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खण्ड-एक 

पररचय 

 १.१ वजल्लाको पररचय 

 रसिुा विल्ला बागििी अन्िगाि पने चीनको स्िशावसि िेत्र विब्बिसँग सीिाना िोवडएको वहिाली 

विल्ला हो । िौगोवलक बनौट, हािापानी, िनिगंलको विविधिा, नदीनाला र िलकुण्ड विविन्न 

िाििािीहरूको बसोबास, रहनसहन, िषेिषुाका साथै िवैिक विविधिाको धनी यस विल्लाको आफ्नै 

पथृक ऐविहावसक िहत्ि रहकेो छ । यो वछिकेी वित्ररारि चीनको स्िशावसि िेत्र विब्बिसँग वििेरी गाँसेर 

बसेको पयाटकीय विल्ला हो । दशेकै िेरोतो पदयात्रा गन्िव्यको रुपिा रहको लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि, 

रािसार िेत्रिा सचूीकृि गोसार्ाकुण्ड वसिसार िेत्र रहकेो यस विल्ला िौगोवलक, िवैिक, साँस्कृविक, 

धाविाक र पयाािरणीय वहसाबले  धनी रहकेो छ । यस विल्लाको नािाकरण सम्बन्धिा स्थानीय िािाङ 

िाषािा “र” को अथा “िडेाच्याङग्रा” र “सोिा” को  अथा “चराउने िा राख्ने ठाउँ” िन्ने हुन्छ अथााि 

प्रशस्ि चरन िेत्र र िडेाच्याङग्रा पार्ने ठाउँ िएकोले “रसोिा” िन्ने गरेको र स्थानीय बोलचालको िाषािा 

अप्रिशं िएर पवछ रसिुा िवनन थावलएको विश्वास गरीन्छ । 
 

क. भौगोवलक अिवस्थवत: 

 अिांश : २८ वडग्री ० विनेट उत्तरी अिांश दवेख २८ वडग्री १५ विनेट उत्तर, 

 दशेान्िर : ८५ वडग्री १५ विनेटदवेख ८५ वडग्री ५० विनेटपिूा, 

 िेत्रफल : १५१२ िगा वक .वि. , 

 सीिाना : पिूािा वसन्धपुाल्चोक, पविििा धावदङ, उत्तरिा चीनको स्िशावसि िेत्र 

विब्बि       र दविणिा निुाकोट, 

 सबिन्दा होचोस्थान : ६१४ विटर, 

 सबिन्दा अग्लोस्थान :  लाङटाङ वहिाल ७,२२७ विटर, 

 सदरिकुाि : धनु्चे (१९५० वि.), 

िौगोवलक बनािटको वहसाबले उच्च वहिवशखर, नाङ्गा पहाड, िीर, पाखापखरेा, केही पहाडी एि ंबेंसी 

ि–ूिाग रहकेो  यस विल्लालाई िखु्यिया िीन िाग /िेत्रिा वििािन गना सवकन्छ ।  
  

वहिाली के्षत्र 

सिनु्री सिहबाट ५००० विटरिन्दा िावथ बाहै्र िवहना वहउँले ढावकने िेत्र यस प्रदशेिा पदाछ । पिािारोहण र 

िेवकङको  लावग िहत्त्िपणूा िावनने यस िेत्रिा बषैिरर िापक्रि ऋणात्िक हुनेगछा । यस िेत्रिा गणशे वहिाल, 

लाङटाङ वहिाल, लाङटाङ वलरूङ, यलावपक, लाङवससा खका , साङिने खका  लगायिका ५,००० विटर 

िन्दा अग्ला िाग िथा सधै वहउँ ढावकरहने पिाि श्रखृलाहरू पदाछन ्। 
 

लेकाली के्षत्र 

सिनु्री सिहबाट २५०० विटरदवेख ५००० विटरसम्िको उचार्ािा रहकेो सधै वहउँदको िौसििा  वहिपाि हुन े

उच्च पहाडी िाग यस प्रदशेिा पदाछ । विशषेगरी लाङटाङ उपत्यका, क्यावन्िङ उपत्यका, घोडािबेला, 

गोसाईकुण्ड, लौरीवबनायक, चन्दनिारी, िाङचेि, सोिदाङ, नागथली, गञ्िला िञ््याङ आदी यस प्रदशेिा 

पने िखु्य स्थानहरू हुन । यस िगेका िावनसहरू िौसि अनुसार बसोबास गने र गोठ िल िावथ साने गदाछन ्। 
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यहाँका िावनसहरू न्यानोको लावग  बख्ख ु र ऊनीका बाक्लो लगुा लगाउने गदाछन ् िने िडेाबाख्रा, चौरी 

आदी पालन गने गदाछन ्। िलुनात्िक रुपिा यहाँको िनिीिन कवठन रहकेो छ । 
 

पहाडी/िेंसी के्षत्र 

 सिनु्री सिहदवेख २,५०० विटरिन्दा िल ४५७ विटरसम्िको िू -िाग यस प्रदशे अन्िगाि पदाछ । िते्राििी , 

पैरेिेंसी, स्याफु्रिेंसी, फलाख ुखोलाको वकनार आदी नगन्य िात्रािा बेंसी परेका स्थानहरू िएिापवन िखु्य-

िखु्य स्थानहरू पहाडी ि-ूिाग िएकोले स्थानीय िनिीिनिा पहाडी प्रिाि अत्यवधक रहकेो छ । धनु्च,े 

गोल्िङु, यासाा, सरिथली, कावलकास्थान, लहरेपौिा, ठूलोगाउँ आदी यस िेत्रका प्रिखु स्थानहरू हुन । 

यहाँको िनिीिन अन्यत्र िन्दा सािान्य िएिापवन उत्पादनको न्यनूिा र उद्योग व्यापारको कवि.ले गदाा 

िनिाहरूको िीिनस्िर िावथ उठ्न सकेको छैन । अैपैवन खिेीपािी र पशपुालन यस विल्लाका 

बावसन्दाहरूको िखु्य पेशा रही आएको  छ । 

ख. हािापानी 

 सिनु्री सिहदवेख १,९०० विटर िावथको उचाईिा लेकाली, ५,००० विटरिावथको उचार्ािा टुन्रा 

हािापानी पार्ान्छ । उच्च वहिाली िेगिा धरािलीय विषििाको कारण हािापानी पवन विषि रहकेो छ । 

बेंसीिा प्रायुःउरणदवेख  सिशीिोरण वकवसिको हािापानी रहकेो छ । िनसनुी िषाा र लेकाली वहिाली 

िषाा हुने िएकोले िषे्ठ िवहनादवेख आवश्वन िवहनासम्ि प्रशस्ि िषाा हुने, िौसि प्रायुःबदली रहने गदाछ । 

आवश्वन, कावत्तक, फाल्गणु, चैत्र  र िशैाख  िवहनािा िौसि वनकै राम्रो र सफा हुने गदाछ । विश्वव्यापी 

उरणिा, िलिाय ु पररििानको कारणले वहिरेखािावथ सद ै गर्ारहकेो र पररिविाि िलिायअुनसुार 

अनकुुवलि हुन िावनस, िीििनािर, िनस्पविहरूलार्ा कवठन िर्ा िवैिक विविधिािा सििे ह्रास आउन 

थालेको छ । 
 

ग.  नदीनाला, ताल तथा पोखरी 

यस विल्लाबाट बावहर बगरे वनस्कने नदीहरूिा वत्रशलुी र फलाख ु िखु्य छन ् । वत्रशलुीको उद्गिस्थल 

प्रवशद्ध िीथास्थल गोसाँईकुण्ड हो । िोटेकोशी चीनको स्िशावसि िेत्र विब्बिबाट नेपाल प्रिशे गरी 

साविक गा.वि.स.वटिरेु, गोल्िङु, स्याफु्र, धनु्चे, हाकु, गत्लाङ, राम्च,े डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ, लहरेपौिाहुदँ ै

बेत्राििीबाट निुाकोट विल्ला प्रिशे गछा । िोटबाट आएको िोटेकोशी स्याफु्रिेंसीिा लािटाङ खोलालाई 

आफूिा लीन गराउँद ैधनु्चे गा.वि.स.को सीिाना वत्रशलुी नदीको सँगिस्थलिा सिावहि िएपिाि वत्रशलुी 

नदीको नािले प्रिावहि हुन्छ । लाङटाङ वहिालको वहिनदीको पानीबाट सरुू हुने लाङटाङ खोला 

ठाउँठाउँिा िीरपाखा, पखरेािा आफ्नो स्िरूप खोला, ैरनाहुदँ ैिोटेकोशीिा वबवलन हुन्छ । यस्िै िगिान 

िहादिेको यात्रा अिस्थािा पानीको आिश्यकिा िहशसु िएपवछ बेिको लठ्ठी सवृि िएको बेिधाराबाट 

प्रिाह शरुू िएको फलाख ुखोला विल्लाको दविणपिूवी  िाग यासाा र सरिथलीहुदँ ै बेत्राििीिा सिावहि 

िएको छ । यस्िै अन्य खोलाहरूिा वचवलि ेखोला, िलैुङ खोला, नेवसङ खोला, घटे्ट खोला र अन्य स–

साना खोलाहरू पवन असंख्य िात्रािा रहकेा छन ्। 

नेपालको रािसार िेत्रिा सचूीकृि १० वसिसार िेत्र अन्िगाि पने गोसार्कुंण्ड धाविाक र पयाटकीय 

वहसाबले िहत्िपणूा िाल हो । त्यस्िै अन्य िालहरूिा पािािीकुण्ड, सयूाकुण्ड, िरैिकुण्ड, सरस्ििीकुण्ड, 

गणशेकुण्ड, िागशे्वर कुण्ड, दधुकुण्ड, ररिरकुण्ड िस्िा कुण्डहरू यस विल्लािा पयाटकीय र धाविाक 

आस्थाका केन्र हुन ्। 
 

घ. जैविक विवििता 
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टुन्रा, वशिोरण, सिशीिोरण हािापानी र थोरै दरूीिा उचार्ाको धेरै फरक पनले गदाा यस विल्लािा 

उरणदवेख वहिाली िगेिा पार्ाने विविन्न वकवसिका िीि िथा िनस्पविहरू पार्ान्छन ् । हािापानी र ि-ू

बनोटको ०१००विविधिाको कारण  २१िन्दा बढी प्रिाविको िनस्पिी िसिध्ये  प्रिाविको रैथाने  ८०० 

िन्दा बढी प्रिाविको झ्याउ, ४६ िन्दा बढी प्रिाविको स्िनधारी िनािर, २५० िन्दा बढी प्रिाविको चरा, 

कररब ११ प्रिाविको सररसपृ िथा उियचर लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि र यस विल्ला िररपरी पार्ान्छ । 

साल, खोटे सल्ला, वचलाउने, लावलगरुाँस, उिीस विल्लाको पहाडी िथा बेंसीहरूिा पार्ान्छ िने खरोत,ु 

िावलसपत्र, िोिपत्र, गोब्रे सल्ला, वठङ्ग्रे सल्ला, धपुी सल्ला, लाङटाङ लाका , वचिाललगायि गरुाँसका 

अन्य विविन्न प्रिाविहरू, सनुाखरीका प्रिाविहरू लेकाली िथा वहिाली िेत्रहरूिा पार्ान्छ । फूल नफुल्ने 

वबरुिािा पने पिैड कोणधारी  लाङटाङ लाका  लाङटाङ उपत्यकािा िात्र पार्ने यहाँको रैथाने िनस्पवि 

हो । लौठ सल्ला, अविष, कपासी फुल, पदिचाल, वबखिुा, वनरिसी, िटािसी, विष /कालो विष , िनचाँप 

िस्िा औषधीिन्य संकटापन्न िनस्पविहरू यस विल्लाको सम्पवत्त हुन ्। 

िवैिक विविधिाको धनी यस विल्लाको अको वचनारी रेडपाण्डा (हाब्रे) हो । ४,८०० विटरसम्िको 

उचार्ािा विशेषगरी लािटाङ िेत्रिा पार्ाने यो िनािर नेपाल सरकारद्बारा संरविि िनािर हो । रावरिय 

वनकुञ्ि िथा िन्यिन्ि ुऐन, २०२९ ले संरविि िनािरको सचूीिा राखकेो आसावि. बाँदर, खरैो ब्िाँसो, 

वहउँ वचििुा, कस्िरुी िगृ, विब्बिी थार त्यस्िै डाँफे, िनुालिस्िा संरविि पंिीहरू यस विल्लाका अन्य 

आकषाण हुन । यस िेत्रिा विलहरी चरा, चाकाचसुक, िनचाहा, सनु वगद्ध, राि वगद्ध, वििाहार िहाचील, 

रणित्त िहाचील, नेपाल वडकुरे भ्याकुर लगायि विश्वि ैसंकटापन्न िथा लोपोन्िखु अिस्थािा रहकेो १२ 

प्रिाविका चराहरू पवन पार्ान्छ । हाडखोर, वहिाली वगद्ध, खरैो वगद्ध, लरिान, िधहुा, खोया हाँस, चखिेा, 

वििलुा गरैौ, कावलिरेु हाँस, िवणिणु्डक, कोङिा वहउँकुखरुा, वहिाली वहउँकुखरुा, वहिाली वपउरािस्िा 

चराका प्रिाविका कारण यस विल्ला चरा अध्यायन अनसुन्धान िथा चरा पयाटनको लावग पवन उवत्तकै 

िहत्त्िपणूा रहकेो छ । 

 

ङ.  िाविवक, सांस्कृवतक एि ंऐवतहावसक स्थलहरू 

विविन्न िाििािी, िाषािाषी, सम्प्रदाय र धिाािलम्बीहरूको बसोबास रहकेो यस विल्लािा विविन्न 

धाविाक एि ंसाँस्कृविक रूपले िहत्िपूणा िावनने िालिलैया, िठ िवन्दर, गमु्बा, गढी, धािहरू रहकेा छन । 

साविक  स्याफु्र गा.वि.स.वस्थि गोसाईकुण्ड, िरैिकुण्ड, सरस्ििीकुण्ड, सयूाकुण्ड िथा गत्लाङ 

गा.वि.स.वस्थि पािािीकुण्ड, निुाकोट र रसिुाको सीिाििवी  साविक गा.वि.स. लहरेपौिािा पने 

उत्तरगयाधाि, नेपाल र चीनको स्िशावसि िेत्र विब्बिको सीिानािा पने वटिरेु गा.वि.स.िा अिवस्थि 

ऐविहावसकस्थल रसिुागढी र गपु्तेश्वर िहादिे, धैबङु गा.वि.स.वस्थि कावलकास्थान िवन्दर, लािटाङवस्थि 

क्यावन्िङ गमु्बालगायिका अनेकौं धाविाक, सांस्कृविक एि ंऐविहावसकस्थलहरू यस विल्लािा रहकेा छन 

। 
 

च. भू-उपयोग 

 टोपोग्रावफक नक्सा १९९४/९८ का अनसुार यस विल्लाको कुल िेत्रफल १,५१९.३१ िगा वक.वि. र 

रावरिय िनगणना २०६८ को प्रवििदेन अनसुार १५४४ िगा वक.वि.रहकेो छ । िसिध्ये ैाडी िेत्र ६३.११ 

िगा वक.वि., १,५१२ िगा वक.वि., खिेीयोग्य िविनको िेत्रफल ११९.१४ िगा वक.वि., िगंल ३८४.८८ 

िगा वक.वि., वहिनदी ९०.६८ िगा वक.वि., घाँसे िविन १७५.४० िगा वक.वि., बरफ–चट्टान ०.५३ िगा 
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वक.वि., बलौटे िेत्र ७.७५ िगा वक.वि., खरे  गएको िविन ६३५.५४ िगा वक.वि. र िल िेत्र ४२.२४ िगा 

वक.वि., हिाई िदैान ०.०४ िगा वक.वि. रहकेो छ ।  

छ. प्रशासवनक विभाजन 

 विल्ला                                     –   /;'jf 

 प्रदशे नं. - ३ 

 प्रविवनवध सिा सदस्य वनिााचन िेत्र   - १ 

 प्रदशे सिा सदस्यवनिााचन िेत्र   - २ 

 स्थानीय िह(गाउँपावलका) -  ५  (गोसार्ाकुण्ड, आािाछोवदङिो,  नौकुण्ड, कावलका, र  

                                                                   उत्तरगया गाउँपावलका ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. गोसारं्इकुण्ड गाउँपावलका 

िेत्रफल : ९७८.७७ िगा वक.वि. 

िनसंख्या : ७१४३ िना 

िडा संख्या : ६ 

केन्र : साविक स्याफु्रिशेी गा.वि.स.को कायाालय 

धाविाक िथा पयाटकीय स्थल : लाङटाङ वहिाल, लाङटाङ वलरुङ, याला वपक, लाङटाङ उपत्यका, 

क्यावन्िन उपत्यका, गोसार्ाकुण्ड, सयूाकुण्ड, नागथली, लाङवससा खका , 

गञ्िला िञ््याङ । 

२. आिाछोवदङिो गाउँपावलका 

िेत्रफल : ६८२.२३ िगा वक.वि. 

स्थानीय तह विभावजत रसुिा वजल्लाको नक्सा । तयार गननः तथ्याङ्क कायावलय नुिाकोट । 
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िनसंख्या : ५४९० िना 

िडा संख्या : ५ 

केन्र  : साविक गोल्िङु गा.वि.स.को कायाालय 

धाविाक िथा पयाटकीय स्थल : पािािीकुण्ड, सोिदाङ, गत्लाङ गाउँ, िाङचेि, साङिने खका  । 

३. नौकुण्ड गाउँपावलका 

िेत्रफल : १२६.९९ िगा वक.वि. 

िनसंख्या : ११८२४ िना 

िडा संख्या : ६ 

केन्र : साविक सरिथली गा.वि.स.को कायाालय 

धाविाक िथा पयाटकीय स्थल : नौकुण्ड 

४. कावलका गाउँपावलका 

िेत्रफल : १९२.५४ िगा वक.वि. 

िनसंख्या : ९४२१ िना 

िडा संख्या : ५ 

केन्र  : साविक धैबङु गा.वि.स.को कायाालय 

धाविाक िथा पयाटकीय स्थल : कावलका िवन्दर 

५. उत्तरगया गाउँपावलका 

िेत्रफल : १०४.५१ िगा वक.वि. 

िनसंख्या : ८२५५ िना 

िडा संख्या : ५ 

केन्र : साविक लहरेपौिा गा.वि.स.को कायाालय 

धाविाक िथा पयाटकीय स्थल : उत्तगयाधाि   
 

ज. जनसंख्या 

रावरिय िनगणना २०६८ को प्रवििदेन अनसुार यस विल्लाको कूल िनसंख्या ४३,३०० छ । िसिध्ये परुूष 

२१,४७५ र िवहला २१,८२५ छन ् । िावषाक िनसंख्या िवृद्धदर -०.३३ प्रविशि, िनघनत्ि प्रवि िगा 

वक.वि.२८ रहकेो छ । विल्लाको सािरिा ५३.६ प्रविशि, अपाङ्गिा िएको व्यविको संख्या १०१६ र 

विदशेिा रहनेको संख्या ३१२८ रहकेो छ । िम्िा घरधरुी संख्या ९,७७८ रहकेो उि प्रवििेदनबाट दवेखन्छ । 

जात–जावत, भाषा र ििव 

यस विल्लािा बसोबास गने िखु्य िावि िािाङ हो । िािाङ बाहके यहाँ शपेाा, घले, व्राम्हण, िेत्री, गरुूङ, 

िगर दिाई, कावि. र नेिार िाविका िावनसहरू बसोबास गदाछन । िखु्य बोवलने िाषाहरू िािाङ र नेपाली 

हुन । यस बाहके विब्बिीयन, शपेाा, गरुूङ र नेिारी िाषा पवन बोल्दछन ्। बहुसंख्यक िािाङ, गरुुङ र घले 

सिदुायले बौद्ध धिा िान्दछन । ब्राह्मण, िेत्री, नेिार, िगर, दिार्ा, कवि. सिदुायले वहन्द ु र केही सिदुायले  

वक्रवियन धिा िान्दछन ् 

झ. प्रिुख व्यापाररक नाका तथा केन्द्रहरू 

यस विल्लाका प्रिखु व्यापाररक नाका िथा केन्रहरूिा बेत्राििी, कावलकास्थान, धनु्च,े स्याफु्रिशेी, 

रसिुागढी वटिरेु आदी छन ्। २०७२ को िकूम्पपवछ सञ्चालनिा आएको रसिुागढी नाका हाल  नेपाल चीन 

िोड्न ेएक िात्र केरुङ, चीन व्यापाररक नाका हो । यस नाकाहुदँ ैदवैनक कररब १५० कन्टेनर आिििािि हुने 
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गछा । यस िेत्रिा हाल गल्छी वत्रशलुी िलैुङ स्याफु्रिेशी रसिुागढी नाका हुदँ ै केरुङ, चीनसम्ि िोड्न दईु 

लेनको सडक वनिााण िई रहकेो छ । वनकट िविरयिा नै यो नाका चीन िोड्ने प्रिखु नाकाको रुपिा विकास 

हुने दवेखन्छ ।  

ञ. जलविदु्यत 

 हार्ारोहिको रुपिा विकास हुदँ ै गरेको यस विल्लािा सानाठूला गरी १८ िन्दा बढी िलविद्यिु आयोिना 

वनिााणको चरणिा छन ् । रसुिागढी िलविद्यिु आयोिना १११ ि.ेिा., साञ्िने (िावथल्लो) १४.८ ि.ेिा., 

साञ्िने ४२.५ि.ेिा., िावथल्लो वत्रशलुी '१' २१६ ि.ेिा., िावथल्लो वत्रशलुी "३A" ६० ि.ेिा., िावथल्लो 

वत्रशलुी "३B" वनिााणावधन अिस्थािा रहकेो छ । त्यस्िै रसिुा-िोटेकोशी िलविद्यिु आयोिना १२० 

ि.ेिा., िध्य वत्रशलुी गंगा १९.४१ ि.ेिा., न्यािन्याि खोला ६ ि.ेिा., फलाख ुखोला ५ ि.ेिा. िलविद्यिु 

आयोिनाको वनिााण प्रवक्रया अगाडी बढको छ । वचवलिे िलविद्यिु केन्र २२ ि.ेिा. ले उत्पादन काया 

गरीराखकेो छ, िने िलैुङ खोला िलविद्यिु िकूम्पको कारणले िवि िर्ा सञ्चालन बन्द रहकेो छ ।  

यसरी हदेाा आगावि. केही िषाहरूि ैयस विल्लाबाट ६०० ि.ेिा.िन्दा बढी िलविद्यिु उत्पादन िर्ा प्रसारण 

लार्ानिा िोवडने दवेखन्छ । यसले दशेले िोवगराखकेो उिाा संकटलार्ा केही हदसम्ि सिाधान हुनेछ ।   

 

ट. सचूना तथा अवभलेख केन्द्र र संचारको अिस्था  

 यस विल्लािा ३ िटा एफ.एि. रेवडयो, २ िटा साप्तावहक र २ िटा दवैनक पवत्रका, १ िटा विल्ला हुलाक 

कायाालय िथा र्लाका हुलाक १२(अविररि हुलाक सििे) िटा रहकेा छन ्; 

रेवडयो रसिुा  १०२.९ MHZ 

 रेवडयो लाङटाङ    ९०.३ MHZ 

गोसार्कुण्ड एफ.एि.  ९६.६ MHZ 

सप्तकुण्ड साप्तावहक पवत्रका 

  

खण्ड- दुई 
 

योजनाको उदे्धश्य र आिश्यकता 

 

२. योजनाको उदे्धश्य 

 रसिुा विल्ला  विपद ् िोवखिका दृविकोणिा अत्यन्िै संिदेनवशल विल्लाको रुपिा रहकेो छ । विपद ्

िोवखिको नक्सांकनिा रसिुा विल्ला बहुप्रकोप/िोवखियिु रहकेो छ । िखु्यि; पवहरो,बाढी, 

आगालावग, वहिपाि, िकुम्प, िन्यिन्ि ुआक्रिण लगायि यस विल्लाका विपद ्िोवखिहरु रहकेा छन ्। 

विरालो िविन, बलौटे िाटो, िन िगंलको विनास, खोररया फडानी, अिजै्ञावनक ि-ूउपयोग, कििोर 

िौगोवलक िनािट, अिजै्ञावनक सडक सञ्िालीकरण लगायिका प्राकृविक िथा िानिीय कारण  विपद ्

िोवखिहरु िढ्द ैगएको पार्न्छ । 

 विल्लाको विविध प्रकारको िौगोवलक बनािट र िािािरणीय विविधिाले गदाा उत्पन्न हुन सक्ने विपदक्ा 

पररणािलाई पिूाियारी गरी िोवखि न्यनूीकरणका उपायहरु अपनाउनपुने हुन्छ । सम्िाविि विपद ्

िोवखिलाई प्रिािकारी रुपिा व्यिस्थापन गना विपदह्रुको संकटासन्निाको अिस्था पवहचान गरी 

पिूाियारी (Preparedness) प्रविकाया (Response) िथा पनुालाि (Recovery) का विविन्न 

गविविवधहरु व्यिवस्थि रुपिा सञ्चालन गनुा विपद ्प्रविकाया िथा पनुलााि योिनाको उद्वेश्य रहकेो हुन्छ । 
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२.१ सिविगत उदे्दश्य     

 विपद ् िोवखिबाट हुनसक्ने िानिीय असरहरू न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन गना िोवखियिु िेत्रहरुको 

पवहचान गरी प्रविकाया िििा अवििवृद्ध गद ैपिूाियारी (Preparedness) प्रविकाया (Response) िथा 

पनुालाि (Recovery) का वक्रयाकलापहरु प्रिािकारी एि ं सिन्ियात्िक रुपिा सञ्चालन गनुा यस 

योिनाको उदे्धश्य रहकेो छ ।   

      

२.१.२ वनवदवि उदे्दश्यहरु; 

क. विल्लाको  विपद ् िोवखि नक्साङ्कनगरी संकटासन्निाको (Vulnerability) अिस्था पवहचान, 

स्िरीकरण िाफा ि िोवखियिु िेत्रका व्यवि, पररिार र सिदुायको िीउ, धन िथा प्राकृविक सम्पदाहरुको 

संरिण गनुा, 

ख.  विपद ्िोवखि बाट हुनसक्ने सम्िाविि िवि न्यनूीकरणका लावग िनचेिना अवििवृद्व गनुा, 

ग. विपद ् व्यिस्थापनिा सरोकारिाला वनकाय िथा संघसंस्थाहरुबाट िानिीय  सहायिा िथा आवथाक रोतोि 

नक्साङ्कनगरी पररचालनिा सिन्िय गनुा  

घ. उपलब्ध न्यनूिि साधन रोतोिको अवधकिि उपयोग गद ै विपि पिूा ियारी,प्रविकाया र पनुलाािका 

गविविवधहरु सञ्चालन गनुा 
 

२. ३ योजनाको अपेवक्षत नवतजा  

यस योिनाले  प्राप्त गना खोिेको पररणािहरू िखु्यिया वनम्न रहकेा छन ्; 

क. विपद ्िोवखि/संकटासन्निाको अिस्थाको आधारिा िोवखि विशे्लषण हुनेछ । 

ख. विपद ्िोवखि न्यनूीकरणका लावग स्थानीय सिदुायहरु सचेि हुनेछन ्। 

ग. विपद ्िोवखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापनका लावग संलग्न सरोकारिाला वनकाय िथा संघ संस्थाहरुसँग 

प्रिािकारी सहयोग, सिन्िय र सहकाया हुनेछ । 

घ. विपदक्ो सियिा स्थानीय वनकाय िथा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि, स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन 

सविविको सिन्िय र सहकायािा प्रिािकारी प्रविकायाका गविविवधलाई अवघ बढार्नेछ ।   

ङ  विपद ्व्यिस्थापनका लावग रसिुा विल्लािा कायारि सबै गरैसरकारी संस्था, िलविद्यिु आयोिना लगायि 

नीवि िेत्रहरुबाट सिेि विपद ्व्यिस्थापनका लावग वनविि रकि विवनयोिन हुनेछ । 

च. विपद ्प्रविकायाका सन्दिािा खोि िथा उद्धार  लगायिका लावग आिश्यक दि िनशवि ियार हुनेछन ्। 

छ. विपद ् पिूाियारी, प्रविकाया िथा पनुलाािका लावग विविन्न सरकारी, गरैसरकारी िथा नीवि िेत्रको 

संलग्निािा गवठि विविन्न विषयगि िेत्रहरुबाट विवशि िथा प्रिािकारी कायासम्पादन हुनेछ । 

ि.  विपद ्िोवखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापनका लावग पिुाियारी, प्रविकाया िथा पनुलाािका वक्रयाकलापहरु 

सियिानै िथा व्यिवस्थि एि ंप्रिािकारी सम्पन्न हुनेछन ्। 

 

२.४ योजनाको वसवितता  

यस योिनाका वनम्नानसुार आधारििू वसविििा रहकेा छन ्; 

क. संकटासन्निाको अिस्थालाई िजै्ञावनक सििेणका आधारिा निई विपदक्ो प्रिवृत्त (Trend), 

गाँउपावलकास्िरिा स्थानीय िनप्रविवनवधहरु िथा विपद ् व्यिस्थापनको िेत्रिा कायारि 
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ग.ैस.स.हरुसँगको छलफल अन्िरवक्रयाका साथै विगिका योिना, िथ्याङकहरुका आधारिा 

अिस्था पवहचान गररएको । 

ख. सबै स्थानीय िहबाट स्थानीय विपद ्पिूाियारी िथा प्रविकाया योिना ििुािा िर् नसकेकोले स्थानीय 

स्िरको योिनाको आधारिा विल्ला विपद ् पिूाियारी िथा प्रविकाया योिनाको वनिााण गना 

नसवकएको । 

ग. िोवखि िथा प्रकोपहरूको स्िरीकरण, िलिाय ु पररििान िथा विपद ् िोवखि व्यिस्थापन योिना, 

यस अवघका विपद ् पिूा ियारी िथा प्रविकाया योिना, िनसनू आपिकावलन कायायोिनाहरुको 

अध्ययन एि ं विविन्न सरोकारिालाहरूसँगको छलफल िथा प्रवििदेनलाई आधार िानी ििुािा 

गररएको । 

घ. योिना ििुाविक कायाक्रिहरु सञ्चालन गना पयााप्त आवथाक िथा िानिीय रोतोिकि कवि. िएिा 

योिनाको प्रिािकारी कायाान्ियनिा प्रिाि पना सक्नेछ । 

@=% lgb]{zs l;4fGtx? 

 ljkb\df k/]sf dflg;x?sf] cfTd;Ddfg ;lxt hLjgofkg ug{ kfpg] (Right to   
Diginified Life) clwsf/sf] ;'lglZrtf ul/g]5 . 

 cfktsfnLg /fxt tyf ;xof]u dfgjtf, lgikIftf tyf t6:ytf adf]lhd -lagf s'g} 

e]befj_ pknAw u/fOg]] 5 . 

 cfktsfnLg /fxt tyf ;xof]u k|bfg ubf{ n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fdf hf]8 

lbgsf ;fy} czQm, ckfË, afnaflnsf, a[4 tyf ue{jtL  dlxnfx?sf] 

cfjZostfx?nfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{g] 5 . 

 cfktsfnLg /fxt tyf ;xof]u k|bfg ubf{ H.I.V AIDS, T.B. h:tf s8f /f]u 

ePsfx?sf] pkrf/ tyf x]/rfxnfO{ klg ljz]if Wofg lbOg]5 . 

 xfn} g]kfndf ;d]t km}ln/x]sf] ljZjJjofkL sf]/f]gf ;+qmd0f - COVID -19 _sf] 

lgoGq0f ug{ cleofg ;+rfng ul/g] 5 .  

 cfktsfnLg /fxt tyf ;xof]u k|bfg ubf{ Reproductive Health in 
Emergency ;DaGwL pkrf/nfO{ klg ljz]if Wofg lbOg]5 . 

 cfktsfnLg /fxt tyf ;xof]u k|bfg ubf{ kLl8tsf] cj:yf cg';f/ k|fyldstf lgwf{/0f   

ul/g]5 . 

 ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf] cjwf/0fnfO{ ljsf; of]hgfdf d"n k|jfxLs/0f ul/g] 5 . 

 PsLs[t k|0ffnL -Holistic Approach_ ckgfOg]5 . 

 sd{rf/Lsf] ;'/Iff -Staff safety and security_ nfO{ Wofg lbOg]5 . 

 Ps4f/ gLlt -One Door Policy_  / ;d"xut cjwf/0ff -Cluster Approach_ 

cg'?k sfo{ ;+rfng ul/g]5 . 

 ;xeflutfTds,cGt/s[ofTds / ;dGjofTds sfo{z}nL cjnDjg ul/g]5 . 

 

२.^ विपद् व्यिस्थापनका लावग अिलम्िन गररने रणनीवत, िान्द्यता   
क. एकद्धार नीवत (One Door Policy) 
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 विल्ला प्रशासन कायाालय िथा विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि िाफा ि एकद्धार नीवि अनरुुप सिग्र 

सिन्िय र व्यिस्थापनको काि हुनेछ । प्रिखु विल्ला अवधकारी िा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन 

सविविले कुनै सरकारी वनकायलाई सिन्ियका लावग विम्िेिारी वदन सवकनेछ ।  

ख. विषयगत सिन्द्िय (Thematic Cluster) 

 विविन्न कारणबाट हुन सक्न े विपद ् व्यिस्थापनका लावग सरकारी,गरैसरकारी िथा नीवि िेत्रको 

सहिावगिािा विविन्न ९(नौ) िटा विवशविकृि विषयगि िेत्र िोवकने छ । िी विषयगि िेत्रहरुसँगको 

सिन्ियिा विपद ्व्यिस्थापनका कायाहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

 

ग. िानि श्रोत बैंक (Human Resource Bank) 

 विपद ्व्यिस्थापनको िेत्रिा काया गने सबै सरकारी, गरैसरकारी संघसंस्था िथा नीवि िेत्रहरुले विपद ्

पिूा (Pre Disaster), विपिको सिय (During Disaster),  िथा विपद ्पिाि (Post Disaster), 

को सियिा काया गना सक्ने िनशवि ियार गरी िनुसकैु सियिा पररचालन हुनसक्ने गरी व्यिस्था 

विलाउने । िनशवि ियार गदाा विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि सँगको सिन्ियिा सकेसम्ि विपद ्

व्यिस्थापनका सबै िेत्र सिट्ेने गरी िस्िै खोि िथा उद्धार, िनोसािाविक परािशा, स्िास्थ्य  परीिण 

सेिा, QRT, STF, ERT, DDRT, Fire Fighting, स्ियिसेिक लगायि िििा विकास 

गनुापनेछ  

घ. विपद् व्यिस्थापन गनन िुख्य वजम्िेिारी(Major Responsibility) 

िनु स्थानीय िह अन्िरगिको िेत्रिा विपदि्न्य घटना घटेको छ, सोही  स्थानीय िह विपद ्

व्यिस्थापन गना िखु्य विम्िेिार हुनकुा साथै अन्य स्थानीय िहहरुले सहयोगीको िवूिका वनिााह 

गनेछन ् । विपद ् व्यिस्थापनका लावग स्थानीय िहहरु िथा संघीय र प्रदशे सरकारका विविन्न 

वनकायहरुिीच सिन्िय गने विम्ििेारी विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि एि ं विल्ला सिन्िय 

सविविको हुनेछ । 

ङ. DLSA को भुविकािा नेपाल रेडक्रस सोसार्इटी 

 नेपाल रेडक्रस सोसार्टी, रसिुा विल्ला शाखाले रसिुा विल्लाको विपद ् व्यिस्थापन िथा विपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी योिना ििुािा िथा अद्यािवधक गने कायािा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन 

सविविको िखु्य सहयोगीको (District Lead Support Agency-DLSA) िवुिका वनिााह गनेछ । 

विपद ् व्यिस्थापन कायािा प्रिखु विल्ला अवधकारीसँगको सिन्ियिा विविन्न गरैसरकारी 

संस्थाहरुसँग सिन्िय गरी रोतोि व्यिस्थापन, विपद ् व्यिस्थापन सािाग्री व्यिस्थापन,विपद ् िन्य 

घटना र त्यसको व्यिस्थापनसँग सम्बवन्धि िथ्याङ्कहरुको वनयविि अद्यािवधक गने विषयगि 

क्लिरहरुसँग सिेि सिन्िय सहकाया गरी विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविलाई आिश्यक सहयोग 

गनुा नेपाल रेडक्रस सोसार्टी रसिुाको प्रत्यि विम्िेिारी हुनेछ । 

च. अन्द्य 

 विल्ला िथा स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सविविले सबै क्लस्टरहरुसँग  आिश्यक सिन्िय, सहयोग, 

सिैदारी, सहकाया, वनदशेन र वनयन्त्रण कायि गनेछ । विपद ् व्यिस्थापनिा विल्ला विपि 

व्यिस्थापन सविवि र स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सविविको सहकाया हुनेछ साथै विपद ्व्यिस्थापनिा 

सबै  सरकारी ,गरैसरकारी, वनिी िेत्रले सहयोग गनुा किाव्य हुनेछ ।  

२.& विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी संबैिावनक  कानूनी तथा नीवतगत व्यिस्थाहरु 
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२.&.१ नेपालको संवििान  

प्राकृविक प्रकोपबाट हुने िोवखि न्यनूीकरण गना पिूा सूचना,ियारी,उद्दार राहाि एि ं पनुस्थाापना गने  

कायालाई प्राकृविक साधन रोतोिको संरिण संिद्धन र उपयोग सम्बन्धी नीवि िा सिािशे गनुाका साथै 

प्राकृविक िथा गरै प्राकृविक विपद ् पिूा ियारी उद्धार िथा राहाि र पनुलााि  संघ र प्रदशेको साैा 

अवधकारको रुपिा पररिावषि गरीनकुा साथैविपद ्व्यिस्थापन संघ,प्रदशे र स्थानीय िहको साैा अवधकार 

िथा स्थानीय िहको अवधकार सचुीिा सििे सिािेश गरी विपद ्व्यिस्थापन कायालाई संबैधावनक रुपिा न ै

सवुनविि गरेको छ । 

२.&.२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

यस ऐन अनसुार स्थानीय िहलाई विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धीदहेाय बिोवििको विविन्न विम्ििेारी 

वनधाारण  गरेको छM 

क. विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीवि¸ काननू िापदण्ड योिनाको कायाान्ियन अनुगिन र 

वनयिन गने, 

ख. स्थानीय स्िरिा विपद ्पिूा ियारी िथा प्रविकाया योिना पिूा सचूना प्रणाली खोि िथा उद्धार राहि 

सािाग्रीको पिूा िण्डारण वििरण र सिन्िय गने, 

ग. स्थानीय िटबन्ध नदी र पवहरोको वनयन्त्रण िथा नदीको व्यिस्थापन र वनयिन गने,  

घ. विपद ्िोवखि िेत्रको नक्साङ्कनिथा िस्िीहरुको पवहचान र स्थानान्िरण गने,  

ङ. विपद ् व्यिस्थापनिा संघ, प्रदशे, स्थानीय सिदुाय संघ संस्था िथा नीवि िेत्रसँगको सहयोग 

सिन्िय र सहकाया गने, 

च. विपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना िथा सञ्चालन  र रोतोि साधनको पररचालन गने,  

छ. विपद ्िोवखि न्यनूीकरण सम्बन्धी स्थानीय स्िरका आयोिनाको ििुािा कायाान्ियन अनगुिन  र 

िखु्याङ्कन गने, 

ज. विपद ्पिाि स्थानीय स्िरको पनुस्थाापना र पनुवनिााण, 

झ. स्थानीय स्िरको विपद ्सम्बन्धी िथ्याँक व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान गन े

ञ. स्थानीय आपिकालीन काया सञ्चालन, 

ट. सिदुायिा आधाररि विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायाक्रिको सञ्चालन लगायि विपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य काया गने । 

२.&.३ विपद ्जोवखि न्द्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि िथा  स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन सविविको व्यिस्था गरी विपद ्

व्यिस्थापनका  सम्बन्धिा ियारी,प्रविकाया िथा पनुलाािका विविन्न विम्िेिारी िोवकएको छ । 

२.&.४ १५औ ं आिविक योजना  (२०७६/०७७-२०८०/०८१) 

 क.  वबपद ्बाट हुने िानिीय, िौविक, आवथाक, सािाविक, साँस्कृविक र पयाािरणीय िवििा कवि. 

ल्याउन वबविन्न वनकायहरुबाट हुने वबपद ् ब्यिस्थापनको कायालाई सिन्िय गरी एवककृि रुपिा 

सञ्चालन गने । 

 ख. एवककृि सचुना केन्र स्थापना गराउने । 

 ग. आपिकालीन काया सञ्चालन केन्रहरुिा अत्याधवुनक यन्त्र उपकरणहरुको उपयोग बढाउने । 
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 घ. संघसस्थाहरुको सिन्िय र सहकायािा वबपद ् िोवखि न्यनूीकरण र अवल्पकरणका कायाक्रिहरु 

सञ्चालन गराउने । 

 ङ. बस्िी, सिदुायस्िरसम्ि वबपद ् पिुाियारी िथा प्रविकाया िििा वबकासका लावग गाउँपावलका र 

िडाहरुिा वबपद ्सम्बन्धी िनचेिना िलुक गविवबवधहरु सञ्चालन गने/गराउने ।  

 च. िलिाय ू पररििानका नकारात्िक असरहरु न्यनूीकरण गराउन वबशषे कायाक्रिहरु सञ्चालन 

गने/गराउन े।   

 

२.&.५ विपद् जोवखि न्द्यूनीकरण रावरिय नीवत, २०७४ 

क. पनुस्थाापना र पनुवनािााणिा अै ै राम्रो र अँै  ै बवलयो बनाऔ(Build Back Better) िन्न े

अिधारणा अबलम्बन गने, 

ख. संघ, प्रदशे, स्थानीय र सिदुाय स्िरिा विपद ्व्यिस्थापन कोषको व्यिस्था गने, 

ग. संघदवेख स्थानीय िहसम्ि उद्धार टोली स्थापना गन,े 

घ. विकास सँग सम्बवन्धि प्रत्येक सािािवनक संस्थाहरुले कवम्ििा पाँच प्रविशि िावषाक बिटे 

स्थानीय विपद ्िोवखि न्यनूीकरणका लावग छुट्याउन ुपने, 

ङ. बैंक िथा वििीय संस्थाहरुबाट विपद ्प्रिाविि सिदुायलाई सहुवलयि किााको व्यिस्था गने, 

च. विपदक्ा कारण पना सक्ने िविलाई सम्बोधन गना िीिन र गरै िीिन बीिािा योिनाहरु प्रिद्धान 

गन,े 

छ. स्थानीय िह सिदुाय सािदुावयक संस्था विद्यालय िथा अस्पिालहरुिा सिािशेी विपद ्िोवखि 

व्यिस्थापन सविविहरु गठन गने, 

ज. असरुविि स्थानहरुिा बस्िी विस्िार वनयन्त्रण गने िथा असुरविि िस्िीहरुलाई सरुविि स्थानिा 

स्थानान्िरणका लावग प्रोत्साहन गने लगायिका नीविहरु सिािशे गरेको । 

२.&.६ रावरिय विपद् प्रवतकायवको कायव ढाँचा,२०७० 

/fli६ «o िथा अन्िराावरिय सहायिा िथा सिन्ियको ढाँचा उल्लेख गनुाका साथै विपद ्प्रविकायाका लावग 

िोवकएका विम्िेिार नेितृ्िदायी वनकायहरुले िोवकएको सिायिवध वित्र सञ्चालन गनुापने गविविवधहरु 

सििे उल्लेख गरेको छ । 

२.७.७  दीगो विकास लक्ष्यहरु-२०१५-२०३०_ 

सरुविि पिूााधार वनिााण गने, िलबाय ुपररििान र यसका प्रिािको न्यनूीकरण गने, सिािशेी सरुविि दीगो 

सहरीकरण र बस्िी विकास गने िस्िा लक्ष्यहरु सिािेश गरेको छ । 

 

खण्ड - तीन 
 

विपद् पूिवतयारी, प्रवतकायव तथा पुनलावभ योजना  
 

३.१ योजना वनिावणको प्रवक्रया  

 विल्लािा विद्यिान र सम्िाविि िोवखिहरूको विस्ििृ विशे्लषण गरी स्थानीयिह,सरकारी िथा 

गरैसरकारी  वनकाय एि ं वनिी िेत्रहरू बाट विपद ् पिूाियारी िथा प्रविकाया योिनाका सम्बन्धिा पषृ्ठपोषण 

संकलन  गरी विल्ला विपद ्पिूा ियारी िथा  प्रविकाया योिना २०७७ ियार गररएको छ । यस योिनािा 
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सिािशे  गररएका सचूना िथा िथ्याङ्कहरूलाई सियानकूुल पररिािान गरी प्रकाशन गना प्रयास गररनेछ । यस 

योिना  ियारीिा वनम्न प्रवक्रया अिलम्बन गररएकोछ; 

क. सबै स्थानीय िह (५ िटै गाँउपावलकाहरु) का िनप्रविवनवधहरु िथा विपद ्व्यिस्थापनसँग सम्बवन्धि 

सरकारी,गरैसरकारी िथा वनिी िेत्रका पदावधकारीहरुसँग छलफल गरी पषृ्ठपोषण संकलन, 

ख. विपदप्िूा ियारी िथा प्रविकाया योिना ियारीका लावग कायादल गठन, 

ग. विपदि्ोवखि,संकटासन्निाको अिस्था विरलेषणका लावग गाउँपावलका स्िरीय छलफल अन्िरवक्रया 

गरीनकुा साथै िोवखियिु स्थानहरुको निनुा वनरीिण/अिलोकन, 

घ. विविन्न नौ(९) िटा विषयगि िेत्रका संयोिक (Cluster lead) वनकाय िथा सदस्यहरुसँग छलफल 

गरी आ-आफनो िेत्रको िििा पवहचान िथा विपदप्िूाियारी िथा प्रविकाया योिना ियार,  
ङ. विल्लािा कायाान्ियनिा रहकेो िनसुन आपतकालीन कायवयोजना, २०७७ विविन्न कायाालयका 

सरकारी िथा गहै्रसरकारी संस्थाहरू द्वारा प्रकावशि प्रवििदेन, विल्ला प्रशासन कायाालयिा रहकेो 

सचूना िथा नेपाल रेडक्रस सोसार्टी विल्ला शाखा रसिुाको प्रकाशनहरु, अन्य विविन्न अध्ययन 

प्रवििदेनहरू िथा िथ्याङ्कको आधारिा िोवखिको प्रिवृत्त एि ंपररणाि पवहचान,  

च. विल्ला विपदि्ोवखि पिूाियारी िथा प्रविकाया योिनाको िस्यौदा ियारी,  

छ. क्लिर प्रिखु, एि ं विल्लाका सरोकारिालाहरूको बैठकिा विल्ला विपदि्ोवखि पिूाियारी िथा 

प्रविकायायोिनाको िस्यौदा उपर छलफल गरी पषृ्ठपोषण संकलन,  

ज. विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविविबाट विपद ् पिूाियारी िथा प्रविकाया योिना २०७७ स्िीकृवि, 
प्रकाशन । 

३.२ पूिव तयारी योजना (Preparedness Plan) 
३.२.१ िानिीय सहायतािा संलग्न हुन सक्ने साझेदार वनकायहरुको पवहचान  

विपद ्  िोवखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बिोविि रसिुा विल्लािा विपद ् व्यिस्थापन 

सविवि वक्रयावशल रहकेो छ । विपद ् िोवखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापनका लावग विल्ला विपद ्

िय्िस्थापन सविविलाई आिश्यक सहयोग, सिन्िय िथा सहकायाका लावग अनसुचुीिा उल्लेख िए 

बिोविि वनम्नानसुार स्थानीयिह, सरकारी िथा ग.ैस.स. एि ं वनिी िेत्र, नागरीक सिाि वक्रयाशील 

रहनेछन ्। विपद ्िोवखिका आधारिा अन्य अन्िराि्ररय िथा राि्ररय ग.ैस.स. िथा अन्य संस्थाहरुको 

सििे सहिावगिा हुन सक्नेछ । 

क. ५ िटै गाँउपावलकाहरु, 

ख. विल्लािा रहकेा सबै सरकारी कायााल(संघ, प्रदशे िथा स्थानीय िह अन्िगािका कायाालय), 

ग. रसिुा विल्लािा कायारि सािाविक  संस्थाहरु, 

घ. रसिुा विल्लािा कायारि अन्िरावरिय गरैसरकारी संस्थाहरु(INGOs), 

ङ. रसिुा विल्लािा कायारि रावरिय गरैसरकारी संस्थाहरु(NGOs), 

च. रसिुा विल्लािा सञ्चावलि िलविद्यिु कम्पनीहरु, 

छ. रसिुा विल्लािा सञ्चावलि उद्योग, कलकारखानाहरु, 

ज. व्यािसावयक हकवहिका लावग वक्रयाशील संस्थाहरु, 
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झ. बैंक िथा वित्तीय संस्थाहरु, 

ञ. होटल, रेिुरा िथा अन्य व्यािसायीहरु । 
 

३.२.२ विपद्को के्षत्र अनुसार खोज तथा उद्धार सािग्री व्यिस्थापन 

 यस विल्लािा सम्िाविि विपद ् िोवखिको सबै िेत्र अनसुार विपद ् व्यिस्थापन सािग्रीहरु प्रत्येक 

स्थानीय िहको आ-आफ्नो िण्डारण गहृ िथा सदरिकुाि धनु्चेवस्थि विल्ला विपद ् व्यिस्थापन 

सविविको िण्डारण गहृिा व्यिस्थापन गररने छ । विल्लाका सबै स्थानीय िह,सरकारी,गरैसरकारी िथा 

नीवि िेत्रको सहयोगिा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविविको िण्डारण गहृिा अनसुचुी  बिोवििका 

सािाग्रीहरु व्यिस्थापन गररनेछ । साथै विल्ला स्थीि सरकारी िथा गरैसरकारी वनकायसँग रहकेा विपद ्

व्यिस्थापन सािाग्रीहरु सििे विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविलाई हस्िारण हुनेछन। 
३.२.३ जनचेतना अवभिृवद्ध  

सबै स्थानीय िह, विल्लािा वक्रयाशील रािनीविक दलहरु, गरैसरकारी संघसंस्थाहरु, सञ्चार िाध्यि 

िथा बाल क्लबका सञ्िालहरुिाफा ि सिदुाय िथा विद्यालयिा स्िरिा विपद ्पिूाियारी िथा प्रविकाया 

सम्बन्धिा सिय सियिा िनचेिना अवििवृद्ध गने काया सञ्चालन गररनेछ । 

 
३.२.४ स्रोत नक्साङ्कन 

क. प्रत्येक स्थानीय िहले विपद ्व्यिस्थापन कोष संचालन गरी हरेक आवथाक िषाको िावषाक विवनयोिन 

िाफा ि वनविि रकि उि कोषिा िम्िा गने र सो को िानकारी विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविलाई 

गराउन ुपनेछ । श्रोि व्यिस्थापनिा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि र स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन 

सविवि बीच सिन्िय हुने व्यिस्था विलाईनेछ । 

ख. विल्लािा वक्रयाशील प्रत्येक गरै सरकारी संस्था, नीवि िेत्रहरुलाई विपद ् व्यिस्थापन कायािा िात्र 

खचा गने गरी हरेक िषा आफ्नो कायाक्रििा वनविि रकि अवनिाया रुपिा विवनयोिन गनुापनेछ । उि 

विवनयोविि रकि सम्बन्धी िानकारी अवनिाया रुपिा विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि िथा स्थानीय 

विपद ्व्यिस्थापन सविविलाई गराउनपुनेछ । उि रकि खचा गदाा प्रिखु विल्ला अवधकारी लाई पिूा 

िानकारी गराएर िात्र खचा गनुापने र विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविबाट खचा अनिुोदन गराउनपुने 

व्यिस्था गने । 

ग. विल्लावित्र सञ्चावलि प्रत्येक िलविद्यिु कम्पनीले विपद ् व्यिस्थापन कायािा िात्र खचा गने गरी 

हरेक िषा आफ्नो कायाक्रििा वनविि रकि अवनिाया रुपिा विवनयोिन गरी सो को िानकारी अवनिाया 

रुपिा विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि िथा स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन सविविलाई गराउनपुने 

व्यिस्था गने । उि रकि खचा गदाा प्रिखु विल्ला अवधकारी लाई पिूा िानकारी गराएर िात्र खचा 

गनुापने र विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविबाट खचा अनिुोदन गराउनपुने व्यिस्था गने । 

घ. विल्ला िथा स्थानीय स्िरिा सञ्चावलि सािािवनक वनकायहरु, संस्थागि विद्यालय िथा 

क्याम्पसहरुले सििे हरेक आवथाक िषा वनविि रकि विपद ् व्यिस्थापन कायािा िात्र खचा गने गरी 

विवनयोिन गने र सोको िानकारी विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविविलाई गराउन ु पनेछ । 

विद्यालयहरुिा रहकेा िरेुस, बाल क्लब िथा स्काउट िाफा ि विद्याथवी हरुलाई िठुीदान, अन्य सहयोग 

गने कायािा सररक गराई प्राप्त सहयोगलाई सििे विपद ्व्यिस्थापनिा प्रयोग गना सवकनेछ ।  
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ङ. नेपाल रेडक्रस सोसार्टी, विल्ला शाखा रसिुा िथा नेपाल उद्योग बावण्य संघ रसिुाले आफूसँग 

िएको विपद ्व्यिस्थापन कायािा खचा गना सवकने वित्तीय रोतोिको वनयविि िानकारी विल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सविविलाई गराउन ुपनेछ । 

च. विपद ्व्यिस्थापन कायािा सररक हुने सबै वनकायहरुले आफ्नो रोतोि पररचालन गनुापिूा अवनिाया रुपिा 

प्रिखु विल्ला अवधकारी लाई िानकारी गराउन ुपनेछ । प्रिखु विल्ला अवधकारीले खचाको दोहोरोपना 

नहुने गरी आिश्यकिानसुार रोतोि पररचालन गना सहिीकरण गनुापनेछ । सो को सिविगि िानकारी 

प्रिखु विल्ला अवधकारी िाफा ि विल्ला विपद ्ब्यबस्थापन सविविलाई हुनेछ ।   
३.२.५ प्रकोप जोवखि विशे्लषण  

२०७२ सालको विनाशकारी िकुम्पपवछ गररएको  रसिुा विल्लािा ित्कावलन संघीय िाविला िथा 

स्थानीय विकास िन्त्रालय िथा रावरिय पनुावनिााण प्रावधकरणबाट िएको Geo Hazard Survey, 

िनसनु आपिकावलन कायायोिना, २०७७ गाँउपावलकास्िरिा िएको छलफलबाट प्राप्त िथ्यगि 

वििरण, निनुा स्थलगि अिलोकन एि ं विविन्न सरकारी गरैसरकारी वनकायहरुले प्रकाशन गरेका 

िथ्याङ्क सिेिका आधारिा रसिुा विल्लाको विपद ् िोवखिको  अिस्था विशे्लषण गरी 

संकटासन्निाको अिस्था वनम्नानसुार पवहचान पररएको छ । 

संकटासन्निाको अिस्थालाई विशे्लषण गदाा यस विल्लाको विपद ् िोवखिलाई वनम्नानसुार 

प्राथविकिा अनसुार प्रस्ििु गना सवकन्छुः- 

१.klx/f] 

२. e"sDk 

३.आगलागी,   

४. हािाहुरी,  

५. िगंली िनािरको आक्रिण,   

६. वहिपाि,  

७.सडक दघुाटना,  

८.बाढी िथा डुबान,  

९. चट्याङ्ग,  

१०. िहािारी    
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३ ..२ ५.१ जोवखिको के्षत्रहरु  

१. पवहरो : कावलका गाउँपावलकाको स्याउबारी िेत्रदवेख रसिुागढी नाकासम्िको पासाङ्ल्याि ुसडक खण्ड आसपासको िेत्र पवहरोको वहसाबले िोवखिपणूा 

दवेखएको छ । िी बाहके गाउँपावलकाको िडागि रुपिा दहेाय बिोवििको िेत्रहरु पवहरोको कारण सम्िाविि िोवखियिु िेत्रको रुपिा पवहचान गररएको छ ।  
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१ 

क
ाव

ल
क

ा 

१  राम्च े

 गमु्चेि 

 ग्राङ 

 पलेप 

निएको  राम्चे सािदुावयक ििन 

 स्िास्थ्य चौकी 

 ग्राङ र पलेप आधारििू 

विद्यालय(िा.वि.), राम्चे 

िाध्यविक विद्यालय(िावि) 

 कावलकास्थान 

 स्याउबारी 

 ग्राङ प्रहरी चौकी १.५ घण्टा/५ वक.वि.. 

२  धोिीखोला 

 काभ्र े 

 प्राङ्से िेत्र        

निएको  नारायणस्थान िा.वि.  

 सािदुावयक ििन  

 गमु्बोडाँडा िेत्र 

 कावलकास्थान 

 स्याउबारी 

 कावलका प्रहरी चौकी 

  सैवनक पोि 

४५ विनेट/३ वक.वि.. 

३  धोिीखोला 

 कदिबारी 

निएको  सनु्धारा िावि धारापानी  कावलकास्थान 

 स्याउबारी 

 कावलका प्रहरी चौकी 

  सैवनक पोि 

३० विनेट/२ वक.वि.. 

 

४/५  पाखोला 

 विबविबे 

निएको  सेिीदिेी िावि 

 सयूोदय िा.वि. धसेुनी 

 कावलकास्थान 

 स्याउबारी  

 कावलका प्रहरी चौकी 

  सैवनक पोि 

१.५ घण्टा/६ वक.वि.. 

