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शितलहर आकशमिक योजना, २०७७
१. पृष्ठभ ुिी
नेपाल मनरन्तर दोहोरररहने बहु–प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न विपद्को अत्यमधक जोशिििा रहे को

ु हो ।नेपालिा प्रत्येक िषि बाढ , पवहरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दुघट
िुलक
ि ना तथा िहािार जमता प्राकृमतक

ु विषि भूतथा गैरप्राकृमतक प्रकोपहरुले गदाि जनधनको ठू लो क्षमत तथा नोससानी हुने गरे को छ । िुलक
बनािट, किजोर भौगमभिक अिमथा, िौसिी विषिता तथा जलिायु पररितिनका कारण भूकम्प, बाढ , पवहरो तथा

भू-मिलन, डुबान, चट्याङ, िडे र , वहिपात, अमसना, वहिपवहरो, वहिताल विष्फोटन, अमतबृवि, अनािृवि, हुर बतास,

िीतलहर, तातो हािाको लहर, िन डढे लो लगायतका प्राकृमतक प्रकोपहरुबाट प्रभावित छ ।त्यसै गर नेपाल
सडक दुघट
ि ना, िहािार , अमनकाल, कीट िा सूक्ष्ि जीिाणु आतं क, पिु तथा चराच ुरुङ्गीिा हुने फ्लु, प्यान्डामिक
फ्लु जमता विश्वव्यापीकरण हुनससने िहािार , सपिदंि, जनािर आतं क, िानी, हिाई, जल िा औद्योमगक दुघट
ि ना,

आगलागी, विषाक्त गयााँस, रसायन िा विकीरण च ुहािट, गयााँस विष्फोटन, विषाक्त िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदुषण,
िन विनास िा भौमतक संरचनाको क्षमत तथा प्रकोप उद्धार कायििा हुने दुघट
ि ना लगायतका गैरप्राकृमतक
प्रकोपबाट प्रभावित छ ।यस िषि कोमभड-१९को सक्रिणले मसं गो विश्व आक्रान्त भइरहदा यस शजल्लािा
सिेत यसको प्रभाि छ ।

नेपालको तराई भ.ु भागिा जाडोको अत्यामधक नकारात्ििक असर पदिछ । जाडो तथा शितलहरले

प्रत्येक िषि हजारौ िामनसहरुलाई प्रभावित गदिछ । धुलोको कणहरु सवहत जाडोको तरं गले हािालाई शचसो
पदिछ । हाम्रो पमछल्लो अनुभिका अनुसार वििेष गरर जाडो पुष िवहना दे शि िध्य िाघ िवहना सम्ि
हुनेगरे को पाइन्छ । जमिन सतहिाट २०० दे शि ४०० मिटरसम्ि ढु सी तथा तुिालोले ढासदछ सो कारण
विहानिा कि दृष्यता रहन्छ र तापक्रि न्यू न हुदैँ जान्छ । तापक्रि १० दे शि १५ मडग्री सेशल्सयससम्ि
कि हुदै जादा धेरै जमतो िामनसहरु हाइपोथिीयाका कारण िृत्यु िरण गनि पुगदछन ।
(Source: Meteorological Forecasting Division)

जाडोयािको सियिा िास गर

तराईका शजल्लाहरुिा शचसो तथा शितलहरबाट िामनसहरुको

असािधानीका कारणिाट हरे क िषि मिास प्रमिास, रुघािोकी, मनिोमनया जमता मिाम्य सम्बशन्ध सिमयाबाट
धेरै िामनसहरु विरािी पने र केह व्यशक्तको िृत्यु सिेत हुने गरे को छ । कोमभड-१९ को सं क्रिण शचसोका
िेला झनै फैमलने र प्रभावितहरुको सख्या झनै िढ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पिुपन्छी, अन्नबाल सिेत

प्रमतकुल प्रभाि पर धेरै िात्रािा नोससान हुने गरे को छ । यस िषि पमन जाडोयािको सिय

भइसकेको छ

। बर्दिया शजल्लािा विगत िषििा जमतै िौसिको प्रमतकुलता र बातािरणिा आउने पररितिनबाट शितलहर

सुरु भैसकेको अिमथा छ । कोमभड-१९ को सक्ररण जोशिि न्यशन्नकरण गदै मिाम्य िापदण्डलाइ पुण ि
पालना गराउदै जाडोिा यसको जोशिि िढ्न नर्दने र वििेष गर बालबामलका, जेष्ठ नागररक, सुत्केर , गभििती,

