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बर्दिया शीतलहर आकस्मिक योजना, २०७८ 

१. पषृ्ठभिूीीः  

 नेपाल मनरन्तर दोहोरररहने बह-ुप्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न विपद्को अत्यमधक जोस्िििा रहेको 
िूलकु हो ।नेपालिा प्रत्येक िषि बाढ , पवहरो, चट्याङ्ग, आगलामग, सडक दघुिटना तथा िहािार  जमता 
प्राकृमतक तथा गैरप्राकृमतक प्रकोपहरुले गदाि जनधनको ठूलो क्षमत तथा नोक्सानी हनुे गरेको छ । 
िूलकुको विषि भ-ूबनािट, किजोर भौगमभिक अिमथा, िौसिी विषिता तथा जलिाय ु पररितिनका कारण 
भकूम्प, बाढ , पवहरो तथा भ-ूमिलन, डुबान, चट्याङ, िडेर , वहिपात, अमसना, वहिपवहरो, वहिताल विष्फोटन, 

अमतिवृि, अनािवृि, हरु  बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, लगायतका प्राकृमतक प्रकोपहरुबाट प्रभावित छ 
।त्यसै गर  नेपाल सडक दघुिटना, िहािार , अमनकाल, कीट िा सूक्ष्ि जीिाण ुआतंक, पश ुतथा चराचरुुङ्गीिा 
हनुे फ्लू, प्यान्डामिक फ्ल ु जमता विश्वव्यापीकरण हनुसक्ने िहािार , सपिदंश, जनािर आतंक, िानी, हिाई, 

जल िा औद्योमगक दघुिटना, आगलामग, विषाि गयाुँस, िन डढेलो, रसायन िा विकीरण चहुािट, गयाुँस 
विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषुण, िन विनास िा भौमतक संरचनाको क्षमत तथा प्रकोप 
उद्धार कायििा हनुे दघुिटना लगायतका गैरप्राकृमतक प्रकोपबाट प्रभावित छ ।यस िषि कोमभड-१९ को 
संक्रिणले मसगो विश्व आक्रान्त भइरहदा यस स्जल्लािा सिेत यसको प्रभाि छ ।  
 नेपालको तराई भ-ूभागिा जाडोको अत्यामधक नकारात्ििक असर पदिछ । जाडो तथा शीतलहरले 
प्रत्येक िषि हजारौ िामनसहरुलाई प्रभावित गदिछ । धलुोको कणहरु सवहत जाडोको तरंगले हािालाई स्चसो 
पादिछ । हाम्रो पमछल्लो अनभुिका अनसुार विशेष गर  जाडोयाििा पषु िवहना देस्ि िध्य िाघ िवहनासम्ि 
हनुेगरेको पाइन्छ । जमिनको सतहिाट २०० देस्ि ४०० मिटरसम्ि ढुसी तथा तिुालोले ढाक्दछ सो 
कारण विहानीको सियिा कि दृष्यता रहन्छ र तापक्रि न्यून हदुैँ जान्छ । तापक्रि १५ देस्ि १० मडग्री 
सेस्ल्सयससम्ि कि हदैु जाुँदा धेरै जमतो िामनसहरु हाइपोथिीयाका कारण ितृ्यिुरण गनि पगुदछन ।  

(Source: Meteorological Forecasting Division) 

 जाडोयािको सियिा िास गर  तराईका स्जल्लाहरुिा स्चसो तथा शीतलहरबाट िामनसहरुको 
असािधानीका कारणिाट हरेक िषि मिास प्रमिास, रुघािोकी, मनिोमनयाजमता मिाम्य सम्बन्धी सिमयाबाट 
धेरै िामनसहरु विरािी पने र केह  व्यस्िको ितृ्य ु सिेत हनुे गरेको छ । कोमभड-१९ को संक्रिण 
स्चसोको सियिा झनै फैमलने र प्रभावितहरुको सख्या झनै िढ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।  पशपंुछ ,ं 
अन्नबाल िा सिेत प्रमतकूल प्रभाि पर  धेरै िात्रािा नोक्सान हनुे गरेको छ । यस िषि पमन जाडोयािको 
सिय शरुु भइसकेको छ । बर्दिया स्जल्लािा विगत िषििा जमतै िौसिको प्रमतकुलता र िातािरणिा 
आउने पररितिनबाट शीतलहर सरुु भैसकेको अिमथा छ । कोमभड-१९ को संक्रिण जोस्िि न्यूनीकरण 
गदै मिाम्य िापदण्डलाई पूणि पालना गराउदै जाडोिा यसको जोस्िि बढ्न नर्दने र विशेष गर  
बालबामलका, जेष्ठनागररक, सतु्केर , गभििती, २०७१ र २०७४ सालको बाढ िाट प्रभावित भई हालसम्ि पमन 
पूनिमथापना हनु नसेका पररिारहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाि पनि सक्ने हुुँदा उि जोस्ििलाई न्यूनीकरण गनि, 
आिश्यक श्रोत साधनको पूिि प्रबन्ध गनि, सचेतना अमभिवृद्ध गनि, शीतलहर प्रभावित पररिारलाई पयुािउने 
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उद्धार तथा राहतको कायिलाई व्यिस्मथत र प्रभािकार  िनाउनका लामग यो आकस्मिक कायि योजना, 
२०७८ स्जल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, बर्दियाले मनिािण गरेको छ । 

 सरोकारिाला मनकाय, मथानीय तह, स्जल्ला जनमिाम्य कायािलय, मडमभजन िन कायािलय, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइट  तथा िानिीय सहयोगी संघ संमथाहरु तथा विमभन्न सरकार  तथा गैर सरकार  संघ 
संमथाहरुलाई सिेतको सहभामगतािा सहयोगको व्यिमथा मिलाएको छ । 

१.२ साधारण उद्दशे्यः 

क. शीतलहरबाट हनु सक्ने क्षमतलाई न्यूनीकरण गर  मसमित श्रोत र साधनको अमधकति उपयोग गर      
स्जल्ला  विपद् व्यिमथापन समिमतिाट गररेने प्रमतकायि शीघ्र, उपयिु र प्रभािकार  बनाउने । 

ख. विपद्को सियिा प्रभािकार  ढङ्गले प्रमतकायििा सहभागी हनुे  पद्धती, संरचनाहरु बनाउने तथा उपयिु 
तयार  गने . 

