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खण्ड - क 

पृष्ठभुमी 

१.  भौगोलिक ऄवलथथलत 

नेपािको प्रदशे नं ३ ऄन्तगयत लहमािी भागमा ऄवलथथत रसवुा लजल्िा ईत्तरमा मखु्य लहमािी श्ृंखिा र दलिणको 

पहाडी ईपत्यका लवच लिसिुी नदीको खोंच , वेंसी र ऄग्िा पहाडहरुमा फैलिएर रहकेो छ । लवश्वमान लचिमा २८००० ’ दलेख 

२८०१५’ ईत्तरी ऄिांश तथा ८५०१५’ दलेख ८५०५०’ पवूी दशेान्तरलभि ऄवलथथत यस लजल्िाको कुि िेिफि १५०१.२२ 

वगय लक.मी. (स्रोतः लज.अइ.यस. नकशांकन , २०७२) रहकेो छ । यस लजल्िाको ईत्तरतफय  चीनको थवशालसत िेि लतब्बत र पवूय 

तफय  लसन्धपुाल्चोक लजल्िािे घरेरएको छ भने पलिम तफय  धालदङ र दलिणमा नवुाकोट लजल्िा पदयछन ्।  

 

१.२ भू—के्षत्र, भूक्षय, भूईपयोग  

१.२.१ भूके्षत्र  

क्र.स. भूभागको प्रकार औसत ईचाइ के्षत्रफि (वगग लक.लम.) 

१ लहमािी भभूाग ५०००     लमटरमालथ ५३८ ३४.८ 

२ ऄल्पाआन िेि ३००० - ५००० लमटर ४९१ ३१.८ 

३ िेकािी भभूाग २००० - ३००० लमटर ३२१ २०.८ 

४ पहाडी तथा बेंसी िेि ४०० - २०००   लमटर १९४ १२.३ 

स्रोतः लजल्िा पाश्वलचि, रसवुा, २०७१ तथा फरेष्ट एष्ड ल्याण्डथकेप डेभिुपमने्ट सेररज २.२००५ 

 

लजल्िाको सवभन्दा ऄग्िो थथान ७२४५ लम ईचाइको िाङटाङ लहमािको लिरुङ लपक हो भने सवभन्दा होचोथथान ४५७ 

लमटर को विेावती हो । लजल्िा सदरमकुाम धनु्चे बजार १९५० लमटरको ईचाइमा रहकेो छ । 

 

१.२.२  भू-क्षय सम्भालवत के्षत्र 

यस लजल्िाको सबै भभूाग लहमाि,िेक र पहाडी भभूागिे ढाकेको ह ुँदा ऄलधकांश जलमन लभरािो रहकेो छ । भसंूरिण 

र बनोट जलटि र कमजोर भएको कारण यस लजल्िाको धेरै भाग पलहरोको िालग संवदेनशीि दलेखन्छ । ऄलधकांश िेि पहाडी 

भएकोिे जलमनको मालथल्िो सतहको मलििो माटो बगरे तल्िो िेिलतर जाने गदयछ । यसबाट वषनेी जग्गाको ईवयराशलिमा 

ह्रास ह द ैगइरहकेो र घर पररवार लवथथापीत भइरहकेो ऄवथथा दलेखन्छ ।  

१.३ जिवायु  

मनसनुी हावापानी भएको यस लजल्िामा यहाुँको हावापानी १ ,९०० लमटर भन्दा मालथको ईचाइमा धेरै लचसो पाइन्छ । लवषम 

धरातिीय थवरूपको कारण हावापानीमा पलन लवषमता ह न ुथवाभालवक कै मालनन्छ । ५ ,००० लमटर भन्दा मालथको लहमािी 

भगेमा ज्याद ैलचसो हावापानी , िेकािी भगेमा ज्याद ैलचसो र गमी याममा केलह ईष्ण ह ने गदयछ । वसेी भू -भागमा प्रायः ईष्ण 

हावापानी ह ने भएकोिे हावापानीको एकीन ऄवथथा पलहल्याईन कलिन छ । मनसनुी वषाय र िेकािी लहमािी वषाय ह ने भएकोिे 

कररव जषे्ठ मलहना दलेख अलश्वन मलहना सम्म प्रशथत वषाय ह ने , मौसम प्रायः वदिी रहने गदयछ । यहाुँ गमी याममा औषत 

ऄलधकतम तापक्रम िगभग २४ लडग्री सेलल्सयस सम्म र लहईुँदमा औषत न्यनूतम तापक्रम िगभग ४ लडग्री सेलल्सयस सम्म पगु्ने 

गदयछ । ऄसार र साईन मलहनामा तापक्रम ऄलधकतम लवन्दमुा पगु्दछ भने मलंसर दलेख माघ मलहना सम्म लनकै ति झदयछ । 

बषाययाममा ऄलधकतम ६९१.७ लमलिलमटर सम्म बषाय ह न्छ भने लहईुँदका मलहनाहरुमा यसको मािा नगन्य रहन्छ । अलश्वन , 

कालततक, फाल्गणु, चैि र वशैाख मलहनामा मौसम लनकै राम्रो र सफा ह नेगदयछ । कावयनमोनोकसाआड िगायत लग्रनहाईस 

ग्यासहरुको बढ्दो ईत्सगयनको कारण लवश्व तापमानमा वलृि भएको छ र यसबाट लवशषे गरी लवकासोन्मखु तथा ऄल्पलवकलसत 

दशेका ग्रामीण जनताको जनजीलवका , श्ोत र साधनमा नकारात्मक प्रभाव परररहकेो छ । समयमा वषाय नह नु , लहई नपनुय, िामो 

समय खडेरी ह नु , ऄलतवलृष्ट, खण्डवलृष्ट तथा ऄनावलृष्ट ह नु , गमी तथा जाडोमा वलृि ह नु , तापक्रम बढ्नु , वनथपलतको 
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जीवनचक्रमा बदिाव दलेखनु , कृलष तथा वनबािीमा रोगलकराको प्रकोपमा वलृि ह न ुजथता जिवाय ुपररवतयनका ििणहरु 

रसवुा लजल्िामा पलन दलेखन थािेको छ । यसका साथै लहईुँ पग्िने क्रममा वलृि , लहमताि फुट्ने , बाढीपलहरो जथता समथयामा 

वलृि भरैहकेो छ । फिथवरुप लवपद ्र यसबाट ह ने मानवीय तथा भौलतक िलतमा वलृि दलेखएको छ । 

१.४ प्रमुख नदीहरु 

यस लजल्िाका मुख्य नदीहरुमा भोटेकोशी र लिशिूी रहकेा छन ्भने सहायक नदीको रुपमा लचलिम ेखोिा , िाङटाङ्ग खोिा, 

मिैङ्ुग खोिा, फिाख ुखोिा अलद प्रमखु ह न । 

१.५ प्रमुख ताि/पोखरी   

यस लजल्िाका प्रमखु तािहरु गोसाइकुण्ड , सयूयकुण्ड, पावयतीकुण्ड, भरैवकुण्ड, सरथवतीकुण्ड, गणशेकुण्ड, दधुकुण्ड अलद ह न 

लयनिाइ मखु्य धालमयक थथिको रुपमा पलन लिइन्छ । 

 

१.६ जनसाङ्लययक लववरण 

रसवुा लजल्िाको जनसङ्ख्या ४३ ,३०० रहकेो छ । लव सं २०५८ मा २.१७ % रहकेो वलृिदर घटेर २०६८ मा –३.२० % मा 

लसलमत भएको पाआएको छ । जबलक समग्र नेपािको जनसंख्या वलृिदर १.३५% रहकेो छ । जनु २०५८ मा २.२५% रहकेो 

लथयो । रसवुामा कुि जनसङ्ख्यामा परुुष र  मलहिाको लहथसा बराबरी नै दलेखन्छ भने ऄलघल्िो जनगणनाको तिुनामा 

पररवारको अकार घटेको पाआएको छ । जनसङ्ख्या सम्बन्धी मखु्य नलतजािाइ तिको तालिकामा दखेाआएको छ । 

 

१.६.१ जनसङ्यया लववरणः 

लववरण जम्मा पररवार जम्मा जनसंख्या परुुष मलहिा वालषयक वलृिदर 

२०५८  ४४७३१ २३३५५ २१३७६ २.१७% 

२०६८ ९७७८ ४३३०० २१४७५ २१८२५ -३.२०% 

०६८ नेपाि ५,४२,७३०२ २,६४,९४,५०४ १,२८,४९,०१४ १,३६,४५,४६३ १.३५% 

स्रोतः रालष्टय जनगणना २०५८ र २०६८, केन्रीय तथयांक लबभाग 

 

खण्ड (ख) 

मनसुन अपतकािीन कायगयोजना 

२. पररचय  

रसवुा लजल्िा जिजन्य प्रकोपको लहसाबिे संवदेनलशि लजल्िाको रुपमा पलहचान भएको छ । लवपद ्जोलखमको 

नकसांकनमा रसवुा लजल्िा पलहरो , बाढी, अगािागी तथा महामारीमा जोलखममा पदयछ । रसवुा लजल्िामा ह ने लवपदक्ा 

घटनाहरु मध्ये पलहरो प्रमखु रहकेो छ । ऄलधकांश लभरािो जलमन , बिौटे माटो, वन जगंिको लवनास , ऄत्यन्तै लभरािो पहाड 

पवयत, खोररया फडानी, ऄवजै्ञालनक भू–ईपयोग र कमजोर भौगोलिक वनावटका कारण वषायतका बेिा वषायको पानी सुँग ैअईने 

पलहरो र त्यसिे ईत्पन्न गने बाढी नै रसवुा लजल्िाको मखु्य लवपदक्ो रुपमा रहकेो दलेखन्छ । त्यसै गरी लहमािको पानीिाइ 

लनयन्िणमा राख्ने प्राकृलतक बाुँधहरु नष्ट ह न ुतथा मौसममा ह ने पररवतयनिे लहमनदीको ऄग्रभाग लतब्र रुपमा पग्िने र लहमतािहरु 

प्राकृलतक बाुँधको लनयन्िणमा रहन नसकी लवथफोट ह ने ऄवथथािे पलन ऄरु बढी पलहरो तथा बाढीको जोलखम थलपएको 

ऄवथथा छ । भकुम्पीय दृलष्टकोणबाट पलन जोलखमपणूय ऄवथथामा रहकेो छ । यहांको भौगोलिक बनोट , ऄलधकांस लवद्याियहरु 

सांगरुो र लभरािो ऄवलथथलतमा बनाआनु , ऄलधकांस घरहरु ढुङामाटो बाट बनेका ह न ुर पवुय तयारी सम्बलन्ध चेतनाको ऄभाबिे 

गत २०७२ बैशाख १२ को भकूम्पिे लजल्िािे िूिै िलत व्यहोनुय परेको लथयो । 

मनसनुको समयमा अईने लवपद्वाट कलत मालनस संकटा लभमखु ऄवथथामा छन , कसिाइ कसरी ईिार गनय सलकन्छ र को को 

सुँग के , कलत, कथतो श्ोत साधन छ , सो को िेखाजोखा गरी  मनसनुबाट ह ने िलतबाट मानव जीवनको सरुिाको िालग 

अपतकािीन पवूयतयारी (Preparedness), प्रलतकायय (Response) तथा पनुिायभ (Recovery) सम्बलन्ध गलतलवलधहरु 
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योजनावि रुपमा सञ्चािन ह न जरुरी छ  । रसवुा लजल्िा जिजन्य प्रकोपका लहसाबिे ऄत्यन्तै संबेदनलशि लजल्िाको रुपमा 

रहकेोिे बखाययाममा बाढी , पलहरो, चट्याङ्ग जथता जिजन्य प्रकोपका कारण प्रत्येक बषय िुिो धनजनको िलतह ने गरेको छ । 

मनसनुका समयमा प्रकोपबाट ह न सकने जनधनको िलतिाइ न्यनूीकरण गनय मनसनु पवूय लवपद ्पवूयतयारी  तथा प्रलतकायय 

कायययोजना बनाइ तयारी ऄवथथामा रहन अवश्यक दलेखएकोिे सम्बलन्धत सरोकारवािा लनकायहरु समतेको ईपलथथलतमा 

लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलतको बैिकमा बहृत छिफि गरर प्राप्त सझुाब तथा लववरणको अधारमा यो मनसनु 

अपतकािीन कायययोजना २०७५ तजुयमा गररएको छ । 

 

