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काय्वकारी सारांश
नेपाल दक्षिण एक्ियाली मनसुनी हावापानीको षेित्रमा अवस््थथित छ । मनसुनी वायु प्रणाली क्हन्द महासागरबाट क्वकास भई 

बङ्ालको खाडी हुुँदै दक्षिण पूववी क्दिाबाट नेपालमा प्रवेि गद्दछ । यो वायु समु�बाट जक्मनतर््द  बहने भएकाले यसमा प्रिस्त 

जलवाष्प हुन्छ । यो वायु प्रणाली जे्ष्ठ (जुन) बाट सुरू भएर आक्विन (सेपे्म्बर) सम्म रहने हुुँदा यो अवक्िमा नेपालमा क्नरन्तर 

वर्ा्द हुने गद्दछ । नेपालमा हुने कुल वाक्र््दक वर्ा्दको लगभग ८० प्रक्तित मनसुनी वर्ा्दको रूपमा जे्ष्ठदेस्ख आक्विनसम्मको चार 

मक्हनाको अवक्िमा हुने गद्दछ । यसरी छोटो अवक्िमा क्नरन्तर र ठूलो मात्रामा वर्ा्द हुुँदा यसले क्वपद््को रूप क्लने गद्दछ । 

मनसुनजन्य प्रकोपबाट क्सक्ज्दत क्वपद््का घटनाहरूका कारण नेपालमा वर्षे नक्न ठूलो मात्रामा जनिनको षिक्त हुने गरेको छ । 

त्यसैले मनसुन जस्ता क्वक्िष्ट प्रकृक्तका प्रकोपका घटनाहरूसुँग जुध्न छुटै् काय्दयोजना क्नमा्दण गरी काया्दन्वयनमा लैजाने 

गररएको छ । 

क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापनका लाक्ग राक्ष्टरि य रणनीक्तक काय्दयोजना (२०१८-२०३०) ले क्वपद्् नू्यनीकरण र 

व्यव्थथिापनका रणनीक्तक क्रियाकलापहरू समेटेको छ भने राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द काय्दढाुँचा २०७० संिोिन सक्हतले क्वपद्् 

प्रक्तकाय्दको राक्ष्टरि य प्रारूप तय गरेको छ । नेपालमा मनसुनी क्वपद््को रोकथिाम, नू्यनीकरण तथिा योजनाबद्ध ढंगले प्रक्तकाय्दको 

प्रयास भने दुई दिक अक्घदेस्ख थिाक्लएको देस्खन्छ । क्व. सं. २०६० सालमा गृह मन्तालयबाट जारी मनसुनी बाढी पूव्दतयारी 

तथिा प्रक्तकाय्द योजना क्नमा्दण क्नदषेिन (२६ बुुँदे) बाट सुरू भएको योजना सक्हत पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द गनषे पद्धतीलाई 

क्वपद्् जोस्खम व्यव्थथिापन राक्ष्टरि य रणनीक्त, २०६६ ले व्यवस््थथित बनाउन क्दिाक्नदषेि गरेको क्थियो । जस अनुसार क्वपद्् 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द माग्ददि्दन, २०६७ जारी भई काया्दन्वयनमा रहेको छ । पक्छल्ो िासकीय रचना तथिा प्रक्तबद्धताहरू 

अनुरूप उक्त माग्ददि्दनलाई, २०७६ सालमा संिोिन गरी अ�ावक्िक गररएको क्थियो । यो माग्ददि्दनले मनसुनजन्य क्वपद््को 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना क्नमा्दणमा क्विेर् गरी प्रदेि, क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहलाई सहयोग गद्दछ । 

मनसुनजन्य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण र व्यव्थथिापनका काय्दमा राक्ष्टरि य स्तरदेस्ख ्थथिानीय तहसम्म काम गनषे सबै मन्तालयहरू, 

सुरषिाक्नकायहरू, क्वर्यगत षेित्रहरू, क्वकास साझेदारहरू तथिा मानवीय सहायताका षेित्रमा काय्दररत सं्थथिाहरूलाई मनसुन 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना तयार गन्द आवश्यक समन्वय गरी ती क्नकायबाट तयार गररएका काय्दयोजनालाई समेटेर यो 

मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना, २०७९ तयार गररएको हो । यस काय्दयोजना तयारीका रिममा प्रदेि र सङ्ीय 

सरकारले गत वर््द गरेको मनसुन प्रक्तकाय्दको समीषिा गररएको छ भने सङ्ीय तहमा मन्तालय सम्बस्धित क्नकायहरू र 

क्वर्यगत षेित्रसुँग छलर्ल र परामि्द गररएको छ ।  

यस काय्दयोजनामा तीन खण्डहरू छन् । पक्हलो खण्डमा जोस्खमको अव्थथिा क्वशे्र्ण तथिा प्रभाव आुँकलन, क्बगतको 

मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दको समीषिा र मन्तालय तथिा क्वर्यगत षेित्रको क्जमे्मवारी समेक्टएको छ भने दो�ो खण्डमा 

सङ्ीय मन्तालय तथिा क्नकायहरू र क्वर्यगत षेित्रको मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द काय्दयोजना रास्खएको छ । कोक्भड-१९ 

को प्रभाव रक्हरहेको अव्थथिामा कोक्भड-१९ को जोस्खमलाई समेत मदे्नजर गरी काय्दयोजना तयार गररएको छ । त्यसैगरी 

समावेिी क्वपद्् जोस्खम व्यव्थथिापनका आयामलाई आवश्यकता अनुसार सम्बोिन गररएको छ ।

नेपालमा बाढी पक्हरो र भारी वर्ा्द प्रमुख मनसुनजन्य क्वपद्् हुन् । मनसुनको अवक्िमा झाडापखाला जस्ता पानीजन्य र ड्््ग 

मलेररया र सप्ददंि जस्ता क्कटजन्य प्रकोप पक्न बढ्ने गद्दछन् । मनसुनजन्य क्वपद्् जोस्खमको अव्थथिा क्वशे्र्ण गदा्द बाढी, 
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पक्हरो, भारी वर्ा्द लगायत पानीजन्य अन्य जोस्खमहरू र कोक्भड-१९ को जोस्खमलाई समेट्ने प्रयास गररएको छ । यसमा 

मनसुन पूवा्दनुमान तथिा यो वर््द मनसुनजन्य क्वपद्््बाट प्रभाक्वत हुनसके् सम्ाक्वत जनस््ग्या र घरिुरी समेत अनुमान 

गररएको छ । जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागका अनुसार यो वर््द सरदरभन्दा भन्दा बढी पानी पनषे पूवा्दनुमान गररएको र त्यही 

अनुसार मनसुनजन्य क्वपद््का घटना पक्न बढ्ने र यसबाट अनुमाक्नत २० लाख जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् आुँकलन 

गररएको छ । यही आिारमा प्रदेि तथिा क्जल्ागत रूपमा प्रभाक्वत हुनसके् जनस््ग्यको अनुमान गररएको छ । मनसुनजन्य 

क्वपद्् नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापनमा संलग्न मन्तालयहरू केन्दीय क्नकायहरू तथिा क्वर्यगत षेित्रको मु्य क्जमे्मवारी तथिा 

प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त, क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त तथिा सीमावतवी क्जल्ाका क्जल्ा प्रिासन काया्दलयले 

खेल्नुपनषे भूक्मका संषेिपमा उले्ख गररएको छ ।

यसको प्रभावकारी प्रक्तकाय्द तथिा राहत व्यव्थथिापन एवं क्वतरणका लाक्ग सबै क्नकायहरू तयारी अव्थथिामा रहेका छन् । 

जसमा क्वक्भन्न सुरषिाक्नकाय अन्तग्दतका खोज उद्धार जनिस्क्त तैनाथिीमा अव्थथिामा रहेका छन् भने क्वक्भन्न क्नकाय अन्तग्दत 

रहेका क्वपद्् उद्धार तथिा राहतसुँग सम्बस्धित �ोत सािन, यन्त, उपकरणहरू देिका सातवटै प्रदेिमा तयारी अव्थथिामा 

रास्खएको छ । संघ, प्रदेि र क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर्मा जम्मा ६ अब्द ८० करोड ३६ लाख २० हजार रूपैयाुँ मौज्ात 

रहेको छ ।

क्र.सं.  तर्तिन्न तर्पद्् व्यर्स्थापन कोष रकम 

१. प्रिानमन्ती प्राकृक्तक प्रकोप उद्धार कोर् ३ अब्द ५ करोड ९१ लाख रूपैयाुँ

२. राक्ष्टरि य क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर् २ अब्द ६ करोड रूपैयाुँ

३. प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर् (प्रदेि ७) ५९ करोड ४४ लाख ९० हजार रूपैयाुँ

४. क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर् (क्जल्ा ७७) १ अब्द ९ करोड ३० हजार रूपैयाुँ

जम्ा ६ अर््व ८० करोड ३६ लाख २० हजार रूपैयाँ

यस काय्दयोजनाको दो�ो खण्डमा केन्दीय क्वर्यगत षेित्र (Central Clusters), क्जमे्मवार मन्तालय तथिा क्वभागहरू र 

सुरषिाक्नकायहरूको मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द काय्दयोजना रास्खएको छ । यो खण्डमा क्वर्यगत षेित्रका सहयोगी 

क्नकायहरू (Cluster Co-Leads) का काय्दयोजनालाई पक्न एकीकृत रूपमा समावेि गररएको छ । यस काय्दयोजनाको ते�ो 

खण्डमा अनुसूचीहरू रहेका छन् । अनुसूचीमा क्वगतको क्वपद््सम्बधिी क्ववरण, आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरूको 

सम्पक्द  क्ववरण र क्वक्भन्न ्थथिानमा क्वक्भन्न क्नकाय मातहत रहेका �ोत सामग्ीको उपलब्धताको क्ववरण राखी यो मनसुन 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द काय्दयोजना तयार गररएको छ ।
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 १.२  काय्दयोजनाको उदे्श्य 

 १.३  काय्दयोजना क्नमा्दण प्रक्रिया

 १.४ काय्दयोजनाको काया्दन्वयन 

२. मनसुनजन्य तर्पद्् जोखखमको अर्स्था तर्श्लेषण 

 २.१  मनसुनजन्य क्वपद्् जोस्खम क्वशे्र्ण

 २.२   क्व.सं. २०७९ सालको मनसुन पूवा्दनुमान 

 २.३   क्व.सं. २०७९ सालको सम्ाक्वत मनसुनजन्य क्वपद्् जोस्खम आुँकलन

 २.४ पानीजन्य अन्य जोस्खम

 २.५ यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारको जोस्खम र त्यसबाट संरषिण 

३. मनसुनजन्य तर्पद्् २०७८ समीक्ा र तसकाइ 

 ३.१  क्व.सं. २०७८ को मनसुन सुरूवात र अन्त्य 

 ३.२  २०७८ को मनसुनबाट भएको षिक्त 

 ३.३  २०७८ सालको मनसुन पूव्दतयारी र प्रक्तकाय्द प्रभावकाररता 

 ३.४  उतृ्ष्ट अभ्ास र क्सकाइ 

 ३.५  आपत्ालीन प्रक्तकाय्द कोर् तथिा सामग्ीहरूको मौज्ाती 

४. तर्पद्् पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व सम्बन्ी मुख्य तजम्लेर्ारी

 ४.१  संघीय मन्तालय तथिा क्नकायहरूको क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सम्बधिी मु्य क्जमे्मवारी 

 ४.२   क्वर्यगत षेित्रहरूको क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सम्बधिी मु्य क्जमे्मवारी 

 ४.३  अन्य क्नकायहरूको क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सम्बधिी क्जमे्मवारी 

 ४.४  प्रदेिको मनसुन क्वपद््को अव्थथिा र पूव्दतयारी 

खण्ड  दुई : तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना 
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खण्ड : एक
मनसुनजन्य तर्पद्् जोखखम तथा प्रिार् आँकलन

१. पररचय
 १.१  पृष्ठिूतम 

नेपाल दक्षिण एक्ियाली मनसुनी हावापानीको षेित्रमा अवस््थथित छ । मनसुन दक्षिण एक्ियाको मह�पूण्द वायु प्रणाली 

हो । यो वायु प्रणाली क्हन्द महासागरमा क्वकास भई बङ्ालको खाडी हुुँदै दक्षिण पूववी क्दिाबाट नेपालमा प्रवेि 

गद्दछ । मनसुनी वायु समु�बाट जक्मनतर््द  बहने भएकाले यसमा प्रिस्त जलवाष्प हुन्छ । यो वायु प्रणाली जुनबाट 

सुरू भएर सेपे्म्बरसम्म रहने हुुँदा मनसुनी वायु प्रणालीका कारण नेपालमा जे्ष्ठ (जुन) देस्ख आक्विन (सेषे्टम्बर) सम्म 

क्नरन्तर वर्ा्द हुने गद्दछ । नेपालमा हुने कुल वाक्र््दक वर्ा्दको लगभग असी प्रक्तित मनसुनी वर्ा्दको रूपमा जे्ष्ठदेस्ख 

आक्विनसम्मको चार मक्हनाको अवक्िमा हुने गद्दछ भने बाुँकी बीस प्रक्तित वर्ा्द क्हउुँदको आठ मक्हनामा पक्चिमी वायु 

र ्थथिानीय वायु प्रणालीका कारण हुने गद्दछ । यसरी छोटो अवक्िमा क्नरन्तर र ठूलो मात्रामा वर्ा्द हुुँदा यसले क्वपद््को 

रूप क्लने गद्दछ । प्राकृक्तक रूपमै कमजोर भौगोक्लक बनावट, उच्च  क्भरालोपन, हजारौ ंनदीनालाको सञ्ालका 

कारण नेपाल मनसुनजन्य प्रकोपको संकटासन्न अव्थथिामा रहेको छ । त्यसमाक्थि जलवायु पररवत्दनको प्रभाव तथिा 

क्वकास क्नमा्दणका गलत अभ्ासले मनसुनजन्य क्वपद्् जोस्खम अझ बढ्दो छ । नेपालमा मनसुनको समयमा बाढी, 

पक्हरो, डुबान, कटान जस्ता जलोत्पन्न क्वपद्््बाट ठूलो जनिनको षिक्त हुने गरेको छ । पहाडका रे्दी र तराईमा 

जलािार षेित्रबाट बगेर आएको बालुवा र गेग्ान थुिक्प्रनाले बस्ती तथिा खेती योग्य जक्मन नष्ट भइरहेको छ । पहाडका 

बेंसी, क्भत्री मिेि तथिा तराई षेित्रमा नदी क्कनारामा कटान तथिा डुबानको जोस्खम छ । नदीका जल प्रवाह माग्दमा 

अक्तरिमण र बाढी प्रभाक्वत तथिा जलािार षेित्रमा भूक्मको अव्यवस््थथित प्रयोगले गदा्द यस्तो  समस्ा अझ जक्टल बनै्द 

गएका छन् । खोला, खहरे, नदीनालाको बहाव षेित्रको अक्तरिमण, अव्यवस््थथित ढल क्नकास, िहरी षेित्रमा 

क्बनायोजनाका सडक क्नमा्दण, उत्खनन र बस्ती क्वकासका कारण पक्न बाढीको जोस्खम बक्ढरहेको छ । सडक 

अवरोि तथिा दुघ्दटना, झाडापखाला र सप्ददंि वर्ा्दयाममा हुनसके् थिप प्रकोपहरू हुन् ।

सामान्यतया नेपालमा असारदेस्ख आक्विनसम्मको झणै्ड सय क्दन मनसुन सक्रिय हुन्छ । यस मनसुनको अवक्िमा 

पक्हरो, बाढी, कटान, डुबान, चट्ा्ग, सप्ददंि, झाडापखाला जस्ता पानीजन्य प्रकोपहरूको कारण मानवीय षिक्तका 

साथैि ठूलो भौक्तक षिक्त हुने गरेको छ । बाढी पक्हरो लगायतका क्वपद्््बाट संवेदनिील पूवा्दिार तथिा सेवा अवरूद्ध 

हुने, आवतजावत बन्द हुने र जनजीवन प्रभाक्वत हुने गरेको छ । नेपालमा वाक्र््दक रूपमा क्वपद्््बाट प्रभाक्वत हुने 

जनस््ग्या तथिा आक्थि्दक षिक्तको ठूलो क्हस्ा मनसुनजन्य क्वपद््को रहेको छ ।

नेपाल सरकारले क्वक्भन्न पहलहरू मार््द त मनसुनजन्य क्वपद्््बाट हुने षिक्तको नू्यनीकरण र रोकथिामको प्रयास गददै  

आएको छ । यसका कामका लाक्ग तीनै तहका सरकार, राक्ष्टरि य, अन्तरा्दक्ष्टरि य गैरसरकारी सं्थथिाहरू, क्वकास साझेदार 
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एवं क्नजी षेित्र र समुदायलाई एकीकृत योजनामार््द त पररचालन गददै  आएको छ । क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन काय्दकारी सक्मक्तबाट स्ीकृत भई लागू गररएको “मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रि य काय्वयोजना, 

२०७९” मा नेपालको मनसुनी क्वपद्् जोस्खम क्वशे्र्ण, २०७९ को मनसुनको अवक्िमा हुनसके् वर्ा्दको अनुमान, यो 

वर््दको मनसुनबाट हुनसके् प्रभावको आुँकलन गररएको छ । यस क्वशे्र्ण र आुँकलनको आिारमा केन्दीय क्वर्यगत 

षेित्र तथिा क्नकायहरूको मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना, क्वक्भन्न क्नकायहरूसुँग उपलब्ध मनसुन प्रक्तकाय्द 

सामग्ी र जनिस्क्तको क्ववरण जस्ता आिारभूत क्वर्य समेक्टएको छ।

 

कोक्भड-१९ महामारीको जोस्खम बाुँकी रहेको अव्थथिामा मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दमा कोक्भडको जोस्खमबाट 

सुरक्षित तथिा वर्ा्दतको अवक्िमा रै्क्लन सके् अन्य प्रकोपलाई समेत मदे्नजर गरी यो काय्दयोजना तयार गररएको छ 

। मनसुनको पया्दप्त पूव्दतयारी तथिा मनसुनजन्य क्वपद््को प्रक्तकाय्द प्रभावकारी बनाई  िनजनको षिक्त कम गन्द 

सङ्ीय सरकारका मन्तालय, क्वभाग, क्वर्यगत षेित्रहरू, सुरषिाक्नकायहरू, प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त, क्जल्ा 

क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त तथिा ्थथिानीय क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूले यो काय्दयोजना अनुसार काय्द सम्पादन 

काय्दसम्पादन गनु्दपनषेछ ।

 १.२  काय्वयोजनाको उद्लेश्य
 यस काय्दयोजनाका मु्य उदे्श्य क्नम्ानुसार रहेका छन्:

• क्वगतका क्वपद्् जोस्खमको तथ्ाङ्कका आिारमा यो वर््दको मनसुनजन्य क्वपद््को सम्ाक्वत जोस्खम पूवा्दनुमान 

गनषे,

• क्वपद्् जोस्खम आुँकलनको आिारमा यो वर््द मनसुनजन्य क्वपद््््बाट प्रभाक्वत हुनसके् जनस््ग्याको आुँकलन 

गनषे, 

• क्वपद्् व्यव्थथिापनसुँग सम्बस्धित क्वर्यगत षेित्र तथिा सरोकारवाला क्नकायको मनसुन पूव्दतयारी र प्रक्तकाय्द 

काय्दयोजना एकीकरण गनषे,

• मनसुन पूव्दतयारी  तथिा प्रक्तकाय्दमा समन्वयात्मक र एकीकृत क्रियाकलाप तय गरी मनसुन प्रक्तकाय्दलाई 

प्रभावकारी बनाउने,

• प्रदेि र ्थथिानीय तहको मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द काय्दयोजना बनाउन आिार प्रदान गनषे ।

 
 १.३  काय्वयोजना तनमा्वण प्रतक्रया

यस मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द काय्दयोजना क्नमा्दणको रिममा नेपालको संक्विान, क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन ऐन (२०७४), क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण राक्ष्टरि य रणनीक्तक काय्दयोजना (२०१८-२०३०), राक्ष्टरि य क्वपद्् 

प्रक्तकाय्द काय्दढाुँचा (प्रथिम संिोिन २०७५) लगायत  क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण र व्यव्थथिापनसुँग सम्बस्धित कानून, 

नीक्त तथिा योजनाको पुनरावलोकन गररएको छ । क्व. सं २०७८ को सातवटै प्रदेि र सङ्ीय तहको मनसुन पूव्दतयारी 

तथिा प्रक्तकाय्दको पुनरावलोकन गरी राम्ा अभ्ास कमी कमजोरी र क्सकाइको समीषिा गररएको छ । जल तथिा 

मौसम क्वज्ान क्वभागले २०७९ को मनसुनका लाक्ग तयार गरेको हावापानी आुँकलन र संयुक्त राष्टरि सङ्ीय आवासीय 

प्रक्तक्नक्िको काया्दलयको सहयोगमा गररएको सन् २०२२ को मनसुनबाट प्रभाक्वत हुनसके् जनस््ग्याको अनुमानको 

पुनरावलोकन गररएको छ ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

नेपाल सरकारका  क्वर्यगत मन्तालयहरू, राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द काय्दढाुँचा बमोक्जम तोक्कएका क्वर्यगत षेित्र 

(Cluster) का नेतृत्वदायी सरकारी क्नकाय, सहयोगी क्वकास साझेदार क्नकाय, सुरषिाक्नकाय र मानवीय सहायताका 

षेित्रमा काय्दरत सं्थथिाहरू, सम्बस्धित राष्टरि सङ्ीय क्नकायहरूसुँग छलर्ल र अन्तरसंवाद गरी पृष्ठपोर्ण क्लइएको 

क्थियो । यी सबै षेित्रबाट प्राप्त सुझाव तथिा सम्बस्धित क्नकाय तथिा क्वर्यगत षेित्रका काय्दयोजना समावेि गरी यो राक्ष्टरि य 

काय्दयोजना तयार गररएको हो ।  

 १.४  काय्वयोजनाको काया्वन्वयन 
• क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन ऐन २०७४, र क्नयमावली, २०७६ बमोक्जम केन्ददेस्ख ्थथिानीय 

तहसम्मका क्वपद्् व्यव्थथिापनका लाक्ग संरचना तयार भएको  छ । प्रदेि र क्जल्ा तहसम्म क्वर्यगत षेित्रहरू 

सक्रिय रहेको र मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना अ�ावक्िक गरी तयारी अव्थथिामा रहेको छ । 

• राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द काय्दढाुँचा, २०७० (संिोिनसक्हत) बमोक्जम क्वपद्् प्रक्तकाय्द संयन्त र प्रकृया तयारी 

अव्थथिामा रहेको । तीनवटै सुरषिा क्वकायका १४८४ जना ताक्लम प्राप्त खोज उद्धार जनिस्क्त तैनाथिी अव्थथिामा 

रहेको र आवश्यक परेमा खोज उद्धारको लाक्ग थिप जनिस्क्त पररचालनको प्रवधि गररएको छ । तीनवटै 

सुरषिाक्नकायहरूको प्रक्तकाय्द योजना तयार भएको छ । सातवटै प्रदेिमा रहेका खोज उद्धार जनिस्क्त, 

उपकरण तथिा सामग्ीको क्ववरण अ�ावक्िक गररएको छ ।

• बाढी पक्हरोको कारण सडक अवरूद्ध भएमा तत्ाल खुलाउनको लाक्ग सुरषिाक्नकाय, सडक क्वभाग तथिा 

क्संचाई क्वभाग मातहत रहेका हेभी उपकरणहरू देिका क्वक्भन्न ्थथिानमा तैनाथिी अव्थथिामा रहेका छन् । 

काठमाडौ ंर सात वटै प्रदेिका प्रादेक्िक मानवीय सहायता केन्द (HSA) हरूमा बन्दोबस्तीका सामग्ीहरूको 

प्रवधि गररएको छ । केन्दीय गोदामघर मानवीय सहायता ्थथिलबाट षेिक्त्रय गोदामघर र मोबाईल मानवीय 

सहायता ्थथिलमा खोज उद्धार तथिा राहत सामग्ीहरू आवश्यकता अनुसार पठाउने प्रबधि गररएको छ । 

• यस वर््द २० लाख जनस््ग्या मनसुजन्य क्वपद्््बाट प्रभाक्वत हुसके् आुँकलन गररएको छ । क्वगतको क्वपद््को 

अनुभव समेतको आिारमा प्रभाक्वत हुनसके् जनस््ग्याको एक क्तहाई (५,७०,००० जनस््ग्या र १,१४,००० 

घरिुरी) लाई खा�ान्न तगायत मानवीय सहायताको अवश्यकता पनषे अनुमान गरी सोही बमोक्जम क्वर्यगत 

षेित्रको काय्दयोजना तयार गररएको छ । आवश्यक राहत सामग्ीहरूको आुँकलन गरी प्रदेि तथिा क्जल्ाहरूमा 

क्वक्भन्न क्वर्यगत षेित्रका राहत सामग्ीहरूको भण्डारण गररएको छ ।

• मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द राक्ष्टरि य काय्दयोजनाको प्रभावकारी काया्दन्वयन तथिा प्रभावकारी समन्वय र 

सहकाय्द गन्द गृह मन्तालयको क्वपद्् व्यव्थथिापन महािाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सञ्ार तथिा सूचना प्रक्वक्ि 

मन्तालय, राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण, तीनवटै सुरषिाक्नकाय, जल तथिा मौसम 

क्वज्ान क्बभाग, सडक क्बभाग र जल�ोत तथिा क्संचाई क्बभागका प्रक्तक्नक्िहरू समेत रहने गरी राक्ष्टरि य 

आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दमा मनसुन अवक्िभरका लाक्ग मनसुन प्रक्तकाय्द कमाण्ड टोली खटाउने प्रवधि 

गररएको छ । 
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२. मनसुनजन्य तर्पद्् जोखखमको अर्स्था तर्श्लेषण
 २.१  मनसुनजन्य तर्पद्् जोखखम तर्श्लेषण 

नेपालको भौगक्भ्दक, भौगोक्लक तथिा जलवायुको अव्थथिा, वर्ा्दतको प्रकृक्त एवं प्रवृक्ति, जलवायु पररव्दतन, प्राकृक्तक 

�ोतको दोहन, जथिाभावी हुने क्वकासका काय्दहरू र प्रकृक्त्रमा मानवको अक्तरिमणका कारण बाढी, पक्हरो, क्हमताल 

क्वस्ोट, क्हमपक्हरो जस्ता जलवायु तथिा मनसुनजन्य प्रकोपका घटना हुने र ठूलो जनस््ग्यालाई प्रभाक्वत गनषे रिम 

बक्ढरहेको छ । मौसमजन्य प्रकोपमा पक्न बाढी, डुबान, कटान  पक्हरो र भारी वर्ा्द प्रमुख रहेका छन् । राक्ष्टरि य 

आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दको क्नमा्दण भएपक्छ क्वसं २०६८ बाट नेपालमा क्वपद््का घटनाको व्यवस््थथित रूपमा 

अक्भलेखीकरण गन्द थिाक्लयो । तत्पचिात हालसम्म ११ वर््द (२०६८ वैिाखदेस्ख २०७८ चैतसम्म) को अवक्िमा ५,८२५ 

वटा पक्हरो र भारी वर्ा्दका घटना भए । यसबाट २,३६२ जनाको मृतु्य भयो, ८८० जना बेपतिा भए भने ६१,४३२ घरमा 

षिक्त भयो र १९ अब्दभन्दा बढी आक्थि्दक षिक्त हुन पुग्यो । मनसुनजन्य क्वपद्््मा पक्न बाढी पक्हरो र भारी वर्ा्दका 

घटनाबाट बढी षिक्त तथिा नोक्ानी हुुँदै आएको देस्खन्छ ।    

तातलका १:  मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट िएको क्ततको तर्गत ११ र्ष्वको तथ्ाङ्क 

(२०६८/०१/०१ दलेखी २०७८/१२/३१ सम्)

घटना घटना 
संख्या मृतु् र्लेपत्ा घाइतले प्रिातर्त 

पररर्ार

घर क्तत
गोठ 
क्तत

पशु 
चौपाया 

क्तत

अनुमातनत 
क्तत 

( रुपैयाँ 
हजारमा )आंतशक पूण्व

र्ाढी १७५६ ८५७ ५४८ १९२ ६५१५४ ४२०४७ ११७३२ ३५१ ५५१ १६८०७३६०

पतहरो २४६५ १३८७ ३३० ११३६ ८१८० २६३९ ३०३० ४६२ १०५९ १७५२६५०

िारी 
र्षा्व  १६०४ ११८ २ ३१८ ५४७७ ७०७ १२७७ २३६ ७९६ ५२३७८६

जम्ा ५८२५ २३६२ ८८० १६४६ ७८८११ ४५३९३ १६०३९ १०४९ २४०६ १९०८३७९७

तथ्ाङ्क �ोत: क्वपद्् पोट्दल (bipadportal.gov.np)

• र्ाढी
क्व.सं. २०६८ देस्ख २०७८ सालसम्म ११ वर््दको अवक्िमा १,७५६ वटा बाढीका घटना भएको, यसबाट ८७५ जनाको 

मृतु्य र ५४८ जना बेपतिा भए । ५३,७७९ घरमा षिक्त पुगेको र ६५,१५४ पररवार प्रभाक्वत भएको देस्खन्छ भने १६ अब्द 

८० करोडभन्दा बढी आक्थि्दक नोक्ानी भएको क्थियो । यो अवक्िमा मनसुनजन्य क्वपद्््मधे् पक्न बाढीबाट सबैभन्दा 

बढी घरमा षिक्त पुगेको, िेरै पररवार प्रभाक्वत भएको र सबैभन्दा बढी आक्थि्दक षिक्त समेत भएको देस्खन्छ ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

तचत्र १: तर्गत ११ र्ष्व (२०६८ दले खख २०७८) मा िएका र्ाढीका घटना र यसर्ाट िएको मानर्ीय क्तत 

नेपालमा भारी तथिा  िेरै क्दनसम्म लगातार हुने वर्ा्द , क्हमताल क्वस्ोटन र पक्हरो क्सक्ज्दत बाुँिहरू क्वस्ोटन हुुँदा 

सामान्यता: बाढी आउने गछ्द  । मु्य नदी बेक्सनहरूमा अत्यक्िक वर्ा्द हुुँदा ती नदीले बगाएर ल्ाएको क्थिग्ान 

तराईको समतल भूक्ममा थुिक्प्रनाले पानीको सतह बढ्न गई बाढीको रूप क्लने गद्दछ । नदीमा मानव अक्तरिमणका 

कारण बहाव षेित्र साुँघुररुँ दै जाुँदा वर्ा्दतको समयमा तटबधि रु्ट्न गई बाढीको रूप क्लने गरेको छ । महाभारत पव्दत 

शृ्र्गखला तथिा चुरे षेित्रमा अत्यक्िक वर्ा्द हुुँदा भावर तथिा तराई षेित्र र तटवतवी षेित्रमा बाढी आउने गद्दछ । अव्यवस््थथित 

संरचना क्नमा्दण, नदीको बहाव षेित्रमा हुने अक्तरिमण तथिा ढल क्नकासको अभावका कारण िहरी षेित्रमा पक्न 

बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । नेपालको तराई र क्भत्री मिेिमा पनषे तेईस क्जल्ाहरू बाढीको उच्च जोस्खममा 

छन् । काठमाडौ ं उपत्यकामा अवस््थथित िहरहरू (काठमाडौ ुँ, भक्तपुर, लक्लतपुर), हेटौडा, क्चतवन, तुलसीपुर, 

घोराही एवं वीरेन्दनगर िहरी बाढीको दृक्ष्टबाट उच्च प्रकोपयुक्त माक्नन्छन् ।  

बढ्दो तापरिम तथिा जलवायु पररवत्दनका असरहरूका कारण क्हमनदीहरू �ूत गक्तमा पग्लने रिमसुँगै क्हमतालहरूको 

षेित्रर्लमा ती� वृस्द्ध हुुँदै जाुँदा क्हमतालहरूको क्वस्ोटनबाट  उत्पन्न हुनेसके् बाढी तथिा क्हमपक्हरोको जोस्खम पक्न 

नेपालमा बढी रहेको छ । कोिी, गण्डकी, कणा्दली र महाकाली नदी बेक्सनमा गरी नेपालमा कुल १,४६६ क्हमताल 

रहेको पाइएको छ । यीमधे् एक्ाईसवटा क्हमताललाई खतरायुक्त तालको वग्दमा रस्खएको छ । यी तालको 

क्वस्ोटनबाट क्हमनदीले बनाएका उपत्यका तथिा तल्ो तटीय षेित्रमा क्वनािकारी बाढी आउने र उले््य भौक्तक 

एवं मानवीय षिक्त हुने सम्ावना रहेको देस्खन्छ ।

बाढीका साथैि नेपालमा डुबानको प्रकोप पक्न वर्षे नक्न हुने गरेको छ । नेपाल भारत सीमा भएर बगे्न नदीहरूमा क्विेर्गरी 

भारतको उतिर प्रदेि र क्वहारमा नेपालको सीमा नक्जकै क्नमा्दण गररएका तटबधिहरू तथिा अग्ला राजमाग्दले ती 

नदीहरूको प्राकृक्तक बहाव एवं क्नकासलाई अवरोि पुऱ्याएका  कारण तराईको जक्मन वर्षे नक्न डुबानमा पनषे गरेको 

छ । 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

तचत्र २: र्ाढी प्रकोपको उच्च जोखखममा रहलेका तजल्ाहरूको नक्ा 

• पतहरो
क्व. सं. २०६८ देस्ख २०७८ सालसम्म क्वगत ११ वर््दको अवक्िमा मनसुनजन्य क्वपद््का सबैभन्दा बढी पक्हरोका घटना 

भए र मानवीय षिक्त पक्न पक्हरोबाट िेरै भएको देस्खन्छ । यस अवक्िमा २,४६५ वटा पक्हरोका घटना भए । यसबाट 

१,३८७ जनाको ज्ान गयो  भने ३३० जना बेपतिा भए । त्यसैगरी ५,६६९ घरहरूमा षिक्त पुग्यो भने ८,१८० पररवार 

प्रभाक्वत हुन पुगे । यो अवक्िमा पक्हरोबाट १ अब्द ७५ करोडभन्दा बढी आक्थि्दक षिक्त भएको देस्खन्छ । 

तचत्र ३: तर्गत ११ र्ष्व (२०६८ दले खख २०७८) मा िएका पतहरोका घटना र मानर्ीय क्तत

र्ाढीको उच्च जोखखममा रहलेका तजल्ाहरू: झापा, मोर्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, क्सरहा, िनुर्ा, 

महोतिरी, सला्दही, रौतहट, बारा, पसा्द , क्चतवन, नवलपरासी पूव्द, नवलपरासी पक्चिम, रूपने्दही, कक्पलवसु्त, 

दा््ग, बाुँके, बक्द्दया, सुखषेत, कैलाली र कञ्नपुर ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

तराईका उन्नाईस क्जल्ा बाहेकका क्जल्ाहरू भौगोक्लक रूपमा क्हमाली तथिा पहाडी भू-भागमा अवस््थथित छन् । यी 

क्जल्ाका क्भराला भू-भाग, राजमाग्द तथिा अन्य सडक खण्डका क्भराला क्भतिाहरू र नदीहरूले कटान गरी बनाएका 

क्भराला भू-खण्ड पक्हरो जान सके् षेित्रमा पद्दछन् । अव्यवस््थथित िहरीकरण, जथिाभावी सडक क्नमा्दण काय्द तथिा 

अवैज्ाक्नक भू-उपयोग, प्राकृक्तक �ोत (रोडा, बालुवा, ढुङ्ा) हरूको अक्नयस्न्तत दोहन लगायतका कारण नेपालका 

पहाडी भू-भाग पक्हरोजन्य प्रकोपका क्हसाबले जोस्खमयुक्त छ । छोटो समयमा हुने भारी वर्ा्द तथिा बेला बेलामा 

आउने भूकम्पका कारण पुराना तथिा क्नस््रिय भइसकेका पक्हरोहरू पुनः  सक्रिय हुने गद्दछन् । क्व.सं. २०२६ देस्ख 

क्व.सं. २०७५ सम्म गएका पक्हरोहरूको तथ्ाङ्कलाई क्वशे्र्ण गदा्द नेपालको महाभारत शृ्र््गखलादेस्ख उच्च क्हमाली 

षेित्रबीचको भू-खण्डमा बढी मात्रामा पक्हरो गएको पाइन्छ । पक्हरोको घनत्वको क्हसाबले बागमती तथिा गण्डकी 

प्रदेि उच्च जोस्खममा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी लुस्म्बनी तथिा मिेि प्रदेि भने सापेक्षित रूपमा पक्हरोको कम 

जोस्खममा रहेको पाइन्छ ।

तचत्र ४: नलेपालमा गएका पतहरोहरूको घनत्वको तर्तरण नक्ा

�ोत: Pradhan et al. 2020

नेपालको पव्दतीय भूसतह ज्ादै कमजोर छ । वनजङ्लको क्वनाि, अत्यनै्त क्भरालो पहाड/पव्दत, खोररया र्डानी, 

अवैज्ाक्नक खेती प्रणाली, मनसुनको समयमा हुने वर्ा्द र त्यस पक्छको बढ्दो तापरिमका कारण पहाड र चुरे षेित्रमा 

बारम्बार पक्हरो जाने गरेको छ । यसअक्तररक्त सडक, ठूला भवन, क्सुँचाइ कुलो लगायत पूवा्दिार क्वकास गदा्द 

सम्ाक्वत क्वपद्् जोस्खमलाई बेवास्ता गनषे पररपाटीले पक्न पक्हरोको जोस्खम अझ बढ्दै गएको छ । ढंुगा, क्गट्ी, 

बालुवा खानी सञ्ालन गदा्द वातावरणीय तथिा क्वपद्् प्रभाव मूल्ाङ्कन कडाईका साथि लागु हुन नसकु्, आवासीय 

जग्ा क्वकास तथिा क्नमा्दण काय्दमा मेक्सन प्रयोग गरी भूबनोट तथिा भूआकृक्तलाई पररवत्दन गना्दले र सडक बनाउुँदा 

डोजरको मनपरी प्रयोगले गदा्द पक्हरोको स््ग्या र आयतन बढाएको छ । 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

तचत्र ५:  र्डास्तरीय पतहरो जोखखम नक्ा

�ोत: Durham University/क्वपद्् पोट्दल (bipadportal.gov.np)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

�ोत: क्वपद्् पोट्दल (bipadportal.gov.np)/ (DesInventar/DRR portal)

तचत्र ६:  र्ाढी तथा पतहरो जोखखम नक्ा

पतहरोको जोखखममा रहलेका ३२ तजल्ाहरू: तापे्जु्ग, संखुवासभा, भोजपुर, खोटा्ग, सोलुखुमु्ब, क्सधुिली, रामेछाप, दोलखा, 

काठमाडौ ं, काभे्पलाञ्ोक, मकवानपुर, रसुवा, गोरखा, लमजु्ग, कास्ी, पव्दत, मना्ग, मुस्ता्ग, म्ाग्ी, पूववी रूकुम, डोल्ा, 

जुम्ा, मुगु, कालीकोट, हुम्ा, सल्ान, जाजरकोट, डोटी, डडेलिुरा, बाजुरा, बझा्ग  र दाचु्दला ।

पतहरोको उच्च जोखखममा रहलेका २२ तजल्ाहरू: इलाम, पाुँचथिर, िनकुटा, तेह््थुिम, ओखलढंुगा, क्सधुिपाल्चोक, लक्लतपुर, 

भक्तपुर, नुवाकोट, िाक्द्ग, तनहुुँ, स्ा््गजा, पाल्ा, गुल्ी, अघा्दखाुँची, बागु्ल्ग, पू्ठान, रोल्ा, रूकुम पक्चिम, दैलेख, अछाम र 

बैतडी । 

र्ाढीको उच्च जोखखममा रहलेका २३ तजल्ाहरू: झापा, मोर्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, क्सरहा, िनुर्ा, महोतिरी, सला्दही, 

रौतहट, बारा, पसा्द , क्चतवन, नवलपरासी पूव्द, नवलपरासी पक्चिम, रूपने्दही, कक्पलवसु्त, दा््ग, बाुँके, बक्द्दया, सुखषेत, कैलाली र 

कञ्नपुर ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• िारी र्षा्व 
ठूलो पानी परेपक्छ बाढी पक्हरो वा डुबानका घटना नभईकन पक्न जक्मन गलेर घरगोठ र अन्य भौक्तक संरचनामा 

षिक्त पुगे्न गद्दछ । जगमा पानी पसेर, छानो चुक्हएर वा अरू कुनै कारणले घरगोठ भत्ने हुन्छ । यस्तो क्वपद््लाई भारी 

वर्ा्द भनी अक्भलेख राखे् गररएको छ । मनसुनमा हुने भारी वर्ा्दका कारण पक्न जनिनको षिक्त भोगु्न परररहेको छ । 

क्वगत ११ वर््दको तथ्ाङ्क क्वशे्र्ण गदा्द १,६०४ वटा भारी वर्ा्दका घटना भएका क्थिए । यसबाट १,९८४ घरमा षिक्त 

पुग्यो, ५,४७७ पररवार प्रभाक्वत भए, ११८ जनाको मृतु्य भयो र ५२ करोडभन्दा बढी आक्थि्दक षिक्त हुन पुग्यो । 

भौगोक्लक रूपमा मध् पहाडी षेित्रका क्जल्ाहरूमा नै भारी वर्ा्दका िेरै घटना र षिक्त हुने गरेको देस्खन्छ ।

तचत्र ७: तर्गत ११ र्ष्व (२०६८ दले खख २०७८) मा िएका िारी र्षा्वका घटना र यसर्ाट िएको मानर्ीय क्तत  

क्चत्र ८ मा क्जल्ा अनुसार बारम्बार घट्ने मनसुनी प्रकोपको क्ववरण प्रसु्तत गररएको छ । क्यनै तथ्ाङ्कको क्वशे्र्ण 

र सरोकारवाला क्नकायहरूको क्वर्यगत क्वशे्र्ण र अनुभवका आिारमा यो वर््दको मनसुनमा क्वपद््का घटनामा 

उले््य वृस्द्ध हुने आुँकलन गररएको छ ।

तचत्र ८: तजल्ा स्तरमा र्ारम्बार (Frequently) िइरहलेका मनसुन सम्बन्ी प्रकोपहरू (१९७१-२०२०)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

ताक्लका २ मा क्वगत १२ वर््दको मनसुनको पूवा्दनुमान र वास्तक्वक प्रवृक्ति तथिा मनसुनजन्य क्वपद््का घटनाहरूबाट 

प्रभाक्वत पररवार स््ग्या प्रसु्तत गररएको छ । त्यसैगरी क्चत्र ९ मा २०६७ देस्ख २०७८ सम्म बाह् बर््दको मनसुनको 

प्रवृक्ति (आगमन, उत्र््द र अन्त्य) प्रसु्तत गररएको छ । 

तातलका २: तर्गत १२ र्ष्व (सन् २०१० दलेखी २०२१) को मनसुनको पूर्ा्वनुमान र र्ास्ततर्क प्ररृ्तत्

र्ष्व पूर्ा्वनुमान
र्ास्ततर्क तर्पद््का घटना 

सङ््ख्या
प्रिातर्त घरपररर्ार

र्ाढी पतहरो
२०६७ सामान्य सामान्य १,३४,६८६ २१,८१८
२०६८ सामान्य सामान्य २,८५,५३७ १६,८६२

२०७९
सामान्यभन्दा माक्थि (सुदूरपक्चिम र 
दक्षिण पक्चिममा सामान्यभन्दा तल)

सामान्य 
(पक्चिममा सामान्यभन्दा तल)

४,५२,५६७ १३,८७७

२०७० सामान्य भन्दा माक्थि सामान्य ४८,९८४ २५६

२०७१ सामान्य सामान्य ३६,५१४ ४९१

२०७२
सामान्यभन्दा तल 
(उतिर पक्चिममा सामान्य)

सामान्यभन्दा तल ४३ ४००

२०७३ सामान्य सामान्य ७,६०८ १,४४७

२०७४
सामान्य (मध् र सुदूरपक्चिममा 
सामान्यभन्दा तल)

सामान्य (मध् र सुदूरपक्चिममा 
सामान्यभन्दा तल)

१५,२०८ २९८

२०७५ सामान्य सामान्य १,४०९ ६९६

२०७६
पक्चिमा सामान्य (पूववी आिा भागमा 
सामान्यभन्दा आिा तल)

पक्चिमा सामान्य (पूववी आिा भागमा 
सामान्यभन्दा आिा तल)

३,११७ २,९५२

२०७७ सामान्य सामान्य १,३१२ ७५५

२०७८ समान्यभन्दा बढी वर्ा्द हुने समान्यभन्दा बढी वर्ा्द भएको ६५६ ६१५

�ोतः  जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग

तचत्र ९: तर्गत १२ र्ष्वको नलेपालको मनसुनको खस्थतत (अागमन, उत्कष्व र अन्त्य)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 २.२ तर्. सं. २०७९ सालको मनसुन पूर्ा्वनुमान
क्व सं २०७९ सालको मनसुन जे्ष्ठ १८ गतेबाट सुरू भई आक्विन १४ गतेसम्म रहने जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले 

अनुमान गरेको छ । यस चार मक्हनाको मनसुनको अवक्िमा देिका अक्िकांि ्थथिानमा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द  हुने 

सम्ावना रहेको छ । प्रदेि नं. १ का तराईका भूभागहरू, बागमती प्रदेिका उतिर पूववी भूभाग, गण्डकी प्रदेिका 

दक्षिणी भूभाग, लुस्म्बनी प्रदेि, कणा्दली प्रदेिका उतिर पक्चिमी भूभाग तथिा सुदूरपक्चिम प्रदेिका उतिरी भूभागहरूमा 

सरदरभन्दा बढी वर्ा्द  हुने सम्ावना ५५ देस्ख ६५ प्रक्तित रहेको  छ । सुदूरपक्चिम प्रदेिका पूववी भूभाग कणा्दली 

प्रदेिका मध् भूभाग गण्डकी प्रदेिका मध् भूभाग र प्रदेि न १ को मध् भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द  हुने 

सम्ावना ४५ देस्ख ५५ प्रक्तित रहेको छ । गण्डकी प्रदेिका उतिरी भूभाग र सुदूरपक्चिम प्रदेिका मध् तथिा पक्चिमी 

भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द  हुने सम्ावना ४५ देस्ख ५५ प्रक्तित रहेको छ । गण्डकी प्रदेिका उतिरी भूभाग 

र सुदूरपक्चिम प्रदेिका मध् तथिा पक्चिमी भूभागहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द  हुने सम्ावना ३५ देस्ख ४५ प्रक्तित 

रहेको छ । प्रदेि नं. १ का उतिरी भूभाग बागमती प्रदेिका दक्षिणी भूभाग र मिेि प्रदेिका अक्िकांि भूभागहरूमा 

सरदर वर्ा्द  हुने ३५ देस्ख ४५ प्रक्तित सम्ावना रहेको छ ।

तचत्र १०: सन् २०७९ को मनसुनन तसजनमा र्षा्व (सरदरिन्ा कम र्ा सरदर र्ा सरदरिन्ा र्ढी) को 

अत्तिक सम्ार्ना (High probability) (%)

�ोतः  जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग

त्यसैगरी यो वर््दको मनसुनको समयमा देिका अक्िकांि भूभागमा अक्िकतम तापरिम औसत र औसतभन्दा कम 

हुने र अक्िकांि भागमा नू्यनतम् तापरिम औसत तथिा औसतभन्दा बढी हुने अनुमान गररएको छ ।  

२.३  तर्.सं. २०७९ सालको सम्ातर्त मनसुनजन्य तर्पद्् जोखखम आँकलन
क्वक्भन्न तथ्ाङ्कका आिारमा वैज्ाक्नक क्वक्िबाट क्वशे्र्ण गरी क्नक्चित अवक्िमा क्वपद्््बाट प्रभाक्वत हुनसके् 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

जनस््ग्याको पूवा्दनुमान गररन्छ । यसरी क्नकाक्लएको स््ग्यालाई नै केसलोड भने्न गररन्छ । सन् २०१० देस्ख 

२०२० सम्म गृह मन्तालयको क्डआरआर पोट्दल, क्वपद्् पोट्दल तथिा जलोत्पन्न प्रकोप क्वभाग र क्ववि खा� काय्दरिमबाट 

उपलब्ध तथ्ाङ्कको आिारमा संयुक्त राष्टरि सङ्ीय आवासीय प्रक्तक्नक्िको काया्दलयको सहयोगमा २०७९ सालको 

मनसुनमा प्रभाक्वत हुनसके् जनस््ग्याको आुँकलन गररएको छ । प्रारस्म्क रूपमा यस वर््द  मनसुनजन्य क्वपद्््बाट 

१७ लाख जनस््ग्या प्रभाक्वत हुने अनुमान गररएकोमा मनसुन नक्जक्कुँ दै जाुँदा क्जल्ागत र प्रदेिगत रूपमा 

गररएको अध्यन अनुसार लगभग २० लाख जनस््ग्या र ४ लाख २१ अजार घरिुरी प्रभाक्वत हुनसके् अनुमान 

गररएको छ । यस वर््दको मनसुनबाट प्रभाक्वत हुनसके् अनुमाक्नत २० लाख जनस््ग्यामधे् प्रदेिगत रूपमा 

सबैभन्दा बढी प्रदेि नं. १ मा ५ लाख ७० हजार र सबैभन्दा कम कणा्दली प्रदेिमा लगभग ५५ हजार जनस््ग्या 

प्रभाक्वत हुनसके् अनुमान गररएको छ ।  

तातलका ३: प्रिातर्त हुनसक्ले जनसङ््ख्याको प्रदलेशगत तर्र्रण (कले सलोड)

क्र.सं प्रदलेश 
प्रिातर्त हुनसक्ले (कले सलोड) 

जनसङ््ख्या
घरिुरी

१ प्रदेि नं. १ ५,७०,२८४ १,२०,०६०
२ मिेि प्रदेि ४,६५,४९५ ९७,९९९
३ बागमती प्रदेि १,४६,८२८ ३०,९११
४ गण्डकी प्रदेि १,१९,१९८ २५,०९४
५ लुस्म्बनी प्रदेि ३,७९,९०२ ७९,९७९
६ कणा्दली प्रदेि ५४,९५५ ११,५७०
७ सुदूरपक्चिम प्रदेि २,६३,३१३ ५५,४३४

जम्ा १९,९९,९७५ ४,२१,०४७

 २.४ पानीजन्य अन्य जोखखम
मनसुनको समयमा पानी र जीवाणुबाट संरिमण हुने रोगका कारण वर्षे नक्न िेरैको ज्ान जाने गरेको छ । झाडापखाला, 

हैजा, कमलक्पति, विासप्रविास सम्बधिी रोगबाट वर्षे नक्न हजारौ माक्नस र क्विेर् गरी बालबाक्लकाको मृतु्य हुने गरेको 

देस्खन्छ । क्वगतमा झाडापखाला, कालाज्वर, हैजा, पे्ग, डेङ्ु , इनु्लुएञ्ा, फु्, लगायत प्रमुख महामारीका रूपमा 

रहेका क्थिए । मनसुनको समयमा डेङ्ु, कालाज्वर, झाडापखाला जस्ता पानीबाट हुने रोगहरू तथिा सप्ददंिका कारण 

वर्षे नक्न कररब ५ सय जनाको ज्ान जाने गरेको छ । दूक्र्त पानीको प्रयोग, जीवाणुहरूको संरिमण,  खा� असुरषिा, 

सचेतनाको कमी, लगायतका कारण महामारीका घटना दोहोररएका छन् । पया्दप्त जनचेतनाको कमी र खानेपानीका 

�ोतमा बाढी पसेर पानी प्रदूक्र्त भई यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।

क्वगतको तथ्ाङ्क हेदा्द अरू प्रकोपको तुलनामा महामारीले िेरै जनाको ज्ान गएको देस्खन्छ । उदाहरणका लाक्ग 

२०६५ साल चैतदेस्ख भदौसम्म नेपालको मध् तथिा सदुरपक्चिमी षेित्र झाडापखालाको महामारीबाट प्रभाक्वत भयो, 

२८२ जनाले ज्ान गुमाए । जाजरकोट क्जल्ामा मात्र कररब १२,५०० व्यस्क्त प्रभाक्वत भए भने १२८ जनाले ज्ान 

गुमाए ।  रूकुममा मात्र ४६ जनाले ज्ान गुमाए । गमवी र वर्ा्दसुँगै सप्ददंिका घटना पक्न बढ्छन् । गत वर््द सप्दले 

टोकेर ३३ जनाको ज्ान गएको तथ्ाङ्क छ । यो वर््द पक्न क्वक्भन्न पानीजन्य रोग र क्वपद््का घटना बढ्ने अनुमान 

गररएको छ । त्यसैले बाढी, पक्हरो डुबान जस्ता प्रमुख क्वपद््का घटनाहरूसुँगै मनसुनको समयमा रै्क्लन सके् डेङ्ु, 

कालाज्वर,  झाडापखाला र सप्ददंिजस्ता रोग तथिा प्रकोपहरूको लाक्ग पक्न तयारी रहनु जरूरी छ ।  



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण14

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 २.५ यौन शोषण र दुव्य्वर्हारको जोखखम र त्सर्ाट संरक्ण
मनसुनका बेलामा प्रभाक्वत समुदायमा आपत्ालीन सहायता प्रदान गनषे काय्दमा संलग्न व्यस्क्तले आफ्नो पद, िस्क्त 

र सहायताको दुरूपयोग गरी प्रभाक्वत व्यस्क्तमाक्थि यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार गन्दसके् जोस्खमलाई बेवास्ता गन्द 

सक्कुँ दैन । क्वगतमा मनसुन प्रक्तकाय्द र कोक्भड–१९ महामारीका बेला क्ाराइन्ाइनमा रहेका प्रभाक्वत समुदायका 

सदस्माक्थि सहायता व्यव्थथिामा संलग्न व्यस्क्तले यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार गरेका केही घटनाहरू घटेका छन् । सेवा 

प्रदायक सं्थथिा तथिा क्नकायमा प्रयाप्त रूपमा यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट संरषिण गनषे नीक्त, क्नयम, व्यव्थथिा तथिा 

काया्दन्वयन प्रणालीको अभावमा यस्ता जोस्खमहरूको सम्ावना उच्च रहन्छ । सहायतामा संलग्न व्यस्क्तबाट हुने 

यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार गम्ीर सुरषिाको क्वर्य हो क्कनकी यस्ता घटनाले आपत्ालीन सहायता प्रक्रियामा संलग्न 

सबैमाक्थि प्रभाक्वत जनस््ग्याको क्वविास र भरोसालाई खतरामा पाछ्द  ।

प्रभाक्वत समुदायलाई सम्मान र मया्ददापूव्दक व्यवहार गनषे र उनीहरूको अक्िकारलाई सिैुँ सुरक्षित राखे् सेवामा 

संलग्न व्यस्क्तहरूको कत्दव्य हो । यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट संरषिणको मु्य उदे्श्य मक्हला तथिा बालबाक्लका 

लगायत सबै उमेर समूह, क्लङ्, संसृ्क्त, जातजाती, िाक्म्दक आ्थथिा, यौन अल्सं्यक, अपाङ्ताको स््थथिक्तमा रहेका 

वा अन्य व्यस्क्तहरूको सुरषिाको समान अक्िकार सुक्नक्चित गनु्द हो । आकस्मिक तयारी र प्रक्तकाय्द चरणहरूमा, 

“हानी नगरौ ुँ” क्सद्धान्तको अविारणामा सामूक्हक काय्दलाई बढावा क्दनु महत्वपूण्द छ । आकस्मिक प्रक्तकाय्दमा संलग्न 

समू्पण्द क्नकाय तथिा सङ् सं्थथिाहरूले यौन िोर्ण तथिा दुव्य्दवहार कम गन्द पया्दप्त र प्रभावकारी रोकथिाम तथिा 

प्रक्तकाय्द प्रणालीहरू छन् क्क छैनन् पक्ा गनु्दपछ्द  । काय्दरिमको योजना क्नमा्दण, काया्दन्वयन, अनुगमन तथिा 

मूल्ाङ्कनमा क्नरन्तर यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट संरषिणका क्वर्यलाई मदे्नजर गरी सुरषिा प्रत्याभूक्त गररनु 

आवश्यक हुन्छ ।

मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दमा संलग्न हरेक क्नकाय तथिा सं्थथिाहरूले आफ्ना योजना अथिवा गक्तक्वक्िक्भत्र 

सम्ाक्वत यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारको जोस्खम पक्हचान गरी जोस्खम कम गनषे रणनीक्त क्नमा्दण गनषे; सेवामा खक्टने 

प्रते्यक कम्दचारी स्यंसेवक सदस् क्नयुस्क्त गदा्द सुरक्षित भतवी प्रक्रियाहरूको पालन सुक्नक्चित गनषे; सबै कम्दचारी 

स्यंसेवाक सदस्ले यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट संरषिण क्वर्यमा ताक्लम प्राप्त गरी आचार संक्हता अवलम्बन  

गररएको सुक्नक्चितता गनषे; घटना उजुरी गनषे प्रणालीको व्यव्थथिा गनषे; मनसुन प्रभाक्वत समुदायलाई यौन िोर्ण र 

दुव्य्दवहारका क्वर्यमा जानकारी र सुरक्षित उजुरी प्रक्रियाहरूका बारेमा जनचेतनामुलक सने्दि प्रवाह गनषे आक्द 

क्रियाकलापहरू सेवा प्रदान गनषे क्नकाय तथिा सं्थथिाले गनु्दपद्दछ । साथैि अनुगमन र मूल्ाङ्कनको चरणमा यौन िोर्ण 

र दुव्य्दवहारबाट संरषिणका क्वर्वसु्तलाई समेट्ने प्रश्नहरू अनुगमनको प्रश्नावलीमा समावेि गरी आगामी मनसुन 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सञ्ालनका लाक्ग क्सकाइका रूपमा समावेि गददै  प्रभाक्वत समूहको सुरषिा तथिा संरषिणको 

प्रत्याभूक्त गनु्द सबै क्नकाय तथिा सङ् सं्थथिाको दाक्यत्व हुन्छ ।
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३. मनसुनजन्य तर्पद्् २०७८ समीक्ा र तसकाइ
 ३.१  तर्.सं. २०७८ सालको मनसुन सुरूर्ात र अन्त्य 

सािारणतया नेपालमा जे्ष्ठको अन्त्य (३०/३१गते) बाट दक्षिणपूववी सीमारेखा हुुँदै प्रवेि गनषे मनसुन २०७८ सालमा दुई 

क्दनअगावै जे्ष्ठ २८ गते (जुन ११ ताररख) नै क्भक्त्रयो । क्वगतको अनुभवमा कररब एक हप्ताको समय अवक्िमा 

सुदूरपक्चिम पुगे्न  मनसुन यो वर््द दुई क्दनमै देिभर रै्क्लयो । औसत ११२ क्दन सक्रिय रहने मनसुन २०७८ सालमा भने 

नू्यनचापीय षेित्र र मनसुन नू्यनचापीय रेखाको प्रभावमा थिप १२ क्दन सक्रिय रह्ो । जे्ष्ठ २८ गतेबाट आक्विन २५ 

गतेसम्म सक्रिय रहेको मनसुनको अवक्िमा गत वर््द औसतभन्दा १८.४% बढी वर्ा्द भयो । सरदर ३० वर््दको आुँकडाको 

आिारमा मनसुनको अवक्िमा वाक्र््दक औसत १,३५८.५ क्म.क्म. वर्ा्द हुने गरेकोमा गत वर््द १,६०९ क्म.क्म. वर्ा्द भयो । 

उक्त मनसुन अवक्िमा भारी वर्ा्द हुन्छ भने्न पूवा्दनुमान जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले मनसुनपूव्द नै गरेको  क्थियो । 

जे्ष्ठको अस्न्तमबाट सुरू भएको मनसुन असार २ गतेको भारी वर्ा्दसुँगै केही मत्थर भई पुन: असारको ते�ो हप्ता 

सक्रिय रह्ो । असार १८ गते कास्ी क्जल्ामा २५८.२ क्म.क्म. र नवलपुर क्जल्ामा २०० क्म.क्म. सम्म वर्ा्द भयो । 

तत्पचिात् सामान्य वर्ा्द रही पुनः  भदौको दो�ो सातामा उच्च क्वन्दुमा पुग्यो । भदौ १० गते लुस्म्बनी प्रदेिका रूपने्दही 

र नवलपरासी; र गण्डकी  प्रदेिको नवलपुर क्जल्ामा ३५० क्म.क्म. सम्म वर्ा्द भयो ।

जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले आक्विन २५ गतेबाट मनसुन बाक्हररएको दाबी गरररहुँदा मनसुनपचिात््को वर्ा्द हुने 

रिम पुन: सुरू भयो । यो वर्ा्द काक्त्दकको पक्हलो सातासम्म रह्ो । उक्त अवक्िमा प्रदेि नं. १ र सुदूरपक्चिम प्रदेिमा 

भारी वर्ा्द भयो । काक्त्दक २ गते डोटी क्जल्ामा १८७.५ क्म.क्म. र डडेल्िुरा क्जल्ामा २२० क्म.क्म. वर्ा्द मापन गररएको 

क्थियो । त्यसै्त काक्त्दक ३ गते  मोर्ग क्जल्ामा सबैभन्दा उच्च ३२३ क्म.क्म. र सुनसरी क्जल्ामा २६९.९ क्म.क्म. वर्ा्द 

भएको क्थियो ।

 ३.२ २०७८ सालको मनसुनर्ाट िएको क्तत
जे्ष्ठको अस्न्तम साताबाट सुरू भएको अक्वरल वर्ा्दका कारण असारको सुरूवातबाट नै देिभर क्वपद््का घटना 

व्यापक हुन थिाले । उक्त सुरूवाती क्वपद््का घटनाहरूको चपेटामा मु्य गरी क्सधुिपाल्चोक, मना्ग र गोरखा 

क्जल्ा परे । जे्ष्ठको पक्हलो र दो�ो साता आएको चरिवात ‘ताउ ते’ र चरिवात ‘यासले’ ल्ाएको मनसुनपूव्दको 

वर्ा्दले जक्मन क्भजेर गलेको कारणले गदा्द पक्हरो र बाढीका घटना बढे ।

बागमती प्रदेिमा क्सधुिपाल्चोक क्जल्ा नराम्री प्रभाक्वत भयो । अक्घल्ो तीनचार क्दनको लगातार वर्ा्दका कारण  

असार १ गते क्सधुिपाल्चोक क्जल्ाको मेलम्ची नदीले अकल्नीय षिक्त क्नम्त्यायो । उक्त क्दनको मध्ाह्नबाट खोलाको 

पानीको सतह बढ्दै गएर लगभग मध्रातमा  अचानक माटो र बालुवाको लेदो सक्हतको बाढी आउुँदा हेलमु्ब र 

मेलम्ची बजार तहसनहस भयो । पानीको सतहले खतराको सङे्कत नाघ्दै गदा्द  प्रहरी, ्थथिानीय प्रिासन र ्थथिानीय 

एर्.एम. रेक्डयोले सूचना जारी गरी नदी छेउका बस्ती र बजार इलाकाका बाक्सन्दालाई सुसूक्चत गराइएकाले 

मानवीय षिक्त भने त्यक्त िेरै हुन पाएन । यक्त हुुँदाहुुँदै पक्न उक्त बाढीले क्सनो हाइडरि ो कम्पनीमा काय्दरत दुई क्चक्नयाुँ 

र एक भारतीय नागररक सक्हत पाुँचजनाको ज्ान क्लनुका साथैि २० जना बेपतिा बनायो। उक्त घटनामा ६ जना 

घाइते भए । उक्त बाढीको घटनामा ३२ वटा सरकारी भवन, ६ वटा पक्ी पुल, १३ वटा  झोलुङे् पुल सक्हत २२५ 

घर र १० वटा माछा र्ाम्द षिक्तग्स्त हुनुका साथैि ५५५ पररवार क्व्थथिाक्पत भए । 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

गण्डकी प्रदेिमा सोही क्दन मना्ग क्जल्ामा क्वपद््को अकको शृ््गखला सुरू भयो । मनसुनपूव्द जे्ष्ठ १४ गतेको वर्ा्द 

र त्यसले ल्ाएको बाढीले एक तहको षिक्त व्यहोररसकेको मना्ग क्जल्ाले मस्ा्द्गदी नदी, दुि खोला र क्तनका 

सहायक खोलाहरूमा बाढी आउुँदा नासो गा.पा.को तालबजार, क्सरान ताल, खोत्रो, िारापानी, थिोचें, बगरछाप र 

दानकू्, चामे गा.पा.को क्तमा्ग, थिान्ोक, कातो, चामे बजार र क्नस्ा्ग गा.पा.को भात्रा्गसम्मका गाउुँबस्ती र 

बजारमा षिक्त पुग्यो । मना्ग क्जल्ाकै लाइर् लाइनको रूपमा रहेको बेक्ििहर चामे सडकखण्डमधे् लगभग ४० 

क्क. मी. तथिा चामेदेस्ख खा््गसार सडकखण्ड ठाउुँ  ठाउुँमा षितक्वषित हुन पुग्यो । पय्दटकीय षेित्रको रूपमा ्थथिानीय 

स्तरमा नै क्वकास गददै  लक्गएको तालबजार केही घण्ाको अन्तरालमा बगरमा पररणत भयो । सदरमुकाममा रहेका 

दुईवटा ठाडो खोला र मस्ा्द्गदी नदीमा रहेका कररब एक दज्दन पुलपुलेसा बगाउुँदा चामे सदरमुकाम चार खण्डमा 

क्वभाक्जत भयो। जसले गदा्द ्थथिानीय बाक्सन्दा एक ठाउुँबाट अकको ठाउुँ  जान सके् सम्ावना समेत रहेन ।

सुदूरपक्चिम प्रदेिमा यस वर््दको मनसुनमा बझा्ग क्जल्ा अत्यनै्त प्रभाक्वत बन्यो । लगातारको वर्ा्दपचिात् काक्त्दक २ 

गते बझा्ग क्जल्ा  थिलरा गा.पा. क्डख्लामा पक्हरो गई ७ घर बगाउुँदा एकै घरका १८ जनाको मृतु्य भयो । उक्त  

पक्हरोमा क्छमेकबाट आश्रय क्लन आएका अन्य ५ जनाको समेत एकै साथि ज्ान गयो । नौ, दि क्दनको अथिक 

प्रयासपक्छ सुरषिाकमवीहरूले ९ जनाको मात्र िव रे्ला पान्द सके । सोही क्दन बझा्ग  क्जल्ाकै अन्य ्थथिानमा पक्हरो 

गई ३ घर पुररुँ दा ५ जनाको मृतु्य भयो । सदरमुकाम जयपृथ्ी न.पा. नक्जकै  डु््गग्ी खोलाको बाढीले ५ वटा पक्ी 

घर बगायो । उक्त क्दन डोटी क्जल्ामा ५ घर पक्हरोले पुररुँ दा १२ जनाको मृतु्य  हुनुका  साथैि बाजुरा क्जल्ामा ७ 

वटा घरमा षिक्त पुग्ा ४ जनाले ज्ान गुमाए ।

उता प्रदेि नं. १ मा पाुँचथिर क्जल्ाको सदरमुकाम क्र्क्दम न.पा. लगायत, क्मक्ाजु्ग गा.पा. र र्ालु्नन्द गा.पा. 

