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सप्तरी जजल्लाको तबपद् पूबत
व यारी तथा प्रततकायव योजना २०७८÷०७९
(District Disaster preparedness and Response Plan2021/2022)
१. पृष्ठर्ुिी (Background)
नेपाल विपद्को दृजटिले अतत जोजखिपूर्व दे शहरुिध्ये एक हो । विश्वका २ सय १०
ु िध्ये नेपाल र्ूकम्पका वहसाबले ११ औ ं, बावढको वहसाबले ३० औ ं स्थानिा र जलिायु पररितवनको
िुलक
वहसाबिा विश्विा चौथो तथा एजशयािा छै ठौ जोजखिपूर्व दे शको रुपिा रहेको छ । प्राकृततक विपद्को
वहसाबले विश्वको उच्च जोजखिपूर्व दे शको रुपिा रहेको छ । नेपालिा विशेिगरी तनयतित रुपिा हुने बाढी,
पवहरो, हुररबतास, आगलागी, चट्याङ, सडक दुघट
व ना, अतसना, वहिपवहरो, िहािारीजस्ता िौसिी विपद बाट हरे क
ििव लगर्ग बीस हजारर्न्द्दा बवढ पररिारहरु प्रर्ावित हुने गरे का छन् । नेपालिा प्रततबिव तबतर्न्न विपदहरु
बाट सरदर औितिा एक हजारको हाराहारीिा िातनसहरुको िृत्यु हुने गदवछ । जसिध्ये बाविवक ३ सय
जनाको िृत्यु बाढी तथा पवहरोका कारर्ले िारै हुने गदवछ । यसै गरी सबैर्न्द्दा बढी आगलागीका कारर् पशु
चौपाया, पंक्षी, जग्गाजतिन, िन क्षेर र बाली नाली,िनसम्पत्तीको नोकसानी हुने गरे को छ ।
विपदको कारर् नेपालले हरे क बिव औसतिा १ अबव २१ करोडको बराबरको सम्पजत्तको क्षतत
व्यहोनुव परे को छ । त्यसै गरे र नेपालको विकास दर ३ दे जख ४ प्रततशतले रहेको छ र्ने विपद्ले विनाश गने
दर ८ दे जख २५ प्रततशतसम्ि हुने गरे को दे जखएको छ । किजोर र्ु-बनोट, जवटल र्ुगर्ीय सं रचनाका कारर्
नेपाल विपद्को उच्च सं कटासन्नताको अिस्थािा रहेको छ । विगतिा गररएका अध्ययन अनुसन्द्िान र
विगतको विश्लेिर् अनुसार नेपालिा कुनै पतन सिय िेरै ठू लो र्ूकम्प जाने र त्यसबाट िेरै सं ख्यािा िातनस
िने, घाइते हुने तथा र्ौततक सं रचना क्षततग्रस्त हुने सम्र्ािना रहेको छ । २०७२ बैशाख १२ र २९ गते
आएका र्ुकम्प यसै का उदाहरर् हुन ् । अझैपतन यस्तै प्रकृततका र्ुकम्पहरु आउने अनुिान गररदै छ । यस्तै
हरे क बिव जस्तो कोशी, कर्ावली र िहाकाली लगायतका नदीहरुिा आउने बाढीहरु पतन विपद्का उदाहरर्हरु
हुन ् ।
विपद् व्यिस्थापन र उिार कायवलाई अन्द्तराववियस्तरिा िानि अतिकारका रुपिा अजघ बढाउन १८
दे जख २२ जनिरी २००५ िा जापानको ह्योगो शहरिा प्राकृततक विपद् न्द्यूनीकरर् सम्बन्द्िी दोश्रो विश्व
सम्िेलन र्एको तथयो । यस विश्व सम्िेलनलाई ह्योगो सम्िेलन र सो सम्िेलनद्वारा जारी गररएको
घोिर्ापरलाई ह्योगो घोिर्ापर (Hyogo Declaration) तथा कायव योजनालाई ह्योगो कायव योजनाको (Hyogo
Framework Plan of Action) नािले जचतनन्द्छ । त्यस अिसरिा नेपालले विपद् न्द्यूनीकरर् एिं सिन्द्िय
ु का उच्च
पररिदको गठन, विपद् सम्बन्द्िी राविय रर्नीतत तयार गरी त्यसको अध्याितिक गने, विकतसत िुलक
प्रतबति र अनुर्िहरुलाई अनुशरर् गने, ददगो विकास र सुरजक्षत र्विटय तनिावर्का लातग जशक्षा र्न्ने नारालाई
साकार पानव शैजक्षक पाठ्यक्रििा सुिार गने र विपद् न्द्यूनीकरर्का लातग विश्वकोिको स्थापना गने जस्तो
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कुराहरुिा आफ्नो प्रततबिता जाहेर गरे को छ । साथै २५ असोज २०६६ िा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत
गररएको रर्नीततिा पतन प्रकोप जोजखि न्द्यूनीकरर् सम्बन्द्िी अििारर्ाहरूलाई आपत्कालीन पूित
व यारी
(Preparedness), प्रततकायव (Response) तथा पुनलावर् (Recovery)

