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शितलहर आकशमिक योजना, २०७७ 

१ पषृ्ठभिूी  

नेपाल बह–ुप्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न विपद्को अत्यामधक जोशिििा रहेको िलुकु हो ।यहाँ प्रत्येक 
िषय बाढी, पवहरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दघुयटना तथा िहािारी जमता प्राकृमतक तथा गैरप्राकृमतक 
प्रकोपका घटनाहरु घट्छन।्यसबाट ठूलो जनधनको क्षमत तथा नोक्सानी हनुे गरेको छ । िलुकु  विषि 
भ–ूबनािट, भौगमभयक अिमथा, िौसिी विषिता तथा जलिायू पररितयनका कारर् भकूम्प, बाढी, पवहरो तथा 
भ–ूमिलन, डुबान, चट्याङ, िडेरी, वहिपात, अमसना, वहिपवहरो, वहिताल विष्फोटन, अमतबवृि, अनािवृि, हरुी 
बतास, शितलहर, तातो हािाको लहर, िन डढेलो लगायतका प्राकृमतक प्रकोपहरुबाट प्रभावित छ। यसै गरर 
सडक दघुयटना, िहािारी, अमनकाल, कीट िा सूक्ष्ि जीिार् ु आतंक, पि ु तथा चराचरुुङ्गीिा हनु े फ्ल,ु 

प्यान्द्डामिक फ्ल ुजमता विवव्व्यापी रुपिा  हनुसक्न ेिहािारी बाट प्रभावित छ।  सपयदंि, जनािर आतंक, 

िानी, हिाई, जल िा औद्योमगक दघुयटना, आगलागी, गयाँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िातािरर्ीय 
प्रदषुर्, िन विनास िा भौमतक संरचनाको क्षमत तथा प्रकोप उद्धार काययिा हनुे दघुयटना लगायतका 
गैरप्राकृमतक प्रकोपबाट सिेत नेपाल प्रभावित हनु ेगरेको  छ । 

सप्तरी शजल्ला सिरुी सतहिाट ६४ देशि ४५७ मिटरको उचाइिा रहेको छ। शितलहरको सियिा जमिन 
सतहिाट २०० देशि ४०० मिटरसम्ि ढुसी तथा तिुालोले ढाक्दछ । सो कारर् विहानिा     कि 
दृष्यता ( Poor Visibility) रहन्द्छ . तापक्रि न्द्यून हदुैँ जान्द्छ। तापक्रि १५ देशि १० मडग्री  सेशल्सयस 
सम्ि कि हदैु कि हनु जादा कमतपय िामनसहरु हाइपोथिीयाका कारर् ितृ्य ु िरर् गनय पगुदछन। 

(Source: Meteorological Forecasting Division) 

जाडोयािको सियिा िास गरी तराईका शजल्लाहरुिा शचसो तथा शितलहरबाट िामनसहरुको 
असािधानीका कारर्िाट हरेक िषय मिास प्रमिास, रुघािोकी, मनिोमनया जमता मिाम्य सम्बशन्द्ध 
सिमयाबाट धेरै िामनसहरु विरािी पने र केही व्यशिको ितृ्य ु सिेत हनुे गरेको छ ।पिपुन्द्छी, 
अन्नबालीिा सिेत प्रमतकुल प्रभाि परी धेरै िात्रािा नोक्सान हनुे गरेको छ । यस िषय पमन जाडोयािको 
सिय  भइसकेको छ।सप्तरी शजल्लािा विगत िषयिा जमतै िौसिको प्रमतकुलता र िातािरर्िा आउने 
पररितयनबाट शितलहर हनु सक्ने सम्भािना छ ।यसबाट वििेष गरी बाल-बामलका, जेष्ठनागरीक, सतु्केरी, 
गभयिती, सीिान्द्तकृत िगय,जनजाती ,वपछमडएको क्षेत्रका बामसन्द्दा लगाएतलाई प्रभाि पनय सक्ने देशिन्द्छ । 
उि िगय लाई पनय सक्ने  जोशििलाई न्द्यूमनकरर् गनय, आिश्यक  श्रोत साधनको पूिय प्रिन्द्ध गनय, 
सचेतना अमभिवृद्ध गनय, शितलहर प्रभावित पररिारलाई  उपलब्ध गराइन ु पने उद्धार तथा राहतको 
काययलाई व्यिशमथत र प्रभािकारी िनाउनका लामग यो आकशमिक कायययोजना शजल्ला विपद् व्यिमथापन 
समिमतको मिमत २०७७/०६/२३ िा बसेको बैठकको मनर्ययानसुार तयार पाररएको हो । 
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सरोकारिाला मनकाय, मथानीय तह, मिाम्य कायायलय, मडमभजन िन कायायलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
तथा िानिीय सहयोगको क्षेत्रिा काययरत संघ समथाहरु तथा विमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी मनकाय  
संघ /  समथाहरु सिेतको सहभामगतािा सहयोगको व्यिमथा मिलाउने गरी यो योजना तजुयिा गररएको 
छ । 

 

१.१.  उद्दशे्यः 

 शितलहरबाट हनु सक्ने क्षमतलाई न्द्यूमनकरर् गदै मसमित श्रोत र साधनको अमधकति 
उपयोग गरी शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतिाट गररेने प्रमतकायय िीघ्र, उपयिु र 
प्रभािकारी बनाउन ु। 

 विपद्को सियिा प्रभािकारी ढङ्गले  प्रमतकाययिा सहभागी हनुका लामग पद्धती, संरचनाहरु 
बनाउने तथा उपयिु तयारी गने । 

