]zL ;b:o 9741127641 uf=kf=pkfWoIf 

3 Gf/fo0f bQ e6[ ;b:o 

 
k|=k|=c= 

4 /fh]Gb| k|;fb hf]zL ;b:o 9749523566 ;fdflhs ljsf; ;ldlt 

5 bf}nt l;+x ;fpb ;b:o 9848819552 /fh:j ;ldlt 

6 dx]Gb| /fh hf]zL ;b:o 9749643570 ljB]os ;ldlt 

7 ejfg l;x wfdL ;b:o 9848891470 ef}lts k'jf{wf/ ;ldlt 

8 lbk]Gb| l;x af]x/f ;b:o 9841668021 j8f cWoIf 

9 k|]d l;x af]x/f ;b:o 

 
k|=gf=lg=l;df k|x/L sfof{no 

nfnL 

10 s[i0f l;x wfdL ;b:o 

 
k|=gf=lg=Onfsf k|x/L sfof{no 

l/7frf}kftf 

11 /fd bQ hf]zL ;b:o 9848719580 /fhgLlts bn g]=s=kf= 

12 t'nf lu/L ;b:o 

 
/fhlglts bn g]=sf= 

13 ts{ /fh lji6 ;b:o 9848761274 ;'rgf k|ljlw clws[t 
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JofF; ufFpkflnsf,ufFpkflnsfsf] sfof{no,;'G;]/f,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 lblnk l;+x a'9fyf]sL ;+of]hs 9759509867 uf=kf=cWoIf 

2 x]df e6\6 hf]zL ;b:o 9759509866 uf=kf=pkfWoIf 

3 rGb| l;x s''Fj/ ;b:o 9759520205 :jf:Yo ;+of]hs 

4 3g Zofd vqL ;b:o 9749609985 s[lif ;+of]hs 

5 sdnf a'9fyf]sL ;b:o 

 
kz' ;]jf zfvf ;+of]hs 

6 k|]d l;+x af]x/f ;b:o 

 
O{Grfh{, k|x/L rf}sL ;'G;]/f 

7 z]v/ rGb| cf]emf ;b:o 9848900122 lg=k|=k|=c= 

dfdf{ ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,nl6gfy,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 hdg l;x wfdL ;+of]hs 9749503486  

9868494642 

uf=kf=cWoIf 

2 afudtL 7u'Ggf ;b:o 9749604079 

9868490024 

uf=kf=pkfWoIf 

3 िाम कुमाि िाना ;b:o 9848490024 k|=k|=c= 

4 rs|fgGb hf]zL ;b:o 9848235264 gfoj ;'Aaf 

5 ;'/]z lj:jsdf{ ;b:o 9849019475 O{nfsf k|x/L k|d'v nl6gfy, 

bfr'{nf 

6 ljs|d hf]zL ;b:o 9848457593 ;a O{lGhlgo/ 

7 rs| l;x wfdL ;b:o 9848856785 :jf:Yo ;+of]hs 

8 ;+lhj cj:yL ;b:o 9848729031 of]]hgf k|d'v 

9 /fh]Gb| axfb'/ l;+x ;b:o 9749520722 /]8s|; k|ltlglw 

dxfsfnL gu/kflnsf,gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,vn+uf,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 x;+ /fh e6\6 ;+of]hs 9858751055 gu/ k|d'v 

2 sNofg l;x s'Fj/ ;b:o 9749524775 j8f cWoIf 

3 kbd l;+x dx/ ;b:o 9848792182 j8f cWoIf 

4 tf]/g k|;fb cj:yL ;b:o 9848629092 j8f cWoIf 

5 lbg]z /fh hf]zL ;b:o 9866707349 j8f cWoIf 

6 x/ l;x 8f+uf ;b:o 9749516774 j8f cWoIf 
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7 k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

;b:o 9858720111 
 

8 s[lif zfvf k|d'v ;b:o 093420137 
Ext.30 

 

9 lzIff o'jf tyf 

v]ns'b zfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.29 

 

10 dlxnf afnaflnsf 

tyf ;dfh sNof0f 

pkzfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.28 

 

11 :jf:Yo zfvf ;+of]hs ;b:o 093420137 
Ext.31 

 

12 lhNnf /]8s|; 

;f];fO6L k|ltlglw 

;b:o 

  

13 :yflgocfktsflng 

sfo{ ;+rfng s]Gb| 

k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.12 

 

14 k'jf{wf/ ljsf; tyf 

jftfj/0f Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.23 

 

15 jftfj/0f tyf ljkb\ 

Jofj:yfkg zfvf 

k|d'v 

;b:o 093420137 
Ext.19 

 

     

gf}uf8 ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,xfk/Luf8,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k]|d l;+x wfdL ;+of]hs 9759500976  

9848709176 

uf=kf=cWoIf 

2 uf}/L b]jL 8u'Ggf ;b:o 9749614110 uf=kf=pkfWoIf 

3 lk|td l;x 7u'Ggf ;b:o 9759503772 k|=k|=c= 

4 /fd l;+x 7u'Ggf ;b:o 9848025154 j8f cWoIf 

5 xf]k/Luf8 c:yfoL 

k|x/L kf]i6 k|d'v 

;b:o 

 

k|=;=lg= 

6 :yflgo kqsf/ 

k|ltlglw 

;b:o 

  

7 /]8s|; k|ltlglw ;b:o 

  

z}Nolzv/ gu/kflnsf,gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,uf]s'n]Zj/,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 cd/ l;+x wfdL ;+of]hs 9869918383 gu/ k|d'v 
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2 /fhdtL ad kfn ;b:o 9848837636 gu/ pkk|d'v 

3 ;'/]Gb| axfb'/ lai6 ;b:o 9868448343 lg=k|=k|+ 

4 dfwa /fh e6\6 ;b:o 9868790875 ;+of]hs, ;fdflhs ljsf; 

