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यस योजना मनिावणका क्रििा भएका केमह मसकाईहरु : 

मस नं प्रमतिेदनको नाि पूिवअसल अभ्यासहरु िूख्यमसकाई सझुाि 

१ 

र्जल्ला र्िपद ्

पिूितयारी तथा 

प्रर्तकायि योजना– 

२०७६ को 

अध्यािर्िक 

२०७७ 

२०७६ मा पर्िल्लो पटक र्िपद ्

पिूितयारी तथा प्रर्तकायि 

योजनाको र्नमािि तथा २०७७ 

मा पर्हलो पटक  अध्यािर्िक । 

र्िर्य तथा क्षेत्रगत नतेतृ्ि गने 

र्नकाय तथा सहयोगी 

र्नकायहरूको िनौट गररएको । 

र्जल्लामा मानिीय क्षेत्रमा 

कायिरत संस्थाहरूको सचूी तयार 

िएको । 

र्बपदक्ो समयमा तोर्कएको 

र्जम्मेिारी 

अनरुूप सबै कोसर्क्रयता 

नदरे्खएको । 

स्थानीय तहमा समते प्रर्तकायि 

योजना तयार गनुिपने । 

र्जल्लामा संचालन हुनगेरेका 

र्िकास र्नमाििका 

गर्तर्बर्िहरूलाई थप र्बपद ्

मैत्री बनाइन ुपन े। 

प्रदशे र स्थानीय तहमा समते र्बपद ्

प्रर्तकायि यो जना र्नमािि िई 

कायािन्द्ियनमा आउनपुने दरे्खन्द्ि । 

प्रर्तकायि कायिढाँचा अनसुार स्थानीय 

तहमा समेत क्षेत्रगत अििारि अनसुार 

कायि गनुिपने । 

र्जल्लाको र्बपद ्ब्यिस्थापन 

रिनीर्तबारे सबै सरोकारिाला र्नकाय 

जानकार हुनपुर्िन े। 

स्थानीयतहका समते र्बपद ्ब्यिस्थापन 

रिनीर्त तयार गरी कायािन्द्ियनमा 

ल्याइनपुन े। 

२ 

स्थानीय र्िपद ्

तथा जलिाय ु

उत्थानशील 

योजना २०७६ 

स्थार्नय र्िपद ्तथा जलिाय ु

उत्थानर्शल  योजना र्नमािि गरी 

कायािन्द्ियन प्रर्क्रयामा आउन ु

र्िपद ्व्यबस्थापन योजना 

र्नमाििमा 

स्थानीयतहलाई बर्ढ सहिार्गता 

गराईए तापर्न नेततृ्िदायी 

िरू्मकामा कमी 

स्थानीय र्िपद ्व्यिस्थापन यो जनाबारे 

सबै जानकार हुन ुआिश्यक सबै 

स्थानीय तहले र्बपद ्पिूितयारी तथा 

प्रर्तकायि यो जना र्नमािि गरी 

कायािन्द्ियनमा ल्याउनपुने । 
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पररच्छेद-१ 
१. परिचय 

१.१ रुकुम (पूर्वि भाग) र्िल्लाको परिचय ि र्िल्लामा र्वपद्को अवस्था 

नेपाल र्िर्शष्ट ि–ूबनोट र हािापानीका कारि प्राकृर्तक तथा मानिीय दिैु प्रकोपको जोर्खम उच्च रहकेो ि । दशेको यस संकटासन्द्नताका र्िर्िि 

कारिहरूमध्ये मखु्य कारिहरू तीव्र जनसंख्या िरृ्द्ध र अव्यिर्स्थत र्िकासका गर्तर्िर्िहरु हुन ् । यसका अर्तररक्त प्रकोप व्यिस्थापनका अर्त 

अर्निायि उत्थानर्शल योजना नहुन,ु पिूि तयारी नगररन ुर अब्यिर्स्थत र्बकास न ैप्रकोप व्यिस्थापनका क्षेत्रमा रहकेा प्रमखु समस्याहरु हुन । प्रकोप 

व्यिस्थापनका क्षेत्रमा र्िर्िन्द्न तह र स्तरमा गररनपुने पिूितयारीका कामले प्रकोपलाई समरु्चत सम्बोिन गनि सघाउ परु् याउँि । प्रकोप पिूि तयारी 

तथा प्रर्तकायि योजना प्रकोप तथा र्िपदक्ो पररर्स्थर्त आउन नर्दन र आए पर्न क्षर्तको पररमाि न्द्यनू गनि सहयोग गन ेएक जीिन्द्त दस्तािजे हो । 

रुकुम (परु्िि िाग) र्जल्ला दशेकै ७७ औ कान्द्िो र्जल्ला िएको हुदँा र्िपद ्सम्बर्न्द्ि संयन्द्त्रहरुको राम्रो र्िकास हुन सर्करहकेो अिस्था िैन । 

र्जल्ला आपतकार्लन कायिसंचालन केन्द्रको कायािलय स्थापना गररए पर्न अत्यािश्यक सामग्रीहरु तथा जनशर्क्तको व्यिस्थापन गनि गाह्रो 

िैरहकेो ि । नेपाल सरकारले यस र्जल्लालाई र्हमाली र्जल्लाको रुपमा घोर्िा गररसकेको ि । तसथि यो र्जल्ला र्हमाली, उच्च पहाडी तथा 

पहाडी क्षते्र िएकाले पर्न िौगोर्लक दरुगमता, यातायातको असरु्ििा, िररएर रहकेा मानि िर्स्त िएकाले प्राकृर्तक मानर्िय प्रकोपका 

दृर्ष्टकोिले जोर्खमपिूि र्जल्ला हो । र्िशेर् गरी बाढी, पर्हरो, आगलागी, हुरीितास, र्हमपात, चट्याङ,महामारी लगायतका प्रकोपको जोर्खमका 

कारि िरे्नी मानिीय, आर्थिक तथा िौर्तक क्षर्त हुने गरेको ि । यसले गदाि िोकमरी र अर्नकालको प्रकोप समेत बेला बेलामा सामाना गनुि परेको 

ि ।  

त्यसैगरी अव्यिर्स्थत र योजनार्िना खर्नएका ग्रामीि सडकले गदाि पर्हरो र बाढीको प्रकोप बढाएको ि । हालसालै मात्र दखेा परेको 

र्िश्वव्यापीमहामारीको रुपमा फैर्लरहकेो नोिेल कोरोना िाईरस COVID-19 को संक्रमि, सलह र्कराको आतंक जस्ता असर पर्न उर्िकै 

सामना गनुि परररहकेो ि । समदुायलाई उत्थानर्शल बनाउन र्िपद ्संग सामाना गनि सक्षम बनाउँन र र्िपद ्बाट हुने क्षर्त सके सम्म न्द्यनुर्करि गनि 

र्िपद ्पिूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजनाको आिश्यकता महससु गररएको ि ।   

यस िर्ि पर्न रुकुम (परू्िि िाग) र्जल्ला अन्द्तरगत र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको पहल तथा संयोजनमा र्िर्िन्द्न सरकारी कायािलयहरु, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, यनूाईटेड मीसन टु नेपाल, नेपाल जनजागरि मञ्च र नेपाल मगर समाज सेिा तथा सचूना केन्द्र लगायत र्जल्ला र्स्थत 

अन्द्य मानिीय सेिामा काम गन े र्नकायहरूको समन्द्िय तथा सहकायिमा रुकुम (पिूि) र्जल्लाको र्िपद पिूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजना (दोस्रो 

पनुरािलोकन), २०७८ तयार गररएको ि । 

१.२ भौगोर्िक अवस्था 

रुकुम (पिुि) नपेालको प्रदशे लुर्म्बनी प्रदशेको  को उिरी िागमा पन ेएक मात्र र्हमाली र्जल्ला हो । र्िश्वको मानर्चत्रमा  २८
०
२८' अक्षांश दरे्ख 

२८
०
५१' उिर सम्म र ८२

०
३०' दशेान्द्तर दरे्ख ८३º८' पिुिमा अिर्स्थत ि । र्हमाली र पहाडी ि-ुिागको स्िरुप रहकेो यस र्जल्लाको क्षेत्रफल 

११८१.७० बगि र्कलोर्मटर रहकेो ि ।यस र्जल्लालाई पिूिमा बाग्लुङ र म्याग्दी, दर्क्षिमा रोल्पा, पर्िममा रूकुम पर्िम र उिरमा डोल्पा 

र्जल्लाले घरेेका िन ्। समनु्द्र सतहबाट ९३५ र्मटर दर्ख ७२४६ र्मटर सम्मको उचाइमा यो र्जल्लाका ि-ूिागहरु रहकेा िन ्। र्जल्लाको सबैिन्द्दा 

उच्च ििुाग पथुा र्हमाल ७२४६ र्मटरको उचाईमा रहकेो ि । हाल र्जल्ला सदरमकुाम रुकुमकोट र्जल्लाको पर्िम िागमा अिर्स्थत ि । पिूी 

रुकुमलाई राजनैर्तक तथा प्रशासर्नक संरचनाका रुपमा संघ तफि  १ र्निािचन क्षते्र, प्रदशे तफि  २ र्निािचन क्षते्र, ३ गाउँपार्लका र जम्मा ३१ 

िडाहरुमा र्ििाजन गररएको ि । नपेालको कुल ि-ुिागको ०.७८ प्रर्तशत ि-ुिाग यस र्जल्लाले ओगटेको ि । 

 

१.३ हावापानी, िर्मन ि भू-उपयोगको अवस्था 
र्हमाली यस र्जल्लाको िौगोर्लक रुपमा र्बर्बिता रहकेा कारि जलबायमूा पर्न र्बर्बिता पाइन्द्ि । यस र्जल्लाको  न्द्यनूतम तापक्रम २.०ºC 

दरे्ख अर्िकतम तापक्रम  ३६.८ºC सम्म हुने गदिि िने र्हमाली र लेकाली िेगको तापक्रम प्राय: ०० C िन्द्दा कम हुने गरेको ि । यस क्षेत्रमा 

अर्िकतम २४०० mm र न्द्यनूतम १६००mm सम्म िर्ाि हुने गरेको ि । र्जल्लाको कुल ििुाग ११३५२३ हके्टर  र खेर्तयोग्य २०२६५ हके्टर 

रहकेो ि । कुल खेर्तयोग्य मध्येको कृर्र् कायिमा प्रयोग १९१७५, िनजंगल ५६३८३, चरन क्षेत्र  ३४०५६, पानीले ओगटेको क्षेत्र ३४३ र र्हउँले 

ओगटेको क्षेत्रफल जम्मा २४७६ हके्टर िएको पाईन्द्ि । र्जल्लामा िन जंगलले ओगटेको क्षते्रफल तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहकेो िए तापर्न 

पर्हरोको प्रकोप िन ेअर्िक ि ।  

यस र्जल्लाको ि-ूउपयोगको अिस्थालाई तलको तार्लकामा प्रस्तुत गररएको ि – 

तामलका नं. १ : भू-उपयोगको अिस्था   

जर्मनको र्ििरि क्षेत्रफल (हके्टर) 

खेतीयोग्य जर्मनको क्षेत्रफल २०२६५ 

कुल खरे्तयोग्य मध्ये कृर्र्मा  १९१७५ 
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पानीले ओगटेको क्षेत्रफल ३४३ 

चरनक्षेत्र ३४०५६ 

िनजङ्गलको क्षते्रफल ५६३८३ 

र्हउँले ओगटेको क्षेत्रफल २४७६ 

कुलक्षते्रफल ११३५२३ 

श्रोतः बार्र्िक पसु्तीका, र्डर्िजन िन कायािलय रुकुम (पिूि ) 

 

१.४ सामार्िक आर्थिक ि साांसृ्कर्िक अवस्था 

रार्रिय जनगिना-२०६८ अनसुार यस र्जल्लाको कुल जनसंख्या ५३०१८ मध्ये २४८४५ परुुर् र २८१७३ मर्हला रहकेा िन ्। र्जल्लामा जम्मा 

११२०२ घर िरुी रहकेा िन ्िने सरदर पाररिाररक आकार ६ रहकेो ि । जातीय र्िर्ििता रहकेो यस र्जल्लामा कररि ८६.४८ प्रर्तशत जनसंख्या, 

४.१५ प्रर्तशत बौद्ध, ८.९० प्रर्तशत र्क्रियन ०.४९ प्रर्तशत अन्द्य िमाििलम्िीहरु रहकेा िन ्। अर्िकांश र्जल्लािार्सहरू (८९.५ प्रर्तशत) कृर्र् 

पेशामा आर्श्रत िन ्। र्जल्ला नगदबेाली तथा पशपुालन र जडीबटुी उत्पादनमा र्चरपररर्चत ि तथार्प व्यिसार्यक कृर्र् खेती गने कृर्कहरूको 

संख्या िने अर्त न्द्यनू रहकेो ि । 

रुकुम पिूि र्जल्लामा थपैु्र िार्मिक, ऐर्तहार्सक तथा पयिटकीय स्थलहरु पर्न रहकेा िन ्। रुकुमकोट बराहा मर्न्द्दर, दउेराली गफुा, मैकोट मर्न्द्दर, 

िमुेमा रहकेो बौद्द स्तपुा र्सस्ने साइकुमारी मर्न्द्दर आर्द यस र्जल्लाका िार्मिक स्थलहरू हुन ्िन ेर्सस्ने र्हमाल, पथुा र्हमाल, कमलदह, शर्हद 

पाकि , पाथीिरा, गपु्तादह, माररङ कृर्र् केन्द्र आर्द पयिटकीय दृर्ष्टले महत्िपिूि स्थलहरु हुन । यस र्जल्लाका बार्सन्द्दाहरुको िेर्गय र जार्तगत 

र्हसािले आ-आफ्नै सांस्कृर्तक मलू्य मान्द्यताहरु िन ्। यस रुकुम पिूि र्जल्लामा कुल जम्मा १३९ शैर्क्षक संस्था (संस्थागत १२८,  १० र्नजी र १ 

क्याम्पस) रहकेा िन, जसमा ११३ अिारितु र्िद्यालय, २५ माध्यार्मक र्िद्यालय र १ िटा क्याम्पस रहकेा िन ्।  

२.५ रुकुम पूवि र्िल्लाको गाउँपार्िकागि घिधुिी िथा िनसांख्या र्िविण 

रुकुम परु्िि र्जल्लामा ३ गाउँपार्लकाहरु र ३१ िटा िडाहरुमा र्बिार्जत ि । यस र्जल्लाको परु्िि िागमा रहकेो पथुा उिरगंगा गाउँपार्लका, 

दर्क्षितफि  रहकेो िमूे गाउँपार्लका र हालको सदरमकुाम रहकेो र्सस्ने गाउँपार्लका यस र्जल्लाका स्थानीय तहहरु हुन । यस र्जल्लामा रहकेा 

गाउँपार्लकागत घरिरुी र जनसंख्या र्बिरिलाई तलको तार्लकामा प्रस्तुत गररएको ि । 

 

तामलका नं. २ : गाउाँपामलका अधतगवत घरिुरी र जनसखं्या मबिरण 

क्र 

स.ं 
पामलकाको नाि घरिुरी सखं्या 

जनसखं्या 
श्रोिः    

िमहला पुरुष जम्िा 

१ र्सस्ने गाउँपार्लका  
३५०६ ८६०७ ७८९० १६४९७ 

रार्रिय 

जनगिना 

२०६८ 
२ िमूे गाउँपार्लका  ३८३५ १०१४६ ८४४३ १८५८९ 

३  पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका  
३८६१ ९४२० ८५१२ १७९३२ 

 जम्िा 
११२०२ २८१७३ २४८४५ ५३०१८ 

 

 

२.६ यािायाि िथा र्वकास पूवािधािको सुर्िधा 

ितिमान अिस्थामा रुकुम (पिुि) र्जल्लाका स्थानीय तहका सिै िडाहरुमा सडक तथा यातायातको पहुचँ र्बस्तार हुन सकेको िैन । र्जल्ला 

सदरमकुाम सम्म सडक यातायातको र्िस्तार िए पर्न र्जल्लाको परु्िि क्षेत्रमा पने र्सस्ने गाउँपार्लकाको िडा न १ र २ र पथुा उिरगगंा गाउँपार्लको 

१ दरे्ख ९ िडाहरुमा सडकको पहुचँ पगुेको िैन िने िमूे गाउँपार्लकामा िने मौसमी रुपमै िएपर्न पहुचँ पगुेको ि र स्थानीय तहका सडक सञ्जाल 

नपगुेका िडाहरुमा सडक र्नमािि तथा र्िस्तार हुदिैन ्। यसरी सडकको पहुिँाट यस र्जल्लाका कररि ७२३० (६३ प्रर्तशत) घरिरुी लािार्न्द्ित 

िन ्।  
रुकुम परू्िि र्जल्लाको हालको सदरमकुाम रहकेो र्सस्ने गाउँपार्लका आसपासका केही िडाहरुमा र्बद्यतुको केर्न्द्रय लाइनबाट सरु्बिा प्रिाह 

गररएको ि िन े अन्द्य स्थानहरुमा  साना जलर्िद्यतु आयोजनाहरु माफि त र्िद्यतु सेिा र्िस्तार गररएको ि । जसिाट कररि ९९०० (८६ 

प्रर्तशत)घरिरुीहरु प्रत्यक्ष लािािर्न्द्ित िन ्। तर साना जलर्बद्यतु आयोजनाहरुिाट २४ घण्टा सेिा प्रिाह निई बर्ि बाल्न ेप्रयोजनका लार्ग मात्र 
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प्रयोग गररएका िन ्। यसरी र्जल्लामा सेिा प्रिाह गन ेसाना जलर्बद्यतु आयोजनाहरुमा र्सस्ने गाउँपार्लकामा ७ िटा, िमू ेगाउँपार्लकामा १२ िटा 

र पथुा उिरगगंा गाउँपार्लकामा १९ िटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा िन ्। 

 
यसैगरी सञ्चार सरु्बिाको सन्द्दििमा हालको सदरमकुाम रहकेो र्सस्ने गाउँपार्लकाका केर्ह िडाहरुमा नेपाल दरु संचार संस्थानको तार फोनको 

(ल्याण्ड लाइन) सरु्बिा ि िन ेअन्द्य स्थानहरुमा नेपाल दरु संचार संस्थान र NCELL का मोिाईल फोनहरुले सेिा र्दइरहकेा िन ् । तर र्सस्न े

गाउँपार्लकाको िडा न.ं १, िमू ेगाउँपार्लकाको १, २, ३, ६, ७, ८र ९ िडाका केर्ह िर्स्तहरु र पथुा उिरगगंा गाउँपार्लकाका िडा न.ं १, २, ४, 

५, ६, ९, ११ र १३ का िर्स्तहरुमा मोिाईल नेटिकि ले काम गरेपर्न िरपदो सञ्चार सरु्ििा िैन । यस र्जल्ला अन्द्तगित स्थानीय तहका सिै 

िडाहरु, केर्ह स्िास््य संस्थाहरु र केर्ह र्बद्यालयहरुमा ADSL, world link र Everestwireless ले ईन्द्टरनटेको सेिा प्रिाह गरररहकेो िए पर्न 

प्रिािकारी िन ेिैनन ्। यस र्जल्लामा रहकेा सडक सञ्जालको र्बिरि तलको तार्लकामा प्रस्ततु गररएको ि:- 

 

तामलका नं. ३ : रुकुि पूमिव मजल्लाको रुकुिकोट बाट मबमभधनस्थानसम्ि जाने सडक सञ्जाल मबिरण 

क्र स सिारीसािन सचंालन हुने स्थान 
मजल्लासदरिुकािबाटको 

दुरी मक िी 

मजल्लासदरिुकािबाट सचंालनहुने यातायात तथा 

िुिानीका सािनहरु 

१ रुकुमकोट नाथीगाड हुदँ ैिप े १६ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

२ रुकुमकोट दउेखोला १३ र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

३ रुकुमकोट दरे्ख र्जतखोला १५ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

५ रुकुमकोट क्यिुाङ ४२ र्जप, ट्याक्टर, र्मनी िक तथा मोटरसाईकल 

४ रुकुमकोट काँक्री तकसेरा ५३ र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

६ रुकुमकोट काँक्री तकसेरा र्पपलटुङ ६६ र्जप, ट्याक्टर, र्मनी िक तथा मोटरसाईकल 

७ रुकुमकोट खाबाङबगर हुदँ ैलुकुम २६ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

८ रुकुमकोट खािाङ हुद ैमहत २३ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

९ रुकुमकोट काँडा ९ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

१० रुकुमकोट खोपीचार ८ बस, िक, र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

११ रुकुमकोट थिाङ शर्हदमागि हुदँ ैचनुाबाङ ७२ बस, िक, र्जप ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

१२ रुकुमकोट र्गलबाङ र्पपल हुदँ ैपोखरा ४४ बस, िक, र्जप ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

१३ रुकुमकोट र्गलबाङ र्पपल हुदँ ैपोखरा दार्दङ ५० र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

१४ रुकुमकोट खािाङबगर कोल हुदँ ैराङसी ४३ र्जप, ट्याक्टर तथा मोटरसाईकल 

१५ रुकुमकोट खोपीचार हुद ैमरु्सकोट ४१ र्जप,  िक, ियाक्टर, बस, मोटरसाइकल 

१६ रुकुमकोट सोलािाङ सल्यान हुद ैदाङ तलुर्सपरु १७६ हलुका र गह्रौ सिै सिारी सािन 

१७ रुकुमकोट दाङ हुद ैबटुिल ३४७ हलुका र गह्रौ सिै सिारी सािन 

१८ रुकुमकोट दाङ बटुिल हुद ैकाठमान्द्डौ ६३१ हलुका र गह्रौ सिै सिारी सािन 

श्रोतः सडक पिुाििार र्िकास तथा जलश्रोत तथा र्संचाई सि र्डर्िजन कायािलयको सिेक्षि 

 

२.७ स्वास्थ्य, सिसफाइ, ििाधाि ि खानेपानी 

यस रुकुम परू्िि र्जल्लाको जनघनत्ि कररि ४९.९९ प्रर्त िगि र्कलोर्मटर रहकेो ि । रुकुम पिूि र्जल्लामा ब्यिर्स्थत खानपेानीको सरु्बिा न्द्यनू 

अिस्थामा रहकेो िएपर्न र्पउन े पानीको पहुचँ मध्यम स्तरको ि । प्रशस्तै खोलानाला, पानीका महुानहरु िएकाले सिैजसो समदुाय पानीको 

पहुचँमा िएपर्न ब्यिस्थापनमा अझै ध्यान र्दनपुने अिस्था ि । यस र्जल्लामा कररि ९३.२ प्रर्तशत जनसंख्याले पाइप प्रिालीबाट, ५.६० 

प्रर्तशत जनसंख्याले मलु िा कुिाबाट र २.२० प्रर्तशत जनसंख्याले साििजर्नक स्थलहरुमा रहकेो खोला नर्द िा पोखरीको पानी उपिोग 

गरररहकेो अिस्था ि । र्जल्लाका सबै गाउँपार्लका र िडाहरु खलुा र्दसामकु्त िईसकेता पर्न दगुिम क्षेत्रहरुमा पिुि रुपमा शौचालय प्रयोग िइरहकेो 

अिस्था िैन । यस क्षते्रमा रहकेा मखु्य जलािारहरुलाई तलको तार्लकामा प्रस्ततु गररएको ि:- 
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तामलका नं. ४ : रुकुि पूिव मजल्लाका िुख्य जलािारहरु  

क्र स ं नदी खोला सहायक खोलाहरु  

१ सानीिेरी 
रुकुमगार, उिरगंगा, लाच्िेबाहुले, हुकाम खोला, नाथीगार खोला, जामा खोला, डोट्खोला, र्चउरा खोला, र्िप खोला, तुिाङ 

खोला, रन्द्मा खोला, राङसी खोला, जामा खोला ८ नं. िडा, कपगार खोला । 

२ लकुुमगार 
रुजी खोला, थिाङ खोला, काँक्री खोला,कोजािखोला, ह्याप्ला खोला, केन्द्सी खोला, खमुा खोला, र्सखारुम खोला,िैरम खोला, 

रानीिासा, र्जतखोला, कुर्चबाङ खोला। 

३ उिरगंगा नरर्सं खोला, क्यिुाङ खोला, गरखानी खोला, घरु्म्लबाङ खोला, गस्कुर खोला, तुपा खोला, कुचै खोला, दोमइ खोला, खोला । 

४ लाच्िेबाहुले च्यारगार, िौलागार, र्सस्नेगार, र्िङ्री खोला, बागर खोला, बाउले । 

५ हुकामखोला 
साँखोला, रन्द्मा खोला, मयाङ खोला, ओख्मा खोला, तामागार खोला, काजरजंग खोला, गुम्रीगाड खोला, अजिल खोला, 

झारलङुकारी खोला,घनु्द्मा खोला। 

६ चनुिाङखोला लाखर खोला,िेरी खोला, च्याङचङु खोला, गोर्ठिाङ खोला । 

ताल तलैयाहरु  

१ र्सस्ने गाउँपार्लका कमलदह, गुप्तादह (सानो गुप्ता र ठूलो गुप्ता), िङ्गुदह, र्िप्रीदह, नौदह । 

२ िमेू गाउँपार्लका बराहाताल, ररगल दह 

३ पथुा उिरगंगा नम्िैंगो ताल, सनुदह, पपुाल दह, र्बगुिम दह 

श्रोिः ३ वटै गाउँपार्िका 

 

२.८ सम्भार्िि पर्हिो िथा भू-क्षय के्षत्र 

यस र्जल्लाको पिूि तथा उिर बाट पर्िमर्तर बग्ने सानी िरेी, लुकुम गार, तुिाङखोला, डोटखोला, रन्द्माखोला, उिरगंगा तथा र्बर्िन्द्न खहरे 

खोलाहरुमा िर्ाितको समयमा आउने बाढी पर्हरोबाट जर्मनको कटान मात्र निएर जनिनको समेत क्षर्त हुने गरेको ि । अको तफि  त्यस्ता 

खोलाहरुमा आउने बाढी तथा पर्हरोको कारि उत्पादन योग्य िरू्महरु र्दन प्रर्तर्दन बगरमा पररित िई खेती योग्य जर्मनको क्षर्त हुने गरेको ि । 

खास गरी खोला तथा नदीले बालुिा, र्तप्तारा,खोपीचार, ह्यप्ला,िाउँने, िपे, डोटखोला, जामाबगर, दोम,ै काँडािगर, िलखोला, र्त्रििेी, सेरा, 

हालिाङ, मर्सना बगर, गरैीगाउँ, र्समलबोट, र्समा, र्िपखोला, िमिशाला, उपल्लो सेरा, चोरखोला, मोरािाङ लगायतका स्थानहरुमा बर्ाितको 

समयमा आउन ेबार्ढका कारि कटान डुिान हुन ेतथा समय समयमा लाखौंको िन सम्पर्िको क्षर्त हुने गरेको ि । यसैगरी रुकुमपरू्िि र्जल्लाको 

पथुा उिरगंगा गाउँपार्लकाका अन्द्तगित परु्रगाउँ, हार्दिबाङ, यमखार, र्तज्याङ, र्हम, रन्द्मागाउँ, काँडा, हुकाम, मयाङ, हालबाङ, िालुिा, िमारी, 

र्त्रिेिी, ओख्मा, मयाङ, िमूे गाउँपार्लकाको काँक्री,मोराबाङ, र्समा, तामारी,  झमु्लाबाङ र र्सस्न े गाउँपार्लकाको ठूलो र्सस्ने, नायागाड, 

मोराबाङ, रातामाटा,पोखरा, पाङा, िप,े र्चसापानी, रानीकोट, लम्पाकोट, खोपीचार,िाउँने, बन्द्सेनी (कौिे), सल्लेरी लगाएतका क्षेत्रहरु पर्हरोको 

उच्च जोर्खममा रहकेा स्थानहरु हुन । बरे्नी पर्हरोबाट यस क्षते्रमा लाखौंको िनजनको क्षर्त हुने गरेको ि । 
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परिच्छेद-२ 
२. उदेश्य 

२.१ मिपद् पूिवतयारी तथा प्रमतकायव योजनाको उदेश्य तथा अपेमक्षत नमतजा र प्रकोप पूिवतयारी कायव योजनाको 

उदेश्यः 

यस योजनाको मखु्य उदे्धश्य रुकुम परू्िि र्जल्लामा र्िपद ् बाट हुनसक्ने सम्िार्ित जोर्खम पर्हचान गन,े र्िपदक्ा क्षर्त कम गनि आिश्यक 

पिूितयारी तथा प्रर्तकायिको लार्ग स्रोत सािन र र्जम्मेिारी सर्हतका कायियोजना तयार गरी जनिनका क्षर्तकम गन े रहकेो ि । र्िपद ्

व्यिस्थापनको क्षते्रमा कायिरत र्िर्िन्द्न संघसंस्थाहरुको िरू्मका र र्जम्मेिारी उल्लेख गरी कायािन्द्ियनका लार्ग तयार पाररएको यस योजनाको 

अन्द्य उद्दशे्यहरु र्नम्नानसुार रहकेा िन ्– 

 रुकुम परू्िि र्जल्लाका गाउँपार्लकाहरुको र्िपद ्अिस्था र संकटासन्द्न पर्हचान गरी स्तरीकरि गने । 

 र्िपदप्िूि, प्रकोप परररहकेो समयमा र प्रकोप पर्ि गनुि पने कायिहरुको पिूितयारी/र्िशे्लर्ि गन े। 

 र्िपद ्बाट प्रिार्ितहरुलाई तत्काल खोज, उद्दार तथा राहत सेिा पयुािउन सरल उपायहरु अिलम्बन गनि मागिदशिन तयार गनुि  

 र्िर्िन्द्न र्नकाय तथा संघसंस्थाहरुबीच समन्द्िय गरी र्िपद ्प्रर्तकायिका कायिहरुलाई एकीकृत रुपमा संचालन गन ेआिार तयार गनुि ।  

 र्िपदक्ो अिस्थामा पररचालन गनि सर्कन ेजनशर्क्त तथा सािनश्रोत पर्हचान गरी र्जम्मेिारीको बाँडफाँड गने र र्जम्मेिारी प्राप्त र्िर्िन्द्न 

संघसंस्थाहरुको कायि र्जम्मेिारी तोकी पिूितयारी अिस्थामा रहन ु। 

 र्िपद पिात उद्वारका लार्ग तत्काल घटनास्थल पगु्न सरल प्रिाली स्थापना गनुि । 

 र्िपदक्ा उच्च जोर्खममा रहकेा अशक्त, गिििर्त, सतु्केरी मर्हला, र्कशोरी, िालिार्लका, अपांगता िएका व्यर्क्तहरु, लैंर्गक 

अल्पसंख्यक एच.आई.िी. संक्रर्मत तथा िदृ्ध िदृ्धाहरुलाई प्राथर्मकतामा राखी राहतका कायिक्रमहरुको योजना तयार गनुि ।  

 मानिीय सहयोगका लार्ग पर्हले न ैउपयकु्त तथा पयािप्त सहयोग योजना तजुिमा गनि । 

 र्िपद ्बाट हुने क्षर्तलाई कम गनि र र्िपद ्आइ परेको बखत प्रर्तकायि गरी क्षर्त हुन नर्दन िा कम क्षर्त हुनका लार्ग समदुायलाई सक्षम 

बनाउन सहयोग गने तथा उत्थानर्शल समदुाय बनाउन मागिदशिन गनि । 

 योजना तजुिमाका बखत स्थानीय तह तथा अन्द्य सरोकारिालाहरलाई जलिाय ु पररितिन तथा िातािरिमैत्री योजना र्नमािि तथा 

कायािन्द्ियन माफि त उत्थानर्शल समदुाय र्नमािि गनि सहयोग पयुािउने । 

 मानिीय असरहरूलाई कम गनि र्िपद ्बाट प्रिार्ित मार्नसहरूका आिश्यकताहरू परू्ति गनिका र्नर्मि समयमा नै सरकारलाई सहयोग 

उपलब्ि गराउनतथा कुनै पर्न मानिीय सहयोग र्सद्धान्द्त अथाित मानिता, र्नरपक्षता तथा तटस्थता बमोर्जम उपलब्ि गराउन । 

 

२.२ र्वपद् पूविियािी कायि योिनाको अपेर्क्षि परिणामहरु 

यस र्िपद पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजनाले प्राप्त गनि खोजेका पररिामहरु दहेायमा उल्लेख गररएको ि - 

१. र्जल्लास्तरमा उपलब्ि क्षमता (पिूितयारी र प्रर्तकायि) को लेखाजोखा हुन,े  

२. र्िपद ्जोर्खम र्िशे्लर्ि हुने तथा समदुाय  र्िपद ्उत्थानर्शलता तफि  जान,े 

३. र्िपदबाट हुने जोर्खम तथा क्षर्त कम िएको हुन े। 

४. र्िर्िन्द्न र्नकाय बीचको समन्द्िय प्रिािकारी िई राहत तथा उद्वार कायि प्रिािकारी हुन,े  

५. प्रर्तकायिमा संलग्न साझेदार र क्षेत्रगत अगिुा तथा सदस्य संस्थाहरुको िरू्मका र र्जम्मेिारीको र्निािरि िई जानकारी हुन,े  

६. सरोकारिाला सरकारी तथा गरैसरकारी र्नकायहरुद्धारा गररन ेर्िपद ्जोर्खम ब्यिस्थापन कायि व्यिर्स्थत हुने । 

७. र्जल्लामा र्िपद ् जोर्खम व्यिस्थापनका लार्ग िएको स्रोत सािनको पर्हचान, स्थान, सम्पकि  लगायत र्िर्िन्द्न क्षेत्रसंग सम्िर्न्द्ित 

समस्या एिं चनुौतीहरुको िारेमा सरोकारिालाहरुलाई जानकारी हुन े। 

 

२.३ मिपद् पूिवतयारी तथा प्रमतकायव योजनाको आिश्यकता 

र्िपद ्व्यिस्थापन र्ित्र गररने र्िर्िन्द्न चरिका कायि मध्ये पिूितयारी कायि योजना र्िपद ्परे लगि ैर्स्थती सामान्द्य निएसम्म कायािन्द्ियन हुन्द्ि । 

र्िपदक्ो समय ज्याद ैसंिेदनशील हुने िएकोले यस समयमा गन ेमानिीय सहयोगका कायिले पर्न महत्िपिूि स्थान ओगटेको हुन्द्ि । यसकारि यस 

योजनाको र्नकै ठूलो महत्ि रहकेो यथाथिलाई अस्िीकार गनि सर्कँदनै । त्यसैले यस कायियोजनाको आिश्यकता र महत्िलाई अग्रस्थानमा राख्न 

सर्कन्द्ि । पिूितयारी कायियोजनाका र्नम्न महत्िले यसको आिश्यकतालाई परु्ष्ट गदिि – 

१. यस योजनाले र्िपदक्ो समयमा मानिीय सहयोगलाई व्यिर्स्थत गनि सरु्नर्ितता प्रदान गदिि ।  
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२. र्िपद ्जोर्खम कम गनि समदुायलाई हातेमालो गने िातािरि बनाउन मद्दत गदिि । 

३. पीर्डत समदुायलाई आफ्नो अर्िकार र दार्यत्िको बारेमा सचेत गराउँि ।  

४. उद्वार र राहत जस्ता कायिमा पीर्डत समदुायको समान पहुचँको प्रत्यािरू्त गिि ।  

५. आपत्कालीन समयमा सचूना र जानकारी प्रक्षेपिलाई व्यिर्स्थत गनि सहयोग गिि ।  

६. सामार्जक, सांस्कृर्तक मयािदा तथा सद्भाि अर्ििरृ्द्धको लार्ग मागि प्रशस्त गिि ।  

७. खानपेानी, सरसफाइ र स्िास््य प्रिद्धिनका क्षते्रलाई व्यिर्स्थत गनि सहयोग गिि । प्रजनन स्िास््य स्िास््य सेिा व्यिर्स्थत र प्रिािकारी 

रुपमा संचालन गिि ।  

८. र्िपदक्ो अिस्थामा हुन सक्ने लैंर्गक र्हसंा रोकथाम र व्यिस्थापनमा सहयोग गिि ।  

९. श्रोतको सही सदपुयोग गरी पीर्डत समदुायलाई र्िपदक्ो पीडाबाट मरु्क्त र्दन ेबाटो तयार गिि । 

१०. जागरुक र उत्थानर्शल समदुाय र्नमाििमा िरू्मका खेल्दि । 

११. क्षेत्रगत रूपमा कामको बाँडफाँड हुने हुदँा मानिीय सहयोग पारदशी, प्रिािकारी र व्यिर्स्थत हुनकुो साथै सेिा प्रदायकमा जिाफदहेी र 

उिरदार्यत्िको िािनाको र्िकास गराउँि । 

 

२.४ पूिवतयारीका लामग सािाधय िाधयताहरु  
१. र्जल्ला प्रशासन कायािलय तथा र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त माफि त एकद्वार नीर्त अनरुुप समग्र समन्द्ियको काम हुनेि । 

२. र्िर्यगत समन्द्िय गदाि मखु्य माग िा आिश्यकता परुा होस िन्द्नेमा ध्यान पयुािइनिे ।  

३. स्थनीय सरकारलाई अग्रनी स्थानमा राखी र्जम्मेिार  तथा उिरदार्य बनाउने िातािरि तयार गने । 

४. नपेाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका सहयोगी संस्थाको िरू्मका सबै सरोकारिालाहरुले बझु्ने गरी उल्लेख हुनिेन ्। 

५. यस कायिमा संलग्न संस्थाहरुप्रर्त अनािश्यक रुपमा अपेक्षा राख्न ेअिस्था नआउने िातािरि तयार गन े।  

६. र्िपद ्पिूितयारी एिं उद्वार कायिका लार्ग दक्ष जनशर्क्त, आर्थिक, िौर्तक सरु्ििाको लार्ग समन्द्ियमा जोड र्दने ।  

७. स्थानीय संजालमा आिाररत संस्थाहरुलाई क्षमता अनसुार प्रिािकारी रुपमा पररचालन गने । 

 

२.५ मिपद पूिवतयारी कायवयोजनाको तयारी प्रमक्रया 
र्जल्लामा िर्ौदरे्ख र्िर्िन्द्न प्रकारका र्िपदह्रु पद ैआएको र सो को ब्यिस्थापनको लार्ग र्िर्िन्द्न संघसंस्थाहरु र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन 

सर्मर्तको नेततृ्िमा पररचार्लत हुदं ैआएका िन ्। हाल र्िपद ्जोर्खम व्यिस्थापन रार्रिय रिनीर्त, २०६६ ले र्िपद ्बाट पने तत्कालीन तथा 

दीघिकालीन प्रिािलाई जोर्खम व्यिस्थापनका माध्यमिाट न्द्यनू गरी र्दगो र्िकासको लक्ष्य अनसुार र र्बपद जोर्खम न्द्यनूीकरि तथा 

ब्यिस्थापन ऐन २०७४, र्िपद ् पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना तजुिमा मागिदशिन २०६७, (पर्हलो संशोिन, २०७६) र्िपद ् जोर्खम 

न्द्यरु्नकरि तथा व्यिस्थापन र्नयमािली २०७६, प्रिानमन्द्त्री दिैी उद्धार कोर् संचालन र्नयमािली २०६३, दिैी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, 

रार्रिय र्िपद ्प्रर्तकायि ढाँचा २०७५ (प्रथम संशोिन २०७५),  र्िपद ्र्पर्डत पनूिािस संचालन कायिर्बर्ि २०७१, खोज तथा उद्धार रार्रिय 

रिनीर्तक कायियोजना २०७१, रार्रिय र्िपद ्प्रर्तकायि कायिढाँचा २०७० मा िएको ब्यिस्था अनसुार र सोही मागिदशिनको अििारिागत 

ढाँचामा रहरे यो कायियोजना तयार गररएको ि  । यो कायियोजना र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको नेततृ्िमा र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, 

स्थानीय सरकारहरु, सरुक्षा र्नकायहरु,नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र्जल्ला शाखा र अन्द्य र्िर्यगत र्नकाय तथा सरोकारिालाहरुको साझा 

प्रयासिाट तयार गररएको हो । दहेायको प्रर्क्रया परुा गरी यो कायियोजना तयार गने प्रयास गररएको ि ।  

 र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको नेततृ्िमा िए गरेका तथा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, स्थानीय सरकार, र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, 

सम्पिूि सरुक्षा र्नकाय, र्िर्यगत कायािलय र अन्द्य सरोकारिाला र्नकायद्वारा यस र्जल्लामा संचालन िरैहकेा र्िपद ्जोर्खम न्द्यनूीकरि 

र र्िपद ्पिुितयारी तथा राहत कायिक्रम अन्द्तगित आकर्स्मक पिूितयारी योजना तयारीको लार्ग प्रारर्म्िक िलफल, अन्द्तरर्क्रया तथा 

र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तको िैठक आयोजना गरी कायिदल र्नमािि गररएको । 

 प्रमखु र्जल्ला अर्िकारी अध्यक्ष रहकेो र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको प्रत्यक्ष सहयोगमा िलफल गरी सझुािहरु संकलन 

गररएको । 

 र्िपदक्ो क्षते्रमा काम गने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थािाट यस योजनाका लार्ग प्राप्त सझुाि र्लई समािेश गररएको । 

 योजनालाई अर्न्द्तम रुप र्दनअुर्घ थप सल्लाह/सझुािकालार्ग राजनीर्तक दलहरु समतेको संयकु्त िैठकमा पशे गरी प्राप्त सझुाि समािेश 

गरी यो योजना तयार गररएको । 

 अन्द्त्यमा योजना र्जल्ला र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्तको िैठकिाट स्िीकृर्त पिात कायािन्द्ियनमा लर्गएको । 
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२.६ मिपद् पूिवतयारी प्रमतकायव योजनाको तयारीका मसिाहरु 

यो योजना र्िपद ्पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना तजुिमा मागिदशिन, २०७६ को आिारमा र्िर्िन्द्न सरोकारिाला र्नकायसँगको िलफल 

पर्ि तयार गररएको हो । उपलब्ि सीर्मत जनशर्क्त, सीर्मत स्रोत र सािन, लगायतका कारिहरु पर्न यो कायियोजना तयारीका सीमाहरु रह े। 

यसमा उर्ल्लर्खत र्िर्िन्द्न गर्तर्िर्िहरुको लार्ग आिश्यक बजेट जटुाउन नसक्ने अिस्था रहमेा कायियोजनाको पिूि कायािन्द्ियमा पर्न 

समस्या पैदा हुन सक्ि । अको तफि  यो योजना कायािन्द्ियनको लार्ग आिश्यक पने सामार्जक, आर्थिक, मानिीय, िौर्तक पूँजीको सहज 

उपलब्ि हुन नसकेमा प्रस्तार्ित कायाियोजना कायािन्द्ियनमा कर्ठनाई र्सजिना हुन सक्ि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

३. मिपद् जोमखिको अिस्था 

३.१ नेपालिा मिपद् जोमखि व्यिस्थापन र ितविान नीमत 
नेपालमा दिैीप्रकोप उद्वार ऐन, २०३९ लाग ूिएपर्ि र्िपद ्व्यिस्थापनमा उद्दार तथा राहत कायिका अर्तररक्त पिूितयारी तथा न्द्यनूीकरि कायिलाई 

जोड र्दन थार्लएको दरे्खन्द्ि । सन १९९१ मा प्राकृर्तक प्रकोप न्द्यनूीकरि अन्द्तरािर्रिय दशकको घोर्िा िएपर्ि र्िपद ्व्यिस्थापन पिूितयारी 

कायिलाई र्िशेर् जोड र्दन थार्लएको दरे्खन्द्ि । १८-२२, जनिरी, २००५ मा जापानको सहयोगमा शहरमा िएको र्िश्व र्िपद ्जोर्खम न्द्यनूीकरि 

सम्मेलन (World Disaster Risk Reduction Conference, 2005)बाट जारी गररएको घोर्िा-पत्रलाई पालना गद ै नपेालले 

र्िपद ्जोर्खम व्यिस्थापन रार्रिय रिनीर्त, २०६६ तयार गरी कायािन्द्ियनमा ल्याएको दरे्खन्द्ि । २५ आर्श्वन२०६६ मा नपेाल सरकारबाट स्िीकृत 

गररएको रिनीर्तमा पर्न जोर्खम न्द्यनूीकरि सम्िन्द्िी अििारिाहरुलाई आपतकालीन पिूितयारी (Preparedness), प्रर्तकायि (Response) 

