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पररच्छेद १ 
१. पररचर् 

िषायतको समर्मा जजल्लामा घट्न सक्ने िाढी पवहरो लगार्तका जोजखमको प्रभाि न्र्नुीकरण तथा पूिय 
तर्ारीको अभ्र्ासको रुपमा र्ो मनसनुको आपतकालीन कार्य र्ोजना -२०७५ तर्ार गररएको छ। 

र्ोजनाको कार्ायन्िर्नको लामग जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको समन्िर्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी िल,जजल्लाका २ नगरपामलका,१0 गाउँपामलकाहरुमा गठन भएका स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
समममत, विपद् क्षेत्रमा कार्य गनन सरकारी तथा गैरसरकारी मनकार्हरुले महत्िपूणय भमूमका मनिायह गनुय पनन 
देजखन्छ।जजल्ला समन्िर् समममत र राजनैमतक दलको समेत र्ोजनाको सफल कार्ायन्िर्न गनय अहम 
भमूमका रहेने छ। 

१.१ जजल्लाको समविगत िस्त ुजस्थमत 

क. भौगोमलक अिस्था, मसमा तथा क्षते्रफल 

निुाकोट जजल्ला नेपालको ३ नम्िर प्रदेश अन्तगयत एक पहाडी जजल्ला हो । उत्तरमा रसूिा जजल्लासँग 
मसमाना जोमडएको झण्डै अियचन्राकारको रुपमा पिुय पजिम फैमलएर रहेको भौगोलीक िनािटमा पहाडी 
भभुागको अंश ७१ प्रमतशतलेकाली भभूागको अंश १८ प्रमतशत तथा टार, िेसी र समथर भभूागको अंश 
११ प्रमतशत रहेको छ भने निुाकोट जजल्लाको अिजस्थती २७०४५’देजख २८०२०’उत्तरी अक्षांश सम्म र 
८५००’देजख ८५०४५’पिुी देशान्तर सम्म फैमलएको छ । समनु्र सतहिाट न्र्नुतम ४५७ ममटर देजख 
अमिकतम ५१४४ ममटर उचाई सम्म भ ुिरातल रहेको र्स जजल्लाको क्षते्रफल ११२१ िगय वक.मम.छ 
। र्ो जजल्ला राजिानीसँग समेत जोमडएको ऐमतहासीक, राजनैमतक, भौगोलीक, दृविकोणले नेपालकै 
महत्िपूणय स्थान ओगटेको छ । ऐमतहासीक िरोहर तथा परुातात्िीक संरचनाको रुपमा ७ तले दरिार 
तथा िामीक संरचनाको रुपमा भैरिी मजन्दर, दूप्चेश्वर महादेि मजन्दर समेत र्स जजल्लामा अिस्थीत छ । 

ख. जनसंख्र्ा िनािट 

निुाकोट जजल्लामा नेपालको कुल जनसंख्र्ाको १.२५ प्रमतशत मामनसहरु िसोिास गदयछन ् । र्ो 
जजल्लामा कूल जनसंख्र्ा २,८८,४७८ रहेको छ । पूरुष ४८ प्रमतशत मवहला ५२ प्रमतशत रहेकोछ। 
वहन्द%ु&=(% प्रमतशत ,िौद्ध $)=#^ प्रमतशत र अन्र् !=^( प्रमतशत िमायिलम्िीहरु रहेको छन । जात 
जातीको हकमा तामाङ्ग ४२.९प्रमतशत,ब्राम्हण १८.९ प्रमतशत,क्षेत्री १२.६प्रमतशत,नेिार ७.४प्रमतशत,राई 
३.६प्रमतशत तथा अन्र् जातीहरु १४.६प्रमतशत, जनघनत्ि २५७ वक.मम.रहेको छ। 

ग.जल प्रिाह प्रणाली 

विमभन्न स्थानहरुिाट िग्ने नदी तथा खोलाहरु र उच्च पहाडीक्षेत्रमा रहेका ताल तलैर्ाहरुनै जजल्लाका 
प्रमखु जलसम्पदाहरु हनु ्। मत्रशलुी , सूर्ायमती र तादी जस्ता मखु्र् नदीहरु र तलाख,ुमलख,ु कुमरी, फलाख,ु 

मसन्दरेु, छते्र, कोल्प ुलगार्तका अन्र् साना नदीहरु लगार्त सूर्य कुण्ड,सागर कुण्ड, िोल्देही ताल जस्ता 
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ताल तलैर्ाहरुले जजल्लाको जलािार क्षेत्रमा महत्िपूणय स्थानओगटेका छन ्ितयमान समर्मा नदी खोलािाट 
िालिुा, ढंुगा, मगट्टी उत्खनन ्गनन कार्यिाट पवहरो, भकू्षर् तथा पानीका स्रोत खजस्कने चनुौती िढ्दै गएको 
देजखन्छ । 

घ.lhNnfdf ePsf ljkb 36gfx? M 

s=e'sDk M– ljZjsf e'sDkLo vt/f o'Qm b]z dWo] !! cf}+ hf]lvdo'Qm ePsf] / ut jif{sf] dxfe'sDkn] 

kf/]sf] c;/ jf6 ;d]t lhNnfsf s]xL :yfgsf 3/x?, laBfnox?df c;/ b]lvPsf] 5 . u|fld0f e]udf 

k|fo sRrL 3/x? x'g] ePsfn] eTsg uO{ wghgsf] Iflt x'g];Sg] ljutsf] cg'ejn] b]vfp5 . @)&@ 

j}zfv !@ / @( ut] uPsf] dxfe'sDkaf6 o; lhNnfdf klg clwsf+z 3/x?df cflz+s ?kdf IftL 

k'¥ofPsf] ca:yf 5 . g'afsf]6df dxfe'sDkn] !!!@ Hofg uPsf] / !)%) 3fOt] ePsf 5g . 

v= af9L÷klx/f] M– jiff{ofddf x'g] clj/n jif{fsf sf/0f o; lhNnf;Fu hf]l8Psf kxf8L lhNnfsf] 

dflyNnf] tl6o If]qsf] kxf8L e'–efudf aif{]gL klx/f] uO{ /xg] ub{5 . o;} cg'?k o; lhNnfsf] k|foM 

;j} tNnf] tl6o If]qdf af9L uO{ dfgljo tyf wghgsf] Iflt x'g] u/]sf] kfOG5 . lhNnfckftsflng 

sfo{;+rfng s]Gb|cg';f/ laut &$÷&% df !^ klx/f] / af9Lsf 36gfx?36]sf  5g\ . lhNnfdf afl9 

klx/f]af6 pRr, dWod / Go"g hf]lvddf /x]sf ;fljssf uf=lj=;=x? lgDg /x]sf 5g\ . 

