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 आि मित  २०७४/०४/३० ग ेका दिन प्रिुख जिल्ला अधिकारी  था जिल्ला िैवी प्रकोप उद्धार 
समित का अध्यक्ष बिष्णुिहािरु थापाज्यूको  अध्यक्ष ा र पशुपक्षी ववकास िन्त्री िाननीय सन्त् कुिार 
चौिरी थारु र व्यवस्थावपका संसिका िाननीय सिस्य िानिहािरु थारुको बिशषे उपजस्थत िा जिल्ला 
िैवी प्रकोप उद्धार समित को बिषयग  क्षेर प्रिुखको िैठक िसी गरेको तनणणय अनुरोि छ । 

तपशशल 

तनणणय नं. १ 
 जिल्ला स्वास््य कायाणलयले आवश्यक औषिी िनशजक्  सदह  िाढी पीडि  िसेका अस्थायी 

आश्रयस्थलिा स्वास््य मशववर संचालन गने । 
तनणणय नं. २ 
 जिल्ला सिन्त्वय समित , जिल्ला प्राववधिक कायाणलय  था स्थानीय  हले िाढीिाट क्षत  भएका 

िाटो, कल्भटण, पुल पुलेसा सावणितनक पुवाणिार सुचारु रुपले संचालन गने । 
तनणणय नं. ३ 
 जिल्ला प्राववधिक कायाणलयले भवन डिमभिन कायाणलय िााँकेको ने तृ्विा  था रेिक्रसको 

सहयोगिा िाढी पीडि हरुको लागी अस्थायी आश्रयस्थल तनिाणण गने । 
 

 

 

तनणणय नं. ४ 
 जिल्ला कृवष ववकास ववकास कायाणलयले नेपाल रेिक्रस सोसाइटी, उद्योग वाणणज्य संघ  था 

स्थानीय  हसंग सिन्त्वय गरी खाद्यान्त्न  था राह  वव रणको व्यवस्था गने । 
तनणणय नं. ५  
 जिल्ला खानेपानी कायाणलयले िाढी पीडि  िसेका आश्रयस्थलिा स्वच्छ खानेपानी, पानी शुद्ध 

पाने वपयुस, वाटरगािणको व्यवस्था गने । 
तनणणय नं. ६ 
 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्र प्रहरी िल  था रेिक्रसका  ामलि प्राप्  िनशजक् ले खोि 

 था उद्धार कायणलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गने । 
तनणणय नं. ७ 
 जिल्ला मशक्षा कायाणलयले िाढीिाट क्षत  भएका ववद्यालय, पाठ्यपुस् क, शैक्षक्षक सािाग्रीको 

प्रिन्त्ि गने । 



तनणणय नं. ८ 
 िदहला  था िालिामलका कायाणलयले िाढीिाट पीडि  भएका िेष्ठ नागररक, िालिामलका, सुत्केरी, 

गभणव ी, अपाङ्ग भएका व्यजक् हरुको लाधग न्त्यानो कपिा, पौजष्टक आहारा, झुल, स्यातनटेशन 
ककट, भािाकुिा, या ाया  खचणको व्यवस्था गने । 

तनणणय नं. ९  

 जिल्ला वन कायाणलयले िाढी पीडि हरुको काठ िाउरा तनिःशुल्क रुपले वव रण गने । 
तनणणय नं. १० 
 िाढीिाट क्षत  भएका सिकहरु सिक डिमभिन कायाणलय िााँके अन्त् गण का सिकहरु नेपालगंि-

गुलररया सिक, पुवणपजश्चि लोकिागण  था जिल्ला सिरिुकाि िोड्ने सिक  था राििागण िोड्न े
िाटोहरु सुचारु रुपले संचालन गने । 

तनणणय नं. ११ 
 िल उत्पन्त्न पक्रोप तनयन्त्रण डिमभिन कायाणलय िााँकेले ििई िानखोला, कणाणली, ओराही, 