ग. श्रोत तथा क्षितािा किी तथा संरचनाहरुिा क्षमत हुुँदा पमन प्रभािकार  प्रमतकायििा स्जल्ला विपद् 
व्यिमथापन समिमत ,मथानीय तह सबै मिमल विपद् प्रमतकायििा सम्लगन हनु े. 

घ. आपत्काल न प्रमतकायिका लामग प्रभािकार  प्रिेश, पररचालन, स्जल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत ,मथानीय 
तहिा गर्ठत मथानीय विपद् व्यिमथापन समिमत लगायत सबै तहका संरचनाहरुको प्रयोग समुनस्ित 
गनिका लामग प्रकृयाहरु मथावपत गररने । 

ङ. स्चसोका बित कोमभड-१९ को संक्रिण रोक्न नेपाल सरकारले तोकेका मिाम्य िापदण्डलाई 
पूणिरुपिा पालना गराउने ।  

 

२. प्रमतािना  
 यस दमताबेजले स्जल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत बर्दिया र मथानीय तहले विपद्को सियिा परुा 
गनुिपने कायिहरुको व्यािहाररक स्चत्र प्रदान गने प्रयास गरेको छ । यो एउटा साधारण योजना हो, जनु 
शीतलहरको सियिा प्रयोग गनि सवकन्छ । तथापी मनस्ित अिमथालाई िध्यनजर गर  तयार गररएको छ। 
यस योजनािा प्रमतकायि योजना पूरा गनिका लामग अपनाइने चरणहरुको विमततृ रुपिा ब्याख्या गररएको 
छ। 
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३. स्जल्लािा शीतलहरका घटनाहरु 

 तराईका स्जल्लाहरूिा वहउुँदको िवहना िासगर  िंमसर देस्ि िाघ सम्ि बाक्लो हमुस ु लागने र 
अत्यमधक स्चसो हनुे गदिछ । बालबामलका र बदृ्धबदृ्धा, विपन्नन पररिारहरु शीतलहरको उच्च जोस्िििा 
रहेका हनु्छन ्  भने बाक्लो हमुस ु लागने अिमथािा अत्यामधक सडक दघुिटना हनुे गरेको छ ।बर्दिया 
स्जल्लािा विगत लािो सिय देस्ि जाडो याििा स्जल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, मथानीय तह, नपेाल 
रेडक्रस सोसाइट  तथा अन्य गैरसरकार  संमथाहरुले िवढ प्रभावित क्षेत्र तथा चोक चोकिा आगोबाल्नका 
लामग दाउरा सहयोग गदै आएको छ । स्जल्लािा २०७० साल देस्ि जोस्िििा रहेका व्यस्िहरुलाई 
न्यानो कपडा तथा कम्िल र्दने गरेको  छ । यस िषि पमन लगभग ६¸५०० घर पररिार यस जाडोबाट 
प्रभावित हनुसक्न ेआुँकलन गररएको छ । 
 

४. कायि सञ्चालनको सन्दभिीः 
  ४ .१ शीतलहरवाट प्रभाववत हुन सके्न क्षते्रहरः 

 गलुररया नगरपामलका, बारबर्दिया नगरपामलका बासुँगडी नगरपामलका, राजापरु नगरपामलका, बढैयाताल 
गाउुँपामलका, िधिुन नगरपामलका, ठाकुरबाबा नगरपामलका तथा गेरुिा गाउुँपामलका क्रिस बढ  प्रभावित 
देस्ि न्यून प्रभावित क्षेत्र अनसुार रास्िएको छ । प्रमततु त्याङ्क विशेष गर  बालबामलका, जेष्ठ नागररक, 

सतु्केर , गभििती, तथा २०७१ र २०७४ सालको िाढ  एिि ्हाल २०७८ कामतिक २ गते कणािल  नद िा 
आएको िाढ बाट राजापरु नगरपामलका र गेरुिा गाउुँपामलकाका कररि १०५० घर धरु का आसं्शक तथा 
पूणि प्रभावित, आ.ब. २०७८/०७९ िा विपद्\का कारण प्रभावित भई घरिारविह नको त्याङ्कको आधारिा 
रहेको छ । 
 

बर्दिया स्जल्लाको घरधरु  तथा जनसंख्याको वििरण प्रभािमतर 

मथानीय तहको नाि 
िडा 

संख्या जनसंख्या क्षेत्रफल(िगि 
वक.िी.) 

पररिार 
संख्या 

जनसं
ख्या उच्च िध्यि न्यून 

गलुररया नगरपामलका 12 66679 118.21 14003 22768 1484 2184 3473 

िधिुन नगरपामलका 9 46437 129.73 9752 16623 1800 1521 2418 

राजापरु नगरपामलका 10 59553 127.08 12506 
4858

4 
1372 2728 8088 

ठाकुरबाबा 
नगरपामलका 

9 44361 104.57 9316 28668 1003 1457 2318 

बाुँसगढ  नगरपामलका 9 55875 206.08 11734 19335 1500 1830 2910 

बारबर्दिया 
नगरपामलका 

11 68012 226.09 14283 22300 591 2228 3542 

बढैयाताल 

गाउुँपामलका 
9 47868 115.19 10052 16345 1066 1568 2493 

गेरुिा गाउुँपामलका 6 34871 78.41 7323 13371 2240 1142 1816 
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४.२ पहुुँचः 

बर्दिया स्जल्लािा मबगतका र्दनका अनभुिहरुलाई केलाउुँदा शीतलहरको सियिा एक ठाउुँ देस्ि अको 
ठाुँउसम्ि जाुँदा मनकै कर्ठन हनुे गरेको पाइएको छ । 

क. शीतलहरको सियिा स्जल्लाका सबैजसो मथानहरुिा बाक्लो हमुस ु तथा शीतलहरका कारण दृश्यता 
(Visibility) किी भई सडक दघुिटना हनुे हुुँदा यातायातको साधान प्रयोग गदाि त्रासको िहससु हनुे 
गरेको छ।   

