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प�र�छेदः १ 

१. प�ृभ�ूम 

१.१ िज�लाको प�रचय 

�देश नं. १ को ऐ�तहा�सक गौरव बोकेको मोर� िज�ला जनसं�याको ���कोणले नेपालको दो�ो तथा �वकास 

सूचका�को आधारमा चौथो �थानमा रहेको छ । �ाचीनकालमा �वराट राजाको राजधानी मोरङमा रहेको �थयो। 

काला�तरमा यसै िज�लामा "हाङ" नामक �करांती राजाले रा�य स�ालन गरेको पाइ�छ । �यसबेला यस �शास�नक 

�े�लाई "मावारङ"  भ�न��यो । प�छ, "मावारङ" भ�े श�द नै अप�शं भई मोर� भ� था�लएको हो भ�े �कंवद�ती 

रहेको छ । ८० ��तशत भ–ूभाग तराइले ओगटेको यो िज�ला पूव� नेपालको औ�ो�गक एवं �यापा�रक के��को �पमा 

प�रिचत छ ।  

मोरङ िज�लाको आकृ�त उ�र दि�ण ल�बाईमा आयताकारको छ । ज�मनको बनावट अनसुार यस िज�लामा पहाडी 

�े�, भावर �े� र तराई ��े रहेको छ । उ�ण, अध�उ�ण र समशीतो�ण हावापानी भएको यस िज�लामा अ�धकतम ्

ताप�म ४२.५ �ड�ी से. देिख �यूनतम ्३.७ �ड�ी से.स�म प�ुदछ । वा�ष�क औषत वषा� १८१२ �म.�म. हनेु गरेको 

छ । पहाडी ख�ड �नकै �वकट रहेताप�न फलफूल तथा तरकार� उ�पादनमा �मशः �वक�सत ब�दैछ । बीचको भावर 

�े�मा ढु�ेनी माटो भएकोले उ�पादन कम ह�ुछ । तराई �े� समथल तथा मा�ललो भएकाले धान, मकै, गहु ँतोर� 

ज�ता कृ�षवाल� रा�ो उ�पादन ह�ुछ ।   

महाभारतकाल�न �वराट राजाको दरवार, राजारानी �धमाल पोखर�, गो�व�दपरुको सनुवष� पोखर�, हर�चाको �क�चक गढ�, 

डाई�नयाको ह�र��� गढ�लगायत ऐ�तहा�सक �थलह� रहेको मोर� िज�ला धा�म�क तथा पय�टक�य ���काणले 

मह�वपूण� छ । सां�कृ�तक �व�वधता तथा �व�भ� जातजा�तको बसोबास भएकोले आ–आ�नै भेषभषुा तथा रहनसहन र 

सं�कृ�त यहाँ दे� स�क�छ । उ�पादन, अवसरको उपल�धता तथा शहर�करणको ब�दो �भावका कारण अ�य 

िज�लाबाट बसाई सरेर आउने �म ब�दो छ । 

१.१.१  भौगो�लक अवि�थ�त 

पूव�    झापा र इलाम (मावा खोला) 

पि�म    सनुसर� िज�ला (बढु�/केस�लया खोला) 

उ�र    धनकुटा, पाँचथर  

दि�ण    �वहार रा�य, भारत 

अ�ांश   २६' २०” उ�र देिख २६' ५३” उ�र 

देशा�तर   ८७'११” पूव�देिख ८७' ४१” पूव� 

�े�फल   १८५५ वग� �क.मी 

औषत ल�वाई  लगभग ४६ �क.मी. (पूव� पि�म) 

औषत चौडाई  लगभग ५४ �क.मी. (उ�र दि�ण) 

उचाई   सम�ु सतहबाट क�रब ६० मी. देिख २४१० मी. स�म 

१.१.२ राजनै�तक तथा �शास�नक ��े �वभाजन 

�देश नं. १   राजधानी 

िज�ला सदरमकुाम    �वराटनगर 

��त�न�ध सभा �नवा�चन �े�  ६ 
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�देश सभा �नवा�चन ��े   १२ 

महानगरपा�लका    १ 

नगरपा�लका    ८ 

गाउँपा�लका    ८ 

१.१.३ जलवाय ु

हावापानी     उ�ण र समिशतो�ण 

वा�ष�क औषत वषा�    १८१२ �म.�म. 

ताप�म अ�धकतम    ४०.५' से.  

ताप�म �यूनतम    ३.७' से. 

 

१.१.४ �मखु नद� तथा जल भ�डार 

जलभ�डार वा जल�ोतको �हसाबले मोर� िज�लामा �स�तै खोला नाला तथा पोखर�ह� छन ्। यहाँका खोलानालाह� 

�वशेषतः तीन �कारका छन ्। 

क) महाभारत �े�बाट उ�पि� भई आएका जसमा खदम, िचसा�, मावा, रतवुा, ब�ाहा खोला आ�द हनु।् यी 

खोलाह�मा �हउँद याममा प�न �ायः पानी ब�गरह�छ । 

ख) अ�य समयमा सामा�य पानीको बहाव रहेताप�न बषा� याममा पानीको बहाब धेरै हनेु खहरे तथा अ�य 

खोलाह�मा बढु�, �संिघया, लोह��ा, डाँस, केस�लया, म�रया, ब�ा, बेतौना, जडुी, साखारे आ�द छन।् अ�य साना 

खहरे खोलाह� प�न �श�तै छन ्। 

ग) साथै यस िज�लामा उ�लेखनीय तालह� नभएताप�न गाउँमा साना पोखर�ह� �श�तै पाइ�छन।् जस म�ये 

गो�व�दपरुको सनुवष� पोखर� र भोगटेनीको राजारानी �धमाल पोखर�लाई ऐ�तहा�सक तथा सा�ंकृ�तक ���ले 

प�न मह�वपूण� मा�न�छ । 

 

१.१.५ भ–ूउपयोगको ि�थ�त 

�सनं कूल �े�फल १,८५,५०० हे�टर 

1=  खेतीयो�य �े� १,०५,२७० हे�टर 

2=  �संिचत �े� ६८,५४० हे�टर 

3=  वन �े� ४३,१८४ हे�टर 

4=  नद� सडक नहर ४,०६९ हे�टर 

5=  आवास �े� ५,०५९ हे�टर 

6=  पहाड पाखा बाँझो प�त� १५,६०२ हे�टर 

�ोतः िज�ला पा�व�िच� मोर�, २०७० 

 

१.१.६ जनसं�या �ववरणः 

�व.स.२०६८ सालको रा��य जनगणनाको त�याकं अनसुार यस िज�लाको कुल घरधरु� सं�या २,१३,९९७ र कुल 

जनसं�या ९,६५,३७० रहेको छ जस म�ये प�ुष ४८.३४ र म�हला ५१.६६ ��तशत रहेको छ ।  
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प�छ�लो १० बष�मा िज�लाको जनसािं�यक अव�थाः 

साल 
प�ुष म�हला 

कूल ज�मा 
ज�मा ��तशत ज�मा ��तशत 

२०५८ ४,२२,३४८ ५०.१३ ४,२०,१२४ ४९.८७ ८,४२,५०७ 

२०६८ ४,६६,७१२ ४८.३४ ४,९८,६५८ ५१.६६ ९,६५,३७० 

�ोतः रा��य जनगणना, २०६८ तथा जोिखम �यूनीकरण, पूव�तयार� तथा �वप� ��तकाय� काय�योजना २०७३ तथा मोर� िज�ला �ोफाईल, २०७० 

 
 

प�र�छेदः २ 

�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाको प�ृभ�ूम र उ��ेय 

२.१ योजनाको प�ृभ�ूम 

नेपाल भकू�प, बाढ�, प�हरो, आगलागी,  हावाहरु�, च�ाङ, खडेर�, अ�तवृ�ी, िशतलहर ज�ता �कोपबाट उ�च जोिखममा 

रहेको छ । य�ता �वपदबाट जोगाउन र �कोप �सिज�त �वप�को समयमा �भावकार� �पमा मानवीय सहायता प�रचालन 

गन� र स�बि�धत �नकायह�को िज�मेवार�लाई �� �कटान गन�का ला�ग �वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय� योजनाले 

मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गद�छ । आप�कालमा ग�रने �भावकार� मानवीय ��तकाय�मा संल�न �नकायह�को 

पूव�तयार�को �तर र उनीह�को �मता तथा सबै तहमा उपल�ध �ोत साधनले ठूलो �भाव पद�छ । तसथ� �ाकृ�तक 

तथा मानव �सिज�त जनुसकैु खालका �वप�का घटनाबाट हनु स�ने जीउधनको ��तलाई �यून गन�का ला�ग र �वप�को 

समयमा मानवको जीवन र�ाकाला�ग �वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय� योजना एउटा मह�वपूण� प� हो । �वपदबाट 

हनुस�ने स�भा�वत मानवीय ��त तथा धन स�पि� र आधारभतु सेवा स�ुवधाह�को हानी नो�सानी कम गन�का साथै 

�वप�को समयमा �भावकार� �पमा मानवीय सहायता प�रचालन गन� �वप� पूव�तयार� मह�वपूण� ह�ुछ । तसथ� �ाकृ�तक 

तथा गैर�ाकृ�तक �कोपह�बाट हनु स�ने �वप�का घटनाबाट मा�नसको जीउधन, �वकास पूवा�धार तथा सेवाह�को 

��तलाई कम गन� �वप� पूव�तयार� तथा आप�काल�न ��तकाय�लाई मजबतु बनाउन ज�र� छ ।   

पूव�तयार�ले �वप�को सामना गन� �मतालाई वृ�� गन� र समदुायह�लाई �वप� उ�थानशील गराउने काय�मा म�त 

पयुा�उँदछ । यसका ला�ग �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनमा संल�न स�पूण� सरोकारवाला �नकायह�को 

िज�मेवार�लाई �� �कटान गर� उनीह�को पूव�तयार� तथा ��तकाय� �मताका साथै �ोत साधनको उपल�धता स�ुनि�त 

गनु� पद�छ । यसै स�दभ�मा गहृ म��ालयले तयार गरेको “�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा माग�दश�न 

२०६७” को आधारमा िज�ला ि�थत सरोकारवालासँग समेत छलफल अ�तर��या गर� जोिखम �यूनीकरण र सामना 

गन� �मताको �वकास गन� िज�ला िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनालाई हरेक 

वष� अ�ाव�धक गद� आएको छ। सोह� योजनालाई समयसापे� पनुरावलोकन तथा अ�ावधीकरण गन� �ममा “�वप� 

पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा माग�दश�न २०६७ (संसोधन २०७६)” ले �नधा�रण गरेका �व�ध तथा ���या पूरा 

गर� “�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना, मोर�–२०७७” तजु�मा ग�रएको छ ।  

�वप� �यव�थापनका �व�भ� चरणमा ग�रने कामह�म�ये �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना �वप� जोिखम 

�यव�थापनको एक मह�वपूण� अंश हो । यसले �वप� प�हले पूव�तयार� र �वप�को समयमा �भावकार� ��तकाय� गन� 

काय�लाई �ाथ�मकता �द�छ । �वप� पूव�तयार� काय�ले �वप� अिघ ग�रने पूव�तयार� काय�लाई �ाथ�मकतामा राखेको 

ह�ुछ र पूव�तयार� यस योजनाको म�ुय काय� अथवा मटुु हो । �वना पूव�तयार� �भावकार� ��तकाय� गन� नस�कने हनुाले 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              11  

 

पूव�तयार�लाई यस योजनाले �वशेष मह�व �दन ेगद�छ । �वपदबाट उ�प� असहज अव�थामा �भा�वतको खोज तथा 

उ�ार काय�लाई �यवि�थत गद� मानवजीवनको र�ा गनु� यस योजनाको �मखु उ�े�य रहेको छ ।  

 

२.२ �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाका उ��ेयह�ः 

�वप�को समयमा �वप� �भा�वतको जीवन र बहमूु�य स�पि�को संर�ण तथा सरु�ा गर� मा�नसमा�थ पन� ��तकूल 

�भावको सामना गन� �थानीय साधन तथा �ोतको अ�धकतम ्उपयोग गद� �भा�वत समदुायलाई �यवि�थत, �भावकार� र 

जवाफदेह�य�ु मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन ुतथा �वप� जोिखम �यूनीकरणका काय�लाई सं�थागत �पमा �व��न 

गनु� यस योजनाको मूल उ��ेय रहेको छ । योजनाका �न�द�� उ�े�य �न�न बमोिजम छन ् 

 �वप� �भा�वत �यि�, प�रवार र समदुायलाई त�काल उ�ार गर� मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन,ु  

 �वप� �भा�वत मा�नसलाई सरुि�त र स�मानजनक जीवनयापनका ला�ग आधारभतू सहयोग उपल�ध गराउन ु 

 �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय�का ला�ग �थानीय तहसंगको सम�वय र सहकाय�लाइ थप मजबदु बनाउन ु। 

 उपल�ध �यूनतम साधन–�ोतको अ�धकतम उपयोग गद� साधन–�ोतको खोजी गर� नेपाल सरकारबाट भएका 

�नण�यको काया��वयन गन� सरोकारवाला �नकाय तथा स�सं�थासँग �भावकार� सम�वय गनु� । 

 �वकास ���यामा जोिखम �यूनीकरण �व�धलाई मूल�वाह�करण गर� �वप�ज�य जोिखम कम गन� र 

�वप�प�छको पनुला�भ ���यालाई अिघ बढाउने आधार तयार गनु� । 

 

२.३. �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाको अपेि�त न�तजाः 

�वप� जोिखम �यव�थापन �भ� ग�रने �व�भ� चरणका काय�म�ये �वप� प�हले जोिखम �यूनीकरणका आधारभतू काय�,  

�वप� परे लग�ै ि�थ�त सामा�य नभएस�म ग�रने ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� र त�काल�न पनुला�भका ला�ग काय� ग�रने 

भएकाले यस योजनाबाट �वप� �भा�वत मा�नसको अ�धकारको र�ा, आपतकाल�न जी�वकोपाज�नमा सहयोगका साथै 

�वप� जोिखम �यव�थापनका �े�मा समेत सहयोग प�ुने अपे�ा ग�रएको छ । यस योजनाका केह� अपेि�त न�तजा 

देहायअनसुार हनेु ��ेपण ग�रएको छः 

 �वप� प�हले गनु� पन� आधारभतू पूव�तयार�का काय� स�ुनि�त हनेुछन ्। 

 �वप�को समयमा मानवीय सहयोग काय�लाई �भावकार� र �यवि�थत गन� स�कनेछ । 

 �वप�को पूव�तयार� तथा ��तकाय�का ला�ग सरोकारवाला र समदुायबीच सम�वय र सहकाय�को अ�भवृ�� हनेुछ  

 �भा�वतलाई आ�नो अ�धकार र दा�य�वको बारेमा सचेत हनेु अवसर �ा� हनेुछ । 

 उ�ार र राहत ज�ता काय�मा �भा�वत समदुायको समान पहुँचमा अ�भवृ�� हनेुछ । 

 सामािजक, सां�कृ�तक मया�दा तथा स�ाव अ�भवृ�� भएर �वप�को सामना गन� सबै एकजटु हनेु वातावरण 

तयार हनेुछ । 

 �े�गत �पमा कामको बाडँफाडँ भएकाले मानवीय सहयोग पारदश�, �भावकार� र �यवि�थत हनुकुो साथै 

सेवा�दायक �नकायमा जवाफदेह�ता र उ�रदा�य�वको भावनाको �वकास हनेुछ । 

 

२.४  �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाले �ा� गन� खोजेका प�रणामह� 

यस �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाले �ा� गन� खोजेका प�रणामह� म�ुयतया देहायअनसुार छन ् 

 िज�लाको सम� व�तिु�थ�त �ववरण,  

 �वपदबाट �भा�वत हनु स�ने �े� एवं समदुायको सं�या र अवि�थ�त,  
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 उपल�ध �मता (�वप�सँग ज�ुने र ��तकाय�मा उपल�ध हनु स�ने),  

 �वप� जोिखम �व�षेण,  

 पूव� चेतावनी �णाल�,  

 खोज तथा उ�ार �यव�था,  

 आ�य घर (से�टर) वा �या�प �यव�थापन �णाल�,  

 राहत �यव�था र �वतरण,  

 खा� साम�ी र गैर खा� साम�ीको भ�डार अव�था,  

 ��तकाय�मा संल�न साझेदारह�को भ�ूमका र िज�मेवार�को �नधा�रण,  

 हरेक �नकायमा �वप� स�पक�  �यि�को प�हचान र �वपदको समयमा �नय�मत स�ार स�पक� को �यव�था,  

 मानवीय सहायताकम�ले गन� सहयोग (के, कसले, क�हले, कहा,ँ कसर� उपल�ध गराउने हो सोको प�हचान) 

उपल�ध गराइएको हनेुछ ।   

 सरोकारवाला सरकार� तथा गैर सरकार� संघ/सं�थाको �वप� �यव�थापनस�ब�धी �मता अ�भवृ�� हनेु  

 

२.५ �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा ���या 

�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा �कृया केवल “योजना तजु�मा” गन� मा� नभई यो भैरहेको योजनालाई 

�नय�मत �पमा पनुरावलोकन तथा अ�ाव�धक गन� र चेतना अ�भवृ�� गन� मह�वपूण� काय� हो ।   

स�बि�धत तहमा काय�रत �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनमा संल�न �नकायह�संगको सहकाय�मा �वप� 

पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा गन� म�ुय िज�मेवार� स�बि�धत �वप� �यव�थापन स�म�तको भए अन�ुप �वप� 

पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�माको अवधारणागत ढाँचा तल ��ततु ग�रएको छ । 

 

 
उपरो� माग�दश�नको खाकालाई अनसुरण गन� �ममा �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा गन�का ला�ग 

सव��थम २०७७/०२/२३ िज�ला �शासन काया�लयमा स�प� वैठकवाट DPRP �नमा�ण काय� �ार�भ गन� �नद�श भए 
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बमोिजम आव�यक तयार� गर� २०७७/०२/२७ गते िज�ला �तर�य काय�शालाको आयोजना गर� �व�भ� १० वटा 

�वषयगत �े� (Cluster) को प�हचान गर�एको �थयो । �म�त २०७७/०३/०१ गते �थानीय तहका �मखु �शासक�य 

अ�धकृतह�संग भच ु�अल बैठक ग�रयो । यसप�छ �म�त २०७७/०३/०३ गते देिख ६ गतेस�म �वषयगत �े�को बैठक 

स�प� ग�रयो । िज�ला �तर�य सरोकारवालाह�संग �यापक छलफल र अ�तर��या समेत गर� �ा� भएका सूचना, 

सझुाव र �नण�यह� समेतको आधारमा �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना, २०७६ लाई समयसापे� पनुरावलोकन 

तथा अ�ाव�धक समेत गर� योजनाको म�यौदा तयार भयो । ��ततु म�यौदा उपर �म�त २०७७/०३/२५ गते िज�ला 

�वप� �यव�थापन स�म�तको आयोजनामा संचा�लत बहसुरोकारवाला �नकायह�को बैठकमा छलफल एवं �ब�षेण भई 

�ा� भएका राय सझुावह�लाई समेत समावेश गर� िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना, मोर�–२०७७ तयार 

ग�रएको छ ।  

 

२.६ �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाका सीमाः 

यस योजनाका �न�नअनसुार सीमा रहेका छन ्

1= यस योजनाले �वगतको अनभुवको आधारमा �कोप तथा �वप�का म�ुय �ोतह� – बाढ�, डुबान, आगलागी, च�ाङ 

ज�ता �वप�का घटनाबाट �भा�वत घरधरु� एवम ् प�रवार सं�याह�बाट अनमुान ग�रएको छ । यस आधारमा 

बाढ�, डुबान, आगलागी र च�ाङबाट चाल ु२०७७ सालमा �भा�वत हनु स�ने प�रवार ३,७३५ र जनसं�या 

१५,६२० लाई आधार मानी �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा ग�रएको छ । पूव�तयार� र �कोपको 

�तर अनसुार वा�त�वक ��त तथा नो�सानीको आकार घटबढ हनु स�नेछ । 

2= काय�योजना रा��य तथा अ�तरा���य मा�यता अन�ुप ��ेगत (Cluster) अवधारणाका आधारमा तजु�मा ग�रएको छ 

। िज�ला ि�थत मानवीय सहायतामा संल�न �नकाय तथा सं�थाह�ले आ�नो नेत�ृवलाई �भावकार� नबनाएको 

ख�डमा �े�गत अवधारणाको काया��वयन कमजोर हनु स�नेछ । 

3= �वप� जोिखम �यव�थापनलाई �भावकार� बनाउन �वप� �थल, ब�दोव�ती �यव�थापन र आप�काल�न �वा��य 

सेवा योजना मह�वपूण� ह�ुछ । अतः यस योजनामा उ�लेख भए अन�ुप �व�भ� �वषयगत स�म�तका बैठकह� 

बसी यस स�ब�धमा थप गहृकाय� गर� �प�ता कायम गन� स�कएमा मा� यो योजना �भावकार� हनु स�नेछ । 

4= �वप� पदा�को अव�थामा योजना अन�ुप मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन िज�ला �बप� �यव�थापन स�म�तसगँ 

�ोतको अभाव हनु स�ने भएकोले योजना अन�ुप �वप� ��तकाय�का काय��म स�ालन गन�  संघीय सरकार, 

�ादेिशक सरकार र मानवीय सहायतामा संल�न संघसं�थाह�को सहयोग �लनपुन� अव�था छ । 

5= ��तकाय� योजनाको �भावकार� काया��वयन गन� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले �े�गत �पमा द� जनशि� 

तयार गनु�पन�छ । 

6= यस योजनामा समदुाय�तरमा गएर सूचना संकलन ग�रएको छैन जसले क�त घरधरु� �भा�वत हनु स�छन ्भनेर 

य�कन त�यांक �लन स�कएको छैन । �वगतका वष�ह�को उपल�ध �बवरणह� र बाढ�को घटनामा �भा�वत 

जनसं�याम�ये िश�वरमा आ�ीत हनु ु परेको �ववरणलाई आधार मानी �भा�वत हनु स�ने घरधरु� र जनसं�या 

�लइएको छ । 

7= योजना काया��वयन गन� स�दभ�मा स�बि�धत सरकार� काया�लय, �थानीय तह,  सरु�ा �नकाय, नीिज �े�, गैर 

सरकार� तथा अ�तरा���य गैर सरकार� ��े, संय�ु रा� संघका �नकायह�ले वा�ष�क योजना बनाउंदा यसमा रहेका 

प�ह�लाई समेत समेट� योजनामा रा� ेर बजेट छु�ाउनपुन� ह�ुछ ।  
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२.७ �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाको आव�यकता तथा मह�व  

�वप� �यव�थापन �भ� ग�रने �व�भ� चरणका काय�ह� म�ये ��तकाय� योजना �वप�का घटना घटे लग�ै देिख 

ि�थ�त सामा�य नभएस�म काया��वयन ह�ुछ । �वप�को यो समय �यादै संवेदनशील भएको र यस समयमा ग�रने 

मानवीय सहयोगका काय�ले ��त तथा नो�सानी उ�ले�य मा�ामा घटाउन स�कने भएकाले यस योजनाको �नकै 

ठूलो मह�व रहेको ह�ुछ । �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाको आव�यकता र मह�वलाई �न�नानसुार 

उ�लेख ग�रएको छ  

 मानवीय सहायता एवम ् �वप� जोिखम �यव�थापनमा संल�न �नकाय एवं उपल�ध �ोत साधन प�हचान 

गराउँछ  

 �वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय�का ला�ग अपगु �ोत (खाडल) प�हचान गर� �यसको पू�त�को �यव�था गन� 

आव�यक वातावरण �मलाउँछ । 

 �वप� जोिखम �यव�थापनमा �व�भ� �वषय��े अ�तग�तका �नकायह�को भ�ूमका �नधा�रण गर� �वप�का 

असरह�को सामना गन� एक�कृत �यासलाई स�ुनि�त गछ� । 

 �वप�को समयमा मानवीय सहयोगलाई �यवि�थत गन� स�ुनि�तता �द�छ । 

 �वप�को जोिखम कम गन� सरोकारवाला र समदुायलाई हातेमालो गन� �रेणा �द�छ । 

 �वप� �भा�वतह�लाई आ�नो अ�धकार र दा�य�वकोबारेमा सचेत गराउँछ । 

 उ�ार र राहत ज�ता काय�मा �भा�वत समदुायको समान पहुँचको ��याभ�ूत गछ� । 

 आप�काल�न समयमा सूचना र जानकार� ��ेपणलाई �यवि�थत गन� सहयोग गछ� ।  

 सामािजक, सां�कृ�तक मया�दा तथा स�ाव अ�भवृ��को ला�ग माग� �श�त गछ� । 

 खानेपानी, सरसफाई र �व�छता �व��नका �वषयलाई �यवि�थत गन� सहयोग गछ� । 

 �ोतको सह� सदपुयोग गर� �भा�वत समदुायलाई �कोपको पीडाबाट मिु� �दने बाटो तयार गछ� ।  

 �े�गत �पमा कामको बाडँफाडँ हनेु हुदँा मानवीय सहयोग पारदश�, �भावकार� र �यवि�थत हनुकुो साथै 

सेवा�दायकमा जवाफदेह� र उ�रदा�य�वको भावनाको �वकास गराउँछ । 

 

२.८ �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाको लि�त समूह    

यस िज�लामा बाढ� डुवान, च�ा�, हावाहरु�, प�हरो, जनावर आत� आ�द �कोपह� सम�याह�को �पमा ब�दो 

�ममा छन ्। यसै आ.ब.को �ववरण अनसुार बाढ� तथा डवुानमा भएको ��त बाहेक मा�ै अ�दाजी �. ६ 

करोड ८ लाख बराबरको ��त यस िज�लाले भो�गसकेको छ । तसथ� �बगतका वष�ह�को �भाव तथा ��तलाई 

म�यनजर एंवम ् �ब�षेण गदा� यस बष� प�न धेरै घरप�रवार साथै जनसं�या �भा�वत हनेु देिख�छ । �वगतका 

आ.व.ह�मा बाढ�, आगलागी, च�ाङ आ�दबाट �भा�वत घरधरु� तथा जनसं�याको आधार मानी आगामी आ.ब.को 

ला�ग ज�मा ३,७३५ घरधरु� तथा १५,६२० जनसं�या �भा�वत हनुस�ने अनमुान ग�रएको छ । यो �भा�वत 

घरधरु� तथा जनसं�या अनमुान गदा� हाल िज�लामा रहेको तथा ज�मा हनुस�ने �ोत साधनलाई म�यनजर गर� 

यो योजना तजु�मा ग�रएको छ ।  
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२.९ पूव�तयार�का ला�ग सामा�य मा�यताह�  

पूव�तयार� काय� गदा� सबै साझेदारह�ले अपनाउन ुपन� सामा�य �स�ा�तह� देहाय बमोिजम हनेु छन ् 

 िज�ला �शासन काया�लय तथा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त माफ� त एक�ार नी�त अन�ुप सम� 

सम�वयको काम हनेुछ । �मखु िज�ला अ�धकार� वा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले सम�वयका ला�ग 

अ�य संघसं�थाह�को सहयोग �लन स�कने छ ।  

 �वषयगत इकाईबाट समेत आव�यक सम�वय गन� र सम�वय गदा� मू�य माग वा आधारभतू आव�यकता 

परुा गन� �वषयलाई बढ� �यान �दन ुपन�छ ।  

 �वप� पूव�तयार� एवं उ�ार काय�का ला�ग द� जनशि�, आ�थ�क, भौ�तक स�ुवधा तथा �थानीय स�ालमा 

आधा�रत गैरसरकार� सं�थाह� भएकाले �य�ता सं�थाह�लाई �मता अनसुार �भावकार� �पमा प�रचालन 

ग�रनेछ ।  

 पूव� �नधा��रत �पमा सम�वय, सहयोग, साझेदार�, सहकाय�, �नद�शन र �नय��णको काय�मा एक�पता कायम 

ग�रनेछ ।  

 

प�र�छेदः ३ 

�वप� जोिखमको अव�था 

३.१. �वगतका �वप�ह�को �व�षेण 

यस िज�लामा महाभारत र चरेु पव�तमालाबाट उ�प� भएर ब�ने दज�न� साना तथा ठूला नद�ले उ�प� गन� 

�वप�का कारण मोर� िज�लाका �ब�भ� �े�ह� बष�नी जोिखम झे�न बा�य भएका छन ्। �वप� पूव�तयार�का 

�बषयमा पया�� �ानको अभाव, नद� कटान �े�ह�मा कमजोर तटब�ध, बष�नी नद�ले आ�नो बहाव प�रवत�न गद� 

जान,ु �ाकृ�तक �ोत साधनको अ�य�धक दोहन, �वकास �नमा�णका कामह� �वप� मै�ी नहनु ुआ�द यसका म�ुय 

कारण रहेका छन ् । बषा�याममा थोरै समयमा अ�त पानी पनु�, लामो समयस�म पानी पनु�, खोला खो�सामा 

अ�य�धक पानी ब�न,ु कटानको प�रणाम �व�प बाढ� तथा प�हरोको कारण नद� �कनारका बा�स�दा �ब�था�पत 

हनु,ु कृ�ष बाल� तथा पश ुचौपायाको ��त आईपनु�, भौ�तक तथा मानवीय ��त ज�ता �वप�ज�य घटना आई पन� 

गरेका छन ्। सो�ह स�दभ�लाई म�यनजर गद�  �म�त २०७७ साल जे� २७ गते DPRP अ�ाव�धक गन� स�प� 

भएको काय�शालाबाट सम� मोर� िज�लाको ला�ग �वप� जोिखमको अव�था र म�ुय �कोपह� �न�न अनसुार 

प�हचान तथा �ब�षेण ग�रएको छ । 

 

३.१.१ �वगतमा �वपदबाट भएको ��त 

�वप� 

२०७४ २०७५ २०७६ २०६६ देिख 

२०७६ स�म  

�भा�वत 

मानवीय 

��त 

�भा�वत 

प�रवार 

मानवीय 

��त 

�भा�वत 

प�रवार 

आ�थ�क 

��त 

मानवीय 

��त 

�भा�वत 

प�रवार 

आ�थ�क ��त 

बाढ� तथा 

डवुान  
३२ ४१,१५१ २६ ४७० 

 
११ ४३६१ 

१२,००,०००। १६८८५ 

प�रवार 

आगलागी ६ १२३ ७ १३९ 
९,६०,१७,०

००। 
३ ९४ 

५,३१,००,०००। १४७१ वटा 

घटना 

च�ाङ ८ ८ १२ १२ ६७,०००। १४ २४ ५०,००,०००. ८९ घटना 
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हावाहरु� - - १ १५ ८,९०,०००।  - १५ ६,००,०००। ७८२ घटना 

सडक 

दघु�टना 
१०४  ५२० १०९  ५४५ 

 
१०५  ५२५ 

 
४२३ वटा 

दघु�टना 

हा�ी आत� - - - - ३,६५,०००। - - ९,००,०००।  

ज�मा १५० ४१८०२ १५५ ११८१ 

९ करोड ७३ 

लाख २२ 

हजार 

१३३ ५०१९ 

६ करोड ८ 

लाख 

१९२२७ 

�ोतः िज�ला �शासन काया�लय तथा िज�ला �हर� काया�लय मोर� २०७७  

 

३.१.२ �व��यापी महा�या�ध को�भड -१९ को �वारेि�टनको अव�थाः �म�त २०७७ असार २२ स�म 

�सन 

�वारेि�टन �थल 

रहेको �थानीय 

तह 

�वारेि�टन 

�थल 

सं�या 

वेड 

सं�या 

�वारेि�टनमा बसेको सं�या �फता� बांक� 

प�ुष म�हला ज�मा प�ुष म�हला ज�मा प�ुष म�हला ज�मा 

१ �वराटनगर मनपा ७ २३० ३७० १२२ ४९२ ३०२ ९९ ४०१ ६८ २३ ९१ 

२ स�ुदरहर�चा नपा ४ १३० २७० ५४ ३२४ २२३ ५३ २७६ ४७ १ ४८ 

३ उला�वार� नपा १ १०० १२८ ४५ १७३ ६३ ३० ९३ ६५ १५ ८० 

४ रंगेल� नपा ३ १२५ ३८३ १०९ ४९२ ३६५ १०२ ४६७ १८ ७ २५ 

५ वेलवार� नपा १ १०० ११४ ४३ १५७ ६७ ३४ १०१ ४७ ९ ५६ 

६ रतवुामाई नपा १५ ४३५ ५५२ २९ ५८१ ५११ २८ ५३९ ४१ १ ४२ 

७ पथर�श�न�रे नपा १ ५० १४३ ४० १८३ १०१ ३२ १३३ ४२ ८ ५० 

८ सनुवष� नपा १७ ४४३ ५९८ २५ ६२३ ५५२ २४ ५७६ ४६ १ ४७ 

९ लेटाङ नपा १ १०० ७५ २७ १०२ ५३ २६ ७९ २२ १ २३ 

१० �म�लाजङु गापा ११ ४० २०८ १८ २२६ १७३ १५ १८८ ३५ ३ ३८ 

११ धनपालथान गापा ११ २०० १९० ४८ २३८ १४७ ४० १८७ ४३ ८ ५१ 

१२ जहदा गापा ३ ५० १५१ ४६ १९७ १४५ ४६ १९१ ६ ० ६ 

१३ कटहर� गापा ४ ८० २४ ३ २७ १६ १ १७ ८ २ १० 

१४ �ामथान गापा ६ १२० २४ ७ ३१ १५ ६ २१ ९ १ १० 

१५ कानेपोखर� गापा २ १०८ ९६ १३ १०९ ५८ ९ ६७ ३८ ४ ४२ 

१६ बढु�गंगा गापा ३ ५० १०८ ११ ११९ ९१ ११ १०२ १७ ० १७ 

१७ केरावार� गापा ३ ५० ६२ १२ ७४ ४३ ११ ५४ १९ १ २० 

ज�मा ९३ २४११ ३४९६ ६५२ ४१४८ २९२५ ५६७ ३४९२ ५७१ ८५ ६५६ 

�वारे�टाईनको ला�ग तयार भएको �थान सं�या ६३         
   

होटल �वारे�टाईन (�या�स�फक, �वागतम ्र ए�सयाट�क) ३        

होि�डङ ए�रया सं�या ३  

होि�डङ ए�रया वेड सं�या ६८६  

�ोतः िज�ला �शासन काया�लय मोर� २०७७ 
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�व��यापी महा�या�ध को�भड -१९ को िज�लाको अव�थाः �म�त २०७७ असार २२ स�म 

 

होम �वारेि�टनमा भएका 

�यि�ह� 

�या�प �वारेि�टनमा 

भएका �यि�ह� 

�प�सआर टे� भएका कोरोना पोजे�टभ 

न�तजा आएका 

उपचार प�छ घर 

फ�क� एका 

म�ृय ुभएका 

म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष 

३३५ ८३३ १२६ ५७२ १२९० ४,६१६ २८ १४५ ३५ २३१ ० ० 

 

३.१.३ मोर� िज�लाका �मखु खोला एवम ्नद�ह� साथै �तनले ��त गन� म�ुय �थानह�ः 

�सनं खोला÷नद�

को नाम 

�भा�वत �थानीय तह 

 
�वगतमा �भा�वत र आगामी समयमा �भा�वत हनु स�ने 

�े�ह� 

1= बढु�÷ 

केश�लया 

स�ुदरहरैचा न.पा, बढु�गंगा गा.पा, �बराटनगर 

म.न.पा  

स�ुदरपरु, दलुार�, �ससवनी वडहरा, मरेुर�, बौरहा, हा�थमडुा, दहुबी, 

टं�क�सनवार�, �वराटनगर  

2= �संिघया 

 

बढु�गंगा गा.पा, �बराटनगर म.न.पा, �ामथान 

गा.पा, कटहर� गा.पा, जहदा गा.पा 

हाि�मडुा, टं�क�सनवार�, �वराटनगर, बधुनगर, डं�ाहा, �ससवनी 

वडहरा, तेत�रया, बैजनाथपरु, लख�तर�, कटहर� 

3= लोह��ा 

 

बेलवार� न.पा, स�ुदरहरैचा न.पा, �ामथान 

गा.पा, कटहर� गा.पा, जहदा गा.पा, रंगेल� 

न.पा,  धनपालथान गा.पा  

बेलवार�, कसेनी, व�वया�वता�, �ससवनी जहदा, मझारे, स�ुदर 

हर�चा, मो�तपरु, थलाहा, कटहर�, बधुनगर, धनपालथान  

 

4= िचसाङ 

 

लेटा� गा.पा, केराबार� गा.पा, बेलबार� न.पा, 

कानेपोखर� गा.पा, रंगेल� न.पा 

लेटा� भोगटेनी, वाहनुी, केरावार�, हो�लावार�, दव�शा, केरौन, 

रंगेल� 

5= डांस÷म�रया 

ब�ाहा 

लेटा� गा.पा, पथर� श�न�रे न.पा, कानेपोखर� 

गा.पा, रंगेल� न.पा 

वार�ी, जाँते, पथर� श�न�रे नपा, वयरवन, हस�दह, अमरदह, 

टकुवा, दव�शा, रंगेल� न.पा ७ र ८ वडा, सोराभाग 

6= रतवुा, मावा 

 

उला�वार� न.पा, रतवुामाई न.पा, सनुवष� न.पा मधमु�ला, उला�वार� नपा, राजघाट, इटहरा, �सजवुा, झ�ुक� या, 

महदेवा 

7= ब�ाहा 

 

उला�वार� न.पा, रतवुामाई न.पा 

 
मधमु�ला, टाँडी, उला�वार�, हस�दह, अमरदह, इटहरा, धाद \रा, 

धरमभकार�, राजघाट, गो�व�दपरु, वरड�ा, झू�क� या, कसेनी, लेट�, 

चैता 

8= तेल� खोला लेटा� गा.पा, उला�वार� न.पा जाँते, उला�वार�  

9= सकुुना  बेलबार� न.पा खोसा�ने 

10= कयर खोला बेलबार� न.पा बेलबार� 

�ोतः िज�ला �वपद पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७६  

 

३.२. कानूनी तथा सं�थागत �यव�था  

३.२.१  नेपालको सं�वधान, २०७२ 

संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक शासन �यव�थाको मा�यम�ारा �दगो शाि�त, सशुासन, �वकास र सम�ृ�को 

आकां�ा पूरा गन� जार� भएको सं�वधान २०७२ ले नेपाल संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक रा�यका �पमा 

प�रभा�षत गनु�का साथै रा�य स�ालनका ला�ग तीन तहको संरचनाको �यव�था गर� ��येक तहको कत��य र 

अ�धकारको �यव�था ग�रएको छ । सं�वधानको अनसूुची ७ मा �ाकृ�तक तथा गैर �ाकृ�तक �वपद पूव�तयार�, 

उ�ार तथा राहत र पनुला�भको अ�धकार संघ र �देशको साझा अ�धकार सूचीको �वषय बनाएको छ । साथै 

अनसूुची ८ मा �वपद �यव�थापनको काय�लाई �थानीय तहको अ�धकार �े��भ�को �वषयका �पमा समावेश 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              18  

 

गरेको छ भने धारा ५१ रा�यको नी�तह�को ख�ड  (ज) �ाकृ�तक �ोत साधनको संर�ण स�ब��न र उपयोग 

स�ब�धी नी�त अ�तग�त �ाकृ�तक �कोपबाट हनेु जोिखम �यूनीकरण गन� पूव�सूचना, तयार�, उ�ार, राहत एवं 

पनुथा�पना गन� भनी �वपद पूव�तयार� र ��तकाय�को काय�लाई उ�च �ाथ�मकतामा राखेको पाइ�छ ।    

३.२.२ �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन,२०७४ 

�वपद �यव�थापनका सबै ��याकलापको सम�वया�मक र �भावकार� �पमा �यव�थापन गर� �ाकृ�तक तथा 

गैर�ाकृ�तक �वपदबाट सव�साधारणको जीउ�यान र साव�ज�नक, �नजी तथा �यि�गत स�पि�, �ाकृ�तक एवं 

सां�कृ�तक स�पदा र भौ�तक संरचनाको संर�ण गन� दैवी �कोप (उ�ार) ऐन, २०३९ लाई ��त�थापन गद� जार� 

भएको �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन) ऐन, २०७४ ले �वपद �यव�थापन स�ब�धी 

��याकलापह�लाई �भावकार� �पमा स�ालन तथा �यव�थापन गन�का ला�ग �व�भ� तहगत संरचनाह�को �ब�ध 

गर� �वपद पूव�, �वपदको समयमा एवं �वपद प�ातको अव�थामा �य�ता संरचनाले �नवा�ह गनु�पन� भ�ूमका एवं 

िज�मेवार� समेत �नधा�रण गरेको छ । 

३.२.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

�वगतमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ ले योजना छनौट गदा� �ाकृ�तक �कोप �यूनीकरण हनेु खालका 

योजना छनौटमा �ाथ�मकता �दनपुन� �यहोरा उ�लेख ग�रएको �थयो । साथै सा�बकमा �थानीय योजना तजु�मा 

गदा� सहभा�गतामूलक योजना प��त अवल�बन गर� �वपदलाई समेत मूल�वाह�करण गद� �वपद अनकुुलनका 

योजना छनौट र स�ालन गन� नी�त �थानीय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध, २०६९ मा राखी सोह� 

बमोिजम योजना अ�यास गन� ग�रएको पाइ��यो । हाल नेपाल संघीय रा�को �पमा �पा�तरण भैसकेको 

अव�थामा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ ऐनको खारेजी गद� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ जार� 

भएको हो । उ� ऐनको प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार अ�तरगत 

�वप� �यव�थापन स�ब�धी अ�धकारको �यव�था ग�रएको छ ।   

३.२.४ �वपद जोिखम �यूनीकरण स�ब�धी रा��य नी�त, २०७५ 

�वपद जोिखमबाट सरुि�त, जलवाय ु अनकुु�लत तथा उ�थानशील रा�को �नमा�ण गद� �दगो �वकासमा योगदान 

पयुा�उन ेद�घ�काल�न सोच राखी यो नी�त अवल�बन ग�रएको छ । �वपद जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनका 

��याकलापह�लाई स�त�ुलत �पमा काया��वयन गर� �वपदबाट हनेु जनधन, �वा��य तथा जी�वकोपाज�नका 

�ोतसाधनह�का साथै �यि�, समदुाय र रा�को आ�थ�क सामािजक तथा भौ�तक पवुा�धार र सां�कृ�तक एवं 

पया�वरणीय स�पदाको जोिखम तथा ��तमा उ�ले�य �पमा कमी गनु� तथा �त�नह�को उ�थानशीलता वृ�� गन� 

उ�े�य रहको यस नी�तले �वपदबाट हनेु म�ृयदुर तथा �भा�वत �यि�ह�को सं�या उ�ले�य �पले कम गनु�, 

जी�वकोपाज�नका �ोतह�का साथै कृ�ष, उ�ोग, सडक, स�ार, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना, �वा��य र 

शैि�क स�ुवधाह� ज�ता मह�वपूण� पूवा�धार तथा आधारभतू सेवाह�मा �वपदले पयुा�उने ��त एवं अवरोधलाई 

कम गद� �तनीह�को उ�थानशीलतामा वृ�� गनु� र �वपदबाट हनेु ��य� आ�थ�क ��त कम गन� ल�य �लएको 

छ।   

३.२.५ �देश �वप� �यव�थापन ऐन,२०७५ 

�देश नं १ �भ�का �वपद �यव�थापनका सबै ��याकलापको सम�वया�मक र �भावकार� �पमा �यव�थापन गर� 

�ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपदबाट सव�साधारणको जीउ�यान र साव�ज�नक, �नजी तथा �यि�गत स�पि�, 

�ाकृ�तक एवं सां�कृ�तक स�पदा र भौ�तक संरचनाको संर�ण गन� नेपाल सरकारले जार� गरेको �वप� जोिखम 
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�यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ का आधारमा �देश नं १ का सबै िज�ला र �थानीय तहमा �वपद 

�यव�थापन स�ब�धी ��याकलापह�लाई �भावकार� �पमा स�ालन तथा �यव�थापन गन�का ला�ग �वपद पूव�, 

�वपदको समयमा एवं �वपद प�ातको अव�थामा �देश सरकारले �नवा�ह गनु�पन� भ�ूमका एवं िज�मेवार� समेत 

�नधा�रण गर� �देश �वप� �यव�थापन ऐन, २०७५ जार� गरेको छ । 

 

३.३ मोरङ िज�लाका �मखु �कोपह� र �ाथ�मकतामा रहेका �कोपह�ः 

 
 �कोप बाढी 

डुवान 

आगलागी चट्याङ हावाह�री पिहरो महामारी शीतलहर खडेरी अिसना सप�दशं जनावर 

आतङ्क 

बालीरोग 

बाढी डुवान 
 

बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान बाढी डुवान 

आगलागी 
  

आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी 

चट्याङ 
   

हावाह�री चट्याङ महामारी चट्याङ चट्याङ चट्याङ चट्याङ चट्याङ चट्याङ 

हावाह�री 
    

हावाह�री हावाह�री हावाह�री हावाह�री हावाह�री हावाह�री हावाह�री हावाह�री 

पिहरो 
     

महामारी शीतलहर पिहरो पिहरो पिहरो जनावर 

आतङ्क 

बालीरोग 

महामारी 
      

महामारी महामारी महामारी महामारी महामारी महामारी 

शीतलहर 
       

शीतलहर शीतलहर शीतलहर शीतलहर बालीरोग 

खडेरी 
        

अिसना सप�दशं जनावर 

आतङ्क 

बालीरोग 

अिसना 
         

सप�दशं जनावर 

आतङ्क 

बालीरोग 

सप�दशं 
          

जनावर 

आतङ्क 

बालीरोग 

जनावर 

आतङ्क 
           

बालीरोग 

बालीरोग             

अंकभार १२ ११ ८ १० ४ ९ ६ १ २ ३ ५ ७ 

�तर १ २ ५ ३ ९ ४ ७ १२ ११ १० ८ ६ 

नोटः नेपालको स�दभ�मा भकू�प �मखु �कोप भएकोले यसलाई यस �तर�करणमा समावेश ग�रएको छैन । 
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३.४. स�भा�य �कोपको आकँलन तथा संभा�वत �भाव ��ेको न�सा�नः 

�थानीय तह अन�ुप �कोप �तर�करण तथा संभा�वत �वप� �भा�वत वडा वा �े�ह�को प�हचान गर� पठाउन �थानीय तहसंग अनरुोध ग�रएको �थयो । 

�थानीय तहह�बाट �ा� जानकार� ता�लकामा देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छ ।  

�तर�करणः उ�च – ***  म�यम – **   �यून – * 

मोर� िज�लाको सम� �वप� संकटास�ताको अव�था 

�स 

नं 

�थानीय तहह� बाढ� आगलागी तथा करे�ट 

सट� 

प�हरो महामार� शीतलहर खडेर� अ�सना सप�दंश जनावर आत� 

१ �बराटनगर 

महानगरपा�लका 

वडा नं. १,२,४,५,६,७,८, 

११,१२,१४,१६,  १८, १९ 

वडा नं. ४, ८, १२, १६, 

१९ 

सम�या 

नभएको 

वडा नं ५,६,७,८, 

२,१४, १६, १८  

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

 �तर�करण *** **  ** ** * * * ** 

२ उला�वार� न.पा. वडा नं. १, २, ३ र ८ सबै वडा नभएको सबै वडा सबै वडा सबै वडा सबै वडा सबै वडा वडा १,२ र 

३ 

 �तर�करण *** *  * * * * ** *** 

३ वेलवार� न.पा. वडा न. १,२ ३,४,५७ र ८ वडा नं 

४,५,६,७,८,९,१० 

नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा २, ७ 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 
वडा नं १, 

२ 

३ �तर�करण ***  **  * * * * ** ** 

४ रंगले� न.पा. वडा नं १,४,७,८ र ९ सबै वडा नभएको सबै वडा सबै वडा सबै वडा सबै वडा सबै वडा वडा नं 

१,२,३,४,८,१

०११ �तर�करण *** **  * ** * * **  

५ पथर� श�न�रे 

न.पा. 

वडा न. ३ को ब�ाहा 

खोला निजकका व�तीह� र 

वडा नं १ को पथर� खोला 

निजकका व�तीह� 

सबै �े� नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं १, २ 

र १० 

 �तर�करण *** **  * ** * * ** ** 

६ स�ुदर हर�चा 

न.पा. 

वडा नं. ३,४,५ वडा नं. ३ ४ ५ ६ १० 

११ र १२ 

नभएको वडा नै ५ 

फोकलेन टाप ु

सबै वडा 

 

  सबै वडा 

 

वडा नं ५,१० 

 �तर�करण *** ***  * * * * ** * 

७ लेटा�  न.पा. वडा नं १,२,३,५,८ ९ वडा नं १ ७ र ८ वडा नं १, ५, सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं २,३,४, 
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�स 

नं 

�थानीय तहह� बाढ� आगलागी तथा करे�ट 

सट� 

प�हरो महामार� शीतलहर खडेर� अ�सना सप�दंश जनावर आत� 

६, ७ र ८  *५, ६ र ९ 

 �तर�करण *** ** *** * * * सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

** 

८ सनुब�ष� 

नगरपा�लका   

सबै वडा (१–९) 

स�म१,३,६,७ म�ुय �भा�वत 

सबै वडा (१–९) 

स�म१,३,६,७ म�ुय  

सम�या 

नभएको 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा वडा 

 �तर�करण *** *** – * * * ** ** ** 

९ रतवुामाई 

नगरपा�लका 

वडा नं.  १,३,५,७, 

८,९,१० 

वडा नं. १, २,३,४,५, ७  सम�या 

नभएको 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा वडा वडा वडा 

 �तर�करण *** *** – * * * * ** ** 

१

० 

जहदा गा. पा. ब�ुनगर,भा�थगंज मझारे, 

�ससवनी, लोह��ा खोलाछेउ 

ब�ुनगर भा�थगछ मझारे 

�ससवनी 

नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

 

 �तर�करण *** ***  * ** * * **  

१

१ 

ब�ुढगंगा गा. पा. वडा न. १,२,३,४,५६ र ७ सबै वडा नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा २, ७ 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

 �तर�करण ***  **  * * * * ** ** 

१

२

धनपालथान 

गा.पा. 

वडा नं. ५, ६, ७ सबै वडा नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

 

 �तर�करण *** ***  * ** * * ***  

१

३

कटहर� गा.पा. वडा नं १, २, ४ ६ र ७ सबै वडा नभएको सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

  �तर�करण *** ***  * ** * * ** ** 

१

४ 

केरावार� गा.पा. वडा नं ६,७,८,९ वडा नं ६. ८. ९ र १० वडा नं १, २, 

३, ४ 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं ३ ५ 

६,७,८,१० 

वडा नं ६,७, 

८,१० 

 �तर�करण *** *** *** * * * * ** *** 

१

५ 

�म�लाज�ु 

गा.पा. 

वडा नं ६, ७,  ८ र ९ वडा नं १, २, ४ र ५  वडा नं १, २, 

४ र ५ 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं 

२,३,४ र ५ 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं १, ४, 

५ र ६  
 �तर�करण * *** *** * * ** * ** * 

१

६ 

कानेपोखर� 

गा.पा. 