;ldlt 

5 dbg l;+x /fjn ;b:o 9867867803 ;+of]hs, cfly{s ljsf; ;ldlt 

6 hof gGb hf]zL ;b:o 9848896242 ;+of]hs, k'jf{wf/ ljsf; ;ldlt 

7 wgL bQ e6\6 ;b:o 9868727155 ;+of]hs, ljkb\ Jofj:yfkg 

;ldlt 

8 uf]s0f{ axfb'/ rGb ;b:o 9848852477 ;+of]hs,ljB]os ;ldlt 

9 lgd{nf ;f+pb ;b:o 9865756026 ;+of]hs,;'zf;g tyf ;]jf k|jfx 

;ldlt 

10 k|ltlgwL lhNnf 

k|zf;g sfof{no 

;b:o 9848875620 k|ltlglw 

11 c?0f bQ hf]zL ;b:o 9848734877 :jf:Yo zfvf 

12 ;Gtf]if kf08] ;b:o 9848681122 k'jf{wf/ ljsf; zfvf 

13 ;'/t axfb'/ v8\sf ;b:o 9851282305 O=k|=sf=k|d'v 

14 df]xg l;+x ;fpb ;b:o 

 
kf6L{ k|ltlglw, g]=s=kf= 

15 cd/ l;+x lji6 ;b:o 

 
kf6L{ k|ltlglw, g]=sf= 

16 lzj bQ hf]zL ;b:o 

 
g]kfn /]8s|; ;f];fO6L 

17 O{Zj/ bQ kf08]o ;b:o 

 
pBf]u afl0fHo ;+3 

18 dfgdtL e6\6 ;b:o 

 
u}/ ;/sf/L ;+:yf dxf;+3 

19 k|ltlgwL ;b:o 

 
k|ltlglw kqsf/ dxf;+3 

20 ef]h /fh e6\6 ;b:o 9848727879 ljkb\ Jofj:yfkg zfvf 

b'x'F ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,lxlsnf,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 k'n]Gb| axfb'/ sfsL{ ;+of]hs 9749503450 uf=kf=cWoIf 

2 O{Zj/L hf]zL ;b:o 9749523744 uf=kf=pkfWoIf 

3 dx]z axfb'/ ad ;b:o 9759504444 k|=k|=c= 

4 nfn axfb'/ ad ;b:o 9749520148 ;fdflhs ljsf; zfvf 

5 uf]kfn l;+x sfsL{ ;b:o 9749525531 cfly{s ljsf; zfvf 

6 uf]ljGb l;+x 88fn ;b:o 9749507697 k'jf{wf/ ljsf; zfvf 

7 e'jg rGb ;b:o 9749661013 c=;=O= 

8 lblnk l;+x wfdL ;b:o 9849520548 g=s=kf= 

9 lblnk l;+x sfsL{ ;+of]hs 9749503678 g]=sf= 
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10 g]kfn /]8s|; 

;f];fO6L :yflgo 

k|ltlglw 

;b:o 

  

11 k|ltlglw lhNnf 

k|zf;g sfof{no 

;b:o 

  

12 u}/;/sf/L ;+:yf 

;xf;3+ :yflgo 

k|ltlglw 

;b:o 

  

13 bf}nt l;+x dx/ ;b:o 9749583838 jftfj/0f zfvf 
     

clklxdfn ufFpkflnsf,ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no,v08]Zj/L,bfr'{nf 

:yflgo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

l;=g= kbflwsf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= s}lkmot 

1 wdf{gGb l;+x dGofn ;+of]hs 9858755454 uf=kf=cWoIf 

2 pld{nf af]x/f ;b:o 9865902900 uf=kf=pkfWoIf 

3 nf]s/fh hf]zL ;b:o 9749507684 k|=k|=c= 

4 s]za bQ kGt ;b:o 9843638197 k|=;=lg= 

5 k|dfgGb l;+x 7u'Ggf ;b:o 9865579665 :jf=;f=k 

6 of]u]Gb| l;+x wfdL ;b:o 9843632527 g]=k=dxf;3+ 

7 kf]v/ l;+x /f]sfof ;b:o 9841587093 p=jf=;3+ 

8 /fO{dlt 7]s/] ;b:o 

 
g=sf=k|+ 

9 8fd|f wfdL ;b:o 9749101955 cf=cf}=;f= 

10 bdg l;+x wfdL ;b:o 9865907190 k=;]=;f=k|= 

11 nfn l;+x wfdL ;b:o 

 
/f=k|= k|f= 

12 /f]lxt wfdL ;b:o 9866103444 s[lif zfvf 

13 lr/l~hjL 7]s/] ;b:o 9848395812 k|fljlws zfvf 

14 k|df]b l;+x dGofn ;b:o 9840066364 ;"rgf zfvf k|d'v 

15 8Da/ l;+x af]x/f ;b:o 9865959470 g]=s=kf= 

16 zfGtL wfdL ;b:o 9865754834 
 

17 dfg l;+x wfdL ;b:o 9858775009 
 

18 nId0f l;x wfdL ;b:o 

;lrj 

9749595696 ;lrj 

 

प्रिचख प्रशासकीय अमधकृिहरुको वििरण 

मस.नं. प्रिचख प्रशासकीय अमधकृिको 
नाि थर 

पद कायालुय सम्पकु नं. 
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१ नर मसंह बडाल मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िहाकाली नगरपामलका, खंलगा  ९८५८७२०१११ 

२ लक्ष्िण मसंह धािी मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि अवप वहिाल गा.पा., खण्डेश्वरी 9749595696 

३ राि कच िार राना मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िािाु गा.पा. लवटनाथ (*$*$())@$ 

४ वप्रिि मसंह ठगचन्ना मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि नौगाढ गा.पा., धचमलगढा (&$(%$@##& 

५ नारायण दि भट्ट मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि लेकि गा.पा., खरकडा (*^*$%*!(! 

६ िय मसंह धािी मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि िामलकािचनु गा.पा., शंकरपचर (*^##^&$&$ 

७ िहेश बहादचर बि मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि दचहच गा.पा., वहवकला (&%(%)$$$$ 

८ शेखर र्न्द्र ओझा मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि ब्याँस गा.पा., सचन्सेरा (*$*())!@@ 

९ सचरेन्द्र विष्ट मन.प्रिचख प्रशासवकय अमधकृि शैल्यजशखर न.पा. गोकच लेश्वर 9868448343 
 

ड) जिल्लाजस्थि एम्बचलेन्स र्ालक र किरु्ारीहरु 

क्र 
स 

सम्पकु ब्यजिको 
नाि 

पद संस्था प्राथमिक फोन नं बैकजल्पक सम्पकु 
नं 

बैकजल्पक सम्पकु 
ब्यजिको नाि 

बैकजल्पक फोन 
नम्बर 

१ धनमसंह विष्ट र्ालक जिल्ला स्िास््य कायाुलय ९७४९५१६९४९ ०९३४२०१८८ 
०९३४२०३०८ 

हरर ठगचन्ना ९७४९५७२००७ 

२ िदन मसंह धािी र्ालक गोकच लेश्वर अस्पिाल ९८४८९०४८१९ ०९३३००८१ 
०९३४०००८८ 

 ९८४८८४०५०० 

३ गोमबन्द मसंह धािी र्ालक स्िास््य र्ौवक पजस्ि ९८६५९८६०८३  रािेन्द्र सािन्ि ९८६८८६५९४४ 