तथिा इलाम क्जल्को सूयकोदय न.पा., मा््गसेबु्ग गा.पा. र र्ाकर्ोकथुिम गा.पा. बाढी र पक्हरोका घटनाले िेरै 

प्रभाक्वत बने । काक्त्दक २ गते क्मक्ाजु्ग गा.पा.को वडा नं. ५ मा पक्हरो जाुँदा एउटै घरमा जम्मा भएका ११ जना र 

अन्य ११ जना गरी २२ जनाले ज्ान गुमाउनुका साथैि ३ जना बेपतिा र १० जना घाइते भए । उक्त घटनामा परी ५७९ 

घर पूण्द षिक्त भए । त्यसै्त इलाम क्जल्ामा पक्न उक्त अवक्िमा पक्हरोको कारण १५ जनाले ज्ान गुमाए । झापाको 

चारआलीदेस्ख तापे्जु्गको सुकेटारसम्मको मेची राजमाग्दका सयौ ंठाउुँमा पक्हरो जाुँदा ३ क्दनसम्म सडक अवरूद्ध 

हुन पुग्यो ।

समग्मा गत वर््दको मनसुन र मनसुनपचिात्ा क्वपद््जन्य घटनाहरूले कुल २५८ जनाको ज्ान जानुका साथैि ६५  

जना बेपतिा र १९२ जना घाइते भए । १,०२२ घरिुरीमा पूण्द र ६३० घरिुरीमा आंक्िक षिक्त पुग्यो ।६७८ वटा 

खानेपानी संरचना ५२ वटा जलक्व�ुत ४५ वटा पक्ी पुल ३ वटा बेली क्रिज र ८७ वटा झोलुङे् पुलमा षिक्त पुग्यो । 

५८ वटा सरकारी भवन  र ९३ वटा क्िषिण सं्थथिाका भवनमा षिक्त पुग्यो ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

५८ 
सरकारी िर्न

९३ 
तशक्ण संस्थाको िर्न

५२ 
जल जलतर्�ुत आयोजना

६७८
खानलेपानी स्ोत

४५ 

पक्ी पुल

३ 

र्लेली त�ज

८७
झोलुङ्ले  पुल

१०२२ | ६३०
पूण्व       आंतशक

व्यखतिगत घर िुरी

तचत्र ११: २०७८ सालको मनसुनको अर्तिमा िएको िौततक क्तत

 ३.३ २०७८ सालको मनसुन पूर््वतयारी र प्रततकाय्व प्रिार्काररता
क्वपद््को प्रक्तकाय्दको सर्लता मूलत: क्वपद्््पूव्द गररने तयारीमा क्नभ्दर रहन्छ । देिमा मनसुन नक्जक्कुँ दै गदा्द  क्सङ्ो 

राष्टरि  नै कोक्भड १९ को महामारीको दो�ो लहरको चपेटामा परररहेका वेला राज्का सबै अंग, तह र तप्कालाई 

समेटी  मनसुनजन्य क्वपद््को प्रक्तकाय्दको पूव्दतयारीमा जुट्नु पकै् पक्न सहज क्थिएन । तर उक्त चुनौतीका बाबजुद 

राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरणको नेतृत्वमा तहगत रूपमा मनसुन पूव्दतयारीका 

चरणहरू मनसुन अगावै सम्पन्न भए ।  क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन ऐन २०७४ (संिोिन सक्हत), 

राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द ढाुँचा, २०७० (संिोिन २०७५), क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा योजना तजु्दमा माग्दक्नदषेिन, २०६७ 

(संिोिन २०७६) र क्वगतको भोगाइ र क्सकाइलाई आिार मानै्द सम्बस्धित क्वर्यगत केन्दीय मन्तालय, सम्बस्धित 

क्नकाय तथिा सहयोगी क्नकायहरूको भूक्मका र क्जमे्मवारी सुक्नक्चित गनषे गरी असार २ गते क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन काय्दकारी सक्मक्तको बैठकबाट “मनसुन पूव्दतयारी र प्रक्तकाय्द राक्ष्टरि य काय्दयोजना, २०७८" जारी 

गररयो । उक्त योजना समू्पण्द मनसुन क्वपद्् प्रक्तकाय्दको तयारीका लाक्ग मु्य कानुनी आिार क्थियो । यसका  

बाबजुद केन्दीय स्तरमा क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन राक्ष्टरि य पररर्द्,  क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन काय्दकारी सक्मक्त, क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण राक्ष्टरि य काय्दमञ्, क्वर्यगत षेित्र र क्वपद्् सम्पक्द  व्यस्क्तका 

बैठकहरू समेत सम्पन्न गरी तयारीलाई थिप व्यवस््थथित बनाउुँ दै लक्गयो । केन्दीय भूक्मकामा रहेको राक्ष्टरि य क्वपद्् 

जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरणको समन्वय र सहजीकरणमा प्रदेि, क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहहरूले 

पक्न आफ्नो षिमता, सािन र �ोतले भ्ाएसम्म तयारीका क्रियाकलाप पूरा गरे । आफ्नो कानूनी दायराक्भत्र रही 

प्रक्तकाय्द योजना तयार गनषे र पूव्दयोजनाहरू अ�ावक्िक गनषे, आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दलाई अझ बढी सक्रिय 

र क्रियािील तुल्ाउने, प्रक्तकाय्दका लाक्ग आवश्यक सािन �ोत जुटाउने, ्थथिानीय गाउुँ  समाजलाई चनाखो र 

चेतनिील बनाउने र सम्व भएसम्म कृक्त्रम अभ्ास र ताक्लमहरू समेत गराउनेसम्मका क्रियाकलापहरू सम्बस्धित 

प्रदेि, क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहमा सम्पन्न भए ।

अककोतर््द  सुरषिाक्नकाय (नेपाली सेना, सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी) ले पक्न आफ्नो प्रक्तकाय्दको 

भूक्मकालाई आत्मसात गददै  रषिा मन्तालय, गृह मन्तालय र राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन 

प्राक्िकरणको नेतृत्व र समन्वयमा आवश्यक तयारी पूरा गरे । नेपाली सेनाले आफ्ना हवाई सािनलाई Prepositioning 

गनषे, Engineering Equipment, प्रक्तकाय्द र्ौज तथिा उपकरणहरू रूजु हालतमा राखे्, सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

र नेपाल प्रहरीले पक्न आफ्ना सािन, �ोत र खोज तथिा उद्धार काय्द गनषे जनिस्क्तलाई तयारी हालतमा राखे् र 

Prepositioning गनषे काय्दहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गरे । यसरी केन्ददेस्ख प्रदेि, क्जल्ा र ्थथिानीय तहसम्मको 
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सम्बस्धित क्नकायहरूको मनसुन पूव्दतयारीका चरणहरू हरसम्व पूरा गररए ।

असार मक्हनाको सुरूवातबाटै देिभर क्वपद््का घटनाले ती� रूप क्लन थिाले लगतैि राज्का क्वपद्् प्रक्तकाय्दका 

संयन्तहरू  सू्त्दरूपमा क्रियािील भए । केन्दीय तहमा राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन 

प्राक्िकरणको  नेतृत्व र राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (NEOC) को अगुवाइमा प्रदेि आपत्ालीन काय्द 

सञ्ालन केन्द (PEOC), क्जल्ा आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (DEOC) र केही ्थथिानीय आपत्ालीन काय्द 

सञ्ालन केन्द (LEOC) हरू आ-आफ्नो उपलब्ध सािन �ोतसक्हत प्रक्तकाय्दमा जुटे । सम्बस्धित क्जल्ा क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त (DDMC) को  नेतृत्वमा तीनवटै सुरषिाक्नकायका सुरषिाकमवी खोज तथिा उद्धार काय्दका लाक्ग 

क्वपद््  प्रभाक्वत षेित्रमा तत्ाल खक्टए । मनसुनको पक्हलो दुई हप्ता क्वपद्् प्रक्तकाय्दको क्हसाबले क्नकै चुनौतीपूण्द 

रह्ो । उक्त अवक्िमा क्सधुिपाल्चोक, मना्ग, लमजु्ग, कास्ी, बाजुरा, पाल्ा लगायतका पच्चीस क्जल्ाहरूमा 

क्वपद्््मा र्सेका कररब २,००० जनाको सकुिल उद्धार गररयो । नेपाली सेनाका साना ठूला गरी बीसवटा हेक्लकप्र, 

क्सक्म्क एयरको हेक्लकप्र र क्ववि खा� काय्दरिम (WFP) को हेक्लकप्रबाट समेत पीक्डतहरूको उद्धारमा सहयोग 

पुग्यो । मानवीय सहायता्थथिल काठमाडौ ुँ, नेपालगञ्, िनगढी र सुखषेत तथिा प्रादेक्िक गोदामघर सुनसरी, मकवानपुर, 

कास्ी र रूपने्दहीबाट आवश्यकता अनुसार गैर खा� राहत सामग्ी क्वपद्् प्रभाक्वत षेित्रहरूमा पुऱ्याइयो । तर 

प्रायजसो क्वपद््का घटनाहरूमा प्रभाक्वतहरूका लाक्ग लतिाकपडा, भाुँडाबत्दन, ओढ्ने ओछ्ाउने, दालचामल जस्ता 

राहत सामग्ी ्थथिानीयस्तरमै व्यव्थथिा भयो । जसले गदा्द मानवीय सहायतामा क्रियािील अन्तरा्द क्ष्टरि य सङ् सं्थथिाले 

भण्डारण गरी राखेको भने खासै पररचालन गररएन । त्यसका बाबजुद प्रदेि सरकारको नेतृत्व र मापदण्डमा 

आिाररत रही आफ्नो षिमता र सािन �ोतले भ्ाएसम्म क्जल्ा तथिा ्थथिानीय क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूले नगद 

तथिा अन्य खा� र गैरखा� राहत सामग्ीहरू समेत क्वपद्् प्रभाक्वतहरूलाई उपलब्ध गराए । राक्ष्टरि य तथिा अन्तरा्द क्ष्टरि य 

गैरसरकारी सङ् सं्थथिाका साथिसाथैि, संयुक्त राष्टरि सङ्ीय क्नकायहरू, रेडरिस सोसाइटी लगायत अन्य क्नजी तथिा 

सामाक्जक संघ सं्थथिाको समेत क्वर्य षेित्रगत (Cluster Approach) दायरामा रही प्रक्तकाय्दमा सहयोग रह्ो । 

संयुक्त राष्टरि सङ्ीय क्वकास काय्दरिम (UNDP) को सहयोगमा दाचु्दलाको उतिरी भेगमा षिक्तग्स्त ७ वटा काठे पुल 

पुनक्न्दमा्दण गररयो । क्ववि खा� काय्दरिम (WFP) द्ारा मेलम्ची लगायत क्वक्भन्न क्वपद््  प्रभाक्वत षेित्रहरूमा राहत 

लगायत अ्थथिायी आवासका सामग्ी ढुवानी गररयो । नेपाल रेडरिस सोसाइटीद्ारा क्वक्भन्न क्जल्ामा १,२४५ प्रभाक्वत 

घरपररवारलाई १३,५०० रूपैयाुँका दरले क्नित्द (Unconditional Cash Grant) क्वतरण गररयो । संयुक्त राष्टरि सङ्ीय 

जनस््ग्या कोर् (UNFPA) द्ारा  मेलम्ची र हेलमु्ब षेित्रमा कुल २२ ्थथिानीय मक्हला नेत्रीहरूलाई पाुँचक्दने 

मनोसामाक्जक परामि्द ताक्लम सञ्ालन गनु्दका साथैि २८ क्जल्ामा क्नः िुल्क एमु्बलेन्स सेवा सञ्ालन र प्रदेि नं. १, 

मिेि प्रदेि , गण्डकी प्रदेि र सुदूरपक्चिम प्रदेिमा कुल ३,३९४ थिान क्डक्ग्नटी क्किोरी क्कट, १,०२६ सौय्दबतिी, ४५२ 

थिान क्त्रपाल र ६५० थिान झुल क्वतरण गररयो । त्यसै्त संयुक्त राष्टरि सङ्ीय  बालकोर् (UNICEF) द्ारा बक्द्दबास, 

जनकपुर, काठमाडौ ुँ, नेपालगञ् र िनगढीमा २०,०७१ थिान आपत्ालीन क्िषिा सामग्ी भण्डारण गररएकोमा 

आवश्यकता अनुसार क्वतरण गररयो । मनसुन सुरूवातको डेढ मक्हनाको अवक्िसम्म आइपुग्ा देिभर कररब 

४,७२४ जनालाई सुरक्षित ्थथिानमा ्थथिानान्तरण गररयो ।

कुल १२३ क्दनको मनसुन र पाुँच क्दनको मनसुनपचिातको क्वपद््को समयावक्िमा क्वपद्् प्रभाक्वत षेित्रमा खोज तथिा 

उद्धारका साथिसाथैि सडक क्वभाग, सुरषिाक्नकाय र ्थथिानीय सरकारको पहलमा बाढी पक्हरोबाट षिक्तग्स्त २५ 

क्क.क्म. सडकखण्ड र ३० वटा पुल पुलेसामधे् अक्िकांि सुचारू गररयो । उक्त काय्दका लाक्ग सडक क्वभाग 
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अन्तग्दत मात्र १८१ वटा हेभी इस्क्पमेन् पररचालन गररएको क्थियो । हेलमु्ब, मेलम्ची र मना्ग लगायत अन्य क्वपद्् ग्स्त 

षेित्रमा खानेपानी, क्व�ुत्, स्ास्थ्य लगायतका सेवा अवरूद्ध भएकोमा लामो प्रयासपक्छ कक्तपय पुनः  सुचारू 

गररयो । समक्ष्टगत रूपमा गत वर््दको मनसुन अवक्िभर ३,९५० जनाको उद्धार गररयो । त्यसका बाबजुद १,१८२ 

जना घाइते क्बरामीको उपचार र कररब २,४११ घरपररवारलाई सुरक्षित ्थथिानमा ्थथिानान्तरण गररयो । नेपाल सरकार 

मस्न्तपररर्द्ले श्रावण ६ गते क्सधुिपाल्चोक र मना्ग क्जल्ालाई र मंक्सर २० गते बझा्ग, बाजुरा, बैतडी, डडेलिुरा, 

डोटी, दाचु्दला, रूपने्दही, इलाम, पाुँचथिर र िनकुटा क्जल्ाका ३३ वटा ्थथिानीय तहहरूलाई क्वपद्् सङ्कटग्स्त षेित्र 

घोर्णा गऱ्यो । उक्त घोर्णाले त्यस षेित्रको समग् पुनला्दभ र पुनक्न्दमा्दण काय्दहरूलाई क्छटो, छररतो र अझ प्रभावकारी  

तवरले सम्पादन गन्द सहयोग पुऱ्यायो ।  

 ३.४ उतृ्कट् अभ्ास र तसकाइ
समग्मा गत वर््दको मनसुनजन्य क्वपद्् प्रक्तकाय्द चुनौतीपूण्द रहे पक्न िेरै हदसम्म सर्ल रह्ो । त्यसको मु्य शे्रय 

२०७२ सालको भूकम्पपचिात् राज्ले क्वपद्् व्यव्थथिापनमा क्लएको गम्ीरता, सािन र �ोतमा लगानी र राक्ष्टरि य क्वपद्् 

जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरणको नेतृत्वमा भएका प्रयास र उपलस्ब्धहरूलाई जान्छ । सीक्मत सािन 

�ोतका बाबजुद सुरषिाकमवीहरूले प्रक्तकाय्दमा देखाएको बहादुरी, मेहनत र क्जमे्मवारी बोि, सरकारी तथिा गैरसरकारी 

राक्ष्टरि य तथिा अन्तरा्दक्ष्टरि य सङ् सं्थथिाहरूको हातेमालो र ्थथिानीय जनसमुदायको साथि र सहयोग पक्न यस मनसुन क्वपद्् 

प्रक्तकाय्दलाई  उपलस्ब्धमूलक बनाउने मु्य आिारको रूपमा रह्ो । तर त्यसका बाबजुद गत मनसुनको क्वपद््ले 

चुनौतीका थुिपै्र पाठ पक्न क्सकाएको छ । क्वगतको तुलनामा क्वपद््को प्रकृक्त र प्रवृक्तिका साथैि षिक्तको दायरा समेत 

र्राक्कलो बनै्द गएको छ, जसको प्रक्तकाय्द क्वगतकै अभ्ास र अनुसरणले मात्र सम्व रहुँदैन । नयाुँ प्रणाली, नयाुँ 

सोच, थिप तथिा आिुक्नक सािन �ोतको व्यव्थथिा, सव्दपषिीय क्जमे्मवारी वहन र सहभाक्गतका साथैि आवश्यकतामा 

आिाररत प्रक्तकाय्द पद्धक्तको क्वकास  अपररहाय्द छ । तसथि्द आगामी क्दनमा मनसुनजन्य क्वपद्् प्रक्तकाय्दलाई थिप 

प्रभावकारी र नक्तजामुखी बनाउुँ दै लैजान क्नम् क्वर्यहरूलाई राम्ा अभ्ास तथिा क्सकाइको रूपमा क्लन सक्कन्छ ।

१. तर्पद््का घटनाको खर्र सङ्कलन गन्व डरि ोनको प्रयोग 

मेलम्ची र इन्दावती नदीले असार २ गते हेलमु्ब र मेलम्ची षेित्रमा क्वधं्स मच्चाएपक्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको  

हेडवेमा भएको षिक्तको आुँकलन गन्द मौसमको खराबीका कारण हेक्लकप्र जान नसके् अव्थथिा आयो । तत्पचिात् 

Geovation Nepal नामक सं्थथिाको अगुवाइमा डरि ोनको माध्मबाट उक्त षिक्तको वसु्तस््थथिक्तको क्वसृ्तत अध्यन 

गररयो । कम लगानीमा प्रक्तकूल मौसमका बाबजुद घटना्थथिलबाट ३० देस्ख ७० क्मटरको उचाइमा रहेर हाइ  

ररजोलुिनका स्टिल र्ोटो तथिा क्भक्डयो डरि ोनले उतादा्द त्यहाुँको षिक्त र वास्तक्वक अव्थथिाबारे थिाहा पाउन एकदम  

सक्जलो भयो ।

२. नलेपाली सलेनाको हलेतलकप्टरद्ारा Sling Opertation मार््व त उद्ार 

कञ्नपुर क्जल्ाको भीमदति नगरपाक्लकामा १ पुरूर्, २ मक्हला र २ बालबाक्लका सक्हत ५ जना असार १ गतेबाट 

महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण बीच टापुमा र्सेपक्छ २ गते नेपाली सेनाको हेक्लकप्रबाट Sling 

Operation मार््द त सकुिल उद्धार गररयो । त्यसै्त मेलम्ची र इन्दावती नदीहरूले मेलम्ची बजार डुबाएपक्छ बजारको  

रोज होटलमा र्सेका २ र अन्य २ गरी ४ जनालाई नेपाली सेनाको हेक्लकप्रमार््द त बकेटको सहायताले  सकुिल 

उद्धार गररएको क्थियो ।
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३. कणा्वली प्रदलेशमा तर्पद्् जोखखम र्ीमासम्बन्ी व्यर्स्था

कणा्दली प्रदेि सरकारले क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण गन्द र नागररकहरूलाई बीमामार््द त जोस्खम सुरषिाको प्रत्याभूक्त 

क्दन क्वपद्् जोस्खम बीमासम्बधिी काय्दक्वक्ि, २०७६ लागू गरी प्रदेिका १७ लाख बाक्सन्दाको क्वपद्् जोस्खम जीवन  

बीमाको सुरूवात गरेको छ । उक्त काय्दरिमअन्तग्दत समू्पण्द नागररकहरूको क्वपद्् र आकस्मिक घटनाबाट हुने 

मृतु्यको जोस्खमका लाक्ग दुइ्द  लाख बराबरको सामूक्हक जीवन बीमा गररएको छ । जोस्खम हस्तान्तरणका दृक्ष्टकोणले 

यसलाई महत्वपूण्द सुरूवात मान्न सक्कन्छ ।

४. स्टट्व र्ण्ड नलेपाल (START FUND NEPAL)

क्वपद््का घटनापचिात् कक्तपय अव्थथिामा प्रभाक्वतहरूको आवश्यकता तत्ाल पूक्त्द  गन्दका लाक्ग आक्थि्दक �ोतको 

अभाव रहने  गद्दछ । क्छटो र छररतो ढंगबाट रकम जुटाउन र खच्द गन्द कानुनी प्रकृया र �ोतको अभावको अव्थथिामा 

क्वपद््का घटना  घटेलगतैि ७२ घण्ाक्भत्र प्रभाक्वतहरूका आवश्यकता तत्ाल पूक्त्द गन्द रकम खच्द गन्द सक्कने गरी 

UK’s Foreign, Commonwealth Development Office (FCDO) को नेतृत्वमा नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टको 

रूपमा START FUND NEPAL को व्यव्थथिा गररएको छ । गत सालको मनसुनको दौरान बाढीका चार प्रक्तकाय्दमा 

उक्त र्न्डको सर्ल र प्रभावकारी प्रयोग गररयो । उक्त प्रयोगमार््द त सुनसरी, क्सधुिपाल्चोक, नवलपुर, नवलपरासी 

पक्चिम, बक्द्दया, कैलाली र कञ्नपुर क्जल्ाका ४,६९२ घरिुरीका २६,५५८ जना ्थथिानीय बाक्सन्दा यस काय्दरिमबाट 

लाभास्न्वत भए । 

तसकाइ

१. क्वपद्् व्यव्थथिापनमा संलग्न क्नकायका कम्दचारी तथिा राज्का क्वक्भन्न तहमा चुक्नएका जनप्रक्तक्नक्िहरूको षिमता 

क्वकासमा राज्ले थिप लगानी गनु्दका साथैि क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी ताक्लम, अभ्ास, छलर्ल तथिा सेक्मनार 

आक्दलाई क्नयक्मत बनाउन जरूरी  देस्खन्छ । उक्त षिमता क्वकासको आयामलाई वृक्ति क्वकाससुँग जोडी नीक्तगत 

व्यव्थथिा गन्दसके क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दको सं्थथिागत षिमता सुदृढ हुने देस्खन्छ ।

२. मन्तालय तथिा अन्य सरकारी क्नकायहरूमा क्वपद्् व्यव्थथिापनमा काय्द गनषे कम्दचारीहरूको छोटो समयमा हुने 

सरूवा तथिा रे्रबदलका कारण क्वपद्् व्यव्थथिापनमा भइरहेको काय्द  प्रगक्तमा असर पनषे गरेको छ । तसथि्द यसरी 

सरूवा, पदोन्नक्त वा अन्य कारणबाट पुराना कम्दचारी अन्यत्र सरूवा  भई नयाुँ  कम्दचारी त्यस क्नयुस्क्तमा आउुँदा 

आरू्ले गरेका काम र त्यसबारेका कागजात बुझबुझारथि गनषे  पररपाटी बसाल्नु अत्यावश्यक देस्खन्छ ।

३. क्वपद््का कारण हाल बेहोरररहेको सामाक्जक तथिा आक्थि्दक षिक्त र भक्वष्यमा आउन सके्  चुनौती सामना गन्द  

क्वपद्् व्यव्थथिापनलाई राज्ले क्विेर् मह� क्दनुको क्वकल् रहुँदैन । तसथि्द  क्वपद््  व्यव्थथिापनलाई क्नजामती सेवा 

तथिा सुरषिाक्नकायहरूमा छुटै् क्वर्यगत षेित्र क्निा्दरण गरी राज्का चारवटै (केन्द, प्रदेि, क्जल्ा र ्थथिानीय) तहमा 

छुटै् प्रिासक्नक संयन्तको क्वकास गरी कम्दचारीको व्यव्थथिापन, वृक्ति क्वकास गन्दसके आगामी क्दनमा यस षेित्रले 

अझ र्ड्को मानषे देस्खन्छ ।

४. तीनवटै सुरषिाक्नकायका सुरषिाकमवीलाई क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी ताक्लममा अझै बढी सक्रिय बनाई आिुक्नक 

उपकरण र सािन �ोतले सुसस्जित बनाउन अत्यावश्यक छ । राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द काय्दढाुँचा, २०७० प्रथिम 

संिोिन, २०७५ ले क्नक्द्द ष्ट गरेअनुसार INSARAG बाट मान्यता प्राप्त खोज तथिा उद्धार टोली क्नमा्दण गन्द सके 

आगामी क्दनमा खोज तथिा उद्धार अझ प्रभावकारी बने्न सम्ावना रहन्छ ।
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५. क्वपद्् व्यव्थथिापनको षेित्रमा प्रभावकारी खबर तथिा सूचना व्यव्थथिापन एक मह�पूण्द चुनौतीको रूपमा रहेको 

छ । व्यवस््थथित प्रक्तवेदन र सूचना व्यव्थथिापन प्रणालीको अभावमा क्वपद््का घटना लगायत प्रभावकारी प्रक्तकाय्द 

त्यसको समीषिा र अक्भलेखीकरण सिैं प्रभाक्वत बनै्द आएको छ । तसथि्द खबर तथिा सूचना व्यव्थथिापनको आयामक्भत्र 

पनषे तथ्ाङ्क सङ्कलनदेस्ख क्लएर प्रक्तवेदन, अक्भलेखीकरण, भण्डारण, समीषिा, क्नगरानी र क्वतरणसम्मका षेित्रलाई 

समावेि गनषे गरी एकीकृत सूचना व्यव्थथिापन प्रणालीको व्यव्थथिापन गन्द  एकदमै जरूरी देस्खन्छ ।

६. क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दमा आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दहरूको भूक्मका मह�पूण्द हुन्छ । त्यसका 

बाबजुद हालसम्म ्थथिापना भएका केन्द, प्रदेि, क्जल्ा र ्थथिानीय तहका आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दहरूबीच 

आपसी समन्वय र सहकाय्दका क्नस्ति क्नक्चित माध्म र संयन्तको अभावमा पूण्द दषिता हाक्सल गन्द सक्कएको छैन । 

तसथि्द केन्दीय आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्ददेस्ख ्थथिानीय आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दसम्मलाई जोड्ने 

क्डक्जटल माध्मको क्वकास गरी एउटै काय्दगत  प्रणाली र ररपोक्ट्द्ग क्सटिमको व्यव्थथिा गनु्दपनषे देस्खन्छ ।

७.  क्वपद््को समयमा ्थथिानीय समाज र छरक्छमेक प्रक्तकाय्दको पक्हलो तह (First  responder) रहने हुुँदा 

उनीहरूको प्रक्तकाय्द षिमता क्वकासमा राज्ले क्विेर् जोड क्दनु पद्दछ । त्यसका लाक्ग  ्थथिानीय तहमा स्यंसेवक 

व्यव्थथिापन एउटा क्वकल् हुन सक्छ । ्थथिानीय तथिा समुदाय तहमा स्यमे्वकहरूको सुँगक्ठत रूपमा षिमता 

क्वकास गरी पररचालन गनु्दका साथैि आवश्यक नू्यनतम प्रक्तकाय्द सामग्ीहरू समेत उपलब्ध गराई तयारी अव्थथिामा 

राख् सकेको खण्डमा समुदाय तहमा क्वपद्् प्रक्तकाय्द षिमता आगामी क्दनमा अझ प्रभावकारी बने्न देस्खन्छ ।
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 ३.५ आपत्कालीन प्रततकाय्व कोष तथा सामग्ीहरूको मौज्ाती
केन्द प्रदेि तथिा क्जल्ा तहमा रहेका क्वक्भन्न क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर्मा देहाय बमोक्जमको रकम मौज्ात रहेको छ 

प्रिानमन्ती प्राकृततक प्रकोप उद्ार कोष
३ अब्द ५ करोड ९१ लाख रूपैयाुँ
कले न्दीय तर्पद्् व्यर्स्थापन कोष

२ अब्द ६ करोड रूपैयाुँ
प्रदलेश तर्पद्् व्यर्स्थापन कोष (७ र्टै) (रूपैयाँ हजारमा)

५९ करोड ४४ लाख ९० हजार रूपैयाुँ
प्रदेि नं. १
४,००,००

मिेि प्रदेि
२,८०,८४

बागमती प्रदेि
८,००,००

गण्डकी प्रदेि
६,००,००

लुस्म्बनी प्रदेि
९,५०,००

कणा्दली प्रदेि
३,१४,०६

सुदूरपक्चिम प्रदेि
२६,००,००

तजल्ा तर्पद्् व्यर्स्थापन कोष (७७ र्टै) (रूपैयाँ हजारमा)
१ अब्द ९ करोड ३० हजार रूपैयाुँ

तापे्जु्ग
२०,००

सप्तरी
८,६०,००

दोलखा
२,४२,८१

गोरखा
८८,०५

नवलपरासी
२३४

सुखषेत
१,२८,२३

कैलाली
४,३१,८२

पाुँचथिर
६,२०

क्सराहा
७९,३६

रामेछाप
१०,८६

लमजु्ग
९,५६

रूपने्दही
२२,५६

सल्ान
३५,९८

कंचनपुर
४८,४५

इलाम
३८,५१

िनुर्ा
३३,७६

क्सधुिली
१२,२७

तनहुुँ
८,४५

कक्पलवसु्त
१४,९९

रूकूम पक्चिम
१२,९२

डडेलिुरा
२६,६०

झापा
१,४९,४१

महोतिरी
२,८१,९५

रसुवा
१०,४७

नवलपुर
१७,३४

पाल्ा
४४,६३

जाजरकोट
१५,१६

डोटी
१८,४७

मोर्ग
१,२२,९६

सला्दही
४,०३,७०

नुवाकोट
४,५३

स्ा््गजा
९,७१

गुल्ी
-

दैलेख
२२,११

बैतडी
१८,८५

सुनसरी
६३,२०

रौतहट
१७,००,००

क्सधुिपाल्चोक
२१,३०

कास्ी
१५,४८

अघा्दखाुँची
५७,७६

काक्लकोट
४,४०,४१

अछाम
५७,७२

िनकुटा
२,५३,५५

बारा
६३,७०

काभे्पलाञ्ोक
१,९९,१९

मना्ग
१२,६०

दा्ग
१,६४,५०

जुम्ा
१५,००

बझा्ग
५९,६६

तेह्थुिम
३,७४

पसा्द
१,०६,१८

भक्तपुर
१८,११

पव्दत
९,७४

बाुँके
११,५७,५६

डोल्ा
३,००

बाजुरा
१,००

संखुवासभा
६,४६

काठमाडाैं
१,४९,१३

बागु्ल्ग
५,६४,३२

बक्द्दया
३,४१,७०

मुगु
२६,३२

दाचु्दला
१०,३१

भोजपुर
६,५२

लक्लतपुर
५,०६,०५

म्ाग्ी
१२,२०

पू्ठान
८,३५

हुम्ा
५२,६१

उदयपुर
१७,००

मकवानपुर
३,१८

मुस्ता्ग
२५,९५

रोल्ा
३५

खोटा्ग
१६,८१

क्चतवन
७७,००

रूकुम पूव्द
१२,९४

सोलुखुमु्ब
१४,००

िाक्द्ग
१२,९९,९६

ओखलढंुगा
७३,००

सातवटै प्रदेिमा रहेमा मानवीय सहायता केन्दमा मौज्ात बन्दोबस्ती तथिा खोज उद्धार सामग्ीहरू, क्वक्भन्न मन्तालय 

अन्तग्दत रहेका यन्त उपकरण तथिा सामग्ीहरू तथिा सुरषिाक्नकायहरूसुँग रहेका खोज उद्धार जनिस्क्त, यन्त 

उपकरण तथिा सामग्ीहरू र क्वर्यगत षेित्र अन्तग्दत रहेका राहत सामग्ीहरूको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ ।
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४. तर्पद्् पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व सम्बन्ी मुख्य तजम्लेर्ारी
 ४.१ सङ्ीय मन्तालय तथा तनकायहरूको तर्पद्् पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व सम्बन्ी   
  मुख्य  तजम्लेर्ारी

गृह मन्तालय र मातहतका तनकायहरू

पूर््वतयारी र प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजनाको प्रभावकारी काया्दन्वयनको लाक्ग गृह मन्तालय क्वपद्् 

व्यव्थथिापन महािाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य मन्तालयहरूका समेत प्रक्तक्नक्ि रहने गरी मनसुन 

अवक्िभरका लाक्ग  राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्दञ्ालन केन्दमा मनसुन प्रक्तकाय्द कमाण्ड टोली खटाउने । 

• क्जल्ा क्वपद््  व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूलाई क्जल्ा क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना अ�ावक्िक 

गन्द क्नदषे नक्ित गनषे ।

• क्जल्ा क्वपद््  व्यव्थथिापन कोर्मा आवश्यक रकम क्नकासा गनषे ।

• क्वपद््  प्रक्तकाय्द तथिा राहत सामग्ीहरूको मौज्ात अध्ावक्िक गनषे ।

• क्वपद्् प्रक्तकाय्द तथिा राहत सामग्ीहरूलाइ्द  सम्ाक्वत आवश्यकताका ्थथिान (Strategic Location) मा  

भण्डारण गनषे व्यव्थथिा क्मलाउने ।

• मानवीय सहायता ्थथिल, प्रदेि गोदामघर तथिा अन्य क्नकायहरूसुँग रहेका प्रक्तकाय्द तथिा राहत 

सामग्ीहरूको आवश्यकताका आिारमा पररचालन गनषे/गराउने।

• बन्दोबस्ती क्वर्यगत षेित्र (Logistics Cluster) को नेतृत्व गददै  सहयोगी सं्थथिाहरू समेतको सहयोगमा 

यस षेित्रलाई क्रियािील गरी आपत्ालीन सामग्ीको ढुवानी सुचारू राखे् ।

• क्जल्ा क्वपद््  व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूसुँग समन्वय र सहकाय्द गरी आपत्ालीन सामग्ीको खररद तथिा 

व्यव्थथिापन गनषे ।

• क्वपद््  प्रभाक्वतको खोजी, उद्धार तथिा आवश्यक और्क्ि उपचारको क्न:िुल्क व्यव्थथिा गनषे ।

�ष्टव्यः  गृह मन्तालय बन्दोबस्ती क्वर्यगत षेित्रको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा र बन्दोबस्तीका   

     सामग्ीहरूको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ ।

गृह मन्तालय, रातट्रि य तर्पद्् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यर्स्थापन प्रातिकरण

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (National Emergency Operation Centre - NEOC) लाई 

२४ सै घण्ा सञ्ालनमा राखे् । प्रदेि आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (Provincial Emergency 

Operations Centre), क्जल्ा आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (District Emergency Operations 

Centre) र ्थथिानीय आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द  (Local Emergency Operations Centre) 

हरूलाई पूव्दतयारीको अव्थथिामा राख् समन्वय गनषे।

• आवश्यकता अनुसार अन्तक्ष्टरि ्दय र राक्ष्टरि य आपत्ालीन कोर्हरू पररचालन गन्द समन्वय गनषे ।

• सबै आपत्ालीन क्वर्यगत षेित्र (Emergency Cluster) हरूलाई समयमै क्रियािील गनषे ।
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• जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग, खानी तथिा भूगभ्द क्वभाग र क्सुँचाइ क्वभागसुँग सहकाय्द गरी पक्हरो, 

बाढी र डुबानको पूव्द सूचना प्रणालीलाई थिप चुस्त तथिा व्यवहाररक बनाउने र यसको क्नरन्तर समन्वय 

गनषे ।   

• सबै क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूलाई कृक्त्रम घटना अभ्ास गनषे, गन्द लगाउने।

• ्थथिानीय तहका प्रते्यक वडाहरूमा क्वपद्् प्रक्तकाय्दका नू्यनतम सामग्ीको आवश्यक सेट तयार गरी 

उपलब्धताको सुक्नक्चितता गनषे । 

• आकस्मिक भूस्खलन षेित्र, पक्हरो प्रभाक्वत षेित्र, गल्छी षेित्रहरूको जोस्खम नू्यनीकरण सम्बधिी काय्द, 

प्रक्तकाय्दका लाक्ग चाक्हने उद्धार सामग्ीको व्यव्थथिा तथिा समन्वय गनषे, गन्द लगाउने तथिा कटान 

प्रभाक्वत तराईका क्जल्ामा आश्रय ्थथिल क्नमा्दण गनषे, गन्द लगाउने ।

• कटान प्रभाक्वत तराईका क्जल्ामा आश्रय ्थथिल क्नमा्दण गनषे, गन्द लगाउने ।

• जोस्खम षेित्रको प्रभावमा आिाररत पूवा्दनुमान प्रणालीको प्रवि्दन र क्वस्तार गनषे ।

• गृह मन्तालयसुँग समन्वय गरी बाढी र डुबानको षिक्तको लेखाजोखा गन्द डरि ोनको प्रयोगमा सहजीकरण  

गनषे ।

• सूचना संकलन, व्यव्थथिापन, क्वशे्र्ण र प्रवाहलाई व्यवस््थथित बनाउने ।

• खुला ्थथिान, हेलीप्ाड, सप्ददंि उपचार केन्दको क्ववरणहरू अध्ावक्िक गनषे ।

• सबै प्रकारका क्वपद्््बाट जोक्गन र जोगाउन के गनषे भने्न बारे सञ्ार सामग्ी क्नमा्दण गरी प्रचार गनषे 

• मनसुनको समयमा हप्तामा एकपटक क्मक्डया क्रिक्र््ग काय्दरिम गनषे र काया्दलयमा क्मक्डया डेस् 

्थथिापना गरी क्नयक्मत सूचना प्रवाह गनषे ।

• राक्ष्टरि य क्वपद्् व्यव्थथिापन पररर्द् र काय्दकारी सक्मक्तको वैठकका क्नदषेिनहरू काया्दन्वयन गनषे  

गराउने ।

प्रततकाय्वका तक्रयाकलापहरू

• खोज, उद्धार तथिा राहत काय्दमा समन्वय र सहजीकरण गनषे । 

• राहत क्वतरण काय्दमा एकद्ार नीक्त अवलम्बन गन्द सहयोग गनषे ।

• बाढी तथिा पक्हरोबाट षिक्त भएका क्नजी आवासको पुनक्न्दमाण र पुन्थथिा्दपनालाई क्नरन्तरता क्दने । 

• मनसुनबाट प्रभाक्वत समुदायमा पुनला्दभका काय्दरिमहरू सञ्ालन गनषे । 

प्रदलेश आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्द (Provincial Emergency Operation Centers)   

• प्रक्तकाय्दको लाक्ग चाक्हने सामग्ी साथैि राहत सामग्ीहरूको प्रबधि गनषे ।  

• प्रक्तकाय्द तथिा राहत सामग्ीहरूको उक्चत भण्डारणको अनुगमन गनषे र क्जल्ा एवं ्थथिानीय स्तरसम्म 

भण्डारणको व्यव्थथिा क्मलाउने ।  

• प्रक्तकाय्द तथिा राहत सामग्ी भण्डारणका लाक्ग सञ्ाक्लत गोदामघरहरूबाट क्जल्ा तथिा ्थथिानीय 

तहलाइ्द  सामग्ी उपलब्ध गराउने ।

• राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द र क्जल्ा आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरूसुँग समन्वय  

गनषे ।

तजल्ा प्रशासन काया्वलयहरू 

• क्जल्ाको क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजना तयार गनषे । 



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण 25

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• कतिीमा ५० जना उद्धारकमवी पररचालन गन्द आवश्यक पनषे खोज तथिा उद्धार सामग्ी तयारी अव्थथिामा 

राखे् ।  

• आपत्ालीन आश्रय्थथिल, खा�ान्न, पोर्ण, लैक्ङ्क संवेदनिीलता जस्ता क्वर्यहरू  समेत ्याल गरी 

पूव्दतयारी गनषे ।

• आवश्यकता अनुसार पया्दप्त मात्रामा गैर खा� सामग्ीको सेट तयार गरी मौज्ात राखे् ।  

• राहत मापदण्डले तोकेको नू्यनतम रकम क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर्मा प्रबधि गनषे ।  

• सबै क्वर्यगत षेित्रका नेतृत्व र सहनेतृत्व (Cluster Lead & Co-Lead) लाई तयारी अव्थथिामा 

रहन लगाउने ।  

• क्वपद््को घटना हुने क्बक्तिकै खोज उद्धारका लाक्ग उद्धारकमवी पररचालन गनषे र एक क्दनक्भतै्र 

प्रभाक्वतहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रबधि गनषे ।

• क्वपद््को समयमा हुने कृक्त्रम अभाव कालाबजारी तथिा अापराक्िक गक्तक्वक्ि क्नयन्तणमा राखे् ।

• तथ्ाङ्क संकलन तथिा यक्कन गनषे काय्दमा ध्ान क्दने र िुद्धता ल्ाउने।

• क्जल्ा आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरूलाई जनिस्क्त र �ोत सािन सक्हत चौबीसै घण्ा 

सञ्ालनमा ल्ाउने।

• चीनसुँग सीमा जोक्डएका र संयुक्त जलािार षेित्र भएका क्जल्ाहरूले चीनको भूभागमा हुनसके् 

ताल क्वस्ोटन, नदी थुिक्नने जस्ता समस्ाहरूको र यसबाट उत्पन्न हुने जोस्खम नू्यनीकरण गन्द 

समन्वय गनषे।

दतक्ण सीमार्तती तजल्ा प्रशासन काया्वलयहरू 

• नेपालको दक्षिणी सीमावतवी षेित्रमा क्वक्भन्न संरचना क्नमा्दणका कारणले मनसुनको पानीको बहाव 

क्नकास अवरूद्ध हुन सके् ्थथिान पक्हचान गनषे ।  

• भारतीय समकषिी सं्थथिाको समन्वयमा क्नकास खोल्ने, अवरोिहरू हटाउने काम गनषे । 

• ठूलो बाढी आएमा जलमाग्द तथिा ब्ारेजका ढोका खुला राखे् काम प्रभावकारी रूपमा काया्दन्वयन 

गनषे।

• थिप समस्ा समािानका उपायहरूका बारेमा माक्थिल्ो क्नकायमा समन्वय गनषे ।

रक्ा मन्तालयको तजम्लेर्ारी

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• मनसुनजन्य क्वपद््का कारण तत्ाल गनु्दपनषे खोज, उद्धार, र राहतका काय्दरिम सञ्ालन गन्द नेपाली 

सेनालाई तयारी अव्थथिामा राखे् ।

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• मनसुनजन्य क्वपद््का कारण तत्ाल गनु्दपनषे खोज, उद्धार, र राहतका काय्दरिम सञ्ालन गन्द क्वपद््को 

घटना हुनासाथि नेपाली सेना पररचालन गरी नागररकको जीउिनको रषिा गनषे ।
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मनसुनजन्य तर्पद््को पूर््वतयारी र प्रततकाय्वमा सुरक्ातनकायको तजम्लेर्ारी 

नलेपाली सलेना

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू
• नेपाली सेना मातहत क्जल्ामा तैनाथि युक्नटमा, क्सक्नयर अक्िकृतलाई क्वपद्् सम्पक्द  व्यस्क्त (Disaster 

Focal Person) तोके् ।
• क्वपद्् पूव्दतयारीका लाक्ग आवश्यक सामग्ी तथिा औजार उपकरणको व्यव्थथिा क्मलाउने ।  
• सम्ाक्वत क्वपद््को प्रकृक्त अनुरूप तयारी अव्थथिामा रास्खएको र्ौजलाई �ोतसािन र सीपयुक्त 

बनाउने । 
• प्राकृक्तक क्वपद्् जोस्खमको अनुगमन क्वशे्र्ण गरी सव्दसािारण प्रयोगकता्दका लाक्ग उपयुक्त हुने 

खालका जानकारीमूलक क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी सूचना सामाक्जक सञ्ालमा राखे् । 
• क्वपद््का घटनाबाट हुन सके् सम्ाक्वत षिक्त नू्यनीकरणका लाक्ग प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त, 

क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त तथिा ्थथिानीय क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूसुँग समन्वय गरी 
पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सञ्ालन गनषे । 

• खोज तथिा उद्धार काय्दको लाक्ग आवश्यक दषि जनिस्क्त स्ास्थ्यकमवी तथिा सामग्ीहरू तयारी 

अव्थथिामा राखे् ।

कोतिड १९ महामारीको आर्श्यक तयारी 
• बाढी तथिा डुबानबाट उच्च जोस्खममा रहेका षेित्रको पक्हचान गरी मनसुनअगावै ्थथिानीय बाक्सन्दालाई 

सुरक्षित ्थथिानमा कम स््ग्यामा ्थथिानान्तरण सुरू गनु्दपनषे ।
• उद्धार टोलीहरू अत्यावश्यक र थिोरै नफ्ीमा खटाउने ।
• उद्धार टोलीहरूले प्रयोग गनषे Rescue PPE Sharing गदा्द अझ जोस्खम हुने हुुँदा आवश्यक मात्रामा 

Rescue PPE हरू तयारी राखे् ।
• पीक्डतको उद्धार गदा्द प्रयोग हुने PPE/Rubber Boat तथिा उपकरणहरू क्नः संरिक्मत गन्द आवश्यक 

पनषे सामग्ीहरू तयारी राखे् ।
• पीक्डतका लाक्ग आवश्यक मास् तथिा व्यस्क्तगत सुरषिा सामग्ी (PPE) आवश्यकता अनुसार तयारी 

राखे् ।
• उद्धार गदा्द िरीर छुनुपनषे हुुँदा आवश्यक व्यस्क्तगत सुरषिा सामग्ी (PPE) जम्मा गनषे र तयारी अव्थथिामा 

राखे् ।
• कोक्भड-१९ बाट संरिमण रक्हरहेका क्जल्ाहरूको क्ववरण संकलन गनषे र जोस्खममा रहेका 

क्जल्ाहरूमा उद्धार गदा्द पूण्दरूपमा सुरक्षित हुन व्यस्क्तगत सुरषिा सामग्ी (PPE) को प्रयोग गनषे र 
स्ास्थ्य सामग्ी तथिा और्क्िहरूको उक्चत व्यव्थथिापन गनषे ।

• कोक्भड-१९ िंकास्पद क्बरामीहरूको उद्धारका लाक्ग एमु्बलेन्स तथिा अन्य आवश्यक उपकरण सक्हत 
उद्धार काय्दमा खक्टुँदा प्रयोग गररएका Disposal गनु्द पनषे सामग्ीहरू सुरक्षित Disposal को लाक्ग 
आवश्यक तयारी गनषे । 

• सामाक्जक दूरी कायम गनषे ।
• उद्धार काय्दका लाक्ग सामान्य टिरि ेचरको साटो कोक्भड-१९ बाट दूक्र्त नहुने क्कक्समको टिरि ेचर व्यव्थथिा 

गनषे ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• यक्द पीक्डत व्यस्क्त कोक्भड-१९ को क्बरामी भने्न पुक्ष्ट भएमा क्नः संरिमणको को ताक्लम प्राप्त व्यस्क्तले 
पीक्डत र पीक्डत रहेको घर वररपरर क्नः संरिक्मत गनषे तथिा आवश्यक सतक्द ताका साथि उद्धार गनषे ।

�ष्टव्यः  नेपाली सेनाको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा र नेपाली सेनासुँग रहेको उद्धार सामग्ी तथिा  

     जनिस्क्तको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ ।

नलेपाल प्रहरी

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• प्रकोपजन्य घटनाहरूको सूचना संकलनका लाक्ग सम्पक्द  व्यस्क्त (Focal Person) तोके् र आवश्यक 

दषि जनिस्क्त तयारी अव्थथिामा राखे् ।

• जनिस्क्तलाई उपलब्ध उद्धार सामग्ीहरू तथिा व्यस्क्तगत सुरषिा सामग्ी (PPE) को प्रयोग आक्द 

सम्बधिी प्रक्िषिण क्दने । 

• प्रदेिक्भत्र रहेका सरकारी/गैरसरकारी क्नकायहरूको क्ववरण र ्थथिानीय तहमा वडा स्तर्थम्म 

जनप्रक्तक्नक्ि लगायत सम्बस्धित व्यस्क्तहरूको नाम, सम्पक्द  नम्बर संकलन तथिा अ�ावक्िक गनषे ।

• सम्ाक्वत षिक्त नू्यनीकरण गन्द आवश्यक सवारीसािन औजार, उपकरण तथिा उद्धार सामग्ी सक्हतको 

दषि (ताक्लम प्राप्त) जनिस्क्त तयारी अव्थथिामा राखे्।

• सरोकारवाला क्नकायहरूसुँगको समन्वयमा पूव्दसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेि, क्जल्ा 

र ्थथिानीय क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तसुँग क्नरन्तर सञ्ार र समन्वय गनषे । 

• आपत्ालीन योजना तयार गरी उद्धार टोलीलाई समय समयमा Dry Practice गराउने ।

�ष्टव्यः  नेपाल प्रहरीको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा र उपलब्ध जनिस्क्त तथिा सामग्ीहरूको क्ववरण  

     अनुसूचीमा रास्खएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र्ल

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम क्नरन्तर रूपमा सञ्ालन गनषे ।

• सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सबै काया्दलयहरूमा खोज तथिा उद्धारका आिारभूत उपकरणहरू सक्हत 

उद्धार टोली तैनाथिी अव्थथिामा (Stand By) राखे् ।

• उपलब्ध क्वपद्् उद्धारका आिुक्नक सामग्ीहरूको प्रदेिगत रूपमा प्रदेि स्तरीय क्वपद्् उद्धार क्टमले 

प्रयोग गनषे गरी तयारी हालतमा राखे् । 

• सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका क्वक्भन्न  इकाईहरूमा गैर खा� राहत सामग्ीहरू (लतिाकपडा¸ पाल¸क्त्रपाल 

ब्ाङे्कट¸ जस्तापाता आक्द) भण्डारण गनषे ।

• क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी ताक्लम प्राप्त नगरेका सिस्त्र प्रहरीका कम्दचारीहरूलाई समय समयमा 

खोज तथिा उद्धार सम्बधिी अनुक्िषिण ताक्लम काय्दरिम सञ्ालन गनषे ।

• मनसुनको समयमा हुन सके् सम्ाक्वत क्वपद्् मा प्रभावकारी काय्दसम्पादनका लाक्ग सरोकारवाला 
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उ�ोग, र्ातणज्य तथा आपूतत्व मन्तालय

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• बाढी, डुबान, पक्हरो तथिा अन्य पानीजन्य क्वपद््का साथैि कोक्भड -१९ सुँग जुध्न अत्यावश्यक वसु्तहरूको 

सूची तयार गरी अक्तररक्त मौज्ात व्यव्थथिापन गनषे तथिा आवश्यकता अनुसार अस्क्जन उत्पादन गनषे 

उ�ोगको षिमता क्वस्तारमा सहयोग गनषे ।

• पेटरि ोक्लयम पदाथि्दहरू एल. पी. ग्यास, नुन तथिा खा� पदाथि्दको अक्तररक्त मौज्ात व्यव्थथिापन गनषे ।

• दैक्नक उपभोग्य वसु्त तथिा सेवाको उक्चत मूल्मा आपूक्त्द व्यव्थथिा क्मलाउने ।

• और्क्िजन्य सामग्ी तथिा खा� वसु्तको क्नयक्मत आपूक्त्दको व्यव्थथिा क्मलाउने ।

• कृक्त्रम अभाव तथिा कालाबजारी हुन नक्दन क्नयक्मत अनुगमन गनषे ।

• प्राक्िकरण र खानी तथिा भूगभ्द क्वभागसुँगको सहकाय्दमा पक्हरोको पूव्दसूचना प्रणालीको सम्ाव्यताको 

खोजी गनषे ।

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• क्वपद््को अव्थथिामा उपभोग्य वसु्त तथिा सेवाको सहज आपूक्त्द हुने गरी आम उपभोक्ताले उक्चत 

मूल्मा गुणस्तरीय वसु्त तथिा सेवाको उपभोग गन्द पाउने व्यव्थथिा क्मलाउने ।

क्नकायहरूबीच समन्वय गनषे ।

• प्रादेक्िक आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरू तथिा क्जल्ा आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरूमा 

आवश्यकता अनुसार सञ्ार ताक्लम प्राप्त जनिस्क्तहरू पररचालन गनषे ।

• नेपाल सिस्त्र प्रहरी अस्पतालमा क्वपद््को समयमा घाईतेहरूको प्रभावकारी उपचारको व्यव्थथिा 

क्मलाउन क्वक्भन्न पूव्दतयारीका काय्दरिमहरू सक्हत आवश्यक तयारी गनषे ।

• क्वपद्् उद्धार टोली लगायत समू्पण्द सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ईकाइहरूले मनसुन सुरू हुनुपूव्द 

आफ्नो क्जमे्मवारी इलाकामा ्थथिानीय प्रिासन लगायत क्वक्भन्न सरोकारवाला क्नकायसुँग समन्वय गरी 

काय्द गनषे ।

• सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा रहेका हेभी इस्क्पमेन्हरू तयारी हालतमा राखे् ।

• उद्धार सामग्ीहरूको खररद गरी आवश्यक ्थथिानहरूमा पठाउन तयार गनषे ।

• प्रते्यक युक्नटमा क्वपद्् उद्धार टोलीलाई उपलब्ध उद्धार सामग्ीहरू सक्हत तैनाथिी अव्थथिामा (Stand 