सम्बन्द्िी कायवक्रििा व्यिजस्थत रूपिा

सिािेश गनेसिेत उल्लेख गररएको छ । साँथै नेपालले तय गरे को अििारर्ाहरु सन् २००५ िा १६८
रािहरुले तयार गरे को Hyogo Framework तथा सन् २०१५ िाचव १८ िा जापानको सेन्द्डाईिा सम्पन्न
ु
सं यि
रािसं घीय विश्व सम्िेलनले तय गरे को The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

2015-2030 बाट तनददवि छन् । विपद्को सिाल र्नेको राहत र उिारसं ग िार सीतित छै न । आिारर्ूत
िानि अतिकार, िानिीय कानून, विकास तनिावर्, गास, बास, कपास, शाजन्द्त सुरक्षा एिं सािाजजक, आतथवक,
सास्कृततक लगायतका हरे क तबियहरुसं ग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्द्ि छ । यस्तै सं िेदनशील सिालहरुलाई
हृदयङ्गि गरी विपद् व्यिस्थापनका गतततबतिहरुलाई विकासका हरे क पक्षसं ग सिावहत गदै ददगो विकासको
अििारर्ातर्र एकीकृत गररनुपने आजको आिश्यकता रहेको छ।यसका लातग आिश्यक पने अल्पकालीन
एिं दीघवकालीन योजनाका साथ विपद् व्यिस्थापनका गतततबतिहरुलाई तबतर्न्न सरकारी तथा गैरसरकारी
सं घसं स्थाहरु र सरोकारिाला तनकायहरुबीचको साझेदारी, सिन्द्िय र सहकायविा प्रततबिता र ऐकयबिताका
साथ योजना तजुि
व ादे जख कायावन्द्ियनसम्ि कायव गनुप
व ने आजको सान्द्दतर्वकता हो ।
वयनै कुराहरुलाई िनन गरी खतरा तथा सं ङकटासन्नता, विपद् प्रर्ावित गाउ“पातलका तथा
नगरपातलकाहरु, जजल्लाजस्थत सरकारी तथा गैरसरकारी सं घसं स्थाहरुको क्षिता र सहर्ातगता सुतनजित गदै
जजल्लास्तरिा विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव कायवलाई बतलयो बनाउने र विपद् जोजखि व्यिस्थापनलाई
स्थानीय तहसम्ि प्रर्ािकारी बनाउने प्रयासस्िरुप कम्तीिा जजल्ला तहिा तनिावर् गररएको जजल्ला विपद पुि व
तयारी तथा प्रततकायव योजना लाई अद्याितिक गरी २०७८ प्रकाशन गनुक
व ो प्रिुख लक्ष्य हो । यस जजल्लािा
तबपद् पुित
व यारी तथा प्रततकायव योजनालाई सहजीकरर् गनवको लातग