वडा नं. १ २ ३ र ५  वडा नं. २,३, ५ र ७ वडा नं ६, ७ वडा नं १,२,३ 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

वडा नं ५,६,७ वडा नं ५,६,७ 

 �तर�करण *** *** * * ** * * ** ** 

१

७ 

�ामथान गा.पा. वडा नं १,४,५, ६ र ७ सबै वडा  सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 

 

सबै वडा 
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�स 

नं 

�थानीय तहह� बाढ� आगलागी तथा करे�ट 

सट� 
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 �तर�करण *** **  * ** * * ** ** 
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३.५. �वप� स�टास�ता तथा �मता �व�षेण 

मोर� िज�लाका �व�भ� �थानीय तहमा रहेका �कोपह�का कारण संभा�वत जोिखम तथा संकटास�ताको आकँलन 

तथा न�सा�नलाई यसै प�र�छेदको ३.३ र ३.४ मा उ�लेख गर�एको छ । य�पी �कोपका कारण आईपन� स�ने 

मानवीय, आ�थ�क तथा भौ�तक ��तको पूव� प�हचान गर� अ�पीकरण तथा �यूनीकरण ग�त�ब�ध संचालन गर� अ�धक 

मा�ामा रोकथामका गन� ��येक �थानीय तहमा �थानीय �वप� तथा जलवाय ु उ�थानशील योजना �नमा�ण तथा 

पनुरावलोकन गर� काया��वयन गनु� पन� देिख�छ । िज�लाका �थानीय तहमा �थानीय �वप� तथा जलवाय ुउ�थानशील 

योजना लगायतका द�तावेजह�को अव�था प�र�छेद ७.२.१ मा उ�लेख ग�रएको छ । �नकायगत भौ�तक �ोत 

साधनको अव�था ए�बलेु�स, दमकल लगायतका �ोत साधनह�को �ववरण अनसूुचीमा उ�लेख ग�रएको छ । 

 

३.६. �कोप घटना पूवा�नमुान तथा पूव�सूचना �णाल� �व�षेण 

मोर� िज�लामा मौसम अन�ुप �वप� हनु स�ने आकँलन गद� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको संयोजक�वमा 

बैठक बसी छलफल गन�, काय�योजना �नमा�ण तथा �बषयगत �े�ह�को पूव�तयार� �मता अ�भब�ृ�काला�ग साझेदार 

गै�सरकार� सं�थासंगको सहकाय�मा �व�भ� ग�त�व�ध संचालन हदैु आइरहेको छ । साथै �थानीय पा�लकाह�को 

�थानीय �वपद तथा जलवाय ुउ�थानशील योजना �नमा�ण तथा अ�ाव�धक गन�को ला�ग सूचना जार� गर�एको छ । 

िज�लामा बाढ�ज�य �कोप तथा डवुानका कारण उ�प� संकटास�ता अव�थाको ��त आकँलन गन�कालागी िज�ला 

�शासन काया�लयमा िज�ला आपतकाल�न काय� सं�ालन के�� संचालनमा रहेको छ ।  

उ�लेिखत काय�ह� भईरहेका भएता प�न सूचना �यव�थापनलाई अझ च�ुत द�ु�त रा� िज�लामा �वप� �यव�थापन 

�ोत के��को आव�यकता महशसु ग�रएको छ । साथै त�काल �वप�का घटनाको सूचना संकलनमा िज�ला �हर�, 

�थानीय तह–गाउँपा�लका, नगरपा�लका र िज�ला सम�वय स�म�त, नेपाल रेड�स सोसाइट�का शाखा/उपशाखाह� र 

यथाथ�/आ�धका�रक सूचना अ�ाव�धकका ला�ग िज�ला �शासन काया�लय अ�तग�त रहेको िज�ला आप�काल�न 

काय�स�ालन के�� (DEOC) लाई जो�न ुआव�यक देिख�छ । काया��वयनमा रहेको तर सोचे अन�ुप काय� स�पादन 

नभएको िज�ला आप�काल�न काय�संचालन के��लाई अझ �यवि�थत, स��य र थप �मतावान बनाउन ु पन� 

आव�यकता देिखएको छ।  

३.७. सरोकारवाला �नकाय, सं�थाह�को �बवरण लेखाजोखा 

िज�लामा �वप� जोिखम �यूनीकरण पूव�तयार� ��तकाय� र पनुला�भका काय�ह�मा संल�न हनेु �वषयगत काया�लयह� 

सरोकारवाला �नकाय तथा संघसं�थाह�को �ववरण अनसूुचीमा उ�लेख ग�रएको छ । 

 

३.८ मानवीय �वषयगत ��ेह�को लेखाजोखाः 

३.८.१ �वषयगत ��े (Cluster) को प�रचयः 

�वपदबाट �भा�वतलाई आधारभतू मानवीय सेवा उपल�ध गराउने स�दभ�मा �वशेष�ता तथा काय���ेका आधारमा 

िज�मेवार�को बाँडफाड नै �वषयगत �े�को �प हो । उ�ार तथा राहत, सूचना �यव�थापन, खा�ा�, आवास, खानपेानी, 

सरसफाइ तथा �वा��य �व��न, सरु�ाज�ता �वषयमा �वशेष�ता हा�सल गरेको समूहले आ–आ�नो �े�को िज�मेवार� 

�लँदा मानवीय सहयोगको काय� �यवि�थत र �भावकार� ब�छ । अतः �े�गत अवधारणालाई �वपदबाट �व�था�पत 

समदुायलाई उपल�ध गराइने मानवीय सहयोग �वशेष�ता �ा� �नकाय तथा सं�थाको नेत�ृवमा उपल�ध गराउने गर� 

ग�रएको काय��वभाजन भनेर प�न ब�ुन स�क�छ । �े�गत अवधारणाका �मखु �वशेषता देहायअनसुार रहेका छन ्

 �वप�को समयमा �भा�वत र �भा�वत समदुायस�म आ�नो उपि�थ�त कायम रा�छ । 
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 ��तकाय� (खोज, उ�ार र राहत �यव�थापन) ���यामा �वशेष�ताको उपयोग ह�ुछ ।  

 मानवीय सहयोगलाई �भावकार�, िज�मेवार� र उ�रदायी बनाउने काय�लाई स�ुनि�त गछ� ।  

 मानवीय सहयोगका �े�को प�हचान गर� �यसअन�ुप सहयोगको खाका तयार गछ� ।  

 ��तकाय�मा देिखएका कमी कमजोर�मा सधुार गर� काय�योजनाको स�म�ा गद� आव�यकता अनसुार 

िज�मेवार� �नधा�रण तथा प�रमाज�न गछ� । 

३.८.२  �वषयगत ��ेको उ��ेय 

�वषयगत �े�का �मखु उ�े�य देहायअनसुार रहेका छन ् 

 �े�गत �पमा मानवीय सहयोगलाई �भावकार� बनाउन,ु 

 आप�काल�न पूव�तयार�लाई च�ुत र काया��वयन यो�य बनाउन,ु 

 �े�गत सम�याको लेखाजोखा र समाधानका उपायको ला�ग �वशषे� प�रचालन गनु�, 

 सम�वय र समझदार� अ�भव�ृ� गनु�, 

 �े�गत �ान, सीप, ��व�धको �भावकार� काया��वयन गनु� । 

३.८.३  �वषयगत ��ेको नेत�ृव गन� �नकाय र सद�यह� 

यस योजनामा �न�नअनसुार १० वटा �वषयगत �े� �नधा�रण ग�रएको छ । �वषयगत �े�को नेत�ृव गन� �नकायले 

अ�य सद�यसँग सम�वय गर� काम गन�छन ्। 

1= सम�वय तथा सूचना �यव�थापन �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िज�ला �शासन काया�लय मदन भजेुल �मखु िज�ला 

अ�धकार� 

९८५२०५७७७७ 

५२८५२५, ५३०३७२ 

2= िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लय �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

५२७२०७,  

3= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

4= िज�ला �हर� काया�लय स�तोष ख�का �हर� उपर��क ५२५४०१ / १०० 

९८५२००५५५५ 

5= नेपाल� सेना रघनुाथ पौडेल  �मखु सेनानी ९८५२०२९९२९ 

6= सश� �हर� बल ने� बहादरु काक� स � उपर��क ९८५१२७२१०२ 

7= नेपाल रेड�स सोसाइट� सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

8= गैरसरकार� सं�था महासंघ �भा अ�धकार� अ�य� ९८४२०४६५७० 

9= नेपाल प�कार महासंघ ब�ध ुपो�ले अ�य� ९८५२०२६३९४ 

10= उ�ोग संगठन मोरङ �भम िघ�मरे अ�य� ९८५२०३१९५३ 

11= मोरङ �यापार संघ �काश म�ुदडा अ�य� ९८५२०२००४१ 

12= �बराट �यापार संघ सजुन थापा अ�य� ९८५२०२०४७२ 

13= नेपाल टे�लकम �वमलेस झा काया�लय �मखु ५२४४४४, ५३४४४४ 

९८५१०२६९१६ 

14= रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय �टका �साद पो�ले उप अनसु�धान �नद�शक ९८४२४३५६५४ 
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2= खोज तथा उ�ार �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िज�ला �शासन काया�लय मदन भजेुल �मखु िज�ला 

अ�धकार� 

९८५२०५७७७७ 

५२८५२५, ५३०३७२ 

2= िज�ला �हर� काया�लय स�तोष ख�का �हर� उपर��क ५२५४०१ / १०० 

९८५२००५५५५ 

3= नेपाल� सेना रघनुाथ पौडेल  �मखु सेनानी ९८५२०२९९२९ 

4= सश� �हर� बल ने� बहादरु काक� स � उपर��क ९८५१२७२१०२ 

5= नेपाल रेड�स सोसाइट� सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

6= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

7= नेपाल �काउट    

8= नेशनल �या�ेट कव� (NCC)     

3= अ�थायी आवास, गैरखा� साम�ी �यव�थापन �वषयगत ��े  

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= नेपाल रेड�स सोसाइट� सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

2= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

3= िज�ला �हर� काया�लय स�तोष ख�का �हर� उपर��क ५२५४०१ / १०० 

९८५२००५५५५ 

4= सश� �हर� बल ने� बहादरु काक� स � उपर��क ९८५१२७२१०२ 

5= नेपाल� सेना रघनुाथ पौडेल  �मखु सेनानी ९८५२०२९९२९ 

6= पूवा�धार �वकास काया�लय सिुशल �े� काया�लय �मखु ९८५२०७१७४५ 

7= िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई �दघ��वज चापागा� इकाइ �मखु ९८५२०२७४४७ 

४७१२२२ 

8= गैसस महास�  �भा अ�धकार� अ�य� ९८४२०४६५७० 

9= �ड�भजन वन काया�लय �वशाल िघ�मरे �ड�भजन वन अ�धकृत ९८५२०२६६१४ 

10= सामदुा�यक वन उपभो�ा महास�  रामकृ�ण राई अ�य� ९८४२५७४३९४ 

11= �नमा�ण �यवसायी स�    

12= उ�ोग संगठन मोरङ �भम िघ�मरे अ�य� ९८५२०३१९५३ 

13= मोरङ �यापार संघ �काश म�ुदडा अ�य� ९८५२०२००४१ 

14= �बराट �यापार संघ सजुन थापा अ�य� ९८५२०२०४७२ 

15= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल  (AIN) �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 
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4= खा� सरु�ा, कृ�ष तथा जी�वकोपाज�न �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= कृ�ष �ान के��    

2= िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लय  �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

५२७२०७,  

3= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

4= भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� सिुशल अ�धकार� काया�लय �मखु ४७१३०८, ४७१९५८ 

९८५२०३०२३९ 

5= नेपाल रेड�स सोसाइट� सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

6= नेपाल खा� सं�थान  देवे�� राई काया�लय �मखु ४७०२३३ 

९८४११४४४९२ 

7= गैसस महास�  �भा अ�धकार� अ�य� ९८४२०४६५७० 

8= उ�ोग संगठन मोरङ �भम िघ�मरे अ�य� ९८५२०३१९५३ 

9= मोरङ �यापार संघ �काश म�ुदडा अ�य� ९८५२०२००४१ 

10= �बराट �यापार संघ सजुन थापा अ�य� ९८५२०२०४७२ 

11= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल  (AIN) �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 

 

5= �वा��य तथा पोषण �वषयगत ��े (महामार� तथा को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) समेत) 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= �वा��य काया�लय मोरङ �ान बहादरु ब�नेत काया�लय �मखु ९८५१०७३८७८ 

2= सबै �थानीय तहह�  नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

3= कोशी अ�पताल  डा चमुनलाल दास � मे स ु ९८५२०२९१७४ 

५३०१०३, ५३०२८१ 

4= िज�ला अ�पताल रंगेल�   ५८००४८ 

5= नेपाल रेड�स सोसाइट�  सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

6= नेपाल म�हला �वा��य �वयंसेवी संघ     

7= िज�ला आयवु�द �वा��य के��  डा र�व�� �नरौला के�� �मखु ९८४२१२७९८४ 

8= अल नेपाल हो�मयो�याथी एसो�सएसन  डा घन�याम सवेुद� �देश अ�य� ९८४२६२११८१ 

9= नोबेल िश�ण अ�पताल     

10= �बराटनगर िश�ण अ�पताल     

11= पूवा��ल मे�डकल कलेज    

12= नेपाल प�रवार �नयोजन संघ शंकर �साद दाहाल काया�लय �मखु ५३०३१० 

९८४२१५९०४४ 

13= मेर� �टो�स से�टर    
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6= खानेपानी, सरसफाइ तथा �व�छता �यव�थापन �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िज�ला सम�वय स�म�त  �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

५२७२०७,  

2= संिघय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन 

आयोजना 

च�पाणी शमा� काया�लय �मखु ४६०८९४, ४६३८८४ 

९८४१७६०७५९ 

3= सबै �थानीय तहह�  नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

4= �वा��य काया�लय मोरङ �ान बहादरु ब�नेत काया�लय �मखु ५२४३५७, ५२२१८० 

९८५१०७३८७८ 

5= िज�ला पूवा�धार काया�लय     

6= नेपाल रेड�स सोसाइट�  सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

7= नोबेल िश�ण अ�पताल     

8= �बराटनगर िश�ण अ�पताल     

9= पूवा��ल मे�डकल कलेज    

10= गैरसरकार� सं�था महासंघ अ�वजाल �व� उपा�य� ९८५२०३२००२ 

11= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल (AIN) �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 

7= आप�काल�न संर�ण �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िज�ला सम�वय स�म�त �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

2= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

3= िज�ला �हर� काया�लय  स�तोष ख�का �हर� उपर��क ५२५४०१ / १०० 

९८५२००५५५५ 

4= �देश �तर�य अपा� संघ �बमल ब�नेत काय��म अ�धकृत ९८५२०२४९७२ 

5= एकल म�हला िज�ला स�ाल    

6= जे� नाग�रक िज�ला म�    

7= नेपाल बार एसो�सएसन िज�ला बार इकाइ    

8= गैसस महासंघ अ�वजाल �व� उपा�य� ९८५२०३२००२ 

9= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल (AIN)  �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 

10= अ�तरपाट� म�हला स�ाल    

11= नार� �वकास संघ �सता शमा� दाहाल अ�य�  

12= माइती नेपाल �वनोद पोखरेल संयोजक ९८४२०२७१०५ 

13= �स�वन बाशदेुव अ�धकार� संयोजक ०२१४६२७०० 

९८५२०२८५५३ 

14= ओरेक नेपाल �दपक से�चरु� िज�ला संयोजक ९८५२०२३४२९ 

15= ए�वसी नेपाल �व�ण ुशमा�  अ�य� ०२१ ५३७१७४ 

16= केयर नेपाल    
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17= साना हातह� �ववस �े� संयोजक ९८४२१२९७३० 

18= मानव सेवा आ�म    

19= �बराटनगर अनाथालय    

20= आफ�त नेपाल रेण ुराना   

8= आप�काल�न िश�ा �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई �दघ��वज चापागा� इकाइ �मखु ९८५२०२७४४७ 

४७१२२२ 

2= िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लय �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

3= �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

4= गैसस महासंघ �भा अ�धकार� अ�य� ९८४२०४६५७० 

5= य�ुनसेफ सू�दर लामा  ९८५२०२८२२२ 

6= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 

7= िज�ला अ�भभावक संघ    

8= �हसान राजेश काक� अ�य�  

9= �या�सन �टकाराम परु� अ�य�  

10= एन �या�सन राजन छाराहा� अ�य� ९८५२०३३८७६ 

11= नेपाल िश�क महासंघ दामोदर �स�देल अ�य�  

9= ब�दोब�ती �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= िज�ला �शासन काया�लय मदन भजेुल �मखु िज�ला 

अ�धकार� 

९८५२०५७७७७ 

५२८५२५, ५३०३७२ 

2= िज�ला �हर� काया�लय स�तोष ख�का �हर� उपर��क ९८५२००५५५५ 

3= नेपाल� सेना रघ ुपौडेल �मखु सेनानी ९८५२०२९९२९ 

4= सश� �हर� बल नेपाल ने� बहादरु काक� स � उ ९८५१२७२१०२ 

5= िज�ला सम�वय स�म�त �यान कुमार थापा सम�वय अ�धकार� ९८५२०६६२२२ 

6= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

7= �नमा�ण �यवसायी संघ �वराटनगर   ०२१-५२३८३६ 

8= उ�ोग संगठन मोरङ �भम िघ�मरे अ�य� ९८५२०३१९५३ 

9= मोरङ �यापार संघ �काश म�ुदडा अ�य� ९८५२०२००४१ 

10= �बराट �यापार संघ सजुन थापा अ�य� ९८५२०२०४७२ 

11= गैरसरकार� सं�था महासंघ �भा अ�धकार� अ�य� ९८४२०४६५७० 

12= सामदुा�यक वन उपभो�ा महास�  रामकृ�ण राई अ�य� ९८४२५७४३९४ 

13= नेपाल रेड�स सोसाइट� सवुोध कुमार �संह सभाप�त ९८५२०३३०७२ 

14= अ�तरा���य गैससह�को स�ाल (AIN) �वनय अमा�य  ९८५११४८३०० 
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10= भौ�तक पूवा�धार �वषयगत ��े 

�सं �नकाय तथा सं�था नाम पद फोन÷मोवाइल 

1= संघीय आयोजना काया��वयन इकाई,  ��दप कुमार �संह इकाई �मखु ५२४५०२, 

९८५२०२६०५८ 

2= सबै �थानीय तहह� नाम, पद र स�पक�  न�बर अनसूुची २ मा उ�लेख ग�रएको छ । 

3= जल�ोत तथा �संचाई �वकास �ड. काया�लय  �दनेश कुमार िघ�मरे �न �ड�भजन �मखु ५२८३३८ 

९८५२०३१३९७ 

4= �ड�भजन सडक काया�लय पशपु�त �वाल�  ५२२१७७ 

९८५२८३१८६१ 

5= पूवा�धार �वकास काया�लय �देश नं १ सिुशल �े� काया�लय �मखु ९८५२०७१७४५ 

6= नेपाल �व�तु �ा�धकरण शाखा काया�लय रािजव �संह काया�लय �मखु ५२४६५१, ५२४३५१ 

९८५२०२१७२५ 

7= कोशी तथा ब�ाहा नद� �यव�थापन आयोजना  �भलान�द यादव �स �ड ई ९८५१०८५१३७ 

९८५८०२४६४१ 

8= सनुसर� मोरङ �संचाइ योजना आन�द �काश धामी आयोजना �नद�शक ४७१९५६,४७१५२७ 

९८५२०२९१८६ 

  

 

प�र�छेद — ४ 

सामा�य पूव�तयार� योजना (स�पूण� �वषयगत �े�ह�को ला�ग) 

यस प�र�छेदमा स�पूण� �बषयगत �े�ह�ले आधारभतु �पमा आ�नो मातहतमा पूव�तयार� अव�था च�ुत द�ु�त कायम 

रा� �यान �दन पन� तथा स�ुनि�त गन�पन� काय�ह�लाई समे�टएको छ । 

४.१  सम�वय तथा सूचना �यव�थापन  

 िज�ला आप�काल�न काय�स�ालन के��को �मता �वकास गन� र िज�ला �वप� सूचना के��को �पमा समेत 

�वकास गन� । 

 �वप� �यव�थापनका �व�वध उ�े�यका ला�ग �वषयगत �े��भ� र बा�हर सम�वया�मक संय�� �थापना गन�  

 िज�ला तथा �थानीय �तरका ��येक �े�गत समूहह�मा पूव� तयार� र ��तकाय� ग�त�व�धह�मा संल�न एक 

स��य सूचना �यव�थापन स�ुवधा चयन ग�रएको स�ुनि�त गन� । 

 िज�ला तथा �थानीय �तरमा सूचना �यव�थापन संय�� �थापना गन� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त र नेपाल रेड�स सोसाइट�को सम�वयमा �थानीय तहले समदुाय �तरको 

जोिखम न�सा�न गन� र आव�यक सूचना संकलन गन� (भैसकेको भए अ�ाव�धक गन�) । 

 आधारभतू त�या� ���या तथा �ामािणक ल��गक संवेदनशील शी� आव�यकता लेखाजोखा गन� �णाल�को 

�वकास तथा अनसुरण गन� । 
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 संय�ु प�रि�थ�त ��तवेदनका ला�ग सहज उपल�ध एक �तर�य नमनुा तयार गन�, संय�ु प�रि�थ�त बैठकको 

ला�ग आधारभतू संरचना र समयाव�धमा सहमत हनेु । 

 िज�ला र �थानीय तहमा तजु�मा भएको �कोप पूव�तयार� योजनाह�, आप�का�लन योजनाह� तथा सबै 

स�बि�धत माग�दश�नह� र एजे�सी �न�द�� काय��व�धह� अ�ाव�धक गन� । 

 िज�ला तथा �थानीय सरकार मातहतमा राहत तथा पनुला�भ �वक�पको �पमा नगद �वतरण संय�� स�हत 

कोष �यव�थापन �नद� िशका,पूव�तयार� कोष र पूव� काय� रणनी�त �था�पत गन� । 

 हरेक �े�गत सरकार� �वभागह� (�ल�टर �मखुह�) र सहायता संगठनह�का  म�ुय �यि�ह�को 

अ�ाव�धक सूची तयार गन� । 

 पूवा�नमुानमा आधा�रत बाढ� पूव�तयार� र ��तकाय�को ला�ग �वयंसेवकह� र �िश�कह�को �मता अ�भव�ृ� 

गन� । 

 िज�ला र �थानीय�तरमा सूचना संयोजन र �ल�टर संयोजकसँग सूचना आदान�दान गन� । 

 पूव�सूचना �णाल�, ��गर �तर तथा मौसम पूवा�नमुानको बारेमा समदुायलाई सचेत गराउने । 

 पूव�सूचना �णाल�ले रा�र� काम ग�ररहेको छ भ�े स�ुनि�त गन� बाढ�को कृ��म घटना अ�यास गन� । 

 िज�ला पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना, आकि�मक योजना, एजे�सी �न�द�� काय�स�ालन �व�ध र पूवा�नमुानमा 

आधा�रत लगानीको ला�ग काय� स�ालन �व�धको समी�ा र पनुरावलोकन गन� । 

 �मखु के���य एजे�सीह� र स�बि�धत �वभागका कम�चार�ह�लाई पूवा�नमुान र पूवा�नमुानमा आधा�रत बाढ� 

पूव�तयार�, पूवा�नमुानमा आधा�रत लगानी, काय� स�ालन �व�धका बारेमा माग�दश�न �दान गन� साथै �िश�णको 

�ब�ध गन� । 

 �थानीय समदुायलाई पूवा�नमुानका साथै पूव�सूचना �णाल�, सरु�ा तथा उ�ार साम�ी र उपकरणले सबल 

बनाउने 

 �ारि�भक लेखाजोखा, मू�यांकन र �व�ततृ घरधरु� सव��ण फारम तथा �ा�प तयार गन� । 

 त�यांक संकलनका ला�ग आव�यक फ�या�ट तयार� गन� । 

 पूवा�नमुान सूचना तथा सतक� ता स�देशह�का ला�ग संचारको �व�वध �यानलह�को �व�ततृ अ�भलेख रा� े। 

 जल तथा मौसम �व�ान �वभागको वेब इ�टरफेस र पूवा�नमुान साम�ी बारेमा एफएम तथा रे�डयो 

प�कारह�लाई अवगत गराउने । 

 �वप� ��तकाय� स�ब�धी नमूना अ�यास संचालन गन� । 

 �थानीय तहमा �थानीय �वप� तथा जलवाय ुउ�थानशील योजना �नमा�ण एवं काया��वयन गन� �नद�शन गन�। 

 

४.२ खोज तथा उ�ार  

 सरु�ा �नकाय तथा रेड�सका �वयंसेवकह�लाई खोज तथा उ�ारस�ब�धी ता�लम �दने । 

 िज�ला र �थानीय�तरमा रहेका �नकायह�को संगठना�मक �व�षेण /�मता तथा आपसी सम�वयमा रहेका 

कमी कमजोर�ह�को �व�षेण गन� । 

 पूव�तयार� र ��तकाय� ग�त�व�धह�का ला�ग आव�यक मानव तथा �व�ीय �ोतह� प�हचान गन� । 

 आप�कालमा आव�यकता लेखाजोखाका ला�ग �िशि�त गन� र सिजलै तैनाथ गन� स�भा�वत 

�वयमसेवकह�का  नामावल� तयार गन� । 
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 जनसं�या, संकटास� समदुाय, सामािजक सेवा, �मता �णाल�, सरु�ा ि�थ�त, जी�वकोपाज�न, बसोबासको 

अव�था, खलुा खाल� ठाउँह�,यातायात र पूवा�धार स�ब�धी सूचना �ा� गन� । 

 �ोत/स�ुवधाह� (�थानीय�पमा उपल�ध) को सूची तयार गन� र आव�यकताको लेखाजोखा गन� । 

 आप�काल�न अव�थामा खोज तथा उ�ारका ला�ग साधन एवम ् उपकरणको भ�डारण गन� साम�रक 

�थलह� प�हचान गन� । 

 �थानीय जोिखममा रहेका जनतालाई Improvise Rescue Material बारे जानकार� गराउने ज�तै बाँस, 

केराको थाम, �ूब आ�द । 

 सरुि�त माग�ह�/खोज तथा उ�ार माग�ह�, संकटास� समदुायमा हेल��याड, अवतरण र �प जोन प�हचान 

गन� । 

 साम�रक �थानमा संसाधनको पूव� �यव�थापन (िज�ला र �थानीय तह) गन� । 

 लाभाथ� ��त��या (र उजरु�) �यव�थापन �व�ध संचालन गर� �यवि�थत गन� । 

 स�टास� समदुायह� प�हचान गन� र गि�भर तथा म�यम �पमा �भा�वत हनेु स�भावनाका आधारमा ती 

समदुायह�लाई वग�करण गन� । 

 िज�ला र �थानीय तहमा पूव�तयार� तथा ��तकाय� टोल� �नमा�ण गन� र उनीह�लाई  ता�लम �दान गन� । 

 

४.३ अ�थायी आवास तथा गैरखा� साम�ी  

 �वषयगत �े�ह�को बैठक बसी पूव�तयार� गन� । 

 अ�थायी आप�का�लन आ�य�थल, खा� तथा गैरखा� व�तहु�का ला�ग भ�डारण गहृ र भ�डारण �थलको 

प�हचान गन�, �ोत साम�ीको आकँलन र नपगु साम�ीको जोहो गन� । 

 स�ुकेर� तथा गभ�वती म�हला एवं बालबा�लकाका ला�ग पोषण, �यानेटर� �याड, �यानो कपडा, िजि�स व�, 

काँइयो, अ�डरवेयर आ�द भ�डारण गन� । 

 म�हला, बालबा�लकामै�ी �थल �नमा�ण गन� । 

 �व�मान अ�थायी आ�य�थलह�को अनगुमन तथा मू�या�न गन�, य�द आव�यक परेमा मम�त संभार स�प� 

गन� । 

 आप�का�लन राहतको ला�ग आव�यक पन� खा� तथा गैर खा� ब�तहु�को बजार सव��ण गन� । 

 स�बि�धत �वषयका ता�लम �ा� जनशि� नपगु भएमा ता�लमको �यव�था गन� । 

 आ�य र भ�ूम �नधा�रण सवालह� स�बोधन, ब�हग�मन रणनी�त साथै �म�डया संल�नताको ला�ग 

���कोण/रणनी�त बारे छलफल गन� । 

 अ�थायी आ�य�थल तथा िश�वर �नमा�णको ला�ग आव�यक हरेक कुराह� तयार� अव�थामा भएको 

स�ुनि�त गन� । 

 अ�थायी आ�य�थल तथा िश�वर �नमा�णको ला�ग आव�यक हरेक कुराह�को �यव�थापन गन� । 

 अ�थायी आवास �थलको स�ुनि�तता गद� तयार� रा� े। 

 गैर खा� सामा�ी र खा� सामा�ी तयार� अव�थामा रा� े। 

 आव�यक जनशि� तयार� अव�थामा रा� े। 

 म�हलामै�ी शौचालय �नमा�ण गन� । 

 पानी, ब�ी ज�ता अ�त आव�यक�य कुराह� तयार� अव�थामा रा� े। 
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४.४ खा� सरु�ा, कृ�ष तथा जी�वकोपाज�न  

 िज�ला र �थानीय �तरमा खा�ा�को अव�थाबारे अ�भमखुीकरण गन� । 

 आप�काल�न राहतको ला�ग आव�यक पन� खा� तथा गैरखा� ब�तहु�को बजार सव��ण गन� । 

 जी�वकोपाज�नका साधनह�को (गाईपालन, बा�ापालन, सुगँरु र कुखरुा फारमह�, माछा पोखर�, तरकार� खेती 

आ�द) सरु�ाका उपायह�बारे योजना बनाउने । 

 स�ुखा र बलौटे माटो (बाढ� �भा�वत कृ�ष यो�य भ�ूम) मा हकुा�उन स�कने बाल�को बीउ र �ब�वाह�को 

मौ�दात पया�� भएको स�ुनि�त गन� । 

 बाढ� ��तरोधी वैकि�पक बाल� प�हचान गन� । 

 बाढ�ले कम असर पयुा�उने बाल�को बारेमा जनसमदुायलाई अवगत गन� । 

 बाढ� ��तरोधी बाल�, उ�पादन �मता साथै ��व�ध आव�यकताको सूची बनाउने । 

 आप�काल�न अव�थाको ला�ग चा�हने �यूनतम खा�ा�को भ�डारण गन� । (िज�ला र �थानीय �तरमा) 

 रासन र नगद, राहत साम�ीको ब�दोब�त स�हत �यूनतम सहायता �याकेजमा सहमत हनेु । 

 

४.५ आप�का�लन �वा��य र पोषण  

 �वा��य सरु�ा योजना तयार गन�, अ�थायी �वा��य के�� प�हचान गन� । 

 �थानीय तहमा �ाथ�मक उपचार काय�दल स�हत आव�यक �वमसेवकह�को �यव�थापन गन� । 

 आव�यक औषधीह� तथा �ाथ�मक उपचारका ला�ग चा�हने उपकरणह�को िज�ला र �थानीय जन�वा��य 

काया�लयमा भए नभएको जानकार� �लने र उिचत जोहो गन� । 

 DRRT / LRRT गठन तथा प�रचालन गन� ।  

 वजेट र आपू�त� �नि�त गन� (िज�ला र �थानीय) । 

४.६ खानेपानी, सरसफाई तथा �व�छता �यव�थापन  

 बाढ� स�भा�वत ��ेह�मा बाढ�को कारण पानी दू�षत हनुबाट जोगाउन साव�ज�नक �ूबवेल र धाराह�को 

उचाई बढाउने । 

 उ�च �थानह� तथा सरुि�त �थानह�मा शौचालय �नमा�ण गन� । 

 सरसफाई स�ब�धी जनचेतना अ�भवृ�� काय��म । 

 पानी श�ु�करणको च�ी वा थोपा (�योग गन� �ब�ध र मा�ामा �यान �दनेगर�) भए नभएको स�ुनि�त गन�  

 खानेपानी �नम�ल�करण र दू�षत हनुबाट रोकथामको बारेमा जनसमदुायलाई  जाग�क बनाउने । 

 म�हला सरसफाई, खानेपानी �नम�ल�करण गन� च�ी आ�दको िज�ला र �थानीय तहमा जोहो र �यव�थापन 

गन� (�पयषु, ए�वा�ाव, ि�लिच� पाउडर, �या�नटर� �याड)। 

 सामा�ी �यव�थापनको ला�ग सबै �वषयगत �े�का सद�यह�सँग छलफल गन� र स�पक�  �यि� (Focal 

person) तो�ने  

 

४.७ आप�काल�न संर�ण  

 �मखु संर�ण सवालह� तथा अ�त संकटास� समदुाय ज�तै म�हला, बालबा�लका, अपांग र वृ� 

�यि�ह�को प�हचान गन� । 
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 अ�त संकटास� समदुाय ज�तै म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�ह� र व�ृ �यि�ह�को सरु�ा 

योजना बनाउने । 

 मनो�बमश� सेवा स�ब�धी ता�लम आयोजना गन� ।  

 �वपद जोिखम �यूनीकरण तथा आप�काल�न समयको ��तकाय� गदा� तयार गर�ने योजनाह�मा लैङ�गक तथा 

सम�वकासका सवालह�को स�बोधनकाला�ग पहल गन� ।  

 संर�णका सवाल तथा आव�यकताह� लाई राहत तथा पनु�था�पनाको चरणमा �ाथ�मकता �दने ।  

 को�भड १९ बाट �भा�वत भएका समदुाय र जोिखम अव�थामा रहेका म�हला तथा बालबा�लकाको 

अ�पकाल�न संर�ण र �यव�थापन गन� । 

 

४.८ आप�का�लन िश�ा  

 �व�ालयह�को जोिखमको आधारमा वग�करण गद� सरु�ा योजना तयार गन�, आकि�मक योजना बनाउने  

 अ�थायी �िश�ण के��ह� प�हचान गन� । 

 बालमै�ी तथा सरुि�त �थानकाला�ग आव�यक साम�ीह� तयार� अव�थामा रा� े।  

 �वपदको समयमा मनो�वमश� सेवा स�ालनकाला�ग आव�यक जनशि� �िश�ण माफ� त तयार गन�। 

 ��येक �व�ालयमा �ाथ�मक उपचार ता�लम आयोजना गर� िश�क, अ�भभावक तथा �वयंसेवकको �मता 

�वकास गन�  

४.९ ब�दोव�ती  

 िज�ला �भ� रहेका साथै प�हचान ग�रएका स�पूण� �नकायह�सँग मौ�दात रहेका सहायता सामा�ीह�को 

अ�याव�धक �बबरण तयार गर� रा� े। 

 स�भा�वत आपतकाल�न अव�थाको आकँलन गर� सवार� साधन, इ�धन र �ाइभरको �यव�था अ��म 

�मलाउने 

 संकटास� हनु स�ने भौ�तक संरचनाको प�हचान गन� र यसका ला�ग आव�यक �ोत साधनको न�सा�न 

गर� पूव�तयार भई ब�ने । 

 �वप�का �व�भ� सवालह�मा साझेदार सं�था तथा कम�चार�ह�को �मता �वकास गन� । 

 आपतकाल�न अव�थाको ब�दोव�ती �यव�थापनको ला�ग सबै �वषयगत ��ेका सद�यह�सँग छलफल गन� 

र स�पक�  �यि� (Focal person) तो�ने । 

४.१० भौ�तक पूवा�धार   

 साव�ज�नक सेवा �दायक सं�था तथा �थानह�मा पन� स�ने �भावह�को अनमुान गर� समयमै सचुा� गन�का 

ला�ग रणनी�त तथा पूव�तयार� गन� । 

 स�बि�धत �नकायह�ले भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण गदा� �वप� मै�ी गन� साथै आफू अ�तरगतका 

�नकायह�लाई सो गन� अ�भ��ेरत गन� । 

 आफु मातहतका कम�चार�ह�लाई �वप� जोिखम �यूनीकरणलाई �वकासका ��याकलापह�मा 

मूल�वाह�करणका साथै आपतकाल�न अव�था �यव�थापन स�ब�धी �मता अ�भब�ृ� गन�  । 

 आपतकाल�न अव�थाको ब�दोव�ती �यव�थापनको ला�ग सबै �वषयगत �े�का सद�यह�सँग छलफल गन� 

र स�पक�  �यि� (Focal person) तो�ने । 
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प�र�छेदः ५ 

पूवा�नमुानमा आधा�रत पूव�तयार� योजना (पूवा�नमुान स�भव हनेु �कोपह�को ला�ग) 

यस प�र�छेदमा पूवा�नमुानमा आधा�रत बाढ� पूव�तयार� काय� संचालन �व�धको ला�ग ��गर संय��को बारेमा �न�न 

चरणमा उ�लेख ग�रएको छ ।  

(क) १० �दने पूवा�नमुानका ला�ग बाढ� पूव�तयार� काय��व�धः ��गर संय�� 

कोशी नद�को चतरा जलमापन के��मा �व� बाढ� सतक� ता �णाल� (GloFAS) को १० �दने जल �वाह र कोशी 

जलाधार �े�मा १० �दनको सम� वषा�को पूवा�नमुानको उपल�धतामा काय��व�ध २ स��य ह�ुछ । स�भा�यता �तर 

(उ�च, म�यम र �यनु) को आधारमा भ�ूमका तथा दा�य�व ता�लकामा �नधा�रण गरे अन�ुप पूव� तयार� स�ब�धी 

��याकलापह� स�ालन ग�रनपुछ� । 

पूवा�नमुान उ�च स�भा�यता म�यम स�भा�यता �यून स�भा�यता 

�व� बाढ� सतक� ता �णाल� 

(GloFAS) 

१० �दनजल �वाह 

१० �दनमा खतरा�तर ना�ने 

स�भा�यता ९७% 

 

१० �दनमा खतरा 

�तर ना�ने स�भा�यता 

(५०–७०%) 

१० �दनमा खतरा 

�तर ना�ने स�भा�यता 

(<५०%) 

�व� बाढ� सतक� ता �णाल� 

(GloFAS) १० �दने सम� 

वषा� (३०० �म�ल�मटर 

भ�दा बढ�)  

वषा� हनुेस�भा�यता 

९७% 

वषा� हनुे स�भा�यता 

(५०–७०%) 

वषा� हनुे स�भा�यता 

(<५०%) 

 

(ख) ३ �दने पूवा�नमुानका ला�ग बाढ� पूव�तयार� काय��व�धः ��गर संय�� 

जल तथा मौसम �व�ान �वभाग र ��ेीय एक�कृत बह�ुकोप पूव�सूचना �णाल� (RIMES) को कोशी नद� जलाधारमा 

३ �दने गिणतीय मौसमपूवा�नमुान र �व� बाढ� सचेतना �णाल� (GloFAS) तथा कोशी नद�को हाइ��ोलोिजकल 

मोडेलबाट चतरा जलमापन के��मा ३ �दने जल�वाह पूवा�नमुानको उपल�धतामा काय��व�ध स��य ह�ुछ । 

पूवा�नमुान 

 

उ�च स�भा�यता म�यम स�भा�यता 

 

�यनु स�भा�यता 

 

जल तथा मौसम �व�ान �वभागको 

३ �दने गिणतीय मौसम पूवा�नमुान 

 

३ �दनमा १८० 

�म�ल�मटर भ�दा बढ� 

वषा� हनुे 

३ �दनमा (६०-१८०) 

�म�ल�मटर वषा� हनुे 

 

३ �दनमा ६० �म�ल�मटर 

भ�दा  कम वषा� हनुे 

 

�व� बाढ� सतक� ता �णाल� 

जल तथा मौसम �व�ान �वभागको 

कोशी नद�को हाइ�ोलोिजकल 

मोडेल 

 

३ �दनमा खतरा�तर 

ना�ने स�भा�यता 

७०% 

३ �दनमा खतरा�तर 

ना�ने स�भा�यता 

५०–७०% 

३ �दनमा खतरा�तर 

ना�ने स�भा�यता 

<५०% 

 

(ग) १ �दने पूवा�नमुानका ला�ग बाढ� पूव�तयार� काय��व�धः ��गर संय�� 
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जल तथा मौसम �व�ान �वभागको कोशी नद� जलाधारमा १ �दने गिणतीय मौसम पूवा�नमुान तथा कोशी नद�को 

हाइ�ोलोिजकल मोडेलबाट चतरा जलमापन के��मा १ �दन ेजल�वाह पूवा�नमुान, �े�ीय एक�कृत आप�काल�न बह ु

जोिखम पूव� चेतावनी �णाल� (RIMES)  को २४ घ�टे मौसम पूवा�नमुान, �व��यापी बाढ� सचेतना �णाल� (GloFAS) 

बाट चतरा जलमापन के��मा कोशी नद�को २४ घ�टे जल�वाह पूवा�नमुानको उपल�धतामा काय��व�ध स��य ह�ुछ ।  

पूवा�नमुान उ�च स�भा�यता म�यम स�भा�यता �युन स�भा�ता 

जल तथा मौसम �व�ान 

�वभागको २४ घ�टे 

गिणतीय मौसम पूवा�नमुान 

 

२४ घ�टामा १४० �म�ल�मटर 

भ�दा बढ� वषा� हनुे 

 

२४ घ�टामा ६०–१४० �म�ल�मटर 

वषा� हनुे  

 

२४ घ�टामा 

६० िमिलिमटर 

भ�दा कम वषा� 

�न े

 

�व� बाढ� सतक� ता �णाल� 

(GloFAS), जल तथा 

मौसम �व�ान �वभागको 

कोशी नद�को 

हाइ��ोलोिजकल मोडेल 

२४ घ�टामा खतरा �तर ना�ने 

स�भा�यता                

९७% 

२४ घ�टामा खतरा �तर ना�न े

स�भा�यता 

५०–७०% 

२४ घ�टामा 

खतरा �तर 

ना�े 

स�भा�ता  

<५०% 

वषा� �नगरानी 

 
˃६० �म�ल�मटर १ घ�टामा 

˃८० �म�ल�मटर ३ घ�टामा,  

˃१०० �म�ल�मटर ६ घ�टामा,   

˃१२० �म�ल�मटर १२ घ�टामा, 

˃१४० �म�ल�मटर २४ घ�टामा  

३०–६० �म�ल�मटर १ घ�टामा, 

६०–८० �म�ल�मटर ३ घ�टामा, 

८०–१०० �म�ल�मटर ६ घ�टामा, 

१००–१२० �म�ल�मटर १२ घ�टामा, 

१२०–१४० �म�ल�मटर २४ घ�टामा  

 <६० 

िमिलिमटर २४ 

घ�टामा 

  

नद� �नगरानी पानीको सतह सतक� ता �तरभ�दा 

मा�थ र ब�ढरहेको 

पानीको सतह सतक� ता �तर निजक र 

ब�ढरहेको 

पानीको सतह 

सामा�य र 

ि�थर 
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प�र�छेदः ६ 

आप�काल�न ��तकाय� योजना (स�पूण� �वषयगत �े�ह�को ला�ग) 

 

६.१ सम�वय तथा सूचना �यव�थापन (Coordination and Information Management) 

�बषयगत �े�      :  सम�वय तथा सूचना �यव�थापन 

म�ुय �वप�को �क�सम    :   बाढ�, कटान, आगलागी, भकू�प,  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)    :  िज�ला �शासन काया�लय   

 

६.१.१ सम�वय तथा सूचना �यव�थापन �वषयगत ��ेको प�रचय: 

�वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय�का ला�ग सम�वय तथा सूचना �यव�थापन �े�को मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ । 

स�बि�धत सबै �े�बाट सूचना �ा� गन�, सा�द�भ�क सबै सरोकारवालाह�बीच सम�वय गन�, �व�भ� �वषयगत 

�े�ह�को नेत�ृव गन� काममा यस ��ेले नेत�ृव गन� र �वप� �भा�वतह�लाई समयमा सह� सूचना माफ� त ्पूव� 

चेतावनी जार� गर� नाग�रकको जीउ धनको र�ा गन� काममा यस ��ेको भ�ूमका मह�वपूण� रह�छ । �भा�वत 

समदुायलाई एक�कृत �पमा सबै �कारका सहयोग उपल�ध गराउन समेत यस ��ेले अ�य �े�सँग अ�वि�छ� 

स�ब�ध र सम�वय राखी काय� गन�छ । 

६.१.२ सम�वय तथा सूचना �यव�थापन �वषयगत ��ेको उ��ेयः 

यस �वषयगत��ेको सम� उ�े�य भनेको स�बि�धत �नकायह�बीच स�पक� , सम�वय गर� �वप� पूव�तयार� तथा 

��तकाय�स�ब�धी सा�द�भ�क सूचनाह� स�बि�धत �भा�वत समदुायस�म पयुा�उन ेकाय�को स�ुनि�तता गनु� हो । 

यस �े�ले स�पक� , सम�वय, सूचना स�लन, �व�षेण र �वाहका वैकि�पक उपायह� प�हचान गर� स�वि�धत 

�े� र सरोकारवालालाई सह� सूचना उपल�ध गराई �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय�लाई सम�वया�मक त�रकाले 

स�ुनि�तता �दान गन� योगदान गन�छ ।  

यस ��ेका उ�े�य देहायअनसुार हनेुछन ् 

 �वप�को समयमा सरकार, सरकार� काया�लयह�, सबै �वषयगत �े� (Cluster), मानवीय सहायतामा संल�न 

�नकायह� तथा नाग�रक समाजबीच सम�वय गनु� ।  

 �नधा��रत समय�भ� नेपाल सरकार गहृ म��ालयले तयार गरको �वप� लेखाजोखा �नद� िशका अुनसार सूचना 

संकलन गर� आव�यक सम�वय गनु� र सूचना संकलन काय�दललाई सहयोगको �यव�था �मलाउन ु। 

 �नधा��रत समय�भ� “�ारि�भक �तु लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment (IRA)Æ  र “बह�ुे� �तू लेखाजोखा 

�व�षेण (Multy Cluster Initial Rapid Assessement- MIRA)Æ गन� आव�यक सम�वय गनु� र लेखाजोखा 

काय�दललाई सहयोगको �यव�था �मलाउन ु। 

 सूचना �वाहको वैकि�पक उपाय प�हचान गर� सूचना �वाहलाई स�ुनि�त गनु� । 

 �नय�मत �पमा अनगुमन गर� स�बि�धत �वषयगत �े�ह�लाई प�ृपोषण �दन ु। 

 �वप� �यव�थापनका ला�ग आव�यकता अनसुार �े� र के��मा स�पक�  र सम�वय गनु� ।  
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सम�मा मोर� िज�लामा बाढ�, आगलागी, डुबान ज�ता �कोपह�को सबैभ�दा बढ� सम�याह� रहेका छन ्तसथ� �य�तो 

अव�था र �यसप�छ ि�थ�त सामा�य नभएस�मको ला�ग मानवीय सहयोग उपल�ध गराउने ���यामा सम�वय तथा 

सूचना �े�ले �न�न अनसुार काय� गनु� पन� �यव�था ग�रएको छः 

 

६.१.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना 

�वप�को अव�था र �यसप�छ ि�थ�त सामा�य नभएस�मको ला�ग मानवीय सहयोग उपल�ध गराउने ���यामा सूचना, 

सम�वय र लेखाजोखा �े�ले देहायअनसुार काय� गनु� पन�छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= सबै �थानीय तहबाट �वप� स�ब�धी �ारि�भक सूचना 

संकलन गर� स�बि�धत �नकायह�मा त�काल 

�ारि�भक सूचना �वाह गन� । 

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

सरु�ा �नकायह� 

रेड�स 

�वप� पना�साथ त�काल 

2= खतराको संकेत पाएप�छ समदुायमा सूचना जार� 

गन�। माइ�कङ गन�, अनलाइन खवर, मोवाइल 

�यासेजमा र �वाइस �यासेजमा खवर गन� । 

DEOC  

 
�थानीय तह 

सरु�ा �नकायह� 

स�ार मा�यमह� 

�वप� पनु� पूव� र �वप� 

पना�साथ त�काल 

3= सबै �वषयगत �े�ह�लाई साम�ी तथा उपकरणह� 

स�हत तयार� रहन सूचना �वाह गन� । 

DEOC  

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

�थानीय तह 

सरु�ा �नकायह� 

रेड�स 

�वप� पना�साथ त�काल 

4= �वप� आउना साथ उपकरणस�हत खोज तथा उ�ार 

काय�को ला�ग खोज तथा उ�ार टोल� प�रचालन 

गन�। 

DEOC  

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

िज�व�यस 

सरु�ा �नकायह� �वप� पना�साथ त�काल 

5= िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको आपतकाल�न 

बैठक बोलाउने 

 जानकार� तथा सूचना स�लन गर� 

प�रि�थ�तको �व�षेण गन� 

 सबै �वषयगत �े� र �तनका सद�यलाई 

आपतकाल�न मानवीय सहयोगको ला�ग 

स��य पान�, 

 प�रि�थ�त अनसुार प�हले ग�रएको 

काय��वभाजनको समी�ा र �व�षेण गर� 

पनुरावलोकन गन� । 

DEOC 

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

सबै �वषयगत �े� 

�मखुह� 

 

 
 
 

१) �वप� भएको २ 

घ�टा �भ� 

२) प�हलो सात �दन 

स�म १ �दन �बराएर  

३) �यसप�छ ह�ामा 

१ पटक 

6= अ�पताल तथा ��तकाय�मा संल�न हनुे �यि�ह�लाई 

त�तयार, सावधान र सजग रहन अनरुोध गन� । 

DEOC  

िज�व�यस 
स�बि�धत �नकाय �वप� प�छ त�काल 

7= िज�ला आप�का�लन काय� स�ालन के��लाई म�ुय 

सम�वय के��को �पमा प�रचालन गन� । 

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

सम�वय तथा सूचना 

�े� 

�नय�मत�पमा 

8= फेक �यूजलाई �न��सा�हत गन� र स�ारमा�यमका 

ला�ग ��येक �दन आ�धका�रक सूचना तथा समाचार 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

सबै �े� �मखुह� प�हलो साता हरेक 

�दन र प�छ 
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उपल�ध गराउने । आव�यकतानसुार 

9= �वप� लेखाजोखा �व�ध स�ब�धी औजार  �ारि�भक 

�तु लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment (IRA) 

फारामको आधारमा मानवीय सहयोगको ला�ग सूचना 

संकलन गन� 

िज�व�यस 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

रेड�स  

सरु�ा �नकाय 

�थानीय तह 

�वप� प�छ भो�लप�ट 

नै 

10= सबै �कृयामा �िश�ण �ा� �वयंसेवकह� प�रचालन 

गन� । 

िज�व�यस 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

रेड�स  

सरु�ा �नकाय 

�थानीय तह 

�नर�तर 

11= �ारि�भक जानकार� तथा ��तवेदनका आधारमा 

आपतकाल�न मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन 

�न�न ���या गन�  

क. त�काल उपल�ध गराउन ुपन� मानवीय 

सहयोगको �ाथ�मकता �नधा�रण गन�, 

ख. �भावकार� काया��वयन गन�को ला�ग स�बि�धत 

�े�ह� (Clusters) लाई सझुाव �दने । 

ग. सबै काय�दलह�संग सम�वय गर� मानवीय 

सहयोगमा संल�न सं�था तथा �यि�लाई सरु�ा 

उपल�ध गराउने तथा अ�य सरोकारवालालाई 

अ�याव�धक काय�ता�लका उपल�ध गराउन े। 

DEOC  

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

िज�व�यस 

सबै �े� �मखु तथा 

सद�य 

�वप� आउनासाथ  

० घ�टादेिख नै 

�ाथ�मकता �नधा�रण 

गन�  

12= �वप� �भा�वत प�रवारको दता� गन� �भा�वतह�लाई 

प�रचयप� �वतरण गन� र त�या�को उिचत �यव�था 

गन� । 

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

 