ख. अत्यामधक स्चसोको कारण घर देस्ि बावहर मनमकन नसक्ने अिमथा देस्िएको छ  । 

ग. कोमभड-१९ को कारण स्चसोिा लक्षण सवहतका विरािीहरुको संख्या बढ्ने अिमथा छ ।  

५.विपद् पररदृश्य तथा योजना अिधारणाहरुीः 
 विमभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हनुे विपद्बाट प्रभावित स्जल्लाको सूचीिा बर्दिया पमन रहेको 
छ। स्जल्लािा हरेक िषि बाढ , आगलामग, शीतलहर, हािाहरु , िानि िन्यजन्त ुद्वन्द र सडक दघुिटनाजन्य 
विपद्का कारण जनधनको क्षमत हनुे गरेको छ । स्जल्ला विपद् पूिितयार  तथा प्रमतकायि योजना, २०७८ 
िा प्रयोग मतर करण गदाि ७ मथानिा रहेको शीतलहर तथा मनयमित भइरहने विपद्को सियिा िानिीय 
सहायतालाई प्रभािकार  रुपिा अस्घ बढाउन आिश्यक छ।स्चसोका बित कोमभड-१९ को संक्रिण रोक्न 
मिाम्य िापदण्डलाई पूणि पालना गराउन  जोड र्दनेछ। त्यसैले स्जल्लािा विपद्को सािना गने क्षिता 
अमभिवृद्धका विमभन्न कायिक्रि र योजनािध्ये आपतकाल न सियिा िानि जीिनको रक्षा र िहत्िपूणि 
सम्पस्िको संरक्षण गने उदे्दश्यका लामग स्जल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत बर्दियाले हरेक िषि शीतलहर 
आकस्मिक योजना -Cold Wave Contingency Plan) तयार गर  स्जल्लाका िहत्िपूणि दमतािेजको रुपिा 
मिामित्ि ग्रहण गरेको छ । 

 विपद्को सियिा विपद् प्रभावितको जीिन र बहिूुल्य सम्पस्िको संरक्षण तथा सरुक्षा गर  िामनस 
िामथ पने प्रमतकूल प्रभािको सािना गनि बर्दिया स्जल्लाको साधन स्रोतको अमधकति उपयोग गदै प्रभावित 
सिदुायलाई व्यिस्मथत, प्रभािकार  र जिाफदेह यिु तररकाले िानिीय सहयोग उपलब्ध गराउन ुतथा विपद् 
जोस्िि न्यूनीकरणका कायिलाई संमथागत रूपिा प्रिद्धिन गनुि यस योजनाको िूल उदे्दश्य रहेको छ । 

६. सिन्िय तथा स्जम्िेिार ीः  

क. स्जल्ला विपद् पूिितयार  तथा प्रमतकायि योजनािा उल्लेि भए बिोस्जिका क्षेत्रगत क्षेत्रिा सम्बस्न्धत 
सबैले कायियोजना तयार पार   शीतलहरको पूिितयार  तथा प्रमतकायििा तयार रहने । 

ख. शीतलहर प्रभावितहरूलाई विना भेदभाि राहत उपलव्ध गराउने र सो क्रििा विशेषगर  
बालबामलका, जेष्ठनागररक, शार ररक रुपिा अशि, सतु्केर  तथा गभििती िवहलालाई प्राथमिकता  
र्दने । 

ग. कोमभड-१९ को संक्रिण जाडोिा बढ्न सक्ने सम्भािना रहकोले त्यसको मनयन्त्रणिा जोड र्दने ।  
घ. शीतलहरको प्रभािबाट सरुक्षीत राख्न े उपायहरुको सम्बन्धिा मथानीय विपद् व्यिमथापन सम्बन्धी 

कायि गने सबै सरकार  तथा गैरसरकार  संघ संमथाहरु सिेतलाई जोस्िि न्यूनीकरण गनिको लामग 
अनरुोध गने । 
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ङ. कोमभड-१९ बाट संक्रमित तथा जोस्िििा रहेका क्िारेन्ट न, आइसोलेसनिा रहेकाको मिाम्य 
अिमथािा सधुार ल्याउन विशेष प्रबन्ध गने । 

च. कोमभड-१९ को संक्रिण जाडोयाििा झनै बढ्ने विज्ञहरुको राय अनसुार¸ जोस्िि न्यूनीकरणका 
लामग योजना तजुििा गने । 

छ. विपद्को सियिा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मथानीय तह, दात ृमनकाय, सबै क्षेत्र, सहयोगी संमथा 
तथा नागररक सिाज बीच सिन्िय कायि गने । 

ज. मनयमित रूपिा अनगुिन गर  सबै विषयगत क्षेत्रहरूलाई पररचालन गने र पषृ्ठपोषण र्दने । 

झ. शीतलहरबाट बढ  प्रभावित हनु सक्ने क्षेत्र, गाउुँ , टोल, पररिारहरुको पवहचान गर  राहत तथा 
उद्धारको लामग अगिुा सहयोगी संमथा -DLSA_ को सिन्ियिा सबै सरोकारिाला मनकायहरुलाई  
दाउरा, कम्बल, न्यानो कपडा जमता सािाग्रीहरुको पूिि प्रबन्ध गर  तयार  अिमथािा  राख्न ेर राख्न 
लगाउने । 

ञ. जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जार  गने ३ र्दने बलेुवटन अनसुार पूिितयार का गमतविमध 
सञ्चालनिा जोड र्दने।  

ट. जाडोयाििा हनुे सक्ने मिाम्य सम्बन्धी सिमयालाई न्यूनीकरण गनि जनचेतनािूलक कायिक्रि  
संचालन गने । मिाम्यकिी तथा औषधीहरु तयार  अिमथािा राख्न ेव्यिमथा मिलाउने । 

ठ. शीतलहरबाट सरुस्क्षत रहनका लामग तपमसल बिोस्जिका सचेतनात्िक सन्देशिूलक सूचना एिि ्
जानकार  मथानीय संचार िाध्यि िाफि त मथानीय भाषािा सिेत प्रशारण गनि मथानीय संचार िाध्यि 
तथा मथानीय गैरसरकार  मनकायिाट प्रचार प्रसार गने व्यिमथा मिलाउने। 

ड. शीतलहरका सियिा हमुसकुा कारण मभस्जविमलट िा कि हनु गई सिार  साधन दघुिटना हनु सक्ने 
हुुँदा मथानीय ट्रावफक प्रहर को सकृयतािा सिार  साधनको गमत मसमितताको अनगुिनको कायि 
गने।  

ढ. शीतलहर तथा जाडोयाििा सियिै पिुिसूचना सिदुायमतरिा पयुािउन जल तथा िैसि विभागको 
बलेुवटन अनसुारको सूचना सम्प्रशेण गर  पिुािनिुानका आधारिा गमतविमध सञ्चालन गने । 

७. पूिितयार  प्राथमिकताीः  

क. विपद्संग सम्बन्धीत सरोकारिाला मनकायहरुसंग सिन्िय बैठक गने । 

ख.  सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुले जनचेतनािूलक कायि गने । 

ग. सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुिा शीतलहर पूिितयार का लामग रणनीमतक योजना 
तयार गने । 