२०७१÷२०७४ सालको बाढ िाट प्रभावित भइ हालसम्ि पमन पूनःि मथापना हुन नसेका पररिारहरुलाई प्रत्यक्ष

प्रभाि पनि ससने हुाँदा उक्त जोशििलाई न्यू मनकरण गनि, आिश्य श्रोत साधनको पूि ि प्रिन्ध गनि, सचेतना
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अमभिृवद्ध गनि, िीतलहर प्रभावित पररिारलाई पु¥याउने उद्धार तथा राहतको कायिलाई व्यिशमथत र प्रभािकार
िनाउनका लामगका लामग यो आकशमिक कायि योजना शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतले मनिािण गरे को छ।
सरोकारिाला मनकाय, मथानीय तह, शजल्ला मिाम्य कायािलय, मडमभजन िन कायािलय, नेपाल रे डक्रस
सोसाइट तथा िानिीय सहयोगी सं घ सं मथाहरु तथा विमभन्न सरकार तथा गैर सरकार सं घ सं मथाहरुलाई
सिेतको सहभामगतािा सहयोगको व्यिमथा मिलाउने ।

१.२ साधारण उद्देश्यः
क. शितलहरबाट हुन ससने क्षमतलाई न्यू मनकरण गर मसमित श्रोत र साधनको अमधकति उपयोग गर
शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतिाट गररे ने प्रमतकायि िीघ्र, उपयुक्त र प्रभािकार बनाउने ।

ि. विपद्को सियिा प्रभािकार ढङ्गले
तयार गने .

प्रमतकायििा सहभागी हुने

पद्धती, सं रचनाहरु बनाउने तथा उपयुक्त

ग. श्रोत तथा क्षितािा किी तथा सं रचनाहरुिा क्षमत हुाँदा पमन प्रभािकार प्रमतकायििा शजल्ला विपद
व्यिमथापन समिमत ,मथानीय तह सिै मिमल विपद् प्रमतकायििा सम्लगन हुने .

घ. आपत्काल न प्रमतकायिका लामग प्रभािकार प्रिेि, पररचालन, शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत ,मथानीय
तहिा गर्ठत मथानीय विपद व्यिमथापन समिमत लगायत सबै तहका सं रचनाहरुको प्रयोग सुमनशित गनिका
लामग प्रकृयाहरु मथावपत गररने ।

ङ. शचसोका िित कोमभड-१९को सक्रिण रोसन मिाम्य िापदण्डलाइ पुणरु
ि पिा पालना गराउने ।

२. प्रमतािना
यस दमताबेजले शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत िर्दिया र मथानीय तहले विपद्को सियिा पुरा
गनुप
ि ने कायिहरुको व्यािहाररक शचत्र प्रदान गने प्रयास गरे को छ । यो एउटा साधारण योजना हो, जुन
शितलहरको सियिा प्रयोग गनि सवकन्छ । तथापी मनशित अिमथालाई िध्यनजर गर तयार गररएको छ
।यस योजनािा प्रमतकायि योजना पूरा गनिका लामग अपनाइने चरणहरुको विमतृत रुपिा ब्याख्या गररएको
छ।
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२.१ वर्दि या जिल्लाको नक्सा
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३. शजल्लािा शितलहरका घटनाहरु
तराईका शजल्लाहरूिा वहउाँदको िवहना िासगर िं मसर दे शि िाघ सम्ि बासलो हुमसु लागने र
अत्यमधक शचसो हुने गदिछ । बालबामलका र बृद्धबृद्धा, विपन्नन पररिारहरु िीतलहरको उच्च जोशिििा रहे का

हुन्छन् ।बर्दिया शजल्लािा विगत लािो सिय दे शि जाडो याििा शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, मथानीय
तह, नेपाल रे डक्रस सोसाइट तथा अन्य गैरसरकार सं मथाहरुले िवढ प्रभावित क्षेत्र तथा चोक चोकिा
आगोबाल्नका लामग दाउरा सहयोग गदै आएको छ । शजल्लािा २०७० साल दे शि जोशिििा रहे का
व्यशक्तहरुलाई न्यानो कपडा तथा कम्िल र्दने गरे को छ । यस िषि पमन लगभग ६¸५०० घर पररिार यस
ाँ लन गररएको छ ।
जाडोबाट प्रभावित हुनससने आक

४. कायि सञ्चालनको सन्दभिः

४ १.शितलहरवाट प्रभाववत हुन सक्ने क्षेत्रहरुः

गुलररया नगरपामलका, बारबर्दिया नगरपामलका बासाँगडी नगरपामलका, राजापुर नगरपामलका, बढै याताल