DCA/

के. तर्.एस. सप्तरीले जजल्ला

अगुिा सहयोगी सं स्था (District Lead Support Asgency-DLSA) को र्ूतिका तनिावह गरररहेको छ ।
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१.१. नेपालिा तबपद् जोजखि
वििि र्ू-बनािट, किजोर र्ौगतर्वक अिस्था, िौसिी विििता तथा जलिायु पररितवनका साथै जनसं ख्या बृवि,
गररबी, अव्यिजस्थत शहरीकरर् र प्रकोप जोजखिलाई ध्यान नददई गररने विकास तनिावर्का कायवहरूले गदाव
नेपाल तबतर्न्न प्राकृततकज्ञ र गैरप्राकृततक प्रकोपहरूद्द बाट तसजजवत विपद्को उच्च जोजखििा रहेको छ ।
जलिायु पररितवनका कारर् िौसिजन्द्य प्रकोपहरूको प्रकृतत, िारा र प्रबृजत्त फरक हुाँदै गएको छ । जसका
कारर् विपद् व्यिस्थापनिा नयााँ च ुनौतीहरु थवपदै गएका छन् ।
नेपालिा हरे क ििव ५०० र्न्द्दा बढी तबतर्र प्रकोपका घटनाहरू हुने गदवछन् । जसिध्ये बाढी, पवहरो, डुबान,
र्ूकम्प, चट्यांग, आगलागी, हािाहुरी, वहिताल विस्फोट, सडक दुघट
व ना लगायतका प्राकृततक र गैरप्राकृततक
विपद्का घटनाहरु तनयतित रुपिा घट्ने गरे का छन् । यसको पररर्ािस्िरूप ठू लो िारािा जनिनको क्षतत
हुने र जीविकोपाजवनिा प्रततकूल असर पने गरे को छ । पतछल्लो ४५ ििव (वि.सं . २०२८ दे जख २०७२)
को अितििा नेपालिा ४०,००० र्न्द्दा बढी व्यजिहरूले विपद्का कारर् ज्यान गुिाएका छन् । उच्च
िृत्युदरको अततररि, उि अितििा ७५,००० र्न्द्दा बढी व्यजिहरू घाइते र्एका छन् र्ने कररब तीस लाख
िातनसहरू प्रर्ावित र्एका छन् । यसै गरी, विगत ५ ििवको

(२०७०-२०७५) त्याङ्क अनुसार नेपालिा

बिेनी करीि १०,००० सडक दुघट
व ना हुने गरे का छन् । जसका कारर् बिेनी करीब १,९०० ब्यजिले
ज्यान गुिाएका छन् र्ने करीब १३,००० ब्यजिहरु घाईते हुन्द्छन् ।
विपद् िाट हुनसकने सम्र्ावित िानिीय क्षतत तथा िन सम्पजत्त र आिारर्ुत पूिाविारहरूिा हानी नोकसानी
कि गनवका साथै विपद्को सियिा प्रर्ािकारी रुपिा िानिीय सहायता पररचालन गनव विपद् पूित
व यारीले
िहत्िपूर्व र्ूतिका तनिावह गदवछ । तसथव विपद् पूित
व यारी तथा आपत्कालीन प्रततकायवलाई िजबुत बनाउन
जरुरी छ ।
प्रर्ािकारी विपद् पूित
व यारीले विपद्को सािना गने क्षितालाई िृवि गछव र सिुदायहरूलाई विपद् उत्थानशील
बनाउन िित पु¥याउाँदछ । यसका लातग विपद् जोजखि न्द्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापनिा सं लग्न सम्पूर्व
सरोकारिाला तनकायहरूको जजम्िेिारी प्रि वकटान गरी उनीहरूको पूित
व यारी तथा प्रततकायव क्षिताका साथै
स्रोत सािनको उपलब्िता सुतनजित गनुव पदवछ ।
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१.२. सप्तरी जजल्लाको सािान्द्य जानकारी

(Brief Introduction of

Saptari District)
१.२.१ र्ौगोतलक अिजस्थतत, तसिाना तथा राजनीततक र प्रशासतनक विर्ाजन