घ. मथानीय तहका संकटासन्न क्षेत्रको नक्साुँकन गने । 

ङ. विषयगत समिमतहरुको मनयमित बैठक गने र आिश्यकताको आधारिा िाडल पवहचान गर  सोको 
पररपूमतिको लामग तत्कालै कायािन्ियन गने  । 

च. स्जल्लािा थप ५ हजार न्यानो कपडा सेट व्यिमथापनका लामग सरोकारिाला मनकायिा पहल गने। 

छ. सबै मथानीय तह तथा सोरोकारिाला मनकायसंग सिन्िय गर  आिश्यक पने दाउरा जोहो गर  राख्न े
र न्यानो रहनका लामग टोल टोलिा दाउरा बाल्ने मथानको मनकोल गर  कोमभड-१९ को 
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जोस्ििलाई कि गने गर  नेपाल सरकारले तोकेका मिाम्य सरुक्षाका िापदण्ड अनसुार आगो ताप्ने 
व्यिमथा मिलाउने ।  

ज. मथानीय एफ.एि. हरु र िडामथरिा िाइवकङ् िाफि त जनचेतनािूलक सािाग्रीहरु  प्रकाशन/प्रसारण 
गने । 

झ. जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जार  गने ३ र्दने बलेुवटन अनसुार पूिितयार  गने ।  

८. न्यूनति तापक्रिको इमतहास 

जलिायकुो हहसाबले यस स्जल्ला उष्ण तथा उपोष्ण प्रकारको हािापानी रहेको छ। प्रदेशीय हािापानी 
पाइएता पतन बाह्रौँ िहहना एकै नासको हािापानी छैन। चैत्र  िवहनादेस्ि आस्श्वन को शरुुिात सम्ि गिी 
हनु्छ। आस्श्वन कामतिक र फागनुिा यहाुँको हािापानी सिलशतोष्ण हनु्छ भने िंमसर, पौष र िाघिा मनकै 
जाडो हनु्छ। जेष्ठको अन्त्य देस्ि आस्श्वनको सरुुसम्ि िनसनुी िायकुा कारण प्रशमत िषाि हनुे गदिछ।  

बर्दिया स्जल्लािा रहेको िौसि िापन केन्र स्चसापानी, रामनजिरा, गलुररया यस बर्दिया स्जल्लाको तापक्रि 
अनिुान गररएको छ । गिीयाििा यहाुँको औसत तापक्रि ४१ मडग्री सेम्ल्सयससम्ि पगुछ भने वहउुँदिा 
औसत ७ मडग्री सेम्ल्सयससम्ि पगुने जान्छ। हालसम्िको िौसि िापनिा बर्दिया स्जल्ला रानीजिरा िौसि 
िापन केन्रका अनसुार १९९६ मडसेम्िर िवहनािा हालसम्िकै न्यूनति तापक्रि िापन गररएको छ । 
 

क. बर्दिया स्जल्लाको १२ िवहनाको औसत तापक्रि वििरण तलको तामलकािा र्दएको छ । 
  

 
 

 

 

 

ख. बर्दिया स्जल्ला रामनजिरा िौसििापन केन्रका अनसुार हालसम्ि न्यूनति तापक्रि भएका िषिहरुीः 
  बर्दिया स्जल्ला एक तराई भभुागिा अिस्मथत रहेको स्जल्ला हो। यस स्जल्लािा विगत १९६५ देस्ि २०२० 
सम्िको ५ िषिको अन्तराल मभत्र मडसेम्बर जनिर  फेब्रअुर  िवहना हरुको न्यूनति तापक्रि बर्दिया स्जल्लािा रहेका 
िैसििापन केन्र स्चसापानी रामनजिरा र गलुररयाबाट साभार गररएको छ । उि त्याङ्क तामलकािा प्रमततु गररएको 
छ ।  
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बषि 
  मडग्री (न्यनति तापक्रिू) सेo   

 स्चसापानी  रानीजिरा   गलुररयाको   

मडसेम्बर  जनिर   फेब्रिर   मडसेम्बर  जनिर   फेब्रिर    मडसेम्बर  जनिर   फेब्रिर    
१९६५  ९  ९  १०  -  -  -  -  -  -  

१९७०  ९  ९  ९  -  -  -  -  -  -  

१९७५  ९  ६  ९  २  ५  ४  -  -  -  

१९८०  ११  ९  ७  ६  ३  ४  -  -  -  

१९८५  ९  ९  ११  ७  -  -  -  -  -  

१९९०  १०  ७  ८  ६  ३  ७  -  -  -  

१९९५  १०  ८  ११  ६  ४  ६  -  -  -  

२०००  १०  ९  १०  ६  ४  ५  -  -  -  

२००५  १०  -  -  ५  ३  ८  -  -  -  

२०१०  ९  ७  ८  ८  ७  ९  ६  -  -  

२०१५  ८  ८  १०  ६  -  -  ३  ४  ५  

२०१८  ६  ६  १०  १०  ७  ७  १  ३  ४  

२०२०  -  -  -  -  -  -  -  ६  ४  

हालसम्िको बहदकया स्जल्लािा तीनिटा िौसि िापन केन्रको अनसार २०१८ सालको मडसेम्बर िवहना हालसम्िकै 

सबैभन्दा न्यनतिू (१o C) तापक्रि रहेको देस्िन्छ. ( स्रोत: िौसि पिुािनिुान िाहाशािा)  

९. जनशस्ि पररचालन हनेु क्षिताीः  

क्र.स. मनकाय मियि ्सेिक मिाम्यकिी कैवफयत 

१ स्जल्ला प्रहर  कायािलय ४५० ०  

२ सशस्त्र प्रहर  िल नेपाल ४५० ०  

३ नेपाल  सेना ४० ०  

४ गलुररया नगरपामलका ६० ०  

५ िधिुन नगरपामलका ४५ ५२  

६ राजापरु नगरपामलका १०० ६८  

७ ठाकुरिािा नगरपामलका ५० ४०  

८ बारबर्दिया नगरपामलका २२ ४६  

९ िासुँगडी नगरपामलका २७ ५५  

१० गेरुिा गाउुँपामलका १८ १८  

११ िढैयाताल गाुँउपामलका  ४५ २२  

१२ नेपाल रेडक्रस सोसाइट  शािा /उपशािा १४० ५  

१३ DLSA/एक्सन एड/KMJS  ५० ०  

जम्िा 1497 306  
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१० स्जल्लािा रहेको राहत सािाग्री वििरण  

