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पǐरÍछेद एक 

१. पƵृभǓूम 

१.१ िजãलाको पǐरचय 

ओखलढुǍा िजãला Ĥदेश नं. १ अÛतग[त पनȶ पहाडी िजãलाहǾमÚये एक हो । यवुकǒव Ǔसǒƨचरण ĮेƵको 

जÛमभǓूमको Ǿपमा पǐरिचत यस भǓूममा Ĥाचीन कालमा आǓभरवंशी, गोपालबंशी एवम ् ǒकरातवंशीले शासन 

गरेको पाइÛछ । पूव[देिख पिƱमतफ[  Đमशः पराǒकलो हुँदै गएको यस िजãलालाई तीनǓतरबाट नदȣले 

छुʫाएको छ । उƣरमा ǒहमालȣ िजãला सोलखुàुब,ु दि¢णतफ[  उदयपरु र ǓसÛधलुȣसँग जोǓडएको यस 

िजãलालाई पूव[मा खोटाङ िजãलासँग दधुकोशी, दि¢णमा ǓसÛधलुȣ िजãलासँग सनुकोशी र पिƱममा रामेछाप 

िजãलासँग Ǔलखनुदȣले छुʫाएको छ । नेपालका ७७ िजãलाहǾमÚये जनसंÉयाको ǒहसाबमा ६० औ èथानमा 

र ¢ेğफलको ǒहसाबले ६८ औ èथान ओगÒने यस िजãलाको कुल भ–ूभागमÚये सदरमकुाम ओखलढुǍाबाट 

थोरै ¢ेğ पूव[मा र धेरै ¢ेğ पिƱममा पद[छ । 

ओखलढुǍा िजãलाको कुल ¢ेğफल लगभग १०७४ वग[ ǒकलोǓमटर रहेको छ । राÏयको पनुसɍरचनापƱात 

१ नगरपाǓलका र ७ गाउँपाǓलका रहेको यस िजãला ǒवƳ मानिचğमा २७º८ उƣरदेिख २७º ३२ उƣरȣ 

अ¢ांश र ८६º ११ पूव[देिख ८६ º ४१ पूवȸ देशाÛतर तथा ३९० Ǔमटर (जोǓत[घाट) देिख ३६२७ Ǔमटर 

(लाàजेडाँडा) उचाईसàम फैǓलएको पाईÛछ । डाँडाकाँडा, Ǔभरपाखा, खोãसाखोãसी, वनजंगल, टारबɅसी आǑद 

ǒवǒवधतायƠु धरातलȣय èवǾप भएको यस िजãलालाई मÉुयतया तीन भागमा ǒवभाजन गन[ सǒकÛछ । 

(क) बɅशी ¢ğे: 

ओखलढंुगा िजãलाको ¢ेğफलको कǐरब १५% अथा[त १६१ वग[ ǒक.Ǔम. ¢ेğफल ओगÒन ेयस ¢ेğमा कम 

उचाइमा रहेको नदȣ र खोला ǒकनारका भ–ूभागहǾ पद[छन ्। यस ¢ेğमा माǓनसहǾको मÉुय पेशा कृǒष 

भएता पǓन फलफूल खेती, तरकारȣ खेती, पशपुालन, माछा मानȶ आǑद काम पǓन यस ¢ेğका माǓनसहǾले 

गद[छन ्। 

(ख) मÚयपहाडी ¢ğे:  

यस ¢ेğले िजãलाको कुल ¢ेğफलको कǐरब ६५% अथा[त ६९८ वग[ ǒक.Ǔम. भ–ूभाग ओगटेको   छ । 

सदरमकुाम ओखलढंुगा पǓन यसै ¢ेğमा पद[छ । यस ¢ेğमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तोरȣ, तरकारȣ, 

फलफूल खेती, पशपुालन आǑद गǐरÛछ । 

(ग) लेकालȣ ¢ğे: 

िजãलाको कुल ¢ेğफलको कǐरब २०% अथा[त २१५ वग[ ǒक.मी. ¢ेğ ओगÒने यस ¢ेğमा पातलो बèती 

पाईÛछ । यहाँको अǓधकांश भ–ूभाग Ǔभरालो र चʣानले भǐरएको छ । यस ¢ेğमा पातलो मकै, आल,ु जौ, गहुँ 

उवा, èयाउ आǑदको खेती गǐरनकुा साथै भेडा र चौरȣपालनको काय[ समेत गरेको पाइÛछ । 

१.१.१ भ-ूउपयोग ¢ेğ 

ओखलढंुगा िजãलाको भ–ूउपयोǓगतामा Ǔनकै ǒवǒवधता रहेको पाईÛछ । पहाǓड ¢ेğमा पनȶ ओखलढुǍा 

िजãलालाई भौगोǓलक Ǻǒƴकोणले हेन[ हो भने लेक, मÚय पहाडी र बेिश गरȣ तीन भागमा ǒवभािजत भएको   

छ । ĤाकृǓतक Ǻǒƴकोणले हेन[ हो भने यस िजãलामा ठूला-ठूला डाँडा, वनजंगल, बलौटे माटो, Ǔभरालो जǓमन र 
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बेिशǓतर खेǓतयोÊय भǓूम रहेको छ । यस िजãलामा कृǒषयोÊय जǓमन करȣब ४५ ĤǓतशत रहेको छ भने 

करȣब ५० ĤǓतशत जǓमन वन जǍलले ढाकेको पाइÛछ । ओखलढुǍा िजãलाको भ–ूउपयोÊय अवèथा 

Ǔनàनानसुार रहेको छ ।   

 

४५.०२ 
५०.३५ 

०.९ 
२.९ 

०.३७ 
०.३७ 
०.०९ 

०. १०. २०. ३०. ४०. ५०. ६०. 

खेǓत योÊय जͧमन  
जंगल  
झाडी  

घाँसे मैदान  
बाझो ¢ेğ  

जलाशय 
अÛय  
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ताǓलका नं १ भ-ूउपयोग िèथǓत 

भ–ूउपयोग Ĥकार 

 

वन जंगल कृǒषयोÊय जǓमन झाǓड घासेँ मैदान बाझो ¢ğे जलाशय अÛय जàमा 

¢ेğफल  

(वग[ ǒक.Ǔम) 

५१९.२७ ४८३.५२ ९.६

६ 

३१.१२ २५.४५ ३.९७ ०.९७

  

१०७४ 

ĤǓतशत ४८.३५ ४५.०२ ०.९ २.९ २.३७ ०.३७ ०.०९ १०० 

Įोतः Land Cover, ICIMOD@ 2010 

 

१.१.२ जनसािंÉयक िèथǓत  

 ǒव. सं. २०६८ सालको राǒƶय जनगणनाअनसुार केÛġȣय तØयाǋ ǒवभागले èथानीय तहगतǾपमा तयार पारेको 

तØयाǋबमोिजम ओखलढुǍा िजãलाको कुल जनसंÉया १४६,८५० रहेको छ जनु नेपालको कुल जनसंÉयामा िजãलाको 

०.५५ ĤǓतशत हÛुछ ।िजãलाको औसत पǐरवार संÉया  ५.१ रहेको पाइÛछ । कुल िजãलाको जनसंÉयामा पǾुष तथा 

मǒहलाको जनसंÉया Đमश: ७९,२४९ मǒहला ६७,६०१ रहेको पाइÛछ ।िजãलामा घरधरुȣ २८,६७०, जनसंÉया 

वǒृƨदर ०.५७ ĤǓतशत रहेको छ भने जनघन×व लगभग १३७ ĤǓतवग[ ǒक.Ǔम. रहेको छ । 

१.१.३ èथानीय तहगत जनसािंÉयक ǒववरण  

ओखलढुǍा िजãलामा १ नगरपाǓलका र ७ गाउँपाǓलकासǒहत ८ वटा èथानीय तह रहेका छन ्। राǒƶय जनगणना, 

२०६८ को नǓतजाअनसुार िजãलाका ८ वटा èथानीय तहको जनसांिÉयक अवèथा देहायबमोिजम रहेको छ । 

ताǓलका २ िजãलाको जनसंÉया 
Ǔस.नं. èथानीय तह ¢ğेफल (वग[ 

ǒकलोǓमटर) 
घरधरुȣ संÉया जनसंÉया 

पǾुष मǒहला जàमा 
1.     Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका १६७.८ 6994 12625 15370 27995 

2.     िखिजदेàवा गाँउपाǓलका 179.77 3111 7273 7833 15106 

3.     चàपादेवी गाँउपाǓलका  126.91 3 796 8521 10092 18613 

4.     िचसँखगुढȣ गाँउपाǓलका 126.91 3334 6968 8228 15196 

5.     मानेभʵयाǍ गाँउपाǓलका 146.61 4618 9615 11478 21093 

6.     मोलǍु गाँउपाǓलका 112 3669 7529 8712 16241 

7.     Ǔलख ुगाँउपाǓलका 88.03 2957 6529 7527 14056 

8.     सनुकोशी गाँउपाǓलका 143.75 3987 8541 10009 18550 

जàमा 1074 28670 67601 79249 146850 

Įोतः केÛġȣय तØयाǋ ǒवभाग 2017 
 

१.१.४ शिै¢क िèथǓत  

 कुल सा¢रता ĤǓतशत: ६४.४०% 

 पǾुष:   ७४.३०% मǒहला:५६% 
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१.१.५ èवाèØय संèथाहǾ 

िजãलामा देहाय संÉयामा èवाèØय संèथाहǾ रहेका छन ्। èथानीय तहमा रहेका èवाèØय संèथाहǾलाई अनसूुची १० 

मा उãलेख गǐरएको छ । 

ताǓलका ३ èवाèØय संèथाको ǒववरण 

Đ.सं èवाèØय संèथा संÉया 
1.  िजãला अèपताल (Ǿàजाटार) १ 
2.  ओखलढुǍा सामदुाǒयक अèपताल  १ 

3.  ĤाथǓमक èवाèØय केÛġ २ 

4.  èवाèØय चौकȧ   ५४ 

5.  आयवुȶǑदक केÛġ   ५ 

6.  शहरȣ èवाèØय केÛġ  ३ 

7.  सामदुाǒयक èवाèØय ईकाई   १६ 

8.  खोप केÛġ  १७३ 

9.  गाउँघर िÈलǓनक   १६८ 

10.  सामदुाǒयक आखँा उपचार केÛġ १ 
İोत: èवाèØय काया[लय, ओखलढुǍा 
 

१.१.६ Ĥमखु नदȣनाला तथा जलाशय 

यस िजãलाका Ĥमखु नदȣहǾमा दूधकोशी, सनुकोशी, Ǔलख ुतथा खोलाहǾमा मोलǍु, सोलङु, ठोÒने, Ǔसèन,े सेना[, बाǍे, खानी, 

ढाँड, पǌु, Ǔलपे, साãपू ,डुँडे, जगुे, चोÈटȣमंगला, अँधेरȣ, पाताले, सेरा, सेÜलȣ, खातȶ आǑद खोलाहǾ रहेका छन ्। ×यèतै, पोकलȣ 

झरना (१३१ Ǔम) र रातमाटे झरना (१११ Ǔम) Ĥमखु झरनाको Ǿपमा रहेका छन ्। अÛय झरनाहǾमा सेÜलȣ, ǒढकुरे, 

सेना[, सेलेले, Ûयाउले, आǑद पद[छन ्। कुनै ǒवशेष Ĥकारका ताल तलैया नभएता पǓन èथानीयèतरमा èथानीय Ĥयोजनका 

लाǓग आहाल तथा पोखरȣहǾ रहेको पाईÛछ । 

१.१.७ Ĥमखु बजारहǾ 

यस िजãलाको सबैभÛदा ठूलो åयापाǐरक महǂवको èथान ओखलढंुगा बजार नै हो । यहाँ बधुबार र शǓनबार गरȣ 

हƯाको दईु पटक बजार लाÊने गद[छ । रामपरु, Ǿàजाटार, मानेभʵयाǍ, िखिजफलाटे, Įीचौर, घोराखोरȣ, Ǔनशंखे, केƣकेु, 

फलाटे भंÏयाङ, खानीभʵयाǍ, कोषहाट पǓन åयापाǐरक Ǻǒƴले Ǔनकै महǂवपूण[ èथानको Ǿपमा रहेका छन ्। 

१.१.८ यातायात सेवाको िèथǓत: 
ǒवं.सं.२०५० साल वैशाख २५ गते उदयपरु िजãलाको कटारȣबाट Ǔनमा[ण काय[ शǾु गǐरएको ८८ ǒकलोǓमटर लामो 

Ǔसǒƨचरण राजमाग[ (कटारȣ–ओखलढंुगा) सडक त×कालȣन शाहȣ नेपालȣ सेनाƮारा Ǔनमा[ण गǐरएको   हो । आ.व 

२०५७/५८ मा उƠ सडक खÖडको कटारȣवाट सनुकोशी सàम ४६ ǒक.Ǔम र आ.व. २०६०/६१ मा केƣकेु 

बजारसàम साव[जǓनक यातायात खलुा गǐरएकोमा २०६२ असोजबाट ओखलढुǍा बजारसàम पूण[Ǿपमा यातायात सचुाǾ 

गǐरएको Ǔथयो । हाल िजãलाǓभğ रहेको सडक सʶालको ǒववरण देहायबमोिजम उãलेख गǐरएको छ। 
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ताǓलका ४ सडक यातायातको अवèथा 

Ǔस नं सडक सडकको अवèथा दरुȣ 

(ǒकलोǓमटर) पʞी कÍची 
1. ओखलढुǍा - घमुȸपʞी   पʞी - ४२ 
2. ओखलढुǍा- ठाडे  पʞी   - १५ 
3. ओखलढुǍा-Ǿàजाटार   - कÍची ११ 
4. ओखलढुǍा-रामपरु-ĤाÜचा    - कÍची २६ 
5. ओखलढुǍा - सãलेरȣ-बेǓतनी  - कÍची ९٠५ 
6. Ǿàजाटार-मांखा -राममाटे -शेना[ - कÍची २६ 
7. ओखलढुǍा-Ǔनशंखे-रबवुा बजार  - कÍची ३५ 
8. ओखलढुǍा-रामपरु-ĤाÜचा-कटुÛजे  - कÍची ३३ 
9. ओखलढुǍा-जÛतरखानी - कÍची २९ 
10 ओखलढुǍा -कटुÛजे-साँघटुार-  - कÍची ५५ 
11 Ǿàजाटार-खानीभÛÏयाǍ-कुईभीर-Ǔसलौǐरघाट - कÍची ४२ 
12 रामपरु – िखजीफलाटे - कÍची ४० 
13 ओखलढुǍा - मानेभÛÏयाǍ- ऊँब ुवाÈसा-मोǓल - कÍची ३६ 
14 ओखलढुǍा - Íयानाम - फलाटे - कÍची ३१ 

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय, ओखलढुǍा       

ओखलढुǍा सदरमकुामबाट वषा[तको समयमा आÛतǐरकǾपमा सवारȣ साधनबाट जान नसǒकने èथानहǾ पा×ले‚ रगनी‚ 

िखजीकाती‚ पलाप‚ु फेदȣगठु‚ फुलबारȣ‚ टारकेराबारȣ‚ गाàनाÌटार‚ पोकलȣ‚ यसम आǑद रहेका छन।्यी èथानहǾमा 

ओखलढुǍा-घमुȸ-उदयपरु‚ ǓसÛधलुȣ र रामेछाप हदैु Ǔलख ुखोला तरȣ आउनपुनȶ, धेरै जसो बाटोघाटोहǾ कÍची भएकाले 

बषा[तको समयमा सवारȣ साधनको आवागमन सामाÛयत बÛद रहÛछ ।  
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पǐरÍछेद - दईु 

१.२ योजनाको पƵृभǓूम  

ओखलढंुगा िजãला पǒहरो, बाढȣ, आगलागी, भकूàप, चʫाङ, हावाहरुȣजèता Ĥकोपवाट उÍच संकतासǏ अवèथामा रहेको 

छ । खासगरȣ बाढȣ, पǒहरो तथा जलवायजुÛय Ĥकोपको उÍच जोिखममा बषȶनी रहदै आएको छ | यस Ĥकारका 

ĤकोपजÛय घटनाका कारण गǐरबीलाई झनै बढवा Ǒदने माğ हैन वातावरण सÛतलुनसमेत खलबǓलएको महससु गǐरएको 

छ । वाढȣ, पǒहरो, आगलागीजèता Ĥकोपका घटनाबाट वषȶनी हजारɋ माǓनसले ǒवनाशको हजारɋ ǓनयǓत भोÊन ुपरेको  

छ । तसथ[ ĤाकृǓतक Įोत साधनको बै£ाǓनक एवम ्समिुचत उपयोग र Ǒदगो åयवèथापन गरȣ ĤाकृǓतक तथा मानवीय 

सàपिƣको संर¢ण गरȣ सàभाǒवत जोिखम Ûयूनीकरणका लाǓग आवæयक पूव[तयारȣ र Ĥभावकारȣ ĤǓतकाय[का लाǓग 

समयमै योजनावƨढǍले लाÊन जǾरȣछ । Ĥकोपको Ûयूनीकरण गन[ र ĤकोपपǓछ शीē पनुला[भका लाǓग ǒवशƨु मानवीय 

सहायताको खाँचो हनुे हुँदा सàबƨ सवै सरोकारवालाहǾको एकȧकृत पहल र Ĥयासबाट माğ अपेि¢त उपलिåध हाǓसल 

हनुे भएकोले सोको लाǓग यो ĤǓतकाय[ योजना तयार गǐरएको छ । यसै सÛदभ[मा  नपेाल सरकार, गहृ मÛğालयले 

तयार गरेको ''ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना, २०६७" को आधारमा िजãलािèथत सरोकारवालासँग छलफल र 

अÛतरǒĐया गरȣ िजãलामा पǒहलो पटक २०६८ सालमा Ĥथम सèकरणको Ǿपमा ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना 

Ĥकाशन गǐरएको Ǔथयो । सरोकारवाला ǓनकायहǾबाट वाǒष[कǾपमा ĤाƯ सूचनाहǾलाई समावेस गरȣ ǓनयǓमत 

अÚयावǓधक गǐरदै आएको छ । सातौ सèकरणको Ǿपमा यो ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना, २०७७ 

अÚयावǓधक गरȣ काया[Ûवयनमा ãयाइएको छ ।  

१.२.१ ǒवपÙको संि¢Ư िèथǓत  

ओखलढुǍा िजãलामा ǒवगतमा भएका ǒवपÙका घटनाहǾलाई ǒवƲषेण गनȶ हो भने आगलागी मÉुय ǒवपÙजÛय घटनाका 

Ǿपमा रहेको छ । यसका अǓतǐरƠ आगलागी, चʫाङ, बाढȣ, खडेरȣ, हरुȣबतास,अǓसना, महामारȣ, जǍलȣ जनावर आतǋ 

र ǒहमपात Đमश: दोİो, तेİो, चौथो, पाँचौ, छैटौ, सातौ, आठौ तथा नवौ Ǿपमा रहेको पाइÛछ । ǒवपÙको घटना 

संÉयाको आधारमा ǒवƲषेण गदा[ आगलागी पǒहलो èथानमा रहेतापǓन ¢तीको आधारमा पǒहरो तथा बाढȣ पǒहलोèथानमा 

रहेको पाइÛछ । 

१.२.२ योजनाको आवæयकता र ओिच×य 
ǒवपÙजÛय घटनाहǾ पूण[Ǿपमा पूवा[नमुान गन[ नसǒकन,े आकिèमकǾपमा घÒने र ठूलो माğमा जनधनको ¢Ǔत हनु गई 

घर पǐरवार, समाज तथा समĒ राƶलाई नै आǓथ[क, सामािजक तथा राजनीǓतक ǒहसाबले नकारा×मक Ĥभाव पानȶ गद[छ 

। ×यèता घटनाहǾको पूवा[नमुान, घटना घÒने अवèथालाई मनन गरȣ सोलाई शीēǾपमा संबोधन गनȶगरȣ पूव[तयारȣको 

िèथǓतमा रहने, पनुèथा[पना तथा पǓुन[माण[सàबÛधी काय[हǾलाई उपलåध İोतसाधनƮारा åयविèथत तवरले सàपǏ गदȷ 

ǒवपÙजÛय घटनाबाट हनुे र हनुसÈने जनधनको ¢तीलाई Ûयूनीकरण गरȣ समाजमा सखु र शािÛत कायम गन[ ǒवपɮ 

पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको आवæयकता महससु गǐरएको छ । 

अÛतरा[ǒƶय, राǒƶय तथा ¢ेğीय नीǓतगत मापदÖडका आधारमा िजãलाको èथानǒवशेषǾपमा हनुे तथा हनुसÈने ǒवपÙजÛय 

घटनाहǾको सàबÛधमा पूव[तयारȣ र ĤǓतकाय[सàबÛधी काय[हǾलाई ǑदशाǓनदȶश गदȷ ǒवपÙजÛय घटनाहǾबाट जनधन तथा 

साव[जǓनक सàपिƣको ¢तीलाई Ûयून गन[ योजना तजु[मा गनु[ नै यèको औिच×य रहेको छ । ǒवपÙपǓछको मानवीय 
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योजना काया[Ûवयन 

ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना èवीकृती 

ǒवƭमान सूचना / अǓभलेखको पनुरावलोकन  

मèयौदा तयारȣ तथा अिÛतम काय[शाला सʶालन 

￦साझेदारहǾसँग बैठक/ छलफल  

 

सहयोगलाई åयबिèथत तथा Ĥभावकारȣ बनाउन पूव[तयारȣ दèतावेजको Ǿपमा यो ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना, 

२०७७ तयार पाǐरएको हो |  

२. ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको उƧæेय 

ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको मÉुय उƧेæय ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण गनु[ रहेको छ भने अÛय  उƧेæय 

देहायबमोिजम रहेको छ । 

 सàभाǒवत जोिखम¢ेğको पǒहचान गरȣ सàभाǒवत ǒवपɮ जोिखमको तØयाǋ अƭावǓधक गनु[, 

 ǒवपɮ åयवèथापनमा सबै सरोकारवाला ǓनकायहǾको ¢मता पǒहचान गरȣ ¢मता ǒवकास गनु[, 

  èथानीय तह, सबै सरोकारवाला Ǔनकाय, ¢ेğ, वग[  तथा समदुायसँगको समÛवय र सहकाय[मा ǒवपɮ जोिखम 

Ûयूनीकरण, पूव[तयारȣ, ĤǓतकाय[ तथा पनुला[भसàबÛधी  काय[ गनु[  । 

३. रणनीǓत 

ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको रणनीǓत देहायबमोिजम रहने छ  । 

 िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ गरȣ ǒवपɮ åयवèथापन सूचना Ĥणालȣलाई Ĥभावकारȣ बनाइनेछ, 

 ǒवपɮ åयवèथापनका सूचना तथा जानकारȣ ĤाƯ गन[ सूचना सʶाल ǒवकास गǐरनेछ, 

 ǒवपɮ åयबèथापनका सबै गǓतǒवǓधहǾ िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतमाफ[ त एकƮार (One Door policy) 

नीǓतअनǾुप सʶालन गǐरनेछ। 

 ǒवपɮ åयवèथापनका लाǓग सरकारȣ, गैरसरकारȣ तथा  Ǔनजी¢ेğको समÛवय तथा सहकाय[मा ǒविशǒƴकृत 

ǒवषयगत ¢ेğहǾ तोǒकनेछ, 

 ǒवपɮ åयवèथापनकालाǓग èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतलगायतका अÛय सरोकारवाला ǓनकायहǾको ¢मता 

अǓभबǒƨ गरȣ अǓधकतमǾपमा पǐरचालन गǐरनेछ । 

 कोǓभड १९ जèता संĐमणजÛय Ĥकोपलाई समेत Ǻǒƴगत गरȣ समĒ ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[का 

काय[लाई अगाǓड बढाइनेछ । 

४. योजना तजु[मा ǒवǓध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सàबिÛधत साझेदारहǾको पǒहचान 
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४.१ योजनाको सीमा 
यो योजना तजु[मा गदा[ सहभाǓगतामूलक ĤǒĐयाका माÚयमबाट तयार गǐरएको छ । यस ĤǒĐयामा िजãला ǒवपɮ 

åयवèथापन सǓमǓतका सàपूण[ सदèयहǾ, सरकारȣ काया[लय, èथानीय तह र िजãलामा ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरणको 

¢ेğमा काय[रत राǒƶय तथा अÛतरा[ǒƶय गैरसरकारȣ संघ सèथाका ĤǓतǓनǓधहǾको सहभाǓगतामा रहेको Ǔथयो । योजना 

तजु[मा गदा[ देिखएका केहȣ सीमाहǾ Ǔनàनानसुार छन ्। 

 èथानीय तहहǾको संकटासǏताको èतर Ǔनधा[रण, पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको तजु[मा, ǒवपɮ जोिखम 

Ûयूनीकरणका गǓतǓबǓधहǾ èथलगत ǽपमा अÚययन अÛतरǒĐया नभई ǒवगतका अǓभलेख,अßयास तथा Online 

माÚयमबाट सरोकारवालाहǽसंगको छलफलका आधारका तय गǐरएको छ, 

 यो योजना तयारȣ गदा[ èथानीय तहसàम पगुी छलफल तथा बैठक गरȣ ×यहाबँाट ĤाƯ भएका तØयाǋहǾलाई 
समावेस गनु[पनȶ भएपǓन हाल ǓबƳåयापीǾपमा फैǓलएको कोरोना भाईरस COVID-19 को बÕदो संĐमण 

जोिखमको कारण इमेलमाफ[ त ĤाƯ भएका तØयाǋहǾलाई समावेस गǐरएको छ । 

४.२ अपिे¢त नǓतजा 
ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको समĒ उƧेæय ǒवपɮ पूव[तयारȣसàबÛधी ǒĐयाकलापहǾलाई सǍǑठत , åयविèथत 

बनाई Ĥभावकारȣ ĤǓतकाय[माफ[ त सàभाǒवत ¢Ǔत Ûयूनीकरण गनु[ हो । साथै ǒवपÙको समयमा ĤभाǒवतहǾको खोज तथा 

उƨार गरȣ èथानीय Įोत साधनको अǓधकतम ् उपयोगƮारा Ĥभाǒवत समदुायलाई åयबिèथत, Ĥभावकारȣ र 

जवाफदेहȣǾपमा सàबोधन गन[ Ĥèतेत काय[योजना काया[Ûवयनबाट Ǔनàन नǓतजा हाǓसल हनुे अपे¢ा गǐरएको छ । 

 िजãलाको सàभाǒवत Ĥकोप तथा जोिखम ¢ेğको पǒहचानसǒहतको नÈसाǋन हनुेछ, 

 मानवीय सहायतामा संलÊन सबै ǓनकायहǾको पǒहचान तथा पǐरचालन हनुेछ,  

 COVID-19 जèता माहामारȣको Ǿपमा हनुे मानवीय संĐमणहǾको जोिखम Ûयूनीकरण तथा ǓनयÛğण र 

åयवèथापनमा सहयोग पÊुनेछ, 

 ǒवǓभǏ ¢ेğसंग सàबिÛधत Ǔनकाय, संघ सèथा र åयािƠहǾको पǒहचान, भǓूमका र िजàमेवारȣ Ǔनधा[रण हनुेछ, 

 माग एवम ्आवæयकताको पǒहचान भै Įोत साधनको यथोिचत åयवèथा हनुेछ, 

 ǒवपदजोिखम Ûयूनीकरणको अवधारणालाइ ǒवकाश योजनाहǾमा मूलĤवाहȣकरण गन[ मƧत पÊुनेछ, 

 Ĥèततु योजनाअनǾुप काय[ गदा[ सàभाǒवत जोिखम Ûयूनीकरण गन[ मƧत पÊुने र Ĥभाǒवत पǐरवारले पनुला[भ ĤाƯ 

गन[ सÈनेछन । 

५. ǒवपɮ जोिखमको अवèथा 

५.१. Ǔबगतका ǒवपÙका घÒनाहǾको ǒवƲषेण :-  

ǒवगत ओखलढंुगा िजãलामा भएका ǒवपदजÛय घÒनाहǾको ǒवƲषेण गदा[ Đमस आगलागी, बाǒढपǒहरो, चʫाङ तथा 

हावाहरुȣका घÒना बढȣ रहेका छन । ǒवगत तीन आǓथ[क वष[मा उãलेिखत ĤकोपहǾबाट Ǔनàनानसुारको जनधनको ¢Ǔत 

भएको Ǔथयो । 
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ताǓलका ५ ǒवगत वष[को घटना ǒववरण 

१.       आगलागी 

ǒववरण 
आǓथ[क बष[ कैǒफयत 

२०७४/२०७५ २०७५/२०७६ २०७६/०७७ 

माǓनस 
म×ृय ु १    

घाइते     

चौपाया/पÛछȤ 
म×ृय ु १० २१ १  

घाइते  ४   

भौǓतक ¢Ǔत 

घर २४ २३ ११  

गोठ २ ३ ३  

अÛय १  १  

Ĥभाǒवत घर संÉया २६ ३३ १८  

¢Ǔतको अनमुाǓनत मãूय १,११,८५,५९० १,४७,५२,२५० ९९,०७,००० 
 

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय ओखलढुǍा 

ताǓलका ६ ǒवगत वष[को घटना ǒववरण 

२.      बाढȣपǒहरो 

ǒववरण 

आǓथ[क बष[ 

०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ कैǒफयत 

माǓनस 
म×ृय ु २ ८     

घाइते         

चौपाय 
म×ृय ु २ ५     

घाइते         

भौǓतक ¢Ǔत 

घर २४ २० २   

गोठ १ २     

अÛय ४६ ३     

Ĥभाǒवत घर संÉया २४ २० २   

¢तीको अनमुाǓनत मãूय ८२,००,००० १,४८,६७,००० १,५२,००० 
 

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय ,ओखलढुǍा 
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ताǓलका ७ ǒवगत वष[को घटना ǒववरण 
४.      चʫाङ 

ǒववरण 

आǓथ[क बष[  

०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ कैǒफयत 

माǓनस 
म×ृय ु १ ४ ३  

घाइते   १  

चौपाय 
म×ृय ु     

घाइते  
 

  

भौǓतक 
¢Ǔत 

घर ४ ३ २  

गोठ  
 १  

अÛय ७ 
 १  

Ĥभाǒवत घर संÉया ४ ३ २  

¢तीको अनमुाǓनत मãूय ५,२९,००० ५,६२,००० ३,१५,००० 
 

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय,ओखलढुǍा 
 

ताǓलका ८ ǒवगत वष[को घटना ǒववरण 

५.      हावाहरुȣ 

ǒववरण 

आǓथ[क बष[ 

०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/७७ कैǒफयत 

माǓनस 
म×ृय ु         

घाइते         

चौपाय 
म×ृय ु         

घाइते         

भौǓतक ¢Ǔत 

घर १ १     

गोठ         

अÛय   ५     

Ĥभाǒवत घर संÉया         

¢तीको अनमुाǓनत मãुय १००,००० २,१०,००० 
  

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय, ओखलढुǍा 
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ओखलढुǍा िजãलामा सन ्२०११ देिख २०१९ सàम ९ वष[को समयावǓधमा भएका ǒवपÙजÛय घटनामा भएको मानवीय 

¢Ǔतको अवèथा￦

￦
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ताǓलका नं ९ ǒवगत ९ वष[को मानवीय ¢Ǔतको ǒववरण 

सन ्
म×ृय ुसÌÉया 

हराइरहेका सÌÉया घाइते सÌÉया 
पǾुष￦ मǒहला￦ कुल￦

2011 0 0 7 5 9 
2012 0 0 2 0 11 
2013 0 0 8 2 1 
2014 0 0 4 0 13 
2015 11 9 24 0 74 

2016 2 1 6 0 9 

2017 1 2 3 1 8 

2018 3 2 5 0 3 

2019 2 6 8 0 9 

जàमा  19 20 67 8 137 

İोत:केÛġȣय आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ 

ताǓलका नं १० ǒवगत ९ वष[को भौǓतक ¢Ǔतको ǒववरण 

सन￦्
Ĥभाǒवत 
पǐरवार￦

अनमुाǓनत ¢Ǔत￦

¢Ǔत भएका भौǓतक संरचनाहǾ￦

पश ुपौपायाको 
¢Ǔत￦

ǒवèथाǒपत गोठ￦

पूण[ 
¢ǓतĒèत 
सरकारȣ 
भवनहǾ￦

आिंशक 
¢ǓतĒèत 
सरकारȣ 
भवनहǾ￦

पूण[ 
¢ǓतĒèत 
Ǔनजी घर￦

आिंशक 
¢ǓतĒèत 
Ǔनजी घर￦

2011 0 62,00,000 - - 7 - - - 

2012 5 58,00,000 - - 18 - - - 

2013 14 1,10,75,500 - - 15 1 - 3 

2014 0 81,11,000 - - 6 1 - 1 

2015 12 35,00,000 18 38 15,630 17,627 44 - 

2016 73 2,98,06,400 - - 49 4 58 11 

2017 32 1.27,22,500 - - 20 3 20 - 

2018 53 94,70,000 - - 12 9 26 2 

2019 57 1,02,20,400 - - 27 9 17 9 

जàमा 246 9,69,05,800 18 38 15,784 17,654 165 26 

İोत: केÛġȣय आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ 
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İोत: http://drrportal.gov.np/ 

सामाÛयतया ǒवपÙजोिखम ǒवƲषेणका आधारमा ĤकोपहǾ छनौट गरȣ योजना तयार गǐरÛछ । Ĥकोपको छनौट गदा[ 

ĤकृǓत, सàभाǒवत माğा र सàभाǒवत आपतकालȣन अवèथालाई आधार माǏ सǒकÛछ । कǒहलेकाहȣमाğ हनुे भएपǓन 

भकूàप तथा माहामारȣजÛय Ĥकोपले ठूलो जनधनको ¢Ǔत हनुसÈछ । यसथ[ सबै तहले यèता अǓनिƱत एवं आकिèमक 

Ĥकोपका लाǓग पूव[तयारȣ तथा योजना वनाउन ुउिचत हÛुछ । िजãलाअÛतग[त मÉुय ǒवपɮ र सàभाǒवत Ĥभाǒवत ¢ेğ 

Ǔनàनानसुार छन ्। 

क. आगलागी:  िजãला Ĥहरȣ काया[लय ओखलढुǍाको ǒवगत ३ वष[को तØयाǋ र केÛġȣय आपतकालȣन 
काय[सʶलन केÛġको तØयाǋलाई ǒवƲषेण गदा[ भौǓतक ¢Ǔतको ǒहसावले सबैभÛदा वढȣ ¢Ǔतको  Ǿपमा 
आगलागीलाई Ǔलन सǒकÛछ । खास गरȣ परàपरागत शैलȣका घरहǾ Ǔनमा[ण हनु,ु जनचेतनाको अभाब, गǐरवी, 
अिश¢ा  तथा घरायसèतरमा Ĥयोग हनुे परàपरागत इÛधनको Ĥयोगका कारण बढȣ आगलागीका घटना हनुे 
गरेको । ×यसैगरȣ चʫाǍ पǓन आगलागी हनु ेकारणकोǾपमा रहेको छ । बनजंगलमा हनुे बÕदो आगलागीले 
समेत ¢Ǔत गराउन ेगरेको छ । सबै èथानमा åयविèथत सडक सʷाल नभएका कारण दमकलहǾको आवत 
जावत हनुनसÈन ुआǑद कारणले उƨारमा कǑठनाँइ हनु गरȣ बढȣ ¢ती हनुे गरेको छ । ǒवगत ३ वष[को 
तØयाǋलाई हेदा[ वपȶनी ३० देिख ३५ घर आगलागीबाट Ĥभाǒवत भएको र सोबाट १ जनाको म×ृय ुभएको 
िजãला Ĥहरȣ काया[लयको तØयाǋबाट देिखÛछ । 

ख. पǒहरो: ओखलढुǍा िजãलाको सàपूण[ भġूबनौट पहाडी र Ǔभरालो भएको कारण यस ¢ेğमा पǒहरोको Ĥकोप धेरै 
हनुे गरेको छ । केÛġȣय आपतकालȣन काय[सʶान केÛġ तथा िजãला Ĥहरȣ काया[लयको ǒवगत ३ वष[को 
तØयाǋ हेदा[ ¢Ǔतको ǒहसावले पǒहरो दोĮो ǒवपÙको Ǿपमा देिखÛछ । यसबाट मानवीय ¢ǓतभÛदा वढȣ अÛय 
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संरचना, खेतीयोÊय जमीनको ǒवनाश, वनजंगल तथा वातावरणीय ǒहसाबले बढȣ ¢Ǔत पǒहरोबाट हनुे गरेको 
पाइÛछ ।वाǒष[कǾपमा २ देिख ३ जनाको  र २५ देिख३० घरपǐरवार Ĥभाǒवत भएको देिखÛछ । 

ग. वाढȣ: ओखलढुǍा िजãला पूण[Ǿपमा पहाडी¢ेğ भएतापǓन सनुकोशी, Ǔलख,ु मोलुंग, दधुकोशी, ठोÒने जèता  
नदȣ नालाहǾ भएका कारण कटान, पूरान र डबुानको घटना बढो हनुे गरेको छ । िजãलाका सनुकोशी 
गाउँपाǓलका, मोलुंग गाउँपाǓलका, Ǔलख ुगाउँपाǓलका, र मानभेÛÏयाǍ गाउँपाǓलकाका केहȣ वडाहǾ Ĥभाǒवत हनुे 
गरेका छन ् । केÛġȣय आपतकालȣन काय[सञचालन केÛġ र िजãला Ĥहरȣ काया[लयको ǒवगत ३ वष[को 
तØयाǋलाई हेदा[ वाढȣबाट भएको ¢Ǔतलाई तेĮो Ĥकोप को Ǿपमा Ǔलन सǒकÛछ । वाǒष[कǾपमा २ देिख ३ 
जनाको म×ृय ुतथा २० देिख २५ घर Ĥभाǒवत हनुे गरेको पाइÛछ । 

घ. भकूàप: िजãलाको सàपूण[ भ-ूबनौट Ǔभरालो पहाडी ¢ेğ भएको हुँदा भकूàपीय जोिखमको ǒहसावले यो िजãला 
उÍच जोिखममा रहनकुा साथै भकूàपीय संवेदनशीलतालाई Éयाल नगरȣ ǒवगतमा Ǔनमा[ण गǐरएका घरलगायतका 
अÛय भौǓतक संरचनाहǾको कारण थप जोिखम बढाएको पाइÛछ । ǒव.स. २०७२ को भकूàपको Ĥभावलाई 
हेदा[ ओखलढुǍा िजãलालाई नेपाल सरकारले वढȣ Ĥभाǒवत १४ िजãलाको सूची (क वग[)मा राखेको छ । 
पहाडी¢ेğ भएको यहाँ बनेको घरहǾको बनावटले गदा[ भकूàपीय जोिखम पǓन बढȣ हनुे गद[छ । 

ङ. माहामारȣ: नेपालमा ǒवǓभǏ Ĥकारका माहामारȣ फैǓलन े गरेको सÛदभ[मा हालै माğ नोवेल कोरोना भाइरस 
ĤजाǓतले ǒवƳåयापी संĐमण Ǔनिàतएको छ | यस भाइरसले नेपालमा २०००० भÛदा बढȣ संĐǓमत भई सोको 
कारण हालसàम ६५ जनाभÛदा बढȣको म×ृय ु भइसकेको छ । यो िजãला पǓन यस Ĥकारको संĐमणबाट 
अछुतो छैन । 

च. चʫाङ: चʫाङ पǓन ओखलढुǍा िजãलाको अकȾ Ĥकोपको Ǿपमा रहेको छ । èथानीयèतरमा रहेका ǒवƭतुका 
पेिãटक सेट, घरमा ǒवजलुȣको वायǐरǍ गदा[ अरǓथǍ नगǐरन,ु ǒवƭतुीय सामĒीहǾको ĤयोगपƱात िèवच बÛद 
नगनु[, घरहǾको बनावट तथा जनचेतना आǑदले चʫाङको Ĥकोप हनुे गरेको देिखÛछ । 

छ. हावाहरुȣ: हावाहरुȣको Ĥकोप पǓन िजãलामा उिƣकै रहेको पाइÛछ । पहाडी¢ेğ भएको र डाँडामा घरहǾ हनु,ु 

घरका छाना फुसको हनु,ु घरको बनावट परàपरागत बासका चौयालाई बÛधनको Ǿपमा Ĥयोग गǐरन ुआǑद 
कारणले गदा[ ǒहउँदको समयमा हावाहरुȣले सिजलै उडाएर लैजाने हुँदा हावाहरुȣको Ĥकोप रहने गरेको छ । 

५.२. कानूनी, नीǓतगत तथा संèथागत åयवèथा  

५.२.१ ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथानसàबÛधी देहायबमोिजम नीǓतगत åयवèथाहǾ रहेका छन ्। 

सǎीयèतर: 

 नपेालको संǒवधान (२०७२): ĤाकृǓतक Ĥकोपबाट हनुे जोिखम Ûयूनीकरण गन[पूव[ सूचना, तयारȣ, 

उƨार, राहत एवं पनुèथापना गनȶ नीǓत Ǔलएको छ । ǒवपɮ åयवèथापनसàबनधी काय[लाई èथानीय 

तहको एकल अǓधकार सूचीमा राơकुा साथै संघ, Ĥदेश र èथानीय तहको साझा अǓधकार सूचीमा 

उãलेख गǐरएको छ ।  

 ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन ऐन, २०७४: ǒवपɮ åयवèथापनका सबै ǒĐयाकलापको 

समÛवया×मक र ĤभावकारȣǾपमा åयवèथापन गरȣ ĤाकृǓतक तथा गैरĤाकृǓतक ǒवपदबाट 

सव[साधारणको जीउÏयान र साव[जǓनक, Ǔनजी तथा åयिƠगत सàपिƣ, ĤाकृǓतक एवम ् साँèकृǓतक 

सàपदा र भौǓतक संरचनाको संर¢ण गनȶ उƧेæयले ऐन काया[Ûवयनमा रहेको । 
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 èथानीय सरकार सʁ ालन ऐन, २०७४ ले ǒवपɮ åयवèथपनका ǓबǓभǏ काय[िजàमेवारȣ èथानीय तहको 

हनुे उãलेख गरेको छ ।  

 पʶवषȸय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१): ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापनसàबÛधी 

काय[लाई अÛतरसàबिÛधत ǒवषयको Ǿपमा उãलेख गरेको छ । 

 जोिखम Ûयूनीकरण राǒƶय नीǓत, २०७५,  

 ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण राǒƶय रणनीǓतक काय[योजना, २०१८-२0३० काया[Ûवयनमा रहेको छ ।  

Ĥदेशèतर: 

 ǒवपɮ åयवèथापन ऐन, २०७५: ǒवपɮ åयवèथापनका सबै ǒĐयाकलापको समÛवया×मक र 

ĤभावकारȣǾपमा åयवèथापन गरȣ ĤाकृǓतक तथा गैरĤाकृǓतक ǒवपदबाट सव[साधारणको जीउÏयान र 

साव[जǓनक, Ǔनजी तथा åयिƠगत सàपिƣ, ĤाकृǓतक एवम ् साँèकृǓतक सàपदा र भौǓतक संरचनाको 

संर¢ण गन[ ǒवपदबाट उ×पǏ हनुे जोिखम Ûयूनीकरण काया[Ûवयनमा ãयाएको छ । 

èथानीयèतर: 

ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथपानमा ओखलढुǍा िजãलािèथत èथानीय तहहǾको नीǓत र चाल ुआब 

२०७७/७८ को वाǒष[क नीǓत तथा काय[Đममा ǒवपɮ åयवèथापनका सàबÛधमा देहायबमोिजम नीǓत Ǔलएको

 पाइÛछ: 

(क) Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका: 

 नगर ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना तजु[मा गनȶ, 

  ǒवकासका सबै ĤǒĐयमा ǒवपɮ åयवèथापनलाई मूलĤवाहȣकरण गनȶ,  

 ǒवपɮ आपतकालȣन केÛġको èथापना गरȣ ǒवपɮ åयवèथापनमा आवæयक पनȶ सामĒीको åयवèथापन गनȶ, 

  ǒवपɮ åयवèथापन कोष वा मेयर राहतकोषमाफ[ त राहतका काय[हǾ सʶालन गनȶ,  

 ǒवपɮ åयèथापनसàबÛधी संयÛğहǾलाई ǒĐयाशील तãुयाउने र ǒवपɮ åयवèथापनका ǒवषयमा 

जनजेतनामूलक काय[ĐहǾ सʶालन गनȶ। 

(ख) िखजीदेàबा गाउँपाǓलका:  

 ǒवपɮ सàभाǒवत¢ेğहǾको पǒहचान गनȶ,  

 èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन कोषलाई थप Ĥभावकारȣ बनाई ǒवपɮ åयवèथापन योजनालाई 

ĤभावकारȣǾपमा काया[Ûवय गनȶ,  

 ǒवपɮ åयवèथापनमा आवæयक पनȶ भौǓतक İोत साधनको åयवèथापन गनȶ 

 उƨार काय[कालाǓग वडा वडामा यवुा सàमǓलत उƨार समूह गठन गरȣ पǐरचालन गनȶ। 

(ग) िचशंखगढȣ गाउँपाǓलका: 

 ǒवपɮ जोिखम ÛयूनीकरणकालाǓग ǒवपɮ पूव[तयारȣ काय[Đम सʶालन गनȶ, 

 गाउँपाǓलका तथा वडाèतरȣय ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतलाई ǒĐयाशील बनाईने । 

(घ) मानभेʵयाǍ गाउँपाǓलका: 

 गाउँपाǓलका ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकण तथा åयवèथापन ऐन, २०७५ 
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 ǒवपɮ åयवèथापन कोषको åयवèथा तथा ǒवपɮ åयवèथापन केÛġ èथापना गरȣ सʶालन गनȶ, 

  ǒवपɮ åयवèथापनलाई समÛवय सहयोग तथा ǓनयÛğणका आधारमा सʶालन गनȶ,  

 ǒवपɮ åयवèथापनमा आवæयक भौǓतक साधन İोतको åयवèथापन गनȶ, ǒवपɮ åयवèथापनसàबÛधी 

संयÛğहǾलाई ǒĐयाशील बनाईने । 

(ङ) मोलǍु गाउँपाǓलका: 

 आकिèमकǾपमा आइपन[सÈने ǒवपɮ åयवèथापन गन[कालाǓग समदुाय र सरोकारवाला संघसंèथाहǾसँग 

समÛवय गरȣ ǒवपÙपूव[को तयारȣ ǒवपÙपƱातको काय[ĐमहǾ बनाई लागू गनȶ,  

 ǒवपɮ पूव[तयारȣका लाǓग वडाèतरमा ǒवपɮ åयवèथापन सǓमत गठन गनȶ । 

 (च) सनुकोशी गाउँपाǓलका: 

 ǒवपɮ åयवèथापन योजना तथा काय[योजना Ǔनमा[ण गनȶ,  

 ǒवपɮ åयवèथापन सàवƨ Ǔनकायसँगको समÛवयमा ǒवपɮ åयवèथापनसàबÛधी ताǓलम संचालन गनȶ । 

(छ) चàपादेवी गाउँपाǓलका: 

 èथानीय ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना तजु[मा गनȶ, 

 पाǓलकामा उपलåध İोत साधनको उÍचतम Ĥयोग गरȣ ǒवपÙजÛय घटनाहǾलाई Ûयूनीकरण गनȶ । 

(ज) Ǔलख ुगाउँपाǓलका: 

 èथानीय ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना तजु[मा गनȶ, 

 खोज उƨार तथा राहत सामĒी भÖडारणकालाǓग छुʣे èथलको Ǔनमा[ण गनȶ, 

 जनĤǓतǓनǓध तथा कम[चारȣलाई ǒवपɮ åयवèथानका सàबÛधमा ¢मता ǒवकास गनȶ । 
 

५.२.२ संèथागत åयवèथा: 
 

ǒवपɮ åयवèथापनका ¢ेğमा Ĥभावकारȣ काय[ गन[ संघ, Ĥदेश तथा èथानीय तहसàम ǒवǓभǏ Ĥकारका 

संरचनाहǾको åयवèथा गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

संèथागत तथा सǓमǓतगत: 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मÉुयमÛğी तथा मिÛğपǐरपÙको काया[लय,Ĥदेश सरकार 

काय[कारȣ सǓमǓत 

गहृमÛğी 

राǒƶय ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन ĤाǓधकरण काय[कारȣ अǓधकृत 

आÛतǐरक माǓमला तथा काननू मÛğी 

Ĥमखु िजãला अǓधकारȣ  

Ĥदेश ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन काय[सǓमǓत 

ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन राǒƶय पǐरपɮ 

ĤधानमÛğी तथा मिÛğपǐरषÙको काया[लय 

ĤधानमÛğी 

गहृ मÛğालय 

Ĥदेश ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन पǐरपɮ 

आÛतǐरक माǓमला तथा कानून मÛğालय 

मÉुय मÛğी 

िजãला ǒवपद åयवèथापन सǓमǓत 

नगरपाǓलका / गाउँपाǓलका Ĥमखु /अÚय¢ 

वडाèतरȣय ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

वडाÚय¢  
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िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत: ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन ऐन, २०७४ बमोिजम िजãलाèतरमा ǒवपɮ 

åयवèथापनसàबÛधी काय[का लाǓग देहायवमोिजम िजãला ǒवपɮ वयवèथापन सǓमǓत रहनेछ  

क. Ĥमखु िजãला अǓधकारȣ         अÚय¢ 

ख. िजãला समÛवय सǓमǓत ĤǓतǓनǓध                                  सदèय 

ग. िजãलाǓभğका èथानीय तहका अÚय¢ तथा Ĥमखु                     सदèय 

घ. èवाèØयसàबÛधी ǒवषय हेनȶ िजãलािèथत काया[लय Ĥमखु               सदèय 

Ǎ. िजãलािèथत सरु¢ा Ǔनकायका ĤमखुहǾ                            सदèय 

च. िजãलािèथत पूवा[धार तथा सामािजक ǒवकाससँग सàबिÛधत काया[लयका ĤमखुहǾ   सदèय 

छ. राǒƶय माÛयताĤाƯ दलका िजãलािèथत Ĥमखु तथा ĤǓतǓनǓध                  सदèय 

ज. नेपाल रेडĐस ससाइटȣको िजãलािèथत Ĥमखु                              सदèय 

झ. गैरसरकारȣ महासंघको िजãलािèथत Ĥमखु                                सदèय 

ण. नेपाल पğकार महासंघको िजãलािèथत Ĥमखु                                सदèय 

ट. उƭोग बािणÏय महासंघको िजãलािèथत Ĥमखु                                सदèय 

ठ. Ĥमखु िजãला अǓधकारȣले तोकेको अǓधकृत                                      सदèय 

 

ताǓलका ११ िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतका हालका पदाǓधकारȣहǾको ǒववरण 

Đ.सं. नाम पद काया[लय सàपक[  नं. 

१.  Įी कृçण पौडेल  Ĥमखु िजãला अǓधकारȣ िजãला Ĥशासन काया[लय ९८५२८७७७७७ 

२.  Įी जय बहादरु ĮेƵ Ĥमखु िजãला समÛवय सǓमǓत ९८५१०९३७१० 

३.  Įी मोहन कुमार ĮेƵ  Ĥमखु Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका ९८४१०७२१०१ 

४.  Įी बेद बहादरु रोʞा  अÚय¢ िखिजदेàवा गाउँपाǓलका 9851278666 

५.  Įी नवराज के.सी  अÚय¢ चàपादेवी गाउँपाǓलका 9851061684 

६.  Įी ǓनशाÛत शमा[  अÚय¢ िचसंखगुढȣ गाउँपाǓलका 9852840055 

७.  Įी मोǓतराज राई  अÚय¢ मानेभÛÏयाǍ गाउँपाǓलका 9852841311 

८.  Įी मिणराज राई    अÚय¢ मोलङु गाउँपाǓलका 9841535837 

९.  Įी गोǒवÛद पौडेल  अÚय¢ Ǔलख ुगाउँपाǓलका 9860629991 

१०. Įी ǽġ Ĥसाद अǓधकारȣ  अÚय¢ सनुकोशी गाउँपाǓलका 9753000080 

११. Įी समुन Ǔतवारȣ  Ĥमखु  èवाèØय काया[लय ९८५२८४१११६ 

१२. Įी ǒवशाल Ǔसंह  Ĥमखु सेनानी  अǐरदमन गण ओखलढुगा ९८६३०२८८३४ 

१३. Įी ǽपेश खÔका  Ĥहरȣ नायव उपरȣ¢क  िजãला Ĥहरȣ काया[लय ९८५२८७५५५५ 

१४. Įी लोकेÛġ सवुेदȣ  शसƸ Ĥहरȣ नायव उपरȣ¢क  शसƸ Ĥहरȣ वल, नेपाल ९८५१२५८४७१ 

१५. Įी ǒवजय कुमार ठाकुर  Ĥमखु खानेपानी तथा सरसफाई 
ǓडǓभजन काया[लय 

९८५२८४९२१० 
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Đ.सं. नाम पद काया[लय सàपक[  नं. 

१६. Įी ĤǑदप कुमार सनुवुार  सभापǓत  नेपालȣ काÌĒसे  
१७. Įी नेğ Ĥसाद भʣराई  उपाÚय¢  नेपाल कàयǓुनƴ पाटȣ ९८४२८५८३०९ 
१८. Įी समुन राजभÖडरȣ  सभापǓत  नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ ९८६२८१६४४५ 
१९. मान बहादरु बèनेत अÚय¢ गैरसरकारȣ संèथा महासंघ ९८६२९५३९४३ 
२०. Įी िशवĤसाद ढंुगाना  उपाÚय¢  नेपाल पğकार महासंघ 

िजãला शाखा ओखलढंुगा 
९८४२९३९८४४ 

२१. Įी £ानÛेġ कुमार माèके  अÚय¢  उƭोग बािणÏय संघ 
ओखलढुǍा 

९८५११७७३९८ 

२२. Įी तलुसी भʣराई  स.Ĥ.िज.अ. िजãला Ĥशासन काया[लय ९८५११६५९६२ 
 

५.२.३ अÛतरा[ǒƶय कानूनी दèतावेज; 

संयƠु राƶ संघले सन ्२०१५ को माच[मा èवीकृत गरेको ǒवपɮ जोिखम ÛयूनीकरणसàबÛधी  सेÛडाइ काय[ढाँचा (The 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015-2030) ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरणका सàबÛधमा माग[दश[न गनȶ 

महǂवपूण[ अÛतरा[ǒƶय कानूनी दèतावेज हो ।×यèतैगरȣ Ǒदगो ǒवकास लêयसàबÛधी ǒवƳåयापी घोषणापğ (Sustainable 

Development Goals,2016-2030) अकȾ कानूनी दèतावेज हो । 

५.३. Ĥमखु ĤकोपहǾ र ĤाथǓमकतामा रहेका ĤकोपहǾ 

यस िजãलामा ǒवगतमा भएका तथा हाल वष[हǾमा समेत हनु सÈने Ĥमखु ĤकोपहǾ Ǔनàन रहेका छन ।  

 बाढȣ, 
 पǒहरो,  

 आगलागी, 
 माहामारȣ, 
 भकूàप, 
 हावाहरुȣ र 

 चʫाɨ 

५.3.१ सàभाåय Ĥकोपको आकँलन तथा सàभाǒवत Ĥभाव ¢ेğको नÈशाǋन 

ǒवगतका ǒवपÙजÛय घÒनाहǾको ǒवƲषेण गदा[ यस वष[ बाढȣ तथा पǒहरोका ĤकोपहǾ बढȣ हनुसÈने पूवा[नमुान गन[ 

सǒकÛछ ।देशका ǒहमालȣ तथा पहाडी िजãलाहǾमा अåयविèथतǾपमा Ǔनमा[ण भए गǐरएका Ēामीण सडक सʶाल तथा 

åयिƠगतǾपमा समेत जÊगा सàयाउने, घडेरȣ बनाउनेलगायतका काय[हǾले वषा[याममा पǒहरो, भ-ु¢यजèता ĤकोपहǾलाई 

बढाएको अÚययनले देखाएको छ । यèता गǓतǒवǓधहǾबाट यो िजãलासमेत अछुतो नरहेकाले बाढȣ तथा पǒहरोजèता 

ǒवपÙजÛय घÒनाहǾ हनुसÈने सàभावना रहेको छ । ǒवगतको अÚययन तथा हालको पवुा[नमुानबाट िजãलाको Ǔनàन 

¢ेğहǾमा Ǔनàनानसुारका ǒवपÙजÛय घÒनाहǾ हनुसÈने सàभावना रहेको छ । जसलाई तलको नÈसामा Ĥèततु गǐरएको 

छ।  
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İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय,ओखलढंुगा 

५.3.2 Ĥकोप पाğो ǒवƲषेण 

िजãलाको मौसम र मौसमी अवèथामा आएको पǐरवत[नबारे जानकारȣ हाǓसल गन[ यस पाğोको सहयोग Ǔलन े     

गǐरÛछ ।मौसमी पाğो सàबिÛधत जानकारȣ हाǓसल गन[ ǒवगतको कǐरव ३० वष[ पǒहले र हालको ĤकोपहǾवारे 

तलुना×मक अÚययन गरȣ Ĥकोप हनु े समयमा पǐरवत[न आएको वा नआएको Ĥèट देिखÛछ । समयअनसुार ǒवकास 

Ǔनमा[णको बÕदो ǒवकाससँगै जलवाय ुपǐरवत[नले गदा[ पǓन मौसमअनसुारको ĤयाƯǾपमा वषा[, ǒहमपात, आǑद समयमानै 

नहनु ुर समयभÛदा अगाडी पछाडी हनुलेु पǓन धेरै ǒकǓसमका ĤकोपहǾ Ǔसज[ना हनुे गरेका छन ्।    

जसले गदा[ समदुायका åयिƠहǾको Ĥ×य¢ सहभाǓगतामूलक तǐरकावाट मौसमी पाğोको वारेमा छलफल गरȣ 

ओखलढुǍािजãलाको मौसमी पाğो ताǓलका संलÊन गǐरएको छ ।
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ताǓलका नं १२ Ĥकोप ǒवƲषेण पाğो￦
￦

冷車 浪車卵 朗ʿ 車卵 ŵ卵 卵ū 更來 卵欄Ŋ 盧 欄車 冷更 卵 卵ʎ藍 浪ũ   

卵濫 
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

欄賈來 
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

卵濫  
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

卵賈卵卵濫 
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

Ǩ卵ǀ  
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

朗濫 
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

賈卵卵Š濫 
欄賈朗                                                                                                 

欄賈朗                                                                                                 

İोत: नेपाल रेडĐसका ६० वष[का èवयमèवकहǾसँगको छलफलबाट तयार पाǐरएको । 

नोट: माǓथको ताǓलकालाई हेदा[ ǒवगतका वष[हǾभÛदा हालका वष[हǾमा बषा[तका ǑदनहǾ घटेको, खडेरȣ तथा गमȸ बÕदै गरेको देिखÛछ । ǒहउँदमा पनȶ ǒहमपात पǓन 

ǒवगतको भÛदा धेरैनै घǒटसकेकोले गदा[पǓन वषा[त हनु सǒकरहेको छैन । हावाहरुȣ चʫाǍ, अǓसना आǑदले असर परेको देिखÛछ । हाल ǒवƳåयापीǾपमा फैǓलएको 

नोबल कोरोना भाइरस संĐमणको वत[मान अवèथाले ǒवƳनै आĐाÛत भैरहेको अवèथामा हाĨो देश नेपाल पǓन यो संĐमणबाट ĒǓसत रहेको हुँदा थप समèयामूलक 

बनेको छ । माǓथको ताǓलका हेदा[ ǒवगतभÛदा अǒहले Ǔनकै पǐरवत[न भएको देिखÛछ ।  
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५.4. ǒवपɮ सǋटासǏता तथा ¢मता ǒवƲषेणः- 

 यस िजãलामा ǒवपÙको जोिखममा रहेका èथानहǾ, निजकको Ĥहरȣ ईकाई र दरुȣ, Ĥभाǒवत हनुे घरधरुȣ संÉया,  Ĥभाǒवत हनु े

माǓनसहǾको संÉया तथा Ĥभाǒवत हनुे माǓनसहǾलाई राơ सǒकने सरुि¢त èथानहǾ Ǔनàन रहेका छन । 

 (क) पǒहरो जोिखम èथानको पǒहचान र जोिखमबाट पीǓडतलाई राơ सǒकन ेसरुि¢त èथान: 

ताǓलका १३ पǒहरो जोिखम¢ğे 

Ǔस.नं. èथानीय तह/ वडा जोिखमयƠु èथान निजकको Ĥहरȣ 
ईकाई र दरुȣ 

Ĥभाǒवत 
हनु ेघरधरुȣ 
संÉया 

Ĥभाǒवत हनु े
åयिƠहǾको 
संÉया 

राơसǒकन ेसरुि¢त èथान राơसǒकन े
जàमा 
संÉया 

१ Ǔसǒƨचरण 
नगरपाǓलका ८ 
  

वेǓतǓनिèथत ǾÜसे 
)सÉुखा पǒहरो 

जोिखम( 

अèथायी Ĥहरȣ 
Ǔबट 
Ǔमलनचोकबाट 
३० Ǔमनेट 

८० १५० Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका ११ 
सामदुाǒयक भवन )Ǔमलनचोक 

ǓबƳकमा[  /तामाङ )टोल (गरȣ 
२० जना Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका 

११ गैǒıगाउ जाãपा माÚयǓमक 
ǒवƭालय ४०,जनसेवा Èलव 
भवन १० Ǔसǒƨचरण 
नगरपाǓलका १२ सोĦ ुबोǓडङ 
èकुल ३०, सगरमाथा जनता 
माÚयǓमक ǒवƭालय ५०, 
ओखलढुǍा Èयाàपस ५० जना  

२०० 

२ Ǔसǒƨचरण 
नगरपाǓलका १ 
र िचशंखगुढȣ 
गाउँपाǓलका ६ 

 तलवुा 
,भदौरे)पǒहरो 

जोिखम(  

Ĥहरȣ चौकȧ 
Ǔनशखे बाट १ 
घÖटा 

३० १६० Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका २ 
काǓलका ĤाथǓमक ǒवƭालय ५० 
छाğ ĤगǓत ĤाथǓमक ǒवƭालय 
५० उमा कटवाल Èयाàपस ८० 

१८० 

३ Ǔसǒƨचरण 
नगरपाǓलका ७ 

 ǒवगटुार छोãफु 
)पǒहरो जोिखम(  

अĤǓबट 
ठाडेबाट १५ 
ǒकमी पैदल ३ 
घÖटा 

७ ३५ Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका ७ 
Ǔबगटुार माÚयǓमक ǒवƭालय 
Ǔबगटुार १०० 

१०० 

४ िचशखगुढȣ 
गाउँपाǓलका 
१,२ 

कुईǓभर खाǓलङ 
गाउ ,अधेरȣ ,
)पǒहरो जोिखम( 

Ĥहरȣ चौकȧ 
खाǓनभÑयाङबाट 
८ ǒकमी 
पैदल३घÖटा 

१५० ४९५ िचशखगुढȣ गाउँपाǓलका -२ पोखरे 
सामदुाǒयक भवन१० 

एǓड .Ǔभ.भवन २०० 

२१० 

५ िचशंखगुढȣ 
गाउँपाǓलका ७ 
र ८ 

 माàखा  सोला घर 
र भडारे )अǓत 
पǒहरो जोिखम(  

Ǔबसगुाड[ 
Ǿàजाटार ५ 
ǒकमी पैदल४५ 
Ǔमनेट 

७ ३६ िचशखगुढȣ गाउँपाǓलका ७ 
माàखा माÚयǓमक Ǔबƭालय 
माàखा १५० ƭालय, बसेरȣ 
ĤाथǓमक ǒवƭालय बसेरȣ ४० 

१९० 
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Ǔस.नं. èथानीय तह/ वडा जोिखमयƠु èथान निजकको Ĥहरȣ 
ईकाई र दरुȣ 

Ĥभाǒवत 
हनु ेघरधरुȣ 
संÉया 

Ĥभाǒवत हनु े
åयिƠहǾको 
संÉया 

राơसǒकन ेसरुि¢त èथान राơसǒकन े
जàमा 
संÉया 

७ चàपादेवी 
गाउँपाǓलका १ 

डाङǓसङटार नयाँ 
रोड Ǔनमा[ण 
भएको 
कारण(पǒहरोको 
जोिखम)  

Ĥहरȣ चौकȧ 
पलापबुाट ४ 
ǒकमी पैदल १ 
घÖटा १५ 
Ǔमनेट 

७ ५५ चàपादेवी गाउँपाǓलका २ 
गोãमादेवी माÚयǓमक ǒवƭालय 
३०० 

३०० 

८ Ǔलख ु
गाउँपाǓलका ६ 

काǓत[के 
,िजàमलडाडा 

(पǒहरोको जोिखम)  
 

Ĥहरȣ चौकȧ 
गाàनाङटारबाट 
पैदल १ घÖटा 

१६ ११२ Ǔलख ुगाउँपाǓलका ६ Ēामोदय 
यगुकवी Ǔसǒƨचरण माÚयǓमक 
ǒवƭालय ५०० , Ǔलख ु
गाउँपाǓलका ७ ǒपपलडाँडा 
साव[जǓनक èथल १०० 

६०० 

९ िखिजदेàवा 
गाउँपाǓलका १ 

 रगǓन १ 
गैरागाउ  
(पǒहरोको जोिखम)  

Ĥहरȣ चौकȧ 
रगनीबाट १ 
घÖटा 

६ २८ िखिजदेàबा गाउँपाǓलका  
१चÖडेƳरȣ Èयाàपस रगǓन १०० 

१०० 

१० िखिजदेàबा 
गाउँपाǓलका ६ 

थारे (पǒहरोको 
जोिखम)   

Ĥहरȣ चौकȧ 
Įीचौरबाट २ 
घÖटा पैदल 

७ २७ िखिजदेàबा गाउँपाǓलका ५ 
आदश[ ĤाथǓमक ǒवƭालय थारे 
४० िखिजदेàबा गाउँपाǓलका 
६सामदुाǒयक भवन १० 

५० 

११ मोलङु 
गाउँपाǓलका ३ 
र ५ 

केरावारȣ र 
केउरȣनी 

ईलाका Ĥहरȣ 
काया[लय 
बǾणेƳरबाट 
१० ǒकमी 
पैदल २ घÖटा 
३० Ǔमनेट 

९३ ७०० मोलङु गाउँपाǓलका २ सǒहद 
आदश[ Èयाàपस बǾणेƳर ५०० 
मोलङु गाउँपाǓलका ५ िशबदǓुत 
माÚयǓमक ǒवƭालय १००, 
जीवनĤǑदप माÚयǓमक ǒवƭालय, 
१०० èवाèØय चौकȧ २०, 
मǒहला सʷाल सामदुाǒयक भवन 
१० र भमेुदेवी ĤाथǓमक ǒवƭालय 
५०   

७८० 

१२ मोलङु 
गाउँपाǓलका ६ 

सãले ,लेħǓेभर  

(पǒहरोको जोिखम) 

  

Ĥहरȣ चौकȧ 
Įीचौरबाट 
३०० Ǔमटर 
१०Ǔमनेट 

१५ ८० मोलङु गाउँपाǓलका ६ काǓलका 
माÚयǓमक ǒवƭालय र सगरमाथा 
बोǓडङ èकुल ५०० 

५०० 

१३ मानेभÑयाङ 
गाउँपाǓलका 
२ ,३,४  

केतकेुको ठूलो 
जरेु ,उब ु

खाईलȣ,लेवालǋ)
वाÈसा(  

अĤǓबट 
केतकेुबाट ७ 
ǒकमी पैदल 
२घÖटा  

  ४२     १८५ मानेभÑयाङ गाउँपाǓलका २ 
पʶकÛया माÚयǓमक ǒवƭालय 
वाÈसा २००, मानेभÑयाङ 
गाउँपाǓलका ३ उब ुजनकãयाण 

४४० 
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Ǔस.नं. èथानीय तह/ वडा जोिखमयƠु èथान निजकको Ĥहरȣ 
ईकाई र दरुȣ 

Ĥभाǒवत 
हनु ेघरधरुȣ 
संÉया 

Ĥभाǒवत हनु े
åयिƠहǾको 
संÉया 

राơसǒकन ेसरुि¢त èथान राơसǒकन े
जàमा 
संÉया 

ĤाथǓमक ǒवƭालय २०० 
मानेभÑयाङ गाउँपाǓलका ४ 
केतकेु सामदुाǒयक भवन ४० 

१४ मानेभÑयाङ 
गाउँपाǓलका ९ 

माधवपरु 
साकȽटोल 

Ĥहरȣ चौकȧ 
मानेभÑयाङ 
गापाबाट १ 
घÖटा 

४० १५० मानेभÑयाङ गाउँपाǓलका ९ 
Ǔनकेतन माÚयǓमक ǒवƭालय 
२०० 

२०० 

१५ मानेभÑयाङ 
गाउँपाǓलका ६ 

ǒपÜलेटोल Ĥहरȣ चौकȧ 
हक[ परुबाट ३ 
ǒकमी 

१३ ७२ मानेभÑयाङ गाउँपाǓलका ७ 
हक[ परु माÚयǓमक ǒवƭालय 
२०० 

२५० 

१६ सनुकोशी 
गाउँपाǓलका १ 
र ३ 

जकेु
,बारबासे,आपडाडा

,बाıǓबसे,काउले  

Ĥहरȣ चौकȧ 
हक[ परुबाट १८ 
ǒकमी पैदल ४ 
घÖटा 

८८ ४४७ सनुकोशी गाउँपाǓलका ३काǓलका 
माÚयǓमक ǒवƭालय Ǔसèनेरȣ३०० 

६५० 

 (ख) बाढȣ तथा डवुानबाट जोिखम èथान पǒहचान: 

ताǓलका १४ बाǒढ डवुान¢ğे 

Ǔस.न. èथानीय तह/ वडा जोिखमयƠु 
èथान 

निजकको Ĥहरȣ 
ईकाई र दरुȣ 

Ĥभाǒवत 
हनु ेघरधरुȣ 

संÉया 

Ĥभाǒवत हनु े
माǓनस 

राơ सǒकन ेसरुि¢त èथान राơ 
सǒकन े
जàमा 
संÉया 

१ मानेभÑयाǍा 
गाउँपाǓलका ६ र 

७ 

टोÈसेलको 
हक[ परु  
मािझगाउ 

जयरामघाट नदȣ 
ǒकनारमा रहेका 

Ĥहरȣ चौकȧ 
हक[ परुबाट ११ 
ǒकमी १३ 

पैदल घÖटा २ 
घÖटा 

१३१ ६६६ मानेभÑयाǍ गाउँपाǓलका ६ 
जनता ǓनàनमाÚयǓमक ǒवƭालय 
थाÈले ३०० सामदुाǒयक भवन 
ǓमतेǐरभÑयाङ ४० मानेभÑयाǍ 
गाउँपाǓलका ७ हक[ परु मǒहला 
सʷाल सामदुाǒयक भवन १० 

३५० 

 चàपादेवी 
गाउँपाǓलका १ 

पलाप ुनǑद 
ǒकनारमा रहेका 

Ĥहरȣ चौकȧ 
पलापबुाट ४ 
ǒकमी १ घÖटा 

१२ ८० सनुकोशी गाउँपाǓलका १बलख ु
माÚयǓमक ǒवƭालय 

)भÑयाङ(३५०  

३५० 
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५.5. ǒवपɮ जोिखम आǋलन तथा नÈशाǋन 

५.6. Ĥकोप पवूा[नमुान तथा पवू[सूचना Ĥणालȣ ǒवƲषेण 

 यस िजãलामा Ǔनàन èथानहǾमा ǒवपɮ पूव[सूचना Ĥणालȣ जडान गǐरएको छ । 

 मानेभÛÏयाङ गाउँपाǓलका-७ हक[ परु  सनुकोशी नदȣ  

 मानेभÛÏयाङ गाउँपाǓलका -७ जयरामघट  दधुकोशी नदȣ  

 िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका  ३ रववुाघाट  दधुकोशी नदȣ 

५.7. सरोकारवाला संèथाहǾ 

 िजãला Ĥशासन काया[लय 

 नेपाल Ĥहरȣ 

 नेपालȣ सेना 

 सशƸ Ĥहरȣ बल आिĮत गãुम नेपाल 

 जल तथा मौसन पवुा[नमुान शाखा 

 िजãला समÛवय सǓमǓत 

 ǒवǓभǏ ǒवषयगत काया[लयहǽ 

 नगरपाǓलका तथा गाउँपाǓलकाहǾ 

 रेडĐस तथा अÛय सहयोगी संèथाहǽ 

ताǓलका नं १५ गैरसरकारȣ संèथाहǾको ǒववरण 

Đ.स सèथाको नाम सàपक[  åयिƠ पद सàपक[  नàबर इमेल 

1.  गैरसरकारȣ सèथा माहासंघ 
ओखलढंुगा िजãला  

मान बहादरु बèनेत  अÚय¢ ९८६२९५३९४३ basnetmb@gmail.com 

2.  सामदुाǒयक वन उपभोƠा िजãला 
महासंघ ओखलढंुगा 

Ǒदघ[ खğी अÚय¢ ९८५२८४०४७४ 

९७४३००१२९६ 

fecofunokh@gmail.com 

3.  ओखलढंुगा सामदुाǒयक अèपताल 
CBR पǐरयोजना 

इÛġ तामाङ  काय[Đम 
संयोजक 

९८५८३२०६४७ indra.tamang@umn.org.np 

4.  Ēामीण ǒवकाश समाज ओखलढंुगा लêमण पराजलुȣ कोषाÚय¢ ९८६२८०५०७५ rudsnepal@gmail.com 

5.  सहयोगी हातहǾको समहु (साहस 
नेपाल) ओखलढंुगा  

चडुामिण पहाडी साझेदार 
अǓधकृत 

९८५१०७६५९४ chudapahadi@gmail.com 

6.  Ēामीण ǒवकाश मʶ ( फोड[) 
नेपाल 

दल वहादरु काकȽ 
( सिुशल) 

अÚय¢ ९८५२८४०००७ fordnepalokh@gmail.com 

7.  सयपğी सèथा ओखलढंुगा  माधव काकȽ काय[Đम 
åयवèथापक 

९८५२८४०३५७ 

०३७-५२०४८७ 

ss.okhaldhunga@gmail.c

om 

8.  ĒाǓमण मǒहला जागरण संजाल  लêमी काकȽ सिचव ०३७-५२०३२५ gmjsnepal@gmail.com 
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Đ.स सèथाको नाम सàपक[  åयिƠ पद सàपक[  नàबर इमेल 

9.  पǐरवत[नशील मǒहला सामदुाǒयक 
सèथा ओखलढंुगा 

पेमाडोमा शेपा[ अÚय¢ ९८४२८५८४३५ sherpasajana@gmail.com 

10.  देàबा सामदुाǒयक ǒवकास मʶ Ǔलला बहादरु 
सनुवुार 

अÚय¢ ९८४२८४०७३६  

11.  Ǔलखदेुàबा सामदुाǒयक ǒवकास मʶ कमलकृçण तामाङ अÚय¢ ९८४३६१२४७४  

12.  सनुकोशी ककनी सामदुाǒयक 
ǒवकास मʶ नेपाल 

पेशलकुमार अǓधकारȣ अÚय¢ ९८४२९७१५२०  

13.  सगरमाथा ǒवकास मʶ ǒवजय बèनेत अÚय¢ ९८४२८५७२५५  

14.  इÛकोसेक मेघहǐर आचाय[ अÚय¢   

15.  ĤगǓतशील यथाथ[ समाज भावना राई अÚय¢ ९८४२९८१७२५  

16.  सयपğी संèथा ओखलढुǍा Ǔमğबहादरु राई अÚय¢ ९८४९४९५५५०  

 

५.8. ǒवषयगत ¢ेğहǾ 

सन ्२००५ मा ǒवषयगत ¢ेğको अवधारणा आई सकेपƱात नेपालमा पǓन यो अवधारणा शǾुआत भएको देिखÛछ । 

ǒव.सं. २०७० सालमा ओखलढुǍा िजãलामा पǓन ǒवपɮ åयवèथापनका ¢ेğका ǒवषय¢ेğगत अवधारणानसुार ǒवǓभǏ 

Ǔनकायलाई ǒवषयगत ¢ेğको िजàमेवारȣसǒहत काम गन[ सǾुआत भयो । हाल यस िजãलामा ९ ǒवषयगत ¢ेğहǾ तय 

गरȣ Ĥभावकारȣ ढǍले पूव[तयारȣ र ĤǓतकाय[ गन[ सǒकएला भनी ǒवǓभǏ ǓनकायहǾको समÛवय र सहकाय[मा यो काय[ 

अगाडी बढाइएको छ । ǒवǓभǏ सरकारȣ तथा गैǾसरकारȣ संèथाहǾले आÝनो द¢ता भएका ǒवषयमा काम गनȶ गरेर 

ǒवषयगत ¢ेğहǾले नेत×ृव Ǔलएका छन ्।  

 

ताǓलका नं १६ ǒवषयगत¢ğेहǾ(Èलèटर) 

Đ.स. ǒवषयगत ¢ğे ¢ğेगत Ǿपमा  नते×ृव  Ĥदान  गनȶ 
Ǔनकाय 

िजàमवेार  åयिƠ सàपक[  टेǓलफोन 

1. आपतकालȣन सूचना तथा 
समÛवय åयवèथापन  

िजãला Ĥशासन काया[लय  Įी कृçण पौडेल ०३७-५२०१३३     
९८५२८७७७७७ 

2. आपतकालȣन खोज तथा उƨार
  

िजãला Ĥशासन काया[लय  Įी कृçण पौडेल ०३७-५२०१३३     
९८५२८७७७७७ 

3. खानेपानी  तथा  सरसफाई 
  

खानेपानी तथा सरसफाई  ǓडǓभजन 
काया[लय 

Įी ǒवजय कुमार ठाकुर ९८५२८४०११० 

०३७ ५२०६३६ 
4. खाƭ,  कृǒष तथा जीǒवकोपाज[न

  

कृǒष £ान केÛġ Įी ǒवçण ुमणी पोखरेल ०३७-५२०१३० 
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Đ.स. ǒवषयगत ¢ğे ¢ğेगत Ǿपमा  नते×ृव  Ĥदान  गनȶ 
Ǔनकाय 

िजàमवेार  åयिƠ सàपक[  टेǓलफोन 

5. िश¢ा   िश¢ा Ǔबकास तथा समÛवय ईकाइ Įी भीमĤसाद ǓमĮ ०३७-५२०१०५ 

6.  

èवाèØय र पोषण  

èवाèØय काया[लय, Ǿàजाटार, 

 आयवुȶद काया[लय 

Įी समुन Ǔतवारȣ 
Įी उƨव भʣराई 

९८५२८४११५० 

7. संर¢ण   िजãलाèतरमा 
 िजãला Ĥशासन काया[लय 

सàबिÛधत èथानीय तह 

Įी कृçण पौडेल 

 Ĥ.िज.अ. 
èथानीय तह मǒहला तथा 
बालबाǓलका शाखा Ĥमखु  

०३७-५२०१३३     
९८५२८७७७७७ 

8. आपतकालȣन आवास तथा 
गैरखाƭ सामĒी 

शहरȣ ǒवकास तथा भवन काया[लय, 
नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
िजãला शाखा 

Įी Ǿġ नारायण ǓमĮ 

Įी समुन राजभÖडारȣ  
०३७-५२०१०३ 
९८६२८१६४४५ 

०३७-५४०११६ 

9. पनुǓनमा[ण/पनुèथापना  

  

  

िजãला समÛवय सǓमǓतको काया[लय  

िजãला आयोजना काया[Ûवयन ईकाइ 
èथानीय पूवा[धार तथा अनदुान 
åयवèथापन (िजमालȣ) 

िजãला आयोजना काया[Ûवयन ईकाइ 
(िश¢ा) 

िजãला आयोजना काया[Ûवयन ईकाइ 
(भवन) 

Įी रामĤसाद पोखरेल 
 

Įी ǐरता लàसाल 

 

Įी बल बहादरु काकȽ 
 

Įी अजु[न तामाङ 

०३७-५२०१४४ 

९८५११६८७७३ 

९८५२८४१३५० 

 

९८५११५१२८६ 

 

०३७-५२०३५४ 

९८५४०४५७४७ 

 
माǓथ उãलेिखत Ĥ×येक ǒवषयगत ¢ेğ (Èलèटर) का सदèयहǾको नामावलȣ अनसूुची .....  मा रािखएको छ । 

६. ¢ेğगतǾपमा सामाÛय पवू[तयारȣ योजना  

ताǓलका नं १७ ¢ğे: आपतकालȣन सूचना åयवèथापन तथा समÛवय￦

Đ.स ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समयसीमा 

१. जलमापन केÛġ तथा बषा[मापन केÛġहǾको सàपक[  
åयिƠहǾको नाम तथा फोन नàबर अÚयावǓधक गनȶ । 

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ 
(DEOC) 

सàपक[  नàबर 
संकलन  

मनसनुपूव[  

२. ǒवपɮ Ĥभाǒवत समदुायहǾलाई सूचना Ĥवाह सàपक[  
åयिƠहǾको नाम र फोन नàबर संकलन गनȶ । 

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ  

सàपक[  नàबर 
ǒवतरण  

मनसनुपूव[  

३. सʶारमाÚयमका सàपक[  åयिƠहǾको सàपक[  
नामावलȣसǒहतको ǒवतरण गरȣ ǒवतरण गनȶ ।   

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ  

Ĥ×य¢ भेटघाट, 
टेǓलफोन  

मनसनु पवु[ 

४. िजãला Ĥशासन काया[लय,िजãला समÛवय सǓमत,सरु¢ा 
ǓनकायहǾ, नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ र रǓडयोको सूचना 

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ  

सरोकावालाहǾ
को İोत 

मनसनुपूव[ 
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Đ.स ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समयसीमा 

सàपक[  åयिƠ पǒहचान गनȶ । पǐरचालन  

५. Ĥ×येक गाउँपाǓलका तथा नगरपाǓलकाका सूचना सàपक[  
åयिƠहǾलाई अǓभमखुीकरण गनȶ र जलमापकहǾको 
सàपक[  नàबर उपलÞध गराउने ।  

िजãला समÛवय 
सǓमǓत,गैरसरकारȣ संèथा  

बैठक,काय[शाला मनसनुपूव[ 

६. जोिखममा रहेका åयिƠ वा समहु पǒहचान गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत तथा सàबिÛधत 
गाउँपाǓलका र नगरपाǓलका 

èथानीय तहले 
अवलोकन तथा 
छलफल  

मनसनुपूव[ 

७. मनसनु योजना तजु[मा गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

सरोकार 
ǓनकायहǾसँग 
समÛवय  

मनसनुपूव[ 

८. िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ èथापना गरȣ 
सʶालन गनȶ । 

िजãला Ĥसासन काया[लय िजãला Ĥशासन 
काया[लयमा  

मनसनुपूव[ 

९.     िजãला आपतकालȣन काय[संचालन केÛġ तथा अÛय 
Ǔनकायलाई ǒवपɮ Ĥारिàभक ġतू लेखाजोखा ताǓलम Ĥदान 
गनȶ । 

नेपाल रेÔĐस सोसाईटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

ताǓलम àयानअुल  मनसनुपूव[ 

११ सूचना संयÛğको ǒवकास र सरुि¢त èथानको पǒहचान गनȶ 
। 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

सवै सरोकार 
ǓनकायहǾसँगको 
समÛवय  

मनसनुपूव[ 

११. बाढȣ पूव[सूचना Ĥणालȣलाई थप Ĥभावकारȣ बनाउने । जल तथा मौसम ǒव£ान 
Ǔबभागको ǒफãड 
काया[लय,सूर¢ा Ǔनकाय 

èथान अवलोकन 
तथा जल तथा 
मौसम ǒव£ान 
ǒवभागसँगको 
समÛवय  

मनसनुपूव[ 

१२. संचारकमȸहǾलाई  

www.hydrology.gov.np 

www.mfd.gov.np 

www.drrportal.gov.np 

का वारे जानकारȣ गराउने 
 

िजãला ǒवपɮ सूचना 
åयवèथापन केÛġ (DIMS) 

बैठक,काय[शाला मनसनुपूव[ 

१३. बढȣ जनसàपक[  हनुे ¢ेğहǾको पǒहचान गरȣ उƠ 
¢ेğहǾमा िजãलाको ǒवपÙको सूचना संयÛğको टाँस गनȶ  

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

अनगुमन तथा 
समÛवय  

मनसनुपूव[ 

१४. ǓबǓभǏ सʶारमाÚयमहǾबाट  ǒवपÙजÛय घटनाहǾको 
पूव[तयारȣसàबÛधी जनचेतनामूलक सूचना सàĤषेण गनȶ । 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस तथा अÛय 

संघ 

ǒवपद 
शǾु 
हनुपूुव[  
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Đ.स ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समयसीमा 

सèथाहǾसँगको 
समÛवय  

१५. कोǓभड-19 सÛदभ[मा 
 आपतकालȣन बैठकको आयोजना गनȶ  

 रेǓडयो पğपǓğकामाफ[ त कोǓभड-१९ को सÛदेश 
Ĥशारण गनȶ । 

 िजãलाèतर तथा èथानीय तहमा Įोत åयिƠ तोÈने  

 èथानीय तहसँग ǓनयǓमत समÛवय गनȶ ।  

 माǓथãलो Ǔनकायमा अÚयावǓधक जानकारȣ Ǔलन ेर 
पठाउने  

 िजãलामा कमाÖड पोèट गठन गरȣ ǓनयǓमत बैठक 
राơ े 

 सʶारमाÚयमको अǓधकतम ्Ĥयोग गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय, 
सवै सूर¢ा Ǔनकाय, èवाèØय 
काया[लय, èथानीय तह, 
नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ, 
गैरसरकारȣ संèथा संèथा 
माहासंघ, पğकार महासंघ, 
उƭोग वािणÏय महासंघ 

 

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला 
शाखा तथा अÛय 
संघ 
सèथाहǾसँगको 
समÛवय  

महामारȣ 
शǾु 
हनुपूुव[  

￦
ताǓलका नं १८ ¢ğे: खोज तथा उƨार￦

Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा  
 

1.  जोिखममा रहेका åयिƠ वा समहुको पǒहचान गनȶ  िजãला समÛवय सǓमǓत र 
सàबिÛधत गाउँपाǓलका, 
नगरपाǓलका र नेपाल 
रेडĐस  

घरधरुȣ सवȶ¢ण, 
गाउँपाǓलका तथा 
नगरपाǓलकाको 
पाƳिचğ  

मनसनुपूव[  

 

 

2.  ¢ेğगत नेत×ृव गनȶ, ¢ेğगत ǓनकायहǾसँग समÛवय बैठक 
गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय बैठक  मनसनुपूव[  

3.  ǒवपɮ åयवèथापन काय[ सàबÛधमा कृǓतम अßयास गराई 
सरु¢ा ǓनकायहǾलाई तयारȣ राơ े। 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत,नेपालȣ सेना,नेपाल 
Ĥहरȣ,सशğ बल, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

ताǓलम तथा 
कृǓतम घटना 
अßयास 

मनसनुपूव[ 

4.  उƨार सामाĒीहǾको  संकलन गनȶ। िजãला Ĥशासन काया[लय, 
नेपालȣ सेना,नेपाल Ĥहरȣ, 
सशğ बल 

समÛवय मनसनुपूव[ 

5.  सरु¢ा Ǔनकायका इकाईहǾ तथा समदुायèतरका ताǓलम ĤाƯ िजãला Ĥशासन काया[लय, सàपक[  ठेगाना ǓनरÛतर 
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Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा  
 

èवयंसेवकहǾको सàपक[  सूची तयार गनȶ । èथानीय तहहǾ,नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ  
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

अÚयावǓधक  

6.  सरु¢ा Ǔनकाय तथा समदुाय èतरमा रहेका उƨार ǒटमलाई 
अǓभमखुीकरण गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत, िजãला सूचना 
åयवèथापन केÛġ  

ताǓलम, 
अǓभमखुीकरण 

मनसनुपूव[ 

7.  मौÏदात सामाĒीहǾको जाचँ/पǐर¢ण गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत,िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ,सरु¢ा 
Ǔनकाय र èथानीय समदुाय 

अनगुमन गनȶ, 
पूव[अßयास गनȶ  

ǓनरÛतर 

8.  आवæयकतानसुार सामाĒीहǾको पगु/नपगु अवèथाको 
आकँलन गनȶ । 

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ केÛġ, 
सरु¢ा Ǔनकाय,खोज तथा 
उƨार ǒवषयगत ¢ेğ 

संकलन,ढुवानी र 
आवæयकताको 
पǒहचान गनȶ ।  

ǓनरÛतर 

9.  वाढȣ पूव[सूचना Ĥणालȣलाई थप Ĥभावकारȣ बनाउने जल तथा मौसम Ǔब£ान 
Ǔबभागको ǒफãड काया[लय 

सरु¢ा Ǔनकाय 

èथलगत 
अवलोकन तथा 
जल तथा मौसम 
ǒव£ान 
ǒवभागसँगको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 

10.  िजãलाèतरȣय र समदुायèतरȣय कृǓतम घटना अßयास गनȶ । नेपाल रेÔĐस सोसाईटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

नेपाल रेÔĐस 
सोसाईटȣ 

ओखलढुǍा िजãला 
शाखा 

माघ, 
फाãगनु 

11.  कोǓभड-19 को सÛदभ[मा िजãला तथा èथानीय तहमा 
ÈवारेिÛटन Ǔनमा[गको लाǓग आवæयक तयारȣ गनȶ ।  

िजãला ǒवपɮ åयèथापन 
सǓमǓत  

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला 
शाखा, उƭोग 
वािणÏय संघ, 
गैरसरकारȣ 

संघसंèथासँगको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 
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Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा  
 

12.  ÈवारेिÛटन Ǔनमा[णका लाǓग आवæयक वÛदोवèतीका 
सामाĒीहǾ तयार गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयबèथापन 
सǓमǓत  

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला 
शाखा, उƭोग 
वािणÏय संघ, 
गैरसरकारȣ 

संघसंèथासँगको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 

13.  ÈवारेिÛटन सरु¢ाको लाǓग आवæयक सूर¢ाकमȸहǾको 
åयवèथापन गनȶ । 

सरु¢ा Ǔनकाय  èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला 
शाखा, उƭोग 
वािणÏय संघ, 
गैरसरकारȣ संघ 
संèथासँग समÛवय  

ǓनरÛतर 

14.  ǒवपɮ ĤǓतकाय[का लाǓग सामदुाǒयक पहलका ǒवषयमा ताǓलम  
(Community Action for Disaster Response CADRE 
training)  सʶालन गनȶ । 

नेपाल रेÔĐस सोसाईटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

नेपाल रेÔĐस 
सोसाईटȣबाट 
ताǓलम सʶालन  

माघ 
फाãगनु 

15.  èथानीय तहहǾमा आपतकालȣन बÛदोवèतीका सामाĒीहǾको 
åयवèथापन गनȶ । 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन योजना तजु[मा गनȶ ।  

èथानीय तह èथानीय तहबाट 
ताǓलम तथा बजेट 

åयवèथापन 

मनसनु पूव[  

 

ताǓलका नं १९ ¢ğे: खानपेानी तथा सरसफाई 

Đ.स. ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 

सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय Ǔसमा  

1.  मौÏदात सामाĒीहǾको 
अÚयावǓधक अǓभलेख तयार गनȶ। 

खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय  

बैठक तथा समÛवय,सàपक[  
åयिƠहǾको सूची 

ǒवपÙपूव[ तथा ǒवपɮ 
åयवèथापन नहÛुजेल 

2.  थप आवæयक खानेपानी, 
सरसफाइ तथा èवÍछतासँग 
सàबिÛधत सामाĒीहǾको अǓĒम 
भÖडारण गनȶ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय,िजãला 
समÛवय सǓमǓत, नगरपाǓलका, 
गाउँपाǓलका तथा अÛय 
सरोकारवाला ǓनकायहǾ 

आवæयक सामाĒीहǾको 
पǒहचान,ǓबĐेता तथा उपलÞध 
हनुे èथान छनौट, खǐरद गरȣ 
उिचत भÖडारण 

वषा[त शǾु हनुपूुव[ 

3.  ¢मता ǒवकासका काय[Đम खानेपानी तथा सरसफाइ अǓभमखुीकरण,Ĥिश¢ण,Įोत वषा[त शǾु हनुपूुव[ र 
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Đ.स. ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 

सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय Ǔसमा  

सʶालन गनȶ । ǓडǓभजन काया[लय, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
िजãला शाखा 

साधनको ĤवÛध  वषा[त अवǓधमा  

4.  जनचेतना अǓभबǒृƨ काय[Đम खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय, िजãला 
èवाèØय काया[लय, नेपाल 
रेडĐस, अÛय सरोकारवाला 
ǓनकायहǾ 

संचार माÚयमहǾ, èवयंसेवक 
पǐरचालन, सÛदेशमूलक 
सामाĒीहǾको ǒवतरण 

वषा[त समय भर 

5.  कोǓभड-19  

 िजãलाका ǓबǓभǏ èथानमा हात 
धनुे èथान Ǔनमा[णका लाǓग 
बािãटन, Ĝम, साबनु ǒवतरण 
गनु[का साथै जनचेतनाका लाǓग 
पचा[, फेलेÈस ǒĤÛटजèता 
सामĒी उपलåध गराउने। 

 अèपतालमा आउने हरेक 
ǒवरामी तथा कुरवाहǾकालाǓग 
åयिƠगत सरसफाई तथा 
èवाèØय सरु¢ाको लाǓग 
अèपताल पǐरसरमा रहेका 
हातधनुे ठाउँमा अǓनवाय[ हात 
धनु तथा माèक लगाउने 
सàबÛधमा सचेत गराउने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय, िजãला 
èवाèØय काया[लय, 
ओखलढंुगा सामदुाǒयक 
अèपताल, नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ ओखलढुǍा िजãला 
शाखा, अÛय सरोकारवाला 
ǓनकायहǾ 

िजãलामा रहेका सरोकारवाला 
ǓनकायहǾसँगको समÛवय  

ǓनरÛतर  

6.  ǒवपÙको समयमा पानीको 
महुानहǾ सÈुनसÈने भएको हुँदा 
सàभाǒवत पǒहरो जाने èथानहǾमा 
वनजंगलको संर¢ण, ब¢ृारोपण, 
अÊनीरेखा Ǔनमा[ण गनȶ। ĤाकृǓतक 
सàपदाको संर¢ण तथा खोला 
नदȣबाट,Ǔगʣी, ढंुगा,वालवुा, िझÈन 
गाउँपाǓलका तथा नगरपाǓलकाले 
आÝना अǓधकार Ĥयोग गनȶ । 

िजãला वन काया[लय, 
सामदुाǒयक वन उपभोƠा 
सǓमǓतहǾ, गाउँपाǓलका तथा 
नगरपाǓलका  

ǓनयǓमत अनगुमन, छलफल, 
बैठक  

मनसनुपूव[  
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Đ.स. ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 

सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय Ǔसमा  

7.  खानेपानी तथा सरसफाइ ǒवषयगत 
¢ेğका सदèयहǾबीच समÛवय र 
सहकाय[ गनȶ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय,िजãला 
समÛवय सǓमǓत  

बैठक आवæयकतानसुार 

8.  अनगुमन तथा मãुयाǋन गनȶ । खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǓडǓभजन काया[लय,िजãला 
समÛवय सǓमǓत 

सूचना åयवèथापन, 
बैठक,èथलगत ħमण, 
Ǔनरȣ¢ण 

वषा[तअिघ पǓछ र 
वषा[तको समयमा   

 

ताǓलका नं २० ¢ğे: िश¢ा 
Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 
सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा  

1.  आवæयक सूचना संकलन गनȶ  िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय इकाइ, 
िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन 
केÛġ, èथानीय तह िश¢ा शाखा  

बैठक तथा समÛवय, 
अÛतरǒĐया सàपक[  

ǓनरÛतर 

2.  ǒवƭालयहǾमा भएको भौǓतक 
अवèथाहǾको पǒहचान गनȶ । 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय इकाइ, 
èथानीय तह, ǒवƭालय, िजãला 
आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ  

आवæयक सामाĒीहǾको 
पǒहचान, ǒवƭालय छनौट 

ǓनरÛतर 

3.  ¢मता ǒवकासका काय[Đम सʶालन 
गनȶ । 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा 
शाखा,नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा समÛवय 
सǓमǓत 

अǓभमखुीकरण,Ĥिश¢ण, 
Įोतसाधनको åयवèथा  

ǓनरÛतर 

4.  जनचेतना अǓभवǒृƨका काय[Đम 
सʶालन गनȶ । 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा 
शाखा,नेपाल रेडĐस  सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा समÛवय 
सǓमǓत 

संचारमाÚयम, èवयंसेवक 
पǐरचालन, सÛदेशमूलक 
सामाĒीहǾको ǒवतरण  

ǓनरÛतर 

5.  ǒवƭालयèतरमा ǒवपɮ जोिखम 
Ûयूनीकरणका काय[ĐमहǾ सʶालन 
गनȶ । 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा शाखा 

èथानीय तह िश¢ा शाखा र 
सàबिÛधत ǒवƭालयǓबचको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 
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Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 
सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा  

6.  िजãलाǓभğ रहेका Ǔनजी तथा 
सामदुाǒयक ǒवƭालयको तØयाǋ 
अÚयावǓधक गनȶ र सोकोलाǓग 
¢मता पǒहचान गनȶ । 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा शाखा 

èथानीय तह िश¢ा शाखा 
सàबिÛधत ǒवƭालयǓबचको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 

7.  ÈवारिÛटन Ǔनमा[णका लाǓग 
सàबिÛधत ǒवƭालयसंग समÛवय 
गरȣ आवæयक Þयवèथा Ǔमलाउने  

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा शाखा 

èथानीय तह िश¢ा शाखा 
सàबिÛधत ǒवƭालयसँगको 
समÛवय  

ǓनरÛतर 

8.  माहामारȣ फैǓलनभुÛदा अगावै 
ǒवƭाथȸहǾलाई सचेतना क¢ा 
सʶलन गनȶ । 

सàबिÛधत ǒवƭालय èथानीयèतरमा रहेका 
सरकारȣ तथा गैरसरकारȣ 
सèथाहǾ सँगको समÛवय  

ǒवपÙपूव[ 

9.  िश¢ा ǒवषयगत¢ेğको बैठक गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत,िश¢ा ǒवकाश,समÛवय 
इकाइ èथानीय तह िश¢ा शाखा, 
िजãला समÛवय सǓमǓत 

बैठक ǓनरÛतर 

10.  संकटासǏ ǒवƭालयका िश¢क तथा 
ǒवƭाथȸहǾलाई ǒवपɮ पूव[सूचना 
अǓभमखुीकरण,Ĥकोप åयवèथापन र 
ĤाथǓमक उपचारका ǒवषयमा 
आधारभतू ताǓलम Ǒदने ।  

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,èथानीय तह िश¢ा यवुा तथा 
खेलकुद शाखा,नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ ओखलढुǍा िजãला शाखा, 
èवाèØय काया[लय, èथानीय तह 
èवाèØय शाखा अÛय èवाèØय 
संèथाहǾ गैरसरकारȣ संèथा आǑद 

सूचना आदानĤदान, 
Ǔसमलेुशन 

ǓनरÛतर 

11.  अनगुमन तथा मãुयाǋन  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत,िश¢ा ǒवकाश,समÛवय 
इकाइ èथानीय तह िश¢ा शाखा, 
िजãला समÛवय सǓमǓत 

काय[योजना,सूचना 
åयवèथापन, 
बैठक,èथलगत 
ħमण,अनगुमन तथा 
Ǔनरȣ¢ण 

ǒवपÙपƱात३ 
मǒहनासàम 

 

￦

￦

￦

￦

￦
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ताǓलका नं २१ ¢ğे : èवाèØय तथा पोषण 

Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पूव[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

1.  èवाèØयसàबÛधी चेतनामूलक काय[Đम 
सʶालन गनȶ । 

िजãला èवाèØय काया[लय  सʶारमाÚयम ǓनरÛतर 

2.  औषǓधहǾको आवæयकता पǒहचान गरȣ 
अǓतǐरƠ सामान मौÏदात (वफर 
èटक)को चेक जाचँ गनȶ । 

सामदुाǒयक ġतू ĤǓतकाय[ समहु 
संयोजक  

बैठक मनसनुपूव[ 

3.  सामदुाǒयक ġतू ĤǓतकाय[ समहुले तयार 
गरेको ĤǓतवेदन ǒवपɮ ġतू ĤǓतकाय[ 
समहुमा पठाउने । 

सामदुाǒयक ġतू ĤǓतकाय[ समहु 
संयोजक 

पğाचार ǓनयǓमत 

4.  कोǓभड १९ संĐमण रोकथाम तथा 
ǓनयÛğणका बारेमा èथानीय तहमा 
अǓभमखुीकरण काय[Đम सʶालन गनȶ  