४ अम्िर मसंह  धािी र्ालक शैल्यजशखर न.पा. ६ ९८६५६७०८८२ ९८६५८०५४६० दान मसह धािी ९८६५७४९७४९ 

५ नमसङु धािी र्ालक िािाु  २, लवटनाथ ९७४९५२४३६९ ९७५९५०७४०९ र्क्र मसंह  धािी ९७५९५०७४०९ 

६ हरक मसंह धािी र्ालक ग्िानी, शैल्यजशखर न.पा. ९८६५८०५४६०    

ढ) Basic Water Rescue िामलि प्राप्त स्ियंसेिकहरु: 
मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१ निराि िोशी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा दार् चलुा ९८६५२००९२९ 

२ कृष्ण मसंह धाम्री नयाँ नेपाल एफ. एि. ९८६८७७३८५२ 

३ पदि मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा काटै ९८४८९९२२४५ 

४ कच स्िा बडाल ने.रे.सो. उपशाखा काटै ९८६८७१९३६७ 

५ ििन मसंह िहरा ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८४८७५४५३७ 

६ िोय राि अिस्थी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८४८७८७७४४ 

७ िाधि प्रसाद अिस्थी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९७४९५०७६७४ 

८ िििा ऐरी ने.रे.सो. उपशाखा खलंगा ९८६९४४१८६९ 

९ शंकर दि विष्ट ने.रे.सो. उपशाखा गोकच लेश्वर ९८४८८५७०७२ 

१० इन्द्र मसंह खत्री ने.रे.सो. उपशाखा गोकच लेश्वर ९८४८८२६५२२ 

११ िानििी कच िर ने.रे.सो. उपशाखा धारी ९८४८८७७६६७ 

१२ िदन राि िोशी ने.रे.सो. उपशाखा धारी ९८४९४२१०७८ 

१३ कल्यान मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा वहवकला ९७४९५२५५६० 

१४ िहेश मसंह बडाल ने.रे.सो. उपशाखा वहवकला ९८६४९९०६५१ 
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१५ कृष्ण मसंह ठगचन्ना मस आर मड एस ९८४८७७५५१६ 

१६ र्दलेन्द्र मसंह ठेकेरे अपी वहिाल गापा ९८६९४४४२२९ 

१७ शेर मसंह विष्ट ने.रे.सो. उपशाखा लाली ९७४९५२२११४ 

१८ प्रिे मसंह विष्ट DEOC DARCHULA ९८६०४११०८८ 

१९ घनश्याि साउद सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८६७००१०७२ 

२० गणेश प्रसाद मिमिजल्सना DEOC DARCHULA ९७४९०९८६८२ 

२१ िेि बहाद्र िल्ल जिल्ला प्रहरी दार् चलुा ९८४८८६२५५१ 

२२ भिान कच िाल दचगाुदल गचल्ि दार् चलुा ९८४६४०२३१८ 

२३ िनोि िोशी सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८६८८६३१२७ 

२४ इन्द्र राि िोशी सशस्त्र प्रहरी ग्ल्ि दार् चलुा ९८४८८३८२३७ 

२५ धि ुराि भटराई दचगाुदल गचल्ि दार् चलुा ९८४९५९६५५९ 

 

िामलि प्राप्त स्ियंसेिकहरुको वििरण: 
क) (राविय विपद् प्रमिकाय ुसिचह) NDRT  (national disaster response team ) 

मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१ दीपक प्रसाद अिस्थी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९८४८७२७५११ 

२ िोहन बहादचर मसंह ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९७४९५१७०६१ 

३ दान मसंह िहरा ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९८४८७११०५६ 

४ दीपेन्द्र मसंह धािी ने.रे.सो. जिल्ला शाखा ९७४९५१६८०२ 

ख) प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक िथा स्ियंसेिक 

मस.नं. नाि थर संस्था सम्पकु नं. 
१  िोहन बहादचर मसंह  प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा ९७४९५१७०६१ 

२ नर मसंह िहरा   प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा  ९८६८८०८५८० 
३ िाधि प्रसाद अिस्थी प्राथमिक उपर्ार प्रजशक्षक ने.रे.सो जिल्ला शाखा  ९७४९५०७६७४ 

 प्राथमिक उपर्ार स्ियंसेिक:- ६० िना 
ग) विद्यालय, क्याम्पसिा यचिा सकुल संख्या:- १६, सिचदायिा : १ 

 विद्यालयिा िचनीयर सकुल संख्या:- ३० 

अनचसूर्ी ३ 

जिल्ला जस्थि विपद् व्यिस्थापनका लामग उपलब्ध स्रोि साधनको वििरण 

क) दार् चलुा जिल्लाको प्रकोप पूििुयारीका लामग उपलब्ध स्रोि साधन वििरण :  

क्र. 
स. 
 

नपेाली सेना सशस्त्र प्रहरी नपेाल प्रहरी नपेाल रेडक्रस सोसाइटी नगरपामलका जिल्ला आपिकालीन 
संर्ालन केन्द्र 

सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान सािग्री थान उपलब्ध 
सािाग्री 

थान 

१ लाइफ ज्याकेट ३७ लाइफ 
ज्याकेट 

२० बेल्र्ा ६० कपडा मि. १५०० दिक
ल 

१ मत्रपाल ६० 
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२ क्यारेमबना २५ क्यारेमबना ६ घैटी ४० िार पोमलयन ५० थान बस १ एर् एफ सेट १ 

३ एर् हानेस ५ हेन्ड टर् ु २ घन ५० कम्बल ५० थान वटपर १ िेघा फोन १ 

४ बाजल्ट ३ हेन्ड िाइक २ मछना ६५ सारी ५०थान 

  

टर् ुलाईट १ 

५ टयचि  रबर १ नाइल डोरी १२ साबेल ६० भाँडाकचँ डा ५० सेट 

  

प्राथमिक 
उपर्ार बक्स 

१ 

६ टर् ुलाइट २ टेन्ट ४ टेन्ट ३ स्टेर्र १५ थान 

    

७ ईन्टेजर्ङग टचल ८ प्लावष्टक 
हेलिेट 

१२ प्लास ३ डोरी १०० मि 

    

८ हेलिेट २ स्टेर्र १२ फरुिा ५ Throw Bag १० थान 

    

९ पन्िा १ मसवट १ हमसया ३ Climbing 

Rope 
२०० िी. 