तथा पनूलािि (Recovery) सम्िन्द्िी कायिक्रममा व्यिर्स्थत रुपमा समािेश गनि उल्लेख गररएको ि । र्िपद ्पिूितयारीका लार्ग तजुिमा गररएको 

रार्रिय कायियोजना लाग ूिएपर्ि र्िर्िन्द्न र्कर्समका प्राकृर्तक र्िपदह्रुलाई सम्बोिन गनि आिश्यक उपायहरु अिलम्िन गनि थप प्रयास िैरहकेो 

ि र जापनको केन्द्जाईमा सन ्२०१४/२०१५ मा र्िश्व सम्मलेनले स्िीकृत गरेको केन्द्जाई फे्रमिकि ले प्रदान गरेको र्दशा र्नदशेिाट समेत नेपालले 

र्िपदक्ो पिूितयारी तथा प्रर्तकायिलाई व्यिर्स्थत र प्रिािकारी बनाउने प्रयास जारी राखेको ि । नेपाल सरकारले आिश्यक्ताअनसुार र्िर्िन्द्न ऐन, 

र्नयमािली, र्नदरे्शका/कायिर्िर्ि, रिर्नर्त, कायियोजना तथा मागिदशिन तयार गरी कायािन्द्ियनमा ल्याउँन ेअभ्यास गद ैआएको ि ।  

 

दैिी प्रकोप उद्दार ऐन, २०३९ 

नेपालमा र्िपद ्व्यिस्थापनका काननूी संरचनाको शरुुिात २०३९ सालमा जारी िएको दिैी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९ िाट िएको हो । यो ऐनले 

सरकारलाई र्िपदक्ो सामना गनि तयार हुने र र्िपदक्ो समयमा प्रर्तकायि गने र्जम्मेिारी प्रदान गरेको ि । जसले दशेको इर्तहासमै पर्हलो पटक 

र्िपद ्व्यिस्थापनको संस्थागत संरचनाको व्यिस्था गरेको हो । जसलाई यसरी उल्लेख गररएको ि । 
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मिपद् व्यिस्थापनको ससं्थागत सरंचना  

क. केर्न्द्रय र्िपदव््यिस्थापन सर्मर्त, गहृ मन्द्त्रालय अन्द्तगित रहकेो रार्रिय स्तरको सिैिन्द्दा मार्थल्लो यस सर्मर्त अन्द्तगित राहत, उद्वार तथा 

उपचार उपसर्मर्त र आपरू्ति, आश्रयस्थल तथा पनुिस्थापना उपसर्मर्त रहकेो िन ।  

ख. र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त  

ग. स्थानीय र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त  

 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका लार्ग स्िायि शासनको व्यिस्था सर्हत िातािरि मैत्री र्िकास व्यिस्थापनको 

लार्ग र्िकेन्द्रीकरिको अििारिालाई प्रिद्धिन गरेको ि । यसमा र्िकास प्रर्क्रया, िातािरि र प्रकोप िीचको अन्द्तर सम्बन्द्िलाई प्रत्यक्ष िा 

परोक्ष रुपमा जोड र्दएको ि । यस ऐनले स्थानीय तहहरुलाई र्जल्ला तथा पार्लकाहरुका समस्याकोसमािान आफैले खोज्न प्रोत्साहन गरेको 

ि । यसरी यस ऐनले स्थानीय तहलाई उिरदायी बनाएको िएपर्न िएका व्यिस्थालाई कायािन्द्ियन गनि आिश्यक जनशर्क्त तथा िजेटको 

र्िर्नयोजन नहुदंा ऐनमा व्यिस्था गरेका अििारिाहरुको कायािन्द्ियन पक्ष एकीकृतरुपमा अगाडी बढाउन कर्ठन परेकोअिस्था ि । 

 

मिपद् सम्बधिी रामरिय रणनीमत, २०६६  

रार्रिय र अन्द्तरािर्रिय स्तरका र्िर्िन्द्न घोर्िा तथा प्रर्तिद्धताहरुको कायािन्द्ियनको लार्ग नपेालमा दिैीप्रकोप उद्वार कायिलाई थप ब्यिर्स्थत 

गराउन नेपाल सरकारद्धारा र्िपदस्म्बन्द्िी रार्रिय रिनीर्त, २०६६ जारी िएको ि िन े संचालन गररन े र्िपद ् व्यिस्थापन, राहत, उद्दार र 

प्रर्तकायि योजना तयारी गरी सरोकारिालाहरुको पररचालन गनि िरू्मका र्कटान गरी कायि शरुु िएको ि । साथै यसमा लैङ्र्गक तथा 

सामार्जक समािेशीकरि सम्िन्द्िी राज्यका मलूनीर्तलाइ सरु्नर्ित गनि केही संस्थागत ब्यिस्था समते गरेको ि । यसमा समाबेश िएका केर्ह 

महत्िपिूि केही ब्यिस्थाहरु- 

 र्िपदज्ोर्खम व्यिस्थापनका सबै चरिहरुमा लैङ्र्गक सिाल तथा समािेशीकरिलाई मलु प्रिाहमा ल्याउने ।  

 कुनै िगि, जात तथा जार्तय समहुले पररर्स्थर्तलाइ थप जर्टल पानि सक्दिन िन्द्ने कुरामा सजग रही आपतकालीन सहयोग तथा राहत 

कायिक्रम लगायत र्िपदज्ोर्खम न्द्यनूीकरि सम्िन्द्िी कायिक्रमहरु पररर्स्थर्तजन्द्य जर्टलता प्रर्त संिेदनशील रहनेिन ् । यस्तो प्रर्तकायि 

सञ्चालन गदाि र्िपद ् िन्द्दा पर्हले, र्िपद ् िइरहकेा समयमा र र्िपद ् पर्िका अिस्था (Pre, During and Post Disaster 

Scenario) मा र्तनहरुको प्राथर्मकता पिूिक पर्हचान र र्िशे्लर्ि गररने ।  

 र्िपदक्ा समयमा साििजर्नक सेिाहरु अिरुद्ध िएको अिस्थामा पर्न समदुायमा र्िद्यमान जीिनिार संरचना तथा प्रिालीहरुका 

अर्िर्च्िन्द्न संचालन गन कायिमा कुन ै अिरोि नआओस िन्द्नका लार्ग समदुायका सब समहू एिं अन्द्य अल्पसंख्यक समहुका 

बालबार्लका, मर्हला, िदृ्ध–िदृ्धा, अशक्त आर्दलाइ ससूरु्चत गनि व्यिस्था र्मलाइन े।  

 र्िपदक्ा घटनाका प्रकृर्तका आिारमा के गन,े कर्हले गने र कसरी गने िन्द्ने कुरा थाहा पाउन संकटासन्द्न िगिलाई सक्षम तुल्याईन े । 

यसका लार्ग आिश्यक पन ेज्ञान, क्षमता, अिसर तथा अर्िकारको प्रयोग गनि उनीहरुमा चेतना अर्ििरृ्द्ध गरी आत्मर्िश्वास बढाउन े

प्रकृर्तका र्क्रयाकलाप संचालन गररने । 

 जोर्खमपिू अिस्थामा रहकेा पररिारहरु र्िशेर् गरी मर्हला, िालिार्लका, एकल मर्हला र परुुर्, अशक्त, र्िरामी सबैको पिूि पर्हचान 

गरी तदनरुप उद्दार, राहत तथा पनुःस्थापनाका लर्क्षत कायिक्रम (Rescue, Relief and Rehabilitation Targeted 

Program) संचालन हुने ।  

 घर पररिार र समदुायमा आर्थिक तथा सामार्जक अर्िकारबाट बर्ञ्चत सीमान्द्तकृत अिस्थाका जीिनयापन गरररहकेा िगिका लार्ग 

र्िपदक्ा समयमा र्िशेर् सहयोग र संरक्षि आिश्यक पन ेहुदँा पिूितयारी तथा जोर्खम न्द्यनूीकरि, उद्वार तथा राहत, प्रर्तकायि, पनुलािि 

(Revovery) का कायिक्रमका समयमा ती समहुको आिश्यकता प्रर्त र्िशेर् ध्यान र्दईन े। 

कोर्िड १९ को कारि हालसम्म िएको मतृ्यकुो र्ििरि 

आ ि २०७६।७७ मा ०, आि २०७७।७८ मा १३ जनाको मतृ्य ुिएको  

मिगत ३ िषव यता भएका मिपदहरुको मिरलेषण 

आ.ि. घटनाको प्रकार 
 िामनस चौपाया 

घर मबद्यालय गोठ 
क्षमतको 

अनुिामनत िुल्य  िृत्यु घाइते िृत्यु घाइते 

२०७५/२०७६, 

२०७६/२०७७ 

र 

अर्िरल बर्ाि  ० १ ० २ ४३ - २ १,६७,५०,०००।- 

बाढी 

(िौलापर्हरा र 

 
० ० ० ० 

िौ.+िपे 

गरी २ 
० ० ४,४३,४४,०००।- 
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२०७५/२०७६, 

२०७६/२०७७ 

र 

िपे हाइड्रोपािर) हाईड्रोपािर 

१४ घर  

पर्हरो  २ ० ५ १ २७ ४ ३ ७२,७१,८००।- 

आगलार्ग  ० २ १७ ० ३१ ० १० १,९६,९१,५३२।- 

हािाहुरी   ० ० ० ० २५ ४ ० ५९,७९,७००।- 

चट्याङ  १ ३ ३ ० ७ ० ० ७,८०,०००।- 

  जम्िा  ३    ६ २५ ३ १४९ ८ १५ ९,४८,१७,०३२ 

मिगत ३ िषवयता भएका िौन मिपद्हरुबाट भएको क्षमतको मििरण 

आ.ि. घटनाको प्रकार 

सिारी 

दुघवटना 

स.ं 

 िामनस चौपाया कै. 

 
िृत्यु घाइते िृत्यु घाइते 

 

२०७५/२०७६ र 

२०७६/२०७७ 

०७७।०७८ 

सडक दघुिटना २९  २२ ६२ ० ०  

आत्महत्या   ३३ ० ० ०  

जंगली जनािरको आक्रमि ० ० ० ० ०  

  जम्िा २९  ५५ ६२ ० ०  

श्रोतः मजल्ला प्रशासन कायावलयको अमभलेख 

 

३.२ मिपद् उद्दारिा प्रत्यक्ष सरोकारका राख्ने मनकायहरुः 
क. र्जल्ला प्रशासन कायािलय रुकुम पिूि 

ख. स्थार्नय तहहरु ( ३ गाउँपार्लकाहरु-र्सस्ने, िमू ेर पथूा उिरगगंा) 

ग. सरुक्षा र्नकाय (थप र्ििरि पररर्शष्ट “ख” अनसुार) 

 नेपाली सेना  

 र्जल्ला प्रहरी कायािलय, रुकुम पिूि 

 इलाका प्रहरी कायािलय तथा प्रहरी चौकीहरु 

 सशस्त्र प्रहरी िल  

 र्जल्ला अनसुन्द्िान कायािलय 

घ. र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त रुकुम पिूि 

ङ स्थानीय तहका, खोज तथा उद्दार कायिदलहरु 

च. र्जल्ला अस्पताल, प्राथर्मक स्िास््य केन्द्र, स्िास््य चौकी र र्नर्ज अस्पतालहरु 

ि. जतस्रोत तथा र्संचाइ र्िकास सि र्डर्िजन कायािलय  

ज. र्डर्िजन िन कायािलय 

झ. सडक पिूाििार र्िकास कायािलय  

ञ. र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाइ  

झ. नपेाल रेडक्रस सोसाइटी र्जल्ला शाखा रुकुम पिूि 

ट. यातायात सर्मर्तहरु 

ठ. एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास कायािलय 

ड. िेटेनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा र्बज्ञ केन्द्र 

ढ. खानपेानी तथा सरसफाई सम्पकि  कायािलय  

ि. नेपाल र्िद्यतु प्रार्िकरि र नपेाल टेर्लकम, 

त. एम्बलेुन्द्स सेिा 

थ. उिोग बार्िज्य संघ, चेम्िर अफ कमशि र र्नमािि व्यिसायी संघ 

द. र्जल्ला र्स्थत र्क्रयार्सल राजनैर्तक दलहरु 

ि. र्जल्ला र्स्थत र्क्रयार्शल र्मर्डया हाउस तथा पत्रकारहरु 

न. अन्द्य संघ संस्था (रार्रिय तथा अन्द्तरािर्रिय गैह्रसरकारी संस्था) 

प. बैक र्बर्िय संस्थाहरु र र्बमा कम्पनीहरु  
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मिपद ब्यव्थापनिा कायव गने सरोकारिालाहरुको कायव मबिरण;- 

क्र स र्क्रयाकलाप कसले कहाँ कैर्फयत 

१ 
र्िपद/प्रकोप सम्िर्न्द्ि 

सचूना तथा जनचेतना 

र्जल्ला आपत्कालीन कायि संचालन केन्द्र, पत्रकार 

महासंघ, स्थानीय संचार माध्यमहरु, जल तथा मौर्म 

र्फल्ड, कायािलय, स्थानीय आपतकार्लन कायि सञ्चालन 

केन्द्र  

उच्च प्रकोप हुने स्थान  

केर्न्द्रत रर्ह र्जल्लािर 

  

२ 
र्िपद ्र्समलेुसन तथा पिूि 

अभ्यास 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सरोकारिाला र्नकायका तार्लम 

प्राप्त जनशर्क्त 

स्थार्नय सरकार र र्जल्ला तह 

  

३ खोज तथा उद्दार कायि 
र्जल्ला र्िपद ् ब्यिस्थापन सर्मर्त, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 

प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
र्जल्ला िर 

  

४ राहत र्बतरि 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

र्जल्ला शाखा/उपशाखाहरु, स्थानीय तहहरु, स्थानीय 

र्िपद जोर्खम व्यिस्थापन सर्मर्त र उद्योग िार्िज्य 

संघहरु, 

प्रिार्ित आिश्यक क्षेत्रमा  

  

५ राहत सामग्री िण्डारि 

तयारी खानाः उद्योग िार्िज्य संघ, 

गैर खाद्य सामाग्रीहरुः नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र्जल्ला 

शाखा 

क्षेत्र अनसुार र्जल्लाको र्बर्िन्द्न 

स्थानहरुमा  
  

६ स्िास््यकर्मि, और्र्ि 

तथा एम्बलेुन्द्स 

र्जल्ला अस्पताल, स्िास््य कायािलय, र्नर्ज अस्पतालहरु, 

स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट र एम्बलेुन्द्स 

संचालक सर्मर्त तथा संघसंस्था तथा सर्मर्तहरु 

र्जल्ला स्तरमा    

७ 

सडक यातायात 

संचालनको सिुार तथा 

यातायात सरु्बिाको 

उपलब्िता 

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त यातायात ब्यिसायी सर्मर्तहरु, 

स्थार्नय तह/सडक पिूाििार र्िकास कायािलय  

र्जल्ला िर 

  

८ ि-ूक्षय सम्िर्न्द्ि 
जलस्रोत तथा र्सचाई र्बकास कायािलय/स्थार्नय सरकार 

र्जल्लािर 
  

९ शार्न्द्त सरुक्षा र्जल्ला प्रशासन कायािलय/र्जल्ला सरुक्षा सर्मर्त र्जल्लािर  

 

३.३ िषावयाििा हुन सक्ने जोमखिहरु;- 

र्जल्ला स्तरमा तल उल्लेर्खत प्रकोपहरुबाट र्िपद ्र्नर्म्तन सक्दिन ्: 

क. बािी/पमहरो  

िर्ाियाममा नदी तथा खोला र्कनार र डोजरबाट खर्नएको सडकहरुमा प्राय बाढी तथा पर्हरो जाने साथै अन्द्य ग्रार्मि स्थानहरुमा मखु्य 

जोर्खम क्षते्र पर्हचान गररएको ि । बाढी पर्हरोबाट र्नम्न अनसुारको जोर्खम हुन सक्न ेदरे्खन्द्ि ।  

 नदी तथा खोला र्कनार िरपरका िस्तीहरु बाढीले िगाउने तथा कटान हुन े

 खोलानाला तने क्रममा मार्नस िगाउने 

 बाढी तथा पर्हरो गई सडक अिरुद्ध हुन े

 पर्हरोले आिासक्षेत्र तथा खतेीयोग्य जर्मन बग्ने तथा परुीन े। 
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ख. चट्याङ् 

चैत्र दरे्ख िर्ाियाम रहुन्द्जेलसम्म यो र्जल्ला चट्याङ्को लार्ग पर्न जोर्खम यकु्त र्जल्ला मार्नन्द्ि । िरे्नी चट्याङ्बाट मार्नस लगायत 

चौपायाहरुको मतृ्यकुा घटनाहरु हुने गरेका िन ्। यस बर्ि मात्रै र्जल्लामा चट्याङ्बाट ३ घरमा क्षती हुनकुो साथै २ जना घाईते र १ जनाको 

मतृ्य ूिएको ि । चट्याङ्बाट क्षर्त िएको खिर प्राप्त हुना साथ अिस्था हरेी नर्जकको स्थार्नय तह, सरुक्षा र्नकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 

तथा अन्द्य संघ/संस्था माफि त घाइतेको उद्दार तथा उपचारको साथै प्रिार्ित घर पररिार तथा ब्यर्क्तहरुलाई राहतको लार्ग पहल गररने ि । 

सरुर्क्षत रहनका लार्ग समदुाय स्तरमा जनचतेनाका लागी स्थार्नय रेडक्रसका र्नकायहरु, सञ्चार माध्यम माफि त सचुना प्रिाह गरीनिे । 

ग. सडक अिरुद्ध तथा सडक दुघवटना 

िर्ाितको समयमा िाढीका कारि रुकुमकोट खोपीचार सडक खण्ड, रुकुमकोट िप े सडक खण्ड, रुकुमकोट दउेखोला रुकुमकोट खािाङ 

सडक खण्ड, रुकुमकोट तकसेरा सडक खण्डहरु िर्ाितका समयमा अिरुद्ध हुदँ ैआएका िन ्। िार्फक ज्ञानको कमी, र्सकारुले गाडी चलाउने, 

अनािश्यक र्तव्र गर्तमा सिारीका सािन कुदाउने होड, सािारी सािनहरु समयमा चेक जाँच नगराई चलाउन,े क्षमता िन्द्दा बढी लोड राख्ने, 

सडकको अिस्था कमजोर िएको थाहा पाउदा पर्न जोर्खम मोल्न ेजस्ता कारिले सडक दघुिटना हुने गरेको दरे्खन्द्ि । र्िपर्िको समयमा झन ै

सडक अिरुद्ध हुन सक्दि । र्नमाििार्िन अबस्थामा रहकेो पलुका कारि पर्न जोर्खम अझ बरृ्द्ध िईरहकेो दरे्खन्द्ि । साथै ग्रार्मि सडकहरु 

बर्ािको कारि िन्द्द हुने तथा सडक दघुिटना जस्ता कारिबाट सडक अिरुद्ध हुन सक्ने िएकोले त्यस्ता अिस्थाको लार्ग र्नम्न अनसुार पहल 

गररने ि ।  

 सिारीका सािनहरु र्नयर्मत संचालन गनि आिशयक श्रोत पररचालन गररन े। 

 दघुिटना कम गनि र्नयर्मत चेक जाँच गररने । 

 िार्फक र्नयम सम्बर्न्द्ि सम्बर्न्द्ित सिैमा यस र्िर्यमा जनचेतनात्मक कायिक्रमहरु संचालन गन ेर समदुायलाई सक्षम बनाइ राख्न 

स्थानीय तहसंगको समन्द्िय र सहकायिमा क्षमता र्िकासका कायिक्रमहरु तयार गरी कायािन्द्ियनमा ल्याउने  । 

 रुट अनमुर्त बमोर्जम सिारीका सािनहरु मात्र संचालनमा ल्याउन े। 

 श्रोत सािन सर्हत स्थार्नय स्तरमा तालीम प्राप्त ब्यर्क्त सर्हत सरुक्षा र्नकायहरु प्रथम प्रर्तकायिकतािको रुपमा र्िपद ्प्रिार्ित क्षेत्रमा 

पररचार्लत हुने । 

 आिश्यक परेमा सिारी सािन डोजर, के्रन आदी सरकारी कायािलयहरुमा रहकेा एिं यातायात व्यिसायी र र्नमािि व्यिसायीसंघ 

माफि त सहयोग र्लइने ि । िपैरेको बेला तुरुन्द्त पररचालन गनि सर्कने गरी यस्ता मेर्सन तथा औजारहरु सम्िर्न्द्ित र्नकाय तथा 

कायािलय संगको समन्द्िय र सहयोगमा चसु्त दरुुस्त रार्खने ि िने र्िपदक्ो अबस्थामा जनुसकैु र्नकायमा रहकेा श्रोत सािन प्रमखु 

र्जल्ला अर्िकारीको ओदशमा प्रयोग गनि सर्कनेि । 

 घटना स्थलको प्रकृर्त हरेी घाइतेहरुको उद्दारका लागी सडक सचुारुगने कायिलाई प्राथर्मकताका साथ र्तव्रता र्दइने । 

 

घ. सरुिा रोग जस्ता िहािारी 

यस र्जल्लाको क्षेत्र प्राय पहाडी तथा र्िकट रहकेो, केही घना िस्ती िएको र समदुायमा जनचेतनाको कमी िएकोले िर्ाितको तथा  बाढीको 

समयमा खानपेानीका श्रोतहरु समते दरु्र्त हुने हुनाले उच्च जोर्खमयकु्त क्षेत्रमा कुनै पर्न स्थानमा सरुिा रोगहरु महामारीको रुपमा र्ित्रन सक्न े

हुन्द्ि । बाढी पर्हरो तथा महामारीका कारि पर्न र्द्धर्तय र्बपदक्ो रुपमा आउन सक्ि त्यस्ता स्थानहरुमा तुरुन्द्त सरुक्षा र्नकाय सर्हत स्थानीय 

तह र र्जल्लाबाट तथा स्थानीय तहहरुबाट स्िास््यकमीको टोली खटाई शरुुमै रोगहरु र्नयन्द्त्रि गरी महामारी फैलन नर्दने उपायहरु अपनाइने 

ि । सरुिा रोग समबर्न्द्ि, पानी शरु्द्धकरि गने र्िर्ि, सरसफाई सम्बर्न्द्ि सचेतनात्मक कायिक्रम संचालन, पानीको गिुस्तर चेक गने जस्ता 

कुराहरु कडाईका साथ लाग ुगरर महामारी उत्पन्द्न हुन नर्दने प्रयास गररनेि । 

Silient disaster:  

 

३. मिपद् पिूवतयारी योजना र मिपद सम्िमधि कायव गने मनकायहरु 
यस र्जल्लाका स्थानीय तहहरू, संघीय तथा प्रादशे अन्द्तगितका सरकारी र्नकायहरू, र्िपदमा सहयोग गने नपेाल रेडक्रस सोसाइटी, र्जल्ला 

आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्द्र, गैरसरकारी संस्था महासंघ, सामदुार्यक िन उपिोक्ता महासंघ, यएुनएफर्पए, यएुमएन, रुकुमेली समाज र्िकास 

केन्द्द (सआुहारा दोश्रो, खाद्यसरुक्षा तथा िातािरिमतै्री उद्यम प्रिर्िन कायिक्रम), हुरेडकासि, र्मक नेपाल, उद्योग बार्िज्य संघ, चेम्िर अफ कमशि, 

संयकु्त रारिसंघीय र्नयकायहरू लगायतका र्िर्िन्द्न रार्रिय तथा अन्द्तरािर्रिय, स्थानीय संघ संस्थाहरूको उपर्स्थर्त रहकेो ि । त्यसगरी स्थानीय 
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तहका र्नमािि व्यिसायी संघ, तार्लम र अनमुर्त प्राप्त र्क्लर्नहरु, र्नजी अस्पतालहरू, यातायात ब्यिसायी सर्मर्त, समदुायमा आिाररत गरै 

सरकारी संस्थाहरू कायिरत िन ्। 

 

िानिीय सहायतािा सलंग्न साझेदार मनकायको सम्पकव  सचूी (अनुसमूच बिोमजि) 

३.४ र्िपद ्जोर्खम र्िशे्लर्िको सचूक अनसुार को एकीकृत तार्लका 

क्र स.ं मिपद्कोके्षत्र उच्च जोमखिके्षत्र िध्ययि जोमखिके्षत्र 

१ 
िकूम्प 

(Earthquake) र्जल्ला िर  र्जल्लािर 

२ पर्हरो (Landslide) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका परु्रगाउँ, 

हार्दिबाङ, यमखार, र्तज्याङ, र्हम, रन्द्मागाउँ, 

काँडा, हुकाम, मयाङ, हालबाङ िालुिा 

िमारी र्त्रिेिी ओख्मा हालिाङ 

िमूेगाउँपार्लकाका काँक्री,मोराबाङ, र्समा 

सरु्तििाङ, तामारी,  झमु्लाबाङ, रुर्जखोला, 

काँडािगर, र्सस्ने खोला  

र्सस्नेगाउँपार्लकाकाठूलोर्सस्न,े नायागाड, 

मोराबाङ, रातामाटा, पोखरा, पाङा, िप,े 

र्चसापननी, लम्पाकोट, खोपीचार,िाउँन,े 

बन्द्सेनीआर्द । 

पथुा गाउपार्लकाकाघरुबाङ, मर्लङ, चमुा, गङु,  

सार्कनाबोट, घरु्म्लबाङ, दमचन, तुँपा, िमारी, गखािनी, 

फल्न,ै पदमी, खैरेखोला, नयाँबजार, ओख्मा, राङसी, 

नाखागाउँ, नाखोल, जामाबगर, घाटुला,  मैकोटगाउँ, जसुमरु, 

झारलुङ, पेल्मा, रल, घनु्द्मा, 

िमूे गाउँपार्लकाका पैयापाटा,  सरु्तिबाङ,   खार्सबाङ, 

रतुिामारे, दाङर्लका, पखरेा,दोम,ै क्याङ्सी, कर्तिखेल्न,े ठाम,   

दफि , खम्पाजा, बालुिा,  खाम्द,ै अबैखोरे, पसुािबाङ, 

िैसीलोटे, ताम्द,ै र्झम्का, कुर्चबाङ,मैकाडा,   

र्सस्ने गाउँपार्लकाका ईटी, िंग, प्िाङ गाउँ, रर्तप्तारा, र्िङ, 

सल्लेरी,नाथीगाड, सानचौर, रानीकोट, कौिे ह्याप्लाआर्द । 

३ आगलार्ग (Fire) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका रन्द्मा मकैोट, 

खारािाङ, जाङ, पद्मी, तक, सेरा, खैरे, 

अजिल, 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका सरुी,िंग, जौंली, 

कुरीपानी, ठस्के, बयाले, र्कंदा, नेटा,िुराबाङ, 

बनेली, सल्लेरी, असारेर्चउरा,दाङ,रोटी, ईयाि, 

राईले, गचाि, 

िमुे गाउँपार्लकाका डालीबाङ, लकुुम, 

काँक्री, र्समा, क्याङसी, जलेखकि , मोराबाङ, 

झमु्लाबाङ, गािाङ, गनुाम, र्ित्रीिनररसाल,  

चनुिाङ र्समचौर, बाहुनकार्टना, खाल आदी 

। 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका चमु, गङुग, अजिल, 

काजरजंग,गरखानी, घङुलीबाङ, मयाङ, र्तज्याङ,झलुिङ, 

िमारी, ओख्मा  

र्सस्ने गाउँपार्लकाका सर्ल्लिसौंना, टाटे, गोलखारा, िङग,ु 

रातामाटा, नौिारी, रुमालिारा, काँडा, दत्कुना, ठूलो र्सस्न,े 

िग, 

िमुे गाउँपार्लकाका चनु्द्बाङ लेक, गुँरासे लेक, लापटा लेक,  

सेराबाङ, उपल्लो सार्कम , महत ठूलो गाउँ, र्समचौर, बाहुन 

कार्टना , लामाचौर, मयिाङ,खाल मोराबाङ, 

कुर्चबाङआर्द । 

४ बार्ढ (Flood) 

पथुा उिरगंगा गाउँपार्लका मर्सनाबगर, 

बालुिा, नाखोल, जामाबगर 

र्सस्ने गाउँपार्लकाका र्तप्तारा, मोराबाङ, 

कोटघारी, मलूपानी,पोखरा, िलखोला, िप,े 

नाथीगाड, िाउँनेिगर, 

िमूे गाउँपार्लकाका बालुिा, िौलापरैा, 

काँडाबगरआर्द । 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका चारगाउँ, र्त्रिेिी, मङ्ग्राखोला, 

रुर्जखोला,  र्त्रिेिी,  

र्सस्नेगाउँपार्लकाका तुिाङ,सल्लीर्िसौना, 

ठाँटेिमुेगाउँपार्लकाका गरैीगाउँ, दोमई, र्समा, झङुलाबाङ, 

काँडा बगर, चोत्रोघरैा, कुनपानी, मैबाङ, गैरी गाउँ बजार 

लाखरखोलाआर्द । 

५ 
सडक दघुिटना 

(Road accident) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका क्यिुाङ 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका खोपीचार, 

रानीकोट,रुकुमकोट, िाउन,े कउिे, र्चसापानी 

िमुे गाउँपार्लकाका िौलापर्हरा, खािाङ 

बगर, ररकािरुीआर्द । 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका गखािनीको र्िर, र्पपलटुङ, 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका िािाङखोला 

िमुे गाउँपार्लकाका िालुिाखोला 
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६ 
र्हमपात 

(Snowfall) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका जनुाङ, परु्र, 

मैकोट गाउँ, दलेु, र्तज्याङ, पेल्मा, झारलुङ, 

यमखार, र्हम, गइुबाङ, रन्द्मा, घनु्द्मा, 

काजरजंग, हुकाम,  दमचन, खोरे, ताँत ु

र्सस्नेगाउँपार्लकाका ठूलो र्सस्न,े 

पाखापानी,लाम्पाखा, औखरेन, िटे्टचौर, मप,े 

रंगेनी, लैपा, िङ्ग,ुस्याम्जे 

िमुे गाउँपार्लकाका पञ्चासे , स्याला, ररकुम,  

लाटापानी,  बनबालाररग, 

च्यारनेटा,र्चप्लेगौरा, गाबाङ, तल्लो गाबाङ, 

ररक डाँडा आर्द । 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका मयाङ, अंगाउ 

लाबाङ, घरु्म्लबाङ, तुपा, गोलखाडा, मगृिाल्न,े पानीचौर 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका िंग, सर्ल्लर्िसौंना, टाटे,र्कंदा, 

मार्थल्लो दार्दङ, खोपीचार, र्झङग्री, तुिाङ,लम्पाकोट 

िमुेगाउँपार्लकाका खाल्बोट, घङ्घारी, िोबाङ, मिैना, 

राउटे घरेली , कोइचा. र्बस्कुम, मालालुम, हाडी झमु्का, 

मैबाङ, फल्लेबासी , घोनेटी, िैसीलोटे, गहुकँम्द, िेरीडाँडा, 

थमु्का, र्समचौर स्याला, िहरा, लमुा आर्द । 

७ 
महामारी 

(Pendemic) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका राङसी, कोल, 

सेरा, तक, गर, हुकाम, रन्द्मा, मयाङ, पद्मी 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका ठूलो र्सस्न,े दार्दङ, 

खोर्पचार, रुकुमकोट 

िमुेगाउँपार्लकाका लुकुम, काँक्री, र्समा, 

मोराबाङ, काँडा, सार्कम, महतआर्द । 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका खाराबाङ, जाङ, गरखानी 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका प्िाङ गाउँ तिुाङ, पाङा, लैपा, 

लम्पाकोट 

िमुे गाउँपार्लकाका सेराबाङ, गैरीगाउँ,र्समचौर, 

क्याङसीआर्द । 

८ 
अर्सनापानी 

(Hailstrom) 

सिै गाउँपार्लकाका सिै िडाहरुमा   

९ हािाहुरी  (Strom) सिै गाउँपार्लकाका सिै िडाहरुमा   

१० 
चट्याङ 

(Lightening) 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका रन्द्मा, मकैोट, 

पानीचौर 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका लामपाखा, रंगेनी र्कंदा, 

रोटी, खोपीचार, र्सस्ने 

िमुे गाउँपार्लकाका चनुिाङ, पन्द्चासे, महत, 

गनुाम, पोखराडांडा, ररसाल, िेरीडाँडा, 

च्यचङचङु, र्बजौरा, डाँडागाउँ, थमु्का, 

टाटेपाखाआर्द । 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका हुकाम, खारािाङ, पर्द्म, 

गोलखारा, गरखानी, क्यिूाङ 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका तुिाङ, मैदान, ओख्रनेा 

िमुेगाउँपार्लकाका कांक्री, खािाङ, क्याङसी, मोरािाङ, 

झमु्लािाङ, कुर्चिाङ नाङफु, पोखरापाटा 

११ 
बार्लनालीमा लाग्ने 

रोग र र्करा 

सिै गाउपार्लकाका सिै िडाहरुमा   

१२ तुर्ारो 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका जनुाङ, परु्र, 

मैकोट गाउँ, दलेु, र्तज्याङ, पेल्मा, झारलुङ, 

यमखार, र्हम, गइुबाङ, रन्द्मा, घनु्द्मा, 

काजरजंग, हुकाम,  दमचन, खोरे, ताँत,ु  

र्सस्नेगाउँपार्लकाका ठूलो र्सस्न,े 

पाखापानी,लाम्पाखा, ओख्रेन, िट्टेचौर, मप,े 

िङ्ग,ु तुिाङ,स्याम्जे 

िमुे गाउँपार्लकाका काँडा सेरिाङ, पञ्चासे, 

स्याला,ररकुम,  लाटापानी,  बनबालाररग, 

च्यारनेटा,र्चप्लेगौरा, गाबाङ, तल्लो गाबाङ, 

िेरीडाडा 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका मयाङ, अंगाउ 

लाबाङ, घरु्म्लबाङ, तुपा, गोलखाडा, मगृिाल्न,े पानीचौर 

र्सस्नेगाउँपार्लकाका लम्पाकोट, र्झमखोला,लैपा,र्कंदा, 

मार्थल्लो दार्दङ, खोपीचार, 

र्झङग्री,लम्पाकोटिमुेगाउँपार्लकाका खाल्बोट, घङ्घारी, 

िोबाङ, मिैना, राउटे घरेली , कोइचा. र्बस्कुम, मालालमु, 

हाडी झमु्का, मैबाङ, फल्लेबासी , घोनेटी, िैसीलोटे, 

गहुकँम्द, िेरीडाँडा, थमु्का, र्समचौर स्याला, िहरा, लुमा 
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१३  लेक लाग्न े 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका लालपाटन  

 

र्सस्ने गाउँपार्लका खारा गपु्ता, माटे र्बर्नके 

रररीिाङ कानखाने गजुिने र्बरी बगुेरी पार्थिरे 

जाङगेथला पमुुिली रातामाटा जजुाउ, लसनुे 

 

 

 



17 
 

३.५ प्रकोप मिशे्लषण 

३.५.१ प्रकोप स्तररकरण 
यस र्जल्लमा र्िगतमा िएका र िर्िरयमा आइपनि सक्ने प्रकोप तथा जलिायजुन्द्य घटना र जनिनको क्षर्त तथा उपलब्ि क्षमताका आिारमा प्रकोपको सचूी तयार गरी बढी क्षर्त गने प्रकोप पर्हचान गरी तपर्शल 

बमोर्जम स्तरीकरि गररएको ि । 

यस र्जल्लामा गररएको र्िर्िन्द्न र्िर्यगत क्षेत्रहरु, क्षते्रगत कायािलय, स्थार्नय सरकारका प्रर्तर्निहरु तथा र्िर्िन्द्न गरै सरकारी संस्थाहरुको सहिार्गतात्मक िलफलको आिारमा र्िशेर् गरी िकुम्प, पर्हरो, बाढी, 

आगलागी, हािाहुरी, चट्याङ, महामारी, खडेरी, र्हमपात, अर्सना, कृर्र् तथा पशपुरं्क्षमा लाग्ने रोग, सडक दघुिटना, तुर्ारो, जंगली जनािरको आतंक लगायतका प्रकोपहरुलाई प्रमखु प्रकोपको रुपमा पर्हचान गररएको 

ि । नपेाल िकूम्पीय जोर्खमको र्हसािले ११ औ ं संकटासन्द्नता मलुक िएको हुदाँ प्रकोप स्तरीकरि गदाि िकूम्पलाई तुलनामा नराखी पर्हलो नम्बरको प्रकोपको रुपमा प्राथर्मकतामा रार्खएको ि । िकुम्पीय 

जोर्खमको र्हसािले यहाँका स्थानीयबासीहरु उच्च संकटासन्द्न अिस्थामा रहकेा िन ्। स्तरीकरिबाट प्रकोपहरु पर्हचान गदाि सिैिन्द्दा उच्च जोर्खम िकूम्प, पर्हलो  दोश्रो र तेस्रो, चौथो, पाँचौ, िैटौं, सातौं, आठौं, 

निौं, दशौ, एघारौ र बाह ैस्थानमा तलको तार्लका बमोर्जम र्जल्लामा रहकेा ३ िटा गाउँपार्लका अन्द्गगितका सिै िडाको अलग अलग सचूीलाई एर्ककृत गरेर र्जल्ला र्ित्र हुन ेप्रकोपको सचूी र स्तरीकरि गररएको ि 

। 

 

िडा स्तरीय प्रकोप स्तरीकरणिा देमखएका प्रकोपहरु:- 

गापा तथा िडा नं 
रुकुमपिूि र्जल्ला अन्द्तरगतका ३ िटै गाउँपार्लका अन्द्तरगतका िडाहरुको प्रकोप तथा यसकोस्तरीकरि 

पर्हलो दोश्रो तेश्रो चौथो पाँचौं िैटौं सातौं आठौं निौं दशौं एघारौं बाह्रौं 

र्सस्ने १ र्सस्ने e'sDk klx/f] Lxdkft 
s[lif afnLdf 

/f]u 
cl;gfkfgL cfunfuL dxfdf/L v8]/L 

h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
xfjfx'/L af9L r6\ofª 

र्सस्ने २ प्िाङ e'sDk klx/f] cfunfuL xfjfx'/L v8]/L 
s[lifafnLdf 

nfUg] /f]u 
af9L Lxdkft 

h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
cl;gfkfgL r6\ofª t'iff/f] 

र्सस्ने ३ पोखरा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf nfUg] 

/f]u 
af9L c;lgfkfgL v8]/L cfunfuL dxfdf/L xfjfx'/L  r6\ofª     

र्सस्ने ४ दार्दङ e'sDk xfjfx'/L cl;gfkfgL klx/f] v8]/L dxfdf/L cfunfuL lxdkft  
h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f]   

र्सस्ने ५ टाकुरा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf nfUg] 

/f]u 
v8]/L xfjfx'/L c;lgfkfL dxfdf/L ;8s b'3{6gf cfunfuL 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f] 

र्सस्ने ६ रुकुमकोट e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf nfUg] 

/f]u 
v8]/L xfjfx'/L c;lgfkfL dxfdf/L ;8s b'3{6gf 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f] cfunfuL 

र्सस्ने ७ नाथीगाड e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf nfUg] 

/f]u 
dxfdf/L xfjfx'/L Aff9L cl;gfkfgL ;8s b'3{6gf t'iff/f] cfunfuL r6\ofª v8]/L  

र्सस्ने ८ स्यालापाखा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf nfUg] 

/f]u 
dxfdf/L xfjfx'/L Aff9L cl;gfkfgL ;8s b'3{6gf t'iff/f] cfunfuL r6\ofª v8]/L  

िमेू १ लकुुम e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f]     
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िमेू २ काँक्री e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f]     

िमेू ३ मोराबाङ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
dfxfdf/L  xfjfx'/L ;8s b'3{6gf t'iff/f] v8]/L 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª cfunfuL 

िमेू ४ काँडा e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
;8s b'3{6gf r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f] v8]/L cfunfuL 

िमेू ५ सेराबाङ e'sDk  af9L klx/f]  lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f] v8]/L   

िमेू ६ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u xfjfx'/L  dfxfdf/L cfunfuL r6\ofª v8]/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f]   

िमेू ७ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u r6\ofª dfxfdf/L xfjfx'/L  v8]/L cl;gfkfgL lxdkft 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 
t'iff/f]   

िमेू ८ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u r6\ofª dfxfdf/L xfjfx'/L  v8]/L cl;gfkfgL lxdkft 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 
t'iff/f]   

िमेू ९ चनुिाङ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnL /f]u r6\ofª xfjfx'/L  cfunfuL dfxfdf/L v8]/L t'iff/f] cl;gfkfgL     

पथुा १ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा २ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ३ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ४ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ५ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ६ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ७ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ८ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पथुा ९ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पथुा १० e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पथुा ११ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पथुा १२ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पथुा १३ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª   

पथुा १४ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u xfjfx'/L  dxfdf/L v8]/L cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª cfunfuL 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 

  

श्रोतः पूनरािलोकन कायवदल सगंको छलफल तथा स्थामनय मिपद् जलिाय ुउत्थानमशल योजना भुिे गा पा तथा मसस्ने गा पा। 
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३.५.२ प्रकोपको िूल कारण, प्रभाि पाने के्षत्र तथा सम्भामित सिािानका उपायाहरु 

र्जल्ला र्िपद ्पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना मागिदशिन २०६७ -पर्हलो संशोिन २०७५_ को अनुसचूी ५ (४) अन्द्तगित प्रकोप जोर्खम तथा सामार्जक श्रोत नक्साङ्कन, जोर्खम र समस्या र्िशे्लर्ि खाका, 

संस्थागत र्िशे्लर्ि तथा सम्बन्द्ि र्चत्र,  तापक्रम िा िर्ािको र्िशे्लर्ि, लर्क्षत समहू िलफल ि–ुउपयोग जोर्खम र्िशलेर्ि लगायतका औजारहरुको सहयोगले मखु्य समस्या िा प्रकोप, प्रकोपको कारि,  प्रिाि र 

जोर्खम न्द्यनुीकरिका लार्ग पर्हचान िएका उपायहरु प्रकोप र्िशे्लर्ि अन्द्तगित रार्खएको ि । समग्रमा मखु्य समस्या िा प्रकोपहरुमा िन आगलागी हुन सक्न,े महामारी फैर्लन सक्न,े र्िद्यालय िा समदुायको जर्मन 

तथा संरचना पर्हरोले परुरन,े िर्त्कन सक्न,े बाढीले जर्मन कटान हुन सक्ने अर्सना र र्हमपातले बाली नष्ट पान,े हािाहुरीले घरटहराका िानाहरु उडाउन सक्ने सम्िािना रहकेा िन ्। मार्थ उल्लेर्खत समस्याहरुको कारि 

िनजंगल फडानी, िातािरिमैत्री र्िकास नहुन,ु र्िकाससँगै जोर्खम अर्ल्पकरिका कायिहरु नगनुि, प्रकोप तथा जोर्खम प्रर्त सचेत नहुन,ु िकूम्प प्रर्तरोिी घरसंरचनाहरु र्नमािि नहुन ुरहकेा िन ्। मखु्य प्रिाि िनेको न ै

मार्नसको मतृ्य,ु अंगिगं तथा घाइते हुन,ु मनोसामार्जक असर पनुि, घरसंरचनाहरुमा क्षर्त पगु्न,ु उत्पादनमा ह्रास आउन,ु स्िास््यमा प्रर्तकुल प्रिाि पनुुं, जीर्िकोपाजिनको उपायहरुमा असर पनुि आर्द हुन ् । यी सिै 

त्यहरुलाई र्िशे्लर्ि गदाि र्िर्िन्द्न जोर्खम न्द्यरु्नकरिका उपायहरु पर्हचान िएका िन ्जसमध्ये मखु्य उपायहरुमा संरचना र्नमाििमा प्रार्िर्िकको र्नरीक्षिमा संरचना र्नमािि गरी िकूम्प प्रर्तरोिी प्रर्िर्ि अगंाल्न,ु 

बाढी तथा पर्हरो र्नयन्द्त्रिका लार्ग तटबन्द्ि र्नमािि, चेक ड्यामहरु र्नमािि गनुि, सम्िार्ित, बाढी तथा िार्सन सक्न ेजर्मनमा संरचना र्नमािि नगन,े जनचतेना फैलाउन,ु िकृ्षारोपि गनुि, िन फडानी रोक्न,ु त्यस्तै कृर्र् 