सप्तरी जजल्ला नेपाल राज्यको दुई नम्िर प्रदे शिा अिजस्थत छ । यस जजल्लाको जजल्ला सदरिुकाि
राजविराज हो । नेपाल सरकारको स्थानीय पुनस
व ं रचना नीतत अनुरुप यस जजल्लािा हाल १८ िटा
स्थानीय तह रहेका छन्, जसिा ९ िटा नगरपालीका र ९ िटा गाउाँपातलका रहे का छन् । यस
जजल्लाका पहाडी र्ूर्ाग अन्द्तगवत च ुरे पिवतीय क्षेरिा केही स्थानीय तहका िाडवहरु रहे का छन् र्ने
ु ागिा अबजस्थत रहे कोछ । सप्तरी जजल्ला सिुर सतहिाट ६४ दे जख
अतिकांश क्षेर सिथर र्र्
४५७ तिटरको उचाइिा रहेको छ । यस जजल्लाको कुल क्षेरफल १३५९.२८ िगव वकलोतिटर
रहेको छ । पूि व पजिि लम्बाई औसत ४३ वकलोतिटर र उत्तर दजक्षर् औसत २३ वकलोतिटर
चौडाइ रहेको यस जजल्लािा ६३ प्रततशत तराई र ३७ प्रततशत च ुरे र्ू-र्ागले ओगटे को छ ।
तनिावचन आयोगिारा यस जजल्लालाई ४ िटा सं घीय प्रतततनिी सर्ा तनिावचन क्षेर र ८ िटा प्रदे श
सर्ा तनिावचन क्षेरिा विर्ाजन गररएको छ । सप्तरी नेपालको प्रदे श नं. २ अन्द्तगवत रहे को जजल्ला
हो ।

सप्तरी जजल्लाको तसिाना पूिि
व ा सप्तकोशी नदी सं गै जोतडएको प्रदे श नं. १ को सुनसरी

जजल्ला, पजिििा तसरहा जजल्ला जसलाई िलान खोलाले तसिाना छु ट्टाएको छ । उत्तरिा प्रदे श नं १
को उदयपुर जजल्ला र दजक्षर्िा र्ारतको विहार राज्यको सुपौल र ििुिनी जजल्ला पदवछ ।

१.२.२. र्ू-क्षेर र जतिनको बगीकरर्
सप्तरी जजल्ला सिुर सतहिाट ६४ दे जख ४५७ तिटरको उचाइिा रहे को छ । यस जजल्लाको कुल
क्षेरफल १३५९.२८ िगव वकलोतिटर रहे को छ । पूि व पजिि लम्बाई औसत ४३ वकलोतिटर र
उत्तर दजक्षर् औसत २३ वकलोतिटर चौडाइ रहे को यस जजल्लािा ६३ प्रततशत तराई र ३७ प्रततशत
च ुरे र्ू-र्ागले ओगटे को छ ।
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१.२.३.सप्तरी जजल्लाका प्रिुख नदी प्रर्ाली तथा सहायक नदीनालाहरुको प्रर्ाि
यस जजल्लािा बाढी, डुिान, कटान बाट तनम्न अनुसारको जोजखि हुन सकने सम्र्ािना
दे जखएको छ ।
क्र.सं
१

२

िाढी÷ कटान गने नदद
च ुरे क्षेरिा हुने िन विनास र

प्रर्ावित हुने क्षेरहरु
फत्तेपरु , िरिपुर, र्ं गहा, हददवया, किलपुर, ठे तलया, कल्यार्पुर, वपप्रापजिि,