    

१० लाइट वपक ३ साबेल ४ पन्िा २० Rubber Tube १० थान 

    

११ रोप २०० बाल्टी ५ First Aid 

Kits 
२ Safety 

Helmate 
२५ थान 

    

१२ टयचब १ फरुिा ८ अग्नी 
नासक 

२ Carbiners 

with lock 
२ थान 

    

१३ १६ ईन्र्को 
हािे करौिी 

३ गल ४ डोरी मिटर १५ Seat Harnes ४ थान 

    

१४ क्यारेमबना २ First Aid 

Kits 
५ स्टेर्र १० Workinf 

Gloves 

leather 

२४ थान 

    

१५ वफगर ८ 
क्यारामबना 

२ प्लावष्टक 
बचट 

८ ट्यचि ३ Pleastic Boat २५ थान 

    

१६ वपक साबेल ५ सेप्टी भेष्ट ५ लाइफ 
िाकेट 

१३ िोबाईल २ सेट 

    

१७ फस्ट एड 
बक्स 

१ गैिी ४ सानो ठेला 
गाडी 

१ 

      

१८ मसठठी १ पोमलम्याट ३ मसमड १ 

      

१९ गल ु १ हचक डोरी ६ िोबाइल ३ 

      

२० म्याट ५ 
मि. 

थ्रो ब्याक १ 

        

२१ 

  

रबर बोट १ 

        

नोट:- जिल्ला प्रशासन कायालुयसँग िोिाइल १ थान रहेको 
 

ख) जिल्ला अस्पिालिा िहािारीको रोकथािका लामग उपलब्ध औषधीको वििरण 

S.No. Name of Drugs Units Stock (till 2077/03/10) 

1 Lignocaine inj 2% vial 65 

2 Paracetamol tab 500 mg tab 38000 
 

Paracetamol inj. amp 30 
 

Paracetamol syr.125mg phial 0 

3 Apirin Tab 75 mg tab 420 

4 ibuprofen 400 mg tab tab 8100 
 

flexone tab 900mg (ibru.+pcm) Brucet tab 0 

5 Diclofenac inj amp 400 

6 Indomethacin tab 50 mg cap 50 
 

Indomethacin tab 25 mg cap 180 

7 Chlorpheniramine 4 mg tab (M-chlor) tab 4500 

8 Pheniramine inj (Avil inj.) amp 80 
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9 CTZ Cetrizine HCL Tab tab 5500 
 

Cetrizine susp. vial 168 

10 Metronidazole 400 mg tab tab 900 
 

Metronidazole 200mg tab tab 4500 
 

Metro Inj. phial 100 
 

Metro syp 60ml phial 98 

11 Tinidazole tab tab 5400 

12 Amoxicillin 500mg cap cap 43100 
 

Amoxicillin 250mg tab tab 5200 
 

Amoxicillin 125mg tab tab 47200 
 

Amoxicillin 10ml syspension phial 0 

13 Gentamycin inj amp 60 

14 Ciprofloxacine ey/ear drop phial 0 

15 Chloramphenicol Applicap cap applicap 0 
 

Chloramphenicol cap 500mg cap 200 
 

Chloramphenicol cap 250mg cap 100 

16 Ceftriaxone inj 1gm Xone vial 300 

17 Sulfamethoxazole+ Trimethoprim (Cotrim DS 960 

mg) 

tab 4900 

 
Co-trimoxazole tab 480mg tab 22700 

 
Co-trimoxazole tab 120mg tab 5000 

18 Doxycycline cap cap 2300 

19 Azithromycine tab 500mg tab 8785 
 

Azithromycine tab 250mg tab 0 

20 Cloxacillin cap 500mg cap 500 
 

Cloxacillin cap 250mg cap 1500 
 

Cloxacillin tab tab 0 
 

Cloxacillin inj.5ml vial 10 

21 Neomycine Skin ointment 5gm tube 25 

22 Fluconazole tab tab 9720 
 

Fluconazole ointment pcs 34 

23 Acyclovir oint oint 18 

24 Ferrous Sulphate tab (iron tab) tab 56000 

25 Flic acid tab 5 mg tab 0 

26 Vitamin B Complex Cap/tab tab 4300 

27 Compound solution of Sodium lactate infusion 

(RL) 

bottle 576 

28 NS Sodium Chloride infusion (NS) bottle 225 

29 Dextrose solution infusion (D5%) bottle 450 

30 Hydrochlorothiazide 25mg tab tab 0 

31 Atenolol tab 50mg tab 70 

32 Albendazole tab 11950 

33 Calamine lotion phy 300 

34 Gamma Benzene hexachloride (scabies) lotion1% phy 139 

35 Povidone-lodine lotion (Betadin) bottle 0 
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36 Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide 

lotion 

tab 0 

37 Rantidine tab 150mg (Aciloc) tab 37780 
 

Rantidin inj amp 105 

38 Atropine inj amp 130 

39 Hyoscine butylbromide 10mg tab (Hybro, Buspan) tab 1300 
 

Hyoscine butylbromide 20mg tab (Hybro, Buspan) tab 140 
 

Hyoscine butylbromide 1ml inj (Hybro, Biospan) amp 120 

40 Oral Rehydration Soluations (ORS) Power pcs 2700 

41 Clove oil liquid 70 

42 Metoclopramide inj (inj, Perinorm, inj, nunorm) amp 400 

43 Promethazine hydrochloride 25mg tab tab 600 
 

Promethazine hydrochloride inj,(stagan) amp 90 

44 Charoal (activated) Powder pkt 25 

45 Benzoic acid+salicylic acid oint/tube tube 4 

46 Frusemide 40mg tab tab 250 
 

Frusemide inj. (Lasix) amp 140 

47 Amlodipine tab 5mg tab 21200 

48 Dexamethasone inj (Dexona) vial 50 

49 Salbutamol tab 4mg tab 9200 
 

Salbutamol Syp. phial 0 

50 Aminophyllin tab tab 0 

51 Prednisolone tab tab 500 

52 Pralidoxim sodium inj inj 0 

53 Phenobarbitone tab tab 0 

54 Alprazolam tab tab 600 

55 Amitryptiline tab 25mg tab tab 100 

56 Chlorpromazine tab 100mg tab 0 

57 Hydrocortizone powder for inj phail 326 

58 Metformine tab tab 21596 

59 Adrenaline inj 1ml amp 5 

60 Digoxin tab tab 9600 

61 Silver Sulphadiazine cream cream 5 

62 clotrimazole skin cream tube 0 
 

clotrimazole passary 100mg tab tab 0 

63 Diazepam inj amp 30 

64 Gentian vailet 2%solution vial 20 

65 Allopurinola tab (Urolic forte) 300mg tab 100 

66 Tetracycline 500mg cap cap 1900 
 

Tetracycline 2500mg cap cap 0 

67 Carbamazepine cap/tab  DEC (Diethy 

Carbamazine Citrate 100mg tab) 

tab 0 

68 Acetazolamide 250mg tab tab 0 

69 Oxymetazoline nasal drop drop 10 
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70 Levothyroxin 100mg tab tab 0 
 