गाउाँपामलका, िधुिन नगरपामलका, ठाकुरबाबा नगरपामलका तथा गेरुिा गाउाँपामलका क्रिस बढ प्रभावित दे शि
न्यून प्रभावित क्षेत्र अनुसार राशिएको छ । प्रमतुत त्याङ्क वििेष गर बालबामलका, जेष्ठ नागर क, सुत्केर ,
गभििती , तथा २०७१ तथा २०७४ सालको िाढ िाट पुणप्र
ि भावित पररिार, आि २०७७/०७८ िा विपदका
कारण प्रभावित

भई घरिारविह नको त्याङ्कको आधारिा रहे को छ ।
प्रभावित हुन ससने

मसनं

मथान

सम्भावित प्रभाि मतर

पररिार संख्िा

सदमय सं ख्या

१.

गुलररया नपा

967

5321

१

२.

बारबर्दिया नपा

953

5244

२

३.

ाँ ी नपा
बासगड

863

4748

३

४.

िढै याताल गापा

814

4479

४

५.

राजापुर नपा

830

4२४७

५

६.

िधुिन नपा

744

4090

६

७.

ठाकुरिािा नपा

666

3663

७

८.

गेरुिा गापा

503

2769

८

6340

34५६१

जम्िा

४.२ पहुचः
बर्दिया शजल्लािा मबगतका र्दनका अनुभिहरुलाई केलाउाँदा शितलहरको सियिा एक ठाउाँ दे शि अको
ठााँउसम्ि जााँदा मनकै कर्ठन हुने गरे को पाइएको छ ।

क. शितलहरको सियिा शजल्लाका सिै जसो मथानहरुिा बासलो हुमसु तथा शितलहरका कारण मभशजविमलवट
कमि भई सडक दुघट
ि ना हुने हुाँदा यातायातको साधान प्रयोग गदाि त्रासको िहसुस हुने गरे को छ।

ि. अत्यामधक शचसोको कारण घर दे शि िावहर मनमकन नससने अिमथा दे िीएको छ
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।

ग. कोमभड-१९को कारण शचसोिा लक्षण सवहतका विरािीहरुको सख्या िढ्ने अिमथा छ ।

५.मबपद् पररदृश्य तथा योजना अिधारणाहरुः
विमभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपदबाट प्रभावित शजल्लाको सूचीिा बर्दिया पमन रहे को छ।

शजल्लािा हरे क िषि बाढ , आगलागी, शिललहर, हािाहुर , जनािरको आक्रिण र सडक दुघट
ि नाजन्य विपद्का

कारण जनधनको क्षमत हुने गरे को छ । शजल्ला विपद् पूित
ि यार तथा प्रमतकायि योजना २०७७ िा प्रयोग
मतर करण गदाि ७ मथानिा रहेको िीतलहर तथा मनयमित भइरहने विपद्को सियिा िानिीय सहायतालाई
प्रभािकार

रुपिा अशघ बढाउन आिश्यक छ।शचसोका िित कोमभड-१९को सक्रिण रोसन मिाम्य

िापदण्डलाइ पुण ि पालना गराउन

जोड र्दनेछ। त्यसैले शजल्लािा विपद्को सािना गने क्षिता अमभिृवद्धका

विमभन्न कायिक्रि र योजनािध्ये आपतकाल न सियिा िानि जीिनको रक्षा र िहत्िपूण ि सम्पशिको सं रक्षण

गने उद्देश्यका लामग शजल्ला विपद व्यिमथापन समिमत बर्दियाले हरे क िषि -Cold Wave Contingency Plan) तयार
गर शजल्लाका िहत्िपूण ि दमतािेजको रुपिा मिामित्ि ग्रहण गरे को छ ।

विपद्को सियिा विपद् प्रभावितको जीिन र बहुिूल्य सम्पशिको सं रक्षण तथा सुरक्षा गर िामनस

िामथ पने प्रमतकूल प्रभािको सािना गनि िर्दिया शजल्लाको साधन स्रोतको अमधकति उपयोग गदै प्रभावित
सिुदायलाई व्यिशमथत, प्रभािकार र जिाफदे ह युक्त तररकाले िानिीय सहयोग उपलब्ध गराउनु तथा विपद्
जोशिि न्यू नीकरणका कायिलाई सं मथागत रूपिा प्रबद्धिन गनुि यस योजनाको िूल उद्देश्य रहे को छ ।

६. सिन्िय तथा शजम्िेिार ः
क. शजल्ला विपद् पुित
ि यार तथा प्रमतकायि योजनािा उल्ले ि भएििोशजिका क्षेत्रगत क्षेत्रिा सम्िशन्धत
सिैले कायियोजना तयार पार