�थानीय तह 

 

३ �दन देिख 

13= बह�ुे�गत �ारि�भक �तू लेखाजोखा (MIRA) 

स�ालन गन�ः 

 लेखाजोखा काय�दल प�रचालन गर� ��त 

तथा �भावको सूचना स�लन गन�, 

 लेखाजोखाका ला�ग फाराम उपल�ध गराउने  

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

 

�थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

 

अव�थाको अ�ययन 

गर� सकेस�म �छटो 

14= स��लत सूचना तथा त�या�को आधारमा ��तवेदन 

तयार पान� 

 �भा�वत प�रवारको स��या ��ेपण गन� 

�भा�वत समदुायसँग त�या� �ा� गर� 

तलुना�मक समी�ा गन�  

 �भा�वत �े�मा �व�मान साव�ज�नक सेवा 

उपल�ध गराउने सं�थाह�को अव�था र 

�ोतको समी�ा गन� 

 िज�ला  र �थानीय तहमा उपल�ध उ�ार 

तथा अ�य ��तकाय�स�ब�धी सेवा, �मता र 

उ�ार साम�ीको अव�थाको समी�ा गन�, 

 नपगु �ोत तथा साधनको य�कन गन� 

DEOC 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

�थानीय तह 

 

 प�हलो 

��तवेदन– ७ 

�दन�भ� 

 दो�ो 

��तवेदन– 

१५ �दन�भ� 

 आव�यकताअ

नसुार 
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��तवेदनमाफ� त सबै �े�लाई उ���ेरत गन� 

15= तयार� ��तवेदन �देश सरकार, के�� सरकार र 

सरोकारवालालाई उपल�ध गराउने । 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

�थानीय तह �नय�मत �पमा 

16= सहयोगको काय�ता�लका अ�याव�धक गन� �न�न काय� 

गन�ः  

 मीरा (MIRA) बाट �ा� सूचना तथा 

त�या�को �व�षेण गन� 

 आव�यकता अभाव �मता र उपल�धताको 

अव�था �व�षेण गन� । 

 काय�दलह�को सहयोगको थप काय�ता�लका 

तयार� गन� 

 काय�दल, �वप� �यव�थापन स�म�त तथा 

अ�य सरोकारवालालाई अ�याव�धक 

काय�ता�लका उपल�ध गराउने 

DEOC 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

�था�व�यस 

 �े� सद�य 

�नय�मत �पमा 

17= मानवीय सहयोगको अनगुमन गन� र सधुारका ला�ग 

प�ृपोषण (Feedback)  �लने तथा �दने 

िज�व�यस 

 

सबै �े� 

�मखु/सद�य 

�नय�मत�पमा 

18= मानवीय सहायता �वतरणलाई �न�व�वाद बनाउन  

एक�ार �णाल�लाई अवल�बन गन� र सरोकारवाला 

सबैको सहभा�गता अ�नवाय� गराउने 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

िज�व�यस 

�े� �मखु/सद�य 

�नय�मत�पमा 

19= �े�गत काय�समूहका काय� �ग�त �ववरण संकलन र 

स�म�ा गन� । 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

�थानीय तह �नय�मत 

20= सवै सूचनाह� �नर�तर अ�ाव�धक गद� जाने र 

सरोकारवाला �नकाय एवं स�ारमा�यमलाई उपल�ध 

गराउने । संक�लत ��त तथा नो�सानी �ववरणमा 

आधा�रत रह� राहत सहयोगको माग गन� । 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

(२४ घ�टा �भ�, 

प�हलो १ ह�ामा 

दै�नक, दो�ो ह�ावाट 

ह�ामा १ पटक  र 

आव�य�ा अनसुार) 

21= �वषयगत �े�का बैठकह� आयोजना गन� । �िजअ  आव�यकतानसुार 

22= राहत सहयोगको अव�थाको अनगुमन गन� । �िजअ  �नर�तर 

23= अ�थायी िश�वरह�मा उजरु� स�ुे संय�� �थापना गन� 

। 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

िश�वर �थापना प�छ 

24= �वप� ��तकाय�का ला�ग ग�रएका �यास र आगामी 

�दनमा गनु�पन� पूव�तयार�का �वषयमा ��तवेदन तयार 

गन� । 

सम�वय तथा 

सूचना �े� 

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

��तकाय�को अ��यमा 

 

६.१.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� 

सम�वय तथा सूचना �े�ले उि�लिखत ��तकाय�का ला�ग देहायबमोिजम पूव�तयार� गन�छः 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय समयाव�ध 
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तथा सं�था 

1=  िज�ला आप�काल�न काय�स�ालन के��को �मता �वकास गन� र 

िज�ला �वप� सूचना के��को �पमा समेत �वकास गन� । 

�िजअ 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

गैससह� 

६ म�हना �भ� 

2=  सबै �े� �मखुको सहभा�गतामा पूव�तयार� बैठक र काय�शालाको 

आयोजनाः  

1= मनसनु �ार�भ हनुअुिघ पूव�तयार� बैठक गन� 

2= �े�गत काय�योजनाको समी�ा र पनुरावलोकन गन� 

3= िज�ला ि�थत सरोकारवालाबीच सम�वय गर� काय�शाला 

गन� 

4= स�टास�ता तथा �ोतको पनुरावलोकन गन�  

DEOC 

�िजअ 

िज�व�यस 

सबै �वषयगत 

�े� �मखु, 

सरोकारवाला 

�नकायह�  

सरु�ा �नकाय 

गैसस 

प�हलो बैठक 

जे�को प�हलो 

ह�ा�भ� । 

�े�गत समी�ा 

र अि�तम 

काय�शाला जेठ 

मसा�त�भ� 

3=  िज�लाका सबै �थानीय तहको �कोप न�सा�न र �मता तथा 

जोिखम लेखाजोखा गन� । 

िज�व�यस �थानीय तह 

गैससह� 

बैशाख 

म�हनामा 

4=  आप�काल�न समयको ला�ग हे�ल�याड ख�ुला �े� आ�य�थल, 

अ�लो �थानह� प�हचान गर� तयार� गर�रा� े। 

िज�व�यस �थानीय तह 

गैससह� 

बैशाख 

म�हनामा 

5=  सरु�ा �नकायह�मा खोज तथा उ�ार साम�ीह� तयार� अव�थामा 

रा� े। 

DEOC 

सरु�ा 

�नकायह� 

�थानीय तह 

गैससह� 

बैशाख म�हना 

�भ�मा 

6=  पूव� चेतावनी वा सूचना �णाल�लाई �यवि�थत गन� र �भावकार� 

सूचना स�ार सम�वय र स�पक� लाई जोड �दने । 

DEOC 

सरु�ा 

�नकायह� 

�थानीय तह 

गैससह� 

 

7=  सबै �थानीय तहमा इ�टरनेट कनेि�ट�भट� �यवि�थत गराउने । 

सबै �थानीय तहबाट दै�नक �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा 

�य�थापन स�ब�धी ग�त�व�ध र घटना तथा सूचनाह� अ�ाव�धक 

गर� िज�ला आप�काल�न काय�स�ालन के��मा जानकार� गराउने 

प�तीको �वकास गन� । 

िज�व�यस 

�थानीय 

तह 

गैरसरकार� 

सं�थाह� 

यथास�भव 

�छटो 

8=  उ�ारकम� र स�टास� �थानीय तहका समदुायमा �मता 

अ�भव�ृ� ता�लम गन�ः 

 खोज तथा उ�ार 

 �ाथ�मक उपचार 

 �वप� जोिखम �यव�थापन,  

 उ�ारका ला�ग आ�त�रक अ�यास 

�वषयगत �े�का सद�यलाई भकू�पको समयमा अपनाउन ुपन� 

सरु�ा उपाय र उ�ारस�ब�धी अ�यास गराउन े

िज�व�यस 

सरु�ा 

�नकायह� 

�थानीय तह 

गैससह� 

बैशाख म�हना  

अगावै 

9=  �थानीय तहमा गठन भएका �वप� �यव�थापन स�म�त र 

काय�दलह�लाई ��यािशल बनाउने । 

�थानीय 

तह 

िज�व�यस 

DEOC 

�नय�मत 

10=  साझेदार तथा सहयोगी �नकायह�को सूची तयार गन� । िज�व�यस �थानीय तह बैशाख 

म�हनामा 

11=  �तु लेखाजोखा फम�ट ���ट गर� सबै �थानीय तहमा उपल�ध 

गराउने । 

सम�वय 

तथा सूचना 

�थानीय तह बैशाख 

म�हनामा 
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�े� 

12=  बह�ुे�गत �ारि�भक �तु लेखाजोखा (MIRA) को तयार� �व�प 

सबै �े�का एक एक सद�य रहेको �मरा काय�दल गठन गन� ।  

�े� �मखु रेड�स जे�को प�हलो 

साता 

13=  �मरा स�ब�धी अ�भमखुीकरण ता�लम स�ालन गन� ।  

�मराको ला�ग फाराम र �नद� िशका तयार गन� 

�े� �मखु िज�व�यस  

रेड�स 

जे�को प�हलो 

साता 

14=  सरु�ा �नकायह�, �थानीय तह, रेड�स, ए�बलेु�स तथा 

सरोकारवाला �नकायह�को स�पक�  न�बर संकलन गर� हरेक 

�यि�को मोवाईलमा र घरघरमा रहने गर� �यव�था गन� । 

�े� 

�मखुको 

�नद�शनमा 

�थानीय तह 

रेड�स 

जे�को प�हलो 

साता 

15=  �ाथ�मक उपचार, आधारभतू खोज तथा उ�ार, अ�थायी आवास 

�यव�थापन, मनोसामािजक परामश� तथा शव �यव�थापन स�ब�धी 

ता�लमको �यव�था गन� वा ता�लममा काय�दलका सद�यह�लाई 

सहभागी गराई �मता �वकास गन� । 

िज�व�यस 

DEOC 

�थानीय तह 

रेड�स 

सरु�ा �नकाय 

बैशाख 

म�हनामा 

16=  सबै �थानीय तहमा आपत \का�लन कोषको �थापना गर� कोष 

स�ालन �नद� िशका तयार गन� । 

�थानीय 

तह 

�थानीय तह 

वडा स�म�त 

त�काल र 

�नय�मत 

17=  जनचेतना अ�भव�ृ�का ग�त�व�ध स�ालन गन� 

 �वप�स�ब�धी जनचेतना अ�भव�ृ� गन� प��लेट, पो�टर, 

पचा� तयार गर� �वशेषगर� स�टास� �थानीय तहह�मा 

�वतरण गन� ।  

 एफएम रे�डयो तथा प� प��कामाफ� त �वप�स�ब�धी 

�ान तथा जानकार� �चार�सार गराउन े

�े� �मखु �थानीय तह 

गैससह� 

�नय�मत �पमा 

18=  �व�था�पतह�को प�हचानका ला�ग आव�यक सं�यामा प�रचयप� 

छपाइ गर� तयार� अव�थामा रा� े। 

�े� �मखु �थानीय तह 

 
 

जे� म�हनामा 

19=  �वप� �यव�थापन स�म�तका पदा�धकार� र जन��त�न�धह�लाई 

�वप� तथा आधारभतू मानवीय सहायता मापद�ड स�ब�धी ता�लम 

�दने । 

िज�व�यस �थानीय तह 

गैससह�  

बैशाख भ�दा 

अगावै 

 

६.२ खोज तथा  उ�ार (Search and Rescue) 

�बषयगत �े�     :   खोज तथा उ�ार  

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, आगलागी  भकू�प, हावाहरु�, प�हरो 

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)  :  िज�ला �शासन काया�लय   

६.२.१ खोज तथा उ�ार �वषयगत ��ेको प�रचयः 

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त �य�त हनेु भएकाले �वपद 

�भा�वतह� बाढ�ले बगाउने, हराउन,े पानीमा डु�न स�ने अव�था रह�छ भने भकू�पज�य �वप�को समयमा हराउने, 

�या�पने, प�ुरने लगायतका �वप�पूण� अव�थामा फसेका हनु स�छन ्। यस अव�थामा �वप� �भा�वतलाई ता�लम �ा� 
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द� जनशि��ारा खोजी गन�, �ाथ�मक उपचार गन� तथा उ�ार गर� सरुि�त �थलस�म पयुा�उने र सकेस�म थोरै 

समयमा धेरै जनाको जीउ, धनको र�ा गन� स�ालन ग�रने सम� कामह�लाई यस योजनामा खोज तथा उ�ार 

भ�नएको छ । िज�लामा स�भा�वत बाढ�को प�र��यअन�ुप खोज तथा उ�ार �े�ले �न�न अनसुारका काय� गन� छ । 

 

 

 

६.२.२ स�भा�वत प�र��यः 

1= �वप�को कारण मा�नस ��य� �पमा �भा�वत हनेुछन,् 

2= रातीको समयमा �वप� भएमा ठूलो मानवीय ��त हनेुछ भने �भा�वतले उ�ार र राहतको याचना ग�ररहेको 

देिखनेछ । 

3= यातायातको अस�ुवधाका कारण समयमै उ�ारकम� प�ुनस�ने छैनन।् 

4= उ�ार र राहत �वतरणमा क�ठनाइ उ�प� हनेुछ । 

5= सडक, बाटो, पलु, �व�तु ्आपू�त�, स�ार आ�द साव�ज�नक पूवा�धारह� ��त��त हनेुछ, 

6= आवागमन अव�� भएर �भा�वत ��ेमा पहुचँको क�ठनाइ हनेुछ,  

7= अ�ला सरुि�त र ख�ुला �थानह� निजकमा नभएका �थानह�मा �थाना�तरणको सम�या हनेु हुँदा सामािजक 

जनजीवन अ�त�य�त हनेु र मानवीय म�ृय ुसमेत हनुस�ने, 

8= आवास तथा �यि�गत स�पि� अ�थायी �पमा ��त, बालबा�लका, म�हला, वृ�–वृ�ा तथा फरक �क�समले 

स�म (अपा�) म�ुय �पमा �भा�वत हनुस�नेछ । 

६.२.३ �वषयगत ��ेको ��ेगत उ��ेय  

खोज तथा उ�ारका ला�ग लेखाजोखा गन� र �वप� प�छको असामा�य अव�थामा मा�नसको जीवन र�ा धनस�पि�को 

सरु�ा गद� ि�थ�तलाई सामा�य अव�थामा �याउन ुयस ��ेको �मखु उ�े�य हनेुछ । योजनाका सम��गत उ�े�य 

देहायअनसुार हनेुछन ्

1= आपतकाल�न खोज तथा उ�ार गर� मानवीय ��त �यून गन�, 

2= सूचना �वाहको वैकि�पक उपाय प�हचान गर� सूचना �वाहलाई स�ुनि�त गनु� । 

3= �नय�मत �पमा अनगुमन गर� मानव जीवनर�ाको स�ुनि�तता गनु� । 

4= ��तकाय�का स�दभ�मा आव�यकता अनसुार स�पक�  र सम�वय गनु� । 

६.२.४ आप�काल�न ��तकाय� योजना 

�वप� भएको अव�था र �यसप�छ ि�थ�त सामा�य नभएस�मको ला�ग मानवीय सहयोग उपल�ध गराउने ���यामा 

खोज तथा उ�ार काय�दलले देहायअनसुार काय� गनु� पन�छः 
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�सं   ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको आप�का�लन बैठक ब�ने, 

सूचना तथा सम�वय �े�सँग सम�वय गन� । 

�ा� सूचनाको आधारमा सम�वय गर� खोज तथा उ�ारका 

साथै �ाथ�मक उपचार संय�ु टोल� प�रचालन गन� । 

अ�य सबै �वषयगत �े�लाई तयार� अव�थामा रा� े। 

DEOC 

िज�व�यस 

�िजअ 

सबै �वषयगत 

�े�का �मखुह� 

�वप�को सूचना �ा� 

गना�साथ 

2= खोज तथा उ�ार काय�दलको आप�काल�न बैठक ब�ने, जसमाः 

 जानकार� तथा सूचना स�लन गर� प�रि�थ�तको 

�व�षेण गन�, 

 सद�यलाई आप�काल�न मानवीय सहयोगको ला�ग 

स��य पान�, 

प�रि�थ�तअनसुार प�हले ग�रएको काय��वभाजनको समी�ा र 

�व�षेण गर� पनुरावलोकन गन�, 

खोज तथा 

उ�ार 

काय�दल 

DEOC 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

 

१. �वप� श�ुहनुासाथ 

२. २४    घ�टा�भ� 

३. प�हलो सात 

�दनस�म एक �दन 

�बराएर 

४.  दो�ो ह�ाप�छ 

ह�ामा एक पटक 

3= उपकरणस�हत खोज तथा उ�ार काय�दल प�रचालन गन� र 

खोज तथा उ�ारको काम गन� । 

�भा�वतह�लाई सरुि�त �थानमा �थाना�तरण गन�  

खोज तथा 

उ�ार �े� 

DEOC 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

�वप� प�ात त�काल 

4= उ�ार र सरु�ाको �बषयमा आव�यक सूचना संकलन तथा 

अव�थाको ��तवेदन तयार गन� । 

�े� �मखु DEOC 

�थानीय तह 
 

5= वैकि�पक बाटो नभएको �े�मा उ�ार गन� अ�य वैकि�पक 

उपाय प�हचान गन� तथा यातायातका साधन स�ब�धमा 

आव�यक सम�वय गन� ।  

�े� �मखु DEOC 

�थानीय तह 

 

 

6= सरु�ा �नकायह�वीच आपसी सम�वय गन� ।शाि�त सरु�ालाई 

कायम रा�को ला�ग आव�यक सरु�ा �यव�था �मलाउने । 

सरु�ा 

�नकायह� 

�िजअ  

7= �वपदमा पर� घाइते भएका �यि�ह�को �ाथ�मक उपचार गन� 

र अ�पताल पयुा�उने �ब�ध �मलाउने । 

�ाथ�मक 

उपचार �े� 

अ�पतालह� आव�यकतानसुार 

8= �थानीय तहमा ग�ठत सबै काय�दल र सरोकारवाला लाई 

त�काल खवर गन� र सम�वय गर� उ�ारमा संल�न गराउने । 

DEOC 

खोज उ�ार 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

�वप� प�छ �नर�तर 

9= घाइतेको उपचारका ला�ग �वा��य चौक�को नेत�ृवको �ाथ�मक 

उपचार काय�दललाई प�रचालन गन� 

�ाउ 

काय�दल 

अ�पतालह� 

�वा��य चौक� 

आव�यकतानसुार 

10= बढ� �भा�वत �थलको �तर प�हचान गर� उ�ारको �ाथ�मकता 

�नधा�रण गन� । 

खोज उ�ार 

�े� 

सरु�ा �नकाय 

वडा स�म�त 

खोज उ�ारको 

समयमा 

11= उ�ार काय�मा �थानीय �वयंसेवकह� स�हत प�रचालन गन� । खोज उ�ार 

�े� 

�े�का सद�य 

रेड�स 

खोज उ�ारको 

समयमा 

12= �वशेषगर� म�हला बालबा�लका अश� जे�नाग�रक ज�ता खोज उ�ार 

�े� 

वडा स�म�त 

रेड�स 

�भा�वतको उ�ार 
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स�टास� वग�लाई खोज तथा उ�ारमा �ाथ�मकता �दने । नस�कएस�म 

13= �ारि�भक जानकार� तथा ��तवेदनका आधारमा आप�काल�न 

मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन �न�न ���या गन�ः 

क. त�काल उपल�ध गराउन ुपन� मानवीय सहयोगको  

�ाथ�मकता �नधा�रण गन�, 

ख. �भावकार� काया��वयन गन�को ला�ग स�बि�धत   

�े�ह�लाई स�लाह र सझुाव �दने । 

ग. सरु�ा �े�सँग सम�वय गर� मानवीय सहयोगमा 

संल�न सं�था तथा �यि�लाई सरु�ा उपल�ध गराउने 

DEOC 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

 

�थानीय �वप� 

�यव�थापन 

स�म�त 

काय�दलह� 

�वप� प�छ त�काल र 

�नर�तर 

14= मानवीय सहयोगको अनगुमन गन� र सधुारका ला�ग प�ृपोषण 

(Feedback)  �लने तथा �दने । 

DEOC 

�थानीय तह 

 

वडा स�म�त 

अ�य �े�  

�नय�मत�पमा 

15= डवेुका, बगेका, प�ुरएका र भि�कएका घरह� प�हचान गन� । खोज उ�ार 

�े� 

�थानीय तह 

रेड�स 

�भा�वतको उ�ार 

नस�कएस�म 

16= �भा�वत नाग�रकह�का बहमूु�य स�पि� सरु�ा गर� �नका�ने 

। �भा�वत �े�का घरपालवुा पशकुो उ�ार गन� । 

खोज उ�ार 

�े� 

�थानीय तह 

रेड�स 

�भा�वतको उ�ार 

नस�कएस�म 

17= राहत �वतरण काय�मा आव�यकता अनसुार खा��े�लाई 

सहयोग गन� । 

सरु�ा 

�नकाय 

�वयंसेवक 

�थानीय तह 

�नय�मत�पमा 

18=  आव�यकता रहेस�म खोज तथा उ�ार जार� रा� े। 

 �भा�वत �े�मा, �हंसा, लटुपाट र मानव वेच�वखनका 

घटना हनु न�दन आव�यक सरु�ा �यव�था �मलाउने 

। 

 मानव तथा पशचुौपायाह�को शव �यव�थापन गन� । 

खोज उ�ार 

�े� 

सरु�ा �नकाय 

नेरेसो 

आव�यकतानसुार 

19= �न�नअनसुार अ�भलेख तयार गन� 

 उ�ार ग�रएका �यि� 

 बेप�ा वा म�ृय ुभएका �यि� 

 न� भएका घर, �व�ालय वा अ�य भौ�तक स�पि� 

 मरेका घरपालवुा पशपंु�ी 

 ��त��त भौ�तक स�पि� 

 ��त��त बाल� र खेतीयो�य भ�ूम 

 ��त��त भै�तक संरचना र साव�ज�नक स�पि�को 

�ववरण 

DEOC 

�थानीय तह 

 

िज�व�यस 

सरु�ा �नकायह� 

रेड�स 

�वयंसेवकह� 

�नय�मत�पमा 

20= उ�ार काय�को अनगुमन गर� ��तवेदन तयार  गन� र 

सरोकारवाला �नकायमा पठाउने । 

खोज उ�ार 

�े� 

�थानीय तह 

िज�व�यस 

�नय�मत�पमा 

 

 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              45  

 

 

 

 

६.२.५ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� 

खोज तथा उ�ार ��ेले उि�लिखत ��तकाय�का ला�ग देहायबमोिजम पूव�तयार� गन�छ ।  

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1=  खोज तथा उ�ार �े�को बैठक ब�नेः 

1= मनसनु �ार�भ हनुअुिघ पूव�तयार� बैठक गन� 

2= �े�को काय�योजनाको समी�ा र पनुरावलोकन गन� 

3= स�टास�ता तथा �ोतको पनुरावलोकन गन�  

खोज उ�ार 

�े� 

िज�व�यस सरु�ा 

�नकाय 

जेठको प�हलो 

ह�ा�भ�  

 

2=  बाढ�को समयका ला�ग हे�ल�याड आ�य�थल, अ�लो �थानह� 

प�हचान गर� तयार� गर�रा� े। 

खोज उ�ार 

�े� 

िज�व�यस जेठको प�हलो 

ह�ा�भ�  

3=  सरु�ा �नकायह�मा आधारभतू खोज तथा उ�ार साम�ी तथा 

�वप� �यव�थापन साम�ीह� भ�डारण गर� तयार� अव�थामा 

रा�।े 

खोज उ�ार 

�े� 

�देश सरकार 

�थानीय तह   

सरु�ा �नकाय  

जेठको प�हलो 

ह�ा�भ�  

4=  िज�लामा �वप� �यव�थापनका ला�ग अ�याव�यक 

सेवाके�� �थापना गर� वा�ष�क�पमा अ�ाव�धक ग�ररा� े 

िज�व�यस �देश सरकार  

5=  साझेदार तथा सहयोगी �नकायह�को सूची तयार गन� । �थानीय 

तह 

िज�व�यस 

िजसस 

बैशाख स�ममा 

6=  सरु�ा �नकायह�, �थानीय तह, रेड�स, ए�बलेु�स आ�दको 

स�पक�  न�बर संकलन गर� हरेक �यि�को मोवाईलमा र 

घरघरमा रहने गर� �यव�था गन� । 

िज�व�यस �थानीय तह जे� प�हलो ह�ा 

�भ�ै 

7=  सबै �थानीय तहमा आधारभतू खोज तथा उ�ार काय�दल 

गठन गर� सद�यह�लाई ता�लममा सहभागी गराई �मता 

�वकास गरेर ��यािशल बनाउने । 

�थानीय 

तह 

िज�व�यस 

िजसस 

बैशाख स�ममा 

8=  उ�च संकटास� �े�ह�मा पूव� चेतावनीका ला�ग माइक 

साइरन आ�द तयार� अव�थामा रा� े। 

�थानीय 

तह 

वडा स�म�त बैशाख स�ममा 

9=  खोज तथा उ�ार �े�लाई कृ��म घटना अ�यास ता�लमको 

आयोजना गन� र समय समयमा �व�ालय र समदुायमा कृ��म 

घटना अ�यास गन� । 

सरु�ा 

�नकायह� 

�थानीय तह 

िज�व�यस 

बैशाख स�ममा 

10=  �थानीय तहह�मा उ�ारका ला�ग काय�दलह� गठन गन� । 

“�वपदमा यवुा” अवधारणा अनसुार स��य यवुाह�को �तु 

��तकाय� टोल�को गठन गन� र ता�लम �दएर सरु�ा 

�नकायह�संगको सम�वयमा तयार� अव�थामा रा� े। 

�थानीय 

तह 

सरु�ा �नकायह� 

यवुा �लव 

बैशाख स�ममा 
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11=  त�काल�न उ�ारको ला�ग �थानीय तहबाट �ा� हनुे जनशि�, 

उ�ारका ला�ग आव�यक पन� साधनको प�हचान र न�सा�न 

गन�। 

DEOC िज�व�यस जे� प�हलो ह�ा 

12=  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको मनसनु पूव� बैठक गर� 

�थानीय तहह�लाई अ�याव�यक �नद�शन र सम�वय गन� । 

िज�व�यस �े�का सद�यह�  जे� प�हलो ह�ा 

13=  एफएम रे�डयोह�माफ� त  पूव�चेतावनी तथा पूव�सूचना �सारण 

गन�   

िज�व�यस स�ार मा�यम �नय�मत�पमा 

14=  वैकि�पक बाटो नभएको �े�मा उ�ार गन� ड�ुा वा अ�य 

वैकि�पक उपाय प�हचान गर� �यव�थापन गन� ।  

खोज उ�ार 

�े� 

�थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

बैशाख स�ममा 

15=  उ�ारका ला�ग आव�यक सवार� साधन, �वयंसेवक, सरुि�त 

�थानको उपयोगका ला�ग सरोकारवालाह�को प�हचान गर� 

स�झौता गन� । 

िज�व�यस �थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

जे� स�ममा 

 

६.३ अ�थायी आवास, गैरखा� साम�ी �यव�थापन (Temporary Shelter and NFI management) 

�वषयगत �े�     :  अ�थायी आवास, गैरखा� साम�ी �यव�थापन   

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, प�हरो, भकू�प, आगलागी, महामार� 

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)  :  नेपाल रेड�स सोसाइट� / �थानीय तह / सरु�ा �नकायह� 

 

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त�य�त हनेु भएकाले �वप� �भा�वतह� 

बसोवासको अभाव तथा भाँडाकँुडा, लगुाफाटा, सरसफाईका सामान लगायत दै�नक आव�यकताका व�तहु�को अभावमा 

पन� जाने स�भावना अ�धक रह�छ । य�तो अव�थामा �वप� �भा�वत �यि� तथा समदुायह�लाई ि�थ�त सामा�य 

भएर आ�नो घर फ�क� ने अव�था तयार नभएस�म आप�काल�न आ�य �थलमा रा� ु पन� ह�ुछ । यसको ला�ग 

अ�थायी �पमा �व�ालय, मदरसा, मि�दर, वाड� काया�लयको भवनज�ता साव�ज�नक �थलमा रा� ुपन� ह�ुछ भने केह� 

लामो समयको ला�ग अ�थायी िश�वर खडा गर� बसोवास गराउन ुपन� ह�ुछ । �यसका साथै दै�नक जीवनयापनको 

ला�ग भाडँावत�न, ओ�ने ओ�ाउने लगुाफाटो वा खाना बनाउने, खाने वत�न र इ�धनको �यव�था गनु� पन� ह�ुछ । 

आवास तथा गैरखा� साम�ी �यव�थापन �े�ले �व�था�पत तथा �भा�वतह�को ला�ग उ�लेिखत मानवीय सेवा 

उपल�ध गराउँछ 

६.३.१ �वप� प�छको स�भा�वत प�र��य 

 �वपदबाट अ�धकांश गाउँ संकटमा हनेुछन ्। 

 मा�नसह� हताहत भएर आ�नो �यान जोगाउन भागाभाग गन�छन ्। 

 आ�नो प�रवारका सद�यह� तथा बालब�चा खो�दै, �ँदै कराउँदै खाल� हात �व�था�पत हनेुछन ्। 

 �वप� भएको केह� समयप�छ उ�ारकम�ह� पगेुको, उ�ार काय�मा जटेुको �भा�वत प�रवारह�लाई बा�हर 

�याई सरुि�त ठाउँमा रा� ेकाम भइरहेको अव�था देिखनेछ । 
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 सरुि�त ठाउँमा �याइएको �यि� तथा प�रवारह�को आफूले लगाएको कपडाबाहेक साथमा केह� नभएको 

भोकाएको, थाकेको, प�रवारका सबै सद�य आ�नै िश�बरमा नभएकोले िचि�तत देिखएको हनुस�ने छ ।  

 �वशेषगर� बालबा�लका,  वृ� र �बरामी तथा गभ�वती म�हलाह� अ� बढ� सम�यामा पन�छन ्। 

 जी�वकोपाज�नका वैकि�पक उपायको अभाव हनेुछ । 

 बाढ�बाट अ�धकांश गाउँ �ता�डत भएर मा�नस हताहत भई सहयोगको याचना ग�ररहेका हनेुछन ्। 

 घरबार न� भएर झर�, �हलो र चीसो ज�मनमा �दन रात �बताउन बा�य भइरहेको देिखनेछ । 

 �व�ालयका क�ाकोठा, �हर� चौक�, �वा��य के��ह�ज�ता उपल�ध साव�ज�नक सं�थाह�मा�थ दबाबको 

�सज�ना, सामदुा�यक तथा सं�थागत �थानह�मा अ�थायी आवासको उपयोग गदा� सामदुा�यक �वा��यस�ब�धी 

�यवहारमा चनुौती र सम�या देखा पन�छन ्। 

 �व�था�पत भएका मा�नस खा�ा�को चक� सम�यामा पन�छन ्।  

६.३.२ ��ेगत उ��ेय  

अ�थायी आवास, गैरखा� साम�ी �यव�थापन �े�को �मखु उ�े�य �वपदबाट �भा�वत मा�नसलाई जीवनयापनको ला�ग 

आव�यक पन� आवास, लताकपडा लगायत अ�य अ�याव�यक साम�ीह� उपल�ध गराएर उनीह�को जीवन र�ा गनु� 

हनेुछ । यस �े�का अ�य उ�े�य देहायअनसुार रहेका छन ्  

 सरुि�त तथा आरामदायी ब�ने ठाउँको �ा��का ला�ग भौ�तक एवं सामािजक आव�यकताह�मा �यि� तथा 

प�रवारह�को पहुँच स�ुनि�त गनु�,  

 �वप�का कारणले घरवार�वह�न बनेका मा�नसका �न�म� �थायी समाधानको खोजीका ला�ग �य� गनु�का साथै 

�व�था�पतलाई मानवअ�धकारको उपभोग गन� स�म बनाउन,ु 

 घरायसी आव�यकताका भाँडाकँुडा तथा �यि�गत स�मान र मया�दास�हत दै�नक जीवनयापनका ला�ग 

आव�यक साम�ीह�मा �व�था�पतको समानपुा�तक पहुँच गराउन ु। 

६.३.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना  

�वप� भएको समयमा तथा �यसप�छ लग�ै �व�था�पत तथा �भा�वत मा�नसलाई �वनाभेदभाव आवास तथा गैरखा� 

साम�ीह� उपल�ध गराउन ु यस ��ेको काय��धकार हो । यसको ला�ग अ�थायी आवास तथा गैरखा� �े�ले  

देहायअनसुार काम गन�छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= ��त तथा नो�सानी, खा� सरु�ा र �यव�थापनको चनुौतीको 

अनमुान स�हतको �व�षेण गन� अ�थायी आवास तथा गैरखा� 

�े�को आप�काल�न बैठक आयोजना गन� 

�े� �मखु �े�का सद�य 

सं�थाह� 

 

�वप�को संकेत 

पाउनासाथ 
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2= राहत िश�वरह�को �थापनाका ला�ग आव�यक �े�को �तु 

लेखाजोखा गन� र प�हचान गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

�वप� प�ात त�काल 

3= मानवीय सहयोग �वतरणको �कृया र मापद�ड �नधा�रण गर� 

�वयंसेवक प�रचालन गन�। 

�े� �मखु �थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

�वप� प�ात त�काल 

4= �व�था�पतह�को स��या र जानकार� �लने । 

प�हचान भएकालाई अ�थायी आवासमा बोसबास गराउने तथा 

पूव��नधा��रत �थानमा नअटेका �व�था�पतलाई ��पालको 

�यव�था गर� त�काल बसाउने 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�य 

सं�थाह�  

सरु�ा �नकाय  

उ�ार काय� संगसंगै 

5= �थानीय तहमा भएका सबै �कारका संय��ह�को प�रचालन 

गन� ।�थानीय तहमा कमा�ड पो� तयार गर� कामलाई 

�यवि�थत गराउने । 

�े� �मखु �थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

�े�का सद�यह� 

उ�ार काय� संगसंगै 

6= काय�दललाई प�रि�थ�त �व�षेणको ला�ग �भा�वत �े�मा 

पठाउने र �थानीय तहबाट आएका जानकार�का आधारमा 

थप �ोत साधनह� जटुाउने । 

�े� �मखु काय�दलह� उ�ार काय� संगसंगै 

7= �तु लेखाजोखा (IRA) गन�  �े� �मखु �थानीय तह 

नेरेसो 

दो�ो �दन 

8= �ा� सूचनाको �ब�षेण गर� सहायता प�रचालन गन� �े� �मखु �थानीय तह 

सरु�ा �नकाय 

दो�ो �दन 

9= �वप� �भावको आधारमा अ�थायी आवासको ला�ग ��पाल, 

खाना तथा खाना पकाउने भाँडावत�न, घरायसी साम�ी 

लगायत �यूनतम ्सहयोगको �यव�था गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

दो�ो �दन 

10= �तू लेखाजोखा टोल�ले संकलन गरेको �ववरण �व�षेण गर� 

आप�काल�न राहतको आव�यकता �व�षेण स�हतको 

��तवेदन तयार गन� र राहतको �यव�थापन गन� र अ�थायी 

आवास तथा गैरखा� साम�ी सेट �वतरण गन� ।  

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

ते�ो �दन देिख 

11= अ�थायी आवासको �यव�थापन तथा गैरखा� साम�ी सेट 

�वतरण काय�को �नर�तरता गन�   

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

ते�ो �दन देिख 

12= �वप�को अव�था हेरेर अ�थायी आवासको �यव�थापन तथा 

गैरखा� साम�ी सेट �वतरणको �नर�तरता र अनगुमन गन�  

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

अव�था सामा�य 

नभएस�म 

13= अ�थायी आवास तथा गैर खा� साम�ी सँग सँगै �थायी 

आवास तथा खा�ा�को बैकि�पक �यव�थापनतफ�  जोड �दने 

।  

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

अव�था सामा�य 

नभएस�म 

14= अ�थायी आवास तथा गैर खा� साम�ी �यव�थापन �े� 

तथा स�बि�धत सरोकारवालाह�को स�म�ा बैठक र 

अव�थाको अ�ाव�धक । 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

अव�था सामा�य 

नभएस�म 

15= स�पूण� काय�को अनभुव र �सकाइका आधारमा ��तवेदन 

तयार गन� र सरोकारवाला �नकायमा पठाउने । 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�यह�  

 सरु�ा �नकाय 

अव�था सामा�य 

भएप�छ 
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६.३.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� 

अ�थायी आवास, गैरखा� साम�ी �यव�थापन �े�ले आप�काल�न मानवीय सहयोग उपल�ध गराउने काय�का ला�ग 

देहायअनसुार पूव�तयार� गन�छः 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= �वषयगत �े�मा संल�न सद�य सं�थाह�को �ववरण अ�ाव�धक 

गन� । स�भा�वत सहयोगी �नकाय तथा सं�थाह�को प�हचान गर� 

आवासको ला�ग उपल�ध साधन र �ोतको सूची तयार गन� । 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

बैशाख म�हनामा 

2= पूव�तयार� सम�वय बैठक आयोजना गन�  

 �ोत र साधनको न�सा�न गन� 

 िज�लाको प�रि�थ�तअनसुार सहयोग उपल�ध गराइने 

साम�ीह�को मापद�ड �नधा�रण गन�, 

 �भा�वत हनु स�ने जनस��याको आधारमा आव�यक 

साम�ीह�को प�रमाण आकँलन गन� । 

पूव�तयार�का ला�ग काय�दल गठन गन� । 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

जे�को प�हलो 

साता 

3= अ�थायी बसोवासको ला�ग निजकका सरुि�त साव�ज�नक ज�गा 

तथा �थानको प�हचान गन� र नीिज ज�गा उपयोग गनु�पन� भएमा 

सम�वय गर� उपयोग गन� सहम�त �लने । 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

जे�को प�हलो 

साता 

4= आवास तथा गैर खा� साम�ीको आपू�त�को ला�ग बजार र 

�ब�ेताका वैकि�पक सूची बनाउने, आव�यकताअनसुार स�झौता 

गन� 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

जे�को प�हलो 

साता 

5= �व�था�पत प�रवारको ला�ग आ�य�थल बनाउन आव�यक पन� 

बाँस, डोर� र खाना बनाउन ेभाँडावत�न, इ�धन आ�द समयमै 

उपल�ध हनुे �यव�था �मलाउने । 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

जे�को प�हलो 

साता 

6= आवास तथा गैरखा� साम�ी �वतरणको पूरा सूची रा� ेर �नय�मत 

�पमा ��तवेदन तयार गर� �थानीय तह र अ�य सरोकारवालालाई 

उपल�ध गराउने । 

आवास, 

गैरखा� 

�े� 

िज�व�यस 

�थानीय तह 

�नय�मत�पमा 

मा�सक 

7= गैरखा� साम�ीको भ�डारको ला�ग िज�लामा एक भ�डार गहृ 

तयार गन� । 

िज�व�यस �देश सरकार 

�थानीय तह 

आगामी बष� 

8= अनगुमन टोल�को �यव�था एवं अनगुमन सूची तयार गन�। �े� �मखु �थानीय तह जे� म�हनामा 

9= ��तकाय� टोल�मा जानेह�को दघु�टना �वमा गन�  िज�व�यस �थानीय तह �वप� पूव� 

10= संभा�वत �वप� �यव�थापनको अ�यास गन� गराउन े िज�व�यस �थानीय तह �वप� पूव� 

11= ��तवेदन तयार�का ला�ग सद�य तो�ने । �े� �मखु िज�व�यस जे� म�हनामा 
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६.४ खा� सरु�ा, कृ�ष तथा जी�वकोपाज�न ��े (Food Security, Agriculture and Livelihood) 

�वषयगत �े�               :     खा� सरु�ा, कृ�ष तथा जी�वकोपाज�न  

म�ुय �वप�को �क�सम   :  बाढ�, आगलागी, भकू�प, खडेर�, हावाहरु�, प�हरो 

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)  :  कृ�ष �ान के��/�थानीय तह 

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त�य�त हनेु भएकाले �वप� �भा�वतह� 

दै�नक उपभोगका ला�ग खा�ा� संकटमा पन� जाने स�भावना अ�धक रह�छ । यस अव�थामा �वप� �भा�वतलाई 

�नय�मत र �या�� खा�ा� उपल�ध गराउने तथा जी�वकोपाज�नका बैकि�पक �ोतह�को समेत प�हचान र प�रचालन 

गर� �दगो �पमा �यव�थापन गन� �योजनका ला�ग ख�रद तथा उ�पादन, ढुवानी, भ�डारण, �वतरण लगायतका सम� 

�यव�थापक�य कामलाई खा� �े�को �पमा �लइएको छ । 

�वप�को समयमा उपल�ध हनु ुपन� मानवीय सहयोगको मह�वपूण� साधन खा�ा� हो । खा� �े�ले �वप� �भा�वत 

तथा �भा�वत �यि�लाई �यूनतम मापद�डअनसुारको खा�ा� उपल�ध गराउन सहयोग प�रचालन गनु� पछ� र 

खा�ा�मा सीमा�तीकृत समदुायको समान पहुँच कायम गराउन ुयस �े�को दा�य�व हनेुछ । 

६.४.१ �वप� प�छको स�भा�वत प�र��य 

 �वपदबाट स�टास� �थानीय तहका अ�धकाशं गाउँ संकटमा हनेुछन ्। 

 मा�नसह� हताहत भएर आ�नो �यान जोगाउन भागाभाग गन�छन ्। 

 आ�नो प�रवारका सद�यह� तथा बालब�चा खो�दै, �ँदै कराउँदै खाल� हात �व�था�पत हनेुछन ्। 

 �वप� भएको केह� समयप�छ नै त�काल उ�ारकम�ह� पगेुको, उ�ार काय�मा जटेुको �भा�वत 

प�रवारह�लाई बा�हर �याई सरुि�त ठाउँमा रा� ेकाम भइरहेको अव�था देिखनेछ । 

 सरुि�त ठाउँमा �याइएको �यि�/प�रवारह�को आफूले लगाएको कपडाबाहेक साथमा केह� नभएको र 

अ�त भोकाएको, थाकेको, प�रवारका सबै सद�य आ�नै िश�बरमा नभएकोले िचि�तत देिखएको अव�था 

हनुस�ने छ ।  

 खा�ा� न� हनेु स�भावना भएकोले पूरै जनस��या खा�ा� अभावको चपेटामा पन�छ ।  

 �वशेषगर� बालबा�लका, वृ� र �बरामी तथा गभ�वती म�हलामा खा�अ�पताको सम�यामा पन�छन ्। 

 जी�वकोपाज�नका वैकि�पक उपायको अभाव हनेुछ । 

६.४.२ ��ेगत उ��ेय  
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खा� ��ेको �मखु उ�े�य �वप�ाट �व�था�पत मा�नसलाई जीवनयापनको ला�ग आव�यक पन� खा�साम�ी उपल�ध 

गराएर उनीह�को जीवन र�ा गनु� हनेुछ । यस �े�का अ�य उ��ेय �न�नअनसुार रहेका छन ् 

 �वपदमा परेर खा�ा�को सम�यामा परेका समदुाय तथा �यि�लाई खा�ा� सहयोग उपल�ध गराउन ु

तथा खा�ा�मा सबैको समानपुा�तक पहुचँ कायम गराउन,ु 

 स�ुकेर�, आमाको दूध खाने ब�चा, कुपोषणमा परेका बालबा�लका, जे� नाग�रक, अपा�ता भएका �यि�, 

गभ�वती म�हलाज�ता संवेदनशील अव�थामा रहेका समदुायलाई पोषणय�ु खा�ा� उपल�ध गराउन े

स�ुनि�तता गनु� ।  

६.४.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना  

कुनै प�न �वप� आएको समयमा तथा �यसप�छ लग�ै �व�था�पत तथा �भा�वत मा�नसलाई �वनाभेदभाव खा�ा� 

उपल�ध गराउन ुयस ��ेको काय��धकार हो । यसको ला�ग खा� ��ेले  देहायअनसुार काम गन�छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय तथा 

सं�था 

समयाव�ध 

1= खा� �े�को आप�काल�न बैठकको आयोजना गन� 

 

�े� �मखु खा� �े�का सद�य 

तथा सहयोगी 

�वप� पना�साथ 

त�काल 

प�हलो ह�ा 

एक�दन �वराएर र 

�यसप�छ 

आव�यकतानसुार 

2= �वप� �भा�वत �े� तथा �व�था�पत मा�नसको जानकार� 

स�लन गन� र खा�ा�को आव�यकता प�हचान गन� 

�े� �मखु �थानीय तह  

खा� �े�का सद�य 

तथा सहयोगी 

�वप� आएको थाहा 

पाउनासाथ 

3= �भा�वत �े�को अनगुमन तथा �नर��ण र �ारि�भक �तू 

लेखाजोखा गन� । 

तो�कएको 

सद�य 

कृ�ष �ान के�� 

सरु�ा �नकाय रेड�स 

२४ घ�टा�भ� 

4= आप�काल�न समयको ला�ग तयार� खाना �वतरण गन� खा� �े� काय�दलका सद�य 

�थानीय तह 

२४ घ�टा देिख 

१० �दनस�म 

5= सम�वय �े�सँग स�पक�  गर� बह�ुे�गत �ारि�भक �तू 

लेखाजोखा (मीरा–MIRA) को ��तवेदन तयार गन�  

�मरा 

काय�दल 

िज�व�यस, �थानीय 

तह, सरु�ा �नकाय 

३ देिख ७ �दन 

�भ� 

6= �व�था�पतलाई रासनकाड� �वतरण गन� 

 

खा� �े� िज�व�यस, �थानीय 

तह, सरु�ा �नकाय 

७ �दन �भ� 

7= भ�डारण ग�रएको खा�ा�को अनगुमन तथा �नर��ण गन� र 

गणु�तर भएको स�ुनि�तता गन� । 

िज�व�यस �थानीय तह  

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत 

8= मापद�डअन�ुप खा�साम�ी �वतरणको �यव�था �मलाउने खा� �े� �थानीय तह िज�व�यस  

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत 

9= नपगु हनुे खा�साम�ी ख�रद तथा �यव�थापन र भ�डारण खा� �े� �थानीय तह िज�व�यस  ५ �दन �भ� 
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गन� 

10= �वतरण के��को प�हचान र �नधा�रण गन� र खा�ा� 

�वतरणस�ब�धी सूचना �वाह गन� 

खा� �े� �थानीय तह िज�व�यस  

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत 

11= खा�ा�मा सबै �व�था�पत समदुायको सहज पहुँचको 

स�ुनि�तता गन�  

खा� �े� �थानीय तह   

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत 

12= स�ुकेर� तथा ब�चालाई दूध खवुाउने म�हला, कुपोषणमा 

परेका बालबा�लका, �बरामी, जे� नाग�रकह�लाई पोषणय�ु 

खाना �वतरण गन� । 

खा� �े� �थानीय तह िज�व�यस  

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत�पमा 

13= नाग�रक समाजका �व�भ� �े�बाट �वतरण हनुे खा�ा�को 

अ�भलेख रा� ेर नपगु वा खा�ा� �ा� गन� नसकेका 

समदुायको प�हचान गर� खा�ा� उपल�ध गराउने । 

खा� �े� �थानीय तह िज�व�यस  

सरु�ा �नकाय 

�नय�मत�पमा 

14= खा�ा� �वतरणस�ब�धी काय�, सम�या र समाधानबारे िज�ला 

�वप� �यव�थापन स�म�त तथा अ�य सरोकारवालालाई 

जानकार� गराउने 

खा� �े� �े�का सद�य 

व�दोव�ती �े� 

�नय�मत�पमा 

15= खा�ा� �वतरण ���यालाई सहज र सरल बनाउन �नय�मत 

अनगुमन गन� र �ववाद हनुबाट जो�गने । 

खा� �े� �े�का सद�य 

व�दोव�ती �े� 

�नय�मत�पमा 

16= खा� �े�को �नय�मत बैठक तथा ��तवेदन तयार� गर� सबै 

सरोकारवालालाई उपल�ध गराउने 

�े� �मखु �े�का सबै सद�य हरेक ह�ा 

 

६.३.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� 

खा� सरु�ा, कृ�ष तथा जी�वकोपाज�न �े�ले आप�काल�न मानवीय सहयोग उपल�ध गराउने काय�का ला�ग 

देहायअनसुार पूव�तयार� गन�छः 

�सं पूव�तयार� ग�त�व�ध िज�मेवार� सहयोगी �नकाय तथा 

सं�था 

समयाव�ध 

1= �यव�थापन तथा सम�वयस�ब�धी बैठकको आयोजना गन� र गत 

वष�को काय�योजनाको पनुरावलोकन गन� 

�े� �मखु �े�का सद�य वैशाख प�हलो 

साता�भ� 

2= खा�ा� �वतरण काय�दल गठन गन� �े� �मखु �े�का सद�य  

3= बह�ुे� �तू लेखाजोखाको ला�ग �यि� तो�ने र ता�लममा 

सहभागी गराउने 

�े� �मखु �े�का सद�य, 

िज�व�यस,  

 

4= तयार� खा�ा�को भ�डारण तथा आप�काल�न आपू�त�को �यव�था 

�मलाउने  

खा� �े� सरु�ा �नकाय, �थानीय 

तह, उवासंघ 

वैशाख २५ 

गतेस�म 

5= तयार� खा�ा�को बजार उपल�धता प�हचान गन� खा� �े�, 

तो�कएको 

सद�य 

�थानीय तह, उवासंघ, 

िज�व�यस, �व� खा� 

काय��म,  

वैशाख २७ 

गतेस�म 

6= खा�ा�को गणु�तर �नय��ण तथा स�ुनि�तताको ला�ग गणु�तर 

तथा नापतौल �वभागसँग वा स�बि�धत �नकायसँग सम�वय गर� 

पर��ण गन� वा गराउन े

�े� �मखु गणु�तर �नय��ण 

काया�लय, नेरेसो, 

�थानीय तह 

आव�यकता 

अनसुार 

7= �वा��य तथा पोषण �े�सँग सम�वय गर� ६ म�हनादेिख ५ �े� �मखु, �वा��य तथा पोषण आव�यकता 
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वष�म�ुनका बालबा�लका, बूढाबूढ�, गभ�वती तथा स�ुकेर� म�हलालाई 

पोषणय�ु खा�ा�को आव�यक प�रणाम मौ�दात रा� े

तो�कएको 

सद�य 

�े�, िज�व�यस, गैसस अनसुार 

8= खा�ा� काय��ममा जनचेतना अ�भव�ृ�का ला�ग �चारमूलक तथा 

�ानब��क साम�ीको ब�दोव�त गन�  

�े� �मखु कृ�ष �ान के��, 

भेटे�रनर� अ�पताल, 

�व� खा� काय��म, 

स�ारकम� 

वैशाख 

मसा�तस�म 

9= तयार� खा�ा�का सहयोगी सं�थाह� तथा �नकायह�सँग सम�वय 

गन�  

�े�को 

बैठक 

�नजी �े�का 

सं�थाह� 

वैशाखम 

सा�तस�म 

10= ��तवेदन तयार�का ला�ग सद�य तो�ने �े� �मखु –  

 

६.५ �वा��य तथा पोषण (Health and Nutrition) 

�बषयगत �े�     :  �वा��य तथा पोषण  

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, भकू�प, खडेर�, आगलागी, प�हरो तथा महामार�ज�य रोगह�  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)   :  िज�ला �वा��य काया�लय/�थानीय तह 

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त�य�त हनेु भएकाले �वप� �भा�वत 

समदुायमा �वा��य तथा पोषणको अव�था �ब�ने स�भावना अ�धक रह�छ । स�भा�वत यस प�रि�थ�तलाई संवोधन 

गन� य�तो अव�थामा �वपत ्�भा�वत समदुायमा �वा��य तथा पोषणसँग स�बि�धत �वषयह�को �यव�था �वा��य तथा 

पोषण �े�ले गन�छ । 

�वप�को समयमा �भा�वत तथा �व�था�पत मा�नसमा �वा��यस�ब�धी धेरै �कारका सम�या उ�प� हनेु स�भावना 

रह�छ । �यसैगर� �वपदमा परेका क�तपय मा�नसलाई �ाथ�मक उपचारको आव�यकता पछ� । �यसैकारण यस 

काय�योजनाले �वप� �भा�वत समदुायको �वा��य र�ाका ला�ग काम गछ� । 

६.५.१ �वप� प�छको स�भा�वत प�र��य 

 खाने पानीका महुान �दू�षत भएका हनेुछन,् 

 चप�ह� ��त��त हनेुछन र फोहोर सव�� फै�लएको अव�था हनेुछ,  

 �पउने पानीका महुान र �ोतह� संरचना�मक ��तका कारण �दू�षत हनेुछन,्  

 सरसफाइको अभावले पानीज�य स�वा रोग फै�लएर महामार�ज�य �कोप बढेर थप �वप� उ�प� हनेु 

स�भावना �बल रहनेछ ।  

 �व�था�पत प�रवारका सद�यह�ले पानीको आभावका कारण अ�याव�यक �व�छताका ला�ग कमजोर 

�यवहारले गदा� स�वारोगह�को वृ��को स�भावना रह�छ । 

 �वा��य सेवा �दायक सं�थाह� ��त��त हनु स�ने वा �वप� �भा�वतको पहुचँभ�दा बा�हर हनेु, औष�ध–

उपचारका उपकरणह� तथा औष�धको हानी नो�सानी हनेुछ । 
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 चोटपटक, घाइतेह�, हैजा, औलो, आउँ रगत, (dysentry) दादरुा एवं महामार�ज�य रोग, ग�भीर �वास 

��ासस�ब�धी स��मण, �वरो, आखँा अथवा छालाका स��ामक रोगह�मा वृ�� हनेुछ । 

 खा� साम�ीको ती� अभाव तथा �दू�षत वातावरणको कारणले गदा� ग�भीर कुपोषण, हैजा तथा 

झाडापखालाज�ता रोगह�को जोिखममा वृ��, �वा��य एवं, सामािजक सेवाह�मा घ�दो पहुँच, उपचारा�मक 

तथा अ�त�र� खवुाउने काय��म (supplemertary feeding) मा अवरोध देखा पन�छ । 

 बाढ�बाट �व�था�पत �वशेषगर� गभ�वती र स�ुकेर� म�हला, अश� तथा जे� नाग�रक र �बरामीको अव�था 

दयनीय हनेु स�भावना हनेुछ । 

 लामख�ेुज�ता क�टबाट फै�लने औलो, कालाजार डे�ु आ�दको स��मण ब�ने र सप�दंश हनेु स�भावना रह�छ  

 बाढ�मा परेर वा �व�भ� कारणले घाइते हनेुको स��यामा वृ�� भएको हनेुछ । 

६.५.२ ��ेगत उ��ेय  

आप�काल�न अव�था उ�प� भएको समयमा �वशेषगर� अ�य�धक जोिखममा रहेका समूहको �वा��य तथा 

पोषणस�ब�धी आव�यकता पूरा गन� ��याभ�ूत गनु�, पानी तथा क�टपत�का मा�यमबाट ला�ने तथा महमार�ज�य 

रोगबाट बचाउन ुयस �े�को �मखु उ��ेय रहनेछ । यस �े�का परुक उ�े�य देहायअनसुार हनेुछन ्

 झाडापखाला, हैजा तथा औलो र पानीज�य एवं क�टज�य रोगह�को रोकथाम तथा उपचार स�ुनि�त गनु�, 

 रोग फै�लएमा �भावकार� �पमा �नय��ण गनु�, 

 आधारभतू �वा��य सेवामा �भा�वत तथा �व�था�पतको पहुँच स�ुनि�त गन� �वा��य िश�बर स�ालन, मानव�ोत 

प�रचालनज�ता उपाय अपनाउन,ु 

 कुपोषणबाट �भा�वत �व�था�पत म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक र �वरामीलाई परुक खानाको �यव�था 

गर� उनीह�को �व�थ जीवनको ��याभ�ूत गनु� । 

६.५.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना  

�वप�को अव�थामा जन�वा��यको र�ाका ला�ग �वा��य तथा पोषण �े�ले देहायका काय�ह� गन�छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= आप�काल�न बैठक आयोजना गर�  

 �वप�को अव�थाको मू�या�न गन� 

 सहयोगी सं�थाको �मता प�हचान,  

 काय� तथा िज�मेवार� �वभाजन गन�,  

 साम�ी आपू�त�कता�को सूची तयार गन�,  

 �व�मान �ोत र मागको �व�षेण गन�,  

 �वप�को जानकार� संकलनको ला�ग RRT  को वैठक 

संचालन । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�थानीय तह  

�था�व�यस 

�वा��य काया�लय 

�े�गत सद�यह� 

�वप� हनुासाथ 
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2= �विश� सेवा �दन ुपन� जनस��याको प�हचान गन� । �वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �वप� भएकै �दन 

देिख 

3= घाइतेको उपचारका ला�ग त�काल �ाथ�मक उपचार काय�दल 

खटाउने र थप उपचारका ला�ग अ�पताल पठाउने । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �वप� भएकै �दन 

देिख 

4= �वा��य टोल�लाई यथा�स� प�रचालन गर� �बशेषगर� गभ�वती, 

स�ुकेर�, पूण� �तनपान गराई रहेका म�हलाह� साथै �नय�मत�पमा 

औषधी सेवन (�सेर, सगुर, �टबी आद�) गन� �यि�हरको �ववरण 

संकलन गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�था�व�यस 

�वा��य काया�लय 

�े�गत सद�यह� 

�वप� भएकै �दन 

5= �वा��य सेवा �दान, सूचना �वाह र सम�वय गन� । �वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �वप� भएकै �दन 

देिख 

6= Triage (रातो, पह�लो, ह�रयो) को वग�करण गर� उपचार तथा 

�यव�थापन गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �वप� भएकै �दन 

देिख 

7= ५ बष� म�ुनका बालबा�लका, गभ�वती तथा स�ुकेर� म�हलाको 

पोषण ि�थ�तको लेखाजोखा तथा परामश� गन� । 

५ बष� म�ुनका बालबा�लकाको पोषण अव�थालाई म�यनजर गरेर 

सू�म पोषक त�व �वतरण गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय दो�ो �दन देिख 

8= जानकार�को स�लन तथा प�रि�थ�तलाई अ�ाव�धक गन�का ला�ग 

वा�त�वक ��तको जानकार� �ा� भएप�छ (Rapid Response 

Team –RRT_ को वैठक ब�ने । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

DEOC 

�वा��य काया�लय 
दो�ो �दन  

9= भौ�तक तथा मानवीय ��तको त�यगत �ववरण, अिघ�लो �दनमा 

ग�रएका काय�को स�म�ा । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय दो�ो �दन  

10= �वा��यसँग स�बि�धत �व�भ� अ�तर समूहसँग �वप� 

�यव�थापनमा छलफल गन� । मानवीय तथा भौ�तक �ोत 

साधनको न�सांकन गन� र आव�यक �यव�था गन� 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय दो�ो �दन  

11= �वयम ्सेवकह�को प�हचान ग�र महामार� फैलाउन स�ने 

स�भा�वत �ोत प�हचान ग�र छु�ाउने । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

DEOC 

�वा��य काया�लय 
दो�ो �दन  

12= �कटनासक औषधी आव�यकता हेर� �छ�काउन े। 

स�भा�वत जोिखमलाई �यूनीकरण गन� उिचत �थानको प�हचान 

गर� �व�थापनको �यव�था गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय दो�ो �दन  

13= अपगु भएको औषधी तथा अ�य �यव�थापक�य साम�ीको 

�यव�था गन� 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय दो�ो �दन  

14= �वा��य िश�वर सं�ालन गन� र �नश�ुक औषधीको �यव�था 

�मलाउने 

�वा��य, 

पोषण �े� 

DEOC 

�वा��य काया�लय 
दो�ो �दन प�छ 

15= आव�यकताअनसुार बा� अनसु�धान टोल� खटाउने  

म�हला �वा��य �वयंसे�वका तथा �थानीय �वा��यकम�को काय� 

�नधा�रण र अ�भमखुीकरण गन�  

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय िश�वर �थापना 

भएप�छ 

16= �वपदबाट �भा�वतलाई मनोसामािजक परामश� तथा मनोर�नका 

ग�त�व�धमा संल�न गराउने 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �न�य�मत�पमा 
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17= म�यम तथा कडा िश� कुपो�षत ब�चालाई �वा��य सं�थामा 

�षेण गर� �वशेष �कारले उपचार गराउने । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �न�य�मत�पमा 

18= �वा��यस�ब�धी ��तकाय� ��याकलापको सपु�रवे�ण तथा 

अनगुमन गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �न�य�मत�पमा 

19= �वा��य िश�ा स�ब�धी घ�ुती टोल� माफ� त जनचेतना अ�भव�ृ� 

गन� । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �न�य�मत�पमा 

20= खोप, ओ�प�ड, पोषण लगायत अ�य �वा��यस�ब�धी 

काय��मह�लाई सचुा� एवम ्�नर�तरता �दने । 

�वा��य, 

पोषण �े� 

�वा��य काया�लय �न�य�मत�पमा 

 

६.५.४  ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

�वप�को सामना गन� आप�काल�न समयमा मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन �वा��य तथा पोषण �े�ले देहायअनसुार 

पूव�तयार� गन�छः 

 �सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= �े�को बैठक आयोजना गर� सद�यबीच काय��वभाजन गन� र 

आप�काल�न �वा��य काय�दल गठन गन� 

�े� �मखु �वा��य 

काया�लय 

जे� म�हनामा 

2= बह�ुे� �ारि�भक �तू लेखाजोखा (मीरा – MIRA) को ला�ग �े�को 

सद�य तो�ने 

�े� �मखु �े�को बैठक बैशाखमा 

3= िज�लाका सरकार�, सामदुा�यक तथा �नजी �वा��य सेवा �दायक र 

उनीह�सँग भएको �ोतको सूची तयार गन�   

�े� �मखु �े�का सद�य 

गैसस 

बैशाखमा 

4= िज�लाि�थत सरोकारवाला वा सहयोगी �नकाय वा सं�थाको सूची र 

सहयोगको खाका तयार गन� 

�े� �मखु �े�का सद�य 

गैसस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

5= आप�काल�न अव�थामा आव�यक पन� औषधीह� ३० �दनको ला�ग 

प�ुनेगर� भ�डारण गन� 

�े� �मखु िज�वाका 

िज�व�यस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

6= �थानीय तहका ��येक वडामा तीन थानका दरले �ाथ�मक उपचार 

बाकस (First Aid Kits) �यव�था गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

7= हरेक स�टास� �थानीय तहमा क�तीमा प�न ९ जनालाई 

पोषणस�ब�धी अनिुश�ण ता�लम उपल�ध गराउने 

काय�दल �थानीय तह 

िज�व�यस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

8= ब�चालाई दूध खवुाउने आमा, स�ुकेर� र गभ�वती म�हला, कुपो�षत 

बालबा�लका र जे� नाग�रकको ला�ग एक म�हनालाई प�ुने 

पोषणय�ु खाना भ�डारण गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

9= आव�यक सबै सामान ख�रद गरेर वा मा�थ�लो �नकायबाट �नकासा 

�लएर भ�डारणको ला�ग ब�दोव�ती �े�लाई आ�ह गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस नेरेसो 

बैशाख जे�मा 

10= �वा��य िश�बर स�ालनका ला�ग �वा��यकम�को सूची तयार गन�  �े� �मखु िज�व�यस बैशाख जे�मा 

11= जनचेतना अ�भव�ृ�का ला�ग सूचना �चार�सार गन�  �े� �मखु िज�व�यस बैशाख जे�मा 

12= ए�बलेु�सको सहज प�रचालनको ब�दोव�त �मलाउने �े� �मखु िज�व�यस बैशाख जे�मा 
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६.५ (क) महामार� तथा को�भड -१९ कोरोना भाइरस 

�बषयगत �े�     :   �वा��य तथा पोषण �े� 

म�ुय �वप�को �क�सम   :   महामार�  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead) :  �थानीय तह / िज�ला �वा��य काया�लय  

कोरोना भाइरस �व��यापी �पमा फै�लइरहेको छ । �यि�, समदुाय, ��याशील मानवीय �नकाय तथा �थानीय एवं 

सबै तहका िज�मेवार पदा�धकार�ह�ले �भा�वत मा�नसका अ�धकारह�को र�ा गद� यस महा�याधीबाट नाग�रकह�को 

जीवनर�ा गन�का ला�ग सव��कृ� �क�समबाट कसर� ��तकाय� गन� स�क�छ भ�े �वषयमा यो �वषयगत �े�ले काय� 

गद�छ ।  

६.५ (क).१ हालको �व��यापी प�र��य 

 को�भड - १९ का कारण �व� आत��त ब�नरहेको छ ।  

 �छमेक� मलुकु चीनको वहुान शहरमा ३० �डसे�बर, २०१९ मा देिखएको कोरोना भाइरस को�वड–१९ अ�हले 

�व�का �ब�भ� २१५ भ�दा बढ� मलुकुह�मा फै�लसकेको अव�था छ ।  

 संसारमा �वा��य �व�ान तथा ��व�धमा अ�बल मा�नएका �वक�सत मलुकुह� प�न संकटमा प�ररहेका छन ्। 

�छमेक� मलुकु भारतमा प�न यसको �भाव �दन��त�दन ब�ढरहेको छ भने नेपालमा प�न यो महामार�बाट 

सं��मत हनेु र मन�ह�को सं�या �दनान�ुदन ब�ढरहेको छ ।  

 �यापक�पमा अनसु�धान भइरहेको छ तर हालस�म खोप र औषधीको आ�व�कार भएको छैन ।  

 �व� �वा��य संगठन र �व�ह�का अनसुार यो  महा�याधी चाडैँ �नय��णमा आउन नस�ने र केह� बष�स�म 

रहनस�ने स�भावना छ । 

 यो महा�याधीबाट ब�न अ�हलेको ज�तो सध� लकडाउन गरेर सध� स�भव प�न छैन । 

 लाख�को सं�यामा �बदेशमा भएका नेपाल�ह� धमाधम �वदेश फ�क� रहेका छन ्र उनीह�म�ये केह� मा�नसह� 

सं��मत भएर आइरहेका छन ्। 

 य�ता सं��मतह�ले अ�लाई सं��मत बनाएर महामार�को �प धारण गन�स�ने भएकोले सबै तहमा 

योजनाव��पमा पूव�तयार� र ��तकाय� गन� ज�र� भएको छ । 

 यसबाट सरुि�त रहन के��देिख �थानीय तहस�म �यवि�थत पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तयार गर� 

काया��वयन गन� आव�यक छ  । 

 

 

 

 

 

 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              58  

 

 

६.५ (क).२ आप�काल�न समयमा ग�रने ��तकाय�स�ब�धी ��याकलाप  

�वा��य तथा महामार� �नय��ण �े�ले आप�काल�न समयमा �न�नअनसुार काय� गन�छ 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= बा�हरबाट आउने मा�नसको अ�भलेख रा� े �थानीय तह �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

2= यातायात �यव�थापन गन�  �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

3= बा�हरबाट आएका मा�नसह�लाई अ�नवाय� �वारेि�टनमा रा� े

�यव�था गन� । 

िज�वाका 

�थानीय तह 

�े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

4= बा�हरबाट आउनेह�को ला�ग ताप�म मापन गन� । �थानीय तह �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

5= आर.�ड.�ट. प�र�ण गन� । �थानीय तह �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

6= �वाव संकलन तथा पर��णको ला�ग पठाउन े �थानीय तह �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

7= लकडाउन �भा�वत �बप� मा�नसह�, रोजगार� गमुाएका 

मा�नसह�, �बप� गभ�वती, स�ुकेर� तथा एकल म�हलाह� तथा 

�कसानह�को लगत संकलन 

�थानीय तह 

िज�वाका 

�देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

�नय�मत�पमा 

8= लकडाउन �भा�वतको ला�ग राहत �यव�थापन गन� । �थानीय तह �देश सरकार आव�यकतानसुार 

9= को�भड – १९ बाट भएको मानवीय ��त (कुनै प�रवारको 

कमाउने सद�यको म�ृयू), िज�वकोपाज�नमा ��त (पेशा �यवसाय), 

सामािजक ��त (मनोसामािजक दरुाव�था, अ�याय, भेदभाव) 

आद�लाई �यूनीकरण गन� योजना 

�थानीय तह �देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

�नय�मत�पमा 

10= दै�नक �यालादार�मा काम गन� मा�नसह�लाई रोजगार तथा 

�वरोजगार काय��म माफ� त जीवीकोपाज�न स�ुनि�त गन� 

�थानीय तह �देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

�नय�मत�पमा 

11= �कसानह�ले उ�पादन गरेका साम�ीह�को बजार �यव�था 

स�ुनि�त गन� । 

�थानीय तह �देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

�नय�मत�पमा 

12= साना तथा मझौला �यापार� �यवसायीह�लाई �थानीय सरकारले 

�लँदै आएको कर �मनाहा तथा कर छुट गन� 

�थानीय तह �देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

�नय�मत�पमा 

13= को�भड – १९ को �वप�ाट आहत ्भएका र मनोसामािजक 

सम�या भएको प�रवार र �यि�लाई मनोसामािजक परामस� गन� 

र सामा�यीकरण गन� 

�थानीय तह �े�का सद�यह� �नय�मत�पमा 

14= �वदेशका अ�य �थान र �बदेशबाट आएका र यतै पेशा �यवसाय 

गन� चाहनेलाई �यवसा�यक योजनाको आधारमा नगरपा�लकाले 

सीप �बकास ता�लम �दई �थानीय तहमा भएको ब�क संग 

सम�वय गर� सरकारबाट �दईने सह�ुलयत ऋण �वाह गन�को 

ला�ग सहजीकरण गन� 

�थानीय तह �देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

ब�क तथा �व�ीय 

सं�थाह� 

�नय�मत�पमा 

15= �नय�मत �मिच�मिच हात धनु,े मा�क �योग गन� र �यानीटाईजरको 

�योग गन�, सामािजक दरु� कायम गन�, �भडभाड कम गन� आद� 

ज�ता कुरालाई अझ �ो�साहन गन� । भेटघाट हुँदा हात 

�थानीय तह 

िज�वाका 

�देश सरकार 

�े�का सद�यह� 

सरोकारवालाह� 

�नय�मत�पमा 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              59  

 

�मलाउने, अंकमाल गन� आद� ज�ता कुरालाई �न��सा�हत वा 

�यूनीकरण गन� । य�ता सरु�ा�मक कुराह�लाई सं�कारको 

�पमा �वकास गद� �दघ�कालमा समेत हनुस�ने भाईरल �कोपबाट 

जो�गन स�ने वातावरण बनाउने 

गैससह�  

16= �व�ालयह�मा अब �नमा�ण हनुे फ�न�चर तथा पवुा�धारह� 

सामािजक दरु� कायम हनुे त�रकाले �नमा�ण गन� । �व�ालय 

हाता �भ� �नय�मत हात धनुे साबनु पानी र �यानीटाईजरको 

�यव�थालाई अ�नवाय� गन�  

�थानीय तह 

�व�ालय 

तथा 

�या�पसह�  

िश�ा �े� 

गैससह� 

�नय�मत�पमा 

 

६. ५ (क).३ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

�वा��य तथा महामार� �नय��ण �वषयगत �े�ले ��तकाय�का ला�ग �न�नअनसुार पूव�तयार� गनु� पन�छ 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= को�भड–१९ �नय��ण तथा �यव�थापनका ला�ग िज�ला �तर�य 

Covid-19 Crisis Management Center (CCMC) गठन गन� । 

(�देश सरकारले तयार गरेको काय�योजना अनसुार) 

िज�व�यस िज�वाका त�काल 

2= Rapid Response Team (RRT) गठन (�वा��य, सरु�ा, 

�यव�थापन, जनचेतना अ�भब�ृ�, �वयंसेवक प�रचालन आद� �े�लाई 

नेत�ृव गन� �नकाय �मखुह�को काय�मलुक �टम)  

िज�व�यस िज�वाका त�काल 

3= Rapid Response Team (RRT) मा आव� �यि�ह�लाई 

अ�भमखुीकरण । 

�वा��य 

�े� 

िज�वाका   

4= �वारे�टाइनको �नमा�ण तथा �यव�थापन (अबको हकमा �व�ालय 

भ�दा बा�हर) गन� 

�थानीय तह सरोकारवालाह�  

5= जनचेतना अ�भब�ृ� गद� जाने । �थानीय तह सरोकारवालाह�  

6= पया�� टे� �कट, मा�क, �यानीटाइजर आ�दको खर�द तथा 

�यव�थापन 

िज�वाका 

�थानीय तह 

�देश सरकार 

िज�व�यस 

 

7= �वा��यकम�ह�का ला�ग आव�यक मा�ामा �प�पइ, मा�क, च�मा, 

प�ा आ�दको �यव�थापन 

िज�वाका 

�थानीय तह 

�देश सरकार 

िज�व�यस 

 

8= बजार, बैक, पसल, होटल आद� �े�मा सामािजक दरु� कायम गन� 

�ड�टे�स सक� ल �नमा�ण 

िज�व�यस िज�वाका 

�यापार संघह� 

 

9= �वयंसेवक तयार� र अ�भमखुीकरण । �थानीय तह सरोकारवालाह�  

10= यातायातको साधन तथा �यि�लाई �डस इ�फे�सन गन� �यव�था । �थानीय तह सरोकारवालाह�  

11= साव�ज�नक �े� ज�तै ब�क, काया�लय, साव�ज�नक सौचालय आद�मा 

�नय�मत �डसइ�फे�सन �� े

स�बि�धत  

काया�लय 

सरोकारवालाह�  

12= बा�हरबाट आउने मा�नसह�को अ�भलेख रा�को ला�ग फम�ट तयार� �थानीय तह सरोकारवालाह�  

13= 4T (Tracing, Traking, Testing & Treatment) का ला�ग 

आव�यक तयार� गन� । 

�थानीय तह िज�वाका 

सरोकारवालाह� 

 

14= �ाथ�मक �वा��य के��मा आइसोलेशन बेडह�को �यव�था गन� । �थानीय तह सरोकारवालाह�  
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६.६ खानपेानी, सरसफाई तथा �व�छता �यव�थापन (Water, Sanitation and Hygiene -WASH) 

�वषयगत �े�     :  खानेपानी तथा सरसफाई �व�छता �यव�थापन 

म�ुय �वप�को �क�सम   :  बाढ�, आगलागी, भकू�प, खडेर�, महामार�  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead)  :  संिघय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन आयोजना / �थानीय तह 

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त�य�त हनेु भएकाले �वप� �भा�वत 

समदुायमा खानेपानी, सरसफाईको संरचना भ� भई खानेपानीको अभाव हनेु, सरफाईको अव�था खराब हनु गई 

महामार� रोग �नि�तन स�ने स�भावना अ�धक रह�छ । स�भा�वत यस प�रि�थ�तलाई संवोधन गन� य�तो अव�थामा 

�वप� �भा�वत �यि�ह�लाई समदुाय र आ�य�थलमा खानेपानी र सरसफाईको �यव�था गन� खानेपानी तथा 

सरसफाई �व�छता �यव�थापन �े�को काय� पद�छ । 

६.६.१ �वप� प�छको अनमुा�नत प�र��य 

 खानेपानीका महुान �दू�षत भएका हनेुछन,् 

 चप�ह� ��त��त हनेुछन र फोहोर सव�� फै�लएको अव�था हनेुछ,  

 �पउने पानीका महुान र �ोतह� र संरचना�मक ��तका कारण �दू�षत हनेुछन,्  

 सरसफाइको अभावले पानीज�य स�वा रोग फै�लएर महामार�ज�य �कोप बढेर थप �वप� उ�प� हनेु 

स�भावना �बल रहनेछ ।  

 �व�था�पत प�रवारका सद�यह�ले पानीको आभावका कारण अ�याव�यक �व�छताका ला�ग कमजोर 

�यवहारले गदा� स�वारोगह�को वृ��को स�भावना रह�छ । 

६.६.२ ��ेगत उ��ेयः  

�वप� �भा�वत तथा �व�था�पत समदुायलाई पानी तथा क�टपत�का मा�यमबाट ला�ने तथा महमार�ज�य रोगबाट 

बचाउन ुयस �े�को �मखु उ�े�य हनेुछ । 

६.६.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना 

खानेपानी, सरसफाइ तथा �वा��य �ब��न �े�को ला�ग देहायअनसुार काय�योजना तय ग�रएको छः 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= वास �े� एजे�सी िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठकमा 

सहभागी हनुे र काय��े�मा स��य हनुे । 

�े� �मखु िज�व�यस जे� म�हनामा 

2= �े�गत सद�य प�हचान गर� काय� �ववरण तयार गन� र  प�हलो 

बैठक ब�ने ।बैठकका �वषयह�ः 

 सहयोगी सं�थाको �मता प�हचान,  

 काय� तथा िज�मेवार� �वभाजन गन�,  

 साम�ी आपू�त�कता�को सूची तयार गन�,  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 नेपाल �हर� 

गैसस 

�थानीय �लव 
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 �व�मान �ोत र मागको �व�षेण गन�, 

 �थानीय तहमा �व�छता ��धन स�म�त प�रचालन गन� 

3= वास (Wash) �े�मा काम गन� �नकाय तथा सं�थाको प�हचान गर� 

सद�य �नकाय वा सं�था र �तनका ��त�न�धको पनुरावलोकन गन�  

 �े�मा रहन इ�छुक सं�थाह�को �ववरण स�लन गर� 

सूचीकरण गन�, 

 म�यौदा काय��ववरण तयार गन�, 

यस �े�मा काम गन� गैसस नीिज�े�संग सम�वय गन� । 

�े� �मखु 

र सद�यह� 

�थानीय तह 

िज�व�यस 

गैससह� 

जे� म�हनामा 

4= �े�का ��येक सद�यले आ–आफनो �नकायको मा�थ�लो तहमा 

आव�यकताको जानकार� गराउने । 

�े� �मखु 

र सद�यह� 

�थानीय तह 

गैससह� 

 

5= �वा��य �व��नका साधनह�को �नमाण� तथा मम�त काय� गन� �े� �मखु �थानीय तह  

6= सरसफाइका साम�ी �वतरण गन� 

० �फनेल १ बोतल/चप� 

० �यानीटाइजर 

० �स १ थान/चप� 

० साबनु र तौ�लया १ सेट 

० बा�ट� ५ �ल. १ थान र १ मग/प�रवार 

िजज�वाका �थानीय तह 

िज�व�यस 

नेरेसो 

गैससह� 

�थानीय �लव 

 

7= �े�का सद�यबीच मीरा (MIRA) को बारे अ�भमखुीकरण गर� 

सोअन�ुप काय� स�पादन गन� �यव�था �मलाउने  र �े�का 

सद�यह�बीच काय� सम�वय गन�  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

गैससह� 

 

8= मीराको ��तवेदनको �व�षेण र माग र आपू�त�बीचको अव�था 

�व�षेण गर� काय� गन� 

 �थानीय तह 

िज�व�यस  

 

9= खानेपानी श�ुीकरणका समान �वतरण (बा�ट�न २ वटा १० र १५ 

�ल., मग १, �पयषु प�हलो १ ह�ा र बाँक� �दनका ला�ग वाटरगाड� 

वा �पयषु १ ��त प�रवार )  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

नेपाल �हर� 

गैसस �लवह� 

 

10= अनगुमन सचुक प�हचान गर� अनगुमन संय�� प�रचालन गन� �े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

11= सरसफाइ �व��न काय� गन� गराउने 

 फोहरमैला �यव�थापन/फोहरपानी �यव�थापन 

 िश�बर �े�को सरसफाइ र �नम�ल�करण 

 �थानीय भाषामा जनचेतनामूलक ��याकलाप  

 सरसफाइ स�म�त गठन र अ�भमखुीकरण 

 माइ�क� 

 सडक नाटक 

 सूचना के�� �थापना गन� 

 जानकार�मूलक, िश�ा�द �चार साम�ी तयार गर� �वतरण 

गन� 

 �वयंसेवक प�रचालन 

�े� �मखु  

र सद�यह� 

�थानीय तह 

िज�व�यस 

 नेपाल �हर� 

गैसस 

�थानीय �लव 
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 स�ार �े�को प�रचालन 

 बाल/यवुा �लबको प�रचालन   

12= समदुायबाट र अ�य �े�बाट प�ृपोषण स�लन र पनुरावलोकन गर� 

सधुारका �े� प�हचान गन�  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

13= िश�बर रहेको �े�को पूण� सरसफाइ र सरसफाइस�ब�धी संरचनाको 

सरुि�त �व�थापन गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

14= िश�बर रहेका �व�ालयका शौचालयको मम�तस�भार गर� पूव�वत 

अव�थामा स�ालन गन� स�कने बनाउन े

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

15= �वा��य �े�सँग सम�वय गर� पानीज�य स�वा रोगको �कृ�त 

प�हचान गन� र �यसअनसुार �वा��य �व��न र सचेतना अ�भव�ृ� 

गन�  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

16= अि�तम मू�या�न गन�, अ�भलेख तयार गन� र �वतरण गन� �े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

 

 

६.६.४  ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

�वप�को सामना गन� आप�काल�न समयमा मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन खानेपानी, सरसफाइ तथा �वा��य 

�ब��न �े�ले देहायअनसुार पूव�तयार� गन�छः 

 �सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= �े�को बैठक आयोजना गर� सद�यबीच काय��वभाजन गन� । �े� �मखु िज�वाका, 

�वा��य �े� 

चै�को दो�ो ह�ा 

2= वास (Wash) �े�मा काम गन� �नकाय तथा सं�थाको प�हचान गर� 

सद�य �नकाय वा सं�था र �तनका ��त�न�धको पनुरावलोकन गन�  

 �े�मा रहन इ�छुक सं�थाह�को �ववरण स�लन गर� 

सूचीकरण गन�, 

 म�यौदा काय��ववरण तयार गन�, 

यस �े�मा काम गन� गैसस नीिज�े�संग सम�वय गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस 

रेड�स  

गैससह� 

चै�को दो�ो ह�ा 

3= समदुाय �थाना�तरण भएको �थान वा िश�बर तथा �भा�वत 

�थानीय तहमा �व�छता �व��नसँग स�बि�धत खानेपानी, 

शौचालयज�ता संरचना तथा सरसफाइको अव�थाको अ�ययन गन� 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�मा रहेका 

काया�लयह� 

आव�यकता 

अनसुार 

4= �व�भ� सं�थाह�सँग भएको सरसफाइ साम�ीह�को मौ�दात 

�ववरण स�लन गन�  

�े� �मखु �थानीय तह 

िज�व�यस  

नेरेसो 

आव�यकता 

अनसुार 

5= मीराको ता�लममा सहभागी हनु सद�य तो�ने  �े� �मखु िज�व�यस आव�यकता 

अनसुार 

6= पानी श�ुीकरण र हाइजीन क�ट, साबनु पानीले हात धनुे 

स�ब�धमा सरसफाइको ला�ग घरदैलो अ�भयान स�ालन गन� 

�े� �मखु िज�वाका 

�थानीय तह 

बैशाख मसा�त 

�भ� 
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म�हला �वा��य �वयंसे�वकालाई अ�भमखुीकरण गन�  

7= जनचेतना अ�भव�ृ�का ला�ग �व�भ� स� सं�थासँग भएका सूचना 

तथा स�ारका साम�ी स�लन गरेर अ�भलेख राखी वा आफ� ले 

तयार गर� �काशन गर� �वतरण गन� 

�े� �मखु िजज�वाका 

�थानीय तह 

रे�डयोबाट जे� 

देिख भा�स�म 

8= खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाह�को (चप�, हात धनुे ठाउँ, �नान 

घर आ�द) र ता�लमका नमूनाह� तयार गर� लागत �नका�ने र 

�े�को बैठकबाट अनमुोदन गराई �ा�व�धकह�लाई अ�भमखुीकरण 

गन�  

�े� �मखु िज�वाका 

�थानीय तह 

जे� मसा�तस�म 

9= अ�तरा���य तथा रा��य �तरका वास �े�बाट तयार भएका 

अनगुमन सूचकह�, फारमह� �थानीय �तरमा सहुाउने बनाई 

सद�यह�बीच अ�भमखुीकरण गन�  

�े� �मखु िज�वाका 

�थानीय तह 

बैशाख 

मसा�तस�म 

10= खानेपानी, सरससफाइ तथा �वा��य �व��नस�ब�धी ता�लम �ा� 

�यि�को सूची तयार गन�  

�े� �मखु िज�वाका 

�थानीय तह 

बैशाख 

मसा�तस�म 

11= आप�काल�न �वा��य �व��नस�ब�धी �वा��य �े�मा काय�रत 

�वा��यकम�लाई ता�लम �दने  

�े� �मखु िजज�वाका 

�थानीय तह 

जे� मसा�तस�म 

12= िज�ला तथा गाउँमा �था�पत ना� समूहह�लाई आप�काल�न  

�वा��य �व��नस�ब�धी �िश�ण �दने  

�े� �मखु िज�वाका 

�थानीय तह 

चै� मसा�तस�म 

13= �व�ालयमा �था�पत बालसमूहह�बीच सरसफाइस�ब�धी 

��याकलापह� स�ालन गन� 

�े� �मखु िज�वाका 

�व�ालय 

चै� मसा�तस�म 

 

६.७ आप�काल�न संर�ण (Emergency Protection) 

�वषयगत �े�     : आप�काल�न संर�ण   

म�ुय �वप�को �क�सम   : बाढ�, आगलागी, प�हरो, भकू�प, खडेर�, महामार�  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead) : िज�ला सम�वय स�म�त / �थानीय तह  

�वप�को अव�थामा जन, धन र संरचनामा �यापक ��त प�ुन गई जनजीवन अ�त�य�त हनेु भएकाले �वप� �भा�वत 

समदुायमा स�ुकेर�, म�हला, वृ�वृ�ा, बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�ह� द�लतलगायतका �ाथ�मकतापूण� 

वग�ह�मा�थ यौन, शार��रक लगायतका �व�भ� शोषणह� हनुस�ने भएकोले संर�णको खाँचो रह�छ । य�ता 

वग�ह�लाई �वप�को समयमा संर�ण �दने �यव�थापक�य काय� नै संर�ण हो। 

साथै आप�काल�न अव�थामा आधारभतु आव�यकताका स�ुवधाह� �नमा�ण गदा� सबैको सरल पहचु र चापलाई आधार 

मानेर तयार ग�रन ुपन� छ । अपागंता भएका �यि�ह�को आव�यकताको संबोधन, िश�वर तथा �या�पको वातावरण 

म�हला, अपा�ता, जे� नाग�रक र बाल मै�ी हनु ु पन� आ�द कुराह� समेत यस �े�मा पद�छ ।साकेँ�तक भाषामा 

सूचना �शारणमा समेत �यान �दनपुन�छ । 

६.७.१ �वप� प�छको अनमुा�नत प�र��य   
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 �वपदको समयमा धेरै भ�दा धेरै मा�नस �भा�वत हनेु अव�था देिख�छ । 

 �व�ालय ��त��त हनुाले �व�ाथ� �नय�मत िश�ा अज�न गन� अवसरबाट बि�त हनेु स�भावना सँगै उनीह�मा 

असरु�ाको भावना जा�नेछ । साथै शैि�क साम�ीह� समेत न� हनेुछन ्। 

 �वपदमा पर� मा�नस घाइते हनेु र म�ृय ुहनेु हुँदा उनीह�मा मान�सक पीडा ब�नेछ । 

 बालबा�लका, ब�ृव�ा, रोगी, अपा�ता भएका �यि�, स�ुकेर�, गभ�वती म�हला र बालबा�लका आपसमा भेट नहुदँा 

असरु�ाको भावना जागनेछ । 

 �कशोर�ह�, म�हला तथा बा�लकाह�मा यौनज�य द�ुय�वहार र �हँसाका घटनाह� ब�ने स�भावना हनेुछ ।  

 �व�ालय छा�ने बालबा�लकाको सं�या ब�ने र बालमजदरु� वृ�� हनेु स�भावन ब�छ । 

 चोर�, �हंसाज�य ग�त�व�धका साथै मानव बेच�बखनज�ता घटना ब�न स�छन ्। 

 जोिखमपूण� अव�थाको सामना ग�ररहेका म�हला, बालबा�लका, अपा�ता, जेठ नाग�रकको स��या धेरै हनेुछ । 

 संर�ण गनु�पन� जनस��याको ३५% घाइते हनु स�ने, �व�था�पत, हराउन, अलप� र भेदभावमा पन� स�नेछन।् 

 स�ार स�पक�  �व�छेद भएका हनेुछन ्। 

 अपा�ता भएका �यि�ह�का सहायक साम�ीह� समेत न� भएका हनेुछन ्। 

६.७.२ ��ेगत उ��ेय  

म�हला तथा बालबा�लकालगायत जोिखममा परेका समूहलाई �हंसा, मान�सक तनाव, शोषण, द�ुय�वहार, भेदभावबाट म�ु 

राखी सरु�ाको ��याभ�ूत �दन ुयस �े�को उ�े�य रहेको छ ।  

६.७.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना 

�वप�को समयमा �भा�वतह�को संर�णका ला�ग यस ��ेले अ�य �े�सँग सम�वय गर� देहायअनसुार काय� गन�छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= सरु�ा तथा संर�ण समूहको सम�वय बैठक गन� । 

सरु�ा र संर�णका ला�ग भ�ूमका �नधा�रण गर� िज�मेवार� 

तो�ने। 

संर�ण 

�े� 

गाउँपा�लका 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

�वप� प�ात 

त�काल 

2= िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त, खोज तथा उ�ार स�म�तसँग 

सम�वय गर� संर�णमा आव�यक पन� �यि�को सूची तयार गन� 

संर�ण 

�े� 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

�वप� प�ात 

त�काल 

3= लेखाजोखा, जनस��याको सभ��ण, अ�भमखुीकरण, �वयंसेवक 

प�रचालन, सूचना �व�षेण आ�द गन� । 

संर�ण 

�े� 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

�वप� प�ात 

त�काल 

4= हराएका र �वछो�डएका प�रवारको खोजी गर� पा�रवा�रक 

पनु�म�लन गराउने । 

संर�ण 

�े� 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

�वप� प�ात 

त�काल 

5= मान�सक �पमा कमजोर देिखएका �भा�वतलाई मनोसामािजक 

सहयोग �दने । 

संर�ण 

�े� 

मनो�वमश�कता� 

यवुा �लव 

उ�ार काय� 

स�कएप�छ 

6= गभ�वती र स�ुकेर� म�हलाह�का ला�ग सरुि�त �थानको �ब�ध 

तथा उनीह�को �याहार तथा सरसफाइ र पोषणको �यव�थापन   

संर�ण 

�े� 

�वा��य �े� 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

उ�ार काय� 

स�कएप�छ 
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7=  घाइते बालबा�लका तथा �वशेष आव�यकता भएका 

समूहका ला�ग �वा��य सहयोग गन�का ला�ग �वा��य 

�े�सँग सम�वय गन�, 

 उपचार िश�बर �थापनाको ला�ग सम�वय गन�,  

 ३ वष�स�मका बालबा�लकाको ला�ग सरुि�त �थान 

तयार गन�, 

संर�ण 

�े� 

�वा��य �े� 

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

उ�ार काय� 

स�कएप�छ 

8=  भेदभाव, द�ुय�वहार, �हंसा र शोषणका घटना अनगुमन 

प�हचान, अ�भलेखीकरण तथा सहयोग गर� �नगरानी 

समूह गठन गन�, 

 सम�यामा परेकालाई काननुी सहयोग तथा परामश� सेवा 

�दने,  

 �भा�वत �यि�ह�लाई अ�धकार र कत��यबारे सचेतना 

�दने,  

 सहयोगी �नकाय तथा सरु�ाकम�लाई आचार सं�हताबारे 

सचेतना गराउन,े 

 गभ�वती र स�ुकेर�को ला�ग �वशेष कपडा �वतरण गन�, 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

रेड�स 

उ�ार काय� 

स�कएप�छ 

9= मानवीय सेवाको आव�यकता देिखएको �भा�वत समदुायमा सेवा 

उपल�धताको ला�ग पैरवी गन� । 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

उ�ारको समयमा 

10= �वप�को अव�थामा गभ�वती / स�ुकेर� म�हला, बालबा�लकाको 

स�भा�वत जोिखमको बारेमा योजना  बनाउने । 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

सरु�ा �नकाय 

रेड�स 

उ�ारको समयमा 

11= त�काल उपल�ध ग�रएको मानवीय सेवाह�मा म�हला, 

बालबा�लका, �ये� नाग�रक र अपा�ता भएका �यि�ह�को पहुँच 

भए नभएको स�ुनि�तता गन� 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

सरु�ा �नकाय 

रेड�स गैससह� 

उ�ारको समयमा 

12=  अपा�ता तथा जे� नाग�रकलाई आव�यक पन� 

साम�ीह� �वतरण गन� ज�तै �ील चेयर, बैशाखी, सेतो 

छडी, च�मा, इयर फोन, लौरो छाता, �ड�नीट� �कट, 

�ाइसाइकल, वाकर, �यो�सस, अथो�सस, ए�वो आ�द 

�वतरण गन�  

 जोिखममा रहेका म�हला बालबाबालबा�लका, अपांग र 

जे� नाग�रकलाई सेफ हाउसमा रा� े

 घाइतेह�को उपचारको ला�ग सम�वय गन� । 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

सरु�ा �नकाय 

यवुा �लव 

रेड�स गैससह� 

अपा�ताका 

�े�मा काम गन� 

सं�था तथा 

�नकाय 

आव�यकतानसुार 

13= औषधी उपचार रोगको सं�मण फै�लन न�दन �वा��य काया�लय 

संग सहकाय� गन� 

संर�ण 

�े� 

�वा��य सं�था 

रेड�स 

�वप�को समयमा 

14= �भा�वत �े�को सरु�ाका ला�ग वडासंग सम�वय गर� सरु�ा 

स�म�त गठन गन� र प�रचालन गन� । 

संर�ण 

�े� 

िज�व�यस   

वडा स�म�त 

आव�यकतानसुार 

15= �भा�वत �े�मा �हंसा लटुपाटका घटना हनु न�दन आव�यक संर�ण िज�व�यस   आव�यकतानसुार 
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सरु�ा �यव�था �मलाउने । �े� सरु�ा �नकाय 

वडा स�म�त 

16= ��तवेदन तयार गर� अ�य �े�सँग �सकाइ आदान�दान गन� । संर�ण 

�े� 

िज�व�यस सरु�ा 

�नकाय रेड�स 

�नय�मत�पमा 

 

६.७.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार� 

यस �े�ले आप�काल�न मानवीय सहयोगका स�दभ�मा उपल�ध गराउने संर�णस�ब�धी काय�का ला�ग देहायको तयार� 

गन�छ  

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= सम�वय बैठक गर� सद�यह�को �ववरण अ�याव�धक गन� । �े� �मखु िज�व�यस जे� म�हनामा 

2= लेखाजोखा तथा िज�मेवार� बाँडफाँड र संर�णस�ब�धी आधाररेखा 

तयार गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस  

सरु�ा �नकाय 

जे� म�हनामा 

3= मनोसामािजक काय�कता�ह�को रेकड� तथा सूचनाह� अ�ाव�धक गन� 

र मनोसामािजक सेवाको ला�ग काय�दल तयार गन� 

�े� �मखु िज�व�यस 

गैससह� 

जे� म�हनामा 

4= गभ�वती तथा स�ुकेर� आमा र बालबा�लकाको ला�ग सरुि�त 

�थानको �यव�थापन गन�का ला�ग �वा��य �े�सँग सम�वय गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस  

गैससह� 

�वयंसे�वका 

जे� म�हनामा 

5= स�ा�लत काय��ममा बाल संर�णको �वषय समावेश गन� सम�वय 

गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस 

बाल�लव स�ाल 

जे� म�हनामा 

6= �थानीय भाषामा आचारसं�हता म�ुण गन� र �े�का सद�यलाई 

जानकार� �दने । 

�े� �मखु िज�व�यस  

गैससह�  

जे� म�हनामा 

7= सरोकारवाला एवं सरु�ाकम�ह�लाई आचार सं�हता स�हत 

संर�णस�ब�धी अ�भमखुीकरण गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस 

गैससह�  

सरु�ा �नकाय 

जे� म�हनामा 

8= मनोसामािजक सेवा संय�� �थापनामा सम�वय, पनुः�थापना के��, 

काननुी उपचार सेवा, �वा��य उपचार सेवाबारे आव�यक पूव�तयार�  

गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस  

गैससह�  

सरु�ा �नकाय 

बैशाख म�हनामा 

9= ��तकाय�मा संल�न हनुे जन ��त�न�ध, �वयंसेवक तथा कम�चार�लाई 

�वप� र आप�काल�न मानवीय सहयोगबारे पूव� जानकार� �दने । 

�े� �मखु िज�व�यस 

गैससह�  

सरु�ा �नकाय 

बैशाख म�हनामा 
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६.८ आप�का�लन िश�ा (Education in  Emergency) 

�बषयगत �े�     :   आप�काल�न िश�ा  

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, आगलागी, भकू�प, महामार�, को�भड-१९, च�ा�  

�े�गत अगवुा (Cluster Lead) :  िश�ा �वकास तथा सम�वय ईकाइ / �थानीय तह  

िश�ा मा�नसको मौ�लक अ�धकार हो । ��� र �वपदबाट �भा�वत बालबा�लका तथा यवुाह�का ला�ग त िश�ा अझ 

�वशेष मह�वपूण� छ । आप�काल�न अव�थामा सम� िश�ाका ग�त�व�ध खलब�लन गई िश�ाले गन� �पा�तरणमा 

बाधा उ�प� ह�ुछ । आप�कालमा उपल�ध गराइने िश�ामा सबै उमेरका मा�नसह�का ला�ग �सकाइ अवसरह� 

समे�टएको ह�ुछ । यसको �े��भ� �ारि�भक बाल �वकास, �ाथ�मक, मा�य�मक अनौपचा�रक, �ा�व�धक, �यावसा�यक, 

उ�च र �ौढ िश�ा आ�द पछ�न ् । आप�काल�न अव�थामा �दइने  गणु�तर�य िश�ाले शार��रक, मनोवै�ा�नक र 

बौ��क संर�ण �दान गदछ� । 

�बशेषगर� �वपदको समयमा िश�ा �े�को आव�यकता प�हचान र स�बि�धत अनगुमन तथा मू�या�न लगायत तयार� 

अव�था, जोिखम �यूनीकरण र ��तकाय� योजना �नमा�ण र काया��वयनमा सधुार गन� यो �े�ले �न�न ग�त�ब�धह� 

संचालन गन� छ । 

६.८.१ �वप� प�छको प�र��य (Post Disaster Scenerio) 

 धेरै �व�ाथ� �व�था�पत तथा �भा�वत हनेु छन,् 

 �भा�वत तथा �व�था�पत �व�ाथ�ह�मा मान�सक तनाव हनेु, मनोसामािजक सम�या हनुस�ने देिख�छ, 

 �व�ाथ� �व�ालय िश�ाको अवसरबाट बि�त हनेु, पा�प�ुतक र �टेशनर� आ�द न� हनेु भएकाले िश�ा 

आज�नको मा�यम अब�� हनेुछ, 

 �व�ालय न� हनेु र िश�क र �व�ाथ�को म�ृय ुहनु स�ने स�भावना रहनेछ । 

६.८.२ आप�काल�न िश�ाको ��ेगत उ��ेय 

�वप� �भा�वत तथा �व�था�पत �व�ाथ� र अ�थायी आवासको �पमा उपयोग भएका �व�ालयमा अ�ययनरत �व�ाथ�को 

�नय�मत अ�ययन वा पठनपाठन गन� पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गद� आप�काल�न समयको ला�ग िश�ा �दान गन� 

�यव�था �मलाउन ुतथा आव�यक सहयोग उपल�ध गराउन ुयस �े�को उ�े�य हनेुछ ।   
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६.८.३ आप�काल�न ��तकाय� योजना 

�वप�को समयमा आप�काल�न िश�ा �े�ले देहायअनसुार आप�काल�न काय� गन� �नधा�रण ग�रएको छः 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= काय�दलको बैठक गर� �भा�वत �थानीय तहका शैि�क �े�को 

लेखाजोखा र िज�मेवार� पनुरावलोकन गन�। 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  �वप� प�छ त�कालै 

2= िश�ास�ब�धी �तु लेखा जोखा (Initial Rapid Assessment)  गन� 

। 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  �वप� प�छ त�कालै 

3= त�या� स�लन, समायोजन �व�षेण र ��तवेदन तयार� र आदान–

�दान गन� 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  �वप� प�छ त�कालै 

4= िश�ा �े�को बैठकबाट ��याकलाप नं. ३ को ��तवेदनमा�थ 

छलफल गन� र �न�कष� �नका�ने 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  तीन�दन �भ� 

5= शैि�क ग�त�व�ध स�ालन गन� सरुि�त �थानको प�हचान गन� आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  तीन�दन प�छ 

6= मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउन े आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

मनो�वमश�कता� 

आव�यकतानसुार 

7= आव�यकता अनसुार अ�थायी �व�ालय (Temporary Learning 

Center) �नमा�ण गन�। 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

बाढ� रो�कएको 

तीन�दन प�छ 

8= बाढ� �भा�वत �व�ालयह�लाई �व�ालय क�टको (school kit)  

�यव�थापन गन� 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह�  

गैससह� य�ुनसेफ 

�व�ालय खलेुप�छ 

9=  िश�क ता�लम 

 �व�ाथ�ह�लाई पा�प�ुतक उपल�ध गराउने 

 शैि�क साम�ी र �व�ालय पोषाक �वतरण गन� 

 फ�न�चरको �ब�ध गन�  

 �व�ालय शैि�क साम�ी �यव�था गन� 

 खेलकुद साम�ीको �यव�था गन� 

 खाने पानी र लै��क तथा अपा�ता मै�ी शौचालयको 

�यव�था गन� 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

�देश सरकार 

संघीय सरकार 

िश�ा ता�लम 

के�� 

�वप� प�ात 

आव�यकतानसुार 

10=  �भा�वत भएका �व�ाथ�को त�या� स�लन  

 आि�त �व�ालयलाई सहयोग गन� 

 �व�ाथ�लाई �टेशनर� र पोषाकको �वतरण गन� 

 पा�प�ुतक �वतरण गन� 

 सबै �व�ाथ�को ला�ग �वशेष क�ाको �यव�था 

 �व�ालयलाई फ�न�चर को �यव�थापन र थप आव�यक   

िश�कको प�रचालन  

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

िश�वसइ 

�वप� प�ात 

आव�यकतानसुार 
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६.८.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

आप�काल�न िश�ा ��ेले आप�काल�न ��तकाय� योजनाको काया��वयनको ला�ग िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तसँग 

सम�वय गर� देहायअनसुार पूव�तयार� गन�छः 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1=  िश�ा �े�को बैठक गर� शैि�क �े�को �व�षेण गन� । 

 आप�काल�न शैि�क काय�दल गठन गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

बैशाख म�हनामा 

2= जोिखमपूण� �े�का �व�ालय, मदरसा, इ�सडी तथा �व�ाथ� र  

िश�कको त�या� स�लन र �व�षेण गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

जे� म�हनामा 

3= अ�थायी �व�ालयको ला�ग ��पालको र क�ा स�ालको ला�ग 

आव�यक पन� चकट�को �ा���थानको सूचीकरण गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

िज�व�यस 

उवासंघ 

जे� म�हनामा 

4= �भा�वत �व�ाथ�को ला�ग आव�यक पन� शैि�क साम�ीको 

पूव�तयार� गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

जे� म�हनामा 

5= आप�काल�न समयमा िश�ाका �वषयमा िश�कह�लाई ता�लम �दने, आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह  

िश�वसइ 

बैशाख म�हनामा 

6= अ�थायी �िश�ण के�� (Temporary Learning Center) बनाउन 

आव�यक साम�ीह�को पूव�तयार� गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

जे� म�हनामा 

7= समयसमयमा �व�ालय तथा िश�ण सं�थाह�मा कृ��म घटना 

अ�यास (Mock Drill Simulation)  स�ालन गन� । 

सरु�ा 

�नकाय 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

वष�मा कि�तमा 

३ पटक 

8= �व�ालय र इसीडीको अव�थाको अनगुमन गर� आप�काल�न 

अव�थामा गन� काय� �नधा�रण गन�  । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

जे� म�हनामा 

9= पूव�तयार� स�ब�धमा �व�ालय �तर�य अ�भमखुीकरण काय��म गर� 

�व�ालयका �व�ाथ�, िश�क, �व�ालय �यव�थापन स�म�तलाई सचेत 

गराइ तयार� अव�थामा रा� े। 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

िश�वसइ 

जे� म�हनामा 

10= सबै �व�ालय तथा िश�ण सं�थाह�मा बहृत �व�ालय सरु�ा 

काय�योजना �नमा�ण गन� �नद�शन गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

िश�वसइ 

�नय�मत�पमा 

11= संघीय र �देश सरकारको �नद�शन अनसुार पूव�तयार�का काय�ह� 

गन� । 

आप�काल�न 

िश�ा �े� 

�थानीय तह 

�व�ालयह� 

िश�वसइ 

�नय�मत�पमा 
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६.९ ब�दोब�ती ��े (Logistic Management) 

�बषयगत �े�     :   ब�दोब�ती �े� 

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, भकू�प, खडेर�, आगलागी, महामार� प�हरो 

�े�गत अगवुा (Cluster Lead) :  िज�ला �शासन काया�लय  

�वप�को अव�थामा जन जीवन अ�त �य�त भएको ह�ुछ साथै �यि�गत, सामदुा�यक तथा साव�ज�नक संरचनाह� 

�ब�ने, भ�कने, टु�ने ज�ता काय�ह� ह�ुछन ्र व�दोव�तीका साम�ीह� अपगु भै �भा�वत समदुायमा त�काल खोज तथा 

उ�ार र राहत काय��म संचालन गन�को ला�ग समेत �व�भ� खालका अवरोधह� �सज�ना हनुस�ने भएकोले त�काल 

�य�ता काय�ह�मा �नय�मतता �दान गन�को ला�ग यो �वषयगत ��ेको आव�यकता पद�छ । �वप�को समयमा 

�ाथ�मकता �ा� �े� तथा वग�ह�लाई स�ुवधा �दनको ला�ग ग�रने स�पूण� काय� नै आप�काल�न व�दोव�ती हो । 

 

६.९.१  �वप� प�छको स�भा�वत प�र��य  

 िज�लाका �थानीय तहका धेरै घरह� ��त��त भई मा�नस ��य� �पमा �भा�वत हनेुछन ्।  

 धेरै मा�नस घाइते भएका हनेुछन ्। बालबा�लका, म�हला अपा�ता भएका मा�नस र वृ�व�ृा बढ� �ता�डत 

हनेु स�भावना रहनेछ । 

 सडक, पलु, �वजलु� आपू�त�, दूरस�ार, �व�ालय, �वा��य सं�था ��त��त भएर सेवा �वाहमा क�ठनाई 

उ�प� हनेुछ । 

 अ�य �वषयगत �े�ले साम�ी �ब�ध, ढुवानी र राहत �वतरणमा क�ठनाई भो�न ुपन�छ । 

६.९.२ ��ेगत योजनाको उ��ेय 

�वपदबाट �भा�वत र �व�था�पत भएका मा�नसलाई आव�यक मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन सबै �वषयगत 

�े�लाई आव�यक पन� व�त ुसमयमा आपू�त� गन�, भ�डारण गन� र स�बि�धत �वषयगत �े�लाई आपू�त� गन� �यव�था 

�मलाई सहयोग उपल�ध गराउन ुयस �े�को उ�े�य हनेुछ । 

६.९.३ आप�काल�न समयमा ग�रने ��तकाय�स�ब�धी ��याकलाप  

आप�काल�न ब�दोब�ती �े�ले आप�काल�न समयमा �न�नअनसुार काय� गन�छ 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= आप�काल�न बैठक ब�न े

 

�े� �मखु सबै सद�यह� �वप� प�छ त�कालै 

2= �नय�मत�पमा समी�ा बैठकह� गन� । �े� �मखु सबै सद�यह� सात�दनस�म हरेक 

�दन �यसप�छ १ 

�दन �बराएर 

3= सबै �वषयगत �े�सँग सम�वय गन� । �िजअ �वषयगत �े�ह� आव�यकता अनसुार 
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4= जनशि� प�रचालन गन� (गोदाम �यव�थापन, ढुवानी र अ�य 

आव�यक �वषय अनसुार) । 

�े� �मखु तो�कएको सद�य २ घ�टा�भ� र 

�नय�मत 

5= �वषयगत �े�को माग अनसुार साम�ी आपू�त�मा �ा�व�धक 

सहयोग गन� । 

�े� �मखु �वषयगत �े�ह� �नय�मत �पमा माग 

अनसुार 

6= साम�ी आपू�त�कता�को अव�था लेखाजोखा गर� अ�य �वषयगत 

�े�को स�पक�  गराउने । 

 तो�कएको 

अ�धकार� 

आव�यकता अनसुार 

7= साम�ीको ढुवानी तथा यातायातको साधनको ब�दोब�तको 

ला�ग �नजी तथा साव�ज�नक �े�सँग सम�वय र स�पक�  गन� 

। 

�े� �मखु 

तो�कएको 

सद�य 

सरोकारवालाह� १ �दन�भ� र 

�नय�मत 

8= �वपदबाट ��त��त संरचना हटाउने �यव�थाका ला�ग 

सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय गन� । 

�े� �मखु सद�यह� आव�यकतानसुार 

9= सामान आएको र गएको रेकड� रा� े तो�कएको 

अ�धकार� 

�वषयगत �े� �नय�मत�पमा 

10= यातायातका साधनह�को प�रचालन गन� वैकि�पक माग�को 

प�हचानको ला�ग �थानीय तह र सडक �ड�भजन काया�लयसँग 

सम�वय गन� । 

�े� �मखु सडक �ड�भजन 

काया�लय सरु�ा 

�नकायह� नरेेसो 

१ �दन �भ�र 

आव�यकता अनसुार 

11= �नय�मत ��तवेदन तयार गर� स�बि�धत �नकायमा पठाउने । 

अनगुमन,  म�ुया�न तथा ��तवेदन 

�े� �मखु र 

सद�य 

सरोकारवाला सबै �नय�मत�पमा 

 

६.९.४ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

आप�काल�न ब�दोव�ती �वषयगत �े�ले ��तकाय�का ला�ग �न�नअनसुार पूव�तयार� गनु� पन�छ 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= �े�को बैठक आयोजना गन� । �े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

वष�मा ३ पटक 

2= कलेजका �व�ाथ�, �थानीय यवुा �लबका सद�य, ढुवानी र यातायात 

�यवसायीका ��त�न�ध सि�म�लत �वयंसेवक समूह गठन गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह 

�े�का सद�य 

रेड�स 

�नय�मत 

3= �वयंसेवकलाई ब�दोब�तीका ला�ग ३ �दनको �मता अ�भव�ृ� 

�िश�ण स�ालन गन� । 

��े �मखु �थानीय तह 

�व� खा� 

काय��म  

बष�मा १ पटक 

4= आव�यक पूव�तयार�को ला�ग �वषयगत �े� सँग सम�वय 

सामान आपू�त�कता�को सूची तयार तथा स�झौताको नमूना तयार� 

गन�। 

�े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

बष�मा ३ पटक 

5= साम�ीको म�ुय सूची �लने र अ�याव�धक गन� �े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

हरेक वष� बैशाख 

र का�त�क 

6= आपू�त�कताह�को सूची तयार गर� आप�काल�न समयमा साम�ी 

आपू�त�का ला�ग स�झौता गन� । 

�े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

हरेक वष� ।वण 

र का�त�क 
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(स�झौतापूव� �यूनतम प�रमाणमा सामान उपल�ध हनुे स�ुनि�तताका 

ला�ग भ�डार �नर��ण गन�) 

7= भा�डारण गरेका साम�ीह�को अ�याव�धक गन� �े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

वष�मा २ पटक 

8= सबै �थानीय तहमा भ�डारण �यव�था⁄गोदाम �नमा�ण गन� । �े� �मखु सबै सद�य र 

�वषयगत �े� 

२०७८ �भ� 

 

६.१० भौ�तक पूवा�धार ��े (Physical Infrastructure) 

�बषयगत �े�     :   भौ�तक पूवा�धार �े� 

म�ुय �वप�को �क�सम   :   बाढ�, भकू�प, आगलागी, प�हरो 

�े�गत अगवुा (Cluster Lead) :  संघीय आयोजना काया��वयन इकाई/�थानीय तह 

�वप�को अव�थामा जन, धनको ��तका अलावा �यि�गत वा सामदुा�यक तथा साव�ज�नक संरचनाह� �ब�ने, भ�कने, 

टु�ने साथै व�दोव�तीका साम�ीह� अपगु भै �भा�वत समदुायमा त�काल खोज तथा उ�ार र राहत काय��म संचालन 

गन�को ला�ग समेत �व�भ� खालका अवरोधह� �सज�ना हनुस�ने भएकोले त�काल �य�ता काय�ह�मा �नय�मतता �दान 

गन�को ला�ग यो �वषयगत �े�ले काय� गद�छ । 

६.१०.१ आप�काल�न समयमा ग�रने ��तकाय�स�ब�धी ��याकलाप  

भौ�तक पूवा�धार �े�ले आप�काल�न समयमा �न�नअनसुार काय� गन�छ 

�सं ��तकाय� स�ब�धी काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= घटनाको �व�ततृ �बवरणको जानकार� �लने �दने  �े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�वप� प�छ त�कालै 

2= स�पक�  �यि�ह�लाई सूचना स�लनका ला�ग �नद�शन गन� �े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�वप� प�छ त�कालै 

3= DDMC को बैठकमा सहभागी भई आव�यक सूचनाह�को आदान 

�दान गन� 

�े� �मखु िज�व�यस �वप� प�छ त�कालै 

4= त�काल अ�याव�यक सेवाह� अव�ध भए सचुा� गन� स�बि�धत 

आफु मातहतका �नकायह�लाई प�रचालन गन� 

�े� �मखु �थानीय तह  

स�बि�धत 

काया�लय 

�वप� प�छ त�कालै 

5= �ा�व�धक टोल�लाई �थलगत अ�ययनका ला�ग �भा�वत �थानमा 

प�रचालन । 

�े� �मखु �ा�व�धक �व� �वप� प�छ दो�ो 

�दन देिख 

6= �ोत साधनको आंकलन गन� (आव�यकता, लेखाजोखा र खाडल 

प�हचान गन� ) र सम�वय, �ोत प�हचान र िश� पनुला�भको काय� 

योजना वनाउने 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�वप� प�छ दो�ो 

�दन देिख 

7= सहज पहुँचका ला�ग अ�थायी �पमा पलु, सडक तथा वाटो �े� �मखु �थानीय तह  �वप� प�छ दो�ो 
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�नमा�ण गन�, डे��स सफा गन� । �कोपज�य फोहोरको उिचत 

�ब�ध �मलाउने वा न� गन� । 

सबै सद�यह� �दन देिख 

8= अ�पताल, �वा��य के��, आ�त�रक �पमा �व�था�प�को िश�वर, 

�व�ालय ज�ता आधारभतू �े�मा �व�तुीय सेवा उपल�ध गराउने 

। 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�वा��य काया�लय 

�वप� प�छ दो�ो 

�दन देिख 

9= �व�ततृ सव��ण प�ात �भा�वतह�को त�या� �व�षेण गन� । �े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

प�हलो ह�ा 

10= �बषयगत बैठक र घटनाको �ववरण संकलन गन� काय� �नर�तर 

गन� (काय� �े� प�हचान ग�र काय� गन�) 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

प�हलो ह�ा 

11= मौजदुा अव�थामा अ�पताल, �व�ालय, �वा��य सेवा �दायकका 

साथै सडक, पलु र अ�य संरचनाको ��तको लेखाजोखा �ार�भ 

गन� ।  आवासको लागी सह�ुलयत वा �नश�ुक काठह� 

उपल�ध गराउने 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�वा��य काया�लय 

िश�वसई 

प�हलो ह�ा 

12= साव�ज�नक सेवाह� सचुा� गन� । �े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

प�हलो ह�ा 

13= अ�थायी िश�वरको �थापना गन� र �व�था�पतलाई �यवि�थत 

बनाउन सरुि�त र खलुा ठाउँमा लैजाने �ब�ध �मलाउने । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

प�हलो ह�ा 

14= ��त भएका पूवा�धारह�को �व�ततृ �ववरण तयार गन� �े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

प�हलो ह�ा 

15= िश� पनुला�भको ला�ग आव�यक अ�ययन, लेखाजोखा तथा 

�व�षेण गर� बसोबास र जी�वकोपाज�न ज�ता �मखु �े�को 

�वकासका काय�लाई अिघ बढाउने वातावरण तयार गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

प�हलो ह�ा 

16= पूवा�धारह� िश� पनुला�भ तथा पनुः �नमा�ण गन� आव�यक 

�व�ततृ �ा�व�धक इ��मेट गन� र स�व�धीत काया�लयमा ��तवेदन 

पठाउने 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

प�हलो म�हना 

17= उपल�ध वजेटको आधारमा पूवा�धारह� �नमाण� ���यालाई 

�ार�भ गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

दो�ो म�हना देिख 

18= �वप� प�ात भि�कएका अ�पताल,�व�ालय, सडक, खानेपानी, 

�बजलु�, टे�लफोन लगायतका  साव�ज�नक सेवा �दायक सं�था 

लगायतका अ�य संरचनाह�  �नमा�ण गन� 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

सरोकारवाला ह� 

दो�ो म�हना देिख 

19= �वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय�का ला�ग �बषयगत आकि�मक 

योजना समय सापे� प�रमाज�न गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

दो�ो म�हना देिख 

20= �वप� जोिखम �यूनीकरणको काय��म काया��वयन गन� आ�थ�क 

�ोत �यव�थापन गन�,                                                                                                                            

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

दो�ो म�हना देिख 

21= �दगो �वकासमा पनुः�नमा�णका ��याकलाह�लाइ �लंक गन�  �े� �मखु �थानीय तह  दो�ो म�हना देिख 

22= सबै �मखु प�रयोजनाह�मा वातावरणीय �भाव लेखाजोखा 

(Initial Environmental and Impact Assessment) तथा �वप� 

�भावको लेखाजोखा (Disaster Impact Assessment)  गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

दो�ो म�हना देिख 
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६.१०.२ ��तकाय�का ला�ग पूव�तयार�  

भौ�तक पूवा�धार �वषयगत �े�ले ��तकाय�का ला�ग �न�नअनसुार पूव�तयार� गनु� पन�छः 

�सं पूव�तयार� काय� िज�मेवार� सहयोगी �नकाय 

तथा सं�था 

समयाव�ध 

1= �वप�का �व�भ� सवालह�मा साझेदार सं�था तथा कम�चार�ह�को 

�मता �वकास गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

2= ��तको त�या� तथा लेखाजोखा गन�का  ला�ग त�यांक संकलन, 

सूचना �यव�थापनका ला�ग �ल�रका सद�यह�लाई ता�लम �दने । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

3= संकटास� भौ�तक संरचनाको प�हचान र यसका ला�ग आव�यक 

�ोत साधनको न�सांकन गर� पूव�तयार� गन�। 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

4= �थानीय तहका �ोत साधनको पहुँच तथा �थानीय तहमा गठन 

भएका �वप� �यव�थापनका स�म�तह� तथा काय� दलह�को 

प�रचालन र उनीह�को �मता अ�भब�ृ� गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

5= साव�ज�नक सेवा �दायक सं�था तथा �थानह�मा पन� स�ने 

�भावह�को अनमुान ग�र समयमै सचुा� गन�का ला�ग रणनी�तक 

पूव�तयार�  गन� । 

�े� �मखु िज�व�यस 

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

6= ��येक वडा, गाउँपा�लका र नपाह�मा �वप� जोिखम �यव�थापन 

कोष खडा गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

7= ��येक वडा, गाउँपा�लका र नपामा �थानीय �वप� तथा जलवाय ु

उ�थानशील योजना तयार गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

8= �व�ततृ सव��णका ला�ग िज�मेवार� स�हत टोल� गठन गर� 

उ�नह�को �मता अ�भव�ृ� गन� र संक�लत त�यांकह�को �रपो�ट�ङ 

संय�� �वकास गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

9= घर ��त भएकाह�को ला�ग उपल�ध राहतको मापद�डवारे �प� 

हनुे र सवैलाई जानकार� गराउने र �वप� पवु� नै सामदुा�यक 

वनह�संग अ��म समझदार� गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

10= संभा�वत �वपदबाट �व�था�पत हनु स�ने प�रवार आंकलन गर� 

अ�थाई आ�य�थलको प�हचान गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

11= पूवा�धारको �व�ततृ �ववरण तयार गन� िज�ला �ा�व�धक काया�लयको 

सहयोगमा �ा�व�धकह�को स�पक�  सूची तयार गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

12= �व�ततृ �ा�व�धक इि�टमेटका ला�ग �व�टोल� गठन र िज�मेवार� 

�दने ।  

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

13= भवन आचार सं�हताको �भावकार� काया��वयन र  उ�थानशीलता 

(Resilience) को मापद�डको �नधा�रण �नमा�ण गर� सबै 

सरोकारवालालाई लागू गन�का ला�ग िज�ला �शासन काया�लय र 

िजससले आव�यक काय� गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

िज�ला �शासन 

काया�लय, िजसस 

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

14= EIA / DIA काय� समावेश गन� आव�यक सं�थागत संय��को 

�वकास गन� र वातावरणीय तथा �ाकृ�तक �ोतको �यव�थापनमा 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 
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�वप� स�ब�धी �वषयमा�थ प�न अ�नवाय� �पमा �यान �दने कुरा 

समावेश गन� । 

15= आव�यक नी�त, मापद�ड तथा �नद� िशकाह�को �वकास ग�रएको गन� 

। 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह�  

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

16= आ�थ�क साधनह� (साना लगानी, लघ ुऋण, बीमा आ�द) को �योग 

गन�का ला�ग �वप� जोिखम �यूनीकरणमा �नजी �े�को 

संल�नतालाई अ�भव�ृ� गन� । 

�े� �मखु �थानीय तह  

सबै सद�यह� 

�बि�य सं�थाह� 

जे� म�हना�भ� 

र �नय�मत�पमा 

 

प�र�छेदः ७ 

आव�यकताको लेखाजोखा 

७.१. �वषयगत �ोत साधनको आकँलन 

यस ख�डमा �वपद ��तकाय�का समयमा आव�यक �ोत साधनको उपल�धता र थप आव�यकताको �ववरण उ�लेख 

ग�रएको छ । 

७.१.१ सम�वय तथा सूचना ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको �ववरण 

� 

सं 

काया�लय÷ सं�था 

 

मानवीय �ोत 

 

हालको 

मौ�दात 
हाल उपल�ध साम�ीह� 

1= िज�ला �शासन 

काया�लय÷ 

िज.आ.का.स.के 

आव�यक परेको समयमा २० �मनेट �भ� 

िज�लाको जनुसकैु �े�मा प�न उ�ार कम� 

प�रचालन गन� स�कने ।  

िज�व�यसका सरु�ा �नकायलाई आप�कल�न 

खोज तथा उ�ारकाय�का ला�ग 

ह�ता�तरण ग�रएको 

2= िज�ला संम�वय 

स�म�तको काया�लय 

गा.पा.÷न.पा. �नवा�िचत पदा�धकार�ह�को 

नामावल� तथा स�पक�  न�बर अनसूुची ९ मा 

उ�लेख गर�एको छ । 

  

3= िज�ला �हर� 

काया�लय 

सूचना संजाल, इलाका �हर� काया�लय तथा �हर� 

पो�ह�को स�पक�  �यि�ह�को नामावल� र 

टेल�फोन नं.अनसूुची ११ मा उ�लेख ग�रएको छ  

 स�ार सेट 

4= सश� �हर� बल  

 

सूचना संजाल, सं.�.ब नेपालको काया�लय र 

स�पक�  �बवरण अनसुचुी १३ मा उ�लेख ग�रएको 

छ । 

 स�ार सेट 

5= नेपाल� सेना नेपाल� सेनाको स�बि�धत काया�लय र स�पक�  

�बबरण अनसुचुी १० मा उ�लेख ग�रएको छ  

 स�ार सेट 

6= नेपाल रेड�स 

सोसाइट� 

ब�ाहा खोलामा �म�लाजङु देिख उला�वार�स�म 

पूव� चेतावनी �णाल�को स�ाल तयार र ता�लम 

 साइरन 
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७.१.२  खोज तथा उ�ार ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको �ववरणः 

�सं काया�लय÷ सं�था 

 

मानवीय �ोत 

 

हाल उपल�ध साम�ी 

 

थप आव�यक साम�ी 

 

1= िज�ला �शासन 

काया�लय 

 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�को 

नेत�ृवमा खोज तथा उ�ार टोल� 

 

लाईफ �याकेट १५, बे�चा १५,  कोदालो ५,  

�लाि�टक डोर� १० पोका, क�बल ८०० �पस, 

�या�ेस १५,  �लाि�टक बाि�टन १० थान, से�ट� 

हे�मेट १५ थान, ��पाल ५० थान 

रबर बोट २ थान आव�यक सेट स�हत, फोमय�ु दमकल, 

आ�म�ुनयमको फो�डी� भ¥या� २ वटा, आगलागीका ला�ग 

�बशेष फायर सटु १० सेट लगायतका अ�याव�यक�य 

साम�ीह� । 

 

2= िज�ला �हर� 

काया�लय 

 

५०० जना नेपाल �हर�ह� 

आप�काल�न अव�थामा प�रचालन 

गन� स�कने साथै  �ब�भ� �े�मा 

अवि�थत काया�लय र स�पक�  

�यि�को नामावल� अनसूुची मा 

उ�लेख छ । 

लाईफ �याकेट ३१९, �टेचर ३६,  �पक ८७,  

सावेल १००,  गल ४५, फ�वा १०५,  डोर� थान 

७६०० मी.,  रवर �ूब १५१,  ��ल मे�सन ९, 

वाटर �फु लाईफ �याकेट ५० थान,  हे�मेट ५० थान, 

�यारा�बना ५० वटा,  हान�स ५० वटा,  �टेचर १० थान, 

�ाथ�मक उपचार व�स १५ थान,  �पक २० थान,  साबेल 

२० वटा,  �ुब ३० थान,  ३००० �मटर डोर�,  बे�चा 

५० थान,  बा�ट�न ५० थान,  कोदालो २० थान  । 

3= सश� �हर� 

काया�लय 

�समा सरु�ा 

काया�लय 

आकि�मक खोज तथा उ�ार 

काय�का लागी ता�लम �ा� 17 

जना स�हत 35 जनाको टोल� 

लाईफ �याकेट १84, ��ेचर 17,  फ�ट एड 

ब�स १4,  �पक 39,  सावेल 66,  गल 32, 

फ�वा 42,  घन 9,  बाि�टन 33,  ब�चरो 23, 

�यारा�वना 4,  डोर� थान 1015 �मटर,  रवर 

�ूब 36, से�ट� हे�मेट 23, हेडलाइट 8, रबर 

बोट १ थान 

वाटर�फु लाईफ �याकेट 10० थान, हे�मेट ५० थान, 

�यारा�बना ५० वटा, हान�स ५० वटा, �टेचर १० थान, 

�ाथ�मक उपचार व�स १५ थान, �पक 5० थान, साबेल 

5० वटा, �ुब 5० थान, ३००० �मटर डोर�, बे�चा ५० 

थान, बा�ट�न ५० थान, कोदालो 5० थान, रे��य ु � या�ट 

बोट 3 थान  । 

4= नेपाल� सेना 

 
 
 
  
 
 

आकि�मक खोज तथा उ�ार 

काय�का लागी ता�लम �ा� ३० 

जना स�हत २०० जनाको टोल� 

��ेचर ४,  �पक २०,  सावेल २०,  डोर� थान 

५०० मी., से�ट� हे�मेट ३०, मेगा फोन १,  

हेडलाइट २, रबर बोट १ थान,  �याडल 

(बहनाह�) ८ गोटा, �ो �याग 1 गोटा  

�यारे�वना १० थान, �यारे�वयन रोप ५००० �मटर, रबर 

बोट १, �ुब प�प स�हत १०, हा�स� �फता ३० थान, 

लाईफ �याकेट ३० थान, से�ट� हे�मेट १५ थान, सच� 

लाईट १०, हेड लाईट १०, �टेचर ५, फ� एड ब�स १०, 

सावेल ३०, �पक ३०, वाटर �फु �याकेट ३०, फ�वा 
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�सं काया�लय÷ सं�था 

 

मानवीय �ोत 

 

हाल उपल�ध साम�ी 

 

थप आव�यक साम�ी 

 
 
 
 
 
 

१० थान,�ामर १०, �टनको बा�ट� १०, घन १०, 

�ला��क डोर� ५०००, �पकेट ५० थान, प�ुल� १० थान, 

लाईफप �याकेट १० थान, मेगाफोन ३ थान 

5= नेपाल रेड�स 

सोसाइट� 

 

WASH DDRT - २ जना 

Communication @ SAR DDRT - 

५ जना 

आप�काल�न अव�थामा प�रचालन 

गन� �ाथ�मक उपचार �वयंसेवक 

२६ जना अनसूुची ७ मा उ�लेख 

ग�रएको छ । 

बाि�टन २,  फ�ट एड १०,  �पक २०,  सावेल १० 

खोज तथा उ�ार साम�ीह� देहायअनसुारः 

धनपालथान ३ मा २ सेट  

कानेपोखर� २ मा २ सेट 

�म�लाजङु ६ मा २ सेट 

उला�वार� १ मा १ सेट  

 

6= �देश �हर� 

ता�लम के��, १ 

नं. �देश  

 लाईफ �याकेट २०, गैती ६, �टेचर २, बे�चा ५, फ�वा ४, 

बा�टी ४, नाईलनको डोरी २ रोल, झ�पल ४, खकुुरी २, 

आरा १ थान 

 

7= सश� �हर� बल, 

नेपाल १ नं, बराह 

बा�हनी म�ुयालय 

सनुसर�, पकल�  

स.�.�न. सूय� धमलाको नेत�ृवमा 

८० जना 

Inflatable rescue boat with out boat moter-1  
Deep diving equipment – 3  
Resccue Raft – 3  
Heavy equipment – 2 

 

8= १ नं. �.स.�.गण 

म ुका रानी 

�वराटनगर 

 लाईफ �याकेट ४०, ट्यबू १०, डोरी ४००, िमटर भ� याङ 
२ थान, अि�न िनय��ण �याँस २, स�ेटी वे�ट ५, ह��स ५, 
गैती ७, बे�चा १२, कोदालो ७, लेदर �लोव ६, ��ेचर ६ 
थान 

 

9= सडक �ड�भजन 

काया�लय, ईटहर�  

 

 Backhoe loader-2 
Excavator tack – 6  
Transport, Iveco-1 
Mobilecrane TADANOTS100l-1  
Truck flatbed/Isuzu-1  
Truck Tipper – 4  
Crane mounntain track -1   
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७.१.३ खा� ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको सूची 

�सं काया�लय÷ सं�था 

 

खा� साम�ीको 

उपल�धता 

 

आकि�मक कोष 

 

ब�दोव�ती 

 

मानवीय 

�ोत 

 

कै�फयत 

1= �व� खा� 

काय��म 

 

नेपाल सरकार र �थानीय  

सरकारको अ�पल अन�ुप 

पोषण स�ब�धी खा�ा� 

�वतरण 

आव�यकता र नेपाल 

सरकारको अ�पल अन�ुप 

आक�मीक नगद सहयोग 

गन� स�न े

आव�यकता र नेपाल 

सरकारको अ�पल अन�ुप 

आकि�मक नगद सहयोग 

गन� स�न े

 �ादेिशक �तरमा Humanitarian Staging 

Area �नमा�ण गन� सहयोग, खा�ा� तथा गैर 

खा�ा� (NFI) भ�डारण गन� सहयोग 

2= मोर� �यापार 

संघ  

�वराट �यापार 

संघ  

उ�ोग संगठन 

मोरङ 

अ�याव�यक 

समयकाला�ग खा� 

साम�ी �ब��का ला�ग 

उपल�ध । 

राहत �व�प तयार� खा� 

साम�ी । 

 

सम�वय भए अनसुार 

 

आव�यकता र नेपाल 

सरकारको अ�पल अन�ुप 

आकि�मक ब�दोव�ती 

साम�ीह� आप�ुत� गन� 

स�कने  

आव�यकता 

अनसुार 

 

 

७.१.४ �वा��य तथा पोषण ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको सूची 

� सं साझेदारको नाम 

 

औषधी तथा �वा��य साम�ी जनशि� कै�फयत 

1= �वा��य काया�लय 

 

• नेपाल सरकार �वा��य मं��ालयले �थानीय �वा��य सं�थाबाट �नश�ुक �बतरण 

गर�ने औषधीह� 

• िज�ला �भ� �वराटनगर र अ�य पा�लकामा गर� ४०० बेड सरकार� अ�पताल र 

२१८५ नीिज अ�पालमा उपल�ध रहेकाछन ्।  

• सप�दंश उपचार सेवा कोशी अ�पताल र रंगेल� अ�पतालमा उपल�ध छ । 

• �वा��य चौक� ७२९, �ा �वा के ६०,  

• �वा��य काया�लय १५ 

• �थानीय तहका �वा��य शाखा �मखुह�को 

नाम र स�पक�  अनसुचुीमा उ�लेख ग�रएको छ  

 

2= नेपाल रेड�स 

सोसाइट� 

िज�ला भर�मा भएका ए�बलेु�सको �ववरण अनसूुची १४ मा समावेस छ  

 

�ाथ�मक �वा��य �वयंसेवक २६ जना  
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७.१.५ खानपेानी तथा सरसफाई 

� सं काया�लयह� हाल उपल�ध हनुस�ने �मता थप आव�यक साम�ी आकँलन 

मानवीय �ोत बजेट � साम�ी मानवीय �ोत बजेट � साम�ी 

 संिघय खानेपानी तथा 

ढल �यव�थापन 

आयोजना  

  पानी प�र�ण तथा �शोधन गन� स�हत मोवाईल 

गा�डको �यव�था 

   

 ए�सन एड नेपाल  

 

  • हाईिजन �कट २०० प�रवार 

• वाटर �फ�टर २०० प�रवार 

• वाटर से�ट� �कट २०० प�रवार 

   

 नेपाल रेड�स 

सोसाईट�  

 

  • Kit- 5  छ  पानी स�ु�करण गन� मे�सन  (१२ 

घ�टामा ५००० जनसं�यालाई �या�� हनुे 

खानेपानी स�ु�करण गन� स�ने य�� ) 

   

 

७.१.६ संर�ण ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको सूची 

� सं काया�लयह� हाल उपल�ध हनुस�ने �मता थप आव�यक साम�ी आकँलन 

मानवीय �ोत बजेट � साम�ी मानवीय �ोत बजेट � साम�ी 

 ए�सन एड 

नेपाल  

 

५ जना त�काल नगद � २ लाख �नकासा गर� सहयोग गन� स�ने 

साथै आव�यकता र �थानीय सरकारको अ�पल अन�ुप 

सहयोग गन� स�न े

• २०० थान �ड�नी�ट �कट  

• ४०० थान उलन �ला�केट  

• ४०० थान बेबी �कट �याक 

   

 �स�वन नेपाल ५ जना त�काल आव�यकता भएमा ब�ढमा १० जना स�म 

बालबा�लकाको आपतका�लन संर�णमा सहयोग ग�रन े। 

    

 माइती नेपाल  ७ जना त�काल आव�यकता भएमा बढ�मा १० जना स�म 

म�हलाह�को आपतका�लन संर�णमा सहयोग ग�रने  

    

 ओरेक नेपाल ५ जना  त�काल आव�यकता भएमा ब�ढमा १५ जनास�म �हंसा 

�प�डत म�हलाह�को आपतका�लन संर�णमा सहयोग ग�रने  
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७.१.७ िश�ा ��ेसगँ रहेको �व�मान �ोत तथा �मताको सूचीः 

�सं साझेदारको नाम साम�ी जनशि� आकि�मक कोष कै�फयत 

1= �थानीय तह आव�यकता अनसुार ख�रद हनुे    

2= िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई नभएको    

 

७.१.८ आवास तथा गैरखा� ��ेसगँ रहेको �व�मान �मता तथा �ोतह�ः 

�सं सं�था मानव �ोत आवास साम�ी कै�फयत 

टारपो�लन 

�सट ��पाल 

से�टर 

�कट 

उनीको 

�लाँकेट 

क�वल 

भाँडा 

वत�न 

सेट 

डसना 

�या�ेस 

कपडा �लाि�टक 

बकेट र 

पानी जग 

५ बष� 

मनुीको 

बेबी सेट 

1= नेपाल 

रेड�स 

सोसाइट� 

WASH DDRT - २ जना 

Communication @ SAR 

DDRT - ५ जना 

आप�काल�न अव�थामा 

�वयंसेवक १५० जना  

१०० थान ० १०० १० ० १०० ० ० Kit- 5  छ  पानी श�ु�करण गन� 

मे�सन (१२ घ�टामा ५००० 

जनसं�यालाई �या�� हनुे खानेपानी 

श�ु�करण गन� स�ने य��)  

 

2= व�ड��भजन 

इ�टरनेशनल 

५ जना  १५० 

सेट 

५०० 

�पस 

     २०० सेट NFI  से�टर �कट व�ड� 

�भजनको काय� �े�का ला�ग  । 

3= ए�सनएड 

नेपाल 

 ४०० थान २०० 

थान 

४०० 

थान 

 ४०० 

थान 

   िज�व�यसको अनरुोध अनसुार �वपदमा 

प�रचालन गन� स�कने गर� � १ लाख 

स�म आकि�मक कोष तयार� 

अव�थामा रहेको । 
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७.२. पूव�तयार� तथा ��तकाय�काला�ग �थानीय तहको �मता तथा अ�तरस�बि�धत �वषय र सवालह� 

�वपदबाट म�हला/प�ुष, वालवा�लका, ब�ृब�ृा, अश� वा �ब�भ� कारणले �भ� शार��रक तथा मान�सक अव�था 

भएका �यि�ह�मा फरक–फरक �भाव पद�छ। उनीह�ले फरक–फरक �मतामा जोिखमको सामना गद�छन ् र 

फरक ढंगबाट �ता�डत ह�ुछन ्। तसथ� यी सवाललाई �वशषे �यान पयुा�ईने छ । �ब�भ� मा�नसह�को फरक 

आव�यकता, योगदान र �मतालाई स�वोधन तथा स�बि�धत बग�को मलु �वाह�करणलाई सबै �बषयगत �े�ले 

�ाथ�मकतामा राखेका हनेुछन ।   

�कोपको आधारभतू कारणको �व�षेण गदा�, संकटास�ता लेखाजोखा गदा�, �मता �वकास गदा� र �ोत प�रचालन गदा� 

अपा�ता भएका �यि�को आव�यकता र �मतालाई म�यनजर रा�पुद�छ । �वप�को पूव�तयार� तथा ��तकाय� 

योजना तजु�मा, काया��वयन तथा अनगुमनका हरेक चरणमा मानवीय सहायतामा संल�न �नकाय तथा �वषयगत �े�का 

अगवुा सं�थाह�ले म�हला/प�ुष, वालवा�लका, ब�ृब�ृा तथा अपा�ता भएका �यि� स�हत सामािजक तथा आ�थ�क 

�पमा �पछ�डएका समदुायको पहँूच, ��त�न�ध�व र अथ�पूण� सहभा�गताको स�ुनि�तता गनु�पद�छ ।  
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७.२.१ िज�लाका �थानीय तहमा �वपद पूव�तयार� तथा ��तकाय� �मता स�ब�धी �ववरणः 

�स नं �थानीय तहह� LDCRP 

छ/छैन 
ख�ुला 

�थानह�को 

�नधा�रण 

�वप� स�ब�धी 

अ�य द�तावेज 

गत वष�को �वपद 

�यव�थापन कोषमा 

�व�नयोिजत � 

जे� मसा�त स�म 

भएको खच� � 

आगामी आ�थ�क बष�को 

��ता�वत बजेट � 

यस बष�को 

�व�यसको 

बैठक 

सचुनाको 

आधार 

1= �बराटनगर म.न.पा बनेको छ 

२०७६ मा 

छ ऐन र नी�त 

DPRP बनेको छ 

५४,५०,०००। ३,३३,००,०००। १,४२,५०,०००। ८ स�बि�धत 

�थानीय 

तहबाट 

�ा� 

�ववरण 

2= उला�वार� न.पा. छैन  छ ऐन र कोष 

स�ालन काय��व�ध 

१,२७,२०,१७४। १,००,३६,९५६। ५०,००,०००। ७ 

3= वेलवार� न.पा. छ (२०७५) छ ऐन नी�तह� 

बनेका छन ्

८५,०००। १,२४,०३,३४८। ५०,००,०००। ७ 

4= रंगेल� न.पा. छैन  छैन  नी�त रणनी�त 

LDCRP  

२३,९७,८४१। १,८१,१९,९८३। १,००,००,०००। ४ 

5= पथर� श�न�रे न.पा. छ छैन ऐन र नी�त 

DPRP  छैन 

२०,००,०००। १,१८,८२,०६९।  ६०,००,०००। ३ 

6= स�ुदर हर�चा न.पा. वडानं १ को 

छ 

छ ऐन नी�तह� 

बनेका छन ्

३,७०,००,०००। ३,४९,५२,८९५। २,००,००,०००। २ 

7= लेटा�  न.पा. छैन छ ऐन कोष स�ालन 

काय��व�ध 

१,२५,००,०००। ८९,२४,८०४। १,००,००,०००। ८ 

8= सनुब�ष� नगरपा�लका   छैन छैन ऐन मा� छ १०,००,०००। ४३,०००। ७०,००,०००। ३ 

9= रतवुामाई नगरपा�लका छैन छैन कोष संचालन 

काय��व�ध मा� 

१,४३,२१,१८४। १,०९,९८,६०३। १,००,००,०००। १२ 

10= जहदा गा. पा. छैन छ  ऐन र नी�त छ २,०७,१६,०००। ८२,७३,१६१। १५,००,०००। ५ 

11= ब�ुढगंगा गा. पा. वडाह�को छ छ ऐन र DPRP  छ २०,००,०००। १,५९,२४,३७७। ५०,००,०००।  

12= धनपालथान गा.पा. छैन छ ऐन नी�त कोष 

स�ालन काय��व�ध 

र DPRP बनेको  

६५,९०,३१६। ६५,५४,३५४। १,००,००,०००। १० 

13= कटहर� गा.पा. वडाह�को छ छ ऐन कोष स�ालन 

काय��व�ध DPRP  

१,८१,६१,१९२। ९२,५९,८३६। ३०,००,०००। ५ 
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�स नं �थानीय तहह� LDCRP 

छ/छैन 
ख�ुला 

�थानह�को 

�नधा�रण 

�वप� स�ब�धी 

अ�य द�तावेज 

गत वष�को �वपद 

�यव�थापन कोषमा 

�व�नयोिजत � 

जे� मसा�त स�म 

भएको खच� � 

आगामी आ�थ�क बष�को 

��ता�वत बजेट � 

यस बष�को 

�व�यसको 

बैठक 

सचुनाको 

आधार 

र वडा तहको 

LDCRP बनेको छ 

14= केरावार� गा.पा. छैन छ  ऐन नी�त बनेको २,००,०००। ५१,७४,०००। ९०,००,०००। ३ 

15= �म�लाज�ु गा.पा. छैन  ऐन लगायत कुन ै

द�तावेज छैन 

३०,००,०००। १३,००,०००। ३०,००,०००। १५ 

16= कानेपोखर� गा.पा. छैन छ ऐन मा� बनेको  ४०,००,०००। ४२,९८,८९५।  १९ 

17= �ामथान गा.पा. वडाह�को 

योजना छ 

छ ऐन नी�त कोष 

काय��व�ध DPRP 

छ 

२३,९७,८४१। २३,९७,८४१। ८०,००,०००।  

 ज�मा    १४,४५,३९,५८४। १९,३८,४४,१२२। १७,०७,५०,०००।   

�ोतः स�बि�धत �थानीय तहबाट �ा� �ववरण २०७७ 

७=३ अनमुा�नत लागत 

अिघ�लो आ व को अ��यमा रहेको मौ�दात रकम १,९३,४३,७३३। चाल ुआ व मा खच� भएको रकम २०,१४,७५०। 

चाल ुआ व मा �नकाशा भइ थप भएको रकम  हाल कोषमा मौ�दात भएको रकम १,७३,२८,९८३। 

ज�मा १,९३,४३,७३३। ज�मा १,९३,४३,७३३। 

यस आ व का ला�ग आव�यक पन�स�ने अनमुा�नत 

रकम 

५,००,००,०००। थप आव�यक पन� रकम ३,००,००,०००। 

�ोतः िज�ला �शासन काया�लय मोरङ 
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७.४. आ�थ�क �ोत र उपल�ध हनेु �व�ध र संय�� 

�वपदको समयमा �वपद �यव�थापन स�म�तका सद�यह� बैठक माफ� त आकि�मक उ�ार, राहत तथा ��तकाय� 

संचालन गन� छन ्। स�बि�धत �े�का सद�यह�ले यस योजना उ�लेख भए बमोिजमका वा बाव�यक परे थप �ोत 

साधनको �यव�था गन� �देश सरकार तथा स�बि�धत �नकायमा सम�वय ग�रनेछ ।   

� सं �वषयगत �े� 

(Clusters) 

िज�ला तहमा �े�गत �पमा 

नेत�ृव �दान गन� �नकाय 

�वषयगत �े� �मखुको नाम र पद स�पक�  न�वर 

मोवाइल र फोन 

1= सम�वय तथा सूचना 

�यव�थापन 

िज�ला �शासन काया�लय  

(िज�ला आप�का�लन काय�स�ालन के��) 

� िज अ �ी मदन भजेुल ९८५२०५७७७७ 

2= खोज तथा उ�ार िज�ला �शासन काया�लय � िज अ �ी मदन भजेुल ९८५२०५७७७७ 

3= अ�थायी आवास तथा 

गैरखा� साम�ी 

नेपाल रेड�स सोसाइट�/ 

�थानीय तह 

सभाप�त �ी सबुोध कुमार �संह ९८५२०३३०७२ 

4= खा� सरु�ा, कृ�ष तथा 

जी�वकोपाज�न 

कृ�ष �ानके�� /  �थानीय तह 

 

स�पक�  �मखु �ी रामदेव �संह ९८५२०२८१७८ 

5= आप�काल�न �वा��य 

तथा पोषण 

िज�ला �वा��य काया�लय / 

�थानीय तह 

काया�लय �मखु �ी �ान बहादरु ब�नते ९८५१०७३८७८ 

6= खानेपानी, सरसफाई र 

�व�छता �यव�थापन 

िज�ला सम�वय स�म�त/�थानीय 

तह  

सम�वय �मखु �ी �यान कुमार थापा ९८५२०६६२२२ 

7= आप�काल�न संर�ण 

 

िज�ला सम�वय स�म�त / 

�थानीय तह  

सम�वय �मखु �ी �यान कुमार थापा ९८५२०६६२२२ 

8= आप�काल�न िश�ा 

 

िश�ा �वकास तथा सम�वय 

इकाई/�थानीय तह 

इकाइ �मखु �ी �दघ��वज चापागा� ९८५२०२७४४७ 

9= ब�दोब�ती  िज�ला �शासन काया�लय � िज अ �ी मदन भजेुल ९८५२०५७७७७ 

10= भौ�तक पवुा�धार संघीय आयोजना काया��वयन 

इकाई  

इकाई �मखु �ी ��दप कुमार �संह 

 

९८५२०२६०५८ 

 

 

७.५ अ�य �नकायह�सगँको सम�वय र सहकाय�  

�वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ (�थम संशोधन, २०७५) ले �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा 

�यव�थापनका ला�ग एक �विश�ीकृत �नकायको �पमा “रा��य �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 

�ा�धकरण” को �यव�था गनु�का साथै संघ, �देश र �थानीय तहको काय� एवं िज�मेवार�लाई �प� गरेको छ । उ� 

ऐनले देहाय बमोिजमका संरचनाको �यव�था गरेको छ ।  

 �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन रा��य प�रष�  

 �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन काय�कार� स�म�त  

 रा��य �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन �ा�धकरण  
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 �देश �वप� �यव�थापन प�रष�   

 �देश �वप� �यव�थापन काय�कार� स�म�त  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त  

यसका साथै उ� ऐनले रा��य आप�काल�न काय�स�ालन के��, िज�ला आप�काल�न काय�स�ालन के�� र �थानीय 

आप�काल�न काय�स�ालन के��को समेत �यव�था गरेको छ । �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, 

२०७४ (�थम संशोधन, २०७५) बमोिजम �वप� �यव�थापनको सं�थागत संरचना तल िच�मा ��ततु ग�रएको छ 

। यसका आधारमा �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�माको सं�थागत सम�वय र सहकाय� ढाँचा �न�न 

बमोिजम ��ततु ग�रएको छ ।   

�वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ (�थम संसोधन, २०७५) बमोिजम नपेालमा 

�वप� �यव�थापनको सं�थागत संरचना 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�माको सं�थागत सम�वय र सहकाय� ढाँचा 

७.४.२  िज�लामा रहेका �नकायह�सगँको संम�वय र सहकाय� देहायबमोिजम ��ततु ग�रएको छः 

� सं �नकायको नाम िज�मेवार 

�यि� 

िज�मेवार� 

1= िज�ला �शासन 

काया�लय 

�मखु िज�ला 

अ�धकार� 

 सम�वया�मक र नेत�ृवदायी भ�ूमका �नवा�ह गन� 

 िज�ला आप�काल�न काय�स�ालन के��को �मता �वकास गन� । 

 खोज तथा उ�ार काय�मा सरु�ा �नकाय सम�वयमा प�रचालन गन�  

 आव�यकता अनसुार �देश तथा के���य �तरमा मानवीय, आ�थ�क, 

भौ�तक सहयोगको ला�ग सम�वय गन� । 

िज�ला आपतकालीन 

काय�स�चालन के�� (७७) 

 

िज�ला िवपद् �यव�थापन 

सिमित (७७) 

िवपद् जोिखम �यूनीकरण 
तथा �यव�थापन राि��य 

प�रषद 

काय�कारी सिमित 

राि��य िवपद् जोिखम 
�यूनीकरण तथा �यव�थापन 

�ािधकरण 

राि��य आपतकालीन 

काय�स�चालन के�� (१) 

सरोकारवाला 
म��ालयह� 

िवशेष� सिमित 

िवकास साझेदार, 
गैसस, नीिज�े� 

गृह म��ालय 

सुर�ा िनकाय 

�देश आपतकालीन 

काय�स�चालन के�� (७) 

 

�थानीय आपतकालीन 

काय�स�चालन के�� (७५३) 

बा�णय�� 

�थानीय िवपद् �यव�थापन 

सिमित (७५३) 

�देश िवपद् �यव�थापन काय�कारी सिमित (७) 

�देश िवपद् �यव�थापन प�रषद (७) 
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 �वप� �यव�थापन स�म�तका सद�यह�संग सम�वया�मक भ�ूमका 

�नवा�ह गन�  

  निजकको सरु�ा �नकायह�संग सम�वय गर� खोज तथा उ�ार 

काय�मा संल�न हनुे । 

  सरु�ा �नकायलाई आव�यक पन� खोज तथा उ�ार साम�ीको 

�यव�थापनमा सहयोग गन� । 

  �ोत (आ�थ�क, भौ�तक, मानवीय �ोत) प�रचालन तथा सम�वय गन�  

2= िज�ला सम�वय 

स�म�त 

�मखु  सम�वया�मक काय�मा सहयोग गन� 

 आ�थ�क भौ�तक मानवीय �ोत प�रचालन तथा सम�वय गन� । 

 ब�दोव�ती �े�का आव�यकता प�रपू�त� गन� �थानीय तहलाई 

प�रचालन तथा सम�वय गन� । 

3= सरु�ा �नकाय 

नेपाल� सेना 

नेपाल �हर� 

सश� �हर�बल 

�मखु वा 

��त�न�ध 

 म�ुयतः खोज तथा उ�ार काय�को नेत�ृव �लइ उ�ार काय� गन�  

  सरु�ा �यव�था गन� 

  �वषयगत स�म�तमा रह� सहयोग गन� । 

  संर�ण �े�लाई आव�यक सहयोग �दान गन� । 

4= राजनै�तक दलह�        

(िज�लाि�थत स�पूण� 

राजनै�तक दलह�) 

दलका 

�मखुह� 

 

  सम�वय 

  �ोत संकलनमा सहयोग 

  जनप�रचालन गन� । 

  राहत �वतरण �णाल�लाई �यवि�थत बनाउन सहयोग गन� ।  

5= नेपाल रेड�स 

सोसाइट� 

सभाप�त  �व�धकार� भ�ूमका �नवा�ह गन�  

  खा�÷गैरखा� साम�ी तथा अ�थायी आवासको �यव�थापन  

  सूचना स�लन तथा सव��णमा �वयंसेवक प�रचालन गन� 

  �वप�को समयमा आप�काल�न आवास तथा ब�दोब�ती (Logistic) 

�यव�थापनमा सहयोग गन� । 

6= उ�ोग संगठन मोरङ  

मोरङ �यापार संघ   

�वराट �यापार संघ 

अ�य� 

 

 स�ुखा तथा तयार� खाना ज�तैः िचउरा, भजुा, �ब�कुट आ�द, खा� 

साम�ी तथा ल�ा कपडा ज�ता गैरखा� साम�ी संकलन �वतरण र 

�यव�थापनमा सघाउने । 

7= संचार मा�यम 

 

नेपाल प�कार 

महासंघ 

एफएम र 

स�ारकम�ह� 

  त�यपरक सूचना संकलन तथा स��षेण 

  प�ृपोषण संकलन गर� स�बि�धत �े�लाई सझुाव �दान गन�  

  म�हला, बालबा�लका अपा�ता भएका �यि�ह�को आव�यकतालाई 

�ाथ�मकता �दने ।  

  महामार� रोकथाम तथा पूव�तयार�का स�देशह� सव�साधारण स�म 

पयुा�उन सूचना स��षेण गन�  

8= पेशागत �यवसायी –

�नमा�ण �यवसायी, 

कृषक तथा जल 

उपभो�ा,  

अ�य� 

 

  राहत, उ�ार तथा संर�ण काय�मा सहयोग 

  पनु�था�पनाको चरणमा �भा�वत प�रवारलाई आव�यक सहयोग �दान 

गन� । 

9= गै.स.स. महासंघ, 

रा��य तथा 

�मखु तथा 

��त�न�ध 

  मानव�ोत प�रचालन गन� 

  �ोत संकलनमा सहयोग गन� 
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अ�तरा���य गै.स.स. 

 

   गै.स.स.ह� बीच सम�वय गन� 

  �मता �वकास तथा सहजीकरण काय� गन� । 

  �े�गत �नकायबीच सम�वय गदै िज�मेवार� वाँडफाडँ तथा 

�भावकार�ता स�म�ा गन�  

10= �वषयगत सरकार� 

काया�लयह� 

काया�लय 

�मखुह� 

  �वषयगत स�म�तमा रह� �े�गत अगवुाको भ�ूमका �नवा�ह गन� 

  स�बि�धत काया�लयको आप�काल�न योजना �नमा�ण गन� । 

11= गैसस महासंघ 

िज�लामा काय�रत 

गैरसरकार� सं�थाह�  

�मखु तथा 

��त�न�ध 

 

  �वप� पूव�तयार�  तथा ��तकाय� योजना तजु�मा गन� सहयोग गन� 

  �भावकार� ��तकाय� र पूव�तयार�का ला�ग म�ुय �स�ा�त वा �यूनतम 

मापद�डका बारेमा सम�वय गन�  

  �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय�का �ममा काय�दलमा रहेर सहयोग 

गन�  

  �वप�को समयमा ��तकाय�मा सहयोग गन� । 

12= िज�ला अगवुाई 

सहयोगी सं�था–व�ड� 

�भजन इ�टरनेशनल) 

 

�मखु तथा 

��त�न�ध 

 

 सवै �नकायह�को सहकाय�मा िज�ला �वप� पूव�तयार� योजना तजु�मा 

गन� सहयोग गन� 

 �भावकार� ��तकाय� पूव�तयार�का ला�ग म�ुय �स�ा�त वा �यूनतम 

मापद�डका बारेमा सम�वय गन�  

 �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा ���यामा सबै �वषयगत 

�े�का अगवुा तथा सद�य सं�था लगायत अ�य सरोकारवालाह�को 

सहभा�गता स�ुनि�त गन� 

 िज�लामा काय�रत मानवीय सहायतामा काय�रत �नकायह�मा सूचना 

�वाह गन� । 
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प�र�छेदः ८ 

अनगुमन, मू�या�न तथा �सकाई योजना 

८.१. ल�य र सूचकह� 

�वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजनाले �न�द�� गरेका काय�ह�को काया��वयनको अनगुमन तथा मू�या�न गन� ल�य र सूचकह� प�रभा�षत गर� अनगुमन, 

मू�या�न तथा �सकाई योजना तयार गनु�पद�छ । �कोप आउन ुपूव� र �वप� प�ात ्(ज�तैः मनसनु पूव� र मनसनु प�ात)् गो�ीह�को आयोजना गर� �वप� 

पूव�तयार� तथा आप�काल�न ��तकाय�को �भावका�रता मू�या�न गन� स�कनेछ ।   

यस बाहेक, ��येक �वषयगत �े�ले पूव�तयार� अव�था र ��तकाय�को मू�यांकनको ला�ग आ–आ�नो योजना बनाउन ुपछ� । �ारि�भक �तु लेखाजोखा (Initial 

Rapid Assessment), बह�ुवषयगत �ारि�भक �तु लेखाजोखा  (Multi-sector Initial Rapid Assessment), �वषयगत�े� �विश��कृत लेखाजोखा (Cluster 

Specific Assessment), ��त तथा आव�यकता �व�षेण ज�ता साझा मू�या�नका �व�धमा समेत सहम�त �नमा�ण गनु�पद�छ । �थानीय �वपद �यव�थापन 

स�म�तले उपल�ध त�या� �ववरणका आधारमा वा �ाथ�मक त�या� �ब�षेणका �ब�ध�ारा �वषयगत काया�लयह�संग सम�वय गर� ल�य र सचुक �नधा�रण गन� 

स�ने छ ।  

िज�ला तहमा �वपद जोिखम �यूनीकरणको बत�मान अव�था र आधार रेखाको �ब�षेण 

�सनं सूचक  

 

सूचना �दायक आब 

२०७४ 

आब 

२०७५ 

आब 

२०७६ 

आधार रेखा 

७४±७५±७६Ö

ज�मा ÷३   

ल�य 

२०७७ 

ल�य 

२०७८ 

ल�य 

२०७९ 

१ �देश÷िज�ला÷गा.पा.÷न.पा. �तरमा �वप�ाट हनुे म�ृय ुदर उ�ले�य मा�ामा कम गन� 

१.१ �वप�ाट म�ृय ु हनुेको वा�ष�क औसत सं�या 

(सडक दघु�टना बाहेक)  

िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�त  

४६ ४६ २८ ४० 

 

बष�नी १० ��तशत कम गन� 

१.२ सडक दघु�टनाबाट म�ृय ु हनुेको वा�ष�क औसत 

सं�या  

िज�ला �ा�फक �हर� 

काया�लय 

१०४ १०९ १०५ १०६ बष�नी १० ��तशत कम गन� 

२ िज�ला �तरमा �वप�ाट �भा�वत �यि�ह�को सं�या उ�ले�य मा�ामा कम गन�  

२.१ �वपदबाट ��य� �भा�वत हनुे प�रवारह�को 

वा�ष�क औसत सं�या  

िज�ला �हर� काया�लय ४१८०२ ११८१ ५०१९ १६००० बष�नी १० ��तशत कम गन� 
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२.२ �वपदबाट घाईते हनुे �यि�ह�को वा�ष�क 

औसत सं�या  

िज�ला �हर� काया�लय ५० ४२ ३६ ४३ बष�नी १० ��तशत कम गन� 

२.३ सडक दघु�टनाबाट घाईते हनुे �यि�ह�को 

वा�ष�क औसत सं�या  

िज�ला �ा�फक �हर� 

काया�लय 

सा= ५१०  

ग= ३१८ 

सा= ५५४  

ग= ३०८ 

म ४३ 

प ु१४८ 

३०६ बष�नी १० ��तशत कम गन� 

३ िज�ला �तरमा कूल गाह���य उ�पादनमा 

�वप�को कारण हनुे वा�ष�क औसत ��य� 

आ�थ�क ��त  

हजारमा 

DEOC / DPO 

२१२१७

९ हजार 

९३३९२ 

हजार 

९५६४७ 

हजार 

१३३७३९ 

हजार 

बष�नी १० ��तशत कम गन� 

४ �थानीय तहह� र सरोकारवालाह� बीच अ�तर 

तथा पर�पर सम�वय र साझेदार� अ�भब�ृ� गन� 

संय�� �वकास गन�  

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले �नय�मत�पमा गद� आएको छ । 

५ बह�ुकोप पूव�सूचना �णाल� र �वप� जोिखम सूचना तथा आंकलनको उपल�धता र पहुँचमा उ�ले�य ब�ृ� गन�  

५.१ कूल �े�फलको अनपुातमा बह�ुकोप अनगुमन 

तथा पूव�सूचना �णाल� �थापना र संचालन 

भएको �े�फलको ��तशत  

िज�ला �शासन 

काया�लय 

ब�ाहा खोलाको �सरान �म�लाज�ुमा पानी बहाव मापन के�� जडानकाय� गरेकोमा हाल चाल ु

अव�थामा नरहेको अव�था छ ।  

५.२  �वप� �भा�वत �े�को जनसं�याको अनपुातमा 

�थानीय वा रा��य सूचना �णाल� माफ� त 

पूव�सूचना �ा� गन� जनसं�याको ��तशत  

िज�ला �शासन 

काया�लय 

�थानीय एफएम रे�डयो र छापा माफ� त   

के���य आपतका�लन काय�संचालन के��संगको सम�वय  

िज�ला �साशन काया�लय मोर�को फेसबकु पेज माफ� त  

५.३ �वप� जोिखमय�ु �े�ह�मा पूवा�नमुानमा 

आधा�रत पूव�तयार� काय��व�ध लाग ु भएका 

�थानीय तहह�को सं�या   

�थानीय तह सबै १७ वटै �थानीय तहमा लाग ुभएको छ । 

५.४ �थानीय �तरमा उपयोगी �वप� जोिखमस�ब�धी 

सूचना तथा जानकार� एवं आंकलन 

जनसमदुायलाई उपल�ध गराउन स�न े�थानीय 

तहह�को सं�या    

�थानीय तह (स�ार मोवाइल 

सूचना संय��को कभरेज)   

१७ १७ १७ १७ 

नोटः स�बि�धत �बषयगत काया�लयको बैठक तथा अ�भममुखीकरण आयोजना गर� हालको आधाररेखाको तलुनामा आगामी आ�थ�क बष�ह�का ला�ग �यूनीकरण ल�य �नधा�रण गन� स�कने छ ।  
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८.२ अनगुमन, मू�या�न तथा �सकाई  

यस ख�डमा समयमा िज�लामा आईपरेका �वप� तथा �कोप �भावह�मा ��तकाय� संचालन गन� �ममा आव� 

�बषयगत संघ सं�था वा स�म�त सद�यह�ले हा�सल गरेको �सकाई, प�ृ पोषण लाई �न�न ढाचामा रा� स�क�छ । 

��येक वष�को पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना छलफल चरणमा अिघ�लो वष� वा हालसालैको अनभुवबाट �सकेको 

�वषयह�लाई यहा ँउ�लेख ग�र�छ । �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना काया��वयनको सम� �भावका�रता र 

कमजोर� प�हचान तथा �सकेका कुराह� मू�या�न गन� एक अनगुमन तथा मू�या�न स�म�त समेत गठन गन� 

स�कनेछ । यस स�म�तले स�बि�धत तहको �वप� �यव�थापन स�म�तसँग ��य� सम�वय गन�छ र उ� स�म�तलाई  

��तवेदन तयार गन�छ । आव�यकता अनसुार, गाउँपा�लका तथा नगरपा�लका र सामदुा�यक �वप�  �यव�थापन 

स�म�तका ��त�न�धह�, �थानीय समदुायका सद�यह� प�न अनगुमन र मू�या�न स�म�तमा समावेश ग�रनेछन ्।  

अनगुमन र मू�या�न स�म�तका सद�यह�ले �वप�को अव�ध र �वप� प�ात ् धेरै पटक �फ�ड �मण गन�छन ्। 

आप�काल�न ��तकाय� र �वप� �भा�वतह�लाई राहत �वतरण, �भावकार� तयार� तथा ��तकाय�का ला�ग कमजोर� र 

सधुार प�हचान गन�छन ्।  अनगुमन, म�ुया�न तथा �सकाईको नमूना फाराम यस�कार रहेको छ ।  

अनगुमन, मू�या�न तथा �सकाई नमूना फाराम 

�सनं �ाथ�मकता �ा� पूव�तयार� 

तथा ��तकाय� 

मू�य िज�मेवार 

�नकाय 

काया��वयनको 

अव�था 

कमी कमजोर� सझुाव 

      
      
      
      
साथै यस चरणमा �कोपको �भाव देिखन ुअिघ नै लि�त �े�ह�मा स�बि�धत सरोकारवालाह� पगेुर कृ��म घटना 

अ�यास गर� राय स�लाह र अनभुव आदान �दान गद� पूव�तयार�लाई थप सघन र ब�लयो बनाउन स�क�छ ।  
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53= १ नं. �देश �हर� काया�लय,  �ी कृ�णवाव ुकाक�  ९८५२०९०१९९ )संचार(  ९८५२०८४४४४ 

54= कम�चार� स�यकोष, �वराटनगर �ी तेज �साद खनाल ४७२७८५, ४७२७८७ ९८५१२२८९५८ 

55= कृ�ष सामा�ी क.�ल., �.ेका.,  �ी राजे�� वहादरु काक� ५२५४२८  ९८४१४७०७६३ 

56= कृ�ष �वकास व�क, �.ेका., �वराटनगर �ी स�ुदर �साद ख�तवडा ५२७०८६ ९८४१८१४१४१ 

57= कृ�ष �वकास व�क, मू�य शाखा  �ी ग�ु �साद ५२६०२१, ५२२४३८  

58= गोरखाप� सं�थान �ी भै�गरथ व�नेत ४७१७४६ ९८५१२३६५८१ 

59= �ा�मण �वकास व�क �ी �यामदेव योगी ५२३३९६, ५२८७२९ ९८५२०२३२१४ 

60= जनक िश�ा सामा�ी के�� �ल. �ी �ान नाथ �सम�रया ४७२३६६ ९८५१११५०८७ 

61= िज�ला खेलकुद �वकास स�म�त �ी देवराज कटुवाल ५२४५०१ ९८५२८३१०१७ 

62= नेपाल टे�लकम, �.ेका. �ी अमर नाथ झा ५२४४४४, ५३४४४४ ९८५१०२४७२९ 

63= नेपाल टे�लकम, शाखा काया�लय �ी �वमलेश झा ५२८४४४, ५२७७५५ ९८५१०२६९१६ 

64= नेपाल रा� व�क �वराटनगर �ी रोशन कुमार �स�देल ५२६५२२, ५२६५१९ ९८५१२०५५५४ 

65= नेपाल �वधतु �ा�धकरण, �.ेका. �ी �ीरामराज पा�डे ४३६११२,४३६१५३ ९८५२०७९६६६ 

66= नेपाल �वधतु �ा., शाखा काया�लय �ी रािजव �संह ५२४६५१, ५२४३५१ ९८५२०२१७२५ 
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67= नेशनल �े�ड� �ल�मटेड �ी प�ुषो�म कुमार कण� ५३०४२८, ४७०५१२ ९८४२०३३९८० 

68= नेपाल प�रवार �नयाजन संघ �ी शंकर �साद दाहाल ५३०३१० ९८४२१५९०४४ 

69= ने.औ.�वकास �नगम �ी शैलेस पौडेल ५२४६३४, ५२५३०४ ९८४१५५५३९० 

70= नेपाल खा� सं�थान, अं.का. �ी देवे�� राई ४७०२३३ ९८४११४४४९२ 

71= नेपाल आयल �नगम, �वराटनगर �ी अशोक साह ४६१२३१, ४६०००८९ ९८५२०६७९२५ 

72= नेपाल खानेपानी सं�थान, शाखा,  �ी शैले�� साह ५२४००४ ९८५२०२८६४० 

73= नेपाल व�क �ल., �े�ीय काया�लय,  �ी उ�वल राज गौतम  ९८५१२१२६२६ 

74= नेपाल व�क �ल., �सट� अ�फस �ी �काश पहार� ५२५४४२, ५२३५४० ९८५२०६७९२५ 

75= �वराटनगर द�ुध �वतरण आयोजना �ी �नलक�ठ गौतम ४२०१०५ )०(  ९८५२०२८६४० 

76= �यापार तथा �नकासी �व�धन के�� �ी कृ�ण �साद रे�मी ५२२०५४ ९८४२०४५६४५ 

77= रा��य वािण�य व�क, शाखा, मेनरोड �ी मनोज कुमार वमा� ५२२४३१, ५२६५८२ ९८५२०२२०४९ 

78= रा. �वमा सं�थान, �वराटनगर �ी कु�दन ख�तवडा ५३०१७१ ९८६१५१२३३९ 

79= रा��य �वमा कं. �ल., संसार�माई  �ी सदुश�न व�नेत ५९००००, ५९००८८ ९८४२११११०९ 

80= रा.स.स., �देश नं.१, �वराटनगर �ी मोह�मद सद�ल ५२६८५९ ९८४२०३०९०८ 

81= साझा �काशन �ी गंगा �साद भ�राई ५२५३६७ ९८४२३७१४०१ 

82= साझा �वा��य सेवा �ी पशपु�त सापकोटा ५२६४६४ ९८४८०६१७३५ 

83= सा�ट �े�ड� क�पनी �ी राधे�याम चौधर� ५२६६०९, ४७२६०९ ९८५२०२१९८१ 

84= �.ेखेलकुद �वकास स�म�त �ी लवभ� �े� ५३०८१८ ९८५२०२३७२३ 

85= रा��य वािण�य व�क, �.ेका. �ी राजे�� कुमार क�ेल ४३५५६१ ९८५२०२१८३० 

86= कोशी वे�नस का., �वराटनगर �ी गो�व�द झा ५२४७४१ ९८५२०३४७४१ 

87= नेपाल वन �नगम (�ट�वर कप�रेशन) �ी महे�� �साद िघ�मरे ४६१६४३ ९८४२०३०१२९ 

88= �ला�ट �वारेि�टन काया�लय,  �ी न�द�कशोर �संह ४३५३०९ ९८६२९१९७३२ 

89= �याव.कृ�ष �वकास तथा �या.आयोजना �ी भानभु� मैनाल� ४७०१०७ ९८५२०२९७८५ 

90= यातायात �यव�था सेवा काया�लय �ी र�वन काक� ४२०४१२ ९८६१५६३८२६ 

91= मालपोत काया�लय, रंगेल�, मोर� �ी उ�म �े� ५८०६८०  ९८५२०३४६८० 

92= नापी काया�लय, रंगेल�, मोर� �ी आन�द कुमार देव ५८०५८८  ९८४१४५६३८४ 

93= िज�ला आयवु�द �वा��य के��,  �ी डा. र�व�� �नरौला  ९८४२१२७९८४ 

94= नाग�रक लगानी कोष, शाखा,  �ी जनक राज कंडेल ४७२९९६, ४७२९९७ ९८४१३७९०९९ 

95= स�पक�  सह भ–ूआज�न काया�लय �ी स�तोष कुमार चोङवाङ ४७१२९८, ४७२३०९९  

96= रानी–�वराटनगर–इटहर�–धरान सडक 

योजना, साइट काया�लय, �वराटनगर 

�ी व�� �साद शमा� ४६३८६१ 

)फोन+�या�स(  

९८५११३७६९७ 

97= िज�ला यवुा स�म�त, मोर� �ी �� �साद दलुाल ४६०२७६ ९८४२०२०१२५ 

98= स�कोशी उ�च बाँध �ी ��दप कुमार साह ४१६०५१, ४१६२८३,  ९८४१७२७३६० 

99= �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक प�रयोजना, 

प�रयोजना काया��वयन इकाई, मोर� 

�ी �वनोद कुमार म�डल ४४२०२४ ९८४२०४६५५० 

100= कृ�ष �ान के��, स�पक�  काया�लय, 

�देश नं.१, �वराटनगर 

�ी रामदेव �संह (स�पक�  

�मखु) 

 ९८५२०२८१७८ 

101= िज�ला �ा�फक �हर� काया�लय  �ी राकेश कुमार पोदार ५३५३९९,  ९८५२०९११०२ 
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102= नेपाल �व�तु �ा�धकरण, वेलवार� 

�वतरण के�� 

�ी �धरे�� वजगाई ५४६०८६ ९८५२०४५०८६ 

103= नेपाल �व�तु �ा�धकरण, रंगेल� 

�वतरण के�� 

�ी अवधेश ग�ुा  ९८५२०८०६५० 

104= नेपाल �व�तु �ा�धकरण, उला�वार� 

�वतरण के�� 

�ी िशवराम यादव  ९८५२०४४१४० 

105= कोशी तथा व�ाहा नद� �यव�थापन 

आयोजना 

�ी �भलान�द यादव  ९८५८०२४६४१ 

106= नेपाल लाइभ�टक से�टर इनोभेसन 

आयोजना, �वकेि��त आयोजना सहयोग 

इकाई, �वराटनगर 

�ी डा.रामकुमार म�डल ४७१३०८, ४७१९५८ ९८५१२४०२११ 

107= खा� आयात �नया�त गणु�तर 

�मािणकरण काया�लय, �वराटनगर 

�ी अनपु हलवाई ४३५०८८ ९८५२०३७२९५ 

108= भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा 

�व� के��, �देश नं.१, �वराटनगर 

�ी डा.शिुशल कुमार 

अ�धकार� 

४७१३०८, ४७१९५८ ९८५२०३०२३९                                          

109= वन �वउं �योगशाला तथा भ�डार 

के��, �वराटनगर 

�ी �दप नारायण यादव  ९८५२०३३१४७ 

110= अ�यागमन काया�लय, �वराटनगर �ी �यास भ�राई  ९८५२०३८३६२ 

111= पूवा�धार �वकास काया�लय, �देश नं.१,  �ी शिुशल �े�  ९८५२०७१७४५ 

112= करदाता सेवा काया�लय, �वराटचोक,  �ी ल�मण काक� ४४५९७९ ९८५२०४५९७९ 

113= रा�प�त चरेु–तराई मधेश संर�ण 

�वकास स�म�त, काय��म काया��वयन 

इकाई, सलकपरु, मोर� 

�ी �भम बहादरु का�लकोटे  ९८५२०७७९३६ 

अनसूुची २ M िज�ला सम�वय स�म�तका पदा�धकार�ह�को स�पक�  न�बरह� 

�स नं नामथर पद �थानीय तह मोवाइल न�बर 

1= नरेश �साद पो�ले �मखु िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८५२०२४०११ 

2= �काश कुमार साह उप�मखु िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८०७३६७११४ 

3= ब�वता कुमार� चौधर� सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८००९३९१०७ 

4= प�ुलस �व�ास सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८०४३७६५०४ 

5= �व��ेर ढकाल सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८४२०८४३६० 

6= ल�मी देवी ऋ�षदेव सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८०४३०६९४४ 

7= �सतादेवी राजवंशी सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८१९३६८३६७ 

8= स�ुम�ा देवी ऋ�षदेव सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८२५३२१४६५ 

9= का�त�क म�डल गनगाई सद�य िज�ला सम�वय स�म�त मोरङ ९८११०१२८२ 
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अनसूुची ३ M मोरङ िज�लाका �नवा�िचत �थानीय पदा�धकार�ह�को स�पक�  न�बरह� 

� सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह � सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह 

1= भीम पराजलु� नगर�मखु ९८५२०२२६४६ �बराटनगर १ र�बन राई �मखु ९८४२०९१५०४ रतवुामाई 

2= इि�दरा काक� उप– �मखु ९८४२०२७७९४ �बराटनगर २ दयं�तदेवी चडुाल उप �मखु ९८५२०३७०३८ रतवुामाई 

3= उ�व अया�ल वडा नं १ ९८५२०३४४९४ �बराटनगर ३ ह�र �साद �गर� वडा नं १ ९८००९०९७८१ रतवुामाई 

4= कुमार पोखरेल वडा नं २ ९८५२०२८९५१ �बराटनगर ४ �करण लाल�संह गनगाई वडा नं २ ९८१२३८८७९१ रतवुामाई 

5= �बनोद कुमार ब�नेत वडा नं ३ ९८५२०२७६०६ �बराटनगर ५ बलुनदेव�साद �संह गनगाई वडा नं ३ ९८१९३१९३७८ रतवुामाई 

6= देवे��राज पोखरेल वडा नं ४ ९८५२०५४३६७ �बराटनगर ६ देवराज राजबंशी वडा नं ४ ९८१६३५५४२१ रतवुामाई 

7= �मनकुमार आचाय� वडा नं ५ ९८५२०२७१२२ �बराटनगर ७ क�हैयालाल राजबंशी वडा नं ५ ९८४२१३२१६९ रतवुामाई 

8= �वजय कामत वडा नं ६ ९८५२०३२९२२ �बराटनगर ८ तलुाराम लइँुटेल वडा नं ६ ९८५२०२८५५९ रतवुामाई 

9= मधबुाब ु�तवार� वडा नं ७ ९८५२०२०६७७ �बराटनगर ९ दानालाल राजबंशी वडा नं ७ ९८११०३९४२२ रतवुामाई 

10= �न�ल अया�ल वडा नं ८ ९८४२२४४३०७ �बराटनगर १० न�द कुमार चापागा� वडा नं ८ ९८५२०७५५१८ रतवुामाई 

11= �ब�नाथ �साद भगत वडा नं ९ ९८५२०२८१४८ �बराटनगर ११ इ��बहादरु �ल�ब ु वडा नं ९ ९८१३४९१२६५ रतवुामाई 

12= माधवराज वा�ले वडा नं १० ९८६२०७५६५९ �बराटनगर १२ टंक ढकाल वडा नं १० ९८५२०३०५८१ रतवुामाई 

13= �तथ��� �यौपान े वडा नं ११ ९८५२०२९९७७ �बराटनगर १ कैलाश�साद म�डल �मखु ९८०५३०८१०९ जहदागा.पा 

14= �हरालाल कामत वडा नं १२ ९८४२२५०६१५ �बराटनगर २ शालो शाह उप �मखु ९८११०७३७०५ जहदागा.पा 

15= झ�रलाल मह�ोनू�नया  वडा नं १३ ९८४२०८५६६१ �बराटनगर ३ �ललादेवी सरव�रया वडा नं १  ९८२४८०३१६३ जहदागा.पा 

16= म�हच�� यादव (का वा) वडा नं १४ ९८४२०४५३१८ �बराटनगर ४ राजेश कुमार �े� वडा नं २  ९८०७३२२६१९ जहदागा.पा 

17= असलम आलम  वडा नं १५ ९८०२७०७१७० �बराटनगर ५ अ�नल कुमार ठाकुर वडा नं ३  ९८११३५०१९७ जहदागा.पा 

18= मनोज स�ुबा वडा नं १६ ९८५२०२८२९९ �बराटनगर ६  जयनाथ �गर� वडा नं ४  ९८११०१०००६ जहदागा.पा 

19= स�मर कमर वडा नं १७ ९८०४००९९२३ �बराटनगर ७  जग�दश �संह वडा नं ५  ९८०४०३५६९२ जहदागा.पा 

20= राजदेव यादव (का वा) वडा नं १८ ९८०४३९२१८३ �बराटनगर ८  िशवनारायण म�डल वडा नं ६  ९८१६३३९१७२ जहदागा.पा 

21= ब��नारायण सरदार वडा नं १९ ९८४२२५१९७६ �बराटनगर ९  भगवानलाल वे�ा वडा नं ७  ९८०४३४५३३४ जहदागा.पा 

1= ख� बहादरु फागो �मखु  ८५२०३०१८१ उला�बार� 1= बालच�� माझी �मखु ९८५२०३७३१३ बढु�गंगागा.पा 

2= ल�मीदेवी भ�डार� उप �मखु  ८४२०८९३५० उला�बार� 2= अमतृाकुमार� ग�छादार उप �मखु ९८५२०३७३१२ बढु�गंगागा.पा 

3= मिच��कुमार काक� वडा नं १  ८५२०६०१२२  उला�बार� 3= यबुराज पौडेल वडा नं १ ९८५२०३०३३१ बढु�गंगागा.पा 

4= कुमार कंडेल वडा नं २  ८५२०४४८३१ उला�बार� 4= रेवतीनारायण चौधर� वडा नं २ ९८५२०३१६४१ बढु�गंगागा.पा 

5= गंज बहादरु काक� वडा नं ३  ८४२०८३००१ उला�बार� 5= �तलकनारायण म�डल राजवंशी वडा नं ३ ९८४२२९६७१० बढु�गंगा गा.पा 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              96  

 

� सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह � सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह 

6= ल�मीनारायण �धमाल वडा नं ४  ८४२०९८५८४ उला�बार� 6= कसीम �मया वडा नं ४ ९८४२०२१८८० बढु�गंगा गा.पा 

7= भानभु� शमा� वडा नं ५  ८४२०३०८९९ उला�बार� 7= रमेश खनाल वडा नं ५ ९८४२०९६६६७ बढु�गंगा गा.पा 

8= िच�तामिण पौडेल वडा नं ६  ८४२०३४०२२ उला�बार� 8= �द�लपकुमार चौधर� वडा नं ६ ९८०२०१७१०१ बढु�गंगा गा.पा 

9= �बरबल थापा वडा नं ७  ८५२०२३१२६ उला�बार� 9= मरुार� लाल �व�ास था� वडा नं ७ ९८१९३४३८९६ बढु�गंगा गा.पा 

10= कुल बहादरु काक� वडा नं ८  ८४२१८८२७७ उला�बार� 1= ह�रलाल �संह �मखु ९८५२०७७००४ धनपालथान गा.पा 

11= बमबहादरु �याक �ल�ब ु वडा नं ९  ८०७३३१०१० उला�बार� 2= न�समा बान ु उप �मखु ९८५२०७७००३ धनपालथान गा.पा 

1= �ाने�� सबेुद� �मखु ९८५२०४५६०२ बेलबार� 3= जनक लाल चौधर� वडा नं १ ९८४२०९७१५१ धनपालथान गा.पा 

2= ढाकाकुमार� पराजलु� उप �मखु ९८५२०४५६०३ बेलबार� 4= नारायण �साद साह वडा नं २ ९८११३७०३१९ धनपालथान गा.पा 

3= च�बहादरु खलुाल वडा नं १ ९८५२०७४५७४ बेलबार� 5= गलुाबच�द म�डल वडा नं ३ ९८४२१२८४५३ धनपालथान गा.पा 

4= घन �याम गौतम वडा नं २ ९८४२०६१२९८ बेलबार� 6= रोशन  राजवशी वडा नं ४ ९८४२०४४३३५ धनपालथान गा.पा 

5= योग�े� �साद सबेुद� वडा नं ३ ९८५२०५६२१७ बेलबार� 7= गयान�द सरदार वडा नं ५ ९८०८०३९०३६ धनपालथान गा.पा 

6= राम कुमार राई वडा नं ४ ९८४२०३४६१७ बेलबार� 8= महमद हसेुन वडा नं ६ ९८१७३६५९७२ धनपालथान गा.पा 

7= �ब�ब�ध ुब�नेत वडा नं ५ ९८११०८४३९० बेलबार� 9= हा�र �साद यादब वडा नं ७ ९८०४३८२०२४ धनपालथान गा.पा 

8= उदय बहादरु राई वडा नं ६ ९८०२७२१७९७ बेलबार� 1= राम कुमार कामत अ�य� ९८५२०२३३५३ कटहर�  गा.पा 

9= चेत बहादरु ब�नेत वडा नं ७ ९८४२१५५६९२ बेलबार� 2= मंिजताकुमार� सरदार उपा�य� ९८५२०२३३५४ कटहर�  गा.पा 

10= धनप�त गौतम वडा नं ८ ९८१२३२२०४६ बेलवार� 3= कपरुलाल माझी था� वडा नं १ ९८६२१६८९०१ कटहर�  गा.पा 

11= नरे�� ख�का वडा नं ९ ९८४२०८३६०६ बेलबार� 4= �कशोरकुमार पा�डे वडा नं २ ९८५२०२०४२४ कटहर�  गा.पा 

12= गंगा या�खा वडा नं १० ९८४२०४५२१६ बेलबार� 5= जदलुाल कामत वडा नं ३ ९८६२८८७२१७ कटहर�  गा.पा 

13= यम बहादरु पो�ले वडा नं ११ ९८४२०२७९२३ बेलवार� 6= म�टु सेख वडा नं ४ ९८१४३७८८३३ कटहर�  गा.पा 

१ �द�लपकुमार अ�वाल �मखु ९८०१०२०१०५ रंगले� 7= घन�याम �संह वडा नं ५ ९८१०४५८५१५ कटहर�  गा.पा 

२ केशवकुमार� खरेल उप �मखु ९८०२७७७६०४ रंगले� 8= प�ृवीलाल सरदार वांतर वडा नं ६ ९८०७०२०४६९ कटहर�  गा.पा 

३ महेश कुमार खनाल वडा नं १ ९८१७३८८६०० रंगले� 9= �तापकुमार �े� ठ वडा नं ७ ९८०७०७०१११ कटहर�  गा.पा 

४ िजत नारायण खवास वडा नं २ ९८१४३६००६० रंगले� 1= रो�हत बहादरु काक� अ�य� ९८५२०४६२४८ केराबार� गा.पा 

५ घन�याम पने� वडा नं ३ ९८१२३३०९९५ रंगले� 2= शा�ती कुमार� �ल�बू भजेुल उपा�य� ९८५२०५४७१० केराबार� गा.पा 

६ भपुे���साद म�डल वडा नं ४ ९८४२२६५४६३ रंगले� 3= च�� �सं �ल�बू वडा नं १ ९८५२०८०२०१ केराबार� गा.पा 

७ महान�द केवरत वडा नं ५ ९८४२०२६६२४ रंगले� 4= �मे बहादरु �ल�बू वडा नं २ ९८५२०३११०४ केराबार� गा.पा 

८ �पेशकुमार म�डल वडा नं ६ ९८४२०४७६२७ रंगले� 5= भ�बहादरु �ल�ब ु वडा नं ३ ९८५२०८०२०३  केराबार� गा.पा 

९ रामच�� म�डल वडा नं ७ ९८१४३०८४६५ रंगले� 6= ई�� बहादरु या�फु राई वडा नं ४ ९८५२०८०२०४  केराबार� गा.पा 
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� सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह � सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह 

१० ढक �साद आचाय� वडा नं ८ ९८४२०५०६३७ रंगले� 7= राम राई वडा नं ५ ९८४२०५२३८७ केराबार� गा.पा 

११ केदार�साद राजबंशी वडा नं ९ ९८४२०९१९०३ रंगले� 8= उपे�� लुंगले� मगर वडा नं ६ ९८५२०८०२०६  केराबार� गा.पा 

1= �द�लप कुमार राई �मखु ९८५२०८६२२२ पथर� श�न�रे 9= नारायण कुमार �ल�बू वडा नं ७ ९८५२०८०२०७  केराबार� गा.पा 

2= यमनुा �ब�ट बा�तोला उप �मखु ९८५२०८७२२२ पथर�श�न�रे 10= मनोज कुमार ख�का वडा नं ८ ९८५२०८०२०८  केराबार� गा.पा 

3= बाबरुाम एं�देम वडा नं १ ९८४२०२१४०५ पथर�श�न�रे 11= भपु�त�� �ताप म�ल वडा नं ९ ९८५२०८०२०९  केराबार� गा.पा 

4= याम �साद गरुागा� वडा नं २ ९८४२१७८६५१ पथर�श�न�रे 12= जंगराज खवास वडा नं १० ९७४२०३३२८६ केराबार� गा.पा 

5= ड�बर ब. चे�ज�ग वडा नं ३ ९८१९३३८९१९ पथर�श�न�रे 1= देवी �साद आचाय� अ�य� ९८५२०४२२०२ �म�लाज�ु गा.पा 

6= गो�ब�द ब. भ�डार� वडा नं ४ ९८४२३६७४१२ पथर�श�न�रे 2= सरला राई उपा�य� ९८५२०४२२०३ �म�लाज�ु गा.पा 

7= जोग बहादरु �धमाल वडा नं ५ ९८१६३३७१८१ पथर�श�न�रे 3= नर बहादरु राई वाड� नं.१. ९८५२०३४६०१ �म�लाज�ु गा.पा 

8= जय बहादरु तामांग वडा नं ६ ९८५२०२६९६० पथर�श�न�रे 4= गौर� �साद राई वाड� नं.२. ९८५२०३४६०२ �म�लाज�ु गा.पा 

9= क�पल मिण ढकाल वडा नं ७ ९८४२०८५९३६ पथर�श�न�रे 5= खग�े� मादेन �ल�ब ु वाड� नं.३. ९८५२०३४६०३ �म�लाज�ु गा.पा 

10= बाबरुाम दाहाल वडा नं ८ ९८४२१४२६६५ पथर�श�न�रे 6= ब�ु�मान �ल�ब ु वाड� नं.४. ९८५२०३४६०४ �म�लाज�ु गा.पा 

11= भान ुभ� राई वडा नं ९ ९८४२१३५६३० पथर�श�न�रे 7= �� �लं�द�न वाड� नं.५. ९८५२०३४६०५ �म�लाज�ु गा.पा 

12= सागर राई वडा नं १० ९८१९०५१९८८ पथर�श�न�रे 8= ब�ु�लाल �नरौला वाड� नं.६. ९८५२०३४६०६ �म�लाज�ु गा.पा 

1= िशव �साद ढकाल �मखु ९८५२०२१७१९ स�ुदर हरैचा 9= सशुीलराज चौहान वाड� नं.७. ९८५२६७८२९९ �म�लाज�ु गा.पा 

2= धन माया तामाङ उप �मखु ९८६२०१४७३८ स�ुदरहरैचा 10= ना�ग�� काक� वाड� नं.८. ९८५२०३४६०८ �म�लाज�ु गा.पा 

3= �वनोदबहादरु ब�नेत वडा नं १ ९८४२०२८५०५ स�ुदरहरैचा 11= सोमनाथ अ�धकार� वाड� नं.९. ९८५२०३०८८२ �म�लाज�ु गा.पा 

4= डोर�लाल चौधर� वडा नं २ ९८०७२०२२५९ स�ुदरहरैचा 1= तारा बहादरु का�ले अ�य� ९८५२०३८४०७ कानेपोखर� गा.पा 

5= िजवन�साद ढु�ाना वडा नं ३ ९८५२०२१२४६ स�ुदरहरैचा 2= राजमती इंगनाम उपा�य� ९८४२४३६३०४ कानेपोखर� गा.पा 

6= शैले�� �े� ठ वडा नं ४ ९८४२०८९२२६ स�ुदरहरैचा 3= �दपेश काक� वाड� नं.१ ९८५२०२१३७५ कानेपोखर� गा.पा 

7= राम�साद र�जाल वडा नं ५ ९८४२०३६९९७ स�ुदरहरैचा 4= शिुशल बढुाथोक� वाड� नं.२ ९८४२०६७८४० कानेपोखर� गा.पा 

8= जीवनकुमार राई वडा नं ६ ९८४२११२१४४ स�ुदरहरैचा 5= कृ�तमान �ल�ब ु वाड� नं.३ ९८६२०२५४२३ कानेपोखर� गा.पा 

9= चैत�य�साद �सटौला वडा नं ७ ९८२०५०९६३ स�ुदरहरैचा 6= धन बहादरु राई वाड� नं.४ ९८४२३४८६६० कानेपोखर� गा.पा 

10= खेम�साद �यौपान े वडा नं ८ ९८४२१९५८४१ स�ुदरहरैचा 7= चरण ग�ुङ वाड� नं.५ ९८५२०५६३९२ कानेपोखर� गा.पा 

11= राजकुमार काक� वडा नं ९ ९८४२०५६६६९ स�ुदरहरैचा 8= ख� बहादरु ब�नेत वाड� नं.६ ९८४२०६५११५ कानेपोखर� गा.पा 

12= राजे��बहादरु थापा वडा नं १० ९८५२०४१६५२ स�ुदरहरैचा 9= मोहन �साद अ�धकार� वाड� नं.७ ९८४२०३६०४७ कानेपोखर� गा.पा 

13= �वशनलाल चौधर�, माझी वडा नं ११ ९८४२०७५१४६ स�ुदरहरैचा 1= िशव नारायण माझी था� अ�य� ९८52030025 �ामथान गा.पा 

14= रोशन�साद ढकाल वडा नं १२ ९८५२०५७७९२ स�ुदरहरैचा 2= फुल कुमार� चौधर� उपा�य� ९८52020024 �ामथान गा.पा 
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� सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह � सं नाम,थर पद स�पक�  न�बर �थानीय तह 

1= शंकर राई �मखु ९८५२०७५३११ लेटांग  3= नमोनारायण चौधर� वडा नं १ ९८२४३२९९२६ �ामथान गा.पा 

2= कृ�णकुमार� पोखरेल उप �मखु ९८५२०७५३१० लेटांग 4= कृ�णकुमार माझी वडा नं २ ९८४२२४६५० �ामथान गा.पा 

3= �ब�णकुुमार मगर वडा नं १ ९८५२०७५३०१ लेटांग 5= ओमनारायण खा ँ वडा नं ३ ९८०२७४३४१५ �ामथान गा.पा 

4= तेज �साद �ति�सना वडा नं २ ९८५२०७५३०२ लेटांग 6= बैजनाथ �ब� वास वडा नं ४ ९८५२०२७०३७ �ामथान गा.पा 

5= देबराज चाम�लंग वडा नं ३ ९८५२०५५५६० लेटांग 7= ख�नारायण खाँ था� वडा नं ५ ९८१०४६६०३१ �ामथान गा.पा 

6= स�तोष काक� वडा नं ४ ९८५२०७५३०४ लेटांग 8= सवदनारायण चौधर� वडा नं ६ ९८६२०२३६०८ �ामथान गा.पा 

7= भमु बहादरु सयु� सागर वडा नं ५ ९८५२०७५३०५ लेटांग 9= रमेशकुमार माझी था� वडा नं ७ ९८१९३६१२३७ �ामथान गा.पा 

8= जग�बर तामांग वडा नं ६ ९८५२०७५३०६ लेटांग 1= काल��साद दास �मखु ९८५२०३३०२५ सनुबष� 

9= नरे��कुमार �ल�ब ु वडा नं ७ ९८११०९४०९१ लेटांग 2= मंजकुुमार� राई उप�मखु ९८०७०७८९२७ सनुबष� 

10= �भम �साद पोखरेल वडा नं ८ ९८५२०७५३०८ लेटांग 3= टेकबहादरु भ�राई वडानं १ ९८५२०३०७८४ सनुबष� 

11= कृ�ण�साद लइँुटेल वडा नं ९ ९८५२०७५३०९ लेटांग 4= �ताप तामांग वडानं २ ९८५२०३२३७४ सनुबष� 

     5= टेकबहादरु �ब�ट वडानं ३ ९८५२०२५४४६ सनुबष� 

     6= �वणकुमार राजबंशी वडानं ४ ९८४२०३३१०२ सनुबष� 

     7= राजे��कुमार दास वडानं ५ ९८२३३४१२५२ सनुबष� 

     8= तेजनारायण ताजप�ुरया वडानं ६ ९८४२०४१७६७ सनुबष� 

     9= �काश यादव वडानं ७ ९८०२७९९५३२ सनुबष� 

     10= न�ुल �मया ँ वडानं ८ ९८४२००९७६६ सनुबष� 

     11= कमल�कशोर �संह वडानं ९ ९८४२०४८३४५ सनुबष� 

अनसूुची ४ : नपेाल� सेनाको �ब�भ� �थानमा रहेका य�ुनटका �मखुह�को �ववरणः 

�स.नं. य�ुनटको नाम �मखुको नामथर स�पक�  नं. काया�लयको नं. 

१ सूय�दल गण थलाहा �मखु सेनानी �ी रघनुाथ पौडेल 9852029929 021-419009 

२ काल�शि� गण (ई) या�िशला �मखु सेनानी �ी �शा�त ब�ाचाय� ९८६३२८८१७ ०२5-५५२१२५ 

३ पूव� पतृना ता�लम िश�ालय लेटा� �मखु सेनानी �ी �ानरुाज ग�ु� ९८४१६९९८५० 021-560239 

४ सयु�दल (ख) ग�ुम टाँडी सेनानी �ी �वेश दाहाल 9841622551 021-419009 

५ नेपाल रा� ब�क सरु�ाथ� �वराटनगर सह सेनानी �ी ख� बहादरु �नरौला 9852041845 021-419009 

६ �वराटनगर �वमान�थल सरु�ाथ� �वराटनगर सेनानी �ी देव ग�ु� ९८४३१३७९१० 021-419009 
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अनसूुची ५ : मोर� िज�लाको �ब�भ� �थानमा रह� काय�रत नपेाल �हर�का काया�लयका �मखुह�को �ववरण 

�सन दजा� नाम थर स�पक�  नं कै�फयत �सन दजा� नाम थर स�पक�  नं कै�फयत 

1=  �उ स�तोष ख�का ९८५२००५५५५ िज�का मोरङ                                                                                                              44= �स�न अशोक �े� ९८४२६३८४४३ �चौ मो�तपरु 

2=  �ना�न मनुा  डाँगी ९८५१२८१३१९ 

 

�बस ुगाड� मोरङ 45= �स�न तारा चडुाल ९८४२१३३५१९ �चौ झोराहाट 

3=  �स�न िजत ब. �े� ९८५२०९०५१५ �बस ुगाड� मोरङ 46=  �स�न सानरुाम का�क�  ९८४२८२५५४३ अ�चौ डागाबजार 

4=  �स�न गणेश �े� ९८४९५२३१७१ �बस ुगाड� मोरङ 47= ��न शभुाष राई ९८४२५५९०७१ इ�का उला�वार� 

5=  �ना�न पाचलुाल चौधर� ९८४२१३३५९६ का. श.ु गाड� मोरङ 48= �स�न दो�रकालाल ख�वे ९८५२०९११४८ 

९८५२०९०३२५ 

�चौ राजघाट 

6=  �ना�न ललन कु.मगरदैता ९८१९७७५३१५ इ�का  �नमवुा  49= �ना�न रामजी क�वाल  इ�का मधमु�ला 

7=  �स�न रमेश क�वाल ९८५२८९०२१७ �चौ कोयलपरु 50= �स�न मि�जल तामाङ ९७४२०१३६६९ अ�चौ टाँडी 

8=  �स�न प�ुपलाल चौधर� ९८१६३८४५२३ �चौ थलाहा 51=  �स�न गणेश  कुमार ख�का  ९८४२६२९७६३ अ�चौ मंगलबारे 

9=  �स�न �हरा �े� ९८६२१९४६१२ �चौ बरगाछ� 52=  �नाउ �द�लप कुमार �गर�  ९८५२०३३९१४ इ�का  पथर� 

10=  �स�न च��कला चे�जोङ ९८४२८५४१५४ अ�चौ घीनाघाट 53=  ��न अ�नल कुमार पौडल ९८४२०९०२५० इ�का पथर� 

11=  �स�न कलान�द यादब       �.चौ.मझारे             54= �स�न समुन �े� ९८४२१३०३२३ �चौ रमाईलो 

12=  �ना�न मनोज अ�धकार� ९८४२१९०७७० व�का (ख) हाटखोला 55=  �स�न नरे�� थेबे ९८४२३७५९९७ �चौ कुसेचौर� 

13=  �स�न कुमार क�वाल ९८५२०२८४१९ CRV जतवुा �बन 56=  �ना�न यामनाथ भ�राई ९८५१००१८१९ अ�चौ कानेपोखर� 

14=  �.ह आशाराम माझी  ९८४२१७६७३५ CRV जतवुा �बन 57=  �ना�न स�तोस �ल�ब ु ९८२३०८४९३० सरु�ा बेश�याम पथर� 

15=  �स�न नर बहादरु ख�ी ९८६०२८३५४२ CRV घोघापलु 58= ��न असोक कुमार जबेग ु ९८४१३०२८६९ ई.�.का.लेटाङ 

16=  �स�न तलुसी �साद �े� ९८४११८४७६२ CRV घोघापलु 59=  �स�न बोधराज काक�  ९८४०१४९३६९ अ.�.चौ जाँते 

17=  �स�न चडुाम�न ख�तवडा ९८४२४३७३३० CRV कटहर� 60=  ��न मोहन रायमाझी  ९८५२०३३९०६ ई.�.का.�सजवुा 

18=  �स�न रमान�द महा�मान ९८४१८४०७८९ CRV कटहर� 61=  �स�न देव बहादरु राय ९८१७०९८२९६ �.चौ. ईटहरा  

19=  �स�न थल बहादरु क�वाल ९८४२९८४८२१ CRV केस�लया 62=  �स�न बाल कुमार राई ९८४२७६५५५९ �.चौ.गो�ब�दपरु 

20=  �स�न सरेु�� कुमार म�डल ९८४२२२६८४७ CRV केस�लया 63=  �स�न ��भवुन यादव ९८४२६६३९९७ �चौ सोनापरु 

21=  �स�न हतुराज  काक�  ९८१५८७३५९६ CRV �स�ट ब�क �बन 64=  �स�न हर� कु. ब�नेत ९८४२११४५२२ �चौ माहादेवा 
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22=  �स�न ��दप कुमार थापा  ९८१९०३५९८७ CRV �स�ट ब�क �बन 65=  �स�न मानपरु चौधर�  ९८४२२९३१५० �चौ झकु�या 

23=  �स�न राजन �े� ९८४२२९६५१२ CRV पंजा�ब पे�ोलपंप 66=  �स�न िशब बहादरु �धान ९८४२३१३४०६ �स�चौ डोर�या मोरङ 

24= �स�न कृ�ण दलुाल ९८४२३३१२३१ CRV पंजा�ब पे�ोलपंप 67=  �स�न �टका�साद कोईराला ९८४२७४७७०४ अ�चौ दा�ा�भ�ा 

25=  �स�न तलुसी बढुाथोक� ९८४२१८१०५१ CRV भ�ाचोक 68=  ��न लेखनाथ दाहाल  ९८५२०३५१४४ 

९८५२६९०२२४ 

ई�का रंगले� मोरङ 

26=  �स�न ई�� देव यादव ९८४४२८५६१६ CRV  भ�ाचोक 69=  �ना�न ह�त ब.थापा ९८४२१४२६५९ ई�का दोहमना  

27=  �ना�न टायम �सवाकोट� ९८६२८०३९७७ CRV बासबा�र 70=  �ना�न अ�बर राज �धान ९८६२९२२८१२ ई�का सखर�दना  

28= �स�न �बदरु �संह राई  ९८५२०९०३०० CRV बासबा�र 71=  �ना�न �मे राउत ९८४२८६६५२२ �स�चौ पोखर�या मोरङ 

29=  �नाउ बेद �साद गौतम ९८५२०६०८११ व.�.का.(क) �व.न. 72=  �ना�न �ाने�� ब. काक�  ९८५२०९०७२४ �स�चौ मायाग� 

30=  ��न �बकाश राई ९८५२०९१११८  

९८५२०६०१३३ 

व.�.का.(क)�व.न. 73=  �स�न कुमार थापा ९८४४६९४८८६ �चौ बरडंगा मोरङ 

31=  �स�न गणेश का�क�  ९८५१२८४०५७ �.चौ.बखर� 74= �स�न कुमार ख�का  ९८५२६९०१०६ �चौ �स�ट� मोरङ 

32=  ��न राकेश कुमार पौदार  ९८४२०२६२७९ िज�ा�का मोरङ 75=  �ना�न छ�बरमण बजगाई ९८४२६९६२८५ �चौ अमा�हबर�याती 

33=  ��न �दपक थापा ९८५२०२०४१० इ.�.का.रानी 76=  �स�न ई�चनाथ �धान ९८४२०९४३३१ �चौ गडेर�या मोरङ 

34=  �ना�न �धरे�� चौधर�  ९८५२०९११०९ 

९८५१०९६९९१ 

इ�का बधुनगर 77=  �स�न �मन कुमार माझी ९८४२०८७९१८ �चौ झपडतल मोरङ 

35=  �ना�न   ९८०७३२४४०८ �स.�.चौक� रानी 78= �स�न नारायण कु. ब�नेत ९८५२०५४७६५ �चौ अमरदह 

36=  �स�न तारा ब�नेत  अ.�.चौक� मटे�वा 79=  �ना�न देवी�साद अ�धकार� ९८५२०९००४७ �चौ क�स�या 

37=  ��न ऋ�ष राज ढकाल ९८४२५२७३७० इ�का बेलबार� 80= �स�न गणेश कुमार �े� ९८१५७६५१९६ �चौ ब�बया�बता� 

38=  �ना�न ख� बहादरु राई ९८५२०९११०७ 

९८५१२८१४४३ 

इ�का केराबार� 81=  �स�न भटुकुन यादव ९८६२६२५५७७ �चौ आंपगा�छ (ख) 

39=  �ना�न टंक कोईराला ९८४२३७९१२९ इ�का हरैचा 82= �स�न दल बहादरु काक� ९८५२०९०७१३ �चौ डाई�नया 

40= �ना�न धम��� झा ९८४२०३४४२९ इ�का �वराटचौक 83=  �स�न कैलाश काक� ९८१२१२३५७७ �चौ आंपगा�छ (क) 

41=  �ना�न बलदेव सबेुद� ९८४४०३०६०६ �चौ गछ�या 84= �स�न नारायण काक� ९८०४३९९२५५ अं.�.पो� रंगले� 

42= �स�न भल बहादरु क�वाल ९८५२०९०३७४ �चौ डागीहाट 85= �स�न बालकृ�ण तामाङ  ९८०४३४१८४५ अ.�.चौ.बेतौना 

43=  �स�न लि�म दलुाल ९८४२४३९५६४ �चौ वाहनुी  86=  �स�न मान बहादरु ब�नेत ९८४२८६९२५२ बालसधुार गहृ 

 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              101  

 

अनसूुचीः ६ मोरङ िज�लामा काय�रत रा��य तथा अ�तरा���य �तरका सरकार� र गैरसरकार� सं�थाह�को �ववरणः 

�स नं सं�थाकोको नाम सं�थाका �मखुको नाम काया�लयको टे�लफोन नं. मोवाईल नं. 

1=  व�ड� �भजन इ�टरनेसनल नेपाल �ी �बनय अमा�य ०२१–४१६३२८ ९८५११४८३०० 

2=  �व� खा� काय��म �ी ल�मी चौधर�  ९८५२८३०८७२ 

3=  ए�सन एड नेपाल �ी िशव नारायण चौधर�  ९८४२०९२३७२ 

4=  सेभ द िच��ेन �ी कुमार ढकाल ०२१–५२१२३० ९८५२६८३८०५ 

5=  य�ुनसेफ, �वराटनगर �ी स�ुदर लामा  ९८५२०२८२२२ 

6=  लथुरन व�ड� फेडेरेसन नेपाल �ी वे� हेमरम  ९८१५३६६६४४ 

7=  नेपाल �ा�मण पनु��नमा�ण सं�था )RRN( �ी राम ढु�ाना  ९८५११०८४५७ 

8=  माईती नेपाल �ी �मना �े� ५२५७९४ ९८४२०२७१०५ 

9=  म�हला पनु��थापना के�� �ी लाल ब �बक  ५२४०४५  

10=  जीवन �वकास समाज  �ी दामोदर रे�मी  ९८०२७९६०५४ 

11=  अनैपचा�रक �े� सेवा के�� )इ�सेक(  �ी सोमराज थापा ५२४०२५  

12=  सेतो गुरँाश बाल �वकास  �ी स� के .सी.   ९८५२०२३३०५ 

13=  �स�वन नेपाल �ी बासू अ�धकार� ०२१५३५७०० ०२१५२८६२० 

14=  �ड�ो�स नेपाल   ०२१ ५३७७७१  

15=  ए .�व.�स.  नेपाल �ी �व�ण ुशमा� ०२१ ५३७१७४  

16=  नेपाल �ा�मण �वकास समाज के�� �ी मिण कुमार अया�ल  ९८५२०२७९३२ 

17=  ट�एसएनजीपी �ी �णय शमा�  ९८५२०२३०१४ 

18=  उ�ोग संगठन, मोर� �ी मकेुश भ�राई  ९८५२०२०२३९ 

19=  मोर� �यापार संघ �ी �काश म�ुदडा ०२१–५२७१७३  

20=  �बराट �यापार संघ �ी िशव �रजाल  ९८५२०२१२२२ 

21=  नेपाल उ�ोग वािण�य संघ, �देश नं १  �ी राजे�� राउत   ९८५२०२१००८ 

22=  उ�ोग संगठन मोरङ राकेश सरुाना  उपा�य� ९८५२०२००५१ 

23=  लाय�स �लब �बराटनगर )�लोबल (  अजय कुमार यादव  �थम उपा�य�  ९८४२०२६१०६ 

24=  रोटर� �लब अफ �बराटनगर �मड टाउन  गंगा �साद यादव  अ�य�  ९८५२०२४५४२ 

25=  UN Habitat �वनोद शमा�  संयोजक  ९८५७०६३२०५ 

26=  पानी वातावरण र जीवन सं�था )वेल (  य� �े� अ�य�   
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अनसूुचीः ७ मोर� िज�लाका �थानीय तहमा काय�रत �मखु �शासक�य अ�धकृतह�को नाम स�पक�  �ववरणः 

�स नं �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृत स�पक�  न�बर ईमेल ठेगाना 

१ �बराटनगर म.न.पा �ी इ��मणी पोखरेल ९८५२०६११११ ito.yadav@gmail.com  

२ उला�वार� न.पा. �ी मरुार� �साद िघ�मरे ९८५२०४४१११ urlabarinagarpalika@gmail.com 

३ वेलवार� न.पा. �ी ��दप साह ९८५२०६४१११ belbarimunmorang@gmail.com 

४ रंगेल� न.पा. �ी टोम �साद सवेुद� ९८५२०६८१११ rangelimun@gmail.com 

५ पथर� श�न�रे न.पा �ी अि�वका �साद धमला ९८५२०६२१११ patharishanishcharemun@gmail.com 

६ सू�दर हरैचा न.पा. �ी दामोदर चापागा� ९८५२०६६१११ sundarharaichamun@gmail.com 

७ लेटा�  न.पा. �ी अ�यतु �साद दाहाल ०९५२०६९१११ letangmunicipality@gmail.com 

८ रतवुामाइ न पा   �ी राजे�� भ�राई ९८५२०३७०३९ ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com 

९ सनुबष� नगरपा�लका �ी प�ुषो�म िघ�मरे ९८५२०७८१७८ sunbarsimun@gmail.com 

१० जहदा गा पा �ी सवुण� िघ�मरे ९८२७०५२०११ jahadagaupalika@gmail.com 

११ ब�ुढगंगा गा. पा. �ी ड�ब� ब�लभ बराल ९८४२०३८७७७ buddhigangamun@gmail.com 

१२ धनपालथान गा.पा. �ी मनोज कुमार साह ९८५२०७७००१ dhanapalthanmun@gmail.com 

१३ कटहर� गा.पा. �ी गणेश वहादरु काक� ९८५२०३१९६१ kataharigaupalika@gmail.com 

१४ केरावार� गा.पा. �ी प�ुय �साद पौडेल ९८५२०८०२१३ kerabariruralmun@gmail.com 

१५ �म�लाज�ु गा.पा. �ी लोचन �साद दाहाल ९८५२०४२२०१ miklajungrmun@gmail.com 

१६ कानेपोखर� गा.पा. �ी प�ुषो�म िघ�मरे ९८५२०३८४०६ kanepokharirmun@gmail.com 

१७ �ामथान गा.पा. �ी होम �साद पौडेल ९८५२०७४७४४ hompoudelaa@gmail.com 

 

अनसूुचीः ८ �देश म��ालय र िज�ला ि�थत �ब�भ� काया�लयह�का �वप� स�पक�  �यि�ह�को �ववरणः 

काया�लय स�पक�  �यि� पद मोवाइल ईमेल 

आ�त�रक मा�मला तथा कानून 

म��ालय 

कमल बहादरु थापा उप सिचव ९८४१२९२४७२ kamalbdrthapa100@gmai
l.com 

म�ुय म��ी तथा म��ी प�रषदको 

काया�लय 

�नरोज ढकाल शाखा अ�धकृत ९८४१२२५१८५ neerojdhkal@gmail.com 

�देश सभा सिचवालय ह�रबहादरु ख�ी उप सिचव ९८४२४९४०४३ brdahal@gmail.com  

सामािजक �वकास म��ालय     

उ�ोग पय�टन वन तथा वातावरण 

म��ालय 

अ�न�� कुमार साह उपसिचव �ा�व�धक ९८४२०८६१६० aniudshah@yahoo.com 

भौ�तक पूवा�धार �वकार म��ालय अनमोलमिण भ�राई शाखा अ�धकृत ९८४२४००१५६  

भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार� 

म��ालय 

ब�� �साद दाहाल   ९८४१६६८०२७  

१ नं �देश �हर� काया�लय सदुश�न�साद कोइराला �हर� उपर��क ९८४१५०७२१५  
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सश� �हर�बल नेपाल बा�हनी 

म�ुयालय नं १ बा�हनी सनुसर� 

सूय� �साद धमला  ९८४२५०००३२  

सश� �हरी बल नेपाल गण ह.े�ा.न.ं३ 

मोरङ 

न�वन �संह राई स�नाउ 9848734983  

�वदरु भ�राई स��न 98512५८१७२  

िज�ला �शासन काया�लय दगुा� �साद �यौपाने  �शासक�य अ�धकृत ९८५२६८१००८  

 

परमे�र भ�राई ना स ु ९८६२२१३०४२ psbhattarai2015@gmail.com 

राि�य अनुस�धान �े�ीय काया�लय �करण भ�राइ अनसु�धान अ�धकृत ९८१५३४५५४१  

नेपाल रेड�स सोसाइटी पू �े का ह�र �नरौला  संयोजक ९८४२०३२६५९  

नेपाल उ�ोग बािण�य संघ १ नं �देश �याम भ�डार� काय�कार� �नद�शक ९८५२०२०९१९  

मोरङ �ापार संघ अ�नल कुमार साह सिचव   

उ�ोग संगठन मोरङ राकेश सरुाना उपा�य� ९८५२०२००५१  

ए�सनएड नेपाल यस �साद स�ुबा काय��म अ�धकृत ९८४२०४१९०८  

िज�ला �हर� काया�लय  मान बहादरु राई � ना उ ९८५१२८११४०  

नेपाल� सेना सूय�दल गण थलाहा उमेश ख�का सेनानी ९८४१३८२४६६  

कोशी अ�पताल �व�णबुहादरु बढुाथोक� शाखा अ�धकृत ९८५११६९२२७ budhathokibdr@gmail.com 

औषधी �यव�था �वभाग  ,�बराटनगर  �दपे�� ख�का फाम�सी सपुरभाइजर ९८६२१३१००१ dipenrusty@gmail.com 

िज�ला आयवु�द �वा��य के�� पनुम कुमार� कण� वै� �न�र�क ९८४२०७७३८०  

नेपाल टे�लकम �नरोल �साद कोज ु  ९८५१०८६००१  

िज�ला �नवा�चन काया�लय �काश भ�डार� िज .�न.अ.  ९८५२०७१०८४ electionmorang@yahoo.com 

हलुाक �नद�शनालय आशा शाह� शाखा अ�धकृत ९८४२०७२५१४ birathulak123@gmail.com 

नापी काया�लय बेलबार� ने� बहादरु काक� नापी अ�धकृत ९८५२०५५३७०  

भ�ुमगत जल�ोत तथा �सचाई �व �ड  भीम बहादरु राणा अ .�ा.हा.  ९८४१०१२२०६ bhimranako@gmail.com 

त�यांक काया�लय जनक बाब ुका�ले  ९८४२१०४६९५ bsomorang@gmail.com 

खा� आयात �नया�त गणु�तर 

�मािणकरण काया�लय  ,रानी  

राजे�� िघ�मरे �ा�व�धक सहायक ९८४८१०३४४३ fieqcobrt@gmail.com 

जल�ोत तथा �सचाई �वकास 

काया�लय 

रामदेव म�डल ईि�जनयर ९८४९८०६९०३ ramdeomandaljnp@gmail
.com 

संघीय खानेपानी तथा ढल 

�यव�थापन प�रयोजना 

अनोज उपा�याय व�र� �ड .ई.  ९८४२०३३२४३  

कृ�ष साम�ी क�पनी �ल. नवर� गौतम व�र� अ�धकृत ९८४२०६४००७ navaratnagautam@gmail.com 

�यापार तथा �नकासी �व��न के�� कृ�ण �साद रे�मी काया�लय �मखु ९८४२०४५६४५ tepcbrt@gmail.com 

कोशीतथा व�ाहा नदी �व�थापन आ. किपल साह ईि�जिनयर ९८६००००६०७ koshibakraharmp@gmail.com 

रा��य पर��ा बोड� �बराटनगर ऋ�षकेश कुमार झा शा .अ.  ९८१३०७६७६६ hsebbiratnagar@gmail.com 

व�ड��भजन इ�टरनेशनल म�वन घले बा� स�पक�  अ ९८६२४०६६२०  

नेपाल �व�तु �ा�धकरण �े�ीय 

काया�लय 

�वरे�� कुमार झा स �व�धक ९८५२०२४९४०  

हलुाक �नद�शनालय �बराटनगर राजकुमार सवेुद� शाखा अ�धकृत ९८४२०२९२८४  

य ुएम एन सनुर� स�य नारायण �व�ास ब�र� काय��म अ ९८४२१६१७७०  

�ा�व�ाट फर ��ुम�नट� नेपाल रािजव बमा�  ९८०२७३६०३४  

LGCDP �णय शमा�  ९८५२०२३०१४  
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UNDP  �बराटनगर धन बहादरु च�द  ९८५१२४९१०५  

�व� खा� काय��म  ल�मी �साद चौधर�  ९८५२८३०८७२  

पूवा��ल �े�ीय हावापानी काया�लय रािजव कुमार झा  ९८५२०५६२७२  

�देश प�कार महासंघ �ब�म लइुटेल अ�य� ९८५२०२१९२४  

गैसस महासंघ �देश नं १ लखनलाल साह सिचव ९८५२०४८६०८  

इको नेपाल सूय�कुमार दाहाल �देश सिचव ९८५२०२७७३५  

नेपाल रेड�स सोसाइट� �तथा� कुमाल  ९८४४६५३७७७  

नेपाल रेड�स सोसाइट� �देश नं १ नरे�� �साद पो�ले अ�य� ९८४२०७१३२१  

 

अनसूुचीः ९ मोरङ िज�लामा स��य स�ारकम�ह�को स�पक�  न�वर 

�सनं नाम प��का मोवाइल नं 

1= माधव िघ�मरे काि�तपरु दै�नक ९७४२०३३३०० 

2= य� शमा� नेपाल समाचारप� ९८४२०२३००३ 

3= श�भ ूपोखरेल काि�तपरु टे�ल�भजन ९८४२०२६२५७ 

4= अन�त �यौपाने नेपाल समाचारप� ९८४२०२३६५६ 

5= वेदराज पौडेल काि�तपरु दै�नक ९८४२०२२९०० 

6= �व�म �नरौला �ब.�ब.सी. ९८५२०२६३२४ 

7= कुमार लइुटेल अ�पूण� पो� ९८५२६७६५७७ 

8= शेखर रे�मी रातोपाट� ९८४२०२०५४६ 

9= िशव काक� दश�न दै�नक ९८४२०२११४६ 

10= इि�दरा भ�राई गोरखाप� ९८४२०७१७३० 

11= कुमोद अ�धकार� रे�डयो नेपाल ९८४२०२७८७८ 

12= शमा�न�द चौधर� रा��य समाचार स�म�त ९८४२०३२४४० 

13= मोहन मान�धर नेपाल टे�ल�भजन ९८४२०२३४७१ 

14= अ�बजाल �व� सगरमाथा �ट.भी. ९८४२०३२००२ 

15= ��तक �े� नेशनल टे�ल�भजन ९८४२०७७८४५ 

16= धवु भ�राई अनलाईन खवर ९८६२००४४४३ 

17= व�ध ुपोखरेल(इमेज �यानल) उ�ोष दै�नक ९८५२०२६३९४ 

18= �वनोद िघ�मरे मकाल ुटे�ल�भजन ९८५२०४८८१६ 

19= नवराज क�ेल जन�व�ोह ९८४२१०३०९७ 

20= धवु �रजाल एभे�यजु टे�ल�भजन ९८४२०३२१५५ 

21= गणेश ल�साल नयाँ प��का ९८४२१८७२९३ 

22= उ�व िघ�मरे �हमालय टाइ�स ९८४२०३४११४ 

23= मोहन भ�राई नयाँ प��का ९८४२०४७१४२ 

24= महा�साद ख�तवडा काि�तपरु टे�ल�भजन ९८५२०२४९४३ 

25= �वनोद ढकाल राजधानी दै�नक ९८४२०७९९७३ 
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अनसूुचीः १० मोरङ िज�लामा काय�रत �थानीय �तरका संघसं�थाह�को �ववरणः 

�स नं संघसं�थाको नाम ठेगाना स�पक�  �यि� स�पक�  नं 

1= नार� �वकास संघ �वराटनगर सीता शमा� ९८५२०२६४३६ 

2= बह ुउ�े�यीय �वकास समाज �वराटनगर �बनोद कुमार चौधर� ९८४२२४४५६१ 

3= मानव अ�धकार तथा वातावरण म� (फरेन) �वराटनगर १५ य� शमा� ढडछ���घ��घ 

4= सामदुा�यक �वकास म� लेटाङ–२ सा�ब�ा �ल�ब ु ९८४२२८३८४१ 

5= बाल समाज नेपाल �वराटनगर १५ सीता पौडयाल ९८४२०२९२९१ 

6= नेपाल मिु�लम यवुा स�म�त �वराटनगर ६ �हमाम हैमाद ९८४२०४८०९२ 

7= सामदुा�यक �वकास �यास नेपाल �वराटनगर ७ देवी �साद भ�डार� ९८४२०८६४१७ 

8= नेपाल �ा�मण म�हला �वकास के�� टंक��सनवार� –१ तलुसी �व� ९८४२१३२३६५ 

9= असहाय पून�था�पना के�� �वराटनगर �वराटनगर ४ राम सापकोटा ९८४२०४३३४२ 

10= �ी नेपाल आ�दवासी जनजाती झागड उराव 

उ�थान जनसेवा सं�था 

ब�ुढगंगा–६ सिुचया उराव 

 

९८४२१०३९०० 

11= शैि�क सहयोग सं�था �वराटनगर १६ राजे�� �साद ढकाल ९८४२०२७९६६ 

12= �ा�मण म�हला �वकास  के�� लेटाङ–२ दगुा� भ�डार� ९८४२२९६२४० 

13= आ�म�नभ�रता अ�भयान (�ी) नपेाल �वराटनगर  खगे�� �े� ९८४२०२८८५० 

14= पहाडी �ा�मण सं�था   �ड�ल� अ�धकार� ९७४२०१५६६१ 

15= साम�य� समाज नेपाल �वराटनगर १५ �वमल ब�नेत ९८४२०२४९७२ 

16= सामदुायमा आधा�रत पनु��थापना �स.�व.आर) �वराटनगर १०  २१५३१५९ 

17= मानव अ�धकारका ला�ग �ोत �वकास म� �वराटनगर २१ उमेश �व�कमा� ९८४२०२७०९० 

18= सगरमाथा सामदुा�यक �वकास के�� �वराटनगर १५ केशर कुमार ब�नेत ९८४२०३३५९२ 

26= �मन कुमार नवो�दत (�से य�ुनयन अ�य�) कारोबार दै�नक ९८४२०२८०४९ 

27= रामच�� अ�धकार� (�से चौतार� अ�य�) �वत��  ९८४२०३३६१५ 

28= धम� ढकाल मकाल�ुट.�भ. ९८५२०२६२५६ 

29= गोपाल पोखरेल �हमिशखर टे�ल�भजन ९८०१४०१६१४ 

30= राजे�� पोखरेल कोशी एफ.एम . ९८४२०९४४७० 

31= उमा पोखरेल �ब.एफ.एम. ९८४२०४९५५२ 

32= िखलानाथ ढकाल सेतोपाट� ९८४२३३१७३४ 

33= समुन स�ुकेरा (�ति�सना) �काई एफ.एम.,१०६.६ ९८५२०३२२२९ 

34= म�ृय�ुय झा �वराट टाइ�स अनलाइन ९८५२०२६९१७ 

35= �करण �यौपाने रंगेल� टुडे उ�ोष  ९८४२०९१७०२ 

36= �द�लप अ�वाल मकाल ुट� भी  ९८५२०३०३५३ 

37= र�व�� बराल ए�भ�यूज ९८१७३८३२०४ 

38= �करण �यौपाने अ�पूण� पो� ९८४२०९१७०२ 

39= न�वन कण� मकाल ुटे�ल�भजन ९८५२०३५३११ 
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19= रा��य सामदुा�यक �वकास के�� �वराटनगर ५ नारायण काक� ९८४२०३२६९१ 

20= �वकास र �वा��यका ला�ग सामािजक काय�  �वराटनगर १५ �सताराम थापा  ९८४२०४८२०० 

21= �ा�मण सामदुा�यक �वकास के�� �वराटनगर १५ शंकर थापा ९८४२०५०१५८ 

22= �ोत �वकास के�� नेपाल �वराटनगर १५ सरेुश कुमार बमा� ९८४२०५२६४० 

23= अनसु�धान �वकास के�� �वराटनगर �वराटनगर ५ डा. सोम ख�तवडा ९८४२०३१९१९ 

24= �ा�मण म�हला संर�ण के�� �वराटनगर १५ �व�नता �संखडा ५२३५४६ 

25= रा��य समाज नेपाल �वराटनगर १० �ड�ल� कुमार �सटौला ५३०२३९ 

26= सजृन�सल सामदुा�यक �वकासका ला�ग 

सहयोग समूह 

�वराटनगर  डा. सोम ख�तवडा ५३०५८८ 

27= �दगो �वकासका ला�ग अनसु�धान के�� �वराटनगर १५ अ�भजाल �व� ५२३४२४ 

28= �दगो �वकास समाज �वराटनगर १५ �द�लप का�ले ५२५१०५ 

29= नेपाल जै�वक समाज �वराटनगर १८ डा. भरतराज स�ुबा ९८४२०३२९०५ 

30= म�छ�� सामदुा�यक �वकास के�� केरावार� मनोज कुमार ख�का ९७५२०००१०३ 

31= सामािजक स�ुवधा तथा �ा�मण वातावरण  �वराटनगर ४ अनपु देव ९८४२०२५५१८ 

32= मधमु�ला सेवा समाज �म�लाजङु ९ तेज ब  .�े�  ९८१५३१३१३१ 

33= मनमाया �े� �म�ृत ��त�ान �म�लाजङु ९ �तलक ब  .�े�  ९८२९३२३१३१ 

34= नरमाया �म�ृत ��त�ान �म�लाजङु ६ देव ुबराल ९८१६९९९९३३ 

35= र� कुमार वा�तवा �म�ृत ��त�ान �म�लाजङु ७ स�तोष राइ ९८१९०३३५४४ 

36= लोकनाथ लइुटेल �म�ृत ��त�ान �म�लाजङु ३ �टका लइुटेल ९८५२०३५४३० 

37= लथुरन सामदुा�यक क�याण समाज रंगेल� जोयल सोरेन ९८१५३६६६४४ 

38= �ा�मण म�हला �वकास के�� लेटाङ दगुा� भ�डार� ०२१५६००४३ 

39= नेपाल रेड�स सोसाइट�का उपशाखाह� सबै पा�लकाह�मा   

40= लाय�स �लवका शाखाह� अ�धकाँस पा�लकामा   

41= जे�ससका शाखाह� अ�धकाँस पा�लकामा   

 

अनसूुची ११ : मोर� िज�ला ि�थत स. �. बल नेपालका य�ुनटह�को स�पक�  न�बर �ववरणह�ः 

�स.नं. काया�लयको नाम  काया�लयको फोन 

नं 

काया�लयको 

मोबाईलनं. 

1=  स.�.बल नपेाल नं. 3 गण हे.�वा. कंका�लनी मोर� टं�क�सनवार� 021-420702 9851272136, 

9820900120 

2=  स.�.बल,नेपाल नं. 9 ग�ुम (राज� तथा भ�सार सरु�ा ग�ुम) जोगबनी  9851272257 

3=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. सोराभाग सोराभाग  9851272499 

4=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. बरडंगा बरडंगा  ९८५१२७२३०१ 

5=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. रंगेल� रंगेल�  9851272452 

6=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. नोचा नोचा  9841676839 

7=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. बखर� बखर�  9851272361 

8=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. जहदा भटुाहा बधुनगर  ९८५१२५८५१९ 
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9=  स.�.बल, नेपाल �ब.ओ.�प. डो�रया बालवुार�  ९८४१५६०१९५ 

10=  स.�.बल, नेपाल हाईवे सरु�ा पो� सलकपरु सलकपरु  9849637046 

11=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश ल�मीमाग� ल�मीमाग� 021-411100 ९८५१२५९७१८ 

12=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश बाहनुी बाहनुी  ९८५१२५९२१६ 

13=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश स�ठा स�ठा  ९८५२०५४००४ 

14=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश उला�बार� उला�बार� ०२१-५४१७०० ९८५१२५९१८९ 

15=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश श�न�रे श�न�रे 021-555799 ९८४९१८४९४९ 

16=  स.�.बल, नेपाल भटुानी शरणाथ� सरु�ा वेश पथर� पथर�  9842141420 

17=  स.�.बल, नेपाल सरु�ा बेश डं�ाहा ड��ाहा  ९८५१२५९१२२ 

 

अनसूुची १२ : �थानीय तहह�मा काय�रत �वा��य शाखा �मखु र म�हला �वकास शाखा �मखुह�को स�पक�  न�बर 

�थानीय तहको नाम �वा��य शाखा �मखु स�पक�  न�बर म�हला तथा बालबा�लका 

शाखा �मखु 

स�पक�  न�बर कै�फयत 

�बराटनगर 

महानगरपा�लका 

रमेश काक� ९८४२०२३६७९ �ड�ल� �साद �धमाल 

 

९८५२०४३०११  

रतवुामाई नगरपा�लका स�तोष कुमार साह ९८५११६०५२८ र�ता घले ९८४१०२०३८३  

बेलबार� नगरपा�लका �वनोद �म� ९८४४०५२८८३ ल�मी कुमार� थापा ९८४२०३५३४०  

उला�बार� नगरपा�लका तोयानाथ िघ�मरे ९८४२१३६५८४ च��कला स�ुबा ९८४२०९९८७४  

केराबार� गाउँपा�लका टोम �साद चौलागा� ९८५२०६३१९७ सं�गता भ�डार� ९८४२१५७१२०  

लेटा� नगरपा�लका महे�� �साद चौधर� ९८६२३२५७७२ देवीमायाँ ब�नेत ९८६२९३००१२  

कानेपोखर� गाउँपा�लका रो�ह�� राजभ�डार� ९८४२०२६२४३ �भमा गौतम ९८४२२४७५२८  

रंगेल� नगरपा�लका  भपेू�� �साद म�डल ९८१५३७१११८ रा�धका गौतम ९८४२१२५६३०  

पथर� श�न�रे न .पा.  मरुार� आचाय� ९८५२०२९६३६ �गता क�ेल ९८४२०२९६३६  

सू�दरहर�चा न .पा.  मिच�� ब�नेत ९८५२६८१०१६ सिुशला अ�धकार� 9842140941  

सनुवष� न .पा.  �कशोर म�डल ९८४२०७७३९३ अ�णा काक�  ९८४२१२६८२१  

जहदा गा .पा.  राजकुमार दास ९८४२२३८२१० ��तमा यादव   

बढु�गंगा गा .पा.  बासदेुव रे�मी ९८४२०४२७६७ �ललाराम बा�तोला ९८४३९९७७८१  

धनपालथान गा .पा.  ऋ�षराज सेठ ९८४२८३३०७९ स�ु महतो ९८१४३४१७५२  

कटहर� गा .पा.  उदयका�त सेठ ९८५२८३२२७९ देवीमायाँ गौतम ९८४२०८०९२०  

�म�लाजङु गा .पा.  िच�तामिण पोखरेल ९८५२०३३०२७ क�पना िघ�सङ ९८४२२७९६०९  

�ामथान गा .पा.  राजकुमार खाँ ९८५२०३०५२५ ल�मी �धताल ९८४२१९७६४०  
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अनसूुची १३ : �थानीय तहका काया�लयमा रहेका �वपद स�पक�  �यि�ह�को नामावल�ः 

�सनं काया�लय नाम पद स�पक�  नं. ई -मेल  

1= �बराटनगर 

महानगरपा�लका 

राजे�� �धान �व�ीय शाखा 

�मखु 

९८४२०३००११ rpradhan1967@gmail.com 

2= रतवुामाई नगरपा�लका कृ�ण �साद ढकाल ना .सु.  ९८४२०६७४४६ kdhakal73@gmail.com 

3= बेलबार� नगरपा�लका झमक भ�राई शाखा अ�धकृत ९७४२०४४१२६ belbarimunmorang@gmail.com 

4= उला�बार� नगरपा�लका भरत अ�धकार� ना .सु.  ९८५२०४२००२ bharatadhikari76@gmail.com 

5= लेटा� नगरपा�लका भपेू�� खनाल  ९८५२०५२५०५ dktbhupen@gmail.com 

6= रंगेल� नगरपा�लका  क�पनाथ ठाकुर  ९८०२७७७६०१ rangelimun@gmail.com 

7= पथर� श�न�रे नपा ई कृ�ण �साद कोइराला  ९८५२८३५९८९ krishnapdkoirala@gmail.com 

8= सू�दरहर�चा नगरपा�लका l;hg >]i& ना स ु 9842275596 theseasonstha@gmail.com 

9= सनुवष� नगरपा�लका �कशोर म�डल  ९८४२०७७३९३ sunbarsimun@gmail.com 

10= केराबार� गाउँपा�लका यवुराज �नरौला  ९८४१९१५४७० yubnews@gmail.com 

11= कानेपोखर� गाउँपा�लका गो�व�द �साद फँूयल  ९८५२०२२०३३ kanepokharimun@gmail.com 

12= जहदा गाउँपा�लका राजे���साद पराजलु� ना .सु.  ९८१०५३३११३ jahadagaupalika@gmail.com 

13= बढु�गंगा गाउँपा�लका ल�लाराम बा�तोला ना .सु.  ९८४३९९७७८१ lilabastola08@gmail.com 

14= धनपालथान गाउँपा�लका �ाने�� कुमार �संह  ९८५२०२८७६१ morang.deeu@gmail.com 

 

15= कटहर� गाउँपा�लका जानक� �साद अ�धकार� सूचना अ�धकृत ९८४२०८८७३७ kataharigaupalika@gmail.com 

 

16= �म�लाजङु गाउँपा�लका िच�तामिण पोखरेल अ�धकृत छैठ� ९८५२०३३०२७ manipokhrel134@gmail.com 

17= �ामथान गाउँपा�लका �वण कुमार हजार� था�  ९८४२०४६७४० skhajari@gmail.com 

 

अनसूुचीः १४ मोर� िज�लामा रहेका ए�बलेु�स स�ब�धी �ववरण 

� सं सं�थाको नाम चालकको नाम ठेगाना मोवाइल न�बर 

1= मनमाया �े� �म�ृत ��त�ान  तेज बहादरु �े�  मधमु�ला  ९८०४०९०१९४  

2= मनमाया �े� �म�ृत ��त�ान  �नरज अ�धकार�  मधमु�ला  ९८४२१५३३३३  

3= �ताप�संह लामा �म�ृत ��त�ान  अजु�न �े�  मधमु�ला  ९८१५३१३१३१  

4= मधमु�ला सेवा समाज  स�देश �े�  मधमु�ला  ९८४२१३६७१२  

5= ह�र�साद भ�राई �म�ृत सेवा स�म�त  कृ�ण दज�  मधमु�ला  ९८०७०६३६८२  

6= नरमाया तमा� �म�ृत ��त�ान  शरण कुमार तामा�  टाँडी  ९८४२१८८४१४  

7= सयु� वचत तथा ऋण सहकार�  रमेश �े�  उला�वार�  ९८४२२९०९९०  

8= �मे पदमा �रजाल ��  अजु�न �े�  उला�वार�  ९८१४३२५५३१  

9= खडक ल�मी थापा �म�ृत ��त�ान  देब ुबराल  उला�वार�  ९८०६०५११८४  

10= दादमुत उ�थान स�म�त  मनोज पौदार  उला�वार�  ९८४२०४६३१९  
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11= सगरमाथा वचत तथा ऋण सहकार�  समुन काक�  उला�वार�  ९८४२०४८२२५  

12= नमूना वाल गहृ अनाथ आ�म  स�तोष थापा  उला�वार�  ९८४२१०१६०७ 

13= �ाथ�मक �वा��य के�� मंगलवारे  टेके�� गजमेर  उला�वार�  ९८०६५९१०७३  

14= उला�वार� उ�ोग वािण�य संघ  न�वन थापा  उला�वार�  ९८४२११७१५५  

15= कर�बर �े� सेवा स�म�त  गो�ब�द थापा  उला�वार�  ९८१२३४०००४  

16= आ��दम सेवा क�पनी �ा.�ल.   उला�वार� ९८६२०२८७२२  

17= प�ावती हि�पटल �ा.�ल.  ��दप कटुवाल  उला�वार�  ९८४२२६५७११  

18= टेक बहादरु मो�ान �म�ृत ��त�ान  �बर बहादरु तामा�  राजघाट  ९८४२१३७७९३  

19= नैन �संह ख�का �म�ृत ��त�ान  नरेश ख�का  राजघाट  ९८४२३१६४७७ 

20= नर बहादरु (जेठा) ख�का �म�ृत ��त�ान  यम बहादरु भ�राई  �सजवुा  ९८०२७२१२७७ 

21= पो�ले ब�ध ुसेवा समाज  य� पोखरेल  �सजवुा  ९८५२०३०१२०  

22= मनोकामना वचत तथा ऋण सहकार� सं�था  राम ढु�ाना पथर�  ९८५२५५४९५ 

23= पथर� श�न�रे नगरपा�लका पदमलाल �यौपाने पथर� ९८१९३४२८८८ 

24= पथर� श�न�रे नगरपा�लका रमेश ख�तवडा पथर� ९८६२३५५७०१ 

25= पदम च�� हि�पटल �ा. �ल. मे�जर �धमाल पथर�  ९८४२३३०१००  

26= मोरङ अ�पताल स�तोष राई पथर�  ९८०५३०६७७९ 

27= आरती बहउु�े�यीय सहकार� सं�था  �याम कुमार चौधर�  पथर�  ९८१५३९४२२२ 

28= कुटो कोदालो सहकार� सं�था  ने� बहादरु काक� पथर�  ९८११०२८०७० 

29= मोर� डायने��क हि�पटल �ा.�ल.  ब��नाथ कोइराला  पथर�  ९८०७०७०५३५  

30= सभतलङु कृ�ष सहकार� अर�वन साह पथर�  ९८७०७०४२० 

31= ��परेु�र प�ायन मि�दर �बशाल ख�ी पथर�  ९८०१४०९८०० 

32= नौलो �वहानी कृ�ष �वकास सहकार� सं�था  कुमार पो�ले  अमरदह  ९८१७३४४४११  

33= कािजमान पराजलु� �म�ृत ��त�ान  राघव दहाल  हस�दह  ९८४२५२९४५  

34= श�न�रे उप �वा��य चौक�    ९८४२५३४६३५ 

35= प�मखुी बचत तथा ऋण सहकार�   जाते ९८४२४४६००० 

36= अ न ेम संघ श�न�रे   श�न�रे  ९८४२०८३०३२ 

37= समसेवन बचत तथा ऋण सहकार�   बेदनाथ अ�धकार� लेटागं ९८४२४१८६१६ 

38= मोरङ बचत तथा ऋण सहकार�  संिजव कुमार तामाङ लेटागं  ९८४२२८९९०४ 

39= शभुकामना हे�थ केयर से�टर ड�बर राई लेटाङ ९८०५३९९७०० 

40= सामदुा�यक बचत तथा ऋण सहकार�   केरावार�  ९८४२२३५८९ 

41= मोरङ सनुसर� सेवा समाज   केरावार�  ९८६२०१३३९९ 

42= द�लत हक�हत सम�वय स�म�त �टका मगर केरावार� ९८१९०२२८२७ 

43= करवीर �म�ृत ��त�ान रंिजत �गर� केरावार� ९८००९१६२२० 

44= रमाइलो बचत तथा ऋण सहकार�  जयलाल राजवंशी कानेपोखर� २ ९८२२४९९९९ 

45= िशवराधा कृ�ण मि�दर  सोमलाल  सोरेन कानेपोखर� २ ९८५२५०००१५ 

46= म�ज ुपोल� ि�ल�नक   डाँ�गहाट ९८०४३१५९१५ 

47= िघ�मरे कुल बंश   डाँ�गहाट ९८४२३१६६८८ 

48= सामदुा�यक हि�पटल  डाँ�गहाट ९८०११३३७८० 
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49= बेलबार� बहउु�े�यीप सहकार�  बेलबार�  ९८४२१२०००८ 

50= लाल�गरुाँस बचत तथा ऋण सहकार�   बेलबार� ९८४२०४५९६८ 

51= सकुुना सामदुा�यक हि�पटल  �बराटचोक  ९८५२०५४८८६ 

52= �रेणा सहकार�   �बराटचोक ९८०४३३६६३३ 

53= पूवा��चल हे�थ ि�ल�नक  �बराटचोक ९८५२०४६५७० 

54= भ�ुके बचत तथा ऋण सहकार�   सलकपरु  ९८१५३२८१९९ 

55= �मल�जलु� प�रवार   दलुार�  ९८४२४१९५०० 

56= िशव शंकर मि�दर   कसेनी  ९८०४३१३५५७ 

57= िशव राधा कृ�ण मि�दर   केरौन  ९८०७९६६६४३ 

58= हरैचा �ाथ�मक �वा��य के�� भपुाल �े� हरैचा  ९८००९९६१९९  

59= गोवरधनदास कमलावती   टंक��सनवुार�  ९८४२२२९२५६ 

60= जनक�याण सामािजक सं�था मोहनराम चौधर� बढु�गंगा ६ ९८४२०८८५६७ 

61= शाि�तसेवा यवुा दव�शा   दव�शा  ९८४२३३६८२५ 

62= च��लाल माझीथा� �मतृी ��त�ान   हाि�मढुा ९८०२७४३५०० 

63= राधा कृ�ण मि�दर   हाि�मढुा ९८०४३११२०० 

64= रंगेल� रेड�स सोसाईट�  रंगेल�  ९८४२०७०५९९  

65= रंगेल� सहकार�   रंगेल�  ९८४२२२२३६९ 

66= िजवन �वकास समाज   क�स�या  ९८१२३९०८०० 

67= टाइ�स ह�प�टल �ा �ल  रंगेल� ७  

68= ��शि� समाज सधुार   क�स�या  ९८६२१३५०९९ 

69= मोरङ सहकार�   �बराटनगर ९८१५८७६३११ 

70= सरु�ा �सतुी अ�पताल   �बराटनगर ९८०७३१३२९६ 

71= पोख�रया बचत तथा ऋण सहकार�   �बराटनगर ९८०७०९८२७४ 

72= पूवा��चल मै�थल� यवुा   �बराटनगर ९८०४३९७०३५ 

73= सै�नक टोल   �बराटनगर ९८०७३३०८२५ 

74= समाज �वकास के��   �बराटनगर ९८४२४२८६२२ 

75= �ा�मण म�हला जागरण के��   �बराटनगर ९८५२०३३६९९ 

76= �नमा�ण �यवसायी संघ   �बराटनगर ९८४२१५२४५५ 

77= अिखल नेपाल �ेड य�ुनयन महासंघ   �बराटनगर ९८४२५६०६३८ 

78= स�ृट� बचत तथा ऋण सहकार� सं�था   �बराटनगर ९८०५३८२५१८ 

79= हा�ो हि�पटल   �बराटनगर ९८४२१८२४६५ 

80= लाय�स �लब बेलबार�   �बराटनगर ९८४२३३४३७८ 

81= नोबेल हि�पटल   �बराटनगर ९८१२३५४४८८ 

82= चेतनशील �म� प�रषद   �बराटनगर ९८४२०२६२३२ 

83= अ�ी बचत तथा ऋण सहकार�   �बराटनगर ९८४२०९२५८७ 

84= लाइफ गाड� अ�पताल ०२१– ५३३३३२  ९७४२०४२३३३ 

85= �ामीण म�हला जागरण ०२१– ५३१०६५  ९८४२०३३७६४ 

86= मोर� िज स स ०२१-५३६३५३  ९८४२०२६२३२ 
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मोरङ िज�लामा �थानीय तहगत�पमा स�ा�लत ए�बलेु�स देहायको सं�यामा रहेका छन ्। 

�सं �थान ए�बलेु�स सं�या बग�{ ठेगाना कै�फयत 

1= �वराटनगर महानगरपा�लका ३२ æगÆ रानी, बधुनगर, �वराटनगर  

2= �वराटनगर महानगरपा�लका २ æकÆ नोवेल हि�पटल, �वराट हि�पटल  

3= �ामथान गाउँपा�लका १ æगÆ झोराहाट  

4= बढु�गंगा गाउँपा�लका ४ æगÆ हाि�मडुा, टंक�  

5= केराबार� गाउँपा�लका २ æगÆ केराबार�  

6= कानेपोखर� गाउँपा�लका ३ æगÆ रमाइलो, दलेल�  

7= �म�लाजङु गाउँपा�लका ८ æगÆ मधमु�ला, टाँडी  

87= पशपु�त उपचार ि�ल�नक ०२१–५३५४८८  ९८५२०२२५५७ 

88= नेपाल रेड�स रंगेल�   ०२१–५८००४८ 

89= नेपाल रेड�स, �बराटनगर �गयासखा (�मया)  ९८१०५१०५०७२ 

90= नेपाल रेड�स, �बराटनगर शंकरचौधर�  ९८११०३७१२२ 

91= मोरङ सहकार� �बराटनगर ०२१-२३२३०  ९८४२२८२७७७ 

92= �नमा�ण �यवसायी संघ ०२१-५२३८३६  ५३०५७२ 

93= पूवा��ल न�स�ङ होम   ०२१(५२३१५५ 

94= �बराट न�स�ङ होम   ०२१(५२७०७१ 

95= �यरुो हि�पटल    ०२१(५२२७५७  

96= चेतनिशल �म� प�रषद   ९८४२२६६२३१ 

97= लाय�स �लब से��ल   ०२१(५३७००१ 

98= बधुनगर हे�थ पो�   बधुनगर ९८४२०८५८११ 

99= �तनखदु�या यवुा �लब   बाहनुी ९८१५३६३४४४ 

100= लोकनाथ कोइराला �म�ृत ��त�ान   पथर� ९८०७०७०५३५ 

101= �पा कोईराला मेमोर�यल ��  �बराटनगर ९८५२०३३६९९ 

102= �वराटनगर महानगरपा�लका देव म�डल रानी चौक� ९८४२०९८५५० 

103= जहदा गाउँपा�लका प�प ुकुमार   

104= रे�मट बचत तथा ऋण सहकार� झोराहाट    

105= मधमु�ला सेवा समाज तेज ब. �े� �म�लाजङु ९ ९८१५३१३१३१ 

106= मनमाया �े� �म�ृत ��त�ान �तलक ब. �े� �म�लाजङु ९ ९८२९३२३१३१ 

107= नरमाया �म�ृत ��त�ान देव ुबराल �म�लाजङु ६ ९८१६९९९९३३ 

108= र� कुमार वा�तवा �म�ृत ��त�ान स�तोष राइ �म�लाजङु ७ ९८१९०३३५४४ 

109= लोकनाथ लइुटेल �म�ृत ��त�ान �टका लइुटेल �म�लाजङु ३ ९८५२०३५४३० 

110= सनुवष� नगरपा�लका कृ�ण राय डाइ�नया ँ ९८४०९८३१६१ 

111= ��शि� समाज सधुार स�म�त सोराभाग स�तोष प�रयार धनपालथान ९८०२७४६७३९ 

�ोतः �वा��य काया�लय मोरङ 
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8= धनपालथान गाउँपा�लका २ æगÆ क�स�या  

9= कटहर� गाउँपा�लका १ æगÆ कटहर�  

10= उला�बार� नगरपा�लका २० æगÆ उला�बार�, मंगलबारे, राजघाट  

11= पथर�, श�न�रे नगरपा�लका १५ æगÆ पथर�, श�न�रे, हस�दह  

12= रतवुामाई नगरपा�लका ३ æगÆ इटहरा, �सजवुा  

13= सनुबष� नगरपा�लका ३ æगÆ अमरदह, केचना, डाँई�नया  

14= रंगेल� नगरपा�लका २ æगÆ रंगेल�, दब�सा  

15= बेलबार� नगरपा�लका ११ æगÆ बेलबार�, ल�मी माग�, बाहनुी  

16= स�ुदरहर�चा नगरपा�लका ८ æगÆ दलुार�, सलकपरु, �वराटचौक, हर�चा  

 ज�मा ११७    

�ोतः �वा��य काया�लय मोरङ  

 

अनसूुचीः १५  मोर� िज�लामा रहेका बा�णय�� स�ब�धी �ववरण 

�सनं �थान टे�लफोन नं. कै�फयत 

1= �बराटनगर महानगरपा�लका ०२१–४२०००० मोरङ िज�ला 

2= ईटहर� उप महानगरपा�लका ०२५ – ५८०१०१ सनुसर� िज�ला 

3= धरान उप महानगरपा�लका ०२५ – ५२०१९९ सनुसर� िज�ला 

4= ईन�वा नगरपा�लका ०२५ ५६०१०१ सनुसर� िज�ला 

5= दहुवी नगरपा�लका ०२५– ५४११०१ सनुसर� िज�ला 

6= बेलवार� नगरपा�लका ९८५२०३१८३१ र ९८४२०७६९०१ मोरङ िज�ला 

7= स�ुदर हर�चा नगरपा�लका ०२१– ५४६६६६ मोरङ िज�ला 

8= रंगेल� नगरपा�लका ९८१०४७४०२३ मोरङ िज�ला 

9= दमक नगरपा�लका ०२३ – ५८०१०१ झापा िज�ला 

10= भ�परु नगरपा�लका ०२३ – ५२०१०१ झापा िज�ला 
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अनसूुची १६ : नपेाल रेड�स सोसाईट�, िज�ला शाखा मोर�मा उपल�ध �वपद �यव�थापनका �व�भ� सीपह�मा ता�लम �ा� �वयंसेवकह�को नामावल�ः 

SN Volunteer Name  Address  Contact No  Trained on SN Volunteer Name  Address Contact No.  Trained on  

1 Kamal P. Koirala  Biratnagar-5 9862169850 DDRT  13 Vijay Dhimal  Urlabari 9842094834 First Aid  

2 Kumar P. Niraula  Biratnagar-1 9843059106 DDRT  14 Rashmai Bhattrai Kanepokhari 9814396538 First Aid  

3 Sushil Ghimire  Biratnagar-2  9842032489 DDRT  15 Khagindra Prasad Ghimire  Urlabari 9842228135 First Aid  

4 Surendra Giri Hoklabari 9842093652 DDRT  16 Lila Maya Bhattrai Urlabari 9842062626 First Aid  

5 Shyam Ku. Chaudhary Keraun 9842093665 DDRT  17 Suman Adhikari Biratnagar 9852027428 First Aid  

6 Shivanand Yadav Brdanga 984233631 DDRT  18 Thamraj Limbu Belbari 9824329293 First Aid  

7 OM Prakash Mandal  Biratnagar 98420047003 DDRT  19 Dinesh Kum Bista Ratuwamai 9802773550 First Aid  

8 Sanam Tamang Miklagung 9829323353 DDRT  20 Badal Dewan  Sundar Haraicha 9804318661 First Aid  

9 Yogesh Chhinal  Mikalajung 9817314591 DDRT  21 Narendra Pr. Neupane Biratnagar 9852031266 First Aid  

10 Gunja Ku. Mandal (F) Dhanpalthan 9810460837 DDRT  22 Sunil Baral Urlabari 9842470971 First Aid  

11 SUnita Khatri  Miklajung 9805390115 DDRT  23 Samjhana Kumari Kamat Katahari 9800917388 First Aid  

12 Yasoda Pariyar Kanepokhari 9800994456 DDRT  24 Sushil Ghimire Biratanagar 9842032489 First Aid  

13 Manish Neupane Kanepokhari 9866793954 DDRT  25 Sanjaya Kamat Biratnagar 9842032214 First Aid  

14 Satyam Ku. Gurung  Kanepokhari 9804003798 DDRT  26 Kuldip Mandal Rangeli   

15 Bhuwaneshor Yadav BIratnagar 981935618 DDRT  27 Toya Regmi Biratnagar    

16 Narayn Singh Dhanpalthan 9807004144 DDRT  1 Satyam Ku. Gurung  Kanepokhari 9804003798 TFI 

17 Devi P Niraula Urlabari 9815982919 DDRT  2 Ganga Bahadur Budathoki  Gobindapur 9842108672 TFI 

18 Ganesh Ku. Dulal Urlabari 984209357 DDRT  3 Manish Neupane Kanepokhari 9866793954 TFI 

19 Rukmani Adhikari Urlabari 9842563309 DDRT  4 Sanjib Karki Kanepokhari 9808554118 TFI 

1 Surendra Giri Hoklabari 9842093652 FA  5 Manoj Darji Kanepokhari  TFI 

2 Prava Adhikari Biratnagar 9842046570 FA 6 Durga Acharya  Madhumalla   TFI 

3 Ramprasad Neupane Jhorahat 9842076495 FA   
Stock of Non Food Item* for relief – 100 Family  
*utensils set-100  
*Clothes set – 100  
*Blanket set- 100  
*Tarpaulin set – 100 