 

 

 

२ 

उ
त्त

रग
य

ा 

१  गोगने 

 वचप्लेटी  

 विरु  

 करुियााङ 

 िलैुङ  

 वसरुचेि  

 विरुको 

िावथल्लो िाग 

 करुियााङ 

िावथको 

िगंलको िाग 

 डाँडागाउँ िावि डाँडागाउँ 

 पञ्चवलङग ेिा.वि. खड्कु 

 सािदुावयक ििन खड्कु 

 गणशे प्रावि वसरुचेि 

 िलैुङ 

 ठूलोगाउँ 

 िलैुङ 

 पैरेिसेी 

 डाँडागाउ प्रहरी चौकी २ घण्टा /८ वक.वि.. 

१ घण्टा /३ वक.वि. 

२ घण्टा /८ वक.वि.. 

१.५घण्टा/ ५ वक.वि.. 

१ घण्टा /४ वक.वि. 

१ घण्टा /३ वक.वि.. 

२  कटुन्ि े 

 वसम्ले 

निएको  डाँडागाउँ िावि डाँडागाउँ 

 स्थानीय सडक आसपासको िेत्र 

 िलैुङ 

 पैरेिसेी 

 डाँडागाउ प्रहरी चौकी ४० विनेट/ २ वक.वि. 

३  लयङु निएको  ििूदेिेी िावि ठूलोगाउँ 

 ििूदेिेी िवन्दर 

 ठूलोगाँउ  डाँडागाउ प्रहरी चौकी २ घण्टा /६ वक.वि.. 
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४  पैरेिेंसी 

  विविरे 

 िवनगाउँ 

 शावन्िििार 

 खाल्टेिगर  

 नौविसे 

 किवी डाँडा 

सडक 

 गाउँपावलकाको कायाालय 

 ििूनेश्वरी प्रावि िवनगाउँ 

 निविियी िावि िलायडाँडा 

 चौरखका  स्िास्थ्य चौकी 

 पैरेिशी  बेत्राििी प्रहरी चौकी १.५ घण्टा/ ४ वक.वि. 

२ घण्टा/ ५ वक.वि.. 

५  उपल्लोपौ

िा, 

 बनिुाँ 

 छाप 

नौविसे फाँट  सािदुावयक ििन 

 बाराही प्रावि बनिुाँ 

 वनलकण्ठ िावि बोगटीटार 

 ििेसेनस्थान प्रावि िाैगाउँ 

 बोगटीटार  बेत्राििी प्रहरी चौकी ४५ विनेट/ २ वक.वि. 

 

 

 

 

३ 

आ
ि

ाछ
ोव

द
ङ्म

ो 

१  ठूलोहाकु 

 हाकुिेंसी 

 

 थालागाङ, 

पाङवलङ 

 हाकु िावि ठूलो हाकु 

 सािदुावयक ििन  

 हाकुबेंसी िा.वि. हाकुिेंसी 

 िलैुङ 

 पैरेिसेी 

 नेवसङ प्रहरी चौकी १ घण्टा/३ वक.वि.. 

२  ग्रे गाउँ 

 सानोहाकु 

  ग्रे िा.वि. ग्रे गाउँ  िानचेि 

 थाम्िचुेि 

नेवसङ प्रहरी चौकी १.५ घण्टा/४ वक.वि.. 

५  पािङु र 

केरािारी 

थाम्िचुेि  पािङु प्रावि पािङु  थाम्िचुेि  थाम्बचुेि प्रहरी चौकी ४५विनेट/२.५ वक.वि.. 

 

 

 

 

४ 

न
ौकु

ण्ड
 

१  सांयलु िेत्र निएको  वसिबन्दी प्रावि 

 स्िास्थ्य चौकी पारच्याङ 

 गापा कायाालय 

 लारच्याङ  पारच्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/६ वक.वि. 

२  िच्चागाँउ निएको  यासाागाउँ िडा कायाालय  लारच्याङ  पारच्याङ प्रहरी चौकी १ घण्टा/३ वक.वि.. 

४  दनसु्िारा निएको  कावलका प्रावि दनसु्िारा  सरिथली  पारच्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/६ वक.वि. 

५  खाल्चेि निएको  दपु्चेश्वरी िा.वि.  

 सािदुावयक ििन वचिी 

 ठूलो िोले  पारच्याङ प्रहरी चौकी  २ घण्टा/६ वक.वि. 

६  घोिुा  घोिुा सडक 

 िञ््याङ िेत्र 

 घोिुा िा.वि. 

 गोसार्कुण्ड िावि सस्रयूं 

 लोवकल  पारच्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/ ५ वक.वि. 
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५ 
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१  दाहालफेदी 

 िासाागाउँ 

 िने्दोगाउँ 

निएको  अरुणोदय िा.वि. 

  सािदुावयक ििन 

 नेरा िा.वि. 

 नागथली  थिुन प्रहरी चौकी १.५ घण्टा/४ वक.वि.. 

२० विनेट/१ वक.वि.. 

२  घटे्टखोला  

 वटिरेु 

 खदैी 

सडक 

आसपासको िेत्र 

 ने.रा. िा.वि. वटिरेु 

 सािदुावयक ििन  

 खदैी गमु्िा 

 वटिरेु,  

 रसिुागढी 

 सीिा प्रहरी चौकी 

 सैवनक पोि 

  सशस्त्र प्रहरी गलु्ि 

२० विनेट/१ वक.वि.. 

१ घण्टा/३ वक.वि.. 

३  वलङवलङ  

 शपेाागाउँ 

खावम्िङ  वलङवलङ प्रा.वि. 

 खािविङ सािदुावयक ििन 

 ने.रा.िा.वि. खावम्िङ 

 खावम्िङ 

 क्यावन्िङ 

 प्रहरी चौकी स्याफु्र १.५ घण्टा/५ वक.वि.. 

 

४ घण्टा/१० वक.वि. 

४  लाङटाङ 

 वसन्धपु 

 लािा 

होटेल 

 थाङसेप 

 िणु्डु 

 घोडाििेला 

 ने.रा. िा.वि. लाङटाङ 

 सािदुावयक ििन 

 स्िास्थ्य चौकी 

 खािविङ 

 क्यावन्िङ  

 घोडाििेला 

 लािाहोटल 

 िनु्डु 

 लाङटाङ प्रहरी चौकी 

 सैवनक पोि घोडाििेला 

१.५घण्टा/२.५ वक.वि.. 

२० विनेट/१ वक.वि.. 

१.५ घण्टा/३.५ वक.वि.. 

५  कोविन 

 स्याफु्रिेंसी 

 सानोिाखुा 

 स्याफु्रिेंसी 

 बारघमु्िी सडक 

खण्ड 

 श्याििेाङफेल िा.वि. 

 सािदुावयक ििन 

 स्िास्थ्य चौकी 

 वचवलि ेहार्रो आिास िेत्र 

  गाँउपावलका कायाालय 

 स्याफु्रबेंसी  प्रहरी चौकी स्याफु्र 

 सैवनक पोि 

४५विनेट/१.५ वक.वि.. 

 

२० विनेट/१ वक.वि.. 

 

१ घण्टा/३ वक.वि.. 

६  नागङु 

 केब ु

 धनु्चे बिार 

स्िागि गटे 

 विनरल िाटर 

 धनु्चेििार 

 िालिन्दीर  

 खले िदैान 

धनु्च े

 ज्ञान्योवि िा.वि. 

 Himalayan Ontop विनरल 

िाटर उद्योग िेत्र 

 धनु्चे सािदुावयक ििन 

 रसिुा िावि धनु्चे 

 किडा हल 

 धनु्च े  विप्रका 

 सैवनक व्यारेक 

(कालीिंग गण) 

  सशस्त्र प्रहरी गलु्ि 

 DEOC 

१ घण्टा/४ वक.वि.. 

 

 

३० विनेट/२ वक.वि.. 
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क्र
.स

. 

ग
ा.

प
ा.

 

ि
ड

ा 
न
ं. 

स्थानहरु 
नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 
नविकैको आश्रयस्थल 

हवेलप्याड 

िएको स्थानहरु 
नविकको सरुिा र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न 

लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

 सरकारी ििनहरु 
 

२.आगलागीः 

क्र
.स

. 

ग
ा.

प
ा.

 

ि
ड

ा 
न
ं. 

स्थानहरु 
नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 
नविकैको आश्रयस्थल 

हवेलप्याड िएको 

स्थानहरु 

नविकको सरुिा 

र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

! 

c
fd

f५
f]l
b
ª
d
f] 

! फूलबारी ग्रे िा.वि. ग्रे गाउँ  िांचेि 

 थाम्बचुेि  

हाकु नेवसङ प्रहरी चौकी १.५ घण्टा 

@ ग्रे गाउँ र सानो 

हाकुको वित्ता 

निएको  सािदुावयक ििन ग्रेगाउँ 

 ग्रे िा.वि. 

िान्चिे, 

गत्लाङ 

नवेसङ प्रहरी चौकी १ घण्टा/३ वक.वि.. 

% पािङु थाम्बचुेि  पािङु प्रावि पािङु थाम्बचुेि थाम्बचुेि  

प्रहरी चौकी 

४५ विनेट/२.५ वक.वि.. 

@ 

u
f];

fO
s
'०

८
 

# शपेाागाउँ खावम्िङ  खावम्िङ 

 सािदुावयक ििन 

 ने.रा.िा.वि. खावम्िङ 

क्यावन्िङ, 

खावम्िङ 

प्रहरी चौकी 

स्याफु्रिेंसी 

४ घण्टा/१० वक.वि.. 

^ ब्राबल धनु्चे बिार 

आसपासको िेत्र 

 धनु्चेवस्थि विद्यालयहरु धनु्च ेििार स्याफु्रबेंसी प्रहरी 

चौकी 

३ घण्टा/९ वक.वि.. 

३.डुिान 

क्र
.स

. 

ग
ा.

प
ा.

 

ि
ड

ा 
न
ं. 

स्थानहरु 
नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 

नविकैको 

आश्रयस्थल 

हवेलप्याड िएको 

स्थानहरु 
नविकको सरुिा र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

१ उ
त्त

रग
य

ा 

५ खाल्टेबगर खाल्टेिगर नविकै  

को िेत्र 

िेत्राििी बोगटीटार  िेत्राििी प्रहरी चौकी ३० विनटे 
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 ४.जंगली जनािर आक्रिण 

क्र
.स

. 

ग
ा.प

ा. 

ि
ड

ा न
ं . 

स्थानहरु 
नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 
नविकैको आश्रयस्थल 

हवेलप्याड 

िएको स्थानहरु 
नविकको सरुिा र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न 

लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

१ क
ावल

क
ा 

२  काभ्रगेाउँ 

 स्याउबारी  

 लोवकल  

 िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

कावलकास्थान  प्रहरी चौकी 

कावलकास्थान 

 सैवनक क्याम्प 

३० विनेट/२ वक.वि.. 

२ उ
त्त

रग
य

ा 

४ विविरेगाउँ  िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

पैरेिेंसी बेत्राििी प्रहरी 

चौकी 

२ घण्टा/८ वक.वि.. 

३ 

आ
ि

ाछ
ोवद

ङ्म
ो 

३ गत्लाङ  िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

गत्लाङ थाम्बचुेि प्रहरी 

चौकी 

१.५ घण्टा/५ वक.वि.. 

४ स्योगाउँ  िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

बाहुनडाँडा थाम्बचुेि प्रहरी 

चौकी 

१ घण्टा/४ वक.वि.. 

५ पारागाउँ  िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

 

थाम्बचुेि थाम्बचुेि प्रहरी 

चौकी 

१ घण्टा/४ वक.वि.. 

 

 

४ ग
ोस

ार्कु
ण्ड

 

३ िराङ्चे  िोवखियिु स्थान 

आसपासको 

िानििस्िी रहकेो िेत्र 

वलङवलङ  स्याप्र ुप्रहरी चौकी  

५ सकुाा 

िञ््याङ 

  खािविङ  लािटाङ रावरिय 

वनकुन्ि पोि 

ठूलोस्याफु्र,  

 प्रहरी चौकी स्याफु्र 

१ दवेख १.५ घण्टा/ 

०.५ -१.५ वक.वि.. 

६  स्याफु्र   स्याफु्र  प्रहरी चौकी स्याफु्र १ दवेख १.५ घण्टा 
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  ब्राबल 

 गिाागाउँ 

 गोिगाउँ 

 सानोिाखुा 

 सैवनक पोि 

 

 ५. हािाहुरी 

क्र.

स. 
गा.पा. 

िडा 

नं. 
स्थानहरु 

नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 

नविकैको 

आश्रयस्थल 

हवेलप्याड 

िएको स्थानहरु 
नविकको सरुिा र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

१ आिाछोवदङ्मो २ नेवसङ गोसार्कुण्ड 

िा.वि. को 

कम्पाउण्ड 

गोसार्कुण्ड 

िा.वि.  

िान्चेि नेवसङ प्रहरी चौकी नविकै 

२ नौकुण्ड ४ सरिथली  चचा गत्लाङ पाच्र्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/ ६ वकवि 

३ 

 

गोसार्कुण्ड १ थिुन गाउँ  १ न िडा 

कायाालय ििन 

सरिथली प्रहरी चौकी थिुन नविकै 

 

 ६ चट्याङ 

क्र.

स. 
गा.पा. िडा नं. स्थानहरु 

नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 
नविकैको आश्रयस्थल 

हवेलप्याड 

िएको स्थानहरु 
नविकको सरुिा र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

१ 

कावलका 

२  गमु्बोडाँडा 

  प्राङसे  

 कावलका िवन्दर 

आसपासको िेत्र 

  गांउपावलका ििन 

 कावलकास्थान ििार 

िेत्र 

कावलकास्थान   कावलकास्थान 

प्रहरी चौकी 

  सैवनक क्याम्प 

३० विनेट/२ वक.वि.. 

 

 

२ 
नौकुण्ड 

४ सरिथली   िडा  कायाालय ििन 

 वनकुा ििू ेिावि  

स्याउबारी पाच्र्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/६ वक.वि.. 

६  घोिुा 

 सस्रयूं 

  सरिथली पाच्र्याङ प्रहरी चौकी २ घण्टा/५ वक.वि.. 
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 ७. भूकम्प :  

  २०७२ सालको िकूम्पको प्रिाि विशे्लषण गदाा विल्लाको सबै िेत्र िकूम्पीय दृविले िोवखियिु रहकेा छन ्। 

  (िकुम्पीय िोवखिको अिस्था अनसुचुीिा उल्लेख िएअनसुार रावरिय पनुवनिााण प्रावधकरणले गरेको Geo Hazard Survey अनसुार हुनेछ) 

 ८. वहिपात 

क्र.

स. 
गा.पा. िडा नं. स्थानहरु 

नविकैको खलुा 

िेत्र/स्थान 
नविकैको आश्रयस्थल 

हवेलप्याड िएको 

स्थानहरु 

नविकको सरुिा 

र्कार् 

सरुिा र्कार्सम्ि पगु्न लाग्ने  

सिय र  पैदल दरुी 

१ आिाछोवदङिो 

 

२ नेवसङ   गोसार्कुण्ड िा.वि.  

 चचा 

 िान्चेि 

 गत्लाङ 

नेवसङ प्रहरी चौकी नविकै 

३  गत्लाङ  

 िाङचेि 

   िान्चेि 

 गत्लाङ 

सैवनक क्याम्प 

िाङचेि 

१५ विनेट/१ वक.वि.. 

२ नौकुण्ड 

 

१ वसिबन्दी    प्रहरी चौकी पाच्र्याङ ५ घण्टा/८ वक.वि.. 

२  घाङिर  

  दोकलाङ 

   प्रहरी चौकी पाच्र्याङ ५ घण्टा/८ वक.वि.. 

३ 

ग
ोस

ार्
कु

ण्ड
 

४  लाङटाङ  

 क्यावन्िङ िेत्र 

   लाङटाङ 

  क्यावन्िङ 

सैवनक क्याम्प १ दवेख २.५ घण्टा/ 

१-४ वक.वि.. 

९. सडक दुघवटना : साँघरुो िथा कच्ची सडक िएका कारण विल्लाको सबै सडक िते्र िोवखिपणूा िेत्रको रुपिा पवहचान गररएको छ ।
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 ३.३  विषयगत वजम्िेिारी र सहयोगी संघसंस्थाहरु 

 

पवहचान गररएका िथा सम्िाविि विपद ्िोवखिहरु न्यनूीकरण का लावग सम्बवन्धि पिहरु बीचको सिन्िय, सहकाया  

 िाफा ि उपलब्ध साधनरोतोिको अवधकिि पररचालन गरी पिूाियारी, प्रविकाया िथा पनुालाि कायालाई व्यिवस्थि,

 प्रिािकारी, ििाफदहेी बनाउन वनम्नानसुार  नौ(९) िटा विषय िेत्र वनधाारण गररएको छ । प्रत्येक विषयिेत्रको 

 प्रिािकारी पररचालनका लावग १/१ िटा िखु्य विम्ििेार वनकाय  र अन्य विम्ििेार वनकायहरु रहनेछन ्। 
 

क्र.सं. विषयके्षत्र िुख्य िुख्य वजम्िेिारी िुख्य 

विम्ििेार 

वनकाय 

विम्ििेार वनकायहरु 

१ सिन्िय, खोिी 

िथा उद्धार 

सिन्िय,सहिीकरण गने । 

प्रचार प्रसार, अवििवुखकरण, 

सचेिीकरण गने । 

विल्ला 

प्रशासन 

कायाालय 

विल्ला सिन्िय सविविको कायाालय, सबै सरुिा 

वनकायहरु, गाँउपावलकाहरु, सबै सरकारी िथा 

ग.ैस.स.हरु, रािनैविक दल,िलविद्यिु कम्पवन िथा 

नेपाल रेडक्रस सोसार्टी लगायि वनिी िेत्र एि ंविपद ्

व्यिस्थापन सम्िद्व सबै वनकाय 

२ खाद्य िथा कृवष विपदक्ा सियिा आिश्यक 

पने खाद्य सािाग्रीको सरुविि 

िण्डारण, वििरणगने । 

विल्लाकृवष 

विकास 

कायाालय 

विल्ला विपद ् व्यिस्थापन सविवि/स्थानीय िह, 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी,उद्योग िावण्य संघ 

३ आपिकालीन 

आश्रय स्थल 

िथा गरै खाद्य 

सािाग्री 

विपद्मा परेका व्यविहरुलाई 

सरुविि स्थानिा स्थानान्िरण 

गरी आिासको अस्थायी 

व्यिस्था गने । 

शहरी विकाश 

िथा ििन 

वनिााण 

वडवििन 

कायाालय 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, स्थानीय िह,वनिााण 

व्यािसायी संघ,उद्योग िावण्य संघ, यािायाि 

व्यािसायी संघ, ग.ैस.स. 

४ आपिकालीन 

स्िास्थ्य िथा 

पोषण 

 विपदक्ा सियिा घार्िे 

िएकाहरुको लावग ित्कावलन 

उपचार व्यिस्था गने । साथै 

अस्थायी आिासिा 

रोग,िहािारी हुन नवलने । 

विल्ला 

स्िास्थ्य 

कायाालय, 

कृवष ज्ञान 

केन्र िा 

सम्पका  

कायाालय 

विल्ला अस्पिाल, स्थानीय िह, 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, ग.ैस.स. 

५ आपिकालीन 

वशिा 

विपदक्ा सियिा 

िनोसािाविक परािशा िथा 

िनोरञ्िनात्िक वक्रयाकलाप 

सवहिको विद्यालय 

गविविवधलाई वनरन्िरिा वदने 

 वशिा 

विकास िथा 

सिन्िय 

र्काई,  

स्थानीय िह,नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्याब्सन, 

ल्याकोश, िानेकोर, नेपाल कृवष िन प्रविष्ठान,स्काउट 

लगायि अन्य ग.ैस.स., वशअसंघ, बाल क्लब, 

िरेुसका प्रविवनवधहरु, वशिक िथा विद्याथवी हरु 

६ खानेपानी 

स्िास्थ्य 

सरसफाई 

अस्थायी आिासलाई 

स्िच्छ,सरसफार्यिु िनाउने । 

शदु्ध खानेपानी, व्यिवस्थि 

शौचालयको व्यिस्था गने । 

खानेपानी 

िथा सरसफाई 

सि-वडवििन 

कायाालय 

स्थानीय िह, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, विल्ला 

स्िास्थ्य कायाालय, ल्याकोश, िानेकोर, सआुहारा, 

वसड्स रसिुा, खानेपानी उपिोिा सिहूहरु िथा अन्य 

ग.ैस.स. 

७ आपिकालीन िालिावलका, िदृ्व, सतु्केरी विल्ला बाल स्थानीय िह, नेपाल प्रहरी 
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क्र.सं. विषयके्षत्र िुख्य िुख्य वजम्िेिारी िुख्य 

विम्ििेार 

वनकाय 

विम्ििेार वनकायहरु 

संरिण लगायि विशेष आिश्यकिा 

िएका व्यविहरुलाई स्िास्थ्य, 

वहसंा, िचेविखन, दरुुपयोगबाट 

िोगाउने । 

कल्याण 

सविवि 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, िाल क्लब,रावरिय 

अनसुन्धान विल्ला कायाालय िथा अन्य ग.ैस.स. 

८ बन्दोबस्िी ियारी, खोि, उद्धार िथा 

पनुलााि कायािा आिश्यक पने 

साधन रोतोि, िानिीय िििा, 

आवथाक रोतोि लगायि व्यिस्था 

गने । 

विल्ला 

प्रशासन 

कायाालय 

स्थानीय िह,उद्योग िावण्य संघ, वनिााण व्यािसायी 

संघ,विविन्न िलविद्यिु कम्पनी, वनिी िेत्र, ग.ैस.स., 

यािायाि व्यािसायी संघ 

९ ित्कावलन 

पनूालाि 

विपद्मा परेकाहरुको लावग 

पनुस्थाापना गना आिश्यक 

गविविवध सञ्चालन गने । 

स्थानीय िह स्थानीय िह, वडवििन सडक कायाालय, विविन्न 

िलविद्यिु कम्पनी,कृवष ज्ञान केन्र िा सम्पका  

कायाालय,घरेलु िथा साना उद्योग विकास सविवििथा 

अन्य ग.ैस.स. 

 

 ३.३.१ विपद ्पूिवतयारी, प्रवतकायव तथा पुनलावभको सिग्रकायव योजना 

क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय सीिा 

१ विपद ् पिूाियारी िथा प्रविकाया योिना २०७७ को 

अवििवुखकरण िथा िनचेिना अवििवृद्व गने। 

DDMC स्थानीय िह, 

ग.ैस.स.हरु 

२०७७ िवंसर िसान्ि 

२ िािािरणीय प्रिाि िलू्याङ्कन (EIA) का आधारिा 

िात्र स्थानीय स्िरिा विकासात्िक गविविवधहरु 

सञ्चालन गने । 

DDMC 

LDMC 

स्थानीय िह वनरन्िर 

३ सबै विषय िेत्रहरुको(Cluster) विपद ् पिूाियारी 

प्रविकाया िथा पनुलााि योिना ियार गराउने । 

DDMC सम्बवन्धि विषयगि 

कायाालयहरु 

२०७७ िवंसर िसान्ि 

४ विपद ् व्यिस्थापनका लावग िानिीय िििा अवििवृद्व 

गने  

DDMC स्थानीय िह, 

ग.ैस.स.हरु 

वनरन्िर 

५ विपद ् व्यिस्थापनका लावग आवथाक रोतोि 

नक्साङ्कनगने 

DDMC स्थानीय िह, 

ग.ैस.स.हरु,िलविद्यिु 

कम्पवन,वनिीिेत्र 

२०७७ िवंसर िसान्ि 

६ धनु्चेवस्थि िण्डारण गहृिा आिश्यक विपद ्

व्यिस्थापन सािाग्री व्यिस्थापन गने 

DDMC  स्थानीय िहहरु, 
िलविद्यिु आयोिना 

िथा ग.ैस.स.हरु 

वनरन्िर 

७ सबै संयन्त्रको उवचि पररचालन गने । DDMC विल्ला सिन्िय 

सविविको कायाालय, 

गाँउपावलका िथा 

आिश्यकिानसुार 

वनरन्िर 
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क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय सीिा 

विषयगि क्लिरहरु 

८ DRMIS लाई थप व्यिवस्थि गने । DDMC नेपाल टेवलकि,  
सञ्चार िाध्यिहरु  

वनरन्िर 

 

कोरोना भाईरस (कोवभड-१९) सम्बन्द्िीः 

 

कोविड-१९ १९कोरोना िार्रस रोकथाि िथा वनयन्त्रणका लावग सरुविि अवियान संचालन गना सियको सीिा वनधाारण नहुने र सरुविि 

उपायहरुको पणूा अबलम्बन गरी स्िास्थ्य िथा िनसंख्या िन्त्रालय एि ंयस अन्र्िगिका वनकायहरुको अगिुाई रहने गरर कोरोना िार्रस 

रोकथाि िथा वनयन्त्रण अवियान (सचेिना, अवििखुीकरण, PPE वििरण, सञ्चारिाध्यि पररचालन, बन्दाबन्दी (Lockdown) 

आदी ) सञ्चालन गररनेछ ।   

क्र.

सं. 

सञ्चालन, िावलि प्राप्त िनशवि 

पररचालन । 

विम्िेिार वनकाय सहयोगी वनकाय आिश्यक श्रोि 

ब्यिस्थापन 

चनुौिी 

  सरोकारिाला वनकायहरुको  बैठक 

आयोिना गने । 

 कोविड(१९रोकथाि सम्बन्धी 

गविविवधहरु ियार गने । 

 विल्ला प्रशासन, स्िास्थ्य, प्रहरी, 

रेडक्रस, सरकारी कायाालय, 

गैरसरकारी संघ संस्थाले गने 

कायाहरुको योिना ियार पारी 

सम्पका  व्यवि िोक्ने । 

 रेवडयो, पत्रपवत्रकािा कोविड(१९को 

सन्दशे प्रशारण गने । 

 विल्ला, गा. पा. िा क्िारेनटार्न 

लगायि अवि विपन्न पररिारको 

िथ्याङ्क ियार गरी अद्यािवधक 

गने । 

 बिारिा रहकेो खाद्यान्न लगायि 

अत्यािश्यक औषधी सेिन गने दीघा 

रोगीको अिस्था बझु्ने । 

 प्रत्येक घरधरुीिा सरसफाई स्िच्छिा 

सम्बन्धी सचेिना िगाई स्ियंसेिक 

पररचालन िाफा ि सािाविक दरूी , 

हाि धनुे बानीको विकास र अभ्यास 

गने । 

 सरसफाई र्काई वनिाणा गना लगाउने  

विल्ला वबपद ्

ब्यिस्थापन सविवि, 

विल्लावस्थि सरुिा 

वनकायहरु, स्थानीय िह, 

स्िास्थ्य संस्था,   

 

 

 

 

 

 

विल्ला वस्थि 

सरकारी िथा 

अधासरकारी 

कायाालयहरु,  नेपाल 

रेडक्रस सोसार्टी र 

अन्य गैरसरकारी संघ 

संस्था  र विकास 

साैेदारहरु 

 

स्थानीय िह, 

गै.स.स., विकास 

आयोिनाहरु िथा 

विकास साैेदारहरु 

 

 

कोविड-१९ संक्रिण 

रोकथाि िथा वनयन्त्रणको 

बारेिा पयााप्त  पिूाियारी 

नहुन ुिथा नयाँ  िार्रस 

हुनाले यसबारे 

सिासाधारणिा सचेिनािा 

कवि. हुन,ु हाल सम्ि 

औषधी पत्ता नलाग्न,ु 

स्िास्थ्य सम्बन्धी सरुिा 

िापदण्डको प्रयोग पणूा 

रुपिा पालना नहुन,ु  

पयााप्त श्रोिसाधनको 

अिाि हुन ुलगायिका 

चनुौिीहरु रहकेा छन ्। 
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क्र.

सं. 