तथा पशमुा लाग्ने रोगको लार्ग जैर्िक र्िर्ादीको प्रयोग, र भ्यार्क्सनको व्यिस्था तथा पश ुर्शर्िर संचालन गने जस्ता पिुितयारी तथा र्िपद ्व्यिस्थापन सम्बन्द्िी क्षमता र्िकास गनुि, प्रर्तकायि टोलीहरु गठन गरी सर्क्रय 

राख्न,ु र्िकाससँग र्िपद ्व्यिस्थापनलाई मलु प्रिार्हकरि गनुि आर्द रहकेा िन ्। प्रकोप र्िशे्लर्िको र्िस्ततृ र्ििरि तलको तार्लका मा उल्लेख गररएको ि । 

 

 

क्र स प्रकोप िा समस्या प्रकोपको मलू कारि प्रिाि पन ेक्षेत्र सम्िार्ित समािानका उपायाहरु 

१ िकूम्प 
पृ् िी र्ित्र रहकेा ठूला प्लेटहरुको गर्तशर्लता 

तथा  एकआपसमा ठोर्कएर 

ठूलो िनजनको क्षर्त, पिूाििार तथा सामार्जक संरचनाहरुमा 

क्षर्त, आर्थिक संकट तथा मानर्शक असर, प्रार्चन परुातात्िीक 

सम्पदाहरुमा क्षर्त, र्िस्थार्पत तथा िसाईसराई, व्यर्क्त तथा 

राज्यलाई र्दघिकार्लन आर्थिक िार, र्जर्िकोपाजिनमा असर, 

रोग तथा महामारी ल्याउन सक्ने 

पिूि तयारी तथा प्रर्तकायिमा जोड, ििन आचारसंर्हताको 

पालना गरी िकूम्प प्रर्तरोिी ििन तथा पिूाििारहरु र्नमािि गन,े 

चेतनामलूक कायिहरु संचालन गने, सरुर्क्षत स्थानको िनौट 

गन,े आकर्स्मक कोर्को स्थापना, िातािरिमतै्री र्दगो 

र्िकासमा जोड,  र्समलेुशन मक र्ड्रलको अभ्यास गन,े तार्लम 

प्राप्त दक्ष जनशर्क्त तयार गने, स्िास््य संस्था सिर्लकरि गन,े 

और्िी तथा अत्यािश्यक सामग्रीहरुको पिूि िण्डारि गन े।  

२ बाढी 

नदीको महुान फुट्न,ु अर्तिरृ्ष्टी, खोला तथा 

नदीहरु साँघरुीद ै जान,ु कमजोर ििुनोट, 

आगलार्ग,िनजंगलको फडानी, अव्यिर्स्थत 

तथा जोर्खमपिूि िसोिास 

िरे्नी सयौ घरहरु अन्द्नपात, खेतीयोग्य जर्मन डुिानमा पनुि, 

ठुलो मात्रामा जनिनको क्षती हुन,ु आर्थिक अिस्था कमजोर 

हुद ै जान,ु मानर्सक तनाि िढ्न,ु स्िास््यको अिस्था 

कमजोरहुद ैजान,ु रोग तथा महामारी फैर्लन ु

नदीको महुानलाई बर्लयो बनाउने, नदीमा तारजाली तथा 

तटबन्द्ि लगाउन,े खोला तथा नदी िरीपरी रहकेो खाली 

जर्मनमा िकृ्षारोपि गन,े सरुर्क्षत आिास घोर्िाका आिारमा 

बसोबास व्यिस्थापन गने, नार्लको र्नमािि तथा ब्यिस्थापन, 

और्िी तथा अत्यािश्यक सामग्रीहरुको पिूि िण्डारि गन े। 
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३ आगलागी 

आगलागीलाई सामान्द्य रुपमा र्लने, जथािार्ि 

आगो बाल्न,ु चरुोटका ठुटा फाल्न,ु 

प्रज्िलनर्शल सामाग्रीहरु केटाकेटीहरुको 

पहुचँमै राख्न,ु र्िजलुी ििी जडान गदाि ध्यान 

नपयुािउन,ु सखु्खा मौसम, हुरीितास, लापरिाही 

िा असाििानी, अव्यिर्स्थत  िस्ती तथा 

खरको िानाको प्रयोग गनािले, आगलागी 

सम्बन्द्िी ज्ञानको कमी 

जनिन तथा पशपुंक्षीको क्षर्त, प्राकृर्तक स्रोत सािनको क्षर्त, 

आर्थिक तथा मानर्सक असर, खाद्य अप्रयाप्तता, िातािरि 

प्रदरु्ि  हुन,े जलिाय ु पररितिनको कारक तत्ि, बाढी तथा 

पर्हरो जान,े पानीका महुान सकु्ने । 

जनचेतना अर्ििरृ्द्ध गन,े िस्तीलाई आगलागीबाट  सरुर्क्षत 

राख्नको लार्ग पोखरी तथा कुिाहरु र्नमािि गन,े सरुर्क्षत 

िसोिास र्नमािि गने, फुसको िानाहरुलाई र्िस्तारै र्िस्थापन 

गद ैजान,े,महुान, र्संचाई नहर तथा पोखरी, दह हरु संरक्षि गन,े 

अग्नी रेखाको र्नमािि गमािि गने, फायर बलहरुको ब्यिस्थापन 

। 

४ हािाहुरी 
सखु्खा मौसम, िनजंगल फडानी, कमजोर 

पिुाििार र्नमािि, जलिाय ूपररितिन 

घरका िानाहरु उडाउन,ु बालीनाली नष्ट हुन,े खाद्य असरुक्षा िा 

अिाि, आर्थिक असर तथा गररबी िढ्न,ु मानर्सक प्रिाि, 

िनजनको क्षर्त हुन े

चेतनामलूक कायिलाई िढाउन,े घरका िानाहरुलाई िर्लयो 

तररकाले राख्ने व्यिस्था गने, खलु्ला ठाउँमा घर िनाउदा 

िरीपरी हािा िेक्ने खालका िोटर्िरुिाहरु रोप्ने, हािापनी 

अनसुारको खेती प्रर्िर्ि अंगाल्ने । 

५ पर्हरो 

अव्यिर्स्थत सडक तथा पिूाििार र्नमािि कायि, 

िन र्िनास, आिरु्नक  मरे्सनको अन्द्िािनु्द्दा 

प्रयोग, कमजोर ििुनािट,  र्िराले जर्मन,  

अर्तिरृ्ष्ट, खलु्ला चररचरि, िनजंगल फडानी, 

संरचनाबाट पानीको चहुािट 

प्राकृर्तक श्रोत सािनको क्षर्त, सामार्जक खलबल, िनजनको 

क्षती तथा आर्थिकअसर, खेतीयोग्य जर्मनको नास, पानीको 

श्रोत जस्तो मलु परुरन,ु घर तथा िस्तीहरु जोर्खममा पनुि । 

ियोइएर्न्द्जर्नयररङ र्िर्ि अंगाल्न,े जोर्खम क्षेत्रमा िाल 

लगाउन,े र्िरुिा रोप्न े , जनचतेना फैलाउन,े िनफडानी तथा 

खलुा चररचरि र्नयन्द्त्रि गन,े खाली जर्मनमा िकृ्षारोपि गन,े  

जोर्खम क्षते्रमा रहकेो िर्स्त स्थानान्द्तरि गन े। 

६ चट्याङ मैसमी प्रिाि, जलिाय ुपररितिन हुन ु

साना साना बालबार्लकाहरु डराएर एक्लै िस्न नसक्ने, मार्नस 

तथा पशिुस्तहुरुको मतृ्य ू हुन,ु बोटर्िरुिाहरुमा नोक्सानी हुन,े  

आगलागी हुन े

घरहरु बनाउँदा चट्याङ्गले असर नगन े प्रर्िर्िहरुको प्रयोग 

गन,े चट्याङ पने जस्तो बातािरि दरे्खएमा खलु्ला ठाउँमा 

निसी घरमा नै िस्न,े अर्थिगं प्रयोग गन,े चट्याङ पने समयमा 

जोर्खम ठाउँमा निस्ने ।   

७ महामारी 

िातािरि प्रदरु्ि, चपीको समरु्चत प्रयोग नहुन,ु 

सरसफाइएमा उर्चत ध्यान नर्दनाले, फोहोर 

पानी तथा िासी सडेगलेका खानकुेरा खानाले, 

असरुर्क्षत सम्पकि का कारि 

ज्यान जान सक्न,े र्िरामी पनुि, आर्थिक, समार्जक तथा 

मानर्सक असर, स्िास््यमा र्दघिकार्लन असर, उत्पादनको 

समयमा र्िर्िन्द्न र्िर्ादीहरुको प्रयोग । 

सरसफाईमा र्िर्ेश ध्यान र्दने, र्िर्िन्द्न चेतनामलुक 

अर्ियानहरु संचालन गन,े र्िर्दीको प्रयोगमा कमी ल्याउन,े 

व्यिर्स्थत तथा सरुर्क्षत खानपेानीको प्रयोग, चपीको उर्चत 

प्रयोग, अस्पताल, स्िास््यचौकीको सिर्लकारि गने, और्र्ि 

तथा दक्ष स्िास््यकमीको पिूि तयारी । 
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८ खडेरी 
समयमा पानी नपने, िन जंगलको र्िनास हुन,ु 

जलिाय ूपररितिन हुन ु

उत्पादनमा कमी िै खाद्य असरुक्षा हुन,े कुपोर्ि दरमा बरृ्द्ध, 

आर्थिक आस्थामा असर, िसाईमा प्रिाि, जग्गा जर्मन बाझ ै

हुन,े व्यर्क्तका साथै दशेको आर्थिक अिस्था कमजोर हुन,ु 

आगलागी हुन सक्न,े जैर्िक र्िर्िितमा असर । 

िकृ्षारोपि गन,े िन जंगलको संरक्षि गन,े उन्द्नत तथा खडेरी 

सहन सकन े जात िा र्िटो पाक्न े  बालीहरु लगाउने, पानीका 

महुानहरुको संरक्षि गन,े आकासेपानी संकलनको व्यिस्था 

गन,े र्संचाई योजनाहरु संचालनमा ल्याउन,े िेमौसमी खतेी 

प्रिलीलाई िढािा र्दन,े पोखरीहरु र्नमािि तथा संरक्षि गन,े 

जठेुल्नाको पानी उपयोग गन,े थोपा र्संचाइए प्रर्िर्िको 

अिलम्बन गने । 

९ 
कृर्र्बालीमा रोग 

र्करा  

रैथाने बालीहरुको र्िउ नलगाएर अन्द्य र्िउको 

िरपनुि पन,े कृर्र्मा आिरु्नकीकरि नहुन,ु एकै 

जातको र्िउको प्रयोग हुन,ु रासायर्नक मल 

तथा र्कट्नासक और्िी को अब्यिर्स्थत 

प्रयोग 

बालीनाली नष्ट हुन,े उत्पादकत्िमा हार्स, खाद्यय असरुक्षा, 

कुपोर्ि, आर्थिक तथा सामार्जक असर बढ्न,ु कृर्र्मा र्ितरृि 

बढ्न,ु स्िास््यमा प्रर्तकुल असर पनुि, 

जैर्िक र्िर्ादी प्रयोग गने, एर्ककृत शत्र ुर्जि प्रर्िर्िको प्रयोग 

गनुि, हरेक िडामा कृर्र् प्रार्िर्िकको ब्यिस्था गने, माटो 

पररक्षि गरर सोही बमोर्जम उपयकु्त खेती गन,े खेतीमा क्षतेी 

पनुलािका लार्ग कृर्र्ि र्बमा लाई प्रिािकारी लाग ु गन,े 

हाइर्िड िीउ लगाउदा सकेसम्म र्नर्ित स्थानमा पररक्षि गरेर 

मात्र र्कसानलाई र्िउ र्बतरि गने । 

१० 
पशपुरं्क्षमा राग्न े

रोग 

पशहुरुको उर्चत आहार र गोठ तथा िकारो 

ब्यिस्थापन नहुन,ु पशपुालन सम्बन्द्िमा प्रयाप्त 

ज्ञानको अिाि, हाडनातामा प्रजनन हुन,ु 

सरसफाइमा कमी, समयमा भ्यार्क्सनेसन तथा 

चेक अप गराउँन े प्रचलन नहुन,ु दक्ष 

पशपु्रार्िर्िकको कमी ।   

पश ु िनको क्षतेी, पोर्िमा प्रिाि, आर्थिक उपाजिनमा कमी, 

कृर्कहरुको जोस तथा जाँगरमा ह्रास हुन,े िातािरि तथा 

मानि स्िास््यमा असर पनि जाने, कृर्कहरु व्यिसार्यक बन्द्न 

नसक्न,े बैदरे्शक पलायन हुन,े  गररबी बढ्न े। 

पार्लकाको र्िर्िन्द्न स्थानको सम्िाब्यताका आिारमा 

पशपुालनको योजना तयार गन,े पशपुालक र्कसानलाई पश ु

र्िमा गन े ब्यिस्था गन,े हरेक िडामा पश ु प्रार्िर्िक तथा 

आतयािश्य प्रर्िर्ि तथा और्िीको व्यिस्थापन गने, 

पशपुालक र्कसानका लागी अिारितु तार्लमको ब्यिस्था गन,े 

आिरु्नक पशपुंर्क्षपालन सम्बर्न्द्ि ज्ञान र्दन,े पश ु आहारका 

साथै सिुाररएको खोर गोठ तथा िकारोमा जोड र्दन,े उन्द्नत 

नश्ल सिुारका लार्ग आिश्यक सहयोग गने । 
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११ र्हमपात प्राकृर्तक घटना, मौसमी पररितिन 

र्चसो बढ्न े िएकोले मार्नस तथा पशिुस्तुहरुको स्िास््यमा 

समस्या आउन,ु मार्नसहरुको ज्यान जान,बालीनाली नष्ट हुन े

दरै्नक मजदरुी  गरी खान ेिगिलाई खानाको जोहो गनि समस्या  

र्हमपर्हरो जान,े दरै्नक जनर्जिन कष्टकर हुन,े सरसफाइएमा 

बािा हुने । 

जाडो मर्हनामामा बाक्लो लगुाहरु ल्गाउने ,दाउराहरु जम्मा गरर 

राख्न,े र्िपन्द्न पररिारका सदस्यहरुलाई उर्नहरुको आिश्यक्ता 

बमोर्जम सहयोग गने  ँँसाना बालबार्लकह, िदृ्धिदृ्धाहरुलाई 

घरमै तातो लुगा लगाएर आगो तापेर बस्न लगाउन,े मौसमका 

अनमुान गरर काममा जान,े बेमौसमी खतेीमा जोड र्दने, र्चसो 

संग सम्बर्न्द्ित और्िी तथा उपचारको पिूि तयारी गन े। 

१२ अर्सनापानी प्राकृर्तक घटना, मौसमी पररितिन 

बालीनाली तथा िन जनमा क्षर्त, आर्थिक अिस्था कमजोर 

हुन,े खाद्य असरुक्षा बढ्न,े बाढी तथा पर्हरो जान,े बनजंगल 

तथा बोटर्िरुिामा क्षर्त हुने । 

अर्सना पने समय िन्द्दा अगार्ड न ैथन्द्कयाउन सर्कने बालीहरु 

लगाउन,े  बेमौसमी तरकारी खतेी तथा सम्िि िए सम्म  

प्लार्ष्टक टनलेहरु र्नमािि गन,े बाली र्िमा तथा पश ु र्िमामा 

जोड र्दन,े मौर्म पिूािनमुान सम्बर्न्द्ि सचूना सनु्द्ने र सोही 

बमोर्जम काम गने  

१३ 

मौन र्िपद ्

(silence 

disaster) (सडक 

दघुिटना, 

आत्महत्या, जंगली 

जनािरको 

आक्रमि) आर्द 

जनचेतनाको कमी, र्कशोरर्कशोरीमा 

र्जिनउपयोर्ग सीपको अिाि, घरेल ु र्हसंा, 

बनर्िनास (त्याँकको आिारमा लेख्ने) 

ज्यान जान,े आर्थिक, सामार्जक, मानर्सक असर, 

बालबार्लकाहरु अर्ििािक र्िर्हन हुने 

िार्फक र्नयमको बारेमा अर्िमरु्खकरि गन,े मर्हला, 

र्कशोरर्कशोरर र बालबार्लकामा हुने र्हसंा न्द्यरू्नकरिका लार्ग 

कायिक्रम गन,े हरेक र्कशोरर्कशोरीहरुलाई र्जबनउपयोगी र्सप 

प्रदान गन,े िकृ्षारोपि तथा जंगली जनािरहरुको उर्चत 

व्यिस्थापन गन े



23 

 

३.६ स्थानीय तहहरुिा श्रोत सािन िापनको अिस्थाः 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, र्िपद ्जोर्खम न्द्यरू्नकरि तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४, र्िपद ्जोर्खम न्द्यरु्नकरि कायिर्िर्ि 

२०७२ बमोर्जम स्थार्नय तहहरुमा पर्न पिूि तयारीका अभ्यासहरु सरुु िएको ि । र्सस्न ेगाउँपार्लका र िमू ेगाउँपार्लकाले UNFPA 

को आर्थिक तथा प्रार्िर्िक सहयोग सहयोगमा र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी केर्न्द्रय कायािलयको समन्द्िय तथा सहयोगमा स्थानीय 

र्िपद ्तथा जलिाय ुउत्थानशील योजना यसै आ. ि. मा सम्पन्द्न िएको ि । बनाइ सर्कएको योजनालाई कायािन्द्ियनमा ल्याउनपुने र 

र्नयर्मत अध्यािर्िक गनुिपन े आिश्यक्ता ि । सबै स्थानीय तहमा खलुा तथा सरुर्क्षत क्षेत्रहरु पर्हचान गरेतापर्न उक्त स्थानहरुमा 

आिश्यक पन े सेिा सरु्ििा र्िस्तार गनुिपन ेआिश्यकता रहकेो ि र सरुर्क्षत क्षेत्रहरु हुदँाहुदँ ैपर्न पर्हचान नगररदा र्बपदक्ो समयमा 

प्रिार्ित पररिारहरुलाई ब्यिस्थापन गनि चनुौर्तपिूि हुदँ ैगएको ि । स्थानीय तहले र्िपद ्मा प्रयोग गनि सर्कने औजार तथा उद्दारका 

केही सामान्द्य औजारहरु स्टेचर, केही खोज तथा उद्दारका सामग्रीहरु, अग्नी र्नयन्द्त्रि सामग्री लगायतका आिारितू सामग्री िण्डारि 

गरेतापर्न सहज ढगंले घटना स्थालसम्म व्यिस्थापन गनि कर्ठनाई दरे्खन्द्ि तसथि िडा स्तरमा िएको कायिदल, खोज तथा उद्दार टोली 

लाई अत्यािश्यक तार्लम तथा सामग्रीहरु व्यिस्थापन गनि जरुरी ि । जसले गदाि समयमा न ैप्रिार्ितहरुको ज्यान बचाउन मद्दत गिि । 

यद्यपी र्जल्लामा सबै स्थानीय तहले र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त गठन सम्म गरेको र र्िपद ्मा प्रयोग गनि सर्कने गरी र्िपद ्ब्यिस्थापन 

कोर्हरु स्थापना गरेका िन ्। यो र्जल्ला नयाँ र कान्द्िो र्जल्ला िएकाले पर्न DEOC संचालनमा आउँन सकेको िैन । नपेाल रेडक्रस 

सोसाइटीको र्जल्ला तदथि सर्मर्त मात्र बनतेा पर्न आपतकार्लन राहत र्ितरिका काम िने गद ैआईरहकेो ि । यसलाई र्जल्लािर 

सर्क्रय बनाउँन पर्न आिश्यक दरे्खएको ि । UNFPA/UMN/NPAF लगाएतका अन्द्तरार्रिय/रार्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले 

COVID-19 को व्यिस्थापनका लार्ग स्थार्नय तह संग हातेमालो गद ैआिश्यक सहयोग गद ैआईरहकेा िन ्।   

 

क्र सं स्थार्नय तह 

र्िपद ्पिूि 

तयारी 

योजना 

खलुाक्षेत्र/सरुर्क्षत 

स्थान पर्हचान तथा 

व्यिस्थापन 

र्िपदक्ा न्द्यनूतम 

औजार िण्डारि 

र्िपद ्

ब्यिस्थापन 

सर्मर्त 

र्िपद ्

ब्यिस्थापन 

कोर् 

१ र्सस्नेगाउपार्लका ि पर्हचानमात्र गररएको ि ि ि 

२ िमूेगाउँपार्लका ि पर्हचानमात्र गररएको ि ि ि 

३ पथुाउिरगंगा गाउँपार्लका िैन पर्हचानमात्र गररएको ि ि ि 

जिल्लामा माजि उल्लेख भए बमोजिमका संरचनाहरु स्िापना गररएको भएपजन प्रभावकारी रुपमा पररचालन र कार्ाान्वर्न हुन सकेका छैनन ्। 

 

३.७ आपतकामलन अिस्थािा खोज तथा उद्धारका लामग तयार गरीएका हेलीप्याडहरुको मििरण 

पूथा उत्तरगंगा गाउाँपामलकाः हुकाम ररसल्लामा रहकेो हलेीप्याड, तकमा रहकेो खलेमदैान  (आिश्यक परेमा)  

भूिे गाउाँपामलकाः महतको ठाँटीडाँडामा रहकेो हलेीप्याड 

मसस्ने गाउाँपामलकाः गाउँपार्लकाको कायािलय माथी पट्टी रहकेो हलेीप्याड, आिश्यक परेमा पोखराको खेलमदैान मलूपानी 

३.८ स्िास््य सेिा कायावलयहरु 

क्र स र्ििरि संख्या 

१ र्जल्ला अस्पताल १ 

२ प्राथर्मक स्िास््य केन्द्र १ 

३ स्िास््य चौकी १५ 

४ सामदुार्यक स्िास््य ईकाई १५ 

  जम्मा संख्या ३२ 

श्रोतः र्जल्ला स्िास््य कायािलय रुकुम, (रुकुम पिूि) 
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शसस्त्र प्रहरी 

बल 

र्डर्िजन 

िनकायािलय 

सडक पूिाििार 

र्बकास 

कायािलय 
जलस्रोत 

तथा र्सचाइ 

गै स स/ 

बालक्लि 

 

   

सामदुार्यक 

िन महासंघ 

 

खानपानी सम्पकि  

कायािलय 

पत्रकार 

महासंघ 
र्जल्ला 

अनसंुिान 

कायािलय पत्रकार 

महासंघ 

स्थानीय 

सरकार 
बैंक तथा 

र्बर्ियसंस्था

हरु 

 

क्याम्पस 

तथा 

र्बद्यालयहरु 

afn Snj 

 

उद्योग 

बार्िज्य 

संघ 

र्जल्ला 

स्िास््य घरेल ुतथा 

साना उद्योग 

इ प्र कार 

चौर्कहरु 
र्जल्ला 

अस्पता

ल 

रुकुि  

पूिव 

 

र्ज स स 

र्जल्ला प्रहरी 

नेपाली सेना 

नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी 

 

र्जल्ला 

प्रशासन  

३.९ हाल COVID-19 को व्यिस्थापनका लामग तयार गरीएका क्िारेमधटन तथा आईशोलेशन सेधटरहरुको 

मििरणः  

क्िारेमधटनः पथुा गाउपार्लकामा २८, र्सस्ने गाउपार्लकामा  र िमू ेगाउँपार्लकामा िटा  गरी जम्मा २९ िटा (र्िद्यालय, सामदुार्यक 

ििनहरु) ५९१ िेड क्षमताको । 

आईसोलेशनः पुथा उत्तरगंगा गाउाँपामलकाको िडा नं. १२ प्राथमिक स्िास््य केधर कोल २० सैया कोर्िड अस्थायी अस्पताल 

िमूे गाउँपार्लकाको िडा नं २ काँक्री ४० शैय्याको कोर्िड अस्थायी अस्पताल 

रुकुम पिूि अस्पतालमा २० शैय्याको अस्थायी अस्पताल 

र्सस्ने गाउँपार्लकाको कोर्िड अस्थायी अस्पताल २० शैय्या 

३.१० मजल्लाको सम्बधि मचत्र 
र्िपद ्पिूिको पिूितयारी, रोकथाम र अल्पीकरि, र्िपदक्ो समयको प्रर्तकायि र र्िपद ्पिात्को पनुिस्थापना र पनुर्निमािि तथा जलिाय ु

पररितिन अनकुुलनका लार्ग आिश्यक पन े सेिा, सरु्ििा, सरुक्षा उपलब्ि गराउने सरकारी तथा गैर सरकारी र्नकाय, सामार्जक 

संघसंस्था, बैंक, र्ििीय तथा सहकारी संस्था, स्िास््य, सरुक्षा र्नकाय र अन्द्य मानिीय सेिा प्रदायक संघसंस्था आर्दको उपलब्िता, 

पहुचँ तथा सम्बन्द्िको र्िशे्लर्ि यस संस्थागत र्चत्रबाट गररएको ि । यस औजारको प्रयोगबाट समदुायले र्िपद ् तथा जलिाय ू

उत्थानर्शलताका सम्बन्द्िमा सामार्जक तथा साििजर्नक र्नकाय सम्मको पहुचँ दखेाउन खोर्जएको ि ।  

यस सम्बन्द्ि र्चत्रमा समदुाय तथा संघसंस्था बीचको दोहोरो सम्बन्द्िलाई दिैुर्तर र्तर िएको रेखाले दखेाइएको ि । र्िशेर्गरी 

र्जल्लाका र्िर्य क्षेत्र संग सम्बर्न्द्ित कायािलयहरु, गाउँपार्लका तथा र्तनका ईकाई तथा शाखाकायािलयसँग िर्लयो सम्बन्द्ि रहकेो 

पाइएको ि । र्िपद ्तथा जलिाय ुजन्द्य जोर्खम व्यिस्थापनका लार्ग पर्हचान िएका यी संघसंस्था िा र्नकायहरुबाट मखु्य रुपमा 

जनचेतना,  पिूितयारी प्रर्तकायि राहत र्ितरि, आपतकार्लन र्शक्षा, कृर्तम घटना अभ्यास, खोज तथा उद्धार, िकुम्प प्रर्तरोिी संरचना 

र्नमािि गने जस्ता सहयोगहरु र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको सल्लाह सझुाि सहयोगमा समदुायले प्राप्त गनिेन ् । संस्थागत 

र्िशे्लर्ि िा सम्बन्द्ि र्चत्रको र्िस्ततृ र्ििरि तथा र्िशे्लर्ि तल समािेश गररएको ि ।
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पररच्छेद-४ 

४. के्षत्रगत प्रमतकायव योजना 

४.१ मिषयगत के्षत्रको पररचय (Introduction of Cluster Approaches) 

र्िपद ् पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजनाको प्रिािकाररताका लार्ग रार्रिय, प्रदशे र र्जल्लास्तरमा र्िर्यगत क्षेत्रहरू को 

नेततृ्िदायी र्नकाय र स्थानीय तहहरुमा रहने क्षेत्रगत ईकाइहरुलाई आिार मानरे कायि र्ििाजन गररएको ि । यस अििारिाको 

कायािन्द्ियन गनि र्जल्ला स्तरका लार्ग ितिमान समयमा चनुौर्त दरे्खए स्थानीय तह र सो अन्द्तगित रहने र्बर्यगत ईकाइहरुको पर्न 

कायि र्ििाजनको स्िरुपलाई स्िीकार गदाि प्रिािकाररता र र्जम्मेिारी बोि हुने िएकोले र्जल्ला स्तरमा रहन े र्िर्य क्षेत्रगत 

कायािलयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रगत अििारिालाई स्िीकार गने र स्थानीय तहले समते यस अििारिालाई लाग ु गनुिपने ि । 

अन्द्तरािर्रिय स्तरबाट मान्द्यता प्राप्त क्षेत्रगत अििारिाका र्िशेर्ता र्नम्नअनसुार रहकेा िनः्  

 ठूलो र्िपदक्ो अिस्थामा सर्क्रय रहने िए पर्न क्षेत्रगत अििारिाले स्थानीय तहदरे्ख समदुायसम्म आफ्नो 

उपर्स्थर्त कायम राख्ि ।  

 प्रर्तकायि प्रर्क्रयामा र्िशेर्ज्ञताको उपयोग गन ेिरू्मका र्निािह गिि ।  

 मानिीय सहयोगलाई प्रिािकारी, र्जम्मेिार र उिरदायी बनाउने कायिलाई र्नर्ित गिि ।  

 मानिीय सहयोगका क्षेत्रको पर्हचान गरी त्यस अनरुूप सहयोगको खाका तयार गिि ।  

 प्रर्तकायिमा दरे्खएका कर्मकमजोरीको र्नराकरि गरी कायियोजनाको समीक्षा गद ैआिश्यकतानसुार र्जम्मेिारी 

र्निािरि तथा पररमाजिन गिि । 

 र्िशेर् सकंटासन्न समूहहरु अपांगता िएका ब्यर्क्तहरु, मर्हला, र्कशोरी, बालबार्लका, एकल मर्हला, जषे्ठ 

नागररक, सतु्केरी तथा गिििती मर्हला, अपांगता िएका व्यर्क्तहरु,लैंर्गक अल्पसंख्यक आर्दलाई र्िशरे् 

प्राथर्मकतामा राखी प्रर्तकायिका गर्तर्बर्िहरुलाई अगाडी बढाईनिे ।  

 सबै स्थानीय तहमा नतेतृ्ि गने ईकाइ हुन ेिएकोले िास्तर्िक प्रिार्ितको लेखाजोखा हुन,े समयमा न ैपिूितयारी 

तथा प्रर्तकायिका गर्तर्िर्िहरुलाई कायािन्द्ियनमा ल्याई मानिीय सेिा कायिमा र्िटो र सहज हुने ि ।  

क्षेत्रगत नेततृ्ि गन ेर्नकायहरुको मखु्य कायिहरु- 

 मखु्य साझेदारहरुको पर्हचान,  

 कायिक्रम कायािन्द्ियनमा समन्द्िय,  

 आिश्यकता पर्हचान, कायियोजना र्नमािि तथा रिनीर्त तय,  

 नीर्त, कायिनीर्त तथा मापदण्डको कायािन्द्ियन,  

 अनगुमन तथा प्रर्तिेदन,  

 श्रोत पररचालन तथा िकालत,  

 नागररक समाज तथा सरकारी संयन्द्त्रलाई प्रर्शक्षि तथा क्षमता र्िकास,  

 अन्द्य क्षेत्रसँग समन्द्िय, 

उद्दशे्य  

क्षेत्रगत अििारिाका प्रमखु उद्दशे्य र्नम्न अनसुार रहकेा िन ्।  

 र्जल्ला तथा स्थानीय तह माफि त क्षते्रगत रूपमा मानिीय सहयोगलाई प्रिािकारी बनाउन ु।  

 स्थानीय तह र र्जल्लास्तरमा आपत्कालीन पिूितयारी तथा प्रर्तकायिका गर्तर्िर्िहरुलाई चसु्त र कायािन्द्ियन 

योग्य बनाउन ु।  

 क्षेत्रगत समस्याको लेखाजोखा र समािानका उपायको लार्ग स्थानीय तहहरुले नै पिूितयारी तथा प्रर्तकायिका 

लार्ग योजना र्नमािि गरर र्िशेर्ज्ञ पररचालन गनुि ।  

 समदुाय, स्थानीय तह, र्जल्ला, प्रदशे र केन्द्रबीच समन्द्िय र समझदारी अर्ििरृ्द्ध गनुि ।  

 स्थानीय तह र क्षते्रगत नेततृ्ि गन ेर्नकायहरुबीच क्षेत्रगत ज्ञान, सीप, प्रर्िर्िको प्रिािकारी कायािन्द्ियन गनुि ।  
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मजल्लास्तरिा समक्रय रहने के्षत्रगत नेतृत्िहरु(Cluster Lead) 

र्िपदक्ो समयमा मानिीय सहयोगलाई प्रिािकारी बनाएर र्िपद ्प्रिार्ितहरुको जीिन रक्षाका लार्ग र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन 

सर्मर्तसँग सहकायि गरी र्जल्ला स्तरमा र्नम्नानसुार क्षते्र र्निािरि र काम गने गरी २०६८ मा क्षते्र र्ििाजन गररएको हो । जसलाई 

अर्हले र्जल्ला र्िपद ् पबूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना २०७६ लाई अद्यािर्िक गरी पररमाजिन गन े काम गररएको ि । केही 

र्िर्यगत कायािलयहरु स्थानीय तहमा समायोजन िएको हुदँा र्बगत बर्िहरुमा िएका र्िर्यगत क्षेत्रहरुको नेततृ्ि स्थानीय तहमा न ै

शरुु गनुिपन ेदरे्खन्द्ि ।  

र्जल्ला र्स्थत र्िर्य क्षते्रगत अगिुा तथा सहयोगी संस्थाको सचूी यसप्रकार रहकेो ि:- 

मस न मबषयगत के्षत्र अगुिा ससं्था सहयोगी मनकाय तथा ससं्थाहरु 

१ 

सचूना 

र्िशे्लर्ि 

 

र्जल्ला प्रशासन 

कायािलय  

नेपाली सेना सब ैस्थानीय तहहरु 

र्जल्ला प्रहरी कायािलय 
जलस्रोत तथा र्सँचाई र्डर्िजन 

कायािलय 

सशस्त्र प्रहरी िल, नेपाल  र्डर्िजन िन कायािलय  

रार्रिय अनसुन्द्िान कायािलय  राजनैर्तक दलहरु  

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त 
गैर सरकारी संस्था महासंघ (हाल 

िैन) 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उद्योग बार्िज्य संघ 

 
सामदुार्यक िन उप महासंघ 

२ 

खाद्य, कृर्र् 

तथा अपरु्ति 

ब्यिस्थापन 

 

एर्ककृत कृर्र् 

तथा पशपुकं्षी  

र्िकास 

कायािलय 

शोिा खाद्यान्द्न र्डपो कायािलय, रुकुम  र्नमािि ब्यिसायी संघ 

स्थानीय तहका कृर्र् तथा पश ुर्िकास 

शाखा 

यातायातसर्मर्तहरु 

िन र्डर्िजन कायािलय अन्द्य सरकारी तथा गैर सरकारी 

कायािलयहरु 

३ 

आपतकार्लन 

र्शर्िर आिास 

तथा गैर खाद्य 

ब्यिस्थापन 

 

सडकपिुाििार 

र्िकास 

कायािलय 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र्डर्िजन िन कायािलय 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय स्थानीय तहहरु  

नेपाली सेना राजनैर्तक दलहरु 

नेपाल प्रहरी सामदुार्यक िन उप महासंघ 

सशस्त्र प्रहरी िल, नेपाल स्थानीय तहका र्बद्यालयहरु 

र्शक्षा र्बकास तथा समन्द्िय इकाई गैर सरकारी संस्थाहरु 

स्िस््य कायािलय  सडक पिूाििार र्िकास कायािलय 

४ 
स्िस््य तथा 

पोर्ि 

र्जल्ला स्िास््य 

कायािलय 

स्थानीय तहको सम्िर्न्द्ित शाखा संयकु्त रारिसंघीय जनसंख्या कोर्  

(UNFPA) 

एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय 

र्जल्ला र्स्थत सरोकारिाला गरै 

सरकारी संघ संस्थाहरु 

सरकारी तथा गैर सरकारी कायािलयहरु   

५ 

खानपेार्न 

सरसफाइ तथा 

स्िच्िता 

 

जलस्रोत, 

र्संचाइ र्िकास 

तथा सि 

र्डर्िजन 

कायािलय  

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई 

स्थानीय तहको सम्िर्न्द्ित शाखा सरोकारिाला गरै सरकारी संघ 

संस्थाहरु 

स्थानीय तहको सम्िर्न्द्ित शाखा स्िास््य कायािलय 

नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 
खानपेानी तथा सरसफाइ सम्पकि  

कायािलय 

६ 
सामार्जक 

सरुक्षा तथा 

सम्िर्न्द्ित 

स्थानीय तहको 

र्जल्ला प्रहरी कायािलय स्थानीय तहको सम्िर्न्द्ित शाखा 

स्िास््य कायािलय  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
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संरक्षि मर्हला तथा 

बालिार्लका 

इकाई 

संयकु्त रारिसंर्घय जनसंख्या कोर्  

(UNFPA) 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ 

संस्थाहरु 

७ र्शक्षा 

र्शक्षा र्बकास 

तथा समन्द्िय 

इकाई 

स्थानीय तहको सम्िर्न्द्ित शाखा स्िास््य कायािलय 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ संस्थाहरु र्शक्षा क्षते्रमा काम गन ेगरै सरकारी 

संघ संस्थाहरु 

नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 

नेपालर्िद्यतु प्रार्िकरि र्ितरि 

केन्द्र 

८ 

राहत, पनुः 

र्नमािि/पनुः

स्थापना 
र्जल्ला समन्द्िय 

सर्मर्त/स्थानीय 

तह सिै  

स्थानीय तहहरु नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 

उद्योग बार्िज्य संघ नेपाली सेना  

नेपाल प्रहरी  सशस्त्र प्रहरी िल नपेाल  

घरेलु तथा साना उद्योग र्बकास सर्मर्त नेपाल चेम्िर अफ कमशि 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ संस्थाहरु 

रुकुमकोट र्जल्ला उद्योग िार्िज्य 

संघ 

 ९ सचूना संकलन 

नेपाल 

टेर्लकम/पत्रकार 

महासंघ 

र्जल्ला प्रहरी कायािलय रेर्डयो परू्िि रुकुम/रुर्क्मर्ि एफ एम 

स्िास््य कायािलय सरोकारिाला सरकारी तथा गरै 

सरकारी संघ संस्थाहरु 

नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट स्थानीय तहका सम्िर्न्द्ित शाखा 

नेपाल टेर्लकम पत्रकार महासंघ  

 

क. के्षत्र (Couster): सचूना मिशे्लषण  

र्िपदक्ो अिस्थामा मानर्िय र िौर्तक क्षती िरैहकेो हुन्द्ि । रुकुम पिूि र्जल्ला खास गरी पर्हरो, िकूम्प, बाढी, आगलागी, 

र्हमपात, चट्याङ, खडेरी कृर्र् तथा पशपुालनमा रोग, महामारी, जंगली जनािरहरुको आतंक जस्ता प्रकोपहरुबाट र्पर्डत रहदँ ै

आएको ि । र्िपद ्संग पिूितयारी तथा प्रतर्कायि सम्बर्न्द्ि उपयकु्त ज्ञान तथा प्रयाप्त श्रोत  नहुदँा यस्ता प्रकारका र्िपद ्बाट िरे्नी 

ठूलो िनजनको क्षती हुने गरेको ि । मानि समदूायलाई र्िर्िन्द्न र्िपर्िबाट जोगाउँन,ु बचाउँन ु राज्यको दार्यत्ि हो । तसथि 

र्िपदक्ा समयमा मानर्िय तथा िौर्तक क्षर्त सकेसम्म कम होस िन्द्ने उदे्धश्यले र्िपदक्ा समयम ैसचूना संकलन गरेर खोज तथा 

उद्दार गनुि पर्हलो प्राथर्मकता र्ित्र पदिि । यस कायिमा तार्लम प्राप्त जनशर्क्तको व्यिस्था गरी र्िपद ्मा परेकाहरुको उद्दार गनुि यस 

सर्मर्तको प्रमखु कायि हो । 

 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकायः र्जल्ला प्रशासन कायािलय । 

मिपद् सम्बधिी पररमस्थमतः सम्भामित िानिीय तथा भौमतक असर । 

 साििजर्नक पिूाििारहरू (सडक, ििन, पलु, र्बद्यतु, आपरू्ति, सञ्चार) आंर्शक तथा पिूि रुपमा क्षर्त ।  

 आिास तथा व्यर्क्तगत सम्पर्ि आंर्शक तथा पिूि रूपमा क्षर्त । बालबार्लका, मर्हला, िदृ्ध–िदृ्धा, अपाङ्गता िएका 

ब्यर्क्तहरु मखु्य रूपमा प्रिार्ित हुने गरी मार्नसहरू र्िस्थापन हुन े। प्रजनन स्िास्थय लगाएतका अत्यािश्यक स्िास््य 

सेिाहरु अिरुद्ध हुन सक्ने । 

 र्िर्िन्द्न र्कसीमका लैंर्गक र्हसंाका घटनाहरुमा बरृ्द्ध हुन सक्न े। 

 र्िद्यालयमा कक्षा कोठा, प्रहरी चौकी र स्िास््य केन्द्र जस्ता उपलब्ि साििजर्नक संस्थाहरू मार्थ प्रिार्ितहरुको चाप 

बढ्ने ।  

 सामदुार्यक संस्थागत ठाउँहरूमा अस्थायी आिासमा बसेको समयमा सामदुार्यक स्िास््य तथा सरसफाई सम्बन्द्िी 

समस्याहरु आउन सक्ने ।  

र्िस्थार्पत पररिारहरुलाई अस्थायी आिास सम्बन्द्िी सहयोग आिश्यक हुन े।  
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सिमिगत उदे्दश्य : 

 तयारी अिस्थाको अनगुमन गनिका लार्ग अनगुमन सम्बन्द्िी बैठक/खोज तथा उद्दारसम्बन्द्िी टोलीको गठन, खाद्य 

सामग्री तथा गरै खाद्य सामग्रीको पर्हले नै िण्डारि अन्द्य क्षेत्रहरूको तयारी गरी सचूना एर्ककृत गने । 

 प्रकोपको सचूना सही समयमा उपलब्ि गराई समन्द्िय गने । 

 तीन िटा क (कसले, के, कर्हले ढाँचाको र्िकास र र्जल्ला र्िपद ् ब्यिस्थापन सर्मर्तमा सचूनाको व्यिस्थापन र 

प्रर्तकायि प्रिालीलाई सहज बनाउनका लार्ग कायिक्रमको र्निािरि गनि ।  

 र्िपदक्ो कारिले जीिन जोर्खममा परेका व्यर्क्तहरु त्था िनसम्पिीको खोजी तथा उद्दार गने । 

 

िानिीय सहयोगका िापदण्ड (स्फेयर िापदण्ड)  

 र्िपदक्ो लगिै उपकरि सर्हत खोजी तथा उद्दार टोली खटाउन े।  

 सरोकारिाला सिैलाई समन्द्िय बैठक र प्रर्तिेदनका बारेमा जानकारी गराउने ।  

 सबै सरु्ििाबाट एकदमै िर्ञ्चत समहु, जोर्खममा रहकेा व्यर्क्तहरू लगायत सबैलाई न्द्यायोर्चत रूपमा गररएको उद्दार 

सामग्रीको र्ितरि तथा सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िको अनगुमन ।  

 पर्हलो हप्तामा पररर्स्थर्तका बारेमा र्दनर्दन ैप्रर्तिेदन पेश गन ेर त्यसपर्ि हरेक दईु हप्तापर्ि पेश गने ।  

 र्शर्िर समन्द्िय तथा र्शर्िर व्यिस्थापनको अनगुमन गने तथा प्रर्तिेदन पेश गने (फारम सर्हतको संयन्द्त्र ।  

 २४ घण्टार्ित्र पे्रस र्िज्ञर्प्त जारी गने सचूना प्रकाशन प्रसारि गने सञ्चार माध्यमका लार्ग समाचार पठाउने र पर्हलो 

हप्तामा हरेक र्दन ।  

 र्नयन्द्त्रि तथा मानिीय सहयोग सम्बन्द्िी मापदण्ड कायम गन े। 

 घाईते र्बरामीहरुको प्राथर्मक उपचार तथा मतृकहरुको व्यिस्थापन गने । 

 र्िपद ्मा परेकाहरुलाई समयमै राहत सामग्री र्ितरि गने । 

 अन्द्य र्िर्यगत क्षते्रहरुसंग समन्द्िय गरी उपलब्ि सचूनाहरुको र्िशे्लर्ि गरर कायािन्द्ियन गन े। 

 

मिषयगत के्षत्रका सद्स्य ससं्थाहरुको सचूी, क्षिता तथा स्रोतहरुको नक्सांकन 
 

क्र

 

स ं

अगुिा र सहयोगी 

ससं्थाहरु 

उपलब्ि सािन स्रोत 

सम्पकव  ब्यमि सम्पकव  नं. आमथवक 

श्रोत 
सािग्री श्रोत 

दक्ष 

िानमिय 

श्रोत 

१ 
र्जल्ला प्रशासन 

कायािलय 
६ लाख राहात कोर् उद्दार सामग्रीहरु ५ जना 

प्रमखु र्जल्ला 

अर्िकारी 
(*%&*^&&&& 

२ नेपाल प्रहरी  िैन उद्दार सामग्री र संचार सािन ३० जना 
प्रहरी नायि 

उपररक्षक 

९८५७८९०४८१ 

०८८४१३०५२ 

३ नेपाली सेना िैन उद्दार सामग्री र संचार सािन १ प्लाटुन सेनानी ०८८४१३१०३ 

 