क्र.स. मनकाय कम्िल  न्यानो 
कपडा  

मत्रपाल आपतकामलन कोष 

१ स्जल्ला प्रशासन कायािलय  ३० ० २५० १० लाि 

२ गलुररया नगरपामलका ० ० ० १ करोड 
३ िधिुन नगरपामलका ० १० ५ १० लाि 

४ राजापरु नगरपामलका २४०  २०० १५ लाि 

५ ठाकुरिािा नगरपामलका ० ० ० १ करोड 

६ बारबर्दिया नगरपामलका ० ० ५० २५ लाि 

७ िासुँगडी नगरपामलका ३० ० २० १९ लाि ९५ हजार 
८ गेरुिा गाउुँपामलका ० ० ३० २० लाि 

९ िढैयाताल गाउुँपामलका ० ० ० १० लाि 

१० नेरेसो शािा ÷उपशािा २०० ५० १०० ६ लाि 

११ एक्सन एड/KMJS ० ० ० ० 

जम्िा 500 ६० 655 ३ करोड १५ लाि ९५ हजार  

११.मनकायगत भमूिका तथा स्जम्िेिार  

क्रसं मनकायको नाि स्जम्िेिार व्यस्ि स्जम्िेिार  
१ 
 

स्जल्ला  प्रशासन 
कायािलय 

प्रििु स्जल्ला अमधकार  सिग्र सिन्िय तथा नेततृ्ि । 

२ स्जल्ला सिन्िय 
समिमत  

प्रििु  

स्जल्ला सिन्िय 
अमधकार  

सिन्ियात्िक कायििा सहयोग गने । 

स्रोत (आमथिक, भौमतक, िानविय श्रोत ) पररचालन गनि 
सिन्िय गने । 

३ 
 

मथानीय तहहरु प्रििु/अध्यक्ष आ-आफ्नो मथानीय तहको नेततृ्िदायी भमूिका मनिािह 
गने । विषयगत क्षेत्रसंग सिन्िय गने । 

श्रोत साधन व्यिमथा गने।त्यांक संकलन तथा 
व्यिमथापन । 

४ सरुक्षा मनकायहरु प्रििु तथा प्रमतमनमध सरुक्षा व्यिमथा गने। उद्धार गने। विषयगत समिमतिा 
रह  सहयोग गने । 

५ राजनैमतक दलहरू दलका प्रििुहरू सिन्िय।स्रोत संकलनिा सहयोग गने ।जनपररचालन 
गने ।  
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क्रसं मनकायको नाि स्जम्िेिार व्यस्ि स्जम्िेिार  
६ स्जल्ला 

आपतकामलन कायि 
संञ्चालन केन्र 

फोकल पसिन सूचना संकलन, सिन्िय, संप्रशेण 

त्यांक व्यिमथापन 

७ स्जल्ला अगिुा 
सहयोगी 
मनकाय(DLSA) 

स्रोत केन्र प्रििु श्रोत उपलव्धताका लामग राविय/अन्तराविय 
गैरसरकार  संघ/संमथा तथा सरोकारिालासंग सिन्िय  
गने । 

८ नेपाल रेडक्रस  
सोसाइट  

सभापमत राहत िाद्य सािाग्री तथा अमथाई आिास  व्यिमथापन 

आपत्काल न आिास तथा बन्दोबमती (Logistic) 
व्यिमथापनिा सहयोग गने । 

९ विषयगत सरकार  
कायािलय 

कायािलय प्रििुहरु विषयगत समिमतिा रह  क्षेत्रगत अगिुा भमूिका मनिािह 
गने । आ-आफ्नो क्षेत्रको आपत्काल न योजना मनिािण 
गर  कायािन्ियन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

१० उद्योग िास्णज्य 
संघ/व्यापार संघ 

अध्यक्ष न्यानो कपडा तथा कम्िल सािग्री संकलन वितरण र 
व्यिमथापनिा सघाउन े

११ यातायात व्यिसायी 
संघ तथा 
प्रा.मल.हरु 

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

१२ संचार िाध्यिहरु नेपाल पत्रकार 
िहासंघ, सञ्चारकिीहरु 

सवह सूचना संकलन तथा सम्प्रषेण 

सचेतनािूलक सूचना तथा सिाचार सम्प्रषेण गने 

१३ नागररक सिाज संयोजक राहत कायििा सहयोग तथा सिन्िय 

िानि अमधकारको संरक्षण तथा सम्बधिनिा सहयोग 

 

१४ पेशागत व्यिसायी 
सिमतहरु 

 

अध्यक्ष राहत, उद्धार तथा संरक्षण कायििा सहयोग 

१५ गै.स.स.िहासंघ/ 

राविय तथा 
अन्तराविय गै.स.स. 

प्रििु/प्रमतमनमधहरु िानिस्रोत पररचालन गने ।स्रोत संकलनिा सहयोग 
गने ।गै.स.स. बीच सिन्िय ।क्षिता विकास तथा 
सहजीकरण कायि गने । 
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१२. प्रमतकायि वििरण 
 

 

१३. विषयगत के्षत्रका अगिुा तथा सदमय  वििरणीः 
मबषयगत 
क्षेत्रहरु अगिुा संमथा सदमयहरु 

१)  सिन्िय 
तथा सूचना 
व्यिमथापन 

स्जल्ला प्रशासन कायािलय 

स्जल्ला सिन्िय समिमत, 

नेपाल  सेना, 
नेपाल प्रहर ,सशस्त्र प्रहर  
िल नेपाल, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट  

DEOC, नेपाल टेमलकि 

मथानीय एफ.एि., पत्रपमत्रका 
नेपाल पत्रकार िहासंघ 

राविय अनसुन्धान, कणािल  िेसीन 
कायािलय, CSDR, /PA, KMJS, RKJS 

२) िोज तथा 
उद्धार 

स्जल्ला प्रशासन कायािलय, 

नेपाल  सेना, 
सशस्त्र प्रहर  िल नेपाल, 

नेपाल प्रहर , गाउुँपामलकाहरु, 

नगरपामलकाहरु, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट  

DEOC,  राविय अनसुन्धान स्जल्ला 
कायािलय,  

ईलाका प्रहर  कायािलयहरु 

बर्दिया राविय मनकुञ्ज कायािलय, 

ठाकुरद्वारा 

मस.नं. वक्रयाकलाप कसले कहाुँ 

१ 

न्यानो कपडा तथा 
पोवषलो िाद्यबमत ु
व्यिमथापन  

नगरपामलका तथा गाउुँपामलकाहरु, उद्योग िास्णज्य 
संघ िाफि त न्यानो कपडा व्यिमथापन, कम्िल 
लगायत अन्य न्यानो कपडाहरु नेपाल रेडक्रस 
सोसाइट  स्जल्ला शािा तथा उपशािाहरु िाफि त 