सञ्चालन, िावलि प्राप्त िनशवि 

पररचालन । 

विम्िेिार वनकाय सहयोगी वनकाय आिश्यक श्रोि 

ब्यिस्थापन 

चनुौिी 

 गा.पा. र िडा स्िरिा कोविड-

१९को अवििवुखकरण संचालन गने  

प्रवतकायवको लावग तयारी 

  आपिकालीन बैठकको 

आयोिना गने ।  

 रेवडयो पत्रपवत्रका िाफा ि कोविड-

१९को सन्दशे प्रशारण गने । 

 कोविड-१९को रोकथाि िथा 

वनयन्त्रणको लावग RDT र RT-

PCR को परीिणको दायरालाई 

िवृद्ध गने । 

 नेपाल सरकारले िोकेको िापदण्ड 

अनसुारका क्िारेन्टार्न स्थलको 

वनिाणा गने । 

 अवि विपन्न पररिारलाई राहि 

वििरण गने । 

 धेरै विडिाड हुने िेत्रहरु (सरकारी 

कायाालयहरु, बिार िेत्र, स्िास्थ्य 

संस्था) िा हाि धनुे स्टेसन 

स्थापना गने । 

 कोविड-१९संक्रिणको 

िोवखियिु िेत्रिा काि गने 

व्यविहरुलाई स्िास्थ्य सरुिा 

सािग्री व्यिस्था र वििरण गने ।  

 कोविड-१९ को संक्रिण 

दवेखएका व्यविको विल्लावस्थि 

रसिुा अस्पिाल र वििवििे 

ग्रावि.ण अस्पिालिा उपचार गने 

। साथै संक्रिणको संख्या बढेिा 

विल्लावस्थि रहकेा क्िारेन्टार्न 

स्थलिा आर्सोलेसन किहरुको 

व्यिस्था गने । 

 कोविड(१९को उच्च संक्रिण 

रहकेा िल्ला र विदशेबाट 

आएका व्यविहरुलाई अवनिाया 

क्िारेन्टार्निा राख्ने र अन्य 

विल्लाहरुबाट आएका 

व्यविहरुलाई स्िुःक्िारेवन्टनिा 

बस्न प्रोत्सावहि गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्था 

सविवि, विल्लावस्थि 

सरुिा वनकायहरु, 

स्थानीय िह, स्िास्थ्य 

संस्था   

विल्ला वस्थि 

सरकारी िथा 

अधासरकारी 

कायाालयहरु, ,नेपाल 

रेडक्रस सोसार्टी र 

गैरसरकारी संघ संस्था 

र विकास साैेदारहरु 

स्थानीय िह, 

गै.स.स., विकास 

आयोिनाहरु िथा 

विकास साैेदारहरु 

कोविड-१९ को संक्रिण 

बारेिा पिूाियारी िई 

संक्रिण रोकथाि िथा 

वनयन्त्रणका लावग 

क्िारेन्टाईन स्थलको 

व्यिस्थापन िथा 

बन्दाबन्दीको पणूापालना 

गने र गराउने, 

यस िार्रसको 

संक्रिणबाट बच्न सचेिना 

बवृद्ध गरी स्िास्थ्य सरुिा 

िापदण्डको पणूा पालना, 

सािाविक दरुी कायि 

गराउँद ै आिश्यकिा 

अनसुार स्िास्थ्य  सरुिा 

सािाग्रीको व्यिस्थापन 

गने । 

नेपाल सरकारले िोकेको 

िापदण्ड बिोविि 

आिश्यकिा अनसुार 

आर्सोलेसन र क्िारेन्टार्न 

स्थलहरुको वनिाणा गने । 

वनयविि हाि धनुे 

कायालाई प्रोत्साहन गदै 

हाि धनुे स्टेसनहरुलाई  

आिश्यक स्थानहरुिा 

थप स्थापना गने । 
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क्र.

सं. 

सञ्चालन, िावलि प्राप्त िनशवि 

पररचालन । 

विम्िेिार वनकाय सहयोगी वनकाय आिश्यक श्रोि 

ब्यिस्थापन 

चनुौिी 

 क्िारवन्टनिा रावखएका 

व्यविहरुको कोविड-१९संक्रिण 

परीिणको लावग RT-PRC िाँच 

अवनिाया गने । 

 कोविड-१९संक्रिण िएका 

व्यविहरुलाई आिश्यकिा  

अनसुार िनोसािाविक सेिा 

उपलब्ध गराउने । 

 विल्लावस्थि गाउँपावलकाहरुिा 

रहकेा क्िारेवन्टन स्थलिा 

आिश्यकिा र उपलब्ध 

श्रोिसाधनका आधारिा गैरखाद्य 

सािग्री (लत्ता कपडा, हाईविन 

वकट लगायि) उपलब्ध गराउने । 

 विल्लावस्थि गाउँपावलकाहरुिा 

रहकेा क्िारेवन्टन स्थल िथा 

आईसोलेसन किहरुिा खानेपानी 

शदु्धीकरणका िाध्यिहरुको 

िानकारी गराई प्रयोगिा ल्याउन 

प्रोत्सावहि गने ।  

 शौचालयहरु सम्िि िएसम्ि 

लैङ्वगक िैत्री, अपाङ्ग िैत्री िथा 

बाल िैत्री अनकुुलको वनिााण गना 

प्रोत्साहन गने । 

 

 

 

 

सलह वकराः 

कृवषिन्य उत्पादनिा प्रत्यि रुपिा िवि परु् याउने सलह नाि गरेको कीराको प्रकोप रावरिय िथा अन्िरावरिय स्िरिा िवृद्ध हुदँ ैगएकोले 

यस विल्लािा पवन सो वकराको िोवखि कि गराउन सम्बवन्धि वनकायसँग सिन्िय गरी बालीनाली िवि हुनबाट िोगाउने । 

 

४.  कायवके्षत्रगत रुपिा पूिवतयारी, प्रवतकायव  तथा पुनलावभ सम्बन्धी कायवयोजना 

 ४.१ सिन्द्िय, खोजी तथा उद्धार 

 

क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सविवि गठन गना DDMC LEOC िरुुन्िै  
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क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

सहिीकरण गने ।  

२  विपदक्ो िेत्रअनसुार खोि िथा उद्धार, 

प्राथविक उपचार, िनोसािाविक परािशा 

लगायिको िेत्रिा  सहयोग गनासक्ने गरी 

िििा  विकास गरी सबै स्थानीय िह, 

सािाविक संस्था, ग.ैस.स., विद्यालय 

/क्याम्पसहरु,अस्पालहरुिा सिािशेी रुपिा 

RRT/STF गठन गरी विपदक्ो िनुसकैु 

सियिा पररचालन हुनसक्नेगरी ियारी 

अिस्थािा राख्ने । 

DDMC LEOC 

ग.ैस.स. 

२०७७ िवंसर िसान्ि  

३ विपद ् पिूा वनयविि रुपिा िथा 

आिश्यकिानसुार िनुसकैु सियिा सबै 

विषयिेत्रहरुको (Cluster) बैठक सञ्चालन 

गने । सि ै सदस्यहरुको विम्ििेारी िोक्ने । 

प्रविकायाका लावग ियारी अिस्थािा रहने । 

DDMC  सम्बवन्धि 

विषयगि 

कायाालयहरु, 

नीवि िेत्र, 

िलविद्यिु कम्पवन 

िथा 

ग.ैस.स.हरु 

वनयविि  

४ विल्ला िथा स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन 

कोषलाई अद्यािवधक राख्ने । साथैसबै 

ग.ैस.स.,िलविद्यिु िथा नीवि िेत्रलाई 

िावषाक कायाक्रििा विपद ् व्यिस्थापन 

वशषाकिा वनविि रकि विवनयोिन गना र 

प्रविअलाई पिूा िानकारी गराउन ु पने 

व्यिस्था िानकारी गराउने ।  

DDMC विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

२०७७ िवंसर िसान्ि  

५ उच्च िोवखियिु सम्िाविि िेत्रका 

िनप्रविवनवध िथा नागरीकहरुसँगको सम्पका  

सतु्र अद्यािवधक गने । 

DEOC 

 

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन 

सविवि,सम्बवन्धि 

विषयगि 

कायाालयहरु, 

LEOC 

िरुुन्िै  

६ साैदेार वनकायहरुको वििरण अद्यािवधक 

गने  िथा सहयोगको नक्साङ्कनगने । 

DEOC 

 

स्थानीय िह, 

LEOC 

िरुुन्िै  

७ िोवखियिु स्थानिा पिूा चेिािनी (Early 

Warning) का लावग प्रत्येक स्थानीय िहले 

प्रत्येक िडाका लावग १/१ िार्क िथा सार्रन 

  खररद  गरी ियारी अिस्थािा राख्ने  

DDMC  स्थानीय िहहरु 

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन 

सविवि 

२०७७ िवंसर िसान्ि  

८ िोवखियिु स्थानिा विपद ् सम्बन्धी DDMC विपद ् िेत्रिा काि िरुुन्िै  
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वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

िनचेिनािलूक छापा सािाग्री वििरण गने 

साथै सञ्चार िाध्यिबाट विपद ् सचेिना 

सम्बन्धी  प्रचार प्रसार गने, गराउने । िस्िै 

बाढी पवहरोके िोवखि न्यनूीकरण गना 

सडकको दिुवैिर पानी िाने Drainage 

वनिााण गने प्राविवधक परािशा विना पिूााधार 

वनिााणिा रोक लगाउने िथािािी िगंल 

फडानी वनयन्त्रण गने खाली िविनिा 

ििृारोपण कायाक्रि गने पानीके बहािलाई 

वनयन्त्रण गरी बस्िी िथा सिदुायिा असर 

पानाबाट राक्ने आदी । 

LDMC गने गै .सस ,स्थानीय 

सञ्चार 

िाध्यि,सडक 

वडवििन 

कायाालय, 

वडवििन बन 

कायाालय, कृवष 

ज्ञान केन्र िा 

सम्पका  कायाालय, 

 स्थानीय सिदुाय 

आदी । 

९ विपद ् व्यिस्थापन कायासग सम्बवन्धि 

विषयगि क्लस्टरले  विपद ् व्यिस्थापन 

योिना िनाउने । 

विल्ला 

प्रशासन 

कायाालय 

क्लिर प्रिखु २०७७ िवंसर िसान्ि  

१० सबै कायाालयिा विपद ्सम्पका  व्यवि िोक्ने  सम्बवन्धि 

कायाालय 

प्रिखु 

 िरुुन्िै  

११ एकद्धार प्रणालीबाट िात्र क्लिरको सचूना 

आदान प्रदान गने ।  

क्लिर वलड  वनरन्िर  

१२ िकुम्प,पवहरो,िाढी,वहिपाि, हािाहुरी, 

आगलागी, चट्याङ, िाहािारी, िगंली 

िनािरको आक्रिण िस्िा कारण हुन सक्न े

विपदक्ो सम्बन्धिा सिय सियिा सम्िाविि 

िेत्रका सिदुायिा सचेिीकरणगने 

सचेिीकरण गने कायािा िालक्लिलाई 

पररचालन गने । 

DDMC िध्यिविा िेत्र 

विकास सविविहरु, 

ग.ैस.स. 

वनरन्िर  

१३ विपि प्रविकायाका लावग गाँउपावलकास्िरिा 

निनुा अभ्यास (Simulation) गराउने । 

DEOC LEOC आिश्यकिानसुार  

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ विपदक्ो िानकारी पिाि विल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सविविको अध्यिले िरुुन्िै 

उद्धार िथा राहाि कायाका लावग वनदशेन 

वदने 

DDMC Cluster Head, 

सरुिा वनकाय, 

गै .स.स.  

िरुुन्िै  

२ विपद ् व्यिस्थापनसँग सम्बवन्धि Cluster 

Head/Member रािनैविक दल, 

िनप्रविवनवध, पत्रकार, सरुिाकिवी  

लगायिलाई  Group SMS िाफा ि 

विल्ला 

प्रशासन 

कायाालय 

Cluster Team घटना घटेको 

िानकारी पाएको ५ 

विनेट वित्र, 

विवि सक्दो वछटो 
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वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

िानकारी गराउने । 

३ उद्धार िथा राहाि कायाका लावग सबै 

Cluster हरुलाई पररचालन गने ।संकवलि 

खाद्यान्न िथा अन्य उद्धार िथा राहिका 

सािग्रीहरु वििरण गने 

DDMC गै .स.स.  , रेडक्रस, 

उद्योग बावण्य 

संघ, बैंक िथा 

वििीय संस्थाहरु,  

कृवष विकास 

कायाालय, स्िास्थ्य 

संस्थाहरु आदी । 

ित्काल 

 

 

४ रुि लेखािोखा (Initial Rapid 

Assessment) सम्बन्धी फारि प्रयोग गरी 

ित्कालीन िानिीय सहयोगका लावग सचूना 

संकलन गने । 

DDMC सरुिा वनकाय, 

रेडक्रस, 

गै .स.स.  

ित्काल  

५ प्रिािकारी रुपिा राहि िथा उद्धारका लावग 

स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन सविवि, वनिी 

िेत्र,सािाविक संस्था, ग.ैस.स. लगायि 

सम्िद्ध सबै वनकायहरुलाई वक्रयावशल 

िनाउने । 

DDMC विल्ला सिन्िय 

सविवि 

वनरन्िर  

६ िोवखि प्रिावििहरुलाई सरुविि स्थानहरु 

स्थानान्िरण गराउने । 

LDMC स्थानीय िह , 

सरुिा वनकाय 

िरुुन्िै  

८ वनयविि सचूना प्रिाहका लावग LDMC 

सँग सम्पका िा रहने । LDMC बाट सम्िद्व 

सरोकारिालाहरुसिि सचूना आदान प्रदान 

गने । 

DEOC, 

LEOC 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

वनरन्िर  

१० अत्याबश्यक सेिा (सञ्चार,विद्यिु लगायि) 

प्रबाहलाई यथासक्य चाडो संचालनिा 

ल्याउने ब्यबस्था विलाउने । 

DDMC नेपाल टेवलकि ,

सडक वडवििन 

कायाालय , नेपाल 

विद्यिु प्रावधकरण 

िरुुन्िै/यथासक्य चाडो  

११ विपद ् अिस्था विशे्लषण गरी प्रदशे िथा 

केन्र सरकारसँग सिन्िय गने । 

DDMC स्थानीय िह वनरन्िर  

 

 

 

४.२ खाद्य तथा कृवष 

क्र .स.  वक्रयाकलाप विम्ििेार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ खाद्य िथा कृवष Cluster बैठक कृवष ज्ञान केन्र रेडक्रस, उद्योग २०७७ िवंसर  
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सञ्चालन गने । खाद्य िथा कृवष 

सहयोगको नक्साँकन गने । 

िा सम्पका  

कायाालय 

बावण्य संघ,ग.ैस.स. िसान्ि 

२ खाद्यान्न िथा बीउ वििन वििरण 

कायादल गठन गने । 

कृवष ज्ञान केन्र 

िा सम्पका  

कायाालय 

स्थानीय िह,कृवष 

िेत्रिा काि 

गनगेै, .स.स.  रेडक्रस, 

उद्योग बावण्य संघ, 

२०७७ िवंसर 

िसान्ि 

 

३ खाद्यान्न िण्डारण  िथा आपिकालीन 

आपवूिाको व्यिस्थाका लावग रोतोिको 

नक्साङ्कनगने । 

DDMC 

LDMC 

विल्ला सिन्िय 

सविविको 

कायाालय,स्थानीय 

िहहरु,कृवष ज्ञान केन्र 

िा सम्पका  कायाालय 

२०७७ िवंसर 

िसान्ि 

 

४ ियारी खाद्यान्नको ििार उपलब्धिा 

पवहचान गने । 

कृवष ज्ञान केन्र 

िा सम्पका  

कायाालय 

स्थानीय िह, 

उद्योग िावण्य संघ 

२०७७ िवंसर 

िसान्ि 

 

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ सिन्िय, खोि िथा उद्धार Cluster सग 

सिन्िय गरी प्रिाविि  िेत्रको वििरण 

वलर् आिश्यक खाद्यसािाग्रीको 

वििरणको व्यिस्था विलाउने । 

कृवष ज्ञान केन्र 

िा सम्पका  

कायाालय 

स्थानीय िह,ग.ैस.स., 

स्ियिसेिकहरु 

िरुुन्िै  

२ प्रिाविि/विस्थावपि व्यविहरुलाई 

अनसुचूी     बिोवििको विपद ्सहायिा 

काडा उपलब्ध गराउने । 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

स्थानीय िह घटना घटेको १ 

वदन वित्र 

 

३ वििरण हुने खाद्य सािाग्रीको 

गणुस्िरयिु रहकेो सवुनविि गने । 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

स्थानीय िह, संचार 

िाध्यि, ग.ैस.स., 

ििार अनगुिन संयन्त्र 

वनरन्िर  

४ वििरण केन्र वनधाारण गरी सबै 

सरोकारिालालाई िानकारी गराउने । 

DDMC 

LDMC 

उद्योग िावण्य संघ आिश्यकिानसुार  

५ व्यवि िथा वनकायबाट प्राप्त खाद्य 

सािाग्रीको सहयोगलाई एकद्वार 

प्रणालीिाट अनसुचुी अनसुारको 

सहायिा काडाका आधारिा वििरण गने 

। 

DDMC 

LDMC 

कृवष ज्ञान केन्र िा 

सम्पका  कायाालय 

वनरन्िर  

 

 

४.३ आिास तथा गैर खाद्य के्षत्र 
 

क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ आपिकालीन आश्रय व्यिस्थापन Cluster 

को िठैक सञ्चालन गने । 

शहरी विकास 

िथा ििन वनिााण 

गै .स.स.  २०७७ 

िवंसर 
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कायाालय िसान्ि  

२ सम्िाविि विपद ् िोवखि अनुसार 

आपिकालीन आश्रयस्थलहरु (विद्यालय, 

सािदुावयक ििन, सरुविि अन्य स्थान)को 

पवहचान गने । 

शहरी विकास 

िथा ििन वनिााण 

कायाालय 

स्थानीय िह ,

स्थानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

३ विस्थावपिहरुको लावग आिश्यक गरैखाद्य 

सािाग्रीहरु वत्रपाल, टेन्ट, िाडाकुडा, लत्ता 

कपडा लगायि सािाग्रीहरु िथा रोतोिको 

नक्साङ्कनगने । 

शहरी विकास 

िथा ििन वनिााण 

कायाालय 

स्थानीय िह ,

स्थानीय प्रहरी 

चौकीहरु रेडक्रस 

सोसार्टी 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ आपिकालीन आश्रय व्यिस्थापन Cluster 

को  आपिकालीन िठैक सञ्चालन गने । 

शहरी विकास 

िथा ििन वनिााण 

कायाालय 

 घटनाको 

िानकारी 

पाउने 

विवत्तकै  

 

२ आरोतयस्थलका लावग टेन्ट, वत्रपाल, डोरी, 

िास लगायि का सािाग्रीहरु िण्डारण 

स्थलबाट सम्बवन्धि स्थानिा पठाउने । 

शहरी विकास 

िथा ििन वनिााण 

कायाालय 

स्थानीय िह,  

रेडक्रस सोसार्टी 

उद्योग बावण्य 

संघ ग.ैस.स. 

िरुुन्िै  

३ िाडाँकुडा िथा लत्ता कपडा व्यिस्थापन गने  

सहायिा काडाको आधारिा 

DDMC 

LDMC 

नेपाल रेडक्रस ,

स्थानीय िह 

िरुुन्िै  

 

४.४ आपतकालीन स्िास्थ्य तथा पोषण 

क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ आपिकालीन स्िास्थ्य पोषण Cluster बैठक 

सञ्चालन गरी आपिकालीन स्िास्थ्य पररिण 

कायादल गठन गने िा नविकरण गने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

स्थानीय 

िह,स्िास्थ्य 

चौकीहरु,ग.ैस.स. 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

२ सरकारी/गरैसरकारी,सािदुावयक िथा वनिी 

स्िास्थ्य सेिा प्रदायक संस्था िथा िििा 

नक्साङ्कनगन े। 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

स्थानीय िह, 

ग.ैस.स. 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

३ आपिकालीन अिस्थािा आिश्यक पने 

औषधीहरुको Buffer Stock सबै स्थानीय 

िहिा राख्ने, िािहिका स्िास्थ्य चौकीिा 

राख्न ेव्यबस्था विलाउने 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

स्थानीय िह, 

ग.ैस.स. 

िरुुन्िै  

४ विपद ्सियिा हुन सक्ने िहािारीको सम्बन्धिा 

िनचेिना िलूक कायाक्रिहरु संचालन गने 

साथै उि सियिा पररचावलि हुन RRT 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

स्िास्थ्य चौकी िरुुन्िै, 

आपश्यक

िानसुार  
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क्र.सं. वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

हरुलाई ियारी अिस्थािा राख् ने 

५ प्रिाविि िेत्रिा स्िास्थ्य वशविर सञ्चालन गना 

कायाटोली गठन गने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

ग.ैस.स., सरुिा 

वनकाय 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

६ थप उपचारका लावग सम्िाविि स्िास्थ्य संस्था 

िथा िििाको नक्साङ्कनगने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

 

 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

७ विल्लािा उपलव्ध एम्बुलेन्सहरु चालु 

हालििा राख्न नेपाल रेडक्रस 

सोसार्टी,वचवलिे हार्रोपािर, 

गाँउपावलकाहरुलाई अनरुोध गने । 

आिश्यकिानसुार पररचालन गना निुाकोट 

विल्लािा रहकेा एम्िलेुन्स,शििाहन िथा 

हवेलकप्टर सेिाप्रदायक वनकायहरुको वििरण 

सििे अद्यािवधक गने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

रेडक्रस, वचवलि े

हार्रोपािर  

गापाहरु 

िवि सक्दो 

वछटो 

 

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ आपिकालीन िठैक सञ्चालन गरी काया 

विम्ििेारी वनधाारण गने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

ग.ैस.स. २०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

२ घार्िेहरुको उपचारका लावग ित्काल RRT 

टोली पररचालन गने । थप उपचारका लावग 

विल्ला अस्पिाल िथा निुाकोट/काठिाण्डौ 

वस्थि अस्पिालिा पठाउने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

सरुिा वनकाय ,

रेडक्रस 

िरुुन्िै  

३ गिाििी, सतु्केरी, वशशहुरुको लावग पोषण युि 

खाद्य सािाग्री उपलब्ध गराउने खाद्य िेत्रलाई 

वसफाररस गने । 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

ग.ैस.स. िरुुन्िै  

४ आश्रयस्थलिा हुनसम्ने ैाडापखाला  ,हिैा 

टाईफार्ड,  ,हपेाटार्वटस A-E रोगहरु फैलन 

नवदन रोकथािका उपायहरु अबलम्बन गने। 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

ग.ैस.स. िरुुन्िै  

५ स्िास्थ्य िथा पोषण वशविर सञ्चालन गने । विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

ग.ैस.स.  ,सरुिा 

वनकाय 

िरुुन्िै  

४.५ आपिकालीन वशिा 

क्र.

सं. 

वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ Cluster बैठक सञ्चालन गरी 

आपिकालीन शवैिक कायादल 

सम्बवन्धि स्थानीय िह, 

वशिा विकास िथा सिन्िय 

ग.ैस.स. २०७७ िवंसर 

िसान्ि 
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गठन गने । र्काई 

२ िोवखियिु स्थानिा रहकेा 

विद्यालय, प्रारवम्िक 

िालविकास केन्र,सािदुावयक 

वसकार् केन्र,रोतोिकिा िथा 

रोतोि केन्रहरुको नक्साङ्कनगन े

। सरोकारिालाहरुलाई सुसवूचि 

गने । 

सम्बवन्धि स्थानीय िह, 

वशिा विकास िथा सिन्िय 

र्काई 

ग.ैस.स., 

रोतोिकेन्र िथा 

रोतोिव्यविहरु, 

वशिक विद्याथवी  

र अििािकहरु 

,स्थानीय 

संचारकिवी हरु र  

संचार 

िाध्यिहरु 

२०७७ िवंसर 

िसान्ि 

 

३ प्रिाविि िेत्रिा  अस्थायी 

वसकार् केन्र (Temporary 

learning Center-TLC) 

सञ्चालन गना सवकने स्थान, 

वत्रपाल, टेन्ट, आपिकालीन 

शवैिक सािाग्री, खले सािाग्री 

व्यिस्थापन गने । 

सम्बवन्धि स्थानीय िह, 

वशिा विकास िथा सिन्िय 

र्काई 

सहरी वबकाश 

िथा ििन 

वनिााण वडवििन 

कायाालय, 

ग.ैस.स., 

सम्बवन्धि 

स्थानीय िह, 

रेडक्रस र 

सिािसेिीहरु 

िरुुन्िै  

विपद् प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोना 

१ िविग्रस्ि िग्नािशेष पन्छाउने, 

पाठ्यसािग्री एि ं खलेकूदका 

सािग्रीको उवचि व्यिस्थापन 

गन,े शौचालय िथा खानेपानी, 

खलेिदैान चिनेागहृ, आउन े

िाने बाटो सरुविि िएको 

सवुनविि गने । 

वशिक, विद्याथवी ,SMC, PTA अवििािक, 

स्थानीय सिदुाय 
घटना घटे 

लगत्तै 

 

२ वशिण वसकार् सािग्रीहरु, 

खलकूदका सािग्रीहरु आपवूिा 

गन,े बालबावलकालाई 

आिश्यक पोशाक ैोला र 

स्टेशनरी सािग्री वििरणको 

व्यिस्था विलाउने 

वशिक, विव्यस स्थानीय िह, 

रोतोिकेन्र, 

ग.ैस.स. 

सरुविि 

िािािरण 

ियार हुनासाथ 

 

३ अस्थायी वसकार् केन्र स्थापना 

गरी शवैिक गविविवध 

सञ्चालन गने । 

सम्बवन्धि स्थानीय िह,वशिा 

विकास िथा सिन्िय र्काई 

ग.ैस.स. वशिक 

अवििािकहरु 

िरुुन्िै  

४ िनोसािाविक परािशा िावलि 

वलएका वशिकहरुको पररचालन 

िथा विविन्न िनोरञ्िनात्िक 

सम्बवन्धि स्थानीय िह, 

वशिा विकास िथा सिन्िय 

र्काई 

ग.ैस.स. वशिक 

अवििािकहरु 

बाल क्लबहरु 

िरुुन्िै  
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गविविवध सञ्चालन गने । 

५ स्थायी संरचना वनिााण काया 

सञ्चालन 

सम्बवन्धि स्थानीय िह, 

DLPIU 
संघ, प्रदशे र 

स्थानीय 

सरकार,  

ग.ैस.स. 

  

 

४.६खानेपानी तथा सरसिाई 

क्र.

सं. 

वक्रयाकलाप वजम्िेिार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ WASH Cluster बैठक 

सञ्चालन गने ।  

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

ग.ैस.स. २०७७ 

िवंसर िसन्ि 

 

२ प्रिाविि हुनसक्ने िेत्र, 

आपिकालीन आश्रयस्थलहरुिा 

स्िच्छ खानेपानी, शौचालय, 

सरसफार्का लावग आिश्यक 

सािाग्री िथा रोतोि नक्साङ्कनगने 

। ित्काल वििरण गना सवकने 

अिस्थािा िार िा बोटलको 

सरुविि वपउने पानी व्यिस्था गने । 

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

स्थानीय िह, 

ग.ैस.स., 

स्थानीय 

खानपेानी 

उद्योगहरु 

२०७७ 

िवंसर िसन्ि 

 

३ खानेपानी, सरसफार् िथा स्िास्थ्य 

प्रिदान सम्बन्धी िावलि प्राप्त 

व्यविको सचूी ियार गरी  

आिश्यकिानसुार पररचालनका 

लावग ियारी अिस्थािा राख्ने । 

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

स्थानीय िह िरुुन्िै  

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ Cluster बैठक सञ्चालन गरी 

िोवकएको कायावििरण अनुसार 

िरुुन्िै पररचालन गने । 

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

ग.ैस.स. िरुुन्िै  

२ प्रिाविि िेत्र/ आश्रयस्थलिा 

रहकेो खानेपानीको िहुान सफा 

राख्ने (वपयसु, िाटरगाडा) िथा 

वनविि स्थलिा िात्र वदशा वपसाि 

गना सचेविकरण गने ।  

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

ग.ैस.स. िरुुन्िै  

३ अस्थायी वसकाई कन्र िाफा ि 

सरसफार् सम्बन्धी सचेिना प्रिदान 

गने  

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

ग.ैस.स., 

सञ्चार िाध्यि 

िरुुन्िै  

४ आश्रयस्थलिा न्यनूिि ५/५ िटा खानेपानी िथा सर सफाई गै .सं.स.  िरुुन्िै  
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क्र.

सं. 

वक्रयाकलाप वजम्िेिार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

सरसफार् kit (हावपाक,वफनेल,व्रस 

लगायि) सफा वपउने पानी 

उपलब्ध गराउने । 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

५ आपिकालीन आश्रयस्थलको 

अवन्िि वनिालीकरण र सरसफाई 

सम्बन्धी संरचनाको सरुविि 

विस्थापन गने । 

खानेपानी िथा सर सफाई 

सि वडवििन कायाालय िा 

सम्पका  कायाालय 

ग.ैस.स. िरुुन्िै  

 

४.७ संरक्षण 

क्र.

सं. 

वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ संरिण Cluster बैठक सञ्चालन गने । 

काया विम्ििेारी िोक्ने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

स्थानीय िह, सरुिा 

वनकाय, 

ग.ैस.स. 

२०७७

िवंसर 

िसान्ि 

 

२ िनोसािाविक परािशाकिााहरुको वििरण 

अद्यािवधक गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

स्थानीय िह,सरुिा 

वनकाय, 

ग.ैस.स. 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

३ स्िास्थ्य उपचार,काननूी उपचार,पनुस्थाापना 

केन्र लगायिको पिूा ियारी गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

स्थानीय िह,सरुिा 

वनकाय, 

ग.ैस.स. 

िरुुन्िै   

४ विपदक्ो सियिा हुनसक्ने संरिण 

िोवखिहरुका िारेिा अवििवुखकरण गने र 

सबैलाई सचेिीकरण गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

विल्ला प्रहरी 

कायाालय,ग.ैस.स. 

वनरन्िर  

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ घार्िे, अपाङ्ग,िषे्ठ नागरीक  िथा विशषे 

आिश्यकिा िएका व्यविहरुको स्िास्थ्य 

िथा सरुविि िसाईका लावग सिन्िय गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

विल्ला प्रहरी 

कायाालय  ,

ग.ैस.स.  ,विल्ला 

स्िास्थ्य कायाालय 

वनरन्िर  

२ हराएका िथा विछोवडएका पररिारको खोिी 

र पाररिाररक पनुविालन, संरिण कायाका 

लावग स्ियिसेिक पररचालन गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

विल्ला प्रहरी 

कायाालय ,ग.ैस.स. 

वनरन्िर/

िविस

क्दो 

वछटो 

 

३ िनोसािाविक परािशा सञ्चालन गने । विल्ला 

िालकल्याण 

विल्ला प्रहरी 

कायाालय ,

वनरन्िर  
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क्र.

सं. 

वक्रयाकलाप विम्ििेार वनकाय सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

सविवि ग.ैस.स.हरु 

४ िाल संरिण, िानि ओसारपसार िथा 

चेलीबेटी िचेविखन सम्बन्धिा िहस िथा 

पैरिी गने । 

विल्ला 

िालकल्याण 

सविवि 

िार्वि नेपाल, 

शवि सिहू, 

लैङ्वगक सञ्िाल, 

सरुिा वनकाय 

वनरन्िर  

 

४.८ िन्द्दोिस्ती के्षत्र 

क्र.सं. वक्रयाकलाप वजम्िेिार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ प्रविकायाका लावग प्रयोग हुनसक्ने विल्ला 

वित्रका सिारी साधन िथा अन्य उपकरण 

हरुको वििरण अद्यािवधक गने । साथै, 

विल्ला िावहरबाट उपलब्ध हुनसक्ने 

एम्बलेुन्स, हवेलकप्टर सेिा प्रदायकहरुको 

सििे वििरण अद्यािवधक गने । 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय, 

स्थानीय िह 

विल्ला 

वस्थि 

कायाालयहरु, 

हार्रोपािर 

कम्पनी, 

वनिी िेत्र 

वनरन्िर  

२ धुने्चबजारमा रहेको Warehouse 

df विपद्को सबै के्षत्रको 

व्यिस्थापन गनन सवकने गरी 

अनुसूची अनुसारका 

सामाग्रीहरु व्यिस्थापन गने । 

हाल भण्डारण नभएका 

सामाग्रीहरु  व्यिस्थापनका 

लावग स्थानीय तह, गै.स.स., 

जलविद्युत कम्पवनहरुले 

सहयोग गने । 

DDMC स्थानीय िह, 

ग.ैस.स., 

िलविद्यिु 

कम्पवनहरु 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

३ सबै सरकारी कायाालय िथा गाँउपावलका 

कायाालय, िडा कायाालयहरु,स्िास्थ्य 

चौवक, विद्यालय,होटल,बैकिथा वित्तीय 

संस्था, व्यापाररक ििनहरुिा 

आिश्यकिानसुार Fire Extinguisher 

व्यिस्था गने । 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

स्थानीय िह 

ग.ैस.स. 

वनिी िेत्र 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

४ हाल कावलकास्थानिा िात्र पेिोल पम्प 

रहकेा कारण सबै सरकारी कायाालयले 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

विल्ला 

वस्थि 

वनरन्िर  
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क्र.सं. वक्रयाकलाप वजम्िेिार वनकाय सहयोगी 

वनकाय 

सिय कैवियत 

सिारी साधन िनुसकैु सियिा सञ्चालन 

गना सवकने गरी र्न्धन व्यिस्थापन गने । 

कायाालयहरु 

५ खोि िथा उद्धार एि ं सिन्ियिा खवटने 

व्यविहरुको लावग खाना, खािाको 

व्यिस्थापन गने । 

DDMC स्थानीय िह, 

रेडक्रस  

वनरन्िर  

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ विल्ला प्रशासन कायाालयको वनदशेन 

अनसुार िात्र आिश्यकिानुसार विल्लाका 

सबै सरकारी, गरैसरकारी संस्था िथा नीवि 

सिारी साधन, एम्बलेुन्स उपकरणहरु 

पररचालन गने । 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

स्थानीय िह 

विल्ला 

वस्थि 

कायाालयहरु, 

हार्रोपािर 

कम्पनी, 

वनिी िेत्र 

िरुुन्िै  

२ िण्डार गहृिा रहकेा सिाग्रीहरु पररचालन 

गने  

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

DEOC, 

LEOC  

िरुुन्िै  

३ खोि िथा उद्धार एि ं सिन्ियिा खवटने 

व्यविहरुको लावग खाना,खािाको उपलब्ध 

गराउन े। 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

 

स्थानीय िह, 

u};; 

रेडक्रस 

स्काउट 

िरुुन्िै  

 

४.९ तत्कावलन पूनवलाभ 

क्र.सं. वक्रयाकलाप वजम्िेिार 

वनकाय 

सहयोगी वनकाय सिय कैवियत 

पूिव तयारी कायवयोजना 

१ सम्िाविि विपद ् पिाि पनुलााििा संलग्न 

सरकारी िथा गरैसरकारी संस्थाहरुको वििरण 

अद्यािवधक गने । रोतोिको नक्साङ्कनगने । 

DDMC विल्ला प्रशासन 

कायाालय ग.ैस.स. 

िहासंघ 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

२ सबै Cluster हरुको वनयविि िठैक 

सञ्चालन गने । 

DDMC विषयिग कायाालय िथा 

वनकायहरु 

२०७७ 

िवंसर 

िसान्ि 

 

प्रवतकायव तथा पुनलावभ कायवयोजना 

१ स्थानीय िह,प्रदशे सरकार र केन्र सरकारसँग 

सहकाया गरी पनुलाािका काया गने । 

विल्ला सिन्िय 

सविवि, DDMC 

स्थानीय िह,LDMC 

ििन िथा शहरी विकास 

वडवििन कायाालय, 

पनुवनिााण प्रावधकरण 

विल्ला आयोिना, 

ग.ैस.स.हरु 

िरुुन्िै  
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५ के्षत्रगत अगुिा तथा सविवत संरचना 

 

क्र.सं िेत्र िेत्रगि अगिुा सम्पका  व्यवि सम्पका  नं. E-mail 

िोिाईल कायाालय 

१ सिन्िय, खोिी 

िथा उद्धार 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

प्रिखु विल्ला 

अवधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४००१९ 

(हटलाईन) 

rasuwadao@ 

gmail.com 

२ खाद्य िथा कृवष कृवष ज्ञान केन्र िा 

सम्पका  कायाालय 

केन्र िा सम्पका  

कायाालय प्रिखु 

 ५४०१२८ dadorasuwa@ 

gmail.com 

३ आपिकालीन 

आश्रय 

स्थलिथा गरै 

खाद्य सािाग्री 

विल्ला आयोिना 

कायाान्ियन र्काई 

(ििन) 

आयोिना प्रिखु ९८५५०४६५८४ ५४००६१ dudbcrasuwa@ 

gmail.com 

४ आपिकालीन 

स्िास्थ्य िथा 

पोषण 

विल्ला स्िास्थ्य 

कायाालय 

कायाालय प्रिखु ९८५१२२३१८६ ५४०१८८ dhorasuwa@ 

gmail.com 

५ आपिकालीन 

वशिा 

वशिा  विकास िथा 

सिन्िय र्काई 

र्काई प्रिखु ९८५११६३६६७ ५४०१५७ bk_simkhada@ 

yahoo.com 

७ आपिकालीन 

संरिण 

विल्ला िाल 

कल्याण सविवि 

प्रिखु विल्ला 

अवधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४००१९ 

(हटलाईन) 

rasuwadao@ 

gmail.com 

८ बन्दोबस्िी विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

प्रिखु विल्ला 

अवधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४००१९ 

(हटलाईन) 

rasuwadao@gm

ail.com 

९ ित्कालीन 

पनुलााि 

विल्ला प्रशासन 

कायाालय 

प्रिखु विल्ला 

अवधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४०१३२ rasuwadao@gm

ail.com 
 

 

 

 

६ स्थानीय तहहरुिा रहेको विपद् सम्पकव  व्यविहरुको वििरण 

 

क्र.सं. स्थानीय तह नाि,थर पद सम्पकव  नम्िर कैवियत 

१ गोसाईकुण्ड गा.पा. दवेिलाल सापकोटा प्रिखु प्रशासकीय अवधकृि ९८५१२३३०७७  

२ आिाछुवदङिो गा.पा. सन्िोष श्रेष्ठ प्रिखु प्रशासकीय अवधकृि ९८४४०४५३४१  

३ कावलका गा.पा. प्रकाश अवधकारी प्रिखु प्रशासकीय अवधकृि ९८५११८५०९६  

४ नौकुण्ड गा.पा. निवदप राई प्रिखु प्रशासकीय अवधकृि ९८०७३६५३६५  

५ उत्तरगया गा.पा. अिुान खडका प्रिखु प्रशासकीय अवधकृि ९८५१२२५४७९०  

अनुसुची -१ 

रावरिय पुनवनविावण प्राविकरणको भूप्रकोप प्रवतिेदनका आिारिा तयार गररएको जोवखिको अबस्था 
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क्र.स.ं 
साविक 

गावबस 
िस्ती 

प्रकोप 

– एच 

सभंाब्यता 

– पी 

जोवखि 

िूल्य – 

आर 

नाजुकता 

– भी 

जोवखि 

स्कोर 
सिन सिूहको वटप्पणी 

१ 

िोले 
बास 

िञ््याङ 
२ ५ ४ ४ १६० 

िोवखिको प्रकार २ – ४ िटा घरहरु 

प्रिाविि छन ्। िोवखि स्केल उल्लेख 

गररएको छैन । 

िोले कराङगे ३ ५ ३ ३ १३५ िोवखिको प्रकार २ – उच्च िोवखिको 

अबस्था । ५ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्। 

िोले खाल्चेि ४ ५ २ ४ १६० 
िोवखिको प्रकार २ – उच्च िोवखिको 

अबस्था । हाल कुनै पवन घरहरु 

प्रिाविि छैनन ्

िोले िल्लो रुस्पानी २ ५ ३ ३ ९० 
िोवखिको प्रकार २ – िध्यि िहको 

िोवखिको अबस्था । २ िटा घरहरु 

प्रिाविि छन ्। 

िोले घटे्ट पाखा ५ ५ ३ ५ ३७५ िोवखिको प्रकार ३ – उच्च िोवखिको 

अबस्था । २ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्। 

२ 

धैबङु ढकाल डाँडा ४ ५ ४ ३ २४० िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । ९ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्। 

धैबङु वचत्रा पानी ५ ५ १ ३ ७५ 
िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । गाउँबाट अवल टाढा ठूलो 

पवहरो । 

धैबङु प्राङ्से ४ ५ ५ ५ ५०० 
िोवखिको प्रकार ३ – िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । ५१ िटा घरहरु 

प्रिाविि छन ्। 

धैबङु कदि घारी ३ ५ ५ ३ २२५ िोवखिको प्रकार ३ – िध्यि स्िरको 

िोवखि । ५ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्। 

धैबङु र 

िोले 

उपल्लो 

रुसेपानी 
३ ५ २ ३ ९० 

िोवखिको प्रकार २ – िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । कुनै पवन घरहरु 

प्रिाविि छैनन ्। 

३ 

धनु्च े वििली २ ३ ३ २ ३६ िोवखिको प्रकार २ – न्यनू िोवखि । 

४–५ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्। 

धनु्च े गुु ुम्चेट ४ ५ ३ ५ ३०० िोवखिको प्रकार ३ – उल्लेखनीय 

प्रकोप, उच्च िोवखि । 

धनु्च े
घवुम्ि 

टोल/रुत्रा गगंा 
४ ५ ३ ५ ३०० िोवखिको प्रकार ३ 

४ 

बवृद्धि बवृद्धि ३ ५ ५ ५ ३७५ 
िोवखिको प्रकार २ – िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । २० िटा घरहरु 

प्रिाविि छन ्। 

बवृद्धि 
परुानोस्याफु्र 

िसेी 
३ ४ ५ ५ ३०० 

िोवखिको प्रकार २ – िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । २२ िटा घरहरु 

प्रिाविि छन ्। 
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क्र.स.ं 
साविक 

गावबस 
िस्ती 

प्रकोप 

– एच 

सभंाब्यता 

– पी 

जोवखि 

िूल्य – 

आर 

नाजुकता 

– भी 

जोवखि 

स्कोर 
सिन सिूहको वटप्पणी 

बवृद्धि िानगल २ ५ १ ३ ३० 
िोवखिको प्रकार २ – िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । कृवषयोग्य 

िविनिात्र प्रिाविि छ । 

५ 

हाकु िलैुङ ३ ४ ५ ३ १८० 
िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । १३ िटा घरहरु प्रिाविि छन ्

। 

हाकु गोगने ४ ५ ५ ५ ५०० 
िोवखिको प्रकार ३ –सबै वटप्पणी 

खानी िथा िगूिा वििागको 

प्रवििेदनबाट उल्लेख गररएको छ । 

हाकु हाकु िसेी ३ ४ ४ ५ २४० 
िेवखिको प्रकार ३ खानी िथा िगूिा 

वििागको प्रवििेदनबाट उल्लेख 

गररएको छ । 

हाकु सानो हाकु 
     

िोवखिको प्रकार ३ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । 

उच्चस्िरको िोवखि हुनसक्ने । 

हाकु लमु्िा डाँडा २ ५ ३ ३ ९० िोवखिको प्रकार ३ –  ३ िटा घरहरु 

प्रिाविि । िध्यिस्िरको िोवखि । 

हाकु ठूलो हाकु ४ ५ ५ ५ ५०० िोवखिको प्रकार ३ – उल्लेखनीय 

प्रकोप, उच्च िोवखि । 

हाकु विरु ५ ५ ५ ३ ३७५ िोवखिको प्रकार ३ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । ८० घरधरुी प्रिाविि । 

६ 

लहरेपौिा ढुङ्गे ३ ५ १ ३ ४५ िोवखिको प्रकार ३ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । घरधरुी प्रिाविि छैनन ्। 

लहरेपौिा विविरे २ ५ १ ३ ३० िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । घरधरुी प्रिाविि छैनन ्। 

लहरेपौिा पवहरे िसेी ३ ५ ५ ५ ३७५ िोवखिको प्रकार ३ – २०७४ को 

बषाािा िविन बगेको÷लच्केको । 

७ 

राम्च े पालेप ३ ४ ४ ३ १४४ 
िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । ६–७ घरधरुी प्रत्यि प्रिाविि 

। 

राम्च े गमु्चेट ४ ५ ५ ५ ५०० िोवखिको प्रकार ३ – उच्च िोवखि, 

उच्च प्रकोप । 

८ 

सरिथली वचलाउने गाउँ २ ५ ३ ३ ९० िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । ३ िटा घरधरुी प्रिाविि । 

सरिथली लािराङ ४ ५ ४ ४ ३२० िोवखिको प्रकार ३ – नािकुपना 

उल्लेख गररएको । 
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क्र.स.ं 
साविक 

गावबस 
िस्ती 

प्रकोप 

– एच 

सभंाब्यता 

– पी 

जोवखि 

िूल्य – 

आर 

नाजुकता 

– भी 

जोवखि 

स्कोर 
सिन सिूहको वटप्पणी 

सरिथली फािचेट ३ ४ ४ ५ २४० िोवखिको प्रकार ३ – नािकुपना 

उल्लेख गररएको । 

९ स्याफु्र स्याफु्र िसेी ३ ५ ४ ५ ३०० 
िोवखिको प्रकार २ – १० घरधरुी र 

अन्य पिूााधार नािकु अबस्थािा । 

िोवखि स्केल उल्लेख गररएको छैन । 

१० 

ठूलोगाउँ सावलि विट्टा २ ५ ३ ३ ९० िोवखिको प्रकार २ – िध्यिस्िरको 

िोवखि । ४ िटा घरधरुी प्रिाविि । 

ठूलोगाउँ 
उपल्लो 

वसम्ले 
३ ५ ५ ४ ३०० िोवखिको प्रकार ३ – उच्चस्िरको 

िोवखि । १९ घरधरुी प्रिाविि । 

ठूलोगाउँ वसम्ले 
    

० 
िोवखिको प्रकार ३ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । उच्च 

िहको िोवखि हुनसक्न े। 

ठूलोगाउँ ल्यङू ४ ५ ४ ५ ४०० िोवखिको प्रकार ३ – नािकुपना 

उल्लेख गररएको । 

ठूलोगाउँ पवहरा गाउँ 
    

० िोवखिको प्रकार २ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । 

ठूलोगाउँ ििूसे्थान 
    

० िोवखिको प्रकार २ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । 

ठूलोगाउँ वचप्लेटी ३ ५ ५ ५ ३७५ िोवखिको प्रकार ३ 

११ 

थिुन िने्दो ४ ५ २ ३ १२० 
िोवखिको प्रकार २ – पिूााधारिात्र ै

प्रिाविि िएको । िोवखि स्केल 

उल्लेख गररएको छैन । 

थिुन िसाा ४ ४ ३ ५ २४० 
िोवखिको प्रकार ३ – ५ िटा घरहरु 

प्रिाविि । िोवखि स्केल उल्लेख 

गररएको छैन । 

थिुन दसे्या गाउँ ४ ५ ३ ३ १८० 
िोवखिको प्रकार ३ – ५ िटा घरहरु 

प्रिाविि । िोवखि स्केल उल्लेख 

गररएको छैन । 

१२ 

वटिरेु रसिुागढी ४ ५ ३ ५ ३०० 
िोवखिको प्रकार २ – ३ िटा घरहरु 

प्रिाविि । िोवखि स्केल उल्लेख 

गररएको छैन । 

वटिरेु घटे्ट खोला ३ ५ ५ ५ ३७५ 
िोवखिको प्रकार २ – ३० िटा घरहरु 

प्रिाविि  िोवखि स्केल उल्लेख 

गररएको छैन । 

१३ यासाा बच्चा ३ ५ ३ ३ १३५ िोवखिको प्रकार २ – ३–४ घरहरु 

प्रिाविि । िध्यिस्िरको िोवखि । 
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क्र.स.ं 
साविक 

गावबस 
िस्ती 

प्रकोप 

– एच 

सभंाब्यता 

– पी 

जोवखि 

िूल्य – 

आर 

नाजुकता 

– भी 

जोवखि 

स्कोर 
सिन सिूहको वटप्पणी 

यासाा दोक्लाङ ४ ५ ५ ३ ३०० िोवखिको प्रकार ३ – १२ घरहरु 

प्रिाविि । िध्यिस्िरको िोवखि । 

यासाा थाङ्डोर ३ ४ ३ ३ १०८ िोवखिको प्रकार ३ – ४ घरहरु 

प्रिाविि । िध्यिस्िरको िोवखि । 

यासाा घोिुा ४ ४ ५ ५ ४०० िोवखिको प्रकार २ – उच्च प्रकोप, 

उच्च िोवखि । 

यासाा साङ्यलु ४ ५ ५ ५ ५०० 

िोवखिको प्रकार ३ –  थप स्थालगि 

भ्रिणको िरुरी छ । प्रकोपको 

सम्िाव्यिा न्यनू छ । पी २ र स्कोर 

२०० छ । पनुुः अनगुिन गना वसफाररश 

गरीन्छ । 

१४ 

डाँडा गाउँ खड्कु 
    

० िोवखिको प्रकार २ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको 

डाँडा गाउँ वचप्लेटी ३ ५ ५ ५ ३७५ िोवखिको प्रकार ३ 

डाँडा गाउँ सल्लेटार ४ ५ ५ ५ ५०० िोवखिको प्रकार ३ 

डाँडा गाउँ वसरचेट 
    

० 
िोवखिको प्रकार २ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । उच्च 

िोवखि ठावनएको । 

डाँडा गाउँ कटुञ्ि े
    

० िोवखिको प्रकार २ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । 

डाँडा गाउँ िलैुङ ४ ५ ५ ५ ५०० िोवखिको प्रकार ३ –  उच्च िोवखि, 

उच्च प्रकोप । 

१५ वचवलिे 
पािङु र 

केराबारी 
४ ५ ५ ५ ५०० िोवखिको प्रकार ३ 

१६ 

कावलका –

धनु्चे 

राििागा 

ग्राङ 
    

० 
िोवखिको प्रकार ३ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । उच्च 

िोवखि ठावनएको । 

कावलका –

धनु्चे 

राििागा 

राम्च े
    

० 
िोवखिको प्रकार ३ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । उच्च 

िोवखि ठावनएको । 

कावलका –

धनु्चे 

राििागा 

ठाडे 
    

० 
िोवखिको प्रकार ३ –  स्कोर पवहचान 

गना अपयााप्त सचूना िएको । उच्च 

िोवखि ठावनएको । 
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क्र.स.ं 
साविक 

गावबस 
िस्ती 

प्रकोप 

– एच 

सभंाब्यता 

– पी 

जोवखि 

िूल्य – 

आर 

नाजुकता 

– भी 

जोवखि 

स्कोर 
सिन सिूहको वटप्पणी 

१७ 

लाङटाङ लाङटाङगाउँ ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोवखिको प्रकार ३ –  खानी िथा 

िगूिा वििागको प्रवििेदनिा स्कोर 

पवहचान गना अपयााप्त सचूना दवेखन्छ । 

उच्च िोवखि िते्र । 

लाङटाङ घोडा ििेला ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोवखिको प्रकार ३ –  खानी िथा 

िगूिा वििागको प्रवििेदनिा स्कोर 

पवहचान गना अपयााप्त सचूना दवेखन्छ । 

उच्च िोवखि िते्र । 

लाङटाङ थाङसेप ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोवखिको प्रकार ३ –  खानी िथा 

िगूिा वििागको प्रवििेदनिा स्कोर 

पवहचान गना अपयााप्त सचूना दवेखन्छ । 

उच्च िोवखि िते्र । 

लाङटाङ राम्च े ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोवखिको प्रकार ३ –  खानी िथा 

िगूिा वििागको प्रवििेदनिा स्कोर 

पवहचान गना अपयााप्त सचूना दवेखन्छ । 

उच्च िोवखि िते्र । 

 

अनुसुची-२ 

संघीय िाविला िथा स्थानीय विकास िन्त्रालयबाट िएको सििेण २०७४ 

वसन गाँउपावलका स्थान िोवखि कैवफयि 

उच्च िध्यि न्यनू 

१ गोसार्कुण्ड 

राम्च े     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

घोडाििेला     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

थाङसेप     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

लािटाङ     वहिपवहरोको िोवखि 

स्याप्रिुशेी      

२ आिाछोवदङ्मो 

हाकुिशेी     वत्रशलुी खोला नविकको िस्िी खोचिा 

रहकेो,खकुुलो िाटो रहकेोसाथै  िावथिाट 

ढुंगाहरु खस्न सक्ने 
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सानोहाकु     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

ठूलो हाकु     िस्िी सरुविि िएिवन िस्िी सम्ि पगु्ने बाटो 

असरुविि रहकेो 

३ उत्तरगया 

गोगने     िस्िी नविकै/िल पवहरो गएकोले िषााि 

सियिा िस्िीिा पवहरो िानसक्ने 

खाल्चेि     िस्िी सरुविि िएिवन िस्िी सम्ि पगु्ने बाटो 

असरुविि रहकेो 

लयङु     खोला नविकै िस्िी रहकेो 

पेरेगाँउ     िविन वचरा परेको,ठुलो ठुलो ढुंगा 

अव्यिवस्थि रुपिा रहकेो 

वसम्ले     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

ििुसे्थान     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

कटुन्ि े     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

खड्कु     विरालो स्थानिा िस्िी िएको कारण 

िस्िीिा िावथिाट ढुंगा खस्न सक्ने 

वचप्लेटी     िविन वचरा परेको,ठुलो ठुलो ढुंगा 

अव्यिवस्थि रुपिा रहकेो 

वसरुचेि     िविन वचरा परेको,ठुलो ठुलो ढुंगा 

अव्यिवस्थि रुपिा रहकेो 

 

अनुसचुी- ३ 
सरुक्षा वनकायको सम्पकव  वििरण 

क्र. 

सं. 

कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् प्रहरीमुख सम्पका  नम्बर 

दर्ाा नामथर 

१ वजल्ला प्रहरी 

कायानलय 

प्रहरी नायब 

उपरीक्षक 

इन्द्र प्रसाद सुिेदी ९८५१२७५५५५ 

२ सीमा प्रहरी चौकी प्रहरी नायब कमल प्रसाद ९८५१२९७००८ 
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विमुरे  वनरीक्षक चौलागााँई 

३ प्रहरी चौकी 

रसुिागढी 

प्रहरी नायब 

वनरीक्षक 

कुमार थापा ९८५१२३७२४८ 

४ प्रहरी चौकी 

स्याफु्रिेशी 

प्रहरी नायब 

वनरीक्षक 

विकाराम पौडेल ९८५१२३७२५४ 

५ प्रहरी चौकी थुमन  प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

वदपक अवधकारी ९८५१२३७२४९ 

६ प्रहरी चौकी थामु्बचेत प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

अवभनाश भण्डारी ९८५१२३७२५३ 

७ प्रहरी चौकी हाकु प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

मुरारी प्रसाद 

खनाल 

९८५१२३७२५७ 

८ ईलाका प्रहरी 

कायानलय 

कावलकास्थान 

प्रहरी नायब 

वनरीक्षक 

लक्ष्मण गौतम ९८५१२५४९६१ 

९ प्रहरी चौकी िेत्रािती प्रहरी नायब 

वनरीक्षक 

जालन्धर बराल ९८५१२३७२६३ 

१० प्रहरी चौकी डााँडागाउाँ  प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

कवमनन्द्र  ठाकुर 

लोहार 

९८५१२३७२५९ 

११ प्रहरी चौकी पारच्याङ प्रहरीसहायह 

वनरीक्षक 

रामएकिाल प्रसाद 

यादि 

९८५१२३७२५८ 

१२ प्रहरी चौकी लाङिाङ प्रहरी हिल्दार कृष्ण बहादुर 

तामाङ 

९७४१४५४५७७ 

१३ अस्थाई प्रहरी पोष्ट 

धुने्च 

प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

सुरेन्द्र प्रसाद 

कुशिाहा 

९८५१२३७२६७ 

१४ अस्थाई प्रहरी पोष्ट 

ग्राङ 

प्रहरी हिल्दार देबेन्द्र तामाङ ९८५१२३७२६९ 

१५ अस्थाई प्रहरी पोष्ट 

मैलुङ 

प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक 

धन बहादुर तमाङ ९७४१४६७८१५ 

१६ वजल्ला िर ावफ्रक प्रहरी 

कायानलय 

प्रहरी सहायक 

वनरीक्षक  

वशि प्रसाद भट्टराई ९८५१२८२६६८ 
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अनुसचुी - ४ 

DRRT /RRT सम्बन्धी वििरण 

 क.DDRT,िुन्द्चे 

क्र.सं. नाम थर पद कायानलय सम्पकन  नं. 

१ वकरण शे्रष्ठ स्वा. का. प्रमुख स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८५१२२३१८६ 

२ डा. अवनल 

कुमार खरेल 

मेवडकल 

अवधकृत 

रसुिा अस्पताल, 

धुने्च 

९८५१२५५४०७ 

३ रुकु के्षत्री पव्लिक हेल्थ 

नसन  

स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८४१०८३८९९ 

४ सुरेश कुमार 

थापा 

कोल्ड चेन्ज 

वनरीक्षक 

स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८५६०४५९१७ 

५ दुखीलाल साह तथ्याङ्क अवधकृत स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८५११६०५३४ 

६ प्रवतभा काँ डेल ल्याब 

िेव्लिवसयन 

स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८४९७१०१६५ 

७ शाव्लि शे्रष्ठ स्टाफ नसन रसुिा अस्पताल, 

धुने्च  

९८४३६१२७९३ 

८ नवबन बसे्नत वसवनयर अहेब रसुिा अस्पताल, 

धुने्च 

९८५१०३१५३७ 

९ अजुनन सुबेदी कायानलय 

सहयोगी  

स्वास्थ्य 

कायानलय,रसुिा 

९८४३५०७५३५ 

 

ख. RRT(गोसाईकुण्ड गाउँपावलका) 

lhDd]jf/L क्र.सं. gfd y/ kb      sfof{no ;Dks{ gDj/ 

;+of]hs ! s};fª g'k'{ tfdfª ufpFkflnsf cWoIf uf];fO{s'08 uf=kf= (*%!!!!*@( 

;b:o @ b]ljnfn ;fksf]6f k|d'v k|zf;lso clws[t uf];fO{s'08 uf=kf= (*%!@##)& 

;b:o # u0f]zk|;fb ld> l;=c=x]=j= l6d'/] :jf:Yo rf}sL (*$!$@@@!! 

;b:o $ /fh]Gb| Go"kfg] gf=k=:jf=k|f= uf];fO{s'08 uf=kf= (*$!*(#))# 

;b:o % g/axfb'/ yfkf gf=k|f=;f= uf];fO{s'08 uf=kf= (*^*)@&@)$ 
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;b:o ^ l6sf/fd kf}8]n k|=gf=lg= :ok|'m k|x/L rf}sL (*%!@#&@%$ 

;b:o & O{gkm :of]ªbf]ª l;=c=x]=j= /;'jf :jf:Yo rf}sL (*^))%^!*( 

;b:o * ;t]Gb|s'df/ ofbj c=x]=j= y'dg :jf:Yo rf}sL (*$$$$*^#!  

;b:o ( ;ljgf >]i7 x]=c= :ofk|'ma]zL 

:jf=rf}sL 

(*%@)#@&$# 

:jf 

zfvf=;+of]hs  

!) ladn l3ld/] :jf:Yo k|d'v :jf:Yo sf=:ofk|'m (*$()(#@(% 

;b:o !! s[i0f a=la=s= lakb ;b:o ;lrj uf];fO{s'08 uf=kf= (*$($#$@%@ 

 

 u RRT cfdf5'lbªdf] ufpFkflnsf 

lhDd]jf/L qm=;+=     gfd y/ kb sfof{no ;Dks{ gDj/ 

;+of]hs ! /fdz/0f d/x¶f :jf:Yo 

k|d'v 

:jf:Yo rf}sL cfdf5'lbªdf] 

uf=kf= 

(*$!#@(@$* 

;b:o @ dlgif la=s= c=x]=j= xfs' :jf=rf}sL (*$#$!%@)# 

;b:o # u0f]z u'?ª x]=c= uTnfª :jf=rf}sL (*)#@&(($( 

;b:o $ ?knfn 9sfn c=x]=j= uf]Nh'ª :jf=rf}sL (*%!!*@%!( 

;b:o % bfjf UofNdf] 3n] c=g=dL= uf]Nh'ª :jf=rf}sL (*^))%^#@# 

;b:o ^ zDe' kl08t c=x]=j= yfDa'r]t :jf=rf}sL (*$($*&#*% 

;b:o & b]lh 3n] d=:jf=;]= cfdf5f]lbªdf] uf=kf= (*^#!*#*%^ 

;b:o * 5]G8f]Ndf tfdfª d=:jf=;]= cfdf5f]lbªdf] uf=kf= (*$!*(#@^) 

 

 

 

ङ. RRT pQ/uof ufpFkflnsf 

qm=;+= gfd y/ kb sfof{no ;Dks{ gDj/ lhDd]jf/L 

! /ljGb| 7s'/L x]=c= pQ/uof uf=kf= (*$!%#(&() ;+of]hs 

@ kbdaxfb'/ s'j/ ;'rgf clwsf/L pQ/uof uf=kf= (*^#!(%!@& ;b:o ;lrj 

# s[i0f k|;fb e08f/L c=x]=j= 7'nf]ufpF :jf=rf}sL (*$$$*@^@( ;b:o 

$ ;kgf lj=l;= c=x]=j= 8fF8fufpF :jf=rf}sL (*^)*)(#*& ;b:o 

५ s]zj/fh lai6 c=x]=j= nx/]kf}jf :jf=rf}sL (*%!@&^%(( ;b:o 

६ dlgsf cfrfo{ c=g=dL= af]u6L6f/ ;f=:jf= O{= (*$($#$)%! ;b:o 

७ z'l;nf nD;fn c=g=dL= lglh lSnlgs (*^)()$#!& ;b:o 

८ O{Gb' nfld5fg] c=g=dL= ;'cfxf/f (*^!^#!^@( ;b:o 

 ९ ;'ldqf kf}8]n d=:jf=;]= pQ/uof uf=kf=$ (*^)&#%&%# ;b:o 



54 

 

!) kfj{tL u'?ª d=:jf=;]= pQ/uof uf=kf= # (*^!%*!@$^ ;b:o 

 

ङ. RRT ( कावलका गाउँपावलका) 

क्र. सं. नाम थर पद कार्ाालर् सम्पका  नं. 

१ प्रकाश 

अवधकारी 

प्रमुख प्रशासकीय 

अवधकृत 

कावलका 

गाउाँपावलका 

९८५११८५०९६ 

२ कुमार 

मैनाली 

नेपाल सेना 

कालीजंग गण 

कालीजंग गण ९८४१८०९९५१ 

३ लक्ष्मण गौतम प्रहरी चौकी प्रमुख कावलका ९८६५२०११९१ 

४ निराज 

न्यौपाने 

स्वास्थ्य शाखा 

प्रमुख 

कावलका 

गाउाँपावलका 

९८५११८६५७० 

५ दशरथ 

देिकोिा 

 नेपाल रेडक्रस 

सोसाईिी 

नेपाल नेपाल रेडक्रस 

सोसाईिी 

९८५११८६८०८ 

 

 

 

च. RRT:(नौकुण्ड  गाउँपावलका) 

क्र. 

सं. 
नाम थर पद कार्ाालर् सम्पका  नं. कैफिर्त 

१ अण प्रसाद 

पौडेल 

वस.अ.हे.ि.अ नौकुण्ड 

गाउाँपावलका 

९८४१४१८०२९ 

९८१८१६२०६० 

संयोजक 

२ हकन  बहादुर 

तामाङ 

अ.हे.ि. पारच्याङ स्वास्थ्य 

चौकी 

९८१८७९५०६६ 

९८४१०१५७९४ 

सदस्य 

३ लरि गोम्वो 

तामाङ 

ल्या.अ. पारच्याङ स्वास्थ्य 

चौकी 

९८००८७०६६९ सदस्य 

३ राम प्रशाद 

पौडेल 

अ.हे.ि. यासान स्वास्थ्य 

चौकी 

९८४१७३८०८० सदस्य 

४ कविता 

आचायन 

अ.न.वम.. भोले स्वास्थ्य 

चौकी 

९८४३४६५३२२ सदस्य 

५ वनरन्जन 

तामाङ 

अ.हे.ि. सरसु्याँ सा.स्वा.इन . ९८०३००५२९७ सदस्य 

६ पृथ्वी वगरी हे.अ. भोले मेवडकल  सदस्य 

७ विकाराम 

डंगोल 

औषधी 

पसले 

सरमथली  सदस्य 

८ संवगता पौडेल वफल्ड सुआहारा ९८४००३४९३५ सदस्य 
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प्रवतवनवध 

९ सुनमाया 

गंदान 

म.स्वा.से. नौकुण्ड-५ 
 सदस्य 

१० सविता रुम्वा म.स्वा.से. नौकुण्ड-३ ९८२३१३५९४१ सदस्य 

सवचि 

 

 

अनुसुची -५ 

 

रसिुा विल्लाको स्थानीय िहका पदावधकारीहरुको नािािली िथा सम्पका  न ं

 

क. प्रवतवनवि सभा तथा प्रदेश सभािा रसिुा वजल्लाबाट प्रवतवनवित्ि गनन िाननीय सांसदज्यूहरुको सम्पकव  वििरण 

 

क्र स पद नाि रािनैविक दल िोबाईल नंबर 

१ सदस्य प्रविवनवध सिा िा.ई.िोहन आचाया नेपाली कांग्रेस ९८५१२४३२१९ 
२ सदस्य प्रविवनवध सिा िा.प्रिाि िािाङ नेपाली कांग्रेस ९८५१०६१६३३ 
३ सदस्य प्रदशे सिा िा.प्रेि बहादरु िािाङ नयाँ शवि ९८५११५१४१५ 
४ सदस्य प्रदशे सिा िा.शावन्ि वथङ ने क पा ९८४३६८३१०९ 

                          

                            ख.वजल्ला सिन्द्िय सविवत रसिुाका पदाविकारीहरुको वििरण 

क्र स पद नाि थर िोबार्इल नं 

१ प्रिखु कूल प्रसाद िट्ट ९८४१५८२२५७ 
२ उपप्रिखु छोपेिा िािाङ ९७४१२०२७४५ 
३ सदस्य अिुान प्रसाद पौडेल ९८६०१८९९९५ 
४ सदस्य शारदा दिेी गरुुङ ९८०३१५७१५० 
५ सदस्य वचत्र कुिारी िट्ट न्यौपाने ९८४१०८४३९७ 
६ सदस्य शवुशला गरुुङ ९८१८८४४९६५ 
७ सदस्य कृरण प्रसाद सिुदेी ९८६१५०१५६६ 

८ सदस्य िेम्पा वि एल ९८४१८९३२५८ 
९ सदस्य नपुुा वछररङ िािाङ ९८५१२३७६०५ 
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                  ग. गाँउपावलकाका जनप्रवतवनविहरु 

गोसाईकुण्ड गाउँपावलका 

पद नाि,थर सम्पकव  नं. 

cWoIf s};fª g'j'{ tdfª (*%!!!!*@( 

pkfWoIf sf/UofNd' >]i7 (*$!()#$%! 

१ नं .िडा अध्यक्ष  फुपुा सोनाि िािाङ  ९८६०९६२२९५ 

सदस्य पेम्बा लाि ुिािाङ ९८६१४१८४७७ 

सदस्य ग्याल्टुप िािाङ ९८६१३६८५३५ 

सदस्य टासी वछररङ िािाङ ९८४०६४६९९८ 

सदस्य पेम्बा साङबो िािाङ  

२ नं .िडा अध्यक्ष  दािा वडणडु्प िािाङ  ९८५१०३०७७९ 

सदस्य छोिाङ साङबो घले ९८६०९१८४७४ 

सदस्य सोनाि साङिो नगरकोटी ९८६१९३९७४२ 

सदस्य सनुौ औदी िािाङ  

सदस्य  पेम्बा िाग्ि ुघले   

३ नं .िडा अध्यक्ष  ल्हाक्पा ग्याल्िो िािाङ  ९८४३११४१३४ 

सदस्य कान्छी लािा ९८६०२३६४६३ 

सदस्य वनिा बटु्टी घले ९८६४९९५१३४ 

सदस्य टासी गरुुङ ९८४०२८६४२८ 

सदस्य कान्छी लािा   

४ नं .अध्यक्ष  सपु्पा िािाङ  ९८५१०२७५५० 

सदस्य ङेरुप िािाङ ९७४१२८७३१८ 

सदस्य वफन्िो िािाङ ९८४१९३१७०० 

सदस्य वछररङ डोल्िा िािाङ ९७४१३०५३३१ 

५ नं .िडा अध्यक्ष  वसङगी वडण्डुप िािाङ  ९८५१२२८५८२ 

सदस्य ििुङु िािाङ ९८२३६४५३११ 

सदस्य नपुुा वछररङ िािाङ   

सदस्य छो पेिा िािाङ  ९८४१९३१७०० 
सदस्य गोरी वब.क.  

६ नं .िडा अध्यक्ष  दािावसदार िाईिा  ९८५११५८८२६ 

सदस्य पासाङ बटु्टी िािाङ ९८६०८०६३१० 

सदस्य विश्व कुिार घले ९७४१०१५३९२ 

सदस्य िेम्पा ग्याल्बो घले ९८४१८९३२५८ 

सदस्य चिलेी वब.क.  
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आिाछोवदङिो गाउँपावलका गाउँपावलका 

 

पद नाि,थर सम्पकव  नं. 

cWoIf a'r'ª tfdfª (*$!*(#!&* 

pkfWoIf gljgf tfdfª (*$!)*##%# 

१ नं .िडा अध्यक्ष  वनिावडण्डुप िािाङ ९७४१०२०७७६ 

सदस्य वनिा धाके िािाङ ९८६१५८४९४२ 

सदस्य दोि ेिािाङ ९८४९४३४२४९ 

सदस्य सोनाि िािाङ ९८४१९०३५८० 

सदस्य िरेुली वब.क.  

२ नं .िडा अध्यक्ष  दािावनचुा िािाङ  ९८५११५६७८३ 

सदस्य वनिा िाङिो िािाङ ९८०८५९९५२१ 

सदस्य  िाया कावि. ९८४१०८४०३२ 

सदस्य दािा नोचे िािाङ ९८६४२४४२३२ 

सदस्य वठधोचे िािाङ ९८४९१४१५४९ 

३ नं .िडा अध्यक्ष  दािागोम्बो िािाङ  ९८१००८५२०७ 

सदस्य शवुशला िािाङ ९८१८८४४९६५ 

सदस्य वहरा िाया वब.क. ९८२३३९११२४ 

सदस्य ठूलो कान्छा िािाङ no 

सदस्य फुपुा छेिाङ िािङ no 

४ नं .िडा अध्यक्ष  टासीग्याल्िने घले  ९८६००५६६२७ 

सदस्य फुपुा लोङि ेिािाङ ९८४९४३४४२६ 

सदस्य वहरा वब.क. No 

सदस्य विङिर िाङदी िािाङ ९८१८९५७४२३ 

सदस्य फुपुा िाङदी िािाङ ९८६१६०८२०२ 

५ नं .िडा अध्यक्ष  टासीछेिाङ िािाङ ९८२३८१६८६८ 

सदस्य नोसााङ ग्याल्िो घलेनी ९७४१२७३३४२ 

सदस्य चरीिाया वब.क. No 

सदस्य पेम्िा िािाङ No 

सदस्य बहादरु िािाङ No 
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                        नौकुण्ड गाउपावलका 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पद नाि,थर सम्पकव  नं. 

cWoIf g'k'{:ofUjf] 3n] (*%!)#^&!& 

pkfWoIf l;h{gf nfdf (*!#$$^%*$ 

१ नं .िडा अध्यक्ष  कान्छा िािाङ  ९८१३७००७०२ 

सदस्य ओिो िािाङ ९७४४०९५६८१ 

सदस्य पािािी विश्वकिाा ९८०३०४६३६५ 

सदस्य िीि बहादरु घले ९८४११६५०७३ 

सदस्य बवुद्ध बहादरु िािाङ ९८१३१२७२०३ 

२ नं .िडा अध्यक्ष  लाल नेकोर िािाङ ९८१८३०६७६४ 

सदस्य वसनवधकी िािाङनी ९८६३६९३६६३ 

सदस्य िहने्र लोप्चन ९८१८७९५१७३ 

सदस्य िावि. गरुुङ ९८१३२५३७०७ 

३ नं .िडा अध्यक्ष  िनेिार वथङ िािाङ  ९८१८७०८२६७ 

सदस्य बेली थापा ९८०३०२३३५५ 

सदस्य िान कुिारी वब.क. ९८२३६०५३३२ 

सदस्य कुल प्रसाद िट्ट ९८१८२११५९८ 

सदस्य सरेुन्र ग्यािा ९८१००३५७१२ 

४ नं .िडा अध्यक्ष  शकु्रिान िािाङ  ९८१३८६१६१६ 

सदस्य सानिुाया िािाङनी ९८१८००५१११ 

सदस्य सानकुान्छी सनुार ९८१८३४२९८९ 

सदस्य लिाङ नपुुा िािाङ ९८२३६७०२९० 

सदस्य श्याि राि डंगोल ९८२३७०२३८६ 

५ नं .िडा अध्यक्ष  घोन्टे ग्याम्िन ९७४१५०५१०८ 

सदस्य शारदा दिेी गरुुङ ९८०३१५७१५ 

सदस्य गोवपनी पररयार ९८१३६९६३४ 

सदस्य राि कुिार न्यौपाने ९८४१०१४०७ 

सदस्य सनु्िलीिाया घले ९८४३१३६४३ 

६ नं .िडा अध्यक्ष किा बहादरु थोक्रा  ९८१८२५३३८५ 

सदस्य वनश्िा िािाङ ९८१८७८६३३ 

सदस्य शावन्ििाया वब.क. ९८२३११३०२ 

सदस्य किा वसंह िािाङ  

सदस्य नेिा वििुङ  

   



59 

 

             

sflnsf ufpFkflnsf 

पद नाि,थर सम्पकव  नं. 

cWoIf l;tfs'df/L kf}8]n (*%!@!)$)% 

pkfWoIf EjfgL k|;fb Gof}kfg] (*$!^!!@&@ 

१ नं .िडा अध्यक्ष  िाल फुिाा स्याङ्िा  ९७४११८६३२२ 

सदस्य कल्पना िािाङ ९८६०८०६४४५ 

सदस्य उपाा िािाङ  ९७४१४१४७८७ 

सदस्य लाक्पा वछररङ  ९७४४०९३६३६ 

२ नं .िडा अध्यक्ष  विक्रि लोप्चन  ९८४१२०७७३६ 

सदस्य कृरण प्रसाद न्यौपान े ९८४३५०७९२० 

सदस्य कृरण प्रसाद आचाया ९८५१०८४४०६ 

सदस्य सकुुलक्ष्िी वब.क. ९८०३७७८०१० 

सदस्य वचत्र कुिारी िट्ट ९८४१०८४३९७ 

३ नं .िडा अध्यक्ष  पसु्पराि न्यौपाने  ९७४१३०९५९७ 

सदस्य लाल बहादरु थोक्रा ९८१३९३७८३१ 

सदस्य अण प्रसाद आचाया ९८४९६२२६४६ 

सदस्य कान्छी िसुाल ९८०३७०७०१९ 

सदस्य गीिा वघविरे ९८६१६०८१११ 

४ नं .िडा अध्यक्ष  िगंलिान ििाङ  ९८१८७२६१३१ 

सदस्य ज्ञान बहादरु िािाङ ९८४११८६३४७ 

सदस्य ठाकुर प्रसाद दिेकोटा ९७४१०८४९९७ 

सदस्य चनििी वब.क. ९८०८०७९९९७ 

सदस्य सानिुाया वििुङ ९८१८२८१८४५ 

५ नं .िडा अध्यक्ष  रािहरी दिेकोटा  ९७४१०३४४७९ 

सदस्य र्न्र प्रसाद पौडेल ९७४११४८९४३ 

सदस्य सावित्री पडुासैनी ९८४१६०७६२७ 

सदस्य वसिाना नेपाली ९८१३१२७२४० 

सदस्य अिुान प्रसाद पौडेल ९८६०१८९९९५ 
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उत्तरगया गाउँपावलका  

 

पद नाि,थर सम्पकव  नं. 

cWoIf pk]Gb| nD;fn (*%!@$#!(^ 

pkfWoIf rd]nL u'?ª (*)*)&(%)& 

१ नं .िडा अध्यक्ष  बि बहादरु िािाङ  ९८४३८६८३५४ 

सदस्य िन्द ुिािाङ ९८४०५१४९१३ 

सदस्य पणूा बहादरु घले ९७४१२०२१३८ 

सदस्य ज्ञान ुवब.क. ९६१९४३५१६९ 

सदस्य बि बहादरु िािाङ  

२ नं .िडा अध्यक्ष  खिुा बहादरु गरुुङ  ९७४१०३४१०९ 

सदस्य सीिा िट्ट ९८४०३९०१४२ 

सदस्य शावलकराि अवधकारी  ९८६०६८६०२४ 

सदस्य कृरण प्रसाद सिुदेी  ९८६१५०१५६६ 

सदस्य सनु्िली नेपाली   
३ नं .िडा अध्यक्ष  लाल बहादरु िािाङ  ९७४४०९३८५३ 

सदस्य वि.न बहादरु गरुुङ ९८०३२१२५१७ 

सदस्य पणूा बहादरु गरुुङ ९८०८७३००३४ 

सदस्य सनु्िली वब.क. ९८१८७३००३५ 

सदस्य विन्दा रैला ९७४१३०९७०४ 

४ नं .िडा अध्यक्ष  केसर बहादरु बलुनु ९८४१६६१७५२ 

सदस्य टेक बहादरु थापा ९८६१६३१८३४ 

सदस्य पिुली वब.क. ९८१०१६४७११ 

सदस्य प्रिाप वसंह बलुनु ९७४१३५०२६७ 

सदस्य शान्िा कुिारी गलान ९८६०२७१२३९ 

५ नं .िडा अध्यक्ष  ईश्वर थापा  ९८६०६८६४२४ 

सदस्य शारदा कुिार न्यौपाने ९८५१०३२२४६ 

सदस्य दयाराि आचाया ९८४१९०३१६८ 

सदस्य िगििी पौडेल ९८४१८९२९२४ 

सदस्य उषा नेपाली ९८२३६२६९६७ 
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अनुसुची- ६ 

स्थानीय पत्रकारहरुको वििरण 

क्र.

सं
. 

पत्रकारको 

नाम,थर 

कायनरत 

संस्था 

सम्पकन  नम्बर ईमेल 

१ हेमनाथ 

खवतिडा 

गोरखापत्र ९८५१०११२७

१ 

hemnathkhatiwada@gmail.com 

२ ज्ञानेन्द्र न्यौपाने रा.स.स ९८५१११६८३

१ 

 

३ शुवसल कोईराला नेपाल 

िेवलवभ

जन 

९८५१०४०१०

३ 

koiralasushildumja@gmail.com 

४ बलराम विवमरे काव्लिपुर ९८४१३०३७३

७ 

balaram.ghimire@gmail.com 

५ गीता न्यौपाने 

अवधकारी 

रेवडयो 

लाङिा

ङ 

९८४३६६५३८

९ 

radiolangtang@gmail.com 

६ वहमनाथ 

देिकोिा 

नागररक 

दैवनक 

९८५११५६३४

१ 

nep.himnathdevkota@gmail.com 

७ अनु आचायन नयााँ पवत्रका ९८४३३५७२५

२ 

anuacharya51@gmail.com 

८ वदपक लामा रेवडयो रसुिा ९८४१८९३२८

८ 

shanzendip@gmail.com 

९ संगीता लामा रेवडयो 

लाङिा

ङ 

९८६०२५०९०

१ 

lamasangita823@gmail.com  

१० सरस्वती न्यौपाने वत्रशुली ९८४३७६४७

९५ 

saraswatineupane0७@gmail.com 

११ विश्वास नेपाली  ९८५१२४१८६

६ 

biswash@csrcnepal.org 

१२ जयराम आचायन  ९८४९४३४२३

१ 

acharyajayram15@gmail.com 

 

mailto:hemnathkhatiwada@gmail.com
mailto:radiolangtang@gmail.com
mailto:saraswatineupane07@gmail.com
mailto:biswash@csrcnepal.org
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अनुसुची -७ 

वजल्ला वस्थत विवभन्द्न वनकायहरुसँग रहेका विपद् व्यिस्थापन सािाग्रीहरुको वििरण 

क्र.स. सािाग्री वििरण र्कार् DEOC नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल प्रहरी लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि िम्िा 

१ Megha Phone  Piece ०५ - -  - ०५ 

२ Whistle  Piece ४० - -  - ४० 

३ Fire Blanket Piece ०२ - ०७ - - ०९ 

४ Fire Fighting Suit Piece ०१ १३ -  १६ ३० 

५ Fire Rope Ladder   Piece ०१ - -  - ०१ 

६७ Fire Extinguisher ४ kg  Piece ०६ - ०२  - ०८ 

८ Jump Suit Piece - ०५ -  - ०५ 

९ Seafty Boot set १०  -  - १० 

१० Life jacket  Piece २५ ३७ -  - ६२ 

११ Flooding Vest Piece  १० -  - १० 

१२ Rubber Boots  Piece २० - -  - २० 

१३ Waka Waka Light Piece ०५ - -  - ०५ 

१४ Head Light Piece ०४ - -  - ०४ 

१५ High Capacity Flash 

Light 

piece ०२ - -  - ०२ 

१६ Gloves  Piece ५६ - -  - ५६ 

१७ Rescue Vest Piece ३० - -  - ३० 

१८ Throw Bag  Piece ०३ - -  - ०३ 
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क्र.स. सािाग्री वििरण र्कार् DEOC नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल प्रहरी लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि िम्िा 

१९ Mask  Packet ३१ - -  - ३१ 

२० Eye Protection Glass Piece ०५  -  - ०५ 

२१ Screw Gate 

Carabineers 

Piece ०५ - -  - ०५ 

२२ Rope  Box ०५ - ४०  - ४५ 

२३ Nylon Rope  Piece ०२ - -  - ०२ 

२४ Rapling Rope Meter ४०० - -  - ४०० 

२५ Rubber Tube  Piece १० - ०१  - ११ 

२६ Figure of ८ 

Carabineers 

Piece ०३ - -  - ०३ 

२७ Safety Helmet  Piece ९३ १०१   - १९४ 

२८ First Aid Bag  Piece ०६ - -  - ०६ 

२९ Stretcher Set ०८ - ०२  - १० 

३० Shovel  Piece २१ ५६ १२  १६ १०५ 

३१ Pick with Handle  Piece ११ ४१ ११  १६ ७९ 

३२ Crow Bar Gal  Piece ०५ ४२ ०३  - ५० 

३३ Rescue hammer Piece ०७ २५ -  - ३२ 

३४ Metal Tagore  Piece ५२ - -  - ५२ 

३५ Metal Bucket  Piece १५ - ०५  - २० 

३६ Plastic Bucket piece ०५ - १६  - २१ 
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क्र.स. सािाग्री वििरण र्कार् DEOC नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल प्रहरी लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि िम्िा 

३७ Tin Box  Piece ०३ - -  - ०३ 

३८ Blanket Pair  ३७ - -  - ३७ 

३९ Heating Plate piece - ०१ -  - ०१ 

४० Stove set - १३ -  - १३ 

४१ Tarpaulin PieceB

undle 

११० - -  - ११० 

४२ Tent Pall Piece १२५ - -  - १२५ 

४३ Rake Hoe Piece - ०३ -  - ०३ 

४४ Axe Hoe Piece - ०६ -  - ०६ 

४५ Jummer piece - ११ -  - ११ 

४६ Pully  Piece - ०५ -  - ०५ 

४७ Figger Piece - ०५ -  - ०५ 

४८ Carobin Scub  Piece - ३० -  - ३० 

४९ Rapling Glove Piece - ०७ -  - ०७ 

५० Seat harnesh Piece - १२ -  - १२ 

५१ Short Seiling Piece - ०८ -  - ०८ 

५२ Piton Piece - ३० -  - ३० 

५३ Ice Axe Piece - ०२ -  - ०२ 

५४ Avalance Road Piece - ०१ -  - ०१ 

५५ Ice sable Piece - ०२ -  - ०२ 
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क्र.स. सािाग्री वििरण र्कार् DEOC नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल प्रहरी लािटाङ रावरिय वनकुञ्ि िम्िा 

५६ Driller Machine Piece - ०१ -  - ०१ 

५७ Non food Item  Set ५० - -  - ५० 

५८ Death body Bag Piece - १० -  - १० 

५९ Sitting Mat Piece ०२ - -  - ०२ 

६० Rain Coat Set ०८ - - - - ०८ 
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अनुसुची -८ 

विपद ्व्यिस्थापनका लावग उपलव्ध उपकरणहरु 

वस
.न
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स
रक

ार
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ि
म्ि
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१ डोिर ०१ - ०१ - ०१ - - - - -  - ०१   - ०४ 

२ स्कािटेर ०१ - ०१ - ०१ ०१ ०६ - - ०३  - ०१   - १४ 

३ िक/विपर ०१ - ०१ - ०१ - ०३ - - -  - ०२   ०३ ११ 

४ कम्प्रेसर - - ०१ - - - ०४ - - -  - ०१   - ०६ 

५ िेलर - - ०१ - - - - - - -  - -   - ०१ 

६ एम्बलेुन्स ०१ 

 

०१ - ०१ - - - ०१ - -  - -   - ०४ 

६ गाडी 

(िीप) 

०५ ०१ ०२ ०१ १० ०३ ०६ १४ - ०१  ०१ ०२   २५ ७१ 
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अनुसुची - ९ 

नेपाल रेडक्रश सोसाईटी अन्िगाि रहकेा विपद ्प्रविकाया सािग्रीहरुको वििरण 

S.n. Description Unit CDMCs 
Uttargaya RM-३, 

Ward Office 

Uttargaya 
RM Office 

१ Half jacket PCs. १२ १० १० 

२ Safety helmet  PCs. १२ १० १० 

३ Mask  PCs. १२ १० १० 

४ Rain coat  Pairs १२ १० १० 

५ 
Safety boots (gum 
boot) 

Pairs १२ १० १० 

६ Working gloves  Pairs १२ १० १० 

७ Head lamp  PCs. १२ १० १० 

८ Whistle  PCs. १२ १० ५ 

९ Backpack  PCs. २ १ १ 

१० Megaphone  Sets २ १ १ 

११ Hammer  PCs. ४ २ २ 

१२ Wire cutter  PCs. २ १ २ 

१३ Trunk  PCs. २ १ १ 

१४ Pick  PCs. २ २ २ 

१५ Shovel  PCs. ४ २ २ 

१६ Pry bar  PCs. ४ २ २ 

१७ Crow bar  PCs. ४ २ २ 

१८ Rescue rope  PCs. २ १ १ 

१९ Hack saw  PCs. २ १ १ 

२० First Aid Kit Bag ४ २ २ 

२१ 
Hazard Tape/Scene 
Tape 

Roll २ १ १ 

२२ Safety vest PCs. २ १ १ 

२३ Safety Guggles PCs. १२ ६ ६ 

२४ Triangular bandage PCs. ३० १५ १५ 

२५ Steel Bucket PCs. २४ १२ १२ 

२६ Knee pad Pairs १२ १२ १२ 

२७ Stretcher PCs. २ १ २ 

२८ Splint Sets २ १ १ 

२९ Back Board PCs. २ १ १ 
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S.n. Description Unit CDMCs 
Uttargaya RM-३, 

Ward Office 

Uttargaya 
RM Office 

३० Fire Extinguisher Sets ० २ २ 

३१ Life jacket PCs. ० ० ४ 

३२ Tarpaulin Sets ८ ० ० 

३३ Blanket Sets ८ ० ० 

 

अनुसुची - १० 

विपद् व्यिस्थापन उपकरण पररचालन सम्बन्द्िी सम्पकव  न. 