 
४ सशस्त्र प्रहरी िल 

िैन 

उद्दार सामग्री र संचार सािन 
१ प्लाटुन 

(३५ जना) 

प्रहरी नायि 

उपररक्षक 

०८८४१३०९७ 

९८४५८३३९२८ 

९८५२१२५८९७१ 

५ 
रार्रिय अनसुन्द्िान 

र्जल्ला कायािलय 
िैन सचूना तथ समन्द्िय  

सचूना 

संकलन 

र्जल्ला अनसुन्द्िान 

अर्िकृत 

०८८४१३०८८ 

९८५७८२४४८८ 

mailto:%25@%25%20hgf%0ak%7Cx/L%20rf%7dsL
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६ 
नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी 
िैन 

गैर खाद्य सामग्री अनसुचूीमा 

उल्लेख गररएको ि 

राहत 

र्ितरि 
संयोजक/सिापर्त 

(*%!@#)$@( 

९८४३७६६३४५ 

७ यातायात सर्मर्तहरु िैन यातायातका सािनहरु 
ढुिानी 

सर्मर्त 
प्रमखुहरु 

अनसुूचीमा उल्लेख 

गररएको ि ।  

८ 

र्जल्ला 

आपतकार्लन कायि 

संचालन केन्द्र 

िैन 
संचार उपकरि समन्द्िय 

उददार सामग्री 
४ जना     

 

आपतकालीन पररमस्थमतको पिूवतयारी गमतमबमिः सकंटकामलन पररमस्थमतभधदा पमहले 

पूिवतयारी सम्िमधि गमतमबमि  मजम्िेिार मनकाय कमहलेसम्ि 

व्यिस्थापन तथा समन्द्िय सम्बन्द्िी व्यिस्थाः र्जल्लाका क्षते्रगत 

साझेदारहरूका र्बचमा सम्िार्ित र्िपद ् बाट बच्नका लार्ग गनि सर्कने 

सम्झौतामा समझदारी गने । 

क. समन्द्िय बैठक –DDMC 

आपत्कालीन पररर्स्थर्तिन्द्दा पर्हले 

आपत्काल अिर्िमा  

आपतकालपर्ि 

ख. पिूितयारी तथा सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िका लार्ग सम्पकि  व्यर्क्तको 

नाम तथा सम्पकि  ठेगाना सर्हत र्िर्िन्द्न र्नकायहरूको िरू्मका तथा 

र्जम्मेिारी पररिार्र्त गने । 

DDMC को 

समन्द्ियमा क्लष्टर तथा 

सदस्यहरु 

क. र्जल्ला 

प्रशासनकायािलय 

 

ख. र्डर्डएमसी 

आगलागी िए 

फाल्गनुमा, बाढी पर्हरो 

िए जेठ र िकुम्पका 

लार्ग जनुसकैुबेला पर्न 

क. र्बपदक्ो जनुसकैु 

समयमा 

ख.फाल्गिु मर्हनामा 

र्जम्मेिारीको 

बांडफाँड गन े

मसमकएका पाठः 

क. प्रत्येक स्थानीय तहले र्िपद ्मा सहयोग गनि सक्ने सहयोगी र्नकायको 

पर्हचान र्िपदअ्र्घ नै गनुिपने काममा दोहोरोपन आउन नर्दन नपेाल 

सरकारले ल्याएको र्िपद ्लेखाजोखा मागिदशिन २०७२ को आिारमा 

त्याङ्क संकलन गनुिपन े। 

ख. खोज तथा उद्दारका सामग्री िडा तहमा व्यिस्थापन गरी स्ियंसेिकहरु 

पर्हचान गरी आिश्यक तार्लम उपलब्ि गराउने । 

ग. राहत सहयोग र्ितरि गदाि एकद्वार प्रिाली माफि त र्ितरि गनुि उपयकु्त 

हुने र सबै सचूनाहरु र्जल्ला आपत्कालीन कायिसंचालन केन्द्रलाई 

उपलब्ि गराउनपुन े। 

घ. कृर्तम घटना अभ्यास गन े। 

 

DDMC,  

 

 

 

स्थार्नय तह 

 

 

 

DDMC 

नेपाल रेडक्रस  

सोसाइर्ट/सशस्त्र प्रहरी 

िल 

 

सर्मक्षा बैठक अिर्िमा 

 

 

 

चैत्र मसान्द्तसम्मा 

 

 

 

जेठ मसान्द्तसम्ममा 

 

क. र्िपद ्मा प्रयोग हुने औजार तथा खाद्य सामाग्रीको अध्यािर्िक गने 

ख. खोज तथा उद्घारका लार्ग टोलीको नामािली तयार गने । 

ग. सबै स्थानीय तहमा कुन र्िपद ् कहाँ कहाँ जान सक्ि ? आिाररेखा 

सम्बन्द्िी जानकारी गन,े त्याङ्क सङ्कलन गने र त्यसलाई अद्यािर्िक 

पान े। 

घ. सचूना सङ्कलन सम्बन्द्िी औजार प्रयोग गने बारेमा प्रर्शक्षि उपलब्ि 

गराउन े

ङ. सङ्कलन गररएको जानकारीको र्िशे्लर्िका लार्ग सम्पकि  व्यर्क्त 

तोक्न े

DDMC 

सिै स्थार्नय तह 
बैशाख मसान्द्तसम्म 
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र्िपद ्पनिसक्न ेस्थानीय तहसँग सम्बर्न्द्ित क्षेत्रगत जानकारी/त्याङ्क DDMC चैत्रसम्म 

उद्दार तथा राहत सामग्री पर्हले न ैिण्डारि गरी राख्न े

क. सम्िार्ित आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा प्रिार्ित हुनसक्न े

व्यर्क्तहरूको सङ्ख्याका आिारमा आिश्यक सामग्रीको 

न्द्यनुतम मौज्दातराख्ने । 

ख. र्िर्िन्द्न र्नकायहरूसँग उपलब्ि मौज्दात संकलन गन े

ग. अपगु सामग्री (Gaps) को पर्हचान गन े

DDMC 

स्थानीय तह  

नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 

जेठ मसान्द्तसम्म  

असारको पर्हलो 

हप्तासम्म 

 

प्रिािकारी खोज तथा उद्दारका लार्ग पिूि तयारीमा र्िशेर् ध्यान पयुािउनपुिि । सचूना प्रिाली अन्द्तगित स्थापना िएको संचारको 

च्यानल माफि त प्रिािकारी समन्द्िय गन े। समयमै सरुक्षा र्नकायहरुलाई प्रकोपको अिर्स्थर्तको बारेमा जानकारी र्दइ खोज तथा 

उद्दार कायिमा तयारी गने । प्राप्त सचूनाका आिारमा सम्बर्न्द्ित क्षेत्रमा रहकेा खोज तथा उद्दार सामग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउने । र्िपद ्

पनुि अगािै बर्ाि र नदीको अिस्थालाई ध्यानमा राखी खोज तथा उद्दार कायिमा तयारी गन े । पिूि सचूना प्रिालीको र्बस्तार र 

संस्थागत गनिका लार्ग र्जल्ला र्स्थत र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्त, स्थानीय तहहरु, सरुक्षा र्नकायहरु, संचार माध्यमहरु 

र्जल्ला आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्द्र, पत्रकार महासंघ एिं र्िर्िन्द्न सरकारी, गैर सरकारी र्नकायहरुको अहम िरू्मका रहन्द्ि 

। र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त र सरुक्षा र्नकायहरुको समन्द्ियमा र्जल्ला र्स्थत खोज उद्दारका जनशर्क्तहरुको पर्हचान गने । 

र्जल्ला आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्द्रसंगको र्नयर्मत समन्द्िय र सम्पकि , मखु्य सञ्चारका ठाउँहरु र सम्पकि  ठेगानाहरुको 

पर्हचान गने । जल तथा मौसम पिुािनमुान सहज एिं सरल ढंगले आम नागररकहरुसंग पयुािउन पिूि सचूना प्रिाली स्थापना तथा 

सिलीकरिका लार्ग पहल गने । 

 

खोजी तथा उद्दारके्षत्रको प्रमतकायव योजनाः आपतकामलन पररमस्थमत को अिमििा  

सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

सहयोग सम्िर्न्द्ि गर्तर्बर्ि- तत्कालका लार्ग ०-३० र्दनसम्म 

क. र्जल्ला आपत्कालीन कायिसंचालन केन्द्रलाई सकृय पान े। 

र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तको तत्काल बैठक बस्न े। 

ख.जानकारीको सङ्कलन तथा पररर्स्थर्तलाई अद्यािर्िक 

गनिका लार्ग मखु्य र्िपद ्(िकुम्प िा बाढी िा अन्द्य) शरुू 

िएपर्ि सम्बर्न्द्ित क्षते्र (Cluster) का सब ैसदस्यहरूसँग 

समन्द्िय बैठक बसी क्षते्रगत र्नकायहरुलाई सर्क्रय बनाउने 

ग) प्रारर्म्िक रुत लेखाजोखा टोली पररचालन गन े। 

क. र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

ख. र्जल्ला प्रशासन 

ग. स्थानीय तह, नेरेसो र 

नेपाल प्रहरी 

२४ घण्टार्ित्र 

घ पररर्स्थर्त सम्िर्न्द्ि पर्हलो प्रर्तिेदन तयार पाने  घ नेपाल रेडर्क्र सोसाइर्ट 

DDMC 

२४ घण्टार्ित्र प्रर्तिेदन 

ङ. प्रारर्म्िक लेखाजोखाको प्रर्तिदेन तयार पानिका र्नर्मि 

आिार रेखाका त्याङ्कको समीक्षा गन े। 

प्रिार्ित स्थान, स्थानीय तह/क्षेत्रसँग सम्बर्न्द्ित उपलब्ि 

त्याङ्क/जानकारीको समीक्षा गन े

प्रिार्ित क्षते्रमा र्िद्यमान साििजर्नक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गन े

र्जल्लामा उपलब्ि उद्धार सेिा/क्षमता/उद्दार सामग्रीको समीक्षा 

गन े

ङ. स्थानीय तह 

 र्जल्ला प्रशासनकायािलय 

नेरेसो  

 

२४ घण्टार्ित्र पर्हलो 

प्रर्तिेदन 
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च. प्रारर्म्िक जानकारीहरूका आिारमा प्रारर्म्िक मानिीय 

सहयोग 

तत्काल उपलब्ि गराइने मानिीय गर्तर्िर्िहरूको 

प्राथर्मकताको क्रम र्निािरि गन े। र्िपदप्र्ि लगिै सामग्री तथा 

उपकरिसर्हत खोजी तथा उद्धारटोली खटाउने । 

सरुक्षाकमीहरूद्वारा सहयोगमा संलग्न व्यर्क्तहहरूको सरुक्षा । 

घाइतेहरुलाई प्राथर्मक उपचार प्रदान । 

च. DDMC 

DDMC 

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाली सेना, स्थानीय तह 

नेरेसोको प्राथर्मक उपचार 

टोली 

पर्हलो र दोस्रो र्दन 

ि. घाईतेहरुको ओसारपसारका लार्ग एम्बलेुन्द्स सेिा पररचालन 

 

स्िास््य कायािलय २४ घण्टार्ित्र प्रर्तिेदन 

ज. तत्काल र्िपद ् प्रर्तकायि तार्लकालाई अनशुरि गरी 

कायािन्द्ियन गन े
DDMC पर्हलो र्दनिाट 

झ. स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग क्षेत्रगत आकर्स्मक 

योजना र्नमािि/समीक्षा गन े मानिीय सहयोगको अनगुमन गनि र 

सिुारका लार्ग पषृ्ठपोर्ि उपलब्ि गराउनका लार्ग टोली 

खटाउन े। 

DDMC दोस्रो र्दनबाट र्नरन्द्तर 

जोर्खममा रहकेा िस्तीहरुलाई तत्काल सरुर्क्षत स्थानमा 

स्थानान्द्तरि गने । 
स्थार्नय तह र DDMC   

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि-अन्द्तररम अिर्िका लार्ग (३०–९०) र्दन 

क्षेत्रगत (Cluster) समन्द्िय बैठक 

क. DDMC बैठक, र्बर्य क्षेत्रगत र्नकायहरुको बैठक बस्ने 
DDMC हप्तामा एकपल्ट 

पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी प्रर्तिेदनलाई अद्यािर्िक पाने । DDMC हप्तामा एकपल्ट 

मानिीय सहयोगका लार्ग समन्द्िय तथा क्षेत्रगत र्जम्मेिारी र्दने । DDMC पर्हलो हप्ता 

मानिीय सहयोगका लार्ग अनगुमन DDMC हप्तामा एकपल्ट 

 

आिश्यक श्रोत तथा सािग्रीको मििरण 
नोटः मार्थको तार्लकामा खोज तथा उद्घारमा प्रयोग हुन ेसामग्रीको ितिमान मौज्दात अिस्था गत िर्िको तलुनामा ठूलो स्केलमा 

र्िपद ्आइपदाि थप उद्घार सामग्रीहरु आिश्यक पने आँकलन गरे अनसुार स्थानीय तहहरुले पर्न सोका लार्ग तयारी गरे पर्न उक्त 

सामग्रीहरु थप आिश्यकता रहकेो ि । सो सचूीमा थप आिश्यक िनी उल्लेख गररएका सामग्री नपेाल रेडक्रस सोसाइटी, र्जल्ला 

समन्द्िय सर्मर्त, स्थानीय तहहरु र सहयोगी गैसस तथा अन्द्तरािर्रिय गसैसहरु जो सकैुले पर्न सहयोग गनि सर्कने ि । 

स्टक खोज तथा उद्धार सामग्रीको र्ििरि 

क्र स सािग्रीको मििरण ईकाई 
नेपाली 

सेना 

शसस्त्र प्रहरी 

बल 
मज प्र का 

ई प्रका 

चुनिाङ 

मसस्ने गा 

पा 

भूिे गा 

पा 

पुथा उत्तरगंगा गा 

पा 

जम्िा 

पररिाण 
कैमफयत 

१ गमबटु जोडा ० ० ४ ३ १७ ११ २५ ६०   

२ स्िेचर सामान्द्य िटा ० ० ० १ ५ ६ १५ २७   

३ फोकस लाईट  /हेड लाइट  िटा ४ ० ५ ३ १२ २ ० २६   

४ हाते माईक िटा ० ० ० १ ३ ३ १ ८   

५ हले्मटे िटा ० ० ७ ३ ५   २५ ४०   

६ आल्मरु्नयम ियािङ िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

७ बले्चा िटा ५ ५ १४ २ ९ ४ २५ ६४   

८ क्रोबार िटा १ १ ० १ ९ ४ २५ ४१   

९ क्याराबाईनर सटे ० ० २ ० २ २ ० ६   

१० म्यािेस िटा ० ० ० ० ०   २५ २५   
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११ बन्द्चरो िटा ० ० ३ ० ९ ४ ५ २१   

१२ स्िेचर फोर्ल्डङ िटा १ ० २ १ ०   ० ४   

१३ ह्यामर िटा २ २ ४ ० १४ ४ १५ ४१   

१४ र्त्रपाल िटा ० ० ३ ० ०   २५ २८   

१५ डाईनार्मकडोरी रोल ० ० २ ० १   २ ५   

१६ डोरी र्मटर १०० १०० ० ० ०   ० २००   

१७ फोकस टचि िटा ० ४ ० ० ०   ० ४   

१८ गैंटी िटा १० १० १९ १ ०   २५ ६५   

१९ प्राथर्मकउपचार र्कट बक्स िटा ० ० ० ० ५ ४ २५ ३४   

२० लाईफ ज्याकेट िटा ० ० २३ ० ८   ० ३१   

२१ मगेा फोन                         िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२२ ग्यास फाएर िटा ० ० ० ० ६   ० ६   

२३ आरी िटा ० ० २ ० १०   ० १२   

२४ Sefty Glass िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२५ Buket  िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२६ Rain Coat िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२७ Chain Saw िटा १ १ ० ० ०   ० २   

२८ सफे्टी िेल्ट िटा ५ ५ ७ ० ०   ० १७   

२९ रिर ट्युि िटा ० ० २ ० ०   ० २   

३० सािेल िटा ० ० ६ ० ०   ० ६   

३१ हलेोर्ियन लाईट िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

३२ भ्याक्सो हके्जािेलेड िटा १ १ २ ० ०   ० ४   

३३ पन्द्जा जोडा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३४ जमुर पुली िटा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३५ सटि र्सर्लङ िटा ४ ४ ४ ० ०   ० १२   

३६ र्फगर ८ थान ३ ३ ० ० ०   ० ६   

३७ यािर्प्लङ रोप र्मटर ० ० ० ० १०० १०० ० ०   

  कुल जम्मा   १४९ १४८ १२३ १६ २४९ १४४ २३८ ८६७   

 

ख) के्षत्र (Cluster) : खाद्य, कृमष तथा आपुमतव व्यिस्थापन 

र्जल्लाको अर्िकांस िाग उिरी मोहडातफि  पने िएकाले यस िर्ि लगातार परेको िर्ाितका कारि र्हउँद ेबालीमा ४० प्रर्तशतले 

र्गरािट आएको अनमुान गररएको ि । प्रायजसो मकै बालीमा रोग र्करा लाग्न,े हािाहुरीले क्षती गने िएकाले उत्पादनमा बरृ्द्ध हुन 

नसक्ने दरे्खन्द्ि । अझ यस बर्ि सलह र्कराको प्रकोपका कारि अर्िकांश ठाउँ बार्लहरु पिूि तथा आंर्श रुपमा क्षर्त िई उत्पादन 

घट्ने दरे्खन्द्ि । यस िर्िको िर्ाितको अिस्थालाई हदेाि बर्ािमा व्यापक खेर्तयोग्य जर्मनमा ि ूस्खलन िइ बार्लनार्ल नष्ट हुन ेर 

उत्पादन घट्न ेदरे्खन्द्ि िन ेCOVID-19 का कारि र्िदशेबाट फर्कि ने जनचापले हाल हुदँ ैआएको कुल उत्पादनमाकररब ३० 

प्रर्तशत अपगु हुने दरे्खन्द्ि । 

 

यस के्षत्रिा नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय (Cluster Lead): कृमष तथा पशुपंमक्ष मिकास कायावलय, स्थानीय तह  

सह नेतृत्ि गने मनकाय (Cluster Co-Leads) :र्िश्व खाद्य कायिक्रम 

र्िपद ्सम्बन्द्िी पररर्स्थर्त: र्िपदक्ो सम्िार्ित मानिीय असर 

 प्रिार्ित पररिारको खाद्य आपरू्तिमा कमी, खाद्यान्द्न प्रर्तको घट्दो पहुचँ, र्िस्थापन तथा र्िद्यालयमा खिुाउने कायिक्रम 

जस्ता अन्द्य खाद्यान्द्न सम्बन्द्िी कायिक्रममा अिरोि िएको कारिले गदाि अस्थायी रूपमो खाद्य असरुक्षा हुने ।  
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 कृर्र् बालीमा ब्यापक क्षर्त, जीर्िकोपाजिनमा क्षर्त, बालीनालीको नोक्सान, पशिुनको क्षर्त, सामना गने रिनीर्त 

(Coping Strategy) मा बािाका कारिहरूले गदाि मध्यम अिर्िको खाद्य असरुक्षा । 

 

सिमिगत उदे्दश्यः 

 प्रिार्ित व्यर्क्तहरूका लार्ग समयमा नै खाद्यान्द्नको उपलब्िता तथा खाद्यान्द्नमा पहुचँ सरु्नर्ित गराएर जीिन बचाउन े। 

 

मिमशि उदे्दश्य : 

 जीिनरक्षा सम्बन्द्िी रिनीर्तहरू (Survival Strategies) का लार्ग आिश्यकताको परू्ति गनिका र्नर्मि तयारी खाना 

उपलब्ि गराउने र दीघिकालीन रुपमा पारीिाररक अर्स्तत्ि, जीर्िकोपाजिनको सरुक्षा तथा दीघिकालीन रिनीर्तहरूको 

फलस्िरूप मानि मयािदा, सकारात्मक प्रिाि र्नमािि गने ।  

 पारीिाररक स्रोतहहरूलाई पनुलािि (Recovery) तथा दीघिकालीन र्िकासमा लगानी गनि र्दनका लार्ग 

 खाद्य सरुक्षा बढाउँनका लार्ग गह्रा सिुार र्िर्ि अिलम्बन गनि पे्रररत गद ैआिश्यक र्िउर्िजन, प्रर्िर्ि प्रदान गन े। 

 उत्पादनर्शल क्षते्र संरक्षि गने र जोर्खम क्षेत्रमा बकृ्षारोपन गन,े तटबन्द्ि र्नमािि गने । 

 र्दगो आयमलूक पश ुचौपाया तथा पंक्षी व्यिस्थापन गन े। 

 र्िपद ्सम्बर्न्द्ि बहन क्षमता बढाउँन कायिक्रम तजुिमा गन,े कृर्र् तथा पश ुर्िमा गनि पे्रररत गने । 

मानिीय सहयोगको मापदण्ड: (स्फेयर मापदण्ड)  

प्रिार्ित व्यर्क्तहरूको पहुचँ र्नम्न िस्तुमा हुनिे- 

 प्रर्तव्यर्क्त प्रर्तर्दन न्द्यनुतम २१०० क्यालोरी प्राप्त हुने गरी सामान्द्य खाद्यान्द्नको रासन ।  

 प्रिार्ित मार्नसहरूका लार्ग हाल र्िद्यमान तथा उपलब्ि िएका र पहुचँयोग्य खाद्य पदाथिमा पररपरूकको रूपमा एक 

अथिा दईु खाद्य पदाथिहरु परुक रासनको रूपमा उपलब्ि गराउने । 

 र्नर्ित समहूका व्यर्क्तहरूका (जस्तैः साना केटाकेटी, गिििती मर्हला, एचआईिी िएका व्यर्क्त, कुपोर्र्त व्यर्क्तहरू 

आर्द) आिश्यकतालाई परूा गनिका लार्ग सामान्द्य रासनका अर्तररक्त पररपरूक खाद्यन्द्नको व्यिस्था ।  

मापदण्ड बमोर्जमको खाद्यान्द्न प्याकेज र्सफाररस गररएको ि  

चामल- प्रर्तर्दन प्रर्तव्यर्क्त ४१० ग्राम,  

दाल- प्रर्तर्दन प्रर्तव्यर्क्त ८० ग्राम  

िनस्पर्त तेल- प्रर्तर्दन प्रर्तव्यर्क्त ३० ग्राम,  

ननु- प्रर्तर्दन प्रर्तव्यर्क्त ५ ग्राम  

स्थानीय तहले प्रिार्ित क्षेत्र र पररर्स्थर्त बमोर्जम खाद्यान्द्न र्ितरिको आकार र्निािररत गररन ु पदिि तर पर्न शरुुमा 

घरायसीस्तरमा गररन ेर्ितरि र र्बस्ततृ लेखाजोखाबाट प्राप्त त्याङ्कको आिारमा व्यर्क्तका आिारमा र्ितरि गररन ुपदिि । 

आपत्कालीन पररर्स्थर्तको पिूितयारी गर्तर्िर्ि : सङ्कटकालीन पररर्स्थर्तिन्द्दा पर्हले 
सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

र्िपदक्ो अिस्थामा खाद्य सहयोगका लार्ग योजना 

तयारीअिस्थामा राख्ने । 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

सेिा केन्द्र 

फागनु तथा असार 

खाद्य सरुक्षा अिस्था तथा आिश्यकता लेखाजोखा 

अध्ययनका लार्ग खाका तयार गने कृर्र् तथा पशपुरं्क्ष 

र्िकास कायािलय 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

असारसम्म 

स्थानीय तहर्स्थत र्िपद ् प्रिार्ित हुन े क्षते्रलाई लर्क्षत 

गरी खाद्यान्द्न सहयोग तयारी अिस्थामा राख्ने । 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

असारसम्म 
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प्रिार्ितको माग संकलनका लार्ग िलफल 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

असोज 

खाद्यान्द्न सहायताको लेखाजोखा तथा प्रर्तिेदनको 

खाका प्रस्तुत गने । 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

बैशाख सम्म 

र्िर्िन्द्न तरकारी तथा खाद्यान्द्न बार्लका र्कटहरु र्ितरि 

गन े

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

िार असोज बैशाख जेठ 

साना र्संचाई योजनाहरु सहयोग गने 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा/जलस्रोत तथा  

र्सचाइ ं र्िकास सि र्डर्िजन 

कायािलय 

जेठ असार 

क्षमता अर्ििरृ्द तथा िण्डारि तार्लम 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

जेठ 

पहाडी ििूागका लार्ग गह्रा सिुार कायिक्रम लाग ुगन े 

 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको कृर्र् 

र्िकास शाखा 

कार्तिकसम्म 

माटो तथा हािापानी अनसुारको खेती प्रर्िर्ि लाग ुगन े

(फलफुल खेती, खाद्यान्द्न बाली, दलहन बाली, मसला 

बाली, तेलहन बाली, जडीबटुी खतेी, पशपुालन) 

र्डर्िजन िन कायािलय/स्थानीय 

तहको कृर्र्तथा पश ु र्िकास 

शाखा 

कार्तिक दरे्ख असार सम्म 

िईू ंतथा डाले घाँस प्रिद्धिन कायिक्रम संचालन गन े

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय/स्थानीय तहको 

कृर्र्तथा पश ुर्िकास 

शाखा/र्डर्िजन िन कायािलय 

माघ दरे्ख असार सम्म 

प्रत्येक िडामा खाद्यान्द्न िकारीको स्थापनाको प्रयास स्थानीय तह तथा िडा कायािलय 

हरेक पटक बार्ल र्ित्र्याउने 

बेला 

 

कृमष तथा खाद्य के्षत्रको प्रमतकायव योजनाः आपत्कालीन पररमस्थमतको अिमििा  

सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

सहयोग सम्िर्न्द्ि गर्तर्बर्ि- तत्कालका लार्ग ०-३० र्दनसम्म 

तत्काल क्लष्टर सचूना संकलन तथा सहयोग डेस्क स्थापना । 

सदस्यहरुका बीच समन्द्िय बैठक गने । 

क्षर्तको सचूना संकलन गने । 

 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास कायािलय 

स्थानीय तहको कृर्र् पश ुर्िकास शाखा 
पर्हलो र्दन 

त्याङ्क संकलन तथा र्िशे्लर्ि गने । 

पशिुनको सरुक्षा तथा मतृ पशहुरुको उर्चत व्यिस्थापन गनि 

र्ज.प.से 

िा कायािलयले प्रार्िर्िक टोली र जनशर्क्त पररचालन गने 

सहयोगको खाद्य सामाग्री संकलन र र्ितरिको र्जम्मेिारी 

बाँडफाड गन े। 

 

 

कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास कायािलय 

स्थानीय तहको कृर्र् पश ुर्िकास शाखा 
दोस्रो र्दन 
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पीर्डतहरुको लेखाजोखा राख्ने (पररचयपत्र र्ितरि गन े । खाद्य 

सामाग्री र्ितरि । 

एकद्वार पद्धर्तको र्िकास गने । 

खाद्य गोदामलाई सरुर्क्षत र पायक पने ईलाकामा राख्न े। 

गोदाम सरुक्षाको प्रबन्द्ि गन े। 

 

स्थानीय तह, DDMC, 

रेडक्रस सोसाइर्टका उपशाखाहरु 

स्थानीय उद्योग बार्िज्य संघ 

पर्हलो हप्ता 

स्थलगत िलफल तथा अिस्थाको समीक्षा 

र्िटो उत्पादन हुने खाद्यान्द्न बालीको लार्ग र्िउर्िजन र पश ुिा 

पंक्षी र्ितरि गने । 

 

स्थानीय तहको कृर्र् पश ुर्िकास सेिा 

केन्द्र 
पर्हलो मर्हना 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि-तत्कालका लार्ग (३०-९० र्दनसम्म) 

 र्जर्िकोपाजिनमखुी र्क्रयाकलाप संचालन । 

राहतको र्िउ र्ितरि, तार्लम । 

पनुः अर्घल्लो मर्हनाका कृयाकलापको अनगुमनलाई र्नरन्द्तरता । 

 

स्थानीय तहको कृर्र् पश ुर्िकास शाखा 
दोस्रो र तेस्रो 

मर्हना  

सम्बर्न्द्ित समदुायसंग िलफल गरी कायिक्रम तय गने । 

आपत्कालीन कोर् स्थापनाको लार्ग स्थानीय तहसंग अनरुोि गरी 

पहल गने । 

स्थानीय तहको कृर्र् पश ुर्िकास शाखा 

 

उल्लेर्खत 

िन्द्दा मार्थ 

 

ग) के्षत्र (Cluster) : आपतकामलन मशमिर, आिास तथा गैर खाद्य व्यिस्थापन 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय (Cluster Lead): नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट/सडक पिूाििार र्िकास कायािलय  

सह नेतृत्ि गने मनकाय (Cluster Co-Lead) : नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुकुम शाखा  

र्िपद ्सम्बन्द्िी पररर्स्थर्तः अनमुार्नत र्िपदक्ो सम्िार्ित मानिीय असर  

 र्बपदक्ा बेला आर्श्रत तथा बसोबास क्षेत्रमा क्षर्त पगु्न गई मानिीय जीिनमा कष्टपिूि रहकेो हुन्द्ि र प्रिार्ितहरु खलु्ला 

आकाशमरु्न बस्न ुपरेको अिस्था श्रजृना हुन्द्ि ।  

 र्जल्लामा र्िपद ्बाट प्रिार्ित हुन सक्ने अनमुार्नत घरिरुीका जम्मा जनसंख्या, जसमा मर्हला, परूुर्,  जसमध्य ेकेही 

समयका लार्ग र्िस्थार्पत हुन सक्ने जनसंख्या  हुनिे जसअन्द्तगित  बालबार्लका,   र्कशोरर्कशोरी,   गिििती तथा दिु 

चसुाउँने आमाहरु,  बदृ्धबदृ्धा, अपांग तथा लैंर्गक अल्पसंख्यक हुनेिन । 

 साििजर्नक पिूाििारको क्षर्त हुन सक्ने – आिास गहृ, सडक, पलु, बाटो, र्िद्यतु आपरु्ति, संचार, खानेपानी, स्िास््य 

ििन  

 र्िद्यालयका कक्षा कोठा, प्रहरी चौकी तथा स्िास््य केन्द्रहरु जस्ता उपलब्ि साििजर्नक स्रस्थाहरुमाथी दिाबको 

र्सजिना हुने तथा ती संस्थाहरुनै क्षर्त हुनाले अस्तव्यस्त अिस्थाको सजृना । 

 सामदूार्यक संस्थागत स्थानहरुमा अस्थायी आिासको उपयोग गदाि सामदुार्यक स्िस््य सम्बर्न्द्ि व्यिहारमा दरे्खन े

चनुौतीहरु । 

 बाँच्नकै लार्ग आिश्यक पने न्द्यनुतम आश्रय तथा बसोबास स्थलको अिाि हुन गई प्रिार्ित पररिारहरुले ज्याद ै

कर्ठनाई िोग्न ुपरररहकेो हुन्द्ि ।  

 COVID-19 कारि ियािह स्थीती सजृना हुने । 

 

सिमिगत उदे्दश्य : 

 संिार्ित प्रिार्ित पररिारहरुलाई सरुर्क्षत तथा आरामदायी बस्न े ठाउँको प्रार्प्तका लार्ग िौर्तक एिं प्राथर्मक 

सामार्जक आिश्यकताहरूमा व्यर्क्त तथा पररिारहरूको पहुचँ सरु्नर्ित गरी यथासम्िि यस प्रर्क्रयामा बढीिन्द्दा बढी 

आत्म–र्नििरता तथा आफैव्यिस्थापनलाई समािेश गन े।  
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 र्िपदक्ा कारिले घरिारर्िहीन बनेका मार्नसहहरूका र्नर्मि तत्काल अस्थायी समािानको खोजीका लार्ग प्रयत्न 

गनुिका साथै र्िस्थार्पत व्यर्क्तहरूलाई मानि अर्िकारको उपिोग गनि सक्षम पानिका र्नर्मि जीिनस्तरमा सिुार ल्याउन े

।  

र्िपद ्प्रिार्ितहरुको र्जिन रक्षाका लार्ग यथार्शघ्र गरैखाद्य सामाग्रीहरु उपलब्ि गराउन े। 

 मिमशि उदे्दश्य: 

 प्रर्तकूल मौर्मका असरहरूबाट संरक्षि प्रदान गनिका लार्ग प्रिार्ित मार्नसहरूसँग िाना िएका पयािप्त ठाउँ हुन े।  

 संरक्षि प्रदान गनिका लार्ग र र्तनको मयािदा, सरुक्षा तथा कल्याि सरु्नर्ित गनिका लार्ग प्रिार्ित व्यर्क्तहरूसँग पयािप्त 

कम्बल एिं लगुाको व्यिस्थापन हुनेि ।  

 घरायसी िाँडा/कँुडा तथा व्यर्क्तगत स्िास््यका लार्ग साबनु एिं र्तनको मयािदा तथा कल्यािका लार्ग औजारहरूमा 

पररिारहरूको पहुचँ ।  

िानिीय सहयोग सम्बधिी िापदण्ड (स्फेयर िापदण्ड)  

 औसतमा एक व्यर्क्तका लार्ग ३.५  ४.५ िगि र्मटरको िानो िएको क्षेत्र, औसतमा ५ सदस्यहरूको एक पररिारका 

लार्ग कम्तीमा पर्न ४ x ५ र्मटरको डोरीसर्हतको प्लार्स्टक र्सट र सहायता सामग्री 

 कम्बलमा मार्नसहरूको पयािप्त पहुचँ ।  

 दईु िर्िसम्मका केटाकेटीहरूका लार्ग कम्तीमा पर्न एक परूा सेट कपडा ।  

 मर्हला, केटी, परुूर् तथा केटाहरूको लार्ग कम्तीमा पर्न एक परूा सेट कपडा । यसका अर्तररक्त, मर्हला तथा 

केटीहरूका लार्ग र्नयर्मत सरसफाइ सम्बन्द्िी सामग्रीको आपरू्ति िएको । 

 मार्नसहरूसँग उपयकु्त घरायसी सामग्रीहरु एक सेट िाँडा ।  

 र्शर्िर बन्द्द गन ेर िर्हगिमन रिनीर्त ।  

 र्शर्िर खडा गनिका लार्ग अर्ग्रम रूपमा जर्मनको पर्हचान गनुिपदिि, जनु जर्मन सरुर्क्षत तथा स्फेयर मापदण्ड अनसुार 

हुनपुिि ।  

 र्िद्यालय तथा साििजर्नक स्थलहरूसँग अर्ग्रम रूपमा नै स्थानीय तह तथा सम्बर्न्द्ित र्नकायहरुसँग समझदारी पत्र 

(MoU) मा दस्तखत िएको हुनपुदिि ।  

 र्शर्िरका लार्ग योजना तजुिमा गदाि नै साँस्कृर्तक तथा सामार्जक मलू्यहरू एिं पररर्स्थर्तलाई ध्यानमा रार्खनपुदिि ।  

 र्शर्िर खडा गनिका लार्ग र्िगतमा प्रयोग गररएका ठाउँहरूको रेकडि ।  

 नागररक समाज, सरकारी र्नकाय तथा सान्द्दर्ििक समहूसँगको परामशिमा र्शर्िरको स्थापना । 

नेतृत्ि गने मनकाय: सघन शहरी र्िकास तथा ििन र्नमािि आयोजना/शहरी र्िकास तथा ििन र्डर्िजन तथा नपेाल रेडक्रस 

सोसाइटी 

क्षेत्रगत सदस्यहरु (Cluster Members)को सचूी, क्षमता तथा श्रोत आँकलन  

क्र 

सं 

र्जल्लाका क्षेत्रगत 

साझेदारहरुको नाम 
उपलब्ि स्रोत तथा रकम सम्पकि  ब्यर्क्त सम्पकि  न.ं/इमले 

१ 
सडक पिुाििार र्िकास 

कायािलय 
दक्ष प्रार्बर्िक जनशर्क्त कायािलय प्रमखु   

२ नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट 

गैर खाद्य सामग्री ५० सेट ५ लाख रुपैयाको 

आकर्स्मक कोर् उद्दार जनशर्क्त प्राथर्मक 

उपचार ब्यिस्थापन 

संयोजक/सिापर्त   

३ 
स्थानीय तह  

अस्थायी आिासका लार्ग स्थान िनौट र 

र्नमािि  स्थानीय तहका प्रमखुहरु  

अनसुरू्च १ मा 

समाबेश 

४ र्जल्ला उद्योग बार्िज्य संघ खाद्यान्द्न संकलन र र्बतरिमा सहर्जकरि अध्यक्ष   

५ सामदुायर्क िन महासंघ सामदुार्यक िनबाट काठहरु उपलब्ि गराउन अध्यक्ष   
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सहर्जकरि 

६ िन र्डर्िजन कायािलय र्नयमानसुार आिश्यक काठ उपलब्ि गराउन े प्रमखु ९८५७८२००१८ 

८ रुकुमेली समाज र्बकास केन्द्र 

अस्थायी आिासका लार्ग अन्द्तरर्नकाय 

समन्द्िय र सहयोग गने । 

 

अध्यक्ष ९८५११६२३१५ 

९ हुरेड कासि अध्यक्ष ९८५७८३०६१२ 

१० र्मक नेपाल  अध्यक्ष ९८५७८७६७१७ 

 नेपाल जनजागरि मञ्च अध्यक्ष ९८४७८५२२२३ 

११ UMN र्टम र्लडर ९८५११६३२४१ 

१२ UNFPA र्जल्ला अर्िकृत ९८४८३००५३४ 

 

 

आपतकामलन पररमस्थमतको पूिवतयारी गमतमबमि : आपतकामलन पररमस्थमतभधदा पमहले  

सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

क्लस्टरको योजना बनाएर तयारी अिस्थामा राख्ने  

 

सडक पिूाििार र्िकास कायािलय र 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
चैत्र र बैशाख 

क्लस्टर अन्द्तगितका संघ/संस्थाहरुमाझ राहत सहयोगकालार्ग 

र्जम्मेिारी बाँडफाँड गने । 

क्लष्टर बैठकबाट  
फागनु मर्हनार्ित्र 

र्िपदक्ो अिस्थामा गररने आपत्कालीन आश्रय, बसोिास तथा 

गैर-खाद्य सामाग्री क्षते्रमा गररने सहयोग तयारीअिस्थामा राख्ने । 

सडक पिूाििार र्िकास कायािलय र 

नेपाल रेडक्रसले सोसाइटी र अन्द्य 

सरोकारिाला  र्नकायको सहयोग र्लएर 

र्नयर्मत 

स्रोत संकलन तथा संघ-संस्थाबाट हुने सहयोग (आर्थिक 

तथा अन्द्य) को योजना तयारी अिस्थामा राख्न े। 

सडक पिूाििार र्िकास कायािलय र 

रेडक्रस 
जेठर्ित्र 

आिाश क्षेत्रको आकर्स्मक प्रर्तकायि तयारी योजना 

अध्यािर्िक गन े

नेपाल रेडक्रस सोसाइर्ट र सरोकारिाला 

र्नकायहरु 
जेठर्ित्र 

अपतकामलन आश्रय, आिास तथा गैरखाद्य के्षत्रको प्रमतकायव योजना: आपतकामलन पररमस्थमतको अिमि 
सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

सहयोग सम्िर्न्द्ि गर्तर्बर्ि तत्कालका लार्ग (०-९० र्दनसम्म) 

र्िपद ्प्रिाहको सचूना स्थानीय स्ियंसेिकबाट संकलन 

गने  

र्जल्ला र्िपद ् ब्यव्थापन सर्मत,नेपाल 

रेडक्रस सोसाइर्टका ईकाइहरु, स्थानीय 

सरकार, नेपाल प्रहरी 

पर्हलो र्दन 

आिास क्षते्रको आकर्स्मक बैठकको आयोजना  स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र 

सरोकारिाला र्नकायहरु 

पर्हलो र्दन 

र्िपद ्प्रर्तकायि समहूलाई संचार गने  स्थानीय सरकार, र्जल्ला आपतकार्लक 

तथा कायि संचालन केन्द्र 

पर्हलो र्दन 

र्िर्यगत क्षेत्रको बैठक गने  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय सरकार दोस्रो र्दन 

रुत लेखाजोखाबाट आएका सचूनाहरुलाई र्िरलेर्ि 

गरी 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय सरकार, 

र्जल्ला आपतकार्लक तथा कायि संचालन 

केन्द्र 

दोस्रो र्दन 

आिास क्षेत्रको आकर्स्मक प्रर्तकायि योजना सर्क्रय 

बनाउन े

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय सरकार पर्हलो हप्ता 

रुत लेखाजोखा टोली पररचालन तथा प्रारर्म्िक सचूना 

संकलन  

स्थानीय सरकार, र्जल्ला आपतकार्लक 

तथा कायि संचालन केन्द्र नेपाल रेडक्रस 

पर्हलो हप्ता 
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सोसाइटी  

प्रिार्ित स्थलको सचूना र्िशे्लर्ि गरी सहायता 

पररचालन गन े

र्जल्ला र्िपद ् ब्यव्थापन सर्मत, र्जल्ला 

आपतकार्लक तथा कायि संचालन केन्द्र 

पर्हलो हप्ता 

र्िपद ्प्रिार्ित क्षेत्रमा अस्थायी आिास, र्त्रपाल तथा स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

अन्द्य सरोकारिाला र्नकाय 

दोस्रो हप्ता 

िाँडाितिनको व्यिस्थापन गने । स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

अन्द्य सरोकारिाला र्नकाय 

पर्हलो मर्हना 

अस्थायी आिास तथा गरै खाद्य सामाग्रीको 

आिश्यकता 

स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

अन्द्य सरोकारिाला र्नकाय 

पर्हलो मर्हना 

पर्हचान गनि सिेक्षि गन ेटोली खटाउने । र्जल्ला र्िपद ् ब्यव्थापन सर्मत, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी 

दोस्रो मर्हना 

कम खचिमा बनाउन सर्कन ेनमनुा घर र्नमािि स्थानीय सरकार, र्जल्ला र्िपद ् ब्यव्थापन 

सर्मत, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

तेस्रो हप्ता 

गैरखाद्य सामग्री र्ितरि कायि  स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

अन्द्य सरोकारिाला र्नकाय 

पर्हलो हप्ता दरे्ख र्नरन्द्तर 

 

 

 

घ) के्षत्र (Cluster) : स्िास््य तथा पोषण 

प्रर्तकात्मक, प्रिद्धिनात्मक र उपचारात्मक स्िास््य सेिा र्दनका लार्ग स्िास््य तथा जनसंख्या मन्द्त्रालय अनतगित र्जल्ला 

स्िास््य कायािलयको स्थापना िएकाले उपयकु्त सेिा प्रदान गनिका लार्ग र्जल्लामा १ िटा प्राथर्मक स्िास््य केन्द्र १५ िटा 

स्िास््य चौकीहरु, २१ िटा सामदुार्यक स्िास््य ईकाईहरु, १२५ जना मर्हला स्िास््य स्ियमसेर्िकाहरु पररचार्लत िन ् । 

उपचारात्मक सेिा र्दने प्रमखु र्नकाय र्जल्ला अस्पताल रुकुमकोटमा रहकेो ि । र्जल्लामा स्िास््य सेिा प्रदान गने स्िास््य 

संस्था रुर्क्मिी हस्पीटल प्रा ली रहकेो ि िने र्नर्ज मेर्डकल तथा र्क्लर्नक सेन्द्टरहरुले सेिा प्रदान गरररहकेा िन ् । स्िास््य 

संस्थाहरुले र्नयर्मत तथा आपतकार्लन अिस्थामा र्िपद ्व्यिस्थापनमा स्थार्नय स्तरमा सेिा प्रदान गद ैआईरहकेा िन ्। हाल 

सम्म िएका महामारी व्यिस्थापन गनि सरकारी तथा गैर सरकारी र्नकायहरुको महत्िपिूि िरू्मका रहकेो ि । 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय: स्िास््य कायािलय  