के्षत्र अनसुार 
स्जल्लाको विमभन्न 
मथानहरुिा 

२ 

दाउरा व्यिमथापन  नगरपामलका, गाउुँपामलकाहरु, मडमभजन िन कायािलय 
तथा सािदुावयक िन िहासंघ, िध्यिती िन 
व्यिमथापन समिमत, बर्दिया राविय मनकुञ्ज  

चोक तथा 
घनाबमतीको पायक 
पने मथान 

३ 

राहत वितरण स्जल्ला प्रशासन कायािलय, मथानीय विपद् व्यिमथापन 
समिमत, सरुक्षा मनकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइट , 
स्जल्ला शािा/उपशािाहरु र उद्योग िास्णज्य संघहरु 

प्रभावित क्षेत्रिा 

४ एम्बलेुन्स सेिा एम्बलेुन्स संचालक संघसंमथाहरु तथा  समिमतहरु स्जल्लाभर 

५ 
मिाम्य स्शविर बर्दिया अमपताल, मथानीय तह अन्तगितका मिाम्य 

इकाइहरु र अन्य सेिा प्रदायक संघसंमथा 
प्रभावित क्षेत्रिा 

६ 

विपद् सम्बन्धी सूचना 
तथा  जनचेतना 

स्जल्ला आपत्काल न कायि संचालन केन्र, मिाम्य 
कायािलय, पत्रकार िहासंघ, मथानीय संचार िाध्यिहरु,  

स्जल्लाभर 

७ सूचना व्यिमथापन स्जल्ला आपतकामलन कायिसञ्चालन केन्र स्जल्लाभर 
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मबषयगत 
क्षेत्रहरु अगिुा संमथा सदमयहरु 

३) गैर िाद्य 
सािग्री र स्शविर 
व्यिमथापन 

शहर  विकास तथा भिन 
मनिाणि विभाग, संघीय 
आयोजना कायािन्ियन 
इकाइ, नेपालगञ्ज र नेपाल 
रेडक्रस, बर्दिया शािा 

सािदुावयक िन उपभोिा 
िहासंघ, 

सरुक्षा मनकाय, एक्सन एड 
नेपाल, यमुनसेफ, सेभ द 
स्चल्रेन, मडमभजन िन 
कायािलय, प्लान नेपाल 

 

DEOC, मथानीय विपद् व्यिमथापन 
समिमत(प्राविमधक शािा, स्शक्षा शािा), 

उद्योग व्यापार संघ, गैसस िहासंघ, 

किैया िवहला जागरण सिाज, नेपाल 

४) िाद्य तथा 
गोदाि 
व्यिमथापन 

कृवष ज्ञान केन्र सम्पकि  
कायािलय, गलुररया 

मथानीय विपद् व्यिमथापन 
समिमत, मथानीय तहका कृवष 
शािाहरु, नेपाल प्रहर , 
स्जल्ला सिन्िय  समिमत 

विश्व िाद्य कायिक्रि नेपाल, 

नेपाल रेडक्रस, एक्सन एड 
नेपाल 

नेपाल िाद्य संमथान राजापरु, 

किैया िवहला जागरण सिाज नेपाल, 

गैसस िहासंघ, स्जल्ला िाद्य अमधकार 
संजाल, उद्योग िास्णज्य संघ, 

 

५) िानेपानी 
तथा सरसफाई 

िानेपानी तथा सरसफाई 
मडमभजन कायािलय बाुँके 
वफल्ड अवफस बर्दिया 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट , 
िेस बर्दिया, जनजागरण 
िवहला संघ 

यमुनसेफ, प्लान, किैया िवहला जागरण 
सिाज नेपाल 

६) संरक्षण स्जल्ला प्रशासन कायािलय 

स्जल्ला िालकल्याण समिती 
नेपाल प्रहर , स्ज.स.स. 
यमुनसेफ, एक्सन एड् नेपाल, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट , 
प्लान नेपाल 

राधाकृष्ण थारु जनसेिा केन्र, 

किैया िवहला जागरण सिाज नेपाल, 

दमलत िवहला उत्थान संघ 

िाइमत नेपाल, शस्ि सिहु, ओरेक 
नेपाल 

७) मिाम्य 
तथा पोषण 

मिाम्य कायािलय 

स्जल्ला अमपताल, मथानीय 
विपद् व्यिमथापन    समिमत 
(मिाम्य शािा ), स्जल्ला 
सिन्िय समिमत 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट , 
आयबेुद अमपताल 

सरकार  मिाम्य सेिा प्रदायक 

मनकायहरु, यमुनसेफ, सेभ द स्चल्रेन, 

जनजागरण िवहला संघ, सािदुावयक 
मिाम्य केन्रहरु, 

औषमध व्यिसायी संघ 

८) आपत्काल न 
स्शक्षा 

स्शक्षा विकास तथा सिन्िय 
इकाइ 

सम्बस्न्धत मथानीय तहिा 
रहेका स्शक्षा मबकास 
शािाहरु, स्जल्ला सिन्िय 

प्याब्सन, एन प्याब्सन 

आरकेजेएस, बेस बर्दिया, 
किैया िवहला जागरण सिाज नेपाल 
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मबषयगत 
क्षेत्रहरु अगिुा संमथा सदमयहरु 

समिमत, एक्सन एड् नेपाल 

यमुनसेफ, सेभ द स्चल्रेन 

प्लान नेपाल, जल्ला सिन्िय 
समिमत 

९) पनुीःमथापना 
तथा पनुिमनिािण 

शहर  विकास तथा भिन 
मनिाणि विभाग, संघीय 
आयोजना कायािन्ियन 
इकाइ, नेपालगञ्ज  

मडमभजन िन कायािलय, 

िानेपानी तथा सरसफाई 
मडमभजन कायािलय दाङ्ग 
वफल्ड कायािलय बर्दिया, 
बबई मसंचाई आयोजना, 
नेपाल विद्यतु प्रामधकरण, 

मथानीय विपद् व्यिमथापन  
समिमत (प्राविमधक शािा ) 

सा.िन उपभोिा समिमतहरु, 

नेपाल टेमलकि, 

स्जल्लािा कायिरत अन्तराविय 
गैससहरु, एक्सन एड नेपाल, 

किैया िवहला जागरण सिाज नेपाल, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइट  
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१४. रणनीमतक कायियोजना 