र्ूस्खलन

घोघनपुर, बकिुिा, खोजपुर, रुपनगर, जण्डौल, तेरहोता, तसतापुर, नकवटरायपुर,

कोशी नदीबाट हुने कटान

ओराहा, किलपुर, घोघनपुर, वपप्रापूि जगतपुर, बदगािा, बैरिा, पोतावहा, र्ारदह,

खोकसरप्रिाहा, कुशहा, ििुपवट, दौलतपुर

जोतगतनयााँ १, २, गोिरगाढा, हनुिाननगर, ईनरुिा, कोबरसाईन र रम्पुरा
िल्हतनयााँ

३

तरयुगाबाट हुने कटान

फत्तेपरु र ओराहा

४

सुन्द्दरी खोलाबाट हुने कटान

िरिपुर, ठे तलया, रुपनगर, बरिजझया

५

िहुली खोलाबाट हुने कटान

बकिुिा, लोहजरा, ठे तलया, जण्डौल, िैनाकडेरी, तरकौल, बरिजझया, बैरिा,

खााँडो खोलाबाट हुने कटान

खोकसर प्रिाहा, नकटी रायपुर, तेरहौता, बसविटी, हररहरपुर, ददघिा, पकरी,

६

पोतावहा,
राजविराज, िहदे िा, फसै ठ, दे उरीर्रुिा, बर्नगािाकटी, विसहररया, लौतनयााँ,
ततलाठी, , सकरपुरा, रम्पुरा िलहतनया, लालापटी

खडक खोलाबाट हुने कटान

बनरझुला, कल्यार्पुर, िैनासहस्रिाहु, नेंग्डा, इनरुिा फुलिररया, बोदे बरसाईन,

बलान खोलाबाट हुने कटान

वपप्रापजिि, हददवया, दौलतपुर, ििुपटी, हररपुर, िलहनिा, वटकुतलया, पटे िाव,

९

कजरा खोलाबाट हुने कटान

बसलिलपुर, शम्र् ुनाथ, पत्थरगाढा, अनावहा, गिहररया प्रिाहा

१०

िुतनी खोलाबाट हुने कटान

कटै या, पत्थरगाढा, िेल्हीचपेना, नघो

११

घोडदह खोलाबाट हुने कटान

जिुनीििे परु ा, िलेकपुर, बोररया, तसम्रहातसग्यौन, इटहरी विसनपुर, तछन्निस्ता

१२

र्लुिाही खोलाबाट हुने कटान

राजविराज न.पा., विसहररया, ईटहरी विसनपुर

१३

गंगाजली खोलाबाट हुने कटान

किलपुर, ओराहा, घोघनपुर

१४

जजता खोलाबाट हुने कटान

बर्नगािाकटी, हनुिाननगर, इनरुिा, को.बरसाईन, रम्पुरािल्हतनया, कोईलाडी

१५

सुरुंगा खोलाबाट हुने कटान

कुसहा, हररपुर, वटकुतलया, पटे िाव

१६

पौडा खोलाबाट हुने कटान

घोघनपुर, वपप्रापूि व

१७

विहुल खोलाबाट हुने कटान

पटे िाव, िल्हतनयााँ, रािनगर, रौतहट

१८

पााँची खोलाबाट हुने कटान

बसिलपुर, रािपुरजिुिा, अनावहा, बनौली, कविलासा, पातो

१९

अिहा खोलाबाट हुने कटान

पंसेरा, िलहनिा, पटे िाव, िलहतनया, बनरझुला, तसस्िािेल्ही

२०

सुखलाही खोलािाट हुने कटान

दौलतपुर र ििुपटी

७
८

बनौली, िानराजा, कविलासा, खडकपुर, पातो, तरही, औरही, र्ूतही
िलहतनया, िौिाहा, िेल्ही,
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सप्तरी जजल्लािा विगतिा कुन प्रकोपबाट कस्तो विपद् पयो सो िारे जानकारी तलनका लातग १०
ििवसम्िको विपद्को ऐततहातसक सियरे खा तयार गररएको छ । यसबाट प्रकोपको दोहोररने प्रिृजत्त,
त्यसले पु¥याउने र्ौततक, सािाजजक, आतथवक, िानिीय िा प्राकृततक क्षतत तथा त्यसबाट पने प्रर्ािको
बारे िा जानकारी एकीकृत गररएको छ।
क्र.स

बिव

प्रकोप

तत्कातलन गा.वि.स.

िडा न.