शितलहरको पुित
ि यार तथा प्रमतकायििा तयार रहने ।

ख. शितलहर प्रभावितहरूलाई विना भेदभाि राहत उपलव्ध गराउने र सो क्रििा वििेषगर बालबामलका,
जेष्ठनागररक, अपाङ्गता, सुत्केर तथा गभििती िवहलालाई

प्राथमिकता र्दने ।

ग. कोमभड-१९को सक्रिण जाडोिा िढ्न जाने सम्भािना रहकोले त्यसको मनयन्त्रणिा जोड र्दने ।
घ. शितलहरको प्रभािबाट सुरक्षीत राख्ने उपायहरुको सम्िशन्धिा मथानीय विपद् व्यिमथापन सम्िशन्ध

कायि गने सिै सरकार तथा गैरसरकार सं घ समथाहरु सिेतलाई जोशिि न्यूमनकारण गनिको लागी
अनुरोध गने ।

ङ. कोमभड-१९बाट सक्रमित तथा जोशिििा रहे का सिारे न्ट न आइसुलेसिा रहे काको मिाम्य अिमथािा
सुधारल्याउन वििेष प्रिन्ध गने

च. कोमभड-१९को सक्रिण जाडोयाििा झनै िढ्ने विज्ञहरुको राय अनुसार¸ जोशिि न्युमनकरणकालामग
योजना तजुि
ि ा गने
छ. विपद्को सियिा नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार, मथानीय तह, दातृ मनकाय, सबै क्षेत्र, सहयोगी सं मथा
तथा नागररक सिाज विच सिन्िय कायि गने
ज. मनयमित रूपिा अनुगिन गर सबै विषयगत क्षेत्रहरूलाई पररचालन गने र पृष्ठपोषण र्दने ।
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झ. शितलहरबाट िढ प्रभावित हुन ससने क्षेत्र, गाउाँ, टोल, पररिारहरुको पवहचान गर राहत तथा उद्धारको
लामग अगुिा सहयोगी सं मथा -DLSA_ को सिन्ियिा सिै सरोकारिाला मनकायहरुलाई दाउरा, कम्बल,
न्यानो कपडा जमता सािाग्रीहरुको पूि ि प्रिन्ध गर तयार अिमथािा राख्ने र राख्न लगाउने ।
ञ. जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जार गने ३ र्दने िुलेवटन अनुसार पुित
ि यार का गमतविमध सन्चालनिा
जोड र्दने।

ट. जाडोयाििा हुने ससने मिाम्य सम्िशन्ध सिमयालाई न्यू मनकरण गनि जनचेतनािूलक कायिक्रि
सं चालन गने । मिाम्यकिी तथा औषधीहरु तयार अिमथािा राख्ने व्यिमथा मिलाउने ।

ठ. शितलहरबाट सुरशक्षत रहनका लामग तपमसल बिोशजिका सचेतनात्िक सन्दे ििूलक सूचना एिि्
जानकार मथानीय सं चार िाध्यि िाफित मथानीय भाषािा सिेत उक्त सन्दे ििुलक सािाग्रीहरु प्रिारण
गनि मथानीय सं चार िाध्यि तथा मथानीय गैरसरकार मनकायिाट प्रचार प्रसार गने व्यिमथा मिलाउने।
ड. शितलहरका सियिा घुमसुका कारण मभशजविमलट िा कि हुन गइ सिार साधन दुघट
ि ना हुन ससने
हुाँदा मथानीय ट्रावफक प्रहर को सकृयतािा सिार साधनको गमत मसमितताको अनुगिनको कायि गने

ु ना सिुदायमतरिा पुयािउन जलतथा िैसि विभागको बुलेवटन
ढ. शितलहर तथा जाडोयाििा सियिै पुिस
ि च
ु ानका आधारिा गमतविमध सन्चालन गने ।
अनुसारको सुचना सम्प्रेिन गरर पुिािनि

७. पूित
ि यार प्राथमिकताः
क. मबपद्सं ग सम्बशन्धत सरोकारिाला मनकायहरुसं ग सिन्िय बैठक गने
ख. सबै मथानीय तहका विपद व्यिमथापन समिमतहरुले जनचेतनािुलक कायि गने ।
ग. सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुिा िीतलहर पूित
ि यार का लामग रणमनमतक योजना
तयार गने
घ. मथानीय तहका सं कटासन्न क्षेत्रको नससााँकन गने ।
ङ. विषयगत समिमतहरुको मनयमित बैठक गने र आिश्यकताको आधारिा िाडल पवहचान गरर सोको
पररपुमतिकोलामग तत्कालै कायािन्ियन गने