 

;|f]tM dg;'g k|ltsf/ of]hgf @)&$ ;fn 

 

 

 

 

 

;+s6f;Ggtfsf] 

tx 

;fljs

uf=lj=; 

÷ g=kf 

 

pRr @! dgsfdgf, u]v'{, afu]Zj/L, lkms'/L, a;'{Gr]t, cf]v/kf}jf, dxfsfnL,;fNd], 

ufFpvs{, ;'Gb/fb]jL, /fn'sfb]jL, k~rsGof, sNof0fk'/, Wofªkm]bL, nRofª, 

lsDtfª, ;fd/L, a'ªtfª,b]p/fnL, lhlnª, b'O{lkkn, 

dWod #@ rf/3/],  v/fgL6f/, a]nsf]6,  dbfgk'/, yfgl;+ª, a]ltlg, ;d'Gb|6f/, eb|'6f/, 

pn]{gL, ghf{d08k, u0f]zyfg,  efNr], ;'o{dlt, rfpy], tf?sf, a'wl;+, s'd/L,  

l;qm], rf}38f, vfFgLufFp, t'Kr], sljnf;, uf]:of{ª, bfªl;ª, afns'df/L, rt'/fn], 

lnv', /fpta];L, ;d'Gb|fb]jL, lzv/j];L, xNn]sflnsf, 5fk 

Go'g ( ljb'/ g=kf=, ssgL, sfpn], v8\se~ofª, ;'gvfgL, yk|]s, /ftdf6], tnfv' 
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;fy} lhNnfsf hf]lvd k"0f{ al:t x?sf] :yfgfGt0fsf] cj:yf lgDg adf]hd /x]sf] 5 . 
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LIST OF VULNERABLE HHs OF NUWAKOT DISTRICT 

s|=;= 

 

j8f ;fljs 

uf=lj=; 

hDdf 

hg;+Vof 

;+s6f;Gg 

3/w'/L 

a:tL ;f/]sf] 

7fpF 

a:tL 

a;fO{ 

;/fO{ sf] 

;+Vof 

;xof]uL ;+:yf 3/ 

lgdf0f{df 

;xof]u 

!= b'Kr]Zj/ uf=kf= ! £ofªkm]bL #!)) &* b'Kr]Zj/ #, 

/fdlt 

$% P IN/CSRC OXFAM 

@= tfbL uf=kf= ! pn]{gL $)!$ &# tfbL uf=kf=—# 

v/fgL6f/,a'b'g] 

&# P IN/CSRC OXFAM 

#= ;"o{u8L uf=kf= ! nRofª $$*) !* ;'o{u9L—$, 

xNbLsflnsf 

!$ P IN/CSRC OXFAM 

@ afu]Zj/L $(*^ @$   P IN/CSRC  

$= lnv"  uf=kf # ;'of{dtL #^%$ $   P IN/CSRC  

%= tf/s]Zj/ uf=kf % uf]/:ofª #$#! #   P IN/CSRC  

^= Dofuª uf=kf $ lsDtfª !(&^ !)%   P IN/CSRC  

&= ls:kfª uf=kf $ ;fNd]  @!*% !$   P IN/CSRC  

! efNr] 

 

#$** ^   P IN/CSRC  

*= lzjk'/L 

 

% dxfsfnL #%@$ %@   P IN/CSRC  
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u= cfunfuL M–;'Vvf df};ddf clw/fHosf] ;d:of h:t} o; o; lhNnfsf] klg d'Vo ;d:of jg]sf] 5 

. hgr]tgfsf ] sdL, af/L tyf v¥ofgsf] ‰of; -3'¥ofg_ 89fpg] qmddf h+undf cfuf] nufpg{] / 

;nfO{, r'/f]6, lj8L h:tf cfuf] hGo j:t'x? nfk/jfxL ?kdf k|of]u ug{fn] vf; u/L r}q b]lv h]i7 

;Dd cfunfuLsf 36gfx? eO{ /xg] ub{5 . t/ sltko :yfgx?df /fd|f] 3Ff; / dnsf] cfzdf 

hfgj'emL cfuf] nufO{ lbg] k|rng /x]sf] 5 . o; jif{ laut &$÷&% df xfn ;Dddf !% cfunfuLsf 

36gfx?n] hNg'sf ;fy} 3/jf/ lalxg ag]sf 5g eg]  z'rf}kfof ;d]t IftL ePsf]5 .  

+ lhNnfdf ePsf  laleGg cfunfuL tyf af9L klx/f] sf 36gfx?sf] laa/0fM 

s|=;= cfunflusf 36gf af9L klx/f]sf 36gf dfgjLo Ilt 36gf ePsf] 

dlxgf 

s}lkmot 

!=  3/ Iflt k+~rsGof uf= kf—@Ù  

  a]nsf]6 gf=kf—$ 3/ Ilt - 

l;n]G8/ k8\lso]/_Ù  

 lab'/ gf=kf—@ law't;6{ n] 

cfunflu 

 

 ls:kfª uf=kf= 

$= s'v/fˆmfd{df 

IltÙ 

 )! ÷@)&$  

@=  tf/ ;6{ n] uf8L df cfunflu -

lab'/ gf=kf_ 

 hUuf Iflt  

a]nsf]6 gf=kf—@  

 )$÷@)&$  

#=  l;n]G8/ k8\lso]sf] -@ 3/ Ilt_   tf8L uf=kf —$, 

  b'Kr]Zj/ uf=kf, 

  ljb'/ gf=kf —@, 

  tn]h' b/af/ 

elTso]sf] 

@ )$÷@)&$  

$=   a]nsf]6u9L 

gf=kf—* aufPsf] 

! )$÷@)&$  

%=   a]nsf]6 gf=kf—& 

/ * aufo]sfÙ 

@ )%÷@)&$  

^=  Dofuª uf= kf—# 3/ IfltÙ 

 High voltage  n] lqz'nL kfj/ 

xfp; Iflt 

 3/ Iflt ssgL 

—@Ù  

 hUuf Iflt 

k~rsGof uf= 

kf—@ 

 )%÷@)&$  

&=  ssgL uf= kf—& 3/ Iflt  klx/f] sf 36gf 

ssgL uf= kf—$ 

ulDe/ 3fO{t] 

 )^÷@)&$  

*=  a]nsf]6 gf=kf—( ;fd'bflos 

jgdf Iflt 

 ! )(÷@)&$  

(=  lab'/ gf=kf—% cfunflu cGg 

IfltÙ 

 ! !)÷@)&$  
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 lab'/ gf=kf—^ law't;6{ n] 

cfunflu 

!)=  lab'/ gf=kf—!! cfunfluÙ  

 lnv' uf= kf—$ cfunfluÙ  

 lab'/ gf=kf—$ cfunflu Ù 

 lab'/ gf=kf—( law't;6{ n] 

cfunflu- trishuli hospital) 

 