By) राखे् ।

• जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग, जल क्वज्ान महािाखा/बाढी पूवा्दनुमान िाखाबाट प्रकाक्ित हुने बाढी 

सम्बधिी बुलेक्टन सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका समू्पण्द युक्नटहरूमा सकु्द लर गनषे ।

�ष्टव्यः  सिस्त्र प्रहरी बलको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा र उपलब्ध जनिस्क्त एवं सामग्ीहरूको  

     क्ववरण खण्ड अनुसूचीमा रास्खएको छ । 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

ऊजा्व, जलस्ोत तथा तसंचाइ मन्तालय 

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• तटबधि, लगायतका प्रभावकारी उपाय अपनाई बाढी र डुबानको जोस्खम नू्यनीकरण गनषे ।  

• सीमावतवी षेित्रमा बनेका तटबधि र अरू संरचनाले मु्य गरी तराई मिेसमा डुबानको समस्ा आउन 

नक्दन आवश्यक समन्वय गरी पूव्दतयारी गनषे । 

• जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागसुँगको समन्वयमा राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन 

प्राक्िकरणसुँगको सहकाय्दमा बाढीजन्य प्रकोपको असरमा आिाररत पूवा्दनुमान गनषे ।

जल तथा मौसम तर्ज्ान तर्िाग 

• तीन क्दनअगावै मौसमको पूवा्दनुमान क्बहान र बेलुका ६ बजे बुलेक्टन दैक्नक रूपमा अपडेट गनषे ।

• बाढीको पूवा्दनुमान तथिा पूव्दसूचना बुलेक्टन दैक्नक रूपमा क्बहान ७ बजे अपडेट गनषे । क्वर्म अव्थथिामा    

आवश्यकता अनुसार बुलेक्टन जारी गनषे । 

• बाढी तथिा मौसम बुलेक्टन जारी गरेपक्छ पक्हलो जानकारी गृह मन्तालय (राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द 

सञ्ालन केन्दलाई गराउने)। 

• जारी भएको बुलेक्टन तत्ालै यस क्वभागको आक्िकाररक वेभसाइट: www.hydrology.gov.np र 

www.mfd.gov.np मा राखे् । 

• तत्ालै सबै मन्तालय तथिा क्वभागका साथैि रेडरिस लगायत अन्य क्वपद््को षेित्रमा काय्द गनषे संघ 

सं्थथिाहरूका क्वपद्् सम्पक्द  व्यस्क्तहरूलाई इमेलमार््द त बुलेक्टन पठाउने ।  

• जारी भएको बाढी बुलेक्टन यस क्वभागको आक्िकाररक Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल 

बाढी सूचना) र Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा राखे् तथिा मौसम 

बुलेक्टन Twitter Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: Meteorological 

Forecasting Division मा राखे् । 

• बाढी सतक्द ता तह नक्जक पुग्न लागेमा, सतक्द ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा वा अन्य क्वर्म 

अव्थथिामा देिका मु्य नदी जलािारहरूमा नेपाल टेक्लकम र एनसेल मार््द त बाढीबाट प्रभाक्वत हुने 

मु्य नदी जलािारका सव्दसािारणलाई मोवाइलमा एस एम एस पठाउने। 

• देिैभरका सव्दसािारणका लाक्ग ११५५ नम्वरको टोल फ्ी सेवा बाढी पूव्दसूचना प्रदान गनषे उदे्श्यले 

मनसुन अवक्िभर सञ्ालन गनषे। 

• मौसम पूवा्दनुमानको हकमा सव्दसािारण लगायतका लाक्ग सम्पक्द  टेक्लर्ोन ०१-४११३१९१ र   

०१-४४८६८६९ चौबीसै घण्ा खुला रास्खनेछ ।

�ष्टव्यः  ऊजा्द, जल�ोत तथिा क्संचाइ मन्तालय, जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागको क्वसृ्तत काय्दयोजना  

     खण्ड २ मा रास्खएको छ।

परराट्रि  मन्तालय

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• क्वपद््को समययमा आवश्यक भएमा क्मत्रराष्टरि हरूको सहयोग जुटाउने ।

http://www.hydrology.gov.np
http://www.mfd.gov.np


राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण30

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरणका लाक्ग अन्तरदेिीय समन्वय गनषे  ।

• राहत एवं उद्धार सामग्ी ल्ाउने वायुसेवालाई उडान अवतरण अनुमक्त, भन्सारमा सहजीकरण र 

उद्धारकता्दलाई परराष्टरि  मन्तालयले तत्ाल भीसा प्रदान गनषे ।

• क्मत्रराष्टरि  वा नेपालस््थथित क्वदेिी क्नयोगबाट प्राप्त राहत सामग्ीमा महसुल छूटका लाक्ग भन्सार 

क्वभागलाई क्सर्ाररस गनषे ।

• क्वदेिमा सङ्कक्लत राहत सामग्ी र रकम नेपाल ल्ाउन सहजीकरण गनषे ।

• क्वपद्््मा परेका क्वदेिी नागररकको अव्थथिा, घाइते वा मृतु्यको जानकारी सम्बस्धित मुलुकलाई क्दने ।

• तराइ्दका षेित्रमा भारतीय बाुँिले हुने डुबानको समस्ा समािानमा कूटनीक्तक पहल गनषे ।

िौततक पूर्ा्विार तथा यातायात मन्तालय

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• वर्ा्दयाममा देिभरका कक्तपय सडक बाढी, पक्हरोले भस्त्न्छन् वा पुररन्छन्, यस्तो अव्थथिामा 

जक्तसक्ो चाुँडो अवरोि पन्छाएर सडक सुचारू गराउने काय्दलाई सडक क्वभागले मु्य प्राथिक्मकतामा 

राखे् । 

• डोजर एस्ाभेटर लगायत हेभी इस्क्पमेन्को क्ववरण अ�ावक्िक राखे् ।

• आपूक्त्दका मु्य माग्दहरू र रणनीक्तक माग्दहरूमा बेलीक्रिज लगायतका सामग्ी सक्हत तैनाथिी गनषे र 

तुरून्त सञ्ालनमा ल्ाउने व्यव्थथिा क्मलाउने ।

• सडकहरू चालु रहे नरहेको सम्बधिमा क्ववरण अ�ावक्िक गरी सूचना प्रवाहको व्यव्थथिा क्मलाउने ।

• सडक क्वभागमार््द त ८७ वटा रणनीक्तक ्थथिानमा तथिा ११८ वटा काया्दलयमा अत्यावश्यक मेक्सन 

सामग्ी तथिा जनिस्क्त तैनाथिी अव्थथिामा (Stand By) राखे् ।

• जहाुँसुकै सडक अवरूद्ध भए पक्न ३० क्मनेटक्भत्र खुलाउन सुरू गनषे गरी उपकरण तथिा जनिस्क्त 

तैनाथिी अव्थथिामा राखे् ।

र्न तथा र्ातार्रण मन्तालय

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• गल्छी, पक्हरो क्नयन्तण, संरषिण पोखरी, पक्हरो रोकथिाम, क्संचाइ कुलो सुिार, खोला क्कनारा संरषिण, 

पानी मुहान संरषिण, भूषिय क्नयन्तणका काय्दरिमहरू काया्दन्वयन गनषे ।

• क्वपद्् जोस्खमबारे क्वक्भन्न काय्दरिम मार््द त भू तथिा जलािार संरषिण सम्बधिी जनचेतनामूलक काय्दरिम 

सञ्ालन गनषे ।

संसृ्तत पय्वटन तथा नागररक उड्डयन मन्तालय

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• मनसुनको समयमा हुन सके् कोक्भड-१९ को संरिमणमा वृस्द्ध, देिका भूभागहरूमा बाढी, डुबान, 

पक्हरो, क्हमपक्हरो लगायतका सम्ाक्वत क्वपद््को अव्थथिामा तत्ाल उद्धार गन्द नेपाल वायुसेवा क्नगम 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

तथिा क्नजी कम्पनीका जहाज तथिा हेक्लकप्र पररचालन गन्द सक्कने गरी तयारी अव्थथिामा राखे् ।

• मनसुनको समयमा समेत आवश्यकता अनुसार जहाज तथिा हेक्लकोप्र उडान र अवतरण गन्द सक्कने 

गरी क्वमान्थथिलहरू सञ्ालनको प्रबधि गनषे ।

• पदमाग्दमा रहेका पय्दटकहरूलाई पूव्द सूचना उपलब्ध गराउने, उद्धार, राहतका काय्दहरू गनषे गराउने।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• क्वपद्् जोस्खमयुक्त बस्तीको पक्हचान गरी अक्भलेख तयार गनषे र जानकारी गराउने ।

• जोस्खमयुक्त बस्ती ्थथिानान्तरणमा सुरक्षित षेित्र यक्कन गनषे र एकीकृत बस्ती क्वकास गनषे ।

• आवश्यकता अनुसार अ्थथिायी आश्रय्थथिल क्नमा्दण सामग्ीहरूको व्यव्थथिापनमा सहकाय्द गनषे ।

• आवश्यकता र उपलब्ध �ोत तथिा षिमताको पक्हचान तथिा अन्तरहरू पक्हचान गनषे ।

• लाभास्न्वतप्रक्त जवार्देक्हता तथिा क्नगरानी संयन्तको ्थथिापना गन्द सहयोग गनषे ।

• क्वपद्् लगतैि प्रारस्म्क �ूत सवषेषिणका लाक्ग तयारी अव्थथिामा रहने । 

• अ्थथिायी आश्रय्थथिल सम्बधिी अक्भमुखीकरण तथिा ताक्लम गनषे/गराउने । 

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• प्रभाक्वत षेित्रहरू तथिा कोक्भड प्रक्तकाय्दका लाक्ग ्थथिाक्पत क्ारेस्न्नहरूमा आवश्यकता अनुसार 

आवासका लाक्ग गैरखा� राहत (NFRI) सामग्ीको प्रबधि गनषे ।

• राक्ष्टरि य पुनक्न्दमाण प्राक्िकरण (NRA) ले क्वगतमा तयार गरेका आपत्ालीन आश्रय्थथिललाई उपयोगमा 

ल्ाउने ।

• संरिमणकालीन तथिा दीघ्दकालीन आवास समािानका लाक्ग आवश्यक पहल गनषे ।

• खुला षेित्रको रूपमा घोक्र्त वा पक्हचान गररएका ्थथिानहरूको क्ववरण अ�ावक्िक राखे् र राख् लगाउने।  

• क्वक्भन्न क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहमा बनाइएका सामुदाक्यक भवन वा आश्रय्थथिलको (अ्थथिायी 

बास्थथिानहरू) मापन गरी अ�ावक्िक क्ववरण उपलब्ध गराउने ।  

• क्वक्भन्न बाढी प्रभाक्वत षेित्रहरूमा लेखाजोखा सञ्ालन गरररहेका क्वक्भन्न पषिबाट क्िक्वर वा 

आश्रय्थथिलहरूको स््थथिक्तका बारेमा सूचना सङ्कलन गनषे।  

• आश्रय्थथिल वा क्िक्वरमा रहेका प्रभाक्वत व्यस्क्तहरूको संरषिण, खानेपानी, सरसर्ाइ तथिा स्च्छता 

(WASH), खा�ान्न, पोर्ण, आश्रय्थथिल/गैरखा� सामग्ी सम्बधिी सूचना व्यव्थथिापनका क्नस्ति क्व्थथिापन 

टरि याक्क्ग म्ाक्टरि क् (DTM) अ�ावक्िक गराउने ।

• क्िक्वर वा आश्रय्थथिलमा रहेका प्रभाक्वत जनस््ग्यालाई जीवन रषिाथि्द सेवाहरू समयमै सुक्नक्चित 

गनषे । प्रदान गररएको सेवा सम्बधिी सूचना व्यव्थथिापन गनषे।    

• क्व्थथिापन टरि याक्क्ग म्ाक्टरि क्को (DTM)  काया्दन्वन गरी आवश्यकता वा सेवा पक्हचानका लाक्ग सूचना 

सङ्कलन गनषे, प्रभाक्वत षेित्रहरूमा रहेका प्राविान र अन्तरहरू (Provision and Gaps) सम्बधिी 

जानकारी सङ्कलन गन्द क्नयक्मत रूपमा Remote Assessment/Field Visit क्वक्िमार््द त सूचना, नक्ा 

र तथ्ाङ्क अ�ावक्िक गरी क्वक्भन्न क्टिरहरू वा क्नकायहरूलाई सूचना प्रदान गनषे।  

 ४.२ तर्षयगत क्लेत्रहरूको तर्पद्् पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व सम्बन्ी मुख्य तजम्लेर्ारी 

तर्षयगत क्लेत्र: आपत्कालीन आश्रय स्थल र तशतर्र समन्वय तथा व्यर्स्थापन 

      (Emergency Shelter and CCCM)

नलेतृत्व (Lead): शहरी तर्कास मन्तालय

सहयोगी तनकाय (Co-Lead):  IFRC/UN HABITAT र IOM
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• खानेपानी, सरसर्ाइ तथिा स्च्छता क्वर्यगत षेित्र (WASH Cluster), स्ास्थ्य क्वर्यगत षेित्र (Health 

Cluster), आपत्ालीन आश्रय्थथिल (Shelter Cluter) र अन्य क्वर्यगत षेित्रसुँगको समन्वयमा क्िक्वर 

वा आश्रय्थथिलमा भीडभाड कम गराउने र सामाक्जक दूरी कायम राख् योजना उपलब्ध गराउने।

• क्िक्वर्थथिल र आश्रय्थथिलहरूमा गुनासो सुनुवाइ गनषे संयन्तहरूको ्थथिापना सुक्नक्चित गनषे।

• अरू क्वर्यगत षेित्रहरूको समन्वयमा क्िक्वर तथिा आश्रय्थथिलहरूमा क्नरन्तर स्ास्थ्य सेवा, 

मनोवैज्ाक्नक/मानक्सक परामि्द, क्सर्ाररसको प्रभावकारी काय्दपद्धक्त  (Referral Mechanism)  

्थथिापना गराउने ।

• अ्थथिायी आश्रय्थथिल तथिा अन्य क्वर्यगत षेित्रहरूसुँगको समन्वयमा क्र्ता्द सहयोगको (यातायात, 

संकक्लत क्र्ता्द प्ाकेज मार््द त नगद र सामानको सुक्विा) बन्दोबस्त गनषे ।

• क्िक्वरहरू वा आश्रय्थथिलहरू बन्द गनषे (Decommission), क्नसंरिमण (Disinfection) गनषे र 

क्िक्वरहरू बन्द गदा्द यथिािक् ती ्थथिानको आर्नो मौक्लक प्रयोगमा क्र्ता्द लाने।

�ष्टव्यः  आपत्ालीन आश्रय ्थथिल र क्िक्वर समन्वय तथिा व्यव्थथिापन सम्बधिी क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २  

     मा रास्खएको छ ।

तर्षयगत क्लेत्र: स्ास्थ्य र पोषण (Health and Nutrition)

स्ास्थ्य सम्बन्ी पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• स्ास्थ्य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द (HEOC) र प्रादेक्िक स्ास्थ्य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन 

केन्द (PHEOC) लाइ्द  क्रियािील गराइ्द  समन्वयात्मक रूपमा काय्द गनषे गराउने ।

• सबै अस्पताल तथिा स्ास्थ्य सं्थथिाको आपत्ालीन योजना अ�ावक्िक गनषे गराउने ।  

• स्ास्थ्य  सम्बद्ध  क्नकायको  बैठक  बसी  पानीजन्य  प्रकोप  नू्यनीकरणको  रणनीक्त  तयार  गनषे ।  

• बाढीपक्हरोबाट प्रभाक्वत, पानीजन्य रोगका क्वरामी एवं कोक्भड-१९ का संरिक्मत पक्हचान गनषे । 

• अस्पतालहरूमा कोक्भड बाहेक अन्य क्वपद्् प्रभाक्वतलाई सम्बोिन गनषे संयन्त सुदृढ बनाउने ।

• और्क्ि तथिा और्क्िजन्य सामग्ी समयमै खररद गरी मौज्ात राखे् ।  

• एमु्बलेन्सको लागत तयार गनषे ।  

• सम्ाक्वत रोग हुने ्थथिान र व्यस्क्तको क्नगरानी गनषे ।  

• मनसुन एवं कोक्भड-१९को सन्दभ्दलाई मदे्नजर राखी अत्यावश्यकीय अव्थथिा बाहेक स्ास्थ्यकमवीले 

क्बदा बस्न नपाउने क्नदषेिन जारी गनषे ।

पोषण सम्बन्ी पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• पोर्ण क्वर्यगत षेित्रको बैठक आयोजना गरी बाढीपक्हरो एवं पानीजन्य क्वपद््को जोस्खम नू्यनीकरण 

योजना तयार गनषे । 

नलेतृत्व (Lead): स्ास्थ्य तथा जनसङ््ख्या मन्तालय  

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): तर्श्व स्ास्थ्य सँगठन (WHO) र संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष (UNICEF)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• क्विेर्गरी बालबाक्लका, गभ्दवती तथिा स्तनपान गराउने मक्हलाहरूलाई बाढीको जोस्खमबाट बचाउन 

तथिा कुपोर्णको रोकथिाम तथिा उपचारका लाक्ग आवश्यक पोर्ण सामग्ीहरूको पया्दप्त मौज्ात  

राखे् । जसै्त: कडा िीघ्र कुपोर्णको उपचारका लाक्ग उपचारात्मक खाना - Ready to Use 

Therapeutic Food (RUTF) F१००, F७५ and rehydration solution (ReSoMal), कुपोर्णको 

रोकथिामका लाक्ग पररपूरक खाना (Supplementary Foods (WSB+),MNP, Vitamin A, 

Deworming and IFA Tablets. 

• सङ्  तथिा प्रदेि तहका पोर्ण क्वर्यगत षेित्रका सदस् सं्थथिा तथिा व्यस्क्तहरूको षिमता वृस्द्ध गनषे ।  

• गुनासो सुनुवाइको संयन्त क्नमा्दण गनषे । 

• क्वक्भन्न क्वर्यगत षेित्रहरू: खा� सुरषिा, स्ास्थ्य, संरषिण, खानेपानी तथिा सरसर्ाइसुँग समन्वय गरी 

काय्द गनषे ।

स्ास्थ्य सम्बन्ी प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• रेक्डयो, क्टभी मार््द त सने्दिमूलक सूचना प्रवाह गनषे ।  

• केन्ददेस्ख  ्थथिानीय  तहसम्मका सबै स्ास्थ्य सं्थथिाबाट सुरक्षित तवरले क्ववि स्ास्थ्य सुँगठनको मापदण्ड 

अनुसरण  हुने गरी  कोक्भड-१९ का  क्वरामीलाई  आइसोलेिनमा  राखी  उपचार  गनषे ।  

• बाढीपक्हरो, डुबान पानीजन्य रोग एवं कोक्भड-१९ को जोस्खमयुक्त ठाउुँमा और्क्ि पुऱ्याई  उपचार 

गनषे ।  

• क्वपद्््ग्स्त  षेित्रमा  तुरून्त स्ास्थ्यकमवी पररचालन गनषे र और्क्ि पठाउने व्यव्थथिा क्मलाउने ।  

• सम्ाक्वत ्थथिानमा स्ास्थ्यकमवीको पररचालन एवं और्क्िको पया्दप्त व्यव्थथिा गनषे ।

• जोस्खमयुक्त ्थथिानमा स्ास्थ्यकमवी र और्क्िको अभाव हुन नक्दने । 

पोषण सम्बन्ी प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• खा�, स्ास्थ्य, संरषिण, खानेपानी तथिा सरसर्ाइ जस्ता क्वक्भन्न क्वर्यगत षेित्रहररूसुँग समन्वय गरी 

काम गनषे ।

• वर्ा्दका बेला तथिा कोक्भड-१९ महामारीसुँग जुझ्न साबुनपानीको प्रयोग गरी सही तररकाले हात िुने 

व्यव्थथिा क्मलाउने । 

• जनचेतनामूलक सामग्ीको प्रचार प्रसार बढाउने । 

• सातवटै प्रदेिका पोर्ण क्वर्यगत षेित्रहरूलाई ्थथिानीय तह, ्थथिानीय स्ास्थ्य सं्थथिाहरू तथिा मक्हला 

स्ास्थ्य स्यंसेवकहरूलाई सरलीकृत तररकाले ६-५९ मक्हनासम्मका बालबाक्लकाहरूको पोर्णको 

लेखाजोखा गरी कडा तथिा मध्म िीघ्र कुपोर्णको उपचारका लाक्ग बक्हरङ् पोर्ण सेवा क्लन स्ास्थ्य 

सं्थथिामा पठाउने वा पोर्ण पुन्थथिा्दपना गृहमा भना्द गरी उपचार गनषे ।  

• बाढी प्रभाक्वत षेित्रका ६-२३ मक्हनाका १००,००० जना बालबाक्लकाहरू र ८५,००० जना गभ्दवती तथिा 

स्तनपान गराउने मक्हलाहरूलाई थिप पोक्र्लो खानेकुराको क्वतरण गनषे ।  

• पोर्ण सम्बधिी अवरूद्ध संरचनालाई अ�ावक्िक राख् आवश्यक सामग्ीहरूको सुक्नक्चितता गनषे ।

• बाढी प्रभाक्वत षेित्रका ६-५९ मक्हनाका ११५,००० जना बालबाक्लकाहरूलाई क्भटाक्मन ए खुवाउने । 

सोही षेित्रका १२-५९ मक्हनासम्मका बालबाक्लकाहरूलाई जुकाको और्क्ि खुवाउने।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

• बाढी प्रभाक्वत षेित्रका गभ्दवती (Antenatal) तथिा उतिर प्रसूक्त (Postnatal) मक्हलाहरूलाई स्ास्थ्य 

परीषिण, पोर्ण परामि्दका साथैि नीक्त अनुसार आइरन तथिा र्ोक्लक एक्सड क्वतरण गनषे ।  

�ष्टव्यः  स्ास्थ्य तथि पोर्ण क्वर्यगत षेित्रको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ रास्खएको छ र यस क्वर्यगत 

षेित्रको मौज्ात सामग्ीहरूको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ । 

पूर््वतयारी र प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• मनसुनजन्य क्वपद््को जोस्खममा भएका ्थथिानीय तहहरूलाई मनसुनअगावै यस सम्बधिी पूव्दतयारी, 

जोस्खम नू्यनीकरण तथिा प्रक्तकाय्दको सम्बधिमा ्थथिानीय सरकारको मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द 

योजना तयार गन्द लगाइ्द  अ�ावक्िक गनषे गराउने।

• मनसुनजन्य जोस्खमका सम्बधिमा ्थथिानीय समुदायमा जनचेतना अक्भवृस्द्ध काय्दरिम सञ्ालन गनषे । 

• ्थथिानीय तहमा भएका बाढी, डुबान र पक्हरो सम्बधिी पूव्दसूचना प्रणाली चुस्त रूपमा सञ्ालन गन्द 

्थथिानीय तहहरूलाई क्नदषेिन गनषे । 

• क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण, पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दको सन्दभ्दमा ्थथिानीय समुदायमा क्रियािील क्वकास 

साझेदार संघ-सं्थथिा, गैर-सरकारी संघ-सं्थथिाहरूलाई तयारी अव्थथिामा रहन तथिा सम्बस्धित ्थथिानीय 

तहहरूसुँग समन्वय र सहकाय्दमा आवश्यक क्रियाकलाप अगाक्ड बढाउने। 

• ्थथिानीय समुदायमा मानवीय सहायताको षेित्रमा क्रियािील संघ-सं्थथिालाई तयारी अव्थथिामा रहन 

अनुरोि गनषे । 

• क्वपद््का कारण क्व्थथिाक्पतका लाक्ग तुरून्त खा�ान्न, सरसर्ाइ र अ्थथिायी आवास तथिा और्िोपचारको 

व्यव्थथिा क्मलाउने। 

• ्थथिानीय रोजगार/स्रोजगार र कामका लाक्ग नगद/खा�ान्न काय्दरिम सञ्ालन गनषे (जीक्वकोपाज्दन र 

आयआज्दनका अवसर सृजना गनषे)। 

• ्थथिानीय तहमा खोला, नाला, ढल क्वकास आक्दको सरसर्ाइ मम्दत सम्ार काय्द गनषे गराउने। 

• कोक्भड-१९ को प्रभाव रहुन्जेलसम्म अवलम्बन गनु्दपनषे सबै व्यस्क्तगत, सामुदाक्यक, स्ास्थ्य सुरषिा 

सम्बधिी मापदण्डको पालना गरी मनसुन पूव्दतयारी, प्रक्तकाय्द र पुनला्दभका क्रियाकलाप सञ्ालन  

गनषे । 

• क्वपद्््बाट षिक्त भएका सामुदाक्यक, आक्थि्दक, सामाक्जक पूवा्दिारहरूको पुन्थथिा्दपना गनषे । 

• ्थथिानीय समुदायलाई क्वपद््प्रक्त जागरूक बनाउन, क्वपद््सुँग सम्बस्धित योजना तथिा काय्दरिम तजु्दमा 

गन्द तथिा क्वपद््को घटना हुनासाथि प्रक्तकाय्दका लाक्ग पररचाक्लत हुन वडा वा समुदाय स्तरमा क्वपद्् 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सक्मक्त गठन गनषे र सक्मक्तको क्रियािीलताका लाक्ग क्जमे्मवारी बाुँडर्ाुँड र 

क्नयक्मत बैठक बसे्न व्यव्थथिा गनषे । 

तर्षयगत क्लेत्र: शीघ्र पुनला्वि (Early Recovery)

नलेतृत्व (Lead): सङ्ीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय 

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): संयुति राट्रि सङ्ीय तर्कास काय्वक्रम (UNDP)
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नलेतृत्व (Lead): कृतष तथा पशुपन््छी तर्कास मन्तालय

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): खा� तथा कृतष सँगठन (FAO) र तर्श्व खा� काय्वक्रम (WFP)

• क्वपद्् प्रक्तकाय्दका लाक्ग आपत्ालीन नमुना अभ्ास गनषे/गराउने । 

• क्वपद्् प्रभाक्वत षेित्रमा उद्धार तथिा राहतका लाक्ग ्थथिानीय क्वपद्् कोर् ्थथिापना र कोर्को वृस्द्ध गनषे । 

• क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द सम्बधिमा सामाक्जक सं्थथिा तथिा व्यावसाक्यक प्रक्तष्ठानले तोके 

बमोक्जमको काय्द गनषे गरेको, नगरेको अनुगमन गनषे । 

• ्थथिानीय स्तरमा आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दको ्थथिापना भएमा काय्द सञ्ालन गनषे र क्नयक्मत 

रूपमा ररपोक्ट्द्ग एवं रेकड्द  गनषे व्यव्थथिा क्मलाउने । 

• क्वपद््को समयमा प्रयोग गनु्दपनषे सामग्ीहरू जसै्तः  लाइर् भेष्ट, डुङ्ा, आपत्ालीन स्ास्थ्य सामग्ी,  

वारूणयन्त लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राखे् । 

• मनसुन प्रणाली क्नस््रिय भएपक्छ यस वर््दका क्वपद्् पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दसुँग सम्बस्धित भए गरेका 

काय्दहरूको समीषिा, अनुकरणीय काय्द मूल्ाङ्कन (Best practice) र आवश्यक पृष्ठपोर्ण (Feed-

back) सक्हतको प्रक्तवेदन तयार गरी ्थथिानीय क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तमा पेि गरी अक्भलेख राखे् । 

• क्वपद्््मा परी हराएका, क्बगे्का वा नष्ट भएका कागजातहरूको यक्कन तथ्ाङ्क अ�ावक्िक गरी राख् 

लगाउने ।

�ष्टव्यः  सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य प्रिासन मन्तालय तथिा िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत षेित्रको क्वसृ्तत  

     काय्दयोजना खण्ड २ मा रास्खएको छ ।

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• प्रक्तकाय्द काया्दन्वयन गनषे साझेदार सुँ्थथिाहरू, खा� आपूक्त्दकता्दहरू र कृक्र् बीउक्वजन र पिु आहारा 

आपूक्त्दकता्दसुँग सम्झौता, समझदारी, वाता्दलाप र खररद सम्बधिी पूव्दतयारीका काय्दहरू गनषे ।

• बजार क्रियािीलता, बजार मूल्, ्थथिानीय बजारमा खा�ान्नको उपलब्धता र आपूक्त्द शृ्रखंला सम्बधिी 

अध्यन, सवषेषिण गरी सूचना तथिा जानकारी अ�ावक्िक गनषे ।

• खा� सुरषिा क्वर्यगत षेित्रमा आबद्ध क्वकास साझेदार सङ् सं्थथिासुँगको बैठकबाट काय्दयोजना स्ीकृत 

गनषे र पूव्दतयारीका लाक्ग बैठक गनषे ।

• क्वपद््पचिात तुरून्त खान क्मल्ने खानेकुरा (RTE) को प्रबधि गन्द मानवीय सहायताका लाक्ग काम गनषे 

सं्थथिाहरू र क्नजी षेित्रसुँग समन्वय र सहजीकरण गनषे । 

• �ूत आपत्ालीन खा� सुरषिा तथिा संकटासन्नता लेखाजोखा र �ूत प्रारस्म्क लेखाजोखाको काय्दक्वक्ि 

तयार एवं अ�ावक्िक गनषे ।

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू 

• पक्हलो चरण: पक्हलो मक्हना, यक्द बाढीपक्छ बजारहरू सञ्ालनमा रहेको भए १ मक्हनाका लाक्ग लक्षित 

जनस््ग्याको लाक्ग सरकारले तोकेको क्वक्िबाट नगद सहायता र यक्द बजारहरू क्रियािील/

तर्षयगत क्लेत्र: खा� सुरक्ा (Food Security)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

सञ्ालनमा नरहेको भएमा सुरूवाती १० क्दनका लाक्ग खा�ान्न सहायता र २० क्दनका लाक्ग नगद 

सहायता (बहुउदे्श्यीय नगदको रूपमा सहायता क्वतरण)।

• दो�ो चरण: एक मक्हनापक्छ: खा� सुरषिा, जीक्वकोपाज्दन र कृक्र् पुनः  प्रास्प्तका लाक्ग कामका लाक्ग 

नगद  गक्तक्वक्िहरू, बालीको मौसम अनुसार बाली बीउ क्वतरण (िान, तरकारी, मकै, आक्द) र खा�ान्न 

र बालीको सुरक्षित भण्डारणमा सहयोग र पिु तथिा माछा स्ास्थ्य उपचार र मृत पिुपन्छीको 

व्यव्थथिापन गनषे ।

�ष्टव्यः  खा� सुरषिा क्वर्यगत षेित्रको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा रास्खएको छ ।

नलेतृत्व (Lead): खानलेपानी मन्तालय 

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष (UNICEF)

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• खानेपानी तथिा सरसर्ाइ क्वर्यगत षेित्रको बैठक आयोजना गरी बाढी, पक्हरो एवं पानीजन्य क्वपद्् 
जोस्खम नक्ाङ्कन गनषे । 

• सरसर्ाइ र िुद्ध पानी क्पउनका लाक्ग जनचेतना अक्भवृस्द्ध गनषे । 
• बाढी र पक्हरोको जोस्खमबाट ल्ाण्ड क्र्ल्ड साइट सुरक्षित गन्द आवश्यक तयारी गनषे । 
• बाढी र पक्हरोको जोस्खमबाट षिक्तग्स्त हुने सम्ावनालाई मदे्नजर गरी वैकस्ल्क ल्ाण्ड क्र्ल्ड साइट 

पक्हचान गनषे ।
• खानेपानीका लाक्ग अत्यावश्यक पाइप लगायतका क्र्क्ट्ग सामग्ीको पया्दप्त मौज्ात राखे् । 
• मक्हनावारी स्ास्थ्यसुँग सम्बस्धित आवश्यक सामग्ीको प्रबधि गनषे । 
• गुनासो सुनुवाइको संयन्त क्नमा्दण गनषे । 

• स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या मन्तालय र सम्बद्ध षेित्रसुँग समन्वय गरी काय्द गनषे ।

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• वर्ा्दको बेला तथिा कोक्भड-१९ महामारीसुँग जुध्न साबुनपानी प्रयोग गरी सही तररकाले हात िुने व्यव्थथिा 
क्मलाउने ।

• जनचेतनामूलक सामग्ीको प्रचार प्रसार बढाउने । 
• बाढी, डुबान र पक्हरो जोस्खम बस्तीहरूमा चुन छक्द ने र क्नः संरिक्मत गनषे । 
• Evacuation Shelter हरूमा सरसर्ाइ, खानेपानी, चपवी र हातिुने व्यव्थथिा गनषे । 
• खानेपानी तथिा सर-सर्ाई व्यव्थथिापनलाई चुस्त राख् आवश्यक मम्दत सम्ार गनषे । 
• बाढी र पक्हरो प्रभाक्वत षेित्रमा पानी िुद्धीकरण गन्दको लाक्ग क्ोररन क्वतरण गनषे ।
• डुबानको बेला पानीलाई कसरी क्पउन योग्य बनाउने भने्न सीप क्वकासमा जोड क्दने । 
• खानेपानी तथिा सरसर्ाइका अवरूद्ध संरचनाहरूलाई अ�ावक्िक राख् आवश्यक सामग्ीहरूको 

सुक्नक्चितता गनषे । 
• मक्हनावारीमा प्रयोग हुने स्ास्थ्यसुँग सम्बस्धित सामग्ीहरूको सुक्नक्चितता गनषे। 

तर्षयगत क्लेत्र: खानलेपानी, सरसर्ाइ तथा स्ास्थ्य प्रर्ि्वन (WASH)
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

नलेतृत्व (Lead): तशक्ा, तर्ज्ान तथा प्रतर्ति मन्तालय  

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): सलेि द तचल्रि लेन/ यूतनसलेर्

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• सङ्, प्रदेि, क्जल्ा र ्थथिानीय स्तरका क्िषिा क्वर्यगत षेित्र (Education Cluster) का  सदस्हरूसुँग  

प्रभावकारी  समन्वय, क्जमे्मवारी  क्निा्दरण  र  बाुँडर्ाुँड  गनषे ।

• बाढी पूव्दतयारी बारे सचेतना जगाउने सामग्ीहरूको तयारी गनषे ।

• क्िषिा समूह सदस्हरूले आपत्ालीन अव्थथिामा क्िषिा (EiE) आपूक्त्दहरूको  नू्यनतम  पूव्दस््थथिक्त 

(Minimum prepositioning) कायम  राखे/नराखेको  वा  भण्डारण  र  क्वतरण  योजनाहरू  क्वकास  

गरे/नगरेको सुक्नक्चित गनषे ।

• क्िषिा समूह सदस्हरूले आपत्ालीन  तयारी, प्रक्तक्रिया र ररपोक्ट्द्ग बारे षिमता क्वकास प्रक्िषिणहरू 

सञ्ालन गनषे ।

• सुरक्षित ठाउुँहरूको पक्हचान र अभ्ास (drill) क्समुलेिन सञ्ालन गनषे जस्ता तयारी र क्व�ालय सुरषिा 

गक्तक्वक्िहरूमा योगदान क्दन ्थथिानीय स्तरमा सामुदाय (क्व. व्य. स., अ. क्ि. सं, युवा क्बहरू आक्द) 

पररचालन गनषे ।

• प्रभावकारी समन्वयका लाक्ग सङ्, प्रदेि र ्थथिानीय तहको आपत्ालीन सम्पक्द  क्ववरणहरूको 

अ�ावक्िक गनषे ।

• बाढी तथिा पक्हरोबाट क्व�ालयहरूको षिक्तको जानकारी सङ्कलन गन्द मानक सञ्ालन प्रक्रिया 

(Standard operating procedure) काया्दन्वयन गनषे ।

• संयुक्त तयारी र प्रक्तकाय्दको लाक्ग संघ, प्रदेि, क्जल्ा, ्थथिानीय तह र अन्तर समूह (inter-cluster) 

बीच समन्वय गनषे ।

तर्षयगत क्लेत्र: तशक्ा (Education)  

�ष्टव्यः  क्िषिा क्वर्यगत षेित्रको क्वसृ्तत काय्दयोजना खण्ड २ मा र सामग्ीहरूको क्ववरण अनुसूचीमा 

रास्खएको छ ।

नलेतृत्व (Lead): सञ्ार तथा सूचना प्रतर्ति मन्तालय  

सहयोगी तनकाय (Co-Lead): तर्श्व खा� काय्वक्रम (WFP)

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• बाढी, पक्हरो तथिा पानीजन्य अन्य क्वपद्् सम्बधिी सचेतनाका लाक्ग सञ्ार सामग्ी क्वक्भन्न भार्ामा तयार 

गरी क्वक्भन्न सञ्ारमाध्ममार््द त प्रचार प्रसार गनषे । 

• बाढी, डुबान, पक्हरो (सम्व भएसम्म) को पूव्दसूचना प्रणालीका लाक्ग दुरसञ्ार सेवा प्रदायक सं्थथिा 

मार््द त कोक्भड-१९ लगायत बाढी पक्हरो सम्बधिी सचेतना एसएमएस (SMS) समे्पर्ण गनषे ।

• बाढी, डुबान पक्हरो लगायत क्वपद््को सूचना ‘Caller Back Ringtone’ मार््द त जानकारी गराउने 

तर्षयगत क्लेत्र: आपत्कालीन सञ्ार (Emergency Communication)  
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• बाढी, पक्हरोका कारण टेक्लर्ोन टावरहरूमा षिक्त पुगेमा सञ्ार व्यव्थथिाका लाक्ग मोबाइल टावरको 
व्यव्थथिा गनषे ।

नलेपाल दुरसञ्ार प्रातिकरण 

 ४.३ अन्य तनकायहरूको तर्पद्् पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व सम्बन्ी तजम्लेर्ारी

नलेपाल रले डक्रस सोसाइटी

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• क्वपद्् प्रक्तकाय्द पूव्दतयारीका लाक्ग नेपाल रेडरिस सोसाइटीका ७७ वटै क्जल्ा िाखाहरूलाई सचेत 
(अलट्द ) पत्र पठाउने ।

• नेपाल रेडरिस सोसाइटीका क्जल्ा िाखाहरूमा रहेका क्वर्यगत दषि जनिस्क्तहरूको क्ववरण 
अ�ावक्िक गरी आवश्यकता अनुसार क्जल्ाहरूमा घट्ने क्वपद््का घटनामा पररचालन गन्द सके् गरी 
तयारी अव्थथिामा रहन सहजीकरण गनषे ।  

• �ूत-क्वसृ्तत (IRA/Detail Assessment) लेखाजोखा, लाभग्ाही छनौट, प्रक्तकाय्द क्वशे्र्ण र राहत 
व्यव्थथिापन गनषे ।

• उपलव्ि �ोत सािन (आवास, खानेपानी-सरसर्ाइ, गैरखा�, स्ास्थ्य, सामग्ी) हरू गोदामघरमा 
पूव्दतयारी अव्थथिामा भण्डारण गनषे ।

• आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दहरूलाई मनसुन तथिा कोक्भड–१९ पूव्दतयारी र प्रक्तकाय्दको समन्वयका 
लाक्ग सञ्ालनमा ल्ाउने ।

• �ोत व्यव्थथिापनमा सहजीकरणका लाक्ग रेडरिस अक्भयानका अंगहरू (रेडरिस महासंघ, रेडरिसको 
अन्तरा्दक्ष्टरि य सक्मक्त र राक्ष्टरि य सोसाइटीहरू) सुँग समन्वय एवं अनुरोि गनषे ।

• सोसाइटीका प्रदेि तथिा क्जल्ा िाखाहरूको अगुवाइमा ्थथिानीय सरकारी तथिा सुरषिाक्नकायहरूमा 
प्रभावकारी समन्वयका लाक्ग केन्दबाट सहक्जकरण गनषे ।

• जल तथिा मौसम क्वज्ान क्बभाग तथिा प्राक्िकरणबाट प्राप्त सूचना, सने्दि तथिा श्रव्यदृश्य सामग्ीहरू 
रेडरिसका अंग तथिा सञ्ालमा समे्पर्ण गनषे ।

• मनसुनबाट भएको षिक्तको क्ववरण, प्रभाव र आवश्यकता समेक्टएको दैक्नक तथ्ांकीय प्रक्तवेदन तथिा 
बुलेक्टन तयारी, प्रकािन र प्रिारण गनषे ।

नेपाल रेडरिस सोसाइटीले मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द क्वसृ्तत काय्दयोजना तयार गरेको छ । नेपाल 
रेडरिस सोसाइटीसुँग रहेको जनिस्क्त तथिा सामग्ीहरूको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ ।

प्रबधि गनषे ।

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

• क्वक्भन्न क्वपद्््बारे क्वक्भन्न माध्मबाट जीवन बचाउन र जीवन क्नवा्दहका लाक्ग उपयोगी सूचनाहरू 
प्रचार प्रसार गनषे ।

• बाढी वा डुबानको कुनै ठाउुँको सञ्ार सम्पक्द  क्वचे्छद भएमा यथिािीघ्र पुन: सञ्ालनको व्यव्थथिा गनषे ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 ४.४ प्रदलेशको मनसुन तर्पद््को अर्स्था र पूर््वतयारी
प्रदलेश नं. १

प्रदेि नं. १ क्वपद्् जोस्खमका दृक्ष्टकोणले  बहुप्रकोपको उच्च जोस्खममा पद्दछ । यस प्रदेिका १४ क्जल्ामधे् 

सोलुखुमु्ब, भोजपुर, खोटा्ग, िनकुटा, उदयपुर, संखुवासभा, पाुँचथिर र ओखलढुङ्ा गरी आठ क्जल्ा पक्हरोको उच्च  

जोस्खम रहेका छन् । केही पुराना क्नस्किय पक्हरो पुन: सक्रिय भइरहेको अव्थथिामा यस प्रदेिमा सञ्ाक्लत अव्यवस््थथित 

क्वकास क्नमा्दणका काय्दहरूले क्भरालो पहाडी भेगमा पक्हरोको जोस्खम अझ उच्च बनाएको छ । क्वगत १० वर््दको 

क्वपद््को तथ्ाङ्क हेदा्द ४९१ वटा पक्हरोका घटना यस प्रदेिमा घटेका छन् जसबाट १४५ जनाको मृतु्य, भएको तथ्ाङ्क 

छ । यस प्रदेिमा भएका साना तथिा ठूला नदीको तल्ो तटीय षेित्रका बेंसी, उपत्यका र तराईका र्ाुँटहरू बाढीको 

उच्च जोस्खममा पद्दछन् । पहाडबाट बगे्न नदीनालाहरूले मनसुनको समयमा बाढीसुँगै बगाएर ल्ाउने रूखका मुढा, 

माटो, ढुङ्ा र बालुवाले तल्ो तटीय षेित्रमा नदीको सतह अक्िक वृस्द्ध गनु्दका साथैि नदीमा तटबधिको व्यव्थथिा नहुनु 

र खोला क्कनारमा बस्तीहरू क्वकास गररनुले क्वपद््को जोस्खम क्नकै बढाएको छ । त्यसका साथैि यस प्रदेिमा पनषे 

कोिी जलािारषेित्र क्भत्र रहेका तल्ो वरूण, लुमक्द्ग, च्छो रोल्ा, लगायतका कररब ४२ वटा क्हमतालहरू 

क्वस्ोटनको उच्च जोस्खममा समेत रहेका छन् ।

प्रदेि नं. १ मा गत वर््द जम्मा २० वटा बाढीका घटना 

भएका र रिमिः  झापा, मोर्ग, सुनसरी र पाुँचथिर 

क्जल्ामा बढी घटना घटेको देस्खन्छ । संखुवासभा, 

तापे्जु्ग, तेह्थुिम, िनकुटा, पाुँचथिर, भोजपुरमा 

पक्हरोको िेरै घटना भएको देस्खयो । गत साल मात्र 

यस प्रदेिका १४ क्जल्ा मधे् १३ क्जल्ामा ८३ वटा 

पक्हरोको घटना भएको भए र ५२ वटा भारी वर्ा्दका 

घटनले १२ वटा क्जल्ा प्रभाक्वत भएका क्थिए । 

यस वर््द प्रदेि नं. १ को दक्षिणी भाग झापा, मोर्ग, 

सुनसरी र उदयपुरको दक्षिणी भागमा सरदरभन्दा  

क्नकै बढी वर्ा्द हुने अनुमान गररएको छ । त्यसैगरी 

यस प्रदेिको मध् पहाडी भाग इलाम, िनकुटा, 

पाुँचथिरको दक्षिणी भाग, भोजपुरको दक्षिणी भाग, 

उदयपुर क्जल्ाको उतिरी भाग, सोलुखुमु्बको 

दक्षिणी भाग तथिा खोटा्ग र ओखलढंुगा क्जल्ाका 

अक्िकांि भागमा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द हुने 

अनुमान जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले गरेको छ 

। प्रदेि नं. १ को तापे्जु्ग र संखुवासभा क्जल्ाको सबै भाग तथिा पाुँचथिर, तेह्थुिम र संखुवासभा क्जल्ाको उतिरी 

भागमा सरदर वर्ा्द हुने अनुमान गररएको छ । सरदरभन्दा बढी वर्ा्दसुँगै प्रदेि नं. १ का तराईका चारवटा क्जल्ामा 

बाढी र बाुँकी दिवटा पहाडी क्जल्ामा पक्हरो लगायतका क्वपद््का घटनाहरू पक्न बढ्न सके् देस्खन्छ । बाढी र 

प्रदलेश नं. १ मा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या (कले सलोड)

१ संखुवासभा पक्हरो ८३७१

२ भोजपुर पक्हरो ८५६७

३ तेह्थुिम पक्हरो ५८१३

४ खोटा्ग पक्हरो ५१७३

५ ओखलढंुगा पक्हरो ६१४९

६ िनकुटा पक्हरो ४०३२

७ सोलुखुमु्ब पक्हरो ३३१४

८ तापे्जु्ग पक्हरो १०१८

९ पाुँचथिर पक्हरो २०२९

१० इलाम पक्हरो ११०२

११ झापा बाढी ५६६८६

१२ मोर्ग बाढी ३१९५३

१३ सुनसरी बाढी ४१२७३०

१४ उदयपुर बाढी २३३४७

जम्ा जनसङ््ख्या ५७०१८४

जम्ा घरिुरी १२००६०
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

पक्हरोबाट यस वर््द प्रदेि नं. १ मा १ लाख २० हजार पररवार र पाुँच लाखभन्दा बढी जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् 

आुँकलन गररएको छ ।

मिलेश प्रदलेश

पूव्दमा सप्तरी क्जल्ादेस्ख पक्चिममा पसा्द  क्जल्ासम्म 

रै्क्लएको मिेि प्रदेि मनसुनको समयमा प्रायः 

बाढी, डुबान र कटानबाट प्रभाक्वत हुने गद्दछ । 

लगभग समू्पण्द  िरातल समतल रहेको यस प्रदेिमा 

क्हमाली षेित्रबाट बगै् आउने नदीदेस्ख क्लएर वर्ा्दमा 

मात्र चुरे षेित्रको आसपासबाट उक्ल्दने खहरे गरी ५० 

भन्दा बढी नदीनाला रहेका छन् । मनसुनको ४ 

मक्हनाको अवक्िमा वाक्र््दक वर्ा्दको ८०% पानी पनषे 

हुुँदा व्यवस््थथित तटबधिको अभाव, जथिाभावी 

खोलानालाबाट क्गटी बालुवा जस्ता प्राकृक्तक 

�ोतको दोहन, खोलानाला क्मचेर भौक्तक संरचना 

क्नमा्दण, बढ्दो अव्यवस््थथित िहरीकरण, माक्सुँदो 

चुरे तथिा तराईका वन जङ्ल तथिा दक्षिणको 

सीमावतवी षेित्रमा पानीको बहाव रोके् गरी बनेका सडक तथिा बाुँि क्नमा्दणले पानीको बहाव अबरूद्ध भई मिेि 

तराईको भूभाग वर्षे नक्न बाढी तथिा डुबानको चपेटामा पनषे गद्दछ । मिेिका आठवटै क्जल्ाहरू बाढी डुबान तथिा 

कटानको उच्च जोस्खममा रहेका छन् । 

यस वर््द मिेि प्रदेिका सप्तरी बाहेक सातवटा क्जल्ामा सरदर वर्ा्द हुने तथिा सप्तरीमा भने सरदरभन्दा क्नकै बढी 

वर्ा्द हुनससके् अनुमान गररएको छ । य�क्प मिेिका क्जल्ाहरूमा सरदर मात्र वर्ा्द भएपक्न पहाडी तथिा क्हमाली 

षेित्रबाट बगेर आउने नदीहरूमा बाढी आउन सके् हुुँदा बाढी जोस्खमको सम्ावना भने रक्ह नै रहन्छ । यस वर््दको 

मनसुनमा मिेि प्रदेिमा लगभग ९८ हजार घरिुरी र ४ लाख ६५ हजारभन्दा बढी जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् 

आुँकलन गररएको छ ।   

र्ागमती प्रदलेश 

बागमती प्रदेि क्वपद्् जोस्खमको  दृक्ष्टकोणले बहुप्रकोपको उच्च जोस्खममा रहेको छ । यो प्रदेिका १३ क्जल्ाहरूमधे् 

९ क्जल्ा पक्हरोको उच्च जोस्खममा रहेका छन् । क्हमाली क्जल्ाहरू क्हमताल क्वस्ोटन र बाढीको समेत जोस्खममा 

छन् । प्रदेिभर बढ्दो भौक्तक क्वकास क्नमा्दणका काय्दहरूका साथिसाथैि जलवायु पररवत्दनका प्रक्तकूल असरहरूका 

कारण मनसुनजन्य क्वपद््को घटना बढ्न सके् जोस्खम उच्च रहेको छ ।

गत सालको मनसुन अवक्िभर बागमती प्रदेिभर पक्हरोका ४७ वटा, बाढीका ३० वटा र भारी वर्ा्दका २७ वटा घटना 

हुँुदा ३० जनाले ज्ान गुमाउनुका साथैि २५ जना बेपतिा र ६३ जना घाइते भए । उक्त क्वपद््का घटनाका कारण ३९८ 

मिलेश प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या (कले सलोड)

१ बारा बाढी ११४०

२ िनुर्ा बाढी २१८८०

३ महोतिरी बाढी ४९६४७

४ पसा्द बाढी ८२२०

५ रौतहट बाढी १६३७३२

६ सप्तरी बाढी २०३७१

७ सला्दही बाढी १०१४६३

८ क्सरहा बाढी ९९०४२

जम्ा जनसङ््ख्या ४६५४९५

जम्ा घरिुरी ९७९९९
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

वटा क्नजी घर पूण्द षिक्त, ७५ वटा घरहरूमा 

आंक्िक षिक्त हुन पुग्यो । १० वटा पक्ी पुल, १६ 

वटा झोलुङे् पुल, एउटा बेलीक्रिज र  कुल ५ 

क्कलोक्मटर सडक खण्ड, २ वटा जलक्व�ुत 

आयोजना,  ३२ वटा सरकारी भवन, ६ वटा क्संचाइ 

योजना लगायतका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 

पौने दुई अब्द मूल् बराबरको भौक्तक संरचनामा 

षिक्त पुग्यो। मनसुन अवक्िपक्छ क्नरन्तर भएको 

वर्ा्दबाट प्रदेिभरका क्जल्ाहरूमा लगाइएको 

िानबालीमा षिक्त पुग्यो ।

यो वर््द पक्न बागमती प्रदेिको उतिरपूववी भाग 

रामेछाप दोलखा र क्सधुिपाल्चोक र क्चतवन 

क्जल्ामा सरदरभन्दा क्नकै बढी वर्ा्द हुने अनुमान 

गररएको छ । िाक्द्ग, नुवाकोट र रसुवा क्जल्ाका 

अक्िकांि भागमा  सरदरभन्दा केही बढी वर्ा्द हुने, काठमाडाै ंउपत्यका मकवानपुर र क्सधुिली क्जल्ामा यो वर््दको 

मनसुनमा सरदर वर्ा्द हुने अनुमान जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले गरेको छ । वर्ा्दतको समयमा काठमाडाै ं

उपत्यकामा िहरी बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । बागमती प्रदेिको क्चतवन क्जल्ा बाढीको जोस्खममा छ भने 

बाुँकी नौवटा क्जल्ा पक्हरोको जोस्खममा छन् । यो वर््दको मनसुनमा बागमती प्रदेिमा बाढी तथिा पक्हरोबाट लगभग 

३१ हजार घरिुरी र १ लाख ४६ हजारभन्दा बढी जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् आुँकलन गररएको छ ।

गण्डकी प्रदलेश  

गण्डकी प्रदेिमा गत वर््दको मनसुन सुरू भएको एक सातामै बाढी पक्हरोले मना्ग र मुस्ता्गमा िेरै षिक्त गऱ्यो । 

मौसमवद्हरूले यो वर््दको मनसुनमा देिका अक्िकांि भागमा सरदरभन्दा िेरै पानी पनषे प्रषेिपण मनसुन सुरू नहुुँदै 

साव्दजक्नक गरेका क्थिए। मनसुन सक्रियतासुँगै गण्डकी प्रदेिमा रहेका ठूला तथिा मझौला नदीहरूमा जल प्रवाह 

उले््य बढ्ने, साना नदीनाला तथिा खहरे खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव भई केही षेित्रमा डुबानसमेत हुनसके् 

अत्यक्िक सम्ावना रहेको छ । 

गत वर््द मनसुनी क्वपद््का कारण गण्डकी  प्रदेिमा समग्मा ५ वटा सरकारी काया्दलय, ७ वटा क्व�ालय, ७ वटा 

सामुदाक्यक भवन, २५ वटा जलक्वद्त्  आयोजना, १७६ वटा सडक, ३६ वटा  पुल (पक्ी ५, बेलीक्रिज १, झोलुङे् २१,  

काठे तथिा अन्य ९) तथिा १५३ वटा खानेपानीका पूवा्दिारमा षिक्त पुगेको  क्थियो । मनसुन अवक्िभर गण्डकी प्रदेिमा 

बाढी तथिा पक्हरोबाट कुल ३९ जनाले ज्ान गुमाए । गत वर््दको मनसुनमा गण्डकी प्रदेि मानवीय षिक्तभन्दा पक्न 

भौक्तक षिक्त िेरै भएको देस्खयो।

यो वर््द पक्न गण्डकी प्रदेिको दक्षिणी भागमा सरदरभन्दा भन्दा क्नकै बढी र उतिरी भागमा सरदरभन्दा केही बढी 

र्ागमती प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या (कले सलोड)

१ दोलखा पक्हरो १६७१९

२ क्सधुिपाल्चोक पक्हरो १३३२५

३ िाक्द्ग पक्हरो ८५८४

४ रामेछाप पक्हरो ८८७६

५ नुवाकोट पक्हरो ६०४७

६ काभे्पलाञ्ोक पक्हरो ४३४३

७ क्सधुिली पक्हरो ५२८७

८ मकवानपुर पक्हरो ४५२८

९ रसुवा पक्हरो १६४८

१० क्चतवन बाढी ७७४६१

जम्ा जनसङ््ख्या १४६८२८

जम्ा घरिुरी ३०९११
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

वर्ा्द हुने अनुमान गररएको छ । यसका आिारमा 

यो वर््द गण्डकी प्रदेिमा बाढी तथिा पक्हरोबाट २५ 

हजार घरिुरी र १ लाख १९ हजारभन्दा बढी 

जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् आुँकलन गररएको 

छ ।  

लुखम्बनी प्रदलेश   

लुस्म्बनी प्रदेिमा पक्न बहुप्रकोपीय क्वपद्् जोस्खमको 

अव्थथिा रहेको छ । तराईका क्जल्ाहरूमा बाढी, 

डुबान तथिा कटान र पहाडी क्जल्ाहरूमा पक्हरो र 

अकमिात् आउने बाढी मु्य समस्ाको रूपमा 

रहेका छन् । क्वगत १० वर््दको तथ्ाङ्क केलाउुँदा 

प्रदेिक्भत्र मनसुन अवक्िमा औसतमा पक्हरो, बाढी 

र भारी वर्ा्दका ८० वटा घटनाबाट ३९ जनाको  मृतु्य 

हुने गरेको देस्खन्छ । गत वर््द लुस्म्बनी प्रदेिमा 

मनसुन जे्ष्ठको २९ गते सुरू भई आक्विनको २५ 

गतेसम्म सक्रिय रह्ो । उक्त अवक्िमा भा� ११ गते 

नवलपरासी र कक्पलवसु्त क्जल्ामा ३०० क्म. क्म. 