।

च. शजल्लािा थप ५ हजार न्यानो कपडा सेट व्यिमथापनका लामग सरोकारिाला मनकायिा पहल गने
छ. सिै मथानीय तह तथा सोरोकारिाला मनकाय सं ग सिन्िय गर आिश्यक पने दाउरा जोहो गर राख्ने
र न्यानो रहनका लामग टोल टोलिा दाउरा बाल्ने मथानको मनकोल गरर कोमभड-१९को जोशििलाइ
कि गने गरर मिाम्य िापदण्ड अनुसार आगो ताप्ने ब्यिमथा मिलाउने ।
ज. मथानीय एफ.एि.हरु र िडा मथरिा िाइवकङ् िाफित जनचेतनािुलक सािाग्रीहरु प्रकािन/प्रसारण
गने ।
झ. जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जार गने ३ र्दने िुलेवटन अनुसार पुित
ि यार
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८. न्युनति तापक्रिको इमतहास
क) बर्दिया शजल्ला रामनजिरा िौसि िापन केन्रका अनुसार हालसम्ि न्यू नति तापक्रि भएका िषिहरु
क्रस

िषि

तापक्रि
2.00 ;]
14.660 ;]
6.80 ;]
16.60 ;]

१९७६

१.

१९७८

२.

१९७८

३.

१९७९

४.

१९८०

५.

2.60
3.90

;]
;]
10.60 ;]
3.50 ;]
9.20 ;]
15.50 ;]
11.60 ;]

१९८०

६.

२००४

७.

२०११

८.

२०११

९.

२०१२

१०.

२०१२

११.

हालसम्िको िौसि िापनिा बर्दिया शजल्ला रामनजिरा िौसि िापन केन्रका अनुसार १९९६ मडसेम्िर
िवहनािा हाल सम्िकै न्युनति तापक्रि िापन गररएको छ ।

९. जनिशक्त पररचालन हुने क्षिताः
क्र.स.

मनकाय

मिय सेिक

मिाम्यकिी

१

शजल्ला प्रहर कायािलय

४५०

०

२

सिस्त्र प्रहर िल नेपाल

४५०

०

३

नेपाल सेना

५५०

०

४

गुलररया नगरपामलका

१००

६

५

िधुिन नगरपामलका

१००

६

६

राजापुर नगरपामलका

१००

६

७

ठाकुरिािा नगरपामलका

१००

६

८

बारबर्दिया नगरपामलका

१००

६

१००

६

१००

६

९

िासाँगडी नगरपामलका

१०

गेरुिा गाउाँपामलका

११

िढै याताल गााँउपामलका

१००

६

१२

नेपाल रे डक्रस सोसाइट िािा /उपिािा

१००

५

१३

DLSA/एक्सन एड/KMJS

५०

०
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कैवफयत

जम्िा

२४००

५३

१० शजल्लािा रहे को राहत सािाग्री वििरण
क्र.स. मनकाय

कम्िल न्यानो

मत्रपाल

आपतकामलन कोष

कपडा
१

शजल्ला प्रिासन कायािलय

१००

०

२५०

१० लाि

२

गुलररया नगरपामलका

०

०

१५०

९७ लाि

३

िधुिन नगरपामलका

०

०

१५०

६५ लाि

४

राजापुर नगरपामलका

०

०

१५०

१५ लाि

५

ठाकुरिािा नगरपामलका

०

०

१५०

३० लाि

६

बारबर्दिया नगरपामलका

५०

०

१५०

३० लाि

०

०

१५०

२० लाि

०

०

१५०

२० लाि

०

०

१५०

३० लाि
६ लाि

िासाँगडी नगरपामलका

७

गेरुिा गाउाँपामलका

८
९

िढै याताल गाउाँपामलका

१०

नेरेसो िािा ÷उपिािा

२००

०

१००

११

युमनसेफ नेपाल

५००

०

५००

१२

एससन एड/KMJS

०

५००

८५०

५००

२०५० ३ करोड २३ लाि

११.मनकायगत भूमिका तथा शजम्िेिार
क्रसं
१
२

मनकायको नाि
शजल्ला

प्रिासन

शजम्िेिार व्यशि
प्रिुि शजल्ला

कायािलय

अमधकार

शजल्ला सिन्िय

प्रिुि

समिमत

शजल्ला सिन्िय
अमधकार

३

मथानीय तहहरु

प्रिुि/अध्यक्ष

शजम्िेिार
सिग्र सिन्िय तथा नेतत्ृ ि
सिन्ियात्िक कायििा सहयोग गने ।
स्रोत (आमथिक, भौमतक, िानविय श्रोत ) पररचालन गनि
सिन्िय गने ।
आ -आफ्नो मथानीय तहको नेतत्ृ िदायी भूमिका मनिािह
गने । विषयगत क्षेत्रसं ग सिन्िय गने ।
श्रोत साधन व्यिमथा गने ।त्यांक सं कलन तथा
ब्यिमथापन ।