२.१ लवपद् व्यवथथापन सम्बलधध संबैधालनक तथा कानूनी व्यवथथा 

नेपािको संलवधान २०७२ िे प्राकृलतक प्रकोपबाट ह ने जोलखम न्यनूीकरण गनय पवूय सचूना ,तयारी,ईद्दार राहात एवम ्पनुथथायपना 

गने  काययिाइ प्राकृलतक साधन स्रोतको संरिण संविन र ईपयोग सम्बन्धी नीलत मा समावशे गनुयका साथै प्राकृलतक तथा गरै 

प्राकृलतक लवपद ्पवूय तयारी ईद्वार तथा राहात र पनुिायभ  संघ र प्रदशेको साझा ऄलधकार , लवपद ्व्यवथथापन संघ ,प्रदशे र 

थथानीय तहको साझा ऄलधकार तथा थथानीय तहको ऄलधकार सचुीमा समते समावशे गरी लवपद ्व्यवथथापन िाआ संबैधालनक 

सलुनलितता गरेको छ ।  

लवपद् जोलखम धयूनीकरण तथा व्यवथथापन ऐ न, २०७४  िे लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलत  तथा  थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलतको व्यवथथा गरी लवपद ्व्यवथथापनका सम्बन्धमा तयारी , प्रलतकायय तथा पनुयिाभका लवलभन्न लजम्मवेारी 

लदएको छ । 

थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ िे थथानीय तहिाइ लवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी लवलभन्न लजम्मबेारी लनधायरण गरेको 

छ । खासगरी लवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीलत ¸ काननु मापदण्ड योजनाको कायायन्वयन ऄनगुमन र लनयमन गने , 

थथानीय थतरमा लवपद ्पवूय तयारी तथा प्रलतकायय योजना पवूय सचूना प्रणािी खोज तथा ईद्वार राहात सामाग्रीको पवूय भण्डारण 

लवतरण र समन्वय गने,थथानीय तटवन्ध नदी र पलहरोको लनयन्िण तथा नदीको व्यवथथापन र लनयमन गने , लवपद ्जोलखम िेिको 

नकसांकन तथा वथतीहरुको पलहचान र थथानान्तरण गने , लवपद ्व्यवथथापनमा संघ प्रदशे र थथानीय समदुाय सङघ संथथा तथा 

नीलज िेिसुँगको सहयोग समन्वय र सहकायय गने , लवपद ्व्यवथथापन कोषको थथापना तथा सञ्चािन  र स्रोत साधनको 

पररचािन गने, लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण सम्बन्धी थथानीय थतरका अयोजनाको तजुयमा कायायन्वयन ऄनगुमन  र मखु्याङ्कन 

गन,े लवपद ्पिात थथानीय थतरको पनुथथायपना र पनुलनमायण , थथानीय थतरको लवपद ्सम्बन्धी तथयाुँक व्यवथथापन र ऄध्ययन 

ऄनसुन्धान,थथानीय अपतकािीन कायय सञ्चािन , समदुायमा अधाररत लवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी काययक्रमको सञ्चािन 

िगायत लवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी ऄन्य कायय गने लजम्मबेारी रहकेा छन ्। 

 

२.२ ईदे्वश्य 

 यो मनसनु अपतकािीन कायययोजना तजुयमा गनुयको ईद्वशे्य लनम्नानसुार रहकेो छ ; 

मनसनुका समयमा रसवुा लजल्िामा ह न सकने सम्भालवत लवपद ्जोलखमहरु पलहचान गरी लवपद ्बाट ह न सकने मानवीय र भौलतक िती 

न्यनूीकरण गने साथै लवपद ्व्यवथथापन काययका िालग संवधैालनक तथा काननूी व्यवथथा ऄनसुार थथानीय तह तथा सरकारी एवम ्

गरैसरकारी संथथा िगायतका सरोकारवािा लनकायहरुिाइ सलक्रय गराईद ैईपिब्ध साधन स्रोतको ऄलधकतम पररचािन गरी लवपद ्

पवूयतयारी, प्रलतकायय तथा पनुयिाभ काययिाइ व्यवलथथत, प्रभावकारी, जवाफदहेी बनाईन ुयो कायययोजनाको ईद्वशे्य रहकेो छ । 
 

२.३ जोलखम तथा प्रभाव लवशे्लषण 

लस.नं. सम्भालवत जोलखम गााँईपालिका जोलखम पलहचान गररएका के्षत्रहरु कैलफयत 

१ 

 

पलहरो ईत्तरगया वडा नं. १ को लतरु,गोगन,े लसरुचेत, मिैङु िेि 

वडा नं. २ को कटुन्ज ेिेि 

वडा नं. ३ को ियङु िेि 

वडा नं. ४ को पलहरेवशेी िेि 
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लस.नं. सम्भालवत जोलखम गााँईपालिका जोलखम पलहचान गररएका के्षत्रहरु कैलफयत 

गोसाइकुण्ड वडा नं. १ को दाहािफेदी, मने्दोगाईुँ, तासाय, दशे्यागाुँई िेि 

वडा नं. ५ को खोपाङ्ग लभर िेि 

वडा नं. ४ को  िामटाङ,मणु्डुप,लसन्धमु िामा होटेि िेि  

धनु्चे दलेख रसवुा गढी सम्मको सडक खण्ड  

 

कालिका वडा नं. १ को  राम्चेको गमुचेत, लसङवदे, ग्राङ िेि 

वडा नं. २ को प्राङसे िेि 

वडा नं. ३, ४ र ५ को धोलवखोिा िेि 

थयाईवारी-राम्चे-मिुखकय  सडक खण्ड 

 

नौकुण्ड वडा नं. १ को  साङयिु िेि 

वडा नं. २ को वच्चा िेि 

वडा नं. ४ को  दनेश्वरा िेि 

वडा नं. ५ को खािचेत िेि 

वडा नं. ६ को घोमुय िेि 

 

अमाछोलदङ्मो वडा नं. १ को  िूिो हाकुवशेी ,सानो हाकुवशी, गोरसङुवा  

िेि 

वडा नं. ५ को केरावारी,पाजङु 

 

२ बाढी/डुवान ईत्तरगया वडा नं. ५ को पैरेवशेी िेि र वडा नं. ५ को खाल्टेवगर िेि 

 

 

 

२.४ कायगके्षत्र (के्षत्रगत रुपमा) लजम्मेवार, सहयोगी संघ/संथथाहरु 

पलहचान  भएका मनसनु सम्वद्व लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण  गनय सम्बलन्धत पिहरु लवचको समन्वय सहकायय माफय त स्रोतको ऄलधकतम 

पररचािन गरी मनसनुबाट पने ऄसर बाढी , पलहरो, लहमपलहरो जथता लवपद ्पवूयतयारी , प्रलतकायय तथा पनुयिाभ काययिाइ व्यवलथथत , 

प्रभावकारी, जवाफदहेी बनाईन लनम्नानसुार ९ वटा लवषय िेि लनधायरण गररएको छ । प्रत्येक लवषयिेिको प्रभावकारी पररचािनका 

िालग १/१ वटा मखु्य लजम्मवेार लनकाय  र ऄन्य लजम्मवेार लनकायहरु तोलकएको छ । 

क्र. 

सं. 

लवषयिेि मखु्य लजम्मबेारी िेि लवषयगत लजम्मवेार 

लनकाय 

लवषयगत िेिका सदथयहरु 

१ समन्वय, खोजी 

तथा ईिार 

थथानीय लवपद ्व्यवथथापन 

सलमलतसुँगको समन्वयमा खोज 

तथा ईिार लक्रयाकिाप समन्वय 

सहजीकरण, ऄलभमलूखकरण 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

सबै सरुिा लनकायहरु, थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

२ खाद्य तथा कृलष लवपदक्ा समयमा अवश्यक 

पने खाद्य सामाग्रीको सरुलित 

भण्डारण, लवतरण गने । 

कृलष ज्ञान केन्र/ 

थथानीय लनकायहरु 

लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलत, 

थथानीय तह, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, 

थवाथथय कायायिय, लजल्िा पशसेुवा 

कायायिय, ईद्योग वालणज्य संघ, नागररक 

समाज, ग.ैस.स. 

३ अपतकािीन 

अश्य थथि तथा 

गरै खाद्य सामाग्री 

लवपद ्परेका व्यलिहरुिाआ 

सरुलित थथानमा थथानान्तरण 

गरी अवासको ऄथथायी 

शहरी लवकास तथा 

भवन लनमायण 

लडलभजन 

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, थथानीय तह, 

थवाथथय कायायिय 

लनमायण व्यावसायी संघ,ईद्योग वालणज्य 
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क्र. 

सं. 

लवषयिेि मखु्य लजम्मबेारी िेि लवषयगत लजम्मवेार 

लनकाय 

लवषयगत िेिका सदथयहरु 

व्यवथथा गने । कायायिय, 

नवुाकोट/थथानीय 

तहहरु 

संघ, ढुवानी व्यावसायी संघ, ग.ैस.स. 

४ अपतकािीन 

थवाथथय तथा पोषण 

लवपदक्ा समयमा घाआते 

भएकाहरुको िालग तत्कािीन 

ईपचार व्यवथथा गने । साथै 

ऄथथायी अवासमा रोग, 

महामारी ह न नलिने । 

थवाथथय कायायिय लजल्िा ऄथपताि, थथानीय तह, सरुिा 

लनकायहरु, 

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, ग.ैस.स. 

५ अपतकािीन 

लशिा 

लवपदक्ा समयमा 

मनोसामालजक परामशय तथा 

मनोरञ्जनात्मक लक्रयाकिाप 

सलहतको लवद्यािय 

गलतलवलधिाआ लनरन्तरता लदने । 

लशिा समन्वय 

आकाइ, ऄलभभावक 

संघ 

थथानीय तह, नेपाि रेडक्रश सोसाइटी, 

प्याब्सन, एनप्याब्सन, ल्याकोश,  

मानेकोर, नेपाि कृलष वन प्रलतष्ठान, 

थवाथथय कायायिय, थकाईट  

िगायत ऄन्य ग.ैस.स. 

६ खानेपानी थवाथथय 

सरसफाइ 

ऄथथायी अवासिाआ थवच्छ, 

सरसफाइयिु बनाईने । शदु्व 

खानेपानी, व्यवलथथत 

शौचाियको व्यवथथा गने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ सव-

लडलभजन कायायिय 

थथानीय तह, नेपाि रेडक्रश सोसाइटी, 

थवाथथय कायायिय,ल्याकोश, मानेकोर, 

सअुहारा, लसडस रसवुा, खानेपानी 

ईपभोिा समहूहरु, ग.ैस.स. 

७ अपतकािीन 

संरिण 

वािवालिका, वदृ्व, सतु्केरी 

िगायत लवशषे अवश्यकता 

भएका व्यलिहरुिाआ थवाथथय , 

लहसंा, वचेलवखन, दरुुपयोगबाट 

जोगाईने । 

थथानीय तह/ 

लजल्िा बाि 

कल्याण सलमलत 

थथानीय तह, नेपाि प्रहरी 

नेपाि रेडक्रश सोसाइटी, वाि किब, 

रालष्िय ऄनसुन्धान लजल्िा कायायिय, 

ग.ैस.स. 

८ बन्दोबथती तयारी, खोज , ईद्वार तथा 

पनुिायभ काययमा अवश्यक पने 

साधन स्रोत , मानवीय िमता , 

अलथयक स्रोत िगायत 

व्यवथथा गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

थथानीय तह,ईद्योग वालणज्य संघ, 

लवलभन्न हाआड्रोपावर कम्पनी, लनजी िेि, 

ग.ैस.स., ढुवानी व्यावसायी संघ, 

यातायात व्यावसायीहरु 

 

९ तत्कािीन पनूयिाभ लवपद ्मा परेकाहरुको िालग 

पनुथथायपना गनय अवश्यक 

गलतलवलध सञ्चािन गने । 

थथानीय तह थथानीय तह, लडलभजन सडक कायायिय, 

कृलष ज्ञान केन्र, लजल्िा पश ुसेवा 

कायायिय, घरेि ुतथा साना ईद्योग लवकास 

सलमलत, ग.ैस.स. 