स्चसो/शीतलहरको 
मतर 

विगतको अनभुि 
अनसुार अिमध 

मडसेम्बर देस्ि 
फेब्रअुर सम्ि 

(९० र्दन) 

प्रभाि 

सािना गने 
रणनीमतहरू 

मसजन भरर 

िानि 
जीविकोपाजिन (बाल , 
जनािर, श्रि काि) 

यातायात / 
पूिािधार 

कायिहरू 
नतेतृ्ि 
एजेन्सी 

न्यून ५० र्दन             

हल्का स्चसो, हल्का 
कुवहरो 

  थोरै िामनस मबरािी हनु,े 

सािान्य रुघािोकी, िोकी 
र बालबामलकालाई 
मनिोमनया हनुे गरेको छ 

फरक-फरक 
दरबारिा किै िान्छे 
चहलपहल गदैनन,् 

थोरै दघुिटना न्यानो लगुा 
लगाउने, 
बालबामलका, ज्येष्ठ 
नागररक र 
अपाङ्गताको विशेष 
हेरचाह 

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश, 

िाइवकङ 

DDMC/DE

OC/LEOC 

आकाश अमलकमत 
देस्िन्छ 

  अमधकांश िदृ्धिदृ्धा र 
बालबामलका, अमधकांश 
सीिान्तकृत 

          

घाि अझै अमलकमत 
तातो छ 

  बच्चाहरु र िदृ्धहरु लाई 
न्यानो 

          

िध्यि ३० र्दन             

स्चसो, कि दृश्यता 
संग बाक्लो कुवहरो 

  सबैभन्दा किजोर िा केवह 
िहत्िपूणि केसहरू 

आजीविका केह  उडान 
वढलाइ 

कम्बल वकन्दै 
िामनसहरू 

एफएि 
रेमडयो 

DDMC/DE

OC/LEOC 
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स्चसो/शीतलहरको 
मतर 

विगतको अनभुि 
अनसुार अिमध 

मडसेम्बर देस्ि 
फेब्रअुर सम्ि 

(९० र्दन) 

प्रभाि 

सािना गने 
रणनीमतहरू 

मसजन भरर 

िानि 
जीविकोपाजिन (बाल , 
जनािर, श्रि काि) 

यातायात / 
पूिािधार 

कायिहरू 
नतेतृ्ि 
एजेन्सी 

(५० िी.) सन्देश 

आकाश देस्िदैन   प्रायीः िदृ्ध र 
बालबामलकाहरू केह  
गम्भीर अिमथाहरू 

दैमनक ज्यालादार  
िजदरुले आफ्नो 
जीविकोपाजिन गनि 
सक्दैनन ्

थोरै दघुिटना उडानको सट्टा सडक 
यात्रा 

    

घाि न्यानो छैन   केह  गम्भीर केसहरू   ट्रावफक जाि       

हािा चमलरहेको   थोरै िामनस मबरािी हनु,े 

सािान्य रुघािोकी, िोकी 
र बालबामलकालाई 
मनिोमनया हनुे गरेको छ 

काि पाउन िसु्मकल, 

जनािरबाट कि 
उत्पादन 

उडान 
वढलाइ, कि 
दघुिटना, 
किजोर 
दृश्यता 

घर मभतै्र बमनहुोस,् 

बिी बाल्नहुोस ्र 
सडकबाट यात्रा 
गनुिहोस ्

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश 

DDMC/DE

OC/LEOC 

उच्च १० र्दन             

धेरै स्चसो, धेरै कि 
दृश्यता संग धेरै 
बाक्लो कुवहरो (२ 
िी.) 

  धेरै गम्भीर केसहरू र 
ितृ्य,ु थोरै िामनसहरू 
मबरािी, सािान्य 
रुघािोकी, िोकी र 

दैमनक ज्यालादार  
िजदरुले आफ्नो 
जीविकोपाजिन गनि 
सक्दैनन ्

उडानहरू 
छैनन ्

उडानको सट्टा सडक 
यात्रा 

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश 

DDMC/DE

OC/LEOC 
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स्चसो/शीतलहरको 
मतर 

विगतको अनभुि 
अनसुार अिमध 

मडसेम्बर देस्ि 
फेब्रअुर सम्ि 

(९० र्दन) 

प्रभाि 

सािना गने 
रणनीमतहरू 

मसजन भरर 

िानि 
जीविकोपाजिन (बाल , 
जनािर, श्रि काि) 

यातायात / 
पूिािधार 

कायिहरू 
नतेतृ्ि 
एजेन्सी 

बच्चाहरूलाई मनिोमनया 

आकाश कतै देस्िदैन   सबैभन्दा किजोर िा केवह 
िहत्िपूणि केसहरू 

दैमनक ज्यालादार  
िजदरुले आफ्नो 
जीविकोपाजिन गनि 
सक्दैनन ्

सडक 
दघुिटनाहरू 

सिार  साधन प्रयोग 
नगनुिहोस ्

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश / 
िाइवकङ 

DDMC/DE

OC/LEOC 

घाि छैन  

 

  धेरै गम्भीर केसहरू र 
ितृ्य ु

दैमनक ज्यालादार  
िजदरुले आफ्नो 
जीविकोपाजिन गनि 
सक्दैनन ्

ट्रावफक 
जाि, उडान 
वढलाइ 

न्यानो लगुा लगाएर 
सिार  साधन प्रयोग 
नगने 

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश / 
िाइवकङ 

DDMC/DE

OC/LEOC 

उच्च आरिता / शीत   धेरै गम्भीर केसहरू र 
ितृ्य ु

दैमनक ज्यालादार  
िजदरुले आफ्नो 
जीविकोपाजिन गनि 
सक्दैनन ्

सडक 
दघुिटनाहरू 

ज्येष्ठ नागररक, 

बालबामलका, 
द घिरोगबाट प्रभावित 
व्यस्िको विशेष 
हेरचाह 

एफएि 
रेमडयो 
सन्देश / 
िाइवकङ 

DDMC/DE

OC/LEOC 
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१५. शीतलहरबाट जोस्िि न्यूनीकरण गने सूचनािूलक सन्देशहरुीः 
 जाडो यािको लामग सियिै न्यानो कपडाको जोहो गरौ ।  