४

सुरक्षा मनकायहरु

प्रिुि तथा प्रमतमनमध

सुरक्षा व्यिमथा गने । उद्धार गने । विषयगत
समिमतिा रवह सहयोग गने ।

५

राजनैमतक दलहरू

दलका प्रिुिहरू

सिन्िय

।स्रोत

।जनपररचालन गने ।
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सं कलनिा

सहयोग

गने

क्रसं
६

मनकायको नाि
शजल्ला

शजम्िेिार व्यशि
फोकल पसिन

आपतकामलन
केन्र
शजल्ला अगुिा

स्रोत केन्र प्रिुि

सहयोगी

नेपाल रे डक्रस

श्रोत

उपलव्धताका

लागी

राविय/अन्तराविय

गैरसरकार सं घ/सं मथा तथा सरोकारिालासं ग सिन्िय

मनकाय(DLSA)
८

सूचना सं कलन, सिन्िय, सं प्रि
े ण
त्यांक ब्यिमथापन

कायि सं ञ्चालन
७

शजम्िेिार

गने ।
सभापमत

सोसाइट

राहत िाद्यसािाग्री तथा अमथाई आिास
आपत्काल न

आिास

तथा

बन्दोबमती

ब्यिमथापन
(Logistic)

व्यिमथापनिा सहयोग गने ।
९

विषयगत सरकार

कायािलय प्रिुिहरु

कायािलय
१०

उद्योग िाशणज्य

गने । आ-आफ्नो क्षेत्रको आपत्कामलन योजना मनिािण
अध्यक्ष

सं घ/व्यापार सं घ
११

यातायात

अध्यक्ष

नेपाल पत्रकार
िहासं घ,
सञ्चारकिीहरु

१३

नागररक सिाज

राहात तथा उद्धार कायिका लामग यातायातका साधनहरु
र जन िशक्त उपलब्ध गराउने ।

तथा प्रा.मल.हरु
सं चार िाध्यिहरु

गर कायािन्ियन गने ।
न्यानो कपडा तथा कम्िल सािग्री सं कलन वितरण र
व्यिमथापनिा सघाउने

व्यिसायी सं घ
१२

विषयगत समिमतिा रवह क्षेत्रगत अगुिा भूमिका मनिािह

सं योजक

सवह सूचना सं कलन तथा सम्प्रेषण
सचेतनािुलक सुचना तथा सिाचार सम्प्रेषण गने
राहत कायििा सहयोग तथा सिन्िय
िानि अमधकारको सं रक्षण तथा सम्बधिनिा सहयोग

१४

पेिागत व्यिसायी

अध्यक्ष

राहत, उद्धार तथा सं रक्षण कायििा सहयोग

प्रिुि/प्रमतमनमधहरु

िानिस्रोत पररचालन गने ।स्रोत सं कलनिा सहयोग

सिमतहरु
१५

गै.स.स.िहासं घ/
राविय तथा
अन्तराविय
गै.स.स.

गने ।गै.स.स. िीच सिन्िय ।क्षिता विकास तथा
सहशजकरण कायि गने ।

१२. प्रमतकायि वििरण
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शस.नं.