क्षततको वििरर्

२०६९

खडेरी

तसस्िा िेल्ही

सिै िडा

लगाएको िाली सिै नि र्एको, सिुदायिा

.
१

र्ोकिरी र्एको
२

२०७०

खडेरी र

काचन,रायपुर,१ न

आगलागी

योतगतनया

सिै िडा

लगाएको िाली सिै नि र्एको, सिुदायिा
र्ोकिरी र्एको र करोडौको क्षतत, रायपुर
िुसहरी टोल,१ नव योतगतनयािा यादि टोल
स्िेतिा तर्िर् आगलागी

३

२०७१

बाढी र

बरिजझया र कचनरुप नपा

आगलागी

एंि रम्पुरा िलहतनयााँ

१,२,७ र ८

१० िटा घर बगाएको, ५० विघा जतिन
नि, ५० पशु िरे को लाखौको क्षतत,
चै र १२िा पडेिारािा ३३ घरपररिार र
रिपुरा

िलहतनयािा

४३

घरपररिारिा

तर्टर् आगलागी र्एको
४

२०७२

र्ूकम्प

सप्तरी

सिै गाविस

जजल्ला तर्र िानिीय घाईते र्एको २७
जना,

व्यजिगत

घरको

आंजशक

क्षतत

१२००, सरकारी कायावलयको आंतसक क्षतत
२९, विद्यालयको आजशं क क्षतत ५६, िठ
िजन्द्दर

आजशं क

क्षतत

२८

र

सं घ

सं स्थाहरुको आजशं क क्षतत ८ रहेको ।
५

२०७३

खाडो, िहुली,

सप्तरी का २८ गाविस

िरसाईन,

सप्तरी जजल्ला तर्र िानविय जक्ष्त १,

चहका र

प्रर्ावित

कोईलाडी,

व्यजिगत घरको पूर्व क्षतत ३८ र आंजशक

सकरपुरा,

५००, वििालयको आजशं क डुिान

बलानको बाढी
िहािारी

सप्तरीका २ गाविस जिुतन
ििेपरु ा, कोईलाडी

६

रम्पुराम्लहतनया,
इनरुिा ८
गाविस पूर्व
रुपि प्रर्ावित
सक्रतित सं ख्या

िनविय क्षतत नर्एको

करीिन ४००
जना
६

२०७४

बाढी

सबै गा.पा. र न.पा.

५ जनाको िृत्यु, जम्िा प्रर्ावित
६४८९४५ जना (िवहला २९५६६६,
पूरुि ३५३२७९)

७

२०७५

िाढी,

हनुिाननगर, कन्द्चं रूप

आगलागीः िृत्यू ७ घाइते ९, पातन डुिेर,
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आगलागी,