 श्रोत तथा क्षितािा किी तथा संरचनाहरुिा क्षमत हुँदा पमन प्रभािकारी प्रमतकाययिा 
शजल्ला विपद व्यिमथापन समिमत ,मथामनय विपद् व्यिमथापन समिमत/ पामलका सिै मिमल 
विपद् प्रमतकायय सम्बन्द्धी काययहरु सचुारु बनाउने। 

 आपतकालीन प्रमतकाययका लामग प्रभािकारी प्रिेि, पररचालन, शजल्ला विपद् व्यिमथापन 
समिमत ,मथामनय तहिा गठठत मथामनय विपद व्यिमथापन समिमत लगायत सबै तहका 
संरचनाहरुको प्रयोग समुनशित गनयका लामग प्रकृयाहरु मथावपत गररने । 

 शचसोको सियिा सिेत कोमभड-१९को सङ्क्क्रिर् रोक्न मिाम्य िापदण्डलाई  पूर्य 
रुपिा  पालना गराउने । 

२. प्रमतािना  

यस दमताबेजले शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत ,मथामनय विपद व्यिमथापन समिमत ,मथामनय तहले ठूलो 
विपद्को सियिा परुा गनुयपने काययहरुको व्यािहाररक शचत्र प्रदान गने प्रयास गरेको छ।यो एउटा 
साधारर् योजना हो ।  शितलहरको सियिा प्रयोग गनय सवकन्द्छ । आिश्यकता अनसुार थप पररिाजयन 
र पररमकृत गदै लमगने गरी तयार गररएको छ ।यस योजनािा प्रमतकायय योजना परुा गनयका लामग 
अपनाइने चरर्हरुको विमततृ रुपिा व्याख्या गररएको छ । 
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२.१ सप्तरी शजल्लाको शितलहर जोशिि नक्सा 

 

२.१ सप्तरी शजल्लाको िीतलहर जोशिि नक्सा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३ शजल्लािा शितलहरका घटनाहरु 

तराईका शजल्लाहरूिा वहउँदको सियिा (िंमसर िवहना देशि िाघ÷फाल्गनुसम्ि) बाक्लो हमुस ुलागन ेर 
अत्यमधक शचसो हनुे गदयछ।शचसोबाट केटाकेटी र बदृ्धबदृ्धा, गरीब पररिार, िवहला, जेष्ठ 
नागररकलगायतका िगय शितलहरको उच्च जोशिििा रहेका हनु्द्छन।् सप्तरी शजल्लािा विगत लािो सिय 
देशि जाडो याििा शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, मथामनय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्द्य 
गैर-सरकारी समथाहरुले िवढ प्रभावित िमती तथा चोकचोकिा आगो िाल्नका लामग दाउरा सहयोग गदै 
आएको छ। शजल्लािा २०७० साल देशि जोशिििा रहेका व्यशिहरुलाई न्द्यानो कपडा तथा कम्िल 
ठदने गरेको पाइन्द्छ।२०७४ सालिा यस शजल्लािा शितलहरका कारर् १९ जनाको ितृ्य ुसिेत भएको 
मथयो ।यस िषय पमन ५००० (पाच हजार ) घर पररिार जाडोबाट प्रभावित हनुसक्ने आकलन गररएको 
छ । 
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४.शितलहर िाट प्रभावित हनु सक्न ेक्षते्रहरु 

सप्तरी शजल्लाको शितलहर बाट प्रभावित हनु सक्न ेक्षते्रहरु :  
हनिुाननगर कंकामलमन नगरपामलका, कञ्चनरुप नगरपामलका, डाक्नेवव्री नगरपामलका, सरुुँगा नगरपामलका, 
िहदेिा गाउपामलका, राजगढ गाउपामलका, बलानविहलु गाउपामलका, मतरहतु गाउपामलका र  मतलाठी 
कोईलामड गाउपामलकालाइ बढी प्रभावित क्षेत्रिा  राशिएको छ । प्रमततु त्याङ्क वििेष गरी 
बालबामलका, जेष्ठनागरीक, सतु्केरी, गभयिती , तथा २०७१/०७२ र २०७४ सालको िाढीिाट प्रभावित 
भएको  त्याङ्कको आधारिा आधाररत छ । गत आ.ब. र यस आ.ब.को असोज २३ गतेको शजल्ला 
विपद् व्यिमथापन समिमतको बैठकबाट सिेत गरी पटक-पटक मथामनय तहहरु संग शितलहरबाट 
प्रभावित हनु सक्ने मबपन्न पररिारको संख्या र वििरर् िाग गररएको भएता पमन हाल सम्ि पमन सो 
यथाथय त्यांक प्राप्त हनु नआएकाले टेमलफोनिाफय त मबमभन्न पामलकहरुिा सम्पकय  गदाय अनिुामनत रुपिा 
शजल्ला भररिा शितलहरबाट प्रभावित हनुसक्ने अनिुामनत विपन्न पररिार संख्या (५,००० घरधरुीका) 
५०,००० जना हनु सक्ने प्रारम्भीक कुरा अनिुान गररएको छ । यद्यपी लािो अिमध सम्ि शितलहर भै 
रह्यो भने यो त्यांक बढ्न सक्ने देशिएको छ।  
 

क्र .स.  मथामनय तहको नाि  जनसंख्या शितलहर बाट 
प्रभावित हनुसक्न े
अनिुामनत 
घरधरुी संख्या 