 

क्र. सं. सेिा प्रदायक संस्था/वनकाय सम्पकव  व्यवि सम्पकव  न. 

एम्िुलेन्द्स 

१ नेपाल रेडक्रस सोसार्टी बाबलुाल िािाङ ९८५१२४२९९९ 

२ वचवलि ेिलविद्यिु आयोिना िवनष थापा ९८५११५९४५३ 

३ कावलका गाँउपावलका सीिा अवधकारी ९८५१२१०४०५ 

४ ठाडे प्रगिीशील युिा क्लि दािा गोम्िो िािाङ ९७४१४५९१६२ 

हेवलकप्टर  

१ वसवम्रक  सवुनल श्रेष्ठ ९८५१०१०६९८, ९८०१०८३६३३ 

२ एवल्टच्युड  सीिाराि सापकोटा ९८५१०३६२१८, ९८०१२४९९१७ 

३ िनाङ  रोि श्रेष्ठ ९८०११८०४६१ 

४ सविट वबनोद थापा ९७५१०००१२० 

५ डाईनेवस्टक बाल कृरण पवण्डि ९८५१११६३६२, ९८०२०१६३६२ 

६ एिरेि प्रवदप गौिि ९८५१०२६१८५ 

७ कैलास श्रीहरी कुईकेल ९८५१०३००१३, ९८०१०३००१३ 

८ श्रीएयर अवनल िान्नधर ९८५१०२६१९७ 

९ िाउण्टेन बसन्ि िण्डारी ९८०१०६००१६ 

१० सबै कम्पनीका हवेलकप्टर 

सम्पका  व्यवि 

ज्ञानेन्र न्यौपाने ९८५१११६८३१ 

डोजर/स्काभेटर 

१ सडक वडवििन  

सम्पका  कायाालय 

वनरि शाक्य ९८५१२४९२८५ 

२ रसिुागढी िलविद्यिु आयोिना छिी गरेै ९८५११४६८६१ 

३ सान्िने िलविद्यिु आयोिना गणशे केसी ९८५१२१८००७ 

४ अप्पर वत्रशलुी एक िलविद्यिु वगरीराि अवधकारी ९८५११५४७८७ 

५ चन्र सयुा कन्िक्सन   

६ रसिुा कन्िक्सन राििणी आचाया ९८५१०६१४७९ 
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अनुसुची - ११ 

विपद्को सियिा प्रयोग हुन सक्ने  िानिीय स्रोतको वििरण 

 

क्र. सं. कायावलय वलएको तावलिको नाि जनशवि 

१ ला.रा.वन.का. फायर फाईवटङ ३ 

४ रेडक्रस NDRT / DDRT ३ 

५ सशस्त्र प्रहरी िल विपद ्व्यिस्थापन ७ 

६ नेपाली सेना कावलिगं गण विपद ्व्यिस्थापन १० 

७ िानेकोर सोसाईटी Emergency Response Training ६ 

८ ल्याकोस खोि िथा उद्धार ३ 

९ विल्ला अस्पिाल सघन उपचार ६ 

१० स्िास्थ्य चौकी प्राथविक उपचार,खोि िथा उद्धार      ५० 

११ रेडक्रस प्राथविक उपचार ६ 

  नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, रसुिा शाखािा NDRT, DDRT र प्राथविक उपचार (प्रवशक्षक प्रवशक्षण) 

तावलि प्राप्त वििरण 

क्र.सं. तावलि प्राप्त व्यविको नाि ठेगाना तावलिको नाि सम्पकव  नम्िर 

१ वदनेश कुिार िािाङ गोसाईकुण्ड-६ DDRT, प्राथविक 
उपचार  

९८४९८२२६१२  

२ चडुािणी अवधकारी  उत्तरगया-२ DDRT ९८४११८५६१०  

३ सयूा वबक्रि गोले  कावलका-२ WASH NDRT  ९८४१६९७७२८  

४ ध्रिु प्रसाद पन्ि  उत्तरगया-२ प्राथविक उपचार ९८४१३८१३२८  

५ श्याि प्रसाद कोईराला उदयपरु प्राथविक उपचार ९८४८९७६३१५  

६ कृरण दिेकोटा कावलका-४ प्राथविक उपचार ९८४९८२२३४६  

७ संवगि आचाया कावलका-२ प्राथविक उपचार ९८१८१४३८८८  

८ सीिा लाविछाने नौकुण्ड-५ प्राथविक उपचार ९८१३१२९५००  

 

नोट:- यस योिना कायाान्ियनको क्रििा स्थानीय िह, िलविद्यिु आयोिना, ग.ैस.स. िथा नीवि िेत्रसँग िएको िावलि प्राप्त िानिीय 

िििाको नक्साङ्कनगरी अद्यािवधक गररनेछ । 
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अनुसूची – १२ 
 

                                                                                    कार्ाालर् प्रमुखहरुको फििरण 

 

क्र.

सं. 

कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् प्रमुख सम्पका  

नम्बर 

सूचना 

अफिकारीको 

नाम 

सूचना 

अफिकारीको 

सम्पका  नम्बर 

कार्ाालर्को 

िोन नं. 

कार्ाालर्को इमेल  

१ रसुिा वजल्ला अदालत राजेन्द्र नेपाल ९८४९०१०९३

३ 

रविन्द्र ढंुगाना ९८४१३६०८२० ०१०-५४०१२० 

info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np  

सदन अवधकारी 

(से्रसे्तदार) 

९८५२६७८८

८९ 

२ वजल्ला प्रशासन कायानलय हरर प्रसाद पि ९८५१२७७७

७७ 

सपना कुमारी 

भट्टराई 

९८५११६४४२२ ०१०-

५४०१३१/१३२  
rasuwadao@gmail.com  

३ वजल्ला सरकारी िकील 

कायानलय 

बाबुराम भट्टराई ९८५१२५४१७

७ 

मधु पाणे्डय ९८६३१९५१०४ ०१०-५४०१७७ 
jisawaka.rasuwa@gmail.com  

४ कोष तथा लेखा वनयन्त्रक 

कायानलय 

कमान वसंह के.सी. ९८५१०४०९७

२ 

प्रवदपजंग 

रायामाझी 

९८५१२०७१५८ ०१०-५४०१४० 
rasuwa.dtco@fcgo.gov.np 

५ रसुिा भन्सार कायानलय पुण्य विक्रम खड्का ९८५१०६९३७

४ 

पोष्टराज 

िास्तोला 

९८५११३५०३५ ०१०-५४३००७ 
rasuwa@costom.gov.np 

६ लामिाङ रावष्टर य वनकुञ्ज 

कायानलय 

सुस्मा राना ९७५१०११८५

५ 

रमेश बसे्नत ९८६००५६१६० ०१०-५४०२१९ 
lamtangnp२०३२@gmail.com  

७ प्लान्ट क्वारेव्लन्टन 

कायानलय 

कुलवदप विवमरे ९८५१२२९१०

९ 

राधेश्याम िरै ९८६०२२२३३६ ०१०-५४३१०९ 
nppotimure@gov.np  

८ वजल्ला आयोजना 

कायानन्वयन इकाई 
(अनुदान व्यिस्थापन तथा 

स्थानीय पूिानधार) 

विश्वराज मरासैनी ९८५१२३२०७

९ 

सूयन बहादुर 

थोक्रा 

९८६३१९५११० ०१०-५४००७९ 

nradccorasuwa१००@gmail.com  

९ अध्यागमन कायानलय रामचन्द्र पोखरेल ९८५१२४५८०

३ 

गणेश भण्डारी ९८५१२६७५९१ ०१०-५४३००३ 
rasuwaimmigration२०७१@gmail.com 

१० वजल्ला वनिानचन 

कायानलय 

विवनता भट्टराई ९८४१२८४५

६२ 

विवनता भट्टराई ९८४१२८४५६२ ०१०-५४०१५४ 
deorasuwa@gmail.com  

११ मालपोत कायानलय गणेश शे्रष्ठ ९८५१११४९६

० 

रन्जु राना ९८६३१९५१०६ ०१०-५४०१३५ 
rasuwa@dolma.gov.np 

१२ वजल्ला हुलाक कायानलय पवित्रा विवमरे खनाल ९८४१८९३६८ राजेश शे्रष्ठ ९८६३१९५१२० ०१०-५४०१४५ postoffice४५०००@gmail.com  

mailto:info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:jisawaka.rasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.dtco@fcgo.gov.np
mailto:rasuwa@costom.gov.np
mailto:lamtangnp2032@gmail.com
mailto:nppotimure@gov.np
mailto:nradccorasuwa100@gmail.com
mailto:rasuwaimmigration2071@gmail.com
mailto:deorasuwa@gmail.com
mailto:postoffice45000@gmail.com
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६ 

१३ वजल्ला आयोजना 

कायानन्वयन ईकाइ 

(वशक्षा) 

गोविन्द राज सेडाई ९८५१२२०५७

५ 

अचु्यत न्यौपाने ९८५११५२१९८   

dlpiurasuwa@gmail.com  

१४ वशक्षा विकास तथा 

समन्वय इकाई 

वशतल बहादुर पाणे्ड ९८५११६३६६

७ 

वशतल बहादुर 

पाणे्ड 

९८५११६३६६७ ०१०-५४०१५७ 
rasuwadeo@gmail.com 

१५ कारागार कायानलय कृष्णहरर पुडासैनी ९८५१२७६७

७७ 

कृष्णहरर 

पुडासैनी 

९८५१२७६७७

७ 

०१०-५४०२४९ 
rasuwa.jailor@dopm.gov.np  

१६ नापी कायानलय धुिन पौडेल ९८४९१४९६

८२ 

जय बहादुर 

साकी ९८४८८५५९१३ 

०१०-५४०१३४ 
napi.rasuwa@gmail.com  

१७ वजल्ला आयोजना 

कायानन्वयन ईकाइ (भिन) 

धावदङ 

कोष नाथ अवधकारी ९८५५०४६५

८४ 

सरोज कुमार 

यादि 

९८५१२१२७९९ ०१०-५४००६१ 
mouddlpiurasuwa@gmail.com 

१८ प्रधानमन्त्री कृवष 

आधुवनकीकरण 

पररयोजना व्यिस्थापन 

इकाई (पररयोजना 

कायानन्वयन इकाई) 

वदपक अवधकारी ९८५१२०५९३

४ 

कावलकाि वमश्र ९८०४५८११४६ - 

piurasuwa@gmail.com  

१९ खाद्य आयात वनयानत 

गुणस्तर प्रमावणकरण 

कायानलय 

अवतस विवमरे ९८४२३५२२

६८ 

अवतस विवमरे ९८४२३५२२६८ ०१०-५४३११० 
fieqcorasuwa@gmail.com  

२० सडक वडवभजन 

नुिाकोि (रसुिा सम्पकन  

कायानलय, रसुिा) 

राजेश कुमार दास ९८५१२४९२८

५ 

द्रोण प्रसाद 

फुयाल 

९८५१२५६७४३ 

    

राजेन्द्र महजनन ९८४११२८७०

७ 

रसुिा सम्पकन  व्यव्लि 

 
प्रदेश सरकार अन्तर्ातका कार्ाालर्हरु 

२१ वडवभजन िन कायानलय शोभा सुिेदी ९८५११०८८२

८ 

प्रशाि कुमार 

थापा 

९८४५२८६५०५ ०१०-५४०१०७ 
rasdfo@dof.gov.np  

२२ स्वास्थ्य कायानलय वकरण शे्रष्ठ ९८५१२२३१८

६ 

दुखीलाल साह ९८५११६०५३४  ०१०-५४०१८८ 
dhorasuwa@gmail.com  

२३ रसुिा अस्पताल रसुिा 

डा. अवनल खरेल 

९८४१४०८०१

० वहमालय भट्ट ९८४८४२४३३७ ०१०-५४०२४५ 

rasuwa.district.hospital@gmail.com 

mailto:dlpiurasuwa@gmail.com
mailto:rasuwadeo@gmail.com
mailto:rasuwa.jailor@dopm.gov.np
mailto:napi.rasuwa@gmail.com
mailto:mouddlpiurasuwa@gmail.com
mailto:piurasuwa@gmail.com
mailto:fieqcorasuwa@gmail.com
mailto:rasdfo@dof.gov.np
mailto:dhorasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.district.hospital@gmail.com
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२४ जलस्रोत तथा वसंचाई 

विकास सि-वडवभजन 

कायानलय 

कृष्ण बहादुर पाणे्ड ९८५१२११७७

५ 

गणेश दाहाल ९८५७८२२१८८  ०१०-५४००५८ 

idsdrasuwa०@gmail.com 

२५ वजल्ला आयुिेद स्वास्थ्य 

केन्द्र 

तारणी प्रसाद चौधरी ९८६०८१०५६

० 

पे्रम शंकर प्रसाद ९८४५२४९२०२  ०१०-५४०२१४ 
dahcrasuwa@gmail.com  

२६ िरेलु तथा साना उद्योग 

कायानलय 

गोविन्द प्रसाद 

पुडासैनी 

९८५११०५९३

१ 

कृष्ण प्रसाद 

वनरौला 

९८५१००७११४ ०१०-५४०१०४ 
csidbrasuwa@gmail.com  

२७ भेिनरी अस्पताल तथा पशु 

सेिा विज्ञ केन्द्र, नुिाकोि 

(वजल्ला सम्पकन  केन्द्र, 

रसुिा) 

डा. जगत वसंखडा 

(केन्द्र प्रमुख 

नुिाकोि) 

९८५१२२०६९

४ 

९८५१२५४०१

१ 

िलिीर खड्का ९८४८१०८१९०   

  

२८ कृवष ज्ञान केन्द्र, नुिाकोि, 

रसुिा सम्पकन  

तेज प्रसाद दिाडी ९८५११५०१२

८ 

सवजना पौडेल ९८६१६०८०१८ ०१०-५६०१२८ 
akcnuwakot@gmail.com  

स्थानीर् फनकार्  

२९ वजल्ला समन्वय सवमवत वम.ना अयानल ९८४१३७४५

९६ 

वम.ना अयानल ९८४१३७४५९६ ०१०-५४०१४२ 
ddcrasuwa@gmail.com  

३० गोसाईकुण्ड गाउाँपावलका देविलाल सापकोिा ९८५१२३३०७

७ 

अजुनन डोिेल ९८४१५५९२७०  ०१०-५४१०८८ 
gosaikundapalika@gmail.com  

३१ आमाछोवदङमो 

गाउाँपावलका 

सिोष शे्रष्ठ ९८४४०४५३

४१ 

रमेश कुमार 

राउत 

९८६९६९५७३५   

aamachhodingmo@gmail.com 

३२ कावलका गाउाँपावलका प्रकाश अवधकारी ९८५११८५०९

६ 

वललानाथ नेपाल ९८६००५६३८४   

kalikagaupalika@gmail.com  

३३ नौकुण्ड गाउाँपावलका निदीप राई ९८०७३६५३

६५ 

डबल बहादुर 

वब.के. 

९८०४६६९७९५   

naukundagaunpalika@gmail.com  

३४ उत्तरगया गाउाँपावलका अजुनन खड्का ९८५१२५४७

९० 

पदम बहादुर 

कंुिर 

९८४१४६४५५८   

uttargayarm@gmail.com  

सुरक्षा फनकार् 

३५ कालीजंग गण, ब्राबल 

ब्यारेक 

सविन्द्र नगरकोिी ९८४३४१७०६

५ 

वशवशर खड्का ९८४९५११५११ ०१- 

५४०१०२/२७५ 
jungkali२०६१@gmail.com  

३६ वजल्ला प्रहरी कायानलय ईन्द्र प्रसाद सुिेदी 

९८५१२७५५

५५ 

सरोज वगरी ९८५१०११२१० ०१- 

५४०१९९/२०० 

(१०० कन्टर ोल) 

dporasuwa@nepalpolice.gov.np  श्याम कुमार 

िसे्नत ९८५१२८१९५१ 

mailto:idsdrasuwa0@gmail.com
mailto:dahcrasuwa@gmail.com
mailto:csidbrasuwa@gmail.com
mailto:akcnuwakot@gmail.com
mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:naukundagaunpalika@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
mailto:jungkali2061@gmail.com
mailto:dporasuwa@nepalpolice.gov.np
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३७ सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल, २० 

नं.गुल्म हे. क्वा. धुने्च 

वकरण पौडेल ९८५१२७२२३

७ 

होमनाथ नेपाल ९८५१२५९२६५ 
०१-५४००३७ apfrasuwa.coy@gmail.com  

३८ सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल, २१ 

नं.गुल्म हे. क्वा. विमुरे 

लक्ष्मण थापा ९८५१२७२२२

५ 

प्रकाश चन्द भट्ट ९८५१२५८९३७ ०१०-५४३०६५ 
apfnepalrisd.timure@gmail.com  

३९ रावष्टर य अनुसन्धान वजल्ला 

कायानलय देिेन्द्रराज उपे्रती 

९८५११८१३५

३ 

 - -  

०१-५४०२२० 
nidrasuwa@gmail.com  

नेपाल सरकार अन्तर्ातका पररषद्/प्रफतष्ठान तथा अिा सरकारी फनकार्हरु 

४० रेन्वो िर ाउि अनुसन्धान 

केन्द्र (मत्सय) 

महेन्द्र भण्डारी ९८५७०६०९

०८ 

सुरज कुमार 

वसङ 

९८४२५२९२११ ०१०-५४००२४ 
troutfish.rasuwa@gmail.com  

४१ कृवष अनुसन्धान 

केन्द्र(चरन) 

पूणनभद्र चापागाई ९८५६०३४९०

४ 

शंकर राज पि ९८६३१९५११३ ०१०-५४०१३७ 
arspasture@live.com  

४२ नेपाल विद्युत प्रावधकरण कृष्णहरर दाहाल ९८५११०६५७

६ विद्या सागर शे्रष्ठ ९८४३२८९०६३ ५४००७६/१७६ 

dhunchedcs.nea@gmail.com 

४३ नेपाल िेवलकम प्रवदप कुमार  पि ९८५१०७३८०

० वनपेन्द्र शे्रष्ठ ९८५१००३७२८ ५४०१२२/२२२ 
krd.dhunche@ntc.net.np  

४४ नेपाल बैक वल. संजीप लामा ९८५११०६५३

६ 

सम्झना गोसाई ९८४१११२४६१ ५४०२७८ 
nbldhunche@nbl.com.np  

mailto:apfrasuwa.coy@gmail.com
mailto:apfnepalrisd.timure@gmail.com
mailto:nidrasuwa@gmail.com
mailto:troutfish.rasuwa@gmail.com
mailto:arspasture@live.com
mailto:dhunchedcs.nea@gmail.com
mailto:krd.dhunche@ntc.net.np
mailto:nbldhunche@nbl.com.np
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विदु्यत आयोजनाहरु 

 

क्र.सं. जलविदु्यत आयोजना आयोजना प्रिुख सम्पकव  

१ वचवलि ेिलविद्यिु आयोिना (२२MW) िवनष विि ९८५११५९४५३ 

९७५१००५४४३ 

२ वत्रशलुी ३ ए िलविद्यिु आयोिना(६० MW) फवडन्र राि िोशी ९८५११३०५९० 

४ रसिुागढी िलविद्यिु आयोिना(१११ MW) छिी गरेै ९८५११९१२१२ 

५ सान्िने िलविद्यिु आयोिना(५७ MW) वकरण कुमार शे्रष्ठ ९८५११९१२१२ 

उमेश पाठक ९८५१००६६२५ 

अपनण बहादुर वसंह ९८५१००६६२५ 

६ सपुर सान्िने  िलविद्यिु आयोिना(७८ MW) गणशे के.सी. ९८५१२१८००७ 

७ अप्पर वत्रशलुी एक िलविद्यिु आयोिना(२१६ MW) वगरीराि अवधकारी ९८५११५४७८७ 

८ िलैुङ  िलविद्यिु आयोिना(५ MW) वहमाल पौडेल ९८६९१७९७६५ 

९ िावथल्लो िलैुङ  िलविद्यिु आयोिना (१४.३) सिुणािान श्रेष्ठ ९८५१०४९४३२ 

१० िावथल्लो िलैुङ A िलविद्यिु आयोिना (६.४ MW) िीििान शपेाा ९८५१०१५९५६ 

११ लािटाङ  िलविद्यिु आयोिना(१० MW) वििय िोहन िट्टराई ९८५१०३७९०३ 

१२ लािटाङ िोटेकोशी िलविद्यिु आयोिना (१२० MW) वदपक खड्का ९८५१०५३९१९ 

१३ फलाखलुोला  िलविद्यिु आयोिना (१४.७ MW) अवनल िोशी ९८५१०२४२६२ 

१५ रसिुा िलविद्यिु आयोिना (५ MW) योगशे्वर ढकाल/वििल ररिाल ९८५१०६४१६८ 

१ नेपाल रेडक्रस सोसार्टी सयूा वबक्रि गोले ९८४१६९७७२८ 

२ नेपाल स्काउट सोसार्टी श्याि पडुासैनी ९९४१६०७६२७ 

३ नागरीक सिाि बािलुाल िािाङ ९८५१२४२९९९ 

४ गोसार्कुण्ड िेत्र विकास सविवि संिीि वड.एि. ९८०८८७५९०० 
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१ उद्योग िावण्य संघ, विल्ला शाखा, रसिुा सपु्साङ िािाङ ९८६०२४४३४३ 

२ वनिााण व्यािसायी संघ, विल्ला शाखा,रसिुा दािा पेम्िा िािाङ ९८४१८९३३५० 

 उपिोिा वहि संरिण िन्च विश्व कुिार घले ९७४१०१५३९२ 

३ गोसार्कुण्ड यािायाि व्यािसाय सविवि, रसिुा िेम्िा नपुुा िािाङ ९७४१२३६६४४ 

४ पासाङल्हाि ूयािायाि व्यािसायी सविवि, रसिुा कुलबहादरु खड्गी ९८४१५४८४०९ 

५ केरुङ  यािायाि प्रा वल, रसिुा वकरण ररिाल ९८५१०६३४०० 

१ Practical Action सवुिना श्रेष्ठ ९८५१२३२६६३ 

२ People in Need (PIN) वनशा वनरौला ९८४९६७१७७४ 

३ Build Change अनपु श्रेष्ठ ९८४१३४२६२५ 

४ Purnima चन्र आले ९८४५५८०७६४ 

५ ACF रवि िण्डारी ९८०१२४१७१४ 

६ Save the Children हरी उपाध्याय ९८४१२६२९३१ 

१ िार्िी नेपाल लालिुाया िािाङ ९८४३५०७६८८ 

२ शवि सिहू नोरसाङ िािाङ ९८६००५५६०१ 

३ रसिुा सािदुावयक आखँा केन्र बाबलुाल िािाङ ९८५१२४२९९९ 

४ श्री िण्डला कल्याण सिाि नेपाल, लाङटाङ वििलाल श्रेष्ठ 

 

९८५११४८१०२ 

५ श्री वहिालयन िौद्ध सोसाईटी नेपाल, गिलाङ   

६ श्री लाली गुरँास सािदुावयक विकास केन्र, लहरेपौिा-९   

७ श्री िन िागिृी िवहला सिहू लहपेौिा-३  शारदा आचाया 

 

९८५११०१८७७ 

 

८ श्री गणशे वहिाल विना सेिा संस्था, गोल्िङु   

९ श्री सान्िने वहिाल सोसाईवट नेपाल, वचवलि-े१   
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१० श्री रसिुा संरिण िथा संस्कृविक कला सिहू, धनु्च-े५   

११ श्री सािाविक कल्याण िथा िािािरण संरिण सिाि, 

लहरेपौिा – १ 

गायत्री लाविछाने ररिाल 

 

९८४१३७०६२९ 

 

१२ श्री वदगो उद्यि िथा िािािरण विकास सिाि (वसड्स) रिशे लाविछाने 

 

९७४१७२०४९५ 

१३ श्री खम्िाटार आिा सिहू स्याफु्रिशेी-९   

१४ श्री ठाडे प्रगविवशल यिुा क्लि, धनु्च-े१   

१५ श्री िवहला कल्याण सिहू   

१६ श्री सानो िद्दि लाङटाङ-२ लाक्पा डुण्डुप िािाङ 

 

९८१३५७०८९९ 

१७ श्री िानेकोर यिुा क्लब, धनु्च-े५ ङवलङ घले 

 

९७४१०४०१४३ 

१८ श्री लाङटाङ िेत्र संरिण सिाि, धनु्च-े५ सन्िोष घले 

 

९८५११६४२१० 

१९ श्री िदौरे सिाि सधुार सविवि, िोल-े८   

२० श्री ढुङ्ग ेप्रगविवशल युिा क्लब   

२१ श्री ब्यालेन्ि गमु्बा लाङटाङ सोसाईटी, लाङटाङ   

२२ श्री साम्पवलङ यिुा क्लब वचवलिे   

२३ श्री िेविलो सेचेिना सिाि नेपाल किलनाथ आचाया ९८५११३९६५४ 

२४ श्री वहिालय िानि सेिा सिाि वचवलिे   

२५ श्री िानि अवधकार िथा सािदुावयक विकास श्रोि केन्द, 

धैबङु – ५ 

वहिनाथ खवििडा 

 

९८५१०११२७१ 

२६ श्री हररि यिुा पयाटन विकास सिाि, धनु्च-े५ विश्व घले 

 

९७४१०१५३९२ 
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२७ श्री ब्रागो िािोपानी व्यिस्थापन सिाि वचवलिे-३ कावि. वढण्डु ििाङ  

२८ श्री िवहला िवुि िथा सचेिना सिाि   

२९ श्री वैल्िाङ िुवि. िम्बो संरिण सिाि, स्याफु्र -९   

३० श्री सनुौलो वबहानी यिुा क्लब   

३१ श्री रसिुागढी ििदरु सिाि, गोसाईकुण्ड -२ कुङसाङ ग्याल्ब ुघले 

 

९८४९५६२०८२ 

३२ श्री गोसाईकुण्ड िाखुा यिुा सिाि, गोसाईकुण्ड -५   

३३ श्री हाकु यिुा सोसाईटी हाकु, हाकु -३   

३४ श्री सािदुावयक विकास सिाि, धैबङु -५ वडल्लीराि पौडेल 

 

९८४९१४४७३५ 

३५ श्री रसिुा अपाङ्ग िथा पनुुःस्थापना केन्र, धनु्च े   

३६ श्री शयेर नेपाल, लहरेपौिा-४   

३७ श्री वदप्योिी िोवशलो यिुा सिाि   

३८ श्री वचवलि ेिलविद्यिु सरोकार उपिोिा सविवि, वचवलिे   

३९ श्री वनलकण्ठ िहादिे िवन्दर संरिण सविवि, धैबङु   

४० श्री याङगिुाने िवहला सिहू, स्याफु्र- ४   

४१ श्री सिि सिाि नेपाल, धनु्चे -५ रवि लािा 

 

९८४३६८३१२९ 

 

४२ श्री वहिालय संरिण िेत्र, वटिरेु   

४३ श्री दउेराली यिुा सिाि, िोले   

४४ श्री िािोपानी संरिण सविवि, वटिरेु   

४५ श्री प्रगविवशल लावलगरुाँस यिुा क्िल, हाकु   

४६ श्री वसम्बन्दी ििुथेान यिुा सिाि, यासाा- ५   
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४७ श्री सािदुावयक सेिा केन्र, रसिुा ररटु पेिा ििाङ 

 

९८०८८९०६७० 

४८ श्री रसिुागढी ििदरु हकवहि संरिण िञ्च, गोसाईकुण्ड -

२ 

िेन्िने छेसाङ ििाङ 

 

९७४१३०९८६२ 

४९ श्री नेपाल-चीन केरुङ व्यापार संघ, वटिरेु -१   

५० श्री उदयिान सािाविक विकास यिुा सिाि, लहरेपौिा-२   

५१ श्री िनुिारा यिुा सोसाईटी, आिाछोवदङिो -२ विङिार ििाङ 

 

९८२३४७४०४४ 

५२ श्री क्यान्िने गमु्िा लाङटाङ सोसाईटी नेपाल, लाङटाङ-

३ 

  

५३ श्री वहिालय सहयोग सिाि, गोसाईकुण्ड -३ दािा नपुुा लािा ९८५१००७५५६ 

५४ श्री रसिुा विकास सिाि,  

स्याफु्र -९ 

सबु्बा लािा ९७४१०८६७०९ 

५५ श्री लहरेपौिा िवहला सञ्िाल सररिा दिेी लम्साल ९८४१२०१५७६ 

५६ श्री रसिुा िवहला सञ्िाल सवुनिा िाया गरुुङ ९८५११६२३६० 

५७ श्री आरुखका  यिुा सिाि सेिे लोप्चन ९८१८८३७१९९ 

 श्री सनु्धारा यिुा कल्ब कावलका    

 ASF अविि ैा ९८०१११५५३६ 

 OMNepal रिशे ििाङ ९८६०२३५५५६ 

१ Himalayan Spring Water Company रािकुिार वसन्धी/ 

प्रिोद 

९८४२२३८८९८ 
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अनुसुची -१२ 

िण्डारण गहृिा रहने न्यनूिि विपद ्व्यिस्थापन(उद्धार िथा राहाि) सािाग्रीहरु 

क्र.सं. सािाग्री र्कार् संख्या िौ्दाि रहकेो खररद गनुापने कैवफयि 

पवहरो  

१ स्िेचर थान ६    

२ वपक थान १५    

३ सािले थान १५    

४ गल थान ५    

५ डोरी वि ५००    

६ ियााङ थान २    

७ Wood Cutter थान २    

८ Metal Cutter थान २    

९ First Aid Kit सेट ३    

१० Dinamic Rope रोल १    

११ Chest Harnet थान ५    

१२ Sheet harnet थान ५    

१३ Carabina थान १५    

१४ Jummer थान ४    

१५ Figure ८ थान ३    

१६ Boot थान १०    

१७ Helmet थान ५०    

आगलागी  

१ Fire Shotter Gas थान १५    

२ Fire Shotter थान ३    
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क्र.सं. सािाग्री र्कार् संख्या िौ्दाि रहकेो खररद गनुापने कैवफयि 

३ Fire 

Extinguisher(ABC) 

थान १०    

४ Fire Proof Jacket 

Suit 

सेट १०    

५ Gloves (छालाको) थान ३०    

६ िटुको िोरा थान ५०    

७ िावल्टन थान १५    

८ Hook थान २०    

९ Drill Mechine थान २    

१० Almunium Ladder थान २    

११ Boot सेट २०    

१२ अवक्सिन ग्यास वसवलण्डर १०    

िाढी/डुिान 

१ ट्यिू थान १०    

२ Life jacket थान २०    

३ Boat थान २    

४ P-Bot थान १०    

 

१ सािले  थान १०    

२ Golves थान १५    

३ Ice Axe थान १०    

४ Dynamic Rope रोल १    
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क्र.सं. सािाग्री र्कार् संख्या िौ्दाि रहकेो खररद गनुापने कैवफयि 

५ Chest Harnet थान ५    

६ Sheet  Harnet थान ५    

७ Carribina थान १०    

८ Jummer थान ५    

९ Figure ८ थान २    

१० Static Rope रोल १    

११ Sleeping Bag थान ५०    

१२ Down jacket थान ५०    

१३ म्यािेस थान ५०    

१४ Heating pan थान २०    

१५ अवक्सिन ग्यास वसवलण्डर १०    

१६ हानेस थान १०    

अन्द्य 

१ Rain Coat थान २०    

२ Tourch Light थान १०    

३ हलेिटे थान ५०    

४ First Aid Kit थान १५    

५ व्लाङकेट थान २०    
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नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, रसुिा वजल्ला शाखाबाट विपद् प्रभावित घरपररिारलाई(६ जना) न्द्यूनति गैर खाद्य सािग्रीहरुको वििरणः 

क्र.स. सािाग्रीको नाि थान/विटर सािग्रीको वििरण कैवफयि 

१ कम्बल २ थान ५० प्रविशि उनी (उलन)  

२ वत्रपाल  १ थान १२ वफट चौडाई  १८ वफट लम्बाई ५ वकलोग्राि  

३ िाडाँकुडा १ सेट डेक्ची ठूलो  १   

४ प्लाविक बावल्टन सवहि िा िरेीक्यान १ थान डेक्ची सानो  २  

५ डोरी १ रोल थाल   ३  

६ प्याक गने व्याग (बोरा) १ थान वगलास  ३  

७ विन कपडा ५ विटर कचौरा  २  

८ वछट कपडा  ५ विटर डाडु    १   

९ पाप्लीन कपडा ५ विटर पन्य ू     १     

१० वप्रनट्र िनाना धोिी १ थान १५ वलटरको  
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अनुसूची - १३ 

आपतकालीन अिस्थािा प्रयोगहुनसक्ने  आश्रयस्थल (विद्यालयहरुको वबिरण) 

१. सािुदावयक विद्यालयहरु 

क्र.सं. नाि ठेगाना प्रिुखको नाि सम्पकव  नम्बर 

१ बागशे्वरी िा.वब. िोले नौकुण्ड गणु बहादरु साकवी  ९८०३२९५८३८ 

२ ििेाङ प्रा.वि. ििेाङ िोले नौकुण्ड वगिा दिेकोटा ९८०३९९६९७३ 

३ दउेराली प्रा.वि. वसस्नेरी िोले नौकुण्ड िनोरथ दिेकोटा ९७४१०१४११७ 

४ दपू्चेश्वरी वन.िा.वब. खाल्चेि िोले नौकुण्ड िरि बहादरु िािाङ ९७४१११८६८७ 

५ गोसार्कूंण्ड .िा.वब. सस्रय ुिोले नौकुण्ड गणुराि पौडेल ९८४९७३५७१५ 

६ िनकल्याण प्रा.वि. िोले नौकुण्ड रािशरण पौडेल ९७४१०१४०९२ 

७ ्िालािखूी वनिावब., वचिी िोले नौकुण्ड श्याि बहादरु पडुाशनैी ९८४१६०७६२७ 

८ लोवकल प्रा.वब.,िोले  नौकुण्ड बलराि वधिाल ९८१३८४८१५७ 

९ सेििोङ प्रा.वि. दारघारी िोले नौकुण्ड वशि प्रसाद दिेकोटा ९७४१०८३३२५ 

१० सेिीदबेी उ.िा.वब. धसेूनी िोले नौकुण्ड वशि प्रसाद दिेकोटा ९७४१०४०६१२ 

११ सयूोदय प्रा.वब धसेुनी िोले नौकुण्ड धिादत्त अवधकारी ९८४११८६०९२ 

१२ सयुोदय प्रा.वि. कोलडाँडा िोले नौकुण्ड िायादवेि पौडेल ९८१३८७८१८१ 

१३ वचप्लेटी प्रा.वब डाडागाउँ उत्तरगया साधरुाि सापकोटा ९८५११२९७९० 

१४ डाडागाउ उिा.वि. डाँडागाउ उत्तरगया रािने्र वधविरे ९८५११९३०५१ 

१५ वदपेन्र प्रा.वब.कटून्ि ेडाडागाउँ उत्तरगया सरेुन्र ठाकुर ९८४४०२२७५३ 

१६ गणशे प्रा.वि. वशरुचेि डाडागाउँ उत्तरगया वडल बहादरु गरुुङ ९७४१०८६५५५ 

१७ पंचवलङ्ग ्वनिावि. खड्कु डाडागाउँ उत्तरगया सन्िोष नेपाल ९७४१२३६९९३ 

१८ ििुदेिेी िा.वि. ठूलोगाउं  उत्तरगया ऋवषश्वर अवधकारी ९८५१२२९०४७ 

१९ सरस्ििी वनिावि. ठूलोगाउ, परेै ठूलोगाउं  उत्तरगया िि बहादरु गरुुङ ९८४१८९३१२७ 

२० वसम्ले प्रा.वि. वसम्ले ठूलोगाउं  उत्तरगया चडुािवण अवधकारी ९७५१०३४२२६ 

२१ बच्छलादबेी वनिावब., बेविनी  धैिङु कावलका नारायण प्रसाद दिेकोटा ९७५१०४०९१२ 

२२ झ्याङल्याङ प्रा.वब. धैिङु कावलका अिान प्रसाद दिेकोटा ९७५१००७२५१ 

२३ ककरादिेी प्रा.वि. िारुके  धैिङु कावलका िधसुदुन शिाा ररिाल ९७४१४९८२०६ 

२४ 

कावलका वह.उ.िा.वि. कावलकास्थान  

धैिङु 

कावलका आशा आङबहुाङ वलम्बु ९८४१६१४१५१ 

२५ िनकािना प्रा.वि. कटुन्ि े धैिङु कावलका वशवशर कुिार न्यौपाने ९८४१६८१६५३ 

२६ वनलकण्ठ निनुा िा.वि वििविि े धैिङु कावलका नारायण प्रसाद दिेकोटा ९७५१०२१७०६ 

२७ प्राङ्से प्रा.वि. धैिङु कावलका कूरण बहादरु िािाङ ९८४१०८३८५८ 

२८ वशलादिेी प्रा.वि. धैिङु कावलका विि प्रसाद न्यौपान े ९७४१२०३०७५ 

२९ सनु्धारा िा.वि. धारापानी  धैिङु कावलका िोिनाथ वधिाल ९८१०१४२७४६ 
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क्र.सं. नाि ठेगाना प्रिुखको नाि सम्पकव  नम्बर 

३० ग्राङ प्रा.वि. ग्राङ राम्च े कावलका नारद प्रसाद काफ्ल े ९७४११८६९२८ 

३१ पलेप प्रा.वि. पलेप राम्चे कावलका गोपाल िािाङ ९८४१८८९०८७ 

३२ सेिीििु ेिा.वि. राम्चे कावलका दिेने्र राि दिेकोटा ९७४११९३६२२ 

३३ िेिार्ङ प्रा.वब िेिार्ङ राम्चे कावलका वबिला कटेल ९७४१२६१६३९ 

३४ वििली प्रा.वि. वििली धनु्चे गोसार्कुण्ड िोहन प्रसाद वगरी ९८४३३३४३७४ 

३५ गाउफका  प्रा.वि. बोकेैणु्डा धनु्चे गोसार्कुण्ड िलुवुसङ्गी िािाङ ९७४११८६११० 

३६ रसिुा उ.िा.वि. धनु्चे गोसार्कुण्ड िेम्पा ररसाङ घले ९८४३११०४६३ 

३७ सरस्बिी वनिावब. ठाडे धनु्चे गोसार्कुण्ड ल्हाक्पा िािाङ ९८५११६४२४१ 

३८ ज्ञान्योवि प्रावि नागङु धनु्चे गोसार्कुण्ड लाल कािी िािाङ ९८६११६७५८२ 

३९ बालउदय प्रा.वब िलैूङबेशी हाकु आिाछोवदङिो वशिराि आचाया ९८४३०२९७७८ 

४० गोसार्कूंण्ड प्रा.वब सानोहाकु हाकु आिाछोवदङिो पसु्प वधविरे ९८४९१११५७४ 

४१ हाकुबेशी वनिावि हाकु आिाछोवदङिो प्रवबना वधविरे ९८६०८०६०६४ 

४२ हाकु िा.वि. ठुलोहाकु हाकु आिाछोवदङिो उिेश थोकर ९८६०२३५५०७ 

४३ कावलका प्रा.वि. गोगने हाकु आिाछोवदङिो ओिकारे प्रसाद सापकोटा ९८६०१३०४८८ 

४४ पािािीकुण्ड प्रा.वि. नेवसङ हाकु आिाछोवदङिो प्रवििा गरुुङ ९८६०९१९६११ 

४५ विरु प्रा.वब हाकु आिाछोवदङिो वबरण ुप्रसाद न्यौपान े ९८४१६५७३८२ 

४६ अरुणादय प्रा.वब.दाहालफेदी थिुन गोसार्कुण्ड दानवसं राई ९८१३३७९११८ 

४७ ने.रा.वन.िा.वब. थिून थिुन गोसार्कुण्ड हरीशरण लावि.छाने ९७४१३५१०६९ 

४८ ने.रा. प्रा.वब िने्दो थिुन गोसार्कुण्ड धन बहादरु राई ९७४१११५३८२ 

४९ गोङगाङ प्रा.वि. गोङगाङ वचवलिे आिाछोवदङिो रािशे्वर राय यादि ९८१९६०४१२४ 

५० ज्ञान्योिी प्रा.वब वसम्ब ूवचवलिे आिाछोवदङिो विङ्मा िािाङ ९८१८२६९७८२ 

५१ पािङु प्रा.वि. पािङू वचवलिे आिाछोवदङिो केदार प्रसाद वधविरे ९७४१०४३८१४ 

५२ सरस्ििी वनिावि. वचवलिे आिाछोवदङिो फुपुाचेिो िािाङ ९८६००५६१२० 

५३ िािोपानी प्रा.वब िािोपानी वचवलिे आिाछोवदङिो ििुी नारायण पवियार ९८०३१९७५५० 

५४ ग्रे.वनिावि ग्रे गाउ गत्लाङ आिाछोवदङिो पसु्पा कुिारी िािाङ ९८१३३७५९९८ 

५५ ने.रा.िा.वब. गत्लाङ आिाछोवदङिो नवबन लािा ९८१८८२३२३५ 

५६ पाबािीकूण्ड उ.िा.वब. गोल्िङू आिाछोवदङिो अम्बर लाल यादि ९८६००४६३६३ 

५७ 

अिर्योिी प्रा.वब उपल्लोपौिा 

लहरेपौिा 

उत्तरगया रिशे कुिार पौडेल ९७४१०८६५४८ 

५८ बाराही प्रा.वि. बनिुा लहरेपौिा उत्तरगया सारदादिेी आचाया ९८५१०१८७७ 

५९ वििसेनस्थान प्रर्ा.वि. िाैगाउ लहरेपौिा उत्तरगया सावबवत्र ररिाल ९८४३११४६२० 

६० ििुनेश्वरी प्रार्.वि. िवनगाउ लहरेपौिा उत्तरगया कूरण प्रसाद पौडेल ९८४३७६४७९३ 

६१ ढूंग ेवन.िा.वब लहरेपौिा उत्तरगया गवम्बरिान लो ९८६००५६६८७ 
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क्र.सं. नाि ठेगाना प्रिुखको नाि सम्पकव  नम्बर 

६२ काि ेप्रा.वि. काि ेलहरेपौिा उत्तरगया दगुाादवेि िािाङ ९८५११८४९०७ 

६३ िावलकादिेी प्रा.वि. कुिापानी लहरेपौिा उत्तरगया पणुा बहादरु घले ९७४११८६३५७ 

६४ 

नारायणस्थान वनिावि. गम्िडुाँडा 

लहरेपौिा 

कवलका रुर प्रसाद ओैा  ९८४०५६५७०७ 
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प्रवतकायवका लावग कायावन्द्ियन योजनाः 

सियािवध सञ्चालन गविविवध विम्ििेार नेितृ्िदायी वनकायहरू 

० दवेख १ ३० 

वित्र 

 

प्रिाविि िेत्रबा६ सचूना सम्प्रेषण । विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि र 

स्थानीय वनकाय । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविको ित्कालै बैठक आयोिना गने र 

बैठकले वनणाय गरे बिोविि िावलि प्राप्त खोि िथा उद्धार टोलीको 

पवहचान गरी कायादल ियार गरेर पररचालन गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि । 

िकूम्पीय िथा अन्य विपदक्ो िानकारी वदने । रावरिय िकूम्प िापन केन्र । 

घरायसी आगलागी िथा आगलागी विपद ्सम्बन्धी प्रविकायाको वनदशेन 

वदने । 

विल्ला प्रशासन कायाालय,वि.स.स.,  

गापा. 

खोि िथा उद्धारका लावग ित्काल वनदशेन वदने र खोि िथा उद्धारका 

लावग सरुिा वनकाय 

विल्ला विपद ् व्यिस्थापन  सविवि र 

पररचालन हुने । सरुिा वनकायहरू । 

० दवेख ७ 

३०६ुा 

वित्र#)f 

 

विपदक्ो यथाथा सचूना िथा उद्धार प्रयासको िानकारी सािािवनक रूपिा 

प्रिाह गने । 

विल्ला प्रशासन कायाालय । 

िलिायुिन्य विपदक्ो िानकारी वदने िथा सचूना प्रिाह गने । िल िथा िौसि विज्ञान वििाग । 

३६ ना सम्बन्धी विस्ििृ वििरण ियारी गरी सचूना प्रिाह गने । विल्ला विपद ् व्यिस्थापन  सविवि, 

स्थानीय सविविहरु । 

 

० दवेख २४ 

३० वित्र 

 

िनिालाई सचेि गराउन रेवडयो, टेवलवििन, छोटकरी सचूना सेिा 

(SMS) का िाध्यिबाट िथ्यगि पिूाचेिािनी, आपत्कालीन चेिािनी, 

िएगरेका उद्धारका प्रयासहरू िथा सािािवनक आ्ान विषयक 

सचूनाहरू प्रिाह गने । यस्िो सचूना आिश्यकिाअनसुार वनयविि रूपिा 

प्रिाह गने । 

 विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि, 

स्थानीय िहका आपिकालीन 

विपद ्पिाि िहािारी वनयन्त्रणका लावग अिस्थाको िानकारी वदने िथा 

प्रविकाया सरुु गने । 

कायासञ्चालन केन्रहरू । 

पशिुा हुने िहािारीका सम्िन्धिा व्यिवस्थि गनाका लावग वनदशेन िथा 

सिन्िय गने । 

विल्ला स्िास्थ्य कायाालय । 

विल्ला आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्रलाई विपद ्प्रविकायाका लावग 

िखु्य सिन्िय केन्रको रूपिा पररचालन गने । 

स्थानीय िहहरु । 

पीवडिलाई ित्काल पनुस्थापना िथा पनुबाास गना खोि िथा उद्धार 

कायादललाई ित्काल पररचालन गने । 

विल्ला आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्र 

। 

पीवडि घार्िेहरूका सिब्न्धिा ित्काल घटनास्थलि ैप्राथविक 

उपचारको व्यिस्था विलाउने र गम्िीर घार्िेहरुलाई थप उपचारको लावग 

विल्ला आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्र 

र सरुिा वनकायहरू । 
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सियािवध सञ्चालन गविविवध विम्ििेार नेितृ्िदायी वनकायहरू 

स्िास्थ्य संस्था पठाउने । 

आगलागी िएको िेत्रिा आगो वनिाउने िथा वनयन्त्रण गनाका लावग 

व्यिस्थापन गने । 

सरुिा वनकाय, नेपाल रेडक्रस/यािायाि 

व्यिसायी संघ, विल्ला एम्बुलेन्स सविवि । 

प्रारवम्िक स्िरूपको रूि लेखािोखा गने । स्थानीय सरकारहरुरसरुिा वनकायहरु । 

वििानस्थल सरुिा र नागररक उड्ययन िावफक व्यिस्थापन गने विल्ला िथा स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन 

सविविहरु । 

सडक सम्पका  न्यनूिि पनुुःस्थापन गने । वििानस्थलको ब्यिस्था गना कालीिगं गण 

धनु्चे । 

 

२४ दवेख 

४८ ३०६ुा 

वित्र 

 

िीड व्यिस्थापन गरी स्थान खाली गने, पीवडिहरूलाई नविकको 

क्याम्पहरूिा पठाई  विड व्यिस्थापन गने । 

सडक वडवििन कायाालय । 

खोि िथा उद्धार र राहि सािाग्रीहरूका सम्िन्धिा यािायाि िथा ढुिानी 

सवुिधाको प्रबन्ध गने । 

खोि िथा उद्धार सिहू/सरुिा वनकाय । 

पीवडि र आन्िररक विस्थावपिका लावग आधारििू खाद्य सािग्री 

उपलब्ध गराउने र उपलब्धिा सवुनविि गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि 

गा.पा.रयािायाि व्यिसायी संघ यािायाि 

व्यिस्था सेिा कायाालय । 

राहि सािग्रीको ढुिानी र प्रावप्तको कािलार् सहि कायाान्ियनको लावग 

सिन्िय गने । 

खाद्य प्रविवध िथा गणु वनयन्त्रण टेवलवििन 

कायाालय । 

अस्पिाल, स्िास्थ्य केन्र, आन्िररक रूपिा विस्थावपिको वशविर, 

विद्यालयिस्िा आधारििू िेत्रिा विद्यिुीय सेिा उपलब्ध गराउने । 

विल्ला आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्र 

प्रिाविि िेत्रिा अस्थायी अस्पिालको स्थापना गने । नेपाल विद्यिु ्प्रावधकरण । 

अस्पिाल, आन्िररक रूपिा विस्थावपिको वशविर, औषवध वििरण केन्र 

िा औषधालय,विद्यालय र अन्य बसोबास िेत्रिा खानेपानी, सरसफार् 

िथा स्िास्थ्य प्रबद्धन सेिा उपलब्ध गराउन े 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि र विल्ला 

स्िास्थ्य र्काई र स्थानीय िहहरु । 

िवैिक, ठोस िथा प्रकोपिन्य फोहोरको उवचि प्रबन्ध विलाउने िा नषट् 

गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि र विल्ला 

स्िास्थ्य र्काई र स्थानीय िहहरु । 

िण्डारी गहृहरू, विस्थावपि बसोबास गरार्एको वशविर, व्यविगि 

आिास, िानिीय सेिाप्रदायक र सम्पवत्तको सरुिा िथा काननु 

कायाान्ियनलाई प्रिािकारी बनाउने । 

स्थानीय िहहरु । 

प्रिाविि पररिारको दिाा गने, पीवडिको लावग पररचयपत्र उपलब्ध गराउने 

र िथ्याङ्कको उवचि प्रबन्ध र व्यिस्था गने, । 

विल्ला प्रशासन कायाालय र विल्ला प्रहरी 

कायाालय । 

 

 

आकवस्िक सञ्चारको प्रबन्ध गने िथा यथाशीघ्र वछटो दरूसञ्चारको 

पनुुःस्थापन गरी सेिा सञ्चालन गने । 

विल्ला प्रशासन कायाालय/विल्ला 

िौिदुा अिस्थािा अस्पिाल, विद्यालय, स्िास्थ्यसेिा प्रदायकका साथै आपत्कावलन कायासञ्चालन केन्रर 
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सियािवध सञ्चालन गविविवध विम्ििेार नेितृ्िदायी वनकायहरू 

सडक, पलु र अन्य संरचनाको िविको लेखािोखा प्रारम्ि गने । स्थानीय िहहरु । 

थवुप्रएको फोहरहरूको  व्यिस्थापन । नेपाल टेवलकि । 

िरेका पशचुौपायका शिहरू सङ्कलन िथा व्यिस्थापन गने । विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि । 

४८ दवेख ७२ 

३०६ुा वित्र 

पीवडिहरूको खोि िथा उद्धारगरी विनीहरूलाई ित्काल आिश्यक पने 

खाद्यान र न्यनूिि िानिोवचि सािग्री र स्िीकृि िापद०८ बिोविि राहि 

रकि उपलब्ध गराउने । 

गाउँपावलक िथा िडास्िर । 

शि व्यिस्थापन वनदवेशका बिोविि ितृ्युिएका शिहरूको व्यिस्थापन, 

आवथाक सहयोग र ििृकको प्रिाणपत्र िारी गने । 

गाउँपावलका िथा िडास्िर । 

 

७२ ३०६ुा 

दवेख 

७ वदन वित्र 

खाना बनाउने िाँडाििान, लगुाफाटो, कम्बल, पररिार, बालबावलका, 

िवहलाका लावग आिश्यक पने स्िास्थ्य प्रिद्धन सािग्रीिस्िा गरैखाद्य 

सािग्रीको सेट वििरण गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि । 

पवहले पवहचान िएको सरुविि ठाउँिा अस्थायी वशविरको स्थापना गने र 

विस्थावपिलाई व्यिवस्थि बनाउन सरुविि र खलुा ठाउँिा लैिाने प्रबन्ध 

विलाउने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि । 

वशविरका बालबावलकािा हुन सक्ने कुपोषणको अिस्थालाई िध्यनिर 

गरी आिश्यक प्रबन्ध विलाउने । 

नेपाल रेडक्रस सोसार्टी । 

वशविर र खलुा स्थानिा खलुा वदशावपसाब िा अन्य िाध्यिबाट सने 

सरुिा रोगको वनयन्त्रण गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि, 

गाउँपावलका । 

िानिीय कायाका लावग िएका प्रविकाया, उद्धार कायाको अनगुिन र 

प्रवििदेन ियार गने । 

विल्ला स्िास्थ्य कायाालय । 

 िानवसक िनाििा परेका व्यविलाई िनोसािाविक सेिा उपलब्ध गराउने 

िथा स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने । 

विल्ला स्िास्थ्य कायाालय र स्थानीय 

िहहरु । 

७ वदन दवेख 

२ 

पररिारसँग वबछोवडएका बालबावलकालाई पररिारसँग विलन गराउने र 

पररिार गिुाएका िा एक्ला बालबच्चाको उवचि स्याहार र 

लालनपालनको व्यिस्था विलाउने िा आफन्िलाई बुै ाउने । 

सरुिा वनकाय ,खोि िथा उद्धार टोली । 

प्रकोप पीवडि सिदुायलाई स्िीकृि िापद०८ बिोविि नगद िथा अन्य 

प्रकारको आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने । 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी , विल्ला स्िास्थ्य 

र्कार् । 

विद्यालय खलुाउने र सबै बालबावलका िथा विद्याथवी लाई विद्यालयिा 

पनुुः ल्याउने िािािरण ियार गरी उनीहरूको िीिनलाई सािान्य बनाउन 

सहयो  गने । 

स्थानीय िहहरु । 

ित्कालीन पनुस्रथापनाको लावग आिश्यक अध्ययन, लेखािोखा िथा 

विशे्लषण गरी बसोबास र िीविकोपािान िस्िा प्रिखु िेत्रको विकासका 

कायालाई अवघ बढाउने िािािरण ियार गने । 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवि । 
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अनुसूची - १४  

 

विपत सहायता काडव 

वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविवत,रसुिा 

 

 

सहायिा पाउनेको नाि थर : ………….     ठेगाना:……………. 

िविको वििरण; 

िानिीय : ितृ्यु (...)…….िना   बेपत्ता (...)…….िना र घार्िे (...)…….. िना   

िौविक: घर(….) खाद्यान्न(...)…….. 

क्र .स. सहायताका वकवसि सहायता प्रदान गनन  

वनकाय िा संस्था 

सहायता प्राप्त विवत दस्तखत 

नगद खाद्य गैरखाद्य 

१       

२       

 

                            

                                          (आवधकाररक दस्िखि) 

नोट M यो काडाको अिवध विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सविविले िोकेको सिय अिवधसम्ि रहने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विपत सहायता काडव 
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अनुसूची - १५ 

खोज तथा उद्धार कायविा उपयोग  हुने हेलीप्याडहरुको वििरण 

गाँउपावलका िडा  हलेीप्याड  

रहकेो स्थान 

Area GR Longitude Lattitude Altitude 

 

कावलका 

२ कावलका 

स्थान 

     

२ स्याउबारी      

 

 

उत्तरगया 

१ िलैुङ      

३ ठूलोगाँउ      

४ पैरेबेसी      

५ बोगटीटार      

 

 

 

आिाछोवदङ्मो 

 

 

 

३ िािोपानी      

३ टेिांचे      

३ िान्चेि २०  

विटर 

२२४१६५ २५º०९'४५" ८५º१४'३५"  

३ गत्लाङ १०  

विटर 

२४३१६४ २८º०९'३५" ८५º१५'५४"  

४ बाहुनडाँडा      

५ थाम्बचुेि ०१  

रोपनी 

२८४०१८

६० 

२८º१०'५३" ०८५º१८'२९"  

 

 

नौकुण्ड 

३ लारच्याङ      

४ सरिथली      

५ ठूलोिोले      

६ लोवकल २००  

ि वि. 

२१३५००

१३ 

२८º००'७५" ०८५º१४'०३"  

 

 

 

गोसार्कुण्ड 

१ नागथली      

२ वटिरेु   २८º१५'२८" ०८५º२२'०२"  

२ रसिुागढी      

३ वलङवलङ      

३ खािविङ      

४ क्यावन्िङ      

४ घोडािबेला      
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गाँउपावलका िडा  हलेीप्याड  

रहकेो स्थान 

Area GR Longitude Lattitude Altitude 

४ लािाहोटल      

४ िन्डु      

५ गोसार्कुण्ड      

५ स्याफु्रबेंसी      

५ चन्दनबारी L-७'८", 

B-९'३" 

३१६१०५ २८º१०'५३" ०८५º१८'२९"  

५ ठूलो स्याफु्र २०/३० 

फीट 

३३७१४५ २८º०८'२८" ८५º२१'२९"  

६ विनरल 

िाटर 

     

६ कालीिगं 

गण 

  २८º०४'५०" ०८५º२४'४०" ४३८० वि. 

६ टँुडीखले      

६ कावलिगं 

गण धनु्चे 

 २६९१०४ २८०६२६ ०८५१७२१ २०४१ वि. 

६ नेपाल प्रहरी      

६ सशस्त्र प्रहरी      
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गवतविविहरुः 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

३ वदन ेप्राथविक उपचार िावलििा सहिागीहरु, ठुलोगाउँ कोविड १९ सचेिना घरदलैो अवियानिा रेडक्रसकिवी  

बालकेवन्रि वबपद िोवखि न्यवुनकरण अवििवुखकरण, ििूदेिेी िा.वि. हाि धनुे स्थान, विल्ला प्रशासन कायाालय रसिुा 