 

३.  कायगके्षत्रगत रुपमा पूवगतयारी तथा प्रलतकायग  कायगयोजना  

३.१  समधवय, खोजी तथा ईद्धार 

क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार लनकाय सहयोगी लनकाय समय/सीमा कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 
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क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार लनकाय सहयोगी लनकाय समय/सीमा कैलफयत 

१ मनसनु पवूय सबै लवषयिेिहरुको (Cluster) 

छुट्टाछुटै्ट बैिक सञ्चािन गने । सबै 

सदथयहरुको लजम्मबेारी तोकने । प्रलतकाययका 

िालग तयारी ऄवथथामा रहने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत, 

थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

सम्बलन्धत 

लवषयगत 

कायायियहरु 

जषे्ठ मसान्त  

२ लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन कोषिाआ 

ऄद्यावलधक राख्ने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

जषे्ठ मसान्त  

३ मनसनुका कारण ह ने लवपद ्जोलखमका 

सम्भालवत िेिका जनप्रलतलनलध तथा 

नागररकहरु र साझदेार लनकायहरुको लववरण 

र सम्पकय  सिु लववरण ऄद्यावलधक गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत, 

थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

सम्बलन्धत 

लवषयगत 

कायायियहरु र 

DEOC 

 

जषे्ठ मसान्त  

४ जोलखमयिु थथानमा पवूय चेतावनी (Early 

Warning) का िालग प्रत्येक थथानीय तहिे 

प्रत्येक वडाका िालग कलम्तमा १/१ वटा 

माआक तथा साआरन खररद गरी तयारी 

ऄवथथामा राख्नेर । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत, 

थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

थथानीय तह जषे्ठ मसान्त  

५ जोलखम थथानमा लवपद ्सम्बलन्ध 

जनचेतनामिूक छापा सामाग्री लवतरण गने 

साथै सञ्चार माध्यमबाट लवपद ्सचेतना 

सम्बन्धी  प्रचार प्रसार गन,े गराईने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत, 

थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

लवपद ्िेिमा काम 

गने ग.ैस.स.हरु 

थथानीय सञ्चार 

माध्यम, थथानीय 

तह 

जषे्ठ मसान्त/ 

लनरन्तर 

 

६ थथानीय लवपद ्व्यवथथापन सलमलत गिन गने  सबै गाईुँपालिका ग.ैस.स. तरुुन्तै  

७ सबै गाईुँपालिका , वडाहरुमा कम्तीमा ५/५ 

जनाको खोज तथा ईिारकताय (CSAR) 

समहू लनमायण, तालिम र लवकास 

सबै गाईुँपालिका  लवलभन्न 

संघसंथथाहरु 

तरुुन्तै  

८ लजल्िा तथा थथानीय थतरमा ईपिब्ध खोज 

तथा ईिार सामाग्रीहरुको  सचूी तयार गरी  

व्यवथथापन गने । 

- लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

- सबै गाईुँपालिका 

थथानीय तह तरुुन्तै  

९ मनसनुका कारण ह ने लवपद ्व्यवथथापन 

काययसग सम्बलन्धत लवषयगत कायायिय 

प्रमखु हरु मनसनु ऄवलधभर कायायियमा नै 

रहन,े चनाखो रहने , लवशषे कारणवस 

कायायिय छाड्न परेमा काययसम्पादनमा ऄसर 

नपने सलुनलित गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

सम्बलन्धत 

कायायिय प्रमखु 

लनरन्तर  

१० सबै थथानीय तह र कायायियमा लवपद ्सम्पकय  

व्यलि तोकने 

सम्बलन्धत कायायिय 

प्रमखु 

- तरुुन्तै  

११ एकिार प्रणािीबाट माि लवषयगत 

लनकायको सचूना अदान प्रदान गने । 

- किष्टर लिड 

लनकाय 

- लनरन्तर  
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- लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

१२ सबै थथानीय तहमा हलेिप्याड लनमायण 

सञ्चािन । 

सम्बलन्धत 

गाईुँपालिका 

   

१३ धनु्चे ब्यारेक , मिैङु िेिमा नाइटलभजन 

हलेिप्याड लनमायण 

- नेपािी सेना 

- थथानीय लनकाय 

   

१४ सबै थथानीय तहहरुमा Ware House को 

लनमायण गने । 

सम्बलन्धत 

गाईुँपालिका 

   

१५ प्रत्येक पालिकाथतरमा अपतकािीन 

काययसञ्चािन केन्र (EOC) थथापना गने । 

सम्बलन्धत 

गाईुँपालिका 

   

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ लवपदक्ो जानकारी पिात लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलतको ऄध्यििे तरुुन्तै 

ईिार तथा राहात काययका िालग लनदशेन 

लदने 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

Cluster Head, 

सरुिा लनकाय, 

ग.ैस.स. 

तरुुन्तै  

२ ईद्वार तथा राहात काययका िालग सबै 

Cluster हरुिाआ पररचािन गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

ग.ैस.स. लनरन्तर  

३ रुत िेखाजोखा (Initial Rapid 

Assessment) सम्बलन्ध फारम प्रयोग गरी 

तत्कािीन मानवीय सहयोगका िालग सचूना 

संकिन गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

सरुिा लनकाय, 

रेडक्रस, 

ग.ैस.स. 

तत्कािै  

४ लवपद ्व्यवथथापनसुँग सम्बलन्धत किष्टर हडे, 

थथानीय तहका प्रमखु, लवपद ्सम्पकय  

व्यलिहरुको सम्पकय  सिु तयार गरी लवपदक्ो 

सचूना प्राप्त भएपिात SMS माफय त 

जानकारी गराईने व्यवथथा लमिाईने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

Cluster Team घटना घटेको 

जानकारी 

पाएको १० 

लमनेट लभि 

 

५ प्रभावकारी रुपमा राहात तथा ईिारका िालग 

थथानीय लवपद ्व्यवथथापन सलमलतिाआ 

लक्रयालशि बनाईने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

लजल्िा समन्वय 

सलमलत 

लनरन्तर  

६ सरुलित थथानहरुको पलहचान गरी 

सरोकारवािा व्यलि लनकायिाइ जानकारी 

गराईने । 

थथानीय लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

थथानीय तह, 

सरुिा लनकाय 

तरुुन्तै  

८ सचूना संकिन र प्रभाहका िालग 

पालिकाथतरमा रहकेो अपतकािीन 

काययसञ्चािन केन्र (EOC) सुँगको 

सम्पकय मा रहने 

DEOC लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

लनरन्तर  

९ थथानीय तह तथा लवपद ्व्यवथथापन सम्वि 

संघ संथथाहरुसुँगको समन्वयमा स्रोत 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

लजल्िा समन्वय 

सलमलत, थथानीय 

तरुुन्तै/लनरन्तर  
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पररचािन गने । तह 

१० ऄत्यावश्यक सेवा (सञ्चार,लवद्यतु िगायत ) 

प्रबाहिाइ यथासकय चाडो संचािनमा 

ल्याईने ब्यबथथा लमिाईने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

नेपाि टेलिकम, 

सडक लडलभजन 

कायायिय 

तरुुन्तै/यथास

कय चाडो 

 

११ लवपद ्ऄवथथा लवशे्लषण गरी लवपद ्

व्यवथथापनका िागी प्रदशे तथा केन्र 

सरकारसुँग समन्वय गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन सलमलत 

थथानीय तह लनरन्तर  

 

३.२ खाद्य तथा कृलष 

क्र.स. लक्रयाकिाप लवषयगत 

लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी सदथय 

लनकायहरु 

समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ खाद्य तथा कृलष Cluster बैिक सञ्चािन गने 

। खाद्य तथा कृलष सहयोगको नकसाङ्कन गने । 

कृलष ज्ञान केन्र  जषे्ठ 

मसान्त 

 

२ खाद्यान्न लवतरण काययदि गिन गने । कृलष ज्ञान केन्र कृलष िेिमा काम 

गने ग.ैस.स. 

जषे्ठ 

मसान्त 

 

३ खाद्यान्न भण्डारण  तथा अपतकािीन 

अपलूतयको व्यवथथा लमिाईने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन 

सलमलत, कृलष ज्ञान 

केन्र 

थथानीय तह जषे्ठ 

मसान्त 

 

४ तयारी खाद्यान्नको वजार ईपिब्धता पलहचान 

गने । 

कृलष ज्ञान केन्र थथानीय तह, 

ईद्योग वालणज्य 

संघ 

जषे्ठ 

मसान्त 

 

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ समन्वय, खोज तथा ईद्वार Cluster सग 

समन्वय गरी प्रभालवत  िेिको लववरण लिआ 

अवश्यक खाद्यसामाग्रीको लवतरणको 

व्यवथथा लमिाईने । 

कृलष ज्ञान केन्र थथानीय तह लनरन्तर  

२ प्रभालवत/लवथथालपत व्यलिहरुिाआ खाद्य सरुिा 

काडय ईपिब्ध गराईने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

थथानीय तह घटना 

घटेको १ 

लदन लभि 

 

३ लवतरण ह ने खाद्य सामाग्रीको गणुथतरीय रहकेो 

सलुनलित गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

थथानीय तह लनरन्तर  

४ लवतरण केन्र लनधायरण गरी सबै 

सरोकारवािािाइ जानकारी गराईने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन 

सलमलत, थथानीय 

लवपद ्व्यवथथापन 

ईद्योग वालणज्य 

संघ 

लनरन्तर  
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सलमलत 

५ व्यलि तथा लनकायबाट प्राप्त खाद्य सामाग्रीको 

सहयोगिाआ एकद्वार प्रणािीबाट खाद्य सरुिा 

काडयका अधारमा लवतरण गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन 

सलमलत, थथानीय 

लवपद ्व्यवथथापन 

सलमलत 

कृलष ज्ञान केन्र लनरन्तर  

 

३.३ अवास तथा गैर खाद्य के्षत्र 

क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार लनकाय सहयोगी लनकाय समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ अपतकािीन अश्य व्यवथथापनसुँग सम्वि 

लनकायको सहभालगतामा Cluster को विैक 

सञ्चािन गने । 

शहरी लवकास 

तथा भवन लनमायण 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स. जषे्ठ 

मसान्त 

 

२ सम्भालवत लवपद ्जोलखम ऄनसुार 

अपतकािीन अश्यथथिहरु (लवद्यािय, 

सामदुालयक भवन, सरुलित ऄन्य थथान) को 

पलहचान गने । 

शहरी लवकास 

तथा भवन लनमायण 

लडलभजन 

कायायिय 

-थथानीय तह,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

जषे्ठ 

मसान्त 

 

३ लवथथालपतहरुको िालग अवश्यक गरैखाद्य 

सामाग्रीहरु लिपाि, टेन्ट, भाडाकुडा, ित्ता 

कपडा िगायत सामाग्रीहरु तथा स्रोतको 

नकसाङ्कन गने । 

शहरी लवकास 

तथा भवन लनमायण 

लडलभजन 

कायायिय 

-थथानीय तह,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

-रेडक्रश 

जषे्ठ 

मसान्त 

 

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ अपतकािीन अश्य व्यवथथापन Cluster 

को  अपतकािीन विैक सञ्चािन गने । 

शहरी लवकास 

तथा भवन लनमायण 

लडलभजन 

कायायिय 

 घटनाको 

जानकारी 

पाईने 

लवलत्तकै 

 

२ अस्रयथथिका िागी टेन्ट, लिपाि, डोरी, 

वास िगायत का सामाग्रीहरु भण्डारण 

थथिबाट सम्बलन्धत थथानमा पिाईने । 

शहरी लवकास 

तथा भवन लनमायण 

लडलभजन 

कायायिय 

थथानीय तह, 

रेडक्रस 

तरुुन्तै  

३ भाडाुँकुडा तथा ित्ता कपडा व्यवथथापन गने लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन 

सलमलत 

 

नेपाि रेडक्रस, 

थथानीय तह 

तरुुन्तै  

३.४ अपतकािीन थवाथ्य र पोषण 

क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 
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क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

