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खण्ड - क 

पृष्ठभुमी 

१.  भौगोजलक ऄवजथिजि 

नेपालको प्रदशे नं ३ ऄन्तगगत हहमाली भागमा ऄवहथथत रसवुा हजल्ला ईत्तरमा मखु्य हहमाली श्ृंखला र दहिणको पहाडी 

ईपत्यका हवच हिसलुी नदीको खोंच, वेंसी र ऄग्ला पहाडहरुमा फैहलएर रहकेो छ । हवश्वमान हचिमा २८०००’ दहेख २८०१५’ 

ईत्तरी ऄिांश तथा ८५०१५’ दहेख ८५०५०’ पवूी दशेान्तरहभि ऄवहथथत यस हजल्लाको कुल िेिफल १५०१.२२ वगग 

हक.मी. (स्रोतः हज.अइ.यस. नकशााँकन, २०७२) रहकेो छ । यस हजल्लाको ईत्तरतफग  चीनको थवशाहसत िेि हतब्बत र पवूग तफग  

हसन्धपुाल्चोक हजल्लाले घरेरएको छ भने पहिम तफग  धाहदङ र दहिणमा नवुाकोट हजल्ला पदगछन ्।  

 

१.२ भू-के्षत्र, भूक्षय, भूईपयोग  

१.२.१ भूके्षत्र  

क्र.स. भूभागको प्रकार औसि ईचाइ के्षत्रफल (वगा जकमी) 

१ हहमाली भभूाग ५०००     हमटरमाहथ ५३८ ३४.८ 

२ ऄल्पाआन िेि ३००० - ५००० हमटर ४९१ ३१.८ 

३ लेकाली भभूाग २००० - ३००० हमटर ३२१ २०.८ 

४ पहाडी तथा बेंसी िेि ४०० - २०००   हमटर १९४ १२.३ 

स्रोतः हजल्ला पाश्वहचि, रसवुा, २०७१ तथा फरेष्ट एष्ड ल्याण्डथकेप डेभलुपमेन्ट सेररज २.२००५ 
 

हजल्लाको सवभन्दा ऄग्लो थथान ७२४५ हम ईचाइको लाङटाङ हहमालको हलरुङ हपक हो भने सवभन्दा होचोथथान ४५७ 

हमटर को विेावती हो । हजल्ला सदरमकुाम धनु्चे बजार १९५० हमटरको ईचाइमा रहकेो छ । 
 

१.२.२  भू-क्षय सम्भाजवि के्षत्र 

यस हजल्लाको सबै भभूाग हहमाल,लेक र पहाडी भभूागले ढाकेको ह ाँदा ऄहधकांश जहमन हभरालो रहकेो छ । भसंूरिण र बनोट 

जहटल र कमजोर भएको कारण यस हजल्लाको धेरै भाग पहहरोको लाहग संवदेनशील दहेखन्छ । ऄहधकांश िेि पहाडी भएकोले 

जहमनको माहथल्लो सतहको महललो माटो बगरे तल्लो िेिहतर जाने गदगछ । यसबाट वषनेी जग्गाको ईवगराशहिमा ह्रास ह द ै

गइरहकेो र घर पररवार हवथथापीत भइरहकेो ऄवथथा दहेखन्छ ।  

१.३ िलवायु  

मनसनुी हावापानी भएको यस हजल्लामा यहााँको हावापानी १,९०० हमटर भन्दा माहथको ईचाइमा धेरै हचसो पाइन्छ । हवषम 

धरातलीय थवरूपको कारण हावापानीमा पहन हवषमता ह न ु थवाभाहवक कै माहनन्छ । ५,००० हमटर भन्दा माहथको हहमाली 

भगेमा ज्याद ै हचसो हावापानी, लेकाली भगेमा ज्याद ै हचसो र गमी याममा केहह ईष्ण ह ने गदगछ । वशेी भ-ूभागमा प्रायः ईष्ण 

हावापानी ह ने भएकोले हावापानीको एहकन ऄवथथा पहहल्याईन कहिन छ । मनसनुी वषाग र लेकाली हहमाली वषाग ह ने भएकोले 

कररव जिे महहनादहेख अहश्वन महहनासम्म प्रशथत वषाग ह ने, मौसम प्रायः वदली रहने गदगछ । यहााँ गमी याममा औषत 

ऄहधकतम तापक्रम लगभग २४ हडग्री सेहल्सयससम्म र हहईाँदमा औषत न्यनूतम तापक्रम लगभग ४ हडग्री सेहल्सयससम्म पगु्ने 

गदगछ । ऄसार र साईन महहनामा तापक्रम ऄहधकतम हवन्दमुा पगु्दछ भने महंसरदहेख माघ महहनासम्म हनकै तल झदगछ । 

बषागयाममा ऄहधकतम ६९१.७ हमहलहमटर सम्म बषाग ह न्छ भने हहईाँदका महहनाहरुमा यसको मािा नगन्य रहन्छ । अहश्वन, 

काहतगक, फाल्गणु, चैि र वशैाख महहनामा मौसम हनकै राम्रो र सफा ह नेगदगछ । कावगनमोनोकसाआड लगायत ग्रीनहाईस 
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ग्यासहरुको बढ्दो ईत्सगगनको कारण हवश्व तापमानमा बहृि भएको छ र यसबाट हवशेष गरी हवकासोन्मखु तथा ऄल्पहवकहसत 

दशेका ग्रामीण जनताको जनजीहवका, श्ोत र साधनमा नकारात्मक प्रभाव परररहकेो छ । समयमा वषाग नह न,ु हहई नपनुग, लामो 

समय खडेरी ह न,ु ऄहतबहृष्ट, खण्डबहृष्ट तथा ऄनावहृष्ट ह न,ु गमी तथा जाडोमा बहृि ह न,ु तापक्रम बढ्न,ु वनथपतीको 

जीवनचक्रमा बदलाव दहेखनु, कृहष तथा वनबालीमा रोग हकराको प्रकोपमा बहृि ह न ुजथता जलवाय ु पररवतगनका लिणहरु 

रसवुा हजल्लामा पहन दहेखन थालेको छ । यसका साथै हहईाँ पग्लने क्रममा बहृि, हहमताल फुट्ने, बाढीपहहरो जथता समथयामा 

बहृि भरैहकेो छ । फलथवरुप हवपद ्र यसबाट ह ने मानवीय तथा भौहतक िहतमा बहृि दहेखएको छ । 

१.४ प्रमुख नदीहरु 

यस हजल्लाका मखु्य नदीहरुमा भोटेकोशी र हिशलूी रहकेा छन ्भने सहायक नदीको रुपमा हचहलम ेखोला, लाङटाङ खोला, 

मलैुङ खोला, फलाख ुखोला अहद प्रमखु ह न । 

१.५ प्रमुख िाल/पोखरी   

यस हजल्लाका प्रमखु तालहरु गोसाइकुण्ड, सयूगकुण्ड, पावगतीकुण्ड, भरैवकुण्ड, सरथवतीकुण्ड, गणशेकुण्ड, दधुकुण्ड अहद ह न 

हयनलाइ मखु्य धाहमगक थथलको रुपमा पहन हलइन्छ । 
 

१.६ िनसाङ्जययक जववरण 

रसवुा हजल्लाको जनसङ्ख्या ४३,३०० रहकेो छ । हव सं २०५८ मा २.१७ % रहकेो वहृिदर घटेर २०६८ मा –३.२० % मा 

हसहमत भएको पाआएको छ । जबहक समग्र नेपालको जनसंख्या वहृिदर १.३५% रहकेो छ । जनु २०५८ मा २.२५% रहकेो 

हथयो । रसवुामा कुल जनसङ्ख्यामा परुुष र  महहलाको हहथसा बराबरी नै दहेखन्छ भने ऄहघल्लो जनगणनाको तलुनामा 

पररवारको अकार घटेको पाआएको छ । जनसङ्ख्या सम्बन्धी मखु्य नहतजालाइ तलको ताहलकामा दखेाआएको छ । 

१.६.१ िनसङ्यया जववरणः 

हववरण जम्मा पररवार जम्मा जनसंख्या परुुष महहला वाहषगक वहृिदर 

२०५८  ४४७३१ २३३५५ २१३७६ २.१७% 

२०६८ ९७७८ ४३३०० २१४७५ २१८२५ -३.२०% 

०६८ नेपाल ५,४२,७३०२ २,६४,९४,५०४ १,२८,४९,०१४ १,३६,४५,४६३ १.३५% 

स्रोतः राहष्िय जनगणना २०५८ र २०६८, केन्रीय तथयांक हवभाग 
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खण्ड (ख) 

मनसुन अपिकालीन कायायोिना 

२. पररचय 

रसवुा हजल्ला जलजन्य प्रकोपको हहसावले संवदेनहशल हजल्लाको रुपमा पहहचान भएको छ । हवपद ्जोहखमको नकसांकनमा 

रसवुा हजल्ला पहहरो, बाढी, अगालागी तथा महामारीमा जोहखममा पदगछ । रसवुा हजल्लामा ह ने हवपदक्ा घटनाहरु मयेये पहहरो 

प्रमखु रहकेो छ । ऄहधकांश हभरालो जहमन, बलौटे माटो, वन जगंलको हवनास, ऄत्यन्तै हभरालो पहाड पवगत, खोररया फडानी, 

ऄवजै्ञाहनक भ–ूईपयोग र कमजोर भौगोहलक वनावटका कारण वषागतका बेला वषागको पानी साँग ैअईने पहहरो र त्यसले ईत्पन्न 

गने बाढी नै रसवुा हजल्लाको मखु्य हवपदक्ो रुपमा रहकेो दहेखन्छ । त्यसै गरी हहमालको पानीलाइ हनयन्िणमा राख्ने प्राकृहतक 

बााँधहरु नष्ट ह न ु तथा मौसममा ह ने पररवतगनले हहमनदीको ऄग्रभाग हतब्र रुपमा पग्लने र हहमतालहरु प्राकृहतक बााँधको 

हनयन्िणमा रहन नसकी हवथफोट ह ने ऄवथथाले पहन ऄरु बढी पहहरो तथा बाढीको जोहखम थहपएको ऄवथथा छ । भकुम्पीय 

दृहष्टकोणबाट पहन जोहखमपणूग ऄवथथामा रहकेो छ । यहांको भौगोहलक बनोट, ऄहधकांस हवद्यालयहरु सांगरुो र हभरालो 

ऄवहथथहतमा बनाआन,ु ऄहधकांस घरहरु ढुङामाटो बाट बनेका ह न ुर पवुग तयारी सम्बहन्ध चेतनाको ऄभाबले गत २०७२ बैशाख 