जनसंख्या 

घरधरुी 
संख्या 

परुुष िवहला जम्िा 

१ राजविराज नगरपामलका 13384 35092 33304 68396  २००   २०००  

२ िम्भनुाथ नगरपामलका 6764 16776 18437 35213  १००  
१०००   

३ सप्तकोिी नगरपामलका  4539 10018 11113 21131  १५०  
१५००    

४ कञ्चनरुप नगरपामलका  10192 25953 27335 53288  २५०  
२५००   

५ िडक नगरपामलका 8615 21308 24060 45368  २००  
२०००  

६ डाक्नेवव्री नगरपामलका  8149 20687 22067 42754  ३५०  
३७५०   

७ बोदे बरसाईन नगरपामलका 8022 21319 28071 49390  १५०  
१५००   

८ सरुुगाँ नगरपामलका  8650 20787 22435 43222  १५०  
१५००  

९ हनिुाननगर कंकामलनी 8152 22725 22009 44734  १०५०   
१०५००   
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क्र .स.  मथामनय तहको नाि  जनसंख्या शितलहर बाट 
प्रभावित हनुसक्न े
अनिुामनत 
घरधरुी संख्या 

जनसंख्या 

घरधरुी 
संख्या 

परुुष िवहला जम्िा 

नगरपामलका  

१० विष्र्पुरु गाउँपामलका  4370 11438 11600 23038  १५०  
१५००   

११ िलान विहलु गाउँपामलका 3976 10796 11023 21819 २५०  
२५००   

१२ रुपनी गाउँपामलका 5012 12824 13563 26387 ५०  
५००     

१३ िहदेिा गाउँपामलका 5395 14215 13327 27542 २५०  
२५००   

१४ राजगढ गाउँपामलका 5242 14487 14972 29459 ३५०  
३५००   

१५ मतलाठी कोईलाठी 
गाउँपामलका 5697 16182 14551 30733 ४५०  

४५००  

१६ मतरहतु गाउँपामलका 4078 10913 11097 22010 ३५०  
३५००  

१७ मछन्निमता गाउँपामलका 5439 13920 13191 27111 ३७५  
३७५०   

१८ अगनीसाईसडर वकष्र्सरिन 
गाउँपामलका 5422 13846 13283 27129 १७५ 

१७५०   

  जम्िा 121098 313846 325438 639284  ५०००   
५००००   

 (Source: Local Level/DEOC ) 

 

५. पहँचु 

सप्तरी शजल्लािा मबगतका ठदनका अनभुिहरुलाई केलाउँदा शितलहरको सियिा एक ठाउँ देशि अको  
मथान सम्ि जान-आउन मनकै कठठन हनुे गरेको पाइएको छ । 

 शितलहरको सियिा शजल्लाका सिै जसो मथानहरुिा बाक्लो हमुस ु तथा शितलहरका 
कारर् मभशजविमलवट कमि भई सडक दघुयटना हुँदा यातायातको साधन प्रयोग गदाय त्रासको 
िहससु  गने गररएको  ।                   

 अत्यामधक शचसोको कारर् घर देशि िावहर मनमकन नसक्ने अिमथा रहन ेगरेको।  
 शचसोको कारर् लक्षर् सवहतका कोमभड-१९को मबरािीहरुको सख्या बढ़न सक्ने अबमथा 

आईपनय सक्ने देशिएको।  
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६. विपद् पररदृश्य तथा योजना अिधारर्ाहरुः 
 

विमभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हनुे विपदबाट  प्रभावित शजल्लाको सूचीिा सप्तरी पमन रहेको छ । 
शजल्लािा हरेक िषय बाढी, आगलागी, शितललहर, हािाहरुी ,जनािरको आक्रिर् र सडक दघुयटना, सपयदंि 
जमता प्राकृमतक तथा गैर-प्राकृमतक विपद्का कारर् जनधनको क्षमत हनुे गरेको छ । शजल्ला विपद् 
पूियतयारी तथा प्रमतकायय योजना, २०७७ िा प्रकोपलाई  मतरीकरर् गदाय ७ तौ मथानिा देशिएको     
छ ।यसथय शितलहर तथा मनयमित भइरहन े विपद्को सियिा िानिीय सहायतालाई प्रभािकारी रुपिा 
अशघ बढाउन आिश्यक छ।त्यसैले शजल्लािा विपद्को सािना गने क्षिता अमभिवृद्धका विमभन्न काययक्रि 
र योजना िध्ये आपतकालीन सियिा िानि जीिनको रक्षा र िहत्िपूर्य सम्पशिको संरक्षर् गने 
उदे्दश्यका लामग शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत सप्तरीले शितलहर संम्बन्द्धी             
आपतकालीन योजना (Cold Wave Contingency Plan)  तयार गरी यसलाई िहत्िपूर्य दमतािेजको रुपिा 
ग्रहर् गरेको छ ।विपद्को सियिा विपद् प्रभावितको जीिन र बहिूुल्य सम्पशिको संरक्षर् तथा सरुक्षा 
गरी िामनस िामथ पने प्रमतकूल प्रभािको सािना गनय सप्तरी शजल्लािा उपलव्ध साधन/स्रोतको अमधकति 
उपयोग गदै प्रभावित सिदुायलाई व्यिशमथत,  प्रभािकारी र जिाफदेहीयिु तररकाले िानिीय सहयोग 
उपलब्ध गराउन ुतथा विपद् जोशिि न्द्यूनीकरर्का काययलाई संमथागत रूपिा प्रबद्धयन गनुय आिश्यक छ 
। 

 

७. सिन्द्िय तथा शजम्िेिारी  

 शजल्ला विपद् पूियतयारी तथा प्रमतकायय योजनािा उल्लेि भए ििोशजिका क्षेत्रगत मनकाय  सिैले 
कायययोजना तयार पारर  शितलहरको पूियतयारी तथा प्रमतकाययको काििा तयार रहन।े 