१ अपतकािीन थवाथथय र पोषण Cluster 

बैिक सञ्चािन गरी अपतकािीन थवाथथय 

पररिण काययदि गिन गने । 

थवाथथय कायायिय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जषे्ठ मसान्त  

२ सरकारी/गरैसरकारी,सामदुालयक तथा नीलज 

थवाथथय सेवा प्रदायक संथथा तथा िमता 

नकसांकन गने । 

थवाथथय कायायिय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जषे्ठ मसान्त  

३ अपतकािीन ऄवथथामा अवश्यक पने 

औषधीहरुको Buffer Stock सबै थथालनय 

लनकायहरुमा राख्ने व्यबथथा लमिाईने 

थवाथथय कायायिय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

तरुुन्तै  

४ लवपद ्समयमा ह न सकने महामारीको सम्बन्धमा 

जनचेतना मिूक काययक्रमहरु संचािन गने साथै 

ईि समयमा पररचालित ह न RRT हरुिाइ 

तयारी ऄवथथामा राख्नेु 

थवाथथय कायायिय सञ्चार माध्यम जषे्ठ मसान्त  

५ प्रभालवत िेिमा थवाथथय लशलवर सञ्चािन गनय 

काययटोिी गिन गने । 

थवाथथय कायायिय ग.ैस.स., सरुिा 

लनकाय 

जषे्ठ मसान्त  

६ थप ईपचारका िालग सम्भालवत थवाथथय संथथा 

तथा िमताको नकसांकन गने । 

थवाथथय कायायिय  

 

जषे्ठ मसान्त  

७ एम्बिेुन्सको  ममयत सम्भार गरी चाि ुहाितमा 

राख्न नेपाि रेडक्रस,लचलिम ेहाआड्रोपावर िाआ 

ऄनरुोध गने । अवश्यकतानसुार पररचािन गनय 

नवुाकोट लजल्िामा रहकेा एम्विेुन्सहरुको 

लववरण समते ऄद्यावलधक गने । 

थवाथथय कायायिय रेडक्रस, लचलिम े

हाआड्रोपावर 

जषे्ठ मसान्त  

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ अपतकािीन विैक सञ्चािन गरी कायय 

लजम्मवेारी लनधायरण गने । 

थवाथथय कायायिय ग.ैस.स. तरुुन्तै  

२ घाआतेहरुको ईपचारका िालग तत्काि RRT 

टोिी पररचािन गने । थप ईपचारका िागी 

लजल्िा ऄथपताि तथा नवुाकोट/कािमाण्डौ 

लथथत ऄथपतािमा पिाईने । 

थवाथथय कायायिय सरुिा लनकाय, 

रेडक्रस 

लनरन्तर  

३ गभयवती, सतु्केरी, लशशहुरुको िालग पोषण यिु 

खाद्य सामाग्री ईपिब्ध गराईने खाद्य िेििाइ 

लसफाररस गने । 

थवाथथय कायायिय ग.ैस.स. तरुुन्तै  

४ अश्यथथिमा ह नसम्ने झाडापखािा, हजैा, 

टाइफाआड, हपेालटस A, E अलद रोगहरु फैिन 

नलदन रोकथामका ईपायहरु ऄबिम्बन गने। 

-थवाथथय कायायिय 

- रसवुा लजल्िा 

ऄथपताि 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

५ थवाथथय तथा पोषण लशलवर सञ्चािन गने । थवाथथय कायायिय र 

रसवुा लजल्िा 

ग.ैस.स., सरुिा 

लनकाय 

तरुुन्तै  
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क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

ऄथपताि 

  

३.५ अपतकािीन लिक्षा 

क्र.

सं. 

लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ Cluster बैिक सञ्चािन गरी अपतकािीन 

शलैिक काययदि गिन गने । 

लजल्िा लशिा 

समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. जषे्ठ मसान्त  

२ जोलखमयिु थथानमा रहकेा लवद्यािय, 

प्रारलम्भक वािलवकास केन्र, सािरता किा 

तथा स्रोतको नकसांकन गने । 

लजल्िा लशिा 

समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. जषे्ठ मसान्त  

३ प्रभालवत िेिमा  ऄथथायी लसकाआ केन्र 

(Temporary learning Center-TLC) 

सञ्चािन गनय सलकने थथान, लिपाि, टेन्ट, 

अपतकािीन शलैिक सामाग्री, खिे सामाग्री 

व्यवथथापन गने । 

लजल्िा लशिा 

समन्वय 

आकाइ 

शहरी लवकास 

तथा भवन 

लनमायण लडलभजन 

कायायिय 

तरुुन्तै  

प्रलतकायग कायगयोजना    लनरन्तर 

१ Cluster बैिक सञ्चािन गरी शलैिक 

काययदि पररचािन गने । 

लशिा  लवकास 

समन्वय आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

२ ऄथथायी लसकाआ केन्र थथापना गरी शलैिक 

गलतलवलध सञ्चािन गने । 

लशिा  लवकास 

समन्वय आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

३ मनोसामालजक परामशय तालिम लिएका 

लशिकहरुको पररचािन तथा लवलभन्न 

मनोरञ्जनात्मक गलतलवलध सञ्चािन गने । 

लजल्िा लशिा 

समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

 

 

३.६ खानेपानी थवाथ्य सरसफाइ 

क्र.

सं. 

लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ WASH Cluster बैिक सञ्चािन गने । खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स. जषे्ठ मसान्त  

२ प्रभालवत िेि, अपतकािीन अश्यथथि 

थथिहरुमा थवच्छ खानेपानी, शौचािय, 

सरसफाआका िालग अवश्यक सामाग्री तथा 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जषे्ठ मसान्त  



मनसनु अपतकालिन कायययोजना, २०७६                                                                                                                                        पेज न.ं 13 
 

क्र.

सं. 

लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी 

लनकाय 

समय कैलफयत 

स्रोत नकसांकन गने । कायायिय 

३ खानेपानी, सरसफाआ तथा थवाथथय प्रवदयन 

सम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यलिको सचूी तयार 

गरी  अवश्यकतानसुार पररचािनका िालग 

तयारी ऄवथथामा राख्ने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

थथानीय तह तरुुन्तै  

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ Cluster बैिक सञ्चािन गरी तोलकएको 

काययलववरण ऄनसुार तरुुन्तै पररचािन गने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

२ प्रभालवत िेि/ अश्यथथिमा रहकेो 

खानेपानीको महुान सफा राख्ने 

(लपईस,बाटरगाडय) तथा लनलितथथिमा माि 

लदशा लपसाव गनय सचेलतकरण गने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

३ ऄथथायी लसकाइ कन्र माफय त सरसफाआ 

सम्बन्धी सचेतना प्रवदयन गने 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स., 

सञ्चार माध्यम 

तरुुन्तै  

४ अश्यथथिमा ५/५ वटा सरसफाआ 

kit(हालपयक,लफनेि,व्रस िगायत)  ईपिब्ध 

गराईने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैसं.स. तरुुन्तै  

५ अपतकािीन अश्यथथिको ऄलन्तम 

लनमयिीकरण र सरसफाइ सम्बन्धी संरचनाको 

सरुलित लवथथापन गने । 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ 

लडलभजन 

कायायिय 

ग.ैस.स. तरुुन्तै  

 

३.७ संरक्षण 

क्र.

सं. 

लक्रयाकिाप लजम्मेवार लनकाय सहयोगी लनकाय समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ संरिण Cluster बैिक सञ्चािन गने । 

कायय लजम्मबेारी तोकने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

ग.ैस.स. जषे्ठ मसान्त  

२ मनोसामालजक परामशयकतायहरुको लववरण 

ऄद्यावलधक गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

ग.ैसं.स. जषे्ठ मसान्त  
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३ थवाथथय ईपचार,काननूी ईपचार,पनुथथायपना 

केन्र िगायतको पवूय तयारी गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

ग.ैसं.स. लनरन्तर  

४ लवपदक्ो समयमा ह नसकने संरिण 

जोलखमहरुका वारेमा ऄलभमलुखकरण गने र 

सबैिाआ सचेतीकरण गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

लजल्िा प्रहरी 

कायायिय, ग.ैस.स. 

लनरन्तर  

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ घाआते, ऄपाङ्ग,जषे्ठ नागररक  तथा लवशषे 

अवश्यकता भएका व्यलिहरुको थवाथथय 

तथा सरुलित वसाइका िालग समन्वय गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

लजल्िा प्रहरी 

कायायिय,  

ग.ैस.स., थवाथथय 

कायायिय 

लनरन्तर  

२ हराएका तथा लवछोलडएका पररवारको खोजी 

र पाररवाररक पनुलमयिन, संरिण काययका 

िालग थवयमसेवक पररचािन गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

लजल्िा प्रहरी 

कायायिय, ग.ैस.स. 

लनरन्तर  

३ मनोसामालजक परामशय सञ्चािन गने । लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

लजल्िा प्रहरी 

कायायिय, ग.ैस.स. 

लनरन्तर  

४ वाि संरिण,चेलिवटेी वचेलवखन सम्बन्धमा 

वहस तथा पैरवी गने । 

लजल्िा 

बािकल्याण 

सलमलत/थथानीय तह 

मलहिा संजाि, 

माआती नेपाि, 

बाि किव, 

लजल्िा प्रहरी 

कायायिय 

लनरन्तर  

 

३.८ वधदोवथती के्षत्र 

क्र.सं. लक्रयाकिाप लजम्मेवार लनकाय सहयोगी लनकाय समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ प्रलतकाययका िालग प्रयोग ह नसकने लजल्िा 

लभिका सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण 

हरुको लववरण ऄद्यावलधक गने । साथै 

लजल्िा वालहरबाट ईपिब्ध ह नसकने 

एम्बिेुन्सहरुको समते लववरण ऄद्यावलधक 

गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय/ 

थथानीय तह 

लजल्िा लथथत 

कायायियहरु, 

हाआड्रोपावर 

कम्पनी, लनजी िेि 

लनरन्तर  

२ सवारी सञ्चािनका िालग  मनसनु 

ऄवलधभर सब कायायियिे सरुलित 

थथानमा कलम्तमा २५ लि. आन्धन  भण्डारण 

गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

लजल्िा लथथत 

कायायियहरु 

लनरन्तर  

प्रलतकायग कायगयोजना 

१ लजल्िा प्रशासन कायायियको लनदशेन 

ऄनसुार  अवश्यकतानसुार लजल्िाका सबै 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय/ 

लजल्िा लथथत 

कायायियहरु, 

तरुुन्तै  
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सरकारी, गरैसरकारी संथथा तथा नीलज 

सवारी साधन, एम्बिेुन्स ईपकरणहरु 

पररचािन गने 

थथानीय तह हाआड्रोपावर 

कम्पनी, लनजी िेि 

२ भण्डार गहृमा रहकेा समाग्रीहरु पररचािन 

गन े

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

DEOC तरुुन्तै  

३ खोज तथा ईद्वार एवम ्समन्वयमा खलटने 

व्यलिहरुको िालग खाना,खाजाको 

व्यवथथापन गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

 

थथानीय तह तरुुन्तै  

 

३.९ तत्कािीन पूनगिाभ 

क्र.स.ं लक्रयाकिाप लजम्मेवार 

लनकाय 

सहयोगी लनकाय समय कैलफयत 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ सम्भालवत लवपद ्पिात पनुिायभमा संिग्न 

सरकारी तथा गरैसरकारी संथथाहरुको लववरण 

ऄद्यावलधक गने । स्रोतको नकसांकन गने । 

लजल्िा समन्वय 

सलमलत 

 लनरन्तर  

२ सबै Cluster हरुको लनयलमत विैक सञ्चािन 

गने । 

लजल्िा लवपद ्

व्यवथथापन 

सलमलत 

 

 

 

लनरन्तर  

प्रलतकायग कायगयोजना 

 थथानीय तह,प्रदशे सरकार र केन्र सरकारसुँग 

सहकायय गरी पनुिायभका कायय गने । 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

थथानीय तह 

भवन तथा शहरी 

लवकास लडलभजन 

कायायिय 

पनुलनमायण 

प्रालधकरण 

लजल्िा अयोजना 

तरुुन्तै  

 

२.४ के्षत्रगत ऄगुवा तथा सलमलत संरचना 

क्र.सं िेि िेिगत ऄगवुा सम्पकय  व्यलि सम्पकय  नं. E-mail 

मोवाइि कायायिय 

१ समन्वय, खोजी 

तथा ईिार 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

ऄजुयन भण्डारी 

(प्रमखु लजल्िा ऄलधकारी) 

९८५१२७७७७७ ५४०१३१/ 

१३२ 

rasuwadao@gm

ail.com 

२ खाद्य तथा कृलष कृलष ज्ञान केन्र 

सम्पकय  केन्र, धनु्चे 

सन्तोष पािक ९८६०६९२७६१ ५४०१२८ dadorasuwa@g

mail.com दीपा गरुुङ ९८०८१५५९६७ 

३ अपतकािीन 

अश्य थथि तथा 

गरै खाद्य सामाग्री 

शहरी लवकास तथा भवन 

लनमायण लडलभजन 

कायायिय 

लडलभजन प्रमखु ९८५११५६७६१ ५६०१७९ dudbcrasuwa@g

mail.com 

४ अपतकािीन थवाथथय कायायिय लशव बडाि ९८४१५४६८३१ ५४०१८८ dhorasuwa@gm
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थवाथथय तथा 

पोषण 

(कायायिय प्रमखु) ail.com 

५ अपतकािीन 

लशिा 

लशिा  लवकास तथा 

समन्वय आकाइ 

बािकृष्ण लसंम्खडा 

(आकाइ प्रमखु) 

९८५११६३६६७ ५४०१५७  

६ अपतकािीन 

संरिण 

लजल्िा प्रशासन 

कायायिय 

प्रमखु लजल्िा 

ऄलधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४०१३१, 

१३२ 

rasuwadao@gm

ail.com 

बन्दोबथती 

७ खानेपानी 

थवाथथय 

सरसफाइ 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ लडलभजन 

कायायिय 

प्रकाश पररयार  

(सव-आलन्जलनयर) 

९८६८२२०३८३ 

 

  

राम बहादरु तामाङ 

(खा.पा.स.टे.) 