भन्दा बढी वर्ा्द भयो । यो वर््द मनसुन र 

मनसुनपचिात््को  वर्ा्दको दौरान क्वपद््का कुल १७० 

वटा घटना घटे जसबाट ६० जनाले ज्ान गुमाउनुका 

साथैि ७ जना बेपतिा र ८५२ (७७६ कक्पलवसु्तमा 

हैजाबाट प्रभाक्वत) जना घाइते भए । ती क्वपद््का 

घटनाहरूबाट ६ वटा सरकारी भवन, ८ वटा क्िषिण 

सं्थथिा, ३०६ वटा खानेपानीका पूवा्दिार, ५ वटा 

पक्ी पुल, कुल २ क्कलोक्मटर सडक खण्ड र एक 

क्वद्त् आयोजना लगायतका अन्य अत्यावश्यक 

सेवामा समेत षिक्त पुग्यो । मनसुनपचिात््को वर्ा्दले 

प्रदेिमा लगाइएको ४५ लाख रूपैयाुँ बराबरको 

िानबाली समेत नष्ट भयो । यो वर््द पक्न लुस्म्बनी 

प्रदेिका सबै क्जल्ामा सरदरभन्दा क्नकै बढी वर्ा्द 

हुने अनुमान गररएको छ । यो प्रदेिका पहाडी 

क्जल्ाहरू पक्हरोको उच्च जोस्खम तथिा तराईका 

क्जल्ाहरू बाढीको उच्च जोस्खमा रहेका छन् । यो वर््द मनसुनको समयमा लुम्बीनी प्रदेिमा लगभग ८० हजार 

घरिुरी र ३ लाख ८० हजार जनस््ग्या प्रभाक्वत हुने आुँकलन गररएको छ ।

गण्डकी प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या 
(कले सलोड)

१ तनहुुँ पक्हरो १०५२६

२ कास्ी पक्हरो ४६४३

३ गोरखा पक्हरो ४९२८

४ स्ा््गजा पक्हरो ७२३४

५ म्ाग्ी पक्हरो ३७७२

६ बागलु्ग पक्हरो ४१२८

७ लमजु्ग पक्हरो १९०७

८ पव्दत पक्हरो १४८३

९ मुस्ता्ग पक्हरो १५४

१० मना्ग पक्हरो १४७

११ नवलपरासी पूव्द बाढी ८०२८६

जम्ा जनसङ््ख्या ११९१९८

जम्ा घरिुरी २५०९४

लुखम्बनी प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या 
(कले सलोड)

१ पू्ठान पक्हरो १३७६०

२ पाल्ा पक्हरो १११०३

३ गुल्ी पक्हरो ७२०५

४ रोल्ा पक्हरो ४४३६

५ अघा्दखाुँची पक्हरो ४०६७

६ रूकुम पूव्द पक्हरो ६१०

७ बाुँके बाढी ५२०५७

८ बक्द्दया बाढी ८४९९४

९ दा्ग बाढी ६१४२०

१० कक्पलवसु्त बाढी ४१६३८

११ नवलपरासी पक्चिम बाढी ४४१२६

१२ रूपने्दही बाढी ५४८८५

जम्ा जनसङ््ख्या ३७९९०२

जम्ा घरिुरी ७९९७९
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

कणा्वली प्रदलेश    

कणा्दली प्रदेि बाढी, पक्हरो, चट्ा्ग, आगलागी, सडक दुघ्दटना, महामारी र भूकम्पजस्ता क्वपद््को उच्च  जोस्खममा 

रहेको छ । भीर्ण वर्ा्द , क्हमआुँिी, क्हमपक्हरो, हावाहुरी, अक्सना, िीतलहर, खडेरी, लु, डढेलो, डंुगा दुघ्दटना, हवाइ्द  

दुघ्दटना, संरचना भस्त्ने र जनावर आतंक यो प्रदेिमा दोहोरररहने अन्य प्रमुख क्वपद्् हुन् । क्वगत दि वर््दको 

तथ्ाङ्कलाई मनन गदा्द यो प्रदेिमा मनसुनजन्य 

क्वपद्््का कारण ३४६ जनाको मृतु्य हुनुका साथैि १८२ 

जना बेपतिा भएको देस्खन्छ । उक्त अवक्िमा 

३,११,६७५ पररवार प्रभाक्वत र १० अब्द ४० करोड 

बराबरको आक्थि्दक षिक्त भएको क्थियो । 

कणा्दली प्रदेिमा गत वर््दको मनसुन र मनसुनपक्छको 

अवक्िमा बाढीका ७ र पक्हरोका २१ सक्हत कुल ७२ 

वटा क्वपद््का घटना घटे ।  तीमधे् सबैभन्दा िेरै १७ 

वटा सुखषेत क्जल्ामा घटे । उक्त घटनामा २६ 

जनाको ज्ान जानुका साथैि ३ जना बेपतिा र ४६ जना 

घाइते भए । घटना केलाउुँदा पक्हरोबाट सबैभन्दा 

िेरै १० जना र बाढीबाट ४ जनाको मृतु्य भएको 

पाइन्छ । क्जल्ागत क्हसाबले सबैभन्दा बढी हुम्ामा 

७ जनाको र जुम्ामा ६ जनाको मृतु्य भयो । ती ३३ 

जनामधे् ८ जनाको मृतु्य काक्त्दकमा गएको बाढीपक्हरोको कारण भएको क्थियो । यस वर््द पक्न कणा्दली प्रदेिका 

अक्िकांि क्जल्ामा सरदरभन्दा बढी वर्ा्द हुने अनुमान गररएको छ । यसबाट १ लाख १५ हजार घरिुरी र ५ लाख 

५० हजार जनस््ग्या प्रभाक्वत हुनसके् आुँकलन गररएको छ ।

सुदूरपतचिम प्रदलेश    

सुदूरपक्चिम प्रदेि तराइ्दका २ क्जल्ा तथिा पहाडी र उच्च क्हमाली ७ क्जल्ा क्मलेर बनेको छ । यो प्रदेि क्वपद्् को 

क्हसाबले उच्च जोस्खममा रहेको छ । कमजोर भौगक्भ्दक बनावटका कारणबाट मनसुनको समयमा बाढी, पक्हरो 

लगायत अन्य पानीजन्य क्वपद््का कारण यस प्रदेिले ठूलो जनिनको षिक्त व्यहोनषे गरेको छ । नेपाल सरकारको 

क्वपद्् पोट्दलको क्वगत १० वर््दको तथ्ाङ्क क्वशे्र्ण गदा्द  भूकम्पपक्छको रिमिः  बाढी, पक्हरो, डुबान, चट्ा्ग, 

अक्सना, क्हमपक्हरो, अक्तवृक्ष्ट, अनावृक्ष्ट, हुरीबतास, िीतलहर आक्द क्वपद््को चपेटामा प्रदेि परेको देस्खन्छ । 

उक्त अवक्िमा ९९८ जनाको मृतु्य हुनुका साथैि, १७१ जना बेपतिा र ७८५ जना घाइते भएका क्थिए । यो अवक्िमा 

१,३७८ क्नजी घरहरूमा पूण्द षिक्त र ६,९४१ घरहरूमा आंक्िक षिक्त हुनुका साथैि ५०,९६८ घरपररवार प्रभाक्वत 

भएका क्थिए । 

गत वर््द मनसुनजन्य क्वपद््का कारण सुदूरपक्चिम प्रदेिमा ठूलो मानवीय तथिा  भौक्तक षिक्त भयो । घटना स््ग्याको 

आिारमा मनसुन अवक्िमा जम्मा १७२ र मनसुनपक्छको अवक्िमा जम्मा ५७ वटा क्वपद्््जन्य घटना घटे । मनसुन र 

कणा्वली प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या 
(कले सलोड)

१ सल्ान पक्हरो ७१२८

२ रूकुम पक्चिम पक्हरो ६४०९

३ दैलेख पक्हरो ६३०४

४ जाजरकोट पक्हरो ४७३१

५ जुम्ा पक्हरो २७४९

६ काक्लकोट पक्हरो १०३५

७ डोल्ा पक्हरो ९२३

८ मुगु पक्हरो ३९८

९ हुम्ा पक्हरो २४२

१० सुखषेत बाढी २५०३७

जम्ा जनसङ््ख्या ५४९५५

जम्ा घरिुरी ११५७०
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

मनसुनपक्छको अवक्िमा गरी ६२ जनाको मृतु्य, ६० 

जना घाइते तथिा २६ जना बेपतिा हुन पुगे । मनसुन 

अवक्िमा दाचु्दला क्जल्ामा बढी षिक्त हुनुका साथैि 

मनसुनपक्छको अवक्िमा बझा्ग, डोटी र कैलाली 

क्जल्ामा मानवीय र भौक्तक षिक्त अक्िक भयो ।

यो वर््द पक्न सुदूरपक्चिम प्रदेिमा सरदरभन्दा केही 

बढी नै वर्ा्द हुने र बाढी पक्हरोबाट ५५ हजार 

घरिुरी र २ लाख ६३ हजारभन्दा बढी जनस््ग्या 

प्रभाक्वत हुन सके् आुँकलन गररएको छ ।

सुदूरपतचिम प्रदलेशमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसंख्याको आँकलन

क्र.सं. तजल्ा प्रमुख मनसुनी 
तर्पद््

प्रिातर्त हुनसक्ले 
जनसङ््ख्या 
(कले सलोड)

१ बाजुरा पक्हरो ११२८४

२ डोटी पक्हरो १४४६१

३ बैतडी पक्हरो १००८५

४ डडेलिुरा पक्हरो ९३२५

५ बझा्ग पक्हरो ५२७१

६ अछाम पक्हरो ४८०१

७ दाचु्दला पक्हरो ४३९३

८ कैलाली बाढी ९३८७७

९ कञ्नपुर बाढी १०९८१८

जम्ा जनसङ््ख्या २६३३१३

जम्ा घरिुरी ५५४३४
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

खण्ड : दुई 
तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना

५. तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना
 ५.१ र्न्ोर्स्ती तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना

नलेतृत्व: गृह मन्तालय        

सहनलेतृत्व: तर्श्व खा� काय्वक्रम

पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय कैतर्यत

१

राक्ष्टरि य र प्रादेक्िक लक्जस्टिक समन्वय र सूचना 

व्यव्थथिापनमा सहयोग गनषे

• ्थथिानीय यातायात र भण्डारण षिमता, 

लक्जस्टिक सेवाका लाक्ग �ोतहरू, भन्सार 

स्क्यरेन्स प्रक्रियाहरू जस्ता अ�ावक्िक 

पररचालन जानकारी प्रदान गन्द सहयोग गनषे,

• मानवीय समुदायका लाक्ग सडक पहुुँच बािा 

नक्ा (Access Constraint Map) तयार गनषे,

• समन्वय बैठकका माइनू्यट, सम्पक्द  सूची र अन्य 

जानकारी उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने

गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

२
लक्जस्टिक क्टिरले सूचना उपलब्ध गराउन एउटा 

प्ाटर्म्द कायम राखे्
गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

३

मानवीय समुदायलाई लक्जस्टिक साझा सेवाहरू, 

जसै्त आठवटा पूरा भएका मानवीय सहायता 

्थथिलहरूमा (HSAs) साझा भण्डारण र राहत समान 

ढुवानी सेवाहरू,  र आवश्यक भएमा मोबाइल 

भण्डारण एकाइहरूको प्राविान राखे्

गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

४

आपत्ालीन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द पररयोजना 

अन्तग्दत,  गृह मन्तालय र क्जल्ा प्रिासन 

काया्दलयहरूलाई खोज र उद्धारका लाक्ग २३ 

इन्फे्टेबल र पाुँचवटा आलु्क्नयम डुङ्ा (आउटबोड्द 

इस्न्जन सक्हत), रणनीक्तक रूपमा बाढीको जोस्खममा 

रहेका ११ क्जल्ामा पूव्दभण्डारण गनषे

गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

कक्पलवसु्त (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 

नवलपरासी (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा)

बारा (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 

सप्तरी (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 

क्सराहा (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 

रौतहट (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 

बक्द्दया (२ इन्फे्टेबल डुङ्ा)

बाुँके (३ इन्फे्टेबल र १ आलु्क्नयम डुङ्ा) 

कैलाली (३ इन्फे्टेबल र १ आलु्क्नयम डुङ्ा)

कास्ी (१ इन्फे्टेबल डुङ्ा) 
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४

आपत्ालीन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द पररयोजना 

अन्तग्दत,  गृह मन्तालय र क्जल्ा प्रिासन 

काया्दलयहरूलाई खोज र उद्धारका लाक्ग २३ 

इन्फे्टेबल र पाुँच वटा आलु्क्नयम डुङ्ा 

(आउटबोड्द इस्न्जन सक्हत), रणनीक्तक रूपमा 

बाढीको जोस्खममा रहेको ११ क्जल्ामा पूव्दभण्डारण 

गनषे

गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

पसा्द (१ आलु्क्नयम डुङ्ा) 

रूपने्दही (१ आलु्क्नयम डुङ्ा) 

मोर्ग (१ आलु्क्नयम डुङ्ा)

गृह मन्तालयले डुङ्ा पूव्दभण्डारण गररएका 

क्जल्ाहरूका क्जल्ा प्रिासन 

काया्दलयहरूसुँग समन्वय गरी डुङ्ाहरू तयारी 

अव्थथिामा रहेको सुक्नक्चित गनषे

५

आपत्ालीन लक्जस्टिक प्रक्िषिण र आउटबोड्द 

मोटरबोट प्रक्िषिणका प्रक्िक्षित सुरषिाकमवीहरूको 

अ�ावक्िक सूची गृह मन्तालयलाई उपलब्ध गराउने

गृह मन्तालय क्ववि खा� काय्दरिम

 ५.२ नलेपाल प्रहरीको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना 
पूर््वतयारी प्राथतमकता

• क्वपद््सुँग सम्बस्धित सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग समन्वयात्मक बैठक गनषे ।

• केन्ददेस्ख ्थथिानीय तहसम्मका क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूसुँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक काय्दरिम 

सञ्ालन गनषे ।

• केन्ददेस्ख ्थथिानीय तहसम्मका क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तहरूको सहकाय्दमा मनसुनजन्य क्वपद्् खोज 

तथिा उद्धारसुँग सम्बस्धित पूव्दतयारी काय्दिाला गोष्ठी सञ्ालन गनषे ।

• क्वपद्् पूव्दतयारी सम्बधिी अक्भमुखीकरण गनषे ।

• संकटापन्न षेित्रको नक्ांकन गनषे ।

• ्थथिानीय रेक्डयो तथिा एर्.एम. हरूबाट जनचेतनामूलक सामग्ीहरू प्रसारण गनषे ।

• मनसुनजन्य खोज तथिा उद्धारसुँग सम्बस्धित �ोतसािनहरूको व्यव्थथिापन गनषे ।

मनसुन पूर््वतयारी काय्वयोजना

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समय कैतर्यत

१

सातवटै प्रदेि प्रहरी तथिा काठमाडौ ं

उपत्यका प्रहरी काया्दलय मातहत क्जल्ा 

प्रहरी काया्दलयहरूमा क्वपद्् सम्पक्द  

व्यस्क्त (Disaster Focal Person) को 

रूपमा क्सक्नयर प्रहरी अक्िकृत तोके् ।

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय, काठमाडौ ंउपत्यका 

प्रहरी काया्दलय, सातवटै प्रदेि 

प्रहरी काया्दलय, क्जल्ा प्रहरी 

पररसरहरू, क्जल्ा प्रहरी 

काया्दलयहरू सबै, गणहरू

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग 
मनसुन 
सुरू हुनुपूव्द

२

मनसुनबाट उत्पन्न हुन सके् बाढी,  पक्हरो, 

डुबान जस्ता क्वपद््लाई मदे्नजर गरी 

आफ्नो काय्दषेित्रक्भत्र पनषे सम्ाक्वत 

जोस्खमयुक्त ्थथिानका पूव्दघटनाहरूको 

क्वशे्र्ण एवं पक्हचान गरी सोही अनुसार 

जनिस्क्त तथिा आवश्यक उद्धार 

उपकरणहरू तयारी हालतमा राख् समू्पण्द 

मातहत प्रहरी काया्दलयलाई क्नदषेिन गनषे ।

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय, काठमाडौ ंउपत्यका 

प्रहरी काया्दलय, सातवटै प्रदेि 

प्रहरी काया्दलय, क्जल्ा प्रहरी 

पररसरहरू, सबै क्जल्ा प्रहरी 

काया्दलयहरू

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग, नेपाल प्रहरी 

क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

सरोकारवाला अन्य सरकारी 

तथिा गैरसरकारी क्नकायहरू 

मनसुन 
सुरू हुनुपूव्द
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३

प्रकोपजन्य घटनाहरूको सूचना संकलन 

तथिा उद्धार प्रक्तकाय्दलाई क्छटो छररतो 

बनाउनका लाक्ग  प्रदेि क्भत्र रहेका 

्थथिानीय तहमा वडा स्तरसम्म क्नवा्दक्चत 

जनप्रक्तक्नक्ि लगायत सम्बस्धित 

व्यस्क्तहरूको नाम,  सम्पक्द  नम्बर संकलन 

तथिा अ�ावक्िक गनषे ।

सबै पररसर, क्ज.प्र.का., 

व.प्र.का., इ.प्र.का.

ने.प्र.प्र.का क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय ,काठमाडौ ंउपत्यका 

प्रहरी काया्दलय, सातवटै प्रदेि 

प्रहरी काया्दलय ।

मनसुन 
सुरू हुनुपूव्द

४

क्वपद््को समयमा क्व्थथिाक्पतहरूलाई 

सुरक्षित ्थथिानमा ्थथिानान्तरण गन्द सक्कने 

्थथिानहरूको पक्हचान गरी त्यस्ता 

्थथिानहरूको अक्भलेख र ्थथिानको षिमता 

अ�ावक्िक गनषे ।

सबै पररसर, क्ज.प्र.का.हरू 

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, सातवटै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय, ने.प्र.प्र.का क्वपद्् 

व्यव्थथिापन काया्दलय, प्रदेि 

क्वपद्् व्यव्थथिापन गुल्हरू, 

क्जल्ास््थथित अन्य सरकारी 

क्नकायहरू र काया्दलयहरू 

मनसुन 
सुरू हुनुपूव्द

५

क्वपद््को समयमा गररने खोज तथिा उद्धार  

पुनः ्थथिापना एवं व्यव्थथिापन काय्दलाई 

सहज तथिा प्रभावकारी बनाउन 

क्जल्ास््थथित क्वपद्् प्रक्तकाय्दसुँग सम्बस्धित 

सरकारी तथिा गैरसरकारी क्नकायहरू र 

सम्पक्द  व्यस्क्तको क्ववरण अ�ावक्िक 

गनषे ।

सबै पररसर, क्ज.प्र.का.हरू

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, सातवटै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय, ने.प्र.प्र.का क्वपद्् 

व्यव्थथिापन काया्दलय, प्रदेि 

क्वपद्् व्यव्थथिापन गुल्हरू, 

क्जल्ास््थथित अन्य सरकारी 

क्नकायहरू र काया्दलयहरू ।

मनसुन 
सुरू हुनुपूव्द

६

प्रदेि अन्तग्दत यातायत तथिा 

सञ्ारसािनको सहज पहुुँच, भौगोक्लक 

दृक्ष्टकोणले सुरक्षित र क्वपद्् प्रभाक्वत 

इलाकाको नक्जक हुने गरी क्वपद्् उद्धार 

तथिा राहत सामग्ी भण्डार गृह (Ware 

House) पक्हचान तथिा नयाुँ  ्थथिापना गन्द 

पहल र समन्वय गनषे ।

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, सबै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय, सबै  पररसर, सबै 

क्ज.प्र.का.हरू

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग, प्रदेि क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त, क्जल्ा 

क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त, 

क्जल्ास््थथित अन्य सरकारी/

गैरसरकारी क्नकायहरू

मनसुन 

सुरू हुनुपूव्द

७

प्रदेि अन्तग्दतका प्रहरी काया्दलय तथिा 

अन्य क्नकायहरूमा क्वपद्् प्रक्तकाय्दमा 

प्रयोग हुने चालु अव्थथिामा रहेका डुङ्ा 

(Boat, Raft Boat) हरू लगायतको 

अक्भलेख अ�ावक्िक गनषे ।

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, सातवटै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय, सबै  पररसर, सबै 

क्ज.प्र.का.हरू 

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग 

मनसुन 

सुरू हुनुपूव्द 
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८
नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलयको तयारी 

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय 

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय 

काय्द क्वभाग 

मनसुन पूव्द 

तथिा मनसुन 

अवक्िभर 

Water Induced 

Rescue Tools 

Equipment & 

Accessories, 

Personal 

Protective 

Equipment 

तयारी अव्थथिामा 

राखे् ।

८.१

क्वपद््को समयमा उद्धारका लाक्ग खक्टने 

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय 

तथिा प्रदेि प्रहरी काया्दलय अन्तग्दत क्वपद्् 

व्यव्थथिापन गुल्मा काय्दरत ताक्लम प्राप्त 

जनिस्क्तलाई उपलब्ध उद्धार सामग्ीहरू 

तथिा व्यस्क्तगत सुरषिा सामग्ी (PPE)  को 

समुक्चत प्रयोग र क्वपद्््पचिात िव 

व्यव्थथिापन सम्बधिी पुनता्दजगी अनुक्िषिण 

प्रदान गनषे ।

८.२

केन्दमा खोज तथिा उद्धार प्रक्तकाय्दका 

लाक्ग पक्हलो चरणमा खट्ने गरी 

क्स.प्र.अ.को कमाण्डमा  दैक्नक २५ जनाको 

QRT टोली आवश्यक क्वपद्् खोज तथिा 

उद्धार सामग्ीहरू सक्हत तत्ाल 

पररचालन हुनसके् गरी चाैबीसै घण्ा सातै 

क्दन तयारी अव्थथिामा रास्खने । 

आवश्यकता अनुसार थिप जनिस्क्त 

पररचालन हुने ।

८.३

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

सामाखुसीमा रहेका डंुगा चलाउन सके् 

ताक्लमप्राप्त ८ जना र पौक्ड खेल्न जाने्न दषि 

प्र.क. ३७ गरी जम्मा ४५ जना 

जनिस्क्तलाई मनसुनबाट हुनसके् 

सम्ाक्वत घटनामा उद्धार सामग्ीहरू 

सक्हत तत्ाल पररचालन हुने गरी तयारी 

अव्थथिामा राखे् ।

८.४

मनसुनजन्य क्वपद््को प्रक्तकाय्दमा प्रयोगमा 

ल्ाउन सक्कने सवारीसािन, उपकरण 

तथिा उद्धार सामग्ीहरूको क्ववरण (रहेको 

्थथिान, सम्पक्द  व्यस्क्त, सम्पक्द  नं.) र 

पौडीमा दषि अन्य प्र.क.हरूको स््ग्या 

अ�ावक्िक गनषे ।
नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

प्रदेि प्रहरी काया्दलय, क्जल्ा 

प्रहरी काया्दलयहरू  

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय 

काय्द क्वभाग  

Water Induced 

Rescue Tools 

Equipment & 

Accessories, 

Personal 

Protective 

Equipment 

तयारी अव्थथिामा 

राखे् ।८.५

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय र अन्य 

क्नकायहरूसुँग समन्वय गरी उद्धारमा 

खक्टुँदा आवश्यक व्यस्क्तगत सुरषिाका 

सामग्ी (PPE) को व्यव्थथिा गनषे ।
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९

काठमाडाै ंउपत्यका, सातवटै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलयहरू  तथिा मातहत समेतको  

तयारी 

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, सातवटै प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय 

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय 

काय्द क्वभाग, नेपाल प्रहरी 

क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन 

सक्मक्त, सम्बस्धित क्जल्ा 

प्रिासन काया्दलय. नेपाल प्रहरी 

प्रिान काया्दलय काय्द क्वभाग, 

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय, प्रदेि क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त, सम्बस्धित 

क्जल्ा प्रिासन काया्दलय, 

सम्बस्धित क्जल्ा क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त, नेपाली 

सेना, सिस्त्र प्रहरी बल तथिा 

सरोकारवाला अन्य सरकारी 

तथिा गैरसरकारी क्नकायहरू

मनसुनपूव्द 

तथिा मनसुन 

अवक्िभर ।

Water Induced 

Rescue Tools 

Equipment & 

Accessories, 

Personal 

Protective 

Equipment 

तयारी हालतमा 

राखे् ।

९.१

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी काया्दलय र 

सातवटै प्रदेि प्रहरी काया्दलयहरू तथिा 

मातहत इकाईहरू समेतले सम्ाक्वत 

क्वपद््लाई मदे्नजर गरी मनसुनबाट हुन 

सके् षिक्त नू्यनीकरण गन्द क्नम्ानुसार काय्द 

गनषे ।

९.२

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी काया्दलय र 

सातवटा प्रदेि प्रहरी काया्दलय तथिा सो 

मातहत पौडी ताक्लम प्राप्त दषि १६५ जना 

प्र.क.हरू तथिा पौक्डन सके् १९३० जना  

प्र.क. हरूलाई मनसुनबाट हुनसके् 

सम्ाक्वत घटनामा ्थथिानीय स्तरमा उपलब्ध 

उद्धार सामग्ी सक्हत तत्ाल पररचालन 

हुने गरी तयारी हालतमा राखे् ।

९.३

सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग समन्वय गरी 

मु्य नदीहरूमा बढ्न सके् बाढीको 

अनुगमन गरी पूव्द सूचना प्रणालीलाई 

प्रभावकारी बनाउने र सोको जानकारी 

क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्तलाई 

क्दने ।

९.४

जोस्खममा रहेका बस्तीहरूको पक्हचान 

गरी सोही अनुसार सूचना समे्पर्ण गन्द 

्थथिानीय सञ्ारमाध्म प्रयोग गनषे। 

९.५

क्वपद्् प्रक्तकाय्द समूहलाई क्वपद््का समय 

तत्ाल पररचालन गन्द क्जल्ा क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त लगायत अन्य 

सरोकारवाला क्नकायसुँग समन्वय गनषे ।

९.६

प्रदेि प्रहरी काया्दलय अन्तग्दतका सातवटै 

क्वपद्् व्यव्थथिापन गुल्हरूमा आिुक्नक 

उपकरणहरू एवं औजारहरू सक्हत 

तत्ाल खक्टन सके् गरी तैनाथिी 

अव्थथिामा रहने ।

९.७

प्रदेि प्रहरी काया्दलय अन्तग्दत क्वपद्् 

व्यव्थथिापन गुल्हरूमा काय्दरत रहेका 

प्र.क. हरू मधे् मनसुनजन्य उद्धारका  

(Water Induced Rescue) लाक्ग 

कस्तिमा १० जनाको टोली बनाई 

यथिासम्व ऱ्याफ्ट बोट, मोटर बोट सक्हत 

अभ्स्त बनाई राखे् ।
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१०

कोक्भड-१९ संरिमणको जोस्खम हालसमम 

क्व�मान रहेको वत्दमान अव्थथिामा 

मनसुनजन्य प्रकोप बाढी, पक्हरो, डुबान 

आक्दमा खोज तथिा उद्धार काय्दमा खक्टुँदा 

नेपाल सरकारले क्निा्दरण गरेको स्ास्थ्य 

मापदण्डको पूण्दरूपमा पालना गनषे र गन्द 

लगाउन प्रयत्न गरी खोज तथिा उद्धार काय्द 

गनषे ।

नेपाल प्रहरी प्रदेि काया्दलय, 

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय,  क्जल्ा प्रहरी पररसर 

तथिा क्जल्ा प्रहरी  काया्दलय, 

क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन 

गुल्हरू 

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग, नेपाल प्रहरी 

क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

नेपाल प्रहरी अस्पताल 

मनसुनपूव्द 

तथिा 

प्रक्तकाय्दको 

समयमा 

११

उद्धार तथिा पुनः ्थथिापना काय्दमा खक्टदा 

जोस्खममा रहेका समूह (मक्हला, 

बालबाक्लका, जे्ष्ठ नागररक, र्रक षिमता 

भएका व्यस्क्त) हरूको क्विेर् संरषिणको 

सुक्नक्वितता गनषे ।

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय, प्रदेि क्वपद्् 

व्यव्थथिापन गुल् सबै, प्रहरी 

पररसर तथिा क्जल्ा प्रहरी 

काया्दलय सबै  

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग 

प्रक्तकाय्दको 

अव्थथिामा  

१२

क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय र सातवटै 

प्रदेि अन्तग्दतका क्वपद्् व्यव्थथिापन 

गुल्हरूले  Contingency Plan तयार 

गरी उद्धार टोलीलाई समय समयमा 

Water Rescue सम्बधिी अभ्ास गराउने 

साथैि प्रभाक्वत इलाकालाई लक्षित गरी 

सरोकारवाला क्नकायहरूसुँगको 

समन्वयमा अभ्ास समेत गराउने ।

नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन 

काया्दलय, क्वपद्् व्यव्थथिापन 

गुल्हरू सबै  

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय, 

काय्द क्वभाग,  नेपाल प्रहरी 

प्रदेि काया्दलय सबै  

मनसुनपूव्द 

१३

प्रते्यक प्रहरी इकाईहरूले (Emergency 

Response Plan) क्नमा्दण तथिा अ�ावक्िक 

गरी आफ्नो क्जमे्मवारी षेित्रमा प्रभावकारी 

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दको आवश्यक 

व्यव्थथिा क्मलाउने ।

प्रहरी पररसर तथिा क्जल्ा प्रहरी 

काया्दलय सबै  

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी 

काया्दलय, प्रदेि प्रहरी 

काया्दलय सबै 

मनसुनपूव्द 

र 

प्रक्तकाय्दको 

समयमा 

Reserve  प्रकृततका प्रहरी युतनटहरूको सम्वन्मा

१४

केन्दमा रहेका केन्दीय स्तरका केन्दीय 

प्रहरी क्विेर् काय्ददल, नेपाल प्रहरी युस्क्त 

ताक्लम महाक्व�ालय, नेपाल प्रहरी सिस्त्र 

प्रहरी गण नं.१, काठमाडाै ंउपत्यका सिस्त्र 

प्रहरी गण नं. २, नेपाल प्रहरी क्विेर् सुरषिा 

गण, प्रदेि प्रहरी गण अन्तग्दतका गुल्हरू 

लगायत अन्य काया्दलयहरूलाई समेत 

मनसुनका समयमा प्रक्तकाय्दका लाक्ग 

तयारी हालतमा राखे् । 

ने.प्र.प्र.का. काय्द क्वभाग, 

प्रदेि प्रहरी काया्दलय नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय 

मनसुनपूव्द 

र 

प्रक्तकाय्दको 

समयमा
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क्र.सं. तक्रयाकलाप अपलेतक्त पररणाम
काया्वन्वयन गनने काया्वलय

समय
तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

१

क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम क्िषिालय 

कुररनटारमा क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम 

क्नरन्तर रूपमा सञ्ालन भईरहेको जस 

अनुरूप हालसम्म २,०३४ जना सिस्त्र प्रहरी 

कम्दचारीलाई क्वक्िष्टीकृत क्वपद्् व्यव्थथिापन 

ताक्लम प्रदान गररएको।

दषि जनिस्क्त उत्पादन गरी 

खोज तथिा उद्धार काय्दका लाक्ग 

पररचालन गररने।

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

मानव�ोत क्वभाग, 

ताक्लम क्नदषेिनालय 

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रिान काया्दलय/क्वपद्् 

व्यव्थथिापन ताक्लम 

क्िषिालय कुररनटार

क्नरन्तर

२

क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम प्राप्त 

जनिस्क्तहरूलाई काठमाडाै ंउपत्यकाक्भत्र 

२ ्थथिान सक्हत ७ वटै प्रदेिमा से.मु. स्तरमा 

प्रदेि स्तरीय क्वपद्् उद्धार क्टम र क्वपद्् 

व्यव्थथिापन ताक्लम क्िषिालय कुररनटार 

गरी जम्मा १० ्थथिानमा दषि ताक्लम प्राप्त 

जनिस्क्त पररचालन गरी तयारी हालतमा 

रास्खएको। 

सम्बस्धित षेित्रहरूमा हुनसके् 

घटनाहरूमा तुरूनै्त खोज तथिा 

उद्धार काय्दमा पररचालन हुने।

स.प्र. बल, नेपाल क्वपद््  

व्यव्थथिापन ताक्लम 

क्िषिालय,  नं. २० (क्वपद्् 

उद्धार) गण र प्रदेि 

स्तरीय क्वपद्् उद्धार 

क्टमहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा, मानव�ोत 

क्वभाग, सिस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाल प्रिान 

काया्दलय ।

क्नरन्तर

३

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सबै 

काया्दलयहरूमा खोज तथिा उद्धारका 

आिारभूत उपकरणहरू सक्हत उद्धार टोली 

तैनाथिी (Stand By) रहने व्यव्थथिा गररएको ।

्थथिानीय स्तरमा तत्ाल क्वपद्् 

प्रक्तकाय्द गन्द प्रभावकारी हुने ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

काया्दलयहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रिान काया्दलय ।
१० क्मनेट 

४

क्वपद्् उद्धारका आिुक्नक सामग्ीहरूको 

उपत्यका तथिा प्रदेिगत रूपमा प्रदेि 

स्तरीय क्वपद्् उद्धार क्टमले प्रयोग गनषे गरी 

तयारी हालतमा रास्खएको साथैि काठमाडाैंं 

उपत्यकालाई मदे्नजर गरी क्सनमंगलस््थथित 

नं. २० गण हे.क्ा. (क्वपद्् उद्धार) लाई तयारी 

हालतमा रास्खएको ।

सम्बस्धित प्रदेिहरूमा हुनसके् 

घटनाहरूमा उक्चत �ोत सािन 

सक्हत तुरूनै्त प्रक्तकाय्द गन्द 

सक्कने।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका वाक्हनी 

मु्यालयहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा, सिस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाल नेपाल प्रिान 

काया्दलय ।

क्नरन्तर

५

क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी क्वक्िष्टीकृत  

ताक्लम प्राप्त नगरेका सिस्त्र प्रहरी 

कम्दचारीहरूलाई समेत मनसुनलाई 

मदे्नजर गरर बाढी, पक्हरो, डुबान तथिा अन्य 

जलोत्पन्न प्रकोप सम्बधिी आवश्यक ज्ान 

र प्रक्तकाय्दका लाक्ग समय समयमा खोज 

तथिा उद्धार लगायत समसामक्यक क्वर्य 

वसु्तहरूमा अनुक्िषिण ताक्लम सञ्ालन 

गरररहेको।

दषि जनिस्क्तका साथि साथैि 

अन्य सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका कम्दचारीहरूलाई 

समेत क्वपद्् सम्बधिी कुनै पक्न 

घटनामा पररचालन गदा्द काम 

कारबाहीमा सहज हुने।

सिस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाल प्रिान 

काया्दलय¸वाक्हनीहरू 

तथिा सबै युक्नटहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

६

मनसुनको समयमा हुन सके् सम्ाक्वत 

क्वपद्््मा प्रभावकारी काय्द सम्पादनका लाक्ग 

राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द/ 

प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त/क्जल्ा 

क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त सरोकारवाला 

क्नकायहरूबीच समन्वय गनषे गररएको ।

क्वपद्् व्यव्थथिापन काय्दको 

सम्पादनमा सहजता आउने। 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

काया्दलयहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर
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७

्थथिानीय स्तरमा रहेका क्व�ालय, क्ब, 

मक्हला समूह, वन उपभोक्ता समूह आक्दमा 

क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा पूव्द तयारी 

सम्बधिी अनुक्िषिण ताक्लम सञ्ालन गददै  

आईरहेको। 

क्वपद्् व्यव्थथिापन बारेमा 

जानकारी एवं चेतना बढ्ने।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

प्रदेिस्तरीय क्वपद्् 

उद्धार क्टमहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

८

काठमाडाैं̧  कैलाली¸ पोखरामा रहेका ए.क्प.

एर्. फू्ल टेििनहरूलाई मनसुनको 

समयमा हुन सके् फू्ल अभाव व्यव्थथिापन 

गन्द Fuel Stock राखे् गररएको।

क्वपद््को समयमा फू्लको 

अभाव भएमा सहयोग पुगे्न। 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल प्रिान काया्दलय 

तथिा सम्बस्धित फू्ल 

टेििनहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रिान काया्दलय ।
क्नरन्तर

९

राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द¸ 

प्रादेक्िक आपत्ालीन काय्द सञ्ालन 

केन्दहरू तथिा क्जल्ा आपत्ालीन काय्द 

सञ्ालन केन्दहरूमा आवि् यकता अनुसार 

सञ्ार ताक्लम प्राप्त जनिस्क्त पररचालन 

गररएको साथैि राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम 

नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरणमा 

सिस्त्र प्रहरी क्नरीषिक - १ आवश्यक 

समन्वयको लाक्ग खटाई पठाइएको ।

नेपालभरर हुने तथिा हुन सके् 

घटनाहरूको सूचना यथिािीघ्र 

जानकारी भई चुस्त प्रक्तकाय्दमा 

सहयोग पुगे्न ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल प्रिान काया्दलय¸ 

वाक्हनीहरू तथिा 

क्जल्ास््थथित सिस्त्र 

प्रहरी बल, नेपालका  

काया्दलयहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

१०

क्वपद्् उद्धार टोली लगायत समू्पण्द 

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ईकाइहरूले 

मनसुन िुरू हुनुपूव्द आफ्नो क्जमे्मवारी 

इलाकामा ्थथिानीय प्रिासन लगायत क्वक्भन्न 

सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग समन्वय गरी 

काय्द गरररहेको । क्जल्ा क्वपद्् व्यव्थथिापन 

सक्मक्तको बैठक लगायत मनसुन पूव्द तयारी 

बैठकहरू सञ्ालन गरी क्वक्भन्न क्जमे्मवार/

सरोकारवाला क्नकायहरूबीच समन्वय 

गरी Focal Person हरूको सम्पक्द  नम्बर 

लगायतका अन्य आवश्यक क्ववरणहरू 

अ�ावक्िक गररएको ।

योजनाबद्ध रूपमा काय्दहरू 

सञ्ालन गन्द सघाउ पुगे्न साथैि 

संवेदनिील इलाकाहरूको 

अक्ग्म पक्हचान भई आवश्यक 

तयारी हुने ।

स.प्र.बल¸ नेपाल प्रदेि 

स्तरीय क्वपद्् उद्धार 

क्टम तथिा  क्जल्ा स््थथित 

स.प्र.बल, नेपालका 

काया्दलयहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

११

सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका क्वक्भन्न 

युक्नटहरूमा रहेका हेभी इस्क्पमेन्हरू 

तयारी हालतमा रास्खएको ।

मनसुका समयमा बाढी 

पक्हरोबाट अवरूद्ध सडक, 

भौक्तक षिक्त हटाउन तथिा 

Life  line  को रूपमा रहेका 

राजमाग्दहरू तत्ाल सुचारू 

गराउन सहयोग पुगे्न ।

सिस्त्र प्रहरी 

बल¸नेपालका 

वाक्हनीहरू तथिा क्वपद्् 

व्यव्थथिापन ताक्लम 

क्िषिालय।

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रिान काया्दलय तथिा 

सवारी िाखा सिस्त्र 

प्रहरी बल, नेपाल प्रिान 

काया्दलय ।

क्नरन्तर
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१२

USAID को सहयोगमा काठमाडाै ंउपत्यका  

तथिा बाक्हर सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका 

युक्नटहरूमा क्नमा्दण भएका Deep Tube 

Well हरू क्वपद््को समयामा प्रयोग गन्दका 

लाक्ग  उपत्यकामा ७ ्थथिान र उपत्यका 

बाक्हर ४ ्थथिानमा क्नमा्दण प्रक्रिया पुरा चालु 

अव्थथिामा रहेको र क्जल्ा पाल्ा र पक्चिम 

नवलपरासी बद्दघाटमा क्नमा्दणक्िन अव्थथिामा 

रहेको। 

क्वपद्््पचिात क्पउन योग्य पानीको 

अभाव नहुने, Emergency 

Water Supply मा सहयोग 

पुगे्न ।

Deep Tube Well 

रहेका तथिा क्नमा्दण हुुँदै 

रहेका ईकाइहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

१३

गोताखोर ताक्लम प्राप्त ३७ जना सिस्त्र 

प्रहरी बल, नेपालका कम्दचारीहरूलाई 

क्वक्भन्न षेित्रमा हुन सके् जलोत्पन्न प्रकोपको 

समयमा उद्धार काय्दमा पररचालन गन्द 

सहज होस् भने्न उदे्श्यका साथि प्रदेि नं. १ 

को सुनसरी, बागमती प्रदेिको कुररनटार, 

काठमाडाैंं उपत्यका, गण्डकी प्रदेिको 

पोखरा, लुस्म्बनी प्रदेिको िमिेरगञ् 

र सुदूरपक्चिम प्रदेिको कैलालीमा गरी 

जम्मा ६ ्थथिानमा गोताखोरको आवश्यक 

उद्धार सामग्ीहरू सक्हत तयारी हालतमा 

रास्खएको।

देिभरका जुनसुकै ्थथिानमा 

हुन सके् जलोत्पन्न प्रकोपका 

घटनामा गोताखोर ताक्लम प्राप्त 

जनिस्क्तलाई पररचालन गरी 

खोज तथिा उद्धार काय्द सञ्ालन 

गन्द सहज हुने ।

स.प्र.बल, नेपाल नं. १ 

बराह वाक्हनी सुनसरी, 

नं. २० गण (क्वपद्् 

उद्धार), काठमाडाैंं, 

क्वपद्् व्यव्थथिापन 

ताक्लम क्िषिालय, 

कुररनटार, नं. २४ गण 

काक्लका, कास्ी, 

लुस्म्बनी प्रदेि स्तररय 

क्वपद्् व्यव्थथिापन क्टम 

िमिेरगञ् बाुँके र 

नं. ७ बै�नाथि वाक्हनी 

कैलाली । 

मानव�ोत क्वभाग, 

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रिान काया्दलय । 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

Travel 

Time 

बाहेक 

३० क्मनेट

१४

देिभरका प्रते्यक युक्नटमा क्वपद्् उद्धार 

टोली उपलब्ध उद्धार सामग्ीहरू सक्हत 

तैनाथिी (Stand by) राखे् व्यव्थथिा 

क्मलाईएको।

क्वपद्््पचिात तुरून्त प्रक्तकाय्दका 

लाक्ग पररचालन हुन।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

काया्दलयहरू ।

सम्बस्धित वाक्हनी 

मु्यालयहरू ।
क्नरन्तर

१५

जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग,जल क्बज्ान 

महािाखा/बाढी पूवा्दनुमान िाखाबाट 

प्रकाक्ित हुने बाढी सम्बधिी बुलेक्टन सिस्त्र 

प्रहरी बल, नेपालका समू्पण्द युक्नटहरूमा 

आवश्यक तयारीका लाक्ग क्वगतमा पठाउने 

गरेकोमा यस वर््द पक्न पठाईने ।

बाढी पूवा्दनुमान गरी आवश्यक 

तयारी गन्द सहज हुने ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

युक्नटहरू।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

१६

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका देिभर रहेका 

काया्दलयहरूमा आवश्यकतानुसार समय-

समयमा डरि ाई ररहस्दल सञ्ालन गनषे गररएको

भक्वष्यमा हुन सके् क्वपद्् 

व्यव्थथिापनका लाक्ग सहयोग 

पुगे्न साथैि क्वपद्् उद्धारका 

सामग्ीहरूको समेत अपडेट 

हुने

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका सबै युक्नटहरू
क्नरन्तर

१७

आवश्यक क्वपद्् उद्धारका सामग्ीहरूको 

अक्भलेख तथिा अभाव हुने सामग्ीहरूको 

माग गन्दका क्नक्मति क्वक्भन्न क्मक्तमा मजकुर 

राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन प्राक्िकरणमा क्वक्भन्न क्मक्तमा 

आवश्यक पत्राचार गनषे गररएको ।  

क्वपद््को समयमा प्रभावकारी 

रूपमा प्रयोग गन्द सक्कने 
गृह मन्तालय

राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम 

नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन प्राक्िकरण

क्नरन्तर
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१८

जोस्खमयुक्त ्थथिान/बस्ती लगायत अन्य 

महत्वपूण्द संरचना जसै्त पुल, कलभट्द, 

राजमाग्द, लोकमाग्द इत्याक्दको पक्हचान गरी 

खतरा नक्ाङ्कन (Hazard Maping) गरी 

राखे् व्यव्थथिा गररएको ।

क्वपद््को समयमा तुरून्त उद्धार 

तथिा पररचालन हुन सहज हुने

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

काया्दलयहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

१९

बाढी/पक्हरो/डुबान जस्ता क्वपद््का 

कारणबाट जोस्खमयुक्त ्थथिान समुदाय 

बस्तीहरू ्थथिानान्तरण गनु्दपरेमा ्थथिानान्तरण 

गनषे ठाउुँको पक्हचान गरी योजना तजु्दमा गनषे 

गररएको ।

क्वपद््को समयमा तुरून्त 

उद्धार, राहत तथिा पुन्द्थथिापनाको 

लाक्ग काय्दहरू गन्द सहज हुने

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्पण्द 

काया्दलयहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

२०

क्हमाली क्जल्ाहरूमा ्थथिापना भएको 

११ क्जल्ाको १३ ्थथिानहरूमा भएका 

काया्दलयहरूमा Mountraining 

Equipment Portable Altitude 

Chamber क्वतरण गरी तयारी हालतमा 

रास्खएको ।

क्हमाली षेित्रमा हुने High 

altitude rescue मा काय्द गन्द 

सहज हुने

नं. २ गुल् हे.क्ा. 

क्हमक्िखर, पाुँचथिर

नं. ४ गुल् हे.क्ा अरूण 

संखुवासभा

नं. १ गुल् हे.क्ा. 

कञ्चनजंघा, तापे्जु्ग

नं. २० गुल् हे.क्ा. रसुवा

नं. ३३ गुल् हे.क्ा. 

मुस्ता्ग

नं. ३२ गुल् हे.क्ा मना्ग

नं. ४४ गुल् हे.क्ा. हुम्ा

नं. ४५ गुल् हे.क्ा. मुगु

आश्रीत गुल् डोल्ा

नं. ५० गुल् हे.क्ा 

दाचु्दला

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर

२१

पानीजन्य क्वपद््हरूमा उद्धार काय्द गन्दको 

लाक्ग सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ३४ वटा 

काया्दलयहरूको २६ क्जल्ाहरूमा ५५ वटा 

Rescue Boat  र १० क्जल्ामा १६ वटा 

Motor Boat तयारी अव्थथिामा रास्खएको ।

डुबान,बाढी र पानीजन्य क्वपद्् मा 

उद्धार गन्द सहज हुने ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका 

काया्दलयहरू ।

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप अपलेतक्त पररणाम
काया्वन्वयन गनने काया्वलय

समय
तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

२२

US Embassy को सहयोगमा क्वपद्् 

पुन्दलाभ अन्तग्दत क्वपद््को समयमा 

क्व्थथिाक्पतहरूलाई ्थथिानान्तरण गन्दको 

क्नक्मति तथिा सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालको 

युक्नट क्वपद््को समयमा क्ाम्प खडा 

गरी अन्यत्र बस्नको लाक्ग आवश्यक पनषे 

DRS (Disaster Relief System) ३३ 

वटा कने्नरहरू १४ क्जल्ामा तैनाथि गरी 

रास्खएको।

• अ्थथिायी क्िक्वर ्थथिापना 

गन्द सिस्त्र प्रहरी बल¸ 

नेपालका कम्दचारीहरू 

क्वपद््को समयमा खोज 

तथिा उद्धार काय्दमा लामो 

समयसम्म खक्टनुपनषे 

अव्थथिामा प्रयोग गन्द सहज 

हुने ।

• क्वपद््को समय वा 

क्वपद््को जोस्खममा रहेका 

बस्तीहरूलाई ्थथिान्तरण 

गनु्द परेको अव्थथिामा १ 

कने्नर बराबर १०० जना 

सम्मलाई( बन्दोबस्तीका 

लाक्ग आवश्यक  सामग्ी 

जसै्त : टेन्¸ खाना 

पकाउने भाुँडाबत्दन¸ 

ओढ्ने ओछ्ाउने लगायत 

अ्थथिायी रूपमा बसोवास 

गन्द प्रयोगमा आउने 

सामग्ीहरू) सुरक्षित 

्थथिानमा ्थथिानान्तरण गन्द 

उपयुक्त हुने  ।

क्वपद्् व्यव्थथिापन 

ताक्लम क्िषिालय 

क्चतवन

नं. १८ गुल् हे.क्ा. 

दोलखा

नं. १६ गण हे.क्ा. 

क्सधुिपाल्चोक

सुरषिा बेि लामोसाुँघु 

क्सधुिपाल्चोक

आक्श्रत गुल् लमजु्ग

आक्श्रत गुल् म्ाग्ी

नं. २९ गण हे.क्ा. दा्ग

सुरषिा वेि तुल्ीपुर 

दाङ्

दन्तकाली क्विेर् काय्द 

ताक्लम क्िषिालय सप्तरी

नं.६ गण हे.क्ा. सप्तरी

नं. ७ बै�नाथि वाक्हनी 

कैलाली

नं. ६ महेविरी वाक्हनी 

मु्यालय सुखषेत

नं.१ बराह वाक्हनी 

सुनसरी

नं. २९ गुल् हे.क्ा.गोरखा

नं. २० गुल् हे.क्ा. रसुवा

४४ गण हे.क्ा. दाचु्दला

पव्दतीय उद्धार ताक्लम 

क्िषिालय मना्ग

सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन 

तथिा केन्दीय पररचालन 

महािाखा।

क्नरन्तर
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 ५.४ नलेपाली सलेनाको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना
मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

१
देिका ७७ वटै क्जल्ाहरूमा वर्षेनक्न हुने मनसुनजन्य प्राकृक्तक 

जोस्खमहरूको नक्ांकन (Hazard Mapping) गन्द सहयोग गनषे ।
नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

२

देिका ७७ वटै क्जल्ाहरूमा तैनाथि गणहरूबाट १ X गुल् नफ्ी (१०४ 

जना) तथिा अनाक्श्रत गुल्हरूबाट १ X से.मु.नफ्ी (३० जना) को 

्थट्ाण्डबाई र्ौज आिारभूत उद्धार सामग्ीहरू सक्हत पररचालन गन्द 

तयारी हालतमा रहेको ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

३

प्रते्यक वाक्हनी तथिा क्छमेकी क्जल्ाहरूबाट प्रभाक्वत क्जल्ा/षेित्रमा थिप 

र्ौज तथिा उपकरण पररचालन गन्द तयारी हालतमा रास्खएको र एक 

आपसमा क्नरन्तर रूपमा समन्वय एवं खबरहरू आदान प्रदान गनषे व्यव्थथिा 

क्मलाइएको ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

४

प्रते्यक कमाण्ड हे.क्ा.मा तैनाथि क्वपद् व्यव्थथिापन र्ौज, कम्व्याट 

इस्न्जक्नयस्द र्ौज, कमाण्ड ररजभ्द र्ौज तथिा समू्पण्द युद्ध, युद्ध-मद्ती तथिा 

युद्ध-सेवा मद्ती र्ौजलाई सम्बस्धित कमाण्डको क्जमे्मवारी षेित्रमा 

मनसुनजन्य क्वपद्् प्रक्तकाय्दको लाक्ग आवश्यक इस्क्पे्न् सक्हत पररचालन 

गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

५

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर उद्धार तथिा राहत काय्द प्रभावकारी ढंगबाट 

सञ्ालन गन्दका लाक्ग सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग समन्वय गरी हरेक 

प्रदेि र क्जल्ाहरूमा पूव्दतयारी तथिा योजना तजु्दमा गनषे र सामग्ीहरू 

भण्डारणको व्यव्थथिा क्मलाउन सहयोग गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

६

क्वपद्् व्यव्थथिापनसुँग आबद्ध क्बक्भन्न सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग 

भचु्दअल/प्रत्यषि रूपमा काय्दिाला तथिा अभ्ास मार््द त समन्वय र सम्बधि 

क्वस्तारलाई क्नरन्तरता क्दइरहेको ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

७

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर जोस्खम इलाकामा भएको बस्तीलाई सुरक्षित 

इलाकामा ्थथिानान्तरण गन्द सम्बस्धित क्नकायहरूलाई आवश्यक सल्ाह/

सुझाव पेि गरी समन्वय भईरहेको ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

८

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर बाढी तथिा पक्हरोबाट प्रभाक्वत षेित्रहरूमा 

जोस्खम नू्यनीकरण गन्दका लाक्ग बाुँि, तटबधि क्नमाण्द तथिा डाईभस्दन गन्द 

सम्बस्धित क्नकायहरूलाई आवश्यक सल्ाह/सुझाव पेि गरी समन्वय 

गररने ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

९

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर मनसुनजन्य क्वपद््का घटना घट्न सके् 

्थथिानहरूलाई अक्त संवेदनिील इलाका, संवेदनिील इलाका, सामान्य 

इलाकाहरू वक्ग्दकरण गनषे । साथैि, प्रते्यक क्जल्ाका मनसुनजन्य क्वपद््का 

‘Hotspot’ इलाकालाई युक्नटको क्जमे्मवारी षेित्रको आिारमा क्वक्भन्न षेित्र 

(Cluster) मा क्वभाजन गरी आवश्यक क्वपद्् व्यव्थथिापन सामग्ी सक्हत 

र्ौज पररचालनका लाक्ग तयारी राखे् । कोक्भड-१९ महामारी पुनः  भयावह 

रूपमा रै्क्लकएको अव्थथिामा हरेक क्जल्ास््थथित घरिुरी र बसोवास गनषे 

व्यस्क्तको क्ववरण क्लई ‘होम क्ारेस्न्न’ तथिा आइसोलेसनमा मा रहेका 

व्यस्क्तहरूलाई छुट्ाई आवश्यक व्यव्थथिा क्मलाइने । उक्त इलाकामा 

आपत्ालीन अव्थथिाका लाक्ग हस्स्पटल तथिा स्ास्थ्य चौकी छुट्ाई तयारी 

हालतमा राखे् व्यव्थथिा क्मलाउन सम्बस्धित क्नकायहरूसुँग समन्वय गररने।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१०

वर्षेनक्न हुने वर्ा्दतको मौसममा तराईमा डुबान हुन गई ठूलो मात्रामा 

जनिनको षिक्त हुने गरेको हुुँदा राक्ष्टरि य क्वपद्् प्रक्तकाय्द ढाुँचा २०७० (प्रथिम 

संिोिन २०७५) अनुसार प्रदेि, क्जल्ा र ्थथिानीय स्तरमा रहेका उद्धार 

सामग्ीहरू उद्धारकमवी (सुरषिाक्नकाय) ले प्रयोग गनषे उले्ख भए अनुसार 

अाफ्नो क्जमे्मवार षेित्रमा ्थथिानीय �ोत तथिा सािनहरूको अत्यक्िक मात्रामा 

प्रयोग गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

११

क्जम्मवारी षेित्रमा पररस््थथिक्तको मूल्ाङ्कन गरी मनसुनको समयमा 

आवश्यकता अनुसार केन्दबाट असरदार थिप र्ौज र क्वपद्् व्यव्थथिापन 

सामग्ीहरूका लाक्ग श्री युद्धकाय्द क्नदषेिनालय र श्री क्वपद्् व्यव्थथिापन 

क्नदषेिनालय एवं श्री राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द तथिा अन्य 

सरोकारवाला क्नकायहरूसुँग आवश्यक समन्वय गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१२

पररस््थथिक्तको मूल्ाङ्कन गरी नेपाली सेनासुँग उपलब्ध हवाई सािनहरूलाई 

काठमाडाैंं लगायत इटहरी, क्चतवन, पोखरा र सुखषेतमा आवश्यक क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सामग्ी सक्हत खोज तथिा उद्धार टोली तैनाथि गरी पररचालन 

गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१३

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर उद्धारको दौरानमा आवश्यक पनषे उद्धारका 

सामग्ी, राहत,  और्क्ि उपचार काय्दको लाक्ग प्रदेि तथिा ्थथिानीय तहसुँग 

समन्वय गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१४

आपत्ालीन प्रक्तकाय्दको अवक्िमा संघ, प्रदेि तथिा ्थथिानीय तहका 

आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दले आवश्यकता अनुसार मानवीय उद्धार 

काय्दका लाक्ग खोज तथिा उद्धार कमाण्ड पोष्ट ्थथिापना गनषे र "खोज तथिा 

उद्धार कमाण्ड पोष्टको काय्द सञ्ालनको कमाण्ड र पररचालन नेपाली 

सेनाले गनषे" उले्ख भए अनुसार क्बपद् व्यव्थथिापनमा नेपाली सेना 

पररचालन हुुँदा क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण राक्ष्टरि य नीक्त, २०७५ मा आिाररत 

रक्ह आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्दको षिमता क्वकास गरी घटना 

क्नयन्तण पद्धक्त Incident Command System (ICS) अनुसार काय्द 

गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय
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१५

कोक्भड-१९ महामारी पुनः  भयावह हुनसके् अव्थथिालाई मदे्नजर राखी 

उद्धार इलाकामा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाबाट क्वक्भन्न समयमा जारी 

भएको  प्रोटोकल पालना गरी खोज उद्धार तथिा राहत क्वतरण गनषे । साथैि, 

प्रक्तकाय्दका दौरान ्थथिानीय क्नकायहरूसुँग क्नरन्तर समन्वय तथिा 

कोक्भड-१९ संरिमणलाई मदे्नजर गरी हरेक युक्नटहरूले सम्बस्धित 

पषिसुँग समन्वय गरी कमाण्ड पोष्टमार््द त उद्धार काय्द गनषे र प्रक्तकाय्दका 

दौरान िव रे्ला परेमा कोक्भड-१९ िव व्यव्थथिापन क्नदषे नक्िका अनुसार 

काय्द गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१६

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर प्रदेि/क्जल्ामा रहेका ‘Heavy Equipments’ 

आवश्यक पना्दसाथि प्रयोगमा ल्ाउन सक्कने गरी रणनीक्तक ्थथिानमा राख् 

र क्वपद््को समयमा क्मलापका लाक्ग साझा क्फ्क्न्सी प्रयोग गन्द प्रदेि/

क्जल्ामा आवश्यक समन्वय गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद्््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

१७

अाफ्नो क्जमे्मवारी क्भत्र रहेर क्वपद्् इलाकाको षिक्त तथिा आवश्यकताको 

लेखाजोखा (Damage and Need Assessment) गनषे । साथैि, क्वपद्््ग्स्त 

इलाकाको राहतको लाक्ग आवश्यक सामग्ीको तथ्ाङ्क संकलन, षिक्तग्स्त 

इलाकामा जनतालाई पुनः ्थथिापना र अ्थथिायी वास्थथिानको क्नमा्दण, MSR 

खुला गनषे, हेक्लप्ाडहरूको क्नमा्दण र अत्यावश्यक सेवा जसै्तः  स्ास्थ्य, 

खानेपानी, सञ्ार, यातायात सञ्ालन तथिा राहतका सामग्ीहरूको 

क्वतरणमा प्रदेि तथिा ्थथिानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गनषे ।

नेपाली सेना

रषिा मन्तालय/गृह मन्तालय र क्वपद््सुँग 

सरोकारवाला अन्य क्वक्भन्न क्नकायहरू तथिा 

अन्य सुरषिाक्नकाय

 ५.५ जल तथा मौसम तर्ज्ान तर्िागको मनसुन आपत्कालीन काय्वयोजना
यस जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभागले आगामी मनसुन-२०७९ मा जल तथिा मौसमजन्य प्रकोपबाट जनिनको षिक्त 

नू्यनीकरण गन्द तयारी गरेको काय्दयोजना क्नम्ानुसार बुुँदागत रूपमा उले्ख गररएको छ ।

१) सरोकारवालाहरूलाई मौसम पूवा्दनुमान, चेतावनी, पूव्दसूचना तथिा जानकारी प्रदान गन्दका लाक्ग क्त्रभुवन अन्तरा्दक्ष्टरि य 

क्वमान्थथिलमा अवस््थथित मौसम पूवा्दनुमान महािाखाको मौसम कषि (Met briefing room)  क्वगतमा जसै्त २४ सै 

घण्ा सेवामा रहनेछ । 

२) तीन क्दन (७२ घण्ा) सम्मको मौसम पूवा्दनुमान, चेतावनी तथिा परामि्द लगायतका क्ववरणहरू समेटेर क्नयक्मत 

रूपमा दैक्नक क्बहान ६ बजे र बेलुका ६ बजे दैक्नक बुलेक्टन अपडेट गररनेछ । मौसमको क्विेर् अव्थथिामा ३ क्दन 

अगावै चेतावनी सक्हतको आकस्मिक मौसम बुलेक्टन जारी हुनेछ । आवश्यकता अनुसार क्बगं्दो मौसमको 

अव्थथिाबारेको पूव्दसूचना समेत जारी गररनेछ । दलेशैिर रै्तलन सक्ले अतत िारी र्षा्वको तर्शलेष पूर्ा्वनुमान ५ 

तदनअगारै् गरी सरोकारर्ालाहरूलाई  पठाईनले्छ ।

३) देिका बाढी प्रभाक्वत क्वक्भन्न नदीनालाको बाढी अनुगमन तथिा पूवा्दनुमान गन्द, क्हमताल क्वस्ोट वा अन्यकारणले 

उत्पन हुन सके् बाढी समेतका लाक्ग पूव्दसूचना प्रबाह गन्द यस क्वभाग अन्तग्दतको बाढी पूवा्दनुमान महािाखा 

अन्तगत्दको पूवा्दनुमान िाखा मनसुनको अवक्िभर चौबीसै घण्ा सूचारू गररनेछ । 

४) बाढी पूवा्दनुमान वा पूव्दसूचना सेवा भौक्तक रूपमा वा अनलाइन प्रणाली मार््द त चौबीसै घण्ा सूचारू गररनेछ ।

५) देिका मु्य नदीहरू कोसी, गण्डकी, कणा्दली, बागमती, बबई र पक्चिम राप्ती लगायतको बाढी पूवा्दनुमान ३ क्दन 
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अगावै गनषे गरी क्वकास गररएको कम्पु्टर मोडेलको प्रयोग, अन्य नदीको हकमा ग्लोबल मोडेल प्रयोग गरी बाढी 

पूवा्दनुमान गनषे र मु्य सरोकारवालाबीच जानकारी गराउने काय्दलाई यस बर््द पक्न क्नरन्तरता क्दइनेछ । स-साना 

नदीहरूमा हुन सक्ले आकखमिक र्हार्को (Flash Flood) २-६ घण्ा अगातड नै पूर्ा्वनुमान गरी 

सरोकारर्ालालाई तर्तिन्न माध्यमर्ाट जानकारी गराईनले्छ। दलेशैिर रै्तलन सक्ले ठूला र्ाढीजन्य 

गतततर्तिहरूको पूर्ा्वनुमान ५ तदनअगारै् गरी सरोकारर्ालाहरूलाई  पठाईनले्छ ।  बाढी प्रभाक्वत समुदायलाई 

मास एस.एम.एस. (Mass SMS) पठाउने काय्द ररयल टाइम तथ्ाङ्कको आिारमा गररनेछ । 

६) मनसुनको समयभरी हरेक क्दन क्बहान ७ बजे बाढीको पूवा्दनुमान बुलेक्टन जारी गररनेछ। पूवा्दनुमानको मान्यावक्ि 

कस्तिमा २४ घण्ा सम्मको लाक्ग हुनेछ । क्विेर् अव्थथिामा क्दन वा रातको कुनै पक्न समयमा बुलेक्टन जारी हुनेछ ।

७) पूर््वसूचना प्रर्ाह:

• बाढी र मौसम पूवा्दनुमान बुलेक्टन जारी गरेपक्छ पक्हलो जानकारी गृह मन्तालय- राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण र राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्दसञ्ालन केन्दलाई गराइनेछ।