 शितलहर प्रभावितहरूलाई विना भेदभाि राहत उपलव्ध गराउने र सो क्रििा वििेषगरी बालबामलका, 
जेष्ठनागररक, अपाङ्गता, सतु्केरी तथा गभयिती िवहला, गररबीको चपेटािा परेका व्यशिलाई प्राथमिकता 
ठदएर उद्धार एिं िानिीय सहयोग उपलब्ध गराई िानि जीिन रक्षा गनै । 

 शितलहरको प्रभािबाट सरुशक्षत राख्न े उपायहरुको सम्िन्द्धिा मथामनय मतरिा विपद् व्यिमथापन 
सम्िशन्द्ध कायय गने सिै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ समथाहरु सिेत जोशिि न्द्यूनीकरर् सम्बन्द्धी 
वक्रयाकलापिा सवक्रय रहने । 

 कोमभड-१९ बाट सक्रमित तथा आइसोलेसनिा रहेका व्यशिहरुको   मिा्य अिमथािा सधुार 
ल्याउन आिश्यक वििेष प्रिन्द्ध मिलाउने।   
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 कोमभड-१९को सक्रिर्बाट जाडोयाििा  झनै बढ्ने विज्ञहरुको राय अनसुार सो को प्रभािकारी 
मनयन्द्त्रर् गनय जोशिि न्द्यूनीकरर्का लामग योजना तजुयिा लगायतका आिश्यक व्यिमथा मिलाउने। 

 विपद्को सियिा संघीय सरकार, प्रदेि सरकार,  मथानीय तह, दात ृमनकाय, सबै क्षेत्र, सहयोगी संमथा 
तथा नागररक  सिाजविच सिन्द्िय कायि गने। 

 मनयमित रूपिा अनगुिन गरी सबै विषयगत क्षेत्रहरूलाई पररचालन गनुय र पषृ्ठपोषर् ठदन ु। 

 शितलहरबाट प्रभावित हनु सक्ने क्षेत्र, गाउँ, टोल, पररिारहरुको पवहचान गरी राहत तथा उद्धारको 
लामग शजल्ला अगिुा सहयोगी संमथा (DLSA) को सिन्द्ियिा सिै सरोकारिाला मनकायहरुलाई वििेष 
गरेर दाउरा, कम्बल, न्द्यानो कपडा जमता सािाग्रीहरुको पूिय प्रिन्द्ध गरी तयारी अिमथािा राख्न े र 
राख् ने व्यिमथा मिलाउने । 

 जाडोयाििा हनु सक्ने मिाम्य सम्िशन्द्ध सिमयालाई न्द्यूनीकरर् गनय मिाम्य कायायलय र सम्िशन्द्धत 
पामलकाहरुले जनचेतनािूलक काययक्रि तत्काल संचालन गने र मिाम्यकिी तथा औषधीहरु तयारी 
अिमथािा राख्र ेव्यिमथा मिलाउने । 

 शितलहरबाट सरुशक्षत रहनका लामग सचेतनात्िक सन्द्देििूलक सूचना एिि ्जानकारी मथानीय संचार 
िाध्यि िाफय त मथानीय भाषािा सिेत उि सन्द्देििलुक सािाग्रीहरु प्रिारर् गनय मथानीय संचार 
िाध्यि, मथामनय तह, मिामथ कायायलय र  गैरसरकारी संघ/संमथा तथा मनकायिाट प्रचार प्रसार गने 
व्यिमथा मिलाउने । 

 

८. पूियतयारी प्राथमिकताः 

 मबपद्संग सम्बशन्द्धत सरोकारिाला मनकायहरुसंग सिन्द्िय बैठक गने । 

 शजल्ला मभत्रका सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुलाई जनचेतना िलुक कायय गनय 
लगाउने । 

 शजल्ला मभत्रका सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन  समिमतहरुिा शितलहर पूियतयारी काययिाला 
संचालन गने / गनय लगाउने। 

 विपद् पूियतयारी सम्बन्द्धी अमभििुीकरर् गने/गराउने । 

 मथानीय तहका संकटासन्न क्षेत्रको नक्साकन गने । 

 विषयगत समिमतहरुको मनयमित बैठक गने/गराउने। 

 शजल्लािा थप ५००० न्द्यानो कपडा सेट व्यिमथापनका लामग सरोकारिाला मनकायिा पहल गने । 

 सिै मथानीय तह तथा सरोकारिाला मनकाय संग सिन्द्िय गरर आिश्यक पने दाउरा पवहले नै जोहो 
गरी राख्न/ेराख्न लगाउने । 

 मथामनय एफ.एि हरुिाट जनचेतनािलुक सािाग्रीहरु प्रसारर् गने/गराउने । 
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 जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जारर गने ३ ठदने बलेुवटन बिोशजिको जानकारी सम्बशन्द्धत 
मनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यिमथा मिलाई सोवह अनरुुपको पूियतयारी गनय पररचामलत 
गने/गराउन।े 

 

 

९. न्द्यनुति तापक्रिको इमतहास 

क) सप्तरी लगायत तराईका शजल्लाहरुिा जाडोयाििा िौसििापन केन्द्रका अनसुार हालसम्ि 
न्द्यूनति तापक्रि भएका िषयहरु 

SN Year Digree 

1 1980 2.6
0
 C 

2 1980 3.9
0
 C 

3 2011 3.5
0
 C 

4 2011 9.2
0
 C 

6 2012 15.5
0
 C 

7 2012 11.6
0
 C 

8 1978 14.66
0
 C 

9 1979 16.6
0
 C 

10 2004 10.6
0
 C 

11 1978 6.8
0
 C 

12 1976 2.0
0
 C 

(Source: Meteorological Forecasting Division) 

