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ख�ड –१ 

ता�लेज�ु िज�लाको प�रचय 

१. ता�लेज�ु िज�लाको संि�� प�रचय  

नेपालको सदुरु पूव� �हमाल� िज�ला ता�लेज�ुको नामाकरण “ता�ले” नाम गरेको भ�ुटया राजाको 

“जो�”(�क�ला) बाट रहन गएको हो भ�े कथन पाई�छ । अक� श�दमा “ता�ले” भनेको घोडा र “ज�ु” भनेको 

चराउने ठाउँ भ�े कथन रहेको पाई�छ । यो िज�ला �देश नं. १ अ�तग�त पूव��र भागमा अवि�थत िज�ला हो, जहाँ 

�व�को ते�ो तथा नेपालको दो�ो उ�च �हमाल, �व�कै सबैभ�दा स�ुदर कह�लएको “�स��लला” �हम�ृ�ला रहेका 

छन ्। चीनको �वशा�सत �ा�त �त�बतको �हासाबाट सबैभ�दा निजक पन� नेपालको िज�ला प�न यह� नै हो । यस 

िज�लामा ��स� पाथीभरा देवीको मि�दर, क�रव ६०० वष� परुानो �डक� �ो�लङ ग�ुवा रहेको पाइ�छ । 

राणाकालमा समेत �व�भ� अ�ा अदालत रहेको यस िज�लालाई बढुापाकाह� “अ�मनी” नामले समेत िच� ेगद�छन ्। 

१.१.  िज�लाको सम� अव�था : 

१.१.१  भौगो�लक अवि�थ�त : 

सीमाना :   

पूव� : भारतको �स��म,     पि�म :ते�थमु, संखवुासभा िज�ला 

दि�ण : ता�लेज�ु, ते�थमु,   उ�र : चीनको �त�वत 

िज�लाको कुल �े�फल : ३६४६ वग� �क.�म. (नेपालको कुल �े�फलको ३.२७५%) 

उचाई : ७७७ �मटरदेिख ८५८६ �मटरस�म 

१.१.२. �मखु पय�टक�य �थलह� : 

क�चनजंघा �हम �ृङखला �संजेमा पोखर�  

पाथीभरा देवी फुङफु�े झरना, सांवा 

भतू पोखर�, पापङु क�नजंघा संर�ण �े� 

�त�बङु पोखर�, काल�खोला �वाङ�वा� ेछहरा, �ल�ब�ुदन/मेहेले 

हा�ी ढु�ा, स�ुमिखम घ�ुसा 

�तनजरेु लङुथङु झरना 

�म�के डाँडा जलजले 

१.१.३ �मखु नद�, पोखर�  र झरनाह�  

यस िज�लाका �मखु नद�ह�मा तमोर, कावेल�, इवा, फावा, मेवा, मैवा, �स�ने, हे�लोक, घ�ुसा खोला हनु ् भने 

�हमनद�ह�मा चावकु, याल�ु, �छङला�, �ाटुक, रामदाङ, या�दार� र लावाक हनु । पोखर�ह�मा �सजेमा, इवा, 

न�ुच,ू जलजले, दूध, �त�बकु, माछा र लामपोखर� रहेका छन । झरनाह�मा भने लेवती, फुङफु�े, �वाङ �वा�,े ईवा 

र थ�ुवा रहेका छन ्।  

१.१.४ �हमिशखर र भ�याङह� 

यस िज�लाका भ�या�ह�मा �टपताला, खाङलो, िझसाङ, काङला, चावकु, फ�याके, देउराल�, छन ्भने �हमालह�मा 

क��जङघा, कु�भकण�, जोङसा�, टे�ट�पक, �गमीगोल, �कराँतचलु�, कावतुाल�ु, �परा�मड�पक आ�द सातहजार �मटर 

भ�दा अ�ला �हमाल हनु ्। 
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१.१.५. हावापानी  

 यो िज�ला �हमाल� िज�ला भएको कारणबाट बषा� याममा बादलले ढाक� रा�,े जाडो समयमा ३२०० �मटर 

भ�दा तलस�म �हउँ पन� र �हउँदमा �हमाल� �े� ख�ुला हनेु भएको हुँदा जाडो हनुे गछ� ।  िज�लामा �यनुतम 

ताप�म–०.६ �ड�ी देखी अ�धकतम ्३० �ड�ी सेि�सयसस�म तथा वष� भर�मा औषत १७३९.९९ �म.�ल. स�म पानी 

परेको देिख�छ । सबैभ�दा कम ताप�म हनु ेम�हना पौष र ताप�म बढ�  हनेु म�हना �ावण हो ।  

१.१.६. राजनी�तक �वभाजन : 

�देश नं. – १ 

िज�ला – ता�लेज�ु     सदरमकुाम – फुङ�ल� 

��त�न�ध सभा सद�य �नवा�चन �े� –  १  �देश सभा सद�य �नवा�चन �े� – २ 

नगरपा�लका सं�या– १      गाउँपा�लका सं�या – ८ 

१.१.७. जनसं�या र जातजा�तको अव�था (२०६८ को जनगणना अनसुार) : 

कुल जनसं�या : १,२७,४६१ 

प�ुषको सं�या : ६०,५५२     म�हलाको सं�या : ६६,९०९    

कुल घरधरु� सं�या : २६५०९    ��तघर जनसं�या : ४.९८ जना  

जनघन�व : ३४.५ ��त बग� �क.�म.    ग�रबीको ि�थ�त : ३८५   

सरदर औषत आय ु: ६० बष�  

म�ुय जा�त  (��तशतमा) : �ल�ब ु४१.४१, �ा�हण १६.४०, �े�ी ११.०७, शेपा� ९.११, राई ४.४७, ग�ु� 

४.०६, तामाङ ३.८०, कामी ३.५६, नेवार १.८०, दमाइ १.६०,  मगर ०.८५, सनुवुार ०.८५ र अ�य २.८७ 

रहेको 

भाषा  (��तशतमा) : नेपाल� भाषा (५०.०६), �ल�ब ुभाषा (३३.९१), भोटे भाषा (८.९१)  

१.१.८. यातायातको अव�था  आ.व. ०७५/०७६ स�म 

सडक : िज�लाभर क�रब ४५२ �क.�म. (मेची राजमाग� समेत)  

म�ुय सडक : मेची राजमाग� (२३ �क.�म.) – कावेल�बाट ता�लेज�ु सदरमकुामस�म   

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : सकेुटार  (८ �क.�म. कालोप�े) 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : दोभान (२५ �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : तापेथोक (४५ �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : खाि�दमे (८० �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : ओलाङच�ुोला माग� (९५ �क.�म. �याक खो�न ेकाम भईरहेको 

   फुङ�लङ – �संवा बजार –   ३२ �क.मी क�ची .   

  फुङ�लङ – �त�र� े–    ३२ �क.मी क�ची 

  फुङ�लङ – का�लेपाट� –   २० �क.मी. क�ची 

  फुङ�लङ – �थवा बजार–    १६ �क.मी. क�ची 

  फुङ�लङ – फावाखोला –   १६ �क.मी. क�ची 

  फुङ�लङ – थेच�ब ु–   १८ �क.मी. क�ची 

  दोभान बजार हदैु साँघ ु �नमा�णा�धन – ४२ �क.मी. क�ची 

�वमान�थल : सकेुटार �वमान�थल (२३९४ �म.) धावनमाग� कालो प�े भई २०७२ असोज २५ गतेबाट उडान 

भईरहेको छ । 
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१.१.९ भ–ूउपयोग (हे�टरमा) : 

– िज�लाको कुल �े�फल :  ३,६३,७००  

– खेती यो�य ज�मन :  २७५५१ 

– बनजंगलले ढाकेको :  १,५५,०१९ 

– चरण �े�ले ढाकेको :  ३५,३८४ 

– अ�य �े� :   १,५२,८३६ (बसोबास, नद�नाला, �भरपाखो) 

१.२. कृ�ष तथा �यापार : 

१.२.१ कृ�ष उ�पादन तथा खा�ा� आ�म�नभ�रता : 

ता�लेजङु िज�लाको कूल खे�त यो�य ज�मन २७५५१ हे�टर म�ये २१०० हे�टरमा ७४०४५ मे.टन 

उ�पादन हनुे अनमुान ग�रएको छ । उ�पादन उपभोग गनु� भ�दा अगावै चरा, मसुा, �कराह�बाट र अखा� पदाथ� 

(मादक पदाथ�) मा ५५ ��तशत वा ४३६८६.८ मे. टन ��त हनु ेअनमुान ग�रएको छ । उ� ��तबाट ब�न आउन े

खान यो�य उ�पादन ३०३५८.६ मे.टन हनु आउँछ । यो खा�ा�ले ता�लेजङु िज�लाका ११९०५३ जनालाइ मा� 

सालभर� खान प�ुने देिख�छ । हाल ता�लेजङु िज�लाको जनसं�या १२७४६१ रहेको छ । ��त�यि� वा�ष�क 

२५५ के. िज. आव�यकतालाई मा�दा िज�लामा २१४३.९ मे. टन खा�ा� अभाब भएको देिख�छ ।  

१.२.२. कृ�ष भ�ूमको आकार तथा भ�ूवा�म�व ि�थ�त  

�स नं. भ–ू�वा�म�व प�रवार ��तसत प�रवार सं�या 

१ १ हे�टर देिख ५ हे�टरस�म २०  

२ ०.५  हे�टर देिख १ हे�टरस�म ६०  

३ ०.२५ हे�टर देिख ०.५ हे�टरस�म १५  

४ ०.२५ हे�टर भ�दा कम ४  

५ भ�ूम �ब�हन १  

१.२.३. थोक तथा ख�ुा �यापार 

यो िज�ला �यापा�रक ���कोणले के��को �पमा रहेको िज�लाको �पमा देिखंदैन । िज�लाका केह� 

�यापा�रक के��ह� �सवाँ, दोभान, सकेुटार, हा��ङु, पूण�डाडा थेच�ब,ु डाडागाउँ �सनाम, खाि�द�बे आ�बेग�ुदन �मखु 

हनु।्  

१.३. िश�ा, संचार र वन  

१.३.१. िश�ाको अव�था : 

– म�हला सा�रता: ६४.१५%  

– प�ुष सा�रता :  ७९.२९% 

– ज�मा सा�रता: ७१.३०% 

१.३.२. स�ार अव�था : 

िज�ला हलुाक     १ (एक) 

इलाका हलुाक    १२ (एघार) 

अ�त�र� हलुाक :    ३८ (अठ�तस) शाखा काउ�टर  १ 

टे�लसे�टर के�� : ४ (िज�ला हलुाक, पेदाङ इ. हलुाक, हाङपाङ इ. हलुाक, चागे इ. हलुाक) 

एफ एम रे�डयो सं�या : ३ 
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१.३.३. वन तथा वातावरणको अव�था : 

� सं वन जंगलको  �कार ��ेफल ��तसत 

१ कोणधार� वन १०९७९ ३.०३ 

२ कडा काठको वन ५९४५८ १६.०४ 

३ �मि�त वन १५३५४ ४.२३ 

४ संरि�त वन १३९३७ ३.८४ 

५ ब�ुान ४००३३ ११.०४ 

 ज�मा  १३९७६१ ३८.५४ 

 

ख�ड २ 

ता�लेजङु िज�लाको �वप�को इ�तहास 

२.१. िज�लामा �कोप र �यसको असर : 

�कोपबाट जोिखममा रहेका नेपालका �व�भ� िज�लाह� म�ये ता�लेजङु िज�ला प�न एक हो । �वगत ३७ बष�मा यस 

िज�लामा भएका घटेका �कोप तथा �यसको कारण भएको मानवीय एवं धनको ��तको आधारमा यस �े�मा �मखु 

�पमा आगलागी, बाढ� प�हरो, �हम प�हरो, महामार�, भकू�प, अ�सना, च�ा� आ�द �मखु �कोप हनु ्। यसका 

अ�त�र� हरु� वतास, �हमताल �व�फोटन, आपसी �ववा� वन डढेलो, व�यज�त ुतथा �कराह�बाट हनु ेआ�मण आ�द 

सहायक �कोप हनु ्।  

िज�लाका अ�धकांस ज�मन �भरालो एवं महाभारत तथा उ�च �हमाल� �े�को कमजोर भौग�भ�क संरचनाको रहेको छ 

। कमजोर पहाडले �न�म�त अ�धकांश िज�लाको भ–ूभाग वषा� याममा ज�मन कटान भै �ाकृ�तक �पले नै भ–ू�य हनु े

�कृ�तको छ । अल�ची तथा अ�य कृ�षज�य उ�पादन बढाउने उ�े�यले प�त� ज�मन क�जा गर� खे�त यो�य बनाउन,ु 

ब�ढ भएको पानी प�हरो �े�मा कटाएर लगाउन,ु भ–ूबनोट कमेरे माटो हनु ुतथा िज�लाको मा�थ�लो �े�मा खोर�या 

�था कायम रहन ुआ�द ता�लेजङु िज�लामा बा�ढ प�हरो जाने �मखु कारण रहेको देिख�छ ।  

िज�लामा भएका �मखु चिच�त प�हरोह�मा हाङदेवाको �हरेवा, िचनेवा र तमोर नद�को प�हरो, नाङखो�याङ, �लङिखम–

�थवा, फु��ब,ु �सनाम, आ�ँोप, �नघरुा�दन, फुलबार�, या�फु�दन, तापेथोक, थ�ुबे�दनको प�हरोलाई �नय�मत �पमा 

ब�गरहने ठूला प�हरोको �पमा �लने ग�र�छ । सावा�दन, �लवाङ, इखाब,ु तापेथोक, लेलेप आ�द सा�वकका 

गा�बसह�मा प�न साना–साना प�हरोह� �नय�मत ब�गरहेका छन ् । यी प�हरोह�ले �वगतदेिख नै यस िज�लाको 

जनधनको �नय�मत �पमा ��त ग�ररहेका छन ्।  

�वगत पाँच वष� यता हालस�म यस िज�लामा ५१ जनाको म�ृय ुभएको छ भने २० जना वेप�ा भएका छन ्। करोड� 

बराबरको स�प�त ��त भएको छ। िज�लाका सा�वकका १८ वटा गा.�व.स. �कोपबाट ��य� �पमा �भा�वत भएका 

छन ् । बजार �े�मा अ�यवि�थत ब�ती �वकास भैरहेको तथा आगलागी �नय��ण गन� �ोत साधनको पया�� 

उपल�धता नभएको कारणले यसबाट हनुस�ने ��तको �यूनीकरणलाई �भावकार� �पमा �यव�था गन� स�कएको छैन 

। िज�लाको अक� �मखु �कोप आगलागी हो । गाउँ �े�मा सलाई लाईटरज�ता �वलनशील व�त ुकेटाकेट�लाई 

खे�न �दएर, खाना पकाउने कोठाको �भ�ाह� माटोले नपो�,ु हावाहरु� चलेको बेला खाना पकाउन,ु मैनब�ी बा�न ुर 

च�ुहोमा आगो रा� ुतथा वनमा ला�ने आगो फै�लदै गएर समेत आगलागी हनेु गरेको छ । 

िज�लामा �वगत ३6 बष�मा १४ वटा म�ुय �कोपह� देिखएका छन ्। यसले यहाँको जनजीवनलाई ��य� तथा 

अ��य� �पमा �भाव पारेको छ । �कोपको समयमा पी�डतलाई भौ�तक तथा मानवीय सहयोगको आव�यकता 

पद�छ। �यो आव�यकता परुा गनु� रा�यको दा�य�व हो भने पी�डतको सहयोग पाउने अ�धकार हो । रा�यले �कोपको 
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समयमा पी�डतलाई त�काल �दान गनु�पन� सेवा तथा गणु�तर�य स�ुवधा रा�यको तो�कएको �नकायबाट मा� परुा गन� 

स�ने अव�था हाल �वकास नभई सकेकोले यस सेवालाई च�ुत द�ु�त �पमा लि�त समदुायस�म पयुा�उन िज�ला 

�शासन काया�लय, नेपाल रेड�स सोसाइट�, अ�य सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायह� र �थानीय �तरमा गठन 

भएका सामदुायीक सं�था एवं �कोप �थलमा रहेका सरुि�त नाग�रकह�को सहयोग हनु ज�र� छ ।  

य�ता �वप�ह�बाट ��येक बष� ८० देिख ९६ प�रवार स�मलाई असर पान� गरेको नेपाल रेड�स सोसाइट� 

िज�ला शाखा ता�लेज�ुले राहत �वतरण गरेको रेकड� र िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको त�या�बाट 

देिख�छ । सामा�य �वपदको अव�थामा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त, िज�ला सम�वय स�म�त, 

गा.पा./न.पा.ह�, नेपाल रेड�स, उ�ोग बािण�य संघ, गै.स.स.महासंघ र �व�भ� संघ सं�थाह�ले �वपद 

�भा�वत प�लाई राहत सहयोग गन� गरेको भए ताप�न अपया�� साव�ज�नक सचेतना, पूव�तयार�मा अपाय��ता, 

अ�तर सरकार� �नकायबीचको सम�वयको कमी, अपया�� �व�ीय �ोत तथा �ाकृ�तक �वपदलाई कम गन� 

�ा�व�धक �ान र द�ताको क�मका कारण बष�नी करोड�को धनमालको �ती हनु ेगरेको र �भा�वतले समयमै 

उ�ार तथा राहत सेवा �ा� गन� नस�करहेको अव�था छ । यसर� �व�भ� �कारको �वपद म�ये आगलागीमा 

परेका �यि�ह�लाई त�काल उ�ार तथा राहत सेवा पयुा�उनको ला�ग आगलागी �वपद जोिखम �यू�नकरण 

काय�योजना-२०७७ तयार ग�रएको छ । 

२.२ �वपदबाट भएको ��त 

समय समयमा अ��या�सत �पमा जाने प�हरोह�ले  पयुा�एको धनजनको ��त आकँलन गन� नै क�ठन छ । �सनाम, 

चाि�सबोटे, नाङखो�याङ, �लङिखम आ�द गाउँमा  �ब�भ� �म�तमा गएका प�हरोह�ले का�िणक कथा बोकेको छ । 

क�त प�रवारका सद�यह� सबै सदाका ला�ग समा� भए भने क�त अ�भभावक�बह�न हनु पगेु त क�त स�तान�बह�न 

भए।  

२.२.१ �बगत २१ वष�मा ता�लेजङु िज�लामा  �कोपबाट भएको ��तको �ववरण नेपाल रेड�सबाट �ा� 

�स.नं. साल आगलागी बाढ�/प�हरो ह�ुरबतास भकु�प च�ाङ अ�य ज�मा 

१ २०५४/५५ ८ ४ १   ४ १७ 

२ २०५५/५६ ४७ ३७ ५   ६ ९५ 

३ २०५६/५७ ५९ १२१ १    १८१ 

४ २०५७/५८ ४९ १३ २  २ १ ६७ 

५ २०५८/५९ ४४ ६० ३    १०७ 

६ २०५९/६० ४२ २५१     २९३ 

७ २०६०/६१ १०२ ५६ ४    १६२ 

८ २०६१/६२ ६७ १८ १९  २  १०६ 

९ २०६२/६३ ६७ १८  २   ८९ 

१० २०६३/६४ २७ १२ ३   २ ४० 

११ २०६४/६५ ४९ १७ २७ ३   ९६ 

१२ २०६५/६६ ५१ २९ २६    १०६ 

१३ २०६६/६७ ७० १२ २१ २   १०५ 

१४ २०६७/६८ ७६ ३४ १५ १ ४  १३० 

१५ २०६८/६९ ५८ ५२ ५० १३०४ ३ १ १४६८ 

१६ २०६९/७० ५३ ३५ २२ १२ २  १२४ 

१७ २०७०/७१ ६१ १२ ९२ ४   १६९ 

१८ २०७१/७२ १७० ३९२ १७ ६   ५८५ 
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१९ २०७२/७३ ३८ ७८ १९ १८ १  १५४ 

२० २०७३/७४ ३४ ८७ ४ २ १  १२८ 

२१ २०७४/७५ ३४ २३ १० – – – ६७ 

२२ २०७५/७६  २८ ३४ ४ – ३ २ ६७ 

२३ २०७६/७७ को हालस�म 42 14 4 - 1 - 61 

ज�मा १२76 १409 ३50 १३५४ 20 १६ 4422 

२.२.२. �वपद स�ब�धी ��ब�ष�य ता�लका 

�ोत िज�ला �हर� काया�लय ता�लेज�ु 

आ.ब. ०७४/०७५ 

�स.नं. �वपदको �कार मा�नस  चौपाया  घर ��त अ. मू�य कै 

म�ृयू घाईते म�ृयू घाईते क�ची प�ी 

१ आगलागी २ १ १ - ३३ - २,५१,४८,०५०  

२ बाढ�/प�हरो - ५ ९ - १५ - १,३०,०१,०००  

३ हावाहरु� - - - - ३ - ६,६०,०००  

४ च�ाङ १ ३ - - - - -  

५ भकु�प - - - - - - -  

६ अ�सनापानी - - - - - - -  

७ जंगल� जनावार - - - - - - -  

ज�मा ३ ९ १०  ५१ - ३,८८,०९,०५०  

आ.ब. ०७५/०७६  

�स.नं. �वपदको �कार मा�नस  चौपाया  घर ��त अ. मू�य कै 

म�ृयू घाईते म�ृयू घाईते क�ची प�ी 

१ आगलागी १ १ - - ३० - ३,७०,४७,२५०  

२ बाढ�/प�हरो - १ १ ३ ४९ - ३,३१,९०,५००  

३ हावाहरु� - - - - ८ - ११,४०,००० पापङुको �कुल समेत 

४ च�ाङ - ४ - - - - -  

५ भकु�प - - - - - - -  

६ अ�सनापानी - - - - - - -  

७ जंगल� जनावार - - - - - - -  

ज�मा १ ६ १ ३ ८७ - ७,१३,७७,७५०  

आ.ब. ०७६/०७७  हालस�म 

�स.नं. �वपदको �कार मा�नस  चौपाया  घर ��त अ. मू�य कै 

म�ृयू घाईते म�ृयू घाईते क�ची प�ी 

१ आगलागी 0 1 0 0 25 1 10,53,20,350।-  

२ बाढ�/प�हरो 0 0 3 1 6 0 46,10,4000।-  

३ हावाहरु� - - - - - - 0  

४ च�ाङ १ 4 4 0 1 0 1,51,000।-  

५ भकु�प - - - - - - -  

६ अ�सनापानी - - - - - - -  

७ जंगल� जनावार - - - - - - -  

ज�मा 1 5 7 1 31 1 15,15,75,350  
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२.२.३ संकटा�भमखु सा�बकका गा�बसह� (�वप�को �कारका आधारमा) 

िज�लाका �वप�सँग स�बि�धत काय� गन� काया�लय तथा संघसं�था (Cluster member) ह� सँग २०६७ सालमा 

नेपाल रेड�स सोसाइट�ले गरेको जोिखम प�हचान स�ब�धी गो�ीले गरेको प�हचान र सो पछ� िज�लामा घटेका 

घटनाका आधारमा जोिखमह� सा�वकका गा�बसमा �न�न बमोिजम पन� स�ने अनमुान ग�रएको छ । 

आगलागी 

qm=;+= g=kf=÷uf=kf= pRr hf]lvddf /x]sf ;fljs 
uf=lj=;=x? 

dWod hf]lvddf /x]sf 
;fljs uf=lj=;=x? 

Go"g hf]lvddf /x]sf 
;fljs uf=lj=;=x? 

s}= 

! l;/Lhª\3f ofDkm"lbg, dfdf+v], v]jfª, 
k]bfª, t]Nnf]s l;gfd / 
l;s}rf 

cfDa]u'lbg   

@ l;lbªjf  lnDa'lbg / ;fAnfv' sfnLvf]nf, ;'?dlvd, 
;fb]jf, cf+vf]k / 
d]x]n] 

 

# kfyLe/f 
ofªj/s 

y]rDa' / gfªvf]NofË 8'ld|;] / ltl/Ë] y'Da]lbg / rflS;af]6]  

$ km'ªlnª g=kf= j8f g+= !,@,#,$,%,^,&,*,( / 
!) 

j8f g+= !!   

% kmStfªn'ª  lnªlvd, n]n]k, tfk]yf]s / 
O{vfa' 

cf]nfªr'ªuf]nf v]h]lgd / ;fjflbg  

^ ldSjfvf]nf lnjfª / ;fFjf vf]lSnª kfk'ª  
& d]l/ªb]g y'lsdf / vfDn'ª ;fGyfqmf gfNa', lnªt]k / 

lyªnfa' 
 

* d}jfvf]nf ;fF3' / 9'Ë];fF3'  kmfs'Daf  
( cf7/fO{ lqj]0fL rfFu], xfªkfª, km'naf/L / 

lg3'/flbg 
   

 

खडेर� 

qm=;+= g=kf=÷uf=kf= pRr hf]lvddf /x]sf 
;fljs uf=lj=;=x? 

dWod hf]lvddf 
/x]sf ;fljs 
uf=lj=;=x? 

Go"g hf]lvddf /x]sf ;fljs 
uf=lj=;=x? 

s}= 

! l;/Lhª\3f k]bfª / l;gfd cfDj]u'lbg / t]Nnf]s ofDkm"lbg, v]jfª, dfdf+v] / 
l;s}rf 

 

@ l;lbªjf ;fb]jf, ;fAnfv' / cf+vf]k  ;'?dlvd, sfnLvf]nf / 
lnDa'lbg 

 

# kfyLe/f 
ofªj/s 

8'ld|;], rfS;Laf]6], y]rDa', 
gfªvf]NofË / y'Da]lbg 

 ltl/Ë]  

$ km'ªlnª g=kf= j8f g+= & / *  j8f g+= !,@,#,$,%,^,&,*,( / 
!) 

 

% kmStfªn'ª  ;fjflbg  n]n]k, cf]=r'=uf]nf, tfk]yf]s, 
O{vfa' / v]h]lgd 

 

^ ldSjfvf]nf vf]lSnª  lnjfª, ;fFjf / kfk'ª  
& d]l/ªb]g ;fGyfqmf / vfDn'ª  gfNa', y'lsdf, lnªt]k / 

lyªnfa' 
 

* d}jfvf]nf   kmfs'Daf, ;fF3' / 9'Ë];fF3'  
( cf7/fO{ lqj]0fL km'naf/L / lg3'/flbg  xfªkfª  
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२.३. �बगतमा भएका �यासह� :- 

 �कोपसँग स�बि�धत �नकायह�सँग सम�वय गर� �वप�को अव�थामा एकैपटक प�रचालन हनु 

स�ने गर� �थानीय �तरमा एउटा Co-ordinating  क�मट� गठन गर� काय� ग�रएको ।  

 संभा�वत आगलागी स�ब�धी �ान �दलाई सह� तर�काले प�रचालन गन�को ला�ग Unit मा 

Response Simulation Exercise  गराई प�रचालन ग�रएको । 

 �थानीय �ब�ालयह�मा आगलागी स�ब�धी सचेतना काय��म संचालन ग�रएको । 

 आगलागीमा प�रचा�लत हुँदा आ�नो सरु�ा तथा आव�यक उ�ार सामा�ीह� स�हत प�रचालन भई 

उ�ार ग�रएको । 

२.४ �ब�मान सम�या तथा चनुौतीह� :- 

 भौगो�लक �बकटताको कारण घटना घटेको �थानमा त�काल समयमा �ोत साधनको प�रचालन 

हनु सम�या । 

 उ�ारका सामा�ी तथा उपकरणको कमी । 

 �यून ता�लम �ा� जनशि� । 

 आगलागीको समयमा सबै �थानह�मा मोटरबाटो स�ालन नभएकोले पैदल या�ा गर� जानपुन� हुँदा 

उ�ार काय�मा �ढला हनेु । 

 Rehabilitation गराउदा �बतरण गन� राहत सामा�ीको अभाव हनेु । 

२.५ रणनीती :- 

आगलागीहनुपूुव�, आगलागीको समयमा र �बप� प�ात गनु�पन� स�पणु� ��याकलापको योजना तयार गर� 

काया��वयन गन� । 

२.६ काय��नती :- 

आगलागीबाट �भा�वत �यि� तथा समदुायको आव�यक पूव�तयार� स�हतको त�काल उ�ार गर� मानवीय 

सहयोग उपल�ध गराउन िज�मेवार� बाँडफाँड ग�रएको योजनाब� खाका नै आगलागी पूव�तयार� काय� योजना 

हो । यस काय�योजनामा नेपाल सरकार�ारा �नद�श ग�रए अनसुार आगलागी पूव�तयार� काय� र आप�काल�न 

काय�योजना समावेश ग�रएको छ । िज�ला �तरमा आगलागी सामना गन� स�ने �मताको �वकास गर� 

आगलागीबाट हनुस�ने ��तलाई �यूनीकरण गनु� यस काय� योजनाको ल�य हो । 

आगलागीको समयमा पी�डतको खोज तथा उ�ार गर� �थानीय �ोतको अ�धकतम उपयोग�ारा �भा�वत 

समदुायलाई �यवि�थत, �भावकार� र जवाफदेह�य�ु मानवीय सहयोग उपल�ध गराउन ु र हनु स�ने 

आगलागीको सामना गन� आगलागी पूव� आव�यक पूव�तयार� गनु� यस योजनाको मूल उ�े�य हो । यस 

योजनाका पूरक उ�े�य �न�नअनसुार छन ्। 

 िज�लामा हनु स�नेआगलागी सामना गन� आव�यक �ोत साधनको �यव�था स�हत �े�गत �पमा 

पूव�तयार� गनु�, । 

 आगलागीको �कोपमा परेका �यि�, प�रवार र समदुायलाई त�काल उ�ार गर� मानवीय सहयोग 

उपल�ध गराउने स�ुनि�तता गनु� । 

 आगलागीबाट �भा�वत समदुायलाई सरुि�त र स�मानजनक जीवनयापनका ला�ग आधारभतू सहयोग 

उपल�ध गराउने ��याभ�ूत गनु�, 

 चेतनामूलक तथा �यूनीकरणका काय��म माफ� त द�घ�काल�न �पमा हनेु ��तलाई कम गद� लैजान 

सहयोग पयुा�उन ु। 
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२.७ जोिखम �य�ुनकरण गन�का ला�गः 

२.७.१ �दघ�काल�न योजना 

 सबै �े�ह�लाई यातायात स�ालले जो�ने, 

 ता�लेज�ु िज�लालाई आगलागी ज�य �वप�का ला�ग कम जोिखम�ु िज�लाको �पमा प�रवत�न गन� 

सबै �नकायह�सँग �नर�तर  सहकाय� गन�, 

२.७.२ म�यकाल�न योजना 

 उ�च जोिखम भएका �े�मा पानी ज�मा गन� �ाङक� �नमा�ण गन�, 

 आपतका�लन उ�ारलाई सहज पान� ��येक पा�लकामा क�तीमा १ हेल��याड �नमा�ण गन�, 

 सबै �थनीय तहह�ले दमकलको �यव�था गन�, 

 अ�त संवेदनिशल वन �े� र व�तीको �समानामा आगलागी ज�य/��वनिशल पात प�तंगरह� 

�यवि�थत गन� आव�यक �े� तो�ने,  

 ��येक �थानीय तहह�मा ता�लम �ा� द� जनशि� तयार पान�, 

 �नर�तर �पमा जनचेतामलुक काय��मह� स�ालन गन�, 

२.७.३ त�काल�न योजना  

 जोिखमय�ु �े� आसपास निजकको पानीको �ोत प�हचान गन�, 

 संवेदनिशल वन �े� र व�तीको �समानामा आगलागी ज�य/��वनिशल पात प�तंगरह� �यवि�थत 

गन�, 

 उपल�ध भएका दमकलह� प�रचालन गन� गराउने, 

 टोल टोलमा �वयं सेवक समहु गठन गन�, 

 अ�याव�यक खा� साम�ीह�को जोहो गन�, 

 उपय�ु बास�थान प�हचान गर� तयार� अव�थामा रा�,े 

 खलुा ठाउँ/चउरको प�हचान गर� से�टरको ला�ग पवु� तयार� गन�, 

 स�ार मा�यमबाट सूचना स��षेण गन�, 

 साव�जा�नक सं�थाह�को स��य सहभा�गतामा जनचेतना अ�भयान स�ालन गन�, 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले आगलागी �नय��ण र अषारको ला�ग आव�यक पन� सामा�ीको 

�यव�थापन गन� । 

२.८ काया��वयन संय�� एवं िज�मेबार �नकायह�:- 

आगलागीको समयमा �भा�वत मा�नसह�मा �छटो छ�रतो उ�ार तथा राहत एवं सहयोग आदान 

�दान गन�का ला�ग सरोकार संघसं�थाह� एक आपसमा �वषयगत �पले सम�वय गनु� पन� खांचो 

ट�कारो रह�छ । �भावकार� संचार सम�वयबाट आगलागीको समयमा �भा�वत �यि� सम� 

�भावकार� उ�ार तथा राहत सहयोग परुाउन स�क�छ । जसका ला�ग िज�ला सम�वय स�म�त, 

न.पा./गा.पा.ह�ले आ-आ�नो �तरबाटसूचना �यव�थापनको नेत�ृव �लई अ�य �न�न सरोकारवाला 

�नकायबाट सहयोग परुया�इने छ । भन े�ा� सूचनाका आधार मा सम�वय गन� नेत�ृव िज�ला �वपद 

�यव�थापन स�म�त माफ� त ग�रने छ । 

२.९ वन डढेलो लागेको सूचना �वाहः 

 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) �व�धबाट केह� नपेालका के�ह 

िज�लाह�मा नेपाल वन �ा�व�धक संघ र �डभजन वन काया�लय तथा कंचनज�ा संर�ण �े�को 
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सहकाय�मा वन डढेलोको सूचना डढेलो ला�गरहेकै वखत �वाह हनुे �णाल� �थापना गर� डढेलो 

�नय��णको काय� भइरहेकाले सो ��व�ध यस िज�लामा प�न �थापना गन� पहल गन� ।  

 अ�तसंवेदनिशल र संवेदनिशल �े�मा �था�नय �तरको डढेलो �नय��ण सं◌ंजाल �नमा�ण गन� र उ� 

संजाललाई डढेलो �नय��ण औजार उपल�ध गराउने । 

 आगला�ग हनेु मौसममा अ�तसंवेदनिशल र संवेदनिशल �े�मा �नर�तर �पमा वन �े�को अनगुमन 

हनु े �यव�था �मलाउने र आगला�ग भएको खवर �ा� हनुा साथ डढेलो �नय��ण गन� टोल�को 

मोवाइल सेटमा सामू�हक�पमा SMS जाने �यव�था �मलाउने । 

 पायक पन� ठाउह�मा वन डढेलो अनगुमन गन� टावरह�को �नमा�ण गर� डढेलो ला�ने �सजनमा 

�नर�तर अनगुमन गन� �यव�था �मलाउने । 

२.१० वन डढेलो �नय��ण गन� त�रकाह�ः 

 सानो �तनो वन डढेलो �नय��ण गन� जनसहभा�गतामा �था�नय सामा�ी ज�तै �याउला, माटो, पानीको 

�योग गर� �नय��ण गन� । 

 मझौला �कृ�तको वन डढेलो �नय��ण गन� अव�था हेर� आगो �व�� आगो (Counter Fire) �व�ध 

�योग गर� �नय��ण गन� । 

 ठूलो �क�समको वन डढेलो �नय��ण गन� डढेलो लागेको सामा�यतया २०० �म.पर बाट अि�न रेखा 

(Fire Line) �नमा�ण गर� सो डढेलोलाई थप फैलन न�दइ �नय��ण गन� । 

२.११ आगलागी �वप� संवेदनिशल ��े निजकमा रहेका पानीका �ोतह�ः 

आगलागी �नय��णका �न�ती सबैभ�दा भरपद� साधन भनेको पानीको �ोत नै हो । पानीका �ोतह�को 

प�हचान गनु� र �यसको कुसलतापवु�क प�रचालन गन� स�ो ख�डमा आगलागी �वपदबाट हनेु धनजनको 

��तलाई उ�ले�य �पा �य�ुनकरण गन� स�क�छ ।  

२.१२ आगलागी �वप� �यूनीकरण गन� �योग गन� स�कने वैकि�पक उपाय/�ोतह�ः 

 जनचेतनामलुक काय��मह� �नर�तर स�ालन गन�, 

 आगलागी भइरहेको समयमा सनपाटको बोराह� पानीमा �भजाएर छो�ने, 

 फायर ए�सि��ङ�गजरको �यव�था गन�, 

 ह�रयो �खका पातह� र केराको बो�ाह�को उपयोग गन�, 

 ओ�सलो ठाँउको माटोले आगो �नभाउन �योग गन�, 

 घर घरमा सिचत गर� रािखएको पानीको �योग गन� । 

२.१३ आगलागी �वप� �यूनीकरण गन� अपनाउन ुपन� काय�ह�ः 

म�हना आगलागीका पूव�संकेतह� �यान �दन ुपन� केह� कुराह� पूव�तयार�का ला�ग गनु�पन� काय�ह� िज�मेवार� 

सबै अ�या�धक गम� हनु,ु जथाभावी आगो नबा�ने, जनचेतना ब�ृ� गनु� पन�, िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�त/�ड�भजन वन काया�लय 

ल ु(तातो हावा) च�न,ु इ�धनलाई सरुि�त रा�,े पूव�सूचना �णाल�को �वकास, िज�ला सम�वय स�म�त 

स�ुखा वातावरण हनु,ु सलाई, लाइटर ज�ता ब�तकुो 

जतन गन�, 

स�ार मा�यमबाट सूचना �वाह 

गन�, 

�थानीय �वप� �यव�थापन 

स�म�त 

हरु�बतास च�न,ु चरुोट �बडँीका न�नभाई 

जथाभा�व नफा�ने, 

कृ��म अ�यास गन�, सरु�ा �नकायह� 
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म�हना आगलागीका पूव�संकेतह� �यान �दन ुपन� केह� कुराह� पूव�तयार�का ला�ग गनु�पन� काय�ह� िज�मेवार� 

पानी नपनु� तथा पानीका 

�ोतमा पानीको मा�ा कमी 

हनु,ु 

खर तथा फुसले छाएका 

घरह�मा टुक� र आगो 

बा�दा सचेत हनेु । 

घर व�रपर� पानीको �ब�ध 

�मलाउने, 

�थानीय �वप� �यव�थापन 

स�म�त 

ज�मनको सतहमा हेदा� 

जलेको ज�तो �तर�मर 

देिखन,ु 

आगोको काम सकेप�छ 

रा�र� �नभाउने, 

राहत तथा उ�ार साम�ी र 

कोषह� पूव�वत �पमा तयार 

रा� े 

�ड�भजन वन काया�लय 

२.१४ आगलागी �वप� पवू�तयार� तथा ��तकाय� योजनाः 

�.सं रणनी�तक ��याकलाप समयाव�ध िज�मेवार �नकाय अपेि�त प�रणाम 

१ आगलागी र वन डढेलोको �नर�तर अनगुमन 

�णाल� �थापना गन� 

�नर�तर सबै �थानीय तहह� र 

�ड�भजन वन काया�लय 

आगलागी र वन डढेलो 

स�बि�ध �नर�तर जानकार� 

उपल�ध भएको हनेुछ 

२ म�ुय पवुा�धार संरचना र सेवाह�मा आगलागी 

र वनडढेलोको �व�� सचेतना �नमा�णका 

ला�ग जानकार� मूलक साम�ीको �वकास गन� 

�नर�तर िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�त, �ड�भजन वन 

काया�लय 

आगलागी र वन डढेलो 

स�बि�ध जानकार� उपल�ध 

भएको हनेुछ 

३ वन �े�को �कोपका आगलागी, वन डढेलो 

र जंगल� जनावर आतंक स�बि�ध आकँलन, 

न�शाङकन र �े� �नधा�रण गन� र सव�जा�नक 

�पमा उपल�ध गराउने  

वष�मा १ 

पटक 

�ड�भजन वन काया�लय आगलागी �कोप �े�को 

आगलागी र वन डढेलो 

�कोप न�सा उपल�ध भएको 

हनेुछ  

४ जोिखमय�ु पूवा�धारह�, साव�िजक तथा �नजी 

भवनह� आगलागी र वन डढेलो जोिखम 

आकँलन तथा न�शा�न स�प� गन� र 

साव�जा�नक �पमा उपल�ध गराउने 

वष�मा १ 

पटक 

िज�ला �शासन काया�लय,  

�थानीय तह , शहर� �वकास 

तथा भवन �नमा�ण काया�लय, 

�ड�भजन वन काया�लय,  

आगलागी र वन डढेलो 

जोिखम �तर उ�च, म�यम र 

सा�य को जानकार� खलुा 

�ोतका �पमा साव�जा�नक 

�पमा उपल�ध हनेुछ 

५ �वप� सूचना के�� �थापना गन� तथा 

आगलागी र वन डढेलो जोिखम संवेदनिशल 

भ-ूउपयोग योजनाह�को तज�मा गर� 

काया��वयन गन� 

वष�मा १ 

पटक 

कृ�ष �ान के�� आगलागी र वन डढेलो 

जोिखम संवेदनशील भ-ू

उपयोग योजनाह� 

काया��वयन भएको हनेुछ 

६ आगलागी हनु स�ने स�भावना भएका 

�े�ह�को प�हचान गन�,  खोज तथा उ�ार 

सामा�ी तयार� अव�थामा रा� ेर िज�ला  

�शासनमा समय समयमा ��तवेदन गन� । 

�नर�तर िज�ला �शासन काया�लय, 

�थानीय तहह�, नेपाल 

रेड�स सोसाइट�, िज�ला 

ि�थत सरु�ा �नकायह� 

उ�च जोिखममा रहेका �थान 

निजक खोज तथा उ�ार 

साम�ीह�को पहुँच कायम 

भएको हनेुछ 

७ ता�लम �ा� जनश�ी तयार� तथा प�रचालन 

गन�, राहत साम�ीको भ�डारण िज�ला र 

इलाका उपशाखामा पूव�तयार� गन�, खानेपानी 

आप�ुत� तथा पानी संिचत गन� �ाङक�ह�को 

�नमा�ण गन� 

आव�यकता 

अनसुार 

नेपाल� सेना,  

िज�ला �हर�,  

सश� �हर�, 

नेपाल रेड�स सोसाइट� र 

�थानीय तहह� 

आगलागी �वप�को समयमा 

उ�ारकाय�का ला�ग द� 

जनशि�, राहत साम�ी तथा 

आव�यक पानी उपल�ध 

भएको हनेुछ 

८ �वा��य टोल�  RRT प�रचालन, ए�बलेु�स 

��ेचर तथा  औष�धह�को सूची तयार� 

�वप�को 

समयमा 

नेपाल रेड�स सोसाइट� 

िज�ला �वा��य काया�लय र 

िज�ला अ�पताल 

अ�याव�यक  औष�धह�को 

जानकार� �ा� भएको हनेुछ 

९ आगलागीका वारेमा जनचेतना अ�भयान 

स�ालन गन�, �थानीय संचार मा�यमबाट 

�नर�तर िज�ला �शासन काया�लय  

िज�ला सम�वय स�म�त 

�थानीय जनतामा जनचेतना 

�वकास भएको हनेुछ 
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�.सं रणनी�तक ��याकलाप समयाव�ध िज�मेवार �नकाय अपेि�त प�रणाम 

सचेतनामलुक स�देश �शारण गन� नेपाल रेड�स सोसाइट� 

प�कार महासंघ र �ड�भजन 

वन काया�लय 

१० आप�का�लन कोषको �यव�था गन�, राहत 

समा�ीह�को भ�डारण गन�, राहत समा�ीह� 

उिचत भ�डारणको अनगुमन गन� र िज�लामा 

भ�डारणको �यव�था �मलाउने  

�नर�तर िज�ला �शासन काया�लय 

�थानीय तहह� 

िज�ला ि�थत सरु�ा 

�नकायह� 

नेपाल रेड�स सोसाइट� 

�वप� प�ात �वतरण ग�रने 

राहत साम�ीह�को �यवि�थत 

भ�डारण भएको हनेुछ 

११ 

 

�ोतह�को प�रचालन गन�का ला�ग �े�गत 

आकि�मक योजना (Clustereral Curent 

Planning) तयार गर� साव�जा�नक �पमा 

उपल�ध गराउने  

अ�पका�लन �थानीय तहह� 

िज�ला ि�थत सरु�ा 

�नकायह� 

नेपाल रेड�स सोसाइट� 

�वप� पूव�, �वप�को समय र 

�वप� प�ात �ोतह�को 

प�रचालन गन� माग�दश�न �ा� 

भएको हनेुछ 

२.१५  आगलागी �वप� �यूनीकरणका ला�ग �व�मान �मता एवं थप आव�यकताः- 

�सनं.   �ोत र साधनको नाम   इकाई ज�मा सं�या कै�फयत 

१ गाडी वटा २०  

२ दमकल  वटा १  

३ ��पर वटा ३  

४ �े�टर वटा १  

५ ए�वलेु�स वटा ७  

६ मोटरसाइकल वटा २५  

७ रे�डयो सेट वटा १०  

८ त�काल खटाउन स�न ेजनशि� जना २५३ 

�हर�-३३ 

नेपाल� सेना-३5  

सश� �हर�-4०  

�नजामती कम�चार�-६८ 

िश�क-४५  

�ा�व�धक-१० 

�वयंसेवक-२० 

िच�क�सक-२ 

९ लाइफ �याकेट वटा 13  

१० बा�ट�  वटा 105  

११ ग��त वटा २२  

१२ हे�मेट वटा 75  

१३ झे�पल  वटा 15  

१४ �ाथ�मक उपचारक जना 45  

१५ बे�चा वटा 35  

१६ फ�वा वटा 57  

१७ घन वटा 11  
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१८ गल  वटा 23  

१९ गोदाम घर वटा 
१ वटा (५०० प�रवारका 

ला�ग खा�ा� रा� स�कने) 
 

२० राहत सामा�ी मौ�दात    

२१ खा�ा�  
5०० प�रवारका ला�ग 7 

�दनको खा�ा� 
 

२२ ��ेचर वटा 20  

२३ औष�धको आपतकाल�न झोला वटा 8  

२४ तार जाल� थान ५०  

२५ खानेपानी पाइप �मटर १०००  

२६ फेस मा�क -   

२७ �याँस मा�क -   

२८ �ा�ड �लोवस - 20  

२९ ग�बटु - 20 जोर  

३० से�ट� सजु -   

३१ �ागन लाइट -   

३२ ईमरजे�सी लाइट -   

३३ रयाि�लङ रोप - 100 �मटर  

३४ �लाइि�वङ रोप -   

३५ इलेि��क उड सअ - 1  

३६ ढंुगा फो�न ेमे�सन -   

३७ पाल - ५०  

३८ क�बल - १००   

३९ डे�ची - १५०  

४० �ट�लको बटुको - १००  

४१ �ट�ल �लास - १००  

४२ �ट�ल थाल - १००  

४३ डाडु - ५०  

४४ प�य ु - ५०  

४५ साडी - ५० थान  

४६ ब�ेु कपडा - २५० �म  

४७ सादा कपडा - २५० �म  

४८ जीन कपडा - २५० �म  

४९ �ला��कको जग - ५०  

५० Safety Harness - ३  

51 Carabiner (Lock) - 9  
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३  �वप�को �े�मा काय� गन� संघसं�थाह� 

क. िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�त अ�तग�तको िज�ला�तरमा रहने ��ेह� 

�.

सं. 

�े� 

(Cluster) 

नते�ृवकता� सहयोगी सं�था (सद�य)  िज�मेवार �यि� स�पक�  

१ खोज तथा 

उ�ार समूह  

�मखु 

िज�ला 

अ�धकार�, 

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  

नेपाल� सेना भीमकाल� ग�ुम ग�ुमप�त  

सश� �हर�   �मखु  

िज�ला �हर� काया�लय �मखु  

९ वटै �था�नय तहका  �मखु उप�मखु  

सडक �ड�भजन इलाम काया�लय �मखु  

सँघ सडक काया�लय झापा काया�लय �मखु  

उ�र दि�ण लोकमाग� काया�लय �मखु  

िज�ला सदरमकुाम ि�थत पवुा�धार तथा 

सामािजक �वकाससँग स�बि�धत काया�लयका  

काया�लय �मखु  

९ वटै �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

नेपाल रेड�स सोसाइट�   सभाप�त  

ता�लेजङु उ�ोग बािण�य संघ अ�य�  

�नमा�ण �यवसायी संघ अ�य�  

प�कार महासघँ िज�ला शाखा  अ�य�  

�नजी �व�ालय �यवसायी संघ अ�य�  

बस �क र जीप �यवसायी क�पनीह� अ�य�ह�  

२ आवास समूह  िज�ला  

सम�वय 

अ�धकार�, 

िज�ला  

सम�वय 

स�म�तका,  

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु / उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु �शासक�य अ�धकृत  

िज�ला वन काया�लय  वन अ�धकृत  

नेपाल रेड�स सासाइट�  सभाप�त   

शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण काया�लय, 

झापा, इलाम 

का. �.   

िज�ला �वा��य काया�लय मे. स.ु  

उ�र दि�ण लोकमाग� काया�लय �मखु  

िज�ला �शासन काया�लय स.�. िज. अ.  

सामदा�यक वन  अ�य�  

उपभो�ा महासंघ   �मखु  

जल�ोत तथा �सचाइ �बकास �ड�भजन �मखु  

नापी काया�लय �मखु  

मालपोत काया�लय �मखु  

घरेल ुतथा साना उ�ोग �मखु  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

३ गैर खा� 

समूह 

नेपाल 

रेड�स 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु /उप�मखु   
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सोसाइट� 

सभाप�त 

 

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

िज�ला �शासन काया�लय स.�.िज.अ.   

िज�ला �हर� काया�लय �मखु   

सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम �मखु  

उ�ोग बािण�य संघ अ�य�  

सामािजक �बकासका ला�ग �ा�ब�धक समूह सिचव  

प�कार महासघँ िज�ला शाखा  अ�य�  

�ा�टर, िजप, �पकअप तथा यातायात 

�यवसायी क�पनी 

अ�य�  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

  ४ संचार तथा 

सम�वय 

समूह  

 

�मखु 

िज�ला 

अ�धकार�, 

िज�ला 

�शासन 

काया�लय  

 
 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  

िज�ला �शासन काया�लय �मखु  

नेपाल� सेना भीमकाल� ग�ुम ग�ुमप�त  

िज�ला �हर� काया�लय �मखु  

सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम   �मखु  

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु /उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

िज�ला हलुाक काया�लय �मखु  

दरुसंचार  काया�लय   �मखु  

नेपाल रेड�स सासाइट� सभाप�त  

उ�ोग वािण�य संघ  अ�य�  

प�कार महासघँ िज�ला शाखा  अ�य�  

�थानीय ता�लेजङु, फ�ाङलङु र तमोर एफएम �टेसन मेनजेर  

द�लत वग� उ�थान म� अ�य�  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

 

ख. �था�नय �वपद �यव�थापन स�म�त अ�तग�तको �था�नय�तरमा रहने ��ेह� 

�वपदको समयमा First Responder स�बि�धत �था�नय तहको वडा�य� हनेु । 

�.

सं. 

��े 

(Cluster) 

नते�ृवकता� सहयोगी सं�था (सद�य)  िज�मेवार �यि� स�पक�  

१ खा� तथा 

पोषण 

समहु 

स�बि�धत 

�था�नय तहको 

कृ�ष �वकास 

शाखा �मखु वा 

LDMC ले 

तोकेको �यि� 

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

कृ�ष �ान के�� ता�लेज�ु �मखु  

पश ुसेवा तथा पश ुअ�पताल ता�लेज�ु �मखु  

कृ�ष �वकास शाखा शाखा �मखु  

पश ुसेवा शाखा �मखु  

�ड�भजन �वा��य काया�लय   �मखु    

िज�ला अ�पताल �मखु    



16 
 

स�बि�धत �था�नय तहको सामािजक �वकास 

शाखा 

�मखु    

नेपाल रेड�स सोसाइट� सभाप�त  

उ�ोग वािण�य संघ   अ�य�  

होटल �यवसायी संघ   अ�य�  

क��जङघा म�हला समहु अ�य�  

नेपाल खा� सं�थान काया�लय �मखु  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

म�हला उ�मी संघ अ�य�  

२ खानेपानी 

तथा 

सरसफाइ 

समहु 

 

स�बि�धत 

�था�नय तहको 

भौ�तक पवुा�धार 

�वकास शाखा 

�मखु वा 

LDMC ले 

तोकेको �यि� 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु    

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

�ड�भजन �वा��य काया�लय   �मखु    

खानेपानी तथा सरसफाइ सब �ड�भजन  �मखु    

उ�ोग वािण�य संघ �मखु    

स�बि�धत �था�नय तहको पवुा�धार तथा 

सामािजक �वकास शाखा 

�मखु    

पवुा�धार काया�लय ता�लेज�ु �मखु    

नेपाल रेड�स सोसाइट� सभाप�त  

वातावरण संर�ण तथा �बकास म� अ�य�  

नेपाल रेड�स सोसाइट�   �वा��य स�म�त संयोजक  

�वा��य काया�लय �मखु    

िज�ला अ�पताल �मखु    

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

३ �वा��य 

समहु   

स�बि�धत 

�था�नय तहको 

�वा��य शाखा 

�मखु वा 

LDMC ले 

तोकेको �यि� 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु    

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

िज�ला पश ुसेवा काया�लय   �मखु  

िज�ला आयवु��दक �वा.के. �मखु  

�व��य चौक� तथा उप �वा.चौक�    �मखु  

नेपाल �ा�मण सेवा म� अ�य�  

स–ुआहारा काय��म काय��म संयोजक  

खानेपानी तथा सरसफाइ सब �ड�भजन �मखु  

पा�थभरा �या�पस �मखु  

िज�ला �शासन काया�लय सहायक �िजअ    

िज�ला अ�पताल   

�डचेनडोङला �मारक आखँा उपचार के�� अ�य�  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

४ संर�ण स�बि�धत िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  
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समूह �था�नय तहका 

उप�मखु / 

उपा�य�  वा 

LDMC ले 

तोकेको �यि� 

 

िज�ला �शासन काया�लय �मखु  

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

िज�ला वाल क�याण स�म�त �मखु  

िज�ला �हर� काया�लय   �मखु र म�हला सेल �मखु  

िज�ला सम�वय स�म�त योजना अ�धकृत  

नेपाल बार एसो�सएसन   अ�य�  

स�बि�धत �था�नय तहका िश�ा �वकास 

शाखा सामािजक �वकास शाखा पवुा�धार 

�वकास शाखा 

�मखु  

िज�ला वाल संजाल अ�य�  

नेपाल रेड�स कोषा�य�  

म�हला जागरण संघ अ�य�  

�वा��य काया�लय ��त�न�ध  

िज�ला अ�पताल �मखु  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  

५ िश�ा 

समूह 

 

स�बि�धत 

�था�नय तहका 

िश�ा �वकास 

शाखा �मखु 

िज�ला सम�वय स�म�त �मखु  

स�बि�धत �था�नय तहका  �मखु उप�मखु   

स�बि�धत �था�नय तहका �मखु �शासक�य अ�धकृत  

स�बि�धत �था�नय तहका सामािजक �वकास 

शाखा 

�मखु  

नेपाल रेड�स सोसाइट�    सभाप�त  

�हमाल� संर�ण म� अ�य�  

म�हला उ�मी संघ अ�य�  

�रड नेपाल काय��म संयोजक  

िश�ण सं�थाह� �मखु  

गैसस महासँघ िज�ला शाखा �मखु  
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३.४ ��ेगत समूह (Clusters) का साझेदारह� र काय��ववरण 

३.४.१.   खा� तथा पोषण समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं    साझेदारह�को नाम स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर 

१ िज�ला सम�वय स�म�त �मखु ०२४४६०१४४ 

२ स�बि�धत �थानीय तह �मखु /उप�मखु/�.�.अ.  

३ कृ�ष �ान के��    का. �.  ०२४४६०१३० 

४ नेपाल रेड�स सोसाइट� अ�य� ०२४४६०१०२ 

५ उ�ोग वािण�य सघ   अ�य� ०२४४६०१२० 

६ होटल �यवसायी सघ अ�य� ९८४४६५२६१० 

७ म�हला उ�मी संघ अ�य�  

८ पश ुअ�पताल तथा पश ुसेवा के�� �मखु ०२४४६०१७६ 

९ नेपाल खा� सं�थान काया�लय �मखु  

१० क��जङघा म�हला समहु अ�य�  

११ प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  

(ख) काय��ववरण 

 �न�न मापद�डह� अवल�वन गर� �भा�वत �यि�ह�का ला�ग समयमा नै खा�ा�को उपल�धता तथा 

खा�ा�मा पहुँच स�ुनि�त गराएर जीवन बचाउने एवं जीवनलाई �नर�तरता �दान गन�: 

 ��त�यि� ��त�दन �यूनतम २,१०० �यालोर� �ा� हनेु खा�ा�। 

 परुक रासनको �पमा एक वा दईु खा� पदाथ�ह�। 

 चामल—��त�दन ��त�यि� ४०० �ाम, दाल ��त�दन ��त�यि� ६० �ाम वन�प�त तेल ��त�दन 

��त�यि� ३० �म.�ल., ननु-��त�दन ��त�यि� ५ �ाम। 

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय र 

सहकाय� गन�। 

३.४.२. खानेपानी तथा सरसफाई समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं.  साझेदारहररको नाम स�पक�  �यि�  टे�लफोन न�बर 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु ०२४४६०१४३ 

२ स�बि�धत �थानीय तह �मखु /उप�मखु/�.�.अ.  

३ खानेपानी तथा सरसफाइ सव �ड�भजन काया�लय सब �ड�भजन �मखु ०२४४६०११० 

४ �वा��य काया�लय   �वा��य �मखु   ०२४४६०१८९ 

५ स�बि�धत �था�नय तहको सामािजक �वकास 

शाखा 

�मखु    

६ पवुा�धार काया�लय ता�लेज�ु �मखु    

७ नेपाल रेड�स सोसाइट� ता�लेजङु  ०२४४६०१०२ 

८ वातावरण संर�ण तथा �बकास म� अ�य� ०२४४६०४६४ 

९ िज�ला अ�पताल �मखु    

१० प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  
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(ख) काय��ववरण 

 �वप� प�ात खानेपानी तथा सरसफाईका कारण उ�प� हनेु रोगह� फै�लन न�दने। 

  �व�था�पतह� (खास गर� िश�वरमा ब�ने मा�नसह�) का ला�ग सरुि�त खानेपानी, �वा��य िश�ा तथा 

अ�थायी �पमा सरसफाइ एवं नहुाउने स�ुवधाह�मा उपल�ध गराउने ।  

  �व�था�पत मा�नसह�लाई आधारभतू �वा��य स�ब�धी साम�ी उपल�ध गराइएको छ र खानेपानी, सरसफाइ 

तथा �वा��यसँग स�बि�धत �यावहा�रक �चलनह�का बारेमा उिचत �पमा जानकार� उपल�ध गराउने । 

 स�पूण� उपकरण तथा स�ुवधा उपल�ध गराइएका छन र �व�था�पत मा�नसह� ब�ने िश�वरह�मा सफा–

स�ुघर कायम गन� �तनको सश�ीकरण ग�रएको छ भ�े कुरा स�ुनि�त गन� ।  

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय 

र सहकाय� गन�। 

(ग) खानेपानी तथा सरसफाइका ��ेमा मानवीय सहयोगका �यूनतम मापद�ड : 

  आव�यक खानपेानी उपल�ध गराउन े। 

  िश�वरमा ब�ने �व�था�पत मा�नसह� तथा घर तथा �यि�गत स�पि� न� भएका �यि�ह�का ला�ग पानी 

स�लन गन�का ला�ग बा�ट�न र पानी श�ु गन�का ला�ग ३० �दनस�म खानेपानी श�ु गन� �पयूस  अथवा वाटर 

गाड� (water guard) अथवा ि�लिचङ पाउडर उपल�ध गराउने । 

  आव�यक सं�यामा अ�थायी शौचालय र बाथ�मको �यव�था गन� ।  

  िश�वरमा बसोबास गन� �भा�वत मा�नसह�लाई िज�ला �वा��य तथा खानेपानी काया�लयका कम�चार�, साझेदार 

गैर–सरकार� स�ठन, म�हला सामदुा�यक �वा��य �वयंसेवक एवं रेड�सका �वयंसेवकह�सँग �मल� �वा��य 

स�ब�धी �कट (kits) �वतरण गन� र �वा��य �वध�नस�ब�धी ग�त�व�धह� (पानी श�ु पान� उिचत त�रका र 

साबनु�ारा हात धनेु) स�लन गन� । 

३.४.३.  �वा��य तथा पोषण समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं.   साझेदार �नकायह� स�पक�  �यि� टे�लफोन न�बर 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु ०२४४६०१४३ 

२ स�बि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

३ स�बि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृत  

४ स�बि�धत �था�नय तहको सामािजक �वकास शाखा �मखु    

५ �वा��य काया�लय   �मखु ०२४४६०१८९ 

६ िज�ला अ�पताल �मखु  

७ नेपाल रेड�स सोसाइट�   उप सभाप�त ०२४४६०१०२ 

८ पश ुअ�पताल तथा पश ुसेवा के��    �मखु ०२४४६०१७६ 

९ िज�ला आयवु��दक काया�लय �मखु ०२४४६०५०९ 

१० �व��य चौक� तथा उपचौक�    �मखु – 

११ स ुआहारा काय��म काय��म संयोजक – 

१२ नेपाल �ा�मण सेवा म� अ�य� ९८४२६६०४०२ 

१३ �डचेनडोङला �मारक आखँा अ�पताल अ�य� ०२४४६०१७७ 

१४ पा�थभरा बहमुखुी �या�पस �या�पस �मखु ०२४४६०२२८ 

१५ खानेपानी तथा सरसफाइ सब �ड�भजन काया�लय ता�लेजङु काया�लय �मखु ०२४४६०११० 

१६ प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  
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(ख) काय��ववरण 

 जोिखममा रहेका समूहको �वा��य एवं पोषणस�ब�धी आव�यकताह� पूरा  गन� । 

 झाडापखाला, हैजा, औलो तथा अ�य पानीज�य एवं क�टज�य रोगह�को पया�� रोकथाम तथा उपचार �मता 

स�ुनि�त गन�का �न�म� िज�ला �वा��य काया�लयलाई सहयोग गन� 

 रोग फैलन गएका ख�डमा सहयोग तथा लेखाजोखाका ला�ग �मता अ�भव�ृ� गन� । 

 आधारभतू �वा��य सेवाह�मा �नर�तर पहुँच स�ुनि�त गन� र �वा��य िश�वरको स�ालन गन� र अक� �नकायमा 

पठाउने संय�� (referral Mechanism) को �वकास गन� िज�ला �वा��य काया�लयलाई सहयोग पयुा�उन े। 

 पया�� आपतकाल�न आपू�त� र मानव �ोत लगायतका �वषयमा शी� �मता अ�भव�ृ�का ला�ग िज�ला �वा��य 

काया�लयलाई सहयोग गन� । 

 �व�था�पत मा�नसह�का ला�ग पूरक खाना खवुाउने काय��ममा पहुँचको मा�यमबाट गभ�वती तथा दूध 

खवुाउने म�हला एवं पाँच वष�म�ुनका केटाकेट�ह�मा गि�भर कुपोषणको व�ृ�लाई रोकथाम गन� िज�ला 

�वा��य काया�लयलाई सहयोग गन� । 

 गि�भर कुपोषणको उपचार तथा सेवामा �नर�तर पहुँच स�ुनि�त गन� िज�ला �वा��य काया�लयलाई सहयोग 

गन�। 

 �नर�तर �तनपान स�ुनि�त गन� र अवाि�छत �तनपानका �वक�पह�को �वतरणमा रोक लगाउन िज�ला 

�वा��य �मखुलाई म�त गन� । 

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय 

र सहकाय� गन�। 

३.४.४.  संर�ण समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं. साझेदार �नकायह� स�पक�  �यि� टे�लफोन न�बर 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु ०२४–४६०१४४ 

२ स�बि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

३ स�बि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृत  

४ स�बि�धत �था�नय तहको सामािजक �वकास शाखा �मखु    

५ �वा��य काया�लय ��त�न�ध ०२४–४६०१८९ 

६ िज�ला �शासन काया�लय सहायक �िजअ ०२४–४६०१९१ 

७ िज�ला �हर� काया�लय   म�हला सेल �मखु ०२४–४६०१९९ 

८ बार एसो�सएसन   अ�य�  

९ िज�ला वाल संजाल अ�य�  

१० िज�ला वाल क�याण स�म�त   बालअ�धकार अ�धकृत  

११ नेपाल रेड�स सोसाइट� कोषा�य�  

१२ �थानीय शाि�त स�म�त संयोजक  

१३ म�हला जागरण संघ अ�य�  

१४ प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  
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(ख) काय��ववरण 

 म�हला तथा बालबा�लका र �ये� नाग�रक लगायत जोिखममा रहेका समूहह�लाई आपतकाल�न प�रि�थ�तको 

कारणबाट उ�प�� �हंसा, शोषण, द�ुय�वहारबाट संर�ण �दान गन� । 

 जोिखममा रहेका समूहह�को संर�ण स�ुनि�त गर� आप�काल�न सहयोगको �यायोिचत �वतरणमा सहयोग 

उपल�ध गराउने । 

 आपतकाल�न प�रि�थ�तबाट उ�प� �हंसा, शोषण, द�ुय�वहारका जोिखमह�लाई स�बोधन गर� �वपदबाट 

�भा�वत मा�नसह�को संर�ण गन� । 

 बालमै�ी ठाउँ तथा मनो–सामािजक परामश� स�ब�धी सहयोगको �थापना गन� । 

 �बछोड भएका बालबा�लका, खास गर� पाँच वष�को उमेरभ�दा म�ुनका केटाकेट� तथा �कशोर�ह�को प�हचान, 

दता� तथा �वा��य स�ब�धी जाँचका बारेमा सहयोग र �य�तो सहयोगप�छ उपय�ु सेवा तथा संर�णका स�ुवधा 

स�हत प�रवारको खोजी गन� काय�मा सहयोग उपल�ध गराउने । 

 यौन द�ुय�वहार तथा �हंसाका �व�� �तनको अनगुमन, ��तवेदन तथा पैरवी (advocacy) गन� �णाल�को �थापना 

गर� बालबा�लका तथा म�हलाह�को यौन द�ुय�वहार तथा शोषणको �नय��ण गन� । 

 हेरचाह गन� �यि�ह�बाट बाल–बा�लकाह� �बछो�डन ेकाय�को रोकथाममा सहयोग गन� । 

 �वछो�डएका तथा प�रवार साथ नभएका बाल–बा�लकाह�, खास गर� पाँच वष�को उमेरभ�दा म�ुनका बाल–

बा�लका तथा �कशोर�ह�को प�हचान, दता� तथा �वा��य जाँचको सहजीकरण गन� र खोजी तथा पनु�म�लनमा 

संल�न साझेदारह�लाई सहयोग उपल�ध गराउने । 

 प�रवारबाट �बछ�डएका तथा साथ नभएका बालबा�लकाह�र अ�य जोिखममा परेका समहु ज�तैः प�रवार 

नभएका, ब�ृा, अपांग तथा �दघ� रोगबाट �पडीत समहुका मा�नसह�लाई हेरचाह तथा संर�ण �दान गन� (बास 

तथा अ�य सेवाको �यव�था)। 

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय र 

सहकाय� गन�। 

३.४.५.  िश�ा समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं    िज�लाका ��ेगत साझेदारह�को नाम स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु ०२४–४६०१४४ 

२ स�बि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

३ िज�ला �शासन काया�लय �मखु  

४ स�बि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृत  

५ स�बि�धत �था�नय तहको सामािजक �वकास शाखा �मखु    

६ िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई इकाई �मखु   ०२४४६०१०५ 

७ नेपाल रेड�स सोसाइट�    सभाप�त  

८ �हमाल� संर�ण म� अ�य�  

९ �रड नेपाल काय��म संयोजक  

१० प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  
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(ख) काय��ववरण 

 �व�ालय जाने उमेरका तथा �भा�वत स�पूण� बालबा�लकाह�को गणु�तर�य िश�ामा �नर�तर तथा त�काल पहुँच 

स�ुनि�त गन� । 

 सरुि�त �स�ने वातावरण उपल�ध गराएर �वपदबाट परेको मनोवै�ा�नक असरको सामना गन� काय�मा 

बालबा�लकाह� र िश�कह�लाई म�त गन� योगदान पयुा�उन े। 

 �वपदबाट �भा�वत �व�ालय जाने उमेरका केटाकेट� तथा िश�कह�लाई गणु�तर�य िश�ाको �नर�तरता 

स�ुनि�त गन�का ला�ग र उनीह�लाई सरुि�त  �पमा �सकाउने एवं �स�ने वातावरण उपल�ध गराउन �थानीय 

सरोकारवालाह�लाई सहयोग उपल�ध गराउने । 

 �भावकार� आपतकाल�न पूव�तयार� तथा सहयोगलाई सहजीकरण गन�का �न�म� �े�गत समूहका सद�यह� 

(Cluster members) का बीचमा �भावकार� सम�वय, अनगुमन तथा सूचनाको आदान–� दान स�ुनि�त गन� । 

 आपतकाल�न प�रि�थ�तमा प�हलो सहयोग उपल�ध गराउने �यि�का �पमा सरोकारवालाह�लाई �ो�सा�हत 

गन�। 

 �वप� परेको प�हलो ह�ा�भ� िश�ा स�ब�धी स�ुवधा र िश�ामा संल�न �यि�ह�का बारेमा �तु लेखाजोखा 

(Rapid Assessment) स�ालन गन�,। 

 स�भव भएस�म यथाश�य चाँडो अथा�त �स�ा�त : प�हलो दईु ह�ा�भ�, �यूनतम मापद�डबमोिजम ६ देिख ८ 

ह�ा�भ� �यूनतम पूवा�धारस�हत �व�ालय जाने बालबा�लकाह�का �नि�त अ�थायी  �पमा �स�ने ठाउँ तथा स–

साना बालबा�लकाह�का ला�ग सरुि�त ठाउँ खडा गन� । 

 �व�ालयह� पनुः खलुा  गराएर र िश�ण–�सकाइका साम�ी उपल�ध गराएर र अध� संरचनागत (semi-

structured)  मनोर�नका साम�ीको �यव�था �मलाएर पढाइ जार� रा� े र िश�क तथा �व�ाथ�ह�को पनुः 

एक�करण �ार�भ गन�। 

 �व�ालय बा�हर रहेका बालबा�लकाह� अ�थायी �पमा खडा ग�रएका �स�ने ठाउँमा भना� ग�रएका छन ्अथवा 

�तनको िश�ाका ला�ग वैकि�पक �यव�था ग�रएको छ भ� ेकुरा स�ुनि�त गन� । 

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय र 

सहकाय� गन�। 

३.४.६. खोज तथा उ�ार समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं    िज�लाका ��ेगत साझेदारह�को नाम स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर, 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु  

२ िज�ला �शासन काया�लय �.िज.अ ०२४४६०१३३ 

३ नेपाल� सेना भीमकाल� ग�ुम ग�ुमप�त ०२४४६०२०० 

४ िज�ला �हर� काया�लय �मखु ०२४४६०२४० 

५ सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम   �मखु ०२४४६०५७० 

६ स�वि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

७ स�बि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृत  

८ �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त   

९ सडक �ड�भजन काया�लय इलाम, झापा काया�लय �मखु  

१० उ�र दि�ण लोकमाग� काया�लय �मखु ०२४४६०५८० 
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११ नेपाल रेड�स सोसाइट�   सभाप�त ०२४४६०१०२ 

१२ ता�लेजङु उ�ोग बािण�य संघ  अ�य� ९८५२६७२४८० 

१३ �नमा�ण �यवसायी संघ अ�य�  

१४ �निज �व�ालय �यवसायी संघ अ�य�  

१५ प�कार महासघँ िज�ला शाखा  अ�य�  

१६ बस, �क र िजप �यवसायी  क�पनी अ�य�ह�  

१७ �वा��य काया�लय �मुख  

१८ िज�ला अ�पताल �मखु  

 

(ख) काय��ववरण 

 �वप�को लग�ै उपकरणस�हत खोजी तथा उ�ार (SAR) टोल� खटाउने। 

 सम�वय बैठक र ��तवेदनका बारेमा जानकार� गराउने। 

 सबै स�ुवधाबाट एकदमै वि�त समूह (जोिखममा रहेका �यि�ह� लगायत) सबैलाई �यायोिचत  �पमा ग�रएको 

उ�ार साम�ीको �वतरण तथा सहयोगस�ब�धी ग�त�व�धको अनगुमन गन� । 

 प�हलो ह�ामा प�रि�थ�तका बारेमा �दन�दनै ��तवेदन पेस गन� ।  

 िश�वर सम�वय तथा िश�वर �यव�थापनको अनगुमन गन� तथा ��तवेदन गन� । 

 २४ घ�टा�भ� समाचार मा�यमका ला�ग समाचार पठाउने । 

  �नय��ण तथा मानवीय सहयोगस�ब�धी मापद�ड कायम गन�।  

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय र 

सहकाय� गन�। 

३. ४.७ आवास समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं     साझेदारह�को नाम स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर 

१. िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु  

२. िज�ला �शासन काया�लय   �मख िज�ला अ�धकार� ९८५२६३७७७७ 

३. स�वि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

४ स�वि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृतह�  

५ िज�ला �हर� काया�लय �मखु ०२४४६०२४० 

६ सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम   �मखु ०२४४६०५७० 

७ िज�ला वन काया�लय िज�ला वन �मखु   ०२४४६०१४३ 

८ िज�ला �ा�व�धक काया�लय   �मखु ०२४४६०११७ 

९ उ�र दि�ण लोकमाग� काया�लय �मखु ०२४४६०४४७ 

१० नेपाल रेड�स सोसाइट� सभाप�त, ०२४४६०५८० 

११ सामदा�यक वन उ.महासघ   अ�य� ०२४४६०१०२ 

१२ सामदुायीक �बकासका ला�ग बैकि�पक समहु अ�य�  

१३ जल�ोत तथा �सचाइ �बकास �ड�भजन �ड�भजन �मखु  

१४ नापी काया�लय काया�लय �मखु ०२४४६१०६१ 

१५ घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय �मखु ०२४४६०२१९ 
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१६ मालपोत काया�लय काया�लय �मखु ०२४४६०१०६ 

१७ िज�ला �वा��य काया�लय मे. स.ु ०२४४६०१९६ 

१८ �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त   

१९ प�कार महासघँ िज�ला शाखा  अ�य�  

 

(ख) काय��ववरण 

 �न�न मापद�डह�लाई अवल�वन गर� �वप�का कारणले घरवार�वह�न बनेका मा�नसह�का �न�म� �थायी 

समाधानको खोजीका ला�ग �य� गनु�का साथै सरुि�त व�ने �थान वा अ�थायी िश�वरह�को �व�ध 

�मलाउने।  

 औसतमा एक �यि�का ला�ग ३.५–४.५ वग� �मटरको छाना भएको �े� । 

 औसतमा ५ सद�यह�को एक प�रवारका ला�ग क�तीमा प�न ४.५ �मटरको डोर�स�हतको �लाि�टक 

�सट र सहायता साम�ी । 

 एक सेट कपडा । 

 �नय�मत सरसफाइस�ब�धी साम�ीको आपू�त� । 

 एक सेट भाँडा । 

 िश�वर ब�द गन� र व�हग�मन रणनी�त बनाउने । 

  िश�वर खडा गन�का ला�ग अ��म  �पमा ज�मनको प�हचान गन�। 

  �व�ालय तथा साव�ज�नक �थल संचालकह�सँग अ��म �पमा नै समझदार� प� (MoU) मा द�तखत गन�। 

  िश�वर खडा गन�का ला�ग �वगतमा �योग ग�रएका ठाउँह�को अ�भलेख रा� े। 

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय 

र सहकाय� गन�। 

३.४.८. गैर खा� समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं    िज�लाका ��ेगत साझेदारह�को नाम   स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर, 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु  

२ िज�ला �शासन काया�लय �िजअ ०२४४६०१३३ 

३ स�वि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

४ स�वि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृतह�  

५ नेपाल रेड�स सोसाइट�  सभाप�त, ०२४४६०१०२ 

६ िज�ला �हर� काया�लय �मखु  ०२४४६०२४० 

७ सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम   �मखु  ०२४४६०५७० 

८ उ�ोग बािण�य संघ अ�य� ०२४४६०१२० 

९ सामािजक �बकासका ला�ग �ा�ब�धक समहु अ�य� ०२४४६०३८२ 

१० िजप, �ा�सी र �ा�टर �यवसायीह� �मखु  

११ �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त   

१२ प�कार महासँघ िज�ला शाखा  अ�य�  
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(ख) काय��ववरण 

 िज�लामा क�तीमा १०० प�रवारको ला�ग गैर-खा� साम�ीको भ�डारण गर� रा� े।  

 गैर-खा� साम�ीह�लाई बाल केि��त बनाउने । 

 �वप�पी�डतह�लाई  �वप�को �तर कम भएको ७२ घ�टा �भ� गैरखा� सामा�ी आव�यकता प�हचान गर� 

साम�ी �वतरण ���या स�ु गन� । 

 नव स�ुकेर�ह� तथा नवजात िशशहु�को आव�यकतालाई परुा गन� गर� बे�लै २५ सेट बाल गैरखा� 

साम�ीह�को �यव�था गन� । 

 य�ता सहयोग उपल�ध गराउँदा उनीह�लाई जीवन �नवा�ह गन�, सं�कृ�तलाइृ� कायम रा�, ��तकूल मौसम तथा 

हावापानीबाट ब�न, �यि�गत �वा�भमान तथा गोप�नयता बनाई रा� म�हला, बालबा�लका, प�ुष तथा स�ुकेर� र 

िशशलुाई उपय�ु �यूनतम आव�यक साम�ीह� उपल�ध गराउने ।  

 उ�लेिखत काय�ह� गदा� स�वि�धत �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय तहह�संग सम�वय र 

सहकाय� गन�। 

३.४.९.  संचार तथा सम�वय  समूह 

(क) साझेदारह� 

�.सं   िज�लाका �े�गत साझेदारह�को नाम स�पक�  �यि�   टे�लफोन न�बर, 

१ िज�ला सम�वय स�म�त  �मखु  

२ िज�ला �शासन कायालय  �.िज.अ ०२४४६०१३३ 

३ स�वि�धत �थानीय तह �मखु / उप�मखु  

४ िज�ला सम�वय स�म�त िज�ला सम�वय अ�धकार�  

५ स�वि�धत �थानीय तह �मखु �शासक�य अ�धकृतह�  

६ नेपाल� सेना भीमकाल� ग�ुम ग�ुमप�त ०२४४६०२०० 

७ िज�ला �हर� काया�लय   िज�ला �हर� �मख   ०२४४६०२४० 

८ सश� �हर� बल १ न�बर ग�ुम   �मखु  ०२४४६०५७० 

९ रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय �मखु 024460209 

१० िज�ला हलुाक काया�लय   �मखु ०२४४६०१२३ 

११ �थानीय ता�लेजङु, फ�ाङलङु, ता�जेजङु र तमोर एफ एम   �ेसन मेनजेर ४६०५९५/४६०५६४ 

१२ दरुसचार काया�लय   �मखु  

१३ नेपाल रेड�स सोसाइट� सभाप�त ०२४४६०४४४ 

१४ नेपाल प�कार महसघ   अ�य� ०२४४६०१०२ 

१५ द�लत वग� उ�थान म� अ�य� ९८५२६८११७५ 

१६ �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त   

 

(ख) काय��ववरण 

 सचेना मूलक काय��म संचालन गन� । 

 मौसम तथा कुनै प�न  �वप� स�व�धी पूव� अनमुानह�को जानकार� �लइरा� ेर �यसको संचार गन�।  

 आपतकाल�न समयमा साव�ज�नक तथा �यापा�रक स�ार साधनको अभाव रहेको अव�थामा �यटलाईट फोन 

तथा सं�थाको तट�थतामा असर नपन� गर� िज�ला आपतकाल�न सेवा संचालन के��, नेपाल �हर�, नेपाल� 

सेनाको स�ार नेटवक�  समेत �योगमा �याउने । 
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 सूचना �ा� हनु साथ �मखु िज�ला अ�धकार�सँग छलफल गन� र सूचना �वतरण �कृया �नमा�ण गर� �थानीय 

एफ.एम तथा अ�य उपल�ध मा�यमको �योग गर� सूचना �सारण गन� । 

 संकटा�भमखु �े�ह�मा पूव� मनसनु, �कोप स�भावना र जोिखम वारे छलफल चलाउने र संकटा�भमखु �े�मा 

स�वि�धत संकट स�व�धी सामदुा�यक अ�भमखुीकरण काय� गराउन स�बि�धत समूहलाइ सूचनाह� उपल�ध 

गराउने । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त र �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तलाई �वप� स�व�धी सूचना �वाह 

गन�। 

 
 