,ततलाठी कोइलाडी

िृत्यू २१, घाइते २, जगंतलत जनािरबाट

विजुली, जंगली

,सप्तकोशी,बोदे बरसाइन् तथा

िृत्य ३, घाइते १६, विजुली िृत्यू ५, घाइते

जनािर,

अन्द्य पातलकाका केवह

६, चटयाङ्क िृत्यू २, घाइते ३, वििादद

चटयाङ्क,

िाडवहरु

सेिनबाट िृत्यू १२, घाइते ७, सिारी दूवटना

वििादद सेिन,

िृत्यु ३६, घाइते १२६, सपव दं म्स ३, घाइते

सिारी दूघट
व ना

३, हािाहू रीबाट घाइते १

सपव दं श,
हािाहुरीबाट
८

२०७७

िाढी, आगलगी,

हनुिाननगर, कन्द्चं रूप

बाढी ३, आगलागीः िृत्यू ५ , घाइते १४,

विजुली, जंगली

,ततलाठी कोइलाडी

जनािर,

,सप्तकोशी,बोदे बरसाइन् तथा

पातन डुिेर , िृत्यू २६, घाइते ३, जंतलत

चटयाङ्क,

अन्द्य पातलकाका केवह

तबिादी

सेिन,

जनािरबाट िृत्य ३, घाइते ४, विजुतल िृत्यू
१७, घाइते १७, चटयाङ्क घाइते ५, विसादद

िाडवहरु

सेिनबाट िृत्यू १५, घाइते ७५, सिारी

सिारी दुघट
व ना,

दूवटना िृत्यू ६९ , घाइते १००८, सपव

सपवदंस,

टोकाइ ४, घाइते ४, , हािाहू रीबाट घाइते

हािाहुरीबाट
९

१

आ.बा.२

िाढी, आगलगी,

हनुिाननगर, कन्द्चं रूप

बाढी १ ,आगलागीः िृत्यू ३, घाइते ११,

०७८/

विजुली, जंगली

,ततलाठी कोइलाडी

०७९

जनािर,

,सप्तकोशी,बोदे बरसाइन् तथा

पातन डुिेर , िृत्यू ७, घाइते ३, जंगाली त

चटयाङ्क,

अन्द्य पातलकाका केवह

तबिादी

सेिन,

जनािरबाट िृत्य ३, घाइते ४, विजुतल िृत्यू
५, घाइते १५, चटयाङ्क िृत्यू ४, घाइते

िाडवहरु

१०, विसादद सेिनबाट िृत्यू १५, घाइते

सिारी दुघट
व ना,

७५, सिारी दूवटना ३२४, घाइते १६९, सपव

हािाहुरीबाट

१

सपवदंस,

टोकाइ ५, घाइते ४, , हािाहू रीबाट घाइते

श्रोत : जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र सप्तरी,२०७८

१.२.४. िाटोको बनािट र उिवराशजि र संर्ातबत र्ु-क्षयको क्षेर :
जजल्लाको जम्िा क्षेरफल १३६६३२ हेकटर िध्ये ६९ प्रततशत जतिन कृवि योग्य छ । राविय
जनगर्ना २०६८ अनुसार १० ििव उिेर र्न्द्दा िातथका आतथवक रुपले सकृय ६०% जनता कृवि
कायविा सं लग्न छन् । अतिकांश र्ू-र्ाग उिवराशील सिथर िैदान र्एको कारर् कृवि क्षेर यस
जजल्लाको प्रिुख आिार र प्रिुख सं र्ािना हो । रीयुगा नदीबाट ल्याइएको चन्द्र नहर, कोशी
बााँिबाट उठाइएको पजिि कयानल र अन्द्य स्थानीय तसं चाई सुवििाहरूले पतन कृवि क्षेरलाई राम्रै
टे िा

ददएका

छन्।

जजल्लािा

रहेका

५५

िटा

खाद्य

उद्योगहरूको

उपजस्थततले

कृविको

व्यापारीकरर्िा सहयोग पु¥याएको पाईन्द्छ । केरा खेती र ऊखु खेती तफव वकसानहरू आकविवत
र्एको पाइन्द्छ । जजल्लाको िाविवक खाद्यान्न उत्पादन ५६१८२ िे.टन रहे को छ । कृिक
पररिारहरूले कृवि कायव अन्द्तगवत पशुपालनलाई अतर्न्न अंगका रुपिा राखेका छन्। दुि र िासु
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उत्पादनिा पतन सप्तरी जजल्लाको उल्लेखतनय वहस्सा हुन आउाँछ । आ.ि. २०६९ िा ३८४८०
िे. टन दुि र ८६७७ िे. टन. िासु उत्पादन र्एको जजल्ला पशुसेिा कायावलयको अतर्ले खले
दे खाउाँछ । कररि २४०० पोखरी रहे को यस जजल्लािा िाछापालन व्यिसायको प्रच ुर सं र्ािना
रहेको छ । कृवि तथा िन जन्द्य क्षेरबाट िााँस, िावियो, पात, पटे र आदद श्रोत सिेत उपयोग गरी
उद्यि गनेहरूको सं ख्या ५००० हुन सकने अनुिान घरे ल ु तथा साना उद्योग कायवलयले जनाएको छ
।
१.२.५. हािापानी, जलिायु
यस जजल्लाको अतिकांश र्ू-र्ाग गंगा-व्रम्ह्पूर बाट प्रर्ावित नदी उपत्यकाको क्षेर र्एकोले उपोटर्
िनसुनी हािापानी यस जजल्लाको विशेिता हो । दे शको अन्द्य र्ू-र्ाग जस्तै यस जजल्लाको हािापानी
लाई िरातलीय उचाई र िंगालको खाडीबाट आउने हािाले प्रर्ाि पारे को छ । सप्तरी जजल्ला
दे शको पूिी र्ागिा पने हुनाले िेतडटरे तनयन सिुन्द्रबाट आउने वहउाँदे हािाको खासै प्रर्ाि पदै न ।
जाडो सियको सरदर तापक्रि १० दे जख १५ तडग्री सेल्सीयस र गिी सियको सरदर तापक्रि ३८
दे जख ४० तडग्री सेल्सीयस रहन्द्छ । िाविवक औसत ििाव ११४१ दे जख २०२४ ति.ति. सम्ि रहे को
पाईन्द्छ ।
१.२.६. जनसंख्याको आकार, बृविदर, घनत्ि तथा दे श बावहर रहेको जनसंख्या
राविय