  !!÷@)&$  

!!=  lab'/ gf=kf—$ df h+undf     

cfunflu 

  !@÷@)&$  

 hDdf   &   

;|f]t M DEOC, Nuwakot 

पररच्छेद २ 

२. र्ोजनाको तर्ारीको अिस्था, उद्दशे्र् र आिश्र्कता   

२.१ र्ोजना तर्ारीको विद्यमान अिस्था 

गत िषय जजल्लामा मनसनुको पूिय तर्ारीकालामग मनसनु पूिय तर्ारी र्ोजना-२०७४ तर्ार गरी 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाईएको मथर्ो।२०७४ सालको जचसो मौसमको तर्ारी स्िरुप शीतकालीन र्ोजना पमन 
तर्ार गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइएको छ । जजल्ला स्तरमा विपद् पूियतर्ारी तथा प्रमतकार्य र्ोजना-२०७४ 
सालमा तर्ार पारी िावषयक रुपमा अद्यािमिक गनन गररएको छ ।  

मौसम अनसुारको विपद् प्रमतकार्यका लामग सोवह र्ोजनालाई आिार माने्न गररएको छ।मनसनु पूिय 
तर्ारीकालामग नेपाल सरकारका तफय िाट मिशेष कार्यक्रम नभएतापमन आिश्र्कतानसुार नेपाल रेडक्रस 
तथा जजल्लामा कार्यरत विमभन्न मनकार्हरुको सहकार्यमा प्रभावितहरुलाई राहत सहर्ोग उपलधि हुँदै 
आएको छ। 

तर प्रमतकार्यको लामग भने जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको अगिुाईमा प्रमतकार्य र्ोजना तर्ार हनु े
गरेको छ।विपद् प्रमतकार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
लगार्तका जजल्ला जस्थत संघ संस्थाहरुको सहर्ोग मलने गररएको छ।  

जजल्ला स्तरमा जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत रहेको छ।स्थानीर् स्तरमा स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
समममत गठन भएको छ । D.L.S.A (OXFAM) जजल्ला अगिुा सहर्ोगी मनकार्को रुपमा तोवकएको छ।  

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको सजचिालर्को सूचना व्र्िस्थापन, समन्िर् र प्रमतिेदन लेखन लगार्त 
र्ोजना तर्ारी र कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग पगु्ने गरी जमयन विकास सहर्ोगका तफय िाट खवटएका एक जना 
मडमडआरसी सहर्ोगी अमिकृतलाई प्रमखु जजल्ला अमिकारीको मातहतमा कार्य गनन गरर व्र्िस्था गररएको 
छ। 
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विपद् पूिय तर्ारी तथा प्रमतकार्य र्ोजना तर्ारी र कार्ायन्िर्नका गमतविमिमा जजल्लामा कार्यरत विमभन्न 
सरकारी, गैरसकारी मनकार्ले जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत तथा स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन समममतसँग 
सहकार्य गदै आएका छन ्।  

२.२ कार्यर्ोजनाको उद्दशे्र्  

गमी मौसमको शरुुआत संगै िषायतका कारण सजृना हनु सक्ने जोजखमहरुको मिश्लषेण गदै त्र्स प्रमत सजग 
रहन, राहत तथा उद्धार कार्यकालामग जजल्ला जस्थत सम्पूणय सरुक्षा मनकार्, जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत, 

सम्िजन्ित गाउँपामलका तथा नगरपामलकाहरुको साथै स्थानीर् समदुार्को प्रभािकारी पररचालन गरी राहत 
तथा उद्धार कार्य र्ोजनािद्ध रुपमा मछटो छररतो र विश्वसनीर् िनाउन ुर्स र्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् रहेको 
छ ।  

२.३ आिश्र्कता 

नेपालको विद्यमान संवििानको भाग-४, राज्र्का मनदनशक मसद्धान्त, नीमत तथा दावर्त्ि अन्तगयत प्राकृमतक 
सािन स्रोतको संरक्षण, सम्िियन र उपर्ोग सम्िन्िी नीमत (९) मा प्राकृमतक प्रकोपिाट हनुे जोजखम 
न्रू्नीकरण गनय पूिय सूचना, तर्ारी, उद्धार, राहत एिं पनुस्थापना गनन भने्न उल्लेख भएको छ। 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ले समेत विपद् व्र्िस्थापनका सिालमा स्थानीर् तहका काम, कतयव्र् 
तथा अमिकारहरु स्पि रुपमा व्र्िस्था गरेको छ। 

विपद जोजखम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ कार्ायन्िर्नमा आएसँगै दैिी प्रकोप उद्धार ऐन 
२०३९ खारेज भएको छ।नर्ाँ ऐनको पररच्छेद ७को दफा १६(२)मा जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको काम, कतयव्र् र अमिकार “जजल्लाको विपद् प्रमतकार्य र्ोजना तर्ार गरी लाग ु गनन, गराउन“े 

भमनएको छ। 

विद्यमान ऐनको भािना तथा ममयलाई आत्मसात गदै नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर्को पररपत्र तथा मनदनशन 
मतुाविक जजल्ला स्तरमा मनसनु पूिय तर्ारी कार्य र्ोजना तर्ार गरी िषायतको समर्मा हनु सक्न े विपद् 
जोजखमकोन्रू्नीकरण गनन आिश्र्कता महससु गररएको हो। स्थानीर् तहमा सिै नगरपामलकालेगाँउ/नगर 
र समदुार् स्तरमा मनसनु पूिय तर्ारी कार्य र्ोजना तर्ार गरी तर्ारी अिस्थामा रहन जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन समममतमाफय त अनरुोि गररएको छ।  

र्स र्ोजनाको तर्ारीिाट चाल ु िषयका अमतररक्त आगामी िषयहरुकालामग समेत र्ोजना तर्ारी र 
कार्ायन्िर्नकालामग मागयदशयन हनुे विश्वास मलइएको छ।जजल्लाको जनसंख्र्ाको ठूलो वहस्सा मनसनुको 
जोजखममा रहन सक्ने अिस्थामा विपद्संग सम्िद्ध सिै मनकार् एिं तहलाई िढी जजम्मेिार िनाउन र्सको 
महत्िपूणय भमूीका हनुे विश्वास मलइएको छ। 

२.४ अपेजक्षत उपलजधि 

र्ो र्ोजनाको तर्ारी पिात मनम्न उपलजव्ि हाँमसल भएको हनुेछेः 



9 
 

१. मनसनुका कारण उत्पन्न हनुे जोजखमकोपूिायनमुान गरी न्रू्नीकरणमा सहर्ोग पगेुको हनुे छ। 

२. राहत संकलन एिं उद्धारको लामग सरकारी तथा गैरसरकारी मनकार्हरुको अमिकतम पररचालन 
भएको हनुे छ। 

३. मनसनुका कारण उत्पन्न हनुसक्ने विपद् प्रमतकार्यकालामग सम्िद्ध मनकार् तर्ारी अिस्थामा रहेका 
हनुे छन।् 