९८६०८१२७२२ 

कृष्ण प्रसाद ररजाि 

(खा.पा.स.टे.) 

९८६०९१८६६६ 

८ तत्कालिन 

पनुयिाभ 

लजल्िा समन्वय सलमलत कूिप्रसाद भट्ट ९८४१५८२२५७ ५४०१४२ ddcrasuwa@gmail

.com 
प्रलदप लनरौिा ९८५१२५००३६ 

गोसाइकुण्ड गा.पा. कैसाङ तामाङ ९८५११११८२९  gosaikundapalika

@gmail.com 
दलेविाि सापकोटा ९८५१२३३०७७  

अमाछोलदङमो गा.पा. बचुङु तामाङ ९८४१८९३१७८  aamachhodingmo

@gmail.com 
लबक्रम लिम्बु ९८४९०४५३३६  

कालिका गा.पा. लसताकुमारी पौडेि ९८५१२१०४०५  kalikagaupalika@

gmail.com 
शलमयिा न्यौपाने ९८६०११५०९५  

ईत्तरगया गा.पा. ईपेन्र िम्साि ९८५१२४३१९६  uttargayarm@gm

ail.com 
बसन्त खिी ९८५१२५४७९०  

नौकुण्ड गा.पा. नवुुय थयाङवो घिे ९८५१०९६४१७ 

९८२३५०७७०७ 

 naukundagaunpali

ka@gmail.com 

िोकहरर थापा ९८४९०७२६४८ 

९८३४६०४८७८ 

 

 

२.५ लवषयगत के्षत्र र के्षत्रगत सदथयको नामाविी लववरणः 

 २.५.१ समधवय खोज तथा ईद्धार  

क्र.सं. नाम,थर पद कायागिय सम्पकग  

मोवाइि कायागिय 

१ ऄजुयन भण्डारी प्रमखु लजल्िा ऄलधकारी लजल्िा प्रशासन कायायिय ९८५१२७७७७७ ५४०१३२ 

२ सलवन्र नगरकोटी प्रमखु सेनानी कािी जगं गण, ब्रावि  ९८४३४१७०६५ ५४०१०२/२७५ 

३ भाग्येन्र परुुष ढकाि प्रहरी नायव ईपरीिक लजल्िा प्रहरी कायायिय ९८५१२७५५५५ ५४०१९९/२०० 

४ जीवन के.सी. सशस्त्र प्र.ना.ई. स.प्र.व.नेपाि, २१ नं.गुल्म ह.ेकवा. ९८५११२८०५३  

५ मखेराज जोशी सशस्त्र प्र.ना.ई. स.प्र.व.नेपाि, २० नं.गुल्म ह.ेकवा. ९८५२८३२७२४ ०१-५४००३७ 

mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
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६ बाबिुाि तामाङ सभापलत नेपाि रेडक्रश सोसाइटी ९८५१२४२९९९ ५४०१९५ 

 

 २.५.२ खाद्य तथा कृलष  

क्र.सं. नाम,थर पद कायागिय सम्पकग  

मोवाइि कायागिय 

१ सन्तोष पािक कृलष लवकास ऄलधकृत कृलष ज्ञान केन्र ९८६०६९२७६१  

२  प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृत (सबै) 

गाईुँकाययपालिकाको 

कायायिय (सबै), रसवुा 

  

३ सपु्साङ तामाङ ऄध्यि ईद्योग वालणज्य संघ ९८६०२४४३४३  

४ संलजप ऄमात्य ऄध्यि नेपाि चेम्वर ऄ.कमशय ९८४१७९८१२४  
 

२.६ थथानीय तहहरुमा रहेको लवपद् सम्पकग  व्यलिहरुको लववरणः 

लस.नं थथालनय तह नाम थर पद सम्पकग  नं. कैलफयत 

१ गोसाआयकुण्ड गाुँईपालिका ऄजुयन डोटेि नायब सबु्बा ९८४१५५९२७०  

२ अमाछोलदङमो गाुँईपालिका रमशे गपु्ता खररदार ९८४३६८३३०७  

३ कालिका गाुँईपालिका लििानाथ नेपाि काययक्रम ऄलधकृत ९८६००५६३८४  

४ नौकुण्ड गाुँईपालिका िोकहरर थापा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत ९८४९०७२६४८ 

९८३४६०४८७८ 

 

५ ईत्तरगया बसन्त बहादरु खिी प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत ९८५१२५४७९०  
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ऄनुसूची - १४  

लवपत सहायता काडग नमूनाः 

 

 

नेपाि सरकार 

गृह मधत्रािय 

लजल्िा प्रिासन कायागिय 

लजल्िा लवपद व्यवथथापन सलमलत, रसुवा 

 

 

 

सहायता पाईनेको नाम थर : ………….     िेगाना:……………. 

िलतको लववरण; 

मानवीय : मतृ्य ु(..........)…….जना   बेपत्ता (..........)…….जना र घाआते (...........)…….. जना   

भौलतक: घर (…............)    खाद्यान्न   (........)  …….. 

क्र .स. सहायताका लकलसम सहायता प्रदान गने  

लनकाय वा संथथा 

सहायता प्राप्त 

लमलत 

दथतखत 

नगद खाद्य गैरखाद्य 

१       

२       

३       

४       

५       

 

            

 

 

नोट M यो काडयको ऄवलध लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलतिे तोकेको समय ऄवलधसम्म रहने छ । 

 

 

 

 

 
 

 

...................... 

प्रमालणत गने 

लवपद् सहायता काडग 
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ऄनुसचूी – १५ 

खोज तथा ईद्धार कायगमा ईपयोग  हुने हेिीप्याडहरुको लववरण 

ग
ाुँई
प
ाल
ि
क
ा वडा  हिेीप्याड  

रहकेो थथान 

Area GR Longitude Lattitude Altitude 
क
ाल
ि
क
ा २ कालिकाथथान      

२ थयाईबारी      

ई
त्त
रग
य
ा 

१ मैिुङ      

३ िूिोगाुँई      

४ पैरेबेसी      

५ बोगटीटार      

अ
म
ाछ
ोल
द
ङ्म
ो 

   

३ तातोपानी      

३ टेतांच े      

३ मान्चेत २० लमटर २२४१६५ २५° ०९' ४५" ८५° १४' ३५"  

३ गत्िाङ १०  लमटर २४३१६४ २८°०९'३५" ८५°१५'५४"  

४ बाह नडाुँडा      

५ थाम्बचुेत ०१ रोपनी २८४०१८६० २८° १०' ५३" ०८५°१८' २९"  

न
ौकु
ण्ड
 

३ िारच्याङ      

४ सरमथिी      

५ िूिोभोिे      

६ िोलकि २०० व.लम. २१३५००१३ २८°० ०' ७५" ०८५° १४' ०३"  

ग
ोस
ाआ
कु
ण्ड
 

१ नागथिी      

२ लटमरेु   २८° १५' २८" ०८५° २२' ०२"  

२ रसवुागढी      

३ लिङलिङ      

३ खामलजङ      

४ कयालन्जङ      

४ घोडातबेिा      

४ िामाहोटि      

४ मन्डु      

५ गोसाआकुण्ड      

५ थयाफु्रबेंसी      

५ चन्दनबारी L-7'8", B-

9'3" 

३१६१०५ २८° १०' ५३" ०८५° १८' २९"  

५ िूिो थयाफु्र २०/३० फीट ३३७१४५ २८° ०८' २८" ८५° २१' २९"  

६ लमनरि वाटर      

६ कािीजंग गण   २८° ०४' ५०" ०८५° २४' ४०" ४३८० मी 

६ टुुँडीखेि      

६ कालिजंग गण, धनु्चे  २६९१०४ २८° ०६' २६"
 

०८५° १७' २१" २०४१ मी 

६ नेपाि प्रहरी      

६ सशस्त्र प्रहरी      
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 रसुवा लजल्िाका सावगजलनक लनकायका लजम्मेवार पदालधकारीहरुको नाम,थर तथा सम्पकग  नं. 

क्र. 

स.ं 

कायागियको नाम कायागिय प्रमुख सम्पकग  नम्बर सचूना ऄलधकारीको 

नाम 

सम्पकग  नम्बर कायागियको फोन नं. कायागियको आमेि  

१ रसवुा लजल्िा ऄदाित मा.पणूय प्रसाद वाथतोिा ९८५११७१९१२ योगेन्र पराजिुी ९८४९१६७४४४ ५४०१२० info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np 

राजेन्र िइुटेि (स्रेथतेदार) ९८५१०५७४२९ 

२ लजल्िा प्रशासन कायायिय ऄजुयन भण्डारी ९८५१२७७७७७ सपना कुमारी भट्टराइ ९८५११६४४२२ 
५४०१३१/१३२  

५४००१९ (Hotline) 

rasuwadao@gmail.com 

३ लजल्िा सरकारी वकीि 

कायायिय 

बाबुराम भट्टराइ ९८५१२५४१७७ दलधराम बराि ९८४३०२७७३८ ५४०१७७ 

jisawaka.rasuwa@gmail.com 

४ कोष तथा िेखा लनयन्िक 

कायायिय 

लदपक िालमछाने ९८५११९९३५३ प्रलदपजंग रायामाझी ९८४००९७१५८ ५४०१४० rasuwa.dtco@fcgo.gov.np 

५ रसवुा भन्सार कायायिय पणु्य लवक्रम खड्का ९८५१०६९३७४ भपेुन्र कुमार काकी ९८५११४५७९७ ५४३००७ rasuwa@custom.gov.np 

६ िामटाङ रालष्िय लनकुञ्ज 

कायायिय 

सथुमा राना ९७५१०११८५५ लशविाि गैरे ९८५५०१९५३४ ५४०२१९ lamtangnp2032@gmail.com 

७ प्िान्ट कवारेन्टाइन कायायिय कुिलदप लघलमरे ९८५१२२९१०९ राधेश्याम वरै ९८६०२२२३३६ ५४३१०९ nppotimure@gov.np 

८ लजल्िा अयोजना कायायन्वयन 

आकाइ (ऄनदुान व्यवथथापन 

तथा थथानीय पवूायधार) 

लदवस अचायय ९८४३७४१०८५ सयूय बहादरु थोक्रा ९८६३१९५११० ५४००७९ nradccorasuwa100@gmail.com 

९ ऄध्यागमन कायायिय लवष्णबुहादरु घती ९८५१२४५८०३ कृष्णहरर पडुासैनी ९८५१२०९९११ ५४३००३ 

rasuwaimmigration2071@gmail.com 

१० लजल्िा लनवायचन कायायिय शलुशिा श्ेष्ठ ९८४११९३६७० राजन प्रसाद वाथतोिा ९८४२९३२५८५ ५४०१५४ deorasuwa@gmail.com 

११ मािपोत कायायिय गणेश श्ेष्ठ ९८५१११४९६० एिना थापा ९८६३१९५१०६ ५४०१३५ 
rasuwa@dolma.gov.np 

१२ लजल्िा ह िाक कायायिय राजेश श्ेष्ठ ९८५११८२२७७ लटका प्रसाद भट्टराइ ९८६३१९५१२० ५४०१४५ postoffice४५०००@gmail.com 

१३ लजल्िा अयोजना 

कायायियन्वयन इकाआ (लशिा) 