èवाèØय काया[लय Ǿàजाटार èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

ǒवपदपूव[  

5.  Full Set PPE, N95 माèक, 
सेǓनटाइजर, सिज[कल माèक, एĤोन, 
Gloves Ĥयोग गनȶ बारेमा 
अǓभमखुीकरण काय[Đम सʶालन गनȶ  

èवाèØय काया[लय Ǿàजाटार èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

ǒवपÙपूव[  

6.  èवदेशका अÛय èथानबाट आएका 
शंकाèपद ÞयिƠहǾ तथा ǒवदेशबाट 
आएका åयिƠहǾको RDT परȣ¢ण 
गनȶ । RDT परȣ¢ण सकारा×मक 
नǓतजा भेǒटएमा Ġोट èवाब संकलन गरȣ 
पीसीआर परȣ¢णकालाǓग सàबिÛधत 
Ǔनकायमा पठाउने । 

 èवाèØय काया[लय Ǿàजाटार èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

ǒवपÙपूव[  

7.  VTM तथा RDT ǒकटको आपूǓत[को 
åयवèथा Ǔमलाउने । 

 èवाèØय काया[लय Ǿàजाटार èथानीय तहमा पगुेर  ǒवपÙपूव[  

8.  िजãला सरु¢ा सǓमǓतको बैठकको 
संयोजन गदȷ िजãलामा बÛदाबÛदȣ 
अवèथाको पूण[ पालना गनȶ/गराउने । 

िजãला Ĥशासन सàपक[  समÛवय 

पğाचार  

ǓनरÛतर 
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Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पूव[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

9.  िजãलािèथत आठवटै पाǓलकाहǾसँग 
समÛवय गरȣ ǒवदेश तथा èवदेशबाट 
आउने नवआगÛतकु åयिƠको èवाèØय 
अवèथासǒहतको ǒववरण तयार गनȶ । 

िजãला Ĥशासन सàपक[  समÛवय 

पğाचार  

ǓनरÛतर 

10.  अèपतालèतरमा कोरोना भाइरस (Covid-

19) को संĐमण रोकथामसàबÛधी 
जनचेतनामूलक काय[Đम सʶालन गनȶ  

Ǿàजाटार अèपताल माइǒकǍ ÝलेÈसवोड[  ǒवपÙपूव[  

11.  अèपतालमा Fever Clinic सʶालन गनȶ  Ǿàजाटार अèपताल èवाèØयकमȸ 
पǐरचालन  

ǓनयǓमत 

12.  ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण सǓमǓत गठन गनȶ  Ǿàजाटार अèपताल अèपताल åयवèथापन 
सǓमǓतबाट  

ǒवपÙपूव[  

13.  सामािजक दरुȣ कायम गरȣ अèपतालमा 
आएका ǒवरामीहǾलाई èवाèØय उपचार 
सेवा Ĥदान गनȶ, गराउन े

Ǿàजाटार अèपताल तथा अÛय 
èवाèØय सèथाहǾ  

ǓनयǓमत अèपताल 
सʶालन 

ǓनयǓमत 

14.  एàबलेुÛस åयवèथापन गनȶ । èवाèØय काया[लय समÛवय  मनसनुपूव[  

￦

ताǓलका नं २२ ¢ğे: आपतकालȣन आवास तथा गैरखाƭ 

Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

1.  साझेदार संèथाहǾसँग नगद र 
िजÛसीसǒहतको राहत सामाĒीहǾको 
पǐरमाण तयार पनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत र नेपाल रेडĐस 

सोसाइटȣ ओखलढुǍा िजãला 

शाखा 

बैठक तथा 

छलफल 

मनसनुपूव[ 

2.  राहत सामĒी ǒवतरण ĤǒĐया एकƮार 
Ĥणालȣमाफ[ त गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत  

बैठक तथा 

छलफल 

मनसनुपूव[ 

3.  गैरखाƭबèत ुउपलÞध गराउनसÈने 
ǒवĐेताहǾ पǒहचान गरȣ आपतकालȣन 
अवèथामा समान उपलÞध गराउने 
गरȣ सàझौता गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत  

बजार सवȶ¢ण र 

Ǔलिखत सàझौता 

मनसनुपूव[ 
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Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

4.  गैरखाध सामाĒी ǒवतरणको ĤǒĐया 
Ǔमलाउने । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन र 

नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 

ओखलढुǍा िजãला शाखा 

छलफल मनसनुपूव[ 

5.  िशǒवर åयèथापनको लाǓग आवæयक 
èथानहǾ पǒहचान गनȶ । 

शहरȣ, ǒवकास तथा भवन 

काया[लय, पूवा[धार ǒवकास 

काया[लय,िजãला आपतकालȣन 

काय[सʶालन केÛġ,भ-ूसंर¢ण 

तथा जलधार åयवèथापन 

काया[लय, Ǔसंचाई ǓडǓभजन 

काया[लय,खानेपानी तथा 

सरसफाई ǓडǓभजन 

काया[लय,सàबिÛधत èथानीय 

तहहǾ  

समदुायमा 

छलफल 

मनसनुपूव[ 

6.  सबै èथानीय तहहǾमा गैरखाƭ 
सामाĒीहǾको भÖडारण गनȶ । 

नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ 

ओखलढुǍा िजãला शाखा  

उपसाखा माफ[ त जेƵ मǒहना  

7.  सàभाǒवत ǒवपÙलाई मÚयनजर गरȣ 
िजãला शाखामा गैरखाƭ सामाĒीहǾको 
भÖडारण गनȶ ।￦

नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ 

ओखलढुǍा िजãला शाखा  

उपशाखा 

पǐरचालन 

जेƵ मǒहना  

8.  आपतकालȣन आवासको ǓनǓमƣ èथानीय 
तह, èथानीय सामदुाǒयक वन उपभोÈƣा 
सǓमǓतसँग समÛवय गरȣ आवæयक 
åयबèथा Ǔमलाउने । 

सहरȣ ǒवकास तथा भवन 

काया[लय 

èथानीय 

तहसँगको 

समÛवय  

ǓनयǓमत 

9.  िजãलामा आपतकालȣन आवास 
Ǔनमा[णका लाǓग ताǓलमĤाƯ 
जनशिƠहǾको पǒहचान गनȶ । 

सहरȣ ǒवकास तथा भवन 

काया[लय 

èथानीय 

तहसँगको 

समÛवय  

ǓनयǓमत 

10.  िजãलामा रहेका सàभाǒवत सरुि¢त 
èथानहǾको पǒहचान गनȶ । 

èथानीय तह, सहरȣ ǒवकास 

तथा भवन काया[लय, नेपाल 

रेडĐस ओखलढुǍा िजãला 

èथानीय 

तहसँगको 

समÛवय  

ǓनयǓमत 
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Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

शाखा तथा अÛय साझेदार 

सèथाहǾ 

11.  आपतकालȣन आवासको ǓनǓमƣ 
आवæयक सामाĒीहǾ अÚयावǓधक 
ǒववरण तयार गनȶ ।  

  

सहरȣ ǒवकास तथा भवन 

काया[लय, नेपाल रेडĐस 

ओखलढुǍा िजãला शाखा तथा 

अÛय साझेदार सèथाहǾ 

èथानीय 

तहसँगको 

समÛवय  

ǓनयǓमत 

12.  कोǓभड-19 लाई मÚयनजर गरȣ 
ÈवारेिÛटन Ǔनमा[णका लाǓग आवæयक 
टेÛट, तथा अÛय सामĒी åयवèथापन 
गनȶ ।  

सहरȣ ǒवकास तथा भवन 

काया[लय 

èथानीय 

तहसँगको 

समÛवय  

ǓनयǓमत 

13.  िजãलामा गैरखाƭ सामĒी भÖडारणका 
लाǓग िजãला शाखाको गोदाम 
Þयवèथापन गनȶ । 

नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 

ओखलढुǍा िजãला शाखा 

सरोकारवालहǾ

को समÛवय तथा 

सहकाय[  

फाãगनु 

￦

ताǓलका नं २३ ¢ğे : पनुǓनमा[ण तथा पनुःèथापना 
Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 

सूची 
मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

१. पनु[Ǔनमा[णका समाĒीहǾ मौÏदात 

राơ े। 

िजãला Ĥशासन काया[लय, 
गाउँपाǓलका,नगरपाǓलका 

सामĒी खǐरद, मौÏदात 
åयवèथापन, उƭोग 
वािणÏयसँग समÛवय। 

आवæयकता 

अनसुार 

२. काठ दाउरा उपलÞध गराउन वन 
तथा समदुाǒयक वन महासंघसँग 
छलफल गनȶ । 

िजãला समÛवय सǓमǓत, 
सामदुाǒयक वन िजãला तथा 
èथानीय उपभोÈƣा सǓमǓतहǾ 

छलफल र बैठक मनसनुपूव[ 

३. ĤाǒवǓधक टोलȣलाई èथलगत 
अÚययनका लाǓग अǓभमखुीकरण 
गरȣ Ĥभाǒवत èथानमा पǐरचालन 
गनȶ ।  

िजãला समÛवय सǓमǓत, पूवा[धार 
ǒवकास काया[लय  

बैठक ǓनयǓमत 

४. समÛवय, İोत पǒहचान र 
पनु[Ǔनमा[णको काय[योजना बनाउने 
। 

िजãला समÛवय सǓमǓत बैठक ǓनयǓमत 

५. िजãला Ĥशासन काया[लयमा भएको िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत छलफल र Ǔनण[य ǓनरÛतर 
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Đ.स. ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को 
सूची 

मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

ǒवपɮ åयवèथापन कोषलाई 
अǓभबǒृƨ गनȶ । 

६. èथानीय सामदुाǒयक वन उपभोƠा 
सǓमǓतहǾसँग मौÏदात रहेका 
काठको अÚयावǓधक गनȶ  

सामदुाǒयक वन उपभोƠा 
महासंघ  

पğाचार, बैठक ǓनयǓमत 

७. अèथायी आĮयèथलको लाǓग 
èथानीय सामदुाǒयक वन उपभोƠा 
सǓमǓतहǾको भवनहǾको तØयाǋ 
अÚयावǓधक गनȶ । 

िजãला समÛवय सǓमǓत , 
èथानीय तह सामदुाǒयक वन 
उपभोƠा महासंघ  

पğाचार, बैठक ǓनयǓमत 

8. िजãला तथा èथानीयèतरमा रहेका 
ताǓलम ĤाƯ Ǔसकमȸ,डकमȸहǾको 
रेकड[ राơ े। 

िजãला समÛवय सǓमǓत , 
èथानीय तह,नेपाल रेडĐस,  

सामदुाǒयक वन उपभोƠा 
महासंघ  

अǓभलेख र पğाचार  मनसनुपूव[  

 

ताǓलका नं २४ ¢ğे: संर¢ण￦

Đ.स ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

1.  èथानीय तहमा रहेका मǒहला तथा 
वालवाǓलका शाखा ĤमखुहǾ र 
शाखाअÛतग[त रहेका अÛय कम[चारȣहǾको 
सàपक[  ǒववरण संकलन गनȶ । 

èथानीय तह पğाचार  मनसनुपूव[ 

2.  िजãला तथा èथानीय तहमा मǒहला, 
वालवाǓलका, अपाǍतासàबÛधी काम गनȶ 
सèथाहǾको पǒहचान गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय पğाचार  मनसनुपूव[ 

3.  िजãलामा रहेका सरोकारवाला 
ǓनकायहǾसँग समÛवय तथा बैठक गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय 
तथा सहयोगी ǓनकायहǾ 

पğाचार  मनसनुपूव[ 

4.  मनोसामािजक परामश[कता[हǾको नÈसाǋन 
गनȶ । 

èथानीय तह  मनसनुपूव[ 

5.  मनोसामािजक परामश[कता[ उ×पादन एवं 
पनुता[जगी ताǓलम सʶालन गनȶ । 

èथानीय तह मǒहला तथा 
वालवाǓलका शाखा 

िजãलाèतरमा रहेका 
सरोकारवालाहǾसँग 
छलफल  

ǓनयǓमत 

6.  आकिèमक सहयोग कोषको èथापना गनȶ 
। 

िजãला समÛवय सǓमǓत 
èथानीय तह र  िजãलामा 
काय[रत गैरसरकारȣ 

बैठक तथा छलफल ǓनयǓमत 
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Đ.स ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

संघसंèथा  

7.  ǒवपÙको समयमा अĤ×याǓसत सेवा Ǒदनपुनȶ 
हुँदा आवæयक Įोतसाधन र द¢ 
जनशिƠको ǒववरण तयार गनȶ। 

िजãला समÛवय सǓमǓत, 
िजãला Ĥशासन काया[लय, 
èथानीय तह, िजãलामा 
काय[रत गैरसरकारȣ 
संघसंèथा तथा नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ   

बैठक तथा छलफल ǓनयǓमत 

8.  अपाǍता भएका åयिƠ र Ǔतनका 
पǐरवारलाई èथानीय तहका ǒवपɮ 
पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाका बारेमा 
जानकारȣ गराउने ।  

ओखलढंुगा सामदुाǒयक 

अèपतालƮारा सʶाǓलत 

समदुायमा आधाǐरत 

पनुèथा[पना काय[Đम  

आगलागी, पǒहरो, वाढȣ, 
हनु ुअगाडी èथानीय तहसँग 
समÛवय गरȣ ĤǓतकाय[ 
योजनाअनǾुप काय[¢ेğ 
मोलुंग र िखिजदेàवा 
पाǓलकाका अपाǍता भएका 
åयिƠ र Ǔतनका 
पǐरवारहǾलाई सचेत 
गराउने । 

ǓनयǓमत 

9.  जोिखम ¢ेğमा बसोवास गरेकालाई 
सरुि¢त èथानको पǒहचान गरȣ èथानीय 
Ǔनकायसँग समÛवय गनȶ । 

ओखलढंुगा सामदुाǒयक 

अèपतालƮारा संचाǓलत 

समदुायमा आधाǐरत 

पनुèथा[पना काय[Đम  

जोिखम ¢ेğमा बसोबास 
गनȶ åयिƠहǾ पǒहचान, 
èथानीय तहसँग समÛवय  

ǓनयǓमत 

10.  Ǔबƭमान पूव[जानकार संयÛğको खोज तथा 
तयारȣको जानकारȣ गराउने । 

ओखलढुǍा सामदुाǒयक 

अèपतालƮारा संचाǓलत 

समदुायमा आधाǐरत 

पनुèथा[पना काय[Đम  

पूव[जानकार संयÛğको 
जानकारȣ, अǓतजोिखममा 
रहेका पǐरवारको जानकारȣ 
र सàपक[  नàबर, 
अपाǍतामैğी संचार 
Ĥणालȣको पैरवी  

ǓनयǓमत 

11.  खोज तथा उƨार टोलȣको ￦ǒववरण 
अÚयावǓधक गरȣ तयारȣ अवèथामा राơ 
èथानीय तहसँग समÛवय गनȶ । 

ओखलढुǍा सामदुाǒयक 

अèपतालƮारा संचाǓलत 

समदुायमा आधाǐरत 

पनुèथा[पना 

काय[Đम(सीबोआर)  

अपाǍता भएका åयिƠहǾको 
ǒववरण  

ǓनयǓमत 
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Đ.स ĤाथǓमकताĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सूची मÉुय िजàमवेार Ǔनकाय काया[Ûवयन गनȶ तǐरका समय सीमा 

12.  अपाǍता, लैǒǍक समानता तथा सामािजक 
समावेसीकरणसàबÛधी रेǓडयो िजंगल तयार 

गरȣ Ĥशारण गनȶ । 

èथानीय तह, नेपाल 

रेडĐस सोसाइटȣ 

ओखलढुǍा, सी.Ǔब.आर. 

काय[Đम, िजãलािèथत 

सʶारमाÚयम  

सʶारमाÚयमƮारा समयमा 

Ĥशारण  

ǓनयǓमत 

13.  ǒकशोर ǒकशोरȣ, मǒहलाहǾ तथा अपाǍता 
भएका åयिƠहǾकालाǓग ǒवपɮ पूव[तयारȣ 
तथा ĤǓतकाय[का लाǓग ¢मता अǓभवृǒƨ 
काय[Đम सʶालन गनȶ । 

èथानीय तह ताǓलम सʶालन  ǓनयǓमत 

14.  सàभाǒवत जोिखममा पन[सÈने जेƵ 
नागǐरक, गभ[वती मǒहला तथा 
बालबाǓलका र अपाǍता भएका समहुलाई 
आपतकालȣन अवèथाबारे अǓभमखुीकरण 
गनȶ । 

èथानीय तह ताǓलम काय[Đम  ǓनयǓमत 

15.  ǒवǓभǏ आपतकालȣन आवास ¢ेğहǾ , 
ÈवारेिÛटन ¢ेğहǾमा हनुसÈने मǒहला 
ǒहंसाका लाǓग अनगुमन गनȶ संयÛğ बनाई 
तयारȣ अवèथामा राơ े। 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 

छलफल तथा पğाचार ǓनयǓमत 

16.  पǐरवारबाट ǒवछडीएका, अǓभभावक 

गमुाउनसÈन े बालबाǓलकाका लाǓग त×काल 

राहत तथा बÛदोबèती उपलÞध गराउनसÈन े

गरȣ रकमको åयवèथा गनȶ । 

èथानीय तहका मǒहला 

बालबाǓलका तथा सामािजक 

ǒवकास शाखा 

  

17.  अनगुमनका लाǓग काय[दल गठन गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

छलफल तथा पğाचार ǓनयǓमत 

 

ताǓलका नं २५ ¢ğे: खाƭ, कृǒष तथा जीǒवकोपाज[न ￦

  Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सचुी मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा 

1. ￦ िजãलामा कृǒष ¢ेğमा काय[रत सरकारȣ तथा 
गैरसरकारȣ ¢ेğहǾको पǒहचान गनȶ  

कृǒष £ान केÛġ पğाचार  मनसनुपूव[  

2.  ¢ेğगत सदèयहǾको बैठक बोलाउन ेर कृǒष £ान केÛġ पğाचार  मनसनुपूव[  



42 

 

  Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सचुी मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा 

¢मताको लेखाजोखा गरȣ सàपक[  सचुी तयार 
पनȶ । 

3.  िजãला तथा èथानीय तहमा रहेका कृǒष 
ĤाǒवǓधकहǾको सूची तयार पारȣ पनुता[जगी 
ताǓलमको åयवèथा Ǔमलाउने । 

कृǒष £ान केÛġ ,  

èथानीय तह 

पğाचार  मनसनुपूव[  

4.  िजãलामा तयारȣ खानेकुराहǾको मौÏदात 
तयार पानȶ । 

िजãला उƭोग वािणÏय संघ समÛवय  मनसनुपूव[  

5.  िजãलाǓभğ रहेका बजार ¢ेğहǾमा समÛवय 
गरȣ खाƭ सामĒीको मौÏदात ǒववरण 
अÚयावǓधक गनȶ । 

कृǒष £ान केÛġ तथा 
िजãला उƭोग वािणÏय संघ 

वजार सभȶ¢ण  मनसनुपूव[ 

6.  सलह ǒकराको जोिखमलाई मÚयनजर गरȣ 
सोको Ûयूनीकरणको लाǓग ǒकटनासक 
औषǓधहǾ खǐरद गन[ Ǿ १,५०,००० 
बाǒष[क बजेटको åयवèथा गनȶ । 

कृǒष £ान केÛġ , भेटेरȣनरȣ 
अèपताल तथा पशसेुवा 
ǒव£ केÛġ 

èथानीय तह पशसेुवा शाखा 

èथानीय तहसँगको 

समÛवय  

ǒवपÙपूव[ 

7.  पानीजÛय Ĥकोप åयवèथापनको लाǓग बाढȣ 
तथा पǒहरो ǓनयÛğणका लाǓग 
१०,००,००० वजेट ǒवǓनयोजन गनȶ ।  

भ-ूसंर¢ण तथा जलाधार 
åयवèथापन काया[लय 

 ǒवपÙपूव[ 

8.  सàभाǒवत ǒवपÙलाई मÚयनजर गदȷ 
ǒवपÙपƱात ताǓलम सʶालनका लाǓग 
जीǒवकोपाज[न तथा आयआज[नका ǒवषयमा 
Ǔसपमूलक ताǓलमहǾ Ǒदई Ĥिश¢क तयार 
गनȶ । 

कृǒष £ान केÛġ, घरेल ु
तथा साना उƭोग काया[लय 

èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

ǒवपÙपूव[ 

9.  सàभाǒवत ǒवपÙलाई मÚयनजर गदȷ 
ǒवपदपƱात खाƭसामĒी भÖडारण गन[का 
लाǓग èथानीय तहहǾमा रहेका गोदामघरको 
पǒहचान गरȣ तयारȣ अवèथामा राơ े। 

èथानीय तह उƭोग वािणÏय संघ ǒवपÙपूव[ 

10.  ǒवपÙपƱात धरै कुलोहǾ, पानीका ĮोतहǾ 
नèट हनुसÈने भएकाकारण आवæयक 
तारजालȣहǾ तयारȣ अवèथामा राơ े। 

èथानीय तह, जलĮोत तथा 
Ǔसंचाई ǒवकास ǓडǓभजन 
काया[लय 

èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

मनसनुपूव[  

11.  वालȣ तथा पश ुǒवमाको åयापक ĤचारĤसार 
तथा ǓनयǓमतता, आकासे पानीको संकलनको 
åयवèथा गनȶ । 

कृǒष £ानकेÛġ भेटेरȣनरȣ 
अèपताल तथा पशसेुवा 
ǒव£ केÛġ 

èथानीय तहसँगको 
समÛवय  

 

12.  आगलागी ǓनयÛğणकालाǓग सदरमकुाम¢ेğमा जलİोत तथा Ǔसंचाइ Ǔडपीआर तयार भई २०७७ Ǔभğ 
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  Đ.स. 
 

ĤाथǓमकता ĤाƯ पवू[तयारȣ काय[को सचुी मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय  काया[Ûवयन गनȶ 
तǐरका 

समय सीमा 

४ करोड ¢मताको पानी  ʫाǋो Ǔनमा[ण 
गनȶ 

ǒवकास ǓडǓभजन काया[लय काया[Ûवयन रहेको 

13.  ¢ǓतĒèत Ǔसंचाइ आयोजनाहǾको त×काल 
मम[त तथा Ǔनमा[णकालाǓग ǽ 
१०,००,०००/ बराबरको तारजालȣ उपलåध 
गराउन े

जलİोत तथा Ǔसंचाइ 
ǒवकास ǓडǓभजन काया[लय 

आवæयकतानसुार ǒवपÙपƱात 

￦

￦
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७. आपतकालȣन ĤǓतकाय[ योजना￦(सàपूण[ ǒवषयगत ¢ेğहǾको)￦

ताǓलका नं २६ ¢ेğ : आपतकालȣन सूचना åयवèथापन तथा समÛवय 

ǒवपÙको घटना 
पƱातको अवǓध 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ 
 

आपतकालȣन अवèथा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣका काय[ 

काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय 

पǒहलो Ǒदन  त×काल सरोकारवाला Ǔनकाय तथा 
åयिƠहǾसँग सàपक[  गरȣ åयिƠहǾसँग 
सूचना Ǔलने । 

 सनुकोशी नदȣ आसपासका जलमापन 
केÛġका गेज ǐरडरसँग ǓनरÛतर 
सàपक[ मा रहने । 

 िजããनाका ǒवǓभǏ जलामापन केÛġसँग 
ǓनरÛतर मौसमको अƭावǓधक ǒववरण 
Ǔलने । 

 सàभाåय Ĥभाǒवत समदुायहǾलाई 
एफएम रेǓडयो र टेǓलफोनमाफ[ त 
आवæयकताका आधारमा ǒवपÙको 
सूचना Ĥवाह गनȶ । 

 गाउँपǓलका / नगरपाǓलका तथा 
वडाèतरका ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतहǾसँग समÛवय गरȣ ǓनयǓमत 
सूचना आदान Ĥदान गनȶ । 

 ǒवषयगत ¢ेğहǾलाई त×काल सूचना 
सàĤषेण गनȶ । 

 उƨार काय[कोलाǓग थप जनशिƠ र 
Įोत साधनको लाǓग िजãला 

 èथानीय तहमा रहेका सरोकारवाला 
Ǔनकायको सàपक[  åयािƠहǾको टेǓलफोन 
नàबर अÚयावǓधक गनȶ |  

 जलमापन केÛġहǾका सàपक[  åयिƠहǾसँग 
सàपक[  गनȶ । 

 सàबिÛधत सरोकारवाला Ǔनकायका सूचना 
अǓधकारȣमाफ[ त समदुायहǾलाई पǒहरो सूचना 
Ĥवाह गनȶ । 

 Ĥभाǒवत हनु ेसमदुायहǾलाई उपयƠु 
सूचनामाफ[ त ǒवपÙको बारेमा जानकारȣ 
गराउने । 

 पूवा[नमुानमा आधाǐरत वाढȣ पवु[तयारȣका 
लाǓग काय[ǒवǓधअनसुार ǒवषयगत ¢ेğको 
बैठक बèने । 

 घाइतेहǾको उपचारका लाǓग सàविÛधत 
Ǔनकायसँग समÛवय गनȶ | 

 Ĥभाǒवत åयिƠहǾको लाǓग िशǓबर 
åयवèथापन गनȶ । 

 उƨार गǐरएका घाइते र ǒवèथाǒपत  
åयिƠहǾको लगत तयार गरȣ सàबिÛधत 
Ǔनकायमा पठाउने | 

 बाटो, पलु ¢Ǔत हनु 
सÈने | 

 सʶारमाÚयममा अवरोध 
आउनसÈने  

 अनमुान गǐरएभÛदा बढȣ 
जोिखमको ǒवपɮ 
आउनसÈने | 

 समÛवय र सहयोगमा 
ǒढलो भएमा  ĤाथǓमक 
उपचार िशǒवर 
संचालनमा ǒढलाई हनुे | 

 मोबाइलबाट तØयाǋ 
सǋलन गन[ द¢ 
जनशिƠको आभव 
हनुसÈने । 

िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶाल केÛġ, िजãला 
ǒवपɮ åयबèथापन सǓमǓत, 
िजãला समÛवय सǓमǓत 
èथानीय ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãला Ĥहरȣ, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा शाखा, 
èथानीय  एफएम रेǓडयो  
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ǒवपÙको घटना 
पƱातको अवǓध 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ 
 

आपतकालȣन अवèथा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣका काय[ 

काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय 

आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ/राǒƶय 
आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġमा 
सàपक[  गनȶ । 

 अÛतरिजãला समÛवय गनȶ । 

 पूवा[नमुानमा आधाǐरत बाढȣ  
पूव[तयारȣका लाǓग काय[ǒवǓधअनसुार 
तयारȣ गनȶ । 

 घाइतेहǾको ǒववरण Ǔलई COVID-19 
को सÌĐमणलाई मÚयनजर गरȣ 
उपचारको åयवèथा Ǔमलाउने । 

 जलामापन केÛġहǾमा ǓनयǓमत सàपक[  
गरȣ सूचना सàĤषेण गनȶ । 

 िजãला Ĥशासन काया[लयले गहृ 
मÛğालयलाई ǓनरÛतर जानकारȣ गराउने  

 िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन 
केÛġले ३ Ǒदने मौसम पूवा[नमुान सूचना 
Ĥवाह गनȶ  । 

 नेपाल रेडĐस, नेपाल Ĥहरȣ र èथानीय 
तहका कम[चारȣको सहभाǓगतामा Ĥारिàभक 
ġतू लेखाजोखा (IRA) सàपǏ गनȶ | 

 

दोĮो Ǒदन  घाइतेहǾको ǒववरण अÚयावǓधक गरȣ 
उपचारको Đमलाई ǓनरÛतरता Ǒदने । 

 उƨार गǐरएका åयिƠहǾको लगत 
तयार गनȶ । 

 अÛय Ǔबषयगत ¢ेğका ǒĐयाकलापमा 
समÛवय र सहयोग गनȶ । 

 सàबिÛधत Ǔनकायमा ĤǓतवेदन पठाउन 

 तयार गǐरएको लागतका आधारमा राहत 
ǒवतरणका लाǓग ǒवषयगत ¢ेğ पǐरचलान 
गनȶ | 

 अèथायी िशǒवरमा सरु¢ा åयवèथा Ǔमलाउने 
।  

 

 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत, िजãला 
आपतकालȣन काय[सʶाल 
केÛġ, िजãला समÛवय 
सǓमǓत 

िजãला Ĥशासन काया[लय 
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ǒवपÙको घटना 
पƱातको अवǓध 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ 
 

आपतकालȣन अवèथा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣका काय[ 

काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय 

मोबाइलमाफ[ त IRA तØयाǋ संकलन 
गनȶ । 

 ǒवपदबाट ĤभाǒवतहǾको लगत तयार 
गनȶ । 

 COVID-19 लाई मÚयनजर गरȣ 
अèथायी Ǔसǒवर सʶालान गनȶ  

 मतृ घरपालवुा जनावरको åयवèथापन 
गनȶ । 

 अèथायी िशǒवर सरु¢ाको åयवèथापन 
गनȶ ।  

तेĮो Ǒदन  खोज तथा उƨार ǒवषयमा भएका 
गǐरएका काय[हǾमा ǓनरÛतर समÛवय 
तथा सूचना आदान Ĥदान गनȶ । 

 दगु[Ûध åयवèथापन गनȶ । 

 åयिƠगत ¢Ǔत भएको सàपिƣको  
ǒववरण संकलन गनȶ । 

 åयिƠ ǒववरणलाई सàĤषेण गरȣ सàबिÛधत ्
Ǔनकायमा पठाउने । 

 समयमै åयवèथापन गन[ 
नसÈदा दगु[Ûध फैǓलन 
सÈने । 

 द¢ जनशिƠ नभएर 
गलत तØयाǋ 
आउनसÈछ । 

 िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ, 
सूर¢ा Ǔनकाय र 
èथानीय ǒवपɮ 
åयवèथापन केÛġ  

एक सातादेिख  Ĥभाǒवत तथा ¢Ǔतको तØयाǋ 
अÚयावǓधक गनȶ । 

 िशǒवर åयवèथापनमा सहयोग गनȶ । 

 èवाèØय िशǓबर सʶालनमा 
समाÛवया×मक भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ । 

 सरु¢ा Ǔनकायसँग समÛवय गनȶ । 

 èवाèØय Ǔबषयगत¢ेğ पǐरचालन गनȶ । 

 समÛवय र तØयाǋ 
åयवèथापन समयमै हनु 
नसकेमा थप जोिखम 
बÕनसÈने | 

 िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãला सरु¢ा सǓमǓत 
, èथानीय ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
समदुाय तथा 
èवाèØय ǒवषयगत¢ेğ  
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ǒवपÙको घटना 
पƱातको अवǓध 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ 
 

आपतकालȣन अवèथा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣका काय[ 

काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय 

१ साता देिख १ 
मǒहनासàम 

 समÛयव र सूचना åयवèथापन | 
 सबै ǒवषयगत ¢ेğसँग ǓनरÛतर समÛवय 

गनȶ । 

 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतको बैठक 
बèने | 

 सरु¢ा सǓमǓतको बैठक बèने | 

 माहामारȣ फैǓलन सÈने   िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãला सरु¢ा सǓमǓत 
, èथानीय ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
समदुाय 

 

ताǓलका नं २७ ¢ेğ:  खोज तथा उƨार  

ǒवपÙको 
घÒनापƱ×को 

अवǓध 

(ǒवपदको ĤकृǓतका आधारमा ) 
ǒवपदको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap)को पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

पूव[तयारȣ 
काय[का लाǓग 
अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन  संयƠु टोǓल पǐरचालन 
गरȣ उƨार तथा ĤाथǓमक 
उपचारको åयवèथा 
Ǔमलाउन े। 

 ठूला ǒवपÙको सामना गनȶ 
घटना आदेश Ĥणालȣ ( 
Incident Cmmand System 
) को लागू गनȶ । 

 पीǓडत तथा घाइतेहǾका 
सàबÛधमा त×काल घटना 

 Ǔबगतका ǒवपÙसàबÛधी घटनाहǾको सूचना 
संकलन,सàभाǒवत ǒवपÙको पǒहचान एवं 
अनगुमन गनȶ र उƨार गनु[पनȶ èथलको 
यǒकन गनȶ, ǒवपɮ जोिखमबारे नÈसाǋन गनȶ 
र समÛवया×मक छलफल गनȶ । 

 खोज, उƨार  एवम ्¢Ǔतको Ǔनधा[रण तथा 
आवæयकताको लेखाजोखा गनȶ काय[मा 
सरकारȣ ,गैरसरकारȣ संघ संèथा,èथानीय तह 
Ǔनजी¢ेğ तथा समदुायमा आधाǐरत संघ 
संèथाहǾको भǓूमकालाई èपèट गनȶ । 

 संयƠुǾपमा नÈशांकन रहेको हनुाले 
यसकालाǓग िजàमेवार ǓनकायहǾलाई 
आवæयक पनȶ हेǓलकÜटर, Đेनसǒहत 
िजãला तहमा २ वटा र èथानीय तहका 
खोज तथा उƨारका लाǓग आवæयक पनȶ 
सामाĒीहǾ र ताǓलमĤाƯ काय[दलको 
आवæयकता छ | 

 िजãला तहका ताǓलमĤाƯ खोज तथा 
उƨार सदèयहǾले èथानीय तहमा खोज 
तथा उƨारका लाǓग èवयंसेवक तयार 

िजãला Ĥशासन 
काया[लय 

Ǿ. १० लाख 
( Đेन र 
हेǓलकÜटर 
बाहेकको ) 
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ǒवपÙको 
घÒनापƱ×को 

अवǓध 

(ǒवपदको ĤकृǓतका आधारमा ) 
ǒवपदको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap)को पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

पूव[तयारȣ 
काय[का लाǓग 
अनमुाǓनत 
लागत 

èथलमै उपचारको åयवèथा 
Ǔमलाउनकुा साथै Ǔसǒकèत 
घाइतेहǾलाई अèपताल 
पठाउने । 

 आपतकालȣन ĤाथǓमक 
उपचार åयवèथा 
Ǔमलाउनकुा साथै घाइतेको 
लाǓग एàबलेुÛस सेवा तथा 
अÛय यातायातको åयवèथा 
त×काल Ǔमलाउने । 

 आगो लागेको ठाउँमा 
आगो Ǔनभाउने तथा 
ǓनयÛğण गनȶ। 

 सडक सàपक[  Ûयनुतम 
Ǿपमा पनुèथा[पना गनȶ । 

 भीड åयवèथापन गरȣ 
èथान खालȣ गनȶ र 
पीǓडतहǾलाई निजकको 
अèथायी ÈयाàपहǾमा 
पठाउने । 

 खोज तथा उƨारकालाǓग सàपक[  
åयिƠलगायत आवæयकताको पǒहचान गरȣ 
सʶालन गनȶ । 

 पǒहचान गǐरएका ǓनकायहǾलाई िजàमेवारȣ 
Ĥदान गनȶ । 

 खोज तथा उƨारकालाǓग आवæयक पनȶ ठूला 
औजार तथा उपकरणहǾको पǐरचालन र 
उपयोगका सàबÛधमा Ǔनदȶ िशकाहǾ तयार 
गनȶ । 

 ǒवपÙको लाǓग आवæयक पनȶ जनशिƠलाई 
उÍच सतक[ तामा राơ े। 

 िजãला, èथानीय  तथा समदुायèतरमा 
आवæयकतानसुार ǒवपɮ ĤǓतकाय[कालाǓग 
अलग अलग खोज तथा उƨार समहु तयार 
गरȣ ¢मता ǒवकास गनȶ ।  

 सरु¢ा ǓनकायहǾले खोज एवं उƨारको लाǓग 
भÖडारण गǐरएको सामाĒीहǾको अवèथा 
जाचँ गरȣ थप सामĒीको åयवèथापन गनȶ ।  

 िजãला तथा èथानीय तहमा दमकल र अÛय 
सामĒीसǒहतको सरु¢ाकमȸ तथा कम[चारȣ को 
एकाई टोलȣ तयारȣ अवèथामा राơ े। 

गरȣ पǐरचालन गनȶ । 

 िजãलाका लाǓग आवæयक आपतकालȣन 
सामाĒीहǾ  

बाढȣ/ पǒहरो 
 डुंगा १, लाइफ जकेट ५०, Üलािèटक 

डोरȣ ५० रोल ,हेãमेट १००, गमबटु 
१५०,èयाÖड Þयाग ५००, 

 माÈस ५००, सबेल १००,ǒपक 
१००,Ǿख कʣर करौती १, Carabina 

Rope Set १०, ʫूब २०,बेãचा १००, 
पÛजा १०० जोर,पàप हावा भनȶ १, 
रेनकोट १०,फèटएड बाकस १० 

आगलागी 
 अगनी सावक ABC  १०, ǒटन 

बािãटन ५०, भया[Ǎ १, fire proof 
suit ८ जोर, 

 
भकूàप 

 कंǒĐट वालकटर १, आइरन रड कटर 
१, ǒपलर तथा    Ǔबम सपोट[र ५,, 
मेटल कटर १, फǾवा १००, घन 
ठुलो ढलान फुटाउन े३, èĚेचर २०, 
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ǒवपÙको 
घÒनापƱ×को 

अवǓध 

(ǒवपदको ĤकृǓतका आधारमा ) 
ǒवपदको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap)को पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

पूव[तयारȣ 
काय[का लाǓग 
अनमुाǓनत 
लागत 

pholding almuniumभया[Ǎ २, रक ǓĜल 
Ǔबट सेट १, generator portable 
३KW १, Flexible Electrical wire 
५ रोल, Electric 3pin १० 
वटा,Electric Tool Set २, गैटȣ ३० 
थान, Ǔğपाल १०० थान, pin कʣर २ 
थान, हयाàबर १० थान, जमुर चæमा 
१० थान, ǓĜल ढलान काÒने १ थान, 
बÛचरो १० थान 

दोİो Ǒदन  पǒहलो￦Ǒदनको 
काय[मूãयाǋनको लेखाजोखा 
गरȣ आवæयकता पǒहचान 
गरेर समÛवया×मकǾपमा 
थप उƨार टोलȣ पǐरचालन 
गनȶ । साथै ǒविशèट 
åयिƠहǾको ǓनरÛतर 
सरु¢ाथ[  टोलȣ पǐरचालन 
गनȶ। 

 ǒवषयगत ¢ेğले घटनाको 
वèतगुत ǒववरण तयार गनȶ 
।  

 खोज, उƨार र राहतका 

 Ĥारिàभक खोज तथा उƨार, बृहत खोज तथा 
उƨार टȣमहǾ पǐरचालनको तौरतǐरका  
Ǔमलाउनकुा साथै सरु¢ाको ĤभावकारȣǾपमा 
åयवèथा गन[कालाǓग ǒवगतका  ǓसकाईहǾलाई 
आ×मसात गदȷ अǓभमखुीकरण गनȶ ।  

 ǒवपÙको समयमा ĤǓतकाय[मा सहयोग 
उपलÞध गराउन एकȧकृत Ĥणालȣको ǒवकास 
गनȶ ।साथै यस Ĥणालȣमा राǒƶय, 
िजãलाèतरȣय,èथानीय तहमा ǒĐयाशील 
ǓनकायहǾमÚये काय[¢ेğअनǾुप Ĥ×येकको 
भǓूमका तथा िजàमेवारȣ Ĥèट Ǔनधा[रण गरȣ 
अÛतरǓनकाय समÛवयका लाǓग आवæयक 
ĤǓतवेदन Ǒदने åयवèथा Ǔमलाउने | 

 èथानीय तहमा रहेका èवयंसेवकहǾको सूची 
िजãलाको खोज तथा उƨार Ǔबषयगत 
काया[लयमा उपलÞध नभएको | िजãला र 
èथानीय तहमा रहेको खोज तथा उƨार 
काय[दलहǾǓबच खोज तथा उƨारका लाǓग 
संयƠु Ĥयास र Ĥभावकारȣ संयÛğ ǒवकास 
नभएको | 

 èथानीय तहमा रहेको खोज तथा उƨार 
काय[दल र िजãला तहमा रहेको खोज 
तथा उƨारका िजàमेवार ǓनकायहǾमा 
सàपक[  åयिƠहǾको नामावलȣ र 
ǓनयǓमतǾपमा एकआपसमा Ǔसकाई 
अनभुव र भावी योजनाका बारेमा 

िजãला Ĥशासन 
काया[लय ( 
èथानीय तहमा 
काय[रत संघ / 
संèथा खोज 
तथा उƨार  

Ǿ. ३ लाख 
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ǒवपÙको 
घÒनापƱ×को 

अवǓध 

(ǒवपदको ĤकृǓतका आधारमा ) 
ǒवपदको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap)को पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

पूव[तयारȣ 
काय[का लाǓग 
अनमुाǓनत 
लागत 

सामाĒीहǾका सàबÛधमा 
यातायात तथा ढुवानी 
सǒुवधाको ĤबÛध गनȶ । 

 

 आपतकालȣन पǐरिèथǓतमा सरु¢ा संयÛğले 
उपलÞध गराउने ĤǓतकाय[ सहयोगमा नेपालȣ 
सेना, नेपाल Ĥहरȣ,शसƸ Ĥहरȣवलको 
मानवीय तथा संèथागत İोत पǐरचालन गनȶ 
संयÛğ ǒवकास गनȶ । 

 ĤाथǓमक उपचार, सामाÛय खोज तथा 
उƨारकालाǓग आवæयक उपकरणको 
भÖडारण गरȣ समदुायको ¢मता अǓभबǒृƨ 
गदȷ लैजाने åयवèथा Ǔमलाउने । 

 नेपाल रेडĐस, èथानीय Èलब, उƨारसँग 
सàबिÛधत अÛय संघसंèथाहǾलाई सामािजक 
सेवाको ¢ेğमा त×काल पǐरचालन गनȶ  
åयवèथा Ǔमलाउने । 

 ǒवपɮ संभाåय ¢ेğहǾमा यातायात सेवा 
सǒुवधालाई सǺुढ पानȶ । 

 नेपाल सरकारले आवæयक परेको बेलामा 
उपयोग गन[ सǒकने èथानीय तहमा 
बैकिãपकǾपमा रािखने उƨार सामĒीको 
åयवèथापन तथा ǒवतरणकालाǓग सरकारȣ, 
गैरसरकारȣ संघसंèथा, समदुाǒयक संघ संèथा, 
तथा अÛय  सरोकारवालाहǾ सिàमǓलत 
संयÛğको ǒवकास गनȶ । 

छलफल गǐरने । 
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ǒवपÙको 
घÒनापƱ×को 

अवǓध 

(ǒवपदको ĤकृǓतका आधारमा ) 
ǒवपदको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap)को पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

पूव[तयारȣ 
काय[का लाǓग 
अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो हƯा  उƨार गǐरएकाहǾको 
ǓनरÛतर उपचारको 
åयवèथा Ǔमलाई पनुèथा[पना 
èथलमा पठाउने । 

 घाइतेहǾको ĤाथǓमकताका आधारमा 
Ǔछटोछǐरतो उपचारका लाǓग èवाèØय 
संèथाहǾसँग समÛवय गरȣ सàभाǒवत 
ǒवपÙलाई मÚयनजर गरȣ तयारȣ अवèथामा 
रहने | 

 ĤयाƯ माğामा एàबलेुÛस नभएको र 
भएकाहǾलाई समेत बाटोघाटोको कारण 
पǐरचालनमा कǑठनाइँ पनु[का साथै 
èवाèØय संèथाहǾमा ĤयाƯ माğामा 
औषǓध तथा जनशिƠको कमी । 

िजãला Ĥशासन 
काया[लय र 
सरु¢ा 
ǓनकायहǾ 

आवæयक 
नभएको 

पǒहलो मǒहना  ǒवपɮ घटनाको खोज तथा 
उƨार Ĥयासको 
ǓबƲषेणसǒहत िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓतमा 
ĤǓतवेदन पेश गनȶ । 

 ǒवषयगत ¢ेğका सदèयहǾलाई सूचना 
संकलन र ĤǓतवेदनकालाǓग िजàमेवारȣ तोÈने 
। 

 िजãला Ĥशासन 
काया[लय र 
सरु¢ा Ǔनकाय 

आवæयक 
नभएको 

 

ताǓलका नं २८ ¢ेğ: खानपेानी तथा सरसफाई￦

ǒवपÙको 
घटनापƱातको 

अवǓध 

ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन  १) िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको बैठकमा सहभागी 
जनाउने । 

२) खानेपानी तथा सरसफाइ 
ǒवषयगत¢ेğको बैठक सʶालन 
गनȶ । 

 सàपूण[ ǒवषयगत¢ेğहǾको सàपक[  
टेǓलफोन नàबर अƭावǓधक गनȶ । 

 ġतू सवȶ¢ण फाराम तयार गरȣ 
सबैलाई अǓभमखुीकरण गनȶ । 

 èवेमसेवकहǾलाई ताǓलम Ǒदई सूचना 
Ĥवाह गनȶ । 

 फारमहǾ तयारȣ अवèथामा रहेको 
तर Ĩġुण गǐरएको छैन 

खानेपानी तथा सरसफाई 
ǓडǓभजन काया[लय र 
Ǔनकायगत 
सरोकारवालाहǾ 

Ǿ. ५ हजार 
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ǒवपÙको 
घटनापƱातको 

अवǓध 

ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

३) िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमतको ǒवषयगत¢ेğसँग 
समÛवय बैठक गनȶ । 

४) नेपाल रेडĐसबाट बह¢ेुğगत 
Ĥारिàभक ġतू लेखाजोखा 
(Multli sectore Initial  Rapid 

Assessment-MIRA) सूचना ĤाƯ 
गनȶ । 

 

 èथानीयǾपमा सूचना केÛġ èथापना 
गनȶ । 

दोİो Ǒदन   िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको समÛवय बैठक गनȶ  

 ĤाƯ सूचना ǒवƲषेण गनȶ । 

 उपलÞध Įोतको आधारमा Ĥथम 
चरणको ĤǓतकाय[को थालनी गनȶ 
। 

 èवमसेवकहǾ पǐरचालन गनȶ  

 शƨु खानेपानी उपलÞध गराउने 
। 

 हाइिजन  ǒकटबÈस उपलÞध 
गराउन े। 

 सबै ¢ेğलाई सूचना उपलåध 
गराउने । 

 èथानीय Įोतको पǐरचालन गरȣ 

 द¢ जनशिƠको ǒववरण तयार गनȶ । 

 हाइिजन ǒकट बÈसको अǓĒम 
åयवèथापन गनȶ । 

 वैकिãपक खानेपानीको Įोतको अÚययन 
गरȣ संर¢ण गनȶ । 

 èथानीय सʶारमाÚयमबाट 
जानकारȣमूलक सÛदेशहǾको Ĥसारण 
गनȶ । 

 खानेपानी तथा सरसफाईसàबÛधी 
तØयाǋ अÚयावǓधक गरȣ सूचना Įोत 
åयिƠको åयवèथा गनȶ । 

 सपुर èĚÈचर चपȸ, Üयान तथा 
Üलािèटक पाइप आǑद सामाĒीहǾको 
भÖडारण गनȶ । 

 ǒवपɮ åयवèथापनमा संलÊन 
åयिƠहǾको अभाव हनु ु। 

 पानीको Įोतको अभाव । 

 आǓथ[क Įोतको पǒहचान नहनु ु। 

खानेपानी तथा सरसफाई 
ǓडǓभजन काया[लय र 
Ǔनकायगत 
सरोकारवालाहǾ 

Ǿ. १० 
लाख 
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ǒवपÙको 
घटनापƱातको 

अवǓध 

ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

ǒवतरण गनȶ । 

पǒहलो हƯा  बह¢ेुğगत Ĥारिàभक ġतू 
लेखाजोखा (Multi Sectoral Initial 

Rapid Assessment) को Ĥयोग 
गनȶ । 

 वाèतǒवक ¢Ǔतको आधारमा 
ǒवपɮ åयवèथापनका लाǓग 
योजना तयार पानȶ । 

 पानी शƨुीकरण गन[ सामĒी 
ǒवतरण गनȶ । 

 वैकिãपक Įोतबाट खानेपानीको 
åयवèथा Ǔमलाउने  

 साधारण मम[त गन[ सǒकने 
खानेपानी ĮोतहǾको मम[त गनȶ 
। 

 खानेपानी तथा सरसफाईसàबÛधी 
¢Ǔतको वाèतǒवक तØयाǋ 
संकनल गनȶ । 

 अèथायी शौचालयको ǒवèतार गनȶ 
। 

 बािãटन,साबनु, जग आǑद 
सामĒीहǾको åयवèथापन गरȣ 
ǒवतरण गनȶ । 

 खानेपानी तथा सरसफाईको ¢ेğमा 
काय[ गनȶ संघ/ संèथाहǾसँग समÛवय 
तथा सहकाय[ भएको गनȶ |  

 अèथायी शौचालय Ǔनमा[ण तथा 
खानेपानी धारा Ǔनमा[णका लाǓग 
आवæयक पनȶ सामĒीको åयवèथा गनȶ  

 खानेपानी शƨुीकरणका सामĒीको 
åयवèथापन गनȶ । 

 बािãटन, साबनु, जग आǑदको भÖडारण 
गनȶ । 

 èवाèØयसàबÛधी जानकार åयिƠहǾको 
पǒहचान गरȣ सàपक[  नàबरसǒहतको 
अǓभलेख राơ े। 

 ĤयाƯ माğामा Ǔनमा[ण सामĒीको 
अभाव रहने । 

 घटना èथल सàम Ǔछटो सामĒी 
ढुवानी गन[ कǑठनाई आइपन[ सÈने  

 रकमको अपया[Ưता । 

 

 खानेपानी तथा 
सरसफाई ǓडǓभजन 
काया[लय 

 नेपाल रेडĐस  

 èवाèØय काया[लय  

 नगरपाǓलका तथा 
गाउँपाǓलका 

 Ǔनकायगत 
सरोकारवाला 
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ǒवपÙको 
घटनापƱातको 

अवǓध 

ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

 ठोस र तरल फोहोरमैला 
åयवèथापन गनȶ । 

पǒहलो मǒहना  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको बैठकमा पनुःछलफल 
गनȶ । 

 अनगुमन टोलȣ गठन गरȣ 
पǐरचालन गनȶ ।  

 èवाèØय तथा सरसफाई Ĥवƨ[नका 
लाǓग èथानीय èवयंसेवक र 
मǒहला èवाèØय 
èवयंसेवीकाहǾलाई 
अǓभमखुीकरण गनȶ। 

 èवाèØय िश¢ासàबÛधी 
जनचेतनामूलक काय[ĐमहǾ 
संचालन गनȶ । 

 मरेका चौपायाहǾको उिचत 
åयवèथापन गनȶ । 

 अनगुमन सǓमǓत गठन गनȶ । 

 èवाèØय तथा सरसफाईसàबÛधी 
Ĥवƨ[ना×मक काय[का लाǓग èथानीय 
èवयंसेवक र मǒहला èवाèØय 
èवयंसेवीकाहǾलाई अǓभमखुीकरण गनȶ 
। 

 åयवहार पǐरवत[न सʶारका लाǓग 
आवæयक सामĒी Ǔनमा[ण गरȣ 
समदुायमा ǒवतरण गनȶ । 

 सरोकारवालाहǾको कम चासो 
हनुसÈने  

 आǓथ[क अभाव 

 

 खानेपानी तथा 
सरसफाई ǓडǓभजन 
काया[लय 

 èवाèØय काया[लय  

 Ǔनकायगत 
सरोकारवाला 

Ǿ.२ लाख 

दोİो मǒहना  पनुवा[सको åयवèथापन सँगसँगै 
अÛय ǒवषयगत ¢ेğसँग समÛवय 
गरȣ खानेपानी तथा सरसफाइका 
पूवा[धारहǾ Ǔनमा[ण गनȶ । 

 पनुǓन[मा[ण, पनुःèथाप[ना तथा 
पूव[तयारȣका काय[हǾ Đमशः गदȷ 

 योजनाहǾको ĤाथǓमकȧकरण गन[ 
सàबिÛधत ǓनकायहǾसँग समÛवय गनȶ 
। 

 Ĥभाǒवत ¢ेğहǾमा काया[Ûवयन गǐरने 
अÛय योजनाहǾलाई समेत 
ĤाथǓमकȧकरण गरȣ भǒवçयमा बǏे 

 आǓथ[क अभाव 

 त×काल ĤाथǓमकताǓभğ नपन[ सÈने 
। 

 खानेपानी तथा 
सरसफाई ǓडǓभजन 
काया[लय 

 िजãला समÛवय 
सǓमǓत, 
नगरपाǓलका तथा 

èथलगत 
अÚययन 
अनसुार  

आवæकता 
अनसुार 
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ǒवपÙको 
घटनापƱातको 

अवǓध 

ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ गǐरन े
पूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ अÛतराल 
(gap) पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

लैजाने । संरचनाहǾ ǒवपɮ सामना गन[सÈǏे 
ǒकǓसमले बनाउने । 

गाउँपाǓलका  

 

ताǓलका नं २९ ¢ेğ: èवाèØय तथा पोषण 

ǒवपÙको 
घटनापƱात 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन  घटनाèथलमा तǾुÛत उƨार टोǓल 
तथा ġतू ĤǓतकाय[ समहु पठाउनकुा 
साथै सामदुाǒयक ġतू ĤǓतकाय[ 
समहु, èथानीय संघ संèथा तथा 
ÈलबहǾलाई उƨारमा खÒन 
आƾान गनȶ । 

 Ěȣजर (रातो, पहेलो, हǐरयो) 
वगȸकरण गरȣ उपचार तथा 
åयवèथापन गनȶ | 

 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतको 
बैठक आƾान गनȶ | 

 उƨार सǓमǓतलाई पनु[ताजगी 
ताǓलम Ĥदान गनȶ । 

 एàबलेुÛस सेवाको सǓुनिƱतता गनȶ  

 घाइतेको जǒटलता अनसुारको 
उपचारका लाǓग पूव[तयारȣ काय[ 
गनȶ । 

 सहयोगी संèथाहǾलाई सहयोग गन[ 
तयारȣ अवèथामा रहन आƾान गनȶ  

 समÛवय 

 भौǓतक İोत साधन 
तथा औषǓधको Ûयूनता 
।  

 िजãला èवाèØय काया[लय, 
 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 

 नेपाल रेडĐस 

Ǿ.५० हजार 

दोİो Ǒदन  भौǓतक तथा मानवीय ¢Ǔतको 
तØयगत ǒववरण तयार गरȣ 
अिघãलो Ǒदनमा गǐरएका 
काय[हǾको समी¢ा गनȶ । 

 èवाèØय तथा पोषणसँग सàबिÛधत 
ǒवǓभǏ अÛतरसमहुहǾसँग ǒवपɮ 

 
 द¢ जनशिƠ, 

 भौǓतक İोत साधन 
तथा औषधी कमी 

 िजãला èवाèØय काया[लय, 
 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 

 

Ǿ.१५ हजार 
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ǒवपÙको 
घटनापƱात 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

åयवèथापनमा छलफल गनȶ । 

 मानवीय तथा भौǓतक Įोत 
साधनको नÈसाǋन गरȣ 
आवæयकतानसुार åयवèथापन गनȶ  

 èवयंसेवकहǾ पǒहचान गनȶ । 

पǒहलो हƯा  उƨार सǓमǓतका सदèयहǾǓबच 
काय[ ǒवभाजन गनȶ । 

 महामारȣ फैलाउन सÈने सàभाǒवत 
İोत पǒहचान तथा वगȸकरण गरȣ 
åयवèथापन गनȶ । 

 सàभाǒवत जोिखमलाई Ûयूनीकरण 
गन[ उिचत èथानको पǒहचान गरȣ 
ǒवèथाǒपतहǾको åयवèथापन गनȶ । 

 अपगु भएको औषǓध तथा अÛय 
सामाĒीहǾको åयवèथा गनȶ । 

 आवæयकतानसुार बाǿय अनसुÛधान 
टोलȣ खटाउने । 

 मǒहला èवाèØय èवयंसेवीका तथा 
èथानीय èवाèØयकमȸको काय[ 
िजàमेवारȣ तोकȧ अǓभमखुीकरण गनȶ  

 ĤसूǓतक¢को पनुःǓनमा[ण गनȶ । 

 ǒवपदबाट Ĥभाǒवतलाई 
मनोसामािजक परामश[ तथा 
मनोरÛजनका गǓतǒवǓधमा संलÊन 
गराउने । 

 आमसंचारमाÚयममाफ[ त 
èवाèØयसàबÛधी Ĥबƨ[ना×मक 
काय[ĐमहǾ Ĥसारण गनȶ । 

 उिचत समयमै परामश[ 
नपाएको खÖडमा 
मानǓसक ǒवचलन 
आउन सÈन े

 èवाèØय काया[लय, 
 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 

 

Ǿ. ३ लाख 

दोİो हƯा  िजãला ǒवपɮ 

 åयवèथापन सǓमǓतले समी¢ा बैठक 
गनȶ । 

 मǒहला èवाèØय èवयंसेǒवका तथा 

 ǒवपदबाट ĤभाǒवतहǾलाई 
मनोसामािजक परामश[ सेवा 
उपलåध गराउनकुा साथै 
मनोरÛजना×मक गǓतǒवǓधहǾमा 

 
 èवाèØय काया[लय, 
 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 
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ǒवपÙको 
घटनापƱात 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

èथानीय  èवाèØयकमȸको काय[ 
िजàमेवारȣ अÚयावǓधक गनȶ । 

ǓनरÛतर सहभागी गराउने । 

 मतृक तथा घाइतेहǾको तØयाǋ 
अÚयावǓधक गनȶ । 

पǒहलो मǒहना  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतले 
समी¢ा बैठक गनȶ । 

 ५ वष[ मǓुनका बालबाǓलका, 
गभ[वती तथा स×ुकेरȣ मǒहलाको 
पोषणिèथǓतको लेखाजोखा गनȶ । 

 ५ वष[ मǓुनका बालबाǓलकाको 
पोषण अवèथालाई मÚयनजर गरȣ 
सêुम पोषणतǂव ǒवतरण गनȶ । 

 èवाèØयसàबÛधी ĤǓतकाय[ 
ǒĐयाकलापको सपुǐरवे¢ण तथा 
अनगुमन गनȶ । 

 घàुती टोलȣमाफ[ त èवाèØयसàबÛधी 
जनचेतना अǓभवǒृƨका काय[ गनȶ । 

 भ×केका भौǓतक संरचनाको मम[त 
तथा संभारको åयवèथा गनȶ । 

 

 मǒहला èवाèØय èवयंमसेवीका  
पǐरचालन गरȣ पाखरुा 
नापलगायतका पोषण िèथǓतको 
जाँच गनȶ । 

 सêुम पोषकतǂव åयवèथाकालाǓग 
माǓथãलो Ǔनकायमा अनरोध गनȶ । 

 मÚयम तथा कडाशीē कुपोǒषत 
बालबाǓलकालाई èवाèØय संèथामा 
Ĥषेण गरȣ ǒवशेष Ĥकारले उपचार 
गनȶ तथा गराउने । 

 सपुǐरवे¢ण तथा अनगुमन टोलो 
गठन गरȣ पǐरचालन गनȶ । 

 भ×केका संरचना पनुःǓनमा[णका 
लाǓग ǒवǓभǏ Ǔनकायसँग समÛवय 
गनȶ । 

 

 माग गरेबमोिजम सêुम 
पोषणतǂव ĤाƯ नहनुे  

 पोषण Ĥणालȣ åयविèथत 
नहनु ु। 

 èवाèØय सेवालाई 
अåयविèथत / परुाना 
èवाèØय संरचनाले 
Ĥ×य¢ असर गन[ सÈने  

 èवाèØय तथा जनसंÉया 
मÛğालय 

 Ĥदेश सरकार 

 èवाèØय सेवा  

ǒवभाग 

 èवाèØय  काया[लय, èथानीय 
तहिèथत èवाèØय शाखा  

 èवाèØय चौकȧहǾ तथा 
गैरसरकारȣ संघसंèथा  

 

Ǿ. २० लाख 

दोİो मǒहना वा 
सोभÛदा माǓथ 

 खोप, ओǒपडी  तथा पोषणलगायत 
अÛय èवाèØयसàबÛधी 
काय[ĐमहǾलाई सचुाǾ गरȣ 
ǓनरÛतरता Ǒदने । 

 घाइते तथा Ĥभाǒवत माǓनसहǾको 

 जीण[ èवाèØय सèथाहǾको तØयाǋ 
संकलन गरȣ सàबिÛधत Ǔनकायमा 
पेश गनȶ ।  

 पोषणसàबÛधी काय[Đमबाट 
लाभािÛवत बालबाǓलकाको 

 जीण[ èवाèØय सèथा 
पनुः Ǔनमा[णमा ǒढलाई 

 खोप, ओपीडी, पोषण 
लगायतका अÛय 
èवाèØयसàबÛधी 

 èवाèØय काया[लय, 
 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 

सǓमǓत 
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ǒवपÙको 
घटनापƱात 

ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

जनजीवन सामाÛयीकरण गन[का 
लाǓग ǒवǒवध काय[Đमको सʶालन 
गनȶ । 

 भावी Ǒदनमा हनुसÈने ǒवपÙजÛय 
घटना तथा सोकोबाट हनुसÈने 
¢Ǔत Ûयूनीकरण गन[ ǒवकãपहǾका 
साथ काय[हǾ गनȶ । 

मãुयांकन गनȶ । काय[ĐमहǾमा सबै 
लि¢त समहुको पँहचु 
हनुनसÈने । 

 

ताǓलका नं ३० ¢ेğ: खाƭ, कृǒष तथा जीǒवकोपाज[न 

ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

( ǒवपदको ĤकृǓतमा  आधाǐरत) 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन 
गन[ अÛतराल (gap) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

पǒहलो Ǒदन  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको बैठकमा सहभागी भई 
सूचना आदान Ĥदान गदȷ सàपक[  
åयिƠहǾलाई सूचना संकलनका 
लाǓग Ǔनदȶशन गनȶ । 

 िजãला तहमा लगभग (२५ 
जना) सàपक[  åयिƠ तोकȧ 
ताǓलम Ǒदनकुा साथै Ĥभाǒवत 
¢ेğमा खǒटने सेवा केÛġका 
कम[चारȣहǾलाई समेत ताǓलम 
Ǒदई तयारȣ अवèथामा राơ े। 

आवæयक संÉयामा 
ताǓलम Ǔलने 
åयिƠहǾ नहनुे 
सàभावना 

कृǒष £ान केÛġ, भेटेǐरनरȣ 
तथा पशसेुवा ǒव£ केÛġ, 
èथानीय तह कृǒष शाखा, 
राǒƶय कृषक समहु, 
महासंघ नेपाल, ओखलढुǍा 

Ǿ. ५० हजार 

दोİो Ǒदन  ǒवषयगत अगवुा संèथा तथा 
सहयोगी संèथाहǾको बैठक गरȣ 
समÛवय संयÛğको èथापना, İोत 
साधनको आकलन र Ǔबषयगत 
¢ेğले घटनाको वèतगुत ǒववरण 
तयार गनȶ । 

 ǒवषयगत अगवुा संèथाले 
सहयोगी संèथाहǾको ǒववरण 
अÚयावǓधक गनȶ। 

 सरु¢ा Ǔनकाय, गाउँपाǓलका, 
सेवा केÛġ,नेपाल रेडĐस, 
èथानीय तहमा गठन भएका 

 अगवुा संèथा 
छनौट गरȣ 
अǓभमखुीकरण र 
संयÛğ Ǔनमा[ण 
नभएको | 

 ताǓलम ĤाƯ 

èथानीय तह, कृǒष £ान 
केÛġ, राǒƶय कृषक समहु 
महासंघ, नेपाल रेडĐस 
ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत, 
सàपूण[ सरकारȣ Ǔनकाय 
गैरसरकारȣ संघ संèथाहǾ 

Ǿ.९० हजार 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

( ǒवपदको ĤकृǓतमा  आधाǐरत) 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन 
गन[ अÛतराल (gap) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

 राहात सामĒीको ढुवानी र ĤाǓƯको 
कामलाई सहजीकरण तथा 
समÛवय गनȶ । 

 ¢ेğगत समÛवया×मक बैठक 
संचालन गनȶ । 

 तयारȣ खानेकुरा ǒवतरण गन[ 
ǒवषयगत ¢ेğहǾको समÛवया×मक 
बैठक बèनकुा साथै लगभग ३५-
४० जनासàमको लाǓग 
अǓभमखुीकरण गरȣ सवȶ¢णको 
पूव[तयारȣ गनȶ  । 

ǒवपɮ ¢Ǔत तथा आवæयकता 
आंकलन टोलȣǓबचको सूचना 
आदान Ĥदान संयÛğ Ǔनमा[ण 
गनȶ। 

 आंकलन काय[दल तयारȣ 
अवèथामा राơ गाउँपाǓलका, 
èथानीय ǒवपद åयवèथापन 
सǓमǓतको ¢मता अǓभबǒृƨ गनȶ 
। 

 ǓबǓभǏ èथानहǾमा गोदामघरका 
ǓनǓमƣ ठाउँहǾको पǒहचान गनȶ 
। 

  ǒवपɮ हनुसÈने èथानहǾमा 
खाƭ सरु¢ाका Ǻǒƴले खाƭाǏ 
भÖडारण गनȶ । 

 सÉुखा/ बाढȣ/ पǒहरो/ अǓसना 
आǑदसमयमा उपयोग गन[ 
सǒकने गरȣ ǓबǓभǏ ĤजाǓतका 
अǏ तथा तरकारȣहǾको Ǔबउ 
åयवèथापना गनȶ । 

 सबै काया[लयका सवारȣ 
साधनहǾ ǒवपÙको अवèथामा 
ढुवानीका लाǓग तयारȣ 

नभएको, ¢मता 
अǓभबǒृƨका लाǓग 
ताǓलम तथा İोत 
साधनको अभाव  
।गोदामघर अपगु 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

( ǒवपदको ĤकृǓतमा  आधाǐरत) 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन 
गन[ अÛतराल (gap) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

अवèथामा राơ े। 

 िजãलाका सरकारȣ,  गैरसरकारȣ 
Ǔनकायले उƭोग वािणÏय 
संघलगायत अÛयसँग समÛवय 
गरȣ तयारȣ खानाको मौÏदात 
बढाई राơ े। 

पǒहलो हƯा िशǒवर  Ĥभाǒवत èथानमा िशǒवर सʶालन 
गरȣ राहात सामाĒी ǒवतरण गनȶ 
।  

 

 मौÏदात सामाĒी र आवæयकता 
पǒहचान गरȣ तयारȣ खाƭ 
सामाĒी र स×ुकेरȣ तथा 
बालबाǓलकाका लाǓग पोषणयƠु 
खाƭ सामĒीको पǒहचान गरेर 
सोकोलाǓग समÛवय, बजार 
सवȶ¢ण र आपूǓत[कता[ छनौट 
गनȶ । 

 कृǒष £ान केÛġ, खाƭ 
åयवèथा तथा åयापार 
कàपनी ǓलǓमटेड, उƭोग 
बािणÏय संघ, राǒƶय कृषक 
समहु, महासंघर, िजãला 
ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

आवæयकता 
अनसुार 

पǒहलो मǒहना  खाƭ सामाĒी ǒवतरण èपेयर 
मापदÖड अनसुार त×कालȣन 
पनुèथा[पनाको लाǓग आवæयक 
अÚययन, लेखाजोखा तथा ǒवƲषेण 
गरȣ बसोबास र जीǒवकोपाज[न 
जèता Ĥमखु ¢ेğको ǒवकास 
काय[लाई अिघ बढाउन वातावारण 
तयार गनȶ । 

 सàपाǑदत काय[हǾको अनगुमन 

 िजàमेवारȣसǒहत èवयंसेवक 
तयारȣ अवèथामा राơ,े 
यातायात सामाĒी ढुवानी 
åयवèथापन भÖडारण गनȶ  

 अनगुमन सǓमǓत गठन गरȣ 
अǓभमखुीकरण काय[Đम 
संचालन गनȶ । 

 

५ वटा गोदामघर कृǒष £ान केÛġ  Ǿ.१ लाख 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

( ǒवपदको ĤकृǓतमा  आधाǐरत) 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन 
गन[ अÛतराल (gap) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

गनȶ  

 ǒवपɮ घटनाको  पनुèथा[पनाका 
समĒ ĤयासहǾको ĤǓतवेदन तयार 
गनȶ ।  

दोİो मǒहना   आवæयकताअनǾुप 
जीǒवकोपाज[नका पशपुÛछȤ पालन 
काय[Đम सʶालन गनȶ । 

 आय आज[नकालाǓग फलफूल तथा 
तरकारȣ तथा जǓडबटुȣ खेती 
काय[Đम सʶालन गनȶ । 

ǒवपɮ Ĥभाǒवत ¢ेğमा कृǒष समहु, 
सहकारȣ, सामदुाǒयक वन, मǒहला 
समहुलगायत ǒवǓभǏ समहुहǾलाई 
ǒवपɮ ĤभाǒवतहǾको पनुला[भका 
काय[मा सहयोग परुयाउने वातावरण 
सजृना गनȶ । 

सबै समहुहǾलाई 
एकȧकृतǾपमा पǐरचालन 
गनȶ । 

कृǒष £ान केÛġ, भेटेनरȣ 
अèपताल तथा पशǒुव£ सेवा 
केÛġ राǒƶय कृषक समहु  
महासंघ र èथानीय तह  

आवæयकता 
अनसुार 

 

ताǓलका नं ३१ ¢ेğ :  िश¢ा 

ǒवपदको घटना पƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन 
गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (Êयाप) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको बैठकमा सहभागी हनुे  

 िश¢ासàबÛधी कलƴरको बैठक 
बèने । 

 सूचना संकलन गनȶ । 

 समदुायका घाइते åयिƠहǾका 
लाǓग  ǒवƭालयमा अèथायी 

 सàपूण[ ǒवषयगत¢ेğ 
(Èलƴर)का  सदèयहǾको 
सàपक[  नàबर अƭावǓधक 
गनȶ । 

 सवȶ¢ण फाराम तयार गरȣ 
सबैलाई अǓभमखुीकरण गनȶ 

 èवयंसेवकहǾलाई ताǓलम 

 फारामहǾ तयारȣ 
अवèथामा राơ े। 

 सरोकारवालाहǾसँग 
समÛवय गनȶ । 

èथानीय तह, िश¢ा 
ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ  ओखलढुǍा 
शाखा, èथानीय तह िश¢ा 
शाखा ,ǒवƭालय 
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ǒवपदको घटना पƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन 
गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (Êयाप) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

बसोबासको åयवèथा Ǔमलाउने । 

 ĤाथǓमक उपचारका लाǓग 
त×कालै èवाèØयसàम पठाउने 
åयवèथा Ǔमलाउने । 

Ĥदान गरȣ तयारȣ अवèथामा 
राơ े। 

 èथानीयèतरका ǒवƭालयलाई 
सूचना केÛġको Ǿपमा 
èथापना गरȣ Ĥिश¢ण गनȶ । 

 Ĥभाǒवत ¢ेğको 
ǒवƭालयèतरमा ĤाथǓमक 
उपचारसàबÛधी ताǓलम Ĥदान 
गरȣ ĤाथǓमक उपचारका 
सामाĒी उपलÞध गराउने |  

दोİो Ǒदन  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको समÛवय बैठक गनȶ । 

 ĤाƯ सूचना ǒवƲशेण गनȶ । 

 उपलÞध İोतको आधारमा Ĥथम 
चरणको ĤǓतकाय[को थालनी गनȶ 
| 

 èवयंसेवक, िश¢क र ǒवƭाथȸ 
पǐरचालन गनȶ । 

 सूचना तथा जानकारȣ Ĥचार Ĥसार 
गनȶ । 

 èथानीय İोत पǐरचालन गरȣ 
ǒवतरणको åयवèथा Ǔमलाउने । 

 घटनाको वèतगुत ǒववरण तयार 

 èथानीय संचार  माÚयमबाट 
जानकारȣमूलक सÛदेशहǾको 
Ĥसारण गन[ । 

 तØयाǋ तथा अǓभलेखलाई 
अÚयावǓधक गरȣ Įोत 
åयिƠको åयवèथा गनȶ । 

 Ĥभाǒवत ǒवƭालयहǾको 
ǒववरण तयार गनȶ । 

 ǒवपɮ åयवèथापनमा 
संलÊन हनुसÈने 
ǒवƭालयाहǾको पǒहचान 
गरȣ तयारȣ अवèथामा 
राơ े। 

 ७४ वटा माÚयǓमक 
ǒवƭालय र अÛय Ǔनàन 
माÚयǓमक ǒवƭालयमा 
ĤǓत ǒवƭालय १०० 
जनासàम अÒने गरȣ 
åयवèथापन गनȶ । 

èथानीय तह, िश¢ा 
ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
शाखा, ǒवƭालय  
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ǒवपदको घटना पƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन 
गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (Êयाप) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पनȶ | 
 

पǒहलो हƯा  बह¢ेुğ Ĥारिàभक ġतू लेखाजोखा 
(Multi sector initial Rapid 

Assessment-MIRA) तØयाǋ 
ǒवƲषेण गरȣ सरोकारवालाहǾलाई  
जानकारȣ गराउने | 

 वाèतǒवक ¢Ǔतको आधारमा ǒवपɮ 
åयवèथापनका लाǓग योजना 
बनाउने । 

 सàभाǒवत İोतको पǒहचान गनȶ । 

 अèथायी Ǔसकाई केÛġ तथा 
बसोबासको åयवèथापन गनȶ । 

 दोĮो हƯामा ǒवƭालयमा िश¢ण 
Ǔसकाई ǒĐयाकलाप ǓनयǓमतǾपमा 
सʶालनकालाǓग ǒवƭालय खालȣ 
गन[ पहल गनȶ । 

 सàविÛधत ǓनकायहǾसँग 
समÛवय गनȶ । 

 आवæयक जनशिƠ  तयार 
गनȶ । 

 आÛतǐरक İोत पǐरचालन गनȶ 
। 

 सàभाǒवत ǒवƭालयहǾमा 
आपतकालȣन åयवèथापनका 
लाǓग योजना तजु[मा गन[ 
समÛवय गनȶ ।  

 िश¢ा ǒवकास तथा 
समÛवय इकाइ,नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा शाखा, 
ǒवƭालय, èथानीय तहहǾ 
िश¢ा शाखा 

 

पǒहलो मǒहना  िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतको 
बैठकमा पनुः छलफल गनȶ । 

 अनगुमन टोलȣ गठन गरȣ 
पǐरचालन गनȶ । 

 सरोकारवालाहǾलाई अǓभमखुीकरण 
गनȶ। 

 अनगुमन सǓमǓत गठन गनȶ । 

 èवयंसेवकहǾका लाǓग 
अǓभमखुीकरण काय[Đम 
संचालन गनȶ । 

 ¢Ǔत हनुसÈने ǒवƭालयको 
पǒहचान गनȶ । 

 सरोकारवालाहǾको कम 
चासोÐ 

 आǓथ[क अपया[Ưता 

èथानीय तह, िश¢ा 
ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ ,नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
शाखा ǒवƭालय  
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ǒवपदको घटना पƱात ǒवपदको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन 
काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन 
गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (Êयाप) 

पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

 ĤǓतवेदनमा औãयाएका समèयाको 
आधारमा सहयोग Ĥदान गनȶ । 

 èथानीय तहमा सरुि¢त 
èथानको पǒहचान गनȶ । 

 अèथायी Ǔसकाई केÛġ 
Ǔनमा[णका गनȶ । 

दोİो मǒहना  मनोसामािजक परामश[माफ[ त पूव[ 
अवèथामा ãयाउने । 

 अèथायी Ǔसकाई केÛġको  Ǔनमा[ण 
गरȣ पठनपाठन सʶालन गनȶ । 

 पनुǓन[मा[ण तथा पनुः èथापनाका 
गनȶ । 

 

 योजनाहǾको ĤाथǓमकȧकरण 
गरȣ सàबिÛधत Ǔनकायसँग 
समÛवय गनȶ ।  

 आǓथ[क अपया[Ưता èथानीय तह, िश¢ा 
ǒवकास तथा समÛवय 
इकाइ,नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
शाखा, èथानीय तह िश¢ा 
शाखा र ǒवƭालय 

èथलगत 
अÚययन 
अनसुार  

 

ताǓलका नं ३२ ¢ेğ : संर¢ण 

ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ 
सàबोधन गन[ 
अÛतराल  

(gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन  ǒवपɮ शǾु भएपƱात सोको जानकारȣ संकलन र 
अÚयावǓधक गन[ सàबिÛधत सबै ¢ेğका सबै 
सदèयहǾसँग समÛवय बैठक गनȶ । 

सàपूण[ ¢ेğगत ǓनकायहǾको 
सàपक[  नàबर अÚयावǓधक 
गनȶ । हनुेछ | 

सूचना 
संकलन,जनशिƠ 
तयार  

èथानीय तह तथा 
¢ेğगत सदèयहǾ 

Ǿ. ५ हजार 

दोİो Ǒदन  अÛय ¢ेğका टोलȣहǾसँगको समÛवयमा 
बह¢ेुğीय लेखाजोखा काय[ सʶालन गनȶ । 

लेखाजोखाका औजारहǾ 
तयार गनȶ । 

सहȣ तØयाǋको खोिज 
गरȣ  जनशिƠ 

èथानीय तह तथा 
¢ेğगत सदèयहǾ 

Ǿ. १ लाख 
५० हजार 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ 
सàबोधन गन[ 
अÛतराल  

(gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

अनमुाǓनत 
लागत 

 संर¢ण काय[को लेखाजोखा गनȶ । पǐरचालन गनȶ । Ĥकोपको 
आधार हेरȣ 
åयविèथत  
गनȶ 

पǒहलो हƯा  सʶार माÚयमबाट ĤाƯ जानकारȣको ǒवƲषेण गरȣ 
Ĥारिàभक मानवीय सहयोगको योजनासǒहत 
ĤǓतबेदन तयार गनȶ । 

 त×काल उपलÞध गराईएका मानवीय सेवाहǾमा 
मǒहला, बालबाǓलका, गभ[वती तथा स×ुकेरȣ 
मǒहला, अपांगता भएका åयिƠहǾ, 
बƨृवृƨाहǾको पँहचु भए नभएको एकȧन गनȶ। 

 Ĥभाǒवत ¢ेğका समदुायमा सेवा 
उपलÞधखगराउन पैरवी गनȶ । 

 İोत पǐरचालन गन[का लाǓग ¢ेğगत आकिèमक 
योजनाको समी¢ा गनȶ । 

 संर¢णका काय[मा ǒवǓभǏ ǓनकायहǾबाट ĤाƯ 
हनुे सहयोगको ĤǓतवƨताको काया[Ûवयन गनȶ । 

 मानवीय सहयोगको पया[Ưताको समी¢ा गरȣ 

सधुारका लाǓग पƵृपोषण  उपलÞध गराउने । 

 मानवीय ¢ेğमा काय[ 
गनȶ संघ संèथाहǾसँग 
समÛवय तथा सहकाय[ 
गरȣ İोत साधनको 
आकलन गनȶ । 

 ĤाथǓमक मनोवै£ाǓनक 
सहयोग उपलåध 
गराउने। 

 मानव बेचǒवखन तथा 
ओसारपसार रोकथाम 
गन[का लाǓग 
सʶारमाÚयहǾबाट 
सÛदेशमूलक 
काय[ĐमहǾ सʶालन 
गनȶ ।  

 èथानीय तह तथा 
¢ेğगत सदèयहǾ 

Ǿ. ५५ हजार 

पǒहलो मǒहना  जोिखममा रहेको समहुलाई पǒहलो ३० ǑदनǓभğ 
त×कालȣन मानवीय सहयोग पयुा[उने । 

 स×ुकेरȣ र ६ मǒहनासàमका बÍचाका आमाहǾका 

 अèथायी वासèथानको 
लाǓग ठाउँहǾ पǒहचान 
गनȶ । 

 िजãलामा रहेको 
पनुèथा[पना गहृ  

èथानीय तह तथा 
¢ेğगत सदèयहǾ 

 

Ǿ. ८ लाख 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ 
सàबोधन गन[ 
अÛतराल  

(gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

अनमुाǓनत 
लागत 

लाǓग आवæयक लता कपडा उपलÞध गराउने । 

 पǐरवारबाट बीछोǓडएका बालबाǓलकाहǾको 
खोजी, पनुèथा[पना, पाǐरवाǐरक Ǔमलनको åयवèथा 
Ǔमलाउने । 

 लैǒǍक ǒहंसामा परेका मǒहला तथा 
बालबाǓलकाहǾलाई सहयोगको åयवèथा Ǔमलाउने 
। 

 पीǓडत मǒहला तथा बालबाǓलकाहǾलाई 
मनोसामािजक परामश[ उपलÞध गराउने ।  

 संर¢णको आवæयकता भएका वƨृवृƨा, अपाǍता 
भएका åयिƠहǾलाई पनुèथा[पना गहृमा राơ े
åयवèथा Ǔमलाउने । 

 

दोİो मǒहना ¢ेğगत समÛवय बैठक  
(क) संर¢ण ¢ेğगत  सदèयसँग बैठक गनȶ । 

(ख) ¢ेğगत ĤमखुहǾसँग बैठक गनȶ । 

(ग) िजãला समÛवय सǓमǓतसँग बैठक गनȶ । 

(घ) िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतसँग बैठक गनȶ 
। 

  èथानीय तह तथा 
¢ेğगत सदèयहǾ 

Ǿ. १० हजार 

तेİो मǒहना ३० ९० Ǒदनसàम आवæयकताको लेखाजोखा गनȶ । 

(क) अÛय ¢ेğहǾसँग समÛवय गरȣ ǒवèततृ 
लेखाजोखा गनȶ । 

(ख) ǒवèततृ लेखाजोखाबाट ĤाƯ तØयाǋको ǒवƲषेण 

  èथानीय तह तथा 
ǒवषय¢ेğगत 
सदèयहǾ 

Ǿ. १० हजार 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन ेआपतकालȣन काय[ आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ 
सàबोधन गन[ 
अÛतराल  

(gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार 
Ǔनकाय 

अनमुाǓनत 
लागत 

गरȣ ĤǓतवेदन तयार गनȶ । 

(ग) पनुèथा[पनाका लाǓग िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतमा Ǔसफाǐरस गनȶ । 

 

ताǓलका नं ३३ ¢ेğ: आप×कालȣन आवास तथा गैरखाƭ 

ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े
आपतकालȣन काय[  

आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल ( gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पǒहलो Ǒदन ¢ेğगत सदèयहǾसँग समÛवया×मक 
बैठक गनȶ  । 

 

ǒवषयगत/ ¢ेğगत 
ǓनकायहǾको सàपक[  नàबर 
अÚयावǓधक गनȶ । 

 नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा िजãला शाखा 

 

दोİो Ǒदन (क) नेपाल रेडĐस सोसाइटȣको 
लेखाजोखासàबÛधी  फारमको 
Ĥयोग गरȣ ġतू लेखाजोखा गनȶ 
। 

(ख) Ĥारिàभक ġतू लेखाजोखा 
औजारहǾ उपलÞध गराउने । 

७०० घरधरुȣका लाǓग 
लेखाजोखासàबÛधी  फारामको 
åयवèथा Ǔमलाउने । 

 नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 
िजãला शाखा 

Ǿ. ५  
हजार 

पǒहलो हƯा  ǒवèथाǒपतहǾको संÉयाको 
जानकारȣ Ǔलने । 

 पǒहचान भएकालाई  अèथायी 
आवासमा åयवèथापन गनȶ । 

 ǒवèततृ लेखाजोखा सʶालन गनȶ 

िजãलाका ǒवǓभǏ èथानहǾमा 
ǒवèताǒपत पǐरवारकालाǓग 
अèथायी बसोबासका लाǓग 
सरुि¢त èथानको पǒहचान गनȶ 
। 

 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत, èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
शाखा तथा Ǔबषयगत 
ǓनकायहǾ 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े
आपतकालȣन काय[  

आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल ( gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

। 
दोĮो हƯा  Ĥारिàभक लेखाजोखाको ĤǓतवेदन 

तयार गन[ आधार रेखा तØयाǋको 
समी¢ा गनȶ ।     

(क) Ĥभाǒवत पǐरवारको अनगुमन 
गन[ Ĥभाǒवत गाउँपाǓलकाका 
तथा नगरपाǓलकासँग तØयाǋ 
माग गनȶ । 

(ख) Ĥभाǒवत ¢ेğमा आवæयक सेवा 
उपलÞध गराउने संèथाहǾको 
समी¢ा गनȶ ।   

 èथानीयèतरमा तØयाǋ 
संकलन सवȶ¢ण तथा 
ĤǓतवेदनलगायतका 
ǒवषयमा ¢मता ǒवकासका 
काय[Đम सʶालन गनȶ । 

 

वडा सिचवहǾलाई सवȶ¢ण 
तथा ĤǓतवेदनसàबÛधी 
ताǓलम तथा अǓभमखुीकरण 
काय[Đम संचालन गनȶ ।  

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत, èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
िजãला शाखा तथा ǒवषयगत 
ǓनकायहǾ 

Ǿ. १ लाख 

पǒहलो मǒहना  आवæयकता अनसुार 
ओछयाउन,ेओडन,े लगाउने 
कपडा तथा खाना पकाउने र 
खाने भाडावत[न ǒवतरण गनȶ । 

 आĮयèथल Ǔनमा[ण गनȶ  

२०० सेट गैरखाƭ सामाĒी 
भÖडारण गनȶ । 

शहरȣ ǒवकास तथा भवन 
काया[लयको अगवुाइमा 
लागत अनमुान तयार गनȶ । 

शहरȣ ǒवकास तथा भवन 
काया[लय, िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, नेपाल 
रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढुǍा 
शाखा तथा Ǔबषयगत 
ǓनकायहǾ  

Ǿ. १० 
लाख 

दोİो मǒहना आवासको åयवèथालगायत गैरखाƭ 
सामĒी ǒवतरणको अनगुमन तथा 
मãुयाǋन गनȶ । 

आवास तथा गैरखाƭ ¢ेğगत 
Ǔनकायलगायत सरोकारवाला 
ǓनकायहǾǓबच छलफल गरȣ 
अनगुमन तथा मãुयाǋन सǓमǓत 
गठन गनȶ । 

 िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत, नेपाल रेडĐस 
सोसाईटȣ ओखलढुǍा िजãला 
शाखाअÛतग[तका 
उपशाखाहǾ 

Ǿ. २५ 
हजार 

तेİो मǒहना िशǒवर åयवèथापन सǓमǓत गठन गरȣ केहȣ हदसàम सामाĒी मौÏदात पनुला[भ काय[Đम तथा िजãला ǒवपɮ åयवèथापन िजãला 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े
आपतकालȣन काय[  

आपतकालȣन अवèथामा 
सàबोधन गन[ गǐरन ेपूव[तयारȣ 

काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल ( gap)पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

पनुला[भका बाँकȧ काम गनȶ । राơ े। बजेटलगायतका सामĒीको 
आभाव  

सǓमǓत,  िजãला समÛवय  
सǓमǓत, èथानीय तह तथा 
¢ेğगत ǓनकायहǾ  

ǒवपɮ 
åयवèथापन 
सǓमǓतमाफ[ त 
केÛġसँग 
माग गनȶ । 

 

ताǓलका नं ३४ ¢ेğ: पनुǓनमा[ण तथा पनु[èथापना 
ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े

आपतकालȣन काय[ 
आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 

गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 
पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

१ देिख १४ 
Ǒदनसàम  

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत तथा वडाèतरȣय ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓतको ¢मता 
ǒवकास गनȶ । 

èथानीय ǒवपɮ  åयवèथापन 
सǓमǓतलाई िजàमेवार बनाई 
िजãलासँगको समÛवय संयÛğ मजबतु 
तãुयाउने । 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत तथा वडाèतरȣय 
ǒवपद åयवèथापन सǓमǓतको 
¢मता। 

िजãला समÛवय सǓमǓत, 
गाउँपाǓलका तथा 
नगरपाǓलका, Ǔबषयगत 
काया[लय  

 

१ देिख १४ 
Ǒदनसàम  

मानवीय तथा भौǓतक ¢Ǔतको 
तØयाǋ संकलन गनȶ । 

ǒवपÙको समयमा एकȧकृत 
Ĥणालȣमाफ[ त ĤǓतकाय[मा सहयोग 
पǐरचालन गनȶ । 

सबै Ǔबषयगत समहु ( 
Èलèटर) बाट सबै 
सàबिÛधत ¢ेğ तथा 
Ǔनकायबाट सूचना तथा 
तØयाǋ समयमै उपÞध हनु 
नसÈने । 

गाउँपाǓलका,नगरपाǓलका 
तथा सàबिÛधत Ǔनकायबाट 
िजãला आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ (DEOC) 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको  समÛवयमा  
गाउँपाǓलका / 
नगरपाǓलका तथा अÛय 
संघ संèथाहǾसँग 
सहयोगका ǓनǓमƣ 
समÛवय गनȶ । 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े
आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

मा समयमै सूचना उपलÞध 
ǒवलàब हनुसÈने । 

१ देिख १४ 
Ǒदनसàम  

पनु[वासèथल ǓनिƱत गनȶ ।  गाउँपाǓलका तथा नगरपाǓलकाèतरमा 
खãुला तथा बसोबास योÊय जǓमनको 
नÈसाǋन गनȶ । 

भौगोǓलक Įोत नÈशा  िजãला समÛवय 
सǓमǓत,ǓडǓभजन वन, 
मालपोत र नापी काया[लय  

Ǿ . १० 
हजार  

पǒहलो १५ Ǒदन   अǓत आवæयक सेवा 
Ĥदायक Ǔनकाय र 
संरचनाको Ûयूनतम 
पनुèथा[पना गनȶ । 

 èवाèØय èवाèØय, ǒवƭालयजèता 
आधारभतू ¢ेğमा 
खानेपानी,ǒवƭतु तथा सʶार सेवा 
उपलÞध गराउने । 

बजेटको अपया[Ưता िजãला समÛवय सǓमǓत, 
पूवा[धार  ǒवकास, 
ǓडǓभजन वन, मालपोत र 
नापी काया[लय, 
गाउँपाǓलका / 
नगरपाǓलकाहǾ तथा 
अÛय Èलèटर सदèय 
काया[लयहǾ  

ĤाǒवǓधक 
ĤǓतवेदनको 
आधारमा  

पǒहलो मǒहना   बाटो, पलु,खानेपानी, 
ǒवƭतु सʶारलगायत 
आधारभतू भौǓतक 
पूवा[धार Ǔनमा[ण तथा 
मम[त सàभार गनȶ । 

 संकटासǏ भौǓतक संरचनाको 
पǒहचान गरȣ आवæयक Įोत 
साधनको नÈसाǋन गनȶ । 

 िजãला समÛवय सǓमǓत, 
èथानीय तह, पूवा[धार  
ǒवकास काया[लय अÛय 
सàबिÛधत सरकारȣ 
ǓनकायहǾ 

ĤाǒवǓधक 
िèटमेटको 
आधारमा 

दोĮो मǒहना घर तथा आवास Ǔनमा[ण गनȶ ।   आवासकोलाǓग सामदुाǒयक 
वनहǾबाट सहǓुलयत वा 
Ǔन:शãुकǾपमा काठ उपलåध 
गराउने | 

 वसोबास भइरहेको ठाउँ èथायी 
वसोवास गन[ नसǒकने भएमा 

पया[Ư बजेट र अÚययनको 
अभाव  

ǓडǓभजन वन काया[लय, 
िजãला समÛवय सǓमǓत, 
िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत  ,पूवा[धार ǒवकास 
काया[लय, èथानीय ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, नेपाल 

ĤाǒवǓधक 
िèटमेटको 
आधारमा 
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ǒवपÙको घटनापƱात ǒवपÙको अवèथामा गǐरन े
आपतकालȣन काय[ 

आपतकालȣन अवèथामा सàबोधन गन[ 
गǐरन ेपूव[तयारȣ काय[ 

पूव[तयारȣ काय[ सàबोधन गन[ 
अÛतराल (gap )पǒहचान 

मÉुय िजàमेवार Ǔनकाय अनमुाǓनत 
लागत 

उपयƠु èथानको पǒहचान गरȣ 
बसोवास èवीकृतका लाǓग 
सàबिÛधत Ǔनकायमा लेखी 
पठाउने । 

 िजãलाèतरȣय पनुèथा[पना कोष 
èथापना गरȣ एकƮार 
Ĥणालȣमाफ[ त पǐरचालन गनȶ । 

 ǒवƭमान भवन आचार संǒहता 
तथा उ×थानशीलतासàबÛधी 
मापदÖडको लागू गन[ सबै 
सरोकारवालाहǾलाई िजãला 
ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतले 
Ǔनदȶशन Ǒदने । 

 िजãला ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा 
ĤǓतकाय[ योजना समयसापे¢ 
पǐरमाज[न गनȶ । 

रेडĐस सोसाइटȣ 
ओखलढुǍा शाखा  
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८. आवæयकताको लेखाजोखा 
ǒवपÙपǓछको अनमुाǓनत पǐरǺèय: 

 सडक, पलु, ǒवƭतु आपूǓत[, संचारलगायत साव[जǓनक पूवा[धारको ¢Ǔत हÛुसÈने. 
 पूण[Ǿपमा आवास ¢Ǔत तथा मÉुयǾपमा केटाकेटȣ, मǒहला बृƨ बƨृा, गवा[वती मǒहला, र ǒवǒवǏ Ĥकारका 

फरक ¢मता भएका ( अपाǍ ) हǾका ǒवèथापनसǒहत सामानको ¢Ǔत हनुसÈने । 

 ७०० घरधरुȣ पूण[Ǿपमा ǒवèथापन भै आĮयèथलको अभावमा Ǿखमनुी बèन वाÚय हुँदा निजकैमा रहेको 
èथानीयèतरको बजारमा खाƭसामाĒीको अभाब भै अèवभाǒवक मूãय बǒृƨ हुँदा ĤभाǒवतहǾ थप आĐोǓसत 
भएको अवèथा सजृना हनुसÈने ।  

 Ǔबƭालयका क¢ा कोठा, Ĥहरȣ चौकȧ èवाèØय केÛġहǾ उपलÞध साव[जǓनक सèथाहǾमाǓथ दवाव शजृना 
हनुसÈने । 

 सामदुाǒयक संèथागत èथानहǾमा अèथायी आवासका उपयोग गदा[ सामदुाǒयक èवाèØयसàबÛधी åयवहारमा 
देिखने चनुौतीहǾ आउनसÈने  

 मानवीय सहयोगका लाǓग लि¢त अनमुाǓनत ७०० घरधरुȣका जàमा जनसंÉया ४००० हनुसÈने छ । 

माǓथ उãलेिखत अवèथा आएमा िजàमेवारȣअनसुार सबै ǒवषयगत ¢ेğहǾ (clusters)  सǒĐय हनुपुनȶ अवèथा 
आउँछ | सूचना संचार र समÛवयदेिख पनुला[भ र पनुèथा[पना cluster को िजàमवारȣ आउदछ. यसमा खासगरȣ 
खाƭ र गैरखाƭ ¢ेğको अनमुान गǐरएको छ ।  

तपǓसलमा उलेिखत तयारȣ खानाको लाǓग èफेयर मापदÖडअनसुार ǒवपɮ परेको ७ Ǒदनसàमका लाǓग आवæयक 
सामĒी åयवèथापन गनु[पनȶ हÛुछ ।  

ताǓलका नं ३५ पाकवान खाƭाǏ (èफेयर मापदÖड अनसुार) ĤǓतपǐरवार 

 

Ǔस. नं. सामĒी इकाई आवæयक सामĒी 
1.  चामल    Ēाम ४२० 
2.  दाल    Ēाम ८० 
3.  वनèपǓत तेल Ēाम ३० 
4.  ननु     Ēाम ५ 

 

ताǓलका नं ३६ सÉुखा खाना ĤǓतपǐरवार ĤǓतǑदन 

Ǔस. नं. सामĒी इकाई आवæयक सामĒी 
1.  िचनी वा सÉखर Ēाम ४०० 
2.  चाउचाउ पाकेट ६ 
3.  ǒवèकुट   दज[न १ 
4.  िचउरा ǒकलोĒाम १ 
5.  दालमोट   पोका १ 
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ताǓलका नं ३७ गैरखाƭ ĤǓतपǐरवार (६जनासàमको पǐरवारलाई)  

Đ.स. सामĒीको ǒववरण इकाई आवæयक सामाĒीहǾ 

१ तारपोǓलन (Ǔğपाल)  थान १   

२. कàबल  थान २   

३. भाडाकुडा सेट १   

४. Üलािèटक वािãटन ढकन सǒहतको वा जेǐरÈयान सेट १   

५. सǒुटंग कपडा Ǔमटर ३.५   

६. बʣेु कपडा Ǔमटर ७   

७. टेरȣकटन कपडा Ǔमटर ४   

८. सतुीको सादा कपडा Ǔमटर २   

९. सतुीको सारȣ ( मǒहला धोǓत ) वटा १   

१०.  Üयाǒकंग बोरा वटा १   

७०० पǐरवारका ४००० जनाका माǓनसहǾकालाǓग आवæयक सामĒीहǾ 

ताǓलका नं ३८ खाƭ सामĒी (७ Ǒदनका लाǓग) 
खाƭ सामĒी गैरखाƭ सामĒी 

Đ.सं. सामĒीको ǒववरण इकाई आवæयक सामĒीहǾ Đ.सं. सामĒीको ǒववरण आवæयक सामĒीहǾ 

१ पकवान खाƭ   १ तारपोǓलन ( Ǔğपाल )  ७०० थान  

चामल  ǒकलोĒाम ११७६० २. कàबल  १४०० थान 

दाल ǒकलोĒाम २२४० ३. भाडाकुडा ७०० सेट 

वनèपǓत तेल Ǔलटर ८४० ४. Üलािèटक वािãटन 
ढकन सǒहतको वा 
जेǐरÈयान 

७०० सेट 

ननु ǒकलोĒाम १४० ५. सǒुटंग कपडा २४५० Ǔमटर 

२. तयारȣ  खाना  ǒकलोĒाम  ६. बʣेु कपडा ४९०० Ǔमटर 

िचनी वा सÉखर ǒकलोĒाम ५६००  ७. टेरȣकटन कपडा २८०० Ǔमटर 

चाउचाउ पाकेट २९४००  ८. सतुीको सादा कपडा १४०० Ǔमटर 

ǒवèकुट Üयाकेट ५८८०० ९. सतुीको सारȣ ( मǒहला 
धोǓत ) 

७०० वटा 

िचउरा ǒकलोĒाम ४९००  १०.  Üयाǒकंग बोरा ७०० वटा  

  नोट: यसरȣ आपतकालȣन आĮयèथलमा ĤभाǒवतहǾलाई राÉदा पानीको पहुँच, फोहोर åयवèथापनका लाǓग उिचत 

åयवèथापन गनु[पद[छ ।ĤǓतåयिƠ ĤǓतǑदन Ûयूनतम १५ Ǔलटर पानीको आवæयक पद[छ । ×येèतैगरȣ पाǓन 

सƨुीकरणका लाǓग सƨुीकरण गनȶ सामĒी, शौचालयको åयवèथापन आǑद कुराहǾ पूरा हनुपुद[छ जसका 
लाǓग सबै ǒवषयगत ¢ेğ (clustar) हǾ सǒĐय हÛुछन । 



74 

 

८.१. ǒवषयगत İोत साधनको आǋलन 

िजãला तथा èथानीय तहहǾको सàपूण[ ǒवषयगत¢ेğहǾको ǒवƭमन İोत ¢मताको ǒववरण ताǓलका उãलेख गǐरयबमोिजम रहेकोछ । 

ताǓलका नं ३९ İोत साधनको आǋलन 

Ǔस.नं. ǒवषयगत ¢ेğ (Èलèटर) मानवीय İोत आǓथ[क İोत भौǓतक İोत कैǒफयत 

1.  आपतकालȣन सूचना, समÛवय 
तथा åयवèथापन  

िजãलामा ३ जना र èथानीय तहहǾमा 
८ जना IT officers 

२,००,०५,०००/ अनसूुची ९ मा उãलेख भएबमोिजम  

2.  आपतकालȣन खोज तथा उƨार
  

६५४   अनसूुची ९ मा उãलेख भएबमोिजम ४  वटै सरु¢ा Ǔनकाय 

3.  खानेपानी  तथा  सरसफाई 
  

२६ सरसफाईसàबÛधी काम गनȶ 
जनशिƠ  

 ४००० Ǔमटर एचडीपी पाइप, 

१००० Ǔलटरका २ वटा ǒहल ʫाǋी, 
१०० वटा बािãटन ,१००० अÈवा 
ʫावलेट, १०० थान शौचालय Üयानसेट  

Èलèटरका 
सदèयहǾसँग भएको 

। 

4.  खाƭ,  कृǒष तथा जीǒवकोपाज[न
  

िजãला तथा èथानीय तहमा गरȣ कृǒष 
ĤाǒवǓधक र अÛय ĤाǒवǓधक 

२१,५०,००० ८.५  को अÛय आवæयकताको खाƭ 
सामĒी ताǓलकामा रहेको । 

 

5.  िश¢ा    २२१७   ǒवपÙको समयमा आĮयèथलको Ǿपमा 
Ĥयोग गन[ सǒकने ǒवƭालयहǾको ǒववरण 

अनसूुची ३ मा रहेको । 

सरकारȣ ǒवƭालयका 
िश¢क तथा कम[चारȣ  

6.  èवाèØय र पोषण  ३४५   ३ वटा सवारȣ साधन,  

िजãला अèपतालमा १५ बेड रहेको, 
आइसीय ु२ वटा १० वटा आइसोलेसन 
वाड[ ओखलढंुगा सामदुाǒयक अèपताल मा 
१०० बेड, आइसीय ु६ संÉया १ 
ßयाǓँतलेटर (अĤसेनको लाǓग माğ ) 
अिÈसजन ......  

èवाèØय काया[लय तथा 
सबै èथानीय तहका 
èवाèØय संèथामा 
काय[रत १७६, िजãला 
अèपतालका ४९ जना 
èवाèØयकमȸहǾ, 
ओखलढंुगा सामदुाǒयक 
अèपतालका ११७, 
सामǑुदǒयक आखा 
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Ǔस.नं. ǒवषयगत ¢ेğ (Èलèटर) मानवीय İोत आǓथ[क İोत भौǓतक İोत कैǒफयत 

उपचार केÛġ 
ओखलढंुगाका ३ जना  

7.  संर¢ण   १७ जना र सवै èथानीय तहमा 
काय[रत मǒहला साखाका कम[चारȣ हǽ 
र नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ मा ४   

 ओखलढंुगा सामदुाǒयक अèपताल Ǔस.Ǔब. 
आर. पǐरयोजना तथा अèपतलमा गरȣ 
१७ जना मनोसामािजक परामस[कता[ 

रहेका, ने.रे.सो. ओखलढंुगामा  

 

8.  आपतकालȣन आवास तथा 
गैरखाƭ सामĒी 

१५९   २०० पǐरवारकालाǓग गैरखाƭ सामĒी 
नेपाल रेडĐस सोसाइटȣसँग मौÏदात 

रहेको । 

नेपाल रेडĐस 
सोसाईटȣ १७ जना 
DDRT, ४० जना 

ĤाथǓमक उपचारक, २ 
जना मनोसामािजक 
परामस[कता[ तथा 

१०० जनाभÛदा बढȣ 
èवयंसेवक  

9.  पनुǓनमा[ण/पनुèथापना  २०  ĤाǓबǓधक सǒहत  १०,००,००० Ǔनमा[ण åयवसायी संग रहेका   

10.  èथानीय तह (८) ५०० ३,३४,५७,५१२ ४० (िजãलाका सबै सरकारȣ काया[लय 
तथा èथानीय तहहǾसँग रहेका ठूला तथा 

साना) सवारȣ साधन 

सबै सरकारȣ 
काया[लयमा काय[रत 
कम[चारȣलाई ǒवपÙका 
समयमा पǐरचालन गन[ 

सǒकने । 
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८.२. वÛदोवèतीका सामानको आǋलन 

िजãलामा ǓबǓभǏ ǓनकायहǾसँग चाल ुहालतमा रहेका  बÛदोबèतीका  समĒ सामĒीहǾ तलको ताǓलका देखाइएको छ 

। ǓनकायहǾसँग भएका सामाĒीहǾको ǒववरण अनसूुची ९ मा रहेको छ ।  

ताǓलका नं ४० बÛदोबèतीको सामान 

Ǔस.नं. खोज तथा उƨारका सामाĒीहǽ   

जàमा 

1 आãमǓुनयम एÈसǒटÛसन ãयाडर(थान) 6 

2 आãमǓुनयम ãयाडर (7*7)(थान) 1 

3 आãमǓुनयम ãयाडर (8*8)(थान) 3 

4 आãमǓुनयम ãयाडर (9*9)(थान) 1 

5 आãमǓुनयम ãयाडर (10*10)(थान) 1 

6 लाईफ Ïयाकेट(थान) 51 

7 फायर Ïयाकेट (थान) 4 

8 एडजèटेवल रेʷ(थान) 2 

9 एàबलेुÛस 1 

10 दमकल 1 

11 Þयाकहोल (जेभी) लोडर (थान) 3 

12 èकाभेटर 1 

13 टच[ लाइट 3 

14 ǒटपर 1 

15 ǒटपर सानो 1 

16 मेǓडकल ǒकट बÈस 3 

17 फèट एड ǒकट (थान) 5 

18 सेãटर ǒकट 1 

19 पोलȣàयाट(थान) 10 

20 फायर फाइǒटǍ Ĝेस (थान) 4 

21 फायर एिÈटनगाइजर(थान) 13 
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Ǔस.नं. खोज तथा उƨारका सामाĒीहǽ   

जàमा 

22 बटु(जोर) 2 

23 हेडलाइट(थान) 5 

24 ǒपǓभǓस टाटपोǓलन(थान) 2 

25 भया[ङ (आãमǓुनयम) 5 

26 डोरȣ(Ǔमटर) 1242 

27 नाइनल डोरȣ १० एमएम (रोल) 1 

28 डोरȣ Üलािèटक(मठुा) 10 

29 रोपãयाडर(थान) 1 

30 सावेल (बेãचा) (थान) 220 

31 पलुȣ 1 

32 गल(थान) 102 

33 घन(थान) 22 

34 फǾवा/कोदालो(थान) 50 

35 हǓसया 5 

36 ʫुव(थान) 3 

37 èĚेचर(थान) 30 

38 हेलमेट(थान) 163 

39 हेलमेट Üलाǒƴक 53 

40 बकुर(थान) 49 

41 Þयाक Üयाक पàप 3 

42 गैती(थान) 124 

43 हतौडा (थान) 20 

44 काटȣ ठोÈने ƻाàमर 13 

45 सेज ƻाàमर(थान) 44 
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Ǔस.नं. खोज तथा उƨारका सामाĒीहǽ   

जàमा 

46 Èल ƻाàमर(थान) 10 

47 ƻाàमर 33 

48 Ǔछनो (ĜेǓसǍ) थान 50 

49 Ǔछनो (पायप) थान 30 

50 वÛचरो 28 

51 चेन स 2 

52 बाãटȣ (आãमǓुनयम २० Ǔलटर) (थान) 7 

53 बािãटन (Üलािèटक) 93 

54 जग (Üलािèटक) 50 

55 फलामे बािãटन(थान) 2 

56 वडुन ƻाÖड स(थान) 20 

57 हाते आरȣ(थान) 7 

58 काठ काÒने हाते Ǔगडवुा 6 

59 उटकटर मेǓसन 1 

60 सेिÝट बेãट(थान) 10 

61 जàपसटु(थान) 15 

62 Üलािèटक हेलमेट(थान) 15 

63 Đो बार(थान) 55 

64 èवाटर(थान) 10 

65 टेÛट(थान) 5 

66 गàबटु(जोडी) 17 

67 ǒपक(थान) 15 

68 रेक(थान) 4 

69 जेनेरेटर (थान) 1 
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Ǔस.नं. खोज तथा उƨारका सामाĒीहǽ   

जàमा 

70 रेक हो(थान) 6 

71 àयाĚेस 40 

72 मÛडी(थान) 100 

73 Ǔğपाल (थान) 608 

74 Ǔसʧी Üलाǒƴक(थान) 30 

75 सेÜटȣ गÊãस(थान) 40 

76 Êलोßस(जोडी) 35 

77 लेदर Êलोßस(जोडी) 36 

78 बोरा खालȣ (थान) 14000 

79 कàबल (थान) 165 

80 ओÔने पातलो (थान) 20 

81 वायर कटर (थान) 2 

82 Ýलयाक बोड[ 1 

83 ठेला गाडा (थान) 10 

84 Êयाǒवन तार जालȣ (थान) 120 

85 भाडाकुडा (थान) 20 

86 खकुुरȣ (थान) 3 

87 माइक (थान) 1 

88 ǒपǒपई सेट(थान) 21 

89 थम[ल गन (थान) 15 

90 माÈस सिज[कल (थान) 2000 

91 िèनटाइजर (Ǔलटर) 25 

92 Êलोßस Ǔडèपोजेवल (जोडी) 1000 

93 जनशिƠ 94 
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८.३ मानवीय सहयोगको मापदÖड 

(क) आǓथ[क: 

ǒवपɮ पीǓडत उƨार र राहतसàबÛधी (सातौ संशोधन) मापदÖड, २०७७ बमोिजम देहायबमोिजम ǒवपदबाट पीǓडत 
åयिƠलाई देहायबमोिजम राहत तथा ¢ǓतपूǓत[ उपलåध गराउने åयवèथा रहेको छ । 

 

ताǓलका नं ४१ मानवीय सहयोगको आǓथ[क मापदÖड 
Ǔसंनं ǒवपÙको घटना राहत (बèत ु/सेवा / रकम) कैǒफयत 

1.  ǒवपदको घटनामा परȣ कुनै पǐरवारमा 
एकजनाको म×ृय ुभएमा ĤǓतåयिƠ 

Ǿ २,००,०००/ एउटै पǐरवारमा अÛय åयिƠको 
समेत म×ृय ुभएमा ĤǓत åयिƠ थप 
Ǿ १,००,०००/ 

2.  घर, बहाल, आवास नƴ भएमा वा खाƭǏ 
बालȣ तथा जÊगा जǓमन वा पसल 
åयवसाय नोÈसानी  भएमा ĤǓतपǐरवार 

१५,०००-२०,००० ५ सदèयीय पǐरवार भए Ǿ 
१५०००/ ५ सदèयीयभÛदा बढȣ 
भए Ǿ २००००/ 

3.  उपचार खच[ रकम भƠुानी Ǒदने सरकारȣ अèपतालमा उपचार गदा[ 
लागेको खच[ 

4.  यातायात खच[ र आǓथ[क सहयोग Ǿ १०००/ अèपतालबाट घर जान 
5.  खाƭǏ  तथा घर लगायत पूण[ नƴ 

भएमा 
Ǿ १,००,०००/ ĤǓतपǐरवार 

6.  मनसनुको अवǓधमा बाढȣ पǒहरो डवुान 
तथा कटानलगायत कारणबाट पूण[Ǿपमा 
घर ¢Ǔत भई घरवारǓबहȣन भएमा 

ǒव स २०७२ सालको भकूàप 
पीǓडतलाई Ĥदान गǐरए बराबरको 
सहायता सोहȣ ǒवǓध र ĤǒĐयाबाट 
उपलåध गराउने । 

 

7.  ǒवपɮ पीǓडतहǾलाई पǓुन[मा[णकालाǓग 
कानूनबमोिजमसहǓुलयत दरमा 
काठ उपलåध गराउने । 

 

8.  ǒवपɮ पीǓडत पीǓडत पǐरवारका सदèयमÚये कुनै 
एकजनालाई वैदेिशक रोजगारमा 
जाने इÍचा भएमा उमेर र 
अवèथालाई 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓतको Ǔसफाǐरसमा िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓतको Ǔनण[यअनसुार 
åयिƠ èवयमको खच[मा 

(ख) खाƭ:  

क. Ĥभाǒवत åयिƠहǾको पहुँच Ǔनàन बèतमुा हनुछे | 
 ĤǓतåयिƠ ĤǓतǑदन Ûयूनतम २१०० Èयालोरȣ ĤाƯ हनुेगरȣ सामÛय खाƭǏ उपलÞध गराउन Ĥयास 

गनȶ । 

 Ĥभाǒवत माǓनसहǾका लाǓग हाल ǒवƭमान उपलÞध भएका र पहुँचयोÊय खाƭ पदाथ[मा पǐरपूरक 
(Complementary) को Ǿपमा एक अथवा दईु खाƭ पदाथ[हǾ पूरक राशनको Ǿपमा उपलÞध 
गराउने । 
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 ǓनिƱत समहुका åयिƠ (स-साना वालबÍचा, एच.आइ.भी.एÔससंĐǓमत åयिƠ, कुपोǒषत åयिƠहǾ, 
करोना संĐǓमत आǑद) को आवæयकतालाई पूरा गन[का लाǓग सामÛय अǓतǐरƠ पǐरपूरक रासनको 
åयवèथा गनȶ | 
 

ताǓलका नं ४२ पाकवान खाƭाǏ  (èफेयर मापदÖडअनसुार) ĤǓतǑदन ĤǓतपǐरवार 

Ǔस.नं. सामĒी इकाई Ĥदान गǐरन ेसामĒी 
1.  चामल   Ēाम ४२० 
2.  दाल Ēाम ८०  
3.  वनèपǓत तेल Ēाम ३०  
4.  ननु    Ēाम ५ 

                 

ताǓलका नं ४३ सÉुखा खाना 
Ǔस.नं. सामĒी इकाई Ĥदान गǐरन ेसामĒी 
1.  िचनी वा सÉखर Ēाम ४०० 
2.  चाउ चाउ पाकेट ६ 
3.  ǒवèकुट दज[न १ 
4.  िचउरा ǒकलो १ 
5.  दालमोट   पोका १ 

 

(ग) åयिƠगत सरसफाइ: 

आपतकालȣन पǐरिèथǓतमा ǒवपɮ ĤभाǒवतहǾलाई राहत उपलåध गराउन Ĥयोगमा ãयाइएका अÛतरा[ǒƶय Ǔनदȶ िशका तथा 

मापदÖडहǾ (िèफयर मापदÖड तथा सूचकहǾ) तल उãलेख गǐरएका छन ्। ¢मता तथा Įोतको आधारमा ĤǓतकाय[ 

सʶालनको Đममा यी मापदÖडलाई Ĥयोगमा ãयाउने कोǓसस गनु[ पद[छ । 

 लगुा तथा ओʪाउने सामĒी सोको ठाउँकालाǓग उपयƠु हनुपुद[छ, 

 हरेक åयिƠको पहुँच २५० Ēाम नहुाउने सावन २०० Ēाम लगुाधनुे सावनमा हनुपुद[छ,  

 पकाउन र भाÛछाका लाǓग ĤयाƯ भाडाहǾ हनु ुपद[छ, 
 पाǓन संकलनका लाǓग १०-२० Ǔल. जाने दईुवटा भाडा र खानाका लागी भाडा हनुपुद[छ, 

 हरेक पǐरवारका लाǓग Ĥकाशको ǓनǓमƣ इÛधन अथवा सलाई हनुपुद[छ ।  
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(घ) गैरखाƭ  

ताǓलका नं ४४ ĤǓत घरपǐरवारलाई (६जना) उपलÞध हनुपुनȶ Ûयूनतम  सामĒी  

Đ.स. सामĒीको नाम थान /Ǔमटर सामĒीको ǒववरण 

१. तारपोǓलन ( Ǔğपाल )  १ थान  १२ ǒफट चौडाई १८ ǒफट लàबाई भएको ५ 

ǒकलोĒाम वजन भएको  

२. कàबल  २ थान ५०% उनी ( उलन ) 

३. भाडाकुडा १ सेट १. आãमǓनयम डेकची ठूलो      : १ वटा 
२. आãमǓनयम डेकची सानो      :  २ वटा 
३.  िèटल थल                :  ३ वटा 
४. िèटल Ǔगलास               : २ वटा 
५. िèटल कचौरा               : २ वटा 
६. डाड ु                     : १ वटा 
७. पÛुय ु                     : १ वटा 

४. Üलािèटक वािãटन ढकनसǒहतको 

वा जेǐरÈयान 

१ वटा  २० Ǔलटर पानी जान े

५. सǒुटंग कपडा १ ǒपस ३.५ Ǔमटर (पाइÛटकोलाǓग)  

६. बʣेु कपडा १ ǒपस ७ Ǔमटर कटनको 

७. टेरȣकटन कपडा १ ǒपस ४ Ǔमटर शट[को लाǓग उपयोगी हनुे  

८. सतुीको सादा कपडा १ ǒपस २ Ǔमटर  

९. सतुीको सारȣ ( मǒहला धोǓत ) १ ǒपस बʣेु कुनै पǓन रंगको  

१०. पǾुष धोǓत  १ ǒपस सतुीको (तराईका िजãलाहǾको लाǓग माğ ǒवतरण 

गǐरÛछ) 

११. Üयाǒकंग बोरा १ ǒपस  
नोट : ६ जनाभÛदा बढȣ पǐरवार संÉया भएको पǐरवारलाई थप १ थान Ǔğपाल उपलÞध गराउनपुनȶ छ . 

८.४. अनमुाǓनत लागत 

यस योजना काया[ÛवयनकोलाǓग अनमुाǓनत लागत तलको ताǓलकामा उãलेख गǐरएबमोिजम हनुेछ । 

ताǓलका नं ४५ योजनाको अनमुाǓनत लागत 

Đ.स. ǒववरण अनमुाǓनत लागत कैǒफयत 

१. सूचना तथा संचार åयवèथापन ५,००,०००/  

२. उƨार सामĒी åयबèथापन १०,००,०००/  

३. ǒवपɮ जोिखम तथा ¢Ǔतको ġतू तथा ǒवèततृ सवȶ¢ण १,००,०००/  

४. राहत तथा उƨार ६,००,००,०००/  
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Đ.स. ǒववरण अनमुाǓनत लागत कैǒफयत 

५. बैठक तथा योजना तजु[मा ५०,०००/  

६. आपतकालȣन आवास åयवèथापन २,००,००,०००/  

७. मानव Įोत र èवयंसेवक पǐरचालन ५,००,०००/  

८. अनगुमन र मूãयाǋन १,००,०००/  

८.४.१ ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना र अनमुाǓनत लागत 

ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना काया[ÛवयनकालाǓग तल ताǓलकामा Ĥèततु काया[Ûवयन योजना रहेको छ । 

ताǓलका नं ४६ काया[Ûवयन योजना 

Đ.स. ǒĐयाकलाप समयावǓध मÉुय िजàमेवार सहयोगी Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

१.  

 
ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ 
योजना अƭावǓधक/पǐरमाज[न 
गनȶ । 

बैसाख/जेƵ िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
नेपाल रेडĐस,  

अÛय सरोकारवाला 
ǓनकायहǾ 

२,००,०००/ 

२.  जोिखम नÈसांकन तथा ¢Ǔतको 
सवȶ¢ण गनȶ । 

ǓनरÛतर èथानीय तह  èथानीय तह, èथानीय 
तहमा काय[रत 
गैरसरकारȣ संघसंèथा 

५०,०००/ 

३.  सचेतना काय[Đम सʶालन गनȶ  ǓनरÛतर िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत 

èथानीय तह, èथानीय 
तहमा काय[रत 
गैरसरकारȣ संघसंèथा 

२,००,०००/ 

४.  सामĒी खǐरद गनȶ । ǓनरÛतर िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत 

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस, èथानीय तहमा 
काय[रत गैसस 

५०,००,०००/ 

५.  जनशिƠ ǒवकास गनȶ । आवसæकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयबèथापन सǓमǓत 

èथानीय तह, नेपाल 
रेडĐस, èथानीय तहमा 
काय[रत गैसस 

२०,००,०००/ 

६.  पूव[सूचना Ĥणालȣ èथापना गनȶ । बैसाख,जेƵ िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत 

èथानीय तह , नेपाल 
रेडĐस, èथाǓनय तहमा 
काय[रत गैसस 

२,००,०००/ 

७.  ǒवपɮ उƨार सामĒी 
संकलन/ǒवतरण गनȶ । 

बैसाख,जेƵ िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत 

èथानीय तह, सूर¢ा 
Ǔनकाय, èथानीय तहमा 
काय[रत गैरसरकारȣ 
संघसंèथा 

५,००,०००/ 

८.  उƨार काय[ गनȶ । आवæयकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãलाका सवै 
सरु¢ा Ǔनकाय 

èथानीय तह र गैसस हǾ ५,००,०००/ 
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Đ.स. ǒĐयाकलाप समयावǓध मÉुय िजàमेवार सहयोगी Ǔनकाय अनमुाǓनत लागत 

९.  राहत ǒवतरण गनȶ । आवæयकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत. 
िजãलाका सवै 
सरु¢ा ǓनकायहǾ, 
नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ  

èथानीय तहहǾ ४,००,००,०००/ 

१०.  कोǓबड -१९ ĤǓतकाय[को काय[ 
गनȶ । 

आवæयककता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 

िजãलाका सवै 
सरु¢ा Ǔनकाय, 
रेडĐस  

नेपाल सरकार, Ĥदेश 
सरकार, èथानीय तह 

२,००,००,०००/ 

११.  पनुèथा[पनाका सेवा उपलåध 
गराउने । 

आवæयकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãलाका सवै 
सरु¢ा Ǔनकाय, 
रेडĐस  

नेपाल सरकार, Ĥदेश 
सरकार, èथानीय तह 

१०,००,०००/ 

१२.  पनुǓन[मा[ण काय[को åयवèथा 
Ǔमलाउने । 

आवæयकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन सǓमǓत, 
िजãलाका सवै 
सरु¢ा Ǔनकाय, 
रेडĐस  

नेपाल सरकार, Ĥदेश 
सरकार, èथानीय तह 

१०,००,००,०००
/ 

१३.  अनगुमन तथा मूãयाǋन आवæयकता 
अनसुार 

िजãला ǒवपɮ 
åयवèथापन 
सǓमǓतले बनाएको 
संयÛğ  

नेपाल सरकार, Ĥदेश 
सरकार, èथानीय तह 

३,००,०००/ 

 

८.५. अÛय आवæयकताहǾ 

ǒवपद ĤǓतकाय[ तथा राहतकोलाǓग िजãलामा रहेका खाƭ, गैरखाƭ तथा उƨार सामाĒीहǾको मौÏदात र थप 

आवæयकताहǾको आǋलनसàबÛधी ǒववरण तल ताǓलकामा उãलेख गǐरएकोछ ।  

ताǓलका नं ४७ ǒवƭमान मौÏदात र थप आवæयक सामĒीको ǒववरण 

Đ.स. सामĒीको ǒववरण इकाइ आवæयकता मौÏदात थप åयवèथापन कैǒफयत 

१. गैरखाƭ सामĒी 
तारपोǓलन (Ǔğपाल)  थान ७००  २००  ५००   

कàबल  (थान) १४००  ३००   ११००   
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Đ.स. सामĒीको ǒववरण इकाइ आवæयकता मौÏदात थप åयवèथापन कैǒफयत 

भाडाकुडा  (सेट) ७००  २००  ५००   

Üलािèटक वािãटन ढकनसǒहत  (वटा) ७००  २००  ५००   

सǒुटंग कपडा ǒपस ७००  २००  ५००   

बʣेु कपडा ǒपस ७००  २०० ५००   

टेरȣकटन कपडा ǒपस ७००  २००  ५००   

सतुीको सादा कपडा ǒपस ७०० २००  ५००   

सतुीको सारȣ (मǒहला धोǓत) ǒपस ७००  २००  ५००   

Üयाǒकंग बोरा ǒपस ७००  १००  ६००   

खाƭ सामĒी 
चामल ǒकलो Ēाम ११७६० ४७८३००  कैǒफयत 

दाल ǒकलो Ēाम २२४० ६४५००   

तेल Ǔलटर ८४० ८५१००   

ननु ǒकलो Ēाम १४० ७५०००   

िचउरा ǒकलो Ēाम ४९००    

Ǔबèकुट Üयाकेट ९८८००    

िचनी ǒकलो Ēाम ५६०० १२००००   

उƨार सामĒीहǾ 
उड कटर (चेनसो ) लव 

जेनेरेटर वाला 
थान 

२ ०  

 

ǒवधतुीय उड कटर थान २ २ ०  

गैǓत थान ५० ० ५०  

वेãचा थान ५० ५ ४५  

गल थान ५० ० ५०  

èĚेचर थान १५ ५ १०  

डाईनाǓमक डोरȣ रोल २ ० २  

चेèट हनȶट थान ५ ० ५  

Ǔसट हनȶट थान ५ ० ५  

Èयारǒवन  थान २० ० २०  

ǒफंगर एईट (Figure8 ) थान ५ ० ५  

सेÝटȣ हेãमेट थान ५० ३५ १५  

कटन रोप  Ǔमटर १००० ० १०००  

बÛचरो थान २० ० २०  

आगलागीको लाǓग 
 

अिÊन साबक यंğ  थान १० ३ ७  
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Đ.स. सामĒीको ǒववरण इकाइ आवæयकता मौÏदात थप åयवèथापन कैǒफयत 

फायर Ĥफु Ïयाकेट थान १० ० १०  

पÛजा लेजरको जोर ३० ५ २५  

जटु Þयाग थान ५० ० ५०  

आãमǓुनयम वािãटन थान २० २ १८  

हक्ु थान २० ० २०  

आãमǓुनयम लेडर थान १० ० १०  

अिÈसजन Êयास थान १०० ३५ ६५  

गमबटु जोर २० ० २०  

वाटर Þयाग थान ५० ० ५०  

बाढȣको लाǓग 

लाइफ Ïयाकेट थान १० ० १०  

ʫुब थान ५० ० ५०  

रबर डुंगा थान २ ० २  

अÛय ǒवपदको लाǓग 

रेनकोट जोर ३०० ० ३००  

टच[लाइट थान ५० ० ५०  

ĤथाǓमक उपचार वाकस थान ३० ५ २५  

हातेमाइक साइरन सǒहतको थान २० १ १९  

टेÛट  थान १० ० १०  

Ǔğपाल  थान ३०० ५० २५०  

नोट: माǓथ उãलेिखत वुदँा नं ८ मा आवæयकताको लेखाजोखा गǐरएअनǾुप ǓबǓभǏ ǒवपदबाट Ĥभाǒवत हनुसÈन ेपवू[अनमुाǓनत लगभग ७०० 
घरपǐरवारका ४००० जनसंÉयालाई आधार मानी ७ ǑदनकालाǓग आवæयक खाƭ तथा गरैखाƭ सामĒीहǾको आवæयकताको आǋलन 
गǐरएको हो । उƭोग वािणÏय संघबाट ĤाƯ जानकारȣ अनसुार ८ वटै èथानीय तहमा आवæयक माğमा खाƭǏ मौÏदात रहेको 
देिखÛछ । 

 

८.६. आǓथ[क Įोत र उपलåध हनु ेǒवǓध र संयÛğ 

ǒवपɮ जोिखम Ûयूनीकरण तथा åयवèथापन ऐन, २०७४ को åयवèथाबमोिजम िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत तथा 

èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन कोषको मौजदुा िèथǓतको ǒववरण ताǓलकामा उãलेख गǐरएकोछ । 

ताǓलका नं ४८ ǒवपɮ åयवèथापन कोष मौजदुा िèथǓत 

Ǔसंनं Ǔनकाय/èथानीय तह कोषको अवèथा (रकम) कैǒफयत 

१.  
िजãला Ĥशासन काया[लय २,००,०५,०००/  

२.  
Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका १९,३०,५००/  
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Ǔसंनं Ǔनकाय/èथानीय तह कोषको अवèथा (रकम) कैǒफयत 

३.  
िखजीदेàबा गाउँपाǓलका ६५,००,०००/  

४.  
िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका १५,२७,०१२/  

५.  
मानेभʵयाǍ गाउँपाǓलका ६१,००,०००/  

६.  
मोलǍु गाउँपाǓलका ३०,००,०००/  

७.  
चàपादेवी गाउँपाǓलका ५०,००,०००/  

८.  
सनुकोशी गाउँपाǓलका ३०,००,०००/  

 

९.  
Ǔलख ुगाउँपाǓलका ६४,००,०००/  

 जàमा ५,३४,६२,५१२/  

İोत: िजãला Ĥशासन काया[लय तथा èथानीय तहको आ.ब.२०७७/०७८ को वाǒष[क नीǓत तथा काय[Đम र बजेट 

९. अÛय ǓनकायहǾसगँको समÛवय र सहकाय[ 
ǒवपɮ åयवèथापनमा बहसुरोकारवाला ǓनकायहǾको समÛवय र सहकाय[बाट सàभव हनुछे। यस योजना काया[Ûवयन गनȶ 

मÉुय ११ वटा ǒवषयगत¢ेğहǾ र Ǔतनका ĤमखुहǾको रहनेछ । योजना काया[Ûवयनमा अÛय ¢ेğगत ǓनकायहǾको 

समÛवय र सहकाय[ रहनेछ । सोकालाǓग िजãलािèथत सबै सरकारȣ, Ǔनजी, गैरसरकारȣ संघ संèथा, राजǓनǓतक दल, 

नागǐरक समाजको महǂवपूण[ भǓूमका रहनेछ। यस योजना काया[Ûवयनको नेपाल सरकार, Ĥदेश सरकार, èथानीय तह   

तथा अÛय सरोकारवाला ǓनकायहǾसँग समÛवय र सहकाय[ गनȶ पǒहचान गǐरएका Ǔनकाय Ǔनàनानसुार उãलेख गǐरÛछ। 

 

ताǓलका नं ४९ अÛय ǓनकायहǾको सहयोग तथा समÛवय 

 

Đ.स Ǔनकायको नाम िजàमवेारȣ पदाǓधकारȣ काय[ िजàमवेारȣ 

१ िजãला Ĥशासन काया[लय Ĥमखु िजãला अǓधकारȣ - समÛवया×मक र नेत×ृवदायी भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ 
- खोज तथा उƨार र ġतू ĤǓतकाय[ काय[मा सरु¢ा ǓनकायǓबच 

समÛवय गरȣ पǐरचालन गनȶ, 
- आवæयकतानसुार मानवीय, आǓथ[क,भौǓतक सहयोगका लाǓग 

संघ,  Ĥदेश तथा èथानीय तहèतरमा समÛवय गनȶ । 
२ िजãला समÛवय सǓमǓत

  

Ĥमखु - िजãलािèथत संघ, Ĥदेश सरकारका काया[लय तथा èथानीय 
तहǓबच ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[का काय[Đम, योजना 
सʶालन गन[ समÛवय गनȶ । 

- आǓथ[क, भौǓतक, मानवीय Įोत पǐरचालन गन[ समÛवय गनȶ । 
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Đ.स Ǔनकायको नाम िजàमवेारȣ पदाǓधकारȣ काय[ िजàमवेारȣ 

३ सरु¢ा Ǔनकाय  

(नेपालȣ सेना,  

नेपाल Ĥहरȣ, सशƸ Ĥहरȣ 

बल, राǒƶय अनसुÛधान) 

Ĥमखु - खोज तथा उƨार काय[मा नेत×ृवदायी भǓूमका Ǔनवा[ह गरȣ 
उƨार काय[ गनȶ । 

- आवæयकतानसुार ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[का लाǓग 
¢मता ǒवकाससàबÛधी काय[Đम सʶालन गनȶ । 

- शािÛत सरु¢ा åयवèथालाई मजवूद तãुयाउने । 

- ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ आवæयक सूचना सǋलन र सàĤषेण  
गन[ सहयोग गनȶ । 

४. ǒवषयगत ǓनकायहǾ 

४.१ खानेपानी तथा सरसफाई 

ǓडǓभजन काया[लय 

काया[लय Ĥमखु - ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ ¢ेğगत अगवुा भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ । 

- सàबिÛधत काया[लयको आपतकालȣन योजना Ǔनमा[ण गनȶ । 

- हाईिजन ǒकट, ǓनयǓमत खानेपानीको आपूǓत[को åयवèथापन 
Ǔमलाउने । 

- आपतकालȣन Ǿपमा Ĥयोग गन[सÈने गरȣ सामĒीको åयवèथा 
गनȶ। 

४.२ èवाèØय काया[लय  काया[लय Ĥमखु - ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ ¢ेğगत अगवुा भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ । 

- आपतकालȣन èवाèØय योजना Ǔनमा[ण तथा आवæयक èवाèØय 
सामाĒीको åयवèथा Ǔमलाउने । 

- आकिèमक उपचारका लाǓग घàुती िशǒवर सʶालन गनु[का 
साथै त×कालको लाǓग ĤाथǓमक उपचार सेवाको åयवèथा 
Ǔमलाउने । 

४.३ शहरȣ ǒवकास तथा भवन 

ǓडǓभजन काया[लय 

 

काया[लय Ĥमखु - ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ ¢ेğगत अगवुा भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ, 
- सàबिÛधत काया[लयको आपतकालȣन योजना Ǔनमा[ण गनȶ 
- अèथायी आवास Ǔनमा[णमा सहयोग तथा समÛवय, 
- अèथायी आवासहǾको मम[त तथा सधुारमा सहयोग, 

४.४ िश¢ा ǒवकास तथा 

समÛवय ईकाइ 

काया[लय Ĥमखु - ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ ¢ेğगत अगवुा भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ । 

- सàबिÛधत काया[लयको आपतकालȣन योजना Ǔनमा[ण गनȶ। 

-  
४.५ कृǒष £ान केÛġ/ िजãला 

भेटनरȣ काया[लय 

काया[लय Ĥमखु - ǒवषयगत सǓमǓतमा रहȣ ¢ेğगत अगवुा भǓूमका Ǔनवा[ह गनȶ । 

- सàबिÛधत काया[लयको आपतकालȣन योजना Ǔनमा[ण गनȶ । 

- कृǒष तथा पश ुचौपायाहǾको सरु¢ा उपाय अपनाउने । 
४.६ जल तथा मौसम ǒफãड 

काया[लय  

काया[लय Ĥमखु - िजãला ǒवपɮ åयवèथापन केÛġलाई मौसमको बारेमा ǓनयǓमत 
सूचना Ĥवाह गनȶ । 

- पूवा[नमुान सूचना तथा सत[कताका बारेमा èथानीय 
समदुायèतरमा सूचना Ĥवाह गनȶ । 

- बाढȣ, पǒहरोको जोिखमको èथलको बारेमा जानकारȣ गराउने 
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। 
५ èथानीय तह, सबै (आठ 

वटै) 

Ĥमखु/ अÚय¢ - èथानीय तहǓभğको ǒवपÙको Ĥारिàभक लेखाजोखा तथा, 
मूãयाǋन र ǒवèततृ घरधरुȣको लगत तयार गनȶ । 

- èथानीय तहǓभğको जनसंÉया, संकटासǏ समदुाय, सामािजक 
सेवा, ¢मता Ĥणालȣ, सरु¢ा िèथǓत, जीǒवकोपाज[न, बसोबासको 
अवèथा, खलुा ठाँउहǾ, यातायात र पूवा[धारसàबÛधी सूचना 
तयार गनȶ । 

- सरुि¢त माग[हǾ, खोज तथा उदार माग[, संकटासǏ समदुायमा 
हेǓलÜयाड अवतरण र Ĝप जोन पǒहचान गनȶ । 

- èथानीयèतरमा èवयमसेवक, पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ टोलȣ 
गठन गरȣ अǓभमखुीकरण गरेर आवæयकतानसुार पǐरचालन 
गन[ तयारȣ अवèथामा राơ े। 

- अèथायी आपतकालȣन आĮयèथल, खाƭ तथा गैरखाƭ 
वèतहुǾको भÖडारण गहृ र भÖडारण èथलको पǒहचान गरȣ 
İोत सामĒीको आंकलन गनȶ । 

- साव[जǓनक तथा ǒवƭालयहǾको जोिखमको आधारमा वगȸकरण 
गरȣ सरु¢ा योजना तयार गनȶ । 

- जीǒवकोपाज[नका साधनहǾको सरु¢ा उपायहǾ योजना बनाउने 
। 

- Ĥ×येक èथानीय तहको काय[Đममा ǒवपɮ åयवèथापन 
काय[Đम र बजेको åयवèथा गरȣ साव[जǓनकȧकरण गनȶ । 

- आपतकालȣन आĮयèथल, राहत सामĒीको åयवèथा गनȶ । 

- èथानीय तहèतरȣय ǒवपɮ åयवèथापनसàबÛधी नीǓत, कानून, 

मापदÖड, योजनाको काया[Ûवयनको अनगुमन तथा मूãयाǋन गनȶ 
। 

- èथानीयèतरमा ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना, पूव[सूचना 
Ĥणालȣ, खोज तथा उदार, राहत सामाĒीको अǓĒम भÖडारण, 

ǒवतरण काय[मा समÛवय गनȶ । 

- èथानीय तटबÛध, नदȣ र पǒहरोको ǓनयÛğण लाǓग Ǔनयमन गनȶ 
। 

- ǒवपɮ जोिखमको नÈसाǋन तथा बèतीहǾको पǒहचान गरȣ 
èथानाÛतरणको åयवèथा Ǔमलाउने । 

- ǒवपɮ åयवèथापनमा सǎ, Ĥदेश र èथानीय तह तथा 
सामदुाǒयक, संघ संèथा तथा Ǔनजी ¢ेğसँग सहयोग, समÛवय र 
सहकाय[ गनȶ । 

- ǒवपɮ åयवèथापन कोषको èथापना गरȣ İोत साधनको 
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पǐरचालन गनȶ । 

- ǒवपɮ जोिखम ÛयूनीकरणसàबÛधी èथानीयèतरमा तजु[मा भई 
काया[Ûवयनमा रहेका आयोजनाको अनगमुन र Ǔनयमन गनȶ । 

- ǒवपÙपƱात èथानीयèतरमा पनु[èथापना तथा पनु[Ǔनमा[ण काय[हǾ 
सʶालन गनȶ । 

- èथानीयèतरमा ǒवपÙसàबÛधी तØयाǋ åयवèथापन तथा 
अÚययन र अनसÛुधानका काय[ गनȶ । 

- èथानीय आपतकालȣन काय[सʶालन Ĥणालȣ सʶालनमा ãयाउने 
।  

- समदाुयमा आधाǐरत ǒवपɮ åयवèथापनसàबÛधी काय[Đम 
सʶालन गनȶ । 

६ नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ  सभापǓत - खाƭ र गैरखाƭ सामाĒी तथा अèथायी आवासको 
åयवèथापनमा समÛवय तथा सहकाय[ गनȶ । 

- Ĥकोपको समयमा आपतकालȣन आवास तथा बÛदोबèती 
(logistics) åयवèथापनमा सहयोग गनȶ । 

- िजãलाका उपशाखाहǾमाफ[ त ǒवपɮ åयवèथापन सàबÛधमा 
èथानीय तहहǾमा चेतनामूलक गǓतǒवǓध सʶालन गनȶ । 

- आवæयकतानसुार Ǔğपाल, कàबल, बािãटन, टेÛटजèता 
गैरखाƭ सामĒीहǾ सहयोग गनȶ । 

- ǒवपɮ ĤǓतकाय[को चरणमा èथापना भएका िशǒवरमा हात 
धनुको लाǓग बािãटन, Ĝम, साबनु ǒवतरण गनु[का साथै 
जनचेतनाका लाǓग पचा[, फेलेÈस ǒĤÛटजèता सामĒी उपलåध 
गराउने। 

- आपतकालȣन िशǒवर, आĮयèथलहǾको सूचना सǋलन तथा 
सàĤषेण तथा èवयमसेवकहǾ पǐरचालन गनȶ । 

- èथानीय तहहǾमा सरसफाइसàबÛधी अǓभमखुीकरण काय[Đम 
संचालन गन[ èवयंसेवक पǐरचालन गनȶ । 

- िजãलामा ǒवपदको ¢ेğमा काय[रत Ǔनकायलाई ¢मता 
ǒवकासकालाǓग कृǓğम घटना अßयास, ǒवपɮ सूचना 
åयवèथापनका ǒवषयमा ताǓलम संचालन गनȶ । 

- िजãलाको ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना Ǔनमा[णका 
लाǓग सहयोग गनȶ । 

- िजãला तथा èथानीय तहका ǒवपÙका Įोत åयिƠहǾकालाǓग 
ǒवपɮ ġतू लेखाजोखा ġतू ĤǓतकाय[ लेखाजोखा (Initial  Rapid 

Assessment-IRA)ताǓलम सʶालन गनȶ । 

- èथानीय तहले छनौट गरेका अǓत संकटासǏ वडाहǾमा 
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सामदुाǒयक ǒवपɮ ĤǓतकाय[ ताǓलम सʶालन गरȣ उƨारका 
सामाĒीहǾ उपलÞध गराउने ।  

७ उƭोग, वािणÏय संघ अÚय¢ - उपभोƠा ǒहतलाई मÚयनजर गदȷ दैǓनक उपभोÊय सामĒीको 
बजारमा सहजǾपमा ǓनयǓमत उपलÞध गराउने । 

- ǒवपÙका समयमा बजारमा कृǓतम अभाव सजृना गरȣ दैǓनक 
उपभोÊय वèतकुो मूãयवǒृƨ गनȶ गराउने काय[लाई ǓनयÛğण 
गनȶ । 

- बजार अनगुमन, सामानको मौÏदात आǑदबारे ǓनयǓमत 
अनगुमन गरȣ सàबिÛधत सरोकारवाला Ǔनकायलाई जानकारȣ 
गराउने । 

८ राजनीǓतक दलहǾ सभापǓत/अÚय¢ - ǒवपɮ åयवèथापन सàबÛधमा भएका Ǔनण[यको काया[Ûवयनमा 
सहजीकरण गनȶ। 

- उƧार तथा राहतका काय[मा समÛवय र सहयोग गन[ 
पǐरचाǓलत हनुे। 

- िजãलािèथत संयÛğले गरेका Ǔनण[यहǾको काया[Ûवयनमा 
सहयोग पâु याउन मातहतका èथानीय इकाईहǾलाइ Ĥिश¢ण 
Ǒदई पǐरचालन गनȶ । 

- ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ सàबÛधमा िजãलाका 
जनĤǓतǓनधीहǾसँग सहयोगका Ǔनिàत पहल गनȶ । 

- ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ सàबÛधमा èथानीय åयिƠ तथा 
समदुायले अपनाउनपुनȶ सजगताबारे èथानीय समदुायलाई सचेत 
गराउन सहयोग गनȶ। 

- ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ सàबÛधमा भए गǐरएका 
काय[हǾको बारेमा सàबिÛधत Ǔनकायलाई पƵृपोषण उपलÞध 
गराउने। 

९ सʶार माÚयम नेपाल पğकार महासंघ, 

सʶारमाÚयम/ 

सʶारकमȸ 

- िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतले गरेका Ǔनण[यबारे 

जनतालाई ससूुिचत गराउने । 

- सूचना सàĤषेण गनȶ । 

- आǓधकाǐरक ǓनकायहǾसँग सूचना आदनĤदानका लाǓग 

समÛवय गनȶ । 

- समदुायèतरमा देिखएका वा देिखनसÈने ǒवपɮ जोिखमबारे 

सव[साधारणलाई जानकारȣ गराउन े। 

- सरु¢ाका उपायहǾ अǓधकतम अपनाएर िजàमेवारȣ पूरा गन[ 

सहयोग गनȶ 
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१० गैरसरकारȣ संèथा 

महासंघ, 

अÚय¢/ ĤǓतǓनǓध - मानवİोत पǐरचालन गनȶ । 

- İोत संकलन तथा पǐरचालनमा सहयोग गनȶ। 

- गैरसरकारȣ संèथा महासंघǓबच ¢मता ǒवकासका  सàबÛधमा  

समÛवय तथा सहजीकरण गनȶ । 

११ यातायात åयवसायी सǓमǓत अÚय¢/ ĤǓतǓनǓध - राहत तथा उƨार काय[का लाǓग यातायातका साधनहǾ र 

जनशिƠ उपलÞध गराउने । 

 

१२ पेशागत åयवसायी (Ǔनमा[ण 
åयवसायी, कृषक तथा जल 
उपभोƠा, सामदुाǒयक वन 
उपभोƠा सǓमǓत 

अÚय¢/ ĤǓतǓनǓध - राहत, उƨार तथा संर¢ण काय[मा सहयोग गनȶ । 

१३ नागǐरक समाज  Ĥमखु/ ĤǓतǓनǓध - सवै ǓनकायहǾको सहकाय[मा िजãला ǒवपɮ पूव[तयारȣ योजना 

तजु[मा गन[ सहयोग गनȶ । 

- पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ लाǓग मÉुय ǓसƨाÛत वा Ûयूनतम 

मापदÖडका बारेमा समÛवय गनȶ । 

- ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना तजु[मा ĤǒĐयामा सबै 

ǒवषयगत ¢ेğका अगवुा तथा सदèय संèथालगायत अÛय 

सरोकारवालाहǾको सहभाǓगता गराउने । 

- िजãलामा मानवीय सहायतामा काय[रत 

संघ/संèथा/ǓनकायहǾमा सूचना Ĥवाह गनȶ । 
￦

१०. लɇǓगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण￦

कुनै पǓन ǒकǓसमको ǒवपɮ घटनामा मǒहलाÐ बालबाǓलकाÐ बƨृÐ ǓभǏ ¢मता भएका åयिƠÐ ǒवपǏ पǐरवार बढȣ Ĥभाǒवत 

हनुेहुँदा यस अवधारणालाई सबै नीǓतहǾमा महǂव Ǒदइएको छ ।￦ घरायसी काममा मǒहलाको बढȣ संलÊनता रहनेÐ￦

卵卵欄卵Ð￦拉Ƞ拉Ƞ卵￦था शारȣǐरकǾपले ǓभǏ ¢मता भएका åयिƠहǾको हेरचाहको िजàमवारȣ  सामाÛयत मǒहलाको 

बढȣ हनुे भएका कारण ǒवपÙको समयमा यो वग[ उÍच जोिखममा रहने सàभावना हÛुछ । यसै सÛदभ[मा यस िजãलामा 

मǒहलाको जनसंÉया पǾुषको भÛदा बढȣ हनÐु पǾुषको भÛदा मǒहलाको सा¢रता दर कम हनुÐु राǒƶय औषतभÛदा बढȣ 

ǓभǏ ¢मता भएका åयिƠहǾको ĤǓतशत बढȣ रहेको कारण सोको åयवèथापनका ǒवषयलाई समेत यस योजनामा 

समावेश गǐरएको छ। यस योजनाले समावेशीǾपमा समदुायको जोिखमलाई सàबोधन गरȣ उ×थाÛशील समदुाय Ǔनमा[ण 

गन[ सहयोग गनȶछ | ǒवपÙपƱात ǒवपदबाट Ĥभाǒवत ¢ेğहǾमा लɇǓगक ǒहंसाका घटनाहǾ घÒन सÈने भएकाले सोको 

रोकथाम तथा ǓनयÛğणलाई ĤभावकारȣǾपमा काया[Ûवय गǐरनेछ |￦
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िजãला तथा èथानीय तहहǾमा ÏयेƵ नागǐरक, अपाǍता भएका, बालबाǓलका तथा गभ[वती मǒहलाहǾलाई ǒवशेष 

ĤाथǓमकता Ǒदई हाईिजन ǒकट, ǒकशोरȣ ǒकट तथा अÛय आवæयक सामĒीको छुटै åयवèथापन र उƠ वग[को 

ĤाथǓमकताका साथ उƨार तथा संर¢ण गǐरनेछ । िजãलामा संचाǓलत सरकारȣ तथा गैरसरकारȣ संघ सèथाहǾले 

संचालन गनȶ ǓबǓभǏ काय[Đममा यस ǒवषयलाई अÛतरसàबिÛधत ǒवषयकोǾपमा समावेस गनȶगरȣ यस योजनाले 

सहजीकरण गनȶछ । 

११. ǒवपɮ पवू[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना काया[Ûवयन योजना￦

सàपण[ ǒवषयगत¢ेğ (Èलèटरस) हǾको ǒवपɮ ĤǓतकाय[कालाǓग काया[Ûवयन योजना तलको ताǓलकामा Ĥèततु 

गǐरएबमोिजम हनुेछ ।￦

ताǓलका नं ५० ĤǓतकाय[ काया[Ûवयन योजना￦
समयावǓध संचालन गǓतǓबǓध िजàमवेार नते×ृवदायी ǓनकायहǾ 

० देिख १ 
घÖटाǓभğ 

Ĥभाǒवत ¢ेğबाट सूचना सàĤषेण गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयबèथापन सǓमǓत/èथानीय 
तह 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतको त×कालै बैठक गरȣ 
ताǓलमĤाƯ खोज तथा उƨार टोलȣको पǒहचान गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

भकूàप तथा अÛय ǒवपÙको जानकारȣ Ǒदने । राǒƶय भकूàप मापन केÛġ 

घरयासी आगलागी तथा आगलागी ǒवपÙसàबÛधी ĤǓतकाय[ गन[ 
Ǔनदȶशन Ǒदने । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत, िजãला 
समÛवय सǓमǓत, गाउँपालका तथा 
नगरपाǓलका 

खोज तथा उƨारको लाǓग त×काल Ǔनदȶशन Ǒदई खोज तथा 
उƨारको लाǓग सरु¢ा Ǔनकाय पǐरचालन गनȶ। 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत र सरु¢ा 
Ǔनकाय 

ǒवपÙको यथाथ[ सूचना तथा उƨार Ĥयासको  जानकारȣ 
साव[जǓनकǾपमा Ĥवाह गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय 

० देिख ७ 
घÖटाǓभğ 

जलवायजुÛय ǒवपÙको सूचना तथा जानकारȣ  Ĥवाह गनȶ । जल तथा मौसम ǒवभाग 

घटनासàबÛधी ǒवèततृ ǒववरण तयार गरȣ सूचना Ĥवाह गनȶ । िजãला ǒवपɮ åयबèथापन सǓमǓत, èथानीय 
सǓमǓतहǾ  

जनतालाई सचेत गराउन मोवाइल एसएमएस (SMS) छोटकरȣ 
सूचना Ĥवाह गनु[का साथै ǓबǓभǏ सʶारमाÚयमबाट तØयगत 
पूव[चेतावनी, आपतकालȣन  चेतावनी, भए गǐरएका उƨारका 
ĤयासहǾका बारेमा ǓनयǓमत सूचनाहǾ Ĥवाह गनȶ । 

िजãला, èथानीयतहका आपतकालȣन 
काय[सʶालन केÛġ 

०देिख २४ 
घÖटाǓभğ 

ǒवपÙपƱात महामारȣको अवèथाबारे जानकारȣ Ǒदई ĤǓतकाय[ शǾु 
गनȶ । 

èवाèØय काया[लय 

पशपुÛछȤबाट हनुे महामारȣ åयविèथत गन[का लाǓग Ǔनदȶशन तथा 
समÛवय गनȶ । 

èथानीय तह 

िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġलाई ǒवपɮ ĤǓतकाय[का िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ 
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लाǓग मÉुय समÛवय केÛġको Ǿपमा पǐरचालन गनȶ । 

पीǓडतलाई त×काल पनुèथापना तथा पनुवा[स गन[ खोज तथा 
उƨार काय[दललाई त×काल पǐरचालन गनȶ । 

िजãला आपतकालȣन काय[संचालन केÛġ र 
सरु¢ा ǓनकायहǾ 

पीǓडत घाइतेहǾका त×काल घटना èथलमै ĤाथǓमक उपचारको 
åयवèथा Ǔमलाउने र गàभीर घाइतेहǾलाई थप उपचारका लाǓग 
èवाèØय संèथा पठाउने  

सरु¢ा Ǔनकाय, नेपाल रेडĐस, यातायात 
åयवसायी संघ, एàबलेुÛस सेवा सʶालक 

आगलागी भएको ¢ेğमा आगो ǓनयÛğण गन[का काय[ गनȶ èथानीय तह\सरु¢ा ǓनकायहǾ 

Ĥारिàभक अवèथाको ġतू लेखाजोखा गनȶ । िजãला तथा èथानीय ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत 

Ǔबमानèथल सूर¢ा गनȶ Ǔबमानèथल काया[लय Ǿàजाटार 
सडक सàपक[  Ûयनतम पनु[èथापना गनȶ सडक ǓडǓभजन काया[लय 
Ǔभड åयवèथापन गरȣ èथान खालȣ गनȶ, पीǓडतहǾलाई निजकको 
आĮयèथलहǾमा पठाई Ǔभड åयवèथापन गनȶ 

खोज तथा उƨार समहु \ सरु¢ा Ǔनकाय 

२४ देिख ४८ 
घÖटाǓभğ 

खोज तथा उƨार र राहत सामाĒीहǾका ढुवानीका लाǓग 
यातायातका साधनको åयवèथा गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन 
सǓमǓत,गाउँपाǓलका,नगरपाǓलका,यातायात 
åयवसायी संघ  

पीǓडत र आÛतǐरक ǒवèथाǒपतहǾका लाǓग आधारभतू खाƭ 
सामाĒी उपलÞध गराउने । 

èथानीय तह, उƭोग वािणÏय संघ ओखलढुǍा 
कृǒष £ान केÛġ,  

राहत सामĒीको ढुवानी र ĤाǓƯको काय[मा समÛवय गनȶ । िजãला आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ 
अèपताल, èवाèØय केÛġ, आÛतǐरकǾपमा ǒवèथाǒपतहǾको 
िशǒवर, ǒवƭालय 

जèता आधारभतू ¢ेğमा ǒवƭतुीय सेवा उपलÞध गराउने । 

ǒवƭतु ĤाǓधकरण ओखलढुǍा 

जैǒवक,ठोस तथा ĤकोपजÛय फोहरको उिचत ĤबÛध Ǔमलाउने वा 
नƴ गनȶ 

èथाǓनय तहहǾ 

भÖडारण गहृहǾ,ǒवèथाǒपतहǾको बसोबास गराईएको िशǒवर, 
åयिƠगत आवास, मानवीय सेवा Ĥदायक र सàपिƣको सरु¢ा 
तथा काननु काया[Ûवयन Ĥभावकारȣ बनाउने 

िजãला Ĥशासन काया[लय, सूर¢ा ǓनकायहǾ, 
िजãला सरकारȣ वǒकलको काया[लय 

Ĥभाǒवत पǐरवारको दता[ गनȶ पीǓडतका लाǓग पǐरचयपğ उपलÞध 
गराउने र तØयाǋको उिचत ĤबÛध र åयवèथा गनȶ । 

िजãला Ĥशासन काया[लय\िजãला 
आपतकालȣन काय[सʶालन केÛġ \ èथानीय 
तहहǾ 

आकिèमक संचारको ĤबÛध गनȶ तथा यथाशीē Ǔछटो दूरसʶार 
सेवा पनुèथा[पन गरȣ सेवा संचालनको वातावरण Ǔमलाउने । 

नेपाल टेǓलकम 

४८ देिख ७२ 
घÖटाǓभğ 

मौजदुा अवèथामा èवाèØय संèथा, ǒवƭालय, सडक,पलु र अÛय 
संरचनाको ¢Ǔतको लेखाजोखा Ĥारàभ गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

फोहोरमैलाको åयवèथापन गनȶ । नगरपाǓलका/ गाउँपाǓलका 
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मरेका पशचुौपायहǾ संकलन तथा åयवèथापन गनȶ । नगरपाǓलका/गाउँपाǓलका 
पीǓडतहǾको खोज तथा उƨार गरȣ ǓतनीहǾलाई त×काल 
आवæयक पनȶ खाƭǏलगायत Ûयूनतम मानवीय आवæयƠाका 
सामĒी र राहात रकम उपलÞध गराउन े। 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

७२ घÖटादेिख 
७ ǑदनǓभğ 

शव åयवèथापन Ǔनदȶ िशकाबमोिजम मतृकहǾको åयवèथापन गरȣ 
म×ृय ुदता[ Ĥमाणपğ जारȣ गनु[का साथै आǓथ[क सहयोग उपलåध 
गराउने । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

खान बनाउने भाडावत[न, लगुाफाटो, कàबल ǒवèथाǒपत पǐरवारका 
बालबाǓलका तथा  मǒहलाका लाǓग आवæयक पनȶ èवाèØय 
Ĥवƨ[नका सामĒी ǒवतरण गनȶ । 

नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 

७ Ǒदनदेिख २ 
सातासàम 

पǒहले पǒहचान भएको ठाउँमा अèथायी िशǒवरको èथापना गनȶ र 
ǒवèथाǒपतलाई åयविèथत बनाउन सरुि¢त र खãुला ठाउँमा 
लैजाने ĤबÛध Ǔमलाउने । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत, 
नगरपाǓलका/ गाउँपाǓलका 

िशǒवरका बालबाǓलकामा हनुसÈने कुपोषणको अवèथालाई 
मÚयनजर गरȣ आवæयक ĤबÛध Ǔमलाउने । 

èवाèØय काया[लय 

िशǒवर र खलुा èथानमा खलुा Ǒदशाǒपसाब वा अÛय माÚयामबाट 
सनȶ सǾवा रोगको ǓनयÛğण गनȶ । 

 

èवाèØय काया[लय/èथानीय तहहǾ 

मानवीय काय[का लाǓग भएका ĤǓतकाय[, उƨार काय[को अनगुमन 
गरȣ ĤǓतवेदन तयार गनȶ । 

सरु¢ा Ǔनकाय, खोज तथा उƨार टोǓल 

मानǓसक तनावमा परेका åयिƠलाई मनोसामािजक परामश[ तथा 
èवाèØय सेवा Ĥदान गनȶ । 

नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ,िजãला èवाèØय 
काया[लय, èथाǓनय मǒहला साखा 

पǐरवारसँग वीछोǓडएका बालबाǓलकालाई पǐरवारसँग Ǔमलन 
गराउने र पǐरवार गमुाएका वा एʞल बालबÍचाको उिचत 
èयाहार र लालनपालनको åयवèथा Ǔमलाउने वा आफÛतलाई 
बझुाउन े। 

èथानीय तहहǾ,नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 

२ सातादेिख १ 
मǒहनाǓभğ 

Ĥकोप पीǓडत समदुायलाई èवीकृत मापदÖडवमोिजम नगद वा 
अÛय Ĥकारको आवæयक सहयोग उपलÞध गराउने । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

ǒवƭालय खलुाउने र सबै बालबाǓलका तथा ǒवƭाथȸलाई 
ǒवƭालयमा पनुःãयाउने वातावरण तयार गरȣ उनीहǾको 
जीवनलाई सामाÛय बनाउन सहयोग गनȶ 

िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय इकाइ 

त×कालȣन पनुèथा[पनाको लाǓग आवæयक अÚययन तथा 
लेखाजोखा गरȣ बसोबास र जीǒवकोपाज[नका काय[ शǾु गनȶ । 

शहरȣ ǒवकास तथा भवन 

 काया[लय, कृǒष £ान केÛġ, भेटेǐरनरȣ 
अèपताल तथा पशसेुवा ǒव£ केÛġ, घरेल ु
तथा साना उƭोग ǒवकास काया[लय, 
åयवसाǒयक तथा Ǔसप ǒवकास तालȣम केÛġ, 
उƭोग वािणÏय संघ 



96 

 

समयावǓध संचालन गǓतǓबǓध िजàमवेार नते×ृवदायी ǓनकायहǾ 

ǒवपɮ घटना, खोज तथा उƨार, राहात तथा सʶाǓलत िशǒवर 
सʶालनको पनुèथा[पनाका ĤयासहǾको ĤǓतवेदन तयार गनȶ । 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत 

￦

१२.1. अनगुमन, मãूयाǋन तथा Ǔसकाई ￦

 यस योजनाले Ǔनधा[रण गरेको गǓतǓबǓधहǾ र काय[हǾको Ĥभावकारȣ काय[Ûवयन सǓुनिƱतताकालाǓग सàबिÛधत ǒवपɮ 

åयवèथापन सǓमǓत र ǒवषयगत ¢ेğका अगवुा ǓनकयाहǾबाट योजना काया[Ûवायनको अनगुमन र मूãयाǋनका लाǓग 

सयÛğ èथापना गरȣ पूव[तयारȣ र ĤǓतकाय[का गǓतǒवǓधहǾको मूãयाǋन गǐरनेछ ।￦

यस अनगुमन र मूãयाǋनको आधारमा ǒवपɮ तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना पनुरावलोकन गरȣ अÚयावǓधक गǐरनेछ । 

अनगुमन र मãुयाǋन संयÛğ िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतले तोकेवमोिजम रहनेछ ।￦

ताǓलका नं ५१ अनगुमन तथा मãूयाǋन सूचक￦

Đ. स.￦ सूचक￦ ईकाई आधार रेखा￦ लêय￦

१ ǒवपɮ पूव[तयारȣ    
1.1 èथानीय तहको ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना  èथानीय तह संÉया ०￦ ४￦
1.2 èथानीय तहबाट ǒवषɮ åयवèथापन कोषमा रकमको åयवèथा èथानीय तह संÉया ८￦ ८￦
1.3 èथानीय तहबाट ǒवपɮ åयवèथापनका ǒवषयमा ¢मता ǒवकासका 

काय[ĐमहǾ सʶालन 
èथानीय तह संÉया ०￦ ८￦

1.4 ǒवपɮ åयवèथापनमा आवæयक पनȶ सामĒीहǾको åयवèथापन èथानीय तह संÉया ८￦ ८￦

1.५ आĮयèथलहǾको पǒहचान वडा संÉया २४￦ ७५￦

1.६ उƨारका ǓनǓमƣ हेलȣÜयाडको तयारȣ वडा संÉया ६६￦ ७५￦

२ ĤǓतकाय[ ￦ ￦ ￦

२.1 िजãला/गाउँपाǓलका/नगरपाǓलकाèतरमा ǒवपदबाट हनुे म×ृय ुदर उलेÉय 
माğामा कम गनȶ ।￦

जना ७￦ २￦

2.2 ǒवपदबाट म×ृय ुहनुेको बाǒष[क औसत संÉया ( सडक दघु[टनाबाहेक )￦ जना ७￦ ०￦
2.3 सडक दघु[टनाबाट म×ृय ुहनुेको बाǒष[क औसत संÉया ￦ जना ०￦ ०￦

2.४ ǒवपदवाट Ĥ×य¢ Ĥभाǒवत हनुे पǐरवारहǾको बाǒष[क औसत संÉया ￦ पǐरवार संÉया ५०￦ १०￦

2.५ सडक दघु[टनाबाट घाइते हनुे åयिƠहǾको वाǒष[क औसत संÉया￦ पǐरवार संÉया ४०￦ १०￦
2.6 ǒवपदबाट ¢Ǔत हनुे घरहǾको वाǒष[क औषत संÉया पǐरवार संÉया ५०￦ १०￦

३ पनुèथा[पना तथा त×कालȣन पनुला[भ ￦ ￦ ￦

३.१ ǒवपÙपƱात राहत पाएको ĤभाǒवतहǾ ĤǓतशत १००￦ १००￦

३.२ आĮयèथल पाएका ǒवèताǒपतहǾ ĤǓतशत १००￦ १००￦

३.३ भकूàपबाट पूण[Ǿपमा ¢ǓतĒèत åयिƠगत घर पनुǓन[मा[णको अवèथा ￦ संÉया￦ १९८७५￦ २९८६￦

३.४ भकूàपबाट आंिशकǾपमा ¢Ǔत भएको åयिƠगत घर पनुǓन[मा[णको संÉया ३०० ४३५६ 
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Đ. स.￦ सूचक￦ ईकाई आधार रेखा￦ लêय￦

अवèथा 
३.५ भकूàपबाट पूण[Ǿपमा ¢ǓतĒèत ǒवƭालय पनुǓन[मा[णको अवèथा संÉया २१२ ९३ 
 भकूàपबाट पूण[Ǿपमा ¢ǓतĒèत साव[जǓनक भवन पनुǓन[मा[णको अवèथा संÉया २ ६ 
 भकूàपबाट आंǓसक ¢Ǔत भएका साव[जǓनक भवन मम[तको अवèथा संÉया १० ० 
 भकूàपबाट पूण[Ǿपमा ¢ǓतĒèत èवाèØय संèथाको भवन पनुǓन[मा[णको 

अवèथा 
संÉया ० २० 

İोतÆ￦िजãला Ĥहरȣ काया[लयÐ राǒƶय पनु[Ǔनमा[ण ĤाǓधकरणमातहतका िजãलािèथत काया[लयहǾÐ￦नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 

१२.२ अनगुमन, मãूयाǋन तथा Ǔसकाई संयÛğ  

िजãलाअÛतग[त संचालन हनुे ǒवपɮ पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[का हरेक गǓतǓबǓधहǾको Ĥभावकारȣताका बारेमा लेखाजोखा 

गन[ अनगुमन तथा मूãयांकन गन[का लाǓग िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतवाट एक अनगुमन तथा मूãयांकन संयÛğ 

ǒवकास गǐरनेछ । उƠ संयÛğले अनगुमन तथा मूãयाǋन काय[योजना तयार गरȣ सोहȣअनसुार योजनाको काया[Ûवयन 

अवèथाको अनगुमन तथा मूãयाǋन गनȶछ । 

१२.३ ¢मता ǒवकास  

ओखलढुǍा िजãलामा हनुसÈने ǒवपÙको पǐरिèथǓतसँग ĤǓतकाय[ गन[सÈने èतरको द¢ जनशिƠ तयार पानु[पनȶ 

आवæयकता मतुाǓबक िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत लगायत सरोकारवालाहǾमÚये सàबिÛधत ¢ेğहǾमा द¢ता 

अǓभबǒृƨ गन[ जनशिƠ ǒवकासका  ǒवǓभǏ काय[ĐमहǾ सʶालन गरȣ द¢ जनशिƠको पǐरचालनबाट ǒवपɮ पूव[तयारȣ 

तथा ĤǓतकाय[को ¢ेğमा Ĥभावकारȣ काय[ गǐरनेछ ।  

िजãला आपतकालȣन काय[ सʶालन केÛġवाट  ǒवपɮ åयवèथापन सूचना Ĥणालȣ (Disaster management information 

System- DIMS) लाई सǺुढȣकरण गन[, नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ ओखलढुǍाबाट Ĥारिàभक ġतू लेखाजोखा (Initial Rapid 

Assessment-IRA) काय[ गन[  तथा िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓत, èथानीय तह, िजãलािèथत सरु¢ा ǓनकायहǾ, नेपाल 

रेडĐस सोसाइटȣलगायत अÛय संघ संèथाहǾवाट ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[का सàवÛधमा कृǓğम अßयास ( DPR 

Simulation),QRT/RRT को ताǓलम  लगायतका ǒवǓभǏ ¢मता ǒवकासका काय[ĐमहǾ सʶालन गǐरनेछ ।     

१२.४  ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजनाको पनुरावलोकन र पƵृपोषण  

यस योजना काया[Ûवयनको Ĥभावकारȣता पǒहचानका सबै सरोकारवालाहǾको अनभुव र ǓसकाइहǾ सǒहत पƴृपोषण Ǔलई 

योजनालाई समयसापे¢ ǽपमा अƭावǓधक गǐरनेछ । यस काय[बाट समय सापे¢ ǽपमा åयावसाǒयक तवरवाट योजना 

काया[Ûवयन हनुे अवèथाको Ǔसज[ना हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

ǒवǓभǏ पदाǓधकारȣहǾको ǒववरण 

क. काया[लय Ĥमखु 

Đ.स. काया[लय सàपक[  नं. Ĥमखु पद सàपक[  नं. 

1 
उÍच अदालत अèथायी इजालास 

520२16 
मा. स×यमोहन जोशी 
थाǾ बǐरƵ Ûयायाधीश 

98५१०१७६६८ 

2 उÍच अदालत अèथायी इजालास - मा. गणेश बराल Ûयायाधीश 9841241355 

3 
उÍच अदालत अèथायी इजालास 

- 
मा. ǒकरण कुमार 
पोखरेल Ûयायाधीश 

9841359476 

4 उÍच अदालत अèथायी इजालास - मा. राजरुाम Ǔसलवाल Ûयायाधीश 9851024565 

५ िजãला अदालत  520172 मा. दल बहादरु के.सी. िजãला Ûयायाधीश 9841292992 

            

1 
िजãला Ĥशासन काया[लय 

520133 
Įी कृçण पौडेल 

Ĥमखु िजãला 
अǓधकारȣ 

9852877777 

2 उÍच अदालत अèथायी इजलास 
520157 Įी उÏवल Ûयौपाने Ǔन.रिजƶार 

9852840157 

3 उÍच सरकारȣ वकȧल काया[लय 
520255 Įी केशव Ĥसाद पÛत Ǔन. सहÛयायाǓधवƠा 9852841210 

4 
िजãला समÛवय सǓमǓतको काया[लय 

520144 
Įी राम Ĥसाद पोखरेल 

िजãला समÛवय 
अǓधकारȣ 

9744021788 

5 
िजãला अदालत  

520195 
Įी  रमानÛद Ĥसाद 
अǓधकारȣ Įेèतेदार 

9841449148 

6 अǐरदमन गण 
520174 Įी ǒवशाल Ǔसंह Ĥमखु सेनानी 9863028834 

7 
िजãला Ĥहरȣ काया[लय 

520175 
Įी Ǿपेश खÔका 

Ĥहरȣ  नायव 
उपरȣ¢क 

9852875555 

8 
सशƸ Ĥहरȣ वल‚ आͬĮत गãुम  

520642 
Įी  लोकेÛġ सवुेदȣ 

Ĥहरȣ  नायव 
उपरȣ¢क 

9851258471 

9 
राǒƶय अनसुÛधान िजãला काया[लय 

520112 
Įी  सʷय शाह 

Ĥमखु अनसुÛधान 
अǓधकृत 

9852840112 

10 
िजãला आयोजना काया[Ûवयन इकाइ 
(िश¢ा) 

520105 
Įी बल बहादरु काकȽ आयोजना Ĥमखु 

9851151286 

11 
िजãला आयोजना काया[Ûवयन इकाइ 
(िजमालȣ) 

520249 
Įी ǐरता लàसाल आयोजना Ĥमखु 

9846075504 

12 
िजãला आयोजना काया[Ûवयन इकाइ 
(भवन) 

520103 
Įी अजु[न तामाǍ आयोजना Ĥमखु 

9854045747 
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Đ.स. काया[लय सàपक[  नं. Ĥमखु पद सàपक[  नं. 

13 कोष तथा लेखा ǓनयÛğक काया[लय 
520140 Įी राजन कुमार फुयाल कोष ǓनयÛğक 

9852841140 

14 
िजãला सरकारȣ वकȧल काया[लय 

520109 
Įी  लेखनाथ ढकाल 

Ǔन. िजãला 
ÛयायाǓधवƠा 

9852841209 

15 
िजãला Ǔनवा[चन काया[लय 

520181 
Įी  ĤमेĤसाद Ûयौपाने 

िजãला Ǔनवा[चन 
अǓधकारȣ 

98५१०५१७९९ 

16 िजãला हलुाक काया[लय 
520113 Įी राजन Ĥसाद पौडेल हलुाक अǓधकृत 

9852841513 

17 िजãला कारागार काया[लय 
520125 Įी  चडुामिण अया[ल जेलर 

9852873777 

18 
ईलाका Ĥशासन काया[लय 
िखिजफलाँटे 

  
Įी  परमेƳर पÛत काया[लय Ĥमखु 

9852842333 

19 मालपोत काया[लय 
520201 Įी माधव िघǓमरे मालपोत अǓधकृत 

9851202354 

20 
नापी काया[लय 

520121 
Įी  िजतेÛġ बहादरु 
खÔका Ĥमखु 

9852842121 

21 
िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय इकाइ 
काया[लय 

520038 
Įी भीम Ĥसाद ǓमĮ इकाइ Ĥमखु 

9852053133 

22 ǓडǓभजन सडक काया[लय  Įी अǾण कुमार कण[ ǓडǓभजन Ĥमखु 
9845024441 

23 

ĤधानमÛğी कृǒष आधǓुनकȧकरण 
पǐरयोजना (पǐरयोजना काया[Ûवय 
इकाइ) 

52०711 

Įी  पूण[ ढुǍाना Ĥमखु 

98५११४२९८१ 

24 करदाता सेवा काया[लय  Įी कुसमु Įीमल Ĥमखु 9843784198 

25 तØयाǋ काया[लय 
520124 Įी  सूय[मान ǒवƴ Ǔन. Ĥमखु 

9862955344 

26 
जल तथा मौसम ǒव£ान ǒफãड 
काया[लय 

520327 
Įी अǓभयान पौडेल Ǔन. Ĥमखु 

9849121316 

२७ मालपोत काया[लय िखजीफलाटे  लालबहादरु सनुवुार Ĥमखु ९८५२८४२५५५ 

 नापी काया[लय िखजीफलाटे  टेकबहादरु ĮेƵ Ĥमखु ९८६३०१३१५५ 

            

1 
जलĮोत तथा Ǔसंचाइ ǒवकास 
ǓडǓभजन काया[लय 

520210 
Įी महेश यादव ǓडǓभजन Ĥमखु 

9852840211 

2 ǓडǓभजन वन काया[लय 
520134 Įी भरतबाब ुĮेƵ ǓडǓभजन Ĥमखु 

9852840134 
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Đ.स. काया[लय सàपक[  नं. Ĥमखु पद सàपक[  नं. 

3 भ ूतथा जलाधार åयवèथा काया[लय 
520114 Įी ǿदय कुमार झा काया[लय Ĥमखु 

9852840514 

4 
खानेपानी तथा सरसफाई ǓडǓभजन 
काया[लय 

520110 
Įी Ǔबजय कुमार ठाकुर ǓडǓभजन Ĥमखु 

9852849210 

5 पूवा[धार ǒवकास काया[लय 
520114 Įी  राजेƳर महतो काया[लय Ĥमखु 

9851244528 

6 शहरȣ ǒवकास तथा भवन काया[लय 
520103 Įी Ǿġ नारायण ǓमĮ इिʷǓनयर 

9852841103 

7 िजãला अèपताल Ǿàजाटार 
540188 डा. सÛतोष देव मेǓडकल डाÈटर 

9857650885 

8 िजãला èवाèØय काया[लय 
540116 Įी समुन Ǔतवारȣ èवाèØय Ĥमखु 

9852841116 

9 िजãला आयवुȶद काया[लय 
520150 Įी Ǔनरज खǓतवडा काया[लय Ĥमखु 

9852842150 

10 Ĥदेश लेखा इकाइ काया[लय 
  Įी Úयानǒवर राई लेखा ǓनयÛğक 

9852840670 

11 
åयावसायीक तथा सीप ǒवकास 
तालȣम केÛġ 

520185 
Įी Ǔभषम राई केÛġ Ĥमखु 

9852842185 

12 घरेल ुतथा साना उƭोग काया[लय 
520106 Įी  ĤǑदप ĮेƵ उƭोग अǓधकृत 

9852840606 

13 कृǒष £ान केÛġ 
520130 Įी  ǒवçण ुपोखरेल कृǒष अǓधकृत 

9852840130 

14 
भेटेǐरनरȣ अèपताल तथा पश ुसेवा 
ǒव£ केÛġ 

520211 
Įी मोहन गǾुǍ पश ुिचǒक×सक 

9842858058 

            

1 
Ǔसǒƨचरण नगरकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

520625 
Įी  रामेƳर पोखरेल 

Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9852823111 

2 
िखजीदेàबा गाउँकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

  सवुास पौडेल 
Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9863013012 

3 
चàपादेǒव गाउँकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

  Įी सरोज थापा  
(Ǔन.) Ĥमखु 

Ĥशासकȧय अǓधकृत 
9842933779 

4 
िचशंखगुढȣ गाउँकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

620075 Įी ओम बहादरु दजȸ 
Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9849162772 

5 
मानेभʵयाङ गाउँकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

  Įी तलुसी भʣराई 
Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9852820002 

6 
मोलङु गाउँकाय[पाǓलकाको काया[लय 

  Įी सÛतोष गौतम  
(Ǔन.) Ĥमखु 

Ĥशासकȧय अǓधकृत 
9851220957 
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Đ.स. काया[लय सàपक[  नं. Ĥमखु पद सàपक[  नं. 

7 
Ǔलख ुगाउँकाय[पाǓलकाको काया[लय 

  Įी अभय गƯुा 
Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9852026908 

8 
सनुकोशी गाउँकाय[पाǓलकाको 
काया[लय 

  Įी राम कुमार काकȽ 
Ĥमखु Ĥशासकȧय 
अǓधकृत 

9753000077 

            

1 राǒƶय बािणÏय बɇक 
520355 Įी  ǒवçण ुĤ. अया[ल ĤबÛधक 

9852840207 

2 कृǒष ǒवकास बɇक 
520118 Įी  Ǔबƭा कृçण पौडेल ĤबÛधक 

9842023188 

            

1 नेपाल नागǐरक उʨयन ĤाǓधकरण 
540118 Įी  Ĥãहाद Ǔनरौला काया[लय Ĥमखु 

9851236777 

2 नेपाल टेǓलकम 
520444 Įी  बÍचरुाज खǓतवडा काया[लय Ĥमखु 

9852024627 

3 नेपाल Ǔबƭतु ĤǓधकरण 
540205 Įी संिजव साह काया[लय Ĥमखु 

9852842268 

4 
नेपाल खाƭ åयवèथा तथा åयापार 
कàपǓन 

520117 
Įी रवन कुमार यादव Ĥमखु  

9852841117 

5 िजãला खेलकुद ǒवकास सǓमǓत 
520555 Įी बाल कुमार खनाल काया[लय Ĥमखु 

9842926810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 



103 

 

ख èथानीय तहका Ĥमखु 

पाǓलका Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका िखिजदेàबा गा.पा. चàपादेवी गा.पा िचशंखगुढȣ गा.पा. मानभेʵयाङ गा.पा मोलङु गा.पा Ǔलख ुगा.पा. सनुकोशी गा.पा. 

Ĥमखु Įी मोहन कुमार ĮेƵ Įी बेदबहादरु रोका Įी  नवराज के.सी. 
Įी  ǓनशÛत शमा[ 
वाèतोला 

Įी  मोǓतराज राई Įी  मǓनराज राई Įी  गोǒवÛद पौडेल 
Įी  Ǿġ Ĥसाद 
अǓधकारȣ 

सàपक[  नं. 9841072101 9851278666 9851061684 9852840055 9852841311 9841535837 9860629991 9753000080 

                  

उपĤमखु Įी  इÍछा कुमारȣ गǾुङ Įी  शिुशला तामाङ Įी  Ǔनम[ला देवी रैका Įी  शèुमा राई Įी  सǒवता राई 
Įी  हेम कुमारȣ 
तामाङ 

Įी  शाÛता ढंुगले 
Įी  दगुा[ कुमारȣ 
तामाङ 

सàपक[  नं. 9842858199 9841550944 9860131878 9818673068 9852841312 9852840503 9861159678 9805968200 

                  

Ĥ. Ĥ. अ. Įी  रामेƳर पोखरेल Įी  सवुास पौडेल Įी  सरोज थापा (Ǔन.) 
Įी  ओम बहादरु 
दजȸ 

Įी  तलुसी भʣराई 
Įी  सÛतोष गौतम 
(Ǔन.) 

Įी  अभय गƯुा 
Įी  राम कुमार 

काकȽ 

सàपक[  नं. 9852823111 9863013012 9842933779 9849162772 9852820002 9851220957 9852026908 9753000077 

                  

अǓधकृत Įी  नइÛġराज राई Įी  नारायण परुȣ Įी  सरोज थापा Įी  गोǒवÛद खÔका Įी  अǓनता मगर Įी  सÛतोष गौतम Įी  ǒवपना ĮेƵ 
Įी  ǒववेक कुमरा 
तामाङ 

सàपक[  नं. 9842878333 9852052651 9842933779 9842261427 ९८४०८४४२७६ 9851220957 9849123913 9843363134 
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पाǓलका Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका िखिजदेàबा गा.पा. चàपादेवी गा.पा िचशंखगुढȣ गा.पा. मानभेʵयाङ गा.पा मोलङु गा.पा Ǔलख ुगा.पा. सनुकोशी गा.पा. 

                  

लेखा अǓधकृत Įी  नरेश कटवाल Įी  दȣपक िघǓमरे 
Įी  भोज राज खनाल 
(पाँचौ) 

Įी  नवराज 
बाèतोला (पाँचौ) 

Įी  भोग बहादरु 
राई 

Įी  Ĥवल िघǓमरे 
Įी  बलराम 
फुयल (पाँचौ) 

Įी  रेæमा राई 

सàपक[  नं. 9852841112 9862610835 9842969465 9813305729 9849264840 9842355742 9860791763 9843120631 

                  

èवा. संयोजक Įी  पवन लामा Įी  इÛġ Ĥ. गौतम Įी  Ĥमे Ĥ. सवेुदȣ Įी  Ǔथर Ĥ. भʣराई Įी  ǒवƳराज दाहाल Įी  बेदहरȣ दाहाल 
Įी Ǒदनानाथ 
चौधरȣ 

Įी  गोपाल ब. 
काकȽ 

सàपक[  नं. 9842841947 9852840593 9849962123 9743001325 9842991360 9852840570 9847451627 9841948172 

                  

IT Officer Įी पदम पǐरयार (क.अ.) Įी  Ǒदनेश हमुागाई Įी  ǒवशाल दाहाल 
Įी  अिèमत 
राजभÖडारȣ 

Įी  रामचनġ 
Ûयौपाने 

Įी  गोपाल नेपाल 
Įी  ġोण कुमार 
धमला 

Įी  ǒवĐम दाहाल 

सàपक[  नं. 9852840711 9849670089 9851002969 9808690765 9851138219 9851117172 9862034642 9843390610 
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ग) èथानीय तहका वडाèतरȣय ǒववरण 

१ Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका 

èथानीय 
तह 

वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 
Įी  केदारबाब ु
बèनेत 

Įी राधा Ǔनरौला Įी ǒहरा कुमारȣ  ǒव.क. Įी हक[  ब. िघǓमरे 
Įी Ǔभम ब. 
थापामगर 

Įी अÛज ु
कÒवाल 

सàपक[  नं. 9862605188 9868685511 9803240854 9743063650 9824719093 9842928568 

वडा नं.2 
Įी कृçण ब. 
काकȽ 

Įी सǓम[ला 
कÒवाल 

Įी अǓनता रàतेल 

मङĒाती 
Įी नारायण ब. 
बèनेत 

Įी शेर ब. कटवाल 
Įी माधव 
भʣराई 

सàपक[  नं. 9852840158 9867813738 9862916856 9842847623 9842935820 9851244331 

वडा नं.3 Įी रहर मान राई 
Įी  Ǔसता देवी 
दमाई 

Įी िशव कुमार बाǓनया Įी नर ब. राई - 
Įी सèुमा 
लइुटेल 

सàपक[  नं. 9813925815 9819944660 9842803475 9841989185 - 9842987367 

वडा नं.4 Įी रƤ ब. गǾुङ Įी पशपुǓत गǾुङ Įी रजनी पǐरयार 
Įी   Ĥकाश 
कटवाल 

Įी बÚुद ब. ĮेƵ 
Įी चोलेÛġ 
खǓतवडा 

सàपक[  नं. 9842973718 9842803665 9862851292 9841887890 9842941069 9842895559 

वडा नं.5 
Įी कुल Ĥसाद 
दाहाल 

Įी डोãमा शेपा[ Įी  Ǔनम[लȣ ǒव.क. 
Įी ǒङमा पेàबा 
शेपा[ 

Įी नौराज राई 
Įी कृçण Ĥसाद 

दाहाल 

सàपक[  नं. 9842929019 9868686100 9808472537 9819935855 9860283624 9862815513 

वडा नं.6 Įी मदन ब.मगर Įी सÛत ब.मगर Įी डेÖडी शेपा[ 
Įी रƤ माया 
ǒव.क. 

Įी सकुालȣ माया 
मगर 

Įी गोपाल 
ब.कटवाल 

सàपक[  नं. 9869819907 9863823955 9863492423 9840758368 9869820008 9862815951 

वडा नं.7 Įी बम ब.राई 
Įी  कृçणमाया 
िघǓमरे 

Įी   िचनीमाया ǒव.क. 
Įी  Ǔमङमार जाङव ु

शेपा[ 
Įी  पçुप ब.कटवाल 

Įी  राजेÛġ 
कुमार खğी 

सàपक[  नं. 9743098666 9869806004 9862956943 9743027373 9743037114 9842981270 

वडा नं.8 
Įी  हेम बहादरु 
तामाङ 

Įी अǓनता गǾुङ Įी ǒवमला पǐरयार Įी  नेğ ब. गǾुङ 
Įी  खोटनाथ 
चौलागाई 

Įी लêमी 
आचाय[ 

सàपक[  नं. 9842971179 9862611752 9844261122 9862200096 9842931718 9862867765 

वडा नं.9 
Įी दान ब. 
बाǓनया 

Įी  रेशम कुमारȣ 
ĮेƵ 

Įी  फुलमाया  ǒव.क. 
Įी  गणुराज 
खÔका 

Įी  Ĥमे ब. मगर 
Įी  भानभुƠ 
खनाल 

सàपक[  नं. 9862805970 9743045097 9842991690 9840416503 9842928950 9842871653 

वडा 
नं.10 

Įी  दामोदर 
धमला 

Įी  गंगामाया 
थापा मगर 

Įी जनुा ǒव.क. Įी गÛदे मगर Įी तारा ब.मगर 
Įी  ǒटका Ĥसाद 
धमला 

सàपक[  नं. 9863745744 9842931671 9803007564 9840100998 9842928711 9862917466 
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èथानीय 
तह 

वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.11 
Įी  ǒवनोद कुमार 

के.सी. 
Įी Ǔसता तामाङ Įी  Ǔलला पǐरयार Įी  चÛġ ब.राई Įी  सानबुाव ुखÔका 

Įी  चडुामणी 
दाहाल 

सàपक[  नं. 9851091100 9860447927 9817794464 9842966894 9863854281 9842941321 

वडा नं.12 
Įी  ǒवनोद कुमार 

ĮेƵ 
Įी  £ानमाया राई 

Įी  सǓुनता नेपालȣ  
दमाई 

Įी गायğ ब.खğी Įी  नारायण Ǔगरȣ 
Įी सǓुनता 
Ǔनरौला 

सàपक[  नं. 9842885121 9868686797 9861159682 9743045470 9842972830 9849818431 

२  िखजीदेàबा गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 
Įी  सरोज  कुमार 

सनुवुार 

Įी  देवी  ब.  
भजेुल  

Įी  अजु[न  कुमार  ĮेƵ 
Įी Ǔनम[ला देवी 
सनुवुार 

 Įी शोभा ǒव.क. Įी अजु[न काकȽ 

सàपक[  नं. 9841708846 9864491865 9860795864 9860679620 9861035788 9851144450 

वडा नं.2 
Įी  आङकाजी  
शेपा[ 

Įी  छğ नारायण 

ĮेƵ 
Įी  अखम तामाङ Įी अǓनसा मगर  Įी  मैया पǐरयार  Įी अजु[न काकȽ 

सàपक[  नं. 9741169425 9865132694 9861592126 9860616097 9860685388 9851144450 

वडा नं.3 
Įी  टंकराज  
सनुवुार 

Įी  पदम ब.  
सनुवुार  

Įी  ǐरÛजी  शेपा[ 
Įी  दगुा[  देवी   
सनुवुार 

Įी  Ïयोती  नेपालȣ 
Įी  िखलराज 
सनुवुार 

सàपक[  नं. 9851195760 9840401655 9863650931 9844435367 9866019054 9847903313 

वडा नं.4 
Įी  कमल Ĥसाद 

Ûयौपाने 
Įी  पणु[ ब. 
तामाङ 

Įी कǒवता सनुवुार 
 Įी  हेम कुमारȣ 
ǒव.क. 

Įी  अàबर ब. 
तामाङ 

Įी  वीर कुमार 

सनुवुार 

सàपक[  नं. 9842993323 9861575102 9861701026 9742110621 9744033246 9842929093 

वडा नं.5 
Įी  राम कुमार 

सनुवुार  
Įी  ǒवजय लामा Įी लाल ब. तामाङ  

Įी  ठंक माया 
गौतम 

Įी  िचğ माया 
ǒव.क. 

Įी िखलराज 
सनुवुार 

सàपक[  नं. 9852840481 9861191062 9840108263 9741166191 9741489039 9847903313 

वडा नं.6 Įी छğ ब.तामाङ 
Įी ढकल ब. 
तामाङ 

Įी डवलȣ तामाङ 
Įी Ǔसतामाया 
ǒव.क. 

Įी जङम ुशेपा[ Įी अप[ण सनुवुार 

सàपक[  नं. 9849084152 9843389965 9741515324 9846663372 9848280372 9849647761 

वडा नं.7 
Įी  भपेूÛġ ब. 
बèनेत  

Įी  वेद ब. 
खÔका 

Įी  शाÛती ब. तामाङ 
Įी  राम कुमारȣ 
बèनेत  

Įी  सरèवती  ǒव.क. 
Įी  ǒवजय  
कुमार खÔका 

सàपक[  नं. 9840094327 9851195912 9849866442 9741123939 9860911902 9862948549 
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पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.8 
Įी  नगÛेġ ब. 
बèनेत  

Įी  आङ तेÛडी 
शेपा[ 

Įी  Ǔलला ब. काकȽ  
Įी  आङ ãयाव ु
शेपा[ 

Įी  तारा कुमारȣ 
ǒव.क. 

Įी  गणेशजंग 

रायमाझी  
सàपक[  नं. 9744031999 9843300647 9860059851 9742115611 9861702621 9862241001 

वडा नं.९ Įी  आङपसी शेपा[ Įी  दोची शेपा[ Įी  Íयाम ुशेपा[ Įी पेमा ǐरÛजी शेपा[  
Įी  कृçणमाया 
ǒव.क. 

Įी  ईƳर खÔका 

सàपक[  नं. 9863013002 9862787132 9741517818 9862255637 9848281421 9860468115 

 

३ चàपादेवी गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 Įी  कुल ब. Įेç ठ 
Įी इÛġा माया 
मगर 

Įी र× न माया मगर Įी शाÛता नेपालȣ 
Įी Ǔनर ब. थापा 
मगर 

Įी Ǒदपराज 
महतारा 
9848167716 

सàपक[  नं. 9844204067 9745157991 986920617 - - 

वडा नं.2 Įी  ǒवçण ुपलुामी  
Įी  कमल ब. 
सनुवुार 

Įी  पØृवी कुमार 
मगर 

Įी भीम कुमारȣ 
कामी 

Įी िखन माया मगर 

सàपक[  नं. 9843181508 9860872992 9819791343 984362327 9861073065 

वडा नं.3 Įी  वल ब. तामाǍ 
Įी  तारा ब. 
काकȽ 

Įी  अàवर ब. 
बढुाथोकȧ 

Įी Ĥमे माया कामी Įी सकुु माया Įेç ठ Įी मǓनषा Ǔगरȣ 

सàपक[  नं. 9869120609 9868836552 - - 9860860225 9804742984 

वडा नं.4 Įी  कृç ण ब. खğी 
Įी  Ǔलला माया 
दमाई 

Įी  गणेश ब. खğी  Įी  सरुǒवर काकȽ 
Įी  गोमा देवी 
कटवाल 

Įी  Ǒदपकराज 
Ǔगरȣ 

सàपक[  नं. 9841643869 98611535723 9741255586 9842939836 98431563657 9743045881 

वडा नं.5 
Įी  झलक मान 
तामाǍ 

Įी  शोभा माया 
तामाǍ 

Įी  मयृा दजȸ Įी  चÛġ ब. काकȽ Įी Ĥमे ब. थापाĮेğी 
Įी यवुराज 
वढुाथोकȧ 

सàपक[  नं. 9851198118 9843850653 9745149497 9861293318 - 9861620441 

वडा नं.6 
Įी  Ǔतलक ब. 
खÔका 

Įी  धन ब. खğी 
Įी  दȣल कुमार 

तामाǍ 
Įी  नरमाया साकȽ Įी  ǐरता Ûयौपाने 

Įी  अशोक 
कुमार कʣेल 

सàपक[  नं. 9843821970 9843830122 9840165444 9862953631 9861703600 9841718704 

वडा नं.7 
Įी  सरेुश कुमार 
थापा  

Įी  इÛġ ब. थापा Įी  सरेुÛġ काकȽ Įी  कमला ǒव.क. Įी  तारा खÔका 
Įी  Ǔमन बहादरु 

काकȽ 
सàपक[  नं. 9851078588 9861835691 9860108601 9844277167 9860275676 9842931027 

वडा नं.8 Įी  अजय लइुटेल Įी ǓनǾ गǾुǍ Įी ǒवçण ुĤसाद िघǓमरे Įी हक[  ब. गǾुǍ Įी Ǔमना नेपालȣ 

Įी देबे सनुवुार 
9868088013 

सàपक[  नं. 9851045219 9862239849 9865065013 9860366879 - 

वडा नं.9 Įी  भàकहरȣ वडाल 
Įी  गणेश ब. 
काकȽ 

Įी  काजी शेपा[ Įी  मǓसनी खÔका 
Įी  गोमा कुमारȣ 
ǒवæ वकमा[ 
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पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

सàपक[  नं 9843413397 9843821931 9861645294 9840483120 9741228319 

वडा नं.10 
Įी  उÏजन 
बढुाथोकȧ 

Įी  रोǒहत  ढंगेल Įी  दगुा[ देवीकाकȽ 
Įी  चÛġ माया 
ǒवæ वकमा[ 

Įी  डàबर ब. Įेç ठ 
Įी  कृçण ब. 
िघǓसङ 

सàपक[  नं 9851077409 9741051105 9861001050 9860928703 9861539038 9862953643 

 

४  िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 Įी उषक कटवाल Įी  Ĥकाश माझी Įी  Ǔडãलȣ ब.मगर Įी  मनसरȣ राई Įी  शमȸला ǒव.क. 
Įी  छğ बहादरु 
थापा 

सàपक[  नं. 9807726802 9817775623 9827760143 9862865295 9819752428 9743030309 

वडा नं.2 Įी  नरेÛġ बèनेत 
Įी  जीवन कुमार 
थापा 

Įी  महाǒवर तामाङ Įी  कãपना ĮेƵ 
Įी  नÛद कुमारȣ 
नेपालȣ 

Įी  नरनाथ 
िघǓमरे 

सàपक[  नं. 9805995656 9861119806 9823721025 9804273585 9814731695 9818594903 

वडा नं.3 Įी गंगा ĮेƵ 
Įी  चडुामणी  

काकȽ 
Įी अमतृ ब.मगर Įी  सीता नेपालȣ 

Įी  ǒहरा  लêमी  
काकȽ 

Įी Ǔडãलȣराम 

ĮेƵ 

सàपक[  नं. 9817714299 9842971818 9810542736 - 9827759542 9811717576 

वडा नं.4 Įी  ǒहमाल राई 
Įी æयाम कुमार 

खÔका 
Įी टेकराज कटवाल Įी ǒवमला पǐरयार  Įी याङजी शेपा[ 

Įी मिʷता 
आचाय[ 

सàपक[  नं. 9807007449 9817792630 9743081353 9860214174 9818559412 9842814866 

वडा नं.5 
Įी  Ĥकाश कुमार 

काकȽ 
Įी  िचरन  भʣराई Įी  कãपना मगर Įी  सàझना  साकȽ Įी  æयाम व.मगर 

Įी Ǔमना आचाय[ 
िघǓमरे 

सàपक[  नं. 9743099193 9818144420 9743001311 9803383332 9819752428 9825763158 

वडा नं.6 
Įी  कृçण  ब. 
ÈयाÜछाकȧ  मगर 

Įी  रोǒहत कुमार 

काकȽ 
Įी टम ब. राई 

Įी  बेǓलमाया 
पǐरयार 

Įी  लêमी खğी 
काकȽ 

Įी  चोǓलÛġ  

काकȽ  

सàपक[  नं. 9817794995 9842936452 9816777412 9827720601 9805969628 9869269783 

वडा नं.7 Įी  तलुǒवĐम  ĮेƵ Įी Ǔमलन राई Įी Ǔलला व. राई Įी पलाम ुशेपा[ Įी अमतृा ǒव.क. 
Įी तेज ब. 
Ǔतवारȣ  

सàपक[  नं. 9843804918 9842895284 9802465872 9862815683 9742132656 9862821073 

वडा नं.8 
Įी केशर ब. 
बèनेत 

Įी  नानीमैया 
पǐरयार 

Įी नेğ ब. काकȽ Įी शेर ब.राई Įी Ǔनम[ला काकȽ 
Įी लोक ब. 
अǓधकारȣ 
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सàपक[  नं. 9807772952 9813355084 9810603822 9863492312 9814704283 9863458943 

५ मानभेÑ Ïयाङ गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 
Įी  राज कुमार 
Ǿàदालȣ  

Įी पूण[ ब. ĮेƵ Įी Ǔगते आले मगर       

सàपक[  नं. 9852841301 9869354128 9815728263       

वडा नं.2 Įी  उमेश काकȽ  
Įी डàबर बहादरु 

साकȽ  
Įी हपु ब. ĮेƵ       

सàपक[  नं. 9852841302 9817796336 9842935357       

वडा नं.3 Įी मेडल राई Įी मान ब. राई Įी कãयाण राई Įी मंगलȣ ǒव.क. 
Įी गोमा कुमारȣ 
राई 

  

सàपक[  नं. 9852841303 9863850213 9842980715 - 9862605091   

वडा नं.4 
Įी   सÛत ब. 
तामाङ 

Įी टंक Ĥसाद 
राई 

Įी नǒवन राई Įी सǐरता तामाङ     

सàपक[  नं. 9852841304 9852841337 9842954727 9862915752     

वडा नं.5 Įी  राम कुमार राई Įी डोर ब. मगर Įी शंख नारायण Įेषठ Įी माया राई 
Įी Ǔमना कुमारȣ  
ǒव.क. 

  

सàपक[  नं. 9852841305 9742110544 9842972712 9842980900 9866414873   

वडा नं.6 Įी  हेम राज राई 
Įी गायğी Ĥसाद 

दाहाल 
Įी धन Ǔसं राई 

Įी  चÛġ कुमारȣ 
काÝले 

Įी Ǿपा ǒव.क.   

सàपक[  नं. 9852841306 9862865899 9842972204 9869755158 -   

वडा नं.7 
Įी  केशव Ĥसाद 
ढुǍना  

Įी राम कुमार 
गौतम 

Įी रहलमान माझी 
Įी Ǔमठुमाया 
ǒव.क. 

    

सàपक[  नं. 9852841307 9842971057 980779249 -     

वडा नं.8 
Įी   Ǔभम ब. 
बलàपाकȧ मगर 

Įी रामजी   
बाèतोला  

Įी Ǔलला ब. मगर 
Įी मन कुमारȣ 
बलàपाखी 

Įी तेज कुमारȣ 
ǒव.क. 

  

सàपक[  नं. 9852841308 9842956052 9861989859 9842934350 9861949362   
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वडा नं.9 
Įी  नानीबाब ु
Ǔसदालȣ मगर 

Įी राम ब. मगर Įी नर ब. मगर 
Įी कुल कुमारȣ 
ǒव.क. 

Įी कमला राई   

सàपक[  नं 9852841309 9863185734 9745154860 - 9862611364   

 

६ मोलङु गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 
Įी ĤǑदप कुमार 

बाǓँनया 
Įी  खʝमाया ĮेƵ Įी  ĤǓमला ǒव.क. Įी  वƨुी ब.काकȽ  Įी गंगा Ĥसाद शमा[ 

Įी काǓल ब. 
राई 

सàपक[  नं. 9841522050 9842954772 - 9843127419 98429380128 9842847768 

वडा नं.2 Įी  टंक ब. काकȽ 
Įी  राधादेवी 
अǓधकारȣ  

Įी राम कुमारȣ ǒव.क. Įी  बलभġ दाहाल Įी  ओम ब. राई 
Įी  Ǒदप कुमार 
िघǓमरे 

सàपक[  नं. 9862805613 9849840445 9861598853 9860004484 9862629002 9862810162 

वडा नं.3 Įी राम ब. काकȽ  
Įी यान माया 
सनुवुार  

Įी  ǒटकामाया ǒव.क. 
Įी  फिणÛġ Ĥसाद 

फुयल 
Įी  टंकनाथ फुयल 

Įी गǾु Ĥसाद 

खǓतवडा 

सàपक[  नं. 9841345680 9841492058 - 9849061936 9861053193 9842929073 

वडा नं.4 Įी  मान ब. तामाङ  
Įी Ǒदल कुमारȣ 
खǓतवडा 

Įी कǒवता ǒव.क. Įी Ǒदल ब. नेपालȣ  
Įी टंक Ĥसाद 

खǓतवडा 
Įी य£Ƴर 
दाहाल 

सàपक[  नं. 9860864538 9860874980 9862915965 - 9842971225 9842939945 

वडा नं.5 Įी  टंकनाथ दाहाल 
Įी  देव कुमारȣ 
काÝले 

Įी  िखनमाया  दजȸ  
Įी  कृçणराज  
नेपाल 

Įी राम ब. दजȸ  
Įी Ǔमğ Ĥसाद 

पोखरेल 

सàपक[  नं. 9741501859 - - - 9862974261 9842860440 

वडा नं.6 
Įी राम काजी 
तामाङ  

Įी याम माया 
तामाङ 

Įी बधुमाया दजȸ  Įी कमल तामाङ  Įी महेश तामाङ 
Įी एǓलना 
आचाय[ 

सàपक[  नं. 9741157969 - - 9741494737 - 9862818160 

वडा नं.7 Įी  हेम ब. सनुवुार Įी देवी खğी  Įी कǒवता ǒव.क. Įी वडङ शेपा[ Įी टुक ब. तामाङ 
Įी तेज कुमार 
राउत 
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सàपक[  नं. 9841197524 9849773457 9742115575 9741442777 9842972808 9842952801 

वडा नं.8 Įी हǐर कुमार राई 
Įी लाÈपा छटȣ 
शेपा[ 

Įी मनमाया ǒव.क. Įी Ǒदपक राई Įी पासाङ शेपा[ 
Įी सǓम¢ा 
आचाय[ 

सàपक[  नं. 9863887166 9743055600 9840108302 9851180957 9742115659 9861096094 

७ Ǔलख ुगाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 
Įी कुमार राज 

सवेुदȣ  
Įी  टेक ब. 
ǒव.क. 

Įी  नरमाया  काकȽ  
Įी  मखमǓल 
ǒव.क. 

Įी ओम Ĥसाद 
सवेुदȣ  

Įी कãपना ढंुगेल  

सàपक[  नं. 9854040941 9864098509 - - - 9864063841 

वडा नं.2 
Įी रामहǐर 

बढुाथोकȧ  
Įी राम कुमार 

बोगटȣ  
Įी Ǔसता खğी  Įी Ǔगता ǒव.क. Įी  खेर ब. तामाङ 

Įी  Ǒदनेश 
खÔका 

सàपक[  नं. 9844415666 9741138217 9840231573 9843545119 97410252069 9844439097 

वडा नं.3 Įी  गोपाल खÔका  Įी  शोक[ ण ĮेƵ  
Įी  अÜसरȣ  पाÖडे  

सवेुदȣ  
Įी  केशरȣ माया 
दमाई 

Įी  ǒवçण ु कुमार 

ĮेƵ 

Įी  ǒवनोद Ĥसाद 

दाहाल 

सàपक[  नं. 9843632858 9854040231 9843659518 9743042674 9751240425 9843850754 

वडा नं.4 Įी घन ब. काकȽ  Įी भोज ब. पाÖडे Įी सʞलȣ माया पाÖडे Įी  राĨीमाया साकȽ  Įी Ǔभम ब. मगर Įी  रेणकुा मगर 

सàपक[  नं. 9841815319 9744028175 9860009414 9861718568 9849800171 9861638910 

वडा नं.5 Įी  गोपाल भʣराई 
Įी  रेखा  कुमारȣ 
तामाङ 

Įी  लिêम  तामाङ  
Įी  शाÛतामाया 
नेपालȣ  

Įी  छğ ब. ĮेƵ 
Įी  ǒवमला 
अǓधकारȣ  

सàपक[  नं. 9843581028 9840176822 9741195103 - 9741275946 9869100729 

वडा नं.6 
Įी ǒटकाराम 

ÈयाÜछाकȧ  
Įी  जागेƳर 
भʣराई 

Įी  Ǔसता पौडेल  Įी अिàवका ǒव.क. Įी  कृçण भʣराई 
Įी  होमहरȣ 
अǓधकारȣ  

सàपक[  नं. 9849800170 9842970758 9860801812 9869236006 98960194163 9841226033 

वडा नं.7 
Įी  बेद बहादरु 

काकȽ  
Įी होम ब. 
भʣराई 

Įी Ǔतलक माया खğी  
Įी खनी माया 
ǒव.क. 

Įी कुमार ĮेƵ 
Įी Ǔथर कुमार 

भʣराई 
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सàपक[  नं. 984970265 9744037427 9741247716 9860846119 9861092020 9841031968 

वडा नं.8 Įी  ǒवशाल पौडेल  Įी होम ब. ǒवƴ Įी  मेनकुा  अǓधकारȣ  Įी  Ǔमना ǒव.क. Įी ǒवमल ǒवƴ Įी गोकुल पौडेल  

सàपक[  नं. 9843148264 9741191060 9843663033 9860286376 9860719101 9843284904 

वडा नं.9 Įी  सकुǒवर तामाङ 
Įी आङǐरङगी 
शेपा[ 

Įी ǒवçणमुाया भजेुल  
Įी लाल कुमारȣ 
बमȶ 

Įी वेद ब. खğी 
Įी राज कुमार 
खÔका 

सàपक[  नं 9849855290 9741069945 9860613614 9861316155 9841392822 9843030960 

 

८ सनुकोशी गाउँपाǓलका 

पाǓलका वडा अÚय¢ वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सदèय वडा सिचव 

वडा नं.1 Įी  Ǒदपहरȣ राई Įी  सिुशला पǐरवार 
Įी  कवाता ǓतमǓसना 
लईुटेल 

Įी  Ĥकाश सापकोटा Įी  सहदेव Ǔगरȣ 
Įी  पेशल 
अǓधकारȣ 

सàपक[  नं. 9808768924 9807760352 9819283141 980594804 9812182818 9811472158 

वडा नं.2 
Įी  िखला नाथ 
तामाङ 

Įी  मिÑ जता ǒव.क. 
Įी  फुल माया 
तामाङ 

Įी  िखम ब. तामाङ 
Įी  जंग Úवज 
तामाङ 

Įी  गãुसन 
पवाडी 

सàपक[  नं. 9808634368 9814713130 9814777173 98511056079 - 9829739031 

वडा नं.3 
Įी  ǒवç ण ु कुमार 
खडका 

Įी  फुल माया 
ǒव.क. 

Įी  Ǔसता माया थापा 
Įी  रेवǓत रमण 
सनुवुार 

Įी  Ǔलला नाथ 
बराल 

Įी  ǒवर ब. थापा 
¢ेğी 

सàपक[  नं. 9842972333 9841171516 9842972072 9842940050 9849683110 9842955341 

वडा नं.4 Įी  कुमार ब. राई 
Įी  मन कुमारȣ 
ǒव.क. 

Įी  लिêममाया राई Įी  Ǒदल ब. राई Įी  हǐर चÛġ Įेç ठ 
Įी  उǓम[ला 
कुमारȣ खğी 

सàपक[  नं. 9869157355 9817734021 9808807052 9867813922 9849896766 9842971511 

वडा नं.5 
Įी  गोǒवÛदराम 
तामाङ 

Įी  सोम माया 
ǒव.क. 

Įी  पिÑ च माया 
तामाङ 

Įी धन ब. तामाङ Įी  Ĥमे ब.  कटवाल Įी  रोशन Ǔगरȣ 

सàपक[  नं. 9841142855 - 9843005751 9743089109 9849938709 9861899353 

वडा नं.6 
Įी  ǒवçण ुब. आले 
मगर 

Įी  मन कुमारȣ 
दजȸ 

Įी  गभȸ माया मगर 
Įी  Ĥमे बहादरु 
तामाङ 

Įी  लोक नाथ 
गौतम 

Įी  सरोज 
आचाय[ 

सàपक[  नं. 9849196483 9842860787 986044405 9842971651 9860515099 9851238901 

वडा नं.7 
Įी  æयाम बहादरु 
कटवाल 

Įी  ǒवçण ु माया 
काǓम 

Įी  सपना खğी 
Įी  डǒवÛġ देवी 
कटवाल 

Įी  रमेश कुमार 
राय ँ

Įी  हǐरशचÛġ 
भजेूल 

सàपक[  नं. 9851092922 - 9809662423 - - 9842931638 
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वडा नं.8 Įी  गणुराज भʣराई 
Įी  मन माया 
ǒवæ वकमा[ 

Įी  शǓुसला Įेç ठ Įी  Ĥमे बहादरु थापा Įी  लêमण काǓम 
Įी  सǓुनल 
ǐरजाल 

सàपक[  नं. 9841244298 - 9842929240 9842929239 9807777149 9843423212 

वडा नं.9 
Įी  झनक कुमार 
काकȽ 

Įी ओम कुमारȣ 
साकȽ 

Įी  नारायण देवी 
Įेç ठ 

Įी  टंक बहादरु 
कटवाल 

Įी  धन बहादरु 
तामाङ 

Įी  सरोज 
दनवुार 

सàपक[  नं 9842857886 - 9862953816 9868688432 9843088344 9861431878 

वडा नं.10 
Įी  तलुाराम 
पराजलुȣ 

Įी  कोǒपला साकȽ Įी  चÛġकला Įेç ठ 
Įी ओम Ĥसाद 
धमला 

Įी  नप बहादरु 
भजेुल 

Įी  पोषराज थापा 

सàपक[  नं 9842971661 9842599541 9840066083 9842980176 9842940581 
984022590

8 
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अनसूुची २ 

ǒवषयगत अगवुा र  सàबिÛधत सèथाको सूची 
Ǔस.न. ǒवषयगत ¢ğे सदèय सèथा सàपक[  åयिƠ सàपक[  नàबर 

१Ô  

आ
पत

क
ाल

ȣन
 सू

चन
ा 
तथ

ा 
सम

Ûव
यå

यव
èथ

ाप
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िजãला Ĥशासन काया[लय कृçण पौडेल ९८५२८७७७७७ 
२Ô  िजãला समÛवय सǓमǓत￦ राम Ĥसाद पोखरेल ९७४४०२१७८८ 

३Ô  Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका ￦ रामेƳर पोखरेल ९८५२८२३१११ 

४Ô  अǐरदमन गण ￦ ǒवशाल Ǔसंह ९८६३०२८८३४ 
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अनसूुची ३ 

ĤधानाÚयापकको ǒववरण 

Ǔस.नं. ǒवƭालय नाम ठेगाना èथानीय तह ĤधानाÚयापकको नाम‚थर मोवाइल नं. 

1 िशवालय मा.ǒव. छेमा[Ǒदङ िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका भानभुƠ नेपाल 9743027704 

2 ǒहमगंगा मा.ǒव. रावादोल ुिखजेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका Ǔडãलȣराम बèनेत 9741159095 

3 कुÖडलȣ मा.ǒव. कातीसंजोर िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका नरबहादरु खğी 9860762479 

4 फुलमǓत मा.ǒव. िखिजफलाटे िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका Ǿġशंकर िघǓमरे 9741021748 

5 नम[देƳर मा.ǒव. चÜलेटȣ िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका खेमराज धमला 9842928508 

6 चÖडेƳरȣ मा.ǒव. माझगाउँ िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका लोक बहादरु सनुवुार 9842931076 

7 चÖडेƳरȣ मा.ǒव. रगनी िखिजदेàवा िखिजदेàवा गाउँपाǓलका िचğ कुमार पौडेल 9741123501 

8 नवजीवन मा.ǒव. फेǑदगठु चàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका रामबब ुचौधरȣ 9743081999 

9 कãपƳेर मा.ǒव. ǒवलÛद ुचàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका रामजी दाहाल 9851155042 

10 सनुकेशरȣ मा.ǒव. नक[ टे रानीवन चàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका Ǒदपक कुमार काकȽ 9843215227 

11 £ानĤकाश मा.ǒव. फुलावारȣ चàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका Ĥमे बहादरु Ûयौपाने 9851111260 

12 गोãमा देवी मा.ǒव. पलाप ुचàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका डàवर बहादरु Ǔगरȣ 9860301254 

13 £ानĤकाश मा.ǒव. घोराखोरȣ चàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका काशीराम काकȽ 9846821690 

14 बालÏयोǓत मा.ǒव. िचğे काǓलका चàपादेवी चàपादेवी गाउँपाǓलका मधकुर Ĥसाद चौधरȣ 9743043478 

15 माàखा मा.ǒव. माàखा िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका गेट Ĥसाद अǓधकारȣ 9842858135 

16 जाãपा मा.ǒव. काǓलमाटȣ िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका हेम बहादरु खÔका 9816747818 

17 कुइǓभर मा.ǒव. कुइǓभर िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका लाल बहादरु राई 9743028007 

18 जाãपा मा.ǒव. Ǒदयाले िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका Ǔडक बहादरु खÔका 9741523037 

19 छाğĤगǓत मा.ǒव. भदौरे िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका शंकर Ĥसाद कोइराला 9842237797 

20 महेƳर मा.ǒव. भदौरे िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका सÛतोष काजी काकȽ 9852840630 

21 सरèवǓत मा.ǒव. खानीभʵयाङ िचशंखगुढȣ िचशंखगुढȣ गाउँपाǓलका नेğ बहादरु थापा 9741060809 

22 भागवǓत मा.ǒव. मानेभʵयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका  नारायण Ĥसाद बाèतोला 9842584325 
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23 मनकामना मा.ǒव. वाÈसा मानेभʵयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका  मǒहÛġ बहादरु काकȽ 9852840915 

24 हक[ परु मा.ǒव. हक[ परु टोÈसेल मानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका  ठाकुर नाथ अǓधकारȣ  9849658631 

25 राÏयलêमी मा.ǒव. उँव ुमानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका रमेश कुमार अǓधकारȣ 9842812895 

26 महादेवèथान मा.ǒव. ǒहलेपानी मानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका मेघ बहादरु राई  9862924481 

27 Ǔनकेतन मा.ǒव. माधवपरु मानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका राम कुमार यादव 9842954770 

28 काǓलका मा.ǒव. मोलȣ मानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका शरणिजत राई 9743057382 

29 Ǔभमसेनèथान मा.ǒव. केƣकेु मानेभÑ Ïयाङ मानेभʵयाङ गाउँपाǓलका सूय[ बहादरु तामाङ 9743061013 

30 िशवदतुी उ.मा.ǒव. ĤाÜ चा मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका िशव Ĥसाद नेपाल 9842931329 

31 गणेश मा.ǒव. ढुèके मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका योगेÛġ Ĥसाद धमला 9842931359 

32 सरèवǓत मा.ǒव. ǒवङनाम मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका Ǔललानाथ Ǔगरȣ 9841391945 

33 जीवनĤǑदप मा.ǒव. हक[ परु मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका टेकनाथ नेपाल 9852840449 

34 राँगाǑदप मा.ǒव. राँगाǑदप मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका नेğĤसाद अǓधकारȣ 9842931294 

35 जलजलेƳर गǾुकुल मा.ǒव. हक[ परु मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका Ǒदनेश खǓतवडा 9862628107 

36 वǾणेƳर मा.ǒव. रामपरु मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका कुल Ĥसद खǓतवडा 9851002043 

37 जेसे मा.ǒव. जेसे पा×ले मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका खʝ बहादरु सनुवुार 9862916396 

38 पा×ले मा.ǒव. पा×ले मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका लाÈपा शेपा[ 9753002200 

39 काǓलका मा.ǒव. Įीचउर भालथुàुका मोलङु मोलङु गाउँपाǓलका फिणÛġ काकȽ 9843651562 

40 Ēा य ुǓस मा.ǒव. गाàनाङटार Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका भवुन कुमार रोका 9752602285 

41 जनिजवन मा.ǒव. पोकलȣ वाÜच ुǓलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका गोǒवÛद खğी 9843027953 

42 लेǓत मा.ǒव. लेǓत Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका कमल Ĥसाद दंगाल 9841961915 

43 जाãपा मा.ǒव. टारकेरावारȣ Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका नरेश खÔका 9843660563 

44 यसम मा.ǒव. यसम Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका धम[ बहादरु काÝले 9851164443 

45 Ǔभमसेनèथान मा.ǒव. स×लङु नम[देƳर Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका भीम Ĥसाद सवेुदȣ  9841987213 
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Ǔस.नं. ǒवƭालय नाम ठेगाना èथानीय तह ĤधानाÚयापकको नाम‚थर मोवाइल नं. 

46 £ानÏयोǓत मा.ǒव. कुवापानी Ǔसह देवी Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका हǐर कृçण दाहाल 9754203567 

47 Íयरुȣडाँडा मा.ǒव. Íयरुȣडाँडा Ǔसँहदेǒव Ǔलख ु Ǔलख ुगाउँपाǓलका लालवाव ुयादव 9861668180 

48 Ǿàजाटार मा.ǒव. Ǿàजाटार Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका गोकण[ बहादरु वाǓनया 9851149454 

49 राÏयल¢मी मा.ǒव. सानीटार Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका  नानीराज गǾुङ 9849046966 

50 ǒहमालय मा.ǒव. Ǔनशंखे Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका हǐर कुमार भʣराई 9842858024 

51 नारायणèथान मा.ǒव. अǓसने Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका रमेश कुमार खनाल 9842931228 

52 लालगरुाँस इ बो èकुल Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका सूय[ बहादरु ĮेƵ 9842857887 

53 जाãपा मा.ǒव. गैǐरगाउँ Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका रƤ बहादरु खğी 982628223 

54 केडेनी मा.ǒव. खǓनयाखक[  Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका धन बहादरु कटवाल 9842926887 

55 शभुलêमी बोǓड[ङ èकुल Ǔस.न.पा  Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका माइǓतराज राई 9849876125 

56 पÖुयमाता मा.ǒव. वेतीǓन Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका बेलास Ĥसाद धमला 9842935211 

57 ǒवगटुार मा.ǒव. ÏयाǓमरे Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका यवुराज दाहाल 9863850674 

58 कुÛता मा.ǒव. ÏयाǓमरे Ǔस.न.पा. Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका उƨव खÔका  9842858285 

59 चàपादेǒव मा.ǒव. सãलेरȣ Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका Ĥमे कुमार केसी 9849746875 

60 सगरमाथा जनता मा.ǒव. Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका Ǔडãलȣराम काकȽ  9852840026 

61 सोĦस इ वो èकूल Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका समुन राई 9852840131 

62 नवÏयोǓत मा.ǒव. मैदाने Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका इÛġ बहादरु मगर 9863865788 

63 जÛतरखानी मा.ǒव. जÛतरखानी Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका मेख बहादरु मगर 9743027844 

64 काǓलका मा.ǒव. ǾÜसे वेǓतǓन Ǔस.न.पा Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका योगेÛġ बहादरु मगर ् 9860265422 

65 जनचेतन मा.ǒव. भोलȶ तलवुा Ǔस.न.पा. Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका गोǒवÛद ओझा 9852820029 

66 Ĥवƨु मा.ǒव. Íयानाम सनुकोशी  सनुकोशी गाउँपाǓलका टंकलाल Ǔगरȣ 9843307541 

67 काǓलका मा.ǒव. Ǔसèनेरȣ सनुकोशी  सनुकोशी गाउँपाǓलका जीवन कुमार नेपाल 9842931395 

68 कटुÛजे मा.ǒव. कटुÛजे सनुकोशी सनुकोशी गाउँपाǓलका ओम पराजलुȣ 9841962030 
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Ǔस.नं. ǒवƭालय नाम ठेगाना èथानीय तह ĤधानाÚयापकको नाम‚थर मोवाइल नं. 

69 कुशादेǒव मा.ǒव. कटुÛजे सनुकोशी सनुकोशी गाउँपाǓलका लाल Ĥसाद भʣराई 9849011269 

70 सनकुोशी मा.ǒव. बलख ुसनुकोशी  सनुकोशी गाउँपाǓलका तारानाथ पहाडी 9803388674 

71 बलख ुमा.ǒव. बलख ुसनकुोशी सनुकोशी गाउँपाǓलका शािÛत Ĥसाद पराजलुȣ 9862815507 

72 चौतारा मा.ǒव. डाँडाखक[  सनकुोशी सनुकोशी गाउँपाǓलका कमल बहादरु कटवाल 9743012466 

73 पʶकÛया मा.ǒव. Ǔससģी सनकुोशी  सनुकोशी गाउँपाǓलका शािÛतमान राई 9819929660 

74 दामती मा.ǒव. पारा मलुखक[  सनुकोशी सनुकोशी गाउँपाǓलका £ान बहादरु अǓधकारȣ 9842981924 
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अनसूुची ४ 

सरु¢ा Ǔनकायका Ĥमखुको ǒववरण 

Ǔस.नं. Ĥहरȣ यǓुनटको नाम पद काया[लय Ĥमखु काया[लयको  नं सàपक[  नं 

१ 

िज.Ĥ.का. ओखलढंुगा 

Ĥ.ना.उ.  Įी Ǿपेश खÔका 
37520199, 

100 ९८५२८९००५० 

२ Ĥ.Ǔन. Įी Ǔमलन बèनेत 

०३७ ५२०१७५, 

९८५२८७५५५५   

३ Ĥ.Ǔन. Įी िशव कʣेल 
९८५२८४१५६० ९८५२०९०८३८ 

९८५१२८४९८३ 

४ इ.Ĥ.का. बǾणेƳर  Ĥ.Ǔन. Įी Ĥसाद राई  ९८५२८४०५६२ ९८४१२०७१७८ 

५ इ.Ĥ.का. िखिजफलाटे Ĥ.Ǔन. Įी कािशनाथ रेÊमी  ९८५२८४०६०३ ९८५२६९०१६२ 

६ 
Ĥ.िज.अ.Ǔन. गाड[ 
ओखलढंुगा 

Ĥ.ह. 
Įी Ǒदनेश दनवुार 

  

९८४११३७४७२ 

७ Ǔब.स.ुगाड[ Ǿàजाटार  Ĥ.स.Ǔन. Įी इƳरȣ Ĥसाद भʣराई ०३७-५४०१०० ९८६२०७०८५६ 

८ Ĥ.चौ. हक[ परु  Ĥ.ना.Ǔन. Įी दखुराम मािझ  ९८५२८२००१४ ९८५२०९०५६४ 

९ Ĥ.चौ. मानेभʵयाङ  Ĥ.स.Ǔन. Įी संजीव राई ९८५२८२००१६ ९८६२८६३२१० 

१० Ĥ.चौ. Ǔनसंखे  Ĥ.स.Ǔन. Įी देवेÛġ मेहेता ९८५२८२००१२ ९८४१८५८४६९ 

११ Ĥ.चौ. चÜुलघुोराखरȣ Ĥ.ना.Ǔन. Įी ईÛġ भजेुल ९७४३०९८६३७ ९८४५१६७३३९ 

१२ Ĥ.चौ. खाǓनभʵयाङ Ĥ.स.Ǔन. Įी सरुमिण  मगर ९७४१४१८२६० ९८४२६४८२८० 

१३ Ĥ.चौ. कोषाहाट  Ĥ.ना.Ǔन. Įी Ǔतथ[राज Ǔबƴ ०३७-६९०५२४ ९८१६७२८९८८ 

१४ Ĥ.चौ. पलाप ु Ĥ.ना.Ǔन. Įी राम कुमारĮेƵ ९७४१३२५४५९ ९८५२०९०५४५ 

१५ Ĥ.चौ. Įीचौर Ĥ.स.Ǔन.  Įी ǒटकाÚवज राई ९८५२८२००१९ ९७४३०२८५३५ 

१६ Ĥ.चौ. गाàनाङटार Ĥ.स.Ǔन.  Įी Ǔसताराम भÖडारȣ ४४६९२०९९ ९८४२०६८९९४ 

१७ Ĥ.चौ. रगनी ĤसǓन Įी Ģवु काकȽ ९७४२०९३०४० ९८६२१४०९२० 

१८ Ĥ.चौ. रावादोल ु Ĥ.ना.Ǔन. Įी तेज नारायण यादब  ९७४५१६३०३१ ९८४२८२१४९७ 

१९ Ĥ.चौ. मलुखक[  Ĥहरȣ Įी Ǒदगàबर Ĥसाद यादव 
  ९८४२८३०४९८ 

२० Ĥ.चौ.  यसम Ĥहरȣ Įी गणेश राई 
  ९८६२९८८८२९ 

२१ Ĥ.चौ. ĤाÜचा Ĥहरȣ Įी नǓबन ढकाल  
  ९८४२१६२६३३ 
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Ǔस.नं. Ĥहरȣ यǓुनटको नाम पद काया[लय Ĥमखु काया[लयको  नं सàपक[  नं 

२२ Ĥ.चौ. ताÜकेडाडा Ĥहरȣ Įी चतभु ु[ज यादव 
  ९८४२०३१८३४ 

२३ Ĥ.चौ. शेना[ Ĥहरȣ Įी ओमकुमार राउत 
  ९८४२८३६४८४ 

२४ का.स.ुगाड[. ओखलढंुगा Ĥ.ना.Ǔन. Įी राजन खğी   ९८६१४५४४८४ 

२५ अ.Ĥ. पोƴ Ǔमलनचोक Ĥहरȣ Įी चेतबहादरु काकȽ  ९८५१२८०१०२ ९८४२०११४०३ 

२६ अ.Ĥ. पोƴ ठाडे Ĥहरȣ Įी संजय चौधरȣ  ३७६२००६६ ९८४९२०७८९२ 

२७ अ.Ĥ. पोƴ केतकेु  Ĥ.स.Ǔन. Įी पदम खÔका   ९८५१२८०१२५ ९८४२२३१६५६ 

२८ 
िज.Ěा.Ĥ. ओखलढंुगा 
रमाइलो  

Ĥ.स.Ǔन. 
Įी पदम भʣराई   

९८५२८४१२०५ 
९८५१२८४९५९ 

२९ िजãला अèपताल  Ĥहरȣ Įी नारायण यादब 
  ९८४२०७१३०१ 
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अनसूुची ५ 

संचारकमȸहǾको ǒववरण 

Đ.स. नाम थर ǓमǓडया पद सàपक[  नं. इमेल 

1. िशव Ĥसाद ढुǍाना 

अGgk"0f{ kf]i6 

दैǓनक/उÏयालो ९० 
नेटवक[ {/ gful/s ld8Lof 

86sd 
 

संवाददाता/ 

Ĥधान सàपादक  
9842939844 sathishiba1@gmail.com 

2. कुàभराज राई 
कािÛतपरु दैǓनक/कािÛतपरु 
ǒट.भी. 

उप सàपादक 9852840500 
kumbha.kantipur@gmail
.com 

3. मनोज भʣराई गोरखापğ दैǓनक समाचारदाता 9860194160 
bhattraimanoj999@gmai
l.com 

4. नबराज काकȽ 
卵來卵浪 欄/ओखलढु
Ǎाva/  

संवाददाता/ 

संपादक 
9842383035 okhnabaraj@gmail.com 

5. 卵賈濫 ŵ朗更盧￦  
Ɋ藍  欄.濫.//ftf]kf6L 
86sd  

車濾卵卵卵  9844437732 
radio.shrestha@gmail.c
om 

6. 襤Ŋ Ů車卵 Ɋ冷卵朗 卵女 欄ũ卵 浪 欄í/f;; 車濾卵卵卵 9842955313 press.purna@gmail.com 

7. शेरबहादरु जेरो राई नागǐरक दैǓनक संवाददाता 9842991511 sbjero@gmail.com 

8. राज दयाल रेǓडयो ओखलढुǍा åयवèथापक 9842929131 
radiookhaldhunga105.6
@gmail.com 

9. जीवनाथ शमा[ सहयाğी रेǓडयो Ǔनदȶशक 9852840550 jeebans3@gmail.com 

10. रǒवन Įेç ठ Ǔभजन एफ.एम. åयवèथापक 
9862605777  
 

visionfmokd@gmail.com 

 

11. ǒवन ुराई आÝनो एफ.एम. åयवèथापक 9842955633 afnofm@gmail.com 

12. बोध नारायण Įेç ठ ओखलढुǍा Ûयजु डट कम सÑ चालक 9842941330 bibesashrestha@gmail.com 

13. ;/:jtL aflgofF lehg g]kfn cf]vn9'+uf ;fKtflxs ;+jfbbftf 9860864563 - 
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अनसूुची ६ 

एàबलेुÛसको ǒववरण 

Ǔस.नं. èथानीय तह \÷ Ǔनकाय एàबलेुÛस नं. 
चालक 

एàबलेुÛसको धनी (Ǔनकाय) 
नाम थर फोन नं. 

1.  चàपादेवी गा.पा. 
Ĥदेश -02-
001झ0720 

शेर ब. धमला 9863645025 चàपादेवी गा.पा. 

2.  Ǔस.न.पा. ब.9 च.5447 फǓडÛġ गǾुङ 9842971600 भारǓतय भ.ूप.ु सैǓनक संघ 

3.  Ǔस.न.पा. ना.अ.प.था. १४२ दातेàबा शेपा[ 
9843275684 

9817705499 
बणा[ल ुèवाèØय चौकȧ 

4.  मानेभʵयाङ गा.पा. स.1 च. 1330 Ǔबरबल तामाङ 9743045748 
जनसेǒव बचत तथा ऋण 
सहकारȣ संèथा Ǔल. 

5.  मानेभʵयाङ गा.पा. स.1 च. 864 पØृवी ĮेƵ 9842924641 
पिÞलक बचत तथा ऋण 
सहकारȣ संèथा 

6.  िखिजदेàबा गा.पा. बा.1 झ. ५२३ अशोक दजȸ 9861101675 िखिजदेàबा गा.पा. 

7.  िचशंखगुढȣ गा.पा. बा.1 च. ९३५ धनवीर ĮेƵ 9844372708 सलुभ बहसेुवा Ĥा. Ǔल. 

8.  
नेपाल रेडĐस 
सोसाइटȣ 

बा ७ च ३७८८ 
Ǔनराजन 
कटवाल 

९८६९३३७३३३ नेपाल रेडĐस सोसाइटȣ 
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अनसूुची ७ 

िजãलामा Ǔनजी¢ेğसगँ भएका जसेीबी तथा èकाभेटरको ǒववरण 

Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

अĤपो कƣकेु १ बा २ ख १२०७   साǒंहला Ħोदस[ 
कÛĚÈसन 

मानेभʵयाङ ४ 
केƣकेु 

Ĥकास तामाङ ९८६१७७७२१८ सवुास काकȽ ९८६१९८२५७६ 

अĤपो Ǔमलन चोक १   बा २ ख 

९७०८ 

लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा  ८ सãलेरȣ शंकर Ǔगरȣ ९८५२८४०४४५ तलुसी ĮेƵ ९८६७०७८१७८ 

२   बा ९ क 

३४८४ 

लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा  ८ सãलेरȣ शंकर Ǔगरȣ ९८५२८४०४४५ भोजराज ĮेƵ  ९८४२९८०१०२ 

Ĥहरȣ चौकȧ मलुखक[  १ Ĥदेश २- ग ००५   सनुकोिश 

गाउपाǓलका  
सनुकोशी 
गाउपाǓलका ५ 

सनुकोशी 
गाउपाǓलका 

  नबराज đğी  ९८६९७३२३८० 

Ĥहरȣ चौकȧ 
चÜुलघुोराखोरȣ 

१   ना५ ख 
७८१८ 

सजृनǓसल 

इिÛजǓनअǐरङ 
कÛसलटेिÛस 

चàपादेबी ९ आशा राई ९८५१२०७१२१ रमेस राई  ९८४५२७३६६० 

२   बा २ क 

६३०३ 

सजृनǓसल 

इिÛजǓनअǐरङ 
कÛसलटेिÛस 

चàपादेबी ९ आशा राई ९८५१२०७१२१ शाÛता तामाङ ९८५११७३२२७ 

३   बा २ क 

२५०५ 

Ǔसंहदेवी सेवा 
Ǔनमा[ण Ĥालȣ 

चàपादेबी  १० 
रानीबन 

राजन सबेुदȣ ९८५११४७९४७ बलबहादरु 

मĒाती 
९८५२८४०८८० 

४   बा १क 
९९५७ 

Ǔसंहदेवी सेवा 
Ǔनमा[ण Ĥालȣ 

Ǔलख ु१िचउरȣडाँडा राजन सबेुदȣ ९८५११४७९४७ ǒहमाल 

तोलाङगी 
९८४०४१५९२९ 

५   बा २ क 

७६७३ 

Ǔसंहदेवी सेवा 
Ǔनमा[ण Ĥालȣ 

Ǔलख ु२ हलुाकचौर राजन सबेुदȣ ९८५११४७९४७ िजबन काकȽ ९८६९२४२६३५ 

६ बा ३ क ११३७   Ǔसंहदेवी सेवा 
Ǔनमा[ण Ĥालȣ 

Ǔलख ु२ हलुाकचौर राजन सबेुदȣ ९८५११४७९४७ Ǒदनेश काकȽ ९८६११७२९१८ 
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Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

Ĥचौ Įीचौर १ बा ३ क १९०५   कोमस[ कàपनी मोलङु ४ थàुकȧ गोपाल तामाङ ९८५२८४१८८९ Ĥमे ĮेƵ ९८४१४४६८६८ 

  बा २ क ९१६८   कोमस[ कàपनी मोलङु ४ हक[ परु गोपाल तामाङ ९८५२८४१८८९ नरुȣ शेपा[ ९८६१८१७९२१ 

ईĤका बǾणेƳर १   बा ३ क 

१९०५ 

तीनतले 

कÛĚÈसन 

मोलङु ३ ĤाÜचा गोपाल तामाङ ९८४२९९१६८९ Ĥमे ĮेƵ ९८४१४४६८६८ 

२   बा ३ क 
५४० 

èटारदȣलदार 

एÖड अलǓबना 
कÛĚÈसन 

मोलङु ४ 

सोलङुखोला 
टेकराज खनाल ९८५२४४१११३ राम Ĥसाद 

गौतम 

९८५१२२९६६७ 

३   फईनाÛसमा 
रहेको 

èटार दȣलदार 
एÖड अलǓबना 
कÛĚÈसन 

मोलङु ४ 

सोलङुखोला 
टेकराज खनाल ९८५२४४१११३ धनराज 

खǓतवडा 
९८४२९९९८७६ 

४ फईनाÛसमा रहेको   अया[ल Ħोदस[ 
कÛĚÈसन 

मोलङु २ टेकनपरु सÛतोष अया[ल ९८४९२१८९८१ गोपाल थामी ९८६७०५२०६३ 

५   फईनाÛसमा 
रहेको 

अया[ल Ħोदस[ 
कÛĚÈसन 

मोलङु २ टेकनपरु सÛतोष अया[ल ९८४९२१८९८१ सÛतोष थापा 
मगर 

९८४४२५३१२६ 

६   फईनाÛसमा 
रहेको 

अया[ल Ħोदस[ 
कÛĚÈसन 

मोलङु २ टेकनपरु सÛतोष अया[ल ९८४९२१८९८१ Ǔमलन माझी ९८६२७०३९५५ 

७   फईनाÛसमा 
रहेको 

अया[ल Ħोदस[ 
कÛĚÈसन 

मोलङु २ टेकनपरु सÛतोष अया[ल ९८४९२१८९८१ Ǔधरज ĮेƵ ९८४५४८१६७७ 

अĤपो ठाडे १ बा २ क २१४०   एनए ǓबÚयतु 
ĤǓधकरण 

Ǔसनपा ६ हेम खÔका ९८६२८५४७०५ हेम चौधरȣ ९८०३३६७५४२ 

२   फईनाÛसमा 
रहेको 

मोǓतदान  

Ǔनमा[ण सेवा 
ĤाǓल  

Ǔसनपा ६ 

जÛतरखानी 
उƣम ĮेƵ ९८६१५३४१६३ िशव ĮेƵ ९८४०५५७१९४ 
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Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

Ĥचौ Ǔनसंखे १   फईनाÛसमा 
रहेको 

काÛछाराम 

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा २ छछ[रे िजतबहादरु 

ĮेƵ 

९८५१०४१७८१ कुमार ĮेƵ ९८६०९१४७३२ 

२   फईनाÛसमा 
रहेको 

काÛछाराम 

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा २ छछ[रे िजतबहादरु 

ĮेƵ 

९८५१०४१७८१ अशोक खğी ९८६६३२५०६२ 

३   फईनाÛसमा 
रहेको 

काÛछाराम 

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा २ छछ[रे िजतबहादरु 

ĮेƵ 

९८५१०४१७८१ सरेुÛġ माझी ९८४८०८५८६८ 

Ĥचौ  कोषाहाट १   बा ३ क 

२५१० 

लगलग े

कÛĚÈसन 

सनुकोशी ९ ककनी शंकर Ǔगरȣ ९८५२८४०४४५ नरुȣ शपा[ ९८६५४७७०६५ 

२   फईनाÛसमा 
रहेको 

ǓĦǒटस एÖड 
अनभुǒव 
कÛĚÈसन 

सनुकोशी ९ ककनी िजतबहादरु 

ĮेƵ 

९८५१०४१७८१ सभुास ĮेƵ ९८६६४३३६०० 

३   फईनाÛसमा 
रहेको 

ǓĦǒटस एÖड 
अनभुǒव 
कÛĚÈसन 

सनुकोशी ९ ककनी िजतबहादरु 

ĮेƵ 

९८५१०४१७८१ Ĥताप ĮेƵ ९८४१११८७९९ 

४   फईनाÛसमा 
रहेको 

ǓĦǒटस 

कÛĚÈसन 

सनुकोशी ७ Íयानम भोजकुमार ĮेƵ ९८५४०४३५५७ सàभ ुĮेƵ ९८६०७४८४७७ 

Ĥचौ पलाप ु १   फईनाÛसमा 
रहेको 

आğे लोहनी 
सेवा 

चàपादेवी १ 
जãकेनी 

सÛतोष 

कÒवाल 

९८५२८४१०४२ Ǔबजय मगर ९८१३०१४६६२ 

२   फईनाÛसमा 
रहेको 

ǓĦǒटस एÖड 
अनभुǒव 
कÛĚÈसन 

चàपादेवी २ हक[ बहादरु ĮेƵ ९८५१०८१५१३ गणुराज ĮेƵ ९८६१८३५४१ 

३   फईनाÛसमा 
रहेको 

खाàबोचे 

Ǔनमा[ण सेवा 
चàपादेवी २ रामǒकरण राई ९८४१०१०४५३ मेघराज साह ९८६६४१९७५३ 
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Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

४   फईनाÛसमा 
रहेको 

खाàबोचे 

Ǔनमा[ण सेवा 
चàपादेवी २ रामǒकरण राई ९८४१०१०४५३ राज ुĮेƵ ९८६३४३८७३५ 

Ĥचौ रगनी १ बा३क २९२६   साई कÛĚÈसन िखिजदेàबा १ लेǓत ǑदपेÛġ साǒह ९८५११७२११२ दबुलǓसंह 

सयु[बँशी 
९८६३६५८१६९ 

२ बा२क २९०७   GVN 

कÛĚÈसन 

िखिजदेàबा १ लेǓत कृçणदास ĮेƵ ९७४१४६६९१६ Ĥमे नारायण 
ĮेƵ 

९८४४३१३०८६ 

३ MJ05A2810(नया)ँ   SSNR 

कÛĚÈसन 

िखिजदेàबा १ लेǓत राजकुमार गƯुा ९८६१६००९५६ गंगा Ĥसाद 
देव 

९८४००८९७९१ 

Ĥचौ  यसम १   बा २ क 

६८५८ 

Ǔलखखुोला 
Ǔनमा[ण सेवा 

Ǔलख ु३नव[देƳर èवण ĮेƵ ९८५४०४०२३१ रमेश मĒाती ९८४९८२३८०५ 

२ बा २ क ९२६७   सगरमाथा 
कÛĚÈसन 

Ǔलख ु४ यसम रामबहादरु 

काकȽ 
९८५१००८९११ रोशन खÔका ९८४८९३३५४६ 

ईĤका िखिजफँलाटे १   बा २ क 

८९४१ 

उमाकुÖड 

Ǔनमा[ण सेवा 
िखिजदेàवा ३ 
चÖडेƳरȣ 

रमेश बèनेत ९८४००२५८६६ बासदेुव थाǾ ९८६८६५०४९५ 

२   बा २क ८१ 

६९ 

उमाकुÖड 

Ǔनमा[ण सेवा 
िखिजदेàवा ३ 
चÖडेƳरȣ 

शभुराज 

सनुवुार 

९८६२८०५५४३ Ǔतलक मगर ९८४१४८५३५६ 

Ĥचौ  मानेभʵयाङ १   बा २ क 

७७३० 

वाàबलेु 

कÛĚÈसन 

मानेभʵयाङ ३ धनकाजी राई ९८४०३४९२४२ िशव ĮेƵ ९८६५०९५७३१ 

२ अनटेƴ   मानेभʵयाङ 

गापा 
मानेभʵयाङ ५ 
मानेभʵयाङ 

मानेभʵयाङ 

गापा 

  सवुास राउत ९८६२९५३४८४ 

Ǔबस ुगाड[ Ǿàजाटार १ ना१क४७८८   ÞयिƠले 

चलाएको  
Ǔसनपा -४ रमेश पोđले ९८४१८५४६१७ सरोज तामाङ ९८६२८०८०२६ 

  २   बा२क 
५८२० 

लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -४ शंकर  Ǔगरȣ  ९८५२८४०४४५ उÏजल खÔका  ९८६२०१७२९० 
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Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

  ३   बा३क 
४१०७ 

लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -४ शंकर  Ǔगरȣ  ९८५२८४०४४५ उÏजल खÔका  ९८६२०१७२९० 

  ४   बा२क 
९७०८ 

लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -४ शंकर  Ǔगरȣ  ९८५२८४०४४५ ० ० 

  ५ बा३क२६३४   लगलग े

कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -४ Ǔबनोद खÔका  ९८२४७७१५५८ ǒहरा कुमार 

ĮेƵ 

९८१९७५४८३९ 

  ६   बा२क 
६५७२ 

लगलग े

कÛĚÈसन 

िचसंखगुǒढ -७ सयु[ नारायण 
ĮेƵ 

९८५११५९५११ शाǓलकराम 

काकȽ 
० 

  ७ बा२क ६३६१   महालêमी  
कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -५ तेज बहादरु 

भलेुल 

९८५१०८६१६० राजन तामाङ ९८६५५८८२२३ 

  ८   बा२क ६३१५  महालêमी  
कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -५ तेज बहादरु 

भलेुल 

९८५१०८६१६० अǓनल भजेुल  ९८४३५९१८७७ 

  ९   बा३क २४२ महालêमी  
कÛĚÈसन 

Ǔसनपा -५ तेज बहादरु 

भलेुल 

९८५१०८६१६० नरेश चौधरȣ  ९८६८१८९८११ 

Ĥचौ हक[ परु  १ बा२ क १९२४   सडक 

ǓडǓभजनको 
काया[लय 
हक[ परु  

सडक ǓडǓभजनको 
काया[लय हक[ परुमा   

सडक ǓडǓभजन  

काया[लय  

 पçुप राई  ९८६१३३७५९४ 

  २   बा२ क 
८६३२ 

पोखरा काèकȧ 
Ěेडस कàपनी 

सनुकोशी- ४ जेǾङ  चĐ राई  ९८१९९४८४११ मदन ĮेƵ ९८६२६८८३१५ 

  ३   èकाईभेटर पोखरा काèकȧ 
Ěेडस कàपनी 

सनुकोशी- ३  

Ǔसèनेरȣ 
चĐ राई  ९८१९९४८४११ Ǔमलन राई ९८६२८९१०५६ 

Ĥचौ गाàनाङटार  १   बा२क 
५११५ 

गाउबेशी 
कÛĚÈसन  

Ǔलख-ु८ 

टारकेराबारȣ 
रेशम बहादरु 
Ǔबƴ 

९८५१२१०२६६ ओम बहादरु 

पौडेल  

९७४५१६७३४९ 
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Ĥहरȣ ईकाईको नाम Ǔस.न. जǓेसबी/ èकाईभेटरको नàबर संचालन गनȶ 
संèथाको नाम 

जǓेसǓब/èकाईभेटर 
रहेको èथान 

धनीको नाम सàपक[  नàबर चालकको 
नाम  

सàपक[  नàबर 

जǓेसबी èकाईभेटर 

िजĤका ओखलढंुगा  १ बा२क ४४९९    ǓĦǒटस एÖड 
अनभुǓब 
कàपनी 

Ǔसनपा -११ 

रमाइलोडाडा 
सरोज ĮेƵ  ९८४२८५८०४१ सÛतोष चौधरȣ ९८१९५११५९१ 

  २         कुमार गौतम  ९८६२६०६४४४     

  ३ बा३क १०२८   सब[Įी 
कÛĚÈसन 
ĤाǓल 

Ǔसनपा-१२  सबȾƣम ĮेƵ ९८५१०१६२५६ Ǔबनोद तामाङ ९८५१०२९८४३ 

    ल ु१ क ३१७८   लभकुश 

Ǔनमा[ण सेवा 
Ǔसनपा ११ बेदनाथ गौतम ९८६२६०६४४४ Ǔबकाश बजेुल   

    ल ु१ क २३८०   लभकुश 

Ǔनमा[ण सेवा 
Ǔसनपा ११ बेदनाथ गौतम ९८६२६०६४४४ अǓनल भजेुल    

      बा ३० क 

१९७० 

लभकुश 

Ǔनमा[ण सेवा 
Ǔसनपा ११ बेदनाथ गौतम ९८६२६०६४४४ कृçण Ǔबक   
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अनसूुची ८ 

शवदहन ¢ğेहǾको ǒववरण 

Ǔस.नं. ओखलढुǍा 
यातायात शवदहन åयवèथा 

एàबलेुÛस संÉया शव वाहन संÉया èथान वडा नं. संÉया 
1 Ǔसǒƨचरण 

नगरपाǓलका 
2 

(भारतीय भ.ुप.ु सैǓनक 
संघ) 
(बणा[ल ु èवाèØय 
चौकȧ) 

0 दधुकोशी नदȣ 1 28 

Ǔसèनेखोला २ 

समीफेद सǓतघाट ३ 

सǓतघाट ४ 

धनमढुा ५ 

सतुामा खǏे, खोलाघारȣ खोला, 
फोÈटे दोभान र बाǒहदार खोला 

६ 

भोटेटार, सकुȶ  पछुार, दमकुम र 

डोãब ुǓसरान 

७ 

ओडारे, सराते दोभान, तीनदोभान र 

सेǓतबगर 

८ 

बाझेदोभान, Ǔलपेखोला,अधंरȣ दोभान 

र डĨु ेमोलङुखोला 
९ 

डाँडाखक[  र पारादोभान 
मोलङुखोला 

१० 

Ǔलपेखोला ११ 

Ǔलपेखोला १२ 

2 िखिजदेàबा 
गाउँपाǓलका 

1 

(गाउँपाǓलका 
काया[लय) 

0 Ǔलàती घाट 1 14 

नèप ुडाँडा 2 

Ǔलख ुǒवǓभरे 3 

ठेले दारेगौडा, सेती र चोÈटे 
दोभान 

4 

चोकती घाट, ढुवके डाँडा 5 

मोलङु घाट 6 

Ǔसिèदम धाट 7 

बकुु देवान 8 

तारकȧन आय[घाट, चोलाǎे, मेलपानी 9 

3 चàपादेवी 1 0 जãकेनी 1 13 
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Ǔस.नं. ओखलढुǍा 
यातायात शवदहन åयवèथा 

एàबलेुÛस संÉया शव वाहन संÉया èथान वडा नं. संÉया 

गाउँपाǓलका (गाउँपाǓलका 
काया[लय) 

नवलपरु घाट 2 

बÍचरे, व¢ृपानी, Ǔलखखुोला 3 

फेदȣखोला 4 

Ǔसàलेदोभान 6 

Ǔतन दोभान 7 

पा×लेखोला खदुǒुक[  8 

दàुसेखोला, पा×लेखोला, Ǔतन दोभान 9 

जàबचुौर 10 

4 िचशंखगुढȣ 
गाउँपाǓलका 

1 

(सलुभ बहसेुवा 
Ĥा.Ǔल.) 