४. अविरल िषायिाट मनजम्तन े जोजखमिाट िच्नस्थानीर् संचार माध्र्मिाट सन्देशमलुक सूचना प्रिाह 
भएको हनुे छ।  

५. विपद्को घटना घटेको अिस्थामा सम्िद्ध मनकार्ले खेल्न सक्ने भमूमका स्पि भएको हनुेछ। 

६. तर्ारी र्ोजना वकताि मनसनुिाट सजृजत जोजखमको प्रमतकार्यको मनजम्त मागयदशयन हनुेछ। 

 

२.५ र्ोजनाको सीमा 

प्रस्ततु मनसनुको आपतकालीन कार्य र्ोजना-२०७५ समग्र जजल्लाको अिस्थालाई मध्र्नजर गरी तर्ार 
पाररएको छ। र्द्यवप मनसनुको समर्मा देजखन सक्ने विपदिाट पनन सामाजजक आमथयक िा भौमतक असर 
विमभन्न समदुार् िा स्थानीर् तह वपच्छे फरक हनु सक्छ।  

अतेः र्स र्ोजनालाई स्थानीर् तहिाट सकु्ष्म ढंगिाट विश्लषेण गरी तहाँिाट तर्ार पाररने विपद् पूिय तर्ारी 
र्ोजनाहरुमा समेट्न ुपनन हनु्छ।र्ोजना मतुाविक तर् भएका कार्यक्रमहरु कार्ायन्िर्न गनय एिं विपद्को 
समर्मा तत्कालराहत एिं उद्धार कार्यका लामग स्थानीर् तहिाट आिश्र्क िजेटको व्र्िस्थासमेत हनु ुपनन 
देजखन्छ।स्थानीर् तहले स्थानीर् स्तरमा मनसनु पूिय तर्ारी कार्य र्ोजना िनाउदा प्रस्ततु कार्य र्ोजनालाई 
एक खाका र मागयदशयनको रुपमा मलन सक्ने छ।स्थानीर् तहले तर्ार पारेको र्ोजना कार्ायन्िर्नमा 
जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतले समन्िर्कारी भमूीका रहन्छ।  

पररच्छेद ३ 

३. क्षमता विश्लषेण तथा भौमतक स्रोत 

३.१.क्षमता विश्लषेण 

३.१.१ जनशजक्त 

क) District Disaster Response Team(DDRT) 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको संर्ोजकत्िमा सरुक्षा मनकार्, विमभन्न विषर्गत अगिुा कार्ायलर्हरु, 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, गैसस तथा DLSA समेतको प्रमतमनमित्ि हनुे गरर जजल्ला स्तरमा र्ो समूह गठन 
भएको छ। र्ो समूहले विपद् पदाय सूचना व्र्िस्थापन र समन्िर्मा सवक्रर् रुपमा कार्य गदयछ। 
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ख) Community Rapid Response Team(CRRT) 

समदुार् स्तरमा विपद् पूिय तर्ारी तथा प्रमतकार्यका लामग विमभन्न संघ संस्थाको सहर्ोगमा CRRT तामलम 
प्रदान गररएको छ ।  

ग) खोज तथा उद्धार स्िरं्मसेिक 

जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्को संर्ोजकत्िमा सरुक्षा मनकार्हरूको सवक्रर्तामा संलग्नता रहेको खोज तथा 
उद्धार समममत रहेको छ।समममतलाई सहर्ोग पगु्ने गरर ८४ जना स्िरं्मस्िकहरु समेत स्थानीर् स्तरमा 
तर्ार भएका छन ्।  

घ) तामलम प्राप्त प्राथममक उपचार स्िरं्सेिक 

समदुार् स्तरमा प्राथममक उपचार सेिा प्रदान गनय सक्ने ४५६ जना स्िरं्सेिकहरु रहेका छन ्। 

ङ) ग्रामीण प्राथममक उद्धारकताय 

जजल्ला स्िास््र् कार्ायलर्ले ३ ददने तामलम प्रदान गरर ६१४ जना ग्रामीण प्राथममक उद्धार कताय उत्पादन 
गरेको छ । र्समा हरेक िाडयिाट २ जनाका दरले सहभागी गराउने लक्ष्र् रहेको छ । 

छ) Disaster Rapid Response Team(DDRT) 

जजल्ला स्िास््र् कार्ायलर्का प्रमखुको संर्ोजनमा रहने गरर १२ सदस्र्ीर् District Rapid Response 

Team(DRRT) रहेको छ।  

३.२. भौमतक स्रोत 

३.२.१. खोज तथा उद्धार सामग्रीहरु 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको मातहतमा रहने गरर वपक, डोरी, िाल्टीन, सािेल, हेल्मेट, लाईफ 
ज्र्ाकेट, हम्मर, स्टेचर, गल, इमजनन्सी लाईट, वि कटर मेमसन, फोजल्डङ रेक, मिल मेमसन, क्रोिार, लेदर पञ्जा, 
हेण्ड मार्क आदद जस्ता खोज तथा उद्धार सामग्रीहरुजजल्ला जस्थत सरुक्षा मनकार् लाई हस्तान्तरण गरेको 
छ। 

s= ;'/Iff lgsfox?;Fu ePsf vf]h tyf p4f/sf ;fdfu|Lx? M  

qm=;= ljj/0f OsfO{ ;+:Vof s}lkmot 

! Sof/fljgf 8f]/L uf]6f @  

@ xg]{; uf]6f !  

# em'd/ uf]6f @  

$ kf]lh;/ /f]k ld6/ !  
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% kx]nf] x]Nd]6 uf]6f @)  

^ Unf]A; hf]/ $  

& lkmu/ * uf]6f @  

* Sof/fljgf uf]6f !@  

( kx]nf] 6 «flkms Hofs]6 uf]6f @) $ uf]6f x]8 

 

v=lhNnf b}aL k|sf]k af6 k|fKt p4f/ ;fdu|L -ljkb\ Aoa:yfkg_ 

qm=;= ljj/0f OsfO{ ;+:Vof s}lkmot 

! @=% K + V h]g]/]6/ uf]6f !  

@ lku uf]6f !)  

# ;fj]n uf]6f !)  

$ l8 «n d]l;g uf]6f $  

% jfo/ s6/ uf]6f $  

^ 6]G6 8jn OlG8og ;]6 ;]6 !  

& Knf:6Ls 8f]/L uf]6f !)  

* :6]6/ kmnfdsf] uf]6f $ d]8Lsn 

( 6 «flkms Hofs]6 uf]6f %  

!) ;]tf] x]Nd]6 uf]6f %  

!! ;]km\6L Unf]e uf]6f %  

!@ OG6/ Unf]e uf]6f !*  

!# x]d/ uf]6f %  
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u= ag sfof{no af6 k|fKt p4f/ ;fdu|L -ljkb\Aoa:yfkg_ 

qm=;= ljj/0f OsfO{ ;+:Vof s}lkmot 

! jf6/ kDk ;]6 uf]6f #  

@ 5fnfsf] kGhf hf]/ !)  