• जारी भएको बाढी बुलेक्टन तत्ालै यस क्वभागको आक्िकाररक वेबसाइट: www.hydrology.gov.np मा 

रास्खनेछ र मौसम बुलेक्टन www.mfd.gov.np मा रास्खने छ ।

• तत्ालै राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण र गृह मन्तालय क्वपद्् तथिा द्न्द् व्यव्थथिापन 

महािाखाले सूचीकृत गरेका सबै मन्तालय तथिा क्वभाग साथैि रेडरिस लगायत अन्य क्वपद्को षेित्रमा काय्द गनषे संघ 

सं्थथिाहरूका क्वपद्् सम्पक्द  व्यस्क्तहरूलाई इमेलमार््द त बुलेक्टन पठाइनेछ। 

• जारी भएको बाढी बुलेक्टन यस क्वभागको आक्िकाररक Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी 

सूचना) र Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा रास्खनेछ।

• त्यसैगरी मौसम बुलेक्टन आक्िकाररक  Twitter Page: Nepal Weather Forecast र Facebook page: 

Meteorological Forecasting Division मा समेत अपडेट गररनेछ ।

• बाढी सतक्द ता तह नक्जक पुग्न लागेमा, सतक्द ता तह पार गरेमा, खतरा तह पार गरेमा वा अन्य क्वर्म अव्थथिामा 

देिका मु्य नदी जलािारहरूमा नेपाल टेक्लकम र एनसेलमार््द त बाढीबाट प्रभाक्वत हुने मु्य नदी जलािारका 

सव्दसािारणहरूलाई मोवाइलमा क्नः िुल्क एसएमएस पठाइने छ ।

• देिैभरका सव्दसािारणका लाक्ग ११५५ नम्वर टोल फ्ी सेवा बाढी पूव्दसूचना प्रदान गनषे उदे्श्यले मनसुनभर 

सञ्ालन गररनेछ । 

• मौसम पूवा्दनुमानको हकमा सव्दसािारण लगायतका लाक्ग सम्पक्द  टेक्लर्ोन ०१-४११३१९१ र ०१-४४८६८६९ 

चौबीसै घण्ा खुला रास्खनेछ।

• अत्यनै्त क्वर्म प्रकृक्तको बाढी तथिा मौसमको पूवा्दनुमान भएको खण्डमा पे्रस क्वज्स्प्त समेत जारी गररनेछ ।

• बाढी र मौसमको बुलेक्टन सबै सञ्ारमाध्महरूलाई क्नयक्मत रूपमा प्रदान गररनेछ ।

http://www.hydrology.gov.np
http://www.mfd.gov.np
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क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

१

तीन तदन (७२ घण्ा) सम्को मौसमको पूर्ा्वनुमान

क्बहान ६ बजे र बेलुका ६ बजे बुलेक्टन दैक्नक रूपमा 

अपडेट गररनेछ । क्वर्म अव्थथिामा जुनसुकै बेला बुलेक्टन 

जारी हुनेछ ।

मौसमको क्विेर् अव्थथिामा ३ क्दनअगावै चेतावनी सक्हतको 

आकस्मिक मौसम बुलेक्टन जारी हुनेछ। आवश्यकता 

अनुसार क्बगं्दो मौसमको अव्थथिाबारेको पूव्दसूचना समेत 

जारी गररनेछ। 

देिैभर रै्क्लन सके् अक्त भारी वर्ा्दको क्विेर् पूवा्दनुमान ५ 

क्दनअगावै गरी सरोकारवालाहरूलाई  पठाईनेछ ।

जल तथिा मौसम 

क्वज्ान क्वभाग - 

मौसम पूवा्दनुमान 

महािाखा

३ क्दन सम्मको

आकस्मिक 

मौसम बुलेक्टन र 

मौसम पूव्दसूचना 

जुनसुकैबेला पक्न 

जारी गररनेछ ।

२

तीन तदन (७२ घण्ा) सम्को र्ाढीको पूर्ा्वनुमान

बाढीको पूवा्दनुमान तथिा पूव्दसूचना बुलेक्टन दैक्नक रूपमा 

क्बहान ७ बजे अपडेट गररनेछ। क्वर्म अव्थथिामा जुनसुकै 

बेला बुलेक्टन जारी हुनेछ । 

देिैभर रै्क्लन सके् ठूला बाढीजन्य गक्तक्वक्िहरूको 

पूवा्दनुमान ५ क्दन अगावै गरी सरोकारवालाहरूलाई  

पठाईनेछ ।

जल तथिा मौसम 

क्वज्ान क्वभाग - 

बाढी पूवा्दनुमान 

महािाखा

(बाढी पूवा्दनुमान 

िाखा)

३ क्दनसम्मको

ठूला नदीहरूमा 

३ क्दन र साना 

नदीहरूमा १ क्दन 

सम्मको पूवा्दनुमान 

गररनेछ । 

स-साना 

नदीहरूमा हुन 

सके् आकस्मिक 

बहाव (Flash 

Flood) को २-६ 

घण्ा अगाडी नै 

पूवा्दनुमान 

गररनेछ।

३

र्ाढी तथा मौसम पूर््वसूचना प्रर्ाह

• बाढी तथिा मौसम बुलेक्टन जारी गररसकेपक्छ पक्हलो 

जानकारी गृह मन्तालय- राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण  र राक्ष्टरि य आपत्ालीन 

काय्दसञ्ालन केन्दलाई गराइनेछ।

• जारी भएको बुलेक्टन तत्ालै यस क्वभागको आक्िकाररक 

वेबसाइट: www.hydrology.gov.np र www.mfd.gov.np  

मा रास्खनेछ ।

• तत्ालै गृह मन्तालय राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण र गृह मन्तालय-क्वपद्् तथिा द्न्द् 

व्यव्थथिापन महािाखाले सूक्चकृत गरेका सबै मन्तालय तथिा 

क्वभाग साथैि रेडरिस लगायत अन्य क्वपद्््को षेित्रमा काय्द गनषे 

संघ सं्थथिाहरूका क्वपद्् सम्पक्द  व्यस्क्तहरूलाई इमेलमार््द त 

बुलेक्टन पठाइनेछ।

जल तथिा मौसम 

क्वज्ान क्वभाग-बाढी 

पूवा्दनुमान िाखा 

तथिा मौसम 

पूवा्दनुमान 

महािाखा

गृह मन्तालय, 

राक्ष्टरि य क्वपद्् 

जोस्खम 

नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन 

प्राक्िकरण, 

नेपाल टेक्लकम,

एनसेल, क्मक्डया 

लगायत

पुवा्दनुमान तथिा 

पूव्दसूचना बुलेक्टन 

जारी भएको आिा 

घण्ाक्भत्र समू्पण्द 

सरोकारवालाहरू 

तथिा 

सव्दसािारणहरूमा 

प्रवाह भइसके् छ 

ठूला नदीहरूमा 

३ क्दन र साना 

नदीहरूमा १ क्दन 

सम्मको पूवा्दनुमान 

गररनेछ ।

आकस्मिक 

आउने बाढी जसै्त 

क्हमताल क्वस्ोट 

जस्ता घट्नामा 

तत्ाल सूचना 

प्रबाह गररनेछ।

http://www.hydrology.gov.np
http://www.mfd.gov.np
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

• जारी भएको बाढी बुलेक्टन यस क्वभागको आक्िकाररक 

Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र 

Facebook Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी 

सूचना) मा रास्खनेछ तथिा मौसम बुलेक्टन Twitter Page: 

Nepal Weather Forecast र Facebook page: 

Meteorological Forecasting Division मा रास्खनेछ। 

• बाढी सतक्द ता तह नक्जक पुग्न लागेमा, सतक्द ता तह पार 

गरेमा, खतरा तह पार गरेमा वा अन्य क्वर्म अव्थथिामा 

देिका मु्य नदी जलािारहरूमा नेपाल टेक्लकम र एनसेल 

मार््द त बाढी बाट प्रभाक्वत हुने मु्य नदी जलािारका 

सव्दसािारणहरूलाई मोवाइलमा एसएमएस पठाइनेछ।

• देिैभरका सव्दसािारणका लाक्ग ११५५ नंवरको टोल फ्ी 

सेवा बाढी पूव्दसूचना प्रदान गनषे उदे्श्यले मनसुनभर सञ्ालन 

गररनेछ।

• मौसम पूवा्दनुमानको हकमा सव्दसािारण लगायतका लाक्ग 

सम्पक्द  टेक्लर्ोन ०१-४११३१९१ र ०१-४४८६८६९ चौक्बसै 

घण्ा खुला रास्खनेछ।

• अत्यनै्त क्वर्म प्रकृक्तको बाढी तथिा मौसमको पूवा्दनुमान 

भएको खण्डमा पे्रस क्वज्स्प्त समेत जारी गररनेछ।

• बाढी र मौसम बुलेक्टन सबै सञ्ारमाध्महरूलाई क्नयक्मत 

रूपमा प्रदान गररनेछ।

 ५.६ सङ्ीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालयको मनसुन पूर््वतयारी तथा   
         प्रततकाय्व काय्वयोजना

 मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

१
मनसुनको समयमा हुनसके् सम्ाक्वत जोस्खमलाई मदे्नजर गददै  

आवश्यकता अनुरूप तयारी अव्थथिामा रहने।
गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकाहरू

सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय, सम्बस्धित ्थथिानीय 

तहमा काय्दरत साझेदार क्नकाय

२

मनसुनजन्य क्वपद््को जोस्खममा भएका गाउुँपाक्लका /

नगरपाक्लकाहरूलाई मनसुनअगावै यस सम्बधिी पूव्दतयारी तथिा 

जोस्खम नू्यनीकरणको सम्बधिमा अपनाउन सक्कने उपायहरूका 

सम्बधिमा ्थथिानीय समुदायमा जनचेतना अक्भवृद्धी काय्दरिम 

सञ्ालन गनषे।

गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकाहरू

सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय, सम्बस्धित 

गाउुँपाक्लका/ नगरपाक्लकामा 

काय्दरत साझेदार क्नकाय, नागररक 

मञ् तथिा सम्बस्धित ्थथिानीय तहमा 

क्रियािील सामुदाक्यक सं्थथिाहरू

३
गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकामा भएका पूव्दसूचना प्रणालीलाई चुस्त 

दुरूस्त अव्थथिामा राखे् ।
गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकाहरू

सबै गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकाहरू, 

जल तथिा मौसम क्वज्ान क्वभाग, 

्थथिानीय समुदाय
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय

४

क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण, पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्दको सन्दभ्दमा 

्थथिानीय समुदायमा क्रियािील क्वकास साझेदार संघ सं्थथिा, 

गैरसरकारी संघ सं्थथिाहरूलाई तयारी अव्थथिामा रहन तथिा 

सम्बस्धित ्थथिानीय तहसुँग समन्वय र सहकाय्दमा आवश्यक 

क्रियाकलाप अगाक्ड बढाउने ।

गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लकाहरू
क्वकास साझेदार संघ सं्थथिाहरू, 

सम्बस्धित गाउुँपाक्लका/नगरपाक्लका 

५

्थथिानीय समुदायमा मानवीय सहायताको षेित्रमा क्रियािील संघ 

सं्थथिाहरूलाई तयारी अव्थथिामा रहनका लाक्ग CBDRM Platform 

मार््द त अनुरोि गनषे ।

सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय

क्वकास साझेदार संघ सं्थथिाहरू, 

सम्बस्धित गाउुँपाक्लका / 

नगरपाक्लका ।

६

क्वपद्््बाट क्व्थथिाक्पतका लाक्ग सात क्दनसम्मका लाक्ग खा�ान्न, 

सरसर्ाइ तथिा अ्थथिायी आवास तथिा और्िोपचारको प्रबधि 

क्मलाउने ।

गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू
क्वकास साझेदार संघ सं्थथिाहरू ।

७
कामका लाक्ग नगद/खा�ान्न काय्दरिम सञ्ालन गरी जीक्वकोपाज्दन 

र आयआज्दनको अवसरको क्सज्दना गनषे ।

गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू
क्वकास साझेदार संघ सं्थथिाहरू ।

८

कोक्भड-१९ को प्रभाव रहुन्जेलसम्म अवलम्बन गनु्दपनषे सुरषिाको 

व्यव्थथिा गददै  मनसुन पूव्दतयारी, प्रक्तकाय्द र पुनला्दभका क्रियाकलाप 

सञ्ालन गनषे।

गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू

सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय, सम्बस्धित ्थथिानीय 

तहमा काय्दरत क्वकास साझेदार संघ 

सं्थथिा।

९ सामुदाक्यक आक्थि्दक सामाक्जक पूवा्दिारहरूको पुन्थथिा्दपना गनषे ।
गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू

सङ्ीय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय, प्रदेि सरकार, 

सम्बस्धित ्थथिानीय तहमा काय्दरत 

क्वकास साझेदार संघ सं्थथिा ।

 ५.७ उ�ोग, र्ातणज्य तथा आपूतत्व मन्तालयको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व   
  काय्वयोजना

 मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति

१
 औ�ोक्गक कच्चा पदाथि्दको क्नयक्मत 

आपूक्त्दको लागी सहजीकरण गनषे ।

गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय, औ.षेि.व्य.क्ल.

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

२
औ�ोक्गक षेित्रहरू एवं सबै उ�ोगहरूमा 

क्नयक्मत क्वद्त आपूक्त्दमा  सहजीकरण गनषे ।

औ.षेि.व्य.क्ल.

उ�ोग क्वभाग,

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय, ने.क्व.प्राक्िकरण

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

३
औ�ोक्गक पहुुँच माग्दलाई अवरोि रक्हत 

बनाउने ।

उ�ोग क्वभाग,

सम्बस्धित उ�ोग

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय, सम्बस्धित उ�ोग

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

४
औ�ोक्गक श्रक्मकहरूको सुरक्षित बसाईको 

लाक्ग सहजीकरण गनषे ।

उ�ोग क्वभाग,

सम्बस्धित उ�ोग

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय, क्नजी षेित्रका संघ/

सुँगठनहरू

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति

५

दैक्नक उपभोग्य वसु्त तथिा सेवाको सहज 

आपूक्त्द हुने गरी आम उपभोक्ताले उक्चत 

मुल्मा गुणस्तरीय वसु्त तथिा सेवाको 

उपभोग गन्द पाउने व्यव्थथिा क्मलाउने ।

वाक्णज् क्वभाग,

खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार 

कम्पनी क्ल.

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय, 

प्रदेि एवं ्थथिानीय तह

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

६
और्क्िजन्य सामग्ी तथिा खा� वसु्तहरूको 

क्नयक्मत आपूक्त्दको व्यव्थथिा  क्मलाउने ।

वाक्णज् क्वभाग,

खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार 

कम्पनी क्ल.

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

७

क्वपद््को समयमा प्रयोग हुने वसु्तको बजार 

मुल्मा हुने अस्भाक्वक मुल् वृस्द्ध रोक्, 

कालाबजारीलाई अनुगमनद्ारा क्नयन्तण गनषे

वाक्णज् क्वभाग एवं 

अन्तग्दतका काया्दलय

क्जल्ा प्रिासन काया्दलय

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय

उपभोक्ता अक्िकारसुँग सम्बस्धित 

संघ/सं्थथिा

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

८
उ�ोगमा जक्डत मेक्सनको पाट्दपुजा्दको 

आयातमा सहजीकरण गनषे

उ�ोग  क्वभाग,

सम्बस्धित उ�ोग

उ�ोग, वाक्णज् आपूक्त्द मन्तालय

भन्सार क्वभाग

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

९

कक्द टपाता, क्त्रपाल, डोरी लगायत क्वपन् नमा 

प्रयोग हुने सामग्ीहरूको प्रयाप्त मौज्ात 

व्यव्थथिा गनषे ।

वाक्णज् क्वभाग एवं 

अन्तग्दतका काया्दलय

क्नक्ज षेित्रका आवासीय 

सुँगठन

उ�ोग, वाक्णज् तथिा आपूक्त्द 

मन्तालय

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

१०

दैक्नक उपभोग्य वसु्त तथिा सेवाको

सहज आपूक्त्द हुने गरी आम उपभोक्ताले 

उक्चत मुल्मा गुणस्तरीय

वसु्त तथिा सेवाको उपभोग गन्द पाउने 

व्यव्थथिा क्मलाउने ।

वाक्णज्, आपूक्त्द तथिा

उपभोक्ता संरषिण क्वभाग

तथिा मातहतका 

काया्दलयहरू

क्जल्ा प्रिासन काया्दलयहरू
२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

११

और्क्ि, और्क्िजन्य सामग्ी तथिा खा�

वसु्तहरूको क्नयक्मत आपूक्त्दको

व्यव्थथिा क्मलाउने ।

वाक्णज्, आपूक्त्द तथिा

उपभोक्ता संरषिण क्वभाग, 

खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार 

कम्पनी क्लक्मटेड

उ�ोग, वाक्णज्, आपूक्त्द मन्तालय
२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

१२

श्रक्मक तथिा कामदारहरूको उक्चत

स्ास्थ्य तथिा सुरषिाको प्रवधि सक्हत

औ�ोक्गक वसु्त उत्पादनको व्यव्थथिा 

क्मलाउने

उ�ोग क्वभाग

उ�ोगसुँग सम्बस्धित क्नजी

षेित्रका संघ/सुँगठनहरू तथिा

टरि ेड युक्नयनहरू

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

१३

दैक्नक ज्ालादारीबाट जीक्वकोपाज्दन

गनषे, क्वपन्न रोजगारी गुमाएका

श्रक्मकको लाक्ग अत्यावि् यक वसु्त

उपलब्ध गराउनका लाक्ग सहजीकरण

गनषे ।

खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार 

कम्पनी क्लक्मटेड र साल्ट 

टरि े क्ड्ग व्यव्थथिापन

क्लक्मटेड

प्रदेि र ्थथिानीय तहहरू
२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म

१४

कालाबजारी, अस्भाक्वक मूल् वृस्द्ध, 

कृक्त्रम अभाव, क्मसावट, नापतौल तथिा

गुणस्तर कायम नगनषे जस्ता उपभोक्ता

अक्िकार क्वरूद्धका क्रियाकलाप हुन 

नक्दन क्नयक्मत अनुगमन गनषे ।

वाक्णज्, आपूक्त्द तथिा

उपभोक्ता संरषिण क्वभाग

तथिा मातहतका 

काया्दलयहरू

क्जल्ा प्रिासन

काया्दलयहरू, प्रदेि र ्थथिानीय

तहहरू तथिा उपभोक्ता अक्िकारसुँग 

सम्बस्धित संघ सुँगठनहरू

२०७९ असार देस्ख

काक्त्दक सम्म



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण66

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 ५.९ स्ास्थ्य तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना
नलेतृत्व: स्ास्थ्य तथा जनसङ््ख्या मन्तालय / स्ास्थ्य सलेर्ा तर्िाग 

सहनलेतृत्व: तर्श्व स्ास्थ्य सँगठन (WHO) /  यूएनएर्पीए (UNFPA)

मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप नलेतृत्वदायी तनकाय सहयोगी तनकाय स्ोत कैतर्यत

१ केन्दीय स्तरको समन्वय  

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 

(HEDMU/HEOC)

• क्वभागहरू 

• केन्द तथिा 

प्रक्तष्ठानहरू

• केन्दीयस्तरका 

अस्पतालहरू

• प्रादेक्िक तथिा 

्थथिानीयमातहतका 

स्ास्थ्य सं्थथिाहरू (हब 

तथिा सेटलाइट 

अस्पतालहरू) 

• मन्तालय

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग

• प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

आपत्ालीन काय्द सञ्ालन 

केन्दहरू

• सम्बस्धित काया्दलयहरू 

सहनेतृत्व

- WHO

- UNICEF

 ५.८ जलस्ोत तथा तसंचाई तर्िाग, जलउत्पन्न प्रकोप व्यर्स्थापन महाशाखाको मनसुन  
  पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना

 मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू
१. सम्झौता भइसकेका क्नमा्दण काय्दहरूबाट जोस्खम नू्यनीकरण गन्द वर्ा्द अगावै अत्यावश्यक काय्द सम्पन्न 
गनषे ।

२. ठेक्ा सम्झौतामा भएका प्राविान अनुसार समयमा काय्द सम्पन्न गन्द आवश्यक व्यव्थथिा क्मलाउने ।

३. बाढी, पक्हरो तथिा प्रकोप प्रभाक्वत ्थथिानहरूमा क्नयक्मत अनुगमन तथिा मुल्ाङ्कन गनषे ।

४. बाढी, पक्हरोबाट जोस्खम ्थथिानहरूलाई पक्हचान गरी प्राक्वक्िक रूपमा प्राथिक्मक्ककरण गनषे र आपत्ालीन 
समस्ा समािानका लाक्ग आवश्यक �ोतहरू (क्नमा्दण सामग्ी, मानव संसािन) को व्यव्थथिापन सम्बस्धित 
काया्दलयबाट गनषे ।

५. प्रकोप पूव्दतयारी सम्बधिी काय्दको लाक्ग सरोकारवालाहरूसुँग समन्वय गनषे ।

६. क्वभागसुँग अन्य आवश्यक समन्वय तथिा सञ्ार क्नयक्मत रूपमा गनषे ।

७. हालसम्म यस क्वभागको प्रयासबाट देि भरी रहेका क्वक्भन्न ४१ वटा नदीहरूमा १२०५ क्क.मी. तटबधि 
क्नमा्दण काय्द तथिा १२५०० हे. जग्ा उकास भइसकेको छ ।

८. मनसुनको समयमा बाढी, पक्हरो, डुबान र कटान जस्ता प्रकोपबाट आपत्ालीन बचाउ काय्दको लाक्ग 
यस क्वभाग अन्तग्दत देि भरी रहेका क्वक्भन्न १८ क्र्ल्ड काया्दलयहरूलाई तयारी अव्थथिामा रहन क्नदषेिन 
जारी भएको तथिा आपत्ालीन अव्थथिामा सम्पक्द को लाक्ग ती काया्दलयहरूको नाम, काया्दलय प्रमुखको 
नाम, सम्पक्द  नं. तथिा Email ठेगाना उपलब्ध गराइएको छ ।

९. मनसुन पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द योजनाको लाक्ग यस क्वभाग अन्तग्दतका यास्न्तक काया्दलयहरू मातहत 
रहेका Excavator, Loader, Dump truck हरू तयारी अव्थथिामा रास्खएको छ । क्संचाई क्वभाग मातहत 
रहेका यन्त उपकरण तथिा औजारहरूको क्ववरण अनुसूचीमा रास्खएको छ ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप नलेतृत्वदायी तनकाय सहयोगी तनकाय स्ोत कैतर्यत

२

सतक्द  र तयारी (सरूवा रोग र महामारी 

रै्लन नक्दने, बाढी, मनसुन प्रकोप 

क्नयन्तण, आगलागी तथिा डढेलोबाट 

हुनसके् मानवीय षिक्त नू्यनीकरण)

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 

(HEDMU/HEOC)

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग/

EDCD 

• NEOC

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग 

(व्यव्थथिापन महािाखा, 

उपचारात्मक सेवा 

महािाखा, राक्ष्टरि य 

जनस्ास्थ्य प्रयोगिाला)

• आयुवषेद क्वभाग

• और्क्ि व्यव्थथिा 

क्वभाग

• राक्ष्टरि य स्ास्थ्य, क्िषिा, 

सूचना तथिा सञ्ार 

केन्द)

• हब अस्पतालहरू

• HEOC/ PHEOCs, 

प्रादेक्िक मेक्डकल 

टिोर, क्चक्कत्सक/ 

स्ास्थ्यकमवीहरू

मन्तालय, क्वभाग तथिा 

सम्बस्धित प्रभाक्वत षेित्रका  

काया्दलयहरू

सबै सं्थथिाका 

क्चक्कत्सक, 

स्ास्थ्यकमवी 

सक्हतलाई सतक्द  र 

तयार रहन पररपत्र 

३

क्वपद्् व्यव्थथिापन सम्बधिी स्ास्थ्य 

जनिस्क्त  पररचालनका लाक्ग रोटिर 

व्यव्थथिापन 

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय /

कम्दचारी प्रिासन 

महािाखा

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, 

EDCD, CSD, 

HEDMU/HEOC

• हब अस्पतालहरू 

• PHEOCs 

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू

• क्चक्कत्सक/ 

स्ास्थ्यकमवीहरू      

• स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका पाक्लकाहरू

षेित्रगत साझेदार 

सहनेतृत्व

- WHO

- UNICEF 

४ स्ास्थ्यकमवी पररचालन (EMDT, RRT)

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

• स्ास्थ्य सेवा क्बभाग

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

• HEDMU/HEOC, 

EDCD     

• हब अस्पतालहरू 

• क्चक्कत्सक/ 

स्ास्थ्यकमवीहरू 

• सुरषिाक्नकाय/DDRC

• मन्तालय

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग

• सम्बस्धित काया्दलयहरू

सहनेतृत्व

- WHO

- UNICEF
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क्र.सं. तक्रयाकलाप नलेतृत्वदायी तनकाय सहयोगी तनकाय स्ोत कैतर्यत

५
एमु्बलेन्स तथिा पूव्द-अस्पताल तथिा 

यातायात व्यव्थथिापन 

• क्जल्ा प्रिासन 

काया्दलय 

• स्ास्थ्य काया्दलय 

• HEOC

• PHEOCs

• NEOC

• NRCS, NAS

• पे्रर्ण केन्दहरू: 

National, Provincial 

and District 

Dispatch Centers

• केन्दीय, प्रादेक्िक र 

हब अस्पतालहरू 

• पे्रर्ण केन्दहरू, क्नक्ज 

अस्पतालहरू 

• अन्य संघ सं्थथिाहरू 

• सम्बस्धित काया्दलयहरू

६
रोग संरिमणको क्नगरानी तथिा महामारी 

प्रकोप रै्लन सके् षेित्रको पक्हचान  

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय, 

EDCD

प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

• व्यव्थथिापन महािाखा 

• PHEOCs

• हब अस्पतालहरू, 

्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरू 

• खानेपानी तथिा 

सरसर्ाइ मन्तालय 

• मन्तालय, सम्बस्धित 

काया्दलयहरू

सबै सं्थथिाका 

क्चक्कत्सक, 

स्ास्थ्यकमवी 

सक्हतलाई सतक्द  र 

तयार रहन पररपत्र  

७ नमुना परीषिण 

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

(राक्ष्टरि य जनस्ास्थ्य 

प्रयोगिाला)  

• EDCD 

• प्रादेक्िक 

अस्पतालहरू/ 

प्रयोगिालाहरू

• प्रदेि स्ास्थ्य 

काया्दलय, PHEOCs

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू 

• ्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरू

• खानेपानी तथिा 

सरसर्ाइ मन्तालय   

मन्तालय, सम्बस्धित  

काया्दलयहरू

८ उपचारात्मक सेवा 
स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

• स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, 

EDCD, CSD

• हब अस्पतालहरू 

• प्रदेि स्तरीय स्ास्थ्य 

तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, सामाक्जक 

क्वकास मन्तालय, प्रदेि 

स्ास्थ्य क्न., PHEOCs 

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू

• क्चक्कत्सक/ 

स्ास्थ्यकमवीहरू  

मन्तालय, सम्बस्धित  

काया्दलयहरू

सहनेतृत्व

- WHO

- UNICEF
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क्र.सं. तक्रयाकलाप नलेतृत्वदायी तनकाय सहयोगी तनकाय स्ोत कैतर्यत

९ बजेट व्यव्थथिा 

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

१० और्क्ि तथिा और्क्िजन्य सामग्ी  

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

• EDCD, व्यव्थथिापन 

महािाखा

• प्रदेि आपूक्त्द 

व्यव्थथिापन केन्द 

• प्रदेि स्ास्थ्य 

काया्दलय/ स्ा. का., 

PHEOCs

• प्रादेक्िक मेक्डकल 

टिोर

• ्थथिानीय सरकार 

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू

• ्थथिानीय स्ा. सं./ 

प्राइभेट सं्थथिानहरू 

• मन्तालय, सम्बस्धित 

काया्दलय

क्ववि स्ास्थ्य 

सुँगठन, षेित्रगत 

साझेदार

११ पोर्ण स्ास्थ्य

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू

• पररवार कल्ाण 

महािाखा

• व्यव्थथिापन महािाखा

• प्रदेि स्ा. का/ स्ा. 

का., PHEOCs

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू

• ्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरू  

• मन्तालय, सम्बस्धित 

काया्दलय, क्ववि स्ास्थ्य 

सुँगठन, Cluster partners 

- UNICEF

सहनेतृत्व 

- UNICEF

१२

गभा्दव्थथिा खतरा संकेत, स्तनपान र 

आपत्ालीन अव्थथिामा यौन तथिा प्रजनन् 

स्ास्थ्य, अन्तरसं्थथिा प्रजनन स्ास्थ्य 

क्कट भण्डारण, आक्द सेवाको पूव्दतयारी 

तथिा प्रक्तकाय्द

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 

- पररवार कल्ाण 

महािाखा

• प्रदेि स्ा. का/ स्ा. 

का., PHEOCs

• सरकारी तथिा क्नजी 

अस्पतालहरू

• ्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरू  

RH Sub-cluster 

partners - UNFPA

RH Sub-cluster 

सहनेतृत्व  

- UNFPA

१३ िव व्यव्थथिापन
• क्जल्ा प्रिासन 

काया्दलय

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय

• प्रादेक्िक सरकार/ 

्थथिानीय सरकार

• िव वाहन/ 

सं्थथिानहरू सेवा  
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१४
कोक्भड-१९ संरिमणको रोकथिाम, 

क्नयन्तण तथिा उपचार व्यव्थथिापन  

• स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 

HEOC

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका 

पाक्लकाहरू 

• राक्ष्टरि य/ प्रादेक्िक 

जनस्ास्थ्य प्रयोगिाला 

तथिा अन्य कोक्भड-१९ 

सम्बधिी प्रयोगिालाहरू 

• NEOC 

• प्रदेि स्ास्थ्य 

काया्दलय, PHEOCs

• कोक्भड-१९ सम्बस्धित 

तोक्कएका 

अस्पतालहरू 

• ्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरू 

• स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय

• प्रदेितहका मन्तालय 

मातहतका क्नकाय र 

्थथिानीय तहका पाक्लकाहरू 

मन्तालय, प्रदेि स्ास्थ्य 

क्नदषेिनालय

सहनेतृत्व

- WHO

- UNICEF

- सरोकारवाला 

क्नकाय 

    प्रजनन स्ास्थ्य सलेर्ा सम्बन्ी पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप नलेतृत्वदायी तनकाय सहयोगी तनकाय स्ोत कैतर्यत

१

अन्तर क्नकाय प्रजनन् स्ास्थ्य सामग्ी 

(Inter-Agency Reproductive Health 

Kits) संघ, प्रदेिमा पुव्द भण्डारण गनषे

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

२

यौन र प्रजनन् स्ास्थ्य सेवाको लाक्ग 

नू्यनतम प्रारस्म्क सेवा प्ाकेज 

(Minimum Initial Service Pack-

age-MISP) सम्बधिमा पदेि र 

क्जल्ाका स्ास्थ्यकमवीहरूको षिमता 

अक्भबृस्द्ध गनषे

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

३
MISP सम्बधिी ताक्लम प्राप्त जनिस्क्तको 

रोष्टर तयार गरी राखे्  

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

४

गभा्दव्थथिा खतरा संकेत, स्तनपान र 

आपत्ालीन अव्थथिामा यौन तथिा प्रजनन् 

स्ास्थ्य जोस्खम कम गन्द जोस्खमका 

समयमा गररने सूचना, क्िषिा तथिा सञ्ार 

सामग्ी तयारी अव्थथिामा राखे्

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय 
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

प्रजनन स्ास्थ्य सलेर्ा सम्बन्ी प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

१

नू्यनतम प्रारस्म्क यौन तथिा प्रजनन 

स्ास्थ्य सेवा (MISP)  प्रदान गन्द ताक्लम 

प्राप्त स्ास्थ्य संयोजक र सेवा 

प्रदायकहरूको पररचालन गनषे 

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

२

प्रभाक्वत जनस््ग्यालाई आवश्यक 

प्रजनन् स्ास्थ्य सेवाहरू प्रदान गन्द 

अन्तर क्नकाय प्रजनन् स्ास्थ्य सामग्ी 

(IARH Kits) र आवश्यक मातृ स्ास्थ्य र 

पररवार योजना सािनहरू प्रदान गनषे

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA
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Abbreviation

CSD: Curative Service Division, DDRC: District Disaster Relief Committee, EDCD: Epidemiology 

and Disease Control Division, EMDT: Emergency Medical Deployment Team, HEDMU: Health 

Emergency and Disaster Management Unit, HEOC: Health Emergency Operation Center, NAS: 

Nepal Ambulance Service, NRCS: Nepal Red Cross Society, PHEOC: Provincial Health Emergency 

Operation Center, PMS: Provincial Medical Store, RRT: Rapid Response Team, UNICEF: United 

Nations Children’s Emergency Fund, WHO: World Health Organization

 ५.१० पोषण तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना
नलेतृत्व: पोषण शाखा, पररर्ार स्ास्थ्य महाशाखा, स्ास्थ्य सलेर्ा तर्िाग, स्ास्थ्य तथा जनसङ््ख्या मन्तालय

सहनलेतृत्व: संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष (UNICEF)

मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

मनसुन पूर््वतयारी  तक्रयाकलापहरू

१

सङ्ीय तथिा प्रादेक्िक तहका पोर्ण 

क्वर्यगत षेित्र (Nutrition Cluster) रूको 

षिमता क्वकास गनषे ।    

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

र प्रदेि स्ास्थ्य ताक्लम केन्दहरू

यूक्नसेर्, पोर्ण 

क्वर्यगत षेित्र 

सदस्हरू

२०७९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र

षिमता क्वकास 

सम्बधिी 

क्रियाकलापहरू 

अगाक्ड बक्ढरहेको

२

पोर्ण सम्वद्ध क्नकायहरूको बैठक बसी 

मनसुनको कारणले हुने आपत्ीक्लन 

अव्थथिाको नू्यनीकरणको रणनीक्तक योजना 

तयार गनषे । 

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

यूक्नसेर्  र 

आकस्मिक योजना 

क्नमा्दण गनषे काय्द 

समूह

२०७९ जे्ष्ठ दोश्रो 

हप्ता क्भत्र  

३

यौन तथिा प्रजनन् स्ास्थ्य, मानक्सक 

स्ास्थ्य र मनोसामाक्जक सहयोगका 

लाक्ग नू्यनतम प्रारस्म्क सेवा प्ाकेज 

(IARH Kits) लागु गन्द सहयोग

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

४

अत्यावश्यक यौन तथिा प्रजनन् स्ास्थ्य 

सेवाहरू र आकस्मिक प्रसूक्त सेवाहरू 

सुचारू गन्द अक्त प्रभाक्वत षेित्रहरूमा 

घुतिी क्िक्वरहरू संचालन गनषे

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA

५

अस्पतालहरूमा रहेका एकद्ार संकट 

व्यव्थथिापन केन्दहरू (OCMC)  लाई 

लैक्ङ्क क्हंसामा परेका पीक्डतहरूलाई 

सेवा प्रदान गन्द सहयोग गनषे

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या मन्तालय
UNFPA

स्ास्थ्य तथिा जनस््ग्या 

मन्तालय, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा UNFPA

सहनेतृत्व

UNFPA
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३

आकस्मिक अव्थथिामा कामगनषे मानवीय 

�ोतको आवस्क व्यव्थथिापन तथिा षिमता 

अक्बवृस्द्ध गनषे ।  

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, 

पोर्ण क्वर्यगत षेित्र 

सदस् सं्थथिाहरू र 

यूक्नसेर्, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य ताक्लम केन्द 

२०७९ जे्ष्ठ दोश्रो 

हप्ता क्भत्र  

षिमता क्वकास 

सम्बधिी 

क्रियाकलापहरू 

अगाक्ड बक्ढरहेको 

४

कुपोर्ण व्यव्थथिापन सम्बधिी सामग्ी समयमै 

खररद गरी रणनैक्तक ्थथिानहरूमा (समू्पण्द 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य आपूक्त्द केन्दहरूमा 

मौज्ात राखे् (ready to use therapeutic 

and supplementary food, Multi-

ple-micronutrient powder, Vitamin A 

capsules, iron and folic acid tablets, 

anthropometric equipment)

पोर्ण िाखा, पररवार कल्ाण 

महािाखा व्यव्थथिापन क्डक्भजन, 

स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

आपूक्त्द केन्दहरू, 

पोर्ण पोर्ण 

क्वर्यगत षेित्रका 

सदस् सं्थथिाहरू

२०७९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र

केन्दीय तथिा 

प्रादेक्िक 

लक्जस्टिक आपूक्त्द 

व्यव्थथिापन 

केन्दमा 

व्यव्थथिापन गरी 

सक्कएको

५

आपत्ालीन अव्थथिामा  पोर्ण 

सामग्ीहरूको समयमानै ढुवानी गनषे व्यव्थथिा 

क्मलाउने।  

व्यव्थथिापन महािाखा

आपूक्त्द व्यव्थथिापन 

क्वर्यगत षेित्र, क्ववि 

खा� काय्दरिम

२०७९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र

६
पोर्ण षेित्रको सूचना प्रणाली लाई 

अ�ावक्िक  गनषे (4W नक्ांकन सक्हत)। 

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

क्ववि खाध् काय्दरिम 

र पोर्ण क्टिरका 

सदस्हरू

२०७९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र

७

मनसुन को कारणले आपत्ालीन अव्थथिा 

सृजना भएमा अत्यावश्यक स्ास्थ्य सेवा 

अबरूद्ध नहुने गरर जनिस्क्त लगायत 

आवस्क व्यव्थथिापन गन्द क्नदषेिन जारी 

गनषे ।

स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

स्ास्थ्य मन्तालय, 

सङ्ीय मामला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय र ्थथिानीय 

तह  

२०७९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र

८

आपत्ालीन अव्थथिामा  जरूरी पनषे 

आवश्यक आक्थि्दक �ोत र सािनको 

व्यव्थथिापन गनषे ।  

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, 

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू र यूक्नसेर्

२०7९ जे्ष्ठ 

मसान्त क्भत्र 

आवश्यकता 

अनुसार 

मनसुन प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

१

सङ्ीय तथिा प्रादेक्िक तहका पोर्ण 

क्वर्यगत षेित्रका सक्रिय बनाई पररचालन 

गनषे ।  

पोर्ण िाखा, पररवार स्ास्थ्य 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग

प्रदेि स्ास्थ्य 

क्नदषेिनालय  

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म (आवस्कता 

अनुसार)

२
क्वपद््पछी पोर्ण षेित्रको �ूत लेखाजोखा गनषे 

व्यव्थथिा क्मलाउने ।  

पोर्ण िाखा, पररवार कल्ाण 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्बभाग, 

प्रदेि स्ास्थ्य क्नदषेिनालय  

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू 

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 
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३

रेक्डयो, क्टभी, अनलाइन तथिा सामाक्जक 

संजाल मार््द त सने्दिमुलक सूचना प्रवाह 

गरी जनचेतना अक्भवृस्द्ध गनषे

पररवार कल्ाण महािाखा, 

NHEICC, प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू

पोर्ण क्टिरका 

सदस् सं्थथिाहरू 

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

४

बाढी पक्हरोबाट प्रभाक्वत, पानीजन्य रोगका 

क्वरामी, कुपोक्र्त क्किोर क्किोरी, मक्हला 

तथिा पाुँच वर््द मुक्नका बालबाक्लकाहरूको 

पक्हचान गनषे  

पोर्ण िाखा, पररवार कल्ाण 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्वभाग 

सम्बस्धित ्थथिानीय 

तहहरू , प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, 

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

५

बाढी, पक्हरो, डुबान, पानीजन्य रोगको 

जोस्खमयुक्त ठाउुँमा आवश्यकता अनुसार 

पोर्ण सामग्ी पुया्दई आवश्यक उपचार तथिा 

कुपोक्र्त क्किोर क्किोरी, मक्हला तथिा पाुँच 

वर््द मुक्नका बालबाक्लकाहरूलाई पोर्ण सेवा 

उपलब्ध गराउने  

पोर्ण िाखा, पररवार कल्ाण  

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्वभाग 

सम्बस्धित ्थथिानीय 

तहहरू , प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, 

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्म्बर २०२२ 

सम्म 

६
सम्ाक्वत ्थथिानमा स्ास्थ्यकमवीहरू 

पररचालन गनषे 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय तह

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून देस्ख सेपे्म्बर 

२०२२ सम्म 

७ 

जोस्खमयुक्त ्थथिानमा स्ास्थ्यकमवीको अभाव 

हुन नक्दन आवश्यक जनिस्क्तको 

व्यव्थथिापन गनषे 

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय तह

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

२०२२ सम्म 

८ 

क्वपद्ग्रस्त ्थथिानहरूमा कुपोर्णबाट बचाउन 

पाुँच वर््द मुक्नका बालबाक्लकाहरू, गभ्दवती 

तथिा स्तनपान गराई रहेका आमाहरूलाई 

थिप पोक्र्लो खानेकुराको व्यव्थथिापन र 

क्वतरण गनषे  

िंक्घय माक्मला तथिा सामान्य 

प्रिासन मन्तालय, स्ास्थ्य सेवा 

क्बभाग, प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

९  

कडा तथिा मध्म क्िघ्र कुपोक्र्त 

बालबाक्लकाहरूको ्थथिानीय स्ास्थ्य 

सं्थथिाहरूबाट उपचारको प्रबधि क्मलाउने  

स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय 

तहहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

१०

२ वर््द मुक्नका बालबाक्लकाहरूका आमा 

तथिा हेरालु /स्ाहारकता्दहरूलाई क्ििु तथिा 

बाल्ाकालीन पोर्णको परामि्द सेवा 

उपलब्ध गराउने

स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय 

तहहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

११ 

आपत्ालीन अव्थथिाबाट प्रभाक्वत ६ मक्हना 

देस्ख ५ वर््द सम्मका बालबाक्लकाहरूलाई 

आवश्यकता अनुसार क्भटाक्मन ए 

क्ापु्ल,बालक्भटा तथिा जुकाको और्क्ि 

खुवाउने व्यव्थथिा क्मलाउने

स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय 

तहहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण74
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क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

१२  

गभ्दवती  मक्हला तथिा सुते्री आमाहरूले 

क्नयक्मत रूपमा  आइरन र्ोक्लक एक्सड 

चक्ी खाएको सुक्नक्चित गनषे

प्रादेक्िक स्ास्थ्य 

क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय तहहरू

प्रदेि स्ास्थ्य आपूक्त्द  

व्यव्थथिापन केन्द/

्थथिानीय तह/ स्ास्थ्य 

सं्थथिा

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

१३ 
सेल्टर क्टिरसुँगको समन्वयमा स्तनपान 

मैत्री वातावरण क्सज्दना गनषे

स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय 

तहहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

१४

खा� सुरषिा, संरषिण तथिा खानेपानी 

सरसर्ाइ तथिा स््थछता क्वर्यगत षेित्रसुँग 

समन्वय गरी आवश्यक प्रक्तकाय्दमा सहयोगी 

वातावरण क्मलाउने  

पोर्ण िाखा, पररवार स््थथि 

महािाखा, स्ास्थ्य सेवा क्वभाग

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

१५  
क्वक्भन्न तहको अनुगमन तथिा प्रक्तवेदन 

सम्बधिी योजना बनाइ लागु गनषे

स्ास्थ्य सेवा क्वभाग, प्रादेक्िक 

स्ास्थ्य क्नदषेिालयहरू, ्थथिानीय 

तहहरू

पोर्ण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

जून २०२२ देस्ख 

सेपे्मे्बर २०२२ 

सम्म 

 ५.११ खानलेपानी तथा सरसर्ाइ तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व   
  काय्वयोजना

 नलेतृत्व: खानलेपानी मन्तालय 

 सहनलेतृत्व: संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष (UNICEF)

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

पूर््वतयारीका तक्रयाकलापहरू

१

खानेपानी तथिा सरसर्ाइ क्वर्यगत षेित्रको 

(WASH Cluster) षिमताको पुनरावलोकन 

तथिा अ�ावक्िक (आपूक्त्द, मानव संसािन, 

कोर्, अन्य) (Capacity review and 

update) गनषे

खानेपानी मन्तालय

क्टिरका सदस् 

सं्थथिाहरू र 

यूक्नसेर्

जे्ष्ठ ११, २०७९

तै्रमाक्सक रूपमा क्वर्यगत 

षेित्रको षिमता पुनरावलोकन 

काय्दसम्म गररएको

२

खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइ  क्टिरको  

पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द  सम्बधिी  राक्ष्टरि य  

योजनाको  पुनरावलोकन 

खानेपानी मन्तालय

क्वर्यगत षेित्रका 

सदस् सं्थथिाहरू र 

यूक्नसेर्

जे्ष्ठ ११, २०७९ जे्ष्ठ ११, २०७९

३

प्रादेक्िक  खानेपानी  तथिा सरसर्ाइ  

क्टिरको  पूव्दतयारी तथिा प्रक्तकाय्द  

योजनाको पुनरावलोकन तथिा अ�ावक्िक

प्रदेि स्तरीय 

खानेपानी तथिा 

सरसर्ाइ 

क्टिर/भौक्तक 

पूवा्दिार क्वकास 

मन्तालय

प्रदेिस्तरीय 

क्टिर/

प्रदेिस्तरीय/क्जल्ा 

खानेपानी  तथिा  ढल 

व्यव्थथिापन  

आयोजना काया्दलय 

र प्रदेिस्तरीय 

क्टिर  सदस्  

सं्थथिाहरू

जे्ष्ठ २०७९
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४

खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइका षेित्रमा पुगेको 

षिक्त र आवश्यकताको  मापनका लाक्ग  

क्टिरसम्बस्धित  क्वसृ्तत मापनको  

पुनरावलोकन (Cluster Specific detail 

Assessment- CSDA) 

खानेपानी मन्तालय

योजना  तथिा  

अनुगमन प्राक्वक्िक  

काय्द  समूहहरू

जे्ष्ठ २०, २०७९

५
आउुँदो  मनसुनलाई  ध्ानमा राख्दै 4W 

ढाुँचाको पुनरावलोकन
खानेपानी मन्तालय

योजना तथिा 

अनुगमन प्राक्वक्िक 

काय्द समूहहरू

जे्ष्ठ १२, २०७९

६

प्रक्तकाय्दका  क्नस्ति  उपलब्ध  सचेतनामूलक  

सामग्ीहरूको पुनरावलोकन (समुदायमा 

सरसर्ाइ तथिा सचेतना अक्भवृस्द्ध र सञ्ार  

माध्मसुँगको  सहकाय्दका लाक्ग)

खानेपानी मन्तालय

Risk 

Communication 

and Community 

Engagements 

(RCCE) प्राक्वक्िक 

काय्द समूह

जे्ष्ठ २०, २०७९

७

खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइ  पूव्दतयारी  र 

प्रक्तकाय्दका सम्बधिमा जोस्खममा रहेका  

पाक्लकाहरूमा अक्भमुस्खकरण

खानेपानी 

मन्तालय/

खानेपानी तथिा ढल 

व्यव्थथिापन क्वभाग

प्रदेिस्तरीय 

क्टिरका प्रमुख 

तथिा क्वर्यगत 

षेित्रका सदस् 

सं्थथिाहरू

असार

८

पाक्लकाहरूमा  तत्ाल  पुगेको  षिक्तको  

मापन  र  प्रक्तकाय्द  र  पुनरूत्थानका  

काय्दको  आंकलनमा  लाक्ग खानेपानी  तथिा  

सरसर्ाइ  पूवा्दिार/ सुक्विाहरूको  

जानकारी उपलब्ध तथिा अ�ावक्िक गनषे

खानेपानी तथिा ढल 

व्यव्थथिापन 

क्वभाग/ खानेपानी 

मन्तालय

यूक्नसेर् र प्रादेक्िक 

मन्तालयहरू
जे्ष्ठ , २०७९

९
खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइ  सम्बधिी  

प्राक्वक्िक  समूहको पुनग्दठन गनषे
खानेपानी मन्तालय

क्वर्यगत षेित्रका 

सदस् सं्थथिाहरू र  

यूक्नसेर्

जे्ष्ठ २०, २०७९

योजना  र  अनुगमन, IPC र 

RCCE गरी  तीनवटा प्राक्वक्िक  

कया्द  समूह कोक्भड १९ को 

अव्थथिा समेतलाई  मदे्नजर 

गरी तयारी  अव्थथिामा छन्  । 

वत्दमान  अव्थथिाको 

आवश्यकतालाई  मदे्नजर  गरी  

यसमा पररमाज्दन  गररने  

प्रकोपको असर  र  

आवश्यकतालाई मदे्नजर  गरी  

प्राक्वक्िक काय्द  समूह  तयार 

गररनेछ

१०

प्रभाक्वत  षेित्रहरूमा  सरसर्ाइको  बारेमा  

सचेतना अक्भवृस्द्धका  लाक्ग  क्मक्डया  

साझेदारहरूको  तथ्ांङ्क  तयार गरी  समन्वय  

गनषे

खानेपानी 

मन्तालय/ 

खानेपानी तथिा ढल 

व्यव्थथिापन 

आयोजना 

काया्दलय

क्वर्यगत षेित्रका  

सदस् सं्थथिाहरू

क्मक्डया साझेदारहरूको 

अव्थथिा सम्बधिी तथ्ांङ्क तयारी 

अव्थथिामा रास्खने
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११

आपूक्त्द  तथिा  सामग्ी  तथिा  सेवा  उपलब्ध  

गराउने सं्थथिाहरूसुँग  तत्ाल  साझेदारीका  

लाक्ग  सूची तयार  पानषे

खानेपानी मन्तालय 

/क्टिरका सदस् 

सं्थथिाहरू

क्वर्यगत षेित्रका 

सदस् सं्थथिाहरू

१२ आयोजना अनुगमन तथिा क्नरीषिण
आयोजना 

काया्दलय
नगरपाक्लका, उ.स क्नरन्तर

१३
खानेपानी आयोजनाको क्नयक्मत मम्दत सम्ार 

काय्द
सेवाप्रदायक नगरपाक्लका क्नरन्तर

मम्दत अवक्िसम्म क्नमा्दण 

व्यवसायी 

प्रततकाय्व सम्बन्ी प्रमुख तक्रयाकलापहरू

१४

प्रकोपको असरका  आिारमा  खानेपानी 

मन्तालयमा (वा पायक पनषे अन्य ्थथिानमा) 

क्टिर  सदस्हरूको  बैठक  बसी 

क्टिरको  सक्चवालयलाई  पुनः  सूचारू  गनषे, 

प्रकोपको प्रभाव र खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइ  

सम्बधिी  तत्ालका आवश्यकता  र  त्यसका  

लाक्ग  आवश्यक  षिमताको  मापन गनषे

खानेपानी  

मन्तालय
यूक्नसेर्

प्रकोप भएको २४ 

देस्ख ४८ घण्ाक्भत्र

१५

प्रकोपको  असरका आिारमा  प्रादेक्िक  

तथिा  क्जल्ाका खानेपानी  तथिा  सरसर्ाइ  

क्टिर  सदस्हरूको  पायक पनषे  ्थथिानमा  

बैठक  बसी  क्टिरलाई  सूचारू  गनषे, 

प्रकोपको  प्रभाव  र  खानेपानी  तथिा  

सरसर्ाइ  सम्बधिी तत्ालका  आवश्यकता  

र  त्यसका  लाक्ग  आवश्यक षिमताको मापन 

गनषे

प्रदेि/क्जल्ा 

खानेपानी  तथिा 

सरसर्ाइ  

काया्दलय

प्रदेिस्तरीय  

क्टिरका प्रमुख/

क्टिर  सदस् 

सं्थथिाहरू

प्रकोप  भएको २४ 

देस्ख ४८ घण्ाक्भत्र

१६

प्रकोप प्रभाक्वत प्रदेि  तथिा पाक्लकाहरूसुँग  

सम्पक्द मा रही प्रकोपले पुऱ्याएको षिक्तको  

क्ववरण र तत्ालमा प्रक्तकाय्दसम्बधिी  

आवश्यकताहरूको  क्ववरण संकलन गनषे

प्रदेि/क्जल्ा 

खानेपानी  तथिा 

सरसर्ाइ  

काया्दलय

प्रदेिस्तरीय  

क्टिरका प्रमुख/

क्टिर  सदस् 

सं्थथिाहरू

प्रकोप  भएको २४ 

देस्ख ४८ घण्ाक्भत्र

१७

सम्ाक्वत  तत्ाल प्रक्तकाय्दको कामलाई  

ध्ानमा राख्दै र्रक र्रक  ्थथिानीय  तह/

प्रदेि र सङ्ीयस्तरका क्टिरका 

सदस्हरूको षिमता पुनरावलोकन गनषे

खानेपानी मन्तालय

प्रदेिस्तरीय  

क्टिरका प्रमुख/

क्टिर  सदस् 

सं्थथिाहरू

प्रकोप  भएको २४ 

देस्ख ४८ घण्ाक्भत्र

१८

प्रकोप प्रभाक्वत षेित्रहरूमा सबैका लाक्ग  

अत्यावश्यक दैक्नक उपभोग्य जीवनबचत 

(life-saving) सामग्ी उपलब्ध गराउने

खानेपानी मन्तालय

खानेपानी  तथिा ढल 

व्यव्थथिापन  क्वभाग/ 

प्रदेिस्तरीय/क्जल्ा 

खानेपानी  तथिा  ढल 

व्यव्थथिापन  

आयोजना काया्दलय  

र  क्टिर सदस्  

सं्थथिाहरू

प्रकोप भएको २४ 

देस्ख ४८ घण्ाक्भत्र

यस  अन्तग्दत  षिक्त पुगेका 

खानेपानी  क्वतरण  गररने मेक्सन  

वा  सरसर्ाइका सामानहरूको  

मम्दत  वा आिारभूत  

सरसर्ाइका सामग्ीका  

साथिमा हरेक घरका  लाक्ग  

खानेपानी तथिा  सरसर्ाइका 

सामग्ीहरू पद्दछन् ।

१९

प्रभाक्वत  षेित्रमा  सरसर्ाइ सम्बधिी सचेतना  

अक्भवृस्द्धका लाक्ग  सञ्ारमाध्मको सूची 

तयार तथिा समन्वय गनषे

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर् 

४८  घण्ादेस्ख ५  

क्दनक्भत्र
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२०
आवश्यकताको  आिारमा  प्राक्वक्िक  काय्द  

समूहलाई  सूचारू गनषे

खानेपानी  

मन्तालय /

खानेपानी  तथिा 

ढल  व्यव्थथिापन 

काया्दलय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

१० क्दनक्भत्र

२१

यक्द IRA को सूचना मात्र अपुग भएमा र 

खानेपानी तथिा सरसर्ाइको षेित्रमा िेरै षिक्त  

पुगेको खण्डमा आवश्यकता पक्हचान गन्दका  

क्नक्मति षिक्त मापन गनषे टोलीको तयारी तथिा  

पररचालन गनषे

खानेपानी  

मन्तालय /

खानेपानी  तथिा 

ढल  व्यव्थथिापन 

आयोजना 

काया्दलय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

१० क्दनक्भत्र

२२

प्रदेिको संयोजन गनषे सं्थथिाहरूको छनौट 

गरी क्जमे्मवारीहरू हस्तान्तरण गनषे;  

खानेपानी तथिा सरसर्ाइका षेित्रका  

आवश्यकताहरूलाई समयमै  प्रभावकारी 

ढंगले सम्बोिन गन्दका लाक्ग प्रते्यक सम्बस्धित 

षेित्रहरूमा (आवास, स्ास्थ्य, क्िषिा, संरषिण, 

अन्य व्यव्थथिापन) सम्पक्द  व्यस्क्त तोके्

खानेपानी  

मन्तालय /

खानेपानी तथिा ढल 

व्यव्थथिापन 

आयोजना 

काया्दलय

क्टिरका  सदस्  

सं्थथिाहरू र 

यूक्नसेर्

५ देस्ख १० 

क्दनक्भत्र

२३

सूचना  व्यव्थथिापन  प्रणाली (4Ws), प्रक्तकाय्द 

आवश्यकता र प्रगक्त  प्रक्तवेदन  व्यव्थथिापन  

सम्बधिी  संयन्त  तयार  गनषे

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

एक हप्ताक्भत्र

२४

IRA का आिारमा  प्रक्तकाय्द क्रियामा अपुग  

भएका क्वर्यहरूको  पक्हचान गरी  

आवश्यक �ोतको माग गनषे, आवश्यक  

भएका थिप �ोत जुटाउनका क्नस्ति  

अन्तराक्ष्टरि य समूदायको सहयोगका लाक्ग 

आव्ान गनषे

खानेपानी मन्तालय

क्टिरका सदस् 

सं्थथिाहरू र 

यूक्नसेर्

१० देस्ख १५ 

क्दनक्भत्र

२५

क्वपद् प्रक्तकाय्द र पुनरूत्थान योजना/

रणनीक्त/आवश्यकताहरूलाई  भौगोक्लक  

आिारमा पक्हचान गरी तथ्ांक राखे् जसे्  

गदा्द प्रक्तकाय्द प्रक्रियामा क्टिरका  

सदस्हरूको सहयोग र सरकार तथिा 

अन्तरा्दक्ष्टरि य समुदायसुँग सहयोग आह्ान 

गन्दका क्नस्ति सहयोग पुगोस्

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

१० देस्ख १५ 

क्दनक्भत्र

योजना/रणनीक्तहरूले 

घरपररवार, समुदाय, क्ाम्प, 

सं्थथिा, क्वकट ्थथिान सबैलाई 

समेट्नु पद्दछ ।

२६

प्रक्तकाय्द आवश्यकता र खानेपानी तथिा 

सरसर्ाइ षेित्रमा क्वज् सं्थथिाहरूको भूक्मका र  

क्जमे्मवारीको आिारमा प्रभाक्वत प्रदेि तथिा 

पाक्लकाहरूमा खानेपानी तथिा सरसर्ाइ 

प्रक्तकाय्द तथिा पुनरूत्थान योजना लागु गनषे

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

क्टिरमा क्नण्दय 

भए अनुरूप
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२७
प्रक्तकाय्द योजनाको पुनरावलोकन  गनषे  र  

सोही अनुसार काया्दन्वयन गनषे

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

प्रक्तकाय्द र 

पुन्द्थथिापना योजना  

अनुरूप

२८
प्रक्तकाय्दको  अव्थथिा र गुणस्तर बुझ्न संयुक्त 

अनुगमन गनषे ( Joint Monitoring Visits)

खानेपानी  

मन्तालय

क्टिरका  सदस् 

सं्थथिाहरू  र  

यूक्नसेर्

प्रक्तकाय्द र 

पुन्द्थथिापना योजना  

अनुरूप

 ५.१२ खा� सुरक्ा तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व योजना 
नलेतृत्व: कृतष तथा पशुपन््छी तर्कास मन्तालय 

सहनलेतृत्व: तर्श्व खा� काय्वक्रम र खा� तथा कृतष संगठन 

अनुमातनत कले सलोड (Projected caseload):

• बाढी र पक्हरोबाट प्रभाक्वत हुन सके् कुल जनस््ग्या: २० लाख माक्नस ।

• जीवन बचाउने खा� सहायताको लाक्ग अनुमाक्नत जनस््ग्या: क्वगत को बाढी/पक्हरो जसै्त सन् २०१७ र २०१९ 

मा खा� सहायताको को आवश्यकतामा रहेको जनस््ग्या अनुपातको आिारमा २०७९ मा प्रभाक्वत हुन सके् 

कुल जनस््ग्याको लगभग एक क्तहाइ (५,७०,००० माक्नस - १,१४,००० घरिुरी) ।

खा� सुरक्ा क्लस्टरको प्रततकाय्व योजना सारांशः

१. मनुसुन पूर्ा्वनुमानमा आिाररत जोखखम नू्यनीकरणका लातग पूर््व प्रततकाय्व परीक्ण (Forecast based 

anticipatory early action pilot): मनसुन प्रकोप सम्बधिी जोस्खम नु्यनीकरणको लक्ष्य राख्दै सम्ाक्वत बाढी 

पक्हले नै ठूलो पररमाणको मानवीय तथिा भौक्तक षिक्त रोक् वा कम गन्द UN Central Emergency Response 

Fund (CERF)  को आक्थि्दक सहयोगमा नेपालमा पूवा्दनुमानमा आिाररत पूव्द प्रक्तकाय्दको पाइलक्ट्ग (anticipatory 

action pilot) गनषे योजना रहेको छ । यस अन्तग्दत क्वक्भन्न संयुक्त राष्टरि सङ्ीय क्नकायहरूले जल तथिा मौसम क्वज्ान 

क्वभाग तथिा अन्य षेित्रीय मौसम पूवा्दनुमान एजेन्सीहरूले उपलव्ि गराउने पूव्दसूचना तथिा वर्ा्द पूवा्दनुमान सूचना 

(Early warning and rainfall forecasting information) को आिारमा बाढी पूवा्दनुमान को pre-defined 

threshold and trigger system बमोक्जम तत्ाल गुजाराकस लाक्ग बहुउदे्श्यीय नगद सहायता प्रदान गनषेछन् ।

२. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग पूर््वतयारीका गतततर्तिहरू (Preparedness activities):

• प्रक्तकाय्द काया्दन्वयन गनषे साझेदार सं्थथिाहरू, खा� आपूक्त्दकता्दहरू र कृक्र् बीउक्वजन र पिु आहारा 

आपूक्त्दकता्दसुँग सम्झौता, समझदारी, वाता्दलाप र खररद सम्बधिी पूव्दतयारीका काय्दहरू गनषे ।

• नगद प्रदान/हस्तान्तरण काय्दरिम काया्दन्वयनका लाक्ग क्वतिीय सेवाप्रदायकहरूसुँग सम्झौता, समझदारी कायम 

गनषे ।

• बजार क्रियािीलता, बजार मूल्, ्थथिानीय बजारमा खा�ान्नको उपलब्धता र आपूक्त्द शृ्रखंला सम्बधिी क्वक्भन्न 

अध्यन, सवषेषिण गरी सूचना तथिा जानकारी अ�ावक्िक गनषे ।

३. तर्पद्् प्रततकाय्वका गतततर्तिहरू (Post-disaster response):

• पक्हलो चरण: पक्हलो मक्हना - यक्द बाढीको तत्ालपक्छ बजारहरू क्रियाक्िल/सञ्ालनमा रहेको भए १ मक्हनाका 

क्नस्ति लक्षित जनस््ग्याका लाक्ग क्नः ित्द बहुउदे्श्यीय नगद सहायता र यक्द बजारहरू क्रियाक्िल/सञ्ालनमा 
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नरहेको भएमा सुरूवाती १० क्दनका लाक्ग खा�ान्न सहायता र २० क्दनका लाक्ग नगद सहायता (बहुउदे्श्यीय 

नगदको रूपमा सामाक्जक सहायता क्वतरण) साथैि पिु तथिा माछा स्ास्थ्य उपचार र मृत पिुपन्छीको 

व्यव्थथिापन ।

• दो�ो चरण: एक मक्हनापक्छ - खा� सुरषिा, जीक्वकोपाज्दन र कृक्र् पुनः  प्रास्प्तका लाक्ग कामका लाक्ग नगद 

(Cash for Work) गक्तक्वक्िहरू, बालीको मौसम अनुसार बाली बीउ क्वतरण (िान, तरकारी, मकै, आक्द) र 

खा�ान्न र बालीको सुरक्षित भण्डारणमा सहयोग ।

४. तात्कातलक प्रततकाय्व योजनाका लातग स्ोत सािनको आँकलनः

• जम्मा ५,७०,००० माक्नस - १,१४,००० घरिुरीका लाक्ग १ मक्हना पुगे्न खा� सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक 

बजेटः  १८.३९ क्मक्लयन अमेररकी डलर ।

• क्वपद््को घोर्णा भई सरकारद्धारा अन्तरा्दक्ष्टरि य सहायताका लाक्ग आह्ान गरेको खण्डमा खा� सुरषिा क्टिरका 

केही सदस् सं्थथिाहरूले आपत्ालीन कोर्बाट तत्ाल पररचालन गन्द सके् रकम (खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार 

कम्पनीसुँग मौज्ात रहेको खा�ान्न तथिा सरकारको क्वक्भन्न तहमा रहेका क्वपद्् व्यव्थथिापन कोर्मा रहेको रकम 

बाहेक) १.२९ क्मक्लयन अमेररकी डलर ।

• कृक्र् तथिा पिुपन्छी क्वकास मन्तालयको आगामी आव २०७८ | ७९ को बजेटमा आकस्मिक क्वपद््का कारण षिक्त 

पुगेका कृर्कहरूलाई राहतका लाक्ग रू. ५ करोड र बाली तथिा पिुपन्छी बीमाको क्प्रक्मयममा अनुदान उपलब्ध 

गराउन रू ६० करोड रूपैयाुँ क्वक्नयोजन भएको छ ।

 

१. मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

१

खा� सुरषिा क्वर्यगत षेित्रमा 

संलग्न क्वकास साझेदार संघ 

सं्थथिाहरूसुँगको टिक 

पाइलको रेकड्द अ�ावक्िक 

गनषे

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय

FAO र WFP 

World Vision, 

Save the 

Children, 

Oxfam, Action 

Aid लगायत अन्य 

क्नकायहरू

क्नरन्तर
FAO, WFP तथिा अन्य क्नकायहरूसुँग खा�ान्न 

मौज्ातमा नरहेको ।

२

तत्ाल खान क्मल्ने खा�ान्न 

(Ready to eat food) को 

व्यव्थथिापन क्मलाउने

प्रदेि/्थथिानीय तहहरू

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय, WFP  

र अन्य 

गैरसरकारी 

क्नकायहरू

क्नरन्तर
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३

WFP  को दुर संवेदन 

आिाररत प्रक्वक्ि (WFP’s 

remote-sensing based 

72 hours assessment) 

प्रयोग गरी �ूत मनसुन प्रकोप 

प्रभाव मुल्ांकन गनषे र खा� 

सहायताको आवश्यकतामा 

रहेका जनसं्याको अनुमान 

गनषे

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय / प्रदेि 

भुक्म व्यव्थथिा, कृक्र् तथिा 

सहकारी मन्तालय

FAO र WFP 

World Vision, 

Save the 

Children, 

Oxfam, Action 

Aid, Mercy 

Corps लगायत 

अन्य क्नकायहरू

प्रकोपको ७२ 

घण्ाक्भत्र

Remote-sensing and machine-learning 

मा आिाररत 72-hour rapid assessment 

and remote vulnerability assessment 

(mVAM) को काय्दक्वक्ि (SOP) र सो को लाक्ग 

दषि जनिस्क्त रहेको । 

खा� सुरषिा क्टिरले गनषे Rapid 

Assessment Mercy Corps ले पररयोजना 

षेित्रमा गन्द सके् ।

४

Ready to eat food 

(क्चउरा, High Energy 

Biscuit, आक्द) को क्वतरण र 

यक्द बाढीको तत्ाल पक्छ 

बजारहरू 

क्रियाक्िल-सञ्ालनमा रहेको 

भए १ मक्हनाको लागी लक्षित 

जनसं्याको लागी क्नित्द 

बहुउदे्क्िय नगद सहायता र 

यक्द बजारहरू क्रियाक्िल/

सञ्ालनमा नरहेको भएमा 

िुरूवाती १० क्दनको लाक्ग 

खा�ान्न सहायता र २० 

क्दनको लाक्ग नगद सहायता 

(बहुउदे्क्िय नगदको रूपमा 

सामाक्जक सहायता 

क्वतरण) ।

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय, WFP 

and FAO

खा� सुरषिा 

क्टिर सदस् 

सं्थथिाहरू, खा� 

व्यव्थथिापन र टरि ेड 

कम्पनी, Action 

Aid, World 

Vision, WHH, 

DCA, Save the 

Children, 

Mercy Corps 

लगायत अन्य 

क्नकायहरू

• WFP १६ मे.ट. High Energy Biscuit/

BP-5 नेपालगञ् स््थथित गोदाममा stock 

रहेको, 

• क्वपद््को घोर्णा भई सरकारद्धारा 

अन्तरा्दक्ष्टरि य सहायताको लाक्ग आव्ान 

गरेको खण्डमा ः 

• WFP: USD ५०,०,००० हेडक्ाटर 

स््थथित आपतकालीण प्रक्तकाय्द कोर् 

मार््द त उपलब्ध रहेको । आपत्ालीण 

प्रक्तकाय्दका लागी क्ववि खा� काय्दरिम 

र खा� व्यव्थथिा तथिा व्यापार कम्पनी 

क्बच १,००० मे.ट. चामल र २०० मे.ट. 

दालको तत्ाल खररद गन्दको लाक्ग 

क्द्पषिीय सम्झौता रहेको छ ।

• Action Aid Nepal: GBP ५०,००० 

कोर् उपलब्ध ।

• World Vision: USD २,५०,००० 

कोर् उपलब्ध ।

• WHH: खा� सुरषिा, WASH र आश्रय 

षेित्रका लागी Euro ५०,००० कोर्  

उपलब्ध ।

• Save the Children: तत्ाल जीवन 

बचाउ प्रक्तकाय्दको लागी USD 

८०,००० तय ३,००,००० कोर् उपलब्ध 

। थिप १०,००० पररवार माझ ७२ घण्ा 

क्भत्र गैर खा� सामग्ी पुराउने षिमता 

रहेको जुन देि भर क्वक्भन्न 

्थथिानहरूमा तैनाथि रास्खएको छ ।

• Care Nepal: USD १,२०,००० कोर् 

उपलब्ध ।
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• Oxfam: ३०० पररवार लाई पुगे्न 

Ready-to-eat-food खररदको लाक्ग 

र मिेस प्रदेिको १,५०० पररवारका 

लाक्ग early recovery काय्दरिम को 

लाक्ग बजेट उपलब्ध रहेको र १०,००० 

पाउण्ड आपत्ालीन प्रक्तकाय्द कोर् 

मार््द त उपलब्ध रहेको । 

• Mercy Corps have fund to 

support 5000 participants with 

NRs. 10,350 each as emergency 

support for food security.

• कुनै पक्न क्टिर साझेदारहरू क्सत 

खा�ान्न (चामल, दाल, खाने तेल र 

नुन) मौज्ात नरहेको । आपत्ालीन 

प्रक्तकाय्द कोर् प्रयोग गरी नगद 

सहायता अथिवा खा�ान्न खररद गन्द 

सक्कने ।

• क्टिर साझेदारहरू क्सत 

आपत्ालीन आवश्यकता र प्रकोप 

प्रभाव मूल्ाकंन गन्द र प्रक्तकाय्द गन्द 

अनुभवी र सषिम मानवीय �ोत  

रहेको ।

नोट ः  क्टिर सदस् INGOs ले समाज 

कल्ाण पररर्द बाट स्ीकृत क्वक्भन्न 

योजनाहरू अन्तग्दत कररब १०% रकम क्वपद् 

प्रक्तकाय्दमा प्रयोग गन्द सके् ब्व्थथिा रहेको    

छ ।

५

खा� सुरषिा, जीक्वकापाज्दन र 

कृक्र् पुनः  प्रास्प्तका लाक्ग 

कामका लाक्ग नगद (cash 

for work/assets) 

गक्तक्वक्िहरू, बालीको मौसम 

अनुसार बाली बीउ क्वतरण 

(िान, तरकारी, मकै, आक्द) र 

खा�ान्न र बालीको ेसुरक्षित 

भण्डारणमा सहयोग ।

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय, WFP 

and FAO

खा� सुरषिा 

क्टिर सदस् 

सं्थथिाहरू

२–४ मक्हना

सम्ाक्वत दातृ क्नकायहरूबाट बजेट/�ोत 

पररचालन गनु्दपनषे ।

ःMercy Corps ले ३००० जनाको लाक्ग Cash 

for Work (Rs. १५,००० each) संचालन गनषे ।

६

खा�ान्न र तरकारी बालीको 

क्बउ मौज्ात राखे् व्यव्थथिा 

क्मलाउने ।

राक्ष्टरि य बीउक्वजन कम्पनी 

क्लक्मटेड, प्रदेि भुक्म 

व्यव्थथिा, कृक्र् तथिा 

सहकारी मन्तालय/कृक्र् 

ज्ान केन्द र ्थथिानीय 

तहहरू

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय/कृक्र् 

क्वभाग

क्नरन्तर

ःMercy Corps ले २००० जनाको लाक्ग 

Agricultural inputs tools support गन्द 

सके् ।
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७

प्रदेि स्तरमा FSC 

Contingency Plan बनाउन 

सहजीकरण गनषे ।

प्रदेि भुक्म व्यव्थथिा, कृक्र् 

तथिा सहकारी मन्तालय/ 

कृक्र् ज्ान केन्द

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय / कृक्र् 

क्वभाग WFP र 

FAO

प्रदेि समन्वय सं्थथिाहरूले (Provincial 

Coordination Focal Point Agency) 

NDRRMA र राक्ष्टरि य क्टिरको साथि 

समन्वयमा मनसुन प्रक्तकाय्द योजना तयार गन्द 

प्रदेि सरकार र क्टिरलाई सहयोग गनषे ।

८
्थथिानीय माछा, पिुपन्छीको 

उपचार ।

्थथिानीय क्नकायहरू / 

भेटनेरी अस्पताल तथिा 

पिुसेवा क्वज् केन्द

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय/ पिु 

सेवा क्वभाग

क्नरन्तर

९

पिुपन्छीका क्वक्भन्न रोग तथिा 

महामारी (बड्दफु् / अन्य) का 

क्वरूद्धका भ्ास्क्न 

लगाउने ।

्थथिानीय क्नकायहरू / 

भेटनेरी अस्पताल तथिा 

पिुसेवा क्वज् केन्द

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय/ पिु 

सेवा क्वभाग

क्नरन्तर

१० मृत पिुपन्छीको व्यव्थथिापन

्थथिानीय क्नकायहरू / 

भेटनेरी अस्पताल तथिा 

पिुसेवा क्वज् केन्द

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय/ पिु 

सेवा क्वभाग

क्नरन्तर

११ दानाको व्यव्थथिापन

्थथिानीय क्नकायहरू / 

भेटनेरी अस्पताल तथिा 

पिुसेवा क्वज् केन्द

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी क्वकास 

मन्तालय/ पिु 

सेवा क्वभाग

क्नरन्तर

१२

आकस्मिक क्वपद््का कारण 

षिक्त पुगेका कृर्कहरूलाई 

राहत उपलब्ध गराउने

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय
कृक्र् क्वभाग क्नरन्तर

आ.व. २०७८ | ७९ को बजेटमा आकस्मिक 

क्वपद््का कारण षिक्त पुगेका कृर्कहरूलाई 

राहतका लाक्ग ५ करोड रूपैयाुँ क्वक्नयोजन 

भएको छ ।

१३

बाली तथिा पिुपन्छी बीमाको 

क्प्रक्मयममा अनुदान उपलब्ध 

गराउने

कृक्र् तथिा पिुपन्छी 

क्वकास मन्तालय

कृक्र् तथिा पिु 

सेवा क्वभाग
क्नरन्तर

आ.व. २०७८ | ७९ को बजेटमा बाली तथिा 

पिुपन्छी बीमाको क्प्रक्मयममा अनुदान उपलब्ध 

गराउन ६० करोड रूपैयाुँ क्वक्नयोजन भएको 

 ५.१३ आपत्कालीन आश्रयस्थल र तशतर्र समन्वय तथा तशतर्र व्यर्स्थापन तर्षयगत   
  क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना

 नलेतृत्व: शहरी तर्कास मन्तालय / शहरी तर्कास तथा िर्न तनमा्वण तर्िाग  

 सहनलेतृत्व: आईओएम/आईएर्आरसी (IOM/IFRC)

 मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समय कैतर्यत

१
क्वपद्् जोस्खमयुक्त बस्तीको पक्हचान गरी अक्भलेख 

तयार गनषे

राक्ष्टरि य क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा व्यव्थथिापन प्राक्िकरण 

(NDRRMA)

्थथिानीय तहहरू, िहरी 

क्वकास मन्तालय/ िहरी 

क्वकास तथिा भवन 

क्नमा्दण क्वभाग, क्जल्ा 

क्वपद्् व्यव्थथिापन सक्मक्त

क्नरन्तर 

प्रक्रिया
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क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समय कैतर्यत

२
जोस्खमयुक्त बस्ती ्थथिानान्तरणका लाक्ग सुरक्षित षेित्र 

यक्कन गनषे

िहरी क्वकास मन्तालय / िहरी 

क्वकास मन्तालय िहरी क्वकास 

तथिा भवन क्नमा्दण क्वभाग राक्ष्टरि य 

क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण तथिा 

व्यव्थथिापन प्राक्िकरण 

(NDRRMA)

्थथिानीय तहहरू
क्नरन्तर 

प्रक्रिया

३ एकीकृत बस्ती क्नमा्दण तथिा क्वकास गनषे

िहरी क्वकास मन्तालय/िहरी 

क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण क्वभाग/

सबै सङ्ीय आयोजना काया्दन्वयन 

इकाई/सघन िहरी तथिा भवन 

क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय तहहरू
क्नरन्तर 

प्रक्रिया

४
आवश्यकता अनुसार आवास सामग्ी (Shelter Kits) 

को व्यव्थथिापनमा सहकाय्द गनषे ।

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय तहहरू, IFRC, 

Shelter Cluster 

Nepal/ क्िक्वर समन्वय 

तथिा क्िक्वर व्यव्थथिापन 

क्वर्यगत षेित्र

क्नरन्तर 

प्रक्रिया

५ आपत्ालीन आवास प्रक्तकाय्द कोर्को ्थथिापना गनषे अथि्द मन्तालय

िहरी क्वकास मन्तालय/ 

िहरी क्वकास तथिा भवन 

क्नमा्दण क्वभाग

क्नरन्तर 

प्रक्रिया

६

पूर््वतयारी:

आवश्यकता र उपलब्ध �ोत तथिा षिमताको पक्हचान 

तथिा अन्तरहरू पक्हचान गनषे

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग /सबै संघीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई /सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय वडाहरू,   

NRCS-IFRC, Shelter 

Cluster Nepal

आवश्यकता 

अनुसार

७
आपत्ालीन आवास क्डजाइन सम्बधिी 

जानकारीमूलक पचा्द प्रकािन गनषे

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग /सबै संघीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई /सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय वडाहरू,   

NRCS-IFRC, Shelter 

Cluster Nepal

आवश्यकता 

अनुसार

८

प्रततकाय्व: 

क्वपद् प्रभाक्वत षेित्रहरू तथिा कोक्भड-१९ प्रक्तकाय्दका 

लाक्ग ्थथिाक्पत क्ारेस्न्नहरूमा  आवासको लाक्ग 

गैरखा� राहत क्वतरण गनषे ।

आवास सहायताका लाक्ग नगद वा भौचर हस्तान्तरण 

तथिा क्वतरण गनषे ।

आपत्ालीन तथिा संरिमणकालीन आवास 

समािानका लाक्ग आवश्यक पहल गनषे ।

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग /सबै संघीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई /सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना 

्थथिानीय वडाहरू,  

NRCS-IFRC Shelter 

Cluster Nepal

आवश्यकता 

अनुसार

९

क्वक्भन्न क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहमा बनाइएका 

सामुदाक्यक भवन वा आश्रय्थथिलको (अ्थथिायी 

बास्थथिानहरू) मापन गरी अ�ावक्िक क्ववरण 

उपलब्ध गराउने ।  

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

आवास क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू र क्िक्वर 

समन्वय तथिा क्िक्वर 

व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू

क्नरन्तर 

प्रक्रिया
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समय कैतर्यत

१०

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण क्वभाग अन्तग्दत 

आवास प्रक्तकाय्द सम्बधिी सामग्ी भण्डारणका लाक्ग 

टिोर ्थथिापना गनषे ।

िहरी क्वकास मन्तालयर िहरी 

क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण क्वभाग/

सबै संघीय आयोजना काया्दन्वयन 

इकाई/सघन िहरी तथिा भवन 

क्नमा्दण आयोजना

NRCS-IFRC, Shelter 

Cluster Nepal 

क्नरन्तर 

प्रक्रिया

११
खुला षेित्रको रूपमा घोक्र्त वा पक्हचान गररएका 

्थथिानहरूका अ�ावक्िक क्ववरण उपलब्ध गराउने ।  

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय तहहरू, IOM/ 

क्िक्वर समन्वय तथिा 

क्िक्वर व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू

क्नरन्तर 

प्रक्रिया

१२

क्वक्भन्न क्जल्ा तथिा ्थथिानीय तहमा बनाइएका 

सामुदाक्यक भवन वा आश्रय्थथिलको (अ्थथिायी 

बास्थथिानहरू) मापन गरी अ�ावक्िक क्ववरण 

उपलब्ध गराउने ।  

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

IOM/Shelter 

Clusterका सदस्हरू र 

क्िक्वर समन्वय तथिा 

क्िक्वर व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू

क्नरन्तर 

प्रक्रिया

१३

आश्रय्थथिल वा क्िक्वर/ स्तसु्त्द साइटहरूमा 

रहेका प्रभाक्वत व्यस्क्तहरूको संरषिण, खानेपानी, 

सरसर्ाइ तथिा स्च्छता (WASH), खा�ान्न, पोर्ण, 

आश्रय्थथिल/गैरखा� सामग्ी सम्बधिी सूचना 

व्यव्थथिापनको क्नस्ति Displacement Tracking 

Matrix (DTM) सम्बधिी प्रश्नावलीलाई अ�ावक्िक 

गराउने र ( ्थथिानीय सारकार, प्रदेि सरकार वा 

संघीय सरकार वा अरू क्सटरको अनुरोिमा ) 

आवश्यक परेको बेलामा काया्दन्वयन गराउने ।  

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

IOM/ क्िक्वर समन्वय 

तथिा क्िक्वर 

व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू, 

आवश्यकता 

अनुसार

१४

खुला षेित्रको रूपमा घोक्र्त वा पक्हचान गररएका 

्थथिान तथिा आश्रय्थथिलमा क्िक्वरको सञ्ालन गनषेका 

क्नस्ति साइट प्ानहरू उपलब्ध गराउने वा 

स्तः सु्त्द साइटहरूको �ूत गक्तमा स्तरोन्नक्त तथिा 

पररमाज्दन गन्दका लाक्ग साइट प्ानहरू उपलब्ध 

गराउने र आवश्यक पूवा्दिार क्वकास गनषे गराउने ।  

्थथिानीय तहहरू/ िहरी क्वकास 

तथिा भवन क्नमा्दण क्वभाग/सबै 

सङ्ीय आयोजना काया्दन्वयन 

इकाई/सघन िहरी तथिा भवन 

क्नमा्दण आयोजना/ ्थथिानीय क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मती/ क्जल्ा क्वपद्् 

व्यव्थथिापन सक्मक्त

IOM, क्िक्वर समन्वय 

तथिा क्िक्वर 

व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू, तथिा 

सुरषिाक्नकायका CCCM 

Master Traiers 

आवश्यकता 

अनुसार

१५

क्िक्वरहरू ्थथिापना गनु्दपरेको अव्थथिामा अरू 

क्टिरहरूको समन्वयमा क्िक्वर तथिा 

आश्रय्थथिलहरूमा क्नरन्तर स्ास्थ्य सेवाहरू, 

मनोवैज्ाक्नक/मानक्सक परामि्द, क्सर्ाररसको 

प्रभावकारी काय्दपद्धक्त  (Referral mechanism)  

्थथिापना गराउने ।

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय तहहरू, IOM, 

क्िक्वर समन्वय तथिा 

क्िक्वर व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू र  

Protection cluster को 

समन्वयमा

आवश्यकता 

अनुसार

१६

क्िक्वरहरू वा आश्रय्थथिलहरू बन्द गनषे 

(Decommission), क्नसंरिमण (Disinfection)  गनषे 

र क्िक्वरहरू बन्द गदा्द यथिासक्ो साइटहरूलाई 

आफ्नो मौक्लक प्रयोगमा क्र्ता्द लगे्न ।

िहरी क्वकास तथिा भवन क्नमा्दण 

क्वभाग/सबै सङ्ीय आयोजना 

काया्दन्वयन इकाई/सघन िहरी 

तथिा भवन क्नमा्दण आयोजना

्थथिानीय तहहरू, IOM, 

का सदस्हरू, क्िक्वर 

समन्वय तथिा क्िक्वर 

व्यव्थथिापनका 

सदस्हरू

आवश्यकता 

अनुसार
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 ५.१४ संरक्ण तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना 
नलेतृत्व: मतहला, र्ालर्ातलका तथा ज्यलेष्ठ नागररक मन्तालय  

सहनलेतृत्व: संयुति राट्रि सङ्ीय जनसङ््ख्या कोष र संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष (UNFPA/UNICEF)

क्र.स तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

पूर््वतयारीका मुख्य तक्रयाकलापहरू

१ 

संरषिण सम्बधिी सवालहरू र उपलब्ध संरषिण 

सेवाहरू सम्बधिी सूचनाहरूलाई क्वक्भन्न पहुुँचयोग्य 

ढाुँचामा अ�ावक्िक र क्वकास गनषे ।

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

२

लैंनक्गक क्हंसा, मनोसामाक्जक सहायता र बालबाक्लका 

क्वरूद्ध हुने क्हंसामा अत्यावश्यक सेवाहरूका लाक्ग 

समे्पर्ण (रेर्रल) माग्द लागु गन्द सहयोग गनषे ।

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

३

प्रारस्म्क पक्हचान र प्रक्तकाय्द काय्दलाई सहयोग गन्द 

संरषिण अनुगमन संयन्त लगायत सतक्द ता र 

वास्तक्वक समय अनुगमन प्रणालीहरूका कभरेज र 

सम्पक्द  क्वस्तार गनषे । 

मक्हला, बालबाक्लका तथिा जे्ष्ठ 

नागररक मन्तालय र मक्हला तथिा 

बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

४

स्ास्थ्य, क्िषिा आक्द जस्ता क्वक्भन्न  सेवाहरूमा 

समे्पर्ण (रेर्रल) र प्रक्तकाय्दका काय्दहरू सुक्नक्चित 

गन्द संरषिण सम्बधिी सेवा प्रदायक तथिा प्रक्तकाय्दमा 

संलग्न व्यस्क्तहरूको षिमता अक्भवृस्द्ध गनषे । 

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

५

क्वपद््को समयमा क्विेर् आवश्यकता रहने क्डग्नीक्ट 

क्कट, क्किोरी  (adolescent) क्कट लगायतका 

जीवन बचाउने राहत सामग्ीहरूको पूव्दक्निा्दरण र 

भण्डारण गनषे ।  

मक्हला, बालबाक्लका तथिा जे्ष्ठ 

नागररक मन्तालय र मक्हला तथिा 

बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

तयारी 

अव्थथिामा

६

अंग्पंस्क्तमा रहेर संरषिण सेवा प्रदान गनषेहरू तथिा 

सेवा प्रदायकहरूको षिमता अक्भवृस्द्धका 

गक्तक्वक्िहरूमा यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट सुरषिा 

सम्बधिी सत्र (PSEA) लाई समावेि गनषे ।

यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट 

सुरषिा सम्बधिी सत्र (PSEA 

Working Group)

जुन

प्रततकाय्वका मुख्य तक्रयाकलापहरू

७

प्रकोपका कारण अलग भएका बालबाक्लकाहरू र 

पररवारहरूको पक्हचान, टरि े क्स्ग र पुनक्म्दलन संयन्त 

लागू गनषे र आवश्यक परेको अव्थथिामा अ्थथिायी 

वैकस्ल्क हेरचाहाका उपायको ्थथिापना गनषे । 

मक्हला, बालबाक्लका तथिा जे्ष्ठ 

नागररक मन्तालय र मक्हला तथिा 

बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

८

हेल्थ क्टिरसुँगको समन्वयमा, प्रकोपबाट प्रभाक्वत र 

मानक्सक आघातमा परेका व्यस्क्त र उनीहरूको 

पररवारको मानक्सक स्ास्थ्य र मनोसामाक्जक 

अव्थथिामा सुिारका लाक्ग सहयोग गनषे । 

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

९
संरषिण सेवाहरू प्रदान गन्द मक्हला र बालमैत्री 

्थथिलहरूको ्थथिापना गनषे । 

मक्हला, बालबाक्लका तथिा जे्ष्ठ 

नागररक मन्तालय र मक्हला तथिा 

बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू
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१०

मक्हला (लैक्गंक क्हंसा, घरेलु क्हंसा लगायतका 

हाक्नकारक अभ्ासहरू), बालबाक्लका, आप्रवाक्स, 

अपाङ्ता भएका व्यस्क्तहरू, जे्ष्ठ नागररक, 

सरोकारका व्यस्क्तहरू (वत्दमानको अव्थथिामा 

िरणाथिवी) माक्थि हुन सके् जोस्खमताका क्वर्यलाई 

समेटेर तयार गररएको संरषिण सम्बधिी सूचना 

सने्दिलाई (्थथिानीय भार्ा र क्वक्भन्न ढाचाुँमा) प्रिारण 

गनषे र सहयोगका लाक्ग हेल्लाइन र हटलाइन 

सेवाहरूको प्रयोगलाई प्रवद्ध्दन  गनषे । 

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF, 

Thematic Group, Focal 

Agencies-IOM, UNHCR 

तथिा संरषिण क्वर्यगत 

षेित्रका सदस्हरू

११

अत्यावश्यक क्जक्बक्भ रोकथिाम र प्रक्तकाय्द सेवाहरू र 

मनोसामाक्जक परामि्द, सुरक्षित आवास तथिा 

आश्रय्थथिलहरू सक्हत प्रभाक्वत संवेदनक्िल सेवाहरू 

प्रदान गनषे षिमता सुक्नक्चित गनषे र समे्पर्ण (रेर्रल) 

माग्दको सुदृढीकरण गनषे ।  

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

१२

लैक्गंक क्हंसा, बाल संरषिण र मानक्सक स्ास्थ्य र 

मनोसामाक्जक समस्ा सक्हत अत्यावश्यक संरषिण 

आवश्यकताका बारेमा सतक्द ता र जोस्खममा 

परेकाहरूलाई प्रारस्म्क हस्तषेिप वा सहयोगका 

लाक्ग हेल्लाइनहरूको स्तर वृस्द्ध 

गनषे । 

मक्हला तथिा बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

१३
मक्हला र बक्हकिरणमा परेका समूहलाई बृहत/पूण्द 

राहत प्ाकेजहरू प्रदान गनषे ।

मक्हला, बालबाक्लका तथिा जे्ष्ठ 

नागररक मन्तालय र मक्हला तथिा 

बालबाक्लका क्वभाग

UNFPA, UNICEF  तथिा 

संरषिण क्वर्यगत षेित्रका 

सदस्हरू

१४

यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार जोस्खम मूल्ाङ्कनलाई या त 

अलगै् जोस्खम मूल्ाकंनको रूपमा वा व्यापक 

अभ्ासहरूमा एकीकृत गरेर जोस्खम मूल्ाङ्कन गनषे । 

यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार/क्जक्बक्भको जोस्खमहरू कम 

गन्द हस्तषेिपहरू/प्रक्तकाय्द काय्दको मूल्ाङ्कन र लागू 

गनषे र प्रक्तकाय्दका गक्तक्वक्िहरूको काया्दन्वयन गदा्द 

यौन िोर्ण र दुव्य्दवहार/GBV को जोस्खमताहरू 

बढ्ने वा क्सज्दना हुने छैन भनी सुक्नक्चित गनषे ।

PSEA Working Group जुन

१५

मक्हला (लैक्गंक क्हंसा, घरेलु क्हंसा लगायतका 

हाक्नकारक अभ्ासहरू,  PSEA), बालबाक्लका, 

आप्रवासी, अपाङ्ता भएका व्यस्क्तहरू, जे्ष्ठ 

नागररक, सरोकारका व्यस्क्तहरू (वत्दमानको 

अव्थथिामा िरणाथिवी) माक्थि हुन सके् जोस्खमताका 

क्वर्यलाई समेटेर तयार गररएको संरषिण सम्बधिी 

सूचना सने्दिलाई (्थथिानीय भार्ा र क्वक्भन्न ढाुँचामा) 

प्रिारण गनषे र सहयोगका लाक्ग हेल्लाइन र 

हटलाइन सेवाहरूको प्रयोगलाई प्रवद्ध्दन  गनषे ।

PSEA Working Group
जुन देस्ख 

सेपे्म्बर
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.स तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

१६

संरषिणका पहलहरूको केन्दमा प्रभाक्वत 

समुदायप्रक्तको र यौन िोर्ण र दुव्य्दवहारबाट 

संरषिणका लाक्ग जवार्देक्हता सुक्नक्चित गन्द संयुक्त 

पैरवी गनषे । प्रक्तकाय्दलाई व्यवस््थथित रूपमा सूसुक्चत 

गन्द तत्ालीन आवश्यकता, िारणाहरू र 

क्सर्ाररिका सन्दभ्दमा प्रभाक्वत समुदायका 

आवाजहरूको सुनुवाइ गनषे ।

PSEA Working Group
जुनदेस्ख 

सेपे्म्बर
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

 ५.१५ तशक्ा तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना  
नलेतृत्व: तशक्ा, तर्ज्ान तथा प्रतर्ति मन्तालयका/तशक्ा तथा मानर् स्ोत तर्कास कले न्द  

सहनलेतृत्व: संयुति राट्रि सङ्ीय र्ालकोष/सलेि द तचल्रि लेन (UNICEF/SC)

मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र. सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति उपलब्ध स्ोत, सािन

१ समुदाय, स्थानीय तह, तजल्ा, प्रदलेश र संघस्तरमा सूचनाको समयमा नै आदानप्रदानका लातग प्रिार्कारी सञ्ार प्रणालीको स्थापना गनने  

१.१

सम्ाक्वत बाढी प्रभाक्वत क्जल्ाका ्थथिानीय तह, 

क्िषिा क्वकास तथिा समन्वय इकाइ (क्ि.क्व.तथिा 

स.ई.) क्जल्ा क्वपद् व्यव्थथिापन सक्मक्त (DDMC), 

क्िषिा तथिा मानव �ोत क्वकास केन्द, क्िषिा, 

क्वज्ान तथिा प्रक्वक्ि मन्तालय, प्रदेि, क्जल्ा तथिा 

राक्ष्टरि य आपत्ालीन काय्द सञ्ालन केन्द | 

(DEOC/NEOC) , क्जल्ा तथिा संघस्तरका  क्िषिा 

समूह (Education Cluster) का सदस् 

सं्थथिाहरूका सम्पक्द  व्यस्क्तहरूको  क्ववरण 

संकलन, व्यव्थथिापन र अ�ावक्िक गनषे ।

्थथिानीय तह, क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई, क्िषिा तथिा 

मानव �ोत क्वकास 

केन्द

क्िषिा, क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालयका 

Disaster Risk 

Reduction (DRR) 

सम्पक्द  व्यस्क्त,

सामाक्जक क्वकास 

मन्तालय ⁄ क्िषिा 

क्वकास क्नदषेिनालय,

षेित्रगत सबै साझेदार

तै्रमाक्सक 

रूपमा

क्िषिा, क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालय र 

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्दमा 

क्जमे्मवार िाखा र 

सम्पक्द  व्यस्क्त 

तोक्कएको ।

१.२

क्व�ालयस्तरमा समुदाय, क्व�ालय व्यव्थथिापन 

सक्मक्त     (क्व.व्य.स), अक्भभावक, क्िषिक, 

क्व�ाथिवी सक्हतको सहभाक्गतामा क्वक्भन्न क्वपद्का 

सम्ाक्वत जोस्खम र सो को नू्यनीकरणका लाक्ग 

पूव्द तयारी गन्द आवश्यकता अनुसार प्रत्यषि वा 

अन्य बैकस्ल्क माध्मबाट क्नयक्मत बैठक, 

छलर्ल तथिा अन्तरक्रिया सञ्ालन गनषे । 

क्व�ालय र सम्बस्धित 

्थथिानीय तह

क्व.व्य.स, क्िषिक 

अक्भभावक संघ क्ि.क्व.

तथिा समन्वय इकाइ, 

क्टिर सदस्

वैिाख

२ स्थानीय, तजल्ा, प्रदलेश र कले न्दस्तरका  तशक्ा समूह (Education Cluster) सञ्ालन गनने 

२.१

्थथिानीय, क्जल्ा, प्रदेि तथिा संघस्तरका  क्िषिा 

समूह (Education cluster) का सदस्हरूसुँग 

प्रभावकारी समन्वय र क्जमे्मवारी (ToR) क्निा्दरण र 

बाुँडर्ाुँड गनषे

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द, प्रदेि 

सामाक्जक क्वकास वा 

क्िषिा सम्बद्ध मन्तालय, 

क्िषिा क्वकास 

क्नदषेिनालय, क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई र ्थथिानीय तह

क्िषिा क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालयका 

DRR  सम्पक्द  व्यस्क्त  र 

क्जल्ा, प्रदेि तथिा संघ 

र ्थथिानीय तह स्तरमा 

गठन भएका  क्िषिा 

समूहहरू

क्नरन्तर

३ आपूतत्व व्यर्स्थापन गनने 

३.१

उपलब्ध Student Kit, School Kit, ECD kit, 

स्अध्यन सामग्ी जस्ता सामग्ीहरूको पररमाण 

अ�ावक्िक गनषे ।

क्िषिा समूह 

(Education Cluster) 
जे्ष्ठ

उपलब्ध Student Kit, 

School Kit, ECD kit, 

स्अध्यन सामग्ी 

जस्ता सामग्ीहरूको 

पररमाण अ�ावक्िक 

गनषे ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र. सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति उपलब्ध स्ोत, सािन

३.२

नेपाल सरकारका क्वक्भन्न क्नकायहरूबाट उत्पादन 

र क्वकास भएका एवं क्िषिा समूह (Education 

Cluster) का सदस् सं्थथिाहरूसुँग उपलब्ध 

िैक्षिक सामग्ीहरू, सामग्ी भण्डारण गरेको ्थथिान 

र जनिस्क्तको अक्भलेख अध्ावक्िक राखे् ।

क्िषिा समूह 

(Education Cluster)

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द, प्रदेि 

सामाक्जक क्वकास वा 

क्िषिा सम्बद्ध मन्तालय  

तथिा क्िषिा क्वकास तथिा 

समन्वय इकाई, ्थथिानीय 

तह

क्नरन्तर

३.३

प्रभाक्वत क्जल्ाका क्व�ालयहरूका लाक्ग 

आवश्यकता अनुसारको पाठ्य सामग्ी तथिा 

बैकस्ल्क क्सकाइ सामग्ीहरूको प्रबधि क्मलाउने 

।

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द , क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई र ्थथिानीय तह

क्िषिा समूह 

(Education cluster)

क्वपद् पचिात 

षिक्तको क्ववरण 

प्राप्त भए पक्छ

आक्थि्दक बर््द 

२०७८।०७९ मा क्वपद् 

व्यव्थथिापनका लाक्ग 

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्दमा 

१करोड़ र प्रते्यक 

प्रदेिमा 

दुई दुई करोड  

रकमको व्यव्थथिा 

गररएको

३.४

सामग्ी राहतको क्वकल्को रूपमा (सं्थथिा र 

क्व�ालय वीच) नगद राहत उपलब्ध गराउनको 

लाक्ग माग्ददि्दन तयार गनषे ।

क्िषिा समूहका 

संयोजक र सह 

संयोजक

क्िषिा समूह 

(Education cluster)
जे्ष्ठ

४ मनसुनर्ाट उत्पन्न हुन सक्ले आपत्कालीन अर्स्थार्ारले  अतिमुखीकरण र्ा सचलेतना काय्वक्रमको सञ्ालन गनने 

४.१

क्वपद्् जोस्खम नू्यनीकरण/अस्ल्करण योजनामा 

क्िषिकहरूको षिमता अक्भबृस्द्धलाई क्व�ालय 

सुरषिा योजनाको एउटा अंगको रूपमा क्व�ालय 

सुिार योजनामा समावेि गनषे ।

क्व�ालय

्थथिानीय तह र क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई

जे्ष्ठ (क्व�ालय 

सुिार योजना 

अ�ावक्िक 

गनषे समयमा)

४.२

देहायका क्वर्यमा समुदाय, क्व.व्य.स., क्िषिक 

अक्भभावक संघहरूको भूक्मका तथिा क्जमे्मवारी 

सम्बधिी  Public Service Announcement 

(PSA) तयार गरी प्रसारण गनषे 

(१) क्व�ालय सुरषिा योजना, क्वपद् जोस्खम   

नू्यनीकरण/अस्ल्करण, 

(२)  बाढीले थुिपारेको र्ोहोरको सरसर्ाइ, 

(३) अ्थथिायी क्सकाइ कषिा क्नमा्दण तथिा सञ्ालन र 

मम्दत संभार 

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द, प्रदेि 

सामाक्जक क्वकास वा 

क्िषिा सम्बद्ध मन्तालय, 

्थथिानीय तह र क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई

क्िषिा क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालय, क्िषिा 

तथिा मानव �ोत क्वकास 

केन्द र क्िषिा समूह 

(Education Cluster)  

जे्ष्ठ

४.३

क्व�ालयलाइ अस्न्तम क्वकल्का रूपमा रहने गरी 

प्रभाक्वत षेित्रमा अन्य उपयुक्त आश्रय्थथिलको 

खोजी र व्यव्थथिापनका लाक्ग ्थथिानीय र प्रदेि 

तहमा प्रवधि क्मलाउने

क्िषिा  क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालय, क्िषिा 

तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द, क्िषिा 

समूह, ्थथिानीय तह

गृह मन्तालय, सङ्ीय 

माक्मला तथिा ्थथिानीय 

क्वकास मन्तालय, 

NDRR 

आवश्यकता 

अनुसार

४.४

क्िषिकहरूलाई खोज तथिा उद्धार काय्दमा 

खटाउुँदा र क्व�ालयलाई आश्रय्थथिलको रूपमा 

प्रयोग गदा्द त्यसबाट क्िषिामा पनषे प्रभावबारे 

क्िषिकहरूलाइ{ PSA/ Online Learning 

Materials का माध्मबाट सचेतना/

अक्भमुखीकरण काय्दरिम सञ्ालन गनषे ।

्थथिानीय तह र क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द र क्िषिा 

समूह

जे्ष्ठ
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४.५

क्िषिक तथिा क्व�ाथिवी क्व�ालयसम्म पुग्नका लाक्ग 

सुरक्षित अन्य वैकस्ल्क बाटोहरूको खोजी र 

प्रयोगको व्यव्थथिा क्मलाउने ।

क्व�ालय
्थथिानीय तह, क्वव्यस, 

क्िअसं, क्िक्वसइ

आवश्यकता 

अनुसार

५ क्मता अतिरृ्खद्/तातलम काय्वक्रमहरू सञ्ालन गनने 

५.१

क्िषिा समूहका सदस्हरू, क्िषिा क्वकास तथिा 

समन्वय इकाई, ्थथिानीय तह, क्व.व्य.स., क्िषिक 

तथिा क्व�ाथिवीहरूलाई क्वपद् जोस्खम नू्यनीकरण 

तथिा अ्थथिायी क्सकाइ केन्द, कषिा व्यव्थथिापन र 

्थथिापनाको माग्ददि्दन तथिा आपत्ालीन 

अव्थथिाको क्िषिाका िैक्षिक सामग्ीहरूको 

क्वतरण र व्यव्थथिापन सम्बधिमा प्रत्यषि वा 

अनलाइन जस्ता अन्य वैकस्ल्क माध्मबाट 

अक्भमुखीकरण गनषे ।

्थथिानीय तह र क्िषिा 

क्वकास तथिा समन्वय 

इकाई

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द र क्िषिा 

समूह

बैिाख, जे्ष्ठ

५.२

क्िषिा समूहका सदस्हरूलाई आपत्ालीन 

अव्थथिामा पालना गनु्द पनषे आचारसंक्हता (Code 

of Conduct), सञ्ारमाध्मसुँग प्रसु्तत हुने 

तररका सम्बधिी सूचना तथिा सने्दिहरू समे्पर्ण 

गनषे सम्बधिमा क्व�ुतीय सञ्ारमाध्मबाट 

जानकारी गराउने ।

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द र क्िषिा 

समूह

क्िषिा, क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालय
जे्ष्ठ

५.३

षिक्तको क्ववरण संकलन गन्दका लाक्ग भैपरी 

योजना २०७६ (Contingency Plan 2019) 

बमोक्जम सही सूचना समे्पर्ण गन्दका लाक्ग 

सूचनाहरूको मस्ौदा, खे�ा गन्द तथिा सूचना 

र्ारमहरू भनषे सीप क्वकासको लाक्ग क्िषिक/

DRR Focal Person हरूलाई प्रत्यषि वा 

अनलाइन जस्ता अन्य वैकस्ल्क माध्मबाट 

अक्भमुखीकरण गनषे ।

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द र क्िषिा 

समूह

क्िषिा, क्वज्ान तथिा 

प्रक्वक्ि मन्तालय, 

सामाक्जक क्वकास 

मन्तालय, ्थथिानीय तह

जे्ष्ठ

६ अस्थायी तसकाइ कले न्द/कक्ाकोठा तनमा्वणका लातग स्थान ्छनोट गनने 

६.१

अ्थथिायी क्सकाइ केन्द/कषिाकोठा क्नमा्दणका लाक्ग 

प्राथिक्मक र वैकस्ल्क ्थथिानको पक्हचान तथिा 

छनोट

्थथिानीय तह एवं 

क्व�ालय

क्िषिा तथिा मानव �ोत 

क्वकास केन्द, प्रदेि 

सामाक्जक क्वकास वा 

क्िषिा सम्बद्ध मन्तालय 

र क्िषिा समूह 

जे्ष्ठ

अ्थथिायी क्सकाइ केन्द/

कषिाकोठा क्नमा्दणका 

लाक्ग प्राथिक्मक र 

वैकस्ल्क ्थथिानको 

पक्हचान तथिा छनोट

प्रततकाय्वका तक्रयाकलापहरू

१

प्रभाक्वत क्जल्ाका क्ब�ालयहरूका लाक्ग 

सम्बस्धित क्नकायहरूको समन्वयमा आवश्यकता 

अनुसार पाठ्य सामग्ी र वैकस्ल्क क्सकाइ 

सामग्ीहरूको प्रबधि क्मलाउने ।

MoEST, CEHRD, 

CDC, Local Level, 

Cluster 

प्रदेि सामाक्जक 

क्वकास वा क्िषिा 

सम्बद्ध मन्तालय,  

EDCU

आवश्यकता 

अनुसार

२
क्सकाइ क्नरन्तरताको क्नस्ति आपत्ालीन र 

स्अध्न सामग्ी उपलब्ध गराउने  ।

MoEST, CEHRD, 

CDC, Local Level, 

Cluster 

प्रदेि सामाक्जक 

क्वकास वा क्िषिा 

सम्बद्ध मन्तालय, 

EDCU

आवश्यकता 

अनुसार
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३
बालबाक्लका, क्िषिक तथिा अक्भभावकहरूलाई 

मनोसामाक्जक  परामि्द गनषे

MoEST, CEHRD, 

ETC, Local Level, 

Cluster 

प्रदेि सामाक्जक 

क्वकास वा क्िषिा 

सम्बद्ध मन्तालय,  

EDCU

आवश्यकता 

अनुसार

४
कषिा कोठा तथिा WASH Facilities को क्नमा्दण 

तथिा मम्दत काय्द गनषे

Local Level, School, 

Local level Cluster 

प्रदेि सामाक्जक 

क्वकास वा क्िषिा 

सम्बद्ध मन्तालय, 

EDCU

आवश्यकता 

अनुसार

 ५.१६ शीघ्र पुनला्वि तर्षयगत क्लेत्रको मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व काय्वयोजना
नलेतृत्व: सङ्ीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्तालय  

सहनलेतृत्व: संयुति राट्रि सङ्ीय तर्कास काय्वक्रम (UNDP) 

मनसुन पूर््वतयारी तथा प्रततकाय्व तक्रयाकलापहरू

क्र.सं. तक्रयाकलाप तजम्लेर्ार तनकाय सहयोगी तनकाय समयार्ति कैतर्यत

१

मनसुनको समयमा हुनसके् सम्ाक्वत जोस्खम, 

खासगरी जीक्वकोपाज्दनका �ोत सािनहरूमाक्थि 

पन्दसके् आघातको लेखाजोखा र पुनला्दभमा 

सहयोगका लाक्ग तयारी रहने 

गाउुँपाक्लका/

नगरपाक्लकाहरू 

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

असार 

मसान्तसम्म 

लेखाजोखाको 

प्राक्बक्िक सहयोग 

युएनक्डपीबाट 

२

िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत षेित्रको आवश्यक 

तयारीका लाक्ग सातै प्रदेिका सम्बस्धित नेतृत्व 

मन्तालयमा अनुरोि पत्राचार गनषे 

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

२० जे्ष्ठ २०७९

३

िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत षेित्रको आवश्यक 

तयारीका लाक्ग सातै प्रदेिका सम्बस्धित सहयोगी 

(co-lead) क्नकायलाई युएनक्डपीमार््द त पत्राचार 

गनषे 

युएनक्डपी २० जे्ष्ठ २०७९

४

िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत समूहको सदस्हरूको 

क्लटि, सम्पक्द  तथिा �ोतको उपलब्धता र 

सम्ावना अ�ावक्िक गनषे

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

युएनक्डपी २५ जे्ष्ठ

िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत 

समूह सदस्हरूको 

सहभाक्गता र 

सहयोगमा

५
िीघ्र पुनला्दभका सम्ाक्वत काय्दरिमको क्लटि र 

काया्दन्वयन क्वक्ि अ�ावक्िक गनषे 

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

युएनक्डपी ३१ जे्ष्ठ

िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत 

समूह सदस्हरूको 

सहभाक्गता र 

सहयोगमा

६
नगद काय्द समूह (Cash Working Group) सुँग 

समन्वय र सहकाय्द गनषे 

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

युएनक्डपी
असार पक्हलो 

साता

७ िीघ्र पुनला्दभ क्वर्यगत समूहको बैठक सञ्ालन

सङ्ीय माक्मला तथिा 

सामान्य प्रिासन 

मन्तालय

युएनक्डपी ३१ जे्ष्ठ क्भत्र
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खण्ड : तीन 
अनुसूचीहरू

अनुसूची १: तर्गतमा मनसुनजन्य तर्पद्््र्ाट िएको क्ततको तर्र्रण
क. र्ाढी 

र्ष्व घटना सङ््ख्या मृतु् र्लेपत्ा आंतशक घर क्तत पूण्व घर क्तत अनुमातनत क्तत
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ख.  पतहरो
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ग.  िारी र्षा्व
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अनुसूची २: तर्षयगत क्लेत्रको सम्पक्व  तर्र्रण
क्र.सं. तर्षयगत क्लेत्र नलेतृत्व सम्पक्व  र्ोन इमलेल सहनलेतृत्व सम्पक्व  र्ोन इमलेल

१
स्ास्थ्य 

(Health)

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या 

मन्तालय

9851255838 डा. संगीता कौिल क्मश्रा

महािाखा प्रमुख

स्ास्थ्य समन्वय महािाखा

drsangeetamishra@gmail.com

क्ववि स्ास्थ्य 

सुँगठन

(WHO)

9802300664 डा. एक्लसन गोकोटानो

क्टम क्लड, WHO Health 

Emergencies

gocotanoa@who.int

२

खानेपानी सरसर्ाइ 

तथिा स्ास्थ्य प्रवद्ध्दन 

(WASH)

खानेपानी 

मन्तालय

9851126245

9851244520

तीथि्द खत्री 

ktiresh@gmail.com

प्रभात शे्रष्ठ 

shres_prabhat@yahoo.com;

mows.seiu@gmail.com

संयुक्त 

राष्टरि सङ्ीय 

बालकोर् 

(UNICEF)

9851248283 अररनीता शे्रष्ठ

amaskeyshrestha@unicef.

org

३

आपत्ालीन 

आश्रय्थथिल

(Emergency 

Shelter)

िहरी क्वकास 

मन्तालय,

िहरी क्वकास 

तथिा भवन 

क्नमा्दण क्वभाग 

9851205497

9841312742

mahtocs@gmail.com

mgb435@hotmail.com

NRCS

IFRC

9843588311

9851215946

manish.timsina@nrcs.org

prajwal.acharya@ifrc.org

४

खा� सुरषिा

(Food Security)

कृक्र् तथिा 

पिुपन्छी 

क्वकास 

मन्तालय

9851174179

9841827444

डा. राजेन्द क्मश्र सह सक्चव

rmishrarp@gmail.com

लेखराज ढकाल िाखा अक्िकृत

lekh.dhakal1@gmail.com 

क्ववि खा� 

काय्दरिम/खा� 

तथिा कृक्र् 

सुँगठन (WFP/

FAO)

9801083533

9860574912

krishna.jogi@wfp.org

WFP: Krishna Jogi,

mahendra.adhikari@fao.

org 

FAO: Mahendra Adhikari,

५
पोर्ण

(Nutrition)

स्ास्थ्य तथिा 

जनस््ग्या 

मन्तालय

9851147361

9841327361

Thapalila20@gmail.com संयुक्त 

राष्टरि सङ्ीय 

बालकोर् 

(UNICEF)

9851088567 ansharma@unicef.org

६

क्िक्वर समन्वय तथिा 

क्िक्वर व्यव्थथिापन 

(CCCM)

िहरी क्वकास 

मन्तालय

9851205497

9841312742

mahtocs@gmail.com

Chandra Shekhar Mahto 

(MoUD) 

mgb435@hotmail.com

Mira Gyawali (DUDBC)

International 

Organization 

of Migration 

(IOM)

9801004571 

9801023982 

jbohara@iom.int 

Jitendra Bohara

dsharma@iom.int 

Dipina Sharma Rawal

७
संरषिण

(Protection)

मक्हला 

बालबाक्लका 

तथिा जे्ष्ठ 

नागररक 

मन्तालय

9855024279 parajulik42@yahoo.com
UNFPA

UNICEF

9801247857

9841220289

aghimire@unfpa.org

Alisha Ghimire

rgurung@unicef.org

Radha Gurung

८
िीघ्र पुनला्दभ 

(Early Recovery)

सङ्ीय 

माक्मला तथिा 

सामान्य 

प्रिासन 

मन्तालय

9841296990 acharya22005@gmail.com संयुक्त 

राष्टरि सङ्ीय 

क्वकास 

काय्दरिम 

(UNDP)

9851007816 kedar.dhungana@undp.org

Kedar Dhungana
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क्र.सं. तर्षयगत क्लेत्र नलेतृत्व सम्पक्व  र्ोन इमलेल सहनलेतृत्व सम्पक्व  र्ोन इमलेल

९
क्िषिा

(Education)

क्िषिा क्वज्ान 

तथिा प्रक्वक्ि 

मन्तालय

9856035455

9846278754

gsaryal@gmail.com

arjundhakal52@yahoo.com

संयुक्त 

राष्टरि सङ्ीय 

बालकोर् / सेभ 

द क्चल्डरि ेन 

(UNICEF/SC)

9851064207

9851164908

sajoshi@unicef.org

laxmi.paudyal@

savethechildren.org

१०

बन्दोबस्ती

(Emergency 

Logistic)

गृह मन्तालय 9851096139 kkacharya2021@yahoo.com 

Mr. Khumkanta Acharya

क्ववि खा� 

काय्दरिम 

(WFP)

9851220123 ratindra.khatri@wfp.org

Ratindra Khatri

११

आपत्ालीन सञ्ार

(Emergency 

Communication)

सञ्ार तथिा 

सूचना प्रक्वक्ि 

मन्तालय

9841028510 anil.dutta@nepal.gov.np 

Mr. Anil Kumar Dutta,

Joint Secretary, MOCIT

क्ववि खा� 

काय्दरिम 

(WFP)

9841623774 shrawan.shrestha@wfp.org

Mr. Shrawan Kumar 

Shrestha,

IT Operation Officer, WFP
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अनुसूची ३: आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्द सम्बन्ी तर्र्रण 
क्र.सं. प्रदलेश / तजल्ा दजा्व नाम थर सम्पक्व  नम्बर काया्वलयको नम्बर  कम्वचारी सङ््ख्या 

१ NEOC  काठमाडाैं उप सक्चव खुमकान्त आचाय्द 9851096139 01-4200257
प्रदलेश नं. १ मा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण

१ PEOC मोर्ग प्र.स.क्न. ईविर खड्का 9842044770 021-470500  ४
२ DEOC  मोर्ग प्र.स.क्न. क्गरीराज खक्तवडा 9842238438 021-570383  ४

३ DEOC  सुनसरी स.प्र.स.ह. तेज जंग काकवी 9842957875
9801933208

025-565494 
9852088015  ३

४ DEOC  िनकुटा प्र.ह. युबराज भुजेल 9842273345 026-523631  ३
५ DEOC  संखुवासभा स.प्र.ब.ह. अजय कुमार यादव 9867127811 029-561130  ३

६ DEOC  भोजपुर स.प्र.स.ह. सुब्ा िेपा्द 9862619728
9820900359 029-420420  ३

७ DEOC  झापा स.प्र.स.ह. नबराज ररजाल 9863606587 023-454123  ३
८ DEOC  इलाम स.प्र.ह. लेखनाथि कोइराला 9842922630   ३

९ DEOC तापे्जु्ग स.प्र.ब.ह. खेम राज राई 9801454881 
9844646911   ३

१० DEOC  खोटा्ग प्र.ह. मान ब. काकवी 9843997944 036-420681  ३
११ DEOC  सोलुखुमु्ब स.प्र.स.ह. नानी बाबु ढंुगाना 9851259594 038-520510  ३
१२ DEOC  ओखलढुङ्ा स.प्र.ह. कृष्ण ब. काकवी 9860801352 037-520733  २

१३ DEOC  तेह्थुिम स.प्र.ब.ह. िंकर नेपाल 9863009129 026-460600
9852023566  ३

१४ DEOC  उदयपुर स.प्र.स.ह. क्नर ब. खड्का 9814356556
9840986525 035-421743  २

१५ DEOC  पाुँचथिर स.प्र.स.ह. मुस्क्त खनाल 9851258552 9863903475  
मिलेश  प्रदलेशमा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण

१ PEOC मिेि प्र.ह. क्बनोद देवकोटा 9845540109   ३
२ DEOC पसा्द प्र.ह. क्वकास कुक्म्द 9845556710 9869888068 ३
३ DEOC बारा प्र.ह. क्मक्थिलेि कु. झा 9813586671 053-550156  ३
४ DEOC रौतहट प्र.ह. सुँतोस  क्संह 9844310457 055-520424  ३
५ DEOC सला्दही प्र.ब.ह. रणक्बर क्संह 9845254438 046-520477  ३
६ DEOC महोतिरी स.प्र.ह. िेख ब. खवास 9846251904 044-520005  ३
७ DEOC िनुर्ा प्र.स.क्न. िमा्द प्रसाद यादव 9866191610 04-420417  ३

८ DEOC क्सरहा स.प्र.ह सन्तोर् कुमार चौिरी 9842924868
9801965735 033-520055  ३

९ DEOC सप्तरी स.प्र.ह. क्भम बहादुर क्बष्ट 9842428424  ३
र्ागमती प्रदलेशमा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण

१ PEOC  हेटौडंा प्र.स.क्न. क्दपेन्द थिापा 9855090917 057-523384  ४
२ DEOC  मकवानपुर प्र.स.क्न. राजन प्रसाद क्तक्मले्ना 9845252787 057-524712  ३
३ DEOC  क्चतवन प्र.ह बैकुण्ठ रेग्ी 9855090875 9844208888  ४
४ DEOC  िाक्द्ग प्र.ब.ह. गगा प्रसाई 9845074209 010-521464  ४
५ DEOC  नुवाकोट प्र.ह. उक्म्दला सुवेदी 9851290444 010-561933  ४
६ DEOC  रसुवा स.प्र.ब.ह. क्सताराम काकवी 9841061445 010-540019 २ 
७ DEOC  क्सधुिपाल्चोक सप्र.ह. बैिनाथि चौिरी 9845117909 011-620470  ३
८ DEOC  काभे्   प्र.ह. भगवान अक्िकारी 9841065542   ४
९ DEOC  दोलखा स.प्र.ब.ह. सरोज के.सी. 9841676055 049-421990  २
१० DEOC  रामेछाप स.प्र.स.ह. क्बर बहादुर तामा्ग 9861593719 048-540088  ३
११ DEOC  क्सधुिली स.प्र.स.ह. बासु आचाय्द 9845238274 047-521309  ३

गण्डकी प्रदलेशमा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण
१ PEOC  कास्ी िा.अ. प्रकाि ढुङ्ाना 9846024246 9856017541  ५

२ DEOC  गोरखा प्र.स.ह सागर पौडेल 9846479205 9748430200  ३
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क्र.सं. प्रदलेश / तजल्ा दजा्व नाम थर सम्पक्व  नम्बर काया्वलयको नम्बर  कम्वचारी सङ््ख्या 
३ DEOC  तनहुुँ स.प्र.स.ह. सन्त बहादुर थिापा 9846564244 065-564161  ३
४ DEOC  स्ा्गजा स.प्र.ह. रूपेन्द नाथि 9801941701 063-420032  २
५ DEOC  लमजु्ग प्र.ह. लोक माया महतो 9846246435 066-520134  ३
६ DEOC  बागु्ल्ग प्र.ह. नबराज ढकाल 9846611515 068-522131  ३
७ DEOC  पव्दत प्र.ह. युबती शे्रष्ठ 9846313201 067-521172  ३
८ DEOC  मुस्ता्ग प्र.ब.ह. क्बरिम कमर 9856090223 069-590000  ३
९ DEOC मना्ग स.प्र.स.ह. सुबास सापकोटा 9867522865 066-440357  २
११ DEOC म्ाग्ी स.प्र.ब.ह. बलराम खड्का 9849783620 069-520994  २

लुखम्बनी प्रदलेशमा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण
१ PEOC  बुटवल प्र.स.क्न. राम प्रसाद पराजुली 9847130354 071-549662 ३
२ DEOC  रूपने्दही स.प्र.स.ह. सुरेि खनाल 9846702938 9857020820  ३
३ DEOC नवलपरासी पक्चिम स.प्र.स.ह. ओम बहादुर अया्दल 9847540279 078-5273  ३
४ DEOC कक्पलवसु्त स.प्र.ह. पे्रम कुमार अक्िकारी 9848140825 076-560230  २
५ DEOC दा्ग स.प्र.ब.ह. रेिम बसे्नत 9841869118   ३
६ DEOC पू्ठान स.प्र.ज. राजेि राना 9848236102 086-420224  ३
७ DEOC बाुँके स.प्र.ब.ह. भक्त बहादुर खड्का 9847558050   ४
८ DEOC बक्द्दया स.प्र.ब.ह. राजेन्द बहादुर रावल 9848441567 084-420999  ३
९ DEOC रोल्ा स.प्र.ब.ह. नारायण क्गरी 9848085419 086-440110  ३
१० DEOC पाल्ा स.प्र.ब.ह. लोकराज महतरा 9843882541 075-521890  ३
११ DEOC गुल्ी स.प्र.ब.ह. स्खमराज थिापा 9868637288 079-521141  ४
१२ DEOC अघा्दखाुँची स.प्र.स.ह. सुरेि चन्द क्जसी 9844730945 077- 420873  ३

कणा्वली प्रदलेश प्रदलेशमा रहलेका प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण
१ PEOC सुखषेत प्र.स.क्न. िेर बहादुर चौिरी 9867117164 083-521350  ४
२ DEOC सुखषेत प्र.स.क्न. क्जत बहादुर खड्का 9849692602 083-521300  ३
३ DEOC दैलेख स.प्र.ह पदम बस्ाल 9848105957 089-410233  ३
४ DEOC जाजरकोट प्र.ना.क्न. क्हरा खत्री 9864937606   २
५ DEOC पक्चिम रूकुम स.प्र.ह. िोभाराम कुुँ वर 9847828925   २
६ DEOC जुम्ा स.प्र.ना.क्न. गणेि रोका मगर 9845035273   २
७ DEOC डोल्ा प्र.ह. छक्बलाल ढकाल 9862488506 087-550154  ३
८ DEOC सल्ान प्र.ज. सररता कुुँ वर 9860130779 088-520071  १
९ DEOC हुम्ा स.प्र.ह. राक्जवबन सन्यासी 9845463645 087-680033  २
१० DEOC काक्लकोट कामु स.प्र.ब.ह. नर ब.भण्डारी 9862720201 087-440181  ३
११ DEOC मुगु स.प्र.ब.ह. पदमराज क्गरी 9742371186   २

सुदुरपतचिममा  प्रदलेशमा रहलेका  प्रदलेश तथा तजल्ा आपत्कालीन काय्व सञ्ालन कले न्दहरूको सम्पक्व  तर्र्रण
१ PEOC  िनगढी (कैलाली) प्र.स.क्न. जनक बहादुर बम 9868564845 091-521324  ४
२ DEOC  कैलाली प्र.स.क्न. रूप क्संह साउद 9868547962 091-521705  ३
३ DEOC  कञ्चनपुर प्र.ह. दान बहादुर पाल 9848839611 099-525245  ३
४ DEOC  दाचु्दला  प्र.स.क्न. नर बहादुर साउद 9848480514 093-420078  ३
५ DEOC  अछाम स.प्र.ह. राम साउद 9864010236 097-620133  २
६ DEOC  डडेल्िुरा  स.प्र.ब.ह. क्करन रावत 9845183987 096-420748  २
७ DEOC  बैतडी स.प्र.ह. क्मन बहादुर बम 9846483147 095-520583  १
८ DEOC बझा्ग प्र.ह. क्दल ब थिापा 9848436756 092-421025  २

९ DEOC बाजुरा प्र.ह. महेि क्संह साउद 9858458544 9864314066/ 
097-541314  १
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

अनुसूची ४: खोज उद्ार तथा राहत सामग्ीहरूको मौज्ाती तर्र्रण
४.१ नलेपाल प्रहरीसँग रहलेको जनशखति तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण
क. मनसुनजन्य तर्पद्् खोज तथा उद्ार व्यर्स्थापन काय्वका लातग नलेपाल प्रहरीमा स्टयाण्डर्ाई रहनले सङ््ख्या

क्र.सं. कले न्द/प्रदलेश प्रहरी युतनटको नाम स्टयाण्डर्ाई रहनले सङ््ख्या कैतर्यत

१
नेपाल प्रहरी प्रिान 

काया्दलय

राक्ष्टरि य प्रहरी प्रक्िषिण प्रक्तष्ठान,  महाराजगञ् ५० ५०

नेपाल प्रहरी क्िषिालय, भरतपुर ५० ५०

नेपाल प्रहरी युस्क्त ताक्लम महाक्व�ालय, नवलपरासी (बद्दघाट-सुस्ता पक्चिम) ५० ५०

नेपाल प्रहरी स.प्र. गण नं. १, नक्ाल ५० ५०

नेपाल प्रहरी केन्दीय क्विेर् काय्ददल र गुल् ५० ५०

नेपाल प्रहरी सुँगीत क्व�ालय ५० ५०

२

काठमाडौ ंउपत्यका 

प्रहरी काया्दलय, 

रानीपोखरी

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी स.प्र. गण नं.२ महाराजगञ् १२५ १२५

काठमाडौ ंउपत्यका क्विेर् सुरषिा प्रहरी गण, क्त्रपुरेविर १२५ १२५

नेपाल प्रहरी पहरा गण, सामाखुिी २५ २५

क्जल्ा प्रहरी पररसर(काठमाडाै,ं लक्लतपुर, भक्तपुर) ३०*३ ९०

प्रहरी वृति १५*१८ २७०

प्रहरी प्रभाग १०*६५ ६५०

३
प्रदेि प्रहरी काया्दलय 

(सबै)

प्रदेि प्रहरी ताक्लम केन्द ३०*७ २१०

नेपाल प्रहरी क्विेर् सुरषिा गण १२५*७ ८७५

प्रदेि प्रहरी गण १२५*७ ८७५

नेपाल प्रहरी प्रदेि काया्दलय २५*७ १७५

४
क्जल्ा प्रहरी काया्दलय 

(सबै)

प्र.उ. काया्दलय प्रमुख भएको ३०*३९ ११७०

प्र.ना.उ. काया्दलय प्रमुख भएको १५*३५ ५२५

५

इलाका प्रहरी / वडा 

प्रहरी काया्दलय/ नगर 

प्रहरी काया्दलय (सबै)

प्र.ना.उ. काया्दलय प्रमुख भएको १५*३६ ५४०

प्र.क्न. काया्दलय प्रमुख भएको १०*२६५ २६५०

जु.प्र.अ. काया्दलय प्रमुख भएको ५*२९६ १४८०

जम्ा १००८५

ख. मनसुनजन्य तर्पद्् घटनाहरूमा प्रततकाय्वकालातग थप मद्तका रूपमा पररचालन हुनसक्ले काया्वलयहरू

क्र.सं. प्रहरी युतनटको नाम स्टयाण्डर्ाई रहनले सङ््ख्या कैतर्यत

१ नेपाल प्रहरी क्विेर् सुरषिा गण (सात) ८७५

२ प्रदेि प्रहरी गण(सात) ८७५

३ उपत्यका प्रहरी क्विेर् सुरषिा गण १२५

४ नेपाल प्रहरी सिस्त्र प्रहरी गण नं १ १२५

५ काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी सिस्त्र गण नं २ १२५

जम्ा २१२५

ग. मौज्ात हलेिी इखविपमलेन्टहरूः

काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी काया्दलय तथिा प्रदेिप्रहरी काया्दलय अन्तग्दतका क्वपद्् घटनाहरूमा यथिािीघ्र पररचालनका 

लाक्ग दषि जनिस्क्तसक्हत क्नम्ानुसारका ्थथिानहरूमा हेभी इस्क्पमेन् प्रयोगमा ल्ाउने गरी तयारी हालतमा रास्खएको ।
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. क्लेत्र उपकरण रहलेको काया्वलय उपकरणको तर्र्रण सङ््ख्या

१ नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय नेपाल प्रहरी  प्रिान काया्दलय सवारी महािाखा  एस्ाभेटर १ १

२ काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी काया्दलय उपत्यका टरि ाक्र्क महािाखा क्लफ्टर रेिन – १, ऱ्याकर-३ ४

३ प्रदेि नं. १ १ नं. प्रदेि प्रहरी काया्दलय, क्वराटनगर कुनै पक्न उपकरण नभएको ।

४ मिेि प्रदेि मिेि प्रदेि प्रदेि प्रहरी काया्दलय, जनकपुर कुनै पक्न उपकरण नभएको ।

५ बागमती प्रदेि बा.प्र.टरि ा.प्र.का., रामनगर ऱ्याकर-१ थिान १

६ गण्डकी प्रदेि गण्डकी प्रदेि प्रहरी काया्दलय 

वाटर क्ानन-१ थिान

ह्ील लोडर-१ थिान

क्मनी एस्ाभेटर-१ थिान

३

७ लुस्म्बनी प्रदेि ५ नं. प्रदेि प्रहरी काया्दलय, दा्ग कुनै पक्न उपकरण नभएको 

८ कणा्दली प्रदेि क्ज.प्र.का., काक्लकोट डोजर-१५ थिान , एस्ाभेटर-२ थिान १७

९ सुदुरपक्चिम प्रदेि सुदुरपक्चिम प्रदेि प्रहरी काया्दलय, क्दपायल कुनै पक्न उपकरण नभएको 

कुल जम्ा सङ््ख्या

स्ाभेटर-४ थिान

क्लफ्टर रेिन-१ थिान

ऱ्याकर-४ थिान  

वाटर क्ानन-१ थिान 

ह्ील लोडर-१ थिान

डोजर-१५ थिान

घ. मौज्ात डुङ्ाहरूः

नेपाल प्रहरी प्रिान काया्दलय तथिा नेपाल प्रहरी प्रदेि काया्दलय अन्तग्दत मनसुनको समयमा घट्न सके् क्वपद्् घटनाहरूमा 

यथिािीघ्र प्रयोगमा ल्ाउन सके् गरी क्नम् डंुगाहरू तयारी हालतमा रास्खएको ।

क्र.सं. काया्वलय डुङ्ाको तर्र्रण रहनले काया्वलय जम्ा

१
नेपाल प्रहरी क्वपद्् व्यव्थथिापन काया्दलय, 

सामाखुिी

२
काठमाडौ ंउपत्यका प्रहरी काया्दलय, 

रानीपोखरी
रबर बोट १ थिान प्र.प्रभाग पाटन ढोका, लक्लतपुर १ थिान

३ १ नं. प्रदेि प्रहरी काया्दलय, क्वराटनगर

रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. मोर्ग

रबर बोट-४ थिान

मोटर बोट-६ थिान

काठको डुङ्ा-३ थिान

रबर बोट १ थिान नेपाल प्रहरी क्विेर् सुरषिा गण दुहबी, सुनसरी

मोटर बोट ६ थिान इ.प्र.का. महेन्दनगर, सुनसरी

काठको डुङ्ा ३ थिान क्सिौक्सघाटमा-२ थिान , राजाबासमा-१ थिान

रबर बोट २ थिान १ नं.प्रदेि क्वपद्् गुल् चन्दगढी झापा- १

४ मिेि प्रदेि प्रहरी काया्दलय, जनकपुर

रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. सप्तरी 
रबर बोट- १२ थिान

मोटर बोट-१ थिान
रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. िनुर्ा

रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. महोतिरी 
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. काया्वलय डुङ्ाको तर्र्रण रहनले काया्वलय जम्ा

४ मिेि प्रदेि प्रहरी काया्दलय, जनकपुर

रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. सला्दही 

रबर बोट- १२ थिान

मोटर बोट-१ थिान

रबर बोट २ थिान

मोटर बोट १ थिान
क्ज.प्र.का. रौतहट

रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. बारा

रबर बोट २ थिान क्ज.प्र.का. पसा्द

रबर बोट १ थिान मिेि प्रदेि प्र.द.क्न.प्र.गण, जनकपुर

रबर बोट १ थिान मिेि प्रदेि स.प्र.गण, जनकपुर

रबर बोट १ थिान मिेि प्रदेि क्वपद्् व्यव्थथिापन गुल्, बीरगंज

५ बागमती प्रदेि प्रहरी काया्दलय, हेटौडा

काठको डुङ्ा १ थिान क्ज.प्र.का., क्चतवन
काठको डुङ्ा-१ थिान

रबर बोट-२ थिान
रबर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. रसुवा

रबर बोट १ थिान प्र.प्र.क्वपद्् व्यव्थथिापन गुल्

६ गण्डकी प्रदेि प्रहरी काया्दलय, पोखरा मोटर बोट १ थिान स.प्र.गण, पोखरा १ थिान

७ लुस्म्बनी प्रदेि प्रहरी काया्दलय, दा्ग
मोटर बोट १ थिान क्ज.प्र.का. नवलपरासी (वसुपा) मातहत समेत मोटर बोट-१ थिान

रबर बोट-१ थिानरबर बोट १ थिान इ.प्र.का. गढवा, दा्ग

८ कणा्दली प्रदेि प्रहरी काया्दलय, सुखषेत केही नभएको । केही नभएको ।

९
सुदुरपक्चिम प्रदेि प्रहरी काया्दलय, 

क्दपायल

रबर बोट १ थिान इ.प्र.का. टीकापुर, कैलाली
२ थिान

रबर बोट १ थिान इ.प्र.का. क्चसापानी, कैलाली

कुल जम्ा सङ््ख्या

रबर बोट-२२ थिान

मोटर बोट-९ थिान

काठका डुङ्ा-४ थिान

ङ्. प्रदलेश प्रहरी तर्पद्् व्यर्स्थापन गुल्महरूमा रहलेको मनसुनजन्य तर्पद्् खोज तथा उद्ार सामग्ीहरू

क्र. सं.
उद्ार 

सामग्ीहरूको 
नाम

सामग्ी रहलेको स्थान सङ््ख्या

जम्ा

नलेपाल प्रहरी, 
तर्पद्् 
व्यर्स्थापन 
काया्वलय 
सामाखुसी

प्रदलेश तर्पद्् व्यर्स्थापन गुल्महरू

१ नं. प्रदलेश, 
झापा

मिलेश 
प्रदलेश, 

र्ीरगञ्ज

र्ागमती 
प्रदलेश, 
हलेटौडा

गण्डकी 
प्रदलेश, 

र्ागु्ङ्

लुखम्बनी 
प्रदलेश, 
दाङ्

कणा्वली 
प्रदलेश, 
जुम्ा

सु.प. 
प्रदलेश, 

कञ्र्नपुर

१ Shovel २५ थिान ९२ थिान २१ थिान २२ थिान
२ Knife ९ थिान १३ थिान ३ थिान
३ Water Helmet २४ थिान २ थिान ७ थिान २ थिान २ क्पस २ थिान
४ Throw Bag २० थिान १६ थिान ४ थिान ८ थिान ३ थिान ३ क्पस ३ थिान

५ Tape sling 
Tubular २ थिान १० थिान

६ Tube १० थिान २ थिान १० थिान ११ थिान
७ Life Jacket ८५ थिान १३७ थिान ५१ थिान ६८ थिान ९२ थिान ३६ थिान ५५ थिान ६१ थिान

८
Big Water V 
Type PFD (Life 
Jacket)

१ थिान १ थिान
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र. सं.
उद्ार 

सामग्ीहरूको 
नाम

सामग्ी रहलेको स्थान सङ््ख्या

जम्ा

नलेपाल प्रहरी, 
तर्पद्् 
व्यर्स्थापन 
काया्वलय 
सामाखुसी

प्रदलेश तर्पद्् व्यर्स्थापन गुल्महरू

१ नं. प्रदलेश, 
झापा

मिलेश 
प्रदलेश, 

र्ीरगञ्ज

र्ागमती 
प्रदलेश, 
हलेटौडा

गण्डकी 
प्रदलेश, 

र्ागु्ङ्

लुखम्बनी 
प्रदलेश, 
दाङ्

कणा्वली 
प्रदलेश, 
जुम्ा

सु.प. 
प्रदलेश, 

कञ्र्नपुर

९ Rain Coat १० थिान ३१ सेट
१० Paddle १८ थिान
११ Big Pulley २ थिान २ थिान
१२ Life Buoy ५ थिान ३ थिान
१३ Air Pump २ थिान
१४ Dynamic rope २६ क्म १०० क्मटर १२० क्मटर ५ रोल ५३० क्म

१५ Safety Bult 
(waist Harness) ४ थिान

१६ Auto Lock 
Carabineer ५ थिान

१७ Figure 8 ( Belay 
Device) ५ थिान

१८ Dynamic Rope 
10 mm ७०० क्म २५० क्मटर

१९ Water   Shoes २ जोर
२० Tent ५६ सेट
२१ Water Filter १५ थिान
२२ Helmet ८ थिान

२३ Folding 
Stretcher ४ थिान

२४ Portable 
Generator १ सेट

२५ Extension 
Chord २ सेट

२६ Kodalo (Spade) १०० थिान

२७ Pry Bar (Gal) २१ थिान

२८ Pick १७५ थिान २२ थिान ३१ थिान
२९ Axe १३ थिान

३० Hand Saw 
Small ४ थिान

३१ Khukuri ५ थिान
३२ Crow Bar १२ थिान
३३ Pray Bar ७ थिान
३४ Mega Phone १ थिान
३५ Chain Saw 24” २ सेट
३६ Bucket (Tin) ४० थिान
३७ Light Boot १५ जोर

३८ Safety shoe 
40/2, 41/2,42/2 ६ थिान

३९ Search Light १४ थिान
४० Tarpaulin २७५ थिान
४१ Normal Rope ६  रोल २०० मीटर
४२ Medical Mask ४० प्ाक
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र. सं.
उद्ार 

सामग्ीहरूको 
नाम

सामग्ी रहलेको स्थान सङ््ख्या

जम्ा

नलेपाल प्रहरी, 
तर्पद्् 
व्यर्स्थापन 
काया्वलय 
सामाखुसी

प्रदलेश तर्पद्् व्यर्स्थापन गुल्महरू

१ नं. प्रदलेश, 
झापा

मिलेश 
प्रदलेश, 

र्ीरगञ्ज

र्ागमती 
प्रदलेश, 
हलेटौडा

गण्डकी 
प्रदलेश, 

र्ागु्ङ्

लुखम्बनी 
प्रदलेश, 
दाङ्

कणा्वली 
प्रदलेश, 
जुम्ा

सु.प. 
प्रदलेश, 

कञ्र्नपुर

४३ Sand Bag/sack ९०० थिान
४४ Rescue Gloves ८० जोर
४५ Safety Belt ३ थिान
४६ Rescue Helmet १० थिान ५९ थिान
४७ River Knife ३ थिान ३ क्पस ३ थिान

४८ Rubber Gum 
Boots ५० जोर

४९ Swimmer 
Shoes ३ जोर २० जोर

५० Gum boot 
steel १० थिान

५१
Eye protection 
Glass For 
Swimming

९ थिान

५२
Water 
Command 
Paddle

९ थिान

५३ Hand Pump २ थिान

५४ Raft Carry 
Cover १ थिान

५५ Motor Tube ४३ थिान
५६ Hooks १४ थिान

४.२ सशस्त्र प्रहरी र्लसँग रहलेको जनशखति तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क. तर्पद््को समयमा तुरून्त पररचालन गन्व तयारी अर्स्थामा राखखएको उपत्का लगायत प्रदलेश स्तरीय तर्पद्   

 उद्ार तटमको तातलम प्राप्त दक् जनशखतिको तर्र्रण

क्र.सं. काया्वलयको नाम र स्थान नफ्ी

१ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. १ बराह वाक्हनी मु्यालय,सुनसरी । ३९

२ स.प्र.बल नेपाल नं. २ क्छन्नमस्ता वाक्हनी मु्यालय, महोतिरी । २१

३ स.प्र.बल नेपाल नं. ३ गक्ढमाई वाक्हनी मु्यालय, मकवानपुर। २०

४ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ४ मुस्क्तनाथि वाक्हनी मु्यालय, कास्ी। (नं. २४ गण हे.क्ा. काक्लका, कास्ीमा रहेको) । ४९

५ स.प्र.बल¸ नेपाल  नं. ५ क्बन्धावाक्सनी वाक्हनी मु्यालय, रूपने्दही  (प्रदेि स्तरीय क्वपद्् व्यव्थथिापन बेि िमे्रगञ्मा रहेको) । ३१

६ स.प्र.बल नेपाल¸  नं. ६ महेविरी वाक्हनी मु्यालय, सुखषेत । ३९

७ स.प्र.बल¸ नेपाल  नं. ७ बै�नाथि वाक्हनी मु्यालय, कैलाली । २१

८ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ९ पिुपक्तनाथि वाक्हनी मु्यालय, काठमाडाैंं । ३४

९ स.प्र.बल, नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम क्िषिालय¸ कुररनटार । १०९

१० स.प्र.बल¸ नेपाल नं. २० गण हे.क्ा. (क्वपद्् उद्धार) काठमाडाैंं । ४५
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

ख. तर्पद्् व्यर्स्थापन तर्तशट्ीकृत तातलम प्राप्त प्रदलेश अन्तग्वतका र्ातहनी मातहत काया्वलयहरूमा काय्वरत   

 जनशखतिको तर्र्रण

क्र.सं. र्ातहनी तथा मातहत काया्वलयहरू नफ्ी

१ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. १ बराह वाक्हनी मु्यालय,सुनसरी तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा १४४

२ स.प्र.बल नेपाल  नं. २ क्छन्नमस्ता वाक्हनी मु्यालय,महोतिरी तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा १३९

३ स.प्र.बल नेपाल नं. ३ गक्ढमाई वाक्हनी मु्यालय, क्चतवन तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा ९४

४ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ४ मुस्क्तनाथि वाक्हनी मु्यालय, कास्ी तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा ९४

५ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ५5 क्वन्धाक्सनी वाक्हनी मु्यालय, रूपने्दही तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा १४७

६ स.प्र.बल नेपाल¸  नं. ६ महेविरी वाक्हनी मु्यालय, सुखषेत तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा ३७

७ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ७ बै�नाथि वाक्हनी मु्यालय, कैलाली तथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा १३२

८ स.प्र.बल¸ नेपाल नं. ९ पिुपक्तनाथि वाक्हनी मु्यालय, काठमाडाै ंतथिा मातहतका क्वक्भन्न युक्नटहरूमा ११२

ग. गोताखोर तातलम प्राप्त स.प्र.क.हरूको पररचालन तर्र्रण

क्र.सं. युतनटको नाम गोताखोर तातलम प्राप्त स.प्र.क. हरूको सङ््ख्या गोताखोरका उद्ार सामग्ीहरू

१ नं. १ बराह वाक्हनी मु्यालय ७ 3 सेट

२ क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम क्िषिालय  कुररनटार १० ७ सेट

३  नं. २४ गण हे.क्ा. काक्लका कास्ी ५ ४ सेट

४ नं. २० गण हे.क्ा. क्वपद्् उद्धार ६ ४ सेट

५ नं. ५ प्रदेि स्तरीय क्वपद्् व्यव्थथिापन क्टम िमे्रगञ् ४ ५ सेट

६ नं. ७ बै�नाथि वाक्हनी मु्यालय ३ ३ सेट

७ यू.एन.क्मसन २

जम्ा ३७ जना २५ सलेट

घ. सशस्त्र प्रहरी र्ल, नलेपालमा रहलेको हलेिी इखविपमलेन्टहरूको प्रदलेश स्तरीय तर्तरण

क्र.सं. उपकरणको तर्र्रण सङ््ख्या उपकरण रहलेको काया्वलय

१ २२ टन एक्ाभेटर (चेन भएको) २१ टन ह् वील लोडर २ सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. १ बराह वाक्हनी मु्यालय, सुनसरी, पकली 

२
२२ टन एक्ाभेटर (चेन भएको) २१ टन ह् वील लोडर,

२ .२ टन ह् वील लोड 
३

सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल क्वपद्् व्यव्थथिापन ताक्लम क्िषिालय कुररनटार¸ 

क्चतवन 

३  २२ टन एक्ाभेटर (चेन भएको) २.२ टन ह् वील लोडर २ सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. २४ गण हे.क्ा. काक्लका, कास्ी 

४ २२ टन एक्ाभेटर (चेन भएको) १ सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. 6 महेि् वरी वाक्हनी मु्यालय, सुखषेत 

५ २२ टन एक्ाभेटर (चेन भएको) १ सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल नं. 7 वै�नाथि वाक्हनी मु्यालय, कैलाली 

६

२.२ टन ह्ील लोडर -२, 

२.२ टन ह्ील लोडर (सानो-Bob Cat) -१, 

३.२ टन एक्ाभेटर ( चेन भएको सानो Back Hoe) -१

४ सवारी िाखा, स.प्र.बल,नेपाल प्र.का. काठमाडाैं

जम्ा १३
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ङ्. सशस्त्र प्रहरी र्ल, नलेपालमा रहलेका तर्पद्् उद्ार सामग्ीहरूको प्रदलेशगत तर्तरण
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ाठ
मा

ड
ाैंं

रा
.स

.प्र
.ब

ल
 प्र

.प्र
. म

ात
ाक्त

थि्द 

1 Collapsed Structure Search and 
Rescue (Full Set) 4 4 १ 14 4 4 १ 4 1 1 1 1 16 56

2 Fire Fighting Equipment (Full Set) 4 2 २ 4 2 2 2 १ 2 4 4 2 31

3 Rappelling Climbing Equipment 
(Full Set) 2 2 1 1 4 3 2 1 3 1 3 3 26

4 Deep Diving Equipment (Full Set) 1 3 7 4 3 3 4 25

5 OBM (Motor Boat) 1 1 3 3 3 2 3 1 17

6 Rubber Boat 5 3 1 2 5 2 6 १ 8 2 1 3 8 1 2 2 1 53

7 Stretcher 14 13 2 15 10 22 3 3 6 15 12 11 64 7 26 3 7 233

8 Life Jacket 309 121 76 52 235 142 539 ६६ 131 39 210 83 94 11 198 594 85 487 80 49 66 10 25 66 3768

9 Gumboot 59 34 12 526 15 1103 ५ 48 200 61 96 836 1276 47 92 105 75 4590

10 Safety Helmet 158 46 10 15 334 30 106 ७ 209 30 399 98 319 144 220 60 375 27 273 50 240 198 3348

11 Throw Bag 43 12 29 8 2 ३ 6 70 1 33 16 17 53 18 37 8 20 3 2 381

12 Tube+ Life Bouy 44 55 33 9 105 17 2 21 2 6 27 78 12 17 5 4 2 439

13 Life Detecting Equipment 1 1 1 1 4

14 Heavy Vehicle (Loader + Excavator) 3 2 3 2 1 1 1 13

15 Generator 2 1 3 5 7 2 3 1 2 1 1 5 33

16 Fire Extinguisher 28 26 1 6 58 4 12 3 14 10 12 4 9 34 10 3 2 4 240

17 Hydraulic Jack 2 1 16 11 16 3 2 4 14 4 1 74

19 Head Light/Search light 54 41 2 58 167 2 28 32 57 1 10 46 1 22 521

20 Back Board 11 5 4 3 5 28

21 Ladder 3 1 2 8 6 4 4 4 3 1 5 5 6 2 3 57
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22 Extension Cord 3 1 6 1 2 4 3 6 26

23 Pick 14 40 14 182 42 14 10 72 17 4 48 102 54 60 23 5 190 17 908

24 Hoe 6 50 15 38 18 4 10 28 2 42 125 28 17 39 10 5 437

25 Shovel 74 84 5 83 20 242 75 14 56 119 10 14 79 190 95 63 45 20 43 5 243 32 1611

26 Pry/Cro Bar 52 47 553 24 7 33 44 7 27 14 36 26 6 3 29 5 51 9 973

27 GAMOW BAG/PAC BAG 5 1 1 2 4 1

४.३  नलेपाली सलेनाको तर्पद्् प्रततकाय्वसँग सम्बखन्त जनशखति सम्बन्ी तर्र्रण

क्र.सं. जनशखति रहलेको स्थान जनशखतिको तर्र्रण सङ््ख्या कैतर्यत

१ नेपाली सेनाको ४X कमाण्ड हे.क्ा.हरू, वाक्हनी हे.क्ा., गण/गुल् तथिा श्री नं. १ क्वपद्् व्यव्थथिापन गण, सुन्दरीजल, श्री नं. २ क्वपद्् 

व्यव्थथिापन गण, सुन्दरीजल, श्री राक्ष्टरि य क्वपद् व्यव्थथिापन क्िषिालय, गोकण्द

- २०७६ श्रावणदेस्ख २०७८ चैत्र 

सम्म १९,८४१ जना 

समुदायस्तरमा सञ्ालन हुने 

"सामुदातयक तर्पद्् 

प्रततकाय्व" ताक्लम
२ नेपाली सेनाको ४Xकमाण्ड हे.क्ा.हरू, वाक्हनी हे.क्ा., गण/गुल् तथिा श्री नं.१ क्वपद्् व्यव्थथिापन गण, सुन्दरीजल, 

श्री नं.२ क्वपद्् व्यव्थथिापन गण, सुन्दरीजल, श्री राक्ष्टरि य क्वपद् व्यव्थथिापन क्िषिालय, गोकण्द

- क्वगतदेस्ख २०७८ चैत्र 

मक्हनासम्म ९,७१६ जना

नेपाली सेनाका 

सकलदजा्दहरू सहभागी 

गराई सञ्ालन हुने तर्तिन्न 

तर्पद्् सम्बन्ी तातलम
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग उपलब्ध, उपकरण तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क्र.सं. उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय /स्थान उपकरण / सामग्ीको तर्र्रण सङ््ख्या कैतर्यत

१ श्री पूववी कमाण्ड हे.क्ा, इटहरी, क्हले िनकुटाः  सुनसरी-१०, सला्दही-२, 

महोतिरी-२, उदयपुर-१,  झापा-२, क्सरहा-२, सप्तरी-१, िनुर्ा-२, 

मकवानपुर-1, मोर्ग-३

OBM Boat २६ ररभराइन बोट-१   

(कोिी नदी)

श्री पूववी कमाण्ड हे.क्ा, इटहरी, क्हले िनकुटाः  (सुनसरी, िनकुटा, 

मोर्ग)-१०, सला्दही-४, महोतिरी-१०, उदयपुर-२, झापा-२, 

(काभे्पलाञ्ोक, क्सधुिपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप,)-१, क्सरहा-१, 

सप्तरी-१, िनुर्ा-२, मकवानपुर-१

Rubber Boat ३४

२ श्री मध् कमाण्ड हे.क्ा, पोखराः  कास्ी-३, तनहुुँ-५, क्चतवन-९, दा्ग-३, 

नवलपरासी (ब.सु.प.)-१, बारा-२, पसा्द-३, रौतहट-५, मकवानपुर-१

OBM Boat ३२ ररभराइन बोट-१ 

(नारायणी नदी)
श्री मध् कमाण्ड हे.क्ा, पोखराः  कास्ी-७, तनहुुँ-३, िाक्द्ग-२, 

क्चतवन-१, दा्ग-४, नवलपरासी (ब.सु.प.)-१, पसा्द-६, रौतहट-५, 

मकवानपुर-१

Rubber Boat ३०

श्री मध् कमाण्ड हे.क्ा, पोखराः  बारा (क्जतपुर)-१, िाक्द्ग (गजुरी)-१ र 

काठमाडाै-ं १

बेलीक्रिज ३

३ श्री पक्चिम कमाण्ड हे.क्ा, सुखषेतः  कञ्नपुर-१, बाुँके-४, बक्द्दया-३, 

कैलाली-३,, डोटी-१

OBM Boat १२

श्री पक्चिम कमाण्ड हे.क्ा, सुखषेतः  कञ्नपुर-४,, बझा्ग-१, बाुँके-३, 

बक्द्दया-३, कैलाली-३, डोटी-१

Rubber Boat १५

४ श्री उपत्यका कमाण्ड हे.क्ा, काठमाडाैंः  काठमाडाै-ं१ (का.म.न.पा. ९, 

गौचर ब्ारेक)

OBM Boat १

श्री उपत्यका कमाण्ड हे.क्ा, काठमाडाैंः  काठमाडाै-ं१ (का.म.न.पा. ९, 

गौचर ब्ारेक)

Rubber Boat १

जम्मा १५४

४.४ र्न्ोर्स्ती तर्षयगत क्लेत्र अन्तग्वत रहलेको स्ोत, सािन, सामग्ी तथा जनशखतिको तर्र्रण

क. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग उपलब्ध, उपकरण तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क्र.सं. उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय /स्थान उपकरण / सामग्ीको तर्र्रण सङ््ख्या कैतर्यत

१ मानवीय सहायता ्थथिल, काठमाडौं

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

अक्र्स पे्रर्ाब

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३-८ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA ) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू

९ वटा

३९ वटा

२९ वटा

५८,००० क्लटर

५ वटा

१४ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

२ मानवीय सहायता ्थथिल, िनगढी

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA ) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

४ वटा

६ वटा

३ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

२ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )
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क्र.सं. उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय /स्थान उपकरण / सामग्ीको तर्र्रण सङ््ख्या कैतर्यत

३ मानवीय सहायता ्थथिल, वीरगञ्

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

४ वटा

६ वटा

३ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

२ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

४ मानवीय सहायता ्थथिल, नेपालगञ्

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

४ वटा

६ वटा

३ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

२ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

५ मानवीय सहायता ्थथिल, सुखषेत

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

४ वटा

६ वटा

३ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

२ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

६ मानवीय सहायता ्थथिल, भैरहवा 

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

र्ोक्द क्लफ्ट (३ मेक्टरि क टन षिमता) 

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

४ वटा

६ वटा

३ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

२ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

७ मानवीय सहायता ्थथिल, तेह्थुिम 

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

जेनेरेटर (८ र १६ kVA)

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

२ वटा

६ वटा

२ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

८ मानवीय सहायता ्थथिल, जुम्ा 

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

२ वटा

६ वटा

२ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण108

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं. उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय /स्थान उपकरण / सामग्ीको तर्र्रण सङ््ख्या कैतर्यत

९ मानवीय सहायता ्थथिल, खोड्पे  

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

जेनेरेटर (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू 

२ वटा

६ वटा

२ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

१० मानवीय सहायता ्थथिल, बक्द्दबास

मोबाइल टिोरेज युक्नट (३२ × १० sqm)

२० र्ीट कने्नर 

पे्रर्ाब अक्र्स 

इधिन भण्डारण षिमता

जेनेरेटर  (८ र १६ kVA) 

अन्य क्वक्भन्न लक्जस्टिक र दूरसञ्ार सामग्ीहरू

२ वटा

६ वटा

२ वटा

७५०० क्लटर

१ वटा

( लक्जस्टिक र दूरसञ्ार 

सामग्ीहरूका सुची क्ववि 

खा� काय्दरिमलाई 

अनुरोि गरेमा उपलब्ध 

गराइनेछ )

ख. तर्पद्् प्रततकाय्वसँग सम्बखन्त जनशखति सम्बन्ी तर्र्रण

क्र.सं. जनशखति रहलेको स्थान जनशखतिको तर्र्रण सङ््ख्या  कैतर्यत

१ प्रदेि नं. १ 
सिस्त्र प्रहरी बल (४१), नेपाल प्रहरी (४४), 

नेपाली सेना (१७) र अन्य संघ सं्थथिा (१८) 
१२०

प्रदेि नं. १ मा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ालीन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

२ मिेि प्रदेि 
सिस्त्र प्रहरी बल (८१), नेपाल प्रहरी (७४),

 नेपाली सेना (३९) र अन्य संघ सं्थथिा (१८)
२१२

मिेि प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

३ बागमती प्रदेि 
सिस्त्र प्रहरी बल (२०३), नेपाल प्रहरी (१३३), 

नेपाली सेना (१९१) र अन्य संघ सं्थथिा (१५९)
६८६

बागमती प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

४ गण्डकी प्रदेि
सिस्त्र प्रहरी बल (३८), नेपाल प्रहरी (२२), 

नेपाली सेना (१२) र अन्य संघ सं्थथिा (१२)
८४

गण्डकी प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

५ लुस्म्बनी प्रदेि
सिस्त्र प्रहरी बल (८५), नेपाल प्रहरी (५७),

नेपाली सेना (३९) र अन्य संघ सं्थथिा (७३)
२५४

लुस्म्बनी प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

६ कणा्दली प्रदेि
सिस्त्र प्रहरी बल (३७), नेपाल प्रहरी (४८),

नेपाली सेना (१५) र अन्य संघ सं्थथिा (४७)
१४७

कणा्दली प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

७ सुदुरपक्चिम प्रदेि
सिस्त्र प्रहरी बल (५२), नेपाल प्रहरी (४८),

नेपाली सेना (२४) र अन्य संघ सं्थथिा (५७)
१८१

सुदुरपक्चिम प्रदेिमा तीनवटै सुरषिाक्नकायहरूबाट 

आपत्ाक्लन लक्जस्टिक प्रक्िषिण क्लएका 

प्रक्िषिाथिवीहरूको क्ववरण

जम्ा १,६८४
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

४.५ स्ास्थ्य तर्षयगत क्लेत्र अन्तग्वत रहलेका स्ोत सािन सामग्ी तथा जनशखतिको तर्र्रण 

क. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग उपलब्ध, उपकरण तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क्र.सं. उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय / स्थान उपकरण / सामग्ीको तर्र्रण संख्या  कैतर्यत

क्ववि स्ास्थ्य संगठन (WHO)

१. स्ास्थ्य सेवा प्राविानका लाक्ग मेक्डकल क्ाम्प 
क्कट (MCK) र पाल ।
२. अन्तर–एजेन्सी आपत्ालीन स्ास्थ्य क्कटहरू 
(IEHK आिारभूत एकाइ) ।
३. हैजा प्रक्तक्रिया वसु्तहरू ।
४. प्रयोगिाला वसु्तहरू (परीषिण क्कटहरू, 
मनसुनमा प्राथिक्मकताका रोगहरूको लाक्ग 
अक्भकम्दकहरू आक्द) ।
५. ऱ्याक्पड रेस्पोन्स टोली (RRTs) को लाक्ग 
कम्दचारी तैनाती क्कटहरू ।
६. आपत्ालीन क्चक्कत्सा तैनाती टोली (EMDT) 
ब्ाकप्ाकहरू ।
७. WASH–सम्बस्धित वसु्तहरू, र अन्य 
उपलब्धतामा आिाररत

सीक्मत

स्ास्थ्य आपत्ालीन 
काय्दसञ्ालन केन्द (HEOC) 
र सम्बस्धित प्रादेक्िक 
स्ास्थ्य आपत्ालीन 
काय्दसञ्ालन केन्दहरू  
(PHEOCs) मार््द त 
आवश्यकता–आिाररत 
अनुरोि प्राप्त गरेपक्छ / 
उपलब्धताको अिीनमा 
स्ास्थ्य नेतृत्व एजेन्सीको 
रूपमा स्ास्थ्य र 
जनस््ग्या मन्तालयसुँग 
समन्वय गरी सहयोग प्रदान 
गररनेछ ।

युएनएर्तपए

१
क्ववि खा� काय्दरिम (WFP)  ले व्यव्थथिापन गरेको 
गोदाम, काठमाडौं

अन्तरसं्थथिा प्रजनन् स्ास्थ्य क्कट (IARH Kits) 
- Kit 0, 1A, 2A, 3, 4, 6A, 6B, 7A, 9 र 10)

७० सेट

२ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, जनकपुर IARH Kits (Kit 2A, 4 र 6A) ५ सेट

३
क्ववि खा� काय्दरिम (WFP)  ले व्यव्थथिापन गरेको 
गोदाम, काठमाडौं

झुल ९००

४ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, जनकपुर झुल १८७

५ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, िनगढी झुल २००

६
क्ववि खा� काय्दरिम (WFP)  ले व्यव्थथिापन गरेको 
गोदाम, काठमाडौं

सौय्द बतिी ११०३

७ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, जनकपुर सौय्द बतिी १३४

८ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, बुटवल सौय्द बतिी ९६

९
क्ववि खा� काय्दरिम (WFP)  ले व्यव्थथिापन गरेको 
गोदाम, काठमाडौं

क्त्रपाल १३४०

१० युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, जनकपुर क्त्रपाल ४५

११ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, बुटवल क्त्रपाल २००

१२ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, िनगढी क्त्रपाल ९८

१३
क्ववि खा� काय्दरिम (WFP)  ले व्यव्थथिापन गरेको 
गोदाम, काठमाडाैं

टेण् (२४ बग्द मीटर) ८
अ्थथिायी स्ास्थ्य सेवा्थथिल
्थथिापना गन्द र / वा घुतिी 
प्रजनन स्ास्थ्य क्िक्वर१४ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, जनकपुर टेण् (४२ बग्द मीटर) १

१५ युएनएर्क्पए प्रादेक्िक काया्दलय, बुटवल टेण् (४२ बग्द मीटर) २

१६ CARE Nepal, लक्लतपुर Hygiene क्कट ८०

१७ CARE Nepal, लक्लतपुर क्त्रपाल ५२०

१८ CARE Nepal, लक्लतपुर आिारभूत आश्रय क्कट (क्त्रपाल, डोरी र गद्ा) १५०

१९ CARE Nepal, लक्लतपुर ढक्न भएको बास्ल्टन (२० क्लटर) ५००
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४.६ पोषण तर्षयगत क्लेत्र अन्तग्वत रहलेका स्ोत, सािन, सामग्ी तथा जनशखतिको तर्र्रण

क. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग उपलब्ध, उपकरण तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क्र.सं. 

उपकरण / 

सामग्ीको 

तर्र्रण

एकाइ

उपकरण / सामग्ी रहलेको काया्वलय / स्थान

पथलैया टलेकु प्रदलेश नं. १ 
मिलेश 

प्रदलेश

र्ागमती 

प्रदलेश 

गण्डकी 

प्रदलेश 

लुखम्बनी 

प्रदलेश 

कणा्वली 

प्रदलेश 

सुदूरपतचिम 

प्रदलेश

जम्ा 

मौज्ात
कैतर्यत 

1 Portable 
baby/child/
adult L-H 
measurement 
system/set-2

सेट 0 0 0 0 10 0 4 10 17 41

2 F-75 (400GM) जार 0 160 324 96 0 0 47 0 8 635 F100, F75 
र 
ReSoMal 
खररद 
भैसकेको 
छ

3 F-100 
(400GM)

जार 0 520 84 144 0 459 48 0 203 1,458

4 ReSoMal स्ाचेट            

5 Bal Vita (MNP) 
Sachet

स्ाचेट 5,652,700 8,440 1,020,740 0 300,000 160,610 748,820 300,000 238,838 8,430,148  

6 Retinol 
(Vitamin A) 
200 000 I.U. 
Capsule

क्ापु्ल 0 2,114,990 148,300 73,144 64,900 150,900 244,000 64,900 64,200 2,925,334  

7 RUTF (Eezee 
Paste Nut) 
Packet

स्ाचेट 1,215,900 28,889 31,320 89,470 12,450 9,375 39,950 12,450 14,310 1,454,114  

8 MUAC Adult 
without color 
coded

प्ाकेट 301,225 0 0 156 0 0 0 0 9,490 310,871  

9 MUAC Child 
with Color 
Coded

प्ाकेट 10,000 0 0 643 149 4 0 149 39,360 50,305  

10 Portable 
Baby/Child 
Height 
Measuring 
System

क्पस 0 0 0 1 0 0 0 0 6 7  

11 Scale 
Electronic 
Mother/Child 
150 kg & 
times; 100 g

क्पस 0 0 0 4 0 5 0 0 14 23  

12 Iron and Folic 
Acid 

ट्ाबे्ट 0 0 32142700 10398831 7879000 286550 7859500 0 2828002 61394583

13 Deworming ट्ाबे्ट 1,213,700 0 690200 1616770 2434500 1015590 1211500 0 0 8182260

14 Super cereal मेक्टरि क 
टन

 0 0 0 0 0 156 0 0 156  

15 Super cereal 
plus

स्ाचेट 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 115,000

16 Vitamin A क्ापु्ल 0 10,124,990 28,300 48344 162,900 73,300 237,600 15,400 2200 10,693,034
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

४.७ खानलेपानी तथा सरसर्ाइ तर्षयगत क्लेत्र अन्तग्वत रहलेको स्ोत, सािन, सामग्ी तथा जनशखतिको तर्र्रण

क. तर्पद्् प्रततकाय्वका लातग उपलब्ध, उपकरण तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क्र.सं.
उपकरण / सामग्ीको 

तर्र्रण

सामग्ी रहलेको स्थान

मोरङ् पसा्व जनकपुर पसा्व काठमाडाै ंं लतलतपुर पोखरा रु्टर्ल नलेपालगञ्ज सुखनेत कञ्नपुर

१ Bleaching powder 20 20

२ Bucket without tap (10 ltr) 760 1000 1200 50 700 750 1200 1200

३ Squatting plate 20 40 25 20 85 50 60 5

४ Hygiene Kit 650 700 2500 2000 600 2150 1500 700

५ Aqua tabs 50000 50000 20000 20000 50000

६
Water purification 
solutions

3000 1500 1500 500

७ Buckets and mugs set 2500 1500 1300 1500

८ Soap 3000

९ Water testing kit 7 1400 1400

१०
Water tank /bladder tank 
of various capacity

3

११ IEC materials package 3000 1000 500 500

१२ Tarpuline rolls 65 50 50 30

१३ WASH set 200

१४ Water treatment system 1

१५ Bladder tanks 3

१६ Filter 200

१७ Dignity Kit 4

पानी परीक्ण तथा प्रयोगशाला सम्बन्ी तर्र्रण

१

सङ्ीय खानेपानी तथिा ढल व्यव्थथिापन आयोजना अन्तग्दत 

- इटहरी, जनकपुर, काठमाडाै,ं पोखरा, भरतपुर, नेपालगञ्, 

िनगढी र सुखषेत 

पानी प्रयोगिाला केन्द 8  प्रक्त काया्दलय एक

२

सङ्ीय खानेपानी तथिा ढल व्यव्थथिापन आयोजन अन्तग्दत 

- इटहरी, जनकपुर, काठमाडाै,ं पोखरा, भरतपुर, 

नेपालगन्ज, िनगढी र सुखषेत

मोबाइल पानी पररषिण भ्ान 8 प्रक्त काया्दलय एक

३ खानेपानी तथिा ढल व्यव्थथिापन क्वभाग, काठमाडाैंं Bleaching powder 3000 kg माैज्ात रहेको

४ खानेपानी तथिा ढल व्यव्थथिापन क्वभाग, काठमाडाैंं

Bleaching powder 7500 kg

खररद प्रकृयामा रहेको

 

 

Chlorine tablet 100000 Tablet

Chlorine solution 60 ml 2000 Bottle

Chlorination solution 

240 ml 
1000 Bottle
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

४.८ तशक्ा तर्षयक्लेत्र अन्तग्वत रहलेको स्ोत, सािन, सामग्ी तथा जनशखतिको तर्र्रण

क्र.सं.
उपकरण / 

सामग्ीको तर्र्रण
राजतर्राज र्तद्वर्ास जनकपुर काठमाडाै ंं िैरहर्ा नलेपालगन्ज िनगढी कैतर्यत

१ ECD Kit 23 4 79 250 13 50 45

Age: 4-5 years and 

one kit   serves 25 

children in one TLC

२ School Kit 30 30 179 20 25

One School Kit serves 

40 students in one TLC 

and it’s for Basic 

education: 1-8 grade

३

Student Kit, Junior 

(Child Kit, Primary 

level)

3151 2803 1168 200

Student Kit - Junior  - 

one kit per student, 

Grade : 1-5, Age : 6-10 

years

४

Student Kit, Senior 

(Adolescent Kit, 

Secondary level)

2917 930 2299 200

Student Kit - Senior   

- one kit per student, 

Grade : 6+ and Age : 

6-10 years

५ School Kit Teacher 30 15 628 50 25

Two teachers’ kits  to 

support 120 children 

up to grade  5. 

Similarly   two kits to 

support 120 students 

from grades 6 to 8

६ Recreation Kit 18 168 25

Two  kits  to support 

120 children up to 

grade  5. Similarly   

two  kits for 120 

students from grades 

6 to 8



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण 113

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

४.९ नलेपाल रलेडक्रस सोसाइटीसँग उपलब्ध रहलेको जनशखति तथा सामग्ीहरूको तर्र्रण

क. नलेपाल रलेडक्रस सोसाइटीका तातलम प्राप्त तर्पद्् प्रततकाय्व जनशखति

S.No. Trained on (Responders Type) No. of Trained Volunteers

1 Community Action for Disaster Response in Emergency (CADRE) 5,587

2 First Aid Trained 14,667

3 Advance First Aider 182

4 District Disaster Response Team (DDRT) 7,633

5 National Disaster Response Team (NDRT-Induction, WASH, Relief, Assessment) 431

6 WASH Response Team – WRT 120

7 Public Health In Emergency (PHIE) 30

8 Shelter and camp management trained 220

9 CVA trained for cash feasibility, market survey and cash implementation 102

10 Restoring Family link (77 Districts) 304

11 Assessment Coordination Team (ACT) 84

12 Protection Gender and inclusion – PGI trained 150

13 Red Cross Emergency Clinic (RCEC) 59

14 Emergency Response Team (ERT)
77 districts 

(15 member in each districts)

ख.  नलेपाल रलेडक्रस सोसाइटीसँग उपलब्ध राहत सामग्ीहरूको तर्र्रण 

S.No. Name of Relief Items Unit Stock (Quantity) Remarks/Family set
1 Blanket Pcs 29,579 12,968
2 Tarpaulin Pcs 45,212 22,606
3 Utensil set Set 8,313 8,313
4 Bucket 20 ltr. Pcs 10,121 5,060
5 Print cloth Meter 39,992 5,713
6 Teri cotton cloth Meter 16,978 4,244
7 Plain cloth Meter 32,151 16,075
8 Suiting cloth Meter 18,782 5,366
9 Cotton Saree Meter 6,827 6,827
10 Male Dhoti Pcs 23,769 23,769
11 Packing bag Pcs 16,010
12 Rope Pcs 16,395 8,197
14 Mosquito Net Pcs 13,937
15 Stretcher Pcs 208
16 Dignity Kit Pcs 3,237
17 Health Kit Pcs 7,186
18 Eva Foam Mat Pcs 18,125
19 Hygiene Kit Pcs 2,742
20 Squatting plate Pcs 539
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

४.१० जलस्ोत तथा तसंचाइ तर्िाग र मातहतमा रहलेका मलेतसनरी औजारहरूको तर्र्रण

क्र.सं. काया्वलयको नाम मलेतसनको नाम

अर्स्था

कुल कैतर्यत
संचालनमा रहलेको

मम्वत गरलेमा 
संचालन हुन 

सक्ले

तसंचाइको तर्तिन्न 
आयोजनामा 

संचालनमा रहलेको

१
यास्न्तक काया्दलय, मोर्ग, 
क्बराटनगर

Excavator ४ २ ६

Loader १ १

Dump Truck ३ ३

२
यास्न्तक काया्दलय, पसा्द, 
क्बरगंज

Excavator ८ ८ २ १८

Loader २ २

Dump Truck ३ २ ५

३
यास्न्तक काया्दलय, बाुँके, 
नेपालगंज

Excavator १ १ ३ ५

Loader १ १ २ ४

Dump Truck १ १ ५

जलस्ोत तथा तसंचाइ तर्िाग मातहत रहलेका तर्ल् काया्वलयहरूको तर्र्रण र सम्पक्व  नम्बरहरू

क्र.सं.

आयोजना/काय्वक्रम 

काया्वन्वयन गनने 

काया्वलयको नाम

नदीको नाम तजल्ा काया्वलय प्रमुखको नाम सम्पक्व  नं. ईमलेल

१

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. १, 

गैंडे, झापा

क्बररङ् नदी क्नयन्तण झापा

श्री रूप नारायण 

अक्िकारी

9852665432 / 
9852676843

pep1dwidp@gmail.com

कन्ाई नदी क्नयन्तण झापा

रतुवा मावा नदी क्नयन्तण झापा

रतुवा मावा नदी क्नयन्तण मोर्ग

कमल नदी क्नयन्तण झापा

मेची नदी क्नयन्तण झापा

२

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. २, 

जलेविर, महोतरी

औरही नदी क्नयन्तण महोतिरी

श्री रमेि लाल कण्द 9842046071 pepmahottari@gmail.comमराहा नदी क्नयन्तण महोतिरी

रातो नदी क्नयन्तण महोतिरी

३

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. ३, 

हररवन, सला्दही

बाुँके नदी क्नयन्तण सला्दही

श्री प्रसाद िाह 9842068302 pep3sarlahi@yahoo.comलखनदेही नदी क्नयन्तण सला्दही

क्झम नदी क्नयन्तण सला्दही

४

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. ५, 

बुटवल, रूपने्दही

क्तनाउ दानव कन्न नदी क्नयन्तण रूपने्दही

श्री ईविरी क्तवारी 9863614368 pep5bdwidp@gmail.com
रोक्हणी नदी क्नयन्तण रूपने्दही

५

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. ६, 

लमही, दाङ्

पक्चिम राप्ती नदी क्नयन्तण बाुँके श्री क्जत बहादुर थिापा
9858030566/
9841453747

pep6dang@gmail.com

६

जनताको तटबधि 

काय्दरिम क्र्.का.नं. ७, 

महेन्दनगर, कन्नपुर

दोिा (मछेली) नदी क्नयन्तण कन्नपुर

श्री मनोरन्जन कुमार क्संह 9851200222 pep7dwidp@gmail.com

मोहना नदी क्नयन्तण कन्नपुर

मोहना नदी क्नयन्तण कैलाली

खुक्टया नदी क्नयन्तण कैलाली

महाकाली नदी क्नयन्तण कन्नपुर
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

क्र.सं.

आयोजना/काय्वक्रम 

काया्वन्वयन गनने 

काया्वलयको नाम

नदीको नाम तजल्ा काया्वलय प्रमुखको नाम सम्पक्व  नं. ईमलेल

७

कोिी तथिा बरिाहा नदी 

व्यव्थथिापन आयोजना, 

मोर्ग

डाुँन्स बरिाहा नदी क्नयन्तण

मोर्ग श्री कैलाि शे्रष्ठ
9851088569/ 
9852044302

koshibakraharmp@gmail.com

लोहेन्दा नदी क्नयन्तण

बरिाहा नदी क्नयन्तण

कोिी नदी क्नयन्तण

क्चसाङ् नदी क्नयन्तण

८
खाुँडो नदी व्यव्थथिापन 

आयोजना, सप्तरी
खाुँडो नदी व्यव्थथिापन सप्तरी श्री एकराज भट् राइ 

9852075199 / 
9854021017

project.khado@gmail.com

९
क्त्रयुगा नदी क्नयन्तण 

योजना, उदयपुर
क्त्रयुगा नदी क्नयन्तण योजना उदयपुर श्री रेवाकान्त यादव 9852831124 triyugarmp@dwri.gov.np

१०
कमला नदी क्नयन्तण 

आयोजना, िनुर्ा
कमला नदी क्नयन्तण 

क्सराहा, 

िनुर्ा, 

क्सधुिली

श्री क्बषु्ण देव यादव 9854021017 kamalariver@gmail.com

११

बागमती तथिा लाल 

बकैया नदी क्नयन्तण 

आयोजना, बारा

लाल बकैया नदी क्नयन्तण रौतहट

श्री मनोज प्रसाद पटेल 9841505091 blbrtbara@gmail.com
बागमती नदी क्नयन्तण 

रौतहट र 

सला्दही

१२
नारायणी नदी क्नयन्तण 

आयोजना, क्चतवन

पूववी राप्ती नदी क्नयन्तण, क्चतवन
मकवानपुर, 

क्चतवन
श्री रक्वन्द थिापा

9851115037 / 
9841310037

pep4dwidp@gmail.com
नारायणी नदी क्नयन्तण, 

नवलपरासी   

नवलपरासी, 

क्चतवन   

१३

बबई, भादा र औरही 

नदी व्यव्थथिापन 

आयोजना, वक्द्दया

बबई, भादा र औरही नदी 

व्यव्थथिापन
वक्द्दया श्री अनुभव चौिरी 9851030566 bbarmp.dwidm@gmail.com

१४

कणा्दली नदी 

व्यव्थथिापन आयोजना, 

वक्द्दया

कणा्दली नदी व्यव्थथिापन 
वक्द्दया, 

कैलाली
श्री कुसाङ् िेपा्द 9803550864 krtprajapur@gmail.com, 

१५
महाकाली नदी क्नयन्तण 

आयोजना, दाचु्दला 
महाकाली नदी क्नयन्तण दाचु्दला श्री कमल क्संह महत 9858782088 dwidp.mrtp@gmail.com

१६

रूपाताल संरषिण 

एकीकृत क्वकास 

पररयोजना, कास्ी

कालीगण्डकी नदी क्नयन्तण 
पव्दत, 

म्ाग्ी
श्री क्बदुरमान शे्रष्ठ 9856045800

rupatalsamrakchan@gmail.

com

१७

जोस्खमयुक्त पक्हरो 

व्यव्थथिापन आयोजना, 

लक्लतपुर 

पक्हरो व्यव्थथिापन आयोजना लक्लतपुर श्री श्रीकमल स्द्धवेदी 9851239265 vlmp2074@gmail.com, 

१८

पालुङ्टार कुणु्डटार 

क्संचाइ आयोजना, 

गोरखा

मस्ाङ्दी नदी क्नयन्तण मनाङ्

श्री क्दनेि आचाय्द 9866499989 pkip2075@gmail.comदरौदी खोला क्नयन्तण, गोरखा गोरखा 

दोदवी खोला क्नयन्तण, लमजुङ् लमजुङ्
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४.११ सडक तर्िाग मातहत रहलेका हलेिी उपकरणहरूको तर्र्रण

Description of 
Equipment

HED Itahari HED Janakpur HED Hetauda HED KTM HED Pokhara HED Butwal HED Nepalgunj HED Godavari No. of Total  Equipments

At Site Std-by Site Std-by Site Std-by Site Std-by Site Std-by Site Std-by Site Std-by Site Std-by At Site Std-by Total

Air Compressor        1          1 1

Backhoe Loader 7  1 2 2 1 5 1 4 2 2  7 1 4  32 9 41

Crane Truck  1      2  1  2  1  1  8 8

Dozer Track      2 1 1  1  1  1   1 5 6

Excavator Track  4  2  1 4 3  4  4 1 3 3  9 22 31

Excavator Wheel      1  1 1   1 1    1 3 4

Flat Bed Truck  1  1  1    1  2  1  1  8 8

Mobile Crane        1    1      2 2

Tipper Truck 1 7  4  6 2 3  5  2  6 3 2 7 35 42

Transporter 7 2  1  2 1 1 1 1  2  2  2 1 13 14

Wheel Loader  2  4 6 1 6 3 4 4 6 4 8 1 5  42 19 61

Total 15 17 1 14 8 15 19 17 10 19 8 19 17 16 15 6 93 125 218

Grand Total 32 15 23 36 29 27 33 21

Summary  of Deployment:

Deployed at Site 93 Specialized equiptment Deployed 85 Other Equiptment Deployed 8

Standby at HEDs 
and Mos 125 Specialized equiptment Stand by 58 Other Equiptment Stand by 67

Total Equipment 218 Total Specialized Equiptment 143 Others Total 75

Note:

Specialized Equipment: Dozer Track, Wheel Loader, BAckhoe Loader, Excavator Track, Excavator Wheel

Other Equipment: Truck (Transporter, Crane Mounted, Flat Bed, Tipper), Mobile Crane, Air Compressor

Department of Roads
Mechanical Branch

Equipment Deployment, Rainy Season 2078/079
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

पृष्ठिुमी
      यस बर््दको वर्ा्दयाममा नेपाल क्भत्रका क््चल् (सामरीक सडक संजाल) सुचारू राख्को लाक्ग सडक क्वभाग अन्तग्दतका क्वक्भन्न सडक क्डक्भजन तथिा योजना काया्दलयहरूले 

संघीय सडक सुपररवेषिण तथिा अनुगमन काया्दलयहरू मातहत रही क्वक्भन्न हेभी इस्क्पमेन् क्डक्भजनहरूसुँग रहेका इस्क्पमेन्हरू आवश्यकता अनुसार पक्हरोको जोस्खम 
युक्त षेित्रमा पररचालन गनु्दका साथैि अन्य उपकरणहरू सडक क्वभागका क्वक्भन्न काया्दलयमै क्तबलम �थि रास्खएका छन् ।

Site मा पररचाक्लत उपकरण सं्या    –   ९३
Stand By रास्खएका उपकरण सं्या  –  १२५
                                      कूल जम्मा –  २१८

पक्हरो पन्छाउने Specilized उपकरण (Loader,  Excavator , Back hoe loader, dozer) सं्या  – १४३
                                                                                          सहायक उपकरणहरूको सं्या  –   ७५  

                                                                                                                        कूल जम्मा   –   २१८

तर्तिन्न संघीय सुपररर्लेक्ण तथा अनुगमन काया्वलय अन्तग्वत र्षा्वयाममा खतटएका (Deployed) याखन्तक उपकरणहरू

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Itahari (S.Er. Gyanendra Kumar Jha, 9851136250)

S. No. Placement Description of 
Equipment RD/ Regd. No.

Area to be 
Covered 

(Includes)
Operator’s Name Contact No.

1 Katari,Udaypur Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-034 Mirchaiya Katari 

Ghurmi sadak Udit Narayan Das 9815751023

2 RD Ilam Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-027

fechi-Highway 
(llam-Phikkal-
Pashupatinagar)

Suresh Kumar Mandal 9810500428

3 Leguwaghat Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-050 (Ba. 1 Ga 335 Leguwaghat-

Bhojpur- Sadak Mohan Prasad Shah 9864096179

4 Khandabari Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-051 Uttar -Dakshin-

Koshi sadak yojana sagar Rai 9841775840

5 Halesi, Khotang Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-022 (Ba, I Ga 2712 Halesi-Diktel Road Dharmendra Thakuri 9849518496

6 RD Harkapur Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super Ba.1 Ga 2785

Harkapur-
Okhaldhunga-
patale Sadak

Ram Prasad Gautam 9814725133

7 Katari, Udaypur Tipper Truck Na. Ga.774 Mirchaiya Katari 
Ghurmi sadak Yagya Prasad Pokhrel 9842828426

8 Kabeli, Panchthar Backkhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-031

Mechi 
Highway(Phidim-
Taplejung)

Devi Shrestha 9806000579

9 Pangrevir, Panchthar Wheel Loader, Hyundai/
HL757-9s 068-142

Mechi 
Highway(illam- 
phidim)

Dipesh BK 9805364317

10 Mulghat Wheel Loader, Hyundai/
HL757-9s 068-131 (Ba. 1 Ga 3249 Bhedetar-Mulghat-

Dhankuta Sadak Gyan Bahadur Rai 9842097071

11 RD Tumlingtar Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-116

Tutedeurali-
Mude -Chainpur 
-khandabari-Sadk

Kumar Shingh Rai 9862896900

12 Patale Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-105

Patale- Tingala-
Sisneribhir- Salleri 
Sadak

Chhatrapati Dhungana 9842665698

13 Chatara-Barahkshetra Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-122

Dharan- Bhedetar, 
Chatara-
Barahkshetra

Shankar Dhunagana 9842065203

14 RD Lahan Wheel Loader, Hyundai/
HL757-9s 068-081 Lahan Kadmaha-

Ganighat Chandeshwor Kamat

15 Gaighat Bokshe Wheel Loader,Dooshan 068-156 Gaighat Dictel 
Sadak Sovit Prasad Yadav 9842825589

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Kathmandu (S. Er. Dr. Bijay Jaisi, 9851176893)

16 RD Chadrapur Backhoe Loader JCB 
3Dx super 070-044 Chandranigahpur 

Sadak Md. Sarfraj 9864215572

17 Mungling RD 
Bharatpur Backhoe Loader 070-035 Narayanghat-

Mungling Anuj Rajbahak 9845382112
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

S. No. Placement Description of 
Equipment RD/ Regd. No.

Area to be 
Covered 

(Includes)
Operator’s Name Contact No.

18 20 Kilo Seti Dovan RD Wheel Loader, Doosan 068-152 Narayanghat-
Mungling Basu Dulal 9855076650

19 Bharatpur RD 
Bharatpur Wheel Loader, Dusan 068-147 Bharatpur-Gaighat Amar Gurung 9845030232

20 Daman RD Hetauda Wheel Loader, Hyundai 068-137 Bhaise-Daman-
Tistung Dilmohamad 9845133391

21 Gajuri RD Nuwakot Wheel Loader, Kawasaki 
70ZIV 068-117 Krishnavir Gajuri Ashok Shrestha 9845032409

22 Chhapeli Bazar Kanti 
Rajamarg Sadak

Wheel Loader, Kawasaki 
70ZIV 068-091 Kanti Rajamarg Shambhu Baitha 9845515112

23 Bhaghjora RD 
Hetauda

Wheel Loader, Kawasaki 
70ZIV 068-130 Hetauda-Bhaghjora 

-Bhaise Hem Khadka 9845028461

24 Gajuri Backhoe Loader JCB 
3DX 070-052 Naubishe to Gajuri, 

Dhading Clanesh Baniya 9843752996

25 RD Kathmandu Backhoe Loader JCB 
4DX 070-017 RD Kathmandu Suman Humagain 9841753111

26 RD Bhaktapur Backhoe Loader JCB-
3DX 070-030 RD Bhaktapur Suman Das Ulak 9851162904

27 Khurkot Backhoe Loader JCB-
3DX 070-026 RD Khurkot Harikrishna Shrestha 9841947651

28 Charikot Backhoe Loader JCB-
3DX 070-021 Charikot-Jiri Road Operator from DRO 

Charikot

29 Jure Dozer Track Komatsu 
D85ESS2A 031-075 Araniko Highway Shreedhar Poudel 9849390106

30 Grang Excavator Track 
Hyundai/SMART R220L 042-050 Grang, Rasuwa Prabin Jarka Magar 9849999564

31 Shyaphrubeshi Excavator Track JCB 
225LC eco+ 042-053 Syafrubesi, Rasuwa Dinesh Dahal 9851196712

32 Bahrabise Excavator Track Volvo 
EC210D 042-055 Araniko Highway Rupshing Bhandari 9815563469

33 Bahrabise Excavator Track Volvo 
EC210D 042-056 Araniko Highway Gopilal Kafle 9841844919

34 RD Nuwakot Tipper Truck Tata 407 Bal Ga 3589 RD Nuwakot
Binod Bohara 9841548622

35 RD Nuwakot Transporter Truck Tata 
2518 Bal Ga 2827 RD Nuwakot

36 Bahrabise Wheel Loader Doosan 
DL250A 068-151 Araniko Highway Nabin Prajapati 9860389284

37 Dhunche Wheel Loader Hyundai 
HL757-9S 068-144 Dhunche, Rasuwa Shrawan Kr. Kuikel 9841443248

38 Naubishe Wheel Loader Hyundai 
HL757-9S 068-143

Naubishe-
Piplamod TRP 
(Satghumti)

Govinda Thapa Magar 9848033663

39 Khadichaur Wheel Loader Hyundai 
HL757-9S 068-136 Araniko Highway Nima Tenjen Lama 9851165171

40 RD Kathmandu Wheel Loader JCB 
432ZX 068-109 RD Kathmandu Aman Rai 9843901585

41 Chhahare Wheel Loader JCB 
432ZX 068-115 Chhaharo-

Gurjebhanjyang
Operator of MO 
Nuwakot

42 Kanti Rajmarga Sadak 
Yojana

Wheel Loader Kawasaki 
70ZIV-II 068-118 Kanti Rajmarga 

Sadak Yojana
Ganga Bahadur 
Shrestha 9841101222

43 Manthali Wheel Loader Kawasaki 
70Z1V-11 068-123 RD Khurkot Indra Bahadur Magar 9855018655
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Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara (S. Er. Lalijan Khanal, 985111102122)

S. No. Placement Description of 
Equipment RD/ Regd. No.

Area to be 
Covered 

(Includes)
Operator’s Name Contact No.

44
Dumre Besisahar 
Chame Sadak Yojana, 
Lamjung

Backhoe Loader (JCB 
3DX) 070-038 Arkhale-Rar Bazar 

Section
Puspak Dahal/ 
Nagendra Thapa Magar 9869023358

45 RD Pokhara Backhoe Loader (JCB 
3DX) 070-028

Siddhartha 
Rajmarga (Waling 
Syangja, Mirdi-
Kyakmi- Bhimad, 
Putali Khet-karki 
Neta-Kusma 
Section)

Damodar Kafle 9846910888

46 RD Baglung Backhoe Loader (JCB 
3DX) 070-054

Baglung 
Maldhunga Beni 
Section

Khim Raj Tripathi 9846108594

47

Uttar dakchhin 
Kaligandaki Koridor ( 
Beni-Jomsom-Korala- 
Mustang)

Backhoe Loader (JCB 
3DX) 070-055 Galeswor, Tatopani, 

Ghasa, Lete Section Bal Krishna Dhakal 9846477327

48 Dumre Besisahar 
Chame Sadak Yojana, Excavator Track (Volvo) 042-062 Khotro-Dharapani 

section
Mahesh Tharu / Chok 
Bahadur Gurung 9860696908

49 Lamjung RD Pokhara Tipper Truck Ba 1 Ga 3591

Siddhartha 
Rajmarga (Waling 
Syangja, Mirdi-
Kyakmi- Bhimad, 
Putali Khet-karki 
Neta-Kusma 
Section)

Sher Bahadur B.K. 9846087304

50
11 kilo Chhepetar 
Bhaluswara Barpak 
Sadak Yojana, Gorkha

Wheel Loader (70ZIV) 068-121
Chanauti-Baluwa-
Barpak-Laprak-
Gumda Section

Damodar Pandey 9851205335

51 RD Pokhara Wheel Loader (Doosan) 068-148
Siddhartha 
Rajmarga (Kuvinde 
Pokhara Section)

Narayan Giri 9845241027

52 RD Pokhara Wheel Loader (Hundai 
HL 757-9s) 068-132

Siddhartha 
Rajmarga (Waling 
Syangia Section)

Amit Ghalan 9855018475

53 DRO Damauli Wheel Loader (Kawasaki 
70 ZIV) 068-128

Prithvi Rajmarga 
Mugling Abu 
Khairani Section

Rameswor Dhungana/ 
Raju Magar 9851001341

54 RD Palpa Rampur Backhoe Loader, JCB 
3DX 070-056 Aryabhanjyang- 

Rampur Op. Kapil Naupane 9857035453

55 Salghandi Backhoe Loader, JCB 
3DX 070-057

Salghandi 
sandhikhark  
Project

Op. Sital Bhusal 9867353037

56 Jhumsha Wheel Loader Doosan 068-149 Siddhababa-
Jhumsa Sr. Op. Sanjaya Karki 9847341389

57 Arghali Wheel Loader HL 757-
9S 068-108 Tamghas Road Sr. Op. Jit Bdr. Tharu 9867420787

58 Thada Wheel Loader HL 757-
9S 068-138

Shivpur,Gorusinghe 
- Sandhikharka 
Road

Sr. Op. Ashok K. 
Bhandari / Shambhu 
karki

9847035565

59 RD Butwal Wheel Loader Kawasaki 
70ZIV II 068-079

MRM & SRM 
Pakhapani 
Siddhababa

Op. Off. Krishna psd. 
Pokharel 9847027053

60 Bartung Wheel Loader Kawasaki 
70ZIV-2 068-126 Hiudekhola Ramdi Op. Off. Surendra Karki 9857026076

61 Dhankhola Wheel Loder JCB 068-110 Dhankhola Road Sr. Op. Jeeban 
Ranabhat 9847057969
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Federal Road Supervision and Monitoring Office, Surkhet (S. Er. Rupak Rajbhandari, 9841380463)

S. No. Placement Description of 
Equipment RD/ Regd. No.

Area to be 
Covered 

(Includes)
Operator’s Name Contact No.

62 Jamune Bazar Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-025 Chhinchhu Jajarkot Tek Raj Bohara 9847899860

63 RD, Surkhet Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-058 Ratna Highway Deepak Subedi 9845682819

64 Hulma, Kalikot Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-059 Karnali Highway Operator From RD, 

Jumla

65 Jumla Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-040 Nagma-Gamgadhi 

Road
Operator From RD, 
Jumla

66 Solabang , West 
Rukum

Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-047

Rapti Highway 
(Khoula-Salle 
Section)

Jagat Muktan 9841215285

67 Matela Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-046 Chheda-Jajarkot 

Road Umesh Parajuli 9857074282

68 Kapurkot, Salyan Backhoe Loader, JCB 
3DX Super 070-039 Amelia- Dhankhola Santa Kumar 

Chaudhary 9868049794

69 Jumla Excavaotr Track ,Volvo 042-059 Karnali Highway Sushil Chaudhary 9868340629

70 Jumla ExcavatorWheel, 
Hyundai 044-004 Karnali Highway Sushil Chaudhary 9868340629

71 Tallo Dungeshwor Wheel Loader, Doosan 
DL250A 068-150 Surkhet Jumla Tulasi Oli 9863163202

72 Manma ,Kalikot Wheel Loader, Doosan 
DL250A 068-159 Karnali Highway Puran Deb Puri 9860413083

73 MO, Dang Wheel Loader, Furukawa 
FL-200 068-060 Ghorahi, Dang Prem Jarga Magar 9866911012

74 Babai Wheel Loader, Hyundai 
HL 757-9S 068-120 Chisapani-Harre Rang B Rana/Bishnu 

Bahadur Tharu
9844929941
9849560302

75 Ghartigaun, Rolpa Wheel Loader, Hyundai 
HL 757-9S 068-141 Ghorahi-Thabang-

Mahat
Manoj Kumar 
Chaudhary 9812874604

76 Lamahi Camp Wheel Loader, Hyundai 
HL 757-9S 068-135 Rapti Highway Tej Narayan Yadav 9809537639

77 Chakchake, Pyuthan Wheel Loader, Kawasaki 
70 ZIV II 068-129 Bhalubang-

Chakchake-Libang Karn B Khadka 9868086809

78 Rakam, Dailekh Wheel Loader, Kawasaki 
70 ZIV-II 068-124 Surkhet Jumla Dil Bahadur Oli 9848040535

79 RD Patan, Baitadi Backhoe Loader, JCB 070-041 Anarkholi, Baitadi Bhuwan Joshi 9843675224
80 RD Sanfe, Acham Backhoe Loader, JCB 070-042 Shanfe-Mangalsen Santosh BK 9849974238

81 RD Kulpate, Doti Backhoe Loader, JCB 070-060 (Ba1 Ga 3361) Kulpate-  
chaukhutte Hark Oad 9848459931

82 RD Mahendranagar Backhoe Loader, JCB 070-061 Sahajpur Mohan B.Gurung 9841357409

83 RD Mahendranagar Excavator Track, 
Daewoo 042-022 Bhasu Veer, Kailali Prem B. Pun 9868871889

84 RD Sanfe, Acham Excavator Track, 
Hyundai, L215 042-045 Bajura Road 

Baldehi Bhuwan Malla 9848663097

85 RD Kulpate, Doti Excavator Track, Volvo 042-061 Shahu kharka, 
Dadeldhura Raj B. Chand 9868530039

86 RD Mahendranagar Tipper Truck Tata 116-401 (Ba1Ga 2891) Budhitola Min Bohara 9863362399
87 RD Sanfe, Acham Tipper Truck Tata Ba 1 Ga 3585 sanfe Bagar,Acham Ashish Lamichane 9848679021
88 RDPatan, Baitadi Tipper Truck Tata Ba 1 Ga 3586 Patan, Baitadi Udhab Bista 9860549267

89 RD Sanfe, Acham Wheel Loader Hyundai 068-139 Shanfe Bagar, 
Acham Dayaram Chaudry 9868718219

90 RD Mahendranagar Wheel Loader Hyundai 068-088 Buditola, Kailali Krishna B. Khatri 9848662400

91 RD Kulpate, Doti Wheel Loader Kawasaki 068-119 Bhatkada, 
Dadeldhura Uday BK 9848776529

92 RD Patan, Baitadi Wheel Loader Kawasaki 068-125 Paniyabaj Darchula Bal B. Khanal 9848442205

93 RDPatan, Baitadi Wheel Loader Kawasaki 068-127 Khodpe- Bajhang Raj K. Khatri 9849001404
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, GODAWARI

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Surkhet

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

1 RD Mahendranagar Wheel Loader 
Hyundai 068-088 Buditola, 

Kailali HED Godawari Under Repair Krishna B. Khatri 9848662400

2 RD Sanfe, Acham Wheel Loader 
Hyundai 068-139 Shanfe Bagar, 

Acham HED Godawari Under Repair Dayaram Chaudry 9868718219

3 RD Kulpate, Doti Wheel Loader 
Kawasaki 068-119 Bhatkada, 

Dadeldhura HED Godawari Under Repair Uday BK 9848776529

4 RD Patan, Baitadi Wheel Loader 
Kawasaki 068-125 Paniyabaj 

Darchula HED Godawari Running Bal B. Khanal 9848442205

5 RDPatan, Baitadi Wheel Loader 
Kawasaki 068-127 Khodpe- 

Bajhang Khodpe, Baitadi Running Raj K. Khatri 9849001404

6 RD Mahendranagar Excavator Track, 
Daewoo 042-022 Bhasu Veer, 

Kailali HED Godawari Under Repair Prem B. Pun 9868871889

7 RD Sanfe, Acham Excavator Track, 
Hyundai, L215 042-045 Bajura Road 

Baldehi Baldehi, Bajura Running Bhuwan Malla 9848663097

8 RD Kulpate, Doti Excavator Track, 
Volvo 042-061 Shahu kharka, 

Dadeldhura HED Godawari Running Raj B. Chand 9868530039

9 Transporter, 
Isuzu CXZ Na1Ga 447 HED Godawari Running Basant K. Thapa 9814615886

10 Transporter, 
Tata

118-022/ 
Na1Ga 723 HED Godawari Running Dilip B. Kadayet 9848627503

11 RD Kulpate, Doti Flatbed Truck 
Tata

115-104/ 
Ba1Ga 
3029

HED Godawari Running Dan B. Shahi 9809452076

12 RD Patan, Baitadi Backhoe 
Loader, JCB 070-041 Anarkholi, 

Baitadi Budar Under Repair Bhuwan Joshi 9843675224

13 RD Sanfe, Acham Backhoe 
Loader, JCB 070-042 Shanfe-

Mangalsen Sanfe Acham Running Santosh BK 9849974238

14 RD Kulpate, Doti Backhoe 
Loader, JCB

070-060/ 
Ba1Ga 
3361

Kulpate-  
chaukhutte Bhatkada Running Hark Oad 9848459931

15 RD Mahendranagar Backhoe 
Loader, JCB 070-061 Sahajpur HED Godawari Under Repair Mohan B.Gurung 9841357409

16 Tipper Truck 
Tata

116-357 
Ba1 Ga 
2853

HED,Godawari HED Godawari Running

17 Tipper Truck 
Tata

116-346/ 
Ba1Ga 
2840

HED,Godawari HED Godawari Running

18 RD Mahendranagar Tipper Truck 
Tata

116-401/ 
Ba1Ga 
2891

Budhitola RD 
Mahendranagar Running Min Bohara 9863362399

19 RD Sanfe, Acham Tipper Truck 
Tata

Ba 1 Ga 
3585

sanfe 
Bagar,Acham RD Sanfe Bagar Running Ashish Lamichane 9848679021

20 RD Patan, Baitadi Tipper Truck 
Tata

Ba 1 Ga 
3586 Patan, Baitadi RD Patan Running Udhab Bista 9860549267

21 Crane Mounted 
Truck PK6500 

114-019/ 
ba1Ga 
3253

HED,Godawari HED Godawari Running
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, NEPALGUNJ

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Surkhet

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No. Remarks

1 Jamune Bazar Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-025 Chhinchhu 

Jajarkot
HED 
Nepalgunj Running Tek Raj Bohara 9847899860 RD Surkhet

2 RD, Surkhet Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-058 Ratna 

Highway
HED 
Nepalgunj Running Deepak Subedi 9845682819 RD Surkhet

3 Tallo 
Dungeshwor

Wheel Loader, 
Doosan DL250A 068-150 Surkhet Jumla HED 

Nepalgunj Running Tulasi Oli 9863163202 RD Surkhet

4 Rakam, 
Dailekh

Wheel Loader, 
Kawasaki 70 
ZIV-II

068-124 Surkhet Jumla HED 
Nepalgunj Running Dil Bahadur Oli 9848040535 RD Surkhet

5 Hulma, 
Kalikot

Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-059 Karnali 

Highway RD Jumla Running Operator From 
RD, Jumla RD Jumla

6 Manma 
,Kalikot

Wheel Loader, 
Doosan DL250A 068-159 Karnali 

Highway
HED 
Nepalgunj Running Puran Deb Puri 9860413083 RD Jumla

7 Jumla Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-040

Nagma-
Gamgadhi 
Road

RD Jumla Running Operator From 
RD, Jumla RD Jumla

8 Jumla Excavaotr Track 
,Volvo 042-059 Karnali 

Highway

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running Sushil 
Chaudhary 9868340629 RD Jumla

9 Jumla ExcavatorWheel, 
Hyundai 044-004 Karnali 

Highway

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running Sushil 
Chaudhary 9868340629 RD Jumla

10 Solabang , 
West Rukum

Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-047

Rapti Highway 
(Khoula-Salle 
Section)

HED 
Nepalgunj UR Jagat Muktan 9841215285 RD 

Chaurjahari

11 Matela Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-046 Chheda-

Jajarkot Road
HED 
Nepalgunj Running Umesh Parajuli 9857074282 RD 

Chaurjahari

12 Babai
Wheel Loader, 
Hyundai HL 
757-9S

068-120 Chisapani-
Harre

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running
Rang B Rana
Bishnu Bahadur 
Tharu

9844929941
9849560302

RD 
Nepalgunj

13 Chakchake, 
Pyuthan

Wheel Loader, 
Kawasaki 70 
ZIV II

068-129
Bhalubang-
Chakchake-
Libang

HED 
Nepalgunj Running Karn B Khadka 9868086809 RD Pyuthan

14 Ghartigaun, 
Rolpa

Wheel Loader, 
Hyundai HL 
757-9S

068-141
Ghorahi-
Thabang-
Mahat

MO Dang Running Manoj Kumar 
Chaudhary 9812874604 SMRP 

Rolpa

15 Kapurkot, 
Salyan

Backhoe Loader, 
JCB 3DX Super 070-039 Amelia- 

Dhankhola MO Dang Running Santa Kumar 
Chaudhary 9868049794 RD Dang

16 Lamahi Camp
Wheel Loader, 
Hyundai HL 
757-9S

068-135 Rapti Highway MO Dang Running Tej Narayan 
Yadav 9809537639 RD Dang

17 HED 
Nepalgunj

Dozer Track,  
Komatsu D85-
ESS

031-116
Standby 
at HED 
Nepalgunj

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running

18 HED 
Nepalgunj

Excavator Track, 
Hyundai 215 
LC-7

042-036
Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj UR

19 HED 
Nepalgunj

Excavator Track,  
Hyundai 215 
LC-7

042-044
Standby 
at HED 
Nepalgunj

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, NEPALGUNJ

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Surkhet

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No. Remarks

20 HED 
Nepalgunj

Excavator Track,  
JCB/JS140 042-032

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

21 HED 
Nepalgunj

Backhoe Loader, 
JCB 4DX 070-020

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj UR

22 HED 
Nepalgunj

Wheel Loader, 
Kawasaki 70 
ZIV II

068-090
Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

23 MO, Dang Wheel Loader, 
Furukawa FL-200 068-060 Ghorahi, Dang MO Dang UR Prem Jarga 

Magar 9866911012

24 HED 
Nepalgunj Tipper Truck Tata

116-408 
(Na. 1 Ga 
770)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

25 HED 
Nepalgunj Tipper Truck Tata

116-409 
(Na. 1 Ga 
771)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running

26 HED 
Nepalgunj Tipper Truck Tata

116-367 
(Ba 1 Ga 
2858)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

Postal 
Highway 
Office, 
Nepalgunj

Running

27 HED 
Nepalgunj Tipper Truck Tata

116-396 
(Ba 1 Ga 
2903)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj UR

28 HED 
Nepalgunj Tipper Truck Tata

116-356 
(Ba. 1 Ga 
2852)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

29 MO, Dang Tipper Truck Tata
116-365 
(Ba 1 Ga 
2834)

Standby at 
MO Dang MO Dang Running

30 HED 
Nepalgunj Flatbed Truck 

115-101 
(Ba. 1 Ga 
2955)

Standby 
at HED 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

31 HED 
Nepalgunj

Crane Mounted 
Truck

114-016 
(Na. 1 Ga 
703)

Standby 
at HED, 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

32 HED 
Nepalgunj

Transporter, 10 
Wheeler (Tata)

118-016 
(Ba. 1 Ga 
2825)

Standby 
at HED, 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running

33 HED 
Nepalgunj

Transporter, 
Mitsubishi

118-010 
(Bhe. 1 Ga 
65)

Standby 
at HED, 
Nepalgunj

HED 
Nepalgunj Running
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, BUTWAL

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

1 Thada Wheel Loader HL 
757-9S 068-138

Shivpur, 
Gorusinghe - 
Sandhikharka 
Road

HED Butwal Running
Sr. Op. Ashok 
K. Bhandari / 
Shambhu karki

9847035565

2 Dhankhola Wheel Loder JCB 068-110 Dhankhola Road HED Butwal Running Sr. Op. Jeeban 
Ranabhat 9847057969

3 Arghali Wheel Loader HL 
757-9S 068-108 Tamghas Road HED Butwal Under 

Repair
Sr. Op. Jit Bdr. 
Tharu 9867420787

4 Bartung
Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV-
2

068-126 Hiudekhola 
Ramdi HED Butwal Running Op. Off. Surendra 

Karki 9857026076

5 Rampur Backhoe Loader, 
JCB 3DX 070-056 Aryabhanjyang- 

Rampur HED Butwal Running Op. Kapil Naupane 9857035453

6 Jhumsha Wheel Loader 
Doosan 068-149 Siddhababa-

Jhumsa HED Butwal Under 
Repair

Sr. Op. Sanjaya 
Karki 9847341389

7 Salghandi Backhoe Loader, 
JCB 3DX 070-057

Salghandi 
sandhikhark  
Project

HED Butwal Running Op. Sital Bhusal 9867353037

8 RD Butwal
Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV 
II

068-079
MRM & SRM 
Pakhapani 
Siddhababa

HED Butwal Running Op. Off. Krishna 
psd. Pokharel 9847027053

9 HED Butwal
Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV 
II

068-106 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Under 

Repair
Op. Off. Krishna 
psd. Pokharel 9847027053

10 HED Butwal Wheel Loader 
JCB 4DX 070-018 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Jay Praksh Oli 9868129526

11 HED Butwal Exavator Wheel 
Doosan 220 044-002 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Under 
Repair

12 HED Butwal Crane mounted 
Truck A/Leyland Na. 1 Ga 704 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Khimanand Khanal 9869306754

13 HED Butwal Crane Moblile 
TADANO Lu. 1 Ga 2 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Bal bdr. Tamang 9847027090

14 HED Butwal
Wheel Loader 
Hyundai HL757-
7

068-084 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Krishna bdr. 

Rokaya 9857048831

15 HED Butwal
Wheel Loader 
Hyundai HL757-
8

068-086 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Under 

Repair

16 HED Butwal
Dozer Track, 
Komatsu, D65 
EX-15

031-079 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Bal bdr. Tamang 9847027090

17 HED Butwal Excavator Track,  
Komatshu PC200 042-024 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Shambhu karki 9869211182

18 HED Butwal Excavator Track,  
JCB JS140 042-033 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Bal krishna Pandey 9847221781

19 HED Butwal
Excavator Track,  
Hyundai R215 
LC-7

042-039 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Tej bdr. Thapa 9857034651
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, BUTWAL

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

20 HED Butwal
Excavator 
Hyundai R220 
LC-8

042-049 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Govind Pokhrel 9847027088

21 HED Butwal Crane mounted 
Truck Issuzu HTR Lu. 1 Ga. 51 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Badri Psd. Rijal 9847221781

22 HED Butwal Flat Bed Truck 
Issuzu/HTR Lu. 1 Ga. 52 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Badri Psd. Rijal 9847221781

23 HED Butwal Flat Bed Truck 
Tata/1613 Ba1Ga 2957 Stand by at HED, 

Butwal HED Butwal Running Tej bdr. Thapa 9857034651

24 HED Butwal
Transporter 
Trailer 
Tata/2518C

Lu 1 Ga 316 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Bal bdr. Tamang 9847027090

25 HED Butwal
Transporter 
Trailer/Prima 
4923S

Ba1Ga 2829 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Bal bdr. Tamang 9847027090

26 HED Butwal Tipper Truck Tata Na. 1 Ga. 768 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Khimanand Khanal 9869306754

27 HED Butwal Tipper Truck Tata Na. 1 Ga. 769 Stand by at HED, 
Butwal HED Butwal Running Mohan Gautam 9847274154
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, POKHARA

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No. Remarks

1

Dumre 
Besisahar 
Chame 
Sadak 
Yojana, 
Lamjung

Excavator Track 
(Volvo) 042-062

Khotro- 
Dharapani 
section

MO Dumre Running

Mahesh 
Tharu / Chok 
Bahadur 
Gurung

9860696908

2

Dumre 
Besisahar 
Chame 
Sadak 
Yojana, 
Lamjung

Backhoe Loader 
(JCB 3DX ) 070-038 Arkhale- Ram 

Bazar Section MO Dumre Running
Puspak Dahal/ 
Nagendra 
Thapa Magar

9869023358

3 DRO 
Damauli 

Wheel Loader 
(Kawasaki 70 
ZIV)

068-128

Prithvi 
Rajmarga 
Mugling 
Abu Khairani 
Section

MO Dumre Running
Rameswor 
Dhungana/ 
Raju Magar

9851001341

4

11 kilo 
Chhepetar 
Bhaluswara 
Barpak 
Sadak 
Yojana, 
Gorkha

Wheel Loader 
(70ZIV) 068-121

Chanauti-
Baluwa-
Barpak-
Laprak-Gumda 
Section

HED 
Pokhara Running Damodar 

Pandey 9851205335

5 RD Pokhara
Wheel Loader 
(Hundai HL 
757-9s)

068-132

Siddhartha 
Rajmarga 
(Waling 
Syangja 
Section)

HED 
Pokhara Running Amit Ghalan 9855018475

6 RD Pokhara Wheel Loader 
(Doosan) 068-148

Siddhartha 
Rajmarga 
(Kuvinde 
Pokhara 
Section)

HED 
Pokhara Running Narayan Giri 9845241027

7 RD Pokhara Backhoe Loader 
(JCB 3DX ) 070-028

Siddhartha 
Rajmarga 
(Waling 
Syangja, 
Mirdi-Kyakmi-
Bhimad, Putali 
Khet-karki 
Neta-Kusma 
Section)

HED 
Pokhara Running Damodar 

Kafle 9846910888

8 RD Pokhara Tipper Truck Ba 1 Ga 3591

Siddhartha 
Rajmarga 
(Waling 
Syangja, 
Mirdi-Kyakmi-
Bhimad, Putali 
Khet-karki 
Neta-Kusma 
Section)

HED 
Pokhara Running Sher Bahadur 

B.K. 9846087304

9 RD Baglung Backhoe Loader 
(JCB 3DX ) 070-054

Baglung 
Maldhunga 
Beni Section

HED 
Pokhara Running Khim Raj 

Tripathi 9846108594
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, POKHARA

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No. Remarks

10

Uttar 
dakchhin 
Kaligandaki 
Koridor 
(Beni- 
Jomsom- 
Korala- 
Mustang)

Backhoe Loader 
(JCB 3DX ) 070-055

Galeswor, 
Tatopani, 
Ghasa, Lete 
Section

HED 
Pokhara Running Bal Krishna 

Dhakal 9846477327

11 HED 
Pokhara 

 Dozer Track, 
Komatsu D85 031-115 Stand by at 

HED Pokhara 
HED 
Pokhara Running

12 HED 
Pokhara 

Excavator Track 
(JCB JS140 ) 042-034 Stand by at 

HED Pokhara 
HED 
Pokhara Running under 

maintainance

13 HED 
Pokhara 

Excavator 
Track  (Hundai 
R215LC-7)

042-035 Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running Navaraj 

Kapadi 9866091756

14 HED 
Pokhara 

Excavator Track 
(Hundai R220L) 042-048 Stand by at 

HED Pokhara 
HED 
Pokhara Running Ranjan Mishra 9841158616

15 HED 
Pokhara 

Excavator Track 
(JCB 225 LC 
Eco+)

042-052 Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

16 HED 
Pokhara 

Wheel Loader 
(Kawasaki 70 
ZIV)

068-070 Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running under 

maintainance

17 HED 
Pokhara 

Wheel Loader 
(Kawasaki 70ZIV-
2)

068-089 Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

18 HED 
Pokhara 

Wheel Loader 
(JCB 432ZX ) 068-113 Stand by at 

HED Pokhara 
HED 
Pokhara Running

19 HED 
Pokhara 

Wheel Loader 
Doosan 
(DL250A)

Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

20 HED 
Pokhara 

Backhoe Loader 
(JCB 4DX ) 070-019 Stand by at 

HED Pokhara 
HED 
Pokhara Running under 

maintainance

21 MO Dumre Backhoe Loader 
(Escorts) 070-045 Stand by at 

MO Dumre MO Dumre Running

22 HED 
Pokhara Tipper Truck Tata 116-326 

Ba 1 Ga 2721
Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

23 HED 
Pokhara Tipper Truck Tata 116-354 Ba 1 

Ga 2850
Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

24 HED 
Pokhara Tipper Truck Tata 116-413 

Ba.1.Ga.3592
Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running Shyam Kumal 9846636301

25 HED 
Pokhara 

Transporter  
(TATA/
LPT2518TC/48)

118-017 Ba 1 
Ga 2826

Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running Chiranjivi 

Devkota 9857077226



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण128

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, POKHARA

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Pokhara

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No. Remarks

26 HED 
Pokhara 

Crane Mounted 
Truck (Ashok 
Leyland)

114-014 Na 
1 Jha 702

Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

27 HED 
Pokhara 

Flat Bed Truck 
(Tata 1613c)

115-099 Ba 1 
Ga 2956

Stand by at 
HED Pokhara 

HED 
Pokhara Running

28 RD Damauli Tipper Truck  
(Tata 407)

116-364 Ba 1 
Ga 2833

Stand by at 
MO Dumre MO Dumre Running Ishor Thapa

29 RD Damauli Tipper Truck  
(Tata 909)

116-324 Ba 1 
Ga 2726

Stand by at 
MO Dumre MO Dumre Running



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्ाष्िकरण 129

मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, KATHMANDU

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Kathmandu

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

1 HED 
Kathmandu 

Air Compressor 
Atlascopco 
XA187

017-063 Standby HED Kathmandu Running Karna Bahadur Ale 9869371244

2 HED 
Kathmandu 

Air Compressor 
Atlascopco XA76 017-064 Standby HED Kathmandu Running

3 Gajuri Backhoe Loader 
JCB 3DX 070-052 Naubishe to 

Gajuri, Dhading MO Nuwakot Running Ganesh Baniya 9843752996

4 HED 
Kathmandu 

Backhoe Loader 
JCB 3DX 070-023 Standby HED Kathmandu Running Shyam Prasad 

Dhital 9841624607

5 HED 
Kathmandu 

Backhoe Loader 
JCB 3DX 070-043 Standby HED Kathmandu Running

6 RD Kathmandu Backhoe Loader 
JCB 4DX 070-017 RD Kathmandu RD Kathmandu Running Suman Humagain 9841753111

7 RD Bhaktapur Backhoe Loader 
JCB-3DX 070-030 RD Bhaktapur RD Bhaktapur Running Suman Das Ulak 9851162904

8 Khurkot Backhoe Loader 
JCB-3DX 070-026 RD Khurkot MO Mulkot Running Harikrishna 

Shrestha 9841947651

9 Charikot Backhoe Loader 
JCB-3DX 070-021 Charikot-Jiri 

Road RD Charikot Running Operator from 
DRO Charikot

10 HED 
Kathmandu 

Backhoe Loader 
Terex TLB844S 070-015 Standby HED Kathmandu Running

11 HED 
Kathmandu 

Crane Mounted 
Truck A/L 
Ecomet 1214

Ba 1 Ga 3254 Standby HED Kathmandu Running

12 MO Nuwakot Crane Mounted 
Truck ISUZU TXD Ba 1 Ga 1077 Standby MO Nuwakot Running

13 HED 
Kathmandu 

Dozer Track 
Komatsu D53A 031-071 Standby HED Kathmandu Running

14 Jure
Dozer Track 
Komatsu 
D85ESS2A

031-075 Araniko 
Highway HED Kathmandu Running Shreedhar Poudel 9849390106

15 HED 
Kathmandu 

Excavator 
Track Daewoo 
-220LCV

042-019 Standby HED Kathmandu Running

16 HED 
Kathmandu 

Excavator 
Track Hyundai/
R215LC-7

042-038 Standby HED Kathmandu Running Muna Shrestha

17 Grang
Excavator Track 
Hyundai/SMART 
R220L

042-050 Grang, Rasuwa MO Nuwakot Running Prabin Jarka 
Magar 9849999564

18 Shyaphrubeshi Excavator Track 
JCB 225LC eco+ 042-053 Syafrubesi, 

Rasuwa MO Nuwakot Running Dinesh Dahal 9851196712

19 RD Khurkot Excavator Track 
JCB JS-140 042-030 Stand by MO Mulkot Running Ramchandra 

Khulimuli 9861287616

20 Bahrabise Excavator Track 
Volvo EC210D 042-055 Araniko 

Highway HED Kathmandu Running Rupshing Bhandari 9815563469

21 Bahrabise Excavator Track 
Volvo EC210D 042-056 Araniko 

Highway HED Kathmandu Running Gopilal Kafle 9841844919

22 HED 
Kathmandu 

Excavator 
Wheel Doosan 
DX210WA

044-001 Standby HED Kathmandu Running Harisharan Bhujel 9841520714
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, KATHMANDU

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Kathmandu

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

23 HED 
Kathmandu 

Mobile Crane 40 
Ton RT740B 021-008 Standby HED Kathmandu Running

24 RD Nuwakot Tipper Truck 
Mini Tata 407 Ba 1 Ga 2729 Standby MO Nuwakot Running Purnaman 

Shrestha 9841384684

25 MO Nuwakot Tipper Truck Tata 
1618C Ba 1 Ga 3589 Standby MO Nuwakot Running Raju Maharjan

26 HED 
Kathmandu 

Tipper Truck Tata 
1618C Ba 1 Ga 3590 Standby HED Kathmandu Running Babu  Kaji 

Maharjan 9849189151

27 RD Nuwakot Tipper Truck Tata 
407 Ba 1 Ga 3589 RD Nuwakot MO Nuwakot Running

28 HED 
Kathmandu 

Tipper Truck Tata 
909 Ba 1 Ga 2716 Standby HED Kathmandu Running Hira Raj Maharjan 9841236044

29 RD Nuwakot Transporter 
Truck Tata 2518 Ba 1 Ga 2827 RD Nuwakot MO Nuwakot Running Binod Bohara 9841548622

30 HED 
Kathmandu 

Transporter 
Truck Tata 2518C 118-026 Standby HED Kathmandu Running Rajesh Dahal 9841531249

31 Bahrabise Wheel Loader 
Doosan DL250A 068-151 Araniko 

Highway HED Kathmandu Running Nabin Prajapati 9860389284

32 Dhunche
Wheel Loader 
Hyundai  HL757-
9S

068-144 Dhunche, 
Rasuwa MO Nuwakot Running Shrawan Kr. Kuikel 9841443248

33 Naubishe
Wheel Loader 
Hyundai  HL757-
9S

068-143
Naubishe-
Piplamod TRP 
(Satghumti)

HED Kathmandu Running Govinda Thapa 
Magar 9848033663

34 Khadichaur
Wheel Loader 
Hyundai HL757-
9S

068-136 Araniko 
Highway HED Kathmandu Running Nima Tenjen Lama 9851165171

35 RD Kathmandu Wheel Loader 
JCB 432ZX 068-109 RD Kathmandu HED Kathmandu Running Aman Rai 9843901585

36 Chhahare Wheel Loader 
JCB 432ZX 068-115 Chhahare- 

Gurjebhanjyang MO Nuwakot Running Operator of MO 
Nuwakot

37 HED 
Kathmandu

Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV 068-064 Standby HED Kathmandu Running

38 Kanti Rajmarga 
Sadak Yojana

Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV-
II

068-118 Kanti Rajmarga 
Sadak Yojana HED Kathmandu Running Ganga Bahadur 

Shrestha 9841101222

39 Manthali
Wheel Loader 
Kawasaki 70ZIV-
II

068-123 RD Khurkot MO Mulkot Running Indra Bahadur 
Magar 9855018655
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, HETAUDA

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Kathmandu

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

1 HED Hetauda Backhoe Loader 070-049 Stand by at HED 
Hetauda RD Bharatpur Running  Shambhu Khadka 9864022117

2 Mungling RD 
Bharatpur Backhoe Loader 070-035 Narayanghat-

Mungling Mungling Running Dipak Syangtan 9849417086

3 HED Hetauda Backhoe Loader 070-048 Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running Anuj Rajbahak 9845382112

4 HED Hetauda Dozer Track 
Komatsu D85 031-076 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

5 HED Hetauda Excavator Track  
Kobelco 042-040 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

6 HED Hetauda Excavator Track  
Volvo 042-057 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

7 HED Hetauda Excavator Wheel 
Hyundai 044-003 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

8 HED Hetauda Flat Bed Truck, 
Isuzu Na.1 Ga. 356 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

9 HED Hetauda Tippers Truck Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running

10 HED Hetauda Tippers Truck Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running

11 HED Hetauda Tippers Truck Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running

12 HED Hetauda Tippers Truck Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running

13 RD Bharatpur Tippers Truck Stand by at RD 
Bharatpur RD Bharatpur Running

14 RD Bharatpur Tippers Truck Stand by at RD 
Bharatpur RD Bharatpur Running

15 HED Hetauda Transporter Low 
Bed Tata  Na.1Ga. 2828 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running

16 HED Hetauda Transporter Tata P-2-03-001 Ga 
0018

Stand by at HED 
Hetauda HED Hetauda Running

17
20 Kilo Seti 
Dovan RD 
Bharatpur

Wheel Loader, 
Doosan 068-152 Narayanghat-

Mungling HED Hetauda Running Basu Dulal 9855076650

18 RD Bharatpur Wheel Loader, 
Dusan 068-147 Bharatpur-

Gaighat RD Bharatpur Running Amar Gurung 9845030232

19 Daman RD 
Hetauda

Wheel Loader, 
Hyundai 068-137 Bhaise- Daman- 

Tistung HED Hetauda Running Dilmohamad 9845133391

20 HED Hetauda Wheel Loader, 
Hyundai 068-133 Stand by at HED 

Hetauda HED Hetauda Running Shreekrishan 9845729486

21 Gajuri RD 
Nuwakot

Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 068-117 Krishnavir - 

Gajuri HED Hetauda Running Ashok Shrestha 9845032409

22
Chhapeli Bazar 
Kanti Rajamarg 
Sadak Yojana

Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 068-091 Kanti Rajamarg HED Hetauda Running Shambhu Baitha 9845515112

23 Bhaghjora RD 
Hetauda

Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 068-130

Hetauda-
Bhaghjora 
-Bhaise

HED Hetauda Running Hem Khadka 9845028461
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, HETAUDA

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Kathmandu

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's Name Mobile No.

1 RD Chadrapur Backhoe Loader 070-044 Chandranigahpur 
Sadak Md. Sarfraj 9864215572

2 HED Janakpur Backhoe Loader 070-014 Stand By HED 
Janakpur

3 HED Janakpur Backhoe Loader 
JCB 070-033 Stand By HED 

Janakpur
Murli Prasad 
Yadav 9842859429

4 HED Janakpur Excavator Track 042-046 Stand By HED 
Janakpur

5 HED Janakpur Excavator Track 042-051 Stand By HED 
Janakpur

6 HED Janakpur Flat Bed Truck Ba.1.Ga 2954 Stand By HED 
Janakpur

7 HED Janakpur Tipper Truck Ba.1.Ga 3593 Stand By HED 
Janakpur

Shrawan Kumar 
Chaudhary 9815793229

8 HED Janakpur Tipper Truck 116-415 Stand By HED 
Janakpur

9 HED Janakpur Tipper Truck Ja.1.Ga 296 Stand By HED 
Janakpur

10 HED Janakpur Tipper Truck Ba.1.Ga 3584 Stand By HED 
Janakpur

11 HED Janakpur Transporter Na.1.Ga 722 Stand By HED 
Janakpur

12 HED Janakpur Wheel Loader 068-135 Stand By HED 
Janakpur

13 HED Janakpur Wheel Loader 068-081 Stand By HED 
Janakpur

14 HED Janakpur Wheel Loader 
Hyundai 068-140 Stand By HED 

Janakpur
Dev Chandra 
Yadav 9804836107

15 HED Janakpur Wheel Loader 
JCB 068-112 Stand By HED 

Janakpur
Ram Dinesh 
Mandal 9807981939
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, ITAHARI

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Itahari

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No.

1 Katari,Udaypur Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-034 Mirchaiya Katari 

Ghurmi sadak MO Lahan Running Md. Sarfraj 9864215572

2 RD Ilam Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-027

Mechi -Highway 
(Ilam-Phikkal-
Pashupatinagar)

HED Itahari Running

3 Leguwaghat Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super

070-050 (Ba. 1 
Ga 3351)

Leguwaghat 
-Bhojpur- Sadak HED Itahari Running Murli Prasad 

Yadav 9842859429

4 Khandabari Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-051

Uttar -Dakshin-
Koshi sadak 
yojana

HED Itahari Running

5 Halesi, 
Khotang

Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super

070-022 (Ba. 1 
Ga 2712)

Halesi-Diktel 
Road HED Itahari Running

6 RD Harkapur Backhoe Loader, 
JCB/3DX Super Ba.1 Ga 2785

Harkapur 
-Okhaldhunga-
patale Sadak

RD Harkapur Running

7 Kabeli, 
Panchthar

Backkhoe Loader, 
JCB/3DX Super 070-031

Mechi 
Highway(Phidim-
Taplejung)

MO Phidim Running Shrawan Kumar 
Chaudhary 9815793229

8 HED Itahari
Crane Mounted 
Truck AL/
Ecomet1214

114-018 (Ba. 1 
Ga 3255)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

9 HED Itahari
Excavator 
Track Hyundai/
R215LC-7

042-037 Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

10 HED Itahari
Excavator 
Track Hyundai/
R215LC-7

042-042 (Ba. 1 
Ga 3256)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

11 HED Itahari Excavator Track 
JCB/JS 140

042-029 (Ba. 1 
Ga 2739)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

12 HED Itahari Excavator 
Track,Volvo 042-060 Stand by HED 

Itahari HED Itahari Running

13 HED Itahari Flat Bed Truck 
TATA/LPT1615C

115-103 (Ba. 1 
Ga 3028)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

14 Katari, 
Udaypur Tipper Truck Na. 1 Ga.774 Mirchaiya Katari 

Ghurmi sadak MO Lahan Running Dev Chandra 
Yadav 9804836107

15 MO Phidim Tipper Truck, 
TATA/LPK1615 Ba. 1 Ga 2477 Stand by MO 

Phidim MO Phidim Running Ram Dinesh 
Mandal 9807981939

16 MO Phidim Tipper Truck, 
TATA/LPK1615 Ba. 1 Ga 2478 Stand by MO 

Phidim MO Phidim Running

17 HED Itahari Tipper Truck, 
TATA/LPK1618C

116-402 (Na. 
1 Ga 772)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

18 HED Itahari Tipper Truck, 
TATA/LPK407Ex

116-335 (Ba. 1 
Ga 2731)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

19 HED Itahari Tipper Truck, 
TATA/LPK909HD

116-351 (Ba. 1 
Ga 2845)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

20 MO Lahan Tipper Truck, 
TATA/LPK909HD Ba.1. Ga.2836 Stand by MO 

Lahan MO Lahan Running

21 HED Itahari
Tipper 
Truck,TATA/
LPK1618C

116-403 (Na. 
1 Ga 773)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

22 HED Itahari Transporter, 
IvecoTrakker

118-015 (Ko. 
1 Ga 86)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running
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मनसनु परू््वतयारी तथा प्रततकाय्व रातट्रिय काय्वयोजना - २०७९ 

Department of Roads
HEAVY EQUIPMENT DIVISION, ITAHARI

Equipment Deployment Plan
Rainy Season 2078/079

Federal Road Supervision and Monitoring Office, Itahari

S.N. Placement Description of 
Equipment

RD/ 
Regd. No.

Area to be 
Covered 
(Includes)

Present 
Location

Present 
Condition 
(Status)

Operator's 
Name Mobile No.

23 HED Itahari Transporter, Tata 118-024 Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

24 HED Itahari
Wheel Loader, 
DOOSAN/
DL250A

068-145 
(3-01-001 Ga 
3821)

Stand by HED 
Itahari HED Itahari Running

25 Pangrevir, 
Panchthar

Wheel Loader, 
Hyundai/HL757-
9s

068-142
Mechi 
Highway(illam- 
phidim)

MO Phidim Running

26 Mulghat
Wheel Loader, 
Hyundai/HL757-
9s

068-131 (Ba.1 
Ga 3249)

Bhedetar-
Mulghat-
Dhankuta Sadak

HED Itahari Running

27 MO Phidim Wheel Loader, 
Kawasaki/70 ZIV 068-066 Standby MO 

Phidim MO Phidim Running

28 RD Tumlingtar Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-116

Tutedeurali 
-Mude -Chainpur 
-khandabari-
Sadk

HED Itahari Running

29 Patale Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-105

Patale- Tingala 
-Sisneribhir- 
Salleri Sadak

HED Itahari Running

30 Chatara-
Barahkshetra

Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2 068-122

Dharan- 
Bhedetar, 
Chatara-
Barahkshetra

HED Itahari Running

31 RD Lahan
Wheel Loader, 
Hyundai/HL757-
9s

068-081 Lahan Kadmaha-
Ganighat MO Phidim Running

32 Gaighat 
Bokshe

Wheel 
Loader,Dooshan 068-156 Gaighat Dictel 

Sadak  MO Lahan Running
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Office Deployed Standby Total

HED Itahari 15 17 32

HED Janakpur 1 14 15

HED KTM 19 19 38

HED Hetauda 8 15 23

HED Butwal 8 19 27

HED Pokhara 10 19 29

HED Nepalgunj 17 16 33

HED Godavari 15 6 21

Total 93 125 218

21

33

27

29

38

15 32

23
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Machine Nos.

Backhoe Loader 7

Wheel Loader 7

Tipper Truck 1

Total (Deployed at Site) 15

Standby at HED Itahari 17

Grand Total 32

S.N. Description of Equipment Area to be Covered (Includes)

1 Wheel Loader, Hyundai/
HL757-9s

Mechi Highway 
(Phidim-Taplejung)

2 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super Mechi -Highway

3 Back Hoe Loader Mechi Highway 
(Phidim-Taplejung)

4 Wheel Loader, Hyundai/
HL757-9s

Bhedetar-Mulghat-Dhankuta 
Sadak

5 Wheel Loader, Kawasaki/70 
ZIV

Dharan-Bhedetar-Chatara-
Barahakshetra

6 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super

Utar -Dakshin-Koshi sadak 
yojana

7 Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2

Tutedeurali -Mude -Chainpur 
-Khandabari-Sadk

8 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super Leguwaghat -Bhojpur- Sadak

9 Wheel Loader, 
Kawasaki/70ZIV-2

Patale- Tingala -Sisneribhir- 
Salleri Sadak

10 Wheel Loader Gaighat-Diktel Sadak

11 Wheel Loader Lahan-Kadmah-Ganighat

12 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super Mirchaiya-Katari-Ghurmi Sadak

13 Tipper Truck Mirchaiya-Katari Ghurmi Sadak

14 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super Halesi-Diktel Road

15 Backhoe Loader, JCB/3DX 
Super

Harkapur -Okhaldhunga-patale 
Sadak

संघीय सडक सुपररर्लेक्ण तथा अनुगमन तनदनेशनालय, ईटहरी
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Machine Nos.

Backhoe Loader 8

Dozer Track 1

Excavator Track 4

Wheel Loader 12

Tripper Truck 2

Transporter 1

Total (Deployed at Site) 28

Standby at HED Janakpur 14, Hetauda 15, Kathmandu 19 48

Grand Total 76

S.N. Description of Equipment Area to be Covered (Includes)

1 Backhoe Loader JCB Chandranigahpur Sadak

2 Wheel Loader Kawasaki 70ZIV-II Kantirajmarg Sadak Yojana

3 Wheel Loader Kawasaki 70ZIV-II Kantirajmarg Sadak Yojana

4 Wheel Loader, Kawasaki 70ZIV Hetauda-Bhaghjora-Bhaise

5 Wheel Loader, Hyundai Bhaise-Daman-istung

6 Backhoe Loader RD Bharatpur

7 Wheel Loader, Dusan Bharatpur-Gaighat

8 Wheel Loader, Dusan Narayanghat-Mungling

9 Back Hoe Loader JCB 4DX Narayanghat-Mungling

10 Wheel Loader, Kawasaki 70ZIV Krishnavir Gajuri

11 Backhoe Loader Naubishe-Gajuri Dhading

12 Wheel Loader Hyundai Naubishe Piplamod TRP (Satghumti)

13 Backhoe Loader RD Kathmandu

14 Wheel Loader JCB 432ZX RD Kathmandu

15 Back Hoe Loader JCB-3DX RD Bhaktapur

16 Back Hoe Loader JCB-3DX RD Khurkot

17 Wheel Loader Kawasaki 70ZIV-II RD Khurkot

18 Transporer RD Nuwakot

19 Wheel Loader Hyundai HL757-9S Araniko Highway

20 Excavator Track Volvo Araniko Highway

21 Excavator Track Volvo Araniko Highway

22 Dozer Track Araniko Highway

23 Wheel Loader Doosan DL250A Araniko Highway

24 Back Hoe Loader JCB-3DX Charikot-Jiri Road

25 Excavator Track JCB Shyaphrubeshi Rashuwa

26 Wheel Loader Hyundai Dhunche Rashuwa

27 Excavator Track Hyundai Grang- Rashuwa

28 Wheel Loader JCB Chhaharea Gurjubhanjyang

संघीय सडक सुपररर्लेक्ण तथा अनुगमन तनदनेशनालय, काठमाडाै ं
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Machine Nos.

Backhoe Loader 6

Excavator Track 1

Wheel Loader 10

Tipper Truck 1

Total (Deployed at Site) 18

Standby at HED Butwal 19, Pokhara 19 38

Grand Total 56

संघीय सडक सुपररर्लेक्ण तथा अनुगमन तनदनेशनालय, पोखरा

S.N. Description of Equipment Area to be Covered (Includes)

1 Wheel Loader (70ZIV) Chanauti-Baluwa-Barpak-Laprak-Gumda

2 Wheel Loader (Hundai HL 757-9s) Sidharth Rajmarg Waling-Syangja Section

3 Wheel Loader Siddhartha Rajmarga, Kuvinde Section

4 Back Hoe Loader (JCB 3DX) Baglung-Mal Dhunga-Beni Section

5 Back Hoe Loader (JCB 3DX) Galeswor-Tatopani-Ghasa-Lete Section

6 Wheel Loader (Kawasaki 70 ZIV) Prithvi Rajmarga Mungling Aabuhairani 
Section

7 Backhoe JCB 3DX Khotro-Dharapani Section

8 Backhoe JCB 3DX Siddhartha Rajmarga

9 Tipper Truck
Sidhartha Rajmarg (Waling-Syangja-
Mirdi- kyakmi-Bhimad-Putalikhet-
Karkineta-Kusma Section

10 Wheel Loader Kawasaki RD Palpa SRM Hiudekhola Ramdi

11 Wheel Loader Kawasaki RD Palpa SRM Siddhababa-Jhumsa

12 Backhoe JCB 3DX Arkhale-Ram Bazar Section

13 Back Hoe Loader (JCB 3DX) Aaryabhanjyang-Rampur

14 Wheel Loader Hyundai HL757-9S Tamghas Road

15 Wheel Loader Hyundai HL757-9S RD Shivpur, Gorusinghe-Sandhikharka 
Road

16 Wheel Loder JCB RD Shivpur, Dhankhola Road

17 JCB Backhoe 3DX Saljhandi-Sandhikharka Project

18 Wheel Loader Kawasaki RD Butwal MRM & SRM Pakhapani 
Siddhababa
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Machine Nos.

Backhoe Loader 6

Excavator Track 1

Wheel Loader 10

Tipper Truck 1

Total (Deployed at Site) 18

Standby at HED Janakpur 14, Hetauda 15, 
Kathmandu 19 38

Grand Total 56

संघीय सडक सुपररर्लेक्ण तथा अनुगमन तनदनेशनालय, सुखनेत
S.N. Description of Equipment Area to be Covered (Includes)

1 Backhoe Loader, Furukawa Ghorahi Dang

2 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Ameliya-Dhankhola

3 Loader Wheel, Kawasaki Bhalubang-Chakchake-Libang

4 Loader Wheel, Hyundai Rapti Highway

5 Loader Wheel, Hyundai Ghorahi-Thawang-Mahat

6 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Rapti Highway (Khoula-Salle Section)

7 Wheel Loader, Doosan Karnali Highway

8 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Ratna Highway

9 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Chhinchhu Jajarkot

10 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Chheda-Jajarkot Road

11 Wheel Loader, Kawasaki Surkhet Jumla

12 Wheel Loader, Doosan Surkhet Jumla

13 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Karnali Highway

14 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Nagma-Gamgadhi Road

15 Wheel Loader Hyundai Chishapani-Harre

16 Excavator Track Volvo Karnali Highway

17 Excavator Wheel Hyundai Karnali Highway

18 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Anarkholi, Baitadi

19 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Shanphe-Mangalshen

20 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Kulpate-Chaukhutte

21 Backhoe Loader, JCB 3DX Super Sahajpur

22 Loader Wheel, Hyundai Shaphebagar, Aachham

23 Loader Wheel, Hyundai Bhudhitola, Kailali

24 Loader Wheel Kawasaki Bhatkanda, Dadeldhura

25 Loader Wheel Kawasaki Paniyabag, Darchula

26 Loader Wheel Kawasaki Khodpe Bajhang

27 Excavator Track, Daewoo Bhasuvir, Kailali

28 Excavator, Hyundai, L215 Bajura Road, Baldehi

29 Excavator Track, Volvo Shaukhark, Dadeldhura

30 Tipper Truck Tata Bhudhitola

31 Tipper Truck Tata Shaphebagar, Aachham

32 Tipper Truck Tata Patan, Baitadi
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