१२ को भकूम्पले हजल्लाले िूलै िहत व्यहोनुग परेको हथयो । 

मनसनुको समयमा अईने हवपद्वाट कहत माहनस संकटा हभमखु ऄवथथामा छन, कसलाइ कसरी ईिार गनग सहकन्छ र को को 

साँग के, कहत, कथतो श्ोत साधन छ, सो को लेखाजोखा गरी  मनसनुबाट ह ने िहतबाट मानव जीवनको सरुिाको लाहग 

अपतकालीन पवूगतयारी (Preparedness), प्रहतकायग (Response) तथा पनुलागभ (Recovery) सम्बहन्ध गहतहवहधहरु 

योजनावि रुपमा सञ्चालन ह न जरुरी छ  । रसवुा हजल्ला जलजन्य प्रकोपका हहसाबले ऄत्यन्तै संबेदनहशल हजल्लाको रुपमा 

रहकेोले बखागयाममा बाढी, पहहरो, चट्याङ्ग जथता जलजन्य प्रकोपका कारण प्रत्येक बषग िुलो धनजनको िहतह ने गरेको छ । 

मनसनुका समयमा प्रकोपबाट ह न सकने जनधनको िहतलाइ न्यनूीकरण गनग मनसनु पूवग हवपद ् पवूगतयारी तथा प्रहतकायग 

कायगयोजना बनाइ तयारी ऄवथथामा रहन अवश्यक दहेखएकोले सम्बहन्धत सरोकारवाला हनकायहरु समतेको ईपहथथहतमा 

हजल्ला हवपद ् व्यवथथापन सहमहतको बैिकमा बहृत छलफल गरर प्राप्त सझुाब तथा हववरणको अधारमा यो मनसनु 

अपतकालीन कायगयोजना, २०७८ तजुगमा गररएको छ । 
 

२.१ जवपद् व्यवथिापन सम्बजधि संबैिाजनक ििा कानूनी व्यवथिा 

नेपालको संहवधान २०७२ ले प्राकृहतक प्रकोपबाट ह ने जोहखम न्यनूीकरण गनग पवूग सचूना,तयारी,ईद्दार राहात एवम ्पनुथथागपना 

गने  कायगलाइ प्राकृहतक साधन स्रोतको संरिण संविन र ईपयोग सम्बन्धी नीहत मा समावशे गनुगका साथै प्राकृहतक तथा गरै 

प्राकृहतक हवपद ् पवूग तयारी ईद्वार तथा राहात र पनुलागभ  संघ र प्रदशेको साझा ऄहधकार , हवपद ् व्यवथथापन संघ,प्रदशे र 

थथानीय तहको साझा ऄहधकार तथा थथानीय तहको ऄहधकार सचुीमा समते समावशे गरी हवपद ्व्यवथथापन लाआ संबैधाहनक 

सहुनहितता गरेको छ ।  

जवपद् िोजखम धयूनीकरण ििा व्यवथिापन ऐन,, २०७४ ले हजल्ला हवपद ् व्यवथथापन सहमहत तथा  थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहतको व्यवथथा गरी हवपद ् व्यवथथापनका सम्बन्धमा तयारी, प्रहतकायग तथा पनुलागभ का हवहभन्न हजम्मवेारी 

हदएको छ । 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले थथानीय तहलाइ हवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी हवहभन्न हजम्मबेारी हनधागरण गरेको 

छ । खासगरी हवपद ् व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीहत¸ काननु मापदण्ड योजनाको कायागन्वयन ऄनगुमन र हनयमन गने, 

थथानीय थतरमा हवपद ्पवूग तयारी तथा प्रहतकायग योजना पवूग सचूना प्रणाली खोज तथा ईद्वार राहात सामाग्रीको पवूग भण्डारण 
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हवतरण र समन्वय गने,थथानीय तटवन्ध नदी र पहहरोको हनयन्िण तथा नदीको व्यवथथापन र हनयमन गने, हवपद ्जोहखम िेिको 

नकसांकन तथा वथतीहरुको पहहचान र थथानान्तरण गने, हवपद ्व्यवथथापनमा संघ प्रदशे र थथानीय समदुाय सङघ संथथा तथा 

नीहज िेिसाँगको सहयोग समन्वय र सहकायग गने, हवपद ् व्यवथथापन कोषको थथापना तथा सञ्चालन  र स्रोत साधनको 

पररचालन गन,े हवपद ्जोहखम न्यनूीकरण सम्बन्धी थथानीय थतरका अयोजनाको तजुगमा कायागन्वयन ऄनगुमन  र मखु्याङ्कन 

गन,े हवपद ्पिात थथानीय थतरको पनुथथागपना र पनुहनमागण, थथानीय थतरको हवपद ्सम्बन्धी तथयााँक व्यवथथापन र ऄयेययन 

ऄनसुन्धान,थथानीय अपतकालीन कायग सञ्चालन, समदुायमा अधाररत हवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन 

लगायत हवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी ऄन्य कायग गने हजम्मबेारी रहकेा छन ्। 

२.२ ईदे्वश्य 

 यो मनसनु अपतकालीन कायगयोजना तजुगमा गनुगको ईद्वशे्य हनम्नानसुार रहकेो छ ; 

मनसनुका समयमा रसवुा हजल्लामा ह न सकने सम्भाहवत हवपद ्जोहखमहरु पहहचान गरी हवपद ्बाट ह न सकने मानवीय र भौहतक 

िहत न्यनूीकरण गने साथै हवपद ् व्यवथथापन कायगका लाहग संवधैाहनक तथा काननूी व्यवथथा ऄनसुार थथानीय तह तथा 

सरकारी एव ं गरैसरकारी संथथा लगायतका सरोकारवाला हनकायहरुलाइ सहक्रय गराईद ै ईपलब्ध स्रोत साधनको ऄहधकतम 

पररचालन गरी हवपद ् पवूगतयारी, प्रहतकायग तथा पनुगलाभ कायगलाइ व्यवहथथत, प्रभावकारी, जवाफदहेी बनाईन ु यो 

कायगयोजनाको ईद्वशे्य रहकेो छ । 
 

२.३  िोजखम ििा प्रभाव जवशे्लषण के्षत्रहरुः 

क्र.सं. हवषय अवश्यक हववरण संख्या 

१ जोहखम बथती (Risk 

Settlement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ फुलवारी, लमु्ब,ु 

- वडा नं. २ ममु्गाईाँ, लाम्राङ बथती, 

- वडा नं. ३ जङुबर बथती, 

- वडा नं. ४ िहुमकु बथतीहरु, 

- वडा नं. ५ पारा गाईाँ बथती  

५ 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ करुमर् याङ, गोगने, हचलेलेटी र मलैङु घर पहहरोको 
जोहखम र हिशलुी मैलुङ दोभान घर बाढी जोहखम, 

- वडा नं.२ खड्कु बथती, भदौरे बाह न बथती, अमभञ्ज्याङ घर 

पहहरो जोहखम, 

- वडा नं. ३ लैयुङ र पैरेगाईाँ, साहलम हभत्ता घर पहहरो जोहखम, 

- वडा नं. ४ पैरेवशेी, ढकाल सहुारा, कुवापानी, भलायडााँडा 
कमीडााँडा घर पहहरो जोहखम र हिशलुी खोला पैरेवशेी  घर बाढी 

जोहखम,  

- वडा नं.५ गाईाँ कायगपाहलकाको कायागलय िेि बाढीको ईच्च 
जोहखम, 

१७ 
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क्र.सं. हवषय अवश्यक हववरण संख्या 

 

जोहखम बथती (Risk 

Settlement) 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ ग्राङ र राम्चे पहहरो जोहखम, 

- वडा नं. ५ हजवहजव ेधसेुनी, पहहरो जोहखम, 

३ 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं. २ हटमरेु (पहहरोको ईच्च जोहखम), 

- वडा नं. ३ बहृिम (पहहरोको जोहखम), 

- वडा नं. ४ लाङटाङ (हहम पहहरोको ईच्च जोहखम), 

- वडा नं. ५ थयाफु्रवशेी (पहहरोको जोहखम), 

४ 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं.१ थयाङग्युल (बथती थथानान्तरणको क्रममा) 

- वडा नं.२ यबु्रा, बच्चा (पहहरोको ईच्च जोहखम) 

- वडा नं.३ सााँगाचौर, सम्झना टोल(पहहरोको ईच्च जोहखम) 

- वडा नं.४ दनथुवा(पहहरोको ईच्च जोहखम) 

- वडा नं. ५ करंग े(पहहरोको ईच्च जोहखम) 

- वडा नं.६ घोमुग, बास भञ्जयाङ(पहहरोको ईच्च जोहखम) 

९ 

२ जोहखम थथान (Risk Zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ हाकुडोङ, कसाग, 

- वडा नं. २ डुङनाग,ु अल्ज,े 

- वडा नं. ४ मान्ज ुथापा तेहकफो, 

- वडा नं. ५ पाजङु, केराबारी, 

७ 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ को हतरु, गोगने, हसरुचेत र मलैङु िेि, 

- वडा नं. २ कटुञ्ज ेिेि, 

- वडा नं. ३ लयुङ िेि, 

- वडा नं. ४ पैरेवशेी िेि । 

७ 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ ग्राङ र राम्चे, 

- वडा नं. ५ धसेुनी िेि, 

३ 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं. २ हटमरेु, 

- वडा नं. ३ बहृिम, 

- वडा नं. ४ लाङटाङ, 

- वडा नं. ५ थयाफु्रवशेी, 

४ 
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क्र.सं. हवषय अवश्यक हववरण संख्या 

 

जोहखम थथान (Risk Zone) 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं.२ यबु्रा (पहहरो र नदी कटान) 

- वडा नं.३ लाम्राङ (पहहरोको ईच्च जोहखम) 

- वडा नं.६ कलेथलीटार (बाढी र माहथबाट ढुंगा झने) 

३ 

३ खलुा िेि (Open Space) १. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ र २ पाङहलङ, 

- वडा नं. ३ पावगतीकुण्ड, 

- वडा नं. ४ गोल्जङुबेशी,  

३ 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- वडा नं. १ सल्लेटार, हतरु, 

- वडा नं. २ डााँडागाईाँ खले मदैान, 

- वडा नं. ३ पात्ले, भमुथेथान, िूलोअगन, 

- वडा नं. ४  भलायडााँडा खले मदैान, थवाथथय चौकी प्राङ्गन, 

- वडा नं. ५ खाल्टे, नौहबसे, 

१० 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- काहलका हहमालयन कयाम्पस, 

- काहलका मा.हव., सेतीभमू ेमा.हव. राम्चे, 

- सनु्धारा मा.हव. धारापानी  

४ 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका ५ 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं.३ लारच्याङटार(खलेकुद, पयगटन र हपकहनकको केन्र) 