सह नेतृत्ि गने मनकाय: सम्िर्न्द्ित स्थानीय तहका स्िास््य सेिा इकाईहरु 

मिपद् सम्बधिी पररमस्थमत : प्रकोपका सम्िार्ित मानिीय असर (स्िास््य र पोर्ि) 

 चोटपटक, घाइतेहरू, हजैा, औलो, आउँ र दादरुा एिं पखाला सम्बन्द्िी रोग, गम्िीर श्वास -प्रश्वास सम्बन्द्िी संक्रमि, 

जर्न्द्डस, टाइफाइड र िाईरल इन्द्फ्लुएन्द्जा, आँखा अथिा िालाका रोग, आँखा रोगजस्ता सङ्क्रामक रोगहरूको 

संक्रमिमा िरृ्द्ध ।  

 एच.आई.िी./एड्स तथा क्षयरोग फैलन ेक्रममा िरृ्द्ध ।  

 र्नयर्मत और्िी सेिनकतािहरुको और्िी िुट्ने (क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आई.िी.आर्द) ।  

 स्िास््य र्क्लर्नकहरू नष्टता अथिा पहुचँमा कर्ठनाइ । 

 और्िी उपचारका उपकरि तथा और्िीको हार्न-नोक्सानी ।  

 प्रजनन ्स्िास््य तथा सरुर्क्षत प्रसरु्त सेिा प्रिार्ित ।  

 पररिार  र्नयोजनका सािनको उपलब्ि नहुन े।  

 निजात र्शश ुतथा सतु्केरी र गििितीहरु स्िास््य जाँचदरे्ख बर्न्द्चत ।  

 यौन र्हसंा प्रिार्ितहरुलाई स्िास््य प्रर्त कायिमा अिरोि ।  
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 र्नयर्मत सेिाहरु (गाउँघर र्क्लर्नक र खोपका कायिक्रमहरु) मा अिरुद्धता ।  

 सञ्चार सेिा अिरुद्ध हुदँा तुरुन्द्त स्िास््यकमीको सम्पकि मा आउन कर्ठनाइ ।  

 सरुर्क्षत रक्त सञ्चार प्रिालीमा अिरोि ।  

 तत्कालै स्िास््य संस्थासम्म पगु्नमा अिरोि (एम्बलेुन्द्स, स्िेचर, पैदल आर्द) ।  

 खाद्य सामग्रीको अिािको कारिले गदाि गम्िीर कुपोर्ि, औलो, झाडा–पखालाजस्ता रोगहरूको जोर्खममा िरृ्द्ध, 

स्िास््य सेिाहरूमा घट्दो पहुचँ, उपचारात्मक तथा अर्तररक्त पोर्ि कायिक्रममा अिरोि ।  

 पोर्ि पनुस्र्थापन कायिमा अिरोि ।  

 स्िस्ि र सरुर्क्षत र्पउन ेपानीको अिाि ।  

र्िपदक्ो कारिले मानर्सक स्िास््य सम्बन्द्िी समस्यामा बरृ्द्ध ।  

 

सिमिगत उदे्दश्य : 

जस्तोसकैु आपत्कालीन अिस्था परे तापर्न मानि जीिन सरुक्षा तथा कल्याि (Human Survival And Well-being), 
खास गरी एकदमै जोर्खममा रहकेा समहूको स्िास््य एिं पोर्ि सम्बन्द्िी आिश्यकताहरू परुा िएका िन ्िनी सरु्नर्ित गन े।  

मिमशि उदे्दश्य (स्िास््य) : 

 झाडापखाला, हजैा, औलो तथा अन्द्य पानीजन्द्य रोगहरूको पयािप्त रोकथाम तथा उपचार क्षमता सरु्नर्ित गनिका र्नर्मि 

र्जल्ला जनस्िास््य कायािलयलाई सहयोग गन े।  

 रुत लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment) गरी स्िास््य तथा पोर्ि सेिाहरूको अिस्थालाई सदुृढ पाने ।  

 रोग फैलन गएको खण्डमा सहयोग तथा लेखाजोखाका लार्ग क्षमता अर्ििरृ्द्ध गने ।  

 आिारितू स्िास््य सेिाहरूमा र्नरन्द्तर पहुचँ सरु्नर्ित गनि र स्िास््य र्शर्िरको सञ्चालन गनि र अको र्नकायमा 

पठाउन ेसंयन्द्त्र (Referal Mechanism) को र्िकास गनि र्जल्ला जनस्िास््य कायािलयलाई सहयोग पयुािउने । 

 पयािप्त आपत्कालीन आपरू्ति र मानि श्रोत लगायतका र्िर्यमा र्शघ्र क्षमता अर्ििरृ्द्धका लार्ग अस्पताल (राप्ती 

स्िास््य र्िज्ञान प्रर्तष्ठान, प्रादरे्शक)/र्जल्ला स्िास््य कायािलयलाई सहयोग गन े।  

 सरुर्क्षत माततृ्ि तथा पररिार र्नयोजनका सेिाहरु (सरुर्क्षत प्रसरु्त, गिाििस्था तथा सतु्केरी अिस्थाको सेिा, 

आकर्स्मक पररिार र्नयोजन सेिा), यौन र्हसंा प्रिार्ितहरुलाई स्िास््य सेिा प्रदान गन े।  

 आपत्कालीन अिस्थामा प्रजनन ्स्िास््य सेिालाई प्रिािकारी बनाउन Minimun Initial Service Package 

(MISP) को सञ्चालन गनि आिश्यक क्षमता अर्िबरृ्द्ध गन े। 

मानर्सक स्िास््य समस्यालाई समािान गनि मनोसामार्जक र्िमशि सेिा प्रदान गने । 

 

मिमशि उदे्दश्य (पोषण) 

 र्िस्थार्पत मार्नसहरूका लार्ग परुक खाना खिुाउने कायिक्रम (Supplementary Feeding Programme - 

SFP)मा पहुचँको माध्यमबाट गिििती तथा दिु खिुाउने मर्हला एिं पाँच िर्ि मरु्नका केटाकेटीहरूमा गर्म्िर 

कुपोर्िको िरृ्द्धलाई रोकथाम गनि अस्पताल राप्ती स्िास््य र्िज्ञान प्रर्तष्ठान, प्रादरे्शक) र्जल्ला जनस्िास््य 

कायािलयलाई सहयोग गने ।  

 गम्िीर कुपोर्ि (Severe Acute Malnutrition-SAM)को उपचार तथा सेिामा र्नरन्द्तर पहुचँ सरु्नर्ित गनि 

सहयोग गन े।  

 र्नरन्द्तर स्तनपान सरु्नर्ित गनि र अिार्ञ्ित स्तनपानका र्िकल्पहरूको र्ितरिमा रोक लगाउन र्जल्ला जनस्िास््य 

कायािलयलाई मद्दत गन े।  

 र्िटार्मन ‘ए’ को र्ितरि, जकुा माने और्िी तथा प्रिार्ित केटाकेटीहरूका लार्ग खोपसम्बन्द्िी गर्तर्िर्िहरू 

सरु्नर्ित गनिका र्नर्मि र्जल्ला जनस्िास््य कायािलयलाई सहयोग गने । 
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नेततृ्ि प्रदान गन ेर्नकाय : र्जल्ला स्िास््य कायािलय/स्थानीय तहका स्िास््य सेिाका ईकाइ  

यस क्षेत्रका सदस्यहरुको सचूी, क्षमता तथा श्रोत मापन 

क्र 

सं 

र्जल्लाका साझदेार 

र्नकायहरुको नाम 
उपलब्ि स्रोत िा सामर्ग्र  सम्पकि  टेर्लफोन नं र इमले 

१ स्िास््य कायािलय  और्िी/स्िास््यकर्मि कायािलय प्रमखु   

२ स्थानीय तहमा रहकेा स्िास््य संस्था, एम्बलेुन्द्स सेिा र र्नजी अस्पतालहरुको सम्पकि  सचूी अनसुरू्च २ मा रार्खएको ि । 

३ आंखाउपचार केन्द्र रुकुमकोट और्िी र जनशर्क्त  प्रमखु   

४ नपेाल पत्रकार महासंघ  सचूना प्रिाह     

५ य.ुएन.एफ.र्प.ए.  
आपत्कालीन अिस्थामा प्रजनन ्

स्िास््य सेिा 
ििून सेजिुाल ९८४८३००५३४ 

६ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
IRA त्याङ्क संकलन तथा 

प्राथर्मक उपचार 
 ९८५१२३०४२९ 

७ 
रुकुमेली समाज र्िकास केन्द्र 

सआुहारा दोश्रो कायिक्रम 

पोर्ि, जनशर्क्त, जनचेतना 

अर्ििरृ्द्धका गर्तर्बर्ि, 

बच्चाका लार्ग पौर्ष्टक सामग्री 

नर बहादरु नेपाली (अध्यक्ष) 

जगर्दश लोहार (कायिक्रम 

सं) 

९८५११६२३१५ 

९८४१५१५४६४ 

८ हुरेडकासि रुकुम 

पोर्ि, जनशर्क्त, जनचेतना 

अर्ििरृ्द्धका गर्तर्बर्ि, 

बच्चाका लार्ग पौर्ष्टक सामग्री 

दामोदर गौतम (अध्यक्ष) ९८५७८३४३५२ 

९ नेपाल जनजागरि मञ्च 

पोर्ि, जनशर्क्त, जनचेतना 

अर्ििरृ्द्धका गर्तर्बर्ि, 

बच्चाका लार्ग पौर्ष्टक सामग्री 

टेक बहादरु कुसारी (अध्यक्ष) ९८६४९५९८८२ 

१० MCDS कृर्र् सरसफाइ तथा पोर्ि सजुाता राजिन्द्डारी  

११ र्मक नेपाल 

पोर्ि, जनशर्क्त, जनचेतना 

अर्ििरृ्द्धका गर्तर्बर्ि, 

बच्चाका लार्ग पौर्ष्टक सामग्री 

र्िउमान घर्ति ९८५७८७६७१७ 

 

यस के्षत्रको नेतृत्ि गने मनकाय : स्िास््य कायावलय/स्थानीय तहिा रहेको स्िास््य सेिा शाखा  
आपतकामलन पररमस्थमतको पूिवतयारी सम्िमधि गमतमबमि (मिपदभधदा पमहले) 

सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

व्यिस्थापन तथा समन्द्िय सम्बन्द्िी व्यिस्था 

र्जल्लाका क्षेत्रगत (Cluster) साझेदारहरूका बीचमा सम्झौता गने 

क. समन्द्िय बैठक (आपत्कालीन पररर्स्थर्तिन्द्दा पर्हले, 

पररर्स्थर्तको अिर्िमा र त्यसपर्ि बैठक गने । 

ख. पिूितयारी तथा सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िका लार्ग सम्पकि  

व्यर्क्तको नाम तथा सम्पकि र्नकायहरूको पर्हचान । 

ग. लाग ूगनि सर्कन ेसाझेदार सम्बन्द्िी व्यिस्थाको र्िकास । 

स्थानीय सरकार, स्िास््य 

कायािलय 

जेष्ठ मसान्द्त 

आिार रेखा जानकारी तथा त्याङ्क सङ्कलन गन े: 

क. बाढी जान सक्ने गापा िा सम्बर्न्द्ित क्षेत्रगत पर्हचान 

ख. र्जल्लाका स्िास््य क्षेत्रका सरोकारिालाहरूसँगको स्रोतको 

नक्साङ्कन 

स्िास््य सेिा इकाइ, स्िास््य 

कायािलय 

जेष्ठ मसान्द्त 



42 

 

क्षमता र्िकासः महामारी र्नगरानी, निजात र्शशलुाई र्िपदक्ो 

बेलामा खिुाउन ेपौर्ष्टक आहार 

स्थानीय सरकार, स्िास््य 

कायािलय 

जेष्ठ मसान्द्त 

उद्धार सामाग्री पर्हले नै िण्डारि गरी राख्ने 

 सम्िार्ित आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा प्रिार्ित हुनसक्न े

व्यर्क्तहरूको संख्याका आिारमा आिश्यक स्िास््य सामाग्रीको 

न्द्यनुतम मौजदात । 

 र्िर्िन्द्न सङ्गठनहरूसँग उपलब्ि मौजदातको नक्साङ्कन गने । 

 अपगु सामाग्री (GAPS) को पर्हचान गने । 

 परु्स्तका, पोस्टर र सचूना, र्शक्षा । 

स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी 

जेष्ठ मसान्द्त 

पिूितयारी योजनाको समीक्षा गनिका लार्ग समन्द्िय बैठक (र्जल्ला 

तथा स्थानीय तह) 

स्थानीय सरकार, स्िास््य 

कायािलय 

३ मर्हनामा 

cfkt\sfnLg ;xof]u ;DaGwL ultljlwM cfkt\sfnLg kl/l:yltsf] cjlwdf 
सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

जानकारीको सङ्कलन तथा पररर्स्थर्तलाई अद्यािर्िक गनिका 

लार्ग र्बपद ्अिर्िमा सम्बर्न्द्ित क्षेत्रका सबै सदस्यहरूसँग 

आपत्कालीन बैठक बस्न े। 

र्जल्ला आपत्कालीन कायि सञ्चालन केन्द्रमा प्रिार्ित क्षेत्रको 

अिस्थाको बारेमा जानकारी प्रदान गने र सचूना र्लन े।  
CRRT/DRRT लाई पररचालन गने साथै आिश्यक प्राथर्मक 

उपचारका और्िी उपकरि र एम्बलेुन्द्स र्लई घटनास्थलमा पगुी 

सेिा उपलब्ि गराउन े

स्थानीयसरकार 

स्िास््य कायािलय यएुनएफर्पए 

, 

यरु्नसेफ, DEOC 

लगायत क्लष्टर सदस्यहरु 

क) र्बपद ्शरुू 

िएपर्ि 

२४ घण्टार्ित्र 

(ख) पर्हलो सात 

र्दनसम्म एकर्दन 

र्बराएर 

(ग) दोस्रो 

हप्तापर्ि 

हप्तामा एकपटक 

पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी प्रर्तिेदन तयार पाने : 

क. पर्हलो प्रर्तिेदन । 

ख. अद्यािर्िक प्रर्तिेदनहरूको अनसुरि गने । 

ग. २४ घण्टार्ित्र र पर्हलो हप्तामा हरेक र्दन सञ्चार माध्यमबाट 

स्िास््य सचूना प्रशारि गने । 

घ) र्जल्ला आपत्कालीन कायि संचालन केन्द्रसँग समन्द्िय गने । 

स्थानीयसरकार 

स्िास््य कायािलय यएुनएफर्पए 

 

यरु्नसेफ, DEOC 

लगायत क्लष्टर सदस्यहरु 

४८–७२ 

घण्टार्ित्र 

पर्हलो प्रर्तिेदन 

र पर्हलो 

सात र्दनमा हरेक 

२४ 

घण्टामा र दोस्रो 

हप्ता 

दरे्ख एक र्दन 

र्बराएर 

प्रारर्म्िक लेखाजोखाको प्रर्तिेदन तयार पानिका र्नर्मि आिार 

रेखा Baseline  Survey का त्याङ्कको समीक्षा गने : 

क. प्रारर्म्िक सचूना संकलन गने । 

ख. प्रिार्ित पररिारको अनमुान गनिका लार्ग प्रिार्ित गापासँग 

सम्बर्न्द्ित उपलब्ि त्याङ्क जानकारीको समीक्षा गने । 

ग.प्रिार्ित क्षते्रमा र्िद्यमान साििजर्नक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गन े

घ. र्जल्लामा उपलब्ि उद्दार सेिा÷क्षमता÷उद्दार सामग्रीको समीक्षा 

गने । 

स्थानीयसरकार 

स्िास््य कायािलय यएुनएफर्पए 

यरु्नसेफ, DEOC 

लगायत क्लष्टर सदस्यहरु 

पर्हलो र्दनदरे्ख 

न ै

लगातार रुपमा 

(७२ 

घण्टार्ित्र) 

र्नयर्मत रुपमा 
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क. तत्काल उपलब्ि गराइन ेमानिीय गर्तर्िर्िहरूको 

प्राथर्मकताक्रम र्निािरि गने 

ख. उपयकु्त कामका लार्ग सम्बर्न्द्ित क्षते्र (Cluster) लाई सल्लाह 

र्दने । 

ग. प्रिार्ित स्थानमा अत्यािश्यक और्िीको आपरू्ति व्यिस्था गने 

। 

घ. प्रिार्ित स्थानमा अस्थाइ स्िास््य र्शर्िर खडा गरी स्िास््य 

सेिा उपलब्ि गराउने । 

ङ. न्द्यनुतम यौन तथा प्रजनन स्िास््य सेिा -Minimum Initial 

Service Package (MISP) कायािन्द्ियनमा ल्याउन,े 

च. आपत्कालीन प्रजनन ्स्िास््य सामग्री (Emergency RH 

kit) विििण 

प्रसरु्त सेिाको लार्ग टेन्द्ट सर्हत Maternity Unit स्थापना गरी 

सेिा संचालन गने   

ि. मनोर्िमशि सेिा तथा मनोसामार्जक प्रार्थमक उपचार 

(Psychosocial First Aid-PFA)सेिा प्रदान गन े। 

ज. सम्िार्ित महामारी रोगको रोकथाम र र्नयन्द्त्रि गन े। 

झ. स्िास््य र्शक्षा सम्बन्द्िी सचूना प्रिाह गन ेतथा जनचेतनाका 

कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

स्थानीयसरकार 

स्िास््य कायािलय यएुनएफर्पए, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, पत्रकार 

महासंघ 

यरु्नसेफ, DEOC 

लगायत क्लष्टर सदस्यहरु 

३–४ र्दन  र्ित्र 

एक 

हप्ता र्ित्र र्शर्िर 

कहाँ राख्न ेिन्द्न े

बारे ठाउँको 

पर्हचान 

र दताि गन ेकायि ।  

(शनु्द्य) घण्टादरे्ख 

न ै

प्राथर्मकतासर्हत 

तुरुन्द्तै 

शरुू गनुिपदिि । 

स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग क्षेत्रगत आकर्स्मक योजनाको 

समीक्षा गने । 

स्थानीयसरकार 

स्िास््य कायािलय यएुनएफर्पए 

यरु्नसेफ, DEOC 

लगायत क्लष्टर सदस्यहरु 

७ र्दनर्ित्र 

मानिीय सहयोगका लार्ग (यर्द िन ्िने प्रयोगमा ल्याउन सर्कन े

िनी तयारी अिस्थामा रार्खएका प्रर्तिद्धता तथा सम्झौतालाई 

सक्रीय पाने । 

स्िास््य कायािलय 

७–१० र्दन  

मानिीय सहयोगको अनगुमन गनि र सिुारका लार्ग पषृ्ठपोर्ि 

उपलब्ि गराउनका लार्ग टोली खटाउने । 

स्िास््य कायािलय एक हप्ता— 

र्नरन्द्तर जारी 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि — अन्द्तररम अिर्िका लार्ग (३०–९०) र्दन 

अन्द्तर क्षते्रगत समन्द्िय बैठक (स्िास््य तथा पोर्ि, खानपेानी, 

आिास, कृर्र्, संरक्षि) 

स्िास््य कायािलय 
हप्तामा एक पटक 

र्िर्यक्षेत्रको र्िस्ततृ लेखाजोखा (CSDA) सञ्चालन गन े

(स्िास््य तथा पोर्ि)  

स्िास््य कायािलय १५–४५ र्दन 

स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग आिश्यकताको र्िशे्लर्ि 

(स्िास््य तथा पोर्ि)  

स्िास््य कायािलय ३–४ हप्ता 

अन्द्तररम अिर्िका लार्ग मानिीय सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िहरू  स्िास््य कायािलय २–३ हप्तार्ित्र 

पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी सङ्कर्लत र र्नर्मित प्रर्तिेदनलाई अद्यािर्िक 

पान े 

स्िास््य कायािलय हप्तामा एक पटक 

मानिीय सहयोगको अनगुमन  स्िास््य कायािलय र्नरन्द्तर जारी 

 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि-थप अिर्ि (९० र्दनिन्द्दा बढी) का लार्ग 
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अनगुमन तथा प्रर्तिेदन  स्िास््य कायािलय, DDMC, 

स्थानीय सरकार 

३ मर्हनादरे्ख 

र्नरन्द्तर 

 
मिपद् प्रभामित जनसखं्याको प्रजनन ् स्िास््य आिश्यकता अनुिानका लामग अधतरावमरिय िापदण्ड (Standard 

Population) 

र्िपद ् प्रिार्ित समदुायको प्रजनन ् स्िास््य सेिाका लार्ग आिश्यक और्िी, सामग्री र स्िास््यकमीहरु दहेायको मापदण्डका 

आिारमा अनमुान गनि सर्कन्द्ि । अन्द्तर र्नकाय प्रजनन ्स्िास््य सामग्रीहरु पर्न सोही आिारमा तयार गररएका िन ्। 

जनसखं्याको सिूह 

प्रभामित जनसखं्याको आिार 

(प्रमतशतिा) 

ियस्क परुुर्हरु  २० 

प्रजनन ्उमरे समहूका मर्हलाहरु (१५ दरे्ख ४९ िर्ि )  २५ 

कोरा जन्द्म दर  ४ 

जर्टल गििपतन र गिाििस्था  २० 

योनी च्यार्तने र बच्चा जन्द्मदा टाँका लगाउन जरुरी  १५ 

िच्चा जन्द्मँदा गररने शल्यर्क्रया (र्सजररनन ्अपे्रशन)  ५ 

बलात्कृत हुनसक्ने प्रजनन ्उमेरका मर्हलाहरु  २ 

पररिार र्नयोजनका सािन प्रयोग गने प्रजनन ्उमरेका मर्हलाहरु  १५ 

 र्पल्स (खाने चक्की) ३० 

 सईु  ६५ 

 आइ.य.ूर्स.डी. ५ 

 

ङ) के्षत्र (Cluster):  खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता 

िौगोर्लक र्िकटता, अर्शक्षा, गररिी जस्ता कारिले यस र्जललामा िरे्नी र्िर्िन्द्न प्रकारका प्रकोपका घटनाहरु घट्न ेगदििन ्। 

यस र्जल्लामा र्िशेर् गरी पर्हरो, र्हमपात, बाढी, आगलागी, िकूम्प, महामारी, बालीनालीमा रोग र्करा, जंगली जनािरको 

आतंक जस्ता र्िपदह्रु हुने गरेको ि । अव्यिस्थीत रुपमा र्नमािि िरैहकेा सडक बाटाघाटा, ििन र्नमािि संरचना िौगोर्लकता 

आदीले पर्न बाढी पर्हरो िकू्षय जस्ता र्िपदका घटनाहरु हुन सक्न ेसम्िािना दरे्खन्द्ि । यसबाट कररि १०७५ घरिरुी प्रिार्ित 

हुन सक्न े दरे्खन्द्ि । यसरी अव्यिस्थीत रुपमा िरैहकेो िौर्तक पिूाििार र्िकासका गर्तर्िर्िहरुले खानेपानी सरसफाई तथा 

स्िच्िता जस्ता कुराहरुमा पर्न बािा पगु्न सक्ने दरे्खन्द्ि , तसथि आिारितू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाईका सरु्ििाहरु र्दगो 

रुपमा प्रिाि गनि आिश्यक योजना सर्हत कायािन्द्ियनमा जानपुने दरे्खन्द्ि ।  

नेतृत्ि प्रदान गने मनकायः खानपेानी तथा सरसफाई सम्पकि  कायािलय 

सह नेतृत्ि गने मनकायः जलस्रोत तथा र्संचाइि सि र्डर्िजन कायािलय 

मबपद् सम्बधिी पररमस्थमतः मबपद्का सम्भामित िानिीय असर  

 बाढीको कारिबाट सरुर्क्षत खानेपानीको महुान अिरुद्ध िई दरु्र्त हुन सक्िन ।  

 िातािरि प्रदरु्र्त हुने गरी शौचालयहरू िररन सक्दिन ्।  

 सरुर्क्षत पानीको अिािले गदाि झाडापखाला तथा हजैा फैलने जोर्खम बढ्न सक्ि ।  

 प्रिार्ितहरु समक्ष सरुर्क्षत खानपेानी तथा सरसफाईका सरु्ििाहरूको पहुचँ नहुन ेहुन सक्दि ।  

सिमिगत उदे्दश्य : 

 खानपेानी तथा सर–सफाइसँग सम्बर्न्द्ित रोगहरू फैलन नर्दने र र्तनको रोकथाम गने ।  
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मिमशि उदे्दश्य : 

१. र्िस्थार्पत समदुायका लार्ग, (खास गरी र्शर्िरमा बस्ने मार्नसहरूका लार्ग) सरुर्क्षत खानेपानी, स्िास््य र्शक्षा तथा 

अस्थायी रूपमा सरसफाइ एिं नहुाउने सरु्ििाहरूमा पहुचँ उपलब्ि ि िन्द्न ेकुरा सरु्नर्ित गन े।  

२. स्थार्पत मार्नसहरूलाई आिारितू स्िास््य सम्बन्द्िी सामग्री उपलब्ि गराइएको ि र खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्िास््यसँग सम्बर्न्द्ित व्यिहाररक प्रचलनहरूका बारेमा उर्चत रूपमा जानकारी उपलब्ि गराइएको ि िन्द्न े कुरा 

सरु्नर्ित गन े।  

३. सम्पिूि उपकरि तथा सरु्ििा उपलब्ि गराइएका िन ्र र्िस्थार्पत मार्नसहरू बस्ने र्शर्िरहरूमा सफा (Cleaness) 

कायम गनि र्तनको सशक्तीकरि गररएको ि िन्द्ने कुरा सरु्नर्ित गने ।  

िानिीय सहयोगका धयुनति िापदण्डः स्फेयर िापदण्ड  

१. प्रर्तर्दन प्रर्तव्यर्क्त न्द्यनुतम ५ र्लटर पानी उपलब्ि गराउने र पर्हलो ४ हप्तार्ित्र प्रर्तव्यर्क्त प्रर्तर्दन उपलब्ि गराइन े

पानीको पररमािलाई १५ र्लटर पयुािउने ।  

२. र्शर्िरमा बस्ने र्िस्थार्पत मार्नसहरू तथा घर तथा व्यर्क्तगत सम्पर्ि नष्ट िएका व्यर्क्तहरूका लार्ग पानी सङ्कलन 

गनिका लार्ग बाल्टीन र पानी शदु्ध गनिका लार्ग ३० र्दनसम्म खानेपानी शदु्ध गन ेचक्की (Tablets) अथिा िाटर गाडि 

(Water Guard) उपलब्ि गराउन े।  

३. र्शर्िरमा बसोबास गन े र्िस्थार्पत मार्नसहरूका लार्ग उपयकु्त सरसफाइ एिं मर्हलाहरूका लार्ग नहुाउने सरु्ििाका 

र्नर्मि अस्थायी चपी (हरेक २० व्यर्क्तका लार्ग एक चपी र पर्हलो हप्तार्ित्र हरेक १० व्यर्क्तका लार्ग एक चपीका 

दरले सोलाई बढाउन ेगरी) को र्नमािि गन े। 

४. र्शर्िरमा बसोबास गने प्रिार्ित मार्नसहरूलाई र्जल्ला स्िास््य तथा खानेपानी कायािलयका कमिचारी, साझेदार गरै–

सरकारी सङ्गठन, मर्हला सामदुार्यक स्िास््य स्ियंसेिक एिं रेडक्रसका स्ियंसेिकहरूसँग र्मली स्िास््य तथा 

सरसफाई सम्बन्द्िी सामाग्रीहरु (KITs) र्ितरि गने र स्िच्िता प्रिर्िन सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िहरू (पानी शदु्ध पाने उर्चत 

तररका र साबनुद्वारा हात िनुे सञ्चालन गने । 

 

खानेपानी, स्िच्छता तथा सरसफाई के्षत्रका सदस्यहरुको सचूी, क्षिता तथा श्रोत आाँकलन : 

क्र सं 
र्जल्लाका क्षेत्रगत 

साझेदारहरुको नाम 
उपलब्ि स्रोत रकम िा सामग्री  सम्पकि  ब्यर्क्त टेर्लफोन नं िा इमेल 

१ 

खानेपानी तथा 

सरसफाई सम्पकि  

खानेपानी तथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुर्द्धकरिका लार्ग 

सामाग्रीहरु, केही पाइप, 

 प्रमखु   

२ 

UNICEF र्बपदक्ो समयमा आिश्यकता 

अनसुार उपलब्ि गराउन सर्कने 

क्षेत्रीय गोदामघर नेपालगञ्ज बाँकेमा 

रेहकेो 

 प्रमखु   

३ 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्ियंसेिक पररचालन तथा बाल्टीन र 

मग ५०/५० थान 
 संयोजक   

४ सामदुार्यक िन महासंघ  समन्द्िय स्ियंसेिक  अध्यक्ष   

५ 

रुकुमेली समाज र्िकास 

केन्द्र सआुहारा दोश्रो  

सरसफाईका सामग्रीहरु उपलब्ि 

गराउन सर्कने, 

७ जना कमिचारी पररचालन गनि 

सर्कने, आपत ्

कालीन अिस्थामा परामशि सेिा 

प्रदान गनि सर्कने 

 अध्यक्ष   
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६ 

स्थार्नय तहको 

खानेपानी तथा  

सरसफाइ हनेे इकाई 

खानेपानी तथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुर्द्धकरिका लार्ग 

सामाग्रीहरु, केही पाइप, 

 इन्द्चाजि   

७ 

नेपाल जनजागरि मञ्च खानेपानी तथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शरु्द्धकरिका लार्ग 

सामाग्रीहरु, जनचेतनामलुक 

कायिक्रमहरु 

अध्यक्ष  

 

आपत्कालीन पररर्स्थर्तको पिूितयारी सम्बन्द्िी गर्तर्िर्िः (र्िपद ्िन्द्दा पर्हले) 

क्र 

सं र्क्रयाकलापहरु र्जम्मेिार र्नकाय 

कर्हले 

सम्म 

१ 

र्जल्लाका क्षेत्रगत साझेदारहरुका बीच क्लस्टर 

सदस्यको बैठक गने, समन्द्िय स्थार्पत गने 

संयन्द्त्रका बारेमा सहमर्त कायम गने । 

खानेपानी सम्पकि  कायािलय र  

स्थानीय सरकार 

मंर्सर, 

फागनु र 

जेठ 

२ 

प्रिार्ित क्षेत्रमा उत्पन्द्न हुनसक्ने संकट 

आकलन तथा खानेपानी तथा सरसफाईका 

लार्ग योजना र्नमािि 

खानेपानी सम्पकि  कायािलय र  

स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

बैशाख 

सम्म 

३ 
सरुर्क्षत खानेपानी सचुारु गनि आिश्यक पन े

सामग्री तथा जनशर्क्त तयारीअिस्थामा राख्ने 

स्थानीय सरकार, खानेपानी सरसफाइ सम्पकि  

कायािलय 

बैशाख 

सम्म 

४ 
जानकारीको र्िशे्लर्िका लार्ग सम्पकि  ब्यर्क्त 

तोक्ने ।  

खानेपानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, स्थानीय 

सरकार 
चैत्र 

५ 

र्िपद ्जानसक्ने सम्बर्न्द्ित क्षेत्रको त्यांक र्लई 

त्यस क्षेत्रमा उत्पन्द्न हुनसक्ने खानेपानी 

समस्याको आकलन गने 

खानेपानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

सरोकारिालाहरु 
फागनु 

६ 

आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा प्रिार्ित हुनसक्न े

खानेपानी योजनाहरु र प्रिार्ित 

हुनसक्ने घरपररिार संख्याको आिारमा 

आिश्यक सामग्रीको न्द्यनूतम मौज्दात 

र्िर्िन्द्न र्नकायहरुसंग उपलब्ि मौज्दात 

र्ििरि र्लने  

खानेपानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

सरोकारिालाहरु 
असार 

७ 

अपगु सामग्रीको पर्हचान गने पुर्स्तका, पोस्टर, 

सचूना तथा संचार सम्बन्द्िी सामग्रीहरु 

पिूितयारी अिस्थामा राख्ने । 

खानेपानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

सरोकारिालाहरु 
असार 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

र्िपद ्प्रकृर्तमा आिाररत प्रर्तकायि योजना (र्िपदक्ो अिर्िमा लाग ुहुने) 

सहयोग गमतमबमि के? मजम्िेिार मनकाय को ? कमहलेसम्ि ? 

सहयोगसम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि —तत्कालका लार्ग (०–९० 

र्दनसम्म) 
    

क्षेत्रगत सदस्यहरुको आकर्स्मक बैठक संचालन । 

र्िपद ्अिस्थाको र्िशे्लर्ि । 

प्रर्तकायिको तयारी गन े। 

सचूना डेस्क स्थापना  

खानपेानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय,  

सरोकारिालाहरु 
पर्हलो र्दन 

स्थलगत िस्तरु्स्थर्तको जानकारी र्लनको लार्ग अन्द्य क्षेत्रसँग र 

सम्बर्न्द्ित क्षेत्रमा सम्पकि  गरी जानकारी र्लन े। 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय,  

सरोकारिालाहरु 
दोस्रो र्दन 

क्षेत्रगत सदस्यहरुबीच र्िपद ्र्िशे्लर्ि गरी क्षर्तको लेखाजोखा 

गनिको लार्ग एक टोली र्िपद ्स्थलमा खटाउने। 
खानपेानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय,  

सरोकारिालाहरु, र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त 
पर्हलो हप्ता 

प्रर्िर्िक टोलीद्वारा संकर्लत र्ििरिको आिारमा प्रदरू्र्त 

खा.पा. तथा सरसफाई सम्बन्द्िी जनचेतना फैलाउन अको टोली 

पररचालन । 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

स्थानीय सरकार, सरोकारिालाहरु 
दोस्रो हप्ता 

सरुर्क्षत, स्िच्ि खा.पा. तथा सरसफाई कायम गनिको लार्ग 

उपयकू्त, गिुस्तर पररमािमा पानीमा प्रिार्ित पररिारमा पहुचँ 

पयुािउनको लार्ग पानीको र्ितरि तथा अस्थायी शौचालय 

र्नमािि गनि सचतेना कायिक्रम संचालन गन े। 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

स्थानीय सरकार, सरोकारिालाहरु 
पर्हलो मर्हना  

सरुर्क्षत शौचालय र्नमािि, प्रिार्ित क्षते्रमा संचार्लत 

कायिक्रमको अनगुमन, स्थायी खा.पा.योजना संचालनका लार्ग 

पाईप आर्द सामग्री व्यिस्था गनि सरोकारिाला र्नकाय र 

तालुक र्नकायमा समन्द्िय गने । 

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, खानेपानी 

सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

स्थानीय सरकार, सरोकारिालाहरु 

दोस्रो मर्हना  

सहयोगको अनगुमन तथा पषृ्ठपोर्िका लार्ग टोली खटाउन,े 

समग्र प्रर्तकायिको र्िशे्लर्ि गरी प्रर्तिेदन तयार गने । 

सम्बर्न्द्ित सबै सरोकारिाला र्नकायलाई प्रगर्त प्रर्तिेदन 

पठाउन े। 

जनचेतनामलूक कायिक्रमलाई र्नरन्द्तरता र्दन े। 

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, खानेपानी 

सरसफाइ सम्पकि  कायािलय, 

स्थानीय सरकार, सरोकारिालाहरु 

तेस्रो मर्हना 

 

च) के्षत्र (Cluster) सािामजक सुरक्षा तथा आपत्कालीन संरक्षण 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय (Cluster Lead) : र्जल्ला प्रशासन कायािलय र स्थानीय तहका मर्हला बालबार्लका तथा 

सामार्जक र्िकास इकाइ  

मिपद् सम्बधिी पररमस्थमत : प्रकोपबाट सम्िार्ित मानिीय असर  

 मानिअर्िकार तथा मौर्लक अर्िकार उलंघनका घटनामा बरृ्द्ध ।  
 र्िस्थार्पत व्यर्क्तहरुको आर्िकाररक कागजातहरु जस्तैः नागररक्ता, जग्गािनीपजुाि, शैर्क्षक, कागजातहरु बैंर्कङ 

कागजातहरु तथा अन्द्य महत्िपिूि कागजातहरु हराएको कारि उद्धार तथा राहतमा समस्या  

 जनको क्षर्त, अनाथहरूको सङ्ख्यामा िरृ्द्ध ।  

 मार्नसहरुको आन्द्तररक र्िस्थापन ।  

 घाइते बालबार्लका ।  

 बढ्दो दरुुपयोग र शोर्ि, दबु्यििहार, िेदिाि ।  

 र्ििोर्डएका तथा एकल बालबार्लका ।  
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 सम्िार्ित मानर्सक आघात (Psychosocial Trauma) तथा मनोिजै्ञार्नक र्िपर्ि । 

 लैङ्र्गकतामा आिाररत र्हसंा (Gender Based Voilence-GBV) को बढ्दो जोर्खम ।  

 सामना गने संयन्द्त्र (Coping Mechanism) मा अिरोि । 

 मानि बेचर्िखनको जोर्खम । 

 प्रिार्ित व्यर्क्तहरुमा यौन शोर्िको जोर्खम ्।  

 अपाङ्ग, बदृ्ध एकल मर्हलाहरु र लैंर्गक अल्पसंख्यक को सरुक्षा तथा संरक्षिमा कमी । 

 शार्न्द्त सरुक्षाको अिाि तथा सामान्द्य असरुक्षाको िातािरि । 

 केही समदुाय अथिा समहूहरूका लार्ग मानिीय सहयोगमा पहुचँ नहुन ुअथिा पहुचँ अपयािप्त हुन ु।  

 

सिमिगत उदे्दश्य : 

मर्हला तथा बालबार्लका लगायत जोर्खम्मा रहकेा समहुहरूले आपत्कालीन पररर्स्थर्तको कारिबाट उत्पन्द्न र्हसंा, शोर्ि, 

दवु्र्यिहार तथा हलेाबाट संरक्षि गने ।  

 

मिमशि उदे्दश्य : 

१. नेपालका र्िपद ्तथा अन्द्य आपत्कालीन पररर्स्थर्तहरूमा उपलब्ि गराइने सहयोग कायिक्रमहरूमा जोर्खम्मा 

रहकेा समहुहरूका लार्ग मानि अर्िकारसम्बन्द्िी काननू, अन्द्तरािर्रिय मानिीय काननू तथा रार्रिय काननूले 

प्रत्याितू गरेका मौर्लक अर्िकारहरूको संरक्षि गद ैिएका कुरा सरु्नर्ित गने ।  

२. जोर्खम्मा रहकेा समहुहरूको संरक्षि सरु्नर्ित गरी आपत्कालीन सहयोगको न्द्यायोर्चत र्ितरिमा सहयोग 

उपलब्ि गराउने ।  

३. आपत्कालीन पररर्स्थर्तबाट उत्पन्द्न र्हसंा, शोर्ि, दवु्र्यिहार, बेचर्िखन तथा हलेाका जोर्खम्हरूलाई 

सम्बोिन गरी प्रकोपबाट प्रिार्ित मार्नसहरूको संरक्षि गने र त्यस्ता दवु्र्यिहारबाट प्रिार्ित िई जीर्ित 

व्यर्क्तहरूका लार्ग सेिा सम्बन्द्िी प्राििानहरूमा सहयोग उपलब्ि गराउने ।  

४. लैङ्र्गक र्हसंाको रोकथाम, प्रेर्ि प्रिाली स्थापना तथा सिलीकरि, मर्हला तथा र्कशोरीहरुका लार्ग मयािदा 

कायम गने प्रिािकारी संयन्द्त्र बनाउने ।  

५. यौन तथा लैङ्र्गक र्हसंाबाट प्रिार्ित तथा गिििती र सतु्केरी मर्हलाहरुको लार्ग मर्हला मैत्री स्थान (Female 

Friendly Spaces) को स्थापना तथा लैर्गक र्हसंा प्रर्तकायिका लार्ग अस्पतालमा आिाररत एकद्वार संकट 

व्यिस्थापन केन्द्र (One Stop  Crisis Management Center-OSCMC) लाई प्रिािकारी गराउने ।  

६. बाल–मैत्री ठाउँ तथा मनो–सामार्जक परामशि सम्बन्द्िी सहयोगको स्थापना गरी सरुर्क्षत िातािरिमा 

बालबार्लका तथा मर्हला रमाउँदिन ्िन्द्ने कुरा सरु्नर्ित गने ।  

७. र्बिोड िएका बालबार्लका, खास गरी पाँच िर्िको उमेरिन्द्दा मरु्नका केटाकेटी तथा र्कशोरीहरूको पर्हचान, 

दताि तथा स्िास््य सम्बन्द्िी जाँचका बारेमा सहयोग र त्यस्तो सहयोगपर्ि उपयकु्त सेिा तथा संरक्षिका सुर्ििा 

सर्हत पररिारको खोजी गने कायिमा सहयोग प्राप्त गदििन ्िन्द्ने कुरा सरु्नर्ित गने ।  

८. यौन दवु्र्यिहार तथा र्हसंाका र्िरुद्ध र्तनको अनगुमन, प्रर्तिेदन तथा पैरिी गने प्रिालीको स्थापना गरी 

बालबार्लका र मर्हलाहरूको यौन दवु्र्यिहार तथा शोर्िको रोकथाम गने ।  

९. लैंर्गक र्हसंा प्रिार्ितहरुका लार्ग सरुर्क्षत आिास र पनुस्थापना केन्द्रको व्यिस्था र्मलाउने ।  

१०. प्रिार्ित व्यक्तीहरुलाई मनोसामार्जक परामशि सेिा प्रदान गने र जर्टल मानर्सक स्िास््य सेिा आिश्यक 

िएकाहरुलाई सम्बर्न्द्ित स्िास््य प्रेशन गने ।  

११. जोर्खममा रहकेा समहूलाई संरक्षि, राहत तथा उद्धार, अत्यािश्य स्िास््य सेिा जानकारीहरु र्िर्िन्द्न 

माध्यमबाट उपलब्ि गराउने । 
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१२. जोर्खममा रहकेा व्यर्क्तहरुलाई सरुर्क्षत आिासको व्यिस्थाका लार्ग र्शर्िर समन्द्िय तथा र्शर्िर व्यिस्थापन 

र्िर्यगत क्षेत्रसंग समन्द्िय गरी सरु्नर्ित गने ।  

 

सरंक्षणिा िानिीय सहयोगको धयुनति िापदण्डः स्फेयर िापदण्ड : 

 प्रिार्ित जनसमदुायको अर्िकारको कुनै पर्न उलङ्घन, दवु्र्यिहार तथा शोर्ि अथिा िेदिािको अनगुमन 

गने र प्रर्तिेदन पेश गने, संयन्द्त्रको स्थापना गने अथिा स्थार्पत संयन्द्त्रलाई प्रयोगमा ल्याउने । 

 र्िर्िन्द्न समदुायका सदस्यहरुबाट, र्िशेर्तः अर्त गररब तथा पिाडी पाररएका समहुबाट मानिीय सहयोग तथा 

आिारितू सेिा सरु्बिामा समान पहुचँ सहयोग पाए नपाएको अनगुमन गने ।  

 साझेदारहरूका बीचमा अर्िलेख राख्ने तथा दताि गने प्रिालीमा एकरूपता सरु्नर्ित गने ।  

 बालमैत्री, मर्हला मैत्री, अपांगता मैत्री ठाउँ लगायत बालबार्लका तथा मर्हलाहरूका लार्ग सरुर्क्षत 

िातािरिको र्सजिना गने ।  

 र्शक्षा तथा संरक्षि सम्बन्द्िी सहयोग कायिक्रममा मनो–सामार्जक सहयोगलाई एकीकरि गने । 

 हरेचाह गने व्यर्क्तहरूबाट बाल–बार्लकाहरू र्बिोर्डने कायिको रोकथाममा सहयोग गने ।  

 र्ििोर्डएका तथा पररिारको साथ निएका बालबार्लकाहरू, खास गरी पाँच बर्िको उमेरिन्द्दा मरु्नका 

बालबार्लका तथा र्कशोरीहरूको पर्हचान, दताि तथा स्िास््य जाँचको सहजीकरि गने र खोजी तथा 

पनुर्मिलनमा संलग्न साझेदारहरूलाई सहयोग उपलब्ि गराउने ।  

 पररिारबाट र्बिर्डएका तथा साथ निएका बाल–बार्लकाहरू र अन्द्य जोर्खम्मा परेका समहु जस्तैः पररिार 