# kx]nf] x]Nd]6 uf]6f &  

$ rf+k uf]6f %  

% :jf6/ uf]6f @  

 

3=;]gf;+u ePsf clUg lgoGq0f ;fdflu|x?  

qm=;+= ljj/0f ;+Vof 

!= jf6/ kDk ;]6 # 

@= 5fnfsf] k~hf !) hf]/ 

#= kx]nf] x]Nd]6 & 

$= rfb] Knfli6ssf] @ 

%= :jf6/ yfg @ 

 

 

 

 

 

Ë=g]kfn /]8qm; ;f];fO6L dftxtdf /x]sf]-xfn_ df}HbfthgzlQm tyf ;fdfu|Llaj/0f M -;f]|t 

:g]kfn /]8qm; ;f];fO6L g'jfsf]6 @)&%_ 

l;=g+= 

;:yfsf] gfd 

tyf ;Dk{s g=     ;fdfgsf] ljj/0f        

              

    lqkfn  sDan  afN6Lg sk8f ;]6 efF8f ;]6  खाB e8f/0f 
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  r= FAOsf] dftxtdf df}HbfthgzlQm tyf ;fdfu|Llaj/0fM(Food and Agriculture Organization of 

the United nations). 

l;=g= ljj/0f ;f|]t ;fwg ljj/0f s}lkmot 

!= hgzlSt $  

@= df]6/ !  

#= ckftsflng k'hL tyf 

;xof]u 

ljkt k/]sf] v08df cfjZostfg';f/ @$ 

306fleq DDMC tyf FOOD Cluster 

sf] cg'/f]wdf pknAw u/fg]5. 

sf7df08f}+ sfofn{o 

(FAO) 

 

३.२.२.तत्काल राहत सामग्रीहरु 

विपद्को समर्मा तत्काल राहत स्िरुप सामग्रीहरु उपलधि गराउन जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतसँग , 

s]lx yfgटेन्ट, मत्रपालरहेको छन।नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसँग र FAOमसत विपद्को समर्मा काम लाग्न े
न्र्नुतम कम्िल, लत्ता कपडा र खाद्यान्न सामग्रीहरु समेत रहेको छ। 

ठूलो विपद् पदाय जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतले विमभन्न संस्थाहरुसँग समन्िर् गरेर राहत सामग्रीहरु 
उपलधि गराउने गरेको छ।   

३.२.३.सरुजक्षत स्थानको व्र्िस्था 

विपद्को समर्मा सरुजक्षत तिरले िस्न सक्ने गरर जजल्लामा सरुजक्षत स्थानको पवहचान गनन काम भएको 
छ । 

३.२.४.सामवुहक आिास भिनहरु  

भकूम्प पिात तत्काल र भविश्र्मा हनु सक्ने जोजखमिाट जोगाउन वपमडतलाई स्थाई व्र्िस्था 
नभएसम्मकालामग कजम्तमा िसोिासको सवुििा उपलधि गराउने उदेश्र्ले साविकका गा.वि.सहरुमा गरर ७ 
िटासामवुहक आिास मनमायण कार्य सम्पन्न भई विपद् व्र्िस्थापन समममतले सम्िजन्ित स्थानीर् तहमा 
हस्तान्तरण गररएको छ। 

!= 

g]=/]=;f]= g'jfsf]6 lhNnf 

zfvf ljb'/ g'jfsf]6 

 

)!)%^)(&) 

 

  

!%)  #))   %) %)   %)    
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g]kfn ;/sf/af6 o; lhNnfdf & j6f :yfgdf ;'/lIft :yfgdf cfkftsflng cfjf; sf] lgdf0f{ ;DkGg 

eO||{ :yfgLo tx nfO{ x:tfgt/0f ul/Psf] 5.  

 

s|=; ;fljs :yfg xfn sf] :Yffg Ifdtf s}lkmot 

! a'wl;Ë tf/s]Zj/ uf=kf–$ !^ kl/jf/  

@ a;'{Gr]t d]3fË uf=kf–!  !^ kl/jf/  

# pn]{gL tfbL uf=kf–! !^ kl/jf/  

$ yfgl;Ë lnv' uf=kf–%,^ !^ kl/jf/  

% t'Kr] lab'/ gf= kf–&,*,( !^ kl/jf/  

^ lhlnË a]nsf]6 gf= kf–*,( !^ kl/jf/ xfn a]nsf]6u9L g=kf=sf] 

sfof{no /x]sf] 

& cf}v/kf}jf ssgL uf=kf–!,@ !^ kl/jf/  

   

मनसनुको आपतकालीन कार्य र्ोजना२०७४ 

 

 

पररच्छेद ४ 

४. जजम्मेिारी तथा र्ोजना 

४.१ सम्िद्ध मनकार् तथा जजम्मेिारी  

जजल्लामा विपद् पूियतर्ारी तथा प्रमतकार्यका लामग २०७४ सालमा तर्ार भएको मनसनुकोआपतकालीनकार्य 
र्ोजनामा विमभन्न मनकार् तथा विषर्गत क्षेत्रहरुलाई जजम्मेिारभमूमकामा राजखएको छ।सोवह र्ोजनालाई 
टेकेर जजल्ला जस्थत पवहचान भएका विमभन्न मनकार्हरूमध्रे् मखु्र्गरी मनसनुको समर्मा गनुयपनन पूियतर्ारी 
तथा प्रमतकार्यसँग सम्िजन्ित मनकार्हरुको भमूमका र जजम्मेिारी मनम्न तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

क्र.सं.
  

मनकार्को नाम जजम्मेिार  

व्र्जक्त 

जजम्मेिारी 

१. जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर् 

प्रमखु जजल्ला 
अमिकारी 

 समन्िर्ात्मक र नेततृ्िदार्ी भमूमका मनिायह 
गनन, 

 आिश्र्कता अनसुार प्रदेश तथा केन्रीर् 
स्तरमा सहर्ोग(मानिीर्, आमथयक र 
भौमतक)को लामग समन्िर् गनन। 

२. सरुक्षा 
मनकार्(नेपाली 

सरुक्षा मनकार् प्रमखु  खोज तथा उद्धार कार्यका लामग सवक्रर् रहन े

 जोजखमको समर्मा सरुक्षा व्र्िस्था गनन । 
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सेना, नेपाल प्रहरी 
तथा सशस्त्र 
प्रहरी) 

 मिषर्गत समममतमा रही सहर्ोग गनन । 

३. जजल्ला समन्िर् 
समममत 

जजल्ला समन्िर् 
समममत प्रमखु 

 स्थानीर् तहहरूसँग समन्िर् गनन। 

 विपद् सम्िजन्ि सूचना संकलनमा सहजजकरण 
गनन। 

 अनगुमन गनन। 
४. गाउँपामलका तथा 

नगरपामलका  
प्रमखुहरु  जोजखमिाट प्रभावित हनु सक्ने जनसंख्र्ाको 

पवहचान गनन। 

 जोजखमर्कु्त ठाँउ, िस्ती तथा समदुार्को 
पवहचान गरी पूिय तर्ारीका र्ोजना तजुयमा 
गनन।  