भरत श्ेष्ठ ९८४१३१८७१६ प्रलदप शमाय ९८६३१९५१०९   dlpiurasuwa@gmail.com 

१४ लशिा लवकास तथा समन्वय 

आकाइ 

बािकृष्ण लसम्खडा ९८५११६३६६७ बािकृष्ण लसम्खडा ९८५११६३६६७ ५४०१५७ rasuwadeo@gmail.com 

१५ कारागार कायायिय लवष्ण ुप्रसाद ररमाि ९८५१२७६७७७ जीवनराज ऄलधकारी ९८४९०२३४०४ ५४०२४९ rasuwadpo@gmail.com 

mailto:info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:jisawaka.rasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.dtco@fcgo.gov.np
mailto:rasuwa@custom.gov.np
mailto:lamtangnp2032@gmail.com
mailto:nppotimure@gov.np
mailto:nradccorasuwa100@gmail.com
mailto:rasuwaimmigration2071@gmail.com
mailto:deorasuwa@gmail.com
mailto:postoffice45000@gmail.com
mailto:dlpiurasuwa@gmail.com
mailto:rasuwadeo@gmail.com
mailto:rasuwadpo@gmail.com
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१६ नापी कायायिय ध्रवु पौडेि ९८४९१४९६८२ जय बहादरु साकी 
९८४८८५५९१३ 

५४०१३४ napi.rasuwa@gmail.com 

१७ लजल्िा अयोजना कायायन्वयन 

इकाआ (भवन) 

कोषनाथ ऄलधकारी ९८५५०४६५८४ सरोज कुमार यादव ९८५१२१२७९९ ५४००६१ mouddlpiurasuwa@gmail.com 

१८ खाद्य अयात लनयायत गुणथतर 

प्रमालणकरण कायायिय 

ऄलतस लघलमरे ९८४२३५२२६८ ऄलतस लघलमरे ९८४२३५२२६८ ५४३११० fieqcorasuwa@gmail.com 

१९ सडक लडलभजन नवुाकोट (रसवुा 

सम्पकय  कायायिय, रसवुा) 

लनरज शाकय ९८५१२४९२८५ रोण प्रसाद फुयाि ९८५१२५६७४३ 

    
प्रदेि सरकार ऄधतगगतका कायागियहरु 

२० लडलभजन वन कायायिय शोभा सवुेदी ९८५११०८८२८ गुप्त बहादरु वथनेत ९८५११८६३७० ५४१८८ rasdfo@dof.gov.np 

२१ थवाथथय कायायिय लशव प्रसाद बडाि ९८४१५४६८३१ लशव प्रसाद बडाि ९८४१५४६८३१ ५४०१८८ dhorasuwa@gmail.com 

२२ लजल्िा ऄथपताि रसवुा डा. लनतु कुमारी झा ९८४४२९६३६९ डा. लदपक लमश् ९८०४२७०५४४ ५४०२४५ 

rasuwa.district.hospital@gmail.com 

२३ जिस्रोत तथा लसंचाइ लवकास 

सव-लडलभजन कायायिय 

चक्र लवक्रम लसंह ९८५१२११७७५ सोमनाथ न्यौपाने ९७४१२०२७३७ ५४००५८ idsdrasuwa०@gmail.com 

२४ लजल्िा अयवुेद थवाथथय केन्र रामबाबु साह ९८४४०७२७५३ ईत्तम लवष्ट ९८४३०५१८६० ५४०२१४ dahcrasuwa@gmail.com 

२५ घरेि ुतथा साना ईद्योग लवकास 

सलमलत 

खगेन्र नेपाि ९८५१०७३००५ संजय मल्ि ९८४१४२९८४२ ५४०१०४ csidbrasuwa@gmail.com 

२६ भेटनरी ऄथपताि तथा पश ु

सेवा लवज्ञ केन्र, नवुाकोट 

(लजल्िा सम्पकय  केन्र, रसवुा) 

गोलपराज चालिसे (केन्र 

प्रमखु नवुाकोट) 

९८४१३२९०११ विवीर खड्का ९८४८१०८१९०     

२७ कृलष ज्ञान केन्र, सम्पकय  

कायायिय रसवुा 

सन्तोष पािक ९८६०६९२७६१ लदपा गुरुङ ९८०८१५५९६७     

थथानीय लनकाय  

२७ लजल्िा समन्वय सलमलत प्रलदप लनरौिा ९८५१२५००३६ थानेश्वर भषुाि ९८४१२५९५७१ ५४०१४२ ddcrasuwa@gmail.com 

२८ गोसाइकुण्ड गाईुँपालिका देलविाि सापकोटा ९८५१२३३०७७ ऄजुयन डोटेि ९८४१५५९२७० ५४१०८८ gosaikundapalika@gmail.com 

२९ अमाछोलदङमो गाईुँपालिका लवक्रम लिम्बु ९८४९०४५३३६ रमेश गुप्ता ९८४३६८३३०७   into.aamachhodingmomun@gmail.com 

३० कालिका गाईुँपालिका शलमयिा न्यौपाने ९८६०११५०९५ लििानाथ नेपाि ९८६००५६३८४   kalikagaupalika@gmail.com 

३१ नौकुण्ड गाईुँपालिका िोकहरर थापा ९८४९०७२६४८ डबि बहादरु लब.के. ९८०४६६९७९५   naukundagaunpalika@gmail.com 

३२ ईत्तरगया गाईुँपालिका बसन्त बहादरु खिी ९८५१२५४७९० ईत्सव पौडेि ९८४९६०७९०३   uttargayarm@gmail.com 

mailto:napi.rasuwa@gmail.com
mailto:mouddlpiurasuwa@gmail.com
mailto:fieqcorasuwa@gmail.com
mailto:rasdfo@dof.gov.np
mailto:dhorasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.district.hospital@gmail.com
mailto:idsdrasuwa0@gmail.com
mailto:dahcrasuwa@gmail.com
mailto:csidbrasuwa@gmail.com
mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:into.aamachhodingmomun@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:naukundagaunpalika@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
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सरुक्षा लनकाय 

३३ कािीजंग गण सलवन्र नगरकोटी ९८४३४१७०६५ पे्रम बहादरु तामाङ ९८४१३७२३६४ 

५४०१०२/२७५ 
jungkali2061@gmail.com 

३४ लजल्िा प्रहरी कायायिय 

भाग्येन्र परुुष ढकाि 

९८५१२७५५५५ आश्वरी प्रसाद भण्डारी ९८५१२५४९६० 

५४०१९९/२०० 
dporasuwa@nepalpolice.gov.np  

३५ सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि, गुल्म 

ह.े कवा. रसवुा नं.२०, धनु्चे 

मेखराज जोशी ९८५२८३२७२४ होमनाथ नेपाि ९८५१२५९२६५ 

५४००३७ 

apfrasuwa.coy@gmail.com 

३६ सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि, गुल्म 

ह.े कवा. रसवुा नं.२१, लटमरेु 

जीवन के.सी. ९८५११२८०५३ नवराज पडुासैनी ९८५१२५९८९५ - apfnepalrisd.timure@gmail.com 

३७ रालष्िय ऄनसुन्धान लजल्िा 

कायायिय 

लनरञ्जन लघलमरे ९८५११८१३५३ - - ५४०२२०  nidrasuwa@gmail.com  

नेपाि सरकार ऄधतगगतका पररषद्/प्रलतष्ठान तथा ऄधग सरकारी लनकायहरु 

३८ रेन्वो िाईट ऄनसुन्धान केन्र 

(मत्सय) 

गोपािप्रसाद िम्साि ९८५६०१६७८९ सरुज कुमार लसङ ९८४२५२९२११ ५४००२४ troutfish.rasuwa@gmail.com 

३९ कृलष ऄनसुन्धान केन्र (चरन) पणुयभर चापागाइ ९८५६०३४९०४ शंकर राज पन्त ९८६३१९५११३ ५४०१३७ arspasture@live.com 

४० नेपाि लवद्यतु प्रालधकरण कृष्ण हरी दाहाि ९८५११०६५७६ लवद्या सागर श्ेष्ठ ९८४३२८९०६३ ५४००७६/१७६ dhunchedcs.nea@gmail.com 

४१ नेपाि टेलिकम लभमराज भषुाि ९८५१०५७४५५ ज्ञानेन्र नेपाि ९८५११४५६७४ ५४०१२२/२२२ krd.dhunche@nct.net.com 

४२ नेपाि बैक लि. संजीप िामा ९८५११०६५३६ सम्झना गोसाइ ९८४१११२४६१ ५४०२७८ nbldhunche@nbl.com.np 

४३ कृलष लवकास बैंक लवदरु कुमार श्ेष्ठ ९८४१५३६९३७ लदपक श्ेष्ठ ९८४१३५०८४९ ५४०१६६ dhunche.sbranch@adbl.gov.np 

mailto:jungkali2061@gmail.com
mailto:dporasuwa@nepalpolice.gov.np
mailto:apfrasuwa.coy@gmail.com
mailto:apfnepalrisd.timure@gmail.com
mailto:nidrasuwa@gmail.com
mailto:troutfish.rasuwa@gmail.com
mailto:arspasture@live.com
mailto:dhunchedcs.nea@gmail.com
mailto:krd.dhunche@nct.net.com
mailto:nbldhunche@nbl.com.np
mailto:dhunche.sbranch@adbl.gov.np
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लजल्िा RRT (DRRT) धनु्चे, रसवुा : 

क्र.सं.  नाम थर पद कायायिय सम्पकय  नं. 

१.  संयोजक लशव प्रसाद बडाि थवा. का. प्रमखु थवा. का. रसवुा ९८५१२७३५१२ 

२.  सदथय डा. लनत ुकुमारी झा लन.म.ेस.ु लज. ऄथपताि ९८४४०५६२३० 

३.  सदथय नवराज न्यौपाने लस.ऄ.ह.ेव.ऄ. लज.थवा.का. ९८५११८६५७० 

४.  सदथय रुकु िेिी प.ह.ेन लज.थवा.का. ९७४१०८६२७५ 

५.  सदथय लशव राम बथनेत को.चे.ऄ लज.थवा.का. ९८४९६०४८८४ 

६.  सदथय गोमा काकी थटाफ नसय लज. ऄथपताि ९८४२१८०७४८ 

७.  सदथय प्रलतभा कडेि थयाब टेलकनलसयन लज. ऄथपताि ९८४९७१०१६५ 

८.  सदथय बाबरुाम थापा ऄ.ह.ेव लज. ऄथपताि ९८१३७५५१३१ 

लजल्िा ऄथपतािमा कायगरत मेलडकि ऄलधकृतहरुको सम्पकग  

 १.  डा. लदपक लमश् म.ेऄ. लज. ऄथपताि ९८०४२७०५४४ 

 २.  डा. प्रवि के.सी. म.ेऄ. लज. ऄथपताि ९८४९८७०९६७ 

 ३.  डा. सदुशयन श्ेष्ठ डेन्टि सजयन लज. ऄथपताि ९८४३१४३३८५ 

 

गोसाइकुण्ड गाईाँपालिका RRT: 

क्र.सं.  नाम थर पद कायायिय सम्पकय  नं. 

१.  संयोजक पशपुलत दवे ह.ेऄ. गोसाइकुण्ड गा.पा. ९८४९१५८९५२ 

२.  सदथय लबमि लघलमरे ऄ.ह.ेव. थयाफु्रबेसी थवा.चौ. ९८४९०९३२९५ 

३.  सदथय राजने्र ऄयायि ऄ.ह.ेव. िुिोथयाफु्र सा.थवा.इकाइ ९८६११३९३१५ 

४.  सदथय गणशे लमश् लस.ऄ.ह.ेव.ऄ लटमरेु थवा.चौ. ९८४१४२२२११ 

५.  सदथय होम पररयार ऄ.ह.ेव. िाङटाङ थवा.चौ. ९७४४०९००५५ 

६.  सदथय लिभवुन घलतय मगर ऄ.ह.ेव. थमुन थवा.चौ. ९८५१२१११०२ 

७.  सदथय पेम्बा तामाङ म.थवा.से. गोसाइकुण्ड गा.पा. ५ ९८४९५६२८०५ 

८.  सदथय दालम्स तामाङ म.थवा.से. गोसाइकुण्ड गा.पा. ५ ९८४१८८९३३० 

 

अमाछोलदङमो गाईाँपालिका RRT: 

क्र.सं.  नाम थर पद कायायिय सम्पकय  नं. 

१.  संयोजक राम शरण मरहट्ठा ह.ेऄ. अमाछोलदङमो गा.पा. ९८४१३२९२४८ 

२.  सदथय मलनष लब.क. ऄ.ह.ेव. हाकु थवा.चौ. ९८४३४१५२०३ 

३.  सदथय गणशे गरुुङ ह.ेऄ. गत्िाङ थवा.चौ. ९८०३२७९९४९ 

४.  सदथय रुपिाि ढकाि ऄ.ह.ेव. गोल्जङु थवा.चौ. ९८५११८२५१९ 

५.  सदथय दावा ग्याल्मो घिे ऄ.न.मी. गोल्जङु थवा.चौ. ९८६००५६३२३ 

६.  सदथय शम्भ ुपलण्डत ऄ.ह.ेव. थाम्बचुेत थवा.चौ. ९८४९४८७३८५ 

७.  सदथय दजेी घिे म.थवा.से. अमाछोलदङमो गा.पा. ४ ९८६३१८३८५६ 

८.  सदथय छेन्डोल्मा तामाङ म.थवा.से. अमाछोलदङमो गा.पा. ४ ९८४१८९३२६० 

 
 



मनसनु अपतकालिन कायययोजना, २०७६                                                                                                                                        पेज न.ं 24 

 

  ईत्तरगया गाईाँपालिका RRT: 

क्र.सं.  नाम थर पद कायायिय सम्पकय  न.ं 

१.  संयोजक रलवन्र िकुरी ह.ेऄ. ईत्तरगया गा.पा. ९८४१५३९७९० 

२.  सदथय ईत्सव पौडेि ऄ.ह.ेव. ईत्तरगया गा.पा. ९८४९६०७९०३ 

३.  सदथय नलसव धामी ह.ेऄ िूिोगाईुँ थवा.चौ. ९८४८७४१२७५ 

४.  सदथय सरेुन्र प्रसाद भगत ऄ.ह.ेव. डाुँडागाईुँ थवा.चौ. ९८४९३३९५०८ 

५.  सदथय केशव राज लवष्ट ऄ.न.मी. िहरेपौवा थवा.चौ. ९८५१२७६५९९ 

६.  सदथय मलनका अचायय ऄ.न.मी. बोगटीटार सा.थवा.चौ. ९८४९४३४०५१ 

७.  सदथय सलुसिा िम्साि  लनलज लकिलनक  

८.  सदथय आन्द ुिालमछाने  ग.ैस.स.  

९.  सदथय सलुमिा बिुनु  ग.ैस.स.  

१०.  सदथय पावयती गरुुङ म.थवा.से. ईत्तरगया गा.पा.  

११.  सदथय सलुमिा पौडेि म.थवा.से. ईत्तरगया गा.पा.  
 

कालिका गाईाँपालिका RRT: 

क्र.सं.  नाम थर पद कायायिय सम्पकय  नं. 

१.  संयोजक डा. पंकज िआुटेि मलेडकि ऄलधकृत लजबलजबे प्रा.थवा.के. ९८४१५७२२९४ 

२.  सदथय गोलवन्द श्ेष्ठ ल्या.ऄ. लजबलजबे प्रा.थवा.के. ९८५११८४५०० 

३.  सदथय आलथमता नेपािी थटाफ नसय कालिका सा.थवा.के. ९८०३०३५३२५ 

४.  सदथय लनकिा लिम्बु ऄ.ह.ेव. बेतेनी सा.थवा.के. ९८४३५०७८६५ 

५.  सदथय जानकुा न्यौपाने ऄ.न.मी. राम्चे थवा.चौ. ९८०३६५८३९१ 

६.  सदथय माधव प्रसाद दवेकोटा ऄ.ह.ेव. लनलज लकिलनक ९८०८९९१३१० 

७.  सदथय ऄलम्बका पौडेि लफल्ड सपुरभाआजर सीडस, सअुहारा  

८.  सदथय जनुा न्यौपाने  नेपाि रेडक्रस  

९.  सदथय आथवरी अचायय म.थवा.से. कालिका गा.पा.  

१०.  सदथय ऄन्ज ुगरुुङ म.थवा.से. कालिका गा.पा.  
 

नौकुण्ड गाईाँपालिका RRT: 

क्र.सं. पद नाम थर पद कायायिय सम्पकय  नं. 

१.  संयोजक ऄण प्रसाद पौडेि मलेडकि ऄलधकृत नौकुण्ड गा.पा. ९८४९१९६७५५ 

२.  सदथय ईमा लतलमल्सेना ह.ेऄ पाच्यायङ थवा.चौ. ९८४१०५१५७५ 

३.  सदथय िख गोम्बो ल्या.ऄ. पाच्यायङ थवा.चौ. ९८५११८४५०० 

४.  सदथय सरोज कुमार दास ऄ.ह.ेव. भोिे थवा.चौ. ९८०२९९५०८७ 

५.  सदथय नेलप्िसा पनु मगर ऄ.न.मी. यासाय थवा.चौ. ९८६९०२३५६२ 

६.  सदथय लनरन्जन लथङ ऄ.ह.ेव. सरथय ुसा.थवा.चौ. ९८०३००५२९७ 

७.  सदथय ऄशोक िेिी लनलज लकिलनक सरथय ु ९८१८८५२९१३ 

८.  सदथय लटकाराम डंगोि लनलज लकिलनक सरमथिी ९८१८२१३०२९ 

९.  सदथय प्रलदप न्यौपान े ह.ेऄ. सअुहारा ९८०३२७१८६५ 
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१०.  सदथय सनुमाया गम्दान म.थवा.से. नौकुण्ड गा.पा. ५  

११.  सदथय सलबता लथङ म.थवा.से. नौकुण्ड गा.पा.  
 

लजल्िामा रहेका सुरक्षा लनकाय र युलनट इधचाजगहरुको नामाविी र सम्पकग  नंबरहरु 
 

नेपािी सेना 

लस.न ं फमशेन दजाय/नामथर पद सम्पकय  नं. कै. 

१. गण ह.ेकवा. सलवन्र नगरकोटी प्रमखु सेनानी ९८४३४१७०६३ 

९८०१३०५०६५ 

 

२. लटमरेु पोष्ट याम बहादरु ओिी जम ९८०१३५१६७३  

३. थयाफु्रबेशी पोष्ट ऄलभषके लवष्ट सेनानी ९८०१३५१६७५  

४. सल्िेटा पोष्ट समुन बथनेत सेनानी ९८५११८८०६३  

५. कालिकाथथान पोष्ट प्रकाश ऄयायि सेनानी ९८०१३५१६९०  

६. थम्बचुेत पोष्ट ऄजुयन महत सह.से. ९८०१३५१७०३  

७. चन्दनबारी पोष्ट नरेश बम जम. ९८०१३५१६८९  

८. िुिोथयाफु्र पोष्ट रवी शाही जम. ९८०१३०५२११  

९. मानचेत पोष्ट डम्बर बहादरु लबष्ट जम. ९८०१३५१६९६  

१०. धनु्चे चेक प्वाइन्ट तेज बहादरु चन्द जम. ९८०१३५१६८४  

११. फिाुँख ुखोिा पोष्ट रामकाजी कुमाि सेनानी ९८६२२७४१२०  

१२. एकसचेन्ज ०१०-५४०२७०  

१३. लडईटी रुम ०१०-५४०१०१ 

९८६३०२९१२६ 

 

 

नेपाि प्रहरी 

१.  लजल्िा प्रहरी कायायिय रसवुा भाग्येन्र परुुष ढकाि प्रहरी नायव ईपरीिक ९८५१२७५५५५ 

इश्वरी प्रसाद भण्डारी प्रहरी लनरीिक ९८५१११९४६० 

९८५१२५४९६० 

सन्तोष श्ेष्ठ प्रहरी लनरीिक ९८५१०९५६५७ 

२.  इिाका प्रहरी कायायिय कालिकाथथान ओम प्रसाद वाग्िे प्रहरी लनरीिक ९८५१११२२१० 

९८५१२५४९६१ 

३.  सीमा प्रहरी चौकी लटमरेु रसवुा लदलिप िेिी प्रहरी लनरीिक ९८५१२८३८८२ 

४.  प्रहरी चौकी बेिावती रसवुा राज ुररजाि प्रहरी नायव लनरीिक ९८५१०३५९३७ 

५.  पययटक प्रहरी थयाफु्रबेशी रामप्रसाद ऄलधकारी प्रहरी नायव लनरीिक ९८४१५२८२५७ 

६.  प्रहरी चौकी रसवुागढी दलेवराम पन्थी प्रहरी नायव लनरीिक ९८४१६३४४६० 

७.  लजल्िा िालफक कायायिय, रसवुा रामशरण कुमाि प्रहरी सहायक लनरीिक ९८४९६७६७१९ 

८.  प्रहरी चौकी थाम्बचुेत खड्गराज िामा प्रहरी सहायक लनरीिक ९८५१२८४७२६ 

९.  का.स.ु गाडय रसवुा प्रकाश ऄलधकारी प्रहरी सहायक लनरीिक ९८४५६९०४०३ 
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१०.  प्रहरी चौकी हाकु मरुारी प्रसाद खनाि प्रहरी सहायक लनरीिक ९८४१०६१६२६ 

११.  प्रहरी चौकी थमुन होम बहादरु शाकय प्रहरी सहायक लनरीिक ९८५१२८२१९३ 

१२.  प्रहरी चौकी पारच्याङ रामएकवाि प्रसाद यादव प्रहरी सहायक लनरीिक ९८०१६१६१४९ 

१३.  प्रहरी चौकी डाुँडागाुँई नारन राइ प्रहरी सहायक लनरीिक ९८४४५५१९४० 

१४.  प्रहरी चौकी थयाफु्रबेशी रामचन्र काकी प्रहरी सहायक लनरीिक ९८४५४८६४६५ 

१५.  ऄथथाइ प्रहरी पोथट धनु्च े गोकणय थापा प्रहरी सहायक लनरीिक ९८११२५१०९९ 

१६.  ऄथथाइ प्रहरी पोथट ग्राङ रसवुा दवेने्र तामाङ प्रहरी हवल्दार ९८४११५४६६० 

१७.  प्र.लज.ऄ. लनवास गाडय सरेुन्र गोिे प्रहरी हवल्दार ९८५१०७२२३९ 

१८.  लजल्िा ऄदाित सलुशि सनु्दास दमै प्रहरी हवल्दार ९८६०२९३६८५ 

 
 

सिस्त्र प्रहरी 

क्र.सं. युलनटको नाम  युलनट इधचाजगको 

नाम 

पद सम्पकग  नंबर 

 सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि, गलु्म ह.ेकवा. न.ं 

२०रसवुा 

मखेराज जोशी सशस्त्र प्र.ना.ई. ९८५२८३२७२४ 

होमनाथ नेपाि सशस्त्र प्रहरी लनरीिक ९८५१२५९२६५ 

संलजत कुमार लसंह सशस्त्र प्रहरी लनरीिक ९८५१२५९९८३ 

२ सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि, नं. २१ गलु्म 

ह.ेकवा.(राजश्व भन्सार गथती सरुिा) रसवुा  

जीवन के.सी. सशस्त्र प्र.ना.ई. ९८५१२७२२२५ 

३  सशस्त्र प्रहरी वि नेपाि, सान्जने हाइड्रो 

पावर सरुिा बेस, लचलिम ेरसवुा  

ऄच्यतुमलण ऄलधकारी सशस्त्र प्रहरी लनरीिक ९८५५०१३५५५ 

 

रसुवा लजल्िाका थथालनय पत्रकारहरुको सम्पकग  नम्बर 

लस.नं. पिकारको नाम काययरत संथथा सम्पकय  नम्बर इमिे िेगाना 

१ ज्ञानेन्र नाथ न्यौपान े रालष्िय सामाचार सलमलत ९८५१११६८३१  

२ शलुशि कोइरािा नेपाि टेलिलभजन ९८५१०४०१०३ koiralasushildumja@gmail.com 

३ बिराम लघलमरे कालन्तपरु ९८४१३०३७३७ balaram.ghimire@gmail.com 

४ हमेनाथ खलतवडा गोरखापि ९८५१०११२७१ hemnathkhatiwada@gmail.com 

५ गीता ऄलधकारी रेलडयो िाङटाङ ९८४३६६५३८९ radiolangtang@gmail.com 

६ लहमनाथ दवेकोटा नागररक दलैनक ९८५११५६३४१ nep.himnathdevkota@gmail.com 

७ ऄन ुअचायय नयाुँ पलिका ९८४३३५७२५२ anuacharya५०@gmail.com 

८ लदपक िामा रेलडयो रसवुा ९८४१८९३२८८ shanzendip@gmail.com 

९ जयराम अचायय  ९८४९४३४२३१  

१० सरथवती न्यौपाने  ९८४३७६४७९५  

mailto:nep.himnathdevkota@gmail
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लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलतको गोदाम घर(ware house)मा रहकेा मौज्दात ईिार सामाग्रीहरुको लववरण 