Levothyroxin 25mg tab tab 180 

71 Atorvastadin tab 10mg tab 22300 
 

ग) गैर सरकारी मनकायिाट विपद् व्यिस्थापनका लामग गररएका प्रयासहरु  

यस जिल्लािा विगिका सियिा कृवष, स्िास््य िथा िैकजल्पक िीविकोपािनु (पहल) कायकु्रिको  
सहयोगिा सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि नेपालले जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि र विपद्को िोजखििा 
रहेका पाँर् स्थान (भगििी, िामलकािचनु, बोहरीगाउँ, ररठार्ौपािा र खरकडा) विपद् व्यिस्थापन समिमिलाई 
अमि आिश्यकीय उद्धार सािग्री वििरण, विपद् व्यिस्थापन समिमि गठन, विपद् व्यिस्थापन योिना मनिाुण र 
विद्यालयको भैपरर आउन ेयोिना मनिाुण लगायि विपद् िोजखि व्यिस्थापन सम्बन्धी विमभन्न िनरे्िनािचलक 
िामलि कायकु्रि संर्ालन गररएको छ ।  

 

गैर सरकारी संस्था संकल्प दार् चलुाबाट क्िारेन्टाईन व्यिस्थापनका लामग P-foam (2 met/bed), Toilet 

Cleaner, Toilet Brush, Bucket & Mug, Tooth Paste, Bathing Soap, Mosquite Quail, Sanitary Pad, Thermo 

gun सािाग्रीहरु िहाकाली नगरपामलका र िामलकािचनु गाउँपामलका दार् चलुालाई हस्िानन्िरण गररएको ।   

 

घ) सािचदावयक ग्रामिण विकास सिाि, नपेालद्धारा स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमिलाई वििररि अत्यािश्यवकय 
सािग्री 

आपिकामलन उद्धार सािग्री वििरण सूर्ी 
क्र.स. आपिकामलन उद्धार सािग्री धचमलगडा, िामलकािचनु, खरकडा, बोहरीगाउँ, ररठार्ौपािा, भगििी 
१ लाइफ िाकेट ३० 

२ िेटल बक्स २ 

३ टर् ुलाइट १३ 

४ िाइक १३ 

५ कटन रुप ४ 

६ नाइलन डोरी ९ 

७ हचक डोरी १३ 

८ क्यारामबना ८ 

९ डोरी ४ 

१० र्टाइ १६ 

११ पाल १६ 

१२ हेलिेट १५ 

१३ स्टेर्र ८ 

१४ प्राथमिक उपर्ार बक्स ४ 

१५ मसटी डोरी सवहिको १६ 

१६ प्लावष्टक िचिा २० 



76 

 

१७ सेप्टी भेष्ट २० 

१८ सब्बल १२ 

१९ बाल्टी १२ 

२० फरुिा १७ 

२१ बन्र्रो १७ 

२२ घैटो सब्बल १७ 

२३ टेन्ट ठचलो १० 

ङ) आपिकालीन सहयोगका लागी संकल्प दार् चलुासंग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र स सािग्रीको वििरण इकाइ संख्या कैवफयि 

१ लाइफ िाकेट िटा  ३  
२ टेन्ट िटा २  
३ कालो प्लाजस्टक वकलो  ५  
४ िग िटा  २  
४ िेल्र्ा िटा  २  
५ धैटी िटा २  
६ सब्बल िटा २  
७ स्टेर्र  िटा २  

८ थरिस  िटा २  
९ प्लास्टीक डोरी मिटर ५००  
१० हेड लाइट िटा  २  
११ टर् ुलाइट िटा २  
१२ रेन कोट िटा  ३  
१३ मसट्ठी िटा  १  
१४ र्ाकच  िटा २  
१५ बाल्टी िटा २  
१६ प्राथमिक उपर्ारका औषधीहरु  लिसि   
१७ मब.पी. रे्क सेट िटा २  
१८ िौलने िेमसन िटा १  
१९ कान रे्क गने िेमसन िटा १  
२० िचटका बोरा  िटा ५  
२१ फायर सायर िटा ३  
२२ पानी राख्न ेड्रि २५० ली. िटा  १  
२३ डेन्टील सेट िटा १  
२३ फोन सेट िटा  १  
२४ हेलिेट िटा ३  
२५ बचट िटा २  
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२६ पानी खाने बोिल िटा  ६  
२७ रेडीयो सेट िटा १  
२८ हिोडा िटा १  
२९ थिोमिटर सेट १  
३० िाइक िटा १  

र्) आपिकालीन सहयोगका लागी लेकि गा.पा.संग िौज्दाि रहेका सािग्रीहरु 

क्र स सािग्रीको वििरण इकाइ संख्या कैवफयि 

१ टेन्ट थान २  

२ सब्बल थान २४  

३ घन थान ६  

४ बेल्र्ा थान ३०  

५ घैटी थान ३०  

६ कोदाली थान ६०  

७ Life Jackets थान २४  

८ Helmets थान २४  

९ डोिर ० १  

छ) जिल्ला प्रशासन कायालुय, दार् चलुािा िौज्दाि खोि िथा उद्धारका सिाग्रीहरुको वििरण 

मस.नं. 
 

सािाग्रीको वििरण 

 

उपलब्ध साधन स्रोिको िात्रा  कैवफयि 

१ Spray Tanky वपिलको १ थान  
२ Reciprocating Saw १ थान  
३ Chain Pully १ थान  
४ Bold Cutter १ थान  
५ Extension Wire १० मिटर  
६ Electric Hammer Machine १ थान  
७ Chain Saw १ थान  
८ Generator 2.5 kv १ थान  
९ Sovel (Belcha) १५ थान  
१० Iron rod cutter machine ३ थान  

११ Drill machine २ थान  

१२ Safety helmet १० थान  

१३ Slide wrinch २ थान  

१४ Kodalo with handle १० थान  

१५ Axe with wooden handle ३ थान  

16 hammer with handle (Ghan) १० थान  

17 Aluminum ladder ३ थान  

18 Gaiti with handle १० थान  

19 Sickle ५ थान  

20 Fire extinguisher ४ थान  

21 Power torch light ४ थान  



78 

 