 गाँउपामलका तथा नगरपामलकास्तरको मनसनु 
पूिय तर्ारी कार्य र्ोजना तर्ार पानन। 

 तत्काल उद्धारकोलामग आिश्र्क सामग्रीको 
व्र्िस्थापन गनन। 

 आिश्र्कताअनसुार जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतसँग समन्िर् गनन।  

५. राजनैमतक 
दलहरू 

(जजल्ला तथा 
स्थानीर् स्तरका 
सम्पूणय 
राजनैमतक 
दलहरू) 

दलका प्रमखुहरू  जजल्ला तथा स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
समममतलाई आिश्र्कतानसुार सल्लाह, 

सहर्ोग र मागयदशयन प्रदान गनन। 

 स्रोत संकलनका लामग समन्िर्कारी भमूीका 
मनिायह गनन। 

 स्थानीर् तथा जजल्लास्तरमा जनपररचालनमा 
सहर्ोग प-ुर्ाउन।े 

६. नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

सभापमत  प्रिन्िकारी भमूमका मनिायह गनन। 

 खाद्य/गैरखाद्य सामग्री तथा अस्थार्ी 
आिासको व्र्िस्थापनगनन। 

 सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रषेणका लामग 
स्िरं्सेिक पररचालन गनन। 

 प्रकोपको समर्मा आपत्कामलन आिास तथा 
िन्दोिस्ती व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गनन। 

७. विषर्गत 
सरकारी 

कार्ायलर् प्रमखुहरू  विषर्गत समममतमा रवह क्षेत्रगत अगिुा 
भमूमका मनिायह गनन। 
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कार्ायलर् 

( जजल्ला कृवष 
विकास 
कार्ायलर्, जजल्ला 
स्िास््र् 
कार्ायलर्, 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 
मडमभजन 
कार्ायलर्, सहरी 
विकास तथा 
भिन मडमभजन 
कार्ायलर्, जजल्ला 
जशक्षा समन्िर् 
ईकाइ, मवहला 
तथा िालिामलका 
कार्ायलर्) 

 सम्िजन्ित कार्ायलर्को आपत्कामलन र्ोजना 
मनमायण गनन। 

८. उद्योग िाजणज्र् 
संघ 

अध्र्क्ष  उद्योग िाजणज्र् संघमा आिद्ध 
व्र्िसार्ीहरुलाई राहत सामग्री संकलन तथा 
वितरणकालामग आिश्र्क सहर्ोग एिं 
समन्िर् गनन। 

 सखु्खा तथा तर्ारी खाना जस्तैेः जचउरा, भजुा, 
मिस्कुट आदद, खाद्य सामग्री संकलन, वितरण 
र व्र्िस्थापनमा सघाउने। 

 जाडो मौसममा आिश्र्क हनुे न्र्ानो कपडा 
तथा समाग्री संकलन, वितरण र 
व्र्िस्थापनमा सघाउन।े 

९. र्ातार्ात 
व्र्िसार्ी संघ 

अध्र्क्ष  राहत तथा उद्धार कार्यका लामग र्ातार्ातका 
सािनहरू र जनशजक्त उपलधि गराउने। 

१०. नेपाल पत्रकार 
महासंघ 

संचार माध्र्म, 

एफ.एम. र सञ्चार 
कमीहरू 

 त्र्परक सूचना संकलन तथा सम्प्रषेण गनय 
संचार कमी र संचार माध्र्ामसँग समन्िर् 
गनन। 

 मनसनुको समर्मा जनचेतनामूलक सूचना 
प्रिाह गनय संचार कमी र संचार माध्र्ामसँग 
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समन्िर् गनन। 
११. पेशागत 

व्र्िसार्ी, 
मनमायण 
व्र्िसार्ी, कृषक 
तथा जल 
उपभोक्ता, 
सामदुावर्क िन 
उपभोक्ता 
महासंघ 

अध्र्क्ष  राहत, उद्धार तथा संरक्षण कार्यमा सहर्ोग। 

 

१२. गै.स.सं. महासंघ अध्र्क्ष  जजल्लाका सिै सदस्र् गैससहरुसँग समन्िर् 
गनन। 

 जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत र स्थानीर् 
विपद् व्र्िस्थापन समममतलाई विपद् 
प्रमतकार्यकालामग आिश्र्क स्रोत संकलनमा 
सहर्ोग गनन। 

१३.
  

राविर् तथा 
अन्तरायविर् 
गै.स.सहरु 

प्रमखु  विपद्को समर्मा जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत र स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
समममतलाई आिश्र्क प्राविमिक सहर्ोग गनन,  

 आिश्र्क स्रोत संकलनमा सहर्ोग गनन, 
 राहत तथा उद्धार सामग्री उपलधि गराउने, 
 क्षमता विकास तथा सहजीकरण गनन। 
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४.२ मनसनुको आपतकालीन कार्य र्ोजना  

क्र.सं वक्रर्ाकलापहरु जजम्मेिार मनकार् समर्ािमि अनगुमन गनन 
मनकार्/ 

अमिकारी 

अनगुमन सूचकाकं 

 

१. स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन समममत 
गठन गरर मनसनुको 
आपतकालीनकार्य र्ोजना तर्ारगनय 
सिै स्थानीर् तहलाई अनरुोि गनन। 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर् 

िैशाख जजल्ला समन्िर् 
समममत प्रमखु 

पत्रको छाँर्ा कपी र र्ोजनाको 
खाका उपलव्ि भएको हनुे छ ।  

२. मिषर्गत क्षेत्र अगिुा सरकारी 
कार्ायलर्, सरुक्षा मनकार् लगार्त 
विपद् जोजखम न्रू्नीकरणको क्षेत्रमा 
कार्य गनन मनकार्हरुसँगको समन्िर् 
िैठक िस्ने ।  

प्र.जज.अ, मिषर्गत क्षेत्र 
अगिुा कार्ायलर्, स्थानीर् 
तह , जजल्ला अगिुा 
सहर्ोगी मनकार्, नेपाल 
रेडक्रस, सरुक्षा मनकार्, 

गैसस 

जेष्ठ जजल्ला समन्िर् 
समममत प्रमखु 

िैठकको माइन्र्टुको प्रमत उपलधि 
भएको हनुेछ । 

३. मनसनुको आपतकालीन कार्य 
र्ोजना ढाँचा तर्ार पारी सिै 
स्थानीर् तहमा पठाउने र सोही 
अनसुार गनय अनरुोि गनन । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर्, 