 

क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१ Megha Phone  Piece ०३ १७ Rubber Boots  Piece २० 

२ Fire Blanket Piece ०२ १८ Blanket Pair  १५ 

३ Waka Waka Light Piece ०५ १९ Safety Helmet  Piece ९३ 

४ Head Light Piece ०४ २० First Aid Bag  Piece ०३ 

५ Gloves  Piece ४६ २१ Stretcher Set ०५ 

६ Rescue Vest Piece ३० २२ Shovel  Piece १४ 

७ Throw Bag  Piece ०३ २३ Pick with Handle  Piece ०५ 

८ Whistle  Piece ३० २४ Crow Bar Gal  Piece ०५ 

९ Mask  Piece ३० २५ Rescue hammer Piece ०३ 

१० Fire Rope Ladder   Piece ०१ २६ Metal Tagore  Piece ५२ 

११ Screw Gate Carabineers Piece ०५ २७ Metal Bucket  Piece १५ 

१२ Rope  Box ०३ २८ Tin Box  Piece ०३ 

१३ Nylon Rope  Piece ०२ २९ Fire Extinguisher ४ kg  Piece ०२ 

१४ Rubber Tube  Piece १० ३० Tarpaulin Piece १०० 
१५ Figure of ८ Carabineers Piece ०३ ३१ Tent Pall Bundle  १२५ 
१६ Life jacket  Piece २० ३२  Piece  

 

 

यस लजल्िाको लबलभधन सरकारी तथा गैर सरकारी कायागियमा रहेको लवपद्को समयमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुकोलववरण:- 

नेपािी सेना(कािी जगं गण, रसवुा) सुँग रहकेा मौज्दात ईिार सामाग्रीहरुको लववरण 

क्र.स.ं लबवरण आकाइ परीमाण क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१ बाटर प्रफु िाआयफ ज्याकेट थान २० १८ सटय लसलिङ थान ८ 

२ रेिो ररफिेलकटभ ज्याकेट थान ७ १९ लपटन थान ३० 

३ Rake Hoe थान ३ २० अआयस एकस थान २ 

४ Axe Hoe थान ६ २१ एभिान्च रड थान १ 

५ Jump Suit थान ५ २२ अआयस साबेि थान २ 

६ Plastic Helmet थान ९० २३ थटोप सेट थान १३ 

७ Shovel थान ११ २४ फोलल्डङ भषे्ट थान १० 

८ Faruwa थान ११ २५ रक हलेिमटे थान ११ 

९ Fire Figtiting Suit थान १३ २६ गि थान ४२ 

१० रयाप्िीङ्ग रोप लमटर ४०० २७ लछनो  थान २० 

११ जमूर थान ११ २८ साविे थान ४५ 

१२ पलू्िी िूिो थान ३ २९ डेथ बडी व्याग थान १० 
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१३ पलू्िी सानो थान २ ३० मातयि थान ५ 

१४ लफगर ८ थान ५ ३१ लहलटङ्ग प्िेट थान १ 

१५ कयारोलबन थकूब थान ३० ३२ लपक थान ३० 

१६ रयालप्िङ पन्जा  थान ७ ३३ लड्रि मलेशन  थान १ 

१७ लसट हानेस थान १२  
 

 सिस्त्र प्रहरी बि नेपाि लसमा सुरक्षा गुल्म रसुवा र मातहत पोष्ट समेतको   

क्र.स.ं लबवरण आकाइ परीमाण क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१. साबेि  थान १२ १० फिामको बाल्टीन थान ५ 

२. लपक थान ११ ११ पिालथटक बाल्टीन  थान १६ 

३. डोरी  लमटर ४० १२ फायर ब्याङिकेट  थान ७ 

४. रबर ट्यवु थान १ १३ फायर एकथटीङगसुर  थान २ 

५. गि  थान ३ १४ फोलल्डङ थिेचर  थान ५ 
 

 लजल्िा प्रहरी कायागिय 

क्र.स.ं लबवरण आकाइ परीमाण क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१. साबेि  थान १२ १० फिामको बाल्टीन थान ५ 

२. लपक थान ११ ११ पिालथटक बाल्टीन  थान १६ 

३. डोरी  लमटर ४० १२ फायर ब्याङिकेट  थान ७ 

४. रबर ट्यवु थान १ १३ फायर एकथटीङगसुर  थान २ 

५. गि  थान ३ १४ फोलल्डङ थिेचर  थान ५ 

 घरेिु तथा साना ईधोग लवकास  सलमलत 

क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१. साबेि  थान ५ 

२. गतैी थान ४ 

३. हम्बर थान २ 

४. फथट एड टुि सेट १ 

 

 लजल्िा वन कायागिय 

क्र.स.ं लबवरण आकाइ कैलफयत 

१ Jet Shooter EV १ अगोिालग भएको बेिा अगो लनभाईन प्रयोग ह ने पानी बोकने ब्याग 

 िामटाङ रालरिय लनकुञ्ज कायागिय 

क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण 

१ fire fighting(Jet Shooter) थान १६ 
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२ लकप थान १६ 

३ कोदािो थान १६ 

 ऄधय कायागियहरु 

क्र.सं. कायागिय लबवरण आकाइ परीमाण 

१ नेपाि टेलिकम Fire Extinguisher थान ४ 

२ मलहिा तथा बाि बालिका 

कायायिय 

कम्बि थान २० 

३ रेडक्रस Non food item सेट ५० 

 मानेकोर सोसाइटी 

क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण क्र.स.ं लबवरण आकाइ परीमाण 

१ Whistle, लसलट थान १० १२ Dust mask थान १ प्याकेट 

२ Tarpaulin sheets, लिपाि थान १० १३ Safety gloves थान १० 

३ Streature थान ३ १४ High capacity flash 
light 

थान २ 

४ Pick axe,  थान २ १५ Sickle (Hansia) थान २ 

५ First aid box with 
medicine 

सेट २ १६ Bucket थान ५ 

६ Shovel थान २ १७ Sitting item (Chatai) थान २ 

७ Hammer ५ KG थान २ १८ Rescue rope रोि २ 

८ Safety helmet थान १० १९ Blanket थान २ 

९ Safety boot सेट १०  २० Jacket थान ५ 

१० Mega phone थान २  

११ Eye protection glass थान ५ 

 

 रसुवागढी हाआगड्रोपावर 

क्र.सं. लबवरण आकाइ परीमाण सम्पकग  व्यलि 

१ एकजाभटेर थान १ ईत्तम प्रसाद पौडेि ९८४४२२२८५६ 

२ िोडर थान १ लनमा लसंगी तामाङ ९८४३००५४३९ 

३ लिपर थान १ िाकपा डुज ेतामाङ ९८६१७७१२११ 
 

यस लजल्िाको लबलभधन सरकारी तथा गैर सरकारी कायागियमा रहेको लवपद्को समयमा प्रयोग हुने मानलवय स्रोतको लववरण :- 

क्र. सं. नाम सम्पकय  नं. लिएको तालिमको नाम कायायिय 

१ रमशे वथनेत ९८६००५६१६० फायर फाइलटङ िा.रा.लन.का. 

२ धन बहादरु घिे  फायर फाइलटङ िा.रा.लन.का. 

३ शषेनाथ भट्टराइ ९७४१४४०१४३ फायर फाइलटङ िा.रा.लन.का. 

४ लदनेश तामाङ ९८४९८२२६१२ DDRT रेडक्रस 
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५ चडुामणी ऄलधकारी ९७५१०३४२२६ DDRT रेडक्रस 

६ कुमार खड्का  ९८४५८८५७०७ S.T.F. तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वि 

७ सन्तोष काकी  ९८०१२१२२५३ लवपद ्व्यवथथापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वि 

८ सरेुश फुयाुँि  ९८६०३३१६४७ लवपद ्व्यवथथापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वि 

९ लदनेश कुमार तामाङ ९८४९८२२६१२ Emergency Response Training  मानेकोर सोसाइटी 

१० अङ लछररङ तामाङ ९८४३४०४२९८ Emergency Response Training  मानेकोर सोसाइटी 

११ लमनकुमार घिे ९८४९४८८९०९ लबपत ्व्यवथथापनतालिम मानेकोर सोसाइटी 

१२ मकेुश तामाङ ९८०१११५९६९ लबपत ्व्यवथथापनतालिम मानेकोर सोसाइटी 

१३ लनमा वाङज ुतामाङ ९८४३५०८४१४ लबपत ्व्यवथथापनतालिम मानेकोर सोसाइटी 

१४ कम दोज ेतामाङ ९८४९५६२३६० लबपत ्व्यवथथापनतालिम मानेकोर सोसाइटी 

१५ सन्तोष घिे (*%!!^$@!) प्राथलमक ईपचार, खोज तथा ईिार  ल्याकोस 

१६ सलुनि घिे (*%!!%*!^ प्राथलमक ईपचार, खोज तथा ईिार ल्याकोस 

१७ इश्वर कुमार िामा ९८४३३३४४१५ प्राथलमक ईपचार, खोज तथा ईिार ल्याकोस 
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प्रमखु लजल्िा ऄलधकारी एवम् लजल्िा लवपद व्यवथथापन सलमलतका ऄध्यि ऄजुयन भण्डारीज्यकूो ऄध्यितामा सबै राजनीलतक दिका 

लजल्िा ऄध्यिज्यहूरु , सबै थथानीय तहका ऄध्यिज्यहूरु , सरुिा लनकायका प्रमखुज्यहूरु , कायायिय प्रमखुज्यहूरु , नागररक 

समाज/रेडक्रसका ऄध्यिज्य ूस चारकमीज्यहूरु , यातायात सम्वद्व व्यवसायी सलमलतका पदालधकारीज्यहूरु , संघसंथथाका 

प्रमखु/प्रलतलनलधज्यहूरु एवम ्ऄन्य सरोकारवािाहरुको ईपलथथलतमा लजल्िा लवपद ्व्यवथथापन सलमलतको बैिक अज २०७६ बैशाख 

१५ गते अआतवार लजल्िा प्रशासन  कायायियको सभाकिमा सम्पन्न भयो । ईि बैिकमा , अईने मनसनुमा ह न सकने लवपदको पवूय 

तयारीका िालग कायययोजना संशोधन , स्रोत नकसांकन , जोलखम थथान पनु ;पलहचान र घरधरुी सविेणका िालग काययदि लनमायण , 

ऄनकुरण ऄभ्यास ( Simulation Exercise) का िागी योजना तयार गनय सलमलत लनमायण , खोज तथा ईद्दार ( SAR) समहु लजल्िा , 

गा.पा.र वडा थतरमा समते रोष्टर लनमायण , मनसनुबाट प्रभालवत सडक ऄवरोध हटाईन थथानीय तह समतेको सहभालगतामा ऄन्य 

लनकायको किष्टर लनमायण, फुड बै कको ऄनमुोदन र फ्यिू बै क,ब्िड बै क लनमायण गने लवषय िगायत ऄन्य महत्वपणूय लनणययहरु भएको । 
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लमलत २०७६ जिे १५ गते लजल्िा लवपद व्यवथथापन सलमलत , रसवुाको अयोजनामा लजल्िाम ैपलहिोपल्ट अगिागी लवपद ्सम्वन्धी 

"Simulation Exercise" प्रदशयनी भयो । ईि ऄनकुरण ऄभ्यास प्रदशयन ऄविोकनमा लजल्िा समन्वय सलमलत प्रमखु , गोसाआकुण्ड 

गाुँईपालिकाका ऄध्यि ,लजल्िा लथथत राजनीलतक दिका प्रमखु , सरुिा लनकाय , लवद्याियका भाआब लहनहरु र सवयसाधारणको बहृत 

ईपलथथलत लथयो भने नेपािी सेना , नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ऄन्य सलम्मलित संयिु " Simulation Exercise Demo Team" िे 

काल्पलनक गाुँईबथती चट्याङ्परुको घटनािाआ अधार मानेर प्रदशयन गरेको लथयो । 
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यस लजल्िामा भएका लवलभधन मनसुनजधय लवपद् तथा सो को प्रलतकायगमा भएका कायगहरुको केलह दृरयहरु: 
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