जनगर्ना

२०६८

अनुसार

१२१०९८

घरपररिार

तथा

६३९२८४,

(पुरुि

३१३४८६)४९.१ % र (िवहला ३२५४३८) (५१.९% जनसं ख्या रहेको यस जजल्लािा लैं तगक
अनुपात ९६.४ जनघनत्ि ४६९, िाविवक जनसं ख्या िृविदर १.१४, पररिारको औित आकार ५.२८
रहेको छ । २६४२८ (४.१३%) व्यजि विदे श गएका दे जखन्द्छ िैिावहक अिस्थािा पुनविविाह गने
पुरुिको सं ख्या २४६७ र िवहलाको सं ख्या ११३९ छ । फलस्िरुप पुरुिको विदुर हुने सं ख्या
३१६६ िार र िवहलाको विििा हुने सं ख्या १०,२६६ छ । अन्द्यर जन्द्ि र्ई यस जजल्लािा
िसोिास गने िातनसको जनसं ख्या ५% िार छ र्ने यस जजल्लािा आउनु पने िुख्य कारर् कृवि
रहेको छ । सिग्र दे शको जनसं ख्यािा यस जजल्लाको जनसं ख्या २.४१% हुन आउाँछ । हालै को
जनसं ख्या िृविदर कायि हुने हो र्ने यस जजल्लाको जनसं ख्या दोब्बर हुन ६१ ििव लाग्दछ ।
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१.२.६.१ नयााँ सं रचना अनुसारका नपा, गाउाँपातलकाको जनसं ख्या वििरर्
क्र.स.

स्थातनय तहको नाि

जनसं ख्या

कैवफयत

घरिुरी सं ख्या

पुरुि

िवहला

जम्िा

१

राजविराज नगरपातलका

13384

35092

33304

68396

२

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

6764

16776

18437

35213

३

सप्तकोशी नगरपातलका

4539

10018

11113

21131

४

कञ्चनरुप नगरपातलका

10192

25953

27335

53288

५

खडक नगरपातलका

8615

21308

24060

45368

६

डाकनेश्वरी नगरपातलकााा

8149

20687

22067

42754

७

बोदे बरसाईन नगरपातलका

8022

21319

28071

49390

८

सुरुगााँ नगरपातलका

8650

20787

22435

43222

९

हनुिाननगर कंकातलनी नगरपातलका

8152

22725

22009

44734

१०

विटर्ुपरु गाउाँपातलका

4370

11438

11600

23038

११

िलान विहुल गाउाँपातलका

3976

10796

11023

21819

१२

रुपनी गाउाँपातलका

5012

12824

13563

26387

१३

िहदे िा गाउाँपातलका

5395

14215

13327

27542

१४

राजगढ गाउाँपातलका

5242

14487

14972

29459

१५

ततलाठी कोईलाठी गाउाँपातलका

5697

16182

14551

30733

१६

ततरहुत गाउाँपातलका

4078

10913

11097

22010

१७

तछन्निस्ता गाउाँपातलका

5439

13920

13191

27111

१८

अग्नीसाईसडर वकटर्सरिन
गाउाँपातलका

5422

13846

13283

27129

जम्िा

121098

313846

325438

639284

श्रोत : सप्तