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१. पृष्ठिूमम:महाकाली र र्मेमलया नदी यस जजल्लाको सबैिन्दा ठच लो नदीको रुपमा रहेका छन् । महाकाली नदी
उत्तरबाट मचहान िई पजिम हचदै दजिण मतर बगेको छ िने र्मेमलया नदी पमन उत्तर मचहान िै पजिम हचदै दजिण
मतर बगेको पाइन्छ । िने नौगाड खोला पूर् व मचहान िै दजिण मतर र्मेमलया नदीमा मममसने हचदा यस जजल्लामा
समय समयमा वर्पदको रुप मलई वर्मिन्न िेरहरुमा व्यास गाउपामलका राप्लादे जख लेकम गाउपामलका लाली सम्म
महाकाली नदीले असर पाने गरे को छ िने अपीवहमाल गाउपामलका दे जख शैल्यजशखर नगरपामलका सम्म र्मेमलया
नदीले असर गने गरे को पाइन्छ । त्यसै गरी जजल्लामा रहेका ससाना थचप्रै खोला नालाहरु मकरीगाड, ररगचड गाड,
घट्टे गाड, पडपडा खोला, मेल्या खोला, िेल्या खोला, कर् चमल गाडव, च्यचरानी खोला, गढीगाड,िपच रीगाड, दचमि खोला,
खतनगाड, ररठठनगाड, तम्र्ाकच खोला, कालागाड, कचकचरे गाड, मनजागंगाड, लाष्कच खोला, िम्र्ागाड, िौमलगाड, थामल
गाड, ठठङगाड, काकडीगाड, ितोला खोला, उकच खोला, बाकच गाड, बसेडी गाड, साजी गाड, बचढीगाड, ररठे गाड, दानौं
गाड, र्ौडे गाड, गोकचले गाड, आंङरी खोला, ओमसल गाड, रोल खोला आदी प्रमचख हचन ् । वयनै नदी तथा खोलामा
आउने बाढी पवहरोका कारणले समचदायमा प्रत्येक बर्व वर्पदको जोजखम व्यहोनचव परे को छ । बर्ावतको समयमा
बाढी पवहरो, र्टयांङ्ग झाडापखाला, जस्ता वर्पदहरु पटक पटक आउने हचदा जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन समममतको
समन्र्य तथा प्रत्यि सहिामगतामा जजल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कायावलय, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी र
स्थानीय तह सवहत वर्पदको समयमा प्रिावर्तहरुलाई सहयोग पचयावउन उल्लेखमनय िमच मका रहदै आएको छ ।
बर्ावयाममा बाढी पवहरो सडक अर्रुद्ध दचघट
व ना झाडापखाला जस्ता प्रकोपहरुलाई दृष्टीगत गरी वर्पद अगाडी
अपनाइने समािानका उपायहरु खोज तथा उद्धार कायव राहत कायव पचनःमनमावण पूनःस्थापनाको िेरमा गनव सवकने
चव ाको तर्व बाट प्रिावर्तहरुलाई
सल्लाह सचझार् समन्र्य र सहयोग सम्बन्िमा जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन समममत दार्ल
गनव सवकने आिारि चत सहयोग तथा वर्र्यहरुमा आिाररत रही यो बर्ावयामको लामग मनसचन पूर् व तयारी कायवयोजना
२०७८ तथार गररएको छ । यो योजना मनमावणमा नेपाल रे डक्रस सोसाइटीको Contengency plan तथा जजल्ला
वर्पद पूर् व तयारी प्रमतकायव योजना, २०७६/२०७७ लाई श्रोतको रुपमा प्रयोग गररएको छ ।
२. कायव योजनाको उद्देश्य:प्रत्येक बर्व जस्तै मनसचनमा हचन सक्ने बाढी पवहरो नीको कटान हार्ाहचरी र्ट्ांग, महामारी, ि चकम्प जस्ता
वर्पदबाट गाउँ बस्ती बालीनाली, स्र्ास््यमा पचयावउन सक्ने जोजखमको वर्श्लेर्ण गदै त्यसप्रमत सजग रहन तत्काल
राहत तथा उद्धार कायवका लामग जजल्ला जस्थत सम्पूण व सचरिा मनकाय, जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन समममतका सदस्य,
नेपाल रे डक्रस सोसाइटीका सदस्य तथा अन्य सरोकारर्ाला मनकायहरुको अमिकतम रुपमा पररर्ालन गरी राहत
तथा उद्धार कायव मछटो छररतो र वर्श्वसनीय बनाउनच यस कायव योजनाको मचख्य उद्देश्य रहेको छ ।
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क. िौगोमलक अर्स्था, सीमा तथा िेरर्ल:चव ा जजल्ला नेपालको सचदरपजिम प्रदे शमा पदवछ । यस जजल्लाको पूर्म
दार्ल
व ा बझाङ्ग जजल्ला, पजिमा िारतको
उत्तराखण्ड प्रदे शको वपथौरागढ जजल्ला, उत्तरमा र्ीनको स्र्शामसत िेर मतब्बत र दजिणमा बैतडी जजल्ला रहे को
छ । वर्श्व मानजर्रमा २९०३६' उतरी अिांस दे जख ३००१५' उत्तरी अिांससम्म र ८००२२' पूर् व दे शान्तर

दे जख ८१००९' पूर् व दे शान्तरसम्म र्ैमलएको यस जजल्लाको जम्मा िेरर्ल २३२२ र्गव वक.मम. (सावर्ककै
िेरर्ल रहेको, नयाँ थवपएको िेरर्लको मनणवयानचसार अद्यार्मिक गररने) रहे को छ । यो जजल्लामा समचद्र

सतहबाट ५१८ ममटरको उर्ाई दे जख ७१३२ ममटर सम्मको उर्ाई िएको अवप वहमाल यस जजल्लाको प्रमचख
आकर्वण हो । त्यस्तै र्ीनको मतब्बत िेरमा अर्जस्थत वहन्दचहरुको महत्र्पूण व तीथवस्थल तथा पयवटकीय महत्र्समेत
चव ा जजल्लाको र्र्ाव पाएको छ ।
बोकेको मानसरोबर जाने नेपालको प्रमचख मागवको रुपमा समेत दार्ल
१. अिांस २९०३६' दे जख ३००१५' उत्तर सम्म दे शान्तर ८००२२' दे जख ८१००९' पूर् व
२. मसमाना पूर् व र्झाङ्ग पजिम िारतको वपथौरागढ जजल्ला, उत्तर मतव्र्त (र्ीन), दजिण बैतडी जजल्ला
३. िेरर्ल २३२२ र्गव वक.मम. (सावर्ककै िेरर्ल रहेको, नयाँ थवपएको िेरर्लको मनणवयानचसार अद्यार्मिक
गररने)और्त लम्र्ाई ९२.५ वक.मी.

४. और्त र्ौडाई ४२.५ वक.मी.
ख. िौगामलक वर्िाजन:चव ा जजल्लालाई ४ िागमा बाड्न सवकन्छ ।
िौगोमलक दृवष्टकोणले दार्ल
अ. नदीले बनाएको र्ाट तथा बेसीहरु (समथर प्रदे श):- महाकाली, र्ौलानी र अन्य त्यस्तै ठू ला खोला

नालाहरुको वकनारमा अर्जस्थत मिरी मिेशसँग तचलना गनव सवकने समथर उब्जाउ र्ाँटहरु समथर प्रदे श
अन्तगवत पदवछन् । जजल्लाको प्रमचख अन्न िण्डारको रुपमा रहे को यो र्ाँट र बेसीहरुमा जनसं ख्याको र्ाप

पमन अत्यामिक रहे को छ, उकू, लाली, दत्तू, गोकचले श्वर, जशखर, दे थला, िाप, खलं गा आठद िेरहरु यस प्रदे शका
उदाहरण हचन ् ।

आ. पहाडी िाग:- यस जजल्लाको मध्यिागमा रहे को उच्र् समस्थली यस प्रदे शअन्र्तगत पदवछन् । समथर ि-

िागको तचलनामा केही कम उत्पादन हचने िएतापमन अपेिाकृत उब्जाउ िेर नै मामनन्छ । शंकरपूर, िगर्ती,
रानीजशखर, ररठार्ौपाता, ग्र्ानी, डाडाकोट, वहवकला आठद िेरहरु यस प्रदे शमा पदवछन् ।

इ. लेकाली िाग:- लेकाली िाग प्राकृमतक सौन्दयवताले िरीपूण व तर अन्न उत्पादनका दृवष्टकोणले कम उबवर

छ। प्रायः हे मन्त ऋतचमा वहमपात हचन च यस िागको वर्शेर्ता हो । ले काली प्रदे शअन्तगवत सचन्सेरा, राप्ला,
खण्डेश्वरी, घचसा, इयरकोट आठद िेरहरु पदवछन् ।
ई. वहमाली िाग:- जजल्लाको उत्तर पवट्टको र्ीनको स्र्शामसत िेर मतब्बतसं ग सीमा जोमडएको सामान्यतया
बाह्रै मवहना वहँउले ढावकएको िेरमा उत्पादन मारै होइन मामनसहरुको बसोबास समेत नगण्य छ । वहँउदमा
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तल बेसी खलं गा झने र गृष्ममा र्वकवने यहाँ बसोबास गने ब्याँसी (सौका) समचदायको प्रमचख बासस्थान िएको
व्यास िेर यस प्रदे शको उदाहरण हो ।
ग. प्रमचख नदी ताल तलै या सम्बन्िी वर्र्रण:नेपाल र िारतको सीमा नदीको रुपमा बग्ने महाकाली नदी र यस जजल्लाको पूर्प
व वट्ट बैतडी जजल्लासं ग जोमडएर

चव ा जजल्लाका प्रमचख नदीहरु हचन । यी ठू ला नदी बाहे क यहां मतकंरखोला, कालागाड,
बग्ने र्मेमलया नदी दार्ल
् दार्ल
चव ा जजल्ला जलस्रोतको वहसाबमा िनी
नौगाड, थालीगाड, लास्कच खोलाआठद उल्ले खनीय खोलानाला हचन।

जजल्लाका रुपमा जर्मनन्छ। यहाँ रहे का नदीनालाहरुमा लघच तथा बृहत जलवर्द्यचत आयोजनाहरु सं र्ालन गनव
सवकने सम्िार्ना रहेको छ । हाल र्ौलानी नदीमा ३० मेगार्ाट िमताको जलवर्द्यचत आयोजना मनमावण िइसकेको
छ । त्यस्तै अवप जलवर्द्यचत आयोजना ८५०० वकर्ा मनमावण िइसकेको छ ।यस जजल्लामा मामथल्लो अवप हाईड्रो

पार्र योजना मनमावणामिन क्रममा रहे को छ । यस जजल्लामा सचरमासरोर्र, ब्रहमदह, ररङदे ताल आठद ताल
तलै याहरु रहेका छन् ।
घ. हार्ा पानी:चव ा जजल्लाको िौगोमलक बनोटमा दे जखएको वर्वर्िता झैं हार्ापानी तथा र्ातार्रणमा पमन मबर्मता दे जखन्छ।
दार्ल
तसथव, यस जजल्लाको हार्ापानीलाई दे हाय बमोजजम वर्िाजन गनव सवकन्छ ।
अ. वहमाली हार्ापानी :- यस जजल्लाको ४८७८ ममटर उर्ाइ िन्दा मामथको ि-च िागमा यस वकमसमको हार्ापानी
पाईन्छ। जहाँ बाह्रै मवहना वहँउले ढावकएको हचन्छ र मानर् बसोबास पाईदै न ।
आ. लेकाली हार्ापानी :- यस वकमसमको हार्ापानी उच्र् वहमाली िेगहरुमा वहमरे खाको मचमनमतर पाईन्छ । जो
वहउँदमा वहँउले ढावकने र गमीमा नाङ्गो हचन्छ । व्याँस िेरमा यस वकमसमको हार्ापानी पाईन्छ ।
इ. ठण्डा जशतोष्ण हार्ापानी :- गृष्ममा गमी अनचिमच त नहचन च र वहउँदमा तचलनात्मकरुपमा बढी जर्सो हचने कररब
२१३४ ममटर िन्दा मामथको िूिागमा यस प्रकारको हार्ापानी पाईन्छ । मसप्टी, खण्डे श्वरी र सचन्सेरा
आठद िेरहरुमा यस प्रकारको हार्ापानी पाईन्छ ।
ई. समजशतोष्ण हार्ापानी :- जजल्लाको मध्यिागमा रहे का समचद्र सतहबाट ९१५ ममटरदे जख २१३४ ममटरको
उर्ाईमा रहेका िेरहरुमा यस वकमसमको हार्ापानी पाईन्छ । गृष्ममा िेरै गमी र वहँउदमा साह्रै जर्सो
अनचि चती नहचन च यहाँको मचख्य वर्शेर्ता हो । ररठार्ौपाता, शंकरपचर, छापरी आदी िेरहरुमा यस प्रकारको
हार्ापानी पाईन्छ ।
उ. उष्ण हार्ापानी :- जजल्लाको पजिम दजिणमा नदीका बेसीहरुमा उष्ण हार्ापानी पाईन्छ । ग्रीष्ममा
अत्यामिक गमी र वहँउदमा आंमसकरुपमा जर्सो हचन च यहाँको हार्ापानीमा पाईने मचख्य वर्शेर्ता हो ।
खासगरी गोकचले श्वर, दत्त च, लाली, उकच आठद िेरमा यस प्रकारको हार्ापानी पाईन्छ ।
३. स्र्ास््य सेर्ा:यस जजल्लामा स्र्ास््य सेर्ाको लामग मनम्नानचसारको अस्पताल उपर्ार केन्द्रहरु रहे का छन्ः
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क्र.स.

वर्र्रण

सं ख्या

१

अस्पताल

८

२

शैया
Ventilator

१५०

४

HDU

२

५

जक्लमनक

११

६

स्र्ास््य र्ौकी

४०

७

उप स्र्ास््य र्ौकी

०

८

डाक्टर

८

९

नसव,अ.न.मी.

१०२

१०

अ.हे .र्.,हे .र्.

११४

११

आयचर्ेठदक अस्पताल

१

१२

प्रमत डाक्टर लािाजन्र्त जनसं ख्या

१७,५३७

३

२

४. यातायात:- न.पा.र गा.पा.हरुको जजल्ला सदरमचकाम सम्मको पहचँर्:क्र.सं .
१

न.पा. र गा.पा.को नाम
व्याँस गाउपामलका

िेरर्ल (बगव वक.मी.)

सदरमचकाम सम्मको दचरी कोर्

८३९.२६

२८

६५.३५

६

२

दचहँ च गाउपामलका

३

महाकाली नगरपामलका

१३५.११

०

४

मामलकाजचन
व गाउपामलका

१००.८२

९.५

५

ले कम गाउपामलका

८३.९८

१६.५

६

शैल्यजशखर नगरपामलका

११७.८१

१७

७

मामाव गाउपामलका

२०८.२७

१५

८

अवप वहमाल गाउपामलका

६१३.९५

२३

९

नौगाड गाउपामलका

१८०.२७

११

५. मबपद् उद्धारका प्रत्यि सरोकारका मनकायहरुःचव ा
क) जजल्ला प्रशासन कायावलय दार्ल

ख) स्थानीय तहहरु (२ न.पा. र ७ गा.पा.)

ग) सचरिा मनकाय (थप वर्र्रण पररजशष्ट “ख” अनचसार)
 नेपाली सेना

चव ा
अ. दचगावदल गचल्म खलगां दार्ल

 नेपाल प्रहरी

चव ा
अ. जजल्ला प्रहरी कायावलय, दार्ल

आ. इलाका प्रहरी कायावलय तथा प्रहरी र्ौकी
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इ. मसमा प्रहरी र्ौकी

ई. अस्थाई प्रहरी पोष्ट

 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

चव ा
अ. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ गण हे. क्र्ा. खलं गा, दार्ल

चव ा
आ. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५० गचल्म हे. क्र्ा. छाङ्गरु व्याँस, दार्ल
इ. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोडवर आउट पोस्ट (BOP), लाली

ई. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोडवर आउट पोस्ट (BOP), दचजम्लङ्ग

उ. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोडवर आउट पोस्ट (BOP), जौलजजर्ी
ऊ. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोडवर आउट पोस्ट (BOP), दत्त च

ऋ. सशस्त्र प्रहरी र्मेमलया जलमबद्यचत आयोजना सचरिा बेस बंलार्

घ) जजल्ला समन्र्य समममत
ङ) जजल्ला अस्पताल,
र्) स्र्ास््य र्ौकी

छ) मडमिजन र्न कायावलय

चव ा जजल्ला शाखा र उपशखााहरु
ज) नेपाल रे डक्रस सोसाइटी दार्ल
झ) यातायात व्यर्सायी सं घहरु,

चव ा
ञ) खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय, मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल
ट) नेपाल वर्द्यचत प्रामिकरण, नेपाल टे मलकम,

ठ) नगरपामलका तथा गाँउपामलका कायावलयहरु,
ड) एम्बचलेन्स सेर्ा
ढ) दमकल सेर्ा

ण) मनमावण व्यर्सायी सं घ

त) जजल्ला जस्थत वक्रयामसल राजनैमतक दलहरु
चव ा शाखा
थ) नेपाल परकार महासं घ दार्ल

द) अन्य सं घ सं स्था (राविय तथा अन्तराववष्टय

६. कायव वर्र्रण:सियाकलाप

सि.न.ं
१

खोज तथा उद्धार कायव

किले

कहााँ

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत, नेपालीसेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल जजल्लािर
रे डक्र ससोसाइटी,

२

राहत वर्तरण

जजल्ला प्रशासन कायावलय, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी जजल्ला शाखा/उपशाखाहरु, प्रिावर्त िेरमा
स्थानीय तहहरु, स्थानीय वर्पद जोजखम व्यर्स्थापन समममत र उद्योग र्ाजणज्य
सं घ,

३

राहत सामाग्री िण्डारण

उद्योग र्ाजणज्य सं घ/खाद्य सं स्थान मडपो, मरपाल लगायत अन्य लत्ता कपडाहरु िेर अनचसार जजल्लाको
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी जजल्ला शाखा तथा उपशाखा

४

स्र्ास््यकमी,

और्िी

एम्बचलेन्स र बारुण यन्र
५

वर्मिन्न स्थानहरुमा

तथा जजल्ला अस्पताल, स्र्ास््य र्ौकीहरु, न.पा./गा.पा, ने.रे .सो. र एम्बचलेन्स सं र्ालक जजल्ला स्तरमा
समममत तथा सं घसं स्थाहरु

सडक यातायात सं र्ालनको सचिार सडक मडमिजन कायावलय, जजल्ला समन्र्य समममत, यातायात व्यर्सायी समममतहरु, जजल्लािर
तथा यातायात उपलब्ि

स्थानीय तह

६

ि च–िय सम्बन्िी

मडमिजन मसर्ाइ कायावलय, महाकाली तटबन्ि, स्थानीय तह

७

वर्पद

सम्बन्िी

जनर्ेतना

सचर्ना

जजल्लािर

तथा जजल्ला आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्र, परकार महासं घ, स्थानीय सं र्ार जजल्लािर
माध्यमहरु, जल तथा मौर्म शाखा कायावलय
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८
९

वर्पद मसमचलेसन

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

शाजन्त सचरिा

जजल्ला प्रशासन कायावलय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र्ल

जजल्लािर

नेपाल टे मलकम, मबद्यचत मबतरण केन्द्र

जजल्लािर

१० सं न्र्ार, मबद्यचत व्यर्स्थापन

स्थानीय तह दे जख जजल्ला
तह सम्म

७. जजल्लामा िएका वर्पद घटनाहरु:क) कोमिड-१९ िाईरस:- २०७७ सालको अन्त्य मतर वर्श्वव्यापी महामारीको रुपमा कोरोना िाईरसका कारण
िेरै व्यजिहरु प्रिावर्त िएको पररप्रेक्ष्यमा नेपालमा पमन कोरोना िाईरसका कारण २०७६ र्ै र दे जख दे श
िरर बन्दा बन्दी लागच गरर कोरोना िाईरसको महामारीबाट नागररकहरुको ज्यान सचरिा गनव मनर्ेिा्ा जारी
गररएको । २०७७ सालको मध्य मतर मनर्ेिा्ा खचकचलो िएतापमन पचन: २०७८ सालको शचरुर्ात सं गै
कोरोना िाईरसको दोस्रो लहरबाट महामारी र्ैमलएको हचँदा २०७८ र्ैशाख १६ गते बाट पचन: मनर्ेिा्ा
बन्दा बन्दी लागच िएको । हालसम्म यस जजल्लामा कोरोना िाईरसका कारण ज्यान गचमाउने व्यजिहरुको
चव ाको त्याङ्क रहेको छ । कोरोना िाईरसको
सं ख्या ११ जना रहेको जजल्ला स्र्ास््य कायावलय दार्ल
सं क्रमणबाट ८३२ जना प्रिावर्त िई मनको हचनेको सं ख्या ५७७ जना रहेको छ । हालसम्मको सवक्रय
सं क्रममतको सं ख्या २४४, PCR पररिण सं ख्या १६५९, PCR पररिण गररएकोबाट सं क्रममत सं ख्या ४६४,
Antigen पररिण सं ख्या ११६३, Antigen पररिण गररएकोबाट सं क्राममत सं ख्या ३६८ रहे को छ ।
चव ा जजल्लाका बाढी पवहरोर्ाट प्रिावर्त समग्र जजल्लाको सङ्कटासन्नता तथा िमता वर्श्लेर्ण
ख) बाढी/पवहरो :- दार्ल

गदाव बाढी/पवहरोबाट िमत िएको त्याङ्क वर्श्लेर्णबाट प्राप्त नमतजा अनचसार आ.र्. २०७७/०७८ को
मनसचनजन्य अर्मिमा पूणव तथा आंजशक िमत िई जोजखम िएका घर पररर्ार सं ख्या १०७ रहे को छ । बाढी
तथा पवहरो जन्य वर्पद् बाट ज्यान गचमाउनेको सख्या ९ जना रहेको छ ।साथै प्रमत र्र्व पवहरोजन्य वर्पदबाट
करोडौंको िनसम्पजत्तको िमत हचने गरे को छ ।

चव ा जजल्ला मतव्र्मतयन प्ले टेक्टोमनक िेर मिर पने िएकोले
ग) िू-कम्प :- िू गिववर्द्हरुको िनाई अनचसार दार्ल
यो जजल्लालाई िूकम्पको अमत नै जोजखममा रहे को बश्लेर्ण गररएको छ । सदरमचकाम िेर मिर बमनरहेका
घरहरु पमन िर्न सं वहता अनचसार नबनाइएको हचँदा जज.स.स., नगरपामलकाको सकृयताको आर्श्यकता पमन
महसचस गररएको छ । न्यूनतम मापदण्ड पमन नअपनाए र बनाइएका यस्ता सं रर्नाहरुले िूकम्पीय जोजखम
बहन गनव नसक्ने हचँदा यहाँको िूकम्पीय जोजखम अत्यमिक रहे को छ ।हाल मनमावण िईरहे का सरकारी
तथा केही मनजी आर्ासहरु िूकम्प प्रमतरोिी वकमसमले मनमावण िइरहे का छन ।स्थानीयतहहरु मार्वत
िूकम्प प्रमतरोिी सं रर्ना मनमावण कायवमा बढी जोड ठदनचपने आर्श्यकता महसचस गररएको छ ।
चव ा जजल्लाका वर्मिन्न गा.पा.हरु मा बाढी बाट िेरै िमत हचन सक्ने आंकलन गररएको छ ।
घ) बाढी :- दार्ल
२०७० साल असार २ गते महाकाली नठदमा आएका बाढीलाई मध्यनजर गरी यसले गरे को िमतका
चव ा जजल्लामा महाकालीको बाढीबाट खतरामा रहेका महाकाली नगरपामलका,
आिारमा आगामी ठदनमा दार्ल
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मामलकाजचन
व गा.पा.को उकच, लेकम गा.पा.को लाली, ब्यास गा.पा.को राप्ला, सचनसेरा र िौलाकोट छन् िने
र्ौलानी नठदको बाढीको खतरामा मामाव गाउँपामलकाको लवटनाथ, तपोर्न, शैल्यजशखर नगरपामलका को
जशखर, दे थला, गोकचलेश्वर र समोली रहे का छन् । जजल्लाका अन्यखोलाहरुमा जजल्लाका मध्यिाग बाट
बग्ने नौगाड खोलाले खार तथा िचमलगडालाई आफ्नो मनसाना बनाएको अर्स्था छ । स-साना
खहरे खोलाहरुले समेत र्र्ावयाममा र्ृहतरुप मलई वकनारका सं रर्नामा जोजखम पचर्याउने अर्स्था दे जखन्छ ।
िल बग्ने कारणले सडकमागव बन्द हचने जस्थमत, महाकाली लोकमागवमा समेत दे जखने गरे को सन्दिवमा ग्राममण
सडकहरु सञ्चालन योग्य नरहने अर्स्था मसजवना हचने दे जखन्छ ।मनसचनजन्य अर्मिमा सडक सचर्ारु राख्न
आर्श्यक व्यर्स्थापन गनचव पने दे जखन्छ ।
ङ) आगलागी :- वर्गतमा घटे को घटनाहरु तथा जजल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन समममत तथा नेपाल रे डक्रस
सोसाइटीको त्याङ्कको आिारमा र्ावर्वक और्त ५० पररर्ारहरु आगलागीबाट पूणप्र
व िावर्त हचने हचँदा यस
योजनामा आगलागीलाई समेत समार्ेशगरी लजितजनसं ख्याको उद्धार तथा सम्िावर्त िमतलाई ब्यर्स्थापन
गनव आगलागीलाई समेत योजना मनमावण गदाव ध्यान पचर्याइएको छ । आगलागी महामारी, खडे री, र्ट्ाङ्ग,
वहमपवहरो तथा हचरी बतास जस्ता प्रकोपहरुबाट पमन िेरै मारामा िनजनको िमत हचने गरे को छ ।ती
त्याङ्कको आिारमा वर्पद् पूर्त
व यारी तथा प्रमतकायव योजनाको मनमावण गररएको छ । आ.र्. २०७७/०७८
को हाल सम्ममा आगलागी घटनाबाट १ जनाको मृत्यच िएको छ ।
च) र्ट्ाङ्ग :- र्ैरदे जख बर्ावयाम रहचन्जेल सम्म यस जजल्लालाई र्ट्ांगको लामग जोजखमयचि जजल्लाको रुपमा
मामनन्छ । िने बर्ेनी र्टयांगबाट मामनस लगायत र्ौपायाहरुको मृत्यच हचने गरे को छ । र्ट्ांगबाट िमत
िएको खबर प्राप्त हचनासाथ सचरिा मनकाय सरकारी गैर सरकारी मनकायहरु घाइते को उद्धार तथा उपर्ारको
साथै प्रिावर्तहरुका लामग राहतको लामग पहल गररएको छ ।आ.र्. २०७७/०७८ को हाल सम्ममा
र्ट्टयाङबाट मानवर्य िमत निएपमन पशचर्ौपायाहरुमा िमत िएको वर्र्रण प्राप्त िएको छ ।
८. बर्ावयाममा हचनसक्ने जोजखमहरु :
 बाढी/पवहरो
 हार्ाहचरी
 र्ट्ांग

 सडक अर्रुद्ध तथा सडक दचघट
व ना
 सरुर्ा रोग जस्ता महामारी
९. वर्पद व्यर्स्थापन योजना:वर्पदको प्रकृमतलाई हे री जजल्ला वर्पद पूर् व तथारी तथा प्रमतकायव योजना २०७८ तथार गरी बहचवर्पदको
समयलाई मध्यनजर गदै जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन समममतले मौसम पूर् व तथारी योजनालाई मनम्न तहमा कायावन्र्यन
गररने छ ।
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पवहलो तह
क. पूर्व तयारी

(Pre-Disaster, Preparation & Awareness):-

वर्पद व्यर्स्थापनको लामग सचरिा

मनकायहरुलाई स्थानीय तह तथा अन्य सं घ सं स्थामार्वत श्रोत सािन जचटाउने तथा जजल्लामा उपलब्ि
सािनश्रोतको व्यर्स्था ममलाइ पूणव र सिम तयारी तर्व जोड ठदइने कायव गररनेछ । यस तहमा गररने कायव
वर्र्रण मनम्न अनचसार रहेको छ ।
 वर्पद प्रमतकायवका उपायहरु जजल्लाका सम्बजन्ित स्थानीय तह तथा सं घ/सं स्था सँगको सहकायवमा
जनजागरणको रुपमा प्रजशिण तथा प्रर्ार प्रसार गने ।
 वर्पद पूबत
व यारीका लामग जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममतको पहलमा स्थानीय तह, सचरिा मनकाय तथा
जजल्लामा रहेका सरकारी कायावलयहरु तथा जजल्लामा कायवरत सं घ/सं स्था सँगको समन्र्यमा मनयममत
आपसी छलर्ल गरी सहकायवको लामग तयारी रहने ।

 परकार महासं घ, उद्योग बाजणज्य सं घ, नेपाल रे डक्रस तथा वर्मिन्न मममडयाहरुसँग समन्र्य गरी जनर्ेतनाका
लामग सचर्ना समार्ार प्रर्ार प्रसार मनरन्तर गने । जस्तै ः तारजाली प्रयोग तथा बाँस, रुखमबरुर्ा रोपी बाढी
पवहरोको रोकथामको उपाय अपनाउने, अमथवङ्ग प्रयोग गरी र्ट्ाङ्गबाट जोमगने, स्र्च्छता तथा सरसर्ाईमा
ध्यान ठदइ महामारी बाट बच्ने आदी ।
 सचरिा मनकाय सवहत सबै सरोकारर्ाला मनकायहरुले वर्पद सचरिा तामलम लगायत श्रोत सािन तयारी गने
र अत्यार्श्यक सरसामान, उपकरण र र्स्तचहरु पररजस्थमत अनचसार तचरुन्त प्रयोगगनव सवकने अर्स्थामा
राख्ने।
 वर्पद परे मा तत्काल उद्धार गरी प्रिावर्तहरुलाई राहत वर्तरण गने उद्देश्यले जजल्लाका वर्कट स्थानहरुमा
रहेको गा.पा./नेपाल रे डक्रस सोसाइटी/जजल्ला खाद्य मडपो तथा स्थानीय तहहरुमा तयारी खाद्य तथा गैर
खाद्य र्स्तचको िण्डारणको व्यर्स्थापन गररने ।
 ग्राममण िेरका मबमग्रएका बाटाहरुको ममवतका लामग सम्बद्ध मनकायलाई अनचरोि गने ।
 खोज तथा उद्धार सामाग्रीहरुलाई सचरिा यचमनटहरु र ने.रे .सो.का स्थानीय तहहरु समेतमा मौज्दात गरी
स्र्यं सेर्कहरुलाई प्रजशजितगने ।
दोस्रो तह
ख. मबपद्को अर्स्था (During Disaster,

Rescue & Response):- जजल्लामा वर्पदको घटना

घवटसकेको अर्स्थामा सचरिा मनकायहरु सवहत सरोकारर्ाला सबै मनकायहरु मनम्नअनचसार पररर्ालन हचनछ
े ।
 सचर्नाको यवकन गरी जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममतमा िएको पूर् व समन्र्य अनचसार सचरिा मनकायलाई
मध्यनजरगदै सचरिा मनकायहरु घटनाको प्रकृमत अनचसार आर्श्यक सािन श्रोतसवहत तचरुन्त खवटने ।

 वर्पदको अर्स्थालाई मध्यनजर गरी घाइते मबरामीहरुको उद्धार कायव साथै थप घटना हचन नठदने तर्व
आर्श्यक कारर्ाही गररने ।
 ने.रे .सो.का तालीम प्राप्त स्र्यं सेर्क तथा जजल्ला स्र्ास््य कायावलयका कमवर्ारीहरु मार्वत घाइते
वर्रामीहरुलाईप्राथममकताको आिारमा उद्धार तथा उपर्ार व्यर्स्था ममलाइने ।

 खोज तथा उद्धार कायवमा मनष्पि, इमान्दारी र मबरामीहरुको प्राथममकतालाई मध्यनजर गररने ।
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 घाइते, वर्रामी तथा वर्स्थावपत पररर्ारहरुलाई व्यर्जस्थत गनवको लामग क्याप खडा गने , वर्रामीहरुलाई
अस्पताल लै जान एम्बचलेन्सको ब्यर्स्था गने तथा आर्श्यक परे मा हेलीकप्टरको लामग हे लीप्याड

Landing Zone_

-

मनमावणगने ।

 सडक दचघट
व ना िएमा घटनास्थलको प्रकृमत हे री घाइते हरुको खोज उद्धार र सडक सचर्ारु गने कायवलाई
प्राथममकतासाथ मतव्रता ठदने ।
 बाढी पवहरोले सडक अर्रुद्ध िएमा सडक सचर्ारु गने कायवलाई प्राथममकताका साथ मतव्रता ठदइने ।
आर्श्यक परे मा सर्ारी सािन डोजर, क्रेन आदी सरकारी कायावलयहरु एर्ं यातायात व्यर्सायी सं घ तथा
मनमावण व्यर्सायी सं घ मार्वत सहयोग मलइने।

 है जा/झाडा पखाला र्ैमलएको अर्स्थामा तचरुन्त सचरिा मनकाय सवहत जजल्ला अस्पताल तथा जनस्र्ास््य

कायावलय बाट स्र्ास््यकमीको टोली खटाई शचरुमै महामारी मनयन्रण गरी र्ैमलन नठदने उपायहरु अपनाइने
।

 बाढी/पवहरोको मबपद् परे को अर्स्थामा सचरिा मनकायहरु लगायत उद्धारकमीहरु मनम्न बमोजजम पररर्ामलत
हचनेछन्।

कार्य
 मबपद्मा परे काहरुलाई तचरुन्त उद्धार गने ।
 सडक अर्रुद्ध हो िने अर्रुद्ध सडक यथामसघ्र सं र्ालनमा ल्याउने ।
 प्राथममकताका आिारमा घाइते हरुको उपर्ार तथा अस्पताल लै जाने ।
 मबपद्को थप असरलाई कम गनव प्रयत्न गने ।
ते श्रो तह:-

ग. राहत, पचनस्व थापन तथा व्यर्स्थापन (Post Disaster):- जजल्लामा कचनै वर्पद् घटना घवटईसकेपमछ वपडाको
अर्स्थालाई न्यूनीकरण गनव राहत वर्तरण लगायत पचनस्व थापनाको काय सम्पादन गनचप
व ने अर्स्था आउनच पने
हचदा जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत मार्वत मनम्न बमोजजम समन्र्यात्मक तथा कायवगत पहल गररनेछ ।
 वर्पद व्यर्स्थापन सँग सम्बजन्ित सम्पूण व सरकारी मनकाय,स्थानीय तह, सं घ सं स्थाहरुले वर्स्थावपत तथा
घाइतेहरुलाई गररने मानर्ीय सहयोग प्रमचख जजल्ला अमिकारी अध्यि रहने जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन
समममतको समन्र्यमा नै सहयोग उपलब्ि गराउने व्यर्स्था ममलाइने ।
 वर्स्थावपत तथा घाइते मबरामीहरुको समयमानै उपर्ार गरी, प्रिावर्त िेरमा शाजन्त तथा सचरिाको प्रत्यािूमत
गनव मद्दत गररने ।
 घाइते मबरामीहरुलाई अस्पताल लै जान मद्दत गररने ।
 प्राथममकताको आिारमा राहत वर्तरण कायवलाई सचलि र पारदशी बनाई कायव सम्पादन गररने ।
 उपलब्ि सािन र श्रोतले अमिकतम प्रयोग तथा पररर्ालन गरी आर्श्यकतानचसार वर्ल्ड मेमडकल क्याम्पहरु
सं र्ालन गने तथा समस्या ग्रस्त िेरमा महामारी र्ैलन नठदन र्ेतनामचलक प्रजशिण सं र्ालन गने ।

 पचनस्व थापनको लामग सं कमलत राहत नपचग िएमा सरोकारर्ाला मनकायसँग आव्हान गरी सं कलन गररने ।
दाताहरुलाई प्रिावर्तहरुको आर्श्यकता अनचसार राहत ठदन सचझार् ठदइ जजल्ला मबपद् ब्यर्स्थापन समममत
मार्वत एकद्धार प्रणाली अबलम्बन गने ।
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 प्रारजम्िक द्रतच ले खा जोखा ।
१०.

समन्र्यात्मक व्यर्स्थापकीय तयारी

जजल्लामा र्र्ावयामको

(Coordination and Management):-

समयमा हचने मबपद् पचर् व तयारीका लामग सरोकारर्ाला सबै मनकायहरुसँग समन्र्य तथा

छलर्ल गरी सबैले आ-आफ्नो तयारी मनम्न अनचसार गररने छ ।

 सचरिा मनकायहरु (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल)ले उपलब्ि श्रोत सािन सवहत मबनाशतव
खवटन सक्ने अर्स्थामा रहने ।
 नेपाल रे डक्रस सोसाइटी जजल्ला शाखा, उद्योग बाजणज्य सं घ, गैरसरकारी सं स्था महासं घ लगायत

सं घ/सं स्थाहरुबाट बाढी पवहरोका मबपद् उद्धारसँग सम्बजन्ित श्रोतहरु जचटाई जजल्ला आपत्कामलन कायव
सं र्ालन केन्द्रमा स्टक रोस्टर कायम गररने ।

 जजल्ला प्रशासन कायावलय तथा जजल्ला समन्र्य समममत, सडक मडमिजन कायावलय, Heavy Equipment's
मनमावण ब्यर्सायीसं घको समन्र्य तथा पहलमा जजल्लामा उपलब्ि डोजर, क्रेन (Heavy Equipment's)

परे को समयमा मद्दतका लामग जान सक्ने हालतमा रहनेछन् । उपलब्ि िएसम्म हरे क सं कटासन्न िेरमा
उपयचि स्थानमा कम्तीमा पमन १/१ र्टा रहने ।

 स्र्ास््य कायावलयले आर््नो मातहतका सबै स्र्ास््य केन्द्रहरु, स्थानीय तहमा रहेका स्र्ास््य शाखामा
और्िी तथा उपकरणहरु सवहत मेमडकल वटम सटव नोवटसमा खवटन सक्ने गरी मनदे शन ठदइ तयारी
अर्स्थामा राख्ने ।
 जजल्लाका यातायात व्यर्सायी सं घहरुले जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट मागेको बखत आर्श्यक सर्ारी
सािन जचटाउने।
 जजल्लाका अन्य सबै सेर्ाग्राही सरकारी कायावलयहरुले आर्श्यकता अनचसार सेर्ा ठदन घटनास्थलमा मसघ्र
पररर्ामलत हचन श्रोत सािन तयारी हालतमा रहने छ ।

 तत्काल राहत तथा पचनस्व थापनाको लामग उद्योग र्ाजणज्य सं घ, मनमावण व्यर्सायी सं घ, स्थानीय सं घ
सं स्थाहरुलाई पूर् व जानकारी ठदई राहत जचटाउन अग्रसर गराइने र एकद्धार प्रणालीबाट राहत वर्तरण
व्यर्स्थापन ममलाइने छ ।
 परकार महासं घ/सम्पूणव मममडयाको तर्वबाट मबपदको द्रतच प्रसार गरी सर्वर सर्ेत गराउने र राहत सं कलन
एर्ं व्यर्स्थापन कायवमा मद्दत पचर्याउने ।

 जजल्ला समन्र्य समममतको समन्र्यमा स्थानीय तहमा सं कमलत नगद तथा जजन्सी राहत सामाग्री जजल्ला
वर्पद् ब्यर्स्थापन समममतको मनदे शनमा उजर्त िण्डारण तथा पारदशी व्यर्स्थापन ममलाउन मद्दत गने ।
 सचरिा मनकायहरु, सरकारी मनकायहरु, राविय तथा अन्तरावविय मनकायहरु समेत Cluster system मार्वत
वर्पद प्रमतकायव गने कायवमा आर्द्ध गररएको र District–Disaster Response System मा सर्ै
मनकायहरु र Clusterहरुले Disaster Response कायवमा प्रिार्कारीता हामसल गरे को कामलाई उजर्त
मचल्याङ्कन गररने।
 जजल्लामा रहेका सबै सािन श्रोतहरुको स्टक वर्र्रण, मबतरण वर्र्रण तथा अन्य सबै वकमसमका
सचर्नाहरुलाई जजल्ला आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्रमा सचजर्त गरी राजखनेछ र सोको जानकारी जजल्ला
वर्पद् ब्यर्स्थापन समममतका सं योजक मार्वत बैठकमा जानकारी गराईने ।
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११.