मिषर्गत क्षेत्र अगिुा 
कार्ायलर् 

िैशाख जजल्ला समन्िर् 
समममत प्रमखु 

प्र.जज.अ 

राजनैमतक दलहरु 

जजल्ला स्तरको मनसनु पूिय तर्ारी 
तथा प्रमतकार्य र्ोजनाको पजुस्तका 
तर्ार भएको हनुे छ । 

४. मनसनु पूिय तर्ारी तथा प्रमतकार्यमा 
वक्रर्ाजशल रहने सरोकारिालाहरुको 
नक्सांकन गनन ।  

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर् र  
विपद् सम्पकय  व्र्जक्त  

िैशाख र जेष्ठ 
मवहना 

प्र.जज.अ 

 
सरोकारिालाको सूची उपलधि 
भएको हनुेछ । 

५. खोज तथा उद्धार टोलीको सूची 
अद्यािमिक गनन । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत सजचिालर् तथा 
स्थानीर् विपद् सम्पकय  
व्र्जक्त 

जेष्ठ मवहना प्र.जज.अ अद्यािमिक खोज तथा उद्धार 
टोलीको सूची उपलधि भएको हनुे 
छ । 
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६. मनसनुका कारण घट्न सक्ने विपद् 
जोजखमकालामग आिश्र्क न्रू्नतम 
राहत सामग्रीको व्र्िस्थापन गनन ।  

सरुक्षा मनकार्, जजल्ला 
विपद् व्र्िस्थापन 
समममत, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  

निुाकोट स्थानीर् तह 

 

असार  जजल्ला समन्िर् 
समममतप्रमखु, 

प्र.जज.अ 

संकमलत सामग्रीको सूची उपलधि 
भएको हनुेछ । 

७. जजल्ला तथा स्थानीर् स्तरमा मौजदुा 
रहेको आपतकालीन उद्धार 
सामग्रीको सूची अद्यािमिक राख्न े। 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर्  
विपद् सम्पकय  व्र्जक्त 

सरुक्षा मनकार् 

जेष्ठ प्र.जज.अ 

जजल्ला समन्िर् 
समममतप्रमखु 

 

 

आपतकालीन उद्धार सामग्रीको सूची 
अद्यािमिकभएको हनुे छ । 

८. जजल्लामा अिजस्थत एम्िलेुन्सको 
सूची अद्यािमिक राख्न े 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर् 

जजल्ला स्िास््र् कार्ायलर् 

िैशाख प्र.जज.अ 

प्रमखु जनस्िास््र् 
अमिकृत 

एम्िलेुन्सको अद्यािमिक सूची 
उपलधि भएको हनुे छ । 

९. खोज तथा उद्धार क्षेत्रका 
तामलमप्राप्त दक्ष जनशजक्तहरुको 
वििरण अद्यािमिक गनन । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत सजचिालर्, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  
तथा विपद्  सम्पकय  
व्र्जक्तहरु 

जेष्ठ  प्र.जज.अ, 

जजल्ला समन्िर् 
समममतप्रमखु, 

रेडक्रस सभापमत  

 

 

तामलम प्राप्त दक्ष जनशजक्तको 
अद्यािमिक वििरण उपलधि भएको 
हनुे छ । 

१०. मनसनुमा विमभन्न प्रकोपको पूिय 
तर्ारीकालामग प्रचार प्रसार गनन । 

स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत तथा 
स्थानीर् संचार माध्र्म  

जेष्ठ देजख 
भारसम्म 

प्रमखु स्थानीर् तह 
,नेपाल पत्रकार 
महासंघ 

प्रचार प्रसारमा प्रर्ोग भएको अमडर्ो 
तथा छावपएको सामग्री उपलधि 
भएको हनुे छ । 

११. उद्धार तथा राहतको लामग 
आिश्र्कता अनसुार 
सरोकारिालाहरुको समन्िर् िैठक 
िस्ने । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत, स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत र 
सहर्ोगी मनकार् 

आिश्र्कतानसुार प्र.जज.अ, 

प्रमखु स्थानीर् तह, 

राजनैमतक दल 

िैठकको माइन्र्टु प्रमत उपलधि 
भएको हनुे छ । 
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१२. जोजखम देजखएको स्थान तथा 
समदुार्मा राहत सामग्री वितरण 
गनन । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत, स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत र 
सहर्ोगी मनकार् 

आिश्र्कतानसुार जजल्ला समन्िर् 
समममत, 

प्र.जज.अ 

 

वितरण भएको सामग्रीको भरपाई र 
प्रगमत प्रमतिेदन उपलधि भएको हनुे 
छ । 

१३. अविरल िषायका कारण विमभन्न 
प्रकोपिाट प्रभावित हनु सक्ने 
समदुार्को अिस्थािारे मनरन्तर 
जानकारी मलनेददने । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतको सजचिालर्, 

स्थानीर् विपद् सम्पकय  
व्र्जक्त, जजल्ला 
आपतकामलन कार्य 
संचालन केन्र, सञ्चार 
माध्र्म 

विपद्को घटना 
घटेपिात 
मनरन्तररुपमा 

स्थानीर् तह प्रमखु 

जजल्ला समन्िर् 
समममतप्रमखु 
राजनैमतक दल  

प्रभावितहरुको वििरण उपलधि 
भएको हनुे छ । 

१४. मनसनुका कारण विपद् जोजखमका 
घटना घटेको खण्डमा प्रभावित 
गभयिती, सतु्केरी मवहला, 
िालिामलका, िदृ्धिदृ्धा तथा असक्त 
व्र्जक्तहरुको त्र्ांक अध्र्ािमिक 
गरी अिस्थािारे जानकारी मलने । 

गाँउपामलका र 
नगरपामलका कार्ायलर्हरु  

विपद्को घटना 
घटेपिात 
मनरन्तररुपमा 

स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत  

मवहला तथा 
िालिामलका 
कार्ायलर् 

अद्यािमिक भएको घटनाहरुको 
वििरण उपलधि भएको हनुे छ। 

१५. राहत वितरणलाई प्रभािकारी 
िनाउन तथा दोहोररन नददन 
समन्िर्, व्र्िस्थापन तथा 
सपुररिेक्षण गनन । 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत र स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत 

आिश्र्कतानसुार जजल्ला समन्िर् 
समममत 

समन्िर् िैठक तथा सपुररिेक्षणको 
प्रगमत वििरण उपलधि भएको हनुे 
छ । 

१६. प्रभावित हनु सक्ने समदुार्को 
स्िास््र् सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी 
ढंगले संचालन गनय मनदनशन ददने । 

जजल्ला स्िास््र् कार्ायलर् विपद्को सूचना 
प्राप्त गनयसाथ 

जजल्ला स्िास््र् 
कार्ायलर् 

िैठकको मनणयर् तथा पत्रचार भएको 
प्रमत उपलधि भएको हनुछे । 

१७. मनसनुको आपतकालीन कार्य 
र्ोजना कार्ायन्िर्नको प्रगती 

जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत ,स्थानीर् विपद् 

आजश्वन प्र.जज.अ, स्थानीर् 
तह प्रमखु  

प्रगमत प्रमतिेदन उपलधि भएको 
हनुेछ ।  
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प्रमतिेदन तर्ार पानन र तालकु 
मनकार्मा पेश गनन । 

व्र्िस्थापन समममत र 
विषर्गत क्षेत्र अगिुा 
कार्ायलर्हरु 

!*= सममक्षा िैठक िस्ने । प्र.जज.अ तथा स्थानीर् 
तहका प्रमखुहरु  

आजश्वन प्र.जज.अ सममक्षा िैठकको मनणयर् प्रमत 
उपलधि भएको हनुेछ । 

 

 

 

sfo{÷sfd 

a}iffv h]i7 

 

 

 

cfiff9 

 

 

 

>fj0f 

 

 

 

efb| 

 

 

 

c;f]h 

 

 

 

sflt{s 

 

 

 

d'Vo lhDa]jf/L 

;xfos 

lhDa]jf/L 

s}lkmot 

af9L k'a{ u/Lg] sfd lgwf{/0f 

 

! @ # $ ! @ # $ ! @ # $ ! @ # $ ! @ # $ ! @ # $ ! @ # $ DDMC DLSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

af9L k'a{ tof/L klxnf] a}7s M hf]lvd If]q klxrfg 

ug]{ / ;'rgf ;+sngsf nfuL cfu|xug]{ 

                            DCC DLSA  

af9Laf6 hf]lvdk'0f{ uf=kf=, gkf, j8f, 6f]n, 

;d'bfo klxrfg ug]{ 

                            DEOC/ 

DDMC 

DLSA  

cf>o If]qsf nfuL laBfno, uf=kf=, gkf, j8f , 

ejg, :jf:Yo rf}sL, uf]bfd, dlGb/ cfbL klxrfg 

ug]{ 

                            DUDBC/ 
NRCS 

DLSA  

vfg]kfgL Aoj:yf tyf 9n lgsf; klxrfg ug]{                             DWASH CC DLSA  

vfg]kfgL tyf 9mlgsf;sf] ;/;kmfO{ / dd{t 

;Def/ ug]{ 

                            DWASH CC DLSA  
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af9Lsf] hf]lvd tyf To;af6 pTkGg x'g;Sg] 

;d:of ;dfwfgsf nfuL ;fa{hgLs ;'rfgf k|jfx 

ug]{ 

                            DDMC FNJ 

Nuwakot 
 

cfsl:ds sf]ifsf] k|of{Kttf ;ldIff u/L hf]uf8 

ug]{ Aoj:yf 

                            DDMC DCC  

cfsl:ds p4f/ ;fdfu|L e08f/0f / ;f]sf] ;ldIff                             Food cluster 

/ DADO 

DDMC  

aGbf]a:tL Aoj:yfkg ;DjlGw-;jf/L ;fwg, 

uf]bfd cfbL_ 

;ldIff / pknAwtfsf] ;'lglZrttf 

                            DCC DDMC  

cfsl:ds hu]8f cf}ifwL / :jf:Yo ;fdfu|L 

e08f/0f / 

pknAwtfsf] ;ldIff 

                            DHO Co-lead  

;Defljt hf]lvdk'0f{  uf=kf=, gkf, j8f  tyf 

6f]n;Dd k'Ug] ;8s jf af6f] klxrfg 

                            Ditrict Road 

officer  

DCC  

bf]>f] a]7sM 

K"fj{tof/L ultlalw tyf klxnf] a}7sdf lbO{Psf] 

;'rgfsf cfwf/df ;+slnt tYof+s / k|lta]bg ;ldIff 

                            DDMC   DLSA  

t]>f] a}7s M 

k'a{ u[xsfo{ cg'?ksf] clGtd k|lta]bg k|:t'tL / 

5nkmn 

                            DDMC DLSA  

lgsfout e'ldsfsf] lgwf{/0f                             DDMC DLSA  

:ki6 lhDa]jf/Lsf] lgwf{/0f                             DDMC DLSA  

k|lta]bg tof/L tyf ;DjlGwt ;/f]sf/jfnfx?nfO{ 

lat/0f 

                            DDMC DEOC  

u[x dGqfnodf k'a{tof/L k|lta]bg k7fpg] / cf–

cfk\mgf lgsfodf k|lta]bg k7fpg] 

                            DDMC 

/DEOC 

DLSA  

af9L k|ltsfo{sf] k|efj tyf k'g/fjnf]sg                             DDMC 

/DEOC 

DLSA  
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If]qut cu'jfsf] gS;fÍg / ;Dks{ gDj/ 

If]q If]qut cu'jf ;Dks{ AolQm ;Dks{ gDj/ s}lkmot 

;dGjo, vf]hL tyf p4f/ 

 

lhNnf k|zf;g sfof{no lhNnf 

lakb\ Joj:yfkg ;ldlt  

k|d'v lhNnf clwsf/L 010561933 9851147777 

vf]hL tyf p4f/  g]kfnL ;]gf  9801371833 

vf]hL tyf p4f/  g]kfn k|x/L  985129555 

cfkt\sfnLg cf>o:yn ;x/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f 

ljefu l8=sf g'jfsf]6 

cfjf; tyf ejg lgdf{0f 

sfof{no k|d'v 

010560179 9841241291 

cfkt\sfnLg Logistic 

;dGjo 

lhNnf k|zf;g sfof{no 

 

k|d'v lhNnf clwsf/L 010560333 9851147777 

vfg]kfgL :jf:Yo ;/;kmfO  Vffg] kfgL tyf ;/;kmfO{ l8lehg l8lehg  k|d'v 010560162  

cfkt\sfnLg :jf:Yo kf]if0f lhNnf hg:jf:Yo sfof{no  lhNnf :jf:Yo k|d'v 010560255  

cfkt\sfnLg lzIff lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO k|d''v 010560057  

u}/vfB ;fdu|L g]kfn /]8qm; ;f];fO6L ;efklt 010560970 9841548156 

cfkt\sfnLg ;+/If0f lhNnf dlxnf ljsf; sfof{no dlxnf lasf; clws[t 010560212  

tTsfnLg k'g{nfe lhNnf ;DfGjo ;ldlt :yflgo ;DfGjo clwsf/L 010561220 9851102397 

;'rgf lhNnf cfkt\sfnLg ;'rgf s]Gb| k|d'v lhNnf clwsf/L 010561933  

vfB tyf s[lif lhNnf s[lif ljsf; sfof{no lhNnf s[lif lasf; clws[t 010560128  

pBf]u jf0fLHo ;+3 cWoIf tf/f axfb'/ sfls{ 9851100313  

u}=;=; tyf  

u}=;=; -nf]stfGqLs_ 

   9751029856, 

9841518368 

 