१

क्रक्रयाकलाप

कसले

कहाँ

न्यानो कपडा तथा

नगरपाशलका तथा गाउँ पाशलकाहर, उद्योग वाणर्ज्य

क्षेत्र अनस
ु ार

पोवषलो खाद्यिस्तु

संघ माफात न्यानो कपडा व्यवस्थापन, कम्मल

जजल्लाको ववशभन्न

व्यवस्थापन

लगायत अन्य न्यानो कपडाहर नेपाल रे डक्रस

स्थानहरमा

सोसाइटी जजल्ला िाखा तथा उपिाखाहर माफात
दाउरा व्यवस्थापन
२
राहत ववतरर्

नगरपाशलका, गाउँ पाशलकाहर, डडशभजन वन

चोक तथा

कायाालय तथा सामद
ु ातयक वन महासंघ, मध्यवती

घनािस्तीको पायक

वन व्यवस्थापन सशमतत, िर्दा या राजरिय तनकुञ्ज

पने स्थान

जजल्ला प्रिासन कायाालय, स्थानीय ववपद जोणखम

प्रभाववत क्षेत्रमा

व्यवस्थापन सशमतत, सरु क्षा तनकाय, नेपाल रे डक्रस

३

सोसाइटी, जजल्ला िाखा/उपिाखाहर र उद्योग
वाणर्ज्य संघहर

४
५

एम्वल
ु ेन्स सेवा

एम्िल
ु ेन्स संचालक संघसंस्थाहर तथा सशमततहर

जजल्लाभर

स्वास््य शिववर

िर्दा या अस्पताल, स्थानीय तह अन्तगातका

प्रभाववत क्षेत्रमा

ववपद सम्िन्धी सच
ू ना
६

तथा

जनचेतना

७

सच
ू ना व्यवस्थापन

स्वास््य इकाइहर र अन्य सेवा प्रदायक संघसस्था
जजल्ला आपत्कालीन काया संचालन केन्र, स्वास््य

जजल्लाभर

कायाालय, पत्रकार महासंघ, स्थानीय संचार
माध्यमहर,
जजल्ला आपतकाशलन कायासञ्चालन केन्र

जजल्लाभर

१३. विषयगत क्षेत्रका अगुिा तथा सदमय वििरणः
बिषयगत क्षेत्रहर

अगव
ु ा संस्था

सदस्यहर
जजल्ला समन्वय सशमतत,

१)

समन्वय तथा

सच
ू ना व्यवस्थापन

जजल्ला प्रिासन
कायाालय

नेपाली सेना,

स्थानीय एफ.एम., पत्रपबत्रका,

वल नेपाल,

राजरिय अनस
ु न्धान, कर्ााली वेसीन

नेपाली सेना,

DEOC, राजरिय अनस
ु न्धान जजल्ला

नेपाल प्रहरी, गाउँ पाशलकाहर,

ईलाका प्रहरी कायाालयहर

नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

२) खोज तथा
उद्धार

जजल्ला प्रिासन
कायाालय,

DEOC, नेपाल टे शलकम

सिस्त्र प्रहरी वल नेपाल,
नगरपाशलकाहर,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी
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नेपाल पत्रकार महासंघ,

कायाालय, CSDR, /PA, KMJS, RKJS
कायाालय,

िर्दा या राजरिय तनकुञ्ज कायाालय,
ठाकुरद्वारा

बिषयगत क्षेत्रहर

अगव
ु ा संस्था

सदस्यहर

िहरी ववकास
तथा भवन

३) गैर खाद्य

सामग्री र शिववर
ब्यवस्थापन

तनमार्ा ववभाग,

संघीय आयोजना
कायाान्वयन
इकाइ,

नेपालगञ्ज र

नेपाल रे डक्रस,

सामद
ु ातयक वन उपभोक्ता
महासघ,

सरु क्षा तनकाय, एक्सन एड
नेपाल, यतु नसेफ, सेभ द
चचल्रेन, डडशभजन वन

कायाालय, प्लान नेपाल

DEOC, स्थानीय ववपद् ब्यवस्थापन

सशमतत(प्राववचधक िाखा, शिक्षा िाखा),
उद्योग व्यापार संघ, गैसस महासंघ,

कमैया मर्हला जागरर् समाज नेपाल

िर्दा या िाखा

स्थानीय ववपद् ब्यवस्थापन

४) खाद्य तथा

गोदाम ब्यवस्थापन

एकीकृत कृवष
तथा पिप
ं ी
ु क्ष

सशमतत, स्थानीय तहका कृवष
िाखाहर, नेपाल प्रहरी,

जजल्ला समन्वय सशमतत

ववकास कायाालय ववश्व खाद्य कायाक्रम नेपाल,
नेपाल रे डक्रस, एक्सनएड

नेपाल खाद्य संस्थान राजापरु ,

कमैया मर्हला जागरर् समाज नेपाल,

गैसस महासंघ, जजल्ला खाद्य अचधकार
संजाल, उद्योग वाणर्ज्य संघ,

नेपाल

खानेपानी तथा
५) खानेपानी तथा
सरसफाई

सरसफाई
डडशभजन

कायाालय िाँके
क्रफल्ड अक्रफस

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी,
वेस िर्दा या, जनजागरर्
मर्हला संघ

यतु नसेफ, प्लान, कमैया मर्हला जागरर्
समाज नेपाल

िर्दा या

जजल्ला वालकल्यार् सशमती
६) संरक्षर्

जजल्ला प्रिासन
कायाालय

नेपाल प्रहरी, जज.स.स.