निएका, बदृ,् अपांग तथा दीघि रोगबाट पीर्डत समहूका मार्नसहरुलाई हरेचाह तथा संरक्षि प्रदान गने । (िास 

तथा अन्द्य सेिाको व्यिस्था) ।  

 मानिीय सहयोग तथा स्थायी समािानका बारेमा आन्द्तररक रूपमा र्िस्थार्पत मार्नसहरूलाई र्नयर्मत रूपमा 

सचूनाको प्रिाह िइरह ेको ि िन्द्ने कुरा सरु्नर्ित गने ।  

 र्फताि हुने कायिक्रम तथा स्थायी समािानको तजुिमा गने कायिमा आन्द्तररक रूपमा र्िस्थार्पत व्यर्क्तहरूलाई 

संलग्न बनाउन प्रयास गने । 

 र्शर्िर तथा पनुिािसका क्षेत्रहरूमा पयािप्त सरुक्षाका लार्ग पैरिी गने । 

 

अगिुा र्नकाय : मर्हला तथा बालबार्लका कायािलय÷स्थानीय तहका शाखाहरु  

यस क्षेत्रका क्षेत्रगत सदस्यहरु (Cluster Members) को सचूी, क्षमता तथा श्रोतको आकलन : 

क्र सं अगिुा िा सहयोगी संस्थाहरु 

उपलब्ि स्रोत/सािन सम्पकि  

ब्यर्क्तको नाम 

तथा पद 

सम्प

कि  न.ं आर्थिक सामग्रीगत स्रोत 
मानर्िय दक्ष 

स्रोत 

१ 
जेष्ठ नागरीक, मर्हला बालबार्लकातथा 

सामार्जक र्िकास शाखा 
केर्ह 

समदुायमा रहकेा ३ मर्हला सहकारी स्थानीय तहमा रहकेा 

मर्हला बालबार्लका तथा सामार्जक र्िकास शाखाहरु 
  

२ 
संयकु्त रारिसंर्घय जनसंख्या कोर्  

(UNFPA) 
  मयािदा सामग्री       

३ र्जल्ला प्रहरी मर्हला सेल    सरुर्क्षत आिास    प्रहरी प्रमखु   

४ 
र्शक्षा र्िकास तथा र्शक्षा कायािलय 

स्थानीय तहका र्शक्षा र्िकास शाखाहरु 
  

र्िद्यालय 

आपत्कालीन 
र्शक्षक र्िद्याथी  

कायािलय 

प्रमखु 
  

५ स्िास््य कायािलय    आश्रय स्िास््य सेिा प्रमखु   
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कायािलय  

६ 
खानपेानी तथा सरसफाई सम्पकि  

कायािलय 
  

पाईप, पानी 

शरु्द्धकारिका 

सामग्रीहरु 

कमिचारी  
कायािलय 

प्रमखु 
  

७ रुकुमेली समाज र्िकास केन्द्र   सरसफाई सेिा, केर्ह कमिचारी  अध्यक्ष   

८ हुरेड कासि रुकुम   आिश्यकता अनसुार केर्ह  कमिचारी   अध्यक्ष   

९ यएुमएन रुकुम कलष्टर   
सरसफाईका 

सामाग्रीहरु  
 र्टमर्लडर   

१० नेपाल जनजागरन मञ्च  

 जनचतेनात्मक 

कायिक्रम तथा केही 

मयािदा सामग्री 

केर्ह  कमिचारी अध्यक्ष  

११ 
स्थानीय तहमा रहकेो मर्हला बालबार्लका तथा सामार्जक र्िकास शाखामा कायिरत कमिचारीहरुको र्बिरि अनसुरू्च मा 

रार्खएको ि । सबै स्थानीय तहले आ–आपm्नो क्षते्रगत अििारिा अनसुार सर्क्रय बनाई योजनासमेत बनाउन ुपनिे । 

 

मिपद प्रकृमतिा आिारीत प्रमतकायव योजना(मिपदको अिमििा लागू हुने) 

सहयोग गर्तर्बर्ि र्जम्मेिार र्नकाय कर्हलेसम्म 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि — तत्कालका लार्ग (०–३० र्दनसम्म)     

जानकारीको सङ्कलन तथा पररर्स्थर्तलाई अद्यािर्िक गनिका लार्ग 

सम्बर्न्द्ितक्षते्रका सबै सदस्यहरूसँग समन्द्िय बैठक गने  ।  

र्जल्ला आपत्कालीन कायि सञ्चालन केन्द्रमा प्रिार्ित क्षेत्रको 

अिस्थाको बारेमा जानकारी प्रदान गने र सचूना र्लन े। 

स्थानीय तह मर्हलाबालबार्लका 

ईकाइ 

 

पर्हलो र्दन 

क. पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी आफ्नो क्षेत्रको पर्हलो प्रर्तिेदन तयारी गन े

जसमा प्रिार्ित बालबार्लका, बदृ्ध बदृ्धा, एकल मर्हला, गिििती 

तथा सतु्केरी, अपाङ्गता िएका व्यर्क्तहरु, र्कशोरीहरु तथा अन्द्य 

जोर्खम्मा रहकेा व्यर्क्तहरुको संख्या तथा अिस्था उल्लेख गने । 

ख. अद्यािर्िक प्रर्तिेदनहरूको अनसुरि गने । 

ग. २४ घण्टार्ित्र र पर्हलो हप्तामा हरेक र्दन सञ्चार माध्यमका लार्ग 

समाचार प्रकाशन गन े। 

 

मर्हला, बालबार्लका तथा 

सामार्जक र्िकास शाखा 
दोस्रो र्दन 

प्रारर्म्िक प्रर्तिेदन तथा अन्द्य संरक्षिसँग जोर्डएका पररर्स्थर्तको 

लेखाजोखा तथा समीक्षा गने । 

क. प्रिार्ित परीिारको अनमुान गनिका लार्ग प्रिार्ित स्थानीय तहसँग 

सम्बर्न्द्ित उपलब्ि त्याङ्क / जानकारीको समीक्षा गने । 

ख. प्रिार्ित क्षेत्रमा र्िद्यमान साििजर्नक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गने । 

क.क्लष्टर सदस्यहरु 

ख. स्थानीय तह मर्हला, 

मर्हला, बालबार्लका तथा 

सामार्जक र्िकास शाखा 

दोस्रो 

र्दनदरे्ख 

र्नरन्द्तर 
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प्रारर्म्िक जानकारीहरूका आिारमा प्रारर्म्िक मानिीय सहयोग 

क. तत्काल उपलब्ि गराइएका मानिीय सेिाहरुमा मर्हला, 

िालिार्लका, गिििती तथा सतु्केरी मर्हला, अपांगता िएका 

व्यर्क्तहरु, िदृ्ध िदृ्धाहरुको पहुचँ िए निएको सरु्नर्ितता गने । 

ख. सतु्केरी, गिििती तथा जोर्खममा रहकेा र्कशोरीहरु तथा 

मर्हलाहरुलाई मयािदा सामाग्री (Dignity Kit) र्ितरि गने । 

ग. मानिीय सेिाको आिश्यकता दरे्खएको प्रिार्ित समदुायमा सेिा 

उपलव्िताको लार्ग परैिी गन े। 

क. स्थानीय तह मर्हला, बालबार्लका 

तथा सामार्जक र्िकास शाखा, 

UNFPA 

ख. र्िर्यगत क्षते्र 

सदस्यहरु 

प्रिार्ित के्षत्रमा 

मानिीय सेिा 

उपलव्ि गराउन 

शरुु गरेपर्ि 

र्नरन्द्तर 

रुपमा । 

स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग क्षेत्रगत आकर्स्मक योजना 

(Cluster CP) को समीक्षा गन े
DDMC ७ र्दनर्ित्र 

पारीिाररक रुपमा र्बिोर्डएका बालबार्लकाहरुको खोजी गने र 

पनुर्मिलन कायि गराउने । 

स्थानीय तह मर्हला, बालबार्लका 

तथा सामार्जक र्िकास शाखा, 

पर्हलो 

हप्ता 

संरक्षिका र्िर्िन्द्न र्क्रयाकलापका लार्ग र्िर्िन्द्न र्नकायहरुबाट प्राप्त 
सहयोगको लार्ग गररएको प्रर्तिद्धताको कायािन्द्ियन गन े। 

स्थानीय तह मर्हला,  बालबार्लका 

तथा सामार्जक र्िकास शाखा, 
७-१० र्दन 

मानिीय सहयोगको अनगुमन गनि र सिुारका लार्ग पषृ्ठपोर्ि उपलब्ि 

गराउनका र्नर्मि टोली खटाउने 

स्थानीय तह मर्हला,  बालबार्लका 

तथा सामार्जक र्िकास शाखा, 

दोस्रो 

हप्तादरे्ख 

र्नरन्द्तर 

जोर्खममा रहकेा समहूहरूको पर्हचान लगायत पर्हलो ३० र्दनर्ित्र 

तत्कालीन मानिीय सहयोग÷सम्झौता । 

क. ५ िर्ि मरु्नका बालबार्लकाहरुको लार्ग आिश्यक पोर्ियकु्त खाना 

र लिा कपडा । 

ख.सतु्केरी र ६ मर्हनासम्मका बच्चाका आमाहरुको लार्ग आिश्यक 

पोर्ियकु्त खाना र लिा कपडा । 

ग.पररिारबाट र्ििोर्डएका बालबार्लकाहरुलाई बाल पनुस्र्थापना गहृमा 

राख्न ेव्यिस्था र्मलाउन े। 

घ. लैंर्गकतामा आिाररत र्हसंामा परेका बालबार्लका तथा 

मर्हलाहरुलाई पनुस्र्थापना गहृमा राख्ने व्यिस्था र्मलाउने । 

संरक्षिको आिश्यकता िएका िदृ्धिदृ्धा र अपांगता िएका 

व्यर्क्तहरुलाई पनुस्र्थापना गहृमा राख्ने व्यिस्था र्मलाउन े। 

ङ. लैर्गक र्हसंामा परेका ब्यक्तहरुका लार्ग सरुर्क्षत गनि पे्रर्ि प्रिाली 

स्थापना तथा सिलीकरि गने । 

च. मर्हला तथा र्कशोरीहरुका लार्ग मयािदा कायम गन े र मर्हनािरी 

स्िास््य सामग्री र र्डर्ग्नटी र्कट र्ितरि । 

ि. मर्हलामतै्री स्थानहरुको पर्हचान गने तथा सरुर्क्षत स्थान र्नमािि गने । 

स्थानीय तह मर्हला,  

बालबार्लका तथा  

सामार्जक र्िकास शाखा, 

पर्हलो 

र्दनदरे्ख 

र्नरन्द्तर 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि — अन्द्तररम अिर्िका लार्ग (३०–९०) 

र्दनको अििीमा 
    

क्षेत्रगत समन्द्िय बैठक गन े। 

 मनोसामार्जक असर दरे्खएका व्यर्क्तहरुलाई मनोसामार्जक परामशि 

सेिा प्रदान गने  

 र्िपदक्ो अिस्थामा मर्हला तथा बालबार्लकामा पनिसक्ने थप 

जोर्खमको बारेमा जनचतेनामलूक कायिक्रमहरु गन े जस्तैः लैंर्गक 

स्थानीय तह मर्हला,  

बालबार्लका तथा  

सामार्जक र्िकास शाखा, 

दइु हप्तामा 

एक पटक 
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र्हसंा, मानि बचेर्बखन, बाल संरक्षि, मनोर्बमशि सेिा, यौन र्हसंा 

तथा सहयोगबारे जानकारी आर्द । 

 र्िपद पर्ि हुन े लैर्गक र्हसंा, यौन र्हसंा तथा बाल र्हसंाका 

घटनाहरुको र्सफाररस प्रिालीमा काम गने । र्शर्िरर्ित्र संरक्षि 

आिश्यक िएमा मर्हला, बालबार्लका तथा जेष्ठनागररकका लार्ग 

सरुर्क्षत स्थान पर्हचान गन े। 

 र्िपदप्र्ि हुनसक्ने मानि बेचर्िखन तथा ओसारपसार रोक्नका 

लार्ग गर्तर्बिी सञ्चालन गने । 

मानिीय सहयोगको अनगुमन गने । मानिीय सहायताको प्रर्तिेदन तयारी 

तथा र्जल्ला 

र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्तमा प्रस्तुत गन े। 

स्थानीय तह मर्हला,  

बालबार्लका तथा  

सामार्जक र्िकास शाखा, 

र्नरन्द्तर 

 

 

 

 

छ) के्षत्र (Cluster): आपत्कालीन मशक्षा 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय : र्जल्ला र्शक्षा तथा समन्द्िय ईकाई कायािलय  

मिपद् सम्बधिी पररमस्थमत :प्रकोपका सम्िार्ित मानिीय असर (र्शक्षा) : 

रुकुम पिूि र्जल्लामा संचालनमा रहकेा कुल १३९ र्िद्यालय, र्िद्यालय रहकेो स्थान तथा िौगोर्लक अिस्था, समग्र 

र्जल्लामा हुन सक्ने र्िपदल्ाई र्िशे्लर्ि गदाि ४१ र्िद्यालयहरु पर्हरो, िकूमप, बाढी तथा हािाहुरीका कारि 

प्रिार्ित हुन सक्ने दरे्खन्द्ि जसका कारि कुल ३५०० र्िद्याथीहरु प्रिार्ित हुन सक्ने िन् । हाल शंसारिर 

आतंर्कत बनाईरहकेो महामारी COVID-19 का कारि जम्मै र्िद्यालय बन्द्द िैरहकेो हुदँा र्नयर्मत पठनपाठन 

अिरुद्ध हुनपगुेको ि । र्िद्यालयहरु रारिव्यापी अर्नर्ित कालका लार्ग बन्द्द रहकेा िन्द्यसको सामार्जक असर र्दगो 

हुन सक्दि । 

 र्िद्यालय ििनहरू र र्शक्षि÷र्सकाइका सामग्रीहरूको क्षर्त ।  

 र्शक्षक÷र्िद्याथीहरू हताहतजनको क्षर्त ।   

 र्िद्याथीहरुको र्िद्यालयसम्म पहुचँ नहुन ु।  

 र्िद्यालयमा क्षर्त हुनाले शैर्क्षक र्क्रयाकलापमा अिरोि ।  

 आन्द्तररक रूपमा र्िस्थार्पतहरूका लार्ग प्रिार्ित निएका र्िद्यालयहरू आिासको रूपमा प्रयोग हुन्द्िन ् । 

आर्त्य प्रदान गने र्िद्यालय (Host Schools) को पढाइमा अिरोि ।  

 केटाकेटी तथा र्शक्षकहरूमा र्िपदक्ो मनोिैज्ञार्नक असरले गिुस्तरीय र्सकाइ एिं र्सक्ने प्रर्क्रयामार्थ प्रिाि 

पािि ।  

सिमिगत उदे्दश्य : 

१. र्िकास गनि, संरक्षि प्राप्त गनि र सामान्द्य अिस्था एिं स्थार्यत्िमा फकािउने कायिको सहजीकरि गनिका र्नर्मि 

र्िद्यालय जाने उमेर का तथा प्रिार्ित सम्पिूि केटाकेटीहरूको गिुस्तरीय र्शक्षामा र्नरन्द्तर तथा तत्काल पहुचँ 

सरु्नर्ित गने ।  

२. सरुर्क्षत र्सक्न ेिातािरि उपलब्ि गराएर र्िपबाट परेको मनोिैज्ञार्नक असरको सामना गने कायिमा केटाकेटीहरू र 

र्शक्षकहरूलाई मद्दत गनि योगदान पयुािउने ।  
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मिमशि उदे्दश्य : 

१. र्िपबाट प्रिार्ित र्िद्यालय जाने उमेरका केटाकेटी तथा र्शक्षकहरूलाई गिुस्तरीय र्शक्षाको र्नरन्द्तरता सरु्नर्ित 

गनिका लार्ग र उनीहरूलाई सरुर्क्षत रूपमा र्सकाउने एिं र्सक्ने िातािरि उपलब्ि गराउन नपेाल सरकार तथा 

स्थानीय सरोकारिालाहरूलाई सहयोग उपलब्ि गराउने ।  

२. प्रिािकारी आपत्कालीन पिूितयारी तथा सहयोगलाई सहजीकरि गनिका र्नर्मि क्षेत्रगत समहुका सदस्यहरू 

(Cluster Members) का बीचमा प्रिािकारी समन्द्िय, अनगुमन तथा सचूनाको आदान-प्रदान सरु्नर्ित गने ।  

३. आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा पर्हलो सहयोग उपलब्ि गराउने व्यर्क्तका रूपमा सरोकारिालाहरूको क्षमता बढाउने ।  

४. रुत तथा चाल ु(Rapid and On-going) र्शक्षाका लार्ग लेखाजोखा सञ्चालन गररन्द्ि िन्द्ने कुरा सुर्नर्ित गने र 

आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा रहकेा केटाकेटीहरूको र्शक्षाका र्नर्मि यरु्नसेफका प्रमखु प्रर्तिद्धताहरू (UNICEFs 

Core Commitments to Children in EMergencies for Education) का न्द्यनुतम मापदण्डबाट र्नदरे्शत 

िएर उपयकु्त सहयोग कायिक्रम सञ्चालन गने ।  

५. आपत्कालीन पररर्स्थर्तमा सहयोग उपलब्ि गराउनका लार्ग रिनीर्तक साझेदारी तथा अन्द्य साझेदार/क्षेत्रहरू 

(Cluster) सँग सम्बन्द्िको स्थापना तथा त्यसलाई सदुृढ पाने ।  

६. बहृिर र्बद्यालय सरुक्षा नीर्त लाई आिलम्िन गरी कायि गने । 

र्शक्षामा मानिीय सहयोगसम्बन्द्िी न्द्यनुतम मापदण्ड : (स्फेयर मापदण्ड)  

 र्िपद ् परेको पर्हलो हप्तार्ित्र र्शक्षासम्बन्द्िी सुर्ििा र र्शक्षामा संलग्न व्यर्क्तहरूका बारेमा रुत लेखाजोखा 

(Rapid Assessment) सञ्चालन गने ।  

 र्शक्षा समन्द्िय इकाई र स्थानीय क्षेत्रगत सदस्यहरू सँगको समन्द्ियमा तथा प्रिार्ित समुदायहरूसँगको 

परामशिमा प्रिार्ित/आन्द्तररक रूपमा र्िस्थार्पत बाल–बार्लकाहरूको र्शक्षालाई जारी राख्नका लार्ग र्तनका 

र्नर्मि अस्थायी रूपमा र्सक्ने ठाउँ पिा लगाउने ।  

 सम्िि िएसम्म यथासक्य चाँडो अथाित ्र्सद्धान्द्ततः पर्हलो दईु हप्तार्ित्र, न्द्यनुतम मापदण्ड बमोर्जम ६ दरे्ख ८ 

हप्तार्ित्र न्द्यनुतम पिुाििारसर्हत र्िद्यालय जाने बाल–बार्लकाहरूका र्नर्मि अस्थायी रूपमा र्सक्ने ठाउँ तथा 

स–साना बाल–बार्लकाहरूका लार्ग सरुर्क्षत ठाउँ खडा गने ।  

 र्िद्यालयहरू पनुः खलुा गराएर र र्शक्षि–र्सकाइका सामग्री उपलब्ि गराएर र अिि-संरचनागत (Semi 

Structured) मनोरञ्जनका सामग्रीको व्यिस्था र्मलाएर पढाइ जारी राख्ने र र्शक्षक तथा र्िद्याथीहरूको पनुः 

एकीकरि प्रारम्ि गने ।  

 र्िद्यालय बार्हर रहकेा बाल–बार्लकाहरू अस्थायी रूपमा खडा गररएका र्सक्ने ठाउँमा िनाि गररएका िैन 

अथिा र्तनको र्शक्षाका लार्ग िैकर्ल्पक व्यिस्था गररएको ि िैन जानकारी र्लने ।  

 पीर्डत बाल–बार्लकाहरूका र्नर्मि र्नयर्मत र्शक्षा प्रिालीमा क्रमशः र्तनलाई र्नयर्मत पाद ैलर्गने ।  

 प्रिार्ित क्षेत्रका स्कूलहरुमा िएको परुाना र्कताब संकलन गरी सरुर्क्षत ठाउँमा राख्ने । 

  

र्शक्षा क्षेत्रका क्षेत्रगत सदस्यहरु (Cluster Members) को सचूी, क्षमता तथा श्रोत मापन 

क्र 

स 
र्जल्लाका क्षेत्रगत साझेदानहरुको नाम उपलब्ि स्रोत तथा समग्री  सम्पकि  ब्यर्क्त 

टेर्लफोन र 

इमेल 

१ 

र्जल्ला र्शक्षा तथा समन्द्िय ईकाई कायािलय र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाई, 

स्थानीय तहमा रहकेा र्शक्षा 

र्िकास ईकाइ, र्िद्यालयहरु 
 

  

२ स्थानीय तहमा रहकेा र्शक्षा र्िकास शाखा   अनसुरू्च बमोर्जम 
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३ 
र्मक नेपाल ECD kit box school kit 

box 
र्िउमान घर्ति   

४ 
रुकुमेली समाज र्िकास केन्द्र 

आिश्यक शैर्क्षक सामग्री 
नर बहादरु 

नेपाली 
  

५ हुरेड कासि रुकुम आिश्यक शैर्क्षक सामग्री दामोदर गौतम   

६ य ुएम एन रुकुम क्लष्टर आिश्यक शैर्क्षक सामग्री रमेश र्थङ   

७ 
नेपाल जनजागरि मञ्च  आिश्यक शैर्क्षक सामग्री टेक बहादरु 

कुसारी 

९८६४९५९८८

२ 

८ 
सामदुार्यक िन उपिोक्ता महासंघ र्जल्ला 

शाखा 
आिश्यक काठ र्बरि ुदिेकोटा   

९ 
नेपाल र्बद्यतु प्रार्िकरि र्िद्यतुको आपरू्तिलाई र्नयर्मत 

गन े
  

१० 
र्डर्िजन बन कायािलय र्नयम बमोर्जम काठपातको 

उपलब्ि 
बोर्सन्द्ररज सिेुदी   

आपत्कालीन पररर्स्थर्तको पिूितयारी: (आपत्कालीन पररर्स्थर्तिन्द्दा पर्हले) 

क्र स र्क्रयाकलापहरु मखु्य र्जम्मेिारी  कर्हले गने  

१ 
स्थानीय तहमा र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाइ, स्थानीय 

सरकार र सहयोगी र्नकायहरु 
मंर्सरमा  

२ 
आपत्कालीन आश्रय पर्हचान तथा व्यबस्थापन बैठक  र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाइ, स्थानीय 

सरकार र सहयोगी र्नकायहरु 
परु् 

३ 
जनशर्क्त व्यिस्थापन तथा पररचालन अन्द्तरर्क्रया र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाइ, स्थानीय 

सरकार र सहयोगी र्नकायहरु 
माघ 

४ 
समन्द्िय, सहकायि बैठक िलफल र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाइ, स्थानीय 

सरकार र सहयोगी र्नकायहरु 

चौमार्सक 

रुपमा 

५ 
र्िपद ्सहायता सामाग्री ब्यिस्थापन  र्शक्षा यिुा तथा समन्द्िय इकाइ, स्थानीय 

सरकार र सहयोगी र्नकायहरु 
बैशाखमा  

६ र्िद्यालयहरुको आकर्स्मक योजना बनाउन े सम्िर्न्द्ित र्बद्यालयहरु जेठ सम्ममा 

७ 

र्िगतमा प्रिार्ित र्िद्यालयको अध्ययन, र्िशे्लर्ि गरी 

बाढी, िकूम्प सम्बन्द्िमा प्र.अ., र्शक्षक तथा 

र्ि.ब्य.सर्मर्तलाई र्िद्यालय स्तरीय चेतनामलुक 

कायिक्रम गन,े गराउन,े र्शक्षकहरुलाई प्राथर्मक उपचार 

तार्लम 

प्र अ, र्शक्षक तथा र्बद्यालय 
माघ तथा 

फागिु 

८ 
िैकर्ल्पक र्िद्यालय स्थापना र संचालनका लार्ग 

आिश्यकसामाग्री तथा श्रोत व्यर्क्तहरुको पर्हचान गने 
प्र अ, र्शक्षक तथा र्बद्यालय 

चौमार्सक 

रुपमा 

९ 

उच्च जोर्खम क्षते्रका र्शक्षक, सामार्जक कायिकताि 

(मानिीयश्रोत र अन्द्य श्रोत समतेको को रोष्टर र्नमािि 

गने र सचेत गराउन े

प्र अ र्शक्षक तथा र्बद्यालय सहयोर्ग 

र्नकाय, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 

चौमार्सक 

रुपमा 

१० 

उच्च जोर्खम क्षते्रमा प्रचार प्रसारका लार्ग सचूना 

सञ्चारका 

सामाग्रीहरु व्यिस्थापन गने 

प्र अ र्शक्षक तथा र्बद्यालय सहयोर्ग 

र्नकाय, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 

चौमार्सक 

रुपमा 

११ 
स्थानीय संचार माध्यम माफि त जनचेतनाका गर्तर्बर्ि 

संचालन गन े

प्र अ र्शक्षक तथा र्बद्यालय सहयोर्ग 

र्नकाय, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 
र्नरन्द्तर 
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१२ 
र्िद्यालय र्बपद ्सरुक्षा योजना र्नमािि गरी 

कायािन्द्ियनमा ल्याउन े

र्बद्यालय सहयोर्ग र्नकाय, 

सरोकारिालाहरु, संचार क्षते्र 
जेठसम्म 

 

मिपद् प्रकृमतिा आिाररत प्रमतकायव योजना (मिपद्को अिमििा लागु हुने) 

सहयोग गर्तर्बर्ि र्जम्मेिार र्नकाय कर्हलेसम्म 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि — तत्कालका लार्ग (०–३० र्दनसम्म) 

जानकारी सङ्कलनका लार्ग क्लष्टर समन्द्िय बैठक 

 आर्थिक तथा मानिीय श्रोतको आपत्कालीन 

जोहो  

 सचूना केन्द्रको स्थापना तत्काल शरै्क्षक क्षर्तको 

सचूना संकलन गने  

 सरुर्क्षत स्थानमा र्सर्िर स्थापना गने 

 तत्कालस्थानीय तह तथा क्षते्रमा िएका सचूना 

केन्द्दहरुसंग सम्पकि  स्थापना गरी जानकारी 

संकलन गन े

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई पर्हलो र्दन 

पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी प्रर्तिेदन तयार पाने : 

क. पर्हलो प्रर्तिेदन । 

ख. अद्यािर्िक प्रर्तिेदनहरूको अनसुरि गने । 

ग. २४ घण्टार्ित्र र पर्हलो हप्तामा हरेक र्दन 

सञ्चारमाध्यमकालार्ग समाचार प्रकाशन गन े। 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार दोस्रो र्दन 

 प्रारर्म्िक लेखाजोखाको प्रर्तिेदन तयार पानिका र्नर्मि आिार रेखाका त्याङ्कको समीक्षा गन े: 

क. प्रिार्ित र्िद्यालय तथा र्िद्याथीको अनमुान 

गनिका लार्गप्रिार्ित र्िद्यालय सिेा क्षते्रबाट 

उपलब्ि त्याङ्क/जानकारीकोसमीक्षा गने । 

ख. प्रिार्ित क्षेत्रमा रोर्कएको शैर्क्षक सेिा अस्थाई 

रुपमा सचुारु 

गराउन र्जम्मेिारी तोक्ने । 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार 
दोस्रो र तेस्रो 

र्दन 

स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग क्षेत्रगत 

आकर्स्मक योजना (Cluster CP) को समीक्षा गन े
र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार ७ र्दनर्ित्र 

र्िपबाट बढी जोर्खममा रहकेा समहुहरू 

क. अपांग बालबार्लकाको पर्हचान । 

ख. पररिारबाट र्बिोर्डएका । 

ग. आमाबाब ुगमुाएका । 

घ. मनोसामार्जक आघातमा परेका बालबार्लकालाई 

मानिीय 

सहायताका लार्ग श्रोत खोजेर सम्झौता गने । 

ङ. र्शर्िरर्ित्रै बाल र्सकाइ कक्षा सञ्चालन गन े। 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार 
पर्हलो हप्तादरे्ख 

१ मर्हना र्ित्र  

क्षेत्रगत र्नकायहरुको (Cluster) समन्द्िय बैठकः 

सचूना तथा जानकारीको आदानप्रदान, अिस्था 

र्िशे्लर्ि, 

कायिक्रमको पिूितयारी तथा साझा सहमर्त, श्रोतको 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार 
हप्तामा एक 

पटक 
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खोजी तथा व्यिस्थापन 

आिश्यकताको र्िस्ततृ लेखाजोखा सञ्चालन गन े३०–९० र्दनसम्म 

स्रोतहरूको पररचालन गनिका लार्ग आिश्यकताको 

र्िशे्लर्ि 

क.प्रस्तािना तयार पान े। 

ख.दात ृर्नकायहरुसंग प्रस्तािना सर्हत श्रोतको माग 

गने । 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

क्लष्टर सदस्यहरु 
३-४ हप्ता 

पररर्स्थर्त सम्बन्द्िी अद्यािर्िक प्रर्तिेदनलाई र्नरन्द्तर 

अद्यािर्िक गन े 
र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार 

हप्तामा एक 

पटक 

मानिीय सहायताका साथै क्षर्तग्रस्त शैर्क्षक संस्थाको 

पनुर्नमािि गन े

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
दोस्रो र तेस्रो 

मर्हनामा 

मानिीय शैर्क्षक सहयोगको र्नरन्द्तरताका साथै 

र्नयर्मत अनगुमन 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
र्नरन्द्तर  

र्िद्यालयलाई अस्थाई आिास बनाएका र्िपद ्

प्रिार्ितहरुलाई 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
दोस्रो हप्ता 

क्रमशः घर पठाउन े। र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
आिश्यकताअनु

सार  

आिश्यकतानसाुर अस्थायी र्सकाइ केन्द्र र्नमािि गरी 

र्शक्षि कायि 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
पांचौ हप्ता 

र्जल्ला र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्तको र्सफाररसको 

आािारमा िौर्तक क्षर्त िएका र्िद्यालयहरुको 

पनुःर्नमािि, पाठ्यपसु्तक क्षर्त िएका र्िद्याथीहरुको 

पाठ्यपसु्तक खररद आर्दका लार्ग रकम यर्कन गरी 

सम्िर्न्द्ित र्नकायसंग माग गन े। 

र्शक्षा र्िकास तथा समन्द्िय इकाई, स्थानीय सरकार, 

सहयोगी र्नकाय 
पाँचौ हप्तासम्म 

 

ज) के्षत्र : राहात पुनः मनिावण पुनःस्थापना 

यस क्षेत्रमा नेततृ्ि प्रदान गन े र्नकाय (Cluster Lead) र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त/स्थानीय तह सबै क्षेत्रगत सदस्यहरुको सरू्च, 

क्षमता तथा श्रोत आँकलन:- 

क्र 

सं 
क्षेत्रगत साझदेार र्नकायको नाम  उपलब्ि स्रोत सम्पकि  ब्यर्क्त 

टेर्लफोन 

िा इमले 

१ 

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त रुकुम 
स्थानीय सरकारको समन्द्ियमा 

सरोकारिालाहरु सिै 

र्ज. स. स. 

प्रमखु/र्ज. 

स.अिकारी 

  

२ 
र्सस्ने गाउँपार्लका 

राहत, पनुस्थापना तथा पनु र्नमािि 

कुमारी बराल 

र्चन्द्तामर्ि दाहाल 
  

३ 
िमूे गाउँपार्लका रामसरु बढुा चन्द्रर्सं 

श्रेष्ठ 
  

४ 
पथूा उिरगगंा गाउँपार्लका ओम प्रकाश घर्ति 

रर्बन्द्र बढुाक्षेत्री 
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५ 

जलस्रोत तथा  र्सचाइ ं र्िकास सि 

र्डर्िजन कायािलय 

र्िपद ् पिात ् र्संचाइ संरचना पनुःर्नमािि र 

ग्यार्िन प्रोटेक्सन गने र बायो इर्न्द्जर्नयररङ 

लगाएतका कायि गने । 

 प्रमखु   

६ 
खानपेानी तथा सरसफाइ सम्पकि  

कायािलय 

र्िपद ्पिात ्खानेपानी संरचना पनुःर्नमािि र 

प्रर्िर्िक सल्लाह 
 इन्द्चाचि   

७ सामदुार्यक िन महासंघ ………….कोर्/काठ सहयोग अध्यक्ष   

९ 
रुकुम उद्योग िार्िज्य संघ राहत, खाद्य तथा गरैखाद्य सामग्री, तयारी 

खाना 
यज्ञ बहादरु मल्ल   

१० 
नेपाल चेम्बर अफ कमशि रुकुम 

शाखा 

राहत, खाद्य तथा गरैखाद्य सामग्री, तयारी 

खाना 
र्दर्लप थापा    

११ र्नमािि व्यिसायी संघ र्नमाििजन्द्य सामाग्री ढुिानी तथा सहयोग  अध्यक्ष   

 

आपत्कालीन पररमस्थमतको पिूवतयारी सम्बधिी गमतमिमि : (मिपद् भधदा पमहले) 

क्र सं र्क्रयाकलापहरु र्जम्मेिार र्नकाय कर्हलेसम्म 

१ 

र्जल्लाका क्षेत्रगत साझेदारहरुका बीच 

क्लस्टर सदस्यको बैठक गने, समन्द्िय 

स्थार्पत गने संयन्द्त्रका बारेमा सहमर्त कायम 

गने ।  

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, क्लष्टर सदस्यहरु मंर्सर, फागिु र असार 

२ 
प्रिार्ित क्षेत्रमा उत्पन्द्न हुनसक्ने संकट 

आँकलन गरी क्षेत्रगत र्जम्मेिारी बाडफाँड । 
र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, क्लष्टर सदस्यहरु बैशाखसम्म 

३ 

स्थानीय तहमा उद्घार तथा राहतमा प्रयोग 

हुनसक्ने औजार उपकरिको तयारी र क्षेत्रगत 

िण्डारि गनि समन्द्िय गन े 

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, क्लष्टर सदस्यहरु जेठ 

४ 

बर्ाियाममा अिरोि प¥ुयाउन े िएकाले 

खोला िेउमा पोल गाडी डोरी टागरे 

आपत्कालीन खोला तनि तयारी अिस्थामा 

राख्न े

र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त, क्लष्टर सदस्यहरु असार मसान्द्तसम्म 

५ कृर्तम तयारी अभ्यास नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, र्ज. स. स, DDMC असारमा 

६ 

स्थानीय तहमा लेखाजोखा टोलीका तयार 

गनिका लार्ग समन्द्िय गरी क्षमता 

अर्िबरृ्द्धका गन े।  

स्थानीय सरकार/र्ज. स. स जेठ 

७ 
स्थानीय तहमा र्बपद ्तथा राहत ब्यिस्थापन 

कोर्को स्थापना गनि लगाउने  
स्थानीय सरकार/र्ज. स. स जेठ 

मनकायगत पमहचान (को, कहााँ, के ) 

र्नकाय र्बर्यगत क्षते्र कायिरत क्षते्र सम्पकि  ब्यर्क्त 
सम्पकि  

नं 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय  समन्द्िय, सरुक्षा र्जल्लािर  प्रमखु र्जल्ला 

अर्िकारी 
  

नपेाल प्रहरी  खोज उद्धार शार्न्द्त सरुक्षा, राहत 

र्ितरि 

र्जल्लािर 
प्रहरी नायि उपररक्षक   

नेपाली सेना  खोज उद्धार शार्न्द्त सरुक्षा, राहत 

र्ितरि 

र्जल्लािर  
सेनानी   
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सशस्त्र प्रहरी िल  खोज उद्धार शार्न्द्त सरुक्षा, राहत 

र्ितरि 

र्जल्लािर 
प्रहरी नायि उपररक्षक   

र्जल्ला आपत्कालीन कायि 

सञ्चालन केन्द्र 
र्िपद सचूना तथा समन्द्िय 

र्जल्लािर 
सचूना अर्िकारी   

र्जसंसको कायािलय, सबै स्थानीय 

तह 
समन्द्िय, राहत  तथा पनुस्थपाना 

र्जल्लािर  र्जल्ला समन्द्िय 

अर्िकारी  
  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  राहत र्जल्लािर संयोजक/सिापर्त   

स्िास््य कायािलय, स्थानीय तहका 

ईकाइहरु 
स्िास््य सेिा 

र्जल्लािर  
प्रमखु   

एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुंर्क्ष र्िकास 

कायािलय स्थानीय तहका ईकाईहरु 
खाद्यान्द्न तथा र्बउ 

र्जल्लािर  
प्रमखु   

स्थानीय तहका मर्हला 

बालबार्लकातथा सामार्जक र्िकास 

शाखा 

संरक्षि 

र्जल्लािर  
स्थानीय तहका शाखा 

प्रमखु 
  

खानपेानी तथा सरसफाई सम्पकि  

कायािलय 
खानपेानी तथा सरसफाइ सामग्री 

र्जल्लािर  
कायािलय प्रमखु   

र्िद्यतु प्रार्िकरि कायािलय  
र्बद्यरु्तकरि 

र्जल्लािर  
अध्यक्ष   

दरुसंचार कायािलय सचूना तथा संचार र्जल्लािर  प्रमखु   

उद्योग िार्िज्य संघ खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री, 

र्नमािि सामग्री 

र्जल्लािर  
अध्यक्ष   

गैर सरकारी संस्था महासंघ  पनुस्थापना, पनुर्नमािि, 

लेखाजोखा, 

क्षर्तको त्यांक संकलन 

सबै स्थानीय 
अध्यक्ष 

 

पत्रकार महासंघ  मनसनु पिूािनमुान, पबूि चतेािनी 

सम्प्रेर्ि, सचूना प्रिाह 

सबै स्थानीय 
 अध्यक्ष   

 

मिपद् प्रकृमतिा आिाररत प्रमतकायव योजना 

सहयोग गर्तर्बर्ि र्जम्मेिार र्नकाय कर्हलेसम्म 

सहयोग सम्बन्द्िी गर्तर्िर्ि-तत्कालका लार्ग (०–३० र्दनसम्म)     

र्जल्ला आपत्कालीन कायि सञ्चालन केन्द्र DEOC मा अिस्थाको 

बारेमा जानकारी प्रदान गन ेतथा सचूना र्लन े। लिा कपडा, पाल, 

कम्बल, िाँडा, खाद्यान्द्न तथा राहत र्ितरि र प्राथर्मक उपचार कायि 

समन्द्िय । 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय, नपेाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, र्ज स स, स्िास््य 

कायािलय, नेपाल रेडक्रस 

पर्हलो र्दन 

र्िपद ् व्यिस्थापनको अनगुमन गरी नपगु सामग्रीहरुको उर्चत 

व्यिस्थापन गन े। 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय,र्ज स स, 

स्िास््य कायािलय, नेपाल रेडक्रस 
दोस्रो र्दन 

सरुिा रोगहरु फैर्लन नर्दन चेतनामलूक कायिक्रम संचालन गने  स्िास््य कायािलय सआुहारा दोश्रो  पर्हलो हप्ता 

अस्थायी बासस्थानका लार्ग आिश्यक कायि सरुु गन े र्जसंस, शहरी र्िकास तथा ििन, 

नेरेसो, नपा, गापा, र्िद्यालयहरु 
पर्हलो मर्हना 

मानिीय सहयोगलाई र्नरन्द्तरता र्जसंस, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

स्थानीय सरकार अन्द्य सहयोगी 

र्नकायहरु  

दोस्रो मर्हना 

क्षर्तग्रस्त ििन तथा संस्थाहरुको पनुःर्नमािि (अस्थायी)  र्जसंस, स्थानीय सरकार अन्द्य तेस्रो मर्हना  
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सहयोगी र्नकायहरु  

क्षर्तग्रस्त ििन तथा संस्थाहरुको स्थायी पनुःर्नमािि  स्थानीय तह  र्नरन्द्तर 

 

झ) के्षत्रः सूचना मिशे्लषण तथा सिधियः 

नेतृत्ि प्रदान गने मनकाय: नेपाल टेलीकम र स्थानीय संचार गहृहरु  

मिपद् सम्बधिी पररमस्थमत  

नेपाल उसैपर्न र्िपद ् जोर्खमको र्हसािले संकटासन्द्न मलूकु र्ित्रमा पदिि । जलिाय ु पररितिनका र्हसािले चौथो, िकूम्पीय 

जोर्खमका र्हसािले एघारौं स्थानमा रहकेो र्िर्िन्द्न त्यांकहरुले दशेािएका िन ्। यस अिस्थामा आम सििसािारि नागरीकहरुका 

र्िच सत्य त्य सचूना समयमै सम्पे्रशन गने र सर्ह सचूना सम्पे्रशन गरी सचते तथा सजग बनाउँन ुसम्बर्न्द्ित र्नकायको िरू्मका हो 

। रुकुम परू्िि र्जल्ला कान्द्िो र्हमाली र्जल्लाको रुपमा नेपाल सरकारले घोर्िा गरेको ि । तसथि िागोर्लक रुपमा र्िकट, सि ै

ठाउँहरुमा सहज सचुना, संचारको पहुचँ निएको र र्िपदक्ा र्हसािले उच्च जोर्खममा रहकेो र्जल्ला हुनाले यस क्षेत्र संग 

संबर्न्द्ित र्नकायहरुले सचूना व्यिस्थापनमा महत्िपिूि िरू्मका खेल्न आिश्यक ि । 

 र्िपदक्ो समयमा सचूना संचारका माध्यमहरु र्िच्िेद ि ैसचूना प्रिाहमा अिरोि हुने । 

 संचार माध्यम संचालनका लार्ग चार्हन ेउजाि श्रोत र्िच्िेद िै संचालनमा अिरोि हुन े। 

 आम सििसािारि नागररकहरु तथा सम्बर्न्द्ित सरोकारिालाहरु सचूना र्िमखु हुने । 

 सचूना सम्पे्रशन गनि कठीनाई हुने । 

 सडक पलुपलेुसा तथा बाटोघाटो अिरुद्ध हुन े। 

उदे्धश्यहरु: 

समर्ष्टगत उदे्धश्य 

१. र्िपदक्ो समयमा हुन सक्न े सचूनाको पहुचँमाथीको कमी तथा एक आपसमा परस्पर समन्द्िय गरर संिार्ित थप 

जोर्खमको अिस्थालाई न्द्यर्नकरि गने र जनिनको हुन सक्न ेथप क्षर्तलाई न्द्यर्नकारि गने गराउँने । 

मिमशि उदे्धश्य: 

१. र्जल्ला र्स्थत सरकारी तथा गरैसरकारी संघ संस्थाहरुका र्िचमा प्रिािकारी समन्द्ियका माध्ययमबाट र्िपदक्ो समयमा 

हुन सक्न ेथप क्षर्त न्द्यनुीकरि गनि प्रयास गन े। 

 

के्षत्रगत सदस्यहरु (Cluster Member) को सचूी, क्षिता तथा श्रोत आाँकलन : 

क्र सं क्षेत्रगत साझदेारको नाम उपलब्ि स्रोत सम्पकि  ब्यर्क्त टेर्लफोन िा इमले 

१ नेपाल टेर्लकम समन्द्िय तथा सचूना प्रिाह     

२ स्थानीय सरकार  सचूना अर्िकारी  

३ 
नेपाल प्रहरी सचूना उपलब्िता मान बहादरु र्ब सी, 

र्दपेन्द्र बार्नयाँ 
  

४ 
र्जल्ला स्िास््य कायािलय समन्द्िय तथा सचूना 

उपलब्िता 
यादि प्रसाद शमाि   

५ 
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र्जल्ला शाखा समन्द्िय तथा सचूना 

उपलब्िता 
लोक बहादरु बढुाथोकी   

६ नेपाल पत्रकार महासंघ र्जल्ला शाखा समन्द्िय तथा सचूना प्रिाह सजिना काकी 

 ७ रेर्डयो परू्िि रुकुम समन्द्िय तथा सचूना प्रिाह सजिना काकी ८८४१३१२८ 

८ रेर्डयो रुर्क्मिी समन्द्िय तथा सचूना प्रिाह  मदन र्ब सी ८८४१३१२९ 
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पररच्छेद-५ 