० Ǔसलौरȣघाट दधुकोशी नǑदको 
ǒकनार 

1 ७ 

बाङगेखोला दोभान   2 

बाÌ गीटार  3 

 रभवुा  4 

ठोÒने खोला 5 

भोजेघाट  6 

ठोÒने खोला र Ǔसèने खोलाको 
दोभान 

7 

5 मानेभʵयाǍ 

गाउँपाǓलका 
2 

(पिÞलक सहकारȣ 
संèथा) 
(जनसेवी सहकारȣ 
संèथा) 

0 मोलȣवेसी गाजाले दोभान, मोलȣ 1 8 

काकȽवेसी वाÈसा, बाÈसा 2 

उववुेसी गाजाले दोभान, उव ु 3 

जयराम घाट, मानेभÛÏयाङ 5 

भानखुोला दोभान मोलङु खोला, 
टोÈसेल 

8 

केतकेु धसेुनी दोभान, केतकेु 4 

भाधवपरु Ǔसàलेवेसी, माधवपरु 9 

सनुकोशी हक[ परु, टोÈसेल 7 

6 मोलङु 

गाउँपाǓलका 
0 0 पोÈ तीङ दोभान 8 5 

धोवी खोला दोभान 1 

वेǓसको तीन चàके 2 

कुलखुोला दोभान (ढाडवेसी) 4 
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Ǔस.नं. ओखलढुǍा 
यातायात शवदहन åयवèथा 

एàबलेुÛस संÉया शव वाहन संÉया èथान वडा नं. संÉया 

खार वेसी वगर ४ 

7 Ǔलख ु

गाउँपाǓलका 
1  

(गाउँपाǓलका 
काया[लय) 

0 पोकलȣ दोभान, कãलेरȣ दोभान, 

साठȤवेसी दोभान, माटे दोभान, 

छǓतउन,े रातमाटे, माझीटार, 

साँघटुार, कुवापानी खोला दोभान, 

Ǔसलख,ु नौǒवसे, होÈसे खोला 
दोभान, Ǔसलख ु वेǓस, भोटे पानी 
डाँडा 

  14 

8 सनुकोशी 
गाउँपाǓलका 

0 0 माÛġे दोभानǓğवेनी घाट 10 30 

डमेु घाट, अँधेरȣ घाट 8 

पारादोभान, Ǔनगरेु, ढाँडखोला 
दोभान, कुमाले, कालाआपँडाडा, 
साउवोटे हलेदे दोभान 

6 

Ǔनगरेुघाट, सàसादोभान 3 

पोलङु दोभान 4 

थãुमेघाट, ढेववुा घाट, जेǾङघाट, 

जãकेनी घाट, पाखेलȣडाँडा 

1 

िचğेडाँडा, नागीडाँडा, पा×लेडाँडा, 
आहलडाँडा, रातमाटेडाँडा, दमखक[  
फेǑद गठु 

5 

पÑ चकÛया घाट, टाँकȧटार, 

आǾभÛÏयाङ, थàुकȧÍयानडाँडा 
2 

कोषभÛÏयाङ मानेडाँडा, 
साईभÛÏयाङ मानेडाँडा  

9 

  जàमा 8 0     119 
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अनसूुची ९ 

िजãलािèथत ǓबǓभǏ Ǔनकाय तथा मातहत उपलåध मौÏदात रहेका उƨार सामĒीहǾ 
Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

1 िजãला Ĥशासन काया[लय 1 आãमǓुनयम भâ याङ १ थान   

2 गàबटु १५ थान 

3 चेन स  २ थान 

4 टेÛट २ थान 

5 बाãटȣन १ थान 

6 खालȣ बोरा १४००० थान 

7 मेǓडकल ǒकट बÈस २ थान 

8 रोप ãयाडर १ थान 

9 साबेल २ थान 

10 èĚेचर २ थान 

11 हाते आरȣ १ थान 

12 हेड लाईट १ थान 

13 हेलमेट २५ थान 

14 Fire Extinguisher ३ थान 

15 Ǔğपाल ४०० थान 

16 é याàमर १ थान 

2 अǐरदमन  गण 1 वाटर Ĥफू लाईफ Ïयाकेट 2 थान केयर नेपाल 
बाट ĤाÜ त 2 पोǓलàयाट १० थान 

3 हेड टच[ १ थान 

4 ƻाÖड माईक 2 थान 

5 ǒप.Ǔभ.Ǔस. टाटपोǓलन 2 थान 

6 फǾवा 2 थान 

7 गल 2 थान 

8 नाइãनको डोरȣ 10.Ǔम.Ǔम.को 1 रोल 

9 èĚेचर 1 थान 

10 सावेल 2 थान 

11 Üलािç टकको Ǔसǒʧ 10 थान 

12 ǒपक 2 थान 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

13 हाते é याàमर 2 थान 

14 एडजèटेवल रेÑ ज 2 थान 

15 फलामे बािãटन 2 थान 

16 Üलािç टक हेãमेट 10 थान 

17 फायर एÈसǒटङगइुसर 2 थान 

18 वाटर Ĥफू लाईफ Ïयाकेट 5 थान नेपाल रेडĐस 
सोसाईटȣ बाट 
ĤाÜ त 

19 ǓसǓभल Þयाग 1 थान 

20 Üलािç टक हेãमेट 5 थान 

21 मÖडी 100 थान 

22 Swatter 5 थान िजãला बन 
काया[लयबाट 
ĤाÜ त 

23 Shovel 4 थान 

24 Rake 4 थान 

25 Rake-Hoe 5 थान 

26 Jump Suit 5 थान 

27 Glove 5 जोर 
28 Helmet 5 थान 

29 Back Pack Pump 3 थान 

30 Axe 4 थान 

31 Pick 50 थान िजãला ǒवपद 
åयवèथापन 
सǓमǓतबाट 
ĤाÜ त 

32 Shovel 50 थान 

33 Helmet 50 थान 

34 Safety Goggles 40 थान 

35 Leather Gloves 34 जोर 
36 Crow bar 50 थान 

37 Claw Hammer 10 थान 

38 Wooden hand saw 20 थान 

39 Sledge Hammer 44 थान 

40 Aluminum Ladder (10x10) 1 थान 

41 Aluminum Ladder (9x9) 1 थान 

42 Aluminum Ladder (8x8) 3 थान 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

43 Aluminum Ladder (7x7) 1 थान 

44 Aluminum Extension Ladder (9x9) 6 थान 

45 Bucket  49 थान 

46 Rope 200 Ǔमटर 
3 िजãला Ĥहरȣ काया[लय 1 लाईफ Ïयाकेट 27 थान - 

2 डोरȣ ८४० Ǔमटर 
3 सावेल 45 थान 

4 गल ३ थान 

5 घन 20 थान 

6 फǾवा 1 थान 

7 कोदालो 1 थान 

8 ʫुव २ थान 

9 èĚेचर 13 थान 

10 Üलाǒƴकको हेलमेट 28 थान 

11 गैती 27 थान 

12 बÛचरो 18 थान 

13 काठ काÒने हाते Ǔगडवुा 1 थान 

14 उडकʣर मेǓसन 1 थान 

15 सेÝटȣ बेãट 10 थान 

16 जमसटु 5 थान 

17 हेलमेट 60 थान 

18 èवेटर 5 थान 

4   सशè ğ Ĥहरȣ बल, 

नपेाल आिĮत  गãुम 

1 èĚेचर २ थान - 

2 ǒपक १३ थान 

३ सावेल ९ थान 

4 गल १२ थान 

५ काटȣ ठोÈने हेàमर १३ थान 

6 हाते आरȣ ६ थान 

७ आãमǓुनयम भâ याǍ ३ थान 

8 बािãटन २ थान 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

९ हेãमेट ११ थान 

10 लाइ[फ Ïयाकेट ५ गोटा 

११ मेडीकल ǒकटबÈस १ सेट 

5 नपेाल रेडĐस सोसाइटȣ  1 वेãचा 10 थान - 

2 गैǓत १० थान 

3 Đोबार ५ थान 

4 बाãटȣ आãमǓुनयम २० लȣ ७ थान 

5 भया[Ǎ १ थान 

6 गल  ५ थान 

7 टेÛट ३ थान 

8 Ǔğपाल ३० थान 

9 डोरȣ २०० Ǔमटर 
10 बाãटȣन पलािèटक २० लȣ ३० थान 

11 सेãटर ǒकट १ सेट 

12 हेãमेट १० थान 

13 लाइफ Ïयाकेट १० थान 

14 गम बटु २ जोर 
15 जेनेरेटर १ थान 

16 èĚेचर १० थान 

17 फãयाक बोड[ १ थान 

6 Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका 1 दमकल 1   

2 èकाभेटर 1   

3 ǒटपर 1   

4 ǒटपर 1 सानो 
5 फायर फाइटȣङको Ĝेस ४ सेट   

6 बटु १ सेट   

7 िखिजदेàवा गाउपाǓलका 1 बेãचा १० वटा - 

2 गल ५ वटा 
3 गɆती ५ वटा 
4 कोदालो १० वटा 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

5 डोरȣ २ पोका 
6 बाãटȣन १० वटा 
7 First Aid Kit ५ थान 

8 घन ५ वटा 
9 Hand Mike २ थान 

10 बÛचरो ३ वटा 
11 टेच[ लाइट ३ वटा 
12 èĚेचर १ थान 

13 Wire Cutter २ वटा 
14 Ǔğपाल २० थान 

15 Matress पातलो ४० Ǔमटर 
16 Üलािç टक जƣुा ५ जोर 
17 पÛजा १० जोर 
18 Helmet १० थान 

19 खकुुरȣ ३ वटा 
20 Head light ३ वटा 
21 Ǔसʣी २० वटा 
22 आरा ५ वटा 
23 पलुȣ १ वटा 
24 कàबल २० वटा 
25 पातलो ओÔने २० थान 

8 चàपादेवी गा.पा. 1 एàबलेुÛस 1 थान - 

2 Þयकहो लोडर १ थान 

3 Ǔğपाल ५० थान 

4 गैती १० थान 

5 Ǔसरक/कमल/Þलाǋेट २० थान 

6 कोदालो/बेãचा १० थान 

7 ठेलागाडा ५ थान 

8 बाãटȣ/जग ५० थान 

9 भाडाकुडा  २० थान 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

10 चार जालȣ २० थान 

९ िचशंखगुढȣ गा.पा. 1 बेãचा 1 थान गाउँपाǓलकाको 
सबै वडाहǾमा 
यी सामĒी 
रहेका ।  

2 माइ[क 1 थान 

3 फायर Ïयाकेट ४ थान 

४ गɇती ५ थान 

५ हेãमेट २ थान 

६ पÛजा २ जोर 

७ èĚेचर १ थान 

८ बटु १ जोर 
10 मानभेÛÏयाङ गा.पा. 1 åयाक हो लोडर 1 थान - 

2 गल ५ थान 

3 कोदालो ५ थान 

4 गैती ६ थान 

5 बेãचा ५ थान 

11 मोलङु गा.पा. 1 कàबल 60 थान - 

2 Ǔğपाल 18 थान 

3 गल ५० थान 

4 हेàमर २० थान 

5 गैǓत ५० थान 

6 फǾवा २० थान 

7 ĜेǓसङ Ǔछनो ५० थान 

8 पायप Ǔछनो ३० थान 

9 बेãचा ३० थान 

10 कोदालो १० थान 

11 हतौडा 20 थान 

12 Ǔलख ुगा.पा. 1 फायर एÈसǒटङगइ्सर 11 थान - 

2 लाइफ Ïयाकेट २ थान 

3 कोदालो २ थान 

4 वेãचा २ थान 

5 गɇती १ थान 
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Ǔस.नं. संèथा/काया[लय Đ.सं. समानको ǒववरण पǐरमाण कैǒफयत 

6 कोदालȣ १ थान 

7 गल  १ थान 

8 घन २ थान 

9 ǒप.ǒप.ई (कोǓभड-19 सàबÛधी) २१ थान 

10 थम[ल गन १५ थान 

11 माèक २००० थान 

12 èयाǓनटाइजर २५ Ǔल. 
13 Êलोßस २००० थान 

13 सनुकोशी गा.पा. 1 JCB Back Hoe Loader 1 वटा   

2 गैǓत १० वटा - 

3 सावेल १० वटा 
4 गल ५ वटा 
5 घन (é यामर) ५ वटा 
6 Êयाǒवन तार जालȣ १०० थान 

7 कàबल ८५ थान 

8 पाल/Ǔğपाल ९० थान 

9 Üलािç टक डोरȣ १० मʤुा 
10 सेÜ टȣ हेलमेट १५ वटा 
11 ठेला गाडा ५ वटा 
12 सेÜ टȣ बटु ५ वटा 
13 पÑ जा २० जोर 
14 हǓसया ५ वटा 
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cg';"rL १० 

cf]vn9'+uf lhNnfdf :jf:Yo ;+:yfx¿sf] ljj/0f 
 

qm=;+= sfol{no÷:jf:Yo rf}sL 
/x]sf] g=kf÷uf=kf 

jf8{ g+= :jf:Yo ;+:yfsf] gfd ;Dks{ JolQm ;Dks{ g+= 

 
 
 
 
 
!= 

 
 
 
 
 
l;l4r/0f gu/kflnsf 

$ ¿Dhf6f/ c:ktfn, 
¿Dhf6f/ 

8f= ;Gtf]if b]j )#&%$)!** 

! :jf:Yo rf}sL, tn'jf >L /fhs'df/ l3ld/] (*^&*!#&#% 
@ :jf:Yo rf}sL, 7"nf5fk >L Zofdlszf]/ ofbj (*$)^^&*^! 
# :jf:Yo rf}sL, gf/fo0f:yfg >L zfGtnfn >]i7 (*$@*%&^&% 
% :jf:Yo rf}sL, j0ff{n'  >L 1fg]Gb| u'?ª (*^@*)&#(# 
^ :jf:Yo rf}sL, hGt/vfgL >L clgn ;xgL (*$$$!$%*( 
& :jf:Yo rf}sL, lju'6f/ >L l8df z]kf{ (*^)@%#^^^ 
* :jf:Yo rf}sL, ;Nn]/L >L piff e6/fO{ (*$))(%*@^ 
( :jf:Yo rf}sL, Hofld/] >L nId0f ljs (*$@(&@^#( 
!) :jf:Yo rf}sL, j]ltgL >L 8fs'/gfy wdnf  (*%@*$)!$) 
!! :jf:Yo rf}sL, cf]vn9'+uf >L gljgs'df/ >]i7 (*$@^)^!** 

 
 
@= 

 
 
lvlhb]Daf ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, /ugL >L lbks vqL (*^)!***^) 
# :jf:Yo rf}sL, 

lvlhr08]Zj/L 
>L dxfntL ;'g'jf/  

% :jf:Yo rf}sL, lvlhkmnf6] >L xf]ds'df/L ;'g'jf/ (*$$$#%#^* 
& :jf:Yo rf}sL, /fjfbf]n'  >L sf}lznf u'?ª (*^!&)#&@& 
* :jf:Yo rf}sL, e'l;Ëf >L uLtf a:g]t (*$(*&!%*! 

 
 
#= 

 
 
rDkfb]jL ufFpkflnsf 

@ :jf:Yo rf}sL, knfk' >L Clif/fd l3ld/] (*$##&&^$@ 
# :jf:Yo rf}sL, sflnsf >L ;kgf sfsL{ (*$#*@!*^^ 
$ :jf:Yo rf}sL, km]bLu'7 >L ;lhg >]i7 ((%!!^(^(( 
^ :jf:Yo rf}sL, km'naf/L >L cd[tf pk|]tL (*$!(*$$$% 
( :jf:Yo rf}sL, ljnGb' >L z+s/ v8\sf (*$#*@!(!( 
!) k|f=:jf=s], /fgLjg >L dbg sfsL{ (*%!)#)^^^ 

 
 
$= 

 
 
lnv' ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, l;x+b]jL  >L £ानÛेġकुमारĮेƵ ९८६२६०६६८२ 

# :jf:Yo rf}sL, gd{b]Zj/ >L संǓगता ढंुगेल ९८४३४५४०४६ 

$ :jf:Yo rf}sL, o;d >L देǒव लईुटेल ९८४३०७७७२० 

^ :jf:Yo rf}sL,ufDgfª6f/ >L ǒवजय शाह ९८२११२२४०२ 

* :jf:Yo rf}sL, 6f/s]/faf/L >L Ǒदपा देǒव ढंुगेल पौडेल ९८४३२०१०७० 

( :jf:Yo rf}sL, kf]snL >L अʷु देवी काÝले 
अǓधकारȣ 

९७४१२११३२९ 

 
 
%= 

 
 
lrz+v'u9L ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, s'O{le/ >L k|jf;L /fO{ ($#)$%#)# 
@ :jf:Yo rf}sL, kf]v/] >L v]d/fh l3ld/] (*^)!#&!)@ 
# :jf:Yo rf}sL, lbofn] >L gu]Gb|/fh l3ld/] (&$#)#%(&@ 
$ :jf:Yo rf}sL, /ftdf6] >L afa'/fd sfsL{ (&$#)%*!*! 
% :jf:Yo rf}sL, ;]gf{ >L df]xglaqmd sfsL{ (&$@))&**! 
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qm=;+= sfol{no÷:jf:Yo rf}sL 
/x]sf] g=kf÷uf=kf 

jf8{ g+= :jf:Yo ;+:yfsf] gfd ;Dks{ JolQm ;Dks{ g+= 

^ :jf:Yo rf}sL,  ebf}/] >L ;lGbks'df/ ofbj (*!%&!)(&@ 
& :jf:Yo rf}sL, dfDvf >L km'nd z]kf{ (*$@!($@$^ 

 
 
 
^= 

 
 
 
dfg]eGHofª ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, df]ln >L 9jn/fh /fO{ (*^!)@&*%& 
@ :jf:Yo rf}sL, jfS;f >L lszf]/ kf]v/]n (*$@**%)*^ 
# :jf:Yo rf}sL, pFj' >L kf]ifs'df/ /fO{ (&$@%&%*!* 
$ :jf:Yo rf}sL, s]Q's] >L pd]z s'= tfdfª (*$()##**^ 
% :jf:Yo rf}sL, dfg]eGHofª >L clDjsf bfxfn (*^@^)^^** 
^ :jf:Yo rf}sL, yfSn] >L d+ufs'df/L /fO{ (*$@*!&!#( 
& :jf:Yo rf}sL, 6f]S;]n  >L dlGb/f bfxfn (*$@(&#**! 
( :jf:Yo rf}sL, dfwjk'/ >L s'df/ s6jfn (*$@(@*%^^ 

 
 
 
 
&= 

 
 
 
df]n'ª ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, s'Gtfb]jL >L नरेÛġ ढकाल 9849247427 
@ :jf:Yo rf}sL, /fdk'/ >L लàमी िघिमरे (*%@*$)#*( 

$ :jf:Yo rf}sL, xs{k'/  >L uh]Gb| u'Ktf (*$@*@#*^% 
% :jf:Yo rf}sL, k|fKrf >L ldqldg' 9sfn 9852841322 
^ :jf:Yo rf}sL, >Lrf}/ >L Ǔगता ǒव.क. (*^#*@#جحت 

& :jf:Yo rf}sL, kfTn] >L मश[न तामाङ (*$२८६७८२५ 

! :jf:Yo rf}sL, /fFuflbk >L /fhs'df/L /fO{ (*^@)&!^#$ 
 
 
*= 

 
 
;'gsf]zL ufFpkflnsf 

! :jf:Yo rf}sL, jnv' >L s0f{dfof tfdfª (*^%&)^@!* 
# :jf:Yo rf}sL, l;:g]/L >L kbd j= v8\sf (*$#)@#*&$ 
% :jf:Yo rf}sL, d'nvs{ >L nf;fª tfdfª (*$@(@*%*% 
& :jf:Yo rf}sL, Rofgd >L r]taxfb'/ a:g]t (*$(%!#$)$ 
( :jf:Yo rf}sL, s6'~h] >L efg'eSt af:tf}nf (*$!!!^*@& 
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अनसूुची ११ 

आĮयèथलकोलाǓग पǒहचान गǐरएको खलुा¢ğेको ǒववरण 

Ǔस.नं. èथानीय तह वडा तथा 
èथान 

खलुा¢ğे कैǒफयत 

1.   

  

Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका !@, !@, @,$,%  xf6 nfUg] If]q jf8{  
 :yfgLo v]n d}bfg jf8{  
 lgz+v] e~Hofª\ jf8{ 
 ?Dhf6f/ v]n d}bfg jf8{  
 agkfn] rp/ jf8{  

 

2.    िखिजदेàवा गाँउपाǓलका   सàबिÛधत èथानीय तहमा रहेका माÚयǓमक 
ǒवƭालयहǾलाई आĮयèथलको Ǿपमा Ĥयोग 
गन[ सǒकने ।सोको ǒववरण अनसूुची ३ मा 
उãलेख गǐरएको छ । 

3.    चàपादेवी गाँउपाǓलका    

4.    िचसँखगुढȣ गाँउपाǓलका   

5.    मानेभʵयाǍ गाँउपाǓलका   

6.    मोलǍु गाँउपाǓलका   

7.    Ǔलख ुगाँउपाǓलका   

8.    सनुकोशी गाँउपाǓलका ७,५,३,५  Ĥवƨु मा.ǒव खेल 
मैदान 

 नागीडाँडा मलुखक[    

 Ǔसèनेरȣ खेल मैदान 

 मलुखक[  खेलमैदान 
वडा  

 

İोत: èथानीय तह 
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अनसूुची १२ 

हेǓल Üयाडको ǒववरण 

Ǔस.न. èथानीय तह   वडा  हेलȣ  ãयाÖड  हनुसÈन े èथान िजàमवेार Ĥहरȣ यǓुनट 

१ Ǔसǒƨचरण न.पा. १ र २ Ǔनसंखे  फुटवल  ĒाउÖड Ĥ चौ Ǔनसंखे 

२ ३ नारायणèथान  खालȣ चौर अ Ĥ पो Ǔमलनचोक 

३ ४ एयरपोट[  Ǿàजाटार Ǔबसगुाड[ Ǿàजाटार 

४ ५ चÜुल ुǓसंहदेबी  ĤाǓब ,, 

५ ६ ठाडे  Ĥचौको  जÊगामा अ.Ĥ.पो. ठाडे 

६ ८ बेǓतनी  चàपादेवी  माǓब ,, 

७ १० सãलेरȣ बाहनुडाडँा ,, 

८ िखिजदेàबा गा.पा.  १ Ǔलखफुोर हाईĜोपावर  निजक Ĥचौ रगनी 
९ २ चÖडेƳरȣ  माǓब  पोãथलȣ ,, 

१० ३ चÖडेƳरȣ  एयरपोट[ ,, 

११ ४ िखिजकाती  कुणडलȣ माǓब ,, 

१२ ५ बोझेटार  गापा  काया[लय  निजक ईĤका िखिजफँलाटे 

१३ ६ बÛसे वडा काया[लय निजक ,, 

१४ ७ रावादोल ु वडा काया[लय  निजक Ĥचौ रावादोल ु

१५ ८ भǓुसÖगा हेãथपोƴ ,, 

१६ चàपादेवी  गा.पा. १ पलाप ुचौकȧ निजक ,, 

१७ २ दलन  वडा काया[लय  निजक ,, 

१८ ३ ताÜकेडाडा  गापा छेउ Ĥचौ ताÜकेडाडा 
१९ ४ िचलाउन ेवडा काया[लय निजक ,, 

२० ५ पोखरे भगवती आǓब Ĥचौ कोषाहाट 

२१ ६  घोराखरȣ  £ान Ĥकास  माǓब Ĥचौ चÜुलघुोराखरȣ 
२२ ७ कोलचौर ,, 

२३ ८ ǓबलÛद ुकãपेƳर माǓब ,, 

२४ ९ साउनेडाडा  ,, 

२५ १० रानीबन वडा काया[लय निजक  ,, 

२६ िचसंखगुढȣ गा.पा. १ कुǒहभीर Ǔसंहदेवी माǓब Ĥचौ खानीभʵयाङ 

२७ २ पोखरे वडा काया[लय निजक ,, 

२८ ३ Ǒदयाले जाãपा ĤाǓब ,, 

२९ ४ कालȣमाटȣ वडा काया[लय निजक Ĥचौ शेना[ 
३० ५ शेना[ Ĥचौ निजक ,, 

३१ ६ भदौरे छाğ ĤगǓत माǓब ,, 

३२ ८ माàखा माǓब ,, 

३३ मानेभʵयाङ  गा.पा. १ मोलȣ पʶावती मÛदȣर ,, 
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Ǔस.न. èथानीय तह   वडा  हेलȣ  ãयाÖड  हनुसÈन े èथान िजàमवेार Ĥहरȣ यǓुनट 

३४ २ वाÈसा मनकामना माǓब ,, 

३५ ३ उँब ुवडा काया[लय निजक ,, 

३६ ४ बौƨ डाडा केƣकेु अĤपो केƣकेु 

३७ ५ टुडीखेल गापा  काया[लय निजक Ĥचौ मानेभʵयाङ 

३८ ६ थाÈले  वडा काया[लय निजक Ĥचौ हक[ परु 

३९ ७ टोÈसेल वडा काया[लय निजक ,, 

४० ८ आहाले डाडा ,, 

४१ मोलङु गा.पा. १ कुÛतादेवी सरèवती माǓब ईĤका बǾणेƳर 

४२ २ रामपरु बǾणेƳर माǓब ,, 

४३ ३ ĤाÜचा गापा काया[लय निजक Ĥचौ ĤाÜचा 
४४ ४ तामाङ डाडा वडा काया[लय निजक ,, 

४५ ५ दाहाल गाउँ  ईĤका बǾणेƳर 

४६ ६ Įीचौर वडा काया[लय निजक Ĥचौ Įीचौर 

४७ ७ तालकोट वडा काया[लय निजक ,, 

४८ ८ रागादȣप माǓब ईĤका बǾणेƳर 

४९ Ǔलख ुगा.पा.  १ िचउरȣडाडा वडा काया[लय निजक ,, 

५० २ Ǔसंहदेवी वडा काया[लय निजक ,, 

५१ ३ देउरालȣडाडा Ĥचौ यसम 

५२ ४ कुटȣडाडा वडा काया[लय निजक ,, 

५३ ५ यसम चौकȧको जÊगामा ,, 

५४ ६ गाàनाङटार Ēामोदय य ुक Ǔस माǓब ,, 

५५ ७ जाǓगर गाउँ वडा काया[लय निजक Ĥचौ गाàनाङटार 

५६ ८ सामेटार  चौर ,, 

५७ ९ डाँडाखक[   ,, 

५८ सनुकोशी  गा.पा. १ बलख ु वडा काया[लय निजक ,, 

५९ २ आǾ भʵयाङ Ĥचौ पलाप ु

६० ३ Ǔसèनेरȣ कालȣका माǓब मा ,, 

६१ ४ जेǾङडाड ,, 

६२ ५ गापा काया[लय मा Ĥचौमूलखक[  
६३ ६ दामती माǓब पारा  ,, 

६४ ७ Íयानम ĤबƨुमाǓब ,, 

६५ ८ मानेडाडा जगतजननी ǓनमाǓब ,, 

६६ ९ कोष भʵयाङ  चौकȧ निजक ,, 

İोत: िजãला Ĥहरȣ काया[लय 
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अनसूुची 1३ 

िजãलामा ǒवपɮ åयवèथापनका ǒवषयमा ताǓलम Ǔलएका åयिƠहǾको ǒववरण 

(क) भकूàप सरु¢ा Ǒदवस-2076 को अवसरमा २०७६ माघ २ गते देिख ५ गतेसàम अǐरदमन गणको आयोजना, 

िजãला ǒवपɮ åयवèथापन सǓमǓतको समÛवय, ओखलढुǍाका सबै èथानीय तहको सहकाय[ र तीन वटै िजãला 

आयोजना काया[Ûवयन इकाईको साझेदारȣमा आयोिजत सामदुाǒयक ǒवपɮ ĤǓतकाय[ तालȣमका सहभागीहǽः  
Đ.सं. नाम पद काया[लय/संèथा/ठेगाना सàपक[  नं. 
१.  शारदा Ǔनरौला उप कोषाÚया¢ नेपाल रेडĐस सोसाईटȣ, 

 ओखलढुǍा 
9862955165 

२.  राधा Ǔनरौला काय[पाǓलका सदèय Ǔसǒƨचरण नगरपाǓलका-1 9868685511 

३.  लकुहरȣ बाèतोला स.क.अ. åयवसाǒयक सीप ǒवकास केÛġ 9852840363 

४.  ĤǒवÛदा काकȽ फरेƴर ǓडǓभजन वन काया[लय,  ओखलढुǍा 9842980546 

५.  देउ कुमार राई गãुम काय[ हƨुा अǐरदमन गण 9823617341 

६.  सोम बहादरु तामाङ अमलदार अǐरदमन गण 9843334308 

७.  ǒवĐम भÖडारȣ Ǔसपाइ अǐरदमन गण 9825113117 

८.  लोक बहादरु राना Üयठु अǐरदमन गण 9847420130 

९.  तेज Ǔसंह काकȽ जमदार अǐरदमन गण 9849822१99 

१०.  िजवन पौडेल स.Ĥ.ह. सशƸ Ĥहरȣ वल,  ओखलढुǍा 9841002807 

११.  जगǑदस दाहाल स.Ĥ.ज. सशƸ Ĥहरȣ वल,  ओखलढुǍा 9861634091 

१२.  िचğ खǓतवडा स.Ĥ.ह. सशƸ Ĥहरȣ वल,  ओखलढुǍा 9843777304 

१३.  अǓभयान पौडेल Ǔन.ǒफãड Ĥमखु जल तथा मौसम ǒव£ान ǒफãड 
काया[लय 

9849121316 

१४.  सÛतोष कुमार चौधरȣ इले. फोरमोन ने.ǒव.Ĥा.,  ओखलढुǍा 9843585226 

१५.  नवराज वाǓनया जो.èवा.Ǔन. èवाèØय काया[लय,  ओखलढुǍा 9841441728 

१६.  भपेुÛġ ǓमĮ इिÛजǓनयर शहरȣ ǒवकास तथा भवन काया[लय 9842910919 

१७.  महेस Ĥसाद पोखरेल का.स. तØयाǋ काया[लय,  ओखलढुǍा - 

१८.  सजुन िघǓमरे खǐरदार मालपोत काया[लय,  ओखलढुǍा 9860689963 

१९.  गणेश अǓधकारȣ खğी कृǒष अथ[ ǒव£ कृǒष £ान केÛġ,  ओखलढुǍा 9860342494 

२०.  कǒवता ĮेƵ लेखाजोखा संयोजक िश¢ा ǒवकास तथा समÛवय इकाई, 
 ओखलढुǍा 

9849667738 

२१.  Ǔसंह बहादरु थापा Ǔन.का.Ĥ. तØयाǋ काया[लय 9743001374 

२२.  चÛġ Ĥसाद िघǓमरे लेखापाल को.ले.Ǔन.का. ,  ओखलढुǍा 9852841190 

२३.  राजेÛġ राई लेखापाल DLPIU Okhaldhunga 9849833323 
२४.  कमल बहादरु खÔका हलुाकȧ िजãला हलुाक काया[लय, 

 ओखलढुǍा 
9842803390 

२५.  पेशल बहादरु ǒवƳकमा[ ना.स.ु िजãला Ĥशासन काया[लय, 9852841052 
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Đ.सं. नाम पद काया[लय/संèथा/ठेगाना सàपक[  नं. 
 ओखलढुǍा 

२६.  Ǔधरेन राई भे.प.से.Ĥा. भे.अ. तथा प.से.ǒव.के. ,  ओखलढुǍा 9842649038 

२७.  िजवन कुमार राई Ĥहरȣ हवãदार िजãला Ĥहरȣ काया[लय,  ओखलढुǍा 9817795996 

२८.  Ǔभम कुमारȣ खÔका सामािजक पǐरचालक िजमालȣ,  ओखलढुǍा 9842928778 

२९.  यौवन ताĨाकार काय[ सǓमǓत सदèय होटल åयवसायी संघ, ओखलढुǍा 9841152431 

३०.  ǒकरण के.सी. सब-इिÛजǓनयर  ओखलढुǍा (भवन) 9851238900 

३१.  पोकलनाथ दाहाल उपसभापती ने.रे.सो. िज.शा. ओ. 9851192723 

३२.  कुमार Ĥसाद दाहाल CMA, Ǔडजाèटर 
इमरजेÛसी इÛचाज[ 

िजãला अèपताल, Ǿàजाटार 9862851004 

३३.  खेमराज बèनेत HA OCH 9843681900 

३४.  खÛुते दमाई - Ǔसǒƨचरण न.पा.-12,  ओखलढुǍा 9842994577 

३५.  ǒवçण ुमाया राई सव. इ. Ǔस.न.पा,  ओखलढुǍा 9842857921 

३६.  खोट नाथ चौलागाई - Ǔस.न.पा.-8, सãलेरȣ 9842931718 

३७.  यदनुाथ चौलागाई - Ǔस.न.पा.-8,  ओखलढुǍा 9845616962 

३८.  चेत बहादरु जोगी हलुाकȧ Ǔस.न.पा.-3,  ओखलढुǍा 982280301 

३९.  केदार बाब ुबèनेत वडा अÚय¢ Ǔस.न.पा.-1,  ओखलढुǍा 9862605100 

४०.  तेÛजी शेपा[ स.चा. Ǔसǒƨचरण न.पा. 9862916687 

४१.  पदम बहादरु मगर का.स. Ǔसǒƨचरण न.पा,  ओखलढुǍा 9862609542 

४२.  मदन तामाङ का.स. Ǔसǒƨचरण न.पा,  ओखलढुǍा 9849382266 

४३.  महेस मगर हे.स.चा. Ǔसǒƨचरण न.पा,  ओखलढुǍा 9866446566 

४४.  नरेÛġ कुदा यादव का.स. Ǔसǒƨचरण न.पा. ,  ओखलढुǍा 9862955695 

४५.  सǓम[ला कटवाल का.स.Ǔम. Ǔसǒƨचरण न.पा. ,  ओखलढुǍा 9867813738 

४६.  दान बहादरु बाǓनया वडा अÚय¢ Ǔसǒƨचरण न.पा-9,  ओखलढुǍा 9863843358 

४७.  संǓगता कटवाल अÚय¢ आमा समहु Ǔस.न.पा. १ - 

४८.  राम बहादरु बाǓनया काय[कारȣ Ǔनदȶशक फोड[ नेपाल,  ओखलढुǍा 9842858169 

४९.  Ǔलला बहादरु सनुवुार सिचव गै.स.स. महासंघ 9852840736 

५०.  गोपाल खÔका वडा अÚय¢ Ǔलख ुगा.पा.-3,  ओखलढुǍा 9843632058 

५१.  ǒटका बहादरु ÈयाÜछाकȧ वडा अÚय¢ Ǔलख ुगा.पा.-6,  ओखलढुǍा 9849800170 

५२.  होम ब. थापा खǐरदार Ǔलख ुगाउँपाǓलका 9861633540 

५३.  तलुाराम पराजलुȣ वडा अÚय¢ सनुकोसी गा.पा.-10 9842971661 

५४.  रेवती रमण सनुवुार का.पा. सदèय सनुकोसी गा.पा. ,  ओखलढुǍा 9812940050 

५५.  चÛġकला ĮेƵ गा.पा. सदèय सनुकोसी गा.पा. ,  ओखलढुǍा 9840066083 

५६.  टंक बहादरु काकȽ वडा अÚय¢ मोलङु गा.पा.-2 9862805613 

५७.  ĤǑदप कुमार बाǓनया वडा अÚय¢ मोलङु गा.पा.-1,  ओखलढुǍा 9841522050 

५८.  टंकनाथ दाहाल वडा अÚय¢ मोलङु गा.पा.-5 9741501859 
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Đ.सं. नाम पद काया[लय/संèथा/ठेगाना सàपक[  नं. 
५९.  Éयाम राज सनुवुार का.पा. सदèय िखिजदेàबा गा.पा. ,  ओखलढुǍा 9851192723 

६०.  ǒहमाल राई वडा अÚय¢ िचसंखगुढȣ गा.पा.-4 ,  ओखलढुǍा 9807007449 

६१.  कृçण बहादरु ÈयाÜछाकȧ 
मगर 

वडा अÚय¢ िचसंखगुढȣ गा.पा.-6 ,  ओखलढुǍा 9848015115 

६२.  रोिèमका Ǒदयालȣ रा.कृ.स.ुने. मानेभʵयाङ गा.पा.-1,  ओखलढुǍा 9819722414 

 

(ख) नपेाल रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढंुगाबाट ताǓलमĤाƯ द¢ जनशिƠ(आधारभतू ĤाथǓमक उपचार ताǓलम Ǔलएको          

Đ.स. नाम,थर ठेगाना सàपक[  नàबर 

१. पोकलनाथ दाहाल Ǔस.न.पा.-५ साǓनटार ९८६२८१५५१५ 

२. कृçण Ĥशाद दाहाल Ǔस.न.पा.-५ साǓनटार ९८६२८१५५१६ 

३. हǐर खǓतवडा मोलुंग गा.पा.-३ ९८४९४४४४७१ 

४. 
 

ǓमÌÊमा छोकȧ शेपा[ Ǔस.न.पा.- ५ ९८४३४४६९२५ 

५. सरेुÛġ भजेुल Ǔस.न.पा.-५ साǓनटार ९८४२९३६०९२ 

६. कमल Ǔब.क. मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४६४१२०५३ 

७. सǓुसला पǐरयार मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४२९३९६२७ 

८. सजुन तामांग  मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८६११५९३९० 

९. Ǔनसा सनुवार मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४४२०२८७१ 

१०. शाÛताकुमारȣ सनुवार मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४२९२६७५४ 

११. रामकुमारȣ नेपालȣ मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८६२२०४७४१ 

१२. भेषकुमारȣ काकȽ मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४३६०१६५९ 

१३. रिèमता खǓतवडा मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४९८६७८०४ 

१४. उǓम[ला िघǓमरे मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८६२६११५३२ 

१५. चेतनाथ खǓतवडा मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४२९४०५१५ 

१६. यवुराज वाÊले मोलुंग- ३ हक[ परु  ९८४२९७२१६९ 

१७. मेनका अǓधकारȣ Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२९४१०४१ 
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Đ.स. नाम,थर ठेगाना सàपक[  नàबर 

१८. ǐरता धमला Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२८५७९५३ 

१९. मेनकुा अǓधकारȣ Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२९४१०४१ 

२०. अÛज ुदाहाल Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२९५५१२६ 

२१. रǓमला राइ Ǔसǒƨचरण -५  ९८६२९१५७८२ 

२२. Ǒदåयराज दाहाल Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२९४१००१ 

२३. ढलक कृçण ĮेƵ Ǔसǒƨचरण -५  ९८४११७१३४३ 

२४. भेषनाथ दाहाल Ǔसǒƨचरण -५  ९८६०८५१४७७ 

२५. कमाêया देवी दाहाल Ǔसǒƨचरण -५  ९८४२९४१००३ 

२६. Ǔबçणमुाया राइ Ǔसǒƨचरण -५  ९८६२६२९९९९ 

२७. अǓनता राइ Ǔसǒƨचरण -५  ९८६२९१६७२० 

२८. बालधन राइ िचसंखगुडी -७ माàखा ९८६०८५०६६५ 

२९. पǽुषोƣम कटुवाल कुÛतादेवी -८ ९८५२०६३१९५ 

३०. मनुा ढकाल कुÛतादेवी -८ ९८६२८६५७३७ 

३१. सबुाश कटुवाल Íयानम ९८५२८४११२३ 

३२. तमुराज मोते वाǽनेèवर ९८४२९४०५२५ 

३३. ǓबĐम ĮेƵ Ǒदयाले ९८६३८५००९४ 

३५. मǓनषा सनुवार कटुÛजे ९८४२८८५११५ 

३६. जीवन खğी कटुÛजे ९८४२८९५८०९ 

३७. कुÛता पोखरेल मोलुंग -४ ९८४३८२१८४१ 

३८. गेजराज ĮेƵ Ǔस.न.पा. -१ तलवुा ९८४२८०३२३९ 

३९. फǓडÛġ दाहाल मोलुंग-१ ९८४९८४०५११ 

४०. नेğबहादरु िघǓमरे मोलुंग-१ ९८६०१५००६६ 
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(ग)  नेपाल रेडĐस सोसाइटȣबाट ǓमǓत:२०७५ मंसीरमा सʶाǓलत िजãला ǒवपɮ ĤǓतकाय[ समहुको ताǓलम Ǔलईएका 
åयिƠहǾको ǒववरण  

Đ.स. नाम,थर ठेगाना  सàपक[  नàबर  

1.  कृçण ĮेƵ Ǔस.न.पा. -२ ९८६०५३२६९१ 

2.  वालकृçण खÔका  ९८२३२९२२९२ 

3.  फǓडÛġ Ĥशाद दाहाल मोलुंग गापा -२ ९८४९८४०५११ 

4.  खेमĤशाद बराल ओखलढंुगासामदुाǒयक 
अèपताल  

९७४१०६१४९३ 

5.  शारदा Ǔनरौला िचसंखगुडी -०१  ९८६२९५५१६५ 
6.  भरत कटुवाल Ǔस.न.पा. -१२ ९८४२८५७६७१ 
7.  यवुराज राइ Ǔस.न.पा. -५  
8.  शǓम[ला नेपाल  मोलुंग गापा -३ ९८४१९५२०७६ 
9.  साजन ĮेƵ मोलुंग गापा -३ ९८६३९१६५१२ 
10.  रिèमता खǓतवडा मोलुंग गापा -३ ९८४९८६७८०४ 
11.  ǒववेक Ǔगǐर  ९८६३३९४४०८ 
12.  गोमा ĮेƵ मानभेÛÏयाङ गा.पा. -४ ९८४२८०३९९३ 
13.  रोशन ĮेƵ Ǔस. न.पा. -१२ ९८६२९५५५४२ 
14.  £ानÛेġ िघǓमरे  ९८४२९३९५९० 
15.  Ǔबçणमुाया राइ Ǔस.न.पा. ५  ९८६५१३२५७२ 
16.  ओमकुमार धमला Ǔस.न.पा. - ९८४२५९९९९७ 
17.  ĤǓतभा राई  ९८२५७०४२९१ 

(घ) नेपाल रेडĐस सोसाइटȣबाट २०७५ मा मनोसामािजक परामस[को आधारभतू ताǓलम Ǔलएका åयिƠहǾको ǒववरढ 

Đ.स. नाम,थर ठेगाना सàपक[  नàबर 

1.  रिèमता खǓतवडा मोलुंग गा.पा.-३ ९८४९८६७८०४ 

2.  ǓमÌÊमा छोकȧ शेपा[ Ǔस.न.पा.- ५ ९८४३४४६९२५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

अनसूुची १४ 

नपेाल रेडĐस सोसाइटȣ ओखलढंुगा िजãला शाखाअÛतग[तका उपसाखाका सभापǓतहǾको ǒववरण 

Đ.स. उपशाखा को नाम सàपक[  åयिƠ पद ठेगाना सàपक[  नàबर 

1.  बǽनेƳोर उपसाखा राजन दाहाल सभापǓत मोलुंग गा.पा.-२ रामपरु ९८४२८५८२५५ 

2.  कुइभीर  उपसाखा दयुȾधन राइ सभापǓत िचसंखगुडी गा.पा. -१ कुइभीर ९८२३०२७५२६ 

3.  ठुलाछाप उपसाखा कृçणकुमार काकȽ सभापǓत Ǔसǒƨचरण ग.पा. -१ Ǔनसंखे ९८५२८४०१९८ 

4.  ओखलढंुगा उपसाखा ढलक कृçण ĮेƵ सभापǓत Ǔसǒƨचरण ग.पा. -१२  ९८४२९४१०५२ 

5.  जÛतरखानी उपसाखा मेखबहादरु  सभापǓत Ǔसǒƨचरण ग.पा. -६ जÛतरखानी ९८६०७४८४६२ 

6.  बना[ल ुउपसाखा नइÛġइÛġराज राइ सभापǓत Ǔसǒƨचरण ग.पा. -५ बना[ल ु ९८४२८७८३३३ 

7.  मानभेÛÏयाङ उपसाखा होमनाथ वाèतोला सभापǓत मानभेÛÏयाङ गा.पा. -४ मानभेÛÏयाङ  

8.  Ǔसंहदेवी उपसाखा केबी बढुाथोकȧ सभापǓत Ǔलख ुगा.पा.   १ Ǔसंहदेवी  

9.  िखजीफलाटे उपसाखा िचğकुमार पौडेल सभापǓत िखिजदेàबा गा.पा. ५ िखजीफलाटे ९७४११२३५०१ 

10.  पोकलȣ उपसाखा शंकर सनुवार सभापǓत िखिजदेàबा गा.पा. ६ पोकलȣ ९७४१०७९५७७ 

11.  गामनाǍटार उपसाखा रामचÛġ भʣराई सभापǓत Ǔलख ुगा.पा. -६ गामनाǍटार ९७४५०६४४९० 

12.  नवा[देƳोर उपसाखा संकट Ĥसाद ढंुगेल सभापǓत Ǔलख ुगा.पा. -३ नवा[देƳोर  

 

अनसूुची १५ 

èथानीय सामदुाǒयक वन उपभोƠा महासंघका पदाǓधकारȣहǾको ǒववरण 

Đ.स. èथानीय तह Ĥमखु को नाम पद फोन नàबर 

१ Ǔसǒƨचरण èथानीय वन महासंघ  मैया राइ अधêय ९८४२९४१०११ 

देवकुमार दाहाल सिचव  ९८५२८४००५६ 

२ िचसंखगुडी èथानीय वन महासंघ िशवकुमार थापा अधêय ९८६०९७३६ 

३ मानभेÛÏयाङ èथानीय वन महासंघ मन कुमार राइ  अÚय¢ ९८४२८१२१७१ 

४. सनुकोशी èथानीय वन महासंघ Ǒदघ[ खğी अÚय¢ ९८५२८४०४७४ 

ǒवमला वढुाथोकȧ सिचव ९८४२८५८०२६ 

५. 
 

चàपादेवी èथानीय वन महासंघ खʝ िघǓमरे सिचव ९८४१५९६१०४ 

६. 
 

Ǔलख ुèथानीय वन महासंघ हǐरकृçण मǽभǓूम अÚय¢ ९८५१२१२३०० 

७. 
 

िखिजदेàवा èथानीय वन महासंघ मानबहादरु महतारा अÚय¢ ९८६०११९२६१ 

८. 
 

मोलुंग èथानीय वन महासंघ पदम कुमारȣ 

पोखरेल  

सिचव ९८४२९३५४१४ 
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अनसूुिच १६ 

k|f/lDes b|"t n]vfhf]vf kmf/fd(Initial Rapid Assessment, IRA) 

 

 

 

 

g]kfn ;/sf/ 

u[x dGqfno 
िजãला Ĥशासन काया[लय,ओखलढंुगा 

 k|f/lDes b'|t n]vfhf]vf kmf/fd(Initial Rapid Assessment, IRA)  

१. घटनाèथलको जानकारȣ 

Ĥदेशको नाम:  िजãलाको नाम: गाउँपाǓलका /नगरपाǓलका 
वडा नàबर: सूचना संकलन ǓमǓत (साल ǓमǓत गते) 

@= घटनाèथलको] बèतिुèथǓत 
ljkb\sf] k|sf/ 36gf 36]sf] ldlt  36gf 36]sf] ;do 

   

 

d[ts a]kQf 3fOt] lj:yflkt -cg'dflgt 
3/w'/L ;+Vof_ M 

k|efljt -cg'dflgt 
3/w'/L ;+Vof_ M 

Dflxnf ;+Vof M Dflxnf ;+Vof M Dflxnf ;+Vof M   
Kf'?if ;+Vof M Kf'?if ;+Vof M Kf'?if ;+Vof M 
jfnjflnsf ;+Vof M jfnjflnsf 

;+Vof M 
jfnjflnsf ;+Vof M 

cGo ;+Vof M cGo ;+Vof M cGo ;+Vof M 
hDdf M hDdf M hDdf M 

 

lj:yflktx? xfn al;/x]sf] 
7fFp÷;+/rgf 

ljBfnoM     ;++Vof ===========	
 ;fj{hlgs ejg  ;++Vof =========== 
;8s 5]p     ;++Vof ===========	
jg If]qM ;++Vof =========== 
cGo -pNn]v ug]{_;++Vof =========== 
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clxn] 
k|efljt:yfg;Ddcfjt–
hfjtsf] cj:yf 

l7s 5 
sl7g 5	
jGb 5 

 
;jf/L ;fWfg÷oftfoft 
;]jf	

cj?åePsf]	
cj?ågePsf]	

	

 

;+rf/sf] cj:yf 
 

cj?å ePsf]  
cj?4 gePsf] 

ljw't 
	

cj?4 ePsf] 
cj?4 gePsf] 

;+lrt vfB ;fdu|L IfltePsf]  -3/w'/L ;+Vof =========_ 
IfltgePsf] -3/w'/L ;+Vof =========_	

:jf:Yy ;]jf ;~rfngdf ePsf] -;+Vof =======_ 
;~rfngdf gePsf]  -;+Vof======_ 

tTsfn pkrf/sf nflu :yfgfGt/0f ug'{kg]{ ePdf, ;+VofM 
===== 

;+rfnggdf ePdf 
:jf:Yo ;]jfdf 
cTofjZos k|fylds 
pkrf/sf] nflu 
cfjZos cf}ifwL  

pknJw 5 
pknJw 5}g 

laBfno ;~rfngdf ePsf]  -;+Vof_ 
;~rfngdf gePsf] -;+Vof_   

k|efljt ljBfyL{x?sf] ;+Vof =============== 

Vffg]kfgLsf] cfk"tL{ ;'rf? -cj?4 gePsf]_ -;+VofM ===_	
cj?4 ePsf] -;+VofM ===_ 

k|efljt w/w'/L ;+VofM ===_ 
ef}lts ;+/rgf 	

lghL 3/ k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 
cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 

;/sf/L sfof{no ÷ 
ejg 

k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 
cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 

s[lif afnLsf] Iflt  Iflt  -cg'dflgt If]qkmn =========== -lj3f . /f]kgL _ 
	

kz' Iflt -cg'dflgt ;+Vof=========== _ 

cGo Iflt  k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 
cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 
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kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] cj:yf s:tf] 5 < ;fdfGo 5 

dxfdf/Lsf] ;+efjgf 5	
zf}rfnosf] Joj:yf 5 <  ;fdfGo  

 yk Joj:yf ug'{k5{  -3/w'/L ;+Vof ======_ 
 

ljz]if cfjZostf (Special Requrement) ePsf k|efljtx?sf] cg'dflgt ;+Vof 

Ufej{tLtyf ;'Ts]/Ldlxnfx?sf] nflu cfjZos ;fdu|Lx? -
l8ulg6Lls6 cfjZos 

cfjZosePsf] cfjZosgePsf]  

cfjZosePcg'dflgt ;+Vof============== 

% jif{;Ddsf afnaflnsfsf] nflu cfjZos kf}li6s cfxf/f 
tyf ;fdu|Lx? 

cfjZos ePsf]           cfjZos 

gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof=================== 

% jif{ eGbf dflysf afnaflnsfsf] nflu cfjZos ;fdu|Lx? –    

-h:t} z}lIfs tyf jfnd}qL :Yfn -Child frindlyspace_ 
cfjZos ePsf]           cfjZos 

gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof=================== 

Ho]i7 gful/sx?sf nflu cfjZos ;xof]u cfjZos ePsf]           cfjZos 

gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof=================== 

ckf+utf ePsfx?sf nflu cfjZos ;xof]u cfjZos ePsf]           cfjZos 

gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof=================== 

c;xfo÷lj/fdLsf] ;+Vof  

df};dsf] jt{dfg cj:yf s:tf] 5 < ;fdfGo k|lts'n	  

#= xfn;Dd ePsf] /fxt ljt/0fsf] cj:yf 
/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–;+:yf÷lgsfosf] gfd M  

/fxt ljt/0f ul/Psf ;fdu|Lx?sf] gfd / kl/df0f -
kfn, lqkfn, rfdn, sk8f, ef8fs'8f cflb_ 

 

gub÷/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–;+:yf÷lgsfosf] 
gfd M 

 

/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ kfpg] kl/jf/ ;+Vof M  

/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ gkfPsf k|efljt kl/jf/ 
;+Vof M 
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$= tTsfn ug'{kg]{  
:yfgfGt/0f ug{ cfjZoskg]{    ;+Vof ========== 

cfjZosgkg]{ 

 

cfjZos kg]{ vfBfGgtyf u}/ 

vfBfGg ;fdfu|L 

 6]G6 ;+Vof====== 

lqkfn ;+Vof===== 

Dofl6«S; ;+Vof======== 

sDjn;+Vof====== 

sk8f ;+Vof========= 

ef8fs'F8f ;+Vof====== 

tof/L vfgf -bfndf]7, lrp/f, e'hf, 

rfprfp, lj:s'6 slthgf_ 

vfBfGg-bfn, rfdn, g"g, t]n_ 

kl/df0f===============slt hgf 

lkpg] kfgL============ 

cGo============== 

 

Kf|efljt If]qdfs'g} cjfl~5t ultljlw-n}lËs 

x+;f, of}g lx+;f, rf]/L, n'6kf6_ 
ePsf]               

gePsf]  

eP k|efljt JolQmsf] cg'dflgt ;+Vof 

/fxtsf  nflu gub ;xof]u ug{ ;lsg] cj:yf 5 5}g 5 

5}g 

 

%=36gfsf] ;"rgf ;+sng sfo{df vl6Psfsf] ljj/0f  
qm=;+= Gffd, y/ M kb ÷;+:yf M ;Dks{ 

gDa/ M 
6f]ln 
g]tfsf] 
gfdM 

;"rgf ;+sng u/]sf] 
;dofjlw  -ldlt / ;do_ 

x:tfIf/ 

!=       
@=       
#=       

^= kmf/d ebf{ Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 
1= Pp6f 36gf÷j8fsf] nflu Pp6fn]vfhf]vfkmf/dsf] k|of]uul/g] 5 . 
2= ljkb\ ePsf] @$ 306f lequfpFtyf gu/kflnsf, g]kfnk|x/Ltyf :yfgLo /]8qm;sf k|ltlglw /x]sf] -

n]vfhf]vf_ 6f]nLn]kmf/d eg'{kg]{ 5 . 
3= 6f]nLn] k|efljt If]qsf] cjnf]sg u/L ;s];Dd k|fyflds ;"rgf ;+sng ug'{kg]{ 5 . l4lto ;"rgfsf 

nflu36gfsf hfgsf/;+u cGt/jftf{ lnO ;"rgf ;+sng ug'{kg]{ 5 . 
4= k|fKt ;"rgfdf l4ljwf ePdf 6f]nLn] 5nkmn u/Lcj:yfsf cfwf/dfcg'dflgt ljj/0f kmf/ddfeg'{kg]{ 5. 
5= dfly plNnlvt ljsNk afx]s cGo s'/f eg'{kg]{ eP 6f]nLn] eg{ ;Sg] 5 . 



156 
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काठमाडौ नेपाल 

गहृ मÛğालय (२०७७), ǒवपɮ पीǓडत उƨार र राहतसàबÛधी (सातौ संशोधन) मापदÖड, Ǔसंहदरवार काठमाडौ 
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