कमैया मर्हला जागरर् समाज नेपाल,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, प्लान

माइतत नेपाल, िजक्त समह
ु , ओरे क

यतु नसेफ, एक्सन एड् नेपाल,
नेपाल

जजल्ला अस्पताल, स्थानीय
७) स्वास््य तथा
पोषर्

स्वास््य

कायाालय

राधाकृरर् थार जनसेवा केन्र,

ववपद् ब्यवस्थापन

सशमतत (स्वास््य िाखा ),
जजल्ला समन्वय सशमतत
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी,
आयि
ु ेद अस्पताल
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दशलत मर्हला उत्थान संघ
नेपाल

सरकारी स्वास््य सेवा प्रदायक

तनकायहर, यतु नसेफ, सेभ द चचल्रेन,

जनजागरर् मर्हला संघ, सामद
ु ातयक
स्वास््य केन्रहर,

औषचध व्यवसायी संघ

बिषयगत क्षेत्रहर

अगव
ु ा संस्था

सदस्यहर
सम्वजन्धत स्थानीय तहमा

८) आपत्काशलन
शिक्षा

शिक्षा ववकास

तथा समन्वय
इकाइ

रहे का शिक्षा बिकास

िाखाहर, जजल्ला समन्वय

सशमतत, एक्सन एड् नेपाल
यतु नसेफ, सेभ द चचल्रेन

प्लान नेपाल, जल्ला समन्वय

प्याब्सन, एन प्याब्सन

आरकेजेएस, िेस िर्दा या,

कमैया मर्हला जागरर् समाज नेपाल

सशमतत

िहरी ववकास
तथा भवन

९) पन
ु ुःस्थापना

तथा पन
ु ता नमाार्

तनमार्ा ववभाग,

संघीय आयोजना
कायाान्वयन
इकाइ,

नेपालगञ्ज

डडशभजन वन कायाालय,

खानेपानी तथा सरसफाई

सा.वन उपभोक्ता सशमततहर,

क्रफल्ड कायाालय िर्दा या,

जजल्लामा कायारत अन्तराजरिय

नेपाल ववद्यत
ु प्राचधकरर्,

कमैया मर्हला जागरर् समाज नेपाल,

डडशभजन कायाालय दाङ्ग
ििई शसंचाई आयोजना,

स्थानीय ववपद् ब्यवस्थापन

नेपाल टे शलकम,

गैससहर, एक्सन एड नेपाल,

सशमतत (प्राववचधक िाखा )

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

१४. शितलहरिाट जोशिि न्यूमनकरण गने सुचना िुलक सन्दे िहरुः
१. जाडो यािको लामग सियिै न्यानो कपडाको जोहो गरौ ।
२. शितलहरको सियिा घर बावहर िुल्ला मथानिा धेरै सिय नविताऔ ।
३. रातको सियिा न्यानो मसरक, कम्िल जमता ओड्ने प्रयोग गने र सुत्दा िर रका साथै अमनिायिरुपिा
छाती तथा टाउको ढासने प्रिन्ध मिलाउने ।
४. शितलहर चले को सियिा आगो तापेर िर रलाई न्यानो राख्ने, छाती र टाउकोलाई वििेष गरे र शचसोिाट
जोगाउने ।
५. शचसोको सियिा िर रलाई चावहने आिश्यक िानेकुरा र पयािप्तिात्रािा तातो िाने झोमललो िाकुराहरु
िाने ।
६. शचसो िौसििा कोमभड-१९को सक्रिण िढ हुने हुदा मिाम्य िापदण्डलाई अपनाउने
७. बालबामलका, िृद्धिृद्धा, गभििती िवहला तथा विरािीहरुको हे रचाहिा वििेष सतकिता अपनाउने,
बालबामलकाहरुलाई न्यानो अिमथािा राख्ने ।
८. शितलहर चले को बेलािा घरे ल ु पिुपंक्षीलाई सकेसम्ि िुल्ला मथानिा चराउन नलै जाने गोठ अथिा
टहरािै रािेर प्रयािप्त घााँस, पराल र दाना र्दने ।
९. शचसोको कारण विरािी भएिा तत्कालै नशजकको मिाम्य चौकी िा अमपतालिा तुरुन्त उपचारको लामग
जाने ।
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ु ंक्षी विरािी भएिा नशजकैको पिु शचवकत्सालयिा तुरुन्तै सम्पकि गर औषधोपचार
१०. शचसोका कारण पुिप
गने ।
११. कोठा मभत्र आगो िाल तातो पादाि पयाप्र्त भेशण्टले िनको व्यिमथा मिलाउने ।
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