22 Fire safety helmet ५ थान  

२३ Crowbar sabbal ८ थान  

२४ Pilas ४ थान  

२५ Tape ३ थान  

२६ Plastic gloves १० िोडा  

२७ Stretcher २० थान  

२८ Life jacket १० थान  

२९ Carabina ६ थान  

30 Sit harness belt ६ थान  

31 Tin Box २ थान  
32 Two Handed Saw २ थान  
33 First Aid Box ६ थान  
34 Mattress Foam ४ थान  
35 Electric Wire 3/20 २ Coil  

36 Agricultural Spade with handle ६ थान  
37 Sickle Large size ३ थान  
38 Life Jacket 10 थान  
39 Carabina 6 थान  
40 Sit Harness Belt 6 थान  
41 Tin Bore 2 थान  
42 Two Handeled Say 2 थान  
43 First Aid Bore 6 थान  
44 Matters Foam ४ थान  
45 Electric Wire 3/20 coil 2 Coil  
46 Agricultural Spade with handle 6 थान  
47 Sickle Large Size ३ थान  

ि) जिल्लािा उपलब्ध खोि िथा उद्धारका सिाग्रीहरु  (Heavy Equipments) 

क्र स वििरण उपलब्ध साधन स्रोिको िात्रा उपलब्ध हचन ेमनकाय 

१ एक्साभेटर १ िटा िामलकािचनु गाँउपामलका 
२ एक्साभेटर १ िटा लेकि गाँउपामलका 
३ एक्साभेटर १ िटा नौगाड गाँउपामलका 
४ एक्साभेटर १ िटा िािाु गाँउपामलका 
५ एक्साभेटर १ िटा दचहचँ गाउँपामलका 
६ एक्साभेटर/लोडर २/२ िटा रािेन्द्र मनिाुण सेिा खलंगा 
७ एक्साभेटर १ िटा के एस कन्सिक्सन 

८ एक्साभेटर १ िटा थेमगि कन्सिक्सन 

९ दिकल १ िटा िहाकामल नगरपामलका 
१० एम्बचलेन्स ४ िटा िािाु स्िास््य र्ौकी, ग्िानी स्िास््य र्ौकी, 

जिल्ला अस्पिाल, गोकच लेश्वर अस्पिाल 

११ यािायाि साधन बस, िक िीप, 

टयाक्टर 
प्रशस्ि िात्रािा यािायाि समिमि सँग सिन्िय गरी भाडािा 

र्लाउने । 
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झ) दार् चलुा जिल्लाका मबमभन्न गा.पा./न.पा. जस्थि मबमभन्न क्षते्रिा खाद्यान्न उपलब्ध हचन सक्न े फि ु िथा 
ब्यापारीहरु संग संजर्ि रहेको अनचिामनि खाद्यान्न मबबरण 

क्र.स. सािाग्री वििरण खलंगा बिार क्षते्र गोकच लेश्वर बिार क्षते्र 

 

लवटनाथ बिार क्षते्र िम्िा 

१ र्ािल 1200 500 400 2100 जक्ि. 

२ वपठो 149 10 5 164 

३ दाल १30 40 1 54 जक्ि. 

४ िेल 1045 200 100 1345 पेटी 

५ जर्नी 185 15 2 103 जक्ि. 

६ िसला 50 55 25 130 के.जि. 

७ गसे मसलेण्डर 860 200 100 1160 वपस 

८ िरकारी स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन  

९ फलफच ल स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन स्थानीय उत्पादन  

 

अनचसूर्ी ४ 

प्राकृमिक विपद् भएको क्षमिको वििरण 

क) विपद् सम्बन्धी घटनाहरुको िावषकु क्षिीको वििरण 

जि.नं. जिपद् िम्बन्धी घटनाहरुको जििरण िंख्या कैजियत 

१ मानिीय क्षजि २ नौगाड गा.पा. ४ िोपिी बथने िर्य २३ का 

चन्र जसंि मििा ि िर्य ४ का सशुान्ि 

जसंि मििाको जमजि २०७७।०३।१५ गिे 

जिपद ्घटनाबाट मतृ्य ुिएको 

२ िर्ाय, बाढी, पजििो, चट्याङ, आगलागी, अजसना, 

िािािुिी, जिमपाि िथिा जिपदबाट घि िग्गा, 

आगंन, बालीनाली, चौपाया, घि/गोठ, जिद्यालय, 

लघ ु िलजिद्यिु, खानेपानी, जसंचाई, बाटोघााँटो, 

कुलो, मजन्दि, सडक, पखायल, थिाथ्य/प्रििी चौकी, 

रुख जबरुिा बािी, झोलङ्ुग,े पानीघट्ट लगायिका 

क्षजि िएका िम्मा घटना संख्या 

२७७ आिश्यक िािि सियोगका लाजग 

सम्बजन्धि जनकायमा जसफारिस गरिएको  

३ जिपदबाट पश ुचौपाया क्षजि संख्या ५ सम्बजन्धि जनकायमा जसफारिस गरिएको  

४ जिपदबाट गोठ क्षजि संख्या २ सम्बजन्धि जनकायमा जसफारिस गरिएको  

५ जिपद घटनाबाट क्षजि िई िािि सियोगका लाजग 

जनिदेन पेश गने सम्बजन्धििरुलाई आिश्यक 

सियोगका लाजग जिद्यिु प्राजधकिण, जसंचाई 

जडजििन, सडक जडजििन, खानेपानी जडजििन 

कायायलयमा गरिएको जसफारिस संख्या 

१५  

६ ग्यािीन िाि िालीका लाजग गरिएको जसफारिस 

संख्या 

९३  
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७ जिपदबाट आजंशक/पणूय घि क्षजि संख्या २३ घि परििाि  

८ िािि जिििण रु. १,३७,०००।- २३ व्यजि/परििाि 

९ कायायलयबाट जरपाल जिििण ५  

१० िेडक्रसलाई जरपाल उपलब्ध गिाई जदनका लाजग 

जसफारिस 

६०  

११ जिपद ्सम्बन्धी थिानीय ििलाई जसफारिस २७  

१२ नौगाड गा.पा. िडा नं. २ ि ३मा अजसनाबाट 

खिेीपािी, बाजलनाली, ििकािी खिेी क्षजि िएका 

प्रिाजिि परििाि संख्या 

३४७ परििाि  

१३ माजलकािुयन गा.पा. िडा नं. ७ िौलिीिी 

घोडेबगिमा िर्ाय बाढी, पजििोबाट प्रिाजिि परििाि 

संख्या 

१४ परििाि िेडक्रसबाट सियोग िएको । 

१४ मिाकाली न.पा. िडा नं. ९ दत्तमुा िर्ाय बाढी, 

पजििोबाट प्रिाजिि परििाि संख्या 

२१ परििाि िेडक्रसबाट सियोग िएको । 

१५ मिाकाली न.पा. िडा नं. २ पनौडा बडालीगाउाँमा 

िर्ाय बाढी, पजििोबाट प्रिाजिि परििाि संख्या 

४ परििाि िेडक्रसबाट सियोग िएको । 

 

ख) कोमभड-१९ बारे स्थानीय िहको ियारी 
दार्चवला जिल्ला जथथत थथानीय तहमा रहेका क्िारेन्टाईन तथा थिाथ्य परीक्षण िम्बन्धी िंख्यात्मक जििरण 

जमजत २०७७।०३।०५                                                                                         िमय: १:०० बिे 
जि

. 