 शीतलहरको सियिा घर बावहर िलु्ला मथानिा धेरै सिय नमबताऔ ।  

 रातको सियिा न्यानो मसरक, कम्िल जमता ओड्न ेप्रयोग गने र सतु्दा शर रका साथै अमनिायिरुपिा 
छाती तथा टाउको ढाक्ने प्रबन्ध मिलाउने ।  

 शीतलहर चलेको सियिा आगो तापेर शर रलाई न्यानो राख्न,े छाती र टाउकोलाई विशेष गरेर 
स्चसोबाट जोगाउने ।  

 स्चसोको सियिा शर रलाई चावहन े आिश्यक िानेकुरा र पयािप्तिात्रािा तातो िाने झोमललो 
िानेकुराहरु िाने ।  

 स्चसो िौसििा कोविड-१९ को संक्रिण बढ्ने सक्ने हुुँदा नेपाल सरकारले तोकेका मिाम्य सरुक्षाका 
िापदण्डलाई अपनाउने। 

 बालबामलका, िदृ्धिदृ्धा, सतेुर , गभििती िवहला तथा विरािीहरुको हेरचाहिा विशेष सतकि ता अपनाउन,े 

बालबामलकाहरुलाई न्यानो अिमथािा राख्न े।  

 शीतलहर चलेको बेलािा घरेल ु पशपंुछ लाई सकेसम्ि िलु्ला मथानिा चराउन नलैजाने गोठ अथिा 
टहरािै रािेर पयािप्त घाुँस, पराल र दाना र्दने ।  

 स्चसोको कारण विरािी भएिा तत्कालै नस्जकको मिाम्य चौकी िा अमपतालिा तरुुन्त उपचारको 
लामग जाने । 

 स्चसोका कारण पशपंुछ  विरािी भएिा नस्जकैको पश ुस्चवकत्सालयिा तरुुन्तै सम्पकि  गर  औषधोपचार 
गने ।  

 कोठा मभत्र आगो बाल  तातो पादाि पयािप्त भेस्ण्टलेशनको व्यिमथा मिलाउने । 

 

 

 

 

 

 



17 
 

अनसूुची-१  विपद् फोकल पसिन फोन नं./इिेल 

मस.नं. कायािलयको नाि कायािलयको इिेल विपद् सम्पकि  व्यस्िको 
नाि 

पद िोबाईल नं. 

१ स्जल्ला प्रशासन कायािलय बर्दिया  नारायणप्रसाद ढकाल प्र.अ. ९८५८०३०१३२ 

२ राजापरु नगरपामलका  िसु्शराि थारु आइ.ट .अवफसर ९८४८१७०५८१ 

३ गेरुिा गाउुँपामलका  प्रकाश शिाि सूचना प्रविमध अमधकृत ९८५८०३८१३३ 

४ बाुँसगढ  नगरपामलका 
 

शेर बहादरु के.सी. िररदार(सहायक मतर 
चौथौ) ९८५८०२९७११ 

५ गलुररया नगरपामलका  िकुुन्द अयािल िररि शािा अमधकृत ९८५८०२५६६० 

६ िधिुन नगरपामलका  बासदेुि अमधकार  ना.स.ु ९८४८०२०७०२ 

७ बारबर्दिया नगरपामलका  टेकबहादरु वि.क. कायिपामलका सदमय ९८५८०३७७०० 

८ बढैयाताल गाउुँपामलका  मबष्ण ुपौडेल जनमिाम्य मनर क्षक ९८४८०२२०६० 

९ ठाकुरबाबा नगरपामलका  इन्र बहादरु राजबंशी जनमिाम्य अमधकृत ९८५८०२५००२ 

१० DEOC   िकेुश गौति   ९८५८०२५७९२ 

११ मिाम्य कायािलय बर्दिया  कृष्णगोपाल चौधर  जनमिाम्य मनर क्षक 
9858027981; 
9804018899 

१२ 
िानेपानी तथा सरसफाइ मडमभजन कायािलय बाुँके वफल्ड 

अवफस गलुररया 
 होिनाथ लामिछान े िा.पा.स.टे. वद्धमतय ९८४८०२४६४० 

१३ इलाका प्रशासन कायािलय बाुँसगढ   िोहनप्रसाद लम्साल ना.स.ु 9858025452 

१४ स्जल्ला प्रहर  कायािलय बर्दिया  रािशंकर कोहार प्र.ना.उ. 9858027299 
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मस.नं. कायािलयको नाि कायािलयको इिेल विपद् सम्पकि  व्यस्िको 
नाि 

पद िोबाईल नं. 

१५ कारागार कायािलय बर्दिया  चडुािणी वि.क. स.ले.पा. ९८६८२२६२५९ 

१६ स्जल्ला सिन्िय समिमतको कायािलय बर्दिया  िनोज भण्डार  नायब सबु्बा ९८६८२०७७४३ 

१७ बर्दिया अमपताल गलुररया  सारदा कुिार  थापा मसअहेब ९८४८०६१८७५ 

१८ स्जल्ला हलुाक कायािलय बर्दिया  नरेशकुिार पासी िररदार ९८४८२०७६८० 

२० बबई मसंचाइ आयोजना बैद  
 

रािकृष्ण घोरासैनी मसमडई 
९८५८०२५६७१; 

९७५१००८४४७ 

२१ राजापरु मसंचाई व्यिमथापन कायािलय गलुररया बर्दिया  िकेुशकुिार ठाकुर 
लोहार 

इस्न्जमनयर ९८४३५८२७०५ 

२२ सशस्त्र प्रहर  बल नेपाल नं. ३१ गण हे.क्िा. बर्दिया  र्दपकराज अयािल सप्रमन ९८५१२५९५२३ 

२४ 
भेटेर नर  अमपताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्र सम्पकि  केन्र 
गलुररया 

 भोजबहादरु रािल अमधकृत छैटौ ९८६८११२९०८ 
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अनसूुची-२ विपद् सम्बन्धी जानकार  र्दने कायािलयको मलङ्कहरु 

सि.न.ं कार्ाालर् वेविाइट फेिबकु टुइटर 

1.  जल तथा मौिम ववज्ञान ववभाग http://hydrology.gov.np https://www.facebook.com/FlowForecasting https://twitter.com/DHM_FloodEWS 

2.  जजल्ला प्रशािन कार्ाालर्, बर्दार्ा https://daobardiya.moha.gov.np https://www.facebook.com/daobardiya https://twitter.com/d_bardiya 

 

http://hydrology.gov.np/?fbclid=IwAR123p4yFNiyPnN0RfmPLe_TsSXaaqyctapbQPAoO1CeKBrToWpeJSFoFJY