4 Kumar Prasad Niraula  Biratnagar 9843059106 FA 

5 Shivaraj Kopirala Biiratnagar 9842069926 FA  

6 Chandra Pd. Subedi Katahari 9842221960 FA  

7 Chiranjivi Kafle Darbesa 9852026052 FA  

8 Panchalal Dash Biratnagar 9807353772 FA  

9 Sujita Mishra Belbari 9817367397 FA  

10 Sujit Jaisabal Urlabari 9807006607 FA  

11 Namuna Shrestha  Urlabari 9842201491 FA  

12 Namuna Shrestha  Urlabari 9842201491 FA   
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अनसूुची १७ : नेपाल� सेनाका �व�भ� य�ुनटमा रहेका खोज तथा उ�ार साम�ीह�को �ववरणः 

�ी सूय�दल गण )सु.ग�ुम टांडी (मा 

रहेको �बप� �यव�थापनका 

साम�ीह�को �ववरण 

�ी सूय�दल गण )सु.ग�ुम ,�वराटनगर 

�बमान�थल (मा रहेको �बप� 

�यव�थापनका साम�ीह�को �ववरण 

�ी सूय�दल गण )सु.वेश ,नेपाल रा� 

ब�क (मा रहेको �बप� �यव�थापनका 

साम�ीह�को �ववरण 

�स.नं सामानको नाम प�रमाण �स.नं सामानको नाम प�रमाण �स.नं सामानको नाम प�रमाण 

 लाईफ �याकेट 10  लाईफ �याकेट 10  लाईफ �याकेट 10 

 हे�लमेट ५  हे�लमेट ५  हे�लमेट ५ 

 �पक ५  �पक ५  �पक ५ 

 साबेल ५  साबेल ५  साबेल ५ 

 ��ेचर १  ��ेचर १  ��ेचर १ 

 डोर� १  डोर� १  डोर� १ 

 

अनसूुची १८ : �देश �हर� काया�लय �देश नं १ मा रहेका खोज तथा उ�ार साम�ीह�को �ववरणः 

� प ता के  १ नं �देश �वराटनगर १ नं � स � गण मकुा रानी �वराटनगर 

�स.नं सामानको नाम प�रमाण कै�फयत �स.नं सामानको नाम प�रमाण कै�फयत 

1= लाईफ �याकेट २0   लाईफ �याकेट ४0  

2= ��ेचर २   ��ेचर ६  

3= ग��त ६   ग��त ७  

4= साबेल ५   साबेल १२  

5= फ�वा ४   ह�ुस ५  

6= बा�ट�न ४   �ुव १०  

7= नाइलन डोर� २   नाइलन डोर� ४०० �मटर  

8= गल वा झ�पल ४   गल वा झ�पल ४  

9= खकुुर� २   भया�ङ २  

10= आरा १   से�ट� बे�ट ५  

11=     अ�नी �नय��क य�� २  

12=     लेदर �लो�स ६ जोर  

13=     कोदालो ७ थान  
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अनसूुची १९ : सश� �हर� बल नपेाल नं. ३ गण हे. �वा. कंका�लनी मोरङ तथा मोरङ िज�ला ि�थत सरु�ा बेस र बी.ओ.पी. ह�मा रहेको �वप� 

�यव�थापनको ज�मा साम�ीह�को �ववरणः 

सश� �हर� बल नेपाल नं. ३ गण हे. �वा. कंका�लनी मोरङ तथा मोरङ 

िज�ला ि�थत सरु�ा बेस र बी.ओ.पी. ह�मा रहेको �बप� �यव�थापनका ज�मा 

साम�ीह�को �ववरण 

स.�. बल नेपाल बोड�र आउट पो� नोचामा रहेको �वप� �यव�थापनका साम�ीह�को 

�ववरण 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

1= रे��य ु� य�ट बोट १ थान  1= लाईफ �याकेट १६  थान  

2= हावाको �स�ल�डर १ थान  2= फायर ए��ट��गसुर ३ थान  

3= रेगलेुटर १ थान  3= सावेल  १० थान  

4= रेगलेुटर पाईप १ थान  4= �पक, फ�वा ५, ५ थान  

5= �नय��ण बाकस १ थान  5= ब�चरो २ थान  

6= एयर �यागको पाईप १ थान  6= गल ५ थान  

7= एयर �याग १ थान  7= बाि�टन ५ थान  

8= हावा�भ� पठाउने ब�ब १ थान  8= नाईलन डोर� २ रोल १०० �म  

9= हावा बा�हर पठाउने ब�व १ थान  9= फ� एड ब�स २ थान  

10= हावाको दबाव ना�ने य�� १ थान  10= ��ेचर ३ थान  

11= लाईफ ब�ड �र� ४ थान  11= �ुव ५ थान  

12= कमा�ड �याडल २ थान  12= सच� लाइट १ थान  

13= ४.२ ई�चको प�प १ थान  स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� रंगेल�मा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 

14= �ला��क हे�मेड १० थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

15= �लाई�म� रोप २० �मटर  1= लाईफ �याकेट १७ थान  

16= फ� एड ब�स १ थान  2= फायर ए��ट��गसुर २ थान  

17= नम�ल �याडल ८ थान  3= �ुव ७ थान  

18= क�टेनर २० �फटको १ थान  4= डोर� २३० �मटर  

19= लाईफ �याकेट १०१ थान  5= से�ट� बे�ट ३ थान  

20= �ला��कको रोल ५ रोल  6= ��ेचर ४ थान  
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21= नाईलनको डोर� २ रोल  7= फ�वा ६ थान  

22= �पक, साबेल, फ�वा  ५,५,५ थान  8= साबेल १० थान  

23= गल, बाि�टन, घन २,२,२  थान  9= झ�पल ५ थान  

24= फ� एड ब�स ५ थान  10= बा�ट�न ५ थान  

25= हाते ब�चरो  १ थान  11= �पक ७ थान  

26= �टेचर २ थान  स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� जहदा भटुाहा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 

27= िजआई तार ३५ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

28= खाल� बोरा ५० थान  1= लाईफ �याकेट ७ थान  

स.�.बल, नेपाल नं. 9 ग�ुममा (राज� तथा भ�सार सरु�ा ग�ुम) रहेका �वप� 

�यव�थापनका साम�ीह�को �ववरण 
2= बाि�टन १ थान  

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 3= डोर� २ रोल  

1= लाईफ �याकेट  ११ थान  4= सावेल १ थान  

2= �ुव  २ थान  5=    

3= डोर�  १० रोल  स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� बखर�मा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 

4= साबेल २ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

5= गैची  २ थान  ! �पक,साबेल, गल १,१,१ थान  

6= बाि�टन २ थान  २ �ुब  १ थान  

7= पानी बटु १५ जोर  ३ डोर� १ रोल  

8= फो�वा २ थान  ४ बाि�टन ३ थान  

स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� डोर�यामा रहेका �वप� �यव�थापनका 

साम�ीह�को �ववरण 
५ 

वायर कटर १ थान 
 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 
स � बल नेपाल सरु�ा बेश उला�वार�मा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह�को 

�ववरण 

1= �पक, साबेल, फ�वा ३,४,२ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

2= ब�चरो, झ�पल, बा�ट�न ५,१,१ थान  1= �पक, साबेल, फ�वा  ५,५,५ थान  

3= डोर� १ रोल  2= ब�चरो, झ�पल, बा�ट�न ५,५,५ थान  

4= �ुव २ थान  3= डोर� १ रोल  
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स � बल नेपाल सरु�ा बेश डं�ाहामा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह�को 

�ववरण 
4= 

�ुव २ थान 
 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै स � बल नेपाल सरु�ा बेश बाहनुीमा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह�को �ववरण 

1= लाईफ �याकेट ६ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

2= �पक, फ�वा, बाि�टन १,१,१ थान  1= सावेल ३ थान  

3= सावेल ८ थान  2= फ�वा, �ुव २,२  थान  

4= डोर� १२० �मटर  3= �पक १ थान  

5= रेफ�ल�ट�� �याकेट ४ थान  4= डोर� १ रोल  

6= �टेचर ४ थान  5= बा�ट�न २ थान  

7= रबर �ुब ४ थान  6= बोरा  १०२० थान  

8= ि�टल बा�ट�न ४ थान  7= साबेल  ३ थान  

9= गल ४ थान  8= गम बटु ९ जोर  

10= गम बटु ४ थान  9= हे�मेट ३ थान  

11= टच� लाईट ४ थान  10= लाईफ �याकेट ३ थान   

12= हेड लाईट ४ थान  11= �ुव २ थान  

13= लेदर प�जा ४ थान  12= �पक ३ गोटा  

14= वाटर गाड� ५ थान  13= फ�वा ३ थान  

15= हे�बर ४ थान  14= झ�पल ३ गोटा  

16= फ�टएड ब�स ४ थान  15= ��ेचर १ थान  

17= से�ट� हे�मेट ४ थान  स � बल नेपाल सरु�ा बेश ल�मीमाग�मा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 

18= ि�टल �याग १ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

19= हे�ड �याग १ थान  1= लाईफ �याकेट ३ थान  

स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� बरड�ामा रहेका �वप� �यव�थापनका 

साम�ीह�को �ववरण 
2= 

सावेल, �पक, फ�वा  १,२,२ थान 
 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 3= डोर� ५० �मटर  

1= लाईफ �याकेट ७ थान  4= बाि�टन, �ुव २, २ थान  

2= �पक २ थान १ थान वेसाबतु 5= गल ३ थान  
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3= साबेल ३ थान  १ वेसाबतु 6= बोरा २०० थान  

4= फ�वा २ थान  स � बल नेपाल सरु�ा बेश स�ठामा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह�को �ववरण 

5= टयवु (आ�तर�क �ोत) ४ थान  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

6= बाि�टन (आ�तर�क �ोत) २ थान  1= लाईफ �याकेट ५ थान  

7= ब�चरो १ थान  2= �टेचर १ थान  

8= नाईलन डोर� १५० �म.  3= फ� एड ब�स १ थान  

9= �टेचर  १ थान  4= सावेल २ थान  

10= फ�टेड ब�स १ थान  5= फ�वा  १ थान  

11= PRYBER १ थान  6= ह�मर १ थान  

12. CROWBAR १ थान  7= �ोब ह�मर १ थान  

१३. HAMMER १ थान  8= रबर �ुव  ३ थान  

14. टच�लाईट ३ थान 
 

9= हेड लाईट २ थान  

15. से�ट� हेलमेड ३ थान  10= �ट�क डोर�,  नाईलन डोर� ३, ३ रोल  

16. हेडलाईट २ थान  11= टच� लाईट ३ थान  

17. CARABIN २ थान  12= �यारा�बना ३ थान  

18. CLOW HAMMER १ थान  13= हे�मेट,   २ थान  

19. TACTICAL LADDER १ थान  14= गम बटु ३ जोर  

20. STATICROPE ३ थान  15= गल  १ थान  

21. NINOL ROPE ३ रोल  16= �ोवार १ थान  

22. गमबटु ३ जोर  स � बल नेपाल बोड�र आउट पो� सोराभागमा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 

23. घन १  �स नं सामानको नाम प�रमाण कै 

स � बल नेपाल हाईवे सरु�ा पो� सलकपरुमा रहेका �वप� �यव�थापनका 

साम�ीह�को �ववरण 
1= 

लाईफ �याकेट २ थान 
 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 2= फ�वा १ थान  

1= लाईफ �याकेट ५ थान  3= �पक २ थान ३ बेसावतु 

2= सावेल ३ थान  4= साबेल ३ थान  

3= �पक ३ थान  5 लाईफ �याकेट ३ थान  
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4= फ�वा १ थान  6 डोर� २० �मटरको २ रोल  

5= हाते ब�चरो २ थान  7 वाटर �ुव २ थान  

स � बल नेपाल सरु�ा श�न�रेमा रहेका �वप� �यव�थापनका साम�ीह� 8 �टेचर फोि�ड�वाला १ थान  

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 9 �पक २ थान  

1= लाईफ �याकेट २ थान  10 गल १ थान  

2= सावेल, �पक, फ�वा  १,२,२ थान  11 सावेल २ थान  

3= डोर� २० �मटर  12 वाि�टन २ थान  

4= बाि�टन, �ुव २, २ थान  13 फ�वा २ थान  

5= गल १ थान  14 ब�चरो १ थान  

6= बोरा २०० थान  15 वाटर �फु पंजा ५ जोर  

स � बल नेपाल भटुानी शरणाथ� सरु�ा बेश पथर�मा रहेका �वप� 

�यव�थापनका साम�ीह�को �ववरण 
16 

वाटर बटु  ५ जोर 
 

�स नं सामानको नाम प�रमाण कै 17 सच� लाईट  १ थान  

1= 
लाईफ �याकेट ३ थान 

 18 
फोि�ड� �याडर ४.१ �मटरको 

१३.५ फुट 

१ थान 
 

2= सावेल, �पक, फ�वा  १,२,२ थान      

3= डोर� ३० �मटर      

4= बाि�टन, �ुव २, २ थान      

5= गल १ थान      
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अनसूुची २० : िज�ला �हर� काया�लय मोर� र मातहतका चौक�, पो� र ईलाकाह�मा उपल�ध साम�ीह�ः 

�स.न. �हर� ईकाइको नाम 
लाईफ 

�याकेट 

नाईनल 

डोर� �म. 
�ुव �पक सावेल कोदालो गल ��ेचर रवर बोट जेनेटर 

��ल 

मे�सन 

उड 

कटर 
पाल कै. 

१ िज.�.का. मोरङ ६३ ७०० २१ १५ २० २५ १० ८ ५ १ १ १ १० १८/२४ 

२ ई.�.का. नेमवुा १० ५०० १० ५ ५ ५ २ २ ०   ० ० १     " 

३ व.�.का.(क)  �ब.न. १० ५०० १० ५ ५ ५ २ २ ० १ १ ० ४     " 

४ ई.�.का. रानी २५ ५०० १० ५ ५ ५ ३ ४ १ १ १ १ २     " 

५ ई.�.का. बधुनगर ७ ३०० ५ ५ ४ ४ २ १ ० ० ० ० १     " 

६ ई.�.का. रंगेल� २५ ५०० १० ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ ४     " 

७ ई.�.का. सखर�दना ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

८ ई.�.का. दोहमना ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

९ �स.�.चौ. पोख�रया ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

१० �स.�.चौ. मायागंज ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

१६ ई.�.का. �सजवुा २५ ५०० १० ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ २     " 

१७ ई.�.का. उला�वार� २५ ५०० १० ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ २     " 

१८ ई.�.का. मधमु�ला ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

१९ ई.�.का. पथर� २५ ५०० १० ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ २     " 

२१ ई.�.का. लेटाङ २५ ५०० १० ५ ५ ५ २ २ १ १ १ १ २     " 

२२ ई.�.का. बेलवार� ३० ५०० १० ६ ६ ६ २ २ १ १ १ १ ४     " 

२३ ई.�.का. हरैचा ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

२४ ई.�.का. केरावार� ७ ३०० ५ ३ ५ ५ २ १ ० ० ० ० १     " 

;|f]t M lhNnf k|x/L sfof{no  
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अनसूुची २१ : �नकायगत भौ�तक �ोत साधनको अव�था 
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1= 

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

१५ ० ० १० ० १५ ० ० ० ० ० ० ० 
१० 

पोका 
० १५  ० ० २  ० ० 

५

० 

८

०

० 

० ० 

2= 

�बराटनगर 

महानगरपा

�लका 

७ २ १ ७ ३ ३ ३  ३ ३ ७   
१०० 

�मटर 
१ ७  २          

3= 
उला�वार� 

नगरपा�लका 
५ १ १ २ २ २ ५ २ २ १  ५  ५0 �म  २ २  २  १   २ २   

4= बेलबार� 

नगरपा�लका 

१५ ५ २ १० १५ १५ ५ १६ ० ० १० ० ० ०  ३० ० ० ० ० ० ० ० १

०

० 

१

०

० 

१

०

० 

० 

5= 

रंगेल� 

नगरपा�लका १० २  २    
 

  १   
 

 १    
  

 
 

 

१

०

८ 

२

८

० 

  

6= 

पथर� 

श�न�रे 

नगरपा�लका 

   ८  १०  १  ४    २०      २ १८   
२

५ 
 

५

० 

 

 

7= 
स�ुदरहरैचा 

नगरपा�लका 
५ ५ ५  १० ४० ० १ १ ५ १० ० 

२

० 
१०० ० २० ० १ ० ० ० 

 

० 
० ० ० ० ० 

8= 

लेटाङ 

नगरपा�लका १० ४   
  

   २   
१

० 

५० 

�मटर 
५  

  
 २ 1 

 
 

 
१

० 
५ 

१

०

० 

 

9= 
रतवुामाई 

नगरपा�लका 
५ १ ० ० ३ २ १ २ १ ० ० ० २ ५० ० ० ० ०  ०  ० ० 

१

० 

५

० 

१

० 
 

10= 
सनुब�ष� 

नगरपा�लका 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

11= जहदा 
१५  

 ५  ५ २ १0 २ २ ५  २ १५० ५ १५ १ १ २ १ २८ ३  ५ 
१०

० 
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गाउँपा�लका �म 

12= 
बढु�गंगा 

गाउँपा�लका 
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अनसूुची २२ �वषयगत सद�य सं�थाको काय�शत�ः  

कुनै �वषयगत �े�मा परेको सम�या समाधानमा सहयोग गन� स�बि�धत तहमा तो�कएको �ा�व�धक �मता भएको तथा 

अ�धकार�ा� �यि�, सं�था वा �नकायलाई �वषयगत सद�य सं�था भ�न�छ । 

�वषयगत सद�य सं�थाको काम कत��य यस �कार हनुेछनः् 

१ �वषयगत सद�य सं�था (सरकार� �नकाय, रा�संघीय �नकाय, रेड�स अ�भयानका सद�य, रा��य÷अ�तरा���य गैसस 

आ�द)का बीचमा उपय�ु �वषयगत सम�वय संय�� �थापना गन� तथा �यव�थापन गन� �वषयगत अगवुा 

सं�थालाई सहयोग गन� । 

२ संघीय �देश िज�ला र �थानीय तह सरकार� �नकाय �थानीय नाग�रक समाज तथा अ�य सरोकारवाला 

�नकायबीच सम�वय गन� �वषयगत अगवुा सं�थालाई सहयोग गन� । 

३ आ�नो �वषयगत �े�मा �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा गन� �वषयगत अगवुा सं�थालाई सहयोग 

गन� । यस अ�तरगत �वप�को �कृ�त तथा योजना मा�यता �ाथ�मकता �ा� आप�काल�न काय� तयार� 

आप�काल�न काय� संबोधन गन� �ाथ�मकता�ा� पूव�तयार� काय�का ला�ग �व�मान कमी कमजोर� प�हचान 

�वषयगत काय�योजना आ�द पद�छन ्। 

४ आप�काल�न अव�थाका ला�ग पया�� आकि�मक योजना तथा पूव�तयार�को ��याभ�ूत गराउने । 

५ �वषयगत �े�का सहभागीह� स�बि�धत नी�तगत माग�दश�न तथा �ा�व�धक मापद�डका बारेमा जानकार� रा�दछन 

र सोह� मापद�डका आधारमा ��तकाय� गद�छन ् भ�े कुराको ��याभ�ूत गराउन �वषयगत अगवुा सं�थालाई 

सहयोग गन�।  

६ �वषयगत �े�का काय�समूहको �भाव र काया��वयन योजनाको �ग�तको समी�ा गन� तथा पया�� ��तवेदन र 

�भावकार� सूचना �वाहको ��याभ�ूत �दन �भावकार� अनगुमन संय�� �थापना गन� �वषयगत अगवुा सं�थालाई 

सहयोग गन� । 

७ सूचना संकलन तथा �चार �सारमा योगदान गन� �ोत साधनको आव�यकता प�हचान गन� । 

८ �वषयगत �े�का �ाथ�मकता �ा� काय�स�ालन गन� दात ृ समदुायलाई मानवीय सहायता काय�मा लगानी गन� 

�ो�साहन गन� । साथै �वषयगत ��ेका सहभागीह�लाई सामा�य मा�यमबाट उनीह�को �ोत साधन प�रचालन 

गन� �ो�सा�हत गन� । 

९ मानवीय सहायतामा संल�न साझेदार सं�थाका कम�चार�को �मता �वकासका ला�ग ता�लम स�ालन गन� सहयोग 

गन� । 

१० पूव� �नधा��रत �ाथ�मकता �ा� आव�यकता पू�त�का ला�ग �वषयगत सं�थाह�लाई अि�तम सेवा �दायकका �पमा 

िज�मेवार बनाउने । 

११ काय��े� र काय��मको �ाथ�मकताका आधारमा �वषयगत �े�का म�ुय साझेदारलाई समावेश गराउने । 

 

अनसूुची २२ अगवुा सहयोगी सं�थाको काय�शत� 

अगवुा सहयोगी सं�थाको म�ुय भ�ूमका �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय�स�ब�धी ��याकलाप गन� �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� 

योजना तजु�मा गन� �सल�सलामा स�बि�धत तहमा काय�रत सवै �नकायकावीच छलफल गन� साझा म� �दान गर� आव�यक 

सहजकता�को काय� गर� यस काय�मा �वप� �यव�थापन स�म�तलाई सहयोग �दान गनु� हो । 

म�ुय भ�ूमका यस�कार हनुेछः  

1= सबै �नकाह�को सहकाय�मा �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मामा सहयोग गन� । 

2= �वप� �यव�थापन स�म�तसंग समा�वय गर� अि�तम काय�शाला गनु� अिघ वैठकह� संचालन गन� । 
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3= �वप� स�ब�धी त�या� संकलन �कोप जोिखम �व�षेण आ�द काय�मा सम�वय गन� र �ा�व�धक तथा �व�ीय सहयोग 

�दान गन� । 

4= �भावकार� ��तकाय� पूव�तयार�को ला�ग म�ुय �स�ा�त वा �यूनतम मापद�डका बारेमा सम�वय गन� । 

5= �वगतका अनभुवका आधारमा सफलता चनुौ�त तथा कमीकमजोर� प�हचान गन� । 

6= �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा �कृयामा सबै �वषयगत �े�का अगवुा तथा सद�य सं�थाह� लगायत 

अ�य सरोकारवालाह�को सहभा�गता स�ुनि�त गन� । 

7= काय�शालाको न�तजा तयार गन� र स�बि�धत तहमा काय�रत मानवीय सहायतामा संल�न �नकायह� माझ �वाह गन� । 

मा�थ�लो तहमा ��तवेदन �दने साथै त�लो तहस�म जानकार� गराउने आ�द । 

 

अनसूुची २३ : आप�काल�न मानवीय सहयोगको ला�ग ि�फयर मापद�ड 

आप�काल�न योजना �वप�को समयमा काया��वयन हनेु योजना हो । यस समयमा सामािजक, सां�कृ�तक, आ�थ�क 

अव�था असामा�य रह�छ । हरेक �े�मा क�ठन प�रि�थ�त उ�प� हनेु भएकोले �वप� �भा�वत समदुायको सहयोग 

गदा� मानवीय मू�य र �भा�वतको मौ�लक अ�धकारमा�थ आघात नपगुोस ्तथा उनीह�ले स�मानपूव�क जीवन �नवा�ह 

गन� पाउने वातावरण बनोस ् भ�े �येयले सहयोगका स�दभ�मा �यूनतम मापद�ड �नधा�रण भएका छन ्। ि�फयर 

प�रयोजनाले �नधा�रण गरेका ती मापद�डलाई  नेपाल सरकारबाट समेत अनमुोदन भएको छ । �वप�का समयमा 

मानवीय सहयोगका �नधा��रत �यूनतम मापद�डको �भावकार� काया��वयन हनु ुज�र� ह�ुछ । मानवीय सहयोगका 

मापद�डको सि��� �ववरण �न�नअनसुार छः 

१ सम�वय, सूचना तथा पूव�चेतावनी �णाल� ��े  

 सम�वय बैठक �वप� परेको प�हलो ह�ामा एक �दन �बराएर र दो�ो ह�ाबाट ह�ामा एक �दन बैठक ब�ने,  

 सम�वय बैठक र ��तवेदनका बारेमा जानकार� गराउन,े 

 जोिखममा परेका समूह तथा जनस��यालाई �यायोिचत �पमा उ�ार साम�ीको �वतरण तथा सहयोग गन�, 

 अव�था तथा आव�यकताको आधारमा रहेर मीरा (MIRA) �टम प�रचालन गन�, 

 प�हलो ह�ामा प�रि�थ�तका बारेमा �दन�दनै ��तवेदन तयार गन� । �मशः आव�यकताअनसुार हरेक २ 

�दन तथा सा�ा�हक �पमा �नर�तरता �दन,े 

 २४ घ�टा�भ� स�ार मा�यमका ला�ग समाचार पठाउन ेर प�हलो ह�ामा हरेक �दन, 

 �वप� �यव�थापन स�म�तलाई स��य पान� �यास गन�, 

 सम�वय तथा िश�बर �यव�थापनको अनगुमन गन�, ��तवेदन तयार गर� सबैलाई जानकार� गराउने । 

 

२ खा� ��ेः 

�भा�वत �यि�ह�को पहुँच �न�न व�तमुा हनेुछः  

१) ��त�यि� ��त�दन �यूनतम २,१०० �यालोर� �ा� हनेु गर� खा�साम�ीको �यव�था, 

२) �भा�वत मा�नसह�का ला�ग हाल �व�मान तथा उपल�ध भएका र पहुँचयो�य खा� पदाथ�मा प�रपूरक       
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   (Complementary) को �पमा एक अथवा दईु खा� पदाथ�ह� पूरकको �पमा उपल�ध गराउन,े र  

३) �नि�त समूहका �यि�को (साना केटाकेट�, एचआ्ईभी भएका �यि�, कुपो�षत �यि�ह� आ�द) आव�यकता पूरा 

गन� सामा�य खा�ा�को अ�त�र� प�रपूरक खा�साम�ीको �यव�था । 

मापद�डबमोिजमको खा�ा� सूची (Kit) 

नेपाल सरकार गहृ म��ालयले �कोप पूव�तयार� स�ाल नेपालको सम�वयमा ि�फयर मापद�डअन�ुप �सफा�रस 

गरेको खा�ा�को सूची �न�नअनसुार रहेको छः 

 चामल  —  ��त�दन ��त�यि� ४२० �ाम, 

 दाल  —  ��त�दन ��त�यि� ६० �ाम   

 वन�प�त तेल  — ��त�दन ��त�यि� ३० �म.�ल., 

 ननु  — ��त�दन ��त�यि� ५ �ाम  

�थानीय प�रि�थ�तबमोिजम खा�ा� �वतरणको आकार �नधा��रत ग�रन ुपछ� । स�ुमा घरायसी �तरमा ग�रने �वतरण 

र अि�तम लेखाजोखाबाट �ा� त�या�को आधारमा �वतरण ग�रन ुपछ�  । 

 

३ आवास तथा गैरखा� साम�ी र िश�बर �यव�थापनm 

१. औसतमा एक �यि�का ला�ग ३.५–४.५ वग� �मटरको छाना भएको �े� उपल�ध छ, 

२. औसतमा ५ सद�यह�को एक प�रवारका ला�ग क�तीमा प�न ४x५ �मटरको डोर�स�हतको 

�लाि�टक �सट र सहायता साम�ी,  

३. क�बलमा मा�नसह�को पया�� पहुँच, 

४. दईु वष�स�मका केटाकेट�ह�का ला�ग क�तीमा प�न एक पूरा सेट कपडा,  

५. म�हला, केट�, प�ुष तथा केटाह�को ला�ग क�तीमा प�न एक पूरा सेट कपडा छ । यसका 

अ�त�र�, म�हला तथा केट�ह�का ला�ग �नय�मत सरसफाइस�ब�धी साम�ीको आपू�त� भएको छ, 

६. मा�नसह�सँग उपय�ु घरायसी साम�ी छः (एक सेट भाडँा), 

७. िश�बर ब�द गन� र व�हग�मन रणनी�त, 

८. िश�बर �थापना गन�का ला�ग अ��म �पमा ज�मनको प�हचान गनु�पद�छ जनु ज�मन सरुि�त तथा 

ि�फयरको मापद�डअनसुार हनु ुपन�, 

९. �व�ालय तथा साव�ज�नक �थलह�सँग अ��म �पमा नै समझदार� प� (MoU)  मा द�तखत गन�, 

१०. िश�बरका ला�ग योजना तजु�मा गदा� नै सा�ंकृ�तक तथा सामािजक मू�यह� एवं  प�रि�थ�तलाई 

�यानमा रा�,े  

११. िश�बर �थापना गन�का ला�ग �वगतमा �योग ग�रएका ठाउँह�को अ�भलेख हेन� वा अ�यास ब�ुने, 

१२. सरकार� �नकायह�, नाग�रक समाज, �थानीय �नकाय तथा सरोकारवाला समूहसँगको परामश�मा 

िश�बरको �थापना गन� । 
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४ खानेपानी तथा सरसफाइः 

१. पहाडी िज�लाह�मा �वप�प�छ प�हलो ह�ास�म पाइप�ारा अथवा िज�ला सदरमकुामको खानेपानी 

योजनासँग स�ब�ध कायम गर� खानेपानी भ�डारण ग�रने �ा�ी�ारा र तराईका िज�लाह�मा 

��त�दन ��त�यि� �यूनतम ५ �लटर पानी उपल�ध गराउने र प�हलो ४ ह�ा�भ� ��त�यि� 

��त�दन उपल�ध गराइने पानीको प�रमाणलाई १५ �लटर प¥ुयाउन,े 

२. िश�बरमा ब�ने �व�था�पत मा�नसह� तथा घर तथा �यि�गत स�पि� न� भएका �यि�ह�का 

ला�ग पानी स�लन गन�का ला�ग बा�ट�न र पानी श�ु गन�का ला�ग ३० �दनस�म खानेपानी श�ु 

गन� �ा�लेट (Tablets) अथवा वाटरगाड� (Water Guard)  उपल�ध गराउने, 

३. िश�बरमा बसोवास गन� �व�था�पत मा�नसह�का ला�ग उपय�ु सरसफाइ एवं म�हलाह�का ला�ग 

नहुाउने स�ुवधाका �न�म� अ�थायी चप� (हरेक २० �यि�का ला�ग एक चप� र प�हलो ह�ा�भ� 

हरेक १० �यि�का ला�ग एक चप�का दरले स��या बढाउने गर�) को �नमा�ण गन�, 

४. िश�बरमा बसोवास गन� �भा�वत मा�नसह�लाई िज�ला �वा��य तथा खानेपानी काया�लयका 

कम�चार�, साझेदार गैरसरकार� स�ठन, म�हला सामदुा�यक �वा��य �वयंसेवक एवं रेड�सका 

�वयंसेवकह�सँग �मल� �वा��यस�ब�धी साम�ीको क�ट (Kits) �वतरण गन� र �वा��य 

�व��नस�ब�धी पानी श�ु पान� उिचत त�रका र साबनु�ारा हात धनेु ग�त�व�धह� स�ालन गन�, 

५. एक�पताका ला�ग िज�ला आप�काल�न योजनालाई रा��य आप�काल�न योजनासँग मेल खाने गर� 

तयार तथा सधुार पान� । 

५ �वा��य तथा पोषणः 

 �ारि�भक लेखाजोखा स�ालन ग�रएकै समयमा �वा��यस�ब�धी �नगरानी (Health surveillance) स�ु ह�ुछ, 

 सामदुा�यक �तरमा रोग तथा चोट–पटकको उपचार �व�मान �ाथ�मक �वा��य के��बाट, �वा��य 

सं�थाह�मा केह� उपचार एवं थोरै स��यामा ग�भीर �बरामीह�लाई  �सफा�रस गर� अ�य के��ह� 

(Referral centres) मा पठाई आप�काल�न �वा��य सेवा काय��मको काया��वयन ग�रनेछ, 

 �सफा�रस गर� पठाइने अ�य के��ह� (Referral centres) मा के��ह�मा प�ुनका �न�म� �बरामीह�का ला�ग 

उपय�ु यातायातको �ब�ध ग�रनेछ । 

 

६ िश�ाः 

 �वप�को घटना घटेको प�हलो ह�ा�भ� िश�ास�ब�धी पूवा�धार र िश�ामा संल�न �यि�ह�का अव�थाका 

बारेमा �तू लेखाजोखा स�ालन गन�, 

 िज�ला िश�ा काया�लय र �थानीय �े�गत सद�यह� सँगको सम�वयमा तथा �भा�वत समदुायह�सँगको 

परामश�मा �भा�वत÷आ�त�रक �पमा �व�था�पत बाल–बा�लकाह�को िश�ालाई जार� रा�का �न�म� अ�थायी 

�पमा �स�ने ठाउँ प�ा लगाउन,े 
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 स�भव भएस�म यथाश�य चाँडो अथा�त ् �स�ा�ततः प�हलो दईु ह�ा�भ�, �यूनतम मापद�डबमोिजम ६ देिख 

८ ह�ा�भ� �यूनतम पूवा�धारस�हत, �व�ालय जाने बाल–बा�लकाह�का �न�म� अ�थायी �पमा �स�ने ठाउँ 

तथा स–साना बाल–बा�लकाह�का ला�ग सरुि�त �थान �थापना गन�, 

 �व�ालयह� पनुः खलुा गराएर र िश�ण–�सकाइका साम�ी उपल�ध गराएर र अध�–संरचनागत  मनोर�नका 

साम�ीको �यव�था �मलाएर पढाइ जार� रा� ेर िश�क तथा �व�ाथ�ह�को पनुः एक�करण �ार�भ गन�, 

 �व�ालयबा�हर रहेका बाल–बा�लकाह� अ�थायी �पमा खडा ग�रएका �स�ने ठाउँमा भना� ग�रएका छन ्

अथवा �तनको िश�ाका ला�ग वैकि�पक �यव�था ग�रएको छ भ�े कुरा स�ुनि�त गन�, 

 �भा�वत बाल–बा�लकाह�का �न�म� �नय�मत िश�ा �णाल�मा �मशः �तनलाई समावेश गद� लैजाने । 

 

७ संर�णः 

 �भा�वत जनसमदुायको अ�धकारको कुनै प�न उ�ल�न, द�ुय�वहार तथा शोषण अथवा भेदभावको अनगुमन 

गन� र ��तवेदन पेश गन� संय��को �थापना गन� अथवा �था�पत संय��लाई �योगमा �याउने, 

 �व�भ� समदुायका सद�यह�बाट, �वशषेतः अ�त ग�रब तथा पछा�ड पा�रएका समूहबाट मानवीय सहयोग तथा 

आधारभतू सेवा स�ुवधामा समान पहँच सहयोग पाए नपाएको अनगुमन गन�,  

 साझेदारह�का बीचमा अ�भलेख रा� ेतथा दता� गन� �णाल�मा एक�पता स�ुनि�त गन�, 

 बालबा�लका तथा म�हलाह�का ला�ग सरुि�त वातावरणको �सज�ना गन�, 

 िश�ा तथा संर�णस�ब�धी सहयोग  काय��ममा मनोसामािजक सहयोगलाई एक�करण गन�, 

 हेरचाह गन� �यि�ह�बाट बालबा�लकाह� �बछो�डने काय�को रोकथाममा सहयोग गन�, 

 �बछो�डएका तथा प�रवार साथ नभएका बालबा�लकाह�, खास गर� पाँच वष�को उमेरभ�दा म�ुनका 

बालबा�लका तथा �कशोर�ह�को प�हचान, दता� तथा �वा��य जाचँको सहजीकरण गन� र खोजी तथा 

पनु�म�लनमा संल�न साझेदारह�लाई सहयोग उपल�ध गराउने, 

 प�रवारबाट �बछो�डएका तथा साथ नभएका बालबा�लकाह� र अ�य जोिखममा परेका समूह ज�तैः प�रवार 

नभएका, वृ�, अपा� तथा द�घ� रोगबाट �भा�वत समूहका मा�नसह�लाई हेरचाह तथा संर�ण �दान गन� 

(बास तथा अ�य सेवाको �यव�था), 

 मानवीय सहयोग तथा �थायी समाधानका बारेमा आ�त�रक �पमा �व�था�पत मा�नसह�लाई �नय�मत �पमा 

सूचनाको �वाह भइरहेको छ भ�े कुरा स�ुनि�त गन�, 

 �फता� हनेु काय��म तथा �थायी समाधानको तजु�मा गन� काय�मा आ�त�रक �पमा �व�था�पत �यि�ह�लाई 

संल�न बनाउन �यास गन�, 

 िश�बर तथा पनुवा�सका �े�ह�मा पया�� सरु�ाका ला�ग पैरवी गन� । 
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अनसूुची २४ : �वप� �ारि�भक �तु सव��ण फाराम

kmf/d ebf{ Wofglbg' kg]{ s'/fx?M 

!= Pp6f j8fsf] nflu Pp6f n]vfhf]vf kmf/dsf] k|of]u
@= ljkb\ ePsf] ) b]lv @$ 306f leq ufpF tyf gu/

;+nUgtfdf kmf/d el/g] 5 . 
#= n]vfhf]vf 6f]nLaf6 ljleGg ;'rgfbftfx?;+usf] cGt/jftf{ tyf k|efljt If]qsf] cjnf]sg u/L kmf/d el/g] 5 .
$=olb c:ki6 ;'rgfx? k|fKtePsf] v08df n]vfhf]vf 6f]nLaf6 pko'Qm ljrf/sf cfwf/df kmf/d el/g] 5 .
%= cfjZos ;]jfx?sf] n]vfhf]vf ug{ k|efljt ;+Vof cg'dfg ul/g] 5 . 
^= tn lbOPsf ljsNkx? gePdf cGodf pNn]v ul/g] 5 .

! :yfg / kx'Fr ;DjGwL ;"rgfsf] hfgsf/L

!=! k|b]zsf] gfd M  

!=$ jf8{ gDa/ 

!=^ ;"rgf ;+sng ug]{ JolQmsf] ljj/0f M  

Gffd M  
! 
@ 
# 

kb ÷;+:yf M
 

!=& clxn] lhNnf 
;b/d'sfdaf6 
k|efljt j8f;Dd 
cfjthfjtsf] 
cj:yf 

klxnfsf] h:t} 
;fdfGo 

 sl7g -d'l:sn 5 _
 w]/} sl7g  

!=( clxn] lhNnf 
;b/d'sfdaf6 
k|efljt If]q ;Ddk'Ug] 
;fwgsf] cfwf/df 
nfUg] ;do 

 ! 306f eGbfsd
 ! b]lv @ 306f
 @ b]lv $ 306f
 $ b]lv * 306f
! lbgeGbf al9
cGo -pNn]v ug]{_

@=! 36gf 36]sf] ldlt  
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g]kfn ;/sf/ 

ljkb\ k|f/lDes b'|t n]vfhf]vf kmf/fd 

!= Pp6f j8fsf] nflu Pp6f n]vfhf]vf kmf/dsf] k|of]u ul/g] 5 . 
ePsf] ) b]lv @$ 306f leq ufpF tyf gu/kflnsfsf] sd{rf/L, g]kfn k|x/Ltyf :yfgLo /]8qm; k|ltlglwsf] 

#= n]vfhf]vf 6f]nLaf6 ljleGg ;'rgfbftfx?;+usf] cGt/jftf{ tyf k|efljt If]qsf] cjnf]sg u/L kmf/d el/g] 5 .
ki6 ;'rgfx? k|fKtePsf] v08df n]vfhf]vf 6f]nLaf6 pko'Qm ljrf/sf cfwf/df kmf/d el/g] 5 .

%= cfjZos ;]jfx?sf] n]vfhf]vf ug{ k|efljt ;+Vof cg'dfg ul/g] 5 .  
^= tn lbOPsf ljsNkx? gePdf cGodf pNn]v ul/g] 5 . 

! :yfg / kx'Fr ;DjGwL ;"rgfsf] hfgsf/L 

!=@ lhNnfsf] gfdM !=# ufpF÷gu/kflnsfsf] gfdM 

!=% ldltM ut] ÷dlxgf÷;fnM

  

kb ÷;+:yf M ;Dks{ gDa/ M  6f]nL g]tfsf] gfdM
 
 

klxnfsf] h:t} 

d'l:sn 5 _ 

!=* k|efljt j8f ;Dd k'Ug] 
;fwg 

 k}bn 
uf8L 
cGo-pNn]v ug]{_

! 306f eGbfsd 
f 

@ b]lv $ 306f 
$ b]lv * 306f 

! lbgeGbf al9 
pNn]v ug]{_ 

  

@= ljkb\ ;DjGwL ljj/0f 

 @=@ 36gf 36]sf] ;do  
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sfsf] sd{rf/L, g]kfn k|x/Ltyf :yfgLo /]8qm; k|ltlglwsf] 

#= n]vfhf]vf 6f]nLaf6 ljleGg ;'rgfbftfx?;+usf] cGt/jftf{ tyf k|efljt If]qsf] cjnf]sg u/L kmf/d el/g] 5 . 
ki6 ;'rgfx? k|fKtePsf] v08df n]vfhf]vf 6f]nLaf6 pko'Qm ljrf/sf cfwf/df kmf/d el/g] 5 . 

!=# ufpF÷gu/kflnsfsf] gfdM  

ut] ÷dlxgf÷;fnM 

g]tfsf] gfdM 

pNn]v ug]{_ 
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@=# ljkb\sf] k|sf/  af9L  e"sDk               v8]/L 
klx/f] dxfdf/L             cGo -pNn]v ug]{_ 
cfunfuL zLtnx/ 

  

@=$=! d[ts @=$=@ 
a]kQf 

@=$=# 3fOt]  @=$=$ lj:yflkt 

 5 
 5}g 
yfxf 5}g 

 5 
 5}g 
yfxf 

5}g 

 5 
 5}g 
yfxf 5}g 

 5 
 5}g 
yfxf 5}g 

cg'dflgt ;+VofM cg'dflg
t ;+VofM 

cg'dflgt ;+VofM cg'dflgt ;+VofM 

    

@=% k|efljt If]qdf ;+rf/sf] cj:yf s:tf] 5 < 
-df]afOn, 6]lnkmf]g_  

l7s 5            cf+lzs l7s 5 
 

cj?4   
 

@=^ k|efljt If]qdf ljkb\sf] sf/0fn] cGo s'g s'g 
;]jfx? cj?4 ePsf 5g < lrGx nufpg'xf]; . 
 

ljB't                ahf/÷k;n 
ljdfg:yn           ljBfno 
:jf:Yo ;]jf          vfg]kfgLsf]    cfk"lt{  
k'nx?                cGo -pNn]v ug]{_ 
d'Vo ;8s  

#=k|efljt JolQm tyf ;]jfx? 

#=! k|efljt If]qsfd'Vo ;]jf tyf 
sfof{nox? ;+rfngsf] cj:yf s:tf] 5 < 

hDdf ;+Vof ;+rfngdf 
5  

cf+lzs Iflt 
tyf ;+rfng 

k"0f{ Iflt yfxf 5}g 

#=!=! ljBfno      

#=!=@ k|x/L sfof{no      
#=!=# :jf:Yo s]Gb|      

#=!=$ j8f sfof{no      

#=!=% cGo ;/sf/L sfof{nox?      

#=!=^ ;fd'bflos ejgx?      

#=!=& /]8qm;sf] sfof{no      
#=!=* cGo -pNn]v ug]{_      

#=@ ljkb\sf sf/0fn] s'g ;d'xsf dflg;x? 
al9 hf]lvddf /x]sf 5g < 
 
 
 
 

ue{jtL tyf ;'Ts]/L dlxnfx? -cg'dflgt ;+Vof_ 
% aif{ d'lgsf afnaflnsfx? -cg'dflgt ;+Vof_ 
ckfËutf ePsf JolQmx? - cg'dflgt ;+Vof_ 
lszf]/L tyf k|hgg pd]/sf dlxnfx? - cg'dflgt ;+Vof_ 
^) jif{eGbf dflysf AolQmx? -cg'dflgt ;+Vof_ 
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-;+Vof pNn]v ubf{ lålto tYofÍnfO{ cfwf/ dfGg ;lsg] 5_ 

#=# k|efljt If]qdf dfly pNn]v gePsf t/ 
hf]lvddf /x]sf ;d'xx? 5g eg] pNn]v 
ug'{xf]; . h:t}M 3/jf/ ljlxg, Psn dlxnf 
tyf k'?ifx? 

 
 
 
 

$= vfg]kfgL, ;/;kmfO{ / :jR5tf 

$=! lkpg] kfgLsf] >f]tsf] cj:yf 
s:tf] 5 <-olb Iflt ePsf] 5}g eg] 
$=# df hfg] ._ 

 k'0f{ Ifltu|:t             cf+l;sIflt  
 

$=@ lkpg] kfgLsf] a}slNks >f]tsf] 
cj:yf s:tf] 5 < 

 5, ;'/lIft >f]tsf] ?kdf k|of]u ePsf] 5 
5, t/ ;'/lIft 5}g 
 5, ;'/lIft÷c;'/lIft yfxf 5}g t/ k|of]u ePsf] 5 

a}slNks >f]tsf] k|of]u ePsf] 5}g 
$=# kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] cj:yf 
s:tf]5 < 

Jojl:yt 5 
Jojl:yt 5}g 

$=$ zf}rfnosf] Joj:yf 5 <  5 
 5}g 

%= c:yfO{ cfjf; / cGo clgjfo{ u}/—vfB ;fdu|Lx? 

%=! s] ljkb\sf sf/0f cfjf; ;DjGwL s'g} ;d:of ePsf] 
5 < 
-olb 5}g eg] ^=! df hfg'xf]; _ 

  5                 5}g  

%=@ tTsfnsf] nflu slt 3/kl/jf/nfO{ c:yfO{ cfjf;sf] 
cfjZostf 5 < 

;+Vof pNn]v ug]{ 

%=# clxn] lj:yflktx? sxfF a;]sf 5g\ < 
 
 
 
 

 

ljBfno 
cGo ;fj{hlgs ejg 
 ;8s 5]pdf lzlj/ agfP/ 
h+un 5]pdf lzlj/ agfP/ 
cGo -pNn]v ug]{_ 

%=$ lj:yflktx?sf nflu slt ;dosf nflu c:yfoL 
cfjf; cfjZos 5 < 

 ! xKtf ;Dd 
! b]vL@ xKtf ;Dd 
@ xKtf b]vL! dlxgf ;Dd 
! b]vL# dlxgf;Dd 
 # dlxgfeGbf a9L 

^= vfBfGg tyf ahf/ 

^=! k|efljt If]qsf afl;Gbfn] ;l~rt u/]/ /fv]sf] vfBfGg 
Ifltsf] cj:yf s:tf] 5 < 

k"0f{ Iflt              cf+l;s Iflt 

Iflt 5}g 

^=@ k|efljt If]qsf]] ahf/ ;+rfngsf] cj:yf s:tf] 5< k"0f{ ;+rfng cf+lzs ;+rfng 
;+rfng 5}g yfxf 5}g  
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^=# kz' tyf s[lifafnLsf] Ifltsf] ca:yf s:tf] 5 <  k"0f{ Iflt    cf+l;s Iflt      Iflt 5}g 

^=$ s'g kz' tyf s[lifafnLsf] Iflt ePsf] 5 < kz'kfng     afnLgfnL     df5fkfng   

cGo -pNn]v ug'{xf];_ 

&= :jf:Yo tyf kf]if0f 

&=! k|efljt If]qdf ljkb\ kZrft :jf:Yo ;DjGwL s'g} 
;d:ofx? pTkGg ePsf 5g\ < 
-olb 5}g eg] &=# df hfg'xf];\ ._ 

5              5}g           yfxf 5}g 

&=@ olb 5 eg] s:tf vfnsf ;d:ofx? b]vf k/]sf 5g\ < 3fOt] 
;?jf /f]u 
k|hgg :jf:Yo ;d:of 
ckof{Kt cf}iflw cfk'lt{ 
ckof{Kt :jf:Yo hgzlQm 
cGo -pNn]v ug]{_ 

&=# k|efljt If]qsf dflg;x?n] :jf:Yo ;]jf kfO{/x]sf 5g\ 
< 

5g\   
5}gg\  
cf+lzs, s]xLnfO{ dfq :jf:Yo ;]jfsf] kx'Fr ePsf]  

&=$ k|efljt If]qdf clt s'kf]if0f ePsf % aif{ d'lgsf 
afnaflnsf 5g\ < 

5g\                      5}gg\  
5g\ eg] slthgf 5g\ cg'dflgt ;+Vof pNn]v ug{'xf];\ 

*= ;+/If0f 

*=! k|efljt If]qdf afnaflnsfx? x/fO/x]sf jf kl/jf/;+u 
5'6]sf 5g\< 

5g\                5}gg\ 

*=@ k|efljt If]qdf s'g} n}lus lx+;f ePsf] af/]df 
hfgsf/L 5 < 

5                  5}g\ 

*=# k|efljt If]qsf dflg;x?df 8/ tyf rf;f]sf ljifox? 
s] s] 5g\ < 

alQsf] cefj 
uf]klgotfsf] cefj 
dfgj a]rljvg 
n}lËs lx+;f a9\g' 
cGo -pNn]v ug]{_ 

(= ljkb\ kZrft\sf] df};dsf] ca:yf 

(=! df};dsf] jt{dfg cj:yf s:tf] 5 < df};d ;fdfGo 5        lxdkft          ef/L jiff{                    
xfjfx'/L                 cToflws lr;f]    cGo -pNn]v ug]{_ 
cToflws udL{  

!)= pknAw >f]t ;fwg, ;d:ofsf] ;fdgfug]{ /0fgLltx? / cfjZos ;xof]u 

d'Vo ;"rgfbftfsf] ;"rgf / n]vfhf]vf 6f]nLsf] cjnf]sgsf cfwf/df pQm If]qdf b]lvPsf yk cfjZos ;xof]u   

If]q cltl/Qm ;xof]usf] cfjZos  ;xof]u  pNn]v  ug'{xf]; 



िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७७, मोरङ                                                              132  

 

cfjZostf 

!)=! vf]h tyf p4f/ 5      5}g   

!)=@ cfsl:ds :jf:Yo ;]jf 5      5}g   

!)=# vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf 5      5}g  

!)=$ cfjf; tyf u}/ vfB ;fdu|Lx? 5      5}g  

!)=% ;+/If0f 5      5}g  

!)=^ vfBfGg 5      5}g  

!)=& lzIff 5      5}g  

!)=* ;+rf/ 5      5}g  

!)=( k|efljt j8fdf tTsfn cfjZos 
;xof]u ;DjGwdf n]vfhf]vf 6f]nLsf] 
a'emfO{ s:tf] 5 < 

     :yfgLo If]qdf pknAw >f]t af6 cfjZostf k'lt{ ug{ ;lsg] 

s]lx dfqfdf ;xof]usf] cfjZostf /x]sf] 

;xof]usf] clt cfjZostf /x]sf] 

!)=!) tTsfn ;xof]usfnflu ;a}eGbf 
pRr k|fyldstfdf s] k/]sf] 5 < 
k|fyldstf lgwf{/0f ubf{ gDa/df pNn]v 
ug{'xf]; . 
 

vf]h tyf p4f/ vfBfGg 

cfsl:ds :jf:Yo ;]jf lzIff 

vfg]kfgL, ;/;kmfO{ / :jR5tf ;+rf/  

cfjf; tyf u}/ vfB ;+/If0f 

cGo -pNn]v ug{]_ 
s]xL yk l6Kk0fL ePdf pNn]v ug]{M 
 
x:tfIf/ 
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