नं. 

थथानीय तह Quarantine 
मा बिेका िखं्या 
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१ मिाकाली 

नगिपाजलका 

५ ७९ ८४ १६० ४०९ ८ ४१७  २३२ २ २३४ २ 

 
 

२ शैल्यजशखि 

नगिपाजलका 

९ १५१ १६० ३०० ३९३ २० ४१३ ७ १२८ ८ १३६ ८ 

 
 

३ नौगाड गाउाँपाजलका १२ १०९ १२१ ३५१ ५४० ७ ५४७  ३० ० ३०   
४ अजपजिमाल 

गाउाँपाजलका 

१ ५ ६ ३२० ५२५ ५ ५३०  १७ ० १७   

५ मामाय गाउाँपाजलका ३ १५६ १६९ ३६० १३४ ६ १४०  ५ ० ५   
६ लेकम गाउाँपाजलका ० ८८ ८८ ६०० ३९७ १२ ४०९  ८६ २ ८८ २ 

 
 

७ माजलकािुयन 

गााँउपाजलका 

१२ १३३ १४५ १४८ ३७४ ३५ ४०९  ३६ ० ३६   
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८ दिुुाँ गााँउपाजलका ४ ९५ ९९ १४८ १२१ ० १२१  ६३ ० ६३   
९ व्यााँस गाउाँपाजलका १ २५ २६ १५० १६५ ३ १६८  ६४ ० ६४   

 िम्मा ४७ ८४१ ८८८ २५३७ ३०५८ ९६ ३१५४ ७ ६६१ १२ ६७३ १२ 

 
 

दार् चलुािा विपद् पूि ुसूर्ना प्रणाली 
विपद् सूर्ना संयन्त्र सञ्जाल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

जिपद अनचगमन 

िल ििा मौसम जिज्ञान जििाग काठमाण्डौ  िल ििा मौसम जिज्ञान जििाग सखुिे 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, दाचुयला 

DEOC, DDMC 

०९३४२०१३३,  ४२००७८ 

 

 

जिल्ला प्रििी कायायलय, दाचुयला  

कन्रोल १०० 

सिुक्षा जनकायिरु  

नेपाली सेना (कन्रोल ०९३-४२०२००), 

सशस्त्र प्रििी (कन्रोल १११४), नेपाल प्रििी 

 

 

जिल्ला समन्िय सजमजि, थिानीय 

िि, ना.पा./गा.पा. 
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अनचसूर्ी ५ 

फारि नं. १ 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 
स्थानीय िहस्िरीय प्रकोप द्र चि सिेक्षण प्रमििेदन फारि 

(० देजख २४ घण्टा) 

गा.पा/न.पा :                   प्रकोप परेको मिमि :   
 

िडा 
नं. 

प्रकोपको 
प्रकार 

िनसंख्या प्रभाविि पररिार विस्थावपि पररिार क्षमि भएको 
घरधचरी 

आिश्यकिा 

ितृ्यच हराएको घाईिे घरधचरी पचरुष िवहला घरधचरी िनसंख्या पूण ु आजंशक 

१             

२             

क) प्रभाविि क्षते्रिा आधारभिू संरर्ना िथा सेिाको अबस्था :   

मस.नं. क्षमिको वििरण संख्या क्षमि अनचिामनि 
क्षमि 

िूल्यिा 

सूर्ना संकलनको 
लामग अपनाएको 

प्रकृया 

केवफयि 

पूण ु आजंशक 

१ विद्यालय भिन         

२ पचल िथा सडक         

३ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी         

४ सािचदावयक स्रोि केन्द्र गा.मब.स, सचरजक्षि 
बासस्थान) 

        

५ अन्न िाली (विघा/रोपनी)         

६ खेिीयोग्य ििीन (विघा/रोपनी)         

७ घरपालचिा पशच         

८ साना पसल         

९ िाछा पोखरी         

१० सञ्चार         

११ विद्यचि         

१२ अन्य       

ख) स्थानीयस्िरिा उद्धार िथा राहि कायिुा संलग्न मनकाय िथा संस्थाहरु :    

मस.नं. कािको वििरण मनकाय/संस्थाको नाि 

१       

२       

ियार गनेको हस्िाक्षर                                    स्िीकृि गनेको हस्िाक्षर  

नािः 
पदः 
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कायाुलयको छापः 
फारि नं. २ (जिल्लाको प्रयोिनाथ)ु 

जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 
प्रकोप द्र चि सिेक्षण फाराि 

जिल्ला :          प्रमििेदन मिमि :  

१. प्रभाविि क्षते्रको वििरण : 
मस.नं. गा.पा./न.पा.को 

नाि र िडा नं. 
प्रकोपको 
प्रकार 

प्रकोप 
मिमि 

िनसंख्या प्रभाविि पररिार विस्थावपि 
पररिार 

क्षमि भएको 
घरधचरी 

कैवफयि 

ितृ्यच हराएको घाईिे घरधचरी पचरुष िवहला घरधचरी िनसंख्या पूण ु आजंशक 

               

               

               

िम्िा            

२. सिचदाय िथा ब्यजिगि सम्पजिको अनचिामनि क्षमिको वििरण : 
मस.नं. क्षमिको वििरण संख्या क्षमि अनचिामनि 

क्षमि 
िूल्यिा 

सूर्ना संकलनको 
लामग अपनाएको 

प्रकृया 
पूण ु आजंशक 

१ विद्यालय भिन        

२ पचल िथा सडक        

३ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी        

४ सािचदावयक स्रोि केन्द्र गा.मब.स, सचरजक्षि बासस्थान)        

५ अन्न िाली (विघा/रोपनी)        

६ खेिीयोग्य ििीन (विघा/रोपनी)        

७ घरपालचिा पशच        

८ साना पसल        

९ िाछा पोखरी        

१० सञ्चार        

११ विद्यचि        

१२ अन्य      

३. मबमभन्न मनकाय/संस्थाहरुबाट भएका उद्धार िथा राहि काय ुर आगािी र्दनको आिश्यकिा :   

क्र.
सं. 
 