५.१ मिपद् पूिवतयारी तथा मतकायव योजना मक्रयामशल हुने 

यो पूविियािी िथा प्रर्तकायि योजना र्जल्लामा मखु्य गरी िकूम्प, पर्हरो, बाढी, आगलागी, र्हमपात, महामारी जस्तै हालको 

कोर्िड - १९, चट्याङ जस्ता प्रकोप बाट सरृ्जत र्िपदमा र्क्रयार्शल हुनिे । तर यसर्ित्र रहकेा क्षेत्रगत योजनाहरु कुनपैर्न 

र्िपदक्ो सन्द्दििमा अर्निायि रुपमा र्क्रयार्शल हुनेि । 

 

५.२ मिपद् पूिवतयारी तथा प्रमतकायव योजनाको कायावधियन योजना 

यसको कायािन्द्ियन हरेक र्िर्यगत क्षेत्रले तय गरेका पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना बमोर्जम हुनेि । 

 

५.३ मिपद् पूिवतयारी प्रमतकायव योजनाको मनयमित समिक्षा तथा पुनरािलोकन रणनीमत 

यो योजना र्नमािि िएदरे्ख नै कायिन्द्ियनमा ल्याउँने प्रयास िइरहकेो ि । यसपटक पर्न दोश्रोपटक अध्यािर्िक गने क्रममा 

स्थानीय तह, क्षेत्रगत अगिुा र्नकायले आफ्नो र्जम्मेिारी तथा दार्यत्ि बोि गरेको पाईयो । यस योजनालाई अद्यािर्िक गन े

क्रममा हरेक क्लष्टर र स्थानीय तह सर्हतको बैठक, र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तको अगिुाईमा स्थानीय तहले यस योजना 

अनसुार आ–आफ्नो स्थानीय तहमा पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना र्नमािि गरी कायािन्द्ियनमा आउने ि िन्द्ने आशा गनि सर्कन्द्ि 

। साथै र्जल्ला र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्त रुकुम पिूिले आिश्यकता अनसुार सम्बर्न्द्ित र्िर्यगत क्षते्रका अगिुा संस्था, स्थानीय 

तह तथा अन्द्य सरोकारिाला र्नकायहरुसंग समन्द्िय गरेर यसको प्रिािकारी कायािन्द्ियनका लार्ग प्रयास गनिे ।  

 र्िपदक्ो समयमा यस योजनालाई तत्काल प्रयोगमा ल्याइने ि ।  

 यो योजना र्िपदक्ो पिूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजना िएकाले आिश्यकता अनसुार कायािन्द्ियनमा ल्याईने ि ।  

 २०७५ मा पर्हलो पटक मस्यौदाको रुपमा बनेका यस योजनालाई २०७७ आर्ाढ मर्हनामा आएर पटक पटक 

अध्यािर्िक गररएको ि । यसलाई र्जल्ला र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्त र स्थानीय तह माफि त नीर्तगत रुपम ैपाररत गरेर 

स्थानीय तहहरुलाई समेत र्क्रयाशील बनाइन ेि ।  

 र्जल्ला र्बपद ् ब्यिस्थापन सर्मर्त रुकुम पिूिको बैठकले यस र्जल्ला र्बपद ् तथा प्रर्तकायि योजनालाई पाररत गरी 

तत्काल कायािन्द्ियनमा ल्याउने ि । 

  

५.४ प्रमतिेदन तथा अमभलेखन : 

र्जल्ला र्िपद ्पिूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजना २०७५ लाई पर्हलो अद्यािर्िक गरी २०७७ बनाउन ेक्रममा र्मर्त २०७७ आर्ाढ 

९ गते िएको र्जल्ला र्िपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्तका अध्यक्ष एिं प्रमखु र्जल्ला अर्िकारी श्री मोहन प्रसाद अयािलको अध्यक्षतामा 

िसेको  र्जल्ला स्तरीय कायिशाला गोष्ठी, बैठकले गरेका र्निियहरु, प्रर्तकायि योजनालाई अद्यािर्िक गन ेक्रममा िएका क्षते्रगत 

रुपमा बसेको बैठक, स्थानीय तहसँग िएको िलफल लगायतका सम्पिूि प्रकृयाहरुलाई प्रर्तिेदनमा समेर्टएको ि ।  

यस र्बपदप्िूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजनालाई अद्यािर्िक गने सन्द्दििमा स्थानीय तहको सकृयता बढेको ि र नपेाल सरकारको 

नीर्त अनसुार यस आ.ि.२०७५/०७६ दरे्ख सबै र्बर्यगत कायािलयहरु स्थानीय तह गार्िएको हुदँा सोही बमोर्जम ै क्षेत्रगत 

अििारि स्थानीय तहले पर्न अबलम्िन गनुिपने ि र सबै स्थानीय तहले योजना र्नमािि गरी र्जल्ला र्बपद ्ब्यिस्थापन सर्मर्तमा 

अनमुोदनका लार्ग पेश गनुिपन ेि िने योजनालाई र्नयर्मत अद्यािर्िक गद ैजानपुिि िन्द्न ेिािनाको र्िकास पर्न िएको ि । साथै 

यसले र्जल्लाको र्िपदह्रुको जोर्खमको र्िशे्लर्ि गनुिपन े तर त्यसका लार्ग पिूितयारी, श्रोत सािनको मापन गनुिपन,े अपगु 

श्रोतको खाडल पर्हचान हुने र्िपद ् व्यिस्थापनमा क्षेत्रगत र्हसाबले ठूलो समहू पररचार्लत हुने अिस्थालाई सरु्नर्ितता पर्न 

बढाएको ि । 

 

५.५ संस्थागत व्यव्स्था : 

नेपालमा र्िपद ्सम्बर्न्द्ि सम्पिूि कायिहरुको प्रिािकारी समन्द्िय गरी प्राकि र्तक र गरैप्राकृर्तक र्िपबाट िनजनको क्षर्त न्द्यरु्नकरि 

गने सन्द्दििमा र्िपद ्जोर्खम न्द्यरु्नकरि तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ र र्नयमािली २०७६ र्क्रयार्शर रहकेो अिस्था ि । यो ऐनल े
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सरकारलाई र्िपदक्ो सामना गनि तयार हुन,े र्िपदक्ो समयमा प्रर्तकायि गने र्जम्मेिारी प्रदान गरेको ि । अतः यसको संस्थागत 

व्यिस्था काननुमा उललेख िए बमोर्जम न ैर्जल्लाको र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तको मातहतमा रहनेि । 

 

५.६ अनुिोदन प्रमक्रया : 

र्मर्त २०७७ आर्ाढ गतेको र्जल्ला र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तको बैठक बाट यस र्जल्लाको  र्जल्ला र्िपद ् पिूि तयारी तथा 

प्रर्तकायि योजनालाई िास्तर्िक त्य र त्यांकको आिारमा पनुरािलोकन गरी र्मर्त २०७७ िार मसान्द्त सम्म योजना र्नमािि 

सम्बर्न्द्िका सम्पिूि कायिहरु सक्ने कायािदशे बमोर्जम र त्यस लगिै िस्ने र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तको बैठक माफि त यो 

DPRP अनमुोदन िई र्क्रयार्शल हुनेि । 

 

दैमनक, साप्तामहक प्रमतिेदन फारि 

१. तयार गन ेजल्लाः अिस्था प्रर्तिेदन नः दस्तखत 

२. प्रर्तिदेन तयार गरेको र्मर्तः 

३. लाई (प्रर्जअ, र्ज र्ि व्य स, गहृ मन्द्त्रालय आदी) 

४. िाटः (प्रर्जअ, र्ज र्ि व्य स, DEOC, नेरेसो) 

५ . बोिाथिः (प्रर्जअ, र्ज र्ि व्य स, गहृ मन्द्त्रालय अदी) 

६. प्रर्तिेदन अिर्िः (दरे्ख  …… सम्म) 

७. प्रर्तिेदनले समट्ेने क्षेत्रः(र्जल्ला, स्थार्नय तह) 

८. सामान्द्य अिस्थाः (प्रिार्ित स्थार्नय तह, लािान्द्िीत जनसख्या, क्षर्त िएको र्ििरि आदी) 

९. राहत उद्धारको र्ििरिः (सरकारी, गैरसरकारी, रेडक्रस, रारिसंर्घय र्नकायहरुबाट िएको राहत उद्धार) 

१०. राहत उद्धारको योजनाः (सरकारी, गैरसरकारी, रेडक्रस, रारिसंर्घय र्नकायहरुबाट प्रदान गररने राहत उद्धारको योजना) 

११. राहत उद्धारमा हुनसक्ने कमी िा कठीनाई 

१२.  समस्या समािानका उपाय िा आिश्यक सहयोगको अपके्षा । 
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अनुसूची १ 
योजना तजुमुा प्रकृयामा सममततहरूको प्रथम बैठकको कायसूुची 

गाउ/ नगरपालीका .............., र्जल्ला .................., प्रदशे ..................,  

स्थानः      र्मर्त/समयः  

िलफलका र्िर्यहरू  

१. गत बर्िका प्रकोप घटनाहरू र व्यिस्थापन सम्बर्न्द्ि सर्मक्षा  

२. यस बर्िको पिूािनमुान (बर्ाि, बाढी सम्बर्न्द्ि पिूािनमुानहरू जल तथा मौसम र्िज्ञान र्बिाग बाट उपलब्ि हुन्द्ि, अन्द्य 

प्रकोपहरूको सम्बर्न्द्ित र्नकायबाट उपलब्ि हुन्द्ि)  

३. सङ्कटासन्द्नता र जोर्खमको बस्तरु्स्थर्त (सम्बर्न्द्ित सर्मर्तको िौगोर्लक कायिक्षेत्र – र्जल्ला, गाउ िा नगरपालीका, 

प्रदशे)  

४. र्बर्यगत क्षेत्रहरू (र्जल्लामा रहने, गाउँपालीका, नगरपालीकामा रहने क्लष्टरहरू) र र्तनको योजना  

५. योजना तजुिमा िा अद्यािर्िक गने प्रर्क्रया  

 गाउँ/नगर पालीकाको सन्द्दििमा िडाहरूमा गररने र स्थानीय र्िपद ् व्यिस्थापनमा एर्ककृत गररने प्रर्क्रया र 

कायियोजनाको िलफल गने,  

 र्जल्लाको सन्द्दििमा र्जल्लाका गाउँपालीका र नगरपालीकाहरूमा गररने िा िैरहकेा प्रर्क्रया र कायियोजनाको 

िलफल गने । (आिश्यक िएमा) सम्बर्न्द्ित पार्लकाहरूलाई आिश्यक सहयोग गने सम्बन्द्िमा िलफल गने  

  र्जल्ला र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्त र गाउँपालीका, नगरपालीकाहरूमा रहने र्बर्यगत कायिक्षेत्र, साथै र्जल्ला 

र्स्थत कायािलय, संघसंस्थाहरूको योजना प्रर्क्रया र कायियोजनाको िलफल गने  

६. र्िपद ्पिूितयारी तथा प्रर्तकायि योजना तजुिमामा प्रार्िर्िक सहयोग गनिका लार्ग (आिश्यक िएमा) अनिुि प्राप्त र्िज्ञ 

सर्म्मर्लत) कायिटोली (Working Group) को गठन गने र कायिशतिहरू िलफल गरी स्िीकृत गने  

७. पिूितयारी योजना तजुिमा प्रर्क्रयामा सहयोग र समन्द्िय (अन्द्य गा.पा., न.पा. सँग, र्जल्ला सँग, प्रदशे र संघीय 

र्नकायर्िच)  

८. अन्द्य (जस्तैः सर्मर्तको आगामी बैठक सम्बन्द्िमा) ।  

नोटः (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोर्जम रार्रिय पररर्दक्ो बैठक बर्िको कर्म्तमा दईुपटक बस्ने व्यिस्था ि । 

कायिकारी सर्मर्तको बैठकका सम्बन्द्िमा यस्तो र्कटानी व्यिस्था िएको िैन । कायिकारी सर्मर्तको पर्हलो बैठकले 

संघीय तहका र्नकायहरूले योजना तजुिमा प्रकृया साथै अन्द्य र्िपद ् व्यिस्थापन सर्मर्तहरूलाई र्िपद ् पिूितयारी तथा 

प्रर्तकायि योजना तयार गनि (अद्यािर्िक गनि) र आिश्यक समन्द्िय गनि र्नदशे गने र दोश्रो (र अन्द्य) बठैकले प्रकोप 

पिूितयारी (योजनाहरू)को रार्रिय अिस्था तथा अन्द्य र्बर्यहरूलाई सर्मक्षा गरी पररर्दक्ो बैठकमा जानकारीका लार्ग 

पेश गने अभ्यास गररनेि ।  

(२) प्रदशे र्िपद ्व्यिस्थापन पररर्द ्तथा कायिकारी सर्मर्त, र्जल्ला तथा स्थानीय र्िपद ्व्यिस्थापन सर्मर्तका अन्द्य 

बैठक र र्तनका कायिसचूी पर्हलो बैठकका र्निियहरू, र्तनको कायािन्द्ियन अिस्था र अन्द्य आन्द्तररक सिालहरूमा र्नििर 

हुने िएकोले संख्या र कायिसचूी यस मागिदशिनमा उल्लेख गररएको िैन ।  
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अनुसूची २ 

विषयगत क्षेत्रको प्रथम बैठकको मुख्य काययसूची 
गाउँ/नगरपालीका .............., र्जल्ला .................., प्रदशे .................., र्िर्यगत क्षेत्र ............ 

स्थानः            र्मर्त/ समयः 

िलफलका र्िर्यहरू 

१. र्िर्यगत क्षेत्रको पररचय 

२. र्बर्यगत क्षेत्रको अगिुा तथा सदस्य संस्थाको नामािली 

३. प्रमखु र्िपद ्र प्रिार्ित क्षेत्रको िनौट 

४. पर्हचान िएको र्िपद्मा सम्बर्न्द्ित र्िर्यगत क्षेत्रको र्िपद ्पिूितयारी तथा प्रर्तकायिमा िरू्मका, 

५. र्िपदक्ो घटना हुन ुअगार्ड गररने पिूितयारी र र्िपद ्पिात ्गररने प्रर्तकायिको समयसीमा र्निािरि, 

६. र्िद्यमान कमीकमजोरीहरू (Gaps) को पर्हचान, 

७. प्राथर्मकता प्राप्त पिूितयारी तथा आपत्कालीन प्रर्तकायि र्क्रयाकलापहरूको पर्हचान, 

८. प्राथर्मकता प्राप्त पिूितयारी तथा प्रर्तकायिका लार्ग र्िर्यगत क्षेत्रको कायियोजना तजुिमा, 

९. र्िपदक्ो घटना अगािै गररने पिूि तयारी तथा र्िपदक्ो समयमा गररने आपत्कालीन कायिका लार्ग  

१०. मखु्य र्जम्मेिार र्नकायको पर्हचान, 

११. र्बर्यगत क्षेत्रको अनगुमन, मलू्याङ्कन तथा र्सकाई योजना तजुिमा, 

१२. प्रत्येक पिूितयारी तथा प्रर्तकायिका लार्ग लागत अनमुान (सम्िि िए सम्म) 

१३. अन्द्य (जस्तैः आगामी बैठक सम्बन्द्िमा) । 

नोटः प्रत्येक र्िर्यगत क्षेत्रका अन्द्य बठैक र र्तनका कायिसचूी पर्हलो बैठकका र्निियहरू, र्तनको कायािन्द्ियन अिस्था र 

अन्द्य आन्द्तररक सिालहरूमा र्नििर हुने िएकोले संख्या र कायिसचूी यस मागिदशिनमा उल्लेख गररएको िैन । 

 

अनुसचूी ३ 

प्रजनन स्िास््य सयंोजक िा सम्पकव  व्यमिको भूमिका र दामयत्ि 

१. प्रजनन स्िास््य सेिाहरुका लार्ग आफू सम्पकि  व्यर्क्त हुने र र्िस्थार्पत समदुाय तथा आिश्यकता अनरुुप स्िास््य र 

अन्द्य क्षेत्रमा कायिरत सम्पिूि संस्थाहरुलाई प्रजनन स्िास््य सम्बन्द्िी प्रार्िर्िक सल्लाह र सहयोग उपलब्ि गराउने, 

२. र्शर्िर, आिास तथा आसपासका मार्नसहरुका लार्ग प्रजनन स्िास््य गर्तर्िर्िको योजना तजुिमा र कायािन्द्ियन गदाि 

स्थानीय, क्षेत्रीय र रार्रिय र्नकायहरुसंग मध्यस्थताको िरू्मका र्निािह गन,े 

३. प्रजनन स्िास््य सेिाका लार्ग बहु–क्षेत्रगत पद्धर्तलाई अन्द्य क्षते्र (संरक्षि,खाद्यान,र्शर्िर व्यिस्थापन, 

र्शक्षा,सामदुार्यक सेिा इत्यार्द) संग समन्द्िय गन,े 

४. स्िास््य क्षेत्र (ज्िबर्तज ऋर्गकतिच) को समन्द्िय बैठकको एजेण्डामा प्रजनन स्िास््यलाई प्रमखु बुँदाको रुपमा राख्न 

िरू्मका खेल्न,े 

५. MISP लाई सहयोग गन ेगरी रार्रिय र अन्द्य स्तरीय नीर्तहरु प्रस्ततु गन े। उदाहरिका लार्ग, प्राथर्मक स्िास््य सेिा, 

आपतकालीन प्रसतुी सेिा, र्लंगमा–आिाररत र्हसंालाई सम्बर्न्द्ित नीर्तसंग एकीकृत िएको सरु्नर्ित गने, 

६. MISP सम्बन्द्िी अर्िमखुीकरि सत्रहरु सञ्चालन र समन्द्िय गने (जस्तै, स्िास््यकमी, मर्हला स्िास््य स्ियंसेर्िका, 

स्िास््य संस्था व्यस्थापन एिं संचालन सर्मर्तका सदस्यहरु, सामदुार्यक सेिाकमी, प्रिार्ित समदुाय, सरुक्षाकमी, 

इत्यार्द), 

७. र्बर्िन्द्न सेिाका लार्ग स्तरीय प्रोटोकलहरु कायािन्द्ियन गरेको सरु्नर्ित गन,े जस्तै, यौन र्हसंा पीर्डतलाई र्चर्कत्सा 

सेिा र आपतकार्लन प्रसतुी सेिाको लार्ग पे्रर्ि तथा र्िस्ततृ प्रजनन स्िास््य सेिाको योजना तयार गदाि यौनजन्द्य 

संक्रमि (एसर्टआई) र पररिार र्नयोजन सम्बन्द्िी व्यिस्थापन आर्द, 

८. र्िपदका अिस्थामा प्रजनन स्िास््य कायिक्रम अनगुमनका र्नर्म्त सािारि तथा सर्जलो फारम र्िकर्सत गन े

९.  MISP का पररिामलाई अनगुमन गनि स्तरीय सचूकको प्रयोग गन,े 
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१०. प्रयोग गररने त्याङ्क, संकलन, र्िशे्लर्ि र प्रसार गन,े 

११. स्िास््य क्षेत्र (Health Cluster) र र्जल्ला स्िास््य कायािलयलाई र्नयर्मतरुपमा प्रर्तिेदन बझुाउन,े 

अनुसूची ४ 

विपद् प्रभावित जनसंख्याको प्रजनन ्स्िास््य आिश्यकता अनुमानका लागग 

अन्द्तरार्रिय मापदण्ड (Standard Population) 

र्िपद प्रिार्ित समदुायको प्रजनन ् स्िास््य सेिाका लार्ग आिश्यक और्िी,सामग्री र स्िास््यकमीहरु दहेायको मापदण्डका 

आिारमा अनमुान गनि सर्कन्द्ि । अन्द्तर र्नकाय प्रजनन ्स्िास््य सामग्रीहरु पर्न सोही आिारमा तयार गररएका िन ्। 

hg;+Vofsf] ;d"x hg;+Vofsf] cfwf/ -k|ltztdf _ 

jo:s k'?ifx?  @)Ü 

k|hgg pd]/ ;d"xsf dlxnfx? -!% b]lv $( jif{ _  @%Ü 

sf]/f hGd b/ $Ü 

 ue{jtL dlxnf 

 k|;'tL jf jRrf hGdg] 

 

hl6n ue{ktg / ue{j:yf @)Ü 

of]gL Rofltg]/ jRrf hGdFbf 6f+sf nufpg h?/L !%Ü 

jRrf hGdFbf ul/g] zNols|of -l;hl/gg ck|]zg_ %Ü 

anfTs[t x'g ;Sg] k|hgg pd]/sf dlxnfx? @Ü 

kl/jf/ lgofhgsf ;fwg k|of]u ug]{ k|hgg pd]/sf dlxnfx? !%Ü 

 lkN; - vfg] rSsL_ #)Ü 

 ;'O ^%Ü 

 cfO=o"=8L= %Ü 
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अनुसूची ५ 

विपद् प्रभावित जनसंख्याको अनुमानका लागग 

अन्द्तराष््टर्य मापदण्ड (Standard Population) 

र्िपद प्रिार्ित समदुायको उमरेको र्बिाजन अनसुार जनसमदुायको र्बश्वब्यापी और्त संरचना ।  दहेायको मापदण्डका आिारमा 

अनमुान गनि सर्कन्द्ि । अन्द्तर र्नकायर्बच सोही आिारमा तयारी र सहयोग गनि सर्कन्द्ि । 

hg;+Vofsf] ;d"x hg;+Vofsf] cfwf/ -k|ltztdf _ 

) b]lv ^dlxgf !=#@Ü 

& b]lv !! dlxgf )=(%Ü 

!aif{ b]lv # aif{  ^=%*Ü 

$aif{ b]lv ^ aif{ ^=$!Ü 

!aif{ b]lv # aif{ ^=%*Ü 

!)aif{ b]lv !* aif{ dlxnf (=)!Ü 

!)aif{ b]lv !* aif{ k'?if (=%@Ü 

!(aif{ b]lv %) aif{ dlxnf !&=$@Ü 

%!aif{ b]lv ^% aif{ dlxnf $=&@Ü 

!(aif{ b]lv ^% aif{ k'?if  @&=()Ü 

^%aif{ dfly dlxnf @=^@Ü 

^%aif{ dfly k'?if @=!*Ü 

ue{jlt  @=$)Ü 

:tgkfg u/fpg] @=^)Ü 
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अनुसूची ६ 

मानिीय काययकतायहरुका लागग आचार सहंहता 
लािार्न्द्ित समहूको रेखदखे गन,े लािार्न्द्ित व्यर्क्तहरुलाई सम्मानको दृर्ष्टले हरेरएको ि िन्द्ने कुराको सरु्नर्ितता गनुिपने दार्यत्ि 

मानर्िय सेिाको उद्दशे्य बोकेका र्नकायहरुको हो । यो आचार संर्हता पालन गनि मानिीय कायिमा संलग्न कायिकतािहरु र सरकारी 

कमिचारीहरु सबैले सही गनुि पिि । स्िाथिपिूि यौन र्क्रयाकलाप र यौन दवु्र्यिहारको रोकथामको लार्ग र्नम्न र्सद्धान्द्तहरुलाई 

र्नकायहरुको आचार संर्हतामा समार्हत गनुिपििः 

१) मानर्िय सेिाको उद्दशे्य िएका कायिकतािले स्िाथिपिूि यौन सम्बन्द्ि राखेको र यौन दवु्र्यिहार गरेको पाइएमा यसलाई ठूलो 

दिुररत्रता मार्ननेि र यसैको आिारमा रोजगारबाट र्नरकार्सत गररनिे ।  

२) बालबार्लकासंग यौनजन्द्य र्क्रयाकलाप गनि र्नरे्र्ित ि (यहाँ बालबार्लका िन्द्नाले १८ िर्िमरु्नका व्यर्क्त हुन)्। उमेर 

पर्हचानमा गलतीलाई प्रर्तिादको रुपमा प्रस्तुत ्गनि पाइन ेिैन । 

३) यौन र्क्रयाकलापको लार्ग रकम, रोजगारी, िस्तु िा सेिा आदानप्रदान िा अरु कुनै प्रकारको उपहासपिूि, अनादरपिूि िा 

स्िाथिपिूि व्यिहार र्नरे्र्ित गररएको ि । यस अन्द्तगित् लािको लोिले गदाि गररने सहयोग आदानप्रदान पर्न पिि ।  

४) मानर्िय सेिामा समर्पित कायिकताि र लािार्न्द्ित व्यर्क्त बीचको यौन सम्बन्द्िलाई ज्याद ैर्नरुत्सार्हत गररन्द्ि र्कनिने उनीहरु 

स्ििार्िक रुपमा असमान शर्क्तमा आिाररत हुन्द्िन ् । यस्तो सम्बन्द्िले मानिीय सहयोग कायिक्रममा र्िश्वास र इमान्द्दाररताको 

कमी ल्याउँि ।  

५) यर्द मानिताको क्षेत्रमा काम गने कुनै पर्न कायिकतािले आफ्न ैिा अको र्नकायको कायिकतािले यौन दरुुपयोग िा स्िाथिपिूि यौन 

र्क्रयाकलाप गरेको शंका लागमेा स्थार्पत र्नकाय प्रर्तिेदन प्रर्क्रयाहरु (Agency reporting mechanisms)  को माध्यमबाट 

यो कुराको जानकारी र्दनपुिि । 

६) मानिताको क्षते्रमा काम गन े कायिकतािहरुले यस्तो प्रकारको िातािरि र्नमािि र व्यिस्था गनुिपिि जसले स्िाथिपिूि यौन 

र्क्रयाकलाप र यौन दवु्र्यिहार रोकथाम गिि र आचार संर्हतालाई कायािन्द्ियन गनि पे्रररत गिि । सबै तहका प्रबन्द्िकहरुको यो 

िातिरिलाई कायम राख्ने प्रर्क्रया बनाउनमा सहयोग गने र्िशेर् दार्यत्ि हुन्द्ि ।  

नोट:  Task Force on Inter-Agency Standing Committee को मानिीय संकटको बेला स्िाथिपिूि यौन र्क्रयाकलाप र 

यौन दवु्र्यिहारबाट संरक्षिसुम्बन्द्िी प्रर्तिेदनबाट सािार गररएको ।  
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अनुसूगच ७ 

राष्ट्रिय स्तरका महत्िपूर्य कायायलयका टेललफोन नम्बरहरु 

 

 

qm=;= sfof{nosf] gfd 6]lnkmf]g g+= 

1 
u[x dGqfno-zf=;'=zfvf_ 

u[x dGqfno-ljkb hf]lvd Go'lgs/0f tyf k'gf{jnf]sg 

01 4211257 

01 4211219 

2 /li6«o cfktsflng sfo{ ;~rfng s]Gb| sf7df8f}+ 
01 4200105 

01 4200203 

3 k|x/L k|wfg sfof{no, gS;fn sf7df8f}+ 01 4277544 -1114_ 

4 ;=k|=jn=k|=sf= xnrf]s sf7df8f}+ 01 4277544 -1114_ 

5 x]lnsK^/af^ påf/sf nfuL 
088 g]kfnL ;]gf 

k|x/L 
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अनुसूगच ८ 

जनप्रतततनगिहरुको वििरर् 

मस.नं.  तहको नाि  नाि थर पद  सम्पकि  न.ं 

१.  प्रर्तर्नर्ि सिा मा. कमला रोका सदस्य ९८५११४७१४५ 

२.  लुर्म्बनी प्रदशे मा. पिूि बहादरु घती सिामखु  

३.  
लुर्म्बनी प्रदशे(िौर्तक पिूाििार र्िकास 

सर्मर्त) 
मा. आशा स्िििकार सिापर्त ९८४४९९०४३५ 

४.  लुर्म्बनी प्रदशे मा. तेज बहादरु ओली सदस्य ९८५१११६०८० 

५.  र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्तको कायािलय गजेन्द्र बहादरु िली प्रमखु  ९८२२८३८३८५ 

६.  र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्तको कायािलय  िीम कुमारी पनु  उप प्रमखु  ९८४४९८८१०९ 

७.  र्सस्ने गाउँपार्लका  कुमारी बराल गौतम  अध्यक्ष  ९८६८७७८५२३ 

८.  र्सस्ने गाउँपार्लका  गोबििन बढुा  उपाध्यक्ष  ९७४८५२४०८० 

९.  िमूे गाउँपार्लका  रामसरु बढुा मगर  अध्यक्ष  ९८०९८१८७७७ 

१०.  िमूे गाउँपार्लका  मनकुमारी बढुा र्िष्ट  उपाध्यक्ष  ९७४८१४४५७८ 

११.  पथुा उिर गंगा गाउँपार्लका  ओमप्रकाश घर्ति  अध्यक्ष  ९८५७८२४३८० 

१२.  पथुा उिर गंगा गाउँपार्लका  ओमकुमारी शाही मल्ल  उपाध्यक्ष   ९८६४९८८०६७ 
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अनुसूगच ९ 

गाउँपामिका जनप्रतततनधिहरुको विििण 

मस.नं. कायावलयको नाि जन प्रमतमिको नाि पद सम्पकव  नं. 

१ र्सस्ने गाउँपार्लका कुमारी बराल गौतम अध्यक्ष ९८६८७७८५२३ 

२ र्सस्ने गाउँपार्लका गोबििन बढुा उपाध्यक्ष ९७४८५२४०८० 

३ र्सस्ने गा.पा. १ न.ं िडा कायािलय मान बहादरु बढुा िडाध्यक्ष ९७४८५१५९९४ 

४ ,, २ नं. िडा कायािलय र्जिन के.सी. ,, ९७५६००१७७१ 

५ ,, ३ नं. िडा कायािलय पशपुती खड्का ,, ९७४८५२२८०९ 

६ ,, ४ नं. िडा कायािलय दल राज घर्ति ,, ९८१०९३६७३७ 

७ ,, ५ नं. िडा कायािलय शान्द्ते बहादरु र्ि.क. ,, ९८४४९६५३५९ 

८ ,, ६ नं. िडा कायािलय सिुन रेग्मी ,, ९८६८०३४०१८ 

९ ,, ७ नं. िडा कायािलय अमतेृ बढुाथोकी ,, ९८२२९४५१५३ 

१० ,, ८ नं. िडा कायािलय खकि  र्संह थापा ,, ९८१०८६९१६७ 

१ िमूे गाउँपार्लका रामसरु बढुा मगर अध्यक्ष ९८४४९१४४७९ 

२ िमूे गाउँपार्लका मनकुमारी बढुा र्िष्ट उपाध्यक्ष ९७४८१४४५७८ 

३ िमूे गा.पा. १ न.ं िडा कायािलय राम चन्द्र पनु िडाध्यक्ष ९८०६२७८५९९ 

४ ,, २ नं. िडा कायािलय नर बहादरु बढुा ,, ९८०९८९०६७५ 

५ ,, ३ नं. िडा कायािलय र्दल मान रोका ,, ९८०९५८१९१० 

६ ,, ४ नं. िडा कायािलय चंख बहादरु बढुा ,, ९७४८५२९६१७ 

७ ,, ५ नं. िडा कायािलय टेक प्रसाद बढुा ,, ९७४८५४४०८० 

८ ,, ६ नं. िडा कायािलय दिे बहादरु बढुा ,, ९७४८५०९४८५ 

९ ,, ७ नं. िडा कायािलय िनमान रोका ,, ९७४८५३५५९४ 

१० ,, ८ नं. िडा कायािलय पञ्च बहादरु रोका ,, ९८१०९३३९५२ 

११ ,, ९ नं. िडा कायािलय प्रिेश पनु ,, ९८४४९४२१३४ 

१ पथुा उिर गंगा गाउँपार्लका ओमप्रकाश घर्ति अध्यक्ष ९७४१३३८८०६ 

२ पथुा उिर गंगा गाउँपार्लका ओमकुमारी शाही मल्ल उपाध्यक्ष  ९८६४९८८०६७ 

३ 
पथुाउिरगंगा गा.पा. १ नं. िडा 

कायािलय 
मकर बहादरु गरुुङ िडा अध्यक्ष ९७४१४२५४४३ 

४ ,,२ नं. कायािलय सतर्संह बढुा ,, ९७४८५९०४३४ 

५ ,, ३ नं. कायािलय दोक्रा बढुा ,, ९७४८३०१७८० 

६ ,, ४ नं. कायािलय बर बहादरु पनु ,, ९७४८५५७८९५ 

७ ,, ५ नं. कायािलय काली प्रसाद रोका मगर ,, ९७४८१५४४२० 

८ ,, ६ नं. कायािलय टोप ेसेन ,, ९७४८१५४१५६ 

९ ,, ७ नं. कायािलय हमे जंग घती ,, ९८६६५६०१४१ 



70 

 

८ ,, ८ नं. कायािलय र्िम बहादरु मल्ल ,, ९८६८३६६४३७ 

९ ,, ९ नं. कायािलय सरु बहादरु रोका ,, ९७४८५२३४३४ 

१० ,, १० नं. कायािलय ज्योर्तमान गरुुङ ,, ९७४८६१९५०० 

११ ,,११ नं. कायािलय जय कुमार बढुा ,, ९७४८१५४४३५ 

१२ ,, १२ नं. कायािलय गंगा पनु ,, ९७४६७२७०१५ 

१३ ,, १३ नं. कायािलय र्दनेश गरुुङ ,, ९७४१२८६०८४ 

१४ ,, १४ नं. कायािलय हकि मान बढुा ,, ९७४२२९९८७८ 
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अनुसूगच १० 

रुकुम पिूय ष्ट्जल्लाका सरकारी कायायलयहरुको सम्पकय  नम्बर सहहतको वििरर् 

क्र 
स 

कायायलयको नाम  
कायायलय प्रमुखको 
नाम 

पद 
कायायलयको 

फो न ं
का प्र मो न ं

काययरत 
स्थायी 
कमयचारी 
संख्या 

करार 
कमयचारी 
संख्या  

जम्मा 
ष्ट्स्िकृत 

दरबन्दी 

१ जजल्िा अदाित सनतचन्द्र ििट 
जजल्िा 
न्द्यायाधिस 

८८४१३०८२ ९८४८०३७५१५ २१ ११ ३७ 

२ 
जजल्िा प्रशासन 
कायिुय 

िक्ष्मी प्रसाद 
बास्कोटा 

प्र.जज.अ. ८८४१३०८३ ९८५७८६७७७७       

३ 
जजल्िा समन्द्िय 
सममतत 

अन्द्जन कुमाि 
ममश्र 

जज.स. अ. ८८४१३०८६ ९८४१४१००४८ ३ ६ ७ 

४ 
नेपािी सेना 
खड्गदि गुल्म 

सुशीि थापा त्राम ु सह सेनानी  ८८४१३१०३ ९८४६०८६७३०       

५ 
जजल्िा प्रहिी 
कायािुय  

गणेश बहादिु 
शे्रष् ठ  

प्र.ना.उ. ८८४१३०५२ ९८५७८६५५५५       

६ 
सशस्त्र प्रहिी बि 
गुल्म रुकुमकोट 

सुदन आचाय ु स.प्र.ना.उ. ८८४१३०९७ ९८५७८४५४५१       

७ 
िाजष्िय अनुसन्द्िान 
जजल्िा कायािुय 

सजंीि कुमाि 
चौििी 

प्र.अ.अ.  ८८४१३०८८ ९८५७८२४४८८       

८ 
डिमिजन िन 
कायािुय 

श्याममणण प्रसाद 
मण्िि 

डि. िन अधिकृत ८८४१३१११५ 
 

   

९ 

जिस्रोत तथा 
मसचंार्ु सि डिमिजन 
कायािुय 

योगेन्द्र महतो कायािुय प्रमखु ८८४१३११७ ९८५७८५६०८४    

१० 
कोष तथा िेखा 
तनयन्द्त्रक कायाुिय 

जीिन कुमाि 
काकी 

कोष तनयन्द्त्रक ८८४१३०९० ९८५८०५४९१०    

११ 
जजल्िा सिकािी 
िककि कायाुिय  

प्रकाश शमाु पौििे 
जजल्िा 
न्द्यायाधििक्ता 

८८४१३०९३ ९८५५०८२७७७ ७ ५ ९ 

१२ मािपोत कायािुय मोहनिाि के सी कायािुय प्रमखु ८८४१३०५६ ९८४७८५२२८७ ९ ४ १४ 

१३ नापी कायाुिय प्रकाश उपाध्याय   ८८४१३०५८ ९८५११९६८४७ ८ ४ १४ 

१४ 
जजल्िा तनिाुचन 
कायािुय  

तेज कुमाि ओिी 
जजल्िा तनिाुचन 
अधिकािी 

८८४१३०८० ९८५७८४३४३४ ४ ३ ७ 

१५ 
मशक्षा विकास तथा 
समन्द्िय र्ुकार् 

ततिक गौतम रु्कार् प्रमखु  ८८४१३१११६ ९८४९१५२४०० १ २ ६ 

१६ 

घिेिु तथा साना 
उद्िोग विकास 
सममतत कायाुिय 

तािाप्रसाद शमा ु उद्योग अधिकृत  ८८४१३११३ ९८४७८५०६२५ १ २ ६ 

१७ 
जजल्िा स्िास््य 
कायािुय 

गौिि ढकाि का.प्र. ८८४१३०३४ ९८४१६९०८८३ ६ २ १२ 

१८ 
सिक पुिािुाि 
विकास कायािुय 

गोविन्द्द बहादिु 
महत्रा के्षत्री 

 कायाुिय प्रमुख ८८४१३१४४ ९८५७८८६०४७ ५ २ १३ 

१९ 
खानेपानी तथा 
सिसफाई सम्पकु 

कवपि प्रसाद 
मोची 

कायािुय प्रमखु   ९८६६९१०५२४ ३ १ ३ 
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कायािुय 

२० 
ओखिजोन प्रम कृवष 
आिुतनकिण   

कायािुय प्रमखु ८८४१३११४ 
 

३ ४ ९ 

२१ 

नेपाि विद्युत 
प्राधिकिण वितिण 
केन्द्र 

युििाज िाित र्ुजन्द्जतनयि ८८४१३१४३ ९८५७८५४६२९ ४ २ ३३ 

२२ मसस्ने गा पा धचन्द्तामणी दाहाि तन.प्र.प्र.अ. ८८४१३०६४ 
९८५७८२४२३५, 

९८५७८२१८९० 
२७   ३५ 

२३ िुमे गा पा  चन्द्रमसहं शे्रष्ठ प्र प्र अ   ९८५७८३१२०० २६ १३ ३९ 

२४ पुथा उत्तिगंगा गा पा 
िमशष् ट नािायण 
यादि 

 तन प्र प्र अ   ९८४४०३९०२५ २   ४७ 

२५ 

एकककृत कृवष तथा 
पशु विकास 
कायािुय 

अिविन्द्दमणी 
त्रत्रपाठी 

कायािुय प्रमखु ८८४१३१७१ ९८५८४२२६५४ ३ १ ७ 

२६ नेपाि टेमिकम  
चन्द्दन कुमाि 
यादि 

सहायक  ८८४१३००० ९८५७८४७०१५ 
१ १ २ 

श्रोतः र्जल्ला समन्द्िय सर्मर्त रुकुम (पिूि) 
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अनुसूगच ११ 

जजल्िाजस्थत सिुक्षा कायाुियहरुको विििण 

मस.नं. 
कायावलयको 

नाि 
िातहत इकाई 

कायावलय 

प्रिुखको 

दजाव÷पद 

कायावलय 

प्रिुखको नाि 
सम्पकव  नं 

दरबधदी 

सखं्या 
कैमफयत 

१ नेपाली सेना 

र्जल्लामा 

रुकुमकोट रुकुम 

पिूि 

सह से.ना.र्न. 
सशुील थापा 

त्रामु 

०८८४१३१०३ 

९८४६०८६७३० 

)Personal) 

  

२ नेपाल प्रहरी 

र्ज.प्र.का.रुकुम 

(पिुि) 
प्र.ना.उ. 

गिेश बहादरु 

श्रेष्ठ 

९८५७८९०४८१ 

०८८४१३०५२ 

९८०९८०९५५० 

९८५७८६५५५५ 

१४३ 

र्िपद ्सम्बर्न्द्ि दक्ष 

जनशक्ती ३० जना 

कन्द्िोल नं १०० 

ई.प्र.का.रन्द्मामैकोट प्र ना नी 
कृरि बहादरु 

खड्का 
९८५७९९०४८६ २९ 

  

ई.प्र.का.काँक्री प्र ना नी सरु्िन शाह ९८०९५९५५६१ २९ ९८०६२२०७२४ 

ई.प्र.का.चनुबाङ ,, 
महने्द्र बहादरु 

खत्री 
९८५७८९०४८५ २९   

ई.प्र.का.तकसेरा प्र.ना.र्न. 
खडक बहादरु 

बुढामगर 
९८५७८९०४८४ २३   

ई.प्र.का.प्िाङ ,, 
र्िम बहादरु 

खड्का 
९८५७८९०४८२ २३ 

 

ई.प्र.का.रुकुमकोट प्र ना उ   ९८५७८६५५५५ २९   

२.१ 

नेपालप्रहरी 

अधतगवतका 

प्रहरी 

चौकीहरु 

प्र.चौ.हुकाम प्र.स.र्न. र्दपराज रोकाय ९८५७८९०४८७ १३   

प्र.चौ.जाङ ,, िपेुनर खड्का ९८५७८९०४८८ १०   

प्र.चौ.लकुुम ,, 
र्चत्र बहादरु 

बुढाके्षत्री 
९७४७१३५८०९ १५   

प्र.चौ. िपे ,, र्बर बहादरु बुढा ९८६४६६४९१२ १५ 
र्जल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी र्बट महत ,, हरर िक्त िण्डारी ९८६४६६४९९८ १२ 
र्जल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी र्बट िाउँने ,, ओमरास घर्ति ९८६४६६४९९१ १२ 
र्जल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी र्बट कोल ,, गिेश र्ि क ९८६४६६४९९४ १२   

प्र.र्ज.अ.र्न.गाडि प्र.ह. साईटु चौिरी ९८४७८८८०५७ ६ 
र्जल्लाबाट 

खटाउँन े

र्जल्ला अदालत ,, सन्द्तोर् शाह 
 

७ 
र्जल्लाबाट 

खटाउँन े

३ 

सशस्त्र प्रहरी 

बल आश्रीत 

गुल्म रुकुम पिूि 

र्जल्ला 

सदरमकुाममा प्र ना उ सदुन आयायि 

०८८४१३०९७ 

९८४५८३३९२८ 

९८५२१२५८९७१ 

१६० 
र्िपद ्सम्बर्न्द्ि दक्ष 

जनशक्ती ५जना 

४ 
रार्रिय 

अनसुन्द्िान 

र्जल्ला 

सदरमकुाममा 
प्र प्र अ 

संजीि कुमार 

चौिरी 

०८८४१३०८८ 

९८५७८२४४८८ 
-   सचूना संकलन 

श्रोतः सम्बर्न्द्ित कायािलय बाट संकलन गरीएको 
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अनुसूगच १२ 

स्टक गिैखाद्य सामग्रीको विििण 

क्र स सािग्रीकोमििरण ईकाई रेडक्रस पुथा मसस्ने भूिे जम्िा कैमफयत 

१ बेड/खाट तथा िेड र्सटर्सरानी गोटा ० ० ४६ ० ४६ 
क्िारेर्न्द्टनप्रयोजनका 

लार्ग 

२ र्त्रपाल िटा १४ २५ ४ ० ४३   

३ नाईलन डोरी र्मटर ० २०० ० ० २००   

४ प्लार्ष्टक डोरी र्मटर ७० ३०० ० ० ३७०   

५ 
िाँडा ितिनसेट (३ थाली २र्गलास २ 

कचौरा १ डाडु १ पन्द्यो ३ डेक्ची) 
सेट १४ ० ० ० १४   

६ कम्बल िटा १४ १२० ६२ ० १९६   

७ प्लार्ष्टकगनु्द्री िटा ० २५ ० ० २५   

८ डेक्ची िटा ० २५ ० ० २५   

९ डाडु पन्द्य ु िटा ० २५ ० ० २५   

१० थाली िटा ० २५ ३० ० ५५   

११ र्गलास तथा चम्चा िटा ० ० ५० ० ५०   

१२ कचौरा िटा ० २५ ० ० २५   

१३ ग्यार्लन िटा ० २५ ० ० २५   

१४ प्लार्ष्टक मग िटा ० ५ ० ० ५   

१५ िोती कपडा मर्हलाका लार्ग िटा १४ ० ० ० १४   

१६ मर्हलाका लार्ग पपर्लन कपडा िटा १४ ० ० ० १४   

१७ परूुर्का लार्ग कपडा िटा १४ ० ० ० १४   

१९ र्पफम र्मटर ० २०० ० ० २००   

२० मदिना िोट्टी मलमल िटा १४ ० ० ० १४   

२१ बाल्टी िटा १४ ० ० ० १४   

२२ सिेचर िटा २ ० ० ० २   

  जम्िा   १८४ १००० १९२ ०  १३३०   

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका तथा रेडक्रस 
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अनुसूची-१३ 

स्टक खोज तथा उद्िाि सामग्रीको विििण 

क्र स सािग्रीको मििरण ईकाई 
नेपाली 

सेना 

शसस्त्र प्रहरी 

बल 
मज प्र का 

ई प्रका 

चुनिाङ 

मसस्ने गा 

पा 

भूिे गा 

पा 

पुथा उत्तरगंगा 

गा पा 

जम्िा 

पररिाण 
कैमफयत 

१ गमबुट जोडा ० ० ४ ३ १७ ११ २५ ६०   

२ स्िेचर सामान्द्य िटा ० ० ० १ ५ ६ १५ २७   

३ फोकस लाईट  /हडे लाइट  िटा ४ ० ५ ३ १२ २ ० २६   

४ हाते माईक िटा ० ० ० १ ३ ३ १ ८   

५ हले्मेट िटा ० ० ७ ३ ५   २५ ४०   

६ आल्मरु्नयम ियािङ िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

७ बेल्चा िटा ५ ५ १४ २ ९ ४ २५ ६४   

८ क्रोबार िटा १ १ ० १ ९ ४ २५ ४१   

९ क्याराबाईनर सेट ० ० २ ० २ २ ० ६   

१० म्यािेस िटा ० ० ० ० ०   २५ २५   

११ बन्द्चरो िटा ० ० ३ ० ९ ४ ५ २१   

१२ स्िेचर फोर्ल्डङ िटा १ ० २ १ ०   ० ४   

१३ ह्यामर िटा २ २ ४ ० १४ ४ १५ ४१   

१४ र्त्रपाल िटा ० ० ३ ० ०   २५ २८   

१५ डाईनार्मकडोरी रोल ० ० २ ० १   २ ५   

१६ डोरी र्मटर १०० १०० ० ० ०   ० २००   

१७ फोकस टचि िटा ० ४ ० ० ०   ० ४   

१८ गैंटी िटा १० १० १९ १ ०   २५ ६५   

१९ प्राथर्मकउपचार र्कट बक्स िटा ० ० ० ० ५ ४ २५ ३४   

२० लाईफ ज्याकेट िटा ० ० २३ ० ८   ० ३१   

२१ मेगा फोन                         िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२२ ग्यास फाएर िटा ० ० ० ० ६   ० ६   

२३ आरी िटा ० ० २ ० १०   ० १२   

२४ Sefty Glass िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२५ Buket  िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२६ Rain Coat िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२७ Chain Saw िटा १ १ ० ० ०   ० २   

२८ सेफ्टी िेल्ट िटा ५ ५ ७ ० ०   ० १७   

२९ रिर ट्यिु िटा ० ० २ ० ०   ० २   

३० सािेल िटा ० ० ६ ० ०   ० ६   

३१ हलेोर्ियन लाईट िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

३२ भ्याक्सो हके्जािेलेड िटा १ १ २ ० ०   ० ४   

३३ पन्द्जा जोडा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३४ जमुर पलुी िटा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   
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३५ सटि र्सर्लङ िटा ४ ४ ४ ० ०   ० १२   

३६ र्फगर ८ थान ३ ३ ० ० ०   ० ६   

३७ यािर्प्लङ रोप र्मटर ० ० ० ० १०० १०० ० ०   

  कुल जम्मा   १४९ १४८ १२३ १६ २४९ १४४ २३८ ८६७   

 

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका, सम्बर्न्द्ित कायािलयहरुबाट 
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अनुसूची-१४ 

रुकुम पूिमुा िएका जिविद्युतकोविििण 

मस.नं. योजनाको नाि प्रिुखको नाि रहेको स्थान क्षिता सम्पकव  नं. 