िुढीकुलोिा आप कामलन  टिन्त्िन अववलम्ि गने । 
तनणणय नं. १२ 
 ििई मसचंाई आयोिनाले िाढीिाट क्षत  भएको नहरको ििण  संभार गने । जिल्ला मसचंाई 

डिमभिन कायाणलयले िाढीिाट क्षत  भएका मसचंाई आयोिनाको ििण  सम्भार गने । 
तनणणय नं. १३ 
 नेपाल ववद्यु  प्राधिकरण गुलररया शाखाले िाढीिाट अवरुद्ध ववद्यु  सेवा अववलम्ि संचालन 

गने । 
 

 

 

तनणणय नं. १४ 
 नेपाल टेमलकि गुलररया शाखाले िाढीिाट क्षत  भएका संरचनाहरु अववलम्ि ििण  गरी संचार 

सेवा सुचारु रुपले संचालन गने । 
 

 

 

तनणणय नं. १५ 
 नेपाली सेनाले जिल्ला पशु सेवा कायाणलयसंग सिन्त्वय गरी िाढीले िगाएर ल्याएका पशु पंक्षी 

 था िाढीका कारणले िरेका िनावरको उधच  रुपले गाड्ने व्यवस्थापन गने । 
तनणणय नं. १६ 
 जिल्ला आप कामलन कायण संचालन केन्त्र-DEOC_ले स्थानीय  ह रेिक्रस र नेपाल प्रहरीसंग 

सिन्त्वय गरी र ु लेखािोखा फारि-IRA_ भनण व्यवस्था मिलाउने । 
तनणणय नं. १७ 
 जिल्ला प्रशासन कायाणलय अन्त् गण  रहेको सूचना  था सिन्त्वय शाखाले स्थानीय  हिाट आएका 

 ्याङ्क-र ु लेखािोखा फाराि_ लाई प्रशोिन गरी जिल्ला िैवी प्रकोप उद्धार समित िा पेश गन े
। 

तनणणय नं. १८ 



 हुलाकी सिक आयोिनाले िाढीिाट अवरुद्ध गुलररया-भुररगाउाँ  सिक  था गुलररया-रािापुर सिक 
 ुरुन्त्  संचालन गने । 

तनणणय नं. १९ 
 सिक डिमभिन कायाणलयले िब्िीघाटिा िाढीिाट क्षत  भएको सिक पुल ििण  संभार  था 

संरक्षण अववलम्ि गने । 
तनणणय नं. २० 
 िाढी प्रभावव  व्यजक् हरुलाई वव रण गने प्रयोिनको लाधग नेपाल खाद्य संस्थानलाई चािल 

उपलव्ि गराउन र साल्टेडिङलाई नुन उपलव्ि गराउन खलुाई जिल्ला प्रशासन कायाणलयले 
पराचार गने । 

तनणणय नं. २१ 
 िाढी प्रभावव लाई उपलव्ि गराउने प्रयोिनको लाधग िापिण्ि अनुसार राह  प्याकेि िनाई 

खाद्यान्त्न वव रण गन े व्यवस्थापन गररदिन ववश्व खाद्य कायणक्रि-WFP_ नेपालगंिलाई 
अनुरवि गने । 

तनणणय नं. २२ 
 िाढी प्रभावव  व्यजक् हरुलाई सहयोग गनण चाहने NGO/INGO हरुलाई िैवी प्रकोप उद्धार 

समित लाई हस् ान्त् रण गने गरी सिन्त्वयिा स्वीकार गने तनणणय गररयो । 
तनणणय नं. २३ 
 सवै बिषयग  कायाणलयहरुले प्रभावकारी सिन्त्वयको लाधग आफ्नो आफ्नो कायाणलयको 

किणचारीका लाधग ववपि सम्पकण  व्यजक्  (Disaster Focal Person)  ोक्ने र िानकारी दिने । 
तनणणय नं. २४ 
 केजन्त्रय िैवी प्रकोप उद्धार समित को मित  २०७४/०४/२८ को तनणणय िैठकिा िानकारी गराइयो । 