सहयोग गररएको 
राहिको प्रकार 

िम्िा अनचिामनि 
आिश्यकिा (क) 

नरेेसोबाट िात्र 

सहयोग पचरयाएको  
पररिार (ख) 

अन्य संस्थाबाट 
भएको सहयोग 

(ग) 

थप आिश्यकिा   

(घ)=क–(ख+ग) 
सम्भावि
ि 
सहयोगी 
मनकाय 

कै
. 

पररिार पररिाण पररिार पररिाण पररिार पररिाण पररिार पररिाण 

१  

 

सचख्खा ियारी खाना  

           

           

२  मनयमिि खाना  

र्ािल           
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दाल             

िेल             

नून            

३  

 

गैरखाद्य सािग्री    

ने.रे.सो. राहिको 
सेट  

          

थप मत्रपाल            

४  पानी शचवद्धकरण  

औषधी 
          

५  प्राथमिक उपर्ार  

प्राथमिक उपर्ारक           

प्राथमिक उपर्ार 
बाकस  

          

 अन्य सेिा कायहुरु सेिा गररएको िििुान अिस्था र थप आिश्यकिा  

६  सचरजक्षि स्थानिा साने िथा ओसाने काय ु    

७ जशविर ब्यिस्थापन     

८  सरसफाइ सम्बन्धी िनरे्िना अमभबवृद्ध   

९  घचम्िी स्िा्य जशविर     

१०  एम्बचलेन्स सेिा    

११  िेमसङ्ग सेिा    

१२  अन्य विशेष आिश्यकिाका प्रकार      

 

४. जिल्ला िथा सिचदायस्िरिा रहेका सहयोगी मनकायहरू (िी मनकायहरूको कायकु्षते्र र गन ुसक्न ेकायकुो 
वििरण) : 

क्र.
सं. 

सहयोगका कायहुरु 

 

सहयोगी मनकायको नाि र योिना कैवफयि 

१ २ ३ ४ ५ 

१ पूण ुरुपिा क्षमि भएका घरका लामग सहयोग        

२ आजंशक रूपिा क्षमि भएका घरका लामग सहयोग         

३ विद्यालय भिन        

४ पचल िथा सडक         

५ हेल्थपोष्ट/स्िास््य र्ौकी         

६ सािचदावयक स्रोि केन्द्र (गा.पा, सचरजक्षि बासस्थान)         

७ अन्न िाली         

८ घरपालचिा पशच        

९ पशच         

१० साना पसल         

११ िाछा पोखरी         

१२ अन्य        
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५. विपद् परेको क्षते्रिा देजखएका सम्भाविि स्िास््यिन्य खिराहरु : 
क्रसं रोग गा.मब.स. सिचदाय/स्थान िा िडा प्रभाविि िनसंख्या अनचिामनि कैवफयि 

१  झाडा पखाला        

२  हैिा        

३  िलेररया (औलो)        

४  रुघाखोकी, ज्िरो       

५  इन्सेफलाइवटस        

६  छालाका रोगहरु       

७ सपकुो टोकाई        

८  आखँा पाक्ने रोग        

९  अन्य       

६. पहचँर् (प्रभावििहरुसम्ि राहि मलएर कसरी पचग्न सवकन्छ, देजखएको सचरक्षाको अिस्था, राहि ब्यिस्थापनिा 
िनिानसको प्रमिकृया)   

७. आइपरेका सिस्या/िाधाहरु   

८. साराशं :   

टोली नेिा :  श्री          हस्िाक्षर   

टोली सदस्य :   श्री         हस्िाक्षर  

 

 

फाराि नं. ३ (८ देजख १० र्दन) 
जिल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमि, दार् चलुा 
विस्ििृ सिेक्षण (घरधचरी सिेक्षण) फाराि 

जिल्ला: गा.पा./न.पा. िाड ुनं. टोलः  

१) प्रकोपको प्रकारः   २) प्रकोप परेको मिमिः   ३) सियः  

४) घरिूलीको नािः    पेशाः   
५) उिेर सिूह अनचसारको पररिार सङ्ख्याः     

      

 

उिेर सिूह िवहला पचरुष िम्िा 
५ बष ुसम्ि     
६ –१५ बष ु    
१६ –५९ बष ु    
६० बषभुन्दा िामथ     
कच ल िम्िा     

६) सङकटासन्न व्यजि :   

क) शारीररक असक्षिः ....िना     ख) एकल िवहला .... िना   

ग) गभिुिीः ... िना      घ)  सचत्केरीः ... िना  
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७) क्षमिको वििरण :  

 क. िानिीय क्षमि :   ितृ्यच :    हराएको :    घाइिे :  

  ख. घरः              पूण ुक्षमि :   आंजशक क्षमि :  

९) िीविकोपािनुको क्षते्रहरुिा प्रभािः  

क) कृवष  

 अन्न के.िी./(क्यून्टल)............................................................. 
 िग्गा ििीनः रोपनी/विघाः..............................................  

ख) पशचधन (िटा) ............................................  

ग) ब्यापार ब्यिसाय (नगदिा) .........................................  

घ) अन्यः ....................... 
१०) यस अजघ कच नै मनकायबाट सहयोग प्राप्त भएको भएः   

 क)   

      ख)   

      ग)  

११) आिश्यकिा पवहर्ान:  

 (क) मनयमिि खाना        (ख) लिाकपडा     (ग) मत्रपाल      

 (घ) भाँडाकचँ डा       (ङ) वपउने पानी    (र्) िनो सािाजिक परािश ु 

 (छ) र्पी                 (ि) सरसफाइ             (झ) स्िास््य    

 (ञ) जशक्षािा सहयोग   (ट) अन्य   

१२) ित्कालको लामग अस्थायी आिास र पचनलाभु -Recovery)  कायकु्रि सञ्चालनको लामग मसफाररस :   
अस्थायी आिास र प्रत्यचपलजब्ध (Recovery) 

क) िीविकोपािनु   
ख) घर मनिाुण िथा िििु   
ग) मबउ वििन िथा कृवष औिार   

ियार गनेको हस्िाक्षरः                      प्रिाजणि गनेको हस्िाक्षर:              
नाि  :             नाि :  

पद  :                       पद :   

कायालुयको छापः             कायालुयको छापः    
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