- वडा नं.४ पाटीखकग  

- वडा नं.५लामाचेत 

- वडा नं.६ हकमारजङु, लोहकल 

५ 

४ अश्य थथल (Evacuation 

Centre)  

 

 

 

 

 

१. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- सामदुाहयक हवद्यालयहरु, 

 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- सामदुाहयक हवद्यालयहरु, 

 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- सामदुाहयक हवद्यालयहरु, 

 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका २ 
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क्र.सं. हवषय अवश्यक हववरण संख्या 

अश्य थथल (Evacuation 

Centre) 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं.२ यासाग 

- वडा नं. ३ लाच्यागङटार 

- वडा नं. ४ पाटीखकग  

३ 

५ मानवीय सहायता थथल 

(HSA) 

१. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका ९ 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका ० 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- ग्राहमण ऄथपताल हजवहजव,े 

- एड्रा भवन काहलकाथथान, 

- काहलका महन्दर असपास 

३ 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका ० 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका ० 

६ भण्डारण गहृ (Ware House) १. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- नभएको, 

० 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- नभएको, 

० 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- नभएको, 

० 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं. ६ धनु्चेमा रहकेो, 

१ 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- वडा नं.४ पाटीखकग मा रहकेो, 

१ 

७ हजल्लाथतरीय अपतकाहलका 

कायगसञ्चालन केन्र(DEOC) 

हजल्लाथतरीय अपतकाहलन कायग सञ्चालन केन्रको भवन सामान्य िसको 

घरमा भएको, हवपद ् ईिारको लाहग सामान्य हकहसमको सामग्री जथतैः गटैी, 

कोदालो, सावले, सेफ्टी ज्याकेट, सेफ्टी हले्मटे जथता सामान्य हकहसमका 

ईपकरण मािा भएको समय समि अधहुनक प्रहवहधयिु ईपकरण नभएको । 

८ चाल ु ऄवथथामा रहकेा 

दमकल, Rubber Boat तथा 

एम्बलेुन्सको हववरण 

१. अमाछोहदङ् मो गाईाँपाहलका 

- नभएको, 

 

२. ईत्तरगया गाईाँपाहलका 

- एम्बलेुन्स १ वटा रहकेो, 

- दमकल, Rubber Boat नभएको, 

१ 

३. काहलका गाईाँपाहलका 

- दमकल, Rubber Boat नभएको, 

- एम्बलेुन्स ३ वटा रहकेो, 

४. गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका 

३ 
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क्र.सं. हवषय अवश्यक हववरण संख्या 

- नभएको, 

५. नौकुण्ड गाईाँपाहलका 

- नरहकेो । 

० 

९ हजल्लामा रहकेा ईिारकमीहरु 

(डढेलो, बाढी, डुवान, 

अगलागी हनयन्िण लगायत) 

डेढेलो -४६ जना 

बाढी -३७ जना 

ढुवान -५२ जना 

अगलागी -५८ जना 

१९३ 

१० हवपद ् जोहखम न्यनूीकरण तथा 

व्यवथथापनको सन्दभगमा 

दहेखएका प्रमखु चनुौतीहरु 

 थथानीय थतरमा जनचेतनाको ऄभाव । 

 हवकास हनमागणको कायग गदाग हवपद ्जोहखमको हवशे्लषण नगरी कायग गने प्रवहृत्त । 

 भौगोहलक हवकटता र यातायातको ऄसहुवधा भएकोले  समयम ैईिार कायग गने र 

राहत हवतरणमा समथया । 

११ हवपद ् जोहखम न्यनूीकरण तथा 

व्यवथथापनलाइ थप 

प्रभावकाररताको लाहग राय 

सझुाव 

 जनचेतना मलूक कायगक्रमहरु सञ्चालन गनुगपने । 

 हवपद ्मा ह न सकने िहतलाइ न्यनूीकरण गनग ईिार ईपचार र राहत हवतरण जथता 

कायगमा अवश्यक पने साम्रगीको व्यवथथापनको लाहग स्रोत साधनको ईहचत 

व्यवथथा ह नपुने । 

 हवकास हनमागण कायगबाट ह नसकने जोहखमको हवथततृ ऄयेययन पिात माि 

योजना थवीकृत ह ने  व्यवथथा ह नपुने । 

 थथानीय तहमा हवपद ्जोहखम न्यनूीकरणका लाहग नवप्रविनात्मक कायगक्रमहरु 

सञ्चालन गनुगपने । 

 समय सहााँईदो, भोगोहलक ऄवहथथत सहुााँईदो ईिार र ईपचारका ईपकरणको 

व्यवथथा ह नपुने  

१२ हवपद ् जोहखम न्यनूीकरण तथा 

व्यवथथापनमा हजल्लाको 

अवश्यकता  र प्राथाहमकता 

 हवपद ्पवूग तयारीका लाहग सू-सहूचत गनग जनचेतनामलूक कायगक्रम गने । 

 ताहलम प्राप्त दि जनशहिको व्यवथथा । 

 एम्बलेुन्स, दमकल लगायतका साधनहरुको व्यवथथा । 
 

२.४ कायाके्षत्र (के्षत्रगि रुपमा) जिम्मेवार, सहयोगी संघ/संथिाहरु 

पहहचान  भएका मनसनु सम्वद्व हवपद ्जोहखम न्यनूीकरण  गनग सम्बहन्धत पिहरु हवचको समन्वय सहकायग माफग त स्रोतको 

ऄहधकतम पररचालन गरी मनसनुबाट पने ऄसर बाढी, पहहरो, हहमपहहरो जथता हवपद ् पवूगतयारी, प्रहतकायग तथा पनुगलाभ 

कायगलाइ व्यवहथथत, प्रभावकारी, जवाफदहेी बनाईन हनम्नानुसार ९ वटा हवषय िेि हनधागरण गररएको छ । प्रत्येक हवषयिेिको 

प्रभावकारी पररचालनका लाहग १/१ वटा मखु्य हजम्मवेार हनकाय  र ऄन्य हजम्मवेार हनकायहरु तोहकएको छ । 

क्र.सं. हवषयिेि मखु्य हजम्मवेारी िेि हवषयगत हजम्मेवार हनकाय हवषयगत िेिका सदथयहरु 

१ समन्वय, खोजी 

तथा ईिार 

थथानीय हवपद ्व्यवथथापन 

सहमहतसाँगको समन्वयमा खोज 

तथा ईिार हक्रयाकलाप समन्वय 

सहजीकरण, ऄहभमहूखकरण 

हजल्ला प्रशासन कायागलय सबै सरुिा हनकायहरु, थथानीय 

तह, ग.ैस.स. 

२ खाद्य तथा कृहष हवपदक्ा समयमा अवश्यक 

पने खाद्य सामाग्रीको सरुहित 

कृहष ज्ञान केन्र/ थथानीय 

हनकायहरु 

हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन 

सहमहत, थथानीय तह, नेपाल 
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क्र.सं. हवषयिेि मखु्य हजम्मवेारी िेि हवषयगत हजम्मेवार हनकाय हवषयगत िेिका सदथयहरु 

भण्डारण, हवतरण गने । रेडक्रस सोसाइटी, थवाथथय 

कायागलय, हजल्ला पशसेुवा 

कायागलय, ईद्योग वाहणज्य संघ, 

नागररक समाज, ग.ैस.स. 

३ अपतकाहलन 

अश्य थथल तथा 

गरै खाद्य सामाग्री 

हवपद ्परेका व्यहिहरुलाआ 

सरुहित थथानमा थथानान्तरण 

गरी अवासको ऄथथायी 

व्यवथथा गने । 

शहरी हवकास तथा भवन 

हनमागण हडहभजन कायागलय, 

नवुाकोट/थथानीय तहहरु 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, थथानीय 

तह, थवाथथय कायागलय 

हनमागण व्यावसायी संघ,ईद्योग 

वाहणज्य संघ, ढुवानी व्यावसायी 

संघ, ग.ैस.स. 

४ अपतकाहलन 

थवाथथय तथा पोषण 

हवपदक्ा समयमा घाआते 

भएकाहरुको लाहग तत्कालीन 

ईपचार व्यवथथा गने । साथै 

ऄथथायी अवासमा रोग, 

महामारी ह न नहलने । 

थवाथथय कायागलय हजल्ला ऄथपताल, थथानीय तह, 

सरुिा हनकायहरु, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, ग.ैस.स. 

५ अपतकाहलन 

हशिा 

हवपदक्ा समयमा 

मनोसामाहजक परामशग तथा 

मनोरञ्जनात्मक हक्रयाकलाप 

सहहतको हवद्यालय 

गहतहवहधलाआ हनरन्तरता हदने । 

हशिा समन्वय आकाइ, 

ऄहभभावक संघ 

थथानीय तह, नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी, लेयाब्सन, एनलेयाब्सन, 

ल्याकोश,  

मानेकोर, नेपाल कृहष वन 

प्रहतष्ठान, थवाथथय कायागलय, 

थकाईट  

लगायत ऄन्य ग.ैस.स. 

६ खानेपानी थवाथथय 

सरसफाइ 

ऄथथायी अवासलाआ थवच्छ, 

सरसफाइयिु वनाईने । शदु्व 

खानेपानी, व्यवहथथत 

शौचालयको व्यवथथा गने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ सव-

हडहभजन कायागलय 

थथानीय तह, नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी, थवाथथय 

कायागलय,ल्याकोश, मानेकोर, 

सअुहारा, हसडस रसवुा, 

खानेपानी ईपभोिा समहूहरु, 

ग.ैस.स. 

७ अपतकाहलन 

संरिण 

वालवाहलका, वदृ्व, सतु्केरी 

लगायत हवशषे अवश्यकता 

भएका व्यहिहरुलाआ थवाथथय, 

हहसंा, वचेहवखन, दरुुपयोगबाट 

जोगाईने । 

थथानीय तह/ हजल्ला बाल 

कल्याण सहमहत 

थथानीय तह, नेपाल प्रहरी 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, वाल 

कलब, राहष्िय ऄनसुन्धान 

हजल्ला कायागलय, ग.ैस.स. 

८ बन्दोबथती तयारी, खोज, ईद्वार तथा 

पनुलागभ कायगमा अवश्यक पने 

साधन स्रोत, मानवीय िमता, 

अहथगक स्रोत लगायत 

व्यवथथा गने । 

हजल्ला प्रशासन कायागलय थथानीय तह,ईद्योग वाहणज्य संघ, 

हवहभन्न हाआड्रोपावर कम्पनी, 

हनजी िेि, ग.ैस.स., ढुवानी 

व्यावसायी संघ, 

यातायात व्यावसायीहरु 
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क्र.सं. हवषयिेि मखु्य हजम्मवेारी िेि हवषयगत हजम्मेवार हनकाय हवषयगत िेिका सदथयहरु 

९ तत्कालीन पनूगलाभ हवपद ् मा परेकाहरुको लाहग 

पनुथथागपना गनग अवश्यक 

गहतहवहध सञ्चालन गने । 

थथानीय तह थथानीय तह, हडहभजन सडक 

कायागलय, कृहष ज्ञान केन्र, 

हजल्ला पश ुसेवा कायागलय, 

घरेल ुतथा साना ईद्योग हवकास 

सहमहत,ग.ैस.स. 

 

३.  कायाके्षत्रगि रुपमा पूवाियारी ििा प्रजिकाया  कायायोिना 

३.१  समधवय, खोिी ििा ईद्धार 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय/सीमा 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ मनसनु पवूग सबै हवषयिेिहरुको (Cluster) 

छुट्टाछुटै्ट बैिक सञ्चालन गने । सबै सदथयहरुको 

हजम्मबेारी तोकने । प्रहतकायगका लाहग तयारी 

ऄवथथामा रहने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सम्बहन्धत हवषयगत 

कायागलयहरु 

जिे मसान्त 

२ हजल्ला हवपद ् व्यवथथापन कोषलाआ ऄद्यावहधक 

राख्ने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

जिे मसान्त 

३ मनसनुका कारण ह ने हवपद ् जोहखमका सम्भाहवत 

िेिका जनप्रहतहनहध तथा नागररकहरु र साझदेार 

हनकायहरुको हववरण र सम्पकग  सिु हववरण 

ऄद्यावहधक गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सम्बहन्धत हवषयगत 

कायागलयहरु र 

DEOC 

जिे मसान्त 

४ जोहखमयिु थथानमा पवूग चेतावनी (Early 

Warning) का लाहग प्रत्येक थथानीय तहले प्रत्येक 

वडाका लाहग कहम्तमा १/१ वटा माआक तथा 

साआरन खररद गरी तयारी ऄवथथामा राख् ने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तह जिे मसान्त 

५ जोहखम थथानमा हवपद ् सम्बहन्ध जनचेतनामलूक 

छापा सामाग्री हवतरण गने साथै सञ्चार मायेयमबाट 

हवपद ्सचेतना सम्बन्धी  प्रचार प्रसार गने, गराईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हवपद ्िेिमा काम 

गने ग.ैस.स.हरु 

थथानीय सञ्चार 

मायेयम, थथानीय तह 

जिे मसान्त/ 

हनरन्तर 

६ थथानीय हवपद ्व्यवथथापन सहमहत गिन गने  सबै गाईाँपाहलका ग.ैस.स. तरुुन्तै 

७ सबै गाईाँपाहलका, वडाहरुमा कम्तीमा ५/५ जनाको 

खोज तथा ईिारकताग (CSAR) समहू हनमागण, 

ताहलम र हवकास 

सबै गाईाँपाहलका  हवहभन्न 

संघसंथथाहरु 

तरुुन्तै 

८ हजल्ला तथा थथानीय थतरमा ईपलब्ध खोज तथा 

ईिार सामाग्रीहरुको  सचूी तयार गरी  व्यवथथापन 

गने । 

- हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

- सबै गाईाँपाहलका 

थथानीय तह तरुुन्तै 

९ मनसनुका कारण ह ने हवपद ् व्यवथथापन कायगसग 

सम्बहन्धत हवषयगत कायागलय प्रमखु हरु मनसनु 

ऄवहधभर कायागलयमा नै रहने, चनाखो रहने, 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

सम्बहन्धत कायागलय 

प्रमखु 

हनरन्तर 
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क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय/सीमा 

हवशेष कारणवस कायागलय छाड्न परेमा 

कायगसम्पादनमा ऄसर नपने सहुनहित गने । 

१० सबै थथानीय तह र कायागलयमा हवपद ् सम्पकग  

व्यहि तोकने 

सम्बहन्धत कायागलय 

प्रमखु 

- तरुुन्तै 

११ एकिार प्रणालीबाट माि हवषयगत हनकायको 

सचूना अदान प्रदान गने । 

- कलष्टर हलड हनकाय 

- हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

- हनरन्तर 

१२ सबै थथानीय तहमा हहेललेयाड हनमागण सञ्चालन । सम्बहन्धत गाईाँपाहलका   

१३ धनु्चे ब्यारेक, मलैुङ िेिमा नाइटहभजन हहेललेयाड 

हनमागण 

- नेपाली सेना 

- थथानीय हनकाय 

  

१४ सबै थथानीय तहहरुमा Ware House को हनमागण 

गने । 

सम्बहन्धत गाईाँपाहलका   

१५ प्रत्येक गाईाँपाहलकाथतरमा अपतकालीन 

कायगसञ्चालन केन्र (EOC) थथापना गने । 

सम्बहन्धत गाईाँपाहलका   

प्रजिकाया कायायोिना 

१ हवपदक्ो जानकारी पिात हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहतको ऄयेयिले तरुुन्तै ईिार तथा 

राहात कायगका लाहग हनदशेन हदने 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

Cluster Head, 

सरुिा हनकाय, 

ग.ैस.स. 

तरुुन्तै 

२ ईद्वार तथा राहात कायगका लाहग सबै Cluster 

हरुलाआ पररचालन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

ग.ैस.स. हनरन्तर 

३ रुत लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment) 

सम्बहन्ध फारम प्रयोग गरी तत्काहलन मानवीय 

सहयोगका लाहग सचूना संकलन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सरुिा हनकाय, 

रेडक्रस, 

ग.ैस.स. 

तत्कालै 

४ हवपद ् व्यवथथापनसाँग सम्बहन्धत कलष्टर हडे, 

थथानीय तहका प्रमखु, हवपद ् सम्पकग  व्यहिहरुको 

सम्पकग  सिु तयार गरी हवपदक्ो सचूना प्राप्त 

भएपिात SMS माफग त जानकारी गराईने व्यवथथा 

हमलाईने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

Cluster Team घटना घटेको 

जानकारी 

पाएको १० 

हमनेट हभि 

५ प्रभावकारी रुपमा राहात तथा ईिारका लाहग 

थथानीय हवपद ् व्यवथथापन सहमहतलाआ हक्रयाहशल 

वनाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला समन्वय 

सहमहत 

हनरन्तर 

६ सरुहित थथानहरुको पहहचान गरी सरोकारवाला 

व्यहि हनकायलाइ जानकारी गराईने । 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तह, 

सरुिा हनकाय 

तरुुन्तै 

८ सचूना संकलन र प्रभाहका लाहग पाहलकाथतरमा 

रहकेो अपतकालीन कायगसञ्चालन केन्र (EOC) 

साँगको सम्पकग मा रहने 

DEOC हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

हनरन्तर 

९ थथानीय तह तथा हवपद ् व्यवथथापन सम्वि संघ 

संथथाहरुसाँगको समन्वयमा स्रोत पररचालन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला समन्वय 

सहमहत, थथानीय तह 

तरुुन्तै/हनरन्तर 
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क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय/सीमा 

१० ऄत्याबश्यक सेवा (सञ्चार,हवद्यतु लगायत) 

प्रबाहलाइ यथासकय चाडो संचालनमा ल्याईने 

ब्यबथथा हमलाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

नेपाल टेहलकम, 

सडक हडहभजन 

कायागलय 

तरुुन्तै/यथास

कय चाडो 

११ हवपद ्ऄवथथा हवशे्लषण गरी हवपद ् व्यवथथापनका 

लागी प्रदशे तथा केन्र सरकारसाँग समन्वय गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तह हनरन्तर 

 

३.२ खाद्य ििा कृजष 

क्र.स. जक्रयाकलाप जवषयगि जिम्मेवार 

जनकाय 

सहयोगी सदथय 

जनकायहरु 

समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ खाद्य तथा कृहष Cluster बैिक सञ्चालन गने । 

खाद्य तथा कृहष सहयोगको नकसाङ्कन गने । 

कृहष ज्ञान केन्र  जिे 

मसान्त 

२ खाद्यान्न हवतरण कायगदल गिन गने । कृहष ज्ञान केन्र कृहष िेिमा काम गने 

ग.ैस.स. 

जिे 

मसान्त 

३ खाद्यान्न भण्डारण  तथा अपतकालीन 

अपहूतगको व्यवथथा हमलाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

कृहष ज्ञान केन्र 

थथानीय तह जिे 

मसान्त 

४ तयारी खाद्यान्नको वजार ईपलब्धता पहहचान 

गने । 

कृहष ज्ञान केन्र थथानीय तह, 

ईद्योग वाहणज्य संघ 

जिे 

मसान्त 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ समन्वय, खोज तथा ईद्वार Cluster सग 

समन्वय गरी प्रभाहवत  िेिको हववरण हलआ 

अवश्यक खाद्यसामाग्रीको हवतरणको व्यवथथा 

हमलाईने । 

कृहष ज्ञान केन्र थथानीय तह हनरन्तर 

२ प्रभाहवत/हवथथाहपत व्यहिहरुलाआ खाद्य सरुिा 

काडग ईपलब्ध गराईने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

थथानीय तह घटना 

घटेको १ 

हदन हभि 

३ हवतरण ह ने खाद्य सामाग्रीको गणुथतरीय रहकेो 

सहुनहित गने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

थथानीय तह हनरन्तर 

४ हवतरण केन्र हनधागरण गरी सबै 

सरोकारवालालाइ जानकारी गराईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

ईद्योग वाहणज्य संघ हनरन्तर 

५ व्यहि तथा हनकायबाट प्राप्त खाद्य सामाग्रीको 

सहयोगलाआ एकद्वार प्रणालीबाट खाद्य सरुिा 

काडगका अधारमा हवतरण गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

कृहष ज्ञान केन्र हनरन्तर 



मनसनु आपतकालिन कार्यर्ोजना, २०७८                                                                                                                                        पेज नं. 13 
 

 

३.३ अवास ििा गैर खाद्य के्षत्र 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ अपतकाहलन अश्य व्यवथथापनसाँग सम्वि 

हनकायको सहभाहगतामा Cluster को विैक 

सञ्चालन गने । 

शहरी हवकास 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

ग.ैस.स. जिे मसान्त 

२ सम्भाहवत हवपद ्जोहखम ऄनुसार अपतकालीन 

अश्यथथलहरु (हवद्यालय, सामदुाहयक भवन, 

सरुहित ऄन्य थथान) को पहहचान गने । 

शहरी हवकास 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

-थथानीय तह,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

जिे मसान्त 

३ हवथथाहपतहरुको लाहग अवश्यक गरैखाद्य 

सामाग्रीहरु हिपाल, टेन्ट, भाडाकुडा, लत्ता कपडा 

लगायत सामाग्रीहरु तथा स्रोतको नकसाङ्कन गने । 

शहरी हवकास 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

-थथानीय तह,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

-रेडक्रस 

जिे मसान्त 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ अपतकाहलन अश्य व्यवथथापन Cluster को  

अपतकालीन विैक सञ्चालन गने । 

शहरी हवकास 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

 घटनाको 

जानकारी पाईने 

हवहत्तकै 

२ अस्रयथथलका लागी टेन्ट, हिपाल, डोरी, वास 

लगायत का सामाग्रीहरु भण्डारण थथलबाट 

सम्बहन्धत थथानमा पिाईने । 

शहरी हवकास 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

थथानीय तह, 

रेडक्रस 

तरुुन्तै 

३ भाडााँकुडा तथा लत्ता कपडा व्यवथथापन गने हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन 

सहमहत 

 

नेपाल रेडक्रस, 

थथानीय तह 

तरुुन्तै 

३.४ अपिकाजलन थवाथ्य र पोषण 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार 

जनकाय 

सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ अपतकाहलन थवाथथय र पोषण Cluster बैिक 

सञ्चालन गरी अपतकालीन थवाथथय पररिण 

कायगदल गिन गने । 

थवाथथय कायागलय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जिे मसान्त 

२ सरकारी/गरैसरकारी,सामदुाहयक तथा नीहज थवाथथय 

सेवा प्रदायक संथथा तथा िमता नकसांकन गने । 

थवाथथय कायागलय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जिे मसान्त 
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क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार 

जनकाय 

सहयोगी जनकाय समय 

३ अपतकालीन ऄवथथामा अवश्यक पने 

औषधीहरुको Buffer Stock सबै थथाहनय 

हनकायहरुमा राख्ने व्यबथथा हमलाईने 

थवाथथय कायागलय थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

तरुुन्तै 

४ हवपद ्समयमा ह न सकने महामारीको सम्बन्धमा 

जनचेतना मलूक कायगक्रमहरु संचालन गने साथै ईि 

समयमा पररचाहलत ह न RRT हरुलाइ तयारी 

ऄवथथामा राख् ने 

थवाथथय कायागलय सञ्चार मायेयम जिे मसान्त 

५ प्रभाहवत िेिमा थवाथथय हशहवर सञ्चालन गनग 

कायगटोली गिन गने । 

थवाथथय कायागलय ग.ैस.स., सरुिा 

हनकाय 

जिे मसान्त 

६ थप ईपचारका लाहग सम्भाहवत थवाथथय संथथा तथा 

िमताको नकसांकन गने । 

थवाथथय कायागलय  

 

जिे मसान्त 

७ एम्बलेुन्सको  ममगत सम्भार गरी चाल ुहालतमा राख्न 

नेपाल रेडक्रस,हचहलम ेहाआड्रोपावर लाआ ऄनरुोध गने 

। अवश्यकतानुसार पररचालन गनग नवुाकोट 

हजल्लामा रहकेा एम्वलेुन्सहरुको हववरण समेत 

ऄद्यावहधक गने । 

थवाथथय कायागलय रेडक्रस, हचहलम े

हाआड्रोपावर 

जिे मसान्त 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ अपतकालीन विैक सञ्चालन गरी कायग हजम्मेवारी 

हनधागरण गने । 

थवाथथय कायागलय ग.ैस.स. तरुुन्तै 

२ घाआतेहरुको ईपचारका लाहग तत्काल RRT टोली 

पररचालन गने । थप ईपचारका लागी हजल्ला 

ऄथपताल तथा नवुाकोट/कािमाण्डौ हथथत 

ऄथपतालमा पिाईने । 

थवाथथय कायागलय सरुिा हनकाय, 

रेडक्रस 

हनरन्तर 

३ गभगवती, सतु्केरी, हशशहुरुको लाहग पोषण यिु खाद्य 

सामाग्री ईपलब्ध गराईने खाद्य िेिलाइ हसफाररस 

गने । 

थवाथथय कायागलय ग.ैस.स. तरुुन्तै 

४ अश्यथथलमा ह नसम्ने झाडापखाला, हजैा, 

टाइफाआड, हपेाहटस A,E अहद रोगहरु फैलन नहदन 

रोकथामका ईपायहरु ऄबलम्बन गने। 

-थवाथथय कायागलय 

- रसवुा हजल्ला 

ऄथपताल 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

५ थवाथथय तथा पोषण हशहवर सञ्चालन गने । थवाथथय कायागलय 

- रसवुा हजल्ला 

ऄथपताल 

ग.ैस.स., सरुिा 

हनकाय 

तरुुन्तै 
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३.५ अपिकाजलन जिक्षा 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी अपतकालीन 

शहैिक कायगदल गिन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. जिे मसान्त 

२ जोहखमयिु थथानमा रहकेा हवद्यालय, प्रारहम्भक 

वालहवकास केन्र, सािरता किा तथा स्रोतको 

नकसांकन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. जिे मसान्त 

३ प्रभाहवत िेिमा  ऄथथायी हसकाआ केन्र 

(Temporary learning Center-TLC) 

सञ्चालन गनग सहकने थथान, हिपाल, टेन्ट, 

अपतकालीन शहैिक सामाग्री, खले सामाग्री 

व्यवथथापन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

सहरी हबकाश 

तथा भवन हनमागण 

हडहभजन 

कायागलय 

तरुुन्तै 

प्रजिकाया कायायोिना    हनरन्तर 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी शहैिक कायगदल 

पररचालन गने । 

हशिा  हवकास 

समन्वय आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

२ ऄथथायी हसकाआ केन्र थथापना गरी शहैिक 

गहतहवहध सञ्चालन गने । 

हशिा  हवकास समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

३ मनोसामाहजक परामशग ताहलम हलएका हशिकहरुको 

पररचालन तथा हवहभन्न मनोरञ्जनात्मक गहतहवहध 

सञ्चालन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

 

३.६ खानेपानी थवाथ्य सरसफाइ 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ WASH Cluster बैिक सञ्चालन गने । खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडहभजन कायागलय 

ग.ैस.स. जिे मसान्त 

२ प्रभाहवत िेि, अपतकालीन अश्यथथल 

थथलहरुमा थवच्छ खानेपानी, शौचालय, 

सरसफाआका लाहग अवश्यक सामाग्री तथा स्रोत 

नकसांकन गने । 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

थथानीय तह, 

ग.ैस.स. 

जिे मसान्त 

३ खानेपानी, सरसफाआ तथा थवाथथय प्रवदगन 

सम्बन्धी ताहलम प्राप्त व्यहिको सचूी तयार गरी  

अवश्यकतानसुार पररचालनका लाहग तयारी 

ऄवथथामा राख्ने । 

 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

थथानीय तह तरुुन्तै 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी तोहकएको खानेपानी तथा सर सफाइ ग.ैस.स. तरुुन्तै 
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क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

कायगहववरण ऄनुसार तरुुन्तै पररचालन गने । सव हडभीजन कायागलय 

२ प्रभाहवत िेि/ अश्यथथलमा रहकेो खानेपानीको 

महुान सफा राख्ने (हपईस,बाटरगाडग) तथा 

हनहितथथलमा माि हदशा हपसाव गनग 

सचेहतकरण गने । 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

३ ऄथथायी हसकाइ कन्र माफग त सरसफाआ सम्बन्धी 

सचेतना प्रवदगन गने 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

ग.ैस.स., 

सञ्चार मायेयम 

तरुुन्तै 

४ अश्यथथलमा ५/५ वटा सरसफाआ 

kit(हाहपगक,हफनेल,व्रस लगायत)  ईपलब्ध 

गराईने । 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

ग.ैसं.स. तरुुन्तै 

५ अपतकालीन अश्यथथलको ऄहन्तम 

हनमगलीकरण र सरसफाइ सम्बन्धी संरचनाको 

सरुहित हवथथापन गने । 

खानेपानी तथा सर सफाइ 

सव हडभीजन कायागलय 

ग.ैस.स. तरुुन्तै 

 

३.७ संरक्षण 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

 पूवा ियारी कायायोिना 

१ संरिण Cluster बैिक सञ्चालन गने । कायग 

हजम्मबेारी तोकने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

ग.ैस.स. जिे मसान्त 

२ मनोसामाहजक परामशगकतागहरुको हववरण 

ऄद्यावहधक गने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

ग.ैसं.स. जिे मसान्त 

३ थवाथथय ईपचार,काननूी ईपचार,पनुथथागपना केन्र 

लगायतको पवूग तयारी गने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

ग.ैसं.स. हनरन्तर 

४ हवपदक्ो समयमा ह नसकने संरिण जोहखमहरुका 

वारेमा ऄहभमहुखकरण गने र सबैलाआ सचेतीकरण 

गने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, ग.ैस.स. 

हनरन्तर 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ घाआते, ऄपाङ्ग,जिे नागररक  तथा हवशेष 

अवश्यकता भएका व्यहिहरुको थवाथथय तथा 

सरुहित वसाइका लाहग समन्वय गने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय,  

ग.ैस.स., थवाथथय 

कायागलय 

हनरन्तर 

२ हराएका तथा हवछोहडएका पररवारको खोजी र 

पाररवाररक पनुहमगलन, संरिण कायगका लाहग 

थवयमसेवक पररचालन गने । 

हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, ग.ैस.स. 

हनरन्तर 

३ मनोसामाहजक परामशग सञ्चालन गने । हजल्ला बालकल्यान 

सहमहत/थथानीय तह 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, ग.ैस.स. 

हनरन्तर 

४ वाल संरिण,चेहलवटेी वचेहवखन सम्बन्धमा हजल्ला बालकल्यान महहला संजाल, हनरन्तर 
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क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

वहस तथा पैरवी गने । सहमहत/थथानीय तह माआती नेपाल, 

बाल कलव, 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

 

३.८ वधदोवथिी के्षत्र 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ प्रहतकायगका लाहग प्रयोग ह नसकने हजल्ला हभिका 

सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण हरुको हववरण 

ऄद्यावहधक गने । साथै हजल्ला वाहहरबाट 

ईपलब्ध ह नसकने एम्बलेुन्सहरुको समते हववरण 

ऄद्यावहधक गने । 

हजल्ला प्रशासन कायागलय 

थथानीय तह 

हजल्ला हथथत 

कायागलयहरु, 

हाआड्रोपावर 

कम्पनी, हनजी िेि 

हनरन्तर 

२ सवारी सञ्चालनका लाहग  मनसनु ऄवहधभर सब 

कायागलयले सरुहित थथानमा कहम्तमा २५ हल. 

आन्धन  भण्डारण गने । 

हजल्ला प्रशासन कायागलय हजल्ला हथथत 

कायागलयहरु 

हनरन्तर 

प्रजिकाया कायायोिना 

१ हजल्ला प्रशासन कायागलयको हनदशेन ऄनसुार  

अवश्यकतानसुार हजल्लाका सबै सरकारी, 

गरैसरकारी संथथा तथा नीहज सवारी साधन, 

एम्बलेुन्स ईपकरणहरु पररचालन गने 

हजल्ला प्रशासन कायागलय 

थथानीय तह 

हजल्ला हथथत 

कायागलयहरु, 

हाआड्रोपावर 

कम्पनी, हनजी िेि 

तरुुन्तै 

२ भण्डार गहृमा रहकेा समाग्रीहरु पररचालन गने हजल्ला प्रशासन कायागलय DEOC तरुुन्तै 

३ खोज तथा ईद्वार एवम ्समन्वयमा खहटने 

व्यहिहरुको लाहग खाना,खाजाको व्यवथथापन 

गने । 

हजल्ला प्रशासन कायागलय 

 

थथानीय तह तरुुन्तै 

 

३.९ ित्कालीन पूनालाभ 

क्र.सं. जक्रयाकलाप जिम्मेवार जनकाय सहयोगी जनकाय समय 

पूवा ियारी कायायोिना 

१ सम्भाहवत हवपद ्पिात पनुलागभमा संलग्न सरकारी 

तथा गरैसरकारी संथथाहरुको हववरण ऄद्यावहधक 

गने । स्रोतको नकसांकन गने । 

हजल्ला समन्वय सहमहत  हनरन्तर 

२ सबै Cluster हरुको हनयहमत विैक सञ्चालन गने 

। 

हजल्ला हबपद ्व्यवथथापन 

सहमहत 

 

 

 

हनरन्तर 
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प्रजिकाया कायायोिना 

 थथानीय तह,प्रदशे सरकार र केन्र सरकारसाँग 

सहकायग गरी पनुलागभका कायग गने । 

हजल्ला प्रशासन कायागलय थथानीय तह 

भवन तथा शहरी 

हवकास हडहभजन 

कायागलय 

पनुहनमागण 

प्राहधकरण हजल्ला 

अयोजना 

तरुुन्तै 

 

३.१० के्षत्रगि ऄगुवा ििा सजमजि संरचना 

क्र.सं िेि िेिगत ऄगवुा सम्पकग  व्यहि सम्पकग  नं. E-mail 

मोवाइल कायागलय 

१ समन्वय, खोजी 

तथा ईिार 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

प्रमखु हजल्ला 

ऄहधकारी 

९८५१२७७७७७ ०१०-

५४०१३१ 

rasuwadao@gmail.com 

 

२ खाद्य तथा कृहष कृहष ज्ञान केन्र नवुाकोट केशव खनाल ९८५११५०१२८   

३ अपतकाहलन 

अश्य थथल तथा 

गैर खाद्य सामाग्री 

सघन शहरी भवन हनमागण 

अयोजना धाहदङ 

अयोजना प्रमखु ९८५११३८९०७ ०१०-

५२१२२६ 

pudbc.dhading@gmail.c

om 

 

४ अपतकाहलन 

थवाथथय तथा पोषण 

थवाथथय कायागलय बसन्त चाहलसे ९८४१६०१२१३ ५४०१८८ dhorasuwa@gmail.com 

 

५ अपतकाहलन 

हशिा 

हशिा  हवकास तथा 

समन्वय आकाइ 

नेि प्रसाद गजरेुल  

(आकाइ प्रमखु) 

९८५११६३६६७ ५४०१५७  

६ अपतकाहलन 

संरिण 

हजल्ला प्रशासन कायागलय प्रमखु हजल्ला 

ऄहधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४०१३१, 

५४००१९ 

rasuwadao@gmail.com 

 

बन्दोबथती 

तत्कालीन पनुलागभ 

७ खानेपानी 

थवाथथय सरसफाइ 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

रहवन श्ेष्ठ ९८५१२५४५२७   

८ तत्काहलन 

पनुगलाभ 

हजल्ला समन्वय सहमहत मीना ऄयागल ९८४१३७४५९६  ddcrasuwa@gmail.com 

गोसाइकुण्ड गा.पा. दहेवलाल 

सापकोटा 

९८५१२३३०७७  gosaikundapalika@gmail.
com 

अमाछोहदङमो गा.पा. सन्तोष श्ेष्ठ ९८४४०४५३४१  aamachhodingmo@gmail
.com 

काहलका गा.पा. यादव प्रसाद 

सापकोटा 

९८५११८५०९६  kalikagaupalika@gmail.c
om 

ईत्तरगया गा.पा. ऄजुगन खड्का ९८५१२५४७९०  uttargayarm@gmail.com 

नौकुण्ड गा.पा. नेि राज हगरी ९८१८२४११७७  naukundagaunpalika@g
mail.com 

 

mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:pudbc.dhading@gmail.com
mailto:pudbc.dhading@gmail.com
mailto:dhorasuwa@gmail.com
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
mailto:naukundagaunpalika@gmail.com
mailto:naukundagaunpalika@gmail.com
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३.११  थिानीय िहहरुमा रहेको जवपद्  सम्पका  व्यजिहरुको जववरण 

क्र.सं. गाईँपाजलका पद नाम िर सम्पका  नं. 

१ अमाछोहदङमो गााँईपाहलका प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत सन्तोष श्ेष्ठ ९८४४०४५३४१ 

२ ईत्तरगया गाईाँपाहलका प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत ऄजुगन खड्का ९८५१२५४७९० 

३ काहलका गााँईपाहलका प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत यादव प्रसाद सापकोटा ९८५११८५०९६ 

४ गोसाआगकुण्ड गााँईपाहलका प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत दहेवलाल सापकोटा ९८५१२३३०७७ 

५ नौकुण्ड गााँईपाहलका प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत नेि राज हगरी ९८१८२४११७७ 
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ऄनुसूची - १ 

जवपि सहायिा काडा नमूनाः 

 

 

नेपाल सरकार 

गृह मधत्रालय 

जिल्ला प्रिासन कायाालय 

िुधचे, रसवुा 

जिल्ला जवपद व्यवथिापन सजमजि 

 

 

 

सहायता पाईनेको नाम थर : ………….     िेगाना:……………. 

िहतको हववरण; 

मानवीय : मतृ्य ु(..........)…….जना   बेपत्ता (..........)…….जना र घाआते (...........)…….. जना   

भौहतक: घर (…............)    खाद्यान्न   (........)  …….. 

क्र .स. सहायिाका जकजसम सहायिा प्रदान गने  

जनकाय वा संथिा 

सहायिा प्राप्त 

जमजि 

दथिखि 

नगद खाद्य गैरखाद्य 

१       

२       

३       

४       

५       

 

            

 

 

नोट M यो काडगको ऄवहध हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहतले तोकेको समय ऄवहधसम्म रहने छ । 

 

 

 

 

 
 
 

...................... 

प्रमाहणत गने 

जवपद् सहायिा काडा 

 


फोन नं. ०१०-५४०१३१ 

           ०१०-५४००१९(२४ सैं घण्टा) 

इमेल: rasuwadao@gmail.com 

वेवसाइट: daorasuwa.moha.gov.np 

Google Map: 476K+J6 

mailto:rasuwadao@gmail.com
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ऄनुसूची -२  

खोि ििा ईद्धार कायामा ईपयोग  हुने हेजलप्याडहरुको जववरण 

क्र.सं. 
न.पा/गा.पा. वडा नं. 

सजहि 

हेजलप्याड रहेको 

थिान 

Map Sheet 

Number 
Latitude Longitude 

Night Landing 

Facility भए/नभएको 

१ गोसाइकुण्ड गा.पा.६ गण ह.ेकवा. धनु्च े २८८५-१४ २८˚०६'२६" ८५˚१७'२१" भएको 

२ नौबणु्ड गा.पा. ६ लौहकल   २८˚००'७५" ८५˚१४'०३" नभएको 

३ अमाछोहदङ्मो गा.पा.५ थम्बचुेत (कच्ची) २८८५-१४ २८˚१०'५३" ८५˚१८'२९" नभएको 

४ गोसाइकुण्ड गा.पा.६ गोसाइकुण्ड २८८५-१४ २८˚०४'५०" ८५˚२४'४०" नभएको 

५ गोसाइकुण्ड गा.पा.५ चन्दनबारी २८८५-१४ २८˚१०'५३" ८५˚१८'२९" नभएको 

६ गोसाइकुण्ड गा.पा.५ िुलोथयाफु्र २८८५-१४ २८˚०८'२८" ८५˚२१'२९" नभएको 

७ अमाछोहदङ्मो गा.पा.३ मान्चेत २८८५-१४ २५˚०९'४५" ८५˚१४'३५" नभएको 

८ अमाछोहदङ्मो गा.पा.३ गत्लाङ्ग २८८५-१४ २८˚०९'३५" ८५˚१५'५४" नभएको 

९ गोसाइकुण्ड गा.पा.२ हटमरेु २८८५-१३ २८˚१५'२८" ८५˚२२'०२" नभएको 

१० गोसाइकुण्ड गा.पा.५ थयाफु्रवसेी २८८५-१४ २८˚०९'५८" ८५˚२०'३१" नभएको 

११ गोसाइकुण्ड गा.पा.४ लामटाङ्ग २८८५-१५ २८˚१२'५३" ८५˚३०'५३" नभएको 
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ऄनुसूची-३ 

रसवुा जिल्लाजथिि सावािजनक जनकायका प्रमुख ििा सचूना ऄजिकारीहरुको जववरण 

क्र.स.ं कायाालयको नाम कायाालय प्रमुख सम्पका  नम्बर सचूना 

ऄजिकारी 

सम्पका  नम्बर कायाालयको 

फोन नं. 

कायाालयको आमेल  

१ रसवुा हजल्ला ऄदालत मा.राजेन्र नेपाल(हज.न्या.) ९८४९०१०९३३ रामचन्र मंडल ९८४४३१७७२३ ०१०-५४०१२० 
info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np  

मनुा ऄहधकारी ढकाल ९८४१३२२८०० 

२ हजल्ला प्रशासन कायागलय इश्वरी प्रसाद ढकाल ९८५१२७७७७७ दगुाग थापा के.सी. ९८५११६४४२२ ०१०-५४०१३१  rasuwadao@gmail.com  

३ हजल्ला सरकारी वकील कायागलय ऄशोक राज रेग्मी ९८५१२५४१७७ हवन्द ुदवेकोटा ९८६३१९५१०४ ०१०-५४०१७७ jisawaka.rasuwa@gmail.com  

४ कोष तथा लेखा हनयन्िक कायागलय टीका भट्टराइ ९८६१६०७१६२ यमनुा खनाल ९८४३१४९४०७ ०१०-५४०१४० rasuwa.dtco@fcgo.gov.np 

५ रसवुा भन्सार कायागलय राम प्रसाद रेग्मी ९८५११२६५५७ नरेन्र प्रसाद 

चौधरी 

९८५११९१८९८ ०१०-५४३००७ 
rasuwa@customs.gov.np  

६ लामटाङ राहष्िय हनकुञ्ज कायागलय सशु्मा राना ९८४४६६००६५ भपुेन्र यादव ९८६३१९५१०५ ०१०-५४०२१९ lamtangnp२०३२@gmail.com  

७ हजल्ला अयोजना कायागन्वयन आकाइ 

(ऄनदुान व्यवथथापन तथा थथानीय पवूागधार) 

हवश्वराज मरासेनी ९८५१२३२०७९ सयूग बहादरु थोक्रा ९८६३१९५११० ०१०-५४००७९ 
nradccorasuwa१००@gmail.com 

८ हजल्ला अयोजना कायागन्वयन इकाआ 

(हशिा) 

शम्भ ुपाण्डे ९८४२०६२१३९ ऄच्यतु न्यौपान े ९८५११५२१९८   
dlpiurasuwa@gmail.com  

९ रा.प.ुप्रा., हजल्ला अयोजना कायागन्वयन 

इकाआ (भवन) 

घनश्याम श्ेष्ठ ९८४१४६४३१४ सरोज कुमार 

यादव 

९८५१२१२७९९ ०१०-५४००६१ 
mouddlpiurasuwa@gmail.com  

१० ऄयेयागमन कायागलय एक नारायण भण्डारी ९८५११५८८६८ ध्रवु ऄहधकारी ९८५१२४५८०३ ०१०-५४३००३ rasuwaimmigration२०७१@gmail.com 

११ हजल्ला हनवागचन कायागलय हवहनता भट्टराइ ९८४१२८४५६२ रामकृष्ण नपेाल ९८६३१९५११२ ०१०-५४०१५४ deo.rasuwa@election.gov.np  

१२ हजल्ला ह लाक कायागलय पहविा हघहमरे खनाल ९८४१८९३६८६ राजेश श्ेष्ठ ९८६३१९५१२० ०१०-५४०१४५ postoffice४५०००@gmail.com 

१३ हशिा हवकास तथा समन्वय आकाइ नेि प्रसाद गजरेुल ९८५११६३६६७ नेि प्रसाद गजरेुल ९८५४०४१२६४ ०१०-५४०१५७ rasuwadeo@gmail.com  

१४ मालपोत कायागलय गणशे श्ेष्ठ ९८५१११४९६० गणशे श्ेष्ठ ९८५१११४९६० ०१०-५४०१३५ rasuwa@dolma.gov.np  

१५ कारागार कायागलय नर बहादरु थापा ९८५१२७६७७७ साङतेम्बा तामाङ ९८६४६९९७८५ ०१०-५४०२४९ rasuwa.jailor@dopm.gov.np 

१६ नापी कायागलय संहजव कुमार राईत ९८५१२०९१७९ जय बहादरु साकी ९८४८८५५९१३ ०१०-५४०१३४ napi.rasuwa@gmail.com  

१७ लेलान्ट कवारेन्टाइन कायागलय रोण बहादरु बढुाथोकी ९८५१२२९१०९ तुल बहादरु 

ऄहधकारी ९८६३१९५१३० 

०१०-५४३१०९ 
nppotimure@gov.np  

१८ खाद्य अ.हन.गणुथतर प्रमाहणकरण 

कायागलय 

नहवन दईेजा ९८५१२५४१२८ नहवन दईेजा ९८५१२५४१२८ 
- fieqcorasuwa@gmail.com  

१९ सडक हडहभजन (रसवुा सम्पकग  कायागलय) 

 

नारायण दत्त भण्डारी ९८५११२७८४२ 
राज कुमार राईत ९८४९४६९९०९ ०१०-५६०२५३ rd_nuwakot@dor.gov.np  

mailto:info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:jisawaka.rasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.dtco@fcgo.gov.np
mailto:rasuwa@customs.gov.np
mailto:lamtangnp2032@gmail.com
mailto:nradccorasuwa100@gmail.com
mailto:dlpiurasuwa@gmail.com
mailto:mouddlpiurasuwa@gmail.com
mailto:rasuwaimmigration2071@gmail.com
mailto:deo.rasuwa@election.gov.np
mailto:postoffice45000@gmail.com
mailto:rasuwadeo@gmail.com
mailto:rasuwa@dolma.gov.np
mailto:napi.rasuwa@gmail.com
mailto:nppotimure@gov.np
mailto:fieqcorasuwa@gmail.com
mailto:rd_nuwakot@dor.gov.np
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सरुक्षा जनकायहरु 

२० श्ी हवष्णदुल गण, ब्राबल ब्यारेक नरेश के.सी. ९८५१०४५९८३ सहचन खड्का ९८५१०३४४९७ ५४०१०२/२७५ nareshkc१९८२@gmail.com  

२१ हजल्ला प्रहरी कायागलय दवेेन्र पाण्डे ९८५१२७५५५५ गणशे सापकोटा ९८५१२८२२४५ ०१०-५४०१९९ dporasuwa@nepalpolice.gov.np  

२२ सशस्त्र प्र.व.नपेाल, २० नं.गलु्म ह.े कवा.  लभ कुमार सापकोटा ९८५१२७२२३७ जंग बहादरु कंुवर ९८५८७५०९२५ ०१-५४००३७ apfrasuwa.coy@gmail.com  

२३ राहष्िय ऄनसुन्धान हजल्ला कायागलय सहवन श्ेष्ठ ९८५११८१३५३ - - ०१०-५४०२२० nidrasuwa@gmail.com  

२४ सीमा प्रहरी चौकी हटमरेु केदार बथनेत ९८५१२८१६७५ - - - - 

२५ स.प्र.बल नपेाल, BOP हटमरेु ककुराम बडुाथोकी ९८५१२७२२२५ - - - - 

प्रदेि सरकार ऄधिगािका कायाालयहरु 

२६ हडहभजन वन कायागलय रामकृष्ण के.सी. ९८५११०८८२८ बरी प्रसाद ढुंगाना ९८४५५८८५८६ ०१०-५४०१०७ rasdfo२०७६@gmail.com  

२७ थवाथथय कायागलय बसन्त चाहलसे ९८४१६०१२१३ दखुीलाल साह ९८५११६०५३४  ०१०-५४०१८८ dhorasuwa@gmail.com  

२८ हजल्ला ऄथपताल रसवुा भवुन राज के.सी. ९८४१६१७३४६ शाहन्त श्ेष्ठ ९८४३६१२७९३ ०१०-५४०२४५ rasuwa.district.hospital@gmail.com 

२९ जलस्रोत तथा हसंचाइ हवकास सव-

हडहभजन कायागलय 

कृष्ण बहादरु पाण्डे ९८५१२११७७५ केशव प्रसाद 

ऄहधकारी 

९८४१५४८८५८  ०१०-५४००५८ 
idsdrasuwa०@gmail.com  

३० हजल्ला अयवेुद थवाथथय केन्र तारणी प्रसाद चौधरी ९८६०८१०५६० पे्रम शंकर प्रसाद ९८४५२४९२०२  ०१०-५४०२१४ dahcrasuwa@gmail.com  

३१ घरेलु तथा साना ईद्योग कायागलय     हबन्दा पनेरु ९८६३१९५०८४ ०१०-५४०१०४ csidbrasuwa@gmail.com  

३२ भेटनरी ऄथपताल तथा पश ुसेवा हवज्ञ केन्र, 

नवुाकोट (हजल्ला सम्पकग  केन्र, रसवुा) 
वलवीर खड्का ९८४८१०८१९० वलवीर खड्का ९८४८१०८१९० 

- - 

थिानीय िह ऄधिगािका कायाालयहरु 

३३ हजल्ला समन्वय सहमहत मीना ऄयागल ९८४१३७४५९६ मन्ज ुथापा ९८४१७३२२२० ०१०-५४०२५२ ddcrasuwa@gmail.com  

३४ गोसाइकुण्ड गाईाँपाहलका दहेवलाल सापकोटा ९८५१२३३०७७ ऄजुगन डोटेल ९८४१५५९२७०  ०१०-५४१०८८ gosaikundapalika@gmail.com  

३५ अमाछोहदङमो गाईाँपाहलका सन्तोष श्ेष्ठ ९८४४०४५३४१ पे्रम बहादरु घले ९८५१२७९२३५   aamachhodingmo@gmail.com 

३६ काहलका गाईाँपाहलका यादव प्रसाद सापकोटा ९८५११८५०९६ हललानाथ नपेाल ९८६००५६३८४   kalikagaupalika@gmail.com  

३७ नौकुण्ड गाईाँपाहलका नेि राज हगरी ९८१८२४११७७ हवष्ण ुकुमार ऄहधकारी ९८१३४०२७६४   naukundagaunpalika@gmail.com  

३८ ईत्तरगया गाईाँपाहलका ऄजुगन खड्का ९८५१२५४७९० बलदवे न्यौपान े ९८६३१९५१२७   uttargayarm@gmail.com 

नेपाल सरकार ऄधिगािका पररषद्/प्रजिष्ठान ििा ऄिा सरकारी जनकायहरु 

३९ रेन्वो िाईट ऄनसुन्धान केन्र (मत्सय) महने्र भण्डारी ९८५७०६०९०८ सरुज कुमार हसङ ९८४२५२९२११ ०१०-५४००२४ troutfish.rasuwa@gmail.com  

४० कृहष ऄनसुन्धान केन्र(चरन) हवरेन्र खनाल ९८४१३९०७९८ बोधराज बराल ९८४५२१०१०४ ०१०-५४०१३७ arspasture@live.com  

४१ नेपाल हवद्यतु प्राहधकरण पे्रम बहादरु भण्डारी ९८५१२७३७२० हदप रमण ऄहधकारी ९८५११७०६०० ५४००७६/१७६ dhunchedcs.nea@gmail.com  

४२ नेपाल टेहलकम नर बहादरु खड्का ९८५१०६१३३३ हनपेन्र श्ेष्ठ ९८५१००३७२८ ५४०१२२/२२२ krd.dhunche@ntc.net.np  

४३ नेपाल बकै हल. संजीप लामा ९८५११०६५३६ सम्झना गोसाइ ९८४१११२४६१ ५४०२७८ nbldhunche@nbl.com.np  

४४ कृहष हवकास बैंक हबरेन्र भण्डारी ९८५१०८०६६२ तेज प्रसाद हतहम्सना ९८६२४९९५९६ ५४०१६६ dhunche.sbranch@adbl.gov.np  

mailto:nareshkc1982@gmail.com
mailto:dporasuwa@nepalpolice.gov.np
mailto:apfrasuwa.coy@gmail.com
mailto:nidrasuwa@gmail.com
mailto:rasdfo2076@gmail.com
mailto:dhorasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.district.hospital@gmail.com
mailto:idsdrasuwa0@gmail.com
mailto:dahcrasuwa@gmail.com
mailto:csidbrasuwa@gmail.com
mailto:ddcrasuwa@gmail.com
mailto:gosaikundapalika@gmail.com
mailto:kalikagaupalika@gmail.com
mailto:naukundagaunpalika@gmail.com
mailto:uttargayarm@gmail.com
mailto:troutfish.rasuwa@gmail.com
mailto:arspasture@live.com
mailto:dhunchedcs.nea@gmail.com
mailto:krd.dhunche@ntc.net.np
mailto:nbldhunche@nbl.com.np
mailto:dhunche.sbranch@adbl.gov.np


मनसनु आपतकालिन कार्यर्ोजना, २०७८                                                                                                                                        पेज नं. 2 
 

ऄनुसूची-४ 

 Rapid Response Team-RRT RASUWA(District Level) 

क्र.सं. नाम,िर पद कायाालय सम्पका  नम्बर 

१ बसन्त चाहलसे कायागलय प्रमखु थवाथथय कायागलय ९८४१६०१२१३ 

२ भवुन के.सी. कायागलय प्रमखु रसवुा हजल्ला ऄथपताल ९८४१६१७३४६ 

३ डा.कौहशक सापकोटा महेडकल सपुररटेन्डेन्ट रसवुा हजल्ला ऄथपताल ९८४१८६८२७४ 

४ डा. ररशाल पोखरेल महेडकल सपुररटेन्डेन्ट रसवुा हजल्ला ऄथपताल ९८४१६११८९३ 

५ महनषा दवेकोटा जनथवाथथय ऄहधकृत थवाथथय कायागलय ९८४०३३३०८७ 

६ दखुीलाल साह तथयाङ्क ऄहधकृत थवाथथय कायागलय ९८५११६०५३४ 

७ रीना कुम्पाखा ल्याब थवाथथय कायागलय ९८४१६०९१८२ 

 

 Rapid Response Team-RRT  Focal Person  (Local Level) 

क्र.सं. नाम,िर पद गाईँपाजलका सम्पका  नम्बर 

१ श्ी हनमा लामा प्रमखु, थवाथथय शाखा अमाछोहदङ्मो ९८६०२२३८३२ 

२ श्ी रहवन्र िकुरी प्रमखु, थवाथथय शाखा ईत्तरगया ९८४१५३९७९० 

३ श्ी नवराज न्यौपान े प्रमखु, थवाथथय शाखा काहलका ९७४१०८६५७० 

४ श्ी हबमल हघहमरे प्रमखु, थवाथथय शाखा गोसाइकुण्ड ९८४९०९३२९५ 

५ श्ी ऄण प्रसाद पौडेल प्रमखु, थवाथथय शाखा नौकुण्ड ९८४१४१८०२९ 
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ऄनुसूची-५ 

जिल्लामा रहेका सुरक्षा जनकाय र युजनट इधचािाहरुको जववरणः 

१. नेपाली सेना(जवष्णु दल गण):  

क्र.सं. युजनटको नाम  दिाा  कमाण्डरको नामिर सम्पका  नम्बर 

१ हबष्ण ुदल गण रसुवा धनु्चे   प्रमखु सेनानी नरेश के.हस ९८५१०४५९८३ 

२ हबष्ण ुदल गण थयाफुबेसी पोष्ट सेनानी हटकाराम चौलागाइ ९८४१८५३३९० 

३ हबष्ण ुदल गण हटमरेु पोष्ट  सेनानी ऄरुण कुमार ईप्रेती ९८४१३६७३५० 

४ हबष्ण ुदल गण काहलकाथथान पोष्ट सेनानी चन्र प्रकाश ईप्रेहत ९८४८७२२४९३ 

५ हबष्ण ुदल गण तातोपाहन  पोष्ट  सेनानी  हनरज राना ९८४११५६३७३ 

६ हबष्ण ुदल गण हलेम्ब ुपोष्ट सह-सेनानी सबुास थापा  ९८६७५७६५०४ 

७ हबष्ण ुदल गण ईलेनी पोष्ट सबेुदार  ऄशोक पाण्डे ९८४२१८५६४० 

८ हबष्ण ुदल गण मानचेत पोष्ट जमदार  सहसराम सनुार ९८१३३९६१६८ 

९ हबष्ण ुदल गण चन्दनबारी पोष्ट  जमदार  पदम चन्द ९८६८८९६३२५ 

१० हबष्ण ुदल गण िुलो थयाफु पोष्ट जमदार  खमेराज कडेल ९८४५६१२४२२ 

११ हबष्ण ुदल गण मलैनु पोष्ट जमदार  हप्रतन सन्मानी मगर  ९८४७५१६१२९ 

१२ हबष्ण ुदल गण फुस्रे पोष्ट जमदार  हकग  बहादरु  थापा मगर ९८४२१८४७१५ 

१३ हबष्ण ुदल गण लामटाङ्ग पोष्ट जमदार  प्रहदप कुमार थापा  ९८४६४७२११६ 

१४ हबष्ण ुदल गण सान्जने ड्यामसाइट पोष्ट जमदार  ऄमतृ काकी ९८६१४८४७४० 

१५ हबष्ण ुदल गण कुटुमसाङ्ग पोष्ट जमदार  नैन हसंह घले ९८४०२५८९०९ 

१६ हबष्ण ुदल गण बोन्रो पोष्ट जमदार  बोम बहादरु वाकवल ९८६७८५५२३० 

 

२. नेपाल प्रहरीः 

क्र.सं. कायाालय/युजनट प्रमुख सम्पका  नम्बर 

दिाा नामिर 

१ हजल्ला प्रहरी कायागलय रसवुा प्र.ना.ई. दवेने्र पाण्डे ९८५१२७५५५५ 

२ हस.प्र.चौ.हटमरेुरसवुा प्र.हन. केदार बथनेत ९८५१२९७००८,०१०-५४३०५० 

३ प्रहरी चौकी रसवुागढी रसवुा प्र.ना.हन. कमल प्रसाद चौलागााँइ ९८५१२३७२४८ 

४ प्रहरी चौकी थयाफु्रवशेी रसवुा प्र.ह. ऄजुगन थापा ०१०५४१०८५, ९८५१२३७२५४ 

५ प्रहरी चौकी थमुन रसवुा प्र.स.हन. रामहवद्या साह  ९८५१२३७२४९ 

६ प्रहरी चौकी थाम्बचुेत रसवुा प्र.स.हन. हदपक थापा ९८५१२३७२५३ 

७ प्रहरी चौकी हाकु रसवुा प्र.ह. सहन्दप कुमाल ९८५१२३७२५७ 

८ इलाका प्रहरी कायागलय 

काहलकाथथान रसवुा 

प्र.ना.हन. कृष्ण कुमार भट्ट ९८५१२५४९६१, ०१०-५४२०७८ 

९ प्रहरी चौकी बेिावती रसवुा प्र.स.हन. हमन बहादरु धमला ०१०-४१२०२५, ९८५१२३७२६३ 

१० प्रहरी चौकी डाडागाईाँ रसवुा प्र.स.हन. हमेराज महत्तो ९८५१२३७२५९ 

११ प्रहरी चौकी पारच्याङ रसवुा प्र.स.हन. बैकुण्ि ढकाल ९८५१२३७२५८ 

१२ प्रहरी चौकी लाङटाङ रसवुा प्र.ह. हसंह बहादरु मोिान ९८५१२७६०९७ 

१३ ऄथथाइ प्रहरी पोष्ट धनु्चे रसवुा प्र.ह. ऄजय साह गोि ९८५१२३७२६७ 
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क्र.सं. कायाालय/युजनट प्रमुख सम्पका  नम्बर 

दिाा नामिर 

१४ ऄथथाइ प्रहरी पोष्ट ग्राङ रसवुा प्र.ह. हदपक राईत ९८५१२३७२६९ 

१५ ऄथथाइ प्रहरी पोष्ट मलैङु  प्र.स.हन. लाल बहादरु  गरुुङ ९८५१२७६०९८ 

१६ पयगटक प्रहरी थयाफु्रवशेी  प्र.ना.हन. ईदय किायत ०१०-५४१०५८ 

 

३. सिस्त्र प्रहरी बल नेपालः 

क्र.स ं युजनटको नाम  दिाा  कमाण्डरको नामिर सम्पका  नम्बर 

१ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गलु्म हकेवा रसवुा 

नं. २०  गलु्म ह.ेकवा. 

स.प्र.ना.ई. लभ कुमार सापकोटा ९८५१२७२२३७ 

९८५१२६०००७ 

२ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

हव.ओ.हप.गोसाआकुण्ड-२ हटमरेु रसवुा  

स.प्र.हन. कककु राम बढुाथोकी. ९८५१२७२२२५ 
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ऄनुसूची-६ 

हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहतको गोदाम घर(ware house)मा रहकेा मौज्दात ईिार सामाग्रीहरुको हववरण 

 

क्र.सं. जबवरण आकाइ परीमाण क्र.सं. जबवरण आकाइ परीमाण 

१ Megha Phone  Piece ०३ १७ Rubber Boots  Piece १२ 

२ Fire Blanket Piece ०२ १८ Blanket Pair  ७ 

३ Waka Waka Light Piece ०५ १९ Safety Helmet  Piece ९३ 

४ Head Light Piece ०४ २० First Aid Bag  Piece ०३ 

५ Gloves  Piece ४६ २१ Stretcher Set ०५ 

६ Rescue Vest Piece ३० २२ Shovel  Piece १४ 

७ Throw Bag  Piece ०३ २३ Pick with Handle  Piece ०५ 

८ Whistle  Piece ३० २४ Crow Bar Gal  Piece ०५ 

९ Mask  Piece ३० २५ Rescue hammer Piece ०३ 

१० Fire Rope Ladder   Piece ०१ २६ Metal Tagore  Piece ५२ 

११ Screw Gate Carabineers Piece ०५ २७ Metal Bucket  Piece १५ 

१२ Rope  Box ०३ २८ Tin Box  Piece ०३ 

१३ Nylon Rope  Piece ०२ २९ Fire Extinguisher ४ kg  Piece ०२ 

१४ Rubber Tube  Piece १० ३० Tarpaulin Piece १०० 

१५ Figure of ८ Carabineers Piece ०३ ३१ Tent Pall Bundle  १२५ 

१६ Life jacket  Piece १५ ३२ Chair Piece २ 
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जवपद् व्यवथिापनमा राष्रसेवक कमाचारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