१ तुबाङ खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना हररलाल बोहरा र्सस्ने गा.पा. २ तुबाङ खोला ३५ km. ९८६६८७३५५७ 

२ र्िपखोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना ,, ,, र्िपखोला ३ km. ९७४८५२४०८१ 

३ तल्लो र्चउरी खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना जनक के.सी. ,, ४ १४ km. ९७४७९३४६६३ 

४ नौिरी खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना शर्शिर बुढा ,, ७ १६ km. ९८१२८१३९७१ 

५ जामा खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना र्बर्ि बुढा ,, ८ १२२ km. ९८२२९०२८४९ 

६ र्िपखोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना नरहरी पुन र्सस्ने गा.पा. २ र्िखोला ४०KW   

७ पाखाओराली लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना         

८ र्त्रिेिी लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना नर बहादरु बुढा िमेु गा.पा. – २ ४५ K.W. ९८०९८९०६७५ 

९ केन्द्सी खोलालघ ुजलर्िद्यतु आयोजना मेि प्रसाद रोका िमेु गा.पा. – ३ ९१ K.W.   

१० ग्रार्मि लघ ुजल र्िद्यतुआयोजना फकि  बहादरु पनु िमेु गा.पा. – ३ र्समा १६ K.W.   

११ लकुुम खोला लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना रुिी िन घती िमेु गा.पा. १ लकुुम ८५ K.W.   

१२ खमुा खोला लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना टेकमान बुढा िमेु गा.पा. – ७ लािाङ १७ K.W. ९७४८५६३४८० 

१३ 
िमिशाला र्सखारुम खोलालघजुल र्िद्युत 

आयोजना 
िसन्द्त रोका िमेु गा.पा. – ७ िमिशाला ८ K.W. ९८१०९४८९४७ 

१४ मेरुगा खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना कमल बुढा िमेु गा.पा. – ६ र्जतखोला १३५ kw.   

१५ ितरा खोला लघु जलर्िद्यतु आयोजना मान बहादरु रोका िमेु गा.पा. – ८ १५ kw.   

१६ कुर्चबाङ खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना मनराखी कामी ,, पािाबाङ २० kw.   

१७ लाखर खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना किि बहादरु बुढा िमेु गा.पा. – ९ १२ kw. ९७४८५३१७७३ 

१८ बन्द्चरे लघ ुज र्िद्यतु आयोजना िने प्रसाद बुढा िमेु गा.पा. – ९ ३ kw. ९८६६८१८६७१ 

१९ रुकुम खोला सानो लघु जलर्िद्यतु आयोजना कमल बुढा िमेु ६ १३५ km.   

२० झारलङुकारी खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना दिुर्सँह बुढा पथुा गा.पा. – २ २३ K.W. ९८५१२०२३६६ 

२१ 
मैकोट अजिल खोला लघ ुजल र्िद्यतु 

आयोजना 
मेि प्रसाद रोका पथुा गा.पा. – १ ९१ K.W.   

२२ घनु्द्माखोला लघ ुजल र्िद्यतुआयोजना फकि  बहादरु पनु पथुा गा.पा. – ४ १६ K.W.   

२३ गुम्रीगाड खोला लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना सरस्िती ओली पथुा गा.पा. – ९ ३२ K.W.   

२४ काजरजंग खोला लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना टेकमान बुढा पथुा गा.पा. – ५ ३२ K.W.   

२५ तामागार खोलालघ ुजलर्िद्यतु आयोजना कमिटेक बुढा पथुा गा.पा. – ५ ६९ K.W.   

२६ ओख्माखोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना र्दपेन्द्र िन्द्तेल पथुा गा.पा. – १३ ६९ kw. ९८६६९२३६०९ 

२७ नरर्सँहखोला लघु जलर्िद्यतु आयोजना दयािन घती पथुा गा.पा. – १० २१ kw. ९७४८५५८०३५ 

२८ घरु्म्लबाङलघजुलर्िद्यतुआयोजना   पथुा उिरगंगा -१० ११ KW   

२९ गस्कुरखोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना मोहनिक्त बुढा पथुा गा.पा. – २३ kw. ९७४८५१०९३९ 

३० दोमइखोला खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – ११ १२ kw. ९७४८५३१७७३ 
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३१ कुचैखोला लघ ुज र्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – १२ ३ kw. ९८६६८१८६७१ 

३२ दमचन लघ ुजलर्िद्यतु   पथुा गा.पा. – १३ २ kw. ९७४१२८७९०७ 

३३ तुपा खोला लघ ुजल र्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – १४ ५ kw. ९८६६९५७३७१ 

३४ कुङरी लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – १५ ५ kw. ९७४८५९८७७४ 

३५ िैसी खोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – १६ ११.५ k.w. ९७४८५५६१२२ 

३६ दोख्लाबाङ लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना   पथुा गा.पा. – १७ २१      ,,   

३७ सनुपानी लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना र्हरािन पनु पथुा गा.पा. – १८ ८५      ,, ९७४६७२७१११ 

३८ र्तलाखोला लघ ुजलर्िद्यतु आयोजना डम्मर पनु पथुा गा.पा. – १९ ३०      ,,   
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अनुसूगच १५ 

सिकािी संयन्द्त्रको विििण 

क्र स सयंधत्र तथा समिमत 

मजल्ला 

स्तरीय 

समिमत 

मसस्ने गा 

पा 

भूिे 

गा 

पा 

पुथा 

उत्तरगंगा 

गा पा 

जम्िा कैमफयत 

क  मजल्ला मिपद् व्यिस्थापन १ १ ० ० २   

ख स्थानीय मिपद् व्यिस्थापन समिमत ० १ १ १ ३   

ख स्िास््य व्यिस्थापन समिमत १ ५ ५ ६ १७   

ग सािुदामयक बन उपभोिा िहासघं १ १ १ १ ४   

घ उध्योग बामणज्य सघं १ १ ० ० २   

ङ खानेपानी सरसफाई तथा स्िच्छता सिधिय समिमत १ ० १ १ ३   

च कृमष बन तथा िातािरण सिधिय समिमत ० १ ० ० १   

छ गाउाँ मशक्षा समिमत ० १ १ १ ३   

ज गाउाँ उद्यि मिकास समिमत ० ० १ १ २   

झ मजल्ला/गाउाँ सरुक्षा समिमत १ १ ० १ ३   

ञ बाल सरंक्षण समिमत १ १ ० १ ३   

ट जेष्ठ नागरीक सहायता समिमत ० १ ० ० १   

ठ 
िानि अमिकारका लामग िमहला एकल िमहला मजल्ला 

सिधिय समिमत 
१ ० ० ० १   

     ८ १४ १० १३ ४५   

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका 
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अनुसूगच १६ 

सिकािी शकै्षक्षक संस्थाहरुको विििण 

मस.नं मशक्षण ससं्थानको नाि प्रिुखको नाि 

मशक्षक 

किवचारी 

सखं्या 

मिद्याथी 

सखं्या 

सञ्चामलत 

कक्षा 
सम्पकव  नं. 

मसस्ने गाउपामलका 

१ 
र्सस्ने र्शक्षा क्याम्पसर्सस्ने 

गा.पा.५ रुकुमकोट 
र्ति गौतम १४ ४५० र्ि एड ९८४९९८३४२२ 

२ 
रुकर्मिी मा.र्ि.रुकुमकोट  

,, 
कृरि गौतम १९ ८३१ मा र्ि ९८१०९८६६६४ 

३ 
र्त्रििुन जनता 

मा.र्िं.र्िर्प्रदह 
मोहन बहादरु के.सी. १६ ६४६ मा र्ि ९८१०९८६६६४ 

४ श्रीकोट मा.र्ि. रुमालबारा र्नमिल कुमार रेग्मी १५ २६० मा र्ि ९८६८६००४७५ 

५ सजृना आ.र्ि. र्सस्ने – ६ र्ललध्िज पौडेल ७ ८४ आ र्ि ९८६८२३९४७० 

६ श्री जनता आ र्ि खोर्पचार र्डल बहादरु नेपाली ५ ११८ आ र्ि ९८६४७१०८७७ 

७ 
श्री निर्िहानी आर्ि 

ढकालबारा 
कमला मल्ल २ ३२ आ र्ि ९८०९८८५७१७ 

८ श्री र्शिसर्क्त आर्ि ह्याप्ला बदम बढुाथोकी ३ ४९ आ र्ि ९८६६९११०२९ 

९ 
श्री जीिन ज्योर्त आर्ि 

टाकुरा 
बसन्द्ती डाँगी २ १५ आ र्ि ९८६८२७९५५३ 

१० 
श्री सर्हदस्मरृ्त आर्ि 

दरु्दल्लागरैा 
 गंगा थापा १ २६ आ र्ि ९७४८५८३०७० 

११ श्री आ र्ि लामपाखा जयराम िोहरा ३ ९७ मा र्ि ९७४८५३८७०४ 

१२ श्रीआ र्ि र्सस्नेपोखरी राजकुमार ररजाल ५ १३७ आ र्ि ९८०९५५९४८३ 

१३ 
श्रीर्हमालय मा र्ि 

पाखापानी 
उमेश खडका ७ २९१ मा र्ि ९७४१४९७५२९ 

१४ 
श्रीनिज्योर्त मा र्ि 

बल्लेचौर 
िनर्संह खडका ६ २४७ मा र्ि ९७४१३८९४२१ 

१५ श्रीर्हमालय आ र्ि ओख्रेना बसन्द्ता पोख्रेल ५ १०५ आ र्ि ९७४८५७३७८१ 

१६ श्रीआ र्ि रतुिामारे चेतन बढुा १   आ र्ि ९८६३६४१५६४ 

१७ 
श्रीबालर्िकास आ र्ि 

र्िपखोला 
नन्द्दलाल घर्ति ४ ५८ आ र्ि ९८६२७८९६२९ 

१८ श्रीर्हमालय आ र्ि र्कंदा टेकबहादरु खडका ४ ६३ आ र्ि ९८६४७१०५१३ 

१९ श्रीनिज्योर्त आ र्िखररबोट तेजबहादरु बढुा ५ १७८ आ र्ि ९८४४९०३४४८ 

२० श्रीबालचतेना आ र्ि दत्कुना मोहन बहादरु खडका ५ ५८ आ र्ि ९८६६९०४२२६ 

२१ 
श्रीर्हमालय आ र्ि 

ओखरबोट 
पृ् िी बहादरु ररजाल ४ ४८ आ र्ि ९७४८५२२२३७ 

२२ श्रीर्हमालय मा र्ि नायगाड मोहन रोका ११ २७५ मा र्ि ९७४८५२६७९५ 

२३ श्रीआ र्ि सरुी राज ुर्ि सी ४ ११४ आ र्ि ९८६८९०७६९४ 

२४ 
श्रीजनसहयोग आ र्ि 

चतु्राबोट 
रर्मता के सी २ ४५ आ र्ि ९८६६९६६५०५ 
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२५ श्रीसौजन्द्य आ र्ि पाङगा र्िउसन खडका ५ ३४८ आ र्ि ९८६६९०९५५८ 

२६ श्रीजनता मा र्ि पोखरा कलु खडका १७ ९०४ मा र्ि ९८४४८७४०९० 

२७ श्रीमा र्ि दार्दङ मेघलाल घर्ति ७ २९९ मा र्ि ९८६७५३६३३६ 

२८ श्रीआ र्ि नयाँढाका बलबहादरु खडका ५ १३७ आ र्ि ९८६६८७३८१४ 

२९ 
श्रीजनसहयोग आ र्ि 

अमलाचौर 
र्हरालाल के सी ५ १०२ आ र्ि ९८४४८७८६२३ 

३० श्रीप्रगर्त आ र्ि काँडा र्हमलाल खडका ४ १२९ आ र्ि ९८०९८२६९९८ 

३१ श्री आ र्ि झाँक्रीपोले िक्तराज शमाि ४ ९० आ र्ि ९८६८४०३१५२ 

३२ श्रीआ र्ि रातामाटा परुपा खडका २ ३८ आ र्ि ९८६८२८२२२७ 

३३ श्रीजनसेिा आ र्ि सान्द्चौर खडकप्रसाद बढुा ४ १८२ आ र्ि ९८०९७००६६१ 

३४ श्रीआ र्ि नार्थगाड मोर्तराम रेउले ४ ३८ आ र्ि ९८६३११८६२८ 

३५ 
श्रीजनचतेना आ र्ि 

र्चसापानी 
इशारा चन्द्द २ ६० आ र्ि ९८६८३१६८७७ 

३६ श्रीआ र्ि स्यालापाखा लुना पनु ४ ११९ आ र्ि ९८६७८०६५२३ 

३७ श्रीआ र्ि िरुुङगा नन्द्दराम के सी ४ ९९ आ र्ि ९८६६९१९२५२ 

३८ श्रीमा र्ि लम्पाकोट कृरि बहादरु नाथ ८ २२६ मा र्ि ९७४८५१६३७१ 

३९ 
श्रीबालकल्याि आ र्ि 

र्झमखोला 
मनमती पनु ४ १०४ आ र्ि ९८४४९८९४७४ 

४० बालर्िकासकेन्द्र लैपा अर्नता ररजाल १ १६ बालर्िकास ९८६८०३४५५२ 

४१ बालर्िकासकेन्द्र पाखागाउँ मालर्त बढुाथोकी १ १७ बालर्िकास ९८४३०५२०४३ 

िमूे गाउँपार्लका 

१ बराहा आर्ि स्याला िमू े१ दरे्ि प्रसाद पनु   १६३ १-८ ९८१०९१९४०५ 

२ र्सद्धचौर मा र्ि लुकुम िमूे १ राम बहादरु पनु   ५२९ १-१२ ९८०६२४८९३५ 

३ िमूी आ र्ि रुजीखोला िमू े१ र्सर कुमारी बढुा   १२४ १- ५ ९८१०९२६२७८ 

४ र्त्रिेिी मा र्ि काँक्री िमू े२ मदन शमाि   २७१ १-१० ९८२२८६६४१२ 

५ 
िाल ज्योती आ र्ि दहिाङ 

िमूे २ 
र्दपा शाहा   ५९ १- ६ ९८६८६३१२४६ 

६ 
बालर्िकास आ र्ि 

जङगाडाँडा िमू े२ 
रामलाल िढुा   ५० १- ५ ९८०९५७५६१५ 

७ र्हमालय आ र्ि गाबाङ िमू े२ गोबििन बढुा   ७६ १- ५ ९८०९५४६६८८ 

८ र्त्रििुन आ र्ि खाबाङ िमु े२ कृरि थारु   २०९ १-८ ९८०४५२१२३९ 

९ शर्हद शकु्र मा र्ि र्समा, िमुे ३ झलु प्रसाद गरूुङ   ३१२ १-१२ ९७४८५५४४०३ 

१० 
टकसार आ र्ि झमु्लाबाङ िमू 

३ 
कमला िढुा मगर   १६८ १ - ८ ९८०९५७३८२० 

११ 
शर्हद िास ुस्मतृी आ र्ि 

क्याङसी,३ 
डम्मर कुमार नेपाली   १५३ १- ८ ९८२२८७४७५२ 

१२ नमनुा आ र्ि मोराबाङ िमूे ३ टेक बहादरु श्रेष्ठ   १३६ १- ८ ९८६३६३४८०६ 

१३ जनशक्ती मा र्ि काँडा िमू े४ पे्रमबहादरु सनुार   २३७ १- १० 9868097278 

१४ 
जनर्िकास आ र्ि तल्लो 

सार्कम िमू े४ 
र्िरि ुप्रसाद शमाि   ८२ १ - ५ ९८१०९१४२९२ 

१५ आ र्ि डालीबाङ िमूे ५ गंगाराम शमाि   ८८ १- ५ 9803221036 
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१६ जन्द्ता आ र्ि सेराबाङ िमूे ५ 
र्तलक प्रसाद 

आचायि 
  १६६ १- ५ ९७४८५५७०११ 

१७ जनजागतृी मार्ि महत िमूे ६ चन्द्र बहादरु बढुा   ३११ १- १२ ९७४६०६८३१० 

१८ 
बाल जनजागरि आ र्ि 

ररसालचौर िमुे ६ 
सरेुन्द्र रोका   ९९ १- ८ ९८६८२४७९९२ 

१९ जनचेतना आ र्ि खाम्द ैिमू े६ मेनका गौतम   ८५ १ - ५ ९८२२८६६३४९ 

२० िेलो फाल्ने आर्ि गनुामिमूे ७ ओम प्रकाश थापा   ८३ १- ५ ९८६६९१९३१९ 

२१ 
जन ज्योती आ र्ि िमिशाला 

महत िमुे ७ 
नारायि बढुा   १४६ १- ८ ९७४८५३८४१६ 

२२ आ र्ि लाबाङ िमूे ७ प्रकाश िढुामगर   ८१ १- ५ ९७४८५१५५८५ 

२३ 
सरस्िती मार्ि र्समखोलािमूे 

८ 
र्करि शमाि   २६३ १ - ९ ९८४७९०७८४५ 

२४ 
नेपाल रार्रिय आ र्ि कोजाि 

िमूे ८ 
लक्ष्मी शमाि   १९० १ - ८ ९८४४९२५८०३ 

२५ 
जन शर्क्त आ र्ि र्झम्का 

कुर्चबाङ िमू े८ 
गोमा बढुा रोका   ५८ १ - ९८६८७५१२१४ 

२६ मा र्ि कुर्चबाङ िमू े८ कृरिा थापा   २७६ १ - १० ९८१२८१९१३२ 

२७ 
नेपाल रार्रिय मा र्ि चनु्द्बाङ 

िमुे ९ 
मान र्संह डाँगी   ५१७ १ - १२ ९८६६८२७७३४ 

२८ 
आ र्ि पेदी िरमशाला चनु्द्बाङ 

िमूे ९ 
स्िाती डाँगी   ४७ १-५ ९८६८६००४८ 

२९ 
सन्द्नी आ र्ि गलामर्िन्द्ने 

चनु्द्बाङ िमू े९ 
गिशे कुमार पनु   ४० १ - ५ ९७४८०९७७१८ 

३० आ र्ि दिुाचौर चनु्द्बाङ िमू े९ मान बहादरु र्िष्ट   १२३ १ - ५ ९८६८२९८९४५ 

३१ आ र्ि र्समचौर चनु्द्बाङ िमू े९ तेज बहादरु खड्का   १६५ १- ८ ९८६६९०७५४५ 

३२ 
मदन स्मतृी आ र्ि डाँडागाँउ 

िमूे ९ 
अमर िहादरु रोका   ४९ १ - ३ ९८६८६५४५१२ 

३३ 
बाल र्िकास आ र्ि गोर्ठबाङ 

िमू९े 
परुपा रोका   ३६ १- ३ ९८६८१९१०८३ 

पथुा उिरगगंा गाउँपार्लका 

१ 
महने्द्रमा.र्िपथुा उ १० 

तकसेरा 

र्खम बहादरु बढुा 

क्षेत्री 
    मा र्ि   

२ 
पिितमा.र्ि. पथुा उ १२ 

कोल 
रुर बहादरु खत्री     मा र्ि   

३ 
जनसहयोगमा.र्ि. पथुा उ ८ 

ररिाङ्चौर जाङ 
गोकेन्द्र जंग मल्ल     मा र्ि   

४ 
दउेरालीमा.र्ि. पथुा उ ५ 

हुकाम 
तुलाराम खड्का     मा र्ि   

५ र्न.मा.र्ि.प ुउ ४ अजिल रार्िका शमाि     आ र्ि   

६ 
आदशि मा.र्ि. पथुा उ ९ 

खारािाङ 
सिेन्द्र खड्का     मा र्ि   

७ पथुा र्हमालय मा.र्ि. पथुा हर्स्तमान पनु     मा र्ि   
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उ १ मैकोट 

८ 
आिारितु र्िद्यालयपथुा उ 

१४ नाखा 
जमानसरी बढुा     आ र्ि   

९ 
जनजागतृी प्रा.र्ि मयाङ 

पथुा उ ६ हुकाम 
चेतकुमार सेन     आ र्ि   

१० 
जनर्प्रय प्रा.र्ि. पथुा उ १० 

घरु्म्लिाङ 
दशरथ बढुा     आ र्ि   

११ 
जनज्योती र्न.मा.र्ि.पथुा 

उ७ जाङ 
कुमार जंग मल्ल     आ र्ि   

१२ 
र्सद्धमण्डली मा.र्ि. पथुा उ 

१४ राङ्सी 
र्चताराम के सी     मा र्ि   

१३ 
आिारितु र्िद्यालय पथुा 

उ १३ पद्मी 
सन्द्तोर् बढुा     आ र्ि   

१४ 
आिारितु र्िद्यालय पथुा 

उ २ पेल्मा 
कमिजोग पनु     आ र्ि   

१५ 
र्न.मा.र्ि. पथुा उ ३ 

रन्द्मामैकोट 
र्दपक शाह     आ र्ि   

१६ 
उिरगगंार्न.प्रा.र्ि पथुा उ 

११ सेरािालुिा 
र्दल ुकुमारी बढुा     आ र्ि   

१७ 
जनसेिाप्रा.र्ि. पथुा उ १२ 

गोलखाँडा 
जीिन कुमारी बढुा     आ र्ि   

१८ 
र्हमालयआ. र्िद्यालय पथुा 

उ १३ ओख्मा 
िल बहादरु तलुाचन     आ र्ि   

१९ 
ज्योर्तआ र्िद्यालय पथुा उ 

१२ फल्न ै
गिशे बहादरु पनु     आ र्ि   

२० 
सानीिरेीप्रा.र्ि. पथुा उ ७ 

खारखोला 
शेर बहादरु के सी     आ र्ि   

२१ 
नेपालरार्रिय प्रा.र्ि. पथुा उ 

५ काजरजंग 
रामनाथ राय यादि     आ र्ि   

२२ 
आिारितुर्िद्यालय पथुा उ 

५ गर 
राम बहादरु अर्िकारी     आ र्ि   

२३ 
जनताप्रा.र्ि. पथुा उ १ 

परु्रगाउँ 
यज्ञ बहादरु पनु     आ र्ि   

२४ 
आिारितुर्िद्यालय पथुा उ 

२ हार्दििाङ 
चन्द्रनारायि चौिरी     आ र्ि   

२५ 
र्हमालयजनजागरृ्त आर्ि 

पथुा उ १० िार्च्िगाउँ 
जिारलाल पनु     आ र्ि   

२६ 
दगुािप्रा.र्ि. पथुा उ १२ 

गरखानी 
र्िपल पनु     आ र्ि   

२७ 
जनज्योतीप्रा.र्ि. पथुा उ ४ 

घनु्द्माखोला 
इन्द्र बहादरु खड्का     आ र्ि   

२८ िालर्िकासप्रा.र्ि. पथुा उ जयन्द्ती के सी     बालर्िकास   
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९ पनुमचौतारा 

२९ 
दशरथआिारितु र्िद्यालय 

पथुा उ ११ तपुा 
र्जता दलािमी     आ र्ि   

३० 
आदशिप्रा.र्ि. पथुा उ ६ 

र्डम्मरुगैरा 
िसन्द्ती के सी     आ र्ि   

३१ 
पहाडीआिारितु र्िद्यालय 

पथुा उ १२ िमारी 
इन्द्र बहादरुश्रेर ठ     आ र्ि   

३२ 
नेपालरार्रिय आ.र्ि. पथुा 

उ ७ घिुािङ 
पिूि बहादरुर्िश् िकमाि     आ र्ि   

३३ 
तातोपानीआ.र्ि. पथुा उ २ 

गईुिाङ 
इन्द्र बहादरु के सी     आ र्ि   

३४ 
िालकल्यािआ.र्ि.पथुा उ 

८ घरेलीटाकुरा 
अजुिन बढुा क्षेत्री     आ र्ि   

३५ 
जनताआ.र्ि. पथुा उ ११ 

तल्लोसेरा 
सजुाता बढुा     आ र्ि   

३६ 
िालकल्यािआ.र्ि. पथुा 

२ र्तज्याङ 
दउेमा खड्का     आ र्ि   

३७ 
आिारितुर्िद्यालय पथुा उ 

५ फुल्िाङ 
रश्मी पनु     आ र्ि   

३८ 
प्रारर्म्िकिालर्िकास केन्द्र 

पथुा उ १३ खैरेखोला 
राम कुमारी घती     बालर्िकास   

३९ 
लालपाटनआिारितु 

र्िद्यालय पथुा उ ८ चमुा 
चेत कुमार सेन     आ र्ि   

४० 
िालकल्यािआ.र्ि पथुा उ 

५ उज्यािङ 
र्िर्नराज घती     आ र्ि   

४१ 
सनु्द्दरआ.र्ि. पथुा उ १३ 

र्िरगमु 
फुिाि गरुुङ     आ र्ि   

४२ 
जनजागरृ्तआ र्ि पथुा उ 

१३ र्पपलटुङ 
र्िद्यालक्ष्मी रोकाबढुा     आ र्ि   

४३ 
र्डगे्रआिारितु र्िद्यालय 

पथुा उ १४ पानीचौर 
राजदिेी बढुा     आ र्ि   

४४ 
जनजागरृ्तआ र्ि पथुा उ 

११ दमचन 
गम बहादरु र्गरी     आ र्ि   

४५ 
बालकल्यािआ र्ि पथुा उ 

४ अजिल काँडा 
खालराजी गौचन ९८४७९३६२३४   आ र्ि   

४६ 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा उ २ 

रल 
पे्रम कुमारी पनु     बालर्िकास   

४७ 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा उ २ 

र्हम 
      बालर्िकास   

४८ 
बार्लर्िकासकेन्द्रपथुा १ 

जनुाङ 
      बालर्िकास   

४९ बालर्िकासकेन्द्र पथुा २ पे्रममाया पनु     बालर्िकास   
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झारलुङ 

५० 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा ९ 

चक्टेचौर 
      बालर्िकास   

५१ 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा ९ 

यमखार 
      बालर्िकास   

५२ 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा १३ 

मगृिाल्न े
उर्मिला गरुुङ     बालर्िकास   

५३ 
सरुर्क्षतबालर्िकास केन्द्र 

पथुा ८ गराली 
सरु्मत्रा सेन     बालर्िकास   

५४ 
बालर्िकासकन्द्र पथुा ८ 

खराङ 
बालकुमारी रोका     बालर्िकास   

५५ 
बालर्िकासकेन्द्र पथुा १२ 

जाजरबाङ 
बालकुमारी मल्ल     बालर्िकास   

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका 
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अनुसूची-१७ 

तनष्ट्ज विद्यालयहरुको विििरर् 

मस.नं मशक्षण ससं्थानको नाि प्रिुखकोनाि रहेकोस्थान सम्पकव नं. 

मसस्ने गाउाँपामलका 

१ श्री र्हमर्सखा बोर्डिङ स्कुल र्िसाल सनुार र्सस्ने गा.पा. ६ र्िर्प्रदह ९८४७८७४३९९ 

२ श्री कमलदह बोर्डिङ स्कुल देि बहादरु हमाल र्सस्ने गा.पा. ५ बाहुनठाना   

३ श्री सानोिेरी बोर्डिङ स्कुल हरर बहादरु घर्ति र्सस्ने गा.पपा. ५टाकुरा   

४ न्द्य ुज्योती ल्याण्ड बोर्डिङ स्कुल िरु्मका खड्का के.सी. र्सस्ने गा.पा. ३ पोखरा ९८६८६३१८९४ 

५ श्री ईरं्लस बोर्डिङ स्कुलपाँगा र्िम सेन खड्का र्सस्ने गा.पा. ३ पाँगा ९८६६९४०७५९ 

६ श्री र्हल्से ई.र्लस बोर्डिङ स्कुल मदन पनु र्सस्ने गा.पपा. ४ दार्दङ ९८६१२८२३१५ 

७ श्री अल टाईम बोर्डिङ स्कुल गिेश बुढा र्सस्ने गा.पा.८ लम्पाकोट ९८१८५४०१६४ 

भूिे गाउाँपामलका 

१ र्बलगेट्स ई र्म बो इस्कुल चनुिाङ र्बशाल बस्नेत िमेू ९ चनुबाङ ९८४७८२४४०८ 

२ न्द्य ूमोडनि इङ्गर्लस बोर्डिङ स्कुल िमेू २ इन्द्र िहादरु सबु्बा िमेू २ काँक्री   

३ इङ्गर्लस बोर्डिङ स्कुल दोमै िमेू ३   िमेू ३ दोमी   

पथुा उिरगाउँपार्लकामा िैन । 

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका 
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अनुसूची-१८ 

जजल्िा जस्थत  पत्रकािहरुको त्रबििण 

क्र स सम्पकव व्यमिको नाि थर मनकाय सम्पकव  नम्बर 

१ अर्मत पनु मगर रेर्डयो पिुी रुकुम ९८६६९६३६४७ 

२ जयमान बढुा रेर्डयो पिुी रुकुम र ईन्द्सेक ९८६६८६४७२६ 

३ सििना काकी रेर्डयो पिुी रुकुम र रा स स ९८६८२८६८२८ 

४ सन्द्जय नाथ गितन्द्त्र रार्रिय र रेर्डयो पिुी रुकुम ९८४७९९९९४२ 

५ र्िक्रम पररयार लुर्म्बनी भ्िाइस अनलाइन ९८६९९८३२२८ 

६ र्जतेन्द्र बढुाथोकी रेर्डयो पिूी रुकम ु ९८६९२८२२०६ 

७ उर्मिला गौतम रेर्डयो पिूी रुकम ु ९८६८६५९३८२ 

८ र्िकास खड्का न्द्यजु नेपाल अन्द्लाइन ९८४४४८२६३० 

९ र्टकाराम खड्का लुर्म्बनी भ्िाइस अनलाइन ९८५१२१२४२६ 

१० मैत्या घर्ति नेपाल टेर्लर्िजन   

११ चेत कुमार र्िसी रुर्क्मनी एफ एम ९८४२३१८०५७ 

१२ महशे के सी कार्न्द्तपरु टेर्लर्िजन ९८४७८२४२८० 

१३ मदन र्ि सी रेर्डयो रुर्क्मनी एफ एम ९८४११०३४७८ 

१४ िरत चन्द्द   ९८४५७४२९५० 

१५ सोहले श्रेष्ठ रुर्क्मनी अनलाईन पर्त्रका ९८४५७४१००० 

१६ चेत कुमार र्िसी रेडीयो रुर्क्मिी ८८४१३१२९ 

१७ सजिनाकाकी रेडीयोपरू्िि रुकुम 
०८८४१३१७८ 

०८८४१३१७९ 

१८ र्हक्मतबढुा रेर्डयो पिूी रुकम ुमैकोट संबाददाता   

श्रोतः सम्बर्न्द्ित कायािलयबाट संकर्लत 
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अनुसूची-१९ 
नागरिक समूहको विििण 

क्र स नागरीक सिाज सिूह मसस्ने गा पा भूिे गा पा 
पुथा उत्तरगंगा 

गा पा 
जम्िा कैमफयत 

१ खानपेानी उपिोक्ता समहु ४६ ४७ ५१ १४४   

२ कृर्क समहू ६२ ३३ ६४ १५९   

३ पशपुिंी पालन समहू १४ ३० २९ ७३   

४ समदुार्यक बन उपिोक्ता समहु ६१ २९ ५१ १४१   

५ सहकारी र्लर्मटेड ११ १० ५ २६   

६ यिुा क्लि २ २३ १ २६   

७ बाल क्लि १८ १० ७ ३५   

८ आमा समहू ४१ ३० ५४ १२५   

९ किरु्लयती बन समहू ६ ७ २ १५   

१० मठ मन्द्दीर प्रकृर्तक सम्पदा संरक्षि सर्मर्त ४ ४१ ३ ४८   

११ बजार योजना सर्मर्त २ १ 0 ३   

१२ समहू संजाल ४ ३ 0 ७   

१३ टोल र्बकास संस्था 0 ३ 0 ३   

  जम्िा सखं्या २७१ २६७ २६७ ८०५   

श्रोतः ३ िटै गाउपार्लका बाट 
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अनुसूची-१९ 

ष्ट्जल्लामा काययरत विलभन्न संघ संस्थाहरुको बबिरर् 

क्र स संस्था िाकायािलय सम्पकि व्यर्क्त पद 
कायािलयकोटेर्लफोन

/मोबाईल न ं
ईमेल ठेगाना 

१.  रुकुमपिूि उद्योग बार्िज्य संघ यज्ञबहादरु मल्ल अध्यक्ष 
88413053 

9866927345  

२.  
नेपालचेम्बर अफ कमशि 

रुकुम शाखा 

र्दर्लप थापा 

र्तलक खड्का 

अध्यक्ष 

महासर्चि 

९८५११५२९३० 

९८५११९७१५८  

३.  
संयकु्तरारिसंघीय जनसंख्या 

कोर्, (UNFPA) 
ििून सेजिुाल र्जल्ला अर्िकृत ९८४८३००५३४ sejuwal@unfpa.org 

४.  
यनुाईटेडर्मसन टु नपेाल 

रुकुम क्लष्टर 
रमेश र्थङ र्टम र्लडर ९८५११६३२४१ 

 

५.  
रुकुमलेी समाज र्िकास 

केन्द्र रुकुम 
नर बहादरुनपेाली अध्यक्ष 

88530064,  

9851162315 

rukumelisamaj@gm

ail.com 

६.  हुरेडकासि रुकुम दामोदरगौतम अध्यक्ष 9857820612 
huredcarcrukum@g

mail.com 

७.  र्मक नेपाल रुकुम भ्यमुानघर्ति अध्यक्ष 9741058159 mic60@gmail.com  

८.  
नेपाल जनजागरि मञ्च 

रुकुम 
रमेश खडका अध्यक्ष ९८४७८५२२२३ 

 

९.  
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 

र्जल्ला शाखा 

मोहन बहादरु के 

सी 
संयोजक ९८४८३७२३६१ 

lbbudhathoki76@g

mail.com  

१०.  
र्सद्धाथिसामार्जक 

र्िकासकेन्द्र कर्पलिस्त ु
पोम पौडेल अध्यक्ष ९८४७०४०२२२ 

pompaudel@gmail.

com  

११.  
बहुउदे्धर्श्यय समाज र्िकास 

केन्द्र 
      

 

१२.  र्कसानपररयोजना २ ज्ञानने्द्रशाही   9868563642 
 

१३.  समदृ्धसमाज नपेाल 
सबुोिराजशपेाि

ली 
अध्यक्ष ९८५१०००२०० 

 

१४.  
निर्िजन जलर्बध्यतु 

सहकारी संस्था र्ल 

र्दपेन्द्र मल्ल 

र्िरि ुमल्ल 

अध्यक्ष 

अपरेटर 

9857824880 

९८६८०७९४१९  

१५.  सामदुार्यक बन महासंघ र्िरिदुिेकोटा   9866923213 
 

१६.  
परू्ििपर्िम रुकुम यातायात 

प्रा र्ल 
मसु्कानशाही ईन्द्चाजि 9866806861 

 

१७.  
र्सस्ने र्हमाल यातायात 

सर्मर्त 
बर्ब कुमार र्ब क सहायक ईन्द्चाजि ९८६४६६५०९५ 

 

१८.  परु्िि रुकुम यातायात प्रा ली सनम गौतम ईन्द्चाजि ९८६४८१८९०६ 
 

१९.  रेडीयो रुर्क्मिी चेत कुमार र्ि सी प्रर्िर्िक 88413129 
 

२०.  रेडीयो परू्िि रुकुम सजिना काकी 
समाचार 

सम्पादक 

०८८४१३१७८ 

०८८४१३१७९ 

radioprkm@gmail.c

om 

२१.  र्नमािि व्यिसायी संघ दिबहादरु बस्नेत अध्यक्ष   
 

श्रोतः सम्बर्न्द्ित कायािलयबाट संकर्लत 
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अनुसूची-२० 

ष्ट्जल्लामा क्रक्रयालिल राजतनतत दलहरुको वििरर् 

क्र स राजमनमतदलको नाि सम्पकव व्यिी पद सम्पकव नम्बर 

१ नेपाल कम्यरु्नष्ट पाटी एमाले रुकुम पिुि टोप बहादरु ओली संयोजक ९८४१२९६६२५ 

२ नेपाली काङ्गे्रस रुकुम पिूि केशरमान रोका सिापर्त ९८५१२३६९०८ 

३ ने क पा माओिादी केन्द्र मेघ बहादरु श्रेर ठ अध्यक्ष ९८४०४९४१५५ 

४ जनता समाजिादी पाटी रुकुम पिूि उपेन्द्रलाल कामी के स ९८४४९१७४८५ 

५ रार्रिय प्रजातन्द्त्र पार्टि अमर बहादरु शाही सर्चि ९८४९१२६४८६ 

६ रार्र िय जनमोचाि चन्द्र र्िक्रम शाही   
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अनुसूची २१ 

ष्ट्जल्ला ष्ट्स्थत सरकारी कायायलयहरुको वििरर् 

मस.नं. कायावलयको नाि  
बेड 

सखं्या 
प्रिुखको नाि रहेको स्थान सम्पकव  नं. 

१ र्जल्ला जनस्िास््य कायािलय 
 

गौरि ढकाल र्सस्ने ५ रुकुमकोट ९८४१६९०८८३ 

२ र्जल्ला अस्पताल २० डा. गिशे चौिरी र्सस्ने ५ रुकुमकोट ९८४६७१८४६८ 

१ स्िास््य  चौकी १ ओम प्रकास र्ि क र्सस्ने १ िटे्टचौर ९८६६९२३६९२ 

२ स्िास््य  चौकी १ काशी राम खड्का र्सस्ने २ नायगाड ९८४९१४५३४१ 

2.1 
सामदुार्यक स्िास््य ईकाई 

र्िपखोला 
० कल्पना जैसी 

र्सस्ने २ 

र्िपखोला 
  

३ स्िास््य  चौकी १ ज्ञानी ओली र्सस्ने ३ पोखरा ९८६८२४७९३५ 

४ 
सामदुार्यक स्िास््य ईकाई 

अमलाचौर 
० उर्मिला शमाि 

र्सस्ने ४ 

अमलाचौर 
९८६४३३६४०८५ 

५ स्िास््य  चौकी १ नमनुा पनु र्सस्ने ६ ९८४७०५०८०८ 

  सामदुार्यक स्िास््य ईकाई ० कल्पना थापा र्सस्ने ६ खोपीचार ९८४७८९५१५० 

  सामदुार्यक स्िास््य ईकाई ० र्हरा खड्का र्सस्ने ७ नाथीगाड   

३ स्िास््य  चौकी १ हरर ब के सी र्सस्ने ८ ९८४८०५०६४२ 

४ सामदुार्यक स्िास््य ईकाई ० मन बहादरु घर्ति र्सस्ने ८ िरूुङगा   

१ स्िास््य  चौकी चनुबाङ १ र्चत्र बहादरु र्िष्ट िमुे ९ चनुबाङ ९८४७९१४७३९ 

२ स्िास््य चौकी काँडा १ र्चत्र बहादरु चन्द्द िमूे ४ काँडा ९८४८७३७६३६ 

३ स्िास््य चौकी मोराबाङ १ र्ििेक के.सी. िमूे ३ र्समा ९८४५६३६२५२ 

४ स्िास््य चौकी काँक्री १ र्तलक बहादरु रोका िमूे २ काँक्री ९८२२९३६३९९ 

५ स्िास््य चौकी महत १ झक्कु पनु िमूे ६ महत ९८१०९१४६४७ 

६ सामदुार्यक स्िास््य इकाई लुकुम ० अरुिा रोका  िमूे १ लुकुम ९८०८२३३०७७ 

७ सामदुार्यक स्िास््य इकाई िमिशाला ० सरु्मत्रा िढुा  िमूे ७ िमिशाला ९८४१२१५५५० 

८ सामदुार्यक स्िास््य इकाई कोजाि ० पाििती पनु  िमूे ८ कोजाि ९८१२८०३५३४ 

९ 
सामदुार्यक स्िास््य इकाई 

कुर्चबाङ 
० मदन बढुा िमूे ८ कुर्चबाङ 

९८२२९१९७६६ 

१० 
सामदुार्यक स्िास््य इकाई 

झमु्लाबाङ 
० र्शि बहादरु बढुा िमूे ३ झमु्लाबाङ 

९८२२८२२३२२ 

११ सामदुार्यक स्िास््य इकाई सेराबाङ  ० प्रकास र्ि. क.  िमूे ३ डार्लबाङ ९८६३३१४९७७ 

श्रोतः ३ िटै गाउँपार्लका बाट संकर्लत । 

 

 