हालसम्िको िौसि िापनिा सप्तरी शजल्लािा रहेका िौसि िापन केन्द्रका अनसुार १९७६ मडसेम्िर 
िवहनािा हाल सम्िकै न्द्यनुति तापक्रि िापन गररएको छ । 
 

 

१०. सप्तरी शजल्लािा पररचालन हनुसक्न ेजन िशि  क्षिता  

क्र.स. मनकाय मिय सेिक/राष्ट्र 
सेबक 

मिाम्यकिी कैवफयत 

! नेपाली सेना १५०  २१    

 @ नेपाल प्रहरी  २५०  ०    

# सिस्त्र प्रहरी बल २५०  १२   

$ राजविराज नगरपामलका १००  १२    

% िम्भनुाथ नगरपामलका १०० १२   

^ सप्तकोिी नगरपामलका  १०० १२   

& कञ्चनरुप नगरपामलका  १०० १२   
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* िडक नगरपामलका १०० १२   

( डाक्नेवव्री नगरपामलका १००   १२   

!) बोदे बरसाईन नगरपामलका १००  १२    

!! सरुुगाँ नगरपामलका  १०० १२   

!@ हनिुाननगर क.कामलनी नगरपामलका  १०० १२   

!# विष्र्पुरु गाउँपामलका  १०० १२   

!$ िलान विहलु गाउँपामलका १०० १२   

!% रुपनी गाउँपामलका १००   १२   

!^ िाहदेिा गाउँपामलका १००  १२    

!& राजगढ गाउँपामलका १०० १२   

!* मतलाठी  कोईलाठी गाउँपामलका १०० १२   

!( मतरहतु गाउँपामलका १०० १२   

@) मछन्निमता गाउँपामलका १०० १२   

@! अगनीसाईसडर वकष्र्सरिन गाउँपामलका १००  १२   

@@ रेडक्रस तथा अन्द्य गैर सराकारी संघ समथाहरु  २००  २०   

                                                                                                                                                                                                      (Source: Local Level/DEOC ) 

 

११. शजल्लािा उपलब्ध राहत सािाग्री वििरर् 

क्र.स. मनकाय कम्िल  न्द्यानो 
कपडा  

मत्रपाल कैवफयत  

१  मथामनय तहहरू  ०  ०  ०  शितलहरको सियिा आिश्यकता अनसुार 
व्यिमथापन गनय सवकने आवव्ासन 
ठदइएको  

२  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सप्तरी  २००  ०  २००  शितलहरको सियिा आिश्यकता अनसुार 
थप  व्यिमथापन गनय सवकने आवव्ासन 
ठदइएको 

३  कोिी वपमडत सिाज  ०  ०  ०  सप्तकोिी नगरपामलकाको लामग रु. 
८,००,०००।– छुट्टाईएको 

४  अन्द्य गैर सराकारी संघ समथाहरु  ०  ०  ०  शितलहरको सियिा आिश्यकता अनसुार 
व्यिमथापन गनय सवकने आवव्ासन 
ठदइएको 
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१२. मनकायगत भमूिका तथा शजम्िेिारी : 
 

क्र.सं. मनकायको नाि शजम्िेिार व्यशि शजम्िेिारी 

१ शजल्ला  प्रिासन कायायलय प्रििु शजल्ला अमधकारी  सिन्द्ियात्िक र नेततृ्िदायी भमूिका मनिायह गने 

 आिश्यकता अनसुार क्षेमत्रय तथा केशन्द्रय मतरिा 
सहयोगका लामग सिन्द्िय गने   

(िानिीय, आमथयक, भौमतक सािग्रीका लामग सिन्द्िय) 

२ शजल्ला सिन्द्िय समिमत  शजल्ला सिन्द्िय 
अमधकारी  

 सिन्द्ियात्िक काययिा सहयोग गने 

स्रोत: आमथयक, भौमतक, िानविय श्रोत  पररचालन तथा 
सिन्द्िय गने  

३ मथामनय तहहरु प्रििु/ अध्यक्ष  नेततृ्िदायी भमूिका मनिायह गने 

 विषयगत क्षेत्रसग सिन्द्िय गरर राहत काययिा 
सहयोग गने 

 आिश्यकता अनसुार क्षेमत्रय तथा केशन्द्रय मतरिा 
सहयोग (िानिीय, आमथयक, भौमतक को लामग 
सिन्द्िय) 

 त्यांक संकलन तथा ब्यिमथापन 

 मथामनय तह अन्द्तगयतका मिामथ समथालाई 
सवक्रय एिं तयारी हालतिा राख्न े 

स्रोत : आमथयक, भौमतक, िानविय श्रोत  पररचालन 
तथा सिन्द्िय गने 

४  सरुक्षा मनकायहरु प्रििु तथा प्रमतमनमध  सरुक्षा व्यिमथा गने 

 विषयगत समितीिा रवह सहयोग गने 

 राहत वितरर्िा सहजीकरर् गने  

 आपतकालीन उद्दार काययिा रतुता साथ 
पररचालन हनुे  

५  राजनैमतक दलहरू दलका प्रििुहरू  सिन्द्िय 

 स्रोत संकलनिा सहयोग 

 काययकताय एिं जनपररचालन गने 
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 आपसी सदभाि र सहयोग कायि गराउने  

६  शजल्ला आपतकामलन कायय 
संञ्चालन केन्द्र 

विनायक पौडेल   सूचना संकलन, सिन्द्िय, संप्रषेर् 

 त्यांक ब्यिमथापन 

 राहत वितरर्को सिन्द्िय गने  

 आिश्यकता र उपलब्धताको GAP पवहचान गरी 
जानकारी गराउने  

७  शजल्ला अगिुा सहयोगी 
मनकाय  

 कोशि वपमडत सिाज 

प्रििु : देि नारायर् 
यादि  

 

 स्रोतको िोजी गने  

 राहत वितरर्को सिन्द्िय गने  

८  नेपाल रेडक्रस  सोसाइटी सभापमत : जोगेन्द्र भगत   राहत, िाद्यसािाग्री तथा अमथाई आिास  
ब्यिमथापन 

 आपतकालीन आिास तथा बन्द्दोबमती  
व्यिमथापनिा सहयोग गने 

९  विषयगत सरकारी कायायलय कायायलय प्रििुहरु  विषयगत समितीिा रवह क्षेत्रगत अगिुा भमूिका 
मनिायह गने 

 सम्बशन्द्धत कायायलयको आपत्कामलन योजना 
मनिायर् गने 

 राहत वितरर्को सहजीकरर् गने  

 सािग्री जटुाउने ,सिन्द्िय गने 

१०  उद्योग िाशर्ज्य संघ  अध्यक्ष  न्द्यानो कपडा तथा कम्िल जमता  सािग्री 
संकलन वितरर् र व्यिमथापनिा सघाउन े

 आिश्यक सहयोग गने  

११  यातायात व्यिसायी तथा 
प्रा.मल.हरु 

अध्यक्ष  राहत तथा उद्धार काययका लामग यातायातका 
साधनहरु र आिश्यकता अनसुार जन िशि 
उपलब्ध गराउने । 

१२  संचार िाध्यिहरु नेपाल पत्रकार िहासंघ, 

सञ्चारकिीहरु 
  सूचना संकलन तथा सम्प्रषेर् 

 सचेतनािलुक सचुना तथा सिाचार सम्प्रषेर् गरी 
जनचेतना अमभिठृद्द गने  

१३  नागररक सिाज संयोजक  राहत काययिा सहयोग तथा सिन्द्िय 

 िानि अमधकारको संरक्षर् तथा सिाधानिा  
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सहयोग पयुायउन े

१४  पेिागत व्यिसायी 
सिमतहरु 

अध्यक्ष  राहत संकलन, वितरर् र उद्धार तथा संरक्षर् 
काययिा सहयोग गने  

१५  गै.स.स.िहासंघ, रावष्ट्रय तथा 
अन्द्तरावष्ट्रय गै.स.स. 

प्रििु तथा प्रमतमनमध  िानि स्रोत पररचालन गने 

 स्रोत साधन संकलनिा सहयोग गने 

 गै.स.स .िीच सिन्द्िय 

 क्षिता विकास तथा सहशजकरर् कायय गने 

 जनचेतना जगाउने  

१६  गजेन्द्रनारायर् मसंह 
अमपताल 

प्रििु   शितलहर एिं जाडोयाििा हनुे रोगब्यामध 
उपचारका लामग प्रयाप्त तयारी अबमथािा रहने  

 लक्षर् सवहतका कोमभड १९ सङ्क्क्रमितको 
जाच/ पररक्षर् र उपचारको लामग उपलब्ध श्रोत 
साधन मभत्र अमधकति व्यिमथा मिलाई तयारी 
अबमथािा रहने  

 आिश्यक सिन्द्िय गरी श्रोत साधन 
जटुाउन/ेपररचालन गने  

१७  मिामथ कायायलय  प्रििु   कोमभड १९ सिेतलाई िध्येनजर रािी मबषयगत 
के्षत्रको अगिुा भमूिका मनबायह गने  

 शजल्ला शमथत  मिामथ समथाहरुलाई आिश्यक 
सहयोग उपलब्ध गराउदै सवक्रय राख्न े 

 श्रोत साधन जटुाउने, सिन्द्िय एिं पररचालन गने  
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१३. प्रमतकायय सम्बन्द्धी वक्रयाकलापको वििरर् :                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

मस.नं. वक्रयाकलाप कसले कहा ँ

१ न्द्यानो कपडा संकलन नगरपामलका तथा गाउँपामलकाहरु ,नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी शजल्ला िािा तथा उपिािाहरु ,के.मभ.यस., 
SCDC,सबल नेपाल, सेि द् सप्तरी,उद्योग िाशर्ज्य संघ 
लगायतका अन्द्य सहयोगी समथाहरु िाफय त न्द्यानो कपडा 
व्यिमथापन ,कम्िल लगायतका बस्त्र संकलन/ वितरर् 

आिश्यकतानसुार 
शजल्लाको विमभन्न 
मथानहरुिा 

२ दाउरा संकलन नगरपामलका, गाउँपामलकाहरु शजल्ला मडमभजन िन  
कायायलय, सािदुावयक िन तथा सहयोगी संघ समथाहरु 
संग सिन्द्िय गरी मथानीय तहहरुले  

आिश्यकतानसुार 
शजल्लाको विमभन्न 
मथानहरुिा 

३  राहत वितरर् मथानीय विपद व्यिमथापन समिमत, सम्बशन्द्धत पामलकाहरु, 
शजल्ला प्रिासन कायायलय, सरुक्षाकिी ,नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी  शजल्ला िािा उपिािाहरु,र उद्योग िाशर्ज्य 
संघ साथै अन्द्य सहयोगी समथाहरु  

प्रभावित क्षेत्रिा 

४  एम्िलेुन्द्स सेिा एम्बलेुन्द्स संचालक संघसंमथाहरु तथा  समिमत हरु शजल्ला भरी 

५  मिाम्य शिविर गजेन्द्रनारायर् मसंह अमपताल, मिामथ कायायलय, सम्बशन्द्धत 
पामलकाहरु अन्द्तगयतका मिाम्य इकाइ र मिामथ सेिा 
प्रदायक संघ समथाहरु  

प्रभावित क्षेत्रिा 

६  विपद सम्बन्द्धी सचुना तथा  
जनचेतना 

शजल्ला आपतकालीन कायय संचालन केन्द्र, मिाम्य 
कायायलय, पत्रकार िहासंघ, मथानीय संचार िाध्यिहरु तथा  
सम्बशन्द्धत पामलकाहरु 

शजल्ला भर 

७  सचुना व्यिमथापन शजल्ला आपतकामलन काययसञ्चालन केन्द्र तथा  सम्बशन्द्धत 
पामलकाहरु 

शजल्ला भर 
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१४. विषयगत के्षत्रका अगिुा तथा सदमय  वििरर् :                                
                  
मबषयगत क्षते्र शजल्ला तहिा 

क्षते्रगत रूपिा 
नतेतृ्ि गने 
मनकाय 

सम्पकय  व्यशि फोन िोबाईल िेल सहयोगी संघ समथा  

१.िोज, तथा 
उद्धार र सिन्द्िय 

शजल्ला प्रिासन 
कायायलय 

प्रशजअ िंकरहरर 
आचायय  

विपद् फोकल 
पयसन : आनन्द्द   
कुिार ठाकुर  

)#!–%@#&^@ 

(*%@*%&&&& 

Sankarhariachrya@g
mail.com 
 

नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी  ,सिस्त्र प्रहरी 
िल ,  गाउँपामलका/नगरपामलका, 
राजनैमतक पावटयहरु,  NGO Federation , 

कोिी वपमडत सिाज, नेपाल  पत्रकार 
िहासंघ, एफएि रेमडयो, रेडक्रस 
सोसाईटी, सिल नेपाल,  Fiden Nepal, 

Save The Saptari 

२ .िाद्य तथा 
कृवष 

कृवष ज्ञान केन्द्र 

मथानीय तह 

भेटनरी 
अमपतालतथा 
पि ु सेिा विज्ञ 
केन्द्र   

राजेन्द्र प्रसाद 
यादि 

डा: प्रभात झा  

031-520050, 
9852820765 
९८५२८२२१४२  

शजल्ला सिन्द्िय समिमत, पि ु
अमपताल,गाउँपामलका/नगरपामलका, 
उद्योग िाशर्ज्य संघ, विवव् िाद्य 
काययक्रि, गलोबल सहकारी संमथा, सिल 
नेपाल MCDC , कोिी वपमडत सिाज, 
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी   

३.आपतकालीन 
आिास तथा गैर 
िाद्य 

स.ि.मब.भ.मन.
आयोजना .र 
ि.मब.भ.मन.मड.
का. 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

मडई  : कृष्र् देब 
झा 
सभापमत : जोगेन्द्र 
भगत  

९८५२८२७५२५ 
Udbosaptari@gmail

.com 

9852821121 

जलउत्पन्न प्रकोप मनयन्द्त्रर् मडमभजन 
कायायलय, शजल्ला प्राविमधक कायायलय, 
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी,कोिी वपमडत 
सिाज Save the Saptari 
गाउँपामलका:नगरपामलका, सिल नेपाल  
सप्तरी  

४.आपतकालीन 
संरक्षर् 

शजल्ला प्रिासन 
कायायलय 

प्रशजअ िंकरहरर 
आचायय  

विपद् फोकल 
पयसन : आनन्द्द   
कुिार ठाकुर  

)#!–%@#&^@ 

(*%@*%&&&& 

Sankarhariachrya@g
mail.com 
 

मथानीयतहिा काययरत िवहला बालबामलका 
तथा सािाशजक मबकास िािा  

५ .आपतकालीन 
शिक्षा 

शिक्षा मबकास 
सिन्द्िय ईकाई 

मथामनय तहका 
शिक्षा िािा 

प्रििु : फशर्न्द्र 
ित्री 

०३१-५२००९८ 
९८५२८२०५०२ 
deosaptary@gmail.

com 

 

यमुनसेफ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, 
कोिी वपमडत सिाज, शिक्षक संघ,,सेभ 
द सप्तरी, NGO Federation, PABSON, N-

PABSON 

६ .िानपेानी 
मिच्छता तथा 
सरसफाइ  

िानेपानी तथा 
सरसफाई 
मडमभजन 
कायायलय/ 
िानेपानी 

 मन.का.प्र. : अजय 
कर्य  

मडईः राि कुिार 
शे्रष्ठ 

 

०३१-५२१२५४ 
 

९८४२०२५४८७ 
०३१-५२१२५४ 
nwscrajabirajsakha

िानेपानी तथा सरसफाई 
समथान,शजसस,शजल्ला प्राविमधक 
कायायलय, पि ु विकास कायायलय, 
यमुनसेफ,कोिी वपमडत सिाज,सबल 
नेपाल,  Save the Saptari  SCDC, 

mailto:Sankarhariachrya@gmail.com
mailto:Sankarhariachrya@gmail.com
mailto:Udbosaptari@gmail.com
mailto:Udbosaptari@gmail.com
mailto:Sankarhariachrya@gmail.com
mailto:Sankarhariachrya@gmail.com
mailto:deosaptary@gmail.com
mailto:deosaptary@gmail.com
mailto:nwscrajabirajsakha@gmail.com
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समथांन @gmail.com 

 
ufpFkflnsf÷gu/kflnsf नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

७ .आपतकालीन 
मिाम्य  

मिाम्य 
कायायलय 

 
गजेन्द्रनारायर् 
मसंह अमपताल 

कायायलय प्रििु : 
दमुनयालाल यादि  

 
 

मन.का.प्र. रश् जत 
कुिार झा  

०३१-५२१६०६ 
Dpho.saptari@yaho

o.com 

 

९८५२८२१६०६  

९८५२८२११५५  

 

िानेपानी तथा सरसफाई मडमभजन, 
शजसस,शजल्ला प्राविमधक कायायलय, पि ु
विकास कायायलय, यमुनसेफ,कोिी वपमडत 
सिाज,सबल नेपाल,  Save the Saptar,  

SCDC, ufpFkflnsf÷gu/kflnsf नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

८.पनुःमनिायर् 
पनुःस्र्थापना 

शजल्ला संिन्द्िय 
समिमत, मथानीय 
तह सबै 

शजल्ला सिन्द्िय 
समिमत 

 सूचना अमधकारी  

गंगाराि साह    

 

०३१ -५२०२१० 

९८४२८२०४७४  
स.ि.मब.भ.मन.आयोजना .र 
ि.मब.भ.मन.मड.का .,  शजल्ला प्राविमधक 
कायायलय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी,कोिी 
वपमडत सिाज Save the Saptari 
गाउँपामलका/नगरपामलका, सिल नेपाल 

९.आपतकालीन 
संचार  

शजल्ला प्रिासन 
कायायलय/ 
शजल्ला 
आपतकालीन 

काययसंचालन 
केन्द्र  

प्रशजअ िंकरहरर 
आचायय  

विपद् फोकल 
पयसन : आनन्द्द   
कुिार ठाकुर  

विनायक पौडेल  

)#!–%@#&^@ 

(*%@*%&&&& 

Sankarhariachrya@g
mail.com 

९८४१०२८१६९  

सरुक्षा मनकायहरु  
गाउँपामलका/नगरपामलका, राजनैमतक 
पावटयहरु,  NGO Federation , कोिी वपमडत 
सिाज, नेपाल  पत्रकार िहासंघ, एफएि 
रेमडयो, टी .मभ  रेडक्रस सोसाईटी, सिल 
नेपाल,  Fiden Nepal, Save The Saptari 

 

 

१५. शितलहरिाट जोशिि न्द्यूमनकरर् गने पूिय तयारीहरु : 
क) सम्बशन्द्धत पामलका र शजल्ला विपद ब्यबमथापन समिमतले FM िाफय त प्रिारर् गने : 

 जाडो यािको लामग सियिै न्द्यानो कपडाको जोहो गरौ ।  
 शितलहरको सियिा घर बावहर िलु्ला मथानिा धेरै सिय नविताऔ ।  
 रातको सियिा न्द्यानो मसरक,कम्िल जमता ओड्ने प्रयोग गरौ   
 शितलहर चलेको सियिा आगो तापेर िरीरलाई न्द्यानो रािौ, छाती र टाउकोलाई वििेष गरेर 

शचसोिाट जोगाऔ ।  
 शचसोको सियिा िरीरलाई चावहने आिश्यक िानेकुरा र पयायप्तिात्रािा तातो िाने झोमललो 

िानेकुराहरु िान ेगरौ  ।  
 बालबामलका, िदृ्धिदृ्धा, गभयिती िवहला तथा विरािीहरुको हेरचाहिा वििेष सतकय ता अपनाउऔ, 

बालबामलकाहरुलाई न्द्यानो अिमथािा राख्न ेव्यिमथा मिलाऔ ।  
 शितलहर चलेको बेलािा घरेल ुपिपंुक्षीलाई सकेसम्ि िलु्ला मथानिा चराउन नलैजाने व्यिमथा 

मिलाऔ, गोठ अथिा टहरािै रािेर प्रयायप्त घाँस, पराल र दाना ठदन ेव्यिमथा मिलाऔ ।  
 शचसोको कारर् विरािी भएिा तत्कालै नशजकको मिाम्य चौकी िा अमपतालिा तरुुन्द्त उपचारको 

लामग व्यिमथा मिलाऔ । 
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 शचसो िौसििा  कोमभड-१९को सक्रिर् बढी  हनु ेहदुा मिाम्य सम्बशन्द्ध िापदण्ड अपनाउन े
गरौ। 

 शचसोका कारर् पिुपंुक्षी विरािी भएिा नशजकैको पि ुशचवकत्सालयिा तरुुन्द्तै सम्पकय  गरी औषधी 
उपचार गने व्यिमथा मिलाऔ ।  

 कोठा मभत्र आगो िाली तातो पादाय प्रयायप्त भेशण्टलेिनको व्यिमथा मिलाउने गरौ। 

ि)  सम्िशन्द्धत क्षते्रगत अगिुा मनकायले प्रचार प्रसारका लामग उपयिु सािाग्रीहरु तयार गरी 
िातहतका मनकायहरुलाई पररचालन गने ।  

    ग ) शितलहरको प्रभाि न्द्यून गनय मथानीय तह,, मथानीय विपद् व्यिमथाप समिमतहरुले जोशिििा 
रहेका विपन्न तथा गरीि पररिारहरुको पवहचान गरी शजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, नपेाल रेडक्रस 
सोसाइटी तथा अन्द्य सहयोगी समथाको सिन्द्ियिा पयायप्त िात्रािा इन्द्धन, दाउरा तथा न्द्यानो कपडा लगायत 
कम्बलहरु वितरर्को व्यिमथा मिलाउन े। 