र् चनौती:-

 कोमिड -१९ माहामारीका कारण मबरामीहरुको सं ख्या बढन सक्ने।

 जजल्लाको अमिकांश ि-च िागमा मनसचनको समयमा सजजलै जान सवकने अर्स्था नहचन च ।
 र्र्ावयाममा जजल्लाको अमिकांश गा.पा./न.पा.का र्ाडवहरुमा यातायात पचग्न नसक्नच ।
 जनर्ेतनाको कमी रहनच ।

 खोज तथा उद्धार कायवमा प्रयोग हचने उपकरण तथा सामाग्रीको कमी हचन च ।
 कच्र्ी सडक/बाटाहरुमा बाढीका कारण कटान हचने खतरा ।
 मनसचन शचरु हचन च पूर् व नै पचल मनमावणको कायव नसवकनच ।
 बाटोको कारण बारुण यन्र सबै िेरमा पचग्न नसक्नच ।

 उपरोि र् चनौतीका मबर् पमन आपतकामलन उद्धार तथा राहत व्यर्स्थापनलाई समन्र्यात्मक तर्रबाट उच्र्
प्राथममकतामा राखी मानर्ीय सेर्ाकायवलाई सम्बोिन गररने छ ।
मनसून जन्य अर्मिमा जजल्ला जस्थत स्थानीय तहहरुको पूर्व तयारी सम्बन्िमा:वर्श्व व्यापी महामारीको रुपमा र्ैमलएको कोरोना िाईरसको सं क्रमणबाट जोमगन दे श व्यापी बन्दाबन्दी
(Lock Down) एर्ं सामाजजक दचरी कायम गदै एकामतर रोकथामका उपाय अर्लम्बन गदै आईएको छ िने अको
मतर नेपालमा मिमरने मनसूनका कारण हचन सक्ने बाढी, पवहरो, हार्ाहचरी र्ट्ाङ्ग, मनरन्तरको र्र्ाव लगायतका
वर्पद्का घटनाहरुबाट मानर्ीय एर्ं िौमतक िमत कम गनव मनसून पूर् व तयारी गरी पूर् व सार्िानी अपनाउन
आर्श्यक िएकोले जजल्ला जस्थत सबै स्थानीय तहहरुमा मनम्नानचसार पूर् व तयारीको कायव आर्श्यक रहेको ।
तपजशल
१. मनसून पूर् व तयारीका सम्बन्िमा पामलका स्तरीय रणनीमत एर्ं कायवनीमत तयार निएको िए यथाजशघ्र तयार गरी
प्रिार्कारी रुपमा लागच गने ।
२. आ-आप्नो पामलकामिर आर्श्यकता अनचसार खोज, उद्धार तथा राहत सामाग्रीको प्रबन्ि गने र र्ालच हालतमा राख्ने।
३. यस पूर् व स्थानीय वर्पद् पूर् व तयारी तथा प्रमतकायव योजना बनाईएको िए अद्यार्मिक गरी सो अनचरुप सबै वर्र्यगत
िेरहरुलाई वक्रयाजशल गराउने र नबनाईएको िए कायवयोजना बनाई सो अनचरुप प्रिार्कारी कायावन्र्यन गने ।
४. स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन समममतलाई सकृय बनाउने।

चव ा
मनसून जन्य अर्मिमा जजल्ला जस्थत वर्र्यगत कायावलयहरु सडक मडमिजन कायावलय, र्ै तडी, पाटन, श्री दार्ल

चव ा, श्री मसं र्ाई मडमिजन कायावलय, दार्ल
चव ा, श्री खानेपानी तथा सरसर्ाइ मडमिजन कायावलय
मतं कर सडक योजना, दार्ल
चव ा को पूर् व तयारी सम्बन्िमा:नं. १, सम्पकव कायावलय, दार्ल

मनसचनको अर्मिमा बाढी िय लगायत-िू ,पवहरो ,वर्मिन्न वकमसमका वर्पदका घटनाबाट सडक, बाटो मबग्रनेिजत्कने-मसर्ाईकचलो मबग्रने ,बगाउने-िजत्कनेखानेपान ,बगाउने-ीीका मचहान िमतग्रस्त हचन सक्नेखानेपानी पाइपमा ,
िमत िई खानेपानी सहज आपूमतवमा समस्या हचन सक्ने सम्िार्ना रहने िई सेर्ा प्रर्ाहमा अर्रोि हचन सक्ने
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िएकोले मनसून अर्मि िरी समेत आआफ्नो कायावलयबाट सम्पादन गनचप
व र-ी्ने सेर्ा प्रर्ाहलाई सूर्ारु राख्ने
सम्बन्िमा जजल्ला जस्थत वर्र्यगत कायावलयहरुबाट आर्श्यक पूर् व तयारीको कायव गने ।
मनसून जन्य अर्मिमा यातायात/आर्ागमनका लामग आर्श्यक व्यर्स्थापनको पूर्व तयारी सम्बन्िमा:चव ा सडक खण्डको मबमिन्न - ठाउँहरुमा र्ाढी,
र्र्ावत ् मनसूनको मसौम सचरु िए सँगै यस जजल्लामा बैतडी दार्ल
पवहरोबाट बाटो अर्रुद्ध िई सर्ारी सािन तथा यातायात सं र्ालन समेतमा समयसमयमा कठठनाई उत्पन्न - हचने
िएकोले जजल्लाको यातायात सं र्ालन व्यर्स्थालाई र्ािा नहचने गरी आर्श्यक डोजर, स्कािेटर समेतको व्यर्स्थापन
गरी आर्ागमन सहजताको र्ातार्रण बनाउन हचन साथै मनसून अर्मििरका लागी यस कायावलयको सम्पकवमा रहने
गरी एकजना सम्पकव प्रमतमनमि व्यर्स्थापनका लामग श्री सडक मडमिजन कायावलय पाटन र्ैतडीले व्यर्स्था गने ।
चव ा जजल्लाको प्रकोप पूर्व तयारीका लामग उपलब्ि स्रोत सािन वर्र्रण:दार्ल
क्र.

नेपाली सेना

सशस्त्र प्रहरी

नेपाल प्रहरी

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

नगरपामलका

स.

जजल्ला आपतकालीन
सं र्ालन केन्द्र

सामग्री

थान

सामग्री

थान

सामग्री

थान

सामग्री

थान

सामग्री

थान

उपलब्ि

थान

सामाग्री
१

लाइर् ज्याकेट

३७

२

क्यारे मबना

२५

क्यारे मबना

६

घैटी

४०

तार पोमलयन

५० थान

३

एर् हानेस

५

हेन्ड टर्व

२

घन

५०

कम्बल

५० थान

४

बाजल्ट

३

हेन्ड माइक

२

मछना

६५

सारी

५

टयचर्

१

नाइल डोरी

१२ साबेल

६०

६

टर्व लाइट

२

टे न्ट

४

७

ईन्टे जर्ङग टच ल

८

प्लावष्टक

रबर

लाइर्

२० बेल्र्ा

६०

कपडा मम.

१५००

१

मरपाल

६०

बस

१

एर् एर् सेट

१

वटपर

१

मेघा र्ोन

१

५०थान

टर्व लाईट

१

िाँडाकँ च डा

५० सेट

प्राथममक

१

३

स्टे र्र

१५ थान

१२ प्लास

३

डोरी

१०० मम

ज्याकेट

ल

टे न्ट

हेलमेट
८

हेलमेट

२

स्टे र्र

१२ र्रुर्ा

५

Throw Bag

१० थान

९

पन्जा

१

मसवट

१

हमसया

३

२०० मी.

१०

लाइट वपक

३

साबेल

४

२०

११

रोप

२०० बाल्टी

५

पन्जा
First Aid
Kits

Climbing
Rope
Rubber Tube

१२

टयचब

१

८

अग्नी

२

४ थान

र्रुर्ा

२

नासक
१३

१६ ईन्र्को

१० थान
Safety
२५ थान
Helmate
Carbiners with २ थान
lock

३

गल

४

डोरी ममटर

१५

Seat Harnes

हाते करौती
१४

क्यारे मबना

२

First Aid
Kits

५

स्टे र्र

१०

१५

वर्गर ८

२

प्लावष्टक बचट

८

ट्चर्

३

Workinf
२४ थान
Gloves leather
Pleastic Boat
२५ थान

५

सेप्टी िेष्ट

५

लाइर्

१३

मोबाईल

क्यारामबना
१६

वपक साबेल

दमक

जाकेट
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२ सेट

उपर्ार बक्स

१७

र्स्ट एड बक्स १

गैती

४

सानो ठे ला

१

गाडी
१८

मसठठी

१

पोमलम्याट

३

मसमड

१

१९

गलव

१

हचक डोरी

६

मोबाइल

३

२०

म्याट

५ मम. थ्रो ब्याक

१

रबर बोट

१

२१

नोट:- जजल्ला प्रशासन कायावलयसँग मोर्ाइल १ थान रहेको

चव ासं ग रहे को प्रकोप पूर्व तयारीका लामग उपलब्ि खोज उद्धार सामाग्रीको वर्र्रण
जजल्ला प्रशासन कायावलय दार्ल
मस.नं.

सामाग्रीको वर्र्रण

उपलब्ि सािन स्रोतको मारा

१

Spray Tanky वपतलको

१ थान

२

Reciprocating Saw

१ थान

३

Chain Pully

१ थान

४

Bold Cutter

१ थान

५

Extension Wire

१० ममटर

६

Electric Hammer Machine

१ थान

७

Chain Saw

१ थान

८

Generator 2.5 kv

१ थान

९

Sovel (Belcha)
Iron rod cutter machine

१५ थान

११

Drill machine

२ थान

१२

Safety helmet

१० थान

१३

Slide wrinch

२ थान

१४

Kodalo with handle

१० थान

१५

Axe with wooden handle

३ थान

16

hammer with handle (Ghan)

१० थान

17

Aluminum ladder

३ थान

18

Gaiti with handle

१० थान

19

Sickle

५ थान

20

Fire extinguisher

४ थान

21

Power torch light

४ थान

22

Fire safety helmet

५ थान

२३

Crowbar sabbal

८ थान

२४

Pilas

४ थान

२५

Tape

३ थान

२६

Plastic gloves

१० जोडा

२७

Stretcher

२० थान

२८

Life jacket

१० थान

२९

Carabina

६ थान

30

Sit harness belt

६ थान

31

Tin Box

२ थान

32

Two Handed Saw

२ थान

33

First Aid Box

६ थान

34

Mattress Foam

४ थान

१०

३ थान
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कैवर्यत

35

Electric Wire 3/20

२ Coil

36

Agricultural Spade with handle

६ थान

37

Sickle Large size

३ थान

38

Life Jacket

10 थान

39

Carabina

6 थान

40

Sit Harness Belt

6 थान

41

Tin Bore

2 थान

42

Two Handeled Say

2 थान

43

First Aid Bore

6 थान

44

Matters Foam

४ थान

45

Electric Wire 3/20 coil

2 Coil

46

Agricultural Spade with handle

6 थान

47

Sickle Large Size

३ थान

जजल्लामा उपलब्ि खोज तथा उद्धारका समाग्रीहरु (Heavy Equipments) :
क्र स

वर्र्रण

उपलब्ि सािन स्रोतको मारा

उपलब्ि हचने मनकाय

१

एक्सािेटर

१ र्टा

मामलकाजचन
व गाँउपामलका

२

एक्सािेटर

१ र्टा

लेकम गाँउपामलका

३

एक्सािेटर

१ र्टा

नौगाड गाँउपामलका

४

एक्सािेटर

१ र्टा

मामाव गाँउपामलका

५

एक्सािेटर

१ र्टा

दचहँ च गाउँपामलका

६

एक्सािेटर/लोडर

२/२ र्टा

राजेन्द्र मनमावण सेर्ा खलं गा

७

एक्सािेटर

१ र्टा

के एस कन्सट्रक्सन

८

एक्सािेटर

१ र्टा

थेमगम कन्सट्रक्सन

९

दमकल

१ र्टा

महाकामल नगरपामलका

१०

एम्बचलेन्स

४ र्टा

मामाव स्र्ास््य र्ौकी, ग्र्ानी स्र्ास््य र्ौकी, जजल्ला

११

यातायात सािन बस, ट्रक जीप,

प्रशस्त मारामा

यातायात समममत सँग समन्र्य गरी िाडामा

अस्पताल, गोकचलेश्वर अस्पताल

टयाक्टर

र्लाउने ।

जजल्लामा िेरगत मनकायहरुको सम्पकव सचर्ी:
क्र.सं .
१

मबर्यगत िेरहरु
(Cluster)
सूर्ना, सं र्ार तथा समन्र्य

िेरगत अगचर्ा
(Cluster Lead)
जजल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन समममत

जजम्मेबार व्यजि (Responsible
Person)
प्रमचख जजल्ला अमिकारी,,

सम्पकव नं.
९८५८७२७७७७
०९३४२०१३

२

खोज तथा उद्धार

जजल्ला जस्थत सचरिा मनकाहरु

सेनानी, प्रहरी नायर् उपरीिक, स.९८५७६५००१८
प्रहरी उपरीिक

९८५८७२५५५५
९८४१११९१००

३

आपतकालीन आर्ास तथा गैर खाद्यनेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सिापमत/मन्री

सामग्री

९८६०७९९३९२
९८४८७२७५११
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४

स्र्ास््य तथा पोर्ण

५

खानेपानी, सरसर्ाई

स्र्ास््य अमिकृत

स्र्ास््य कायावलय
र

स्र्च्छताखानेपानी

तथा

सरसर्ाइ

९८५८७७६८६७

मडमिजनमडमिजन प्रमचख

९८६५७५६१६८

प्रबद्र्िन

कायावलय नं . १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय

६

खाद्य सचरिा तथा जीवर्कोपाजवन

चव ा
कृवर् ्ान केन्द्र, दार्ल

केन्द्र प्रमचख

०९३-४२०४४७

७

आपतकालीन जशिा

जशिा मबकास तथा समन्र्य इकाइ

ईकाइ प्रमचख

०९३-४२०१३५

८

पचनस्थावपना, पचनमनवमाण तथा प्रबन्िगतजजल्ला समन्र्य समममत

जजल्ला समन्र्य अमिकारी

९८५८७२०२२२

चव ा
दार्ल

व्यर्स्थापन
९

९८५८७५२१४४

सं रिण

जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा शाखा प्रमचख

०९३४२०११४

स्थानीय तहमा रहेका मवहला वर्कास
शाखाहरु
१० मृत मानर् शररर तथा पशच पंिीजजल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन समममत

प्रमचख जजल्ला अमिकारी

व्यर्स्थापन

बर्ावमापन केन्द्र:क्र. अर्लोकन कतावको
स.

िेर

नदी, स्थान

टे मलर्ोन नम्बर

स्टे सन

नाम थर

अर्स्था

कैवर्यत

नं.
महाकाली र्मेमलया नौगाड नदी आसपासमा िएका बर्ाव मापन केन्द्रहरु

१ जनक राज अर्स्थी खलगां

महाकाली

९८६८४६६३५२

०१०७

सचर्ारु

पानी

नाप्ने, मौसम

सम्बजन्ि

जानकारी

िैइरहेको
२ खडक मसं ह ठगचन्ना लचम्थी

महाकाली

९७४५०६०६४६

०१०९

सचर्ारु

आकस्मीक पानी नाप्ने

३ ि चपेन्द्र बहादचर र्न्द िरमपानी

महाकाली

९७४९५४०८४०

०१११

सचर्ारु

पानी नाप्ने

५ लालमसहं मसत्तोली

महाकाली

९७४७९८९४४२

०११०

सचर्ारु

पानी नाप्ने

४ सचमनता मबष्ट

गोकचलेश्वर,नयाँबण्डी महाकाली
दल्लेखिार

९८६०१०३५१५

०१२५

सचर्ारु

पानी नाप्ने

नदी जल सतह मापन केन्द्र:क्र.स.

गेज ररडरको नाम

ररिर गेज स्टे शन

गेज रहेको स्थान

टे मलर्ोन नम्बर

अर्स्था

महाकाली नदी
१ कृष्ण मसं ह नगारी

महाकाली नदी दत्त च पीलरमा गेज पाता जडान

9749524851

गररएको

२

सचर्ारु ठीक छ

हाल कायम रहे को स्थानीय तहका प्रमचख तथा प्रमचख प्रशासवकय अमिकृतहरुको सम्पकव सचजर्
क्र

गा.पा./ न.पा./जज.

स

समन्र्य समममतको

सम्पकव ब्यजिको नाम

सम्पकव ब्यजिको

सम्पकव ब्यजिको पद

र्ोन नम्बर

कायावलयको

इमेल नं

र्ोन.न.

नाम
१

जज. समन्र्य समममत करवर्र

३

मसं ह काकी

९८५८७२०२२२ जज.स.स प्रमचख

०९३४१००४४ ddc.darchula@gmail.com

जज. समन्र्य समममत िानचिि िट्ट

९८४९२९६५२७ जज.स.अमिकारी

०९३४१००४४ ddc.darchula@gmail.com

५

महाकाली न.पा.

हं स राज िट्ट

९८५८७५१०५५ मेयर

०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com

६

महाकाली न.पा.

सचना बोहरा

९७४९५२२८२२ उपमेयर

०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com

महाकाली न.पा.

डा. र्जय िूतेल

९८५८७२०१११ मन. प्रमचख प्र.अमिकृत
19

mmdarchula@gmail.com

७

महाकाली न.पा.

७

दचहँ च गाउँ पामलका
दचहँ च गाउँ पामलका

८

दचहँ च गाउँ पामलका

९

९८४८८९६१३५ सचर्ना अमिकारी

०९३४२०१३७ mmdarchula@gmail.com

पचलेन्द्र बहादचर काकी

९८४२१९२७२७ अध्यि

duhunrm@gmail.com

ईश्वरी जोशी

९७४९५२३७४४ उपाध्यि

duhunrm@gmail.com

िानचिि िट्ट

९८४९२९६५२७ प्रमचख प्र.अमिकृत

duhunrm@gmail.com

१० ब्यास गाउँ पामलका

ठदमलप मसं ह बचढाथोकी ९८४८७२७७७६ अध्यि

dthiyal@gmail.com

११ ब्यास गाउँ पामलका

हेमा िट्ट

itvyans07@gmail.com

१२ ब्यास गाउँ पामलका

र्न्द्र मसह कचर्र

१३ मामलकाजचन
व गा.पा.

नरे न्द्रमसह िामी

९८५१०४१५९१ अध्यि

१४ मामलकाजचन
व गा.पा.

पचष्पा अर्स्थी

९८४१५२६०१२ उपाध्यि

१५ मामलकाजचन
व गा.पा.

जय मसं ह िामी

१६ लेकम गा.पा.

परमानन्द जोशी

९८४५३६८५६८ अध्यि

lekamr.mun@gmail.com

१७ लेकम गा.पा.

मािबी जोशी

९७४९५०५४५६ उपाध्यि

lekamr.mun@gmail.com

१८ लेकम गा.पा.

वर्र बहादचर ऐर

१९ शैल्यजशखर न.पा.

अम्मर मसं ह िामी

९८४८७८१०८४ मेयर

shailyashikhar.gov@gmail.com

२० शैल्यजशखर न.पा.

राजममत पाल

९८५८७५१५६२ उपमेयर

shailyashikhar.gov@gmail.com

२१ शैल्यजशखर न.पा.

सचरेन्द्र मसं ह मबष्ट

९८४८८३७६३६ मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

shailyashikhar.gov@gmail.com

२२ मामाव गा.पा.

जमन मसं ह िामी

९८६३३१८१३३ अध्यि

panerutaranath@gmail.com

२३ मामाव गा.पा.

बागममत ठगचन्ना

९७४९५०३४८६ उपाध्यि

panerutaranath@gmail.com

२४ मामाव गा.पा.

राम कचमार राना

९८४८२३५२००

२५ अपीवहमाल गा.पा.

िमावनन्द मन्याल

९७४९५०३७७३ अध्यि

apihimaldarchula@gmail.com

२६ अपीवहमाल गा.पा.

उममवला बोहोरा

९७५१०३१५१५ उपाध्यि

apihimaldarchula@gmail.com

२७ अपीवहमाल गा.पा.

लक्ष्मणमसह िामी

९७४९५९५६९६ मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

apihimaldarchula@gmail.com

२८ नौगाड गा.पा.

प्रेम मसं ह िामी

9847857342 अध्यि

naugaad@gmail.com

२९ नौगाड गा.पा.

गौरी ठगचन्ना

९७५९५००९७६ उपाध्यि

naugaad@gmail.com

३० नौगाड गा.पा.

वप्रतम मसं ह ठगचन्ना

९७४९६१४११० मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

naugaad@gmail.com

९८४८८५६४०५ उपाध्यि
मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

itvyans07@gmail.com
narendrasingdhami13@gmail.co
m
mrmdarchula@gmail.com.com

मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

mrmdarchula@gmail.com.com

प्रमचख प्र.अमिकृत

lekamr.mun@gmail.com

मन.प्रमचख प्र.अमिकृत

panerutaranath@gmail.com

जजल्ला जस्थत एम्बचलेन्स सेर्ाको वर्र्रण:क्र

सम्पकव ब्यजिको

स

नाम

१ िनमसं ह वर्ष्ट

पद

र्ालक

सं स्था

प्राथममक र्ोन नं

जजल्ला स्र्ास््य कायावलय

बैकजल्पक सम्पकव नं

९७४९५१६९४९ ०९३४२०१८८

बैकजल्पक सम्पकव

बैकजल्पक र्ोन

ब्यजिको नाम

नम्बर

हरर ठगचन्ना

९७४९५७२००७

०९३४२०३०८
२ मदन मसं ह िामी

र्ालक

गोकचलेश्वर अस्पताल

९८४८९०४८१९ ०९३३००८१

९८४८८४०५००

०९३४००८८
३ गोमबन्द मसं ह िामी

र्ालक

स्र्ास््य र्ौवक पजस्त

९८६५९८६०८३

राजेन्द्र सामन्त

९८६८८६५९४४

शैल्यजशखर न.पा. ६

९८६५६७०८८२ ९८६५८०५४६०

दान मसह िामी

९८६५७४९७४९

९७४९५२४३६९ ९७५९५०७४०९

र्क्र मसं ह

९७५९५०७४०९

४ अम्मर मसं ह

िामी र्ालक

५ नमसवङ िामी

र्ालक

मामाव

६ हरक मसं ह िामी

र्ालक

ग्र्ानी, शैल्यजशखर न.पा.

२, लवटनाथ

िामी

९८६५८०५४६०

जजल्लामा रहे को दमकल सेर्ा वर्र्रण:क्र.स.
१

सम्पकव व्यजिको नाम
पदम राज जोशी

पद
र्ालक

संस्था
महाकाली नगरपामलका
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प्राथममक र्ोन नं
९८४०३६५९३५

बैकजल्पक सम्पकव नं.
०९३४२०१३७

चव ा जजल्ला शाखामा तामलम प्राप्त जनशजिहरुको वर्र्रण:
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी दार्ल
मस.नं.

वर्र्रण

उपलब्ि सं ख्या

१

रावष्टय मबपद् प्रमतकायव समचह स्र्ंसेर्क

४

२

जजल्ला मबपद् प्रमतकायव समचह स्र्ंसेर्क

२

३

प्राथममक उपर्ार : प्राथममक उपर्ार प्रजशिक

४

४

आिारिूत प्राथममक उपर्ारक

६०

५

आिारि चत पामनजन्य (BWRT)

२५

६

जचमनयर/यचर्ा

७

पाररर्ारीक सम्पकव पचनःस्थापना

८

उपशाखा

१२

९

कमवर्ारी

२

१०

रिसञ्चार सेर्ा केन्द्र

२

११

जजल्ला शाखाको िर्न

१२

उपशाखा िर्न

सकवल

३०/१६
३

२

चव ा तामलम प्राप्त जनशजिहरुको वर्र्रण :
दचगाव दल गचल्म दार्ल
मस.नं.
१

वर्र्रण

उपलब्ि संख्या

मबपद् व्यर्स्थापन तामलम प्राप्त

१४

चव ा तामलम प्राप्त जनशजिहरुको वर्र्रण :
जजल्ला प्रहरी कायावलय दार्ल
मस.नं.
१

वर्र्रण

उपलब्ि संख्या

मबपद् व्यर्स्थापन तामलम प्राप्त

६

चव ा तामलम प्राप्त जनशजिहरुको वर्र्रण :
सशस्त्र प्रहरी मसमा सचरिा गचल्म दार्ल
मस.नं.
१

वर्र्रण

उपलब्ि संख्या

मबपद् व्यर्स्थापन तामलम प्राप्त

१५
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मनसचन पूर्त
व यारी कायव योजना २०७८
खोज उद्धार, पूर् व तयारी प्रमतकायव तथा समन्र्य-: जजल्ला प्रशासन कायावलय प्रमचख जजल्ला अमिकारी
मस.नं.

वक्रयाकलाप

१

बाढी, पवहरो बाट जोजखममा रहेका बस्तीहरुकोपवहर्ानगरी पचबव सचर्ना

जजम्मेर्ार मनकाय

सहयोगी मनकाय

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत



ठदने रसमचदायमा रहेका सं र्ार माध्यम बाटप्रर्ार प्रसार गने

२

ईक्र्ीपमेन्ट सवहत आबश्यक न्यूनतम उद्धार सामाग्री सवहत खोज

३

मनसचन पचबत
व यारी योजना तजचम
व ा गरी र्ेिसाईटमा राखी DEOC मा

तथा उद्धार योजना तयारी गने

५

जजल्ला आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्रलाई सर्ेत अर्स्थामा राख्ने

राहत सामाग्रीहरुको उजर्त िण्डारण गने तथा जजल्लामा िएको
िण्डारणको अनचगमन गरी अध्यामिक गने

६
७
८

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन राहत कोर्मा न्यूनतम रकम राख्ने
सचरिा मनकायहरुलाई तैनाथी अर्स्थामा राख्ने

हार्ापानी वर्ल्ड ईकाई केन्द्र

समय दे जख मनरन्तर



सचरिा मनकायहरु



जजल्ला आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्र

सचरिा मनकायहरु खोज तथा उद्धारमा सं लग्न



सडक मडमिजन कायावलय, जज.स.स.,

मनकायहरु



Heavy Equipment, ब्यर्सायी सं घ, मडमिजन सडक

हप्ता



सरकारी तथा गैह्सरकारी सं घ सं स्था



NEOC (National Emergency Operation
Center) राविय आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्र

मनरन्तर



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

जजल्ला आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्र जजल्ला



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

अर्ाढको

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत



जजल्ला प्रशासन कायावलय



जजल्ला समन्र्य समममत

जजल्ला आपत्कामलन
DDMC

कायव सं र्ालन

केन्द्र,

वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र्ल

जजल्ला प्रशासन कायावलय

मनरन्तर



मनरन्तर

सं र्ालन केन्द्रमा सचर्ना ठदने



जलमापन केन्द्रहरु

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र्ल,

मनरन्तर




ईकाई कायावलय, जजल्ला आपत्कामलन कायव





बर्ाव मापन केन्द्र
NEOC (National Emergency Operation Center)
राविय आपत्कामलन कायव सं र्ालन केन्द्र
जजल्ला प्रशासन कायावलय
NEOC (National Emergency Operation
Center) राविय आपत्कामलन कायव सं र्ालन

मनसचनको समयमा

केन्द्रले समन्र्य गरी उपलब्ि गराउने
स्थानीय स्र्यंसेर्कको गठन गने

DDMC/DEOC
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पवहलो

हप्ता

मचख्य नठदहरुमा बाढीको बहार् मापन गरी जजल्ला आपत्कामलन कायव जल तथा मौर्म मब्ान मबिागका स्थानीय

ने.रे .सो. जजल्ला शाखा

१0

पवहलो

अर्ाढ पवहलो हप्ता

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत

जल तथा मौसम मब्ान मबिाग

मबपद्को समयमा साझा विक्र्ेन्सी प्रयोग गने

अर्ाढको

जजल्ला
कायावलयअगचर्ा सहयोगी सं स्था






९

मनसचन शूरुहचन च पचबव

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

पठाउने
४

जल तथा मौर्म मब्ान मबिागका स्थानीय



जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत

समय

ने.रे .सो., जजल्ला क्लष्टर मनकायहरु

मनरन्तर

१
२

राहत, पचनस्थापना, पचनलावि:- जजल्ला समन्र्य समममतमा स्थानीय तहहरु सबै

सामचदावयक एर्.एम. लगायत स्थानीय मममडया मार्वत मनसचन
पचबत
व यारी प्रर्ार प्रसार अमियान संर्ालन गने

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममतसँग समन्र्य गरी आबश्यक

जज.स.स./ न.पा./गा.पा.



जज.स.स./ न.पा./गा.पा.

सतकवता अपनाउने
३

स्थानीय स्तरमा तालीम प्राप्त स्र्यंसेर्क पवहर्ान गरी तयारी तथा

जज.स.स./ न.पा./गा.पा.

पररर्ान गने

४

मबपद्को

च ान
पचर्ावनम

गरी

न्यचनतम

बन्दोबस्तीका

सामाग्रीहरु

जज.स.स./ न.पा./गा.पा.

ब्यर्स्थापन गने
५

अस्थायी आर्ास ब्यर्स्थापनका लामग सरोकारर्ाला मनकायमा

जज.स.स./ न.पा./गा.पा.

स्थानीय मबपद ब्यर्स्थापन समममत, स्थानीय तह

अर्ाढको

स्थानीय रे डक्रसका स्र्यंसेर्क तथा उपशाखाहरु

हप्तादे जख मनरन्तर



स्थानीय मबपद ब्यर्स्थापन समममत, स्थानीय तह



स्थानीय रे डक्रसका स्र्यंसेर्क तथा उपशाखाहरु



स्थानीय मबपद ब्यर्स्थापन समममत, स्थानीय तह



स्थानीय रे डक्रसका स्र्यंसेर्क तथा उपशाखाहरु



स्थानीय मबपद ब्यर्स्थापन समममत, स्थानीय तह

अर्ाढको



स्थानीय रे डक्रसका स्र्यंसेर्क तथा उपशाखाहरु

हप्ता मिर



स्थानीय मबपद ब्यर्स्थापन समममत, जजल्ला बन

अर्ाढको

कायावलय

हप्ता मिर

सहजीकरणमा सहयोग गने


्कत

मनरन्तर
मनरन्तर

दोश्रो
दोश्रो

मनमावण व्यर्सायी सं घ कायावलय

 दार्
स्थानीय
रे डक्रसका स्र्यंसेर्क तथा उपशाखाहरु
चव ा शाखा
अस्थायी आर्ास तथा गैर खाद्य सामाग्री ब्यर्स्थापन:- ने.रे .सो.
ल

१

जजल्लामा मबपद् जोजखम िेरको पवहर्ान गने

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

२

अस्थायी आर्ास योजनाको लामग सचरजित स्थानको पवहर्ान गने

३

आपत्कामलन अर्स्थामा अस्थायी आर्ास मनमावण का लामग प्रामबमिक

४

अस्पताल, मबद्यालय, सचरिा मनकाय तथा मानर्ीय आबश्यिाका

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सहयोग गने
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सामाग्री िण्डारणका लामग क्याम्प ब्यर्स्था गने

५

प्रत्येक घना बस्तीको लामग एउटा खचल्ला िेरको पवहर्ान गरी

६

तत्काल राहत मबतरणका लामग गैह्र खाद्य सामाग्री ब्यर्स्थापन गने

७

आपत्कामलन प्रमतकायव योजना कायावन्र्यन गने

१

स्र्ास््य सम्र्जन्ि रोष्टर ब्यर्स्थापन

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

मनदे जशका तयार गने
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी



DDMC, सचरिा मनकायहरु

अर्ाढको



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हप्ता मिर



जजल्ला प्रशासन कायावलय, सचरिा मनकायहरु

अर्ाढको



जजल्ला समन्र्य समममत, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हप्ता मिर



गा.पा. र ना.पा.

मनरन्तर



नेरेसो



सेल्टर क्लष्टर सदस्यहरु

अर्ाढको



नेरेसो

हप्ता मिर



गा.पा. र ना.पा.



जज.स.स., गा.पा., न.पा., गा.पा., सेल्टर क्लष्टर

मनसचन शचरुहचन च पचबव



ने.रे .सो.



जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत

अर्ाढको



सं घ सं स्थाहरु, िेरगत सदस्य

हप्ता मिर



जज.प्र.का, जज.स.स., गा.पा., न.पा., गा.पा.

मबपद् पिात



ने.रे .सो.

स्र्ास््य तथा पोर्ण:- जजल्ला जनस्र्ास््य कायावलय, स्थानीय तहका स्र्ास््य सेर्ा शाखा


स्र्ास््य कायावलय, अस्पतालहरु
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क्लष्टर सदस्यहरु सदस्यहरु

पवहलो
पवहलो

पवहलो

पवहलो

अर्ाढ पवहलो हप्ता

२

सरुर्ा रोग र्ैलन नठदन तयारी अर्स्थामा रहने तथा सतकव
ता

स्र्ास््य कायावलय, अस्पतालहरु

अपनाउने
३

अत्याबश्यक और्िी तथा और्िीजन्य सामाग्री ब्यर्स्थापन (बर्र


स्र्ास््य कायावलय, अस्पतालहरु

स्टक राजखएको)
४

रि सं र्ार सेर्ा केन्द्रको अनचगमन तथा रगत िण्डारणको ब्यर्स्था


ने.रे .सो.

ममलाउने

१
२

खाद्य सामाग्रीको मौज्दात वर्र्रण अध्यार्मिक गने



आयोमडन यचि नचनको आपचती ब्यर्स्थापन गने(कम्तीमा १ मवहनाको

आप्mनो मातहतमा रहेको सर्ारी सािन, कृवर् प्रामबमिकहरुलाई

तयारी अर्स्थामा राख्ने

४

स्थानीय स्र्ास््य सं स्था



मवहला स्र्ास््य स्र्यंसेमबका



स्र्ास््य सेर्ा मबिाग

अर्ाढको



अस्पतालहरु

हप्ता



जजल्ला जनस्र्ास््य कायावलय

मनरन्तर



अस्पतालहरु

खाद्य सामाग्री:- जजल्ला कृवर् मबकास कायावलय, स्थानीय तहका कृवर् मबकास शाखा

लामग)
३



मनसचनको समयमा हचनसक्ने सम्िावर्त िती तथा प्रकोपका बारे 
मा
सामचदावयक सं र्ार माध्यमबाट प्रर्ार प्रसारको ब्यर्स्था ममलाउने

मनरन्तर
पवहलो

कृवर् ्ान केन्द्र, बैतडी, वर्ल्ड कायावलय,

उद्योग बाजणज्य सं घ, प्रशासन, गैर सरकारी सं स्थाहरु

कृवर् ्ान केन्द्र, बैतडी, वर्ल्ड कायावलय,

उद्योग बाजणज्य सं घ, प्रशासन, गैर सरकारी सं स्थाहरु

मनरन्तर

कृवर् ्ान केन्द्र, बैतडी, वर्ल्ड कायावलय,

उद्योग बाजणज्य सं घ, प्रशासन, गैर सरकारी सं स्थाहरु

मनरन्तर

कृवर् ्ान केन्द्र, बैतडी, वर्ल्ड कायावलय,

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन समममत

मनसचन

उद्योग बाजणज्य सं घ

पचबक
व ो समय दे जख

चव ा
दार्ल
चव ा
दार्ल
चव ा
दार्ल
चव ा
दार्ल

अर्ाढको

पवहलो

हप्ता

शचरु

हचन च

मनरन्तर

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द तथा स्थानीय तहका पशच सेर्ा शाखा:- मबपद्को समयमा पशचपिीजन्य रोगहरु तथा सो सम्र्जन्ि ब्यर्स्थापन
१

पशचपंिीबाट हचन सक्ने सं क्रामण मबरुद्ध खोप कायवक्रम

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

सेर्ा केन्द्रहरु

२

पशचपंिीबाट हचन सक्ने सं क्रामक रोग मनयन्रण

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

सेर्ा केन्द्रहरु, क्र्ारे न्टाईन र्ेकपोष्ट उद्योग बाजणज्य सं घ मनयममत

३

र्डव फ्लच मनयन्रण

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

सेर्ा केन्द्रहरु, क्र्ारे न्टाईन र्ेकपोष्ट, ह्यार्री उघोग सं घ मनयममत

४

मृत पशचपंिी ब्यर्स्थापन

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

सेर्ा केन्द्रहरु, नेपाल प्रहरी, ह्यार्री उघोग सं घ

मबपद पिात

५

राहत मबतरण

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

DDMC, जज.स.स., न.पा., गा.पा., सेर्ा केन्द्रहरु

मबपद पिात

६

टोल वि टे लीर्ोन सं र्ालन

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

पशच ्ान केन्द्र

मनयममत

१

सं रिण मबर्यगत िेरको रणनीमतक योजना

जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा सबै

मनमावण गने

स्थानीय तहका

Dignity Kit तयारी अर्स्थामा राख्ने (१७२ वकट तयारी अर्स्थामा

जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा सबै

रहे को)

स्थानीय तहका

Children kit स्थानीय स्तरबाट नै मबतरणको ब्यर्स्था ममलाईने

जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा सबै

७

२
३

जनशजि पररर्ालन

िेटनरी अस्पताल तथा पशच मब् केन्द

DDMC, जज.स.स., न.पा., गा.पा. से र्ा केन्द्रहरु

संरिणः- जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा सबै स्थानीय तहका मवहला मबकास शाखा


Cluster Members

मनयममत

आबश्यिानचसार
अर्ाढको

पवहलो

हप्ता


Cluster Members

अर्ाढको
हप्ता

स्थानीय तहका
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Cluster Members as per need

मबपद पिात

पवहलो

४

पररर्ारबाट मबछोमडएका, अमििार्क गचमाउन सक्ने बालबामलकाका लामग

जजल्ला प्रशासन कायावलयको समन्र्यमा सबै

तत्काल राहत तथा बन्दो बस्ती उपलब्ि गराउन सक्ने गरी रकमको

स्थानीय तहका



Cluster Members

अर्ाढको

पवहलो

हप्ता

ब्यर्स्था गने
१

खानेपानी, स्र्च्छता तथा सरसर्ाई:- खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय

जजल्लामा मबपद् जोजखम िेरको पवहर्ान गने

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,
चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल




Cluster Members
RM/M-WASH CC

अर्ाढको

पवहलो

हप्ता

२

मबपद्को समयमा सचरजित खानेपानीका लामग आबश्यक ब्यर्स्थापन

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,




RM/M-WASH CC
DDMC

मनयममत

३

आपत्कामलन अर्स्थामा अस्थायी शौर्ालय मनमावणका लामग प्रामबमिक

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,



RM/M-WASH CC

सहयोग गने (आर्ास ब्यर्स्थापन िेरसँग सन्र्य गने)

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल

मबपद पिात

बैकजल्पक खानेपानीको श्रोतको पवहर्ान गने

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,



जज.स.स.,

अर्ाढको



खानेपानी तथा सरसर्ाई उपिोिा समममत

हप्ता



स्थानीय तहका खा.पा.उ.स.



जजल्ला खानेपानी, स्र्च्छता तथा सरसर्ाई

अर्ाढको

समन्र्य समममत, ने.रे .सो., गैर सं घसं स्था

हप्ता
अर्ाढको

४

५

६
७
८
९

गने

अस्पताल, मबद्यालय, सचरिा मनकाय तथा मानर्ीय

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,

आर्ास िेरमा WASH KIT ब्यर्स्था गने

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल

WASH प्रमतकायव योजना अनचरुप तयारीअर्स्थामारहने गरी पचबत
व यारी

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,



बैठक बस्ने

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय दार्ल

WASH िेरगत समचह सदस्यहरु

मनसचनको समयमा हचनसक्ने सम्िावर्त िमत तथा प्रकोपका बारे मा

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,



DDMC

पवहलो

पवहलो

पवहलो

हप्ता
मनसचन

शचरु हचन च

सामचदावयक सं र्ार माध्यमबाट प्रर्ार प्रसारको ब्यर्स्था ममलाउने

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी,वर्ल्ड कायावलय दार्ल

ठोस र्ोहोर ब्यर्स्थापनका लामग स्थान छनौट तथा र्ोहोर राख्ने

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,
चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी,वर्ल्ड कायावलय दार्ल

स्थानीय तह समेतको समन्र्यमा
NRCS

हप्ता पवहले

िाँडाको ब्यर्स्थापन गने




अत्यार्श्पक अर्स्थामा खानेपानीका लामग टैं कर ब्यर्स्था गने

खानेपानी तथा सरसर्ाई मडमिजन कायावलय,



खानेपानी उपिोिा समममत, उघोग बाजणज्य सं घ,

मनसचन

चव ा
मडमिजन नं. १ बैतडी,वर्ल्ड कायावलय दार्ल
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िन्दा १

िन्दा १

शचरु हचन च

जजल्लामा िेरगत मनकायहरुको सम्पकव सचर्ी
मनकाय

मबर्यगत िेर

कायवरत

सम्पकव

र्ोन नं.

इमेल

समन्र्य, सचरिा

नेपाल प्रहरी

खोज उद्धार, शाजन्त सचरिा जजल्लािर प्रनाउ

४२०२१४ 9848876276
४२०१५१ ९८५७६५००१८ gulmadurgadal@gmail.com
४२०२५० ९८५८७२५५५५ dpodarchula@gmail.com

सशस्त्र प्रहरी गचल्म

खोज तथा उद्धार, सचरिा

जजल्लािर सप्रउ

४२०१०० ९८५१२७२२७६ apfdarchul.coy@gmail.com

जज.स.स.को कायावलय, स्थानीय राहत तथा पचनस्व थापना

जजल्लािर स्था.स.अ.

जजल्ला
तह
स्र्ास््य कायावलय

स्र्ास््य
समन्र्य सेर्ा

जजल्लािर प्रमचख

४१०१४४ ९८५८७५२१४४ ddc.darchula@gmail.com
४२०१८८ 9849912446 dhodarchula3@gmail.com

जशिा वर्कास तथा समन्र्य

जशिा

जजल्लािर प्रमचख

४२०१३५ ९७४१२५१६९६ darchuladeo@gmail.com

खाद्यान्न तथा मबउ

जजल्लािर प्रमचख

४२०१४१ 9858784813

खानेपानी तथा सरसर्ाई

जजल्लािर प्रमचख

४२०१५० ९८५८४२२६२२ washdarchula@gmail.com

जजल्ला प्रशासन कायावलय
नेपाली सेना

ृ वर् ्ान केन्द्र
क
इकाइ

खानेपानी तथा सरसर्ाई

जजल्लािर
िेर प्रजजअ
व्यजि

सम्पकव

जजल्ला प्रशासन कायावलय

समन्र्य, सचरिा
खोज तथा उद्धार

जजल्लािर सप्रजजअ
जजल्लािर सेनानी

४२०१३३
नम्बर ९८५८७२७७७७ daodarchula@gmail.com

मडवर्जन कायावलय, मडमिजन नं. सामाग्री
१ बैतडी, वर्ल्ड कायावलय
चव ा सडक
बै
तडी
चव ा दार्ल
दार्
ल
जजल्ला
त्यां
मड.कायावलय क कायावलय

सडक मनमावण तथा ममवत जजल्लािर मड.ई.

४२०२६१ ९८५१२०२१२७

चव ामतं कर सडक योजना
दार्ल

सडक मनमावण तथा ममवत जजल्लािर मडई

४२०११९ ९७५९५०१८८७

मडमिजन बन कायावलय

अस्थायी आर्ासका

जजल्लािर का.प्र.

४२०१४५ ९८४५०२७७९७ dardfo@dof.gov.np

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

लामग सहयोग

जजल्लािर सिापमत

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

गैह्र खाद्य सामाग्री

जजल्लािर मजन्र

४१००६६ ९७४९५०७५४६ darchulanrcs72@gmail.com
४१००६६ ९८४८७२७५११ darchulanrcs72@gmail.com

जजल्ला पशच सेर्ा कायावलय

गैह्र खाद्य सामाग्री राहत

जजल्लािर प्रमचख

नेपाल टे मलकम

तथा
स्व थापना
सच
र्नापचन
सञ्चार

जजल्लािर प्रमचख

४२०१०४ ९८४९७३१९९६ darchuladlso@yahoo.com
nt.darchula@ntc.net.np
४२०१०८

नेपाल वर्द्यचत प्रामिकरण

वर्द्यचमतकरण

जजल्लािर का.प्र.

४२०१३२ ९८४९२२४०९३

गैसस महासं घ,

सामाग्री,

जजल्लािर का.प्र.

४२०४७५ ९७५९५०२३२० joshi.sankalpa@yahoo.com

महाकाली नदी मनयन्रण

मनमावण सामाग्री

प्रिामबत

का.प्र.

आयोजना
मस.आर.मड.एस.
नेपाल

पचनस्थावपना कायवक्रम

िेर
प्रिावर्त

प्रमचख

४२०१५१ ९८५११७५७६० sushildev.25@gmail.com
४२००६१ ९७५९५०३४०६ ashokrajojha@gmail.com

सं कल्प यचर्ा क्लब

पचनस्थावपना

िेर
प्रिावर्त

प्रमचख

९७५९५०२३२० sankalpa2054@gmail.com

िेर
प्रिावर्त

प्रमचख

४२०४९७ ९७५९५००३५४ ancadarchula@gmail.com

उद्योग र्ाजणज्य सं घ

सचर्ना सं कलन

जजल्लािर प्रमचख

खाद्य तथा गैह्र खाद्य

अपीनम्पा सं रिण िेर कायावलय राहत, सं रिण

४२०१३६ ९८४८७६४४०६ bsodarchula@gmail.com

जजल्लािर अध्यि

तथा

४२०१६८ ९८५८७५११४४ dccidarchula31@gmail.com

परकार महासं घ

स्र्ास््य
सच
र्ना सं र्ार

िेर
जजल्लािर
अध्यि

४२००९८ ९७५९५००७४० shankar.dhami@gmail.com

रि सं र्ार केन्द्र

रगतको आपचमतव

जजल्लािर ईन्र्ाजव

४२०१८८ ९७४९५०७५४६ darchulanrcs72@gmail.com

जजल्ला हार्ापानी वर्ल्ड

बाढी पचबव सचर्ना

जजल्लािर प्रमचखः

८६५६०० ९७४९५००६७२

राजचकचमार

कायावलय

३४

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

त्यांक सं कलन

जजल्लािर ममश्र

४१०१३३ ९८४८७११०५६ dan.nrcs@gmail.com

जजल्ला आपत्कालीन

सचर्ना सं कलन,समन्र्य,

जजल्लािर दान महरा

४२००७८ ९८५८७२७७७७

कायवसंर्ालन केन्द्र

सहकायव

बाढी बाट जोजखमयचि गा.पा. र्ा नगरपामलका (स्रोतः गा.पा. र न.पा. प्रशासकीय अमिकृत)
क्र.स.

गा.पा. र्ा न.पा.को नाम

जनसं ख्या

१

महाकाली नगरपामलका

२१,२३१

२

शैल्य जशखर नगरपामलका

२२,०६०

न्यून (हरीयो)
१,२,३
२
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बाढीको जोजखमको स्तर
मध्यम (पहेलो)
४,५
३

उच्र् (रातो)
६,७,८,९
१,२,३,९

३

मामाव गाउपामलका

१४,९५६

४

लेकम गाउपामलका

१४,८३८

६

अपीवहमाल गाउपामलका

६,७७९

७

नौगााड गाउपामलका

१५,८७४

८

व्यास गाउपामलका

१०,३४७

५

मामलकाजचन
व गाउपामलका

१५,५८१

१,४,५,६

३,२

२,५,६

१,३
८

४

१,२,३,४,५,६,७

४,५

१,२

३,६

१,३
१,२

१०,८१८

२

६

३,४,५

चव ा)
जोजखम बस्ती तथा खचला िेरको वर्र्रण (जजल्ला दार्ल

सिरालो तथा कच्चो िौगोसलक बनावट, लगातारको वर्ााका कारण, सवगत मनिनु जन्य सवपदक
् ा कारण यि सजल्लाका
सवसिन्न बस्तीहरु जोसिम युक्त िएको सजल्ला सस्थत स्थानीय तहहरुबाट सववरण प्राप्त िएको हददाँ ा यि वर्ाको मनिनु जन्य
अवसिमा (२०७८ अिार देसि अिोज िम्म) थप क्षसत हदन नसदन र जोसिम यक्त
ु बस्तीहरुलाई िरु सक्षत राख्न िम्बसन्ित िबै
स्थानीय तहहरुबाट आ-आफ्नो पासलका सित्रका जोसिमयक्त
ु बस्तीहरुको उसचत व्यवस्थापन गनापु ने आवश्यकता देसिएको ।
खचला िेर
मस.नं
स्थानीर् तह/मबर्र्
.
१.

२

३

महाकाली
नगरपासलका

जोमखि वमस्त

जोमखि स्थान

महाकाली नगरपासलकाको
महाकाली
वडा न.ं १ र २को श्रीवगर र नगरपासलकाको
मल्ु ला वस्ती (२०७७ अिार वडा नं. १,
४ गते आएको बाढीका कारण २,३,८र ९
५ वटा घर पूणारुपमा क्षसत
िएको)

दहु दाँ गाउाँपासलका १. दहुाँ दाँ ३३. दहुाँ दाँ ३- नाग र
नाग,गैरी,िल्ली,चौपाती
चौपाती
२. दहाँु दाँ १-िल
ु ीगडा बस्तीहरु ४. दहाँु दाँ १िल
ु ीगडा
स्थानहरु
मासलकाजनुा
गाउाँपासलका

जोसिम
स्थानः-

वस्ती

र



 वडा नं-१ को िजानी,

ठाडीिार, कााँचुलीगाड



 वडा नं-२ को ज्युनाड,



नाईल, मौपानी, सठङ,
िैिि
े का र न्वालपानी ।
 वडा नं-३ को बिेडी,
ितोला,कोठे ली,
चाथरीसविा,
जमलकट् या, मलवाव र
वस्कोट ।




चािु अवस्थािा
िानवीर्
रहेका दिकि,
भण्डारण गृह
खुिा क्षेत्र
आश्रर् स्थि
सहार्ता स्थि
rubber boat तथा कै सियत
एम्बुिेन्सको मववरण
म.न.पा.वडा नं.४
दमकल-१,एम्बल
ु ेन्ि-१, चनु ौती
(चािुअवस्थािा  अव्यवसस्थत
सस्थत सिवनगर
रहेको)
िहरीकरण,
३३ जना सवपद
 अवैि
स्वंयमिेवक रहेको ।
बालुवा,ढुङ्गा
प्रत्येक वडा कायाालय
सगट्टी उत्िनन
अन्तगात ३ जना तथा
काया सनयन्त्रण ।
नगरपासलकामा ६
जनाको टोली तैनाथ
अवस्थामा रहेको ।
प्रिुख चुनौतीहरुबममौरा, थाईिैन, ६ वटा स्थल तोसकएको व्यवस्थापन गना व्यवस्थापन गना एम्बल
ु ेन्ि-१,
ितु िोला गाडा,
िसकने तर चालु िसकने तर चालु (चािुअवस्थािा  सिरालो
नरहेको)
गिाासवन्डा,
अवस्थामा अवस्थामा
िौगोसलक
सिमिोला, टकुले
नरहेको
नरहेको
वनावट,
िमेत ६ वटा स्थान
 एकांकी वस्ती,
तोसकएको ।
 पसहरो ।
२ वटा एम्बल
ु ेन्ि िररद चनु ौतीःवडा नं-१ को पुवा
 वडा नं-१को मासलकाजनुा
प्रकृ यामा रहेको ।  िौगोसलक
पसिम महाकाली
मा.सव. ितोला, गाउाँपासलकाका
कायाा
ल
य
र
८
लोकमागा।
 वडा नं-२को
सवकटता ।
वडा नं-२ को सिरुडी। रासरिय मा.सव. वटै वडा
 श्रोत िािनको
सठङ, िरस्वती कायाालयहरु
वडा न-ं ३ को
अिाव।
मा.सव. िेलचमा,
मासलकाजनुा मन्दीर
 दक्ष जनिसक्तको
पररिर र चौड मसन्दर  वडा नं-३ को
अिाव ।
पररिर।
मा.सव. मड र
लटीनाथ आ.
वडा नं-४ को
सव.बिेडी ।
ऐररछना।

वडा नं-५ कोकठपते र वडा न-ं ४ को
मा.सब. ऐरीछना र
चोललेक
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मस.नं
स्थानीर् तह/मबर्र्
.

जोमखि वमस्त

जोमखि स्थान

 वडा नं-४ को गोठ् युडी,

आश्रर् स्थि

 वडा नं-६ को उकु

कािादेउ, पाटा चवु ाड
 वडा नं-५ को
घोडेढुङ्गा, सलमेती,
मल्तडी, ल्वातड,
िरु माडा, पाली र
जच्ु ्या ।
 वडा नं-६ को िलेती,
िोल्यानी, कुज्याानी,
कुचाकोट र गारागाड ।
वडा नं-७ को घोडेवगर,
िेतार र ढक्या ।
 वडा नं-८ को िंकरपुर
आडािान बजार क्षेत्र,
िोसलचोरा, िल्याडी,
िुल्याडी र िामीगाडा ।

४ नौगाड गाउाँपासलका वडा नं. १ को जात्रा,
गोिानी, बगड जोसिम
वस्ती । पमहरो जाने,
घरधुरी संख्र्ा ३५
 वडा नं. २ को
िण्ु डमण्ु ड, गोिानी,
दल्लेक । पसहरो जाने,
घरिुरी िख्ं या ३०
 वडा न.ं ३ को पारीिार,
सिमार, जासमर,
िसु पलगाउाँ, दोिला ।
िार िोलाको कटान हदने
। घरिुरी िंख्या २५
 वडा न.ं ४ को होपरी,
मल्लामट्टे र कपडे पसहरो
क्षेत्र पसहरो जाने, घरिुरी
िख्ं या ४० ।
 वडा नं. ५ को उडालु,
श्रीबगड, िौके बगड
होपरीगाड । नौगाड
नदीको कटान । घरिुरी
िख्ं या ५०
 वडा नं. ६को िसु लगाडा
िेडा, रैचु, गसडगाड,
पररगाउाँ र थासगलगाडा ।
नौगाड नदी र िुरीगडा
िोलाको कटान क्षेत्र ।
घरिुरी िख्ं या १०५

खुिा क्षेत्र

चािु अवस्थािा
िानवीर्
रहेका दिकि,
भण्डारण गृह
सहार्ता स्थि
rubber boat तथा कै सियत
एम्बुिेन्सको मववरण









हदनैनाथ मा. सव.
चन्दनपुर ।
महल क्षेत्र र गरडा ।

वडा नं-५को
 वडा नं-७ को झगला
कृ रण मा. सव.
वगड र चौकी
डाडाकोट र
सवनाकोयााली
लसटनाथ आ. सव.
सलमा ।
 वडा नं-६ को
िरस्वती मा. सव.
उकु र गरडा
मा.सव. गरडा ।
 वडा नं-७ को
सडन्िी र परोपकार
आ. सव. चौकी ।
 वडा नं-८ को
िक
ं रपुर मा.सव.
पस्ती, िोमनाथ
आ. सव. चस्कोट र
बालकल्याण आ.
सव. थक्तोली।
गत वर्ाको  नौगाड गा. पा. १को श्री जनसहत मा. सव.
मनिनु का किाड, मानाकोट, िसु लगडाको १४ कोठे
िममा पसहरो िेरािार, रुईिाईनी र िवनलाई प्रयोगमा
ल्याईएको ।
गएको क्षेत्र ताराकोट ।
िख्ं या -३  वडा नं २को दल्लेक
(नौगाड
िार र सछपुलथान
गा.पा.६)  वडा नं ३ को
गत अर्ाढ ताराकोट, लाटामाण्डौ
मसहनामा िार।
मानवीय क्षसत
 वडा नं ४को मा. सव.
िमेत िएको सिप्टीको िेलमैदान,
पसहरो क्षेत्र सवनायक िार ।
िख्ं या - १
 वडा न.ं ५ को विर ,
(नौगाड
िौके बगड र श्रीबगड ।
गा.पा.४)।
 वडा नं. ६को िसु लगडा
गत अर्ाढ
िेडा जनसहत मा. सव.
मसहनामा
प्राङगण, िालीडाडा,
िौसतक
िसु लगडा माझगाउाँ र
िरं चना क्षसत
पनढुङ्गा िल
ु ा मैदान।
िएको पहो
क्षेत्र िख्ं या २ (नौगाड
गा.पा.२)
नौगाड
गाउाँपासलका
को बीच िाग
िएर बग्ने
नौगाड
नदीको वरपर
वर्ेनी कटान
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चुनौतीुःएम्बल
ु ेन्ि िंख्या-१
(चािुअवस्थािा  तासलम प्राप्त
रहेको)
उद्धारकमीहरु
नहददाँ ा िोज
उद्धारमा कसठनाई,
 मनिनु पूवा िचू ना
प्रणाली तथा
आपतकासलन
काया िञ्चालन
के न्र स्थापना
नहदनु ।
 सवपद व्यवस्थापन
क्षेत्रमा काम गने
िरोकारवाला
सनकायहरुको
उपसस्थसत नहदनु ।

मस.नं
स्थानीर् तह/मबर्र्
.

जोमखि वमस्त

जोमखि स्थान

खुिा क्षेत्र

आश्रर् स्थि

चािु अवस्थािा
िानवीर्
रहेका दिकि,
भण्डारण गृह
सहार्ता स्थि
rubber boat तथा कै सियत
एम्बुिेन्सको मववरण

हदने क्षेत्र
िख्ं या -२०
(नौगाड
गा.पा.१,३, ५ र ६)
५. मामाा गाउाँपासलका मामाा गाउाँपासलका वडा नं. ४  मामाा
गाउाँपासलका सित्रका
 वडा नं. ३ को
अन्तगात ररजडा बसस्त
गाउाँपासलका लसटनाथ मन्दीरको सबसिन्न सवद्यालयहरु
पसहरोबाट पूणा जोसिम ।
वडा नं. ४ िेल मैदान र वडा नं.
(पररवार संख्र्ा १०)
अन्तगात
४ को तपोवन क्षेत्र ।
ररजडा
बसस्तबाट
वडा नं ४ को
कायाालय
जाने बाटो,
 वडा न.ं २ को
घट्टेगाड ।
६. लेकम गाउाँपासलका पसहरोको जोसिमः वडा न.ं ४ अन्तगात
पैििोला, जामल
ु ी,
तोली, पन्तगाउाँ, झलाती,
बचपाली,जोगीिाडा र
आठा गरी जम्मा ८
स्थान।
 वडा न.ं ५ अन्तगात
पीड, अक
ं ु र, मैिोली र
बनिेत
 वडा नं. ६ अन्तगात
घोडसिला, गणेत र
मेल्ला ।
 वडा नं ३ अन्तगात
ऐरपाली , उकुमा र
मकन्ना ।
 वडा नं. १ अन्तगात
झडकले पट् युडी ।
(जम्िा जोमखि वस्ती
संख्र्ा १९)
हेिीप्र्ाडको िागी
७. असप सहमाल
गाउाँपासलका
िम्तेली चौड िात्ती
खुिा क्षेत्र तथा
आपतकािीन
आश्रर् स्थिहरुको
मववरण:१. वडा नं. १ अन्तगात
िायकोट,सिसत, पाटा
२. वडा न.ं २ अन्तगात
पाटू, िेरा, वडा नं. ३
अन्तगात पाथा, सिमार,
घााँसजर, क्षेती
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एम्बल
ु ेन्ि -१
(चािअ
ु वस्थािा
रहेको)

चुनौतीुः१. बजेट अिाव।
२. िौगोसलक
सवकटता
३. जग्गा जसमनको
अिाव ।

एम्बल
ु ेन्ि १ गा.पा.को चनु ौतीःरहेको ।
१. बजेट अिाव ।
उद्धारकमी –BOP
२. िािन स्रोतको
लाली ।
अिाव
३. छुट्टै ियन्त्र नहदनु ।

गाउाँपासलका क्षेत्र सित्र
कच्ची िडक बाटोको
सनमााण काया िएतापसन
पासलकाको के न्रिम्म
िडक बाटो नपुगेको ।

मस.नं
स्थानीर् तह/मबर्र्
.

जोमखि वमस्त

जोमखि स्थान

खुिा क्षेत्र

आश्रर् स्थि

चािु अवस्थािा
िानवीर्
रहेका दिकि,
भण्डारण गृह
सहार्ता स्थि
rubber boat तथा कै सियत
एम्बुिेन्सको मववरण

३. वडा नं. ४ अन्तगात
िल्लेिार, नौपाटा,
िाती िम्तैलीचौर,
४. वडा नं. ५ अन्तगात
लुम्थी
५. वडा न.ं ६ अन्तगात
सितौला पुरानो
सवद्यालय क्षेत्र
८. िैल्यसििर
नगरपासलका
९. व्यााँि गाउाँपासलका

सववरण प्राप्त हदन बााँकी
रहेको
सववरण प्राप्त हदन बााँकी
रहेको
१०. सजल्लामा रहेका
सजल्ला सस्थत िरु क्षा सनकायहरु (नेपाल प्रहरी, ििस्त्र प्रहरी बल, नेपाली िेना) का तासलम प्राप्त िोज उद्धारकतााहरु तथा नेपाल रेडिि िोिाईटी सजल्ला िािा र सजल्ला सस्थत
उध्दारकमीहरु
सवसिन्न उपिािाहरुमा कायारत स्वयंिवे कहरु ।
११. सवपद् जोसिम १. िौगोसलक बनावट, सिरालो जसमन
न्यूनीकरण तथा २. बाढी, पसहरो, िूक्षय
व्यवस्थापनका ३. अव्यवसस्थत बिोबाि, िूकम्प प्रसतरोिात्मक आवाि सनमााणको अिाव
िन्दिामा देसिएका
प्रमि
ु चनु ौसतहरु
१२.सवपद् जोसिम
४. स्वयम िेवक पररचालन
न्यूनीकरण तथा ५. वस्ती व्यवस्थापन
व्यवस्थापनको थप ६. प्रिावकारी िचू नाप्रणाली
प्रिावकाररताको लासग७. सवपद् व्यवस्थापनका लागी िोज उद्धार िामाग्रीको उपलब्िता ।
राय िझु ाव
१३.सवपद् जोसिम
१. सजल्ला आपतकालीन काया िचं ालन के न्र (DEOC) िािन श्रोत िम्पन्न हदन आवश्यक रहेको ।
न्यनू ीकरण तथा २. सजल्ला सस्थत स्थानीय तहहरुलाई िोज तथा उद्धार िामाग्रीहरुको उपलब्िता र तासलम प्राप्त उद्धारकमीहरुको व्यवस्था ।
व्यवस्थापनमा
३. िडक सनमााण लगायत अन्य सवकाि सनमााण कायामा वातावरणीय प्रिाव मल्ू याङ् कन प्रिावकारी रुपमा लागू गनुापने ।
सजल्लाको
४. मनिनू पूवा िचू ना प्रणाली व्यवस्थापन ।
आवश्यकता र
५. सवपद् व्यवस्थापनमा िल
ं ग्न सनकाय/ियं न्त्रसबच सबच पारस्पाररक िहयोग, िमन्वय र िहकाया हदनुपने ।
प्राथसमकता

जोजखम बस्ती
क्र.स.ं
१
२
३
४
५

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
असपसहमाल गाउाँपासलका
असपसहमाल गाउाँपासलका
असपसहमाल गाउाँपासलका
असपसहमाल गाउाँपासलका
असपसहमाल गाउाँपासलका

वडा नं.
१
२
३
४
६

क्र.स.ं
१
२
३
४

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
व्यााँि गाउाँपासलका
व्यााँि गाउाँपासलका
व्यााँि गाउाँपासलका
व्यााँि गाउाँपासलका

वडा नं.
४
३
६
४

अमपमहिाि गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
आरुिोड ल्वाथी
घिु ा
गौडेिोला, रातासिटा, सििाा, क्षेसत्त र घासजर
गौडेिोला
चौकीबगर, मज्जे, ककनाडी, घक
ु
ं ं , िमलाड र पानीमल
व्र्ाुँस गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
माडगाउाँ बस्ती
तुिार पानी बस्ती
तुिराडी क्षेत्र
गल्या क्षेत्र
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कै मफर्त

कै मफर्त
पसहरोको जोसिम
पसहरोको जोसिम
बाढी पसहरो जोसिम
बाढी पसहरो जोसिम

क्र.स.ं
१
२

क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
महाकाली नगरपासलका
महाकाली नगरपासलका

सम्बमन्धत स्थानीर् तह

मासलकाजानु गाउाँपासलका

वडा नं.
वडा न-ं १
वडा न-ं २
वडा नं-३
वडा नं-४
वडा नं-५
वडा नं-६
वडा नं-८

७
क्र.स.ं
१
२
३

वडा नं.
१र२
१, २, ३, ८ र
९

सम्बमन्धत स्थानीर् तह

वडा नं.
वडा न१ं .
वडा नं. २
वडा न.ं ३

नौगाड गाउाँपासलका
वडा नं. ४
वडा नं. ५
वडा नं. ६

४
५
६

क्र.स.ं
१

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
मामाा गाउाँपासलका

वडा न.ं
वडा नं. ४

क्र.स.ं
१

सम्बमन्धत स्थानीर् तह

वडा नं.
वडा नं. ४

२
३
४
५

लेकम गाउाँपासलका

वडा नं. ५
वडा नं. ६
वडा न.ं ३
वडा नं.१

क्र.स.ं
१
२

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
दहु दाँ गाउाँ पासलका
दहु दाँ गाउाँपासलका

वडा नं.
वडा नं. ३
वडा नं. १

क्र.स.ं
१

सम्बमन्धत स्थानीर् तह
िैल्यसििर नगरपासलका

वडा नं.

िहाकािी नगरपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
श्रीबगर र मल्ु ला क्षेत्र, बडाली गाउाँ िम्पूणा बस्ती

कै मफर्त
जोसिम बस्ती
जोसिम स्थान

िामिकाजयनु गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
 िजानी, ठाडीिार, कााँचल
ु ीगाड
 ज्यनु ाड, नाईल, मौपानी, सठङ, िैिेिका र न्वालपानी ।
 बिेडी, ितोला,कोठे ली, चाथरीसविा, जमलकट्या, मलवाव र वस्कोट ।
 गोठ्यड
ु ी, कािादेउ, पाटा चवु ाड
 घोडेढुङ्गा, सलमेती, मल्तडी, ल्वातड, िुरमाडा, पाली र जच्ु ्या ।
 िलेती, िोल्यानी, कुज्याानी, कुचाकोट र गारागाड । वडा नं-७ को घोडेवगर,
िेतार र ढक्या ।
 िंकरपरु आडािान बजार क्षेत्र, िोसलचोरा, िल्याडी, िल्ु याडी र िामीगाडा ।
नौगाड गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
जात्रा, गोिानी, बगड जोसिम वस्ती । पसहरो जाने, घरिरु ी िंख्या ३५
िण्ु डमण्ु ड, गोिानी, दल्लेक । पसहरो जाने, घरिरु ी िंख्या ३०
पारीिार, सिमार, जासमर, िसु पल्गाउाँ , दोिला । िार िोलाको कटान हदने । घरिुरी
िंख्या २५
होपरी, मल्लामट्टे र कपडे पसहरो क्षेत्र पसहरो जाने, घरिरु ी िंख्या ४० ।
उडाल,ु श्रीबगड, िौके बगड होपरीगाड । नौगाड नदीको कटान । घरिरु ी िख्ं या ५०
िसु लगाडा िेडा, रै च,ु गसडगाड, पररगाउाँ र थासगलगाडा । नौगाड नदी र िरु ीगडा
िोलाको कटान क्षेत्र । घरिरु ी िख्ं या १०५
िािाय गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
मामाा गाउाँ पासलका वडा नं अन्तगात ररजडा बसस्त पसहरोबाट पणू ा जोसिम । ४ .
(पररवार सख्ं र्ा १०)
िेकि गाउुँपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
पैििोला, जामल
ी,
तोली,
पन्तगाउाँ
,
झलाती,
बचपाली,जोगीिाडा
र
आठा
गरी
ु
जम्मा ८ स्थान।
पीड, अक
ं ु र, मैिोली र बनिेत
घोडसिला, गणेत र मेल्ला ।
ऐरपाली, उकुमा र मकन्ना ।
झडकले पट्यडु ी । (जम्िा जोमखि वस्ती सख्ं र्ा १९)
दुहुँ गाुँउपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
 नाग, गैरी, िल्ली, चौपाती
 िल
ु ीगडा बस्तीहरु
शैल्र्मशखर नगरपामिका
जोमखि सम्भामवत वस्तीहरु
कै मफर्त
ओसिल बस्ती क्षेत्र
पसहरोबाट जोसिम
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चव ामा वर्पद् पूर् व सूर्ना प्रणाली
दार्ल
वर्पद् सूर्ना सं यन्र सञ्जाल

मवपद अनुगिन
जल तथा मौिम सवज्ञान सविाग िि
ु ते

जल तथा मौिम सवज्ञान सविाग काठमाण्डौ

सजल्ला प्रिािन कायाालय, दाचाल
ु ा
DEOC, DDMC
०९३४२०१३३, ४२००७८
सजल्ला प्रहरी कायाालय, दाचल
ाु ा
कन्िोल १००

सजल्ला िमन्वय िसमसत, स्थानीय
तह, ना.पा./गा.पा.

िरु क्षा सनकायहरु
नेपाली िेना (कन्िोल ०९३-४२०२००),
ििस्त्र प्रहरी (कन्िोल १११४), नेपाल प्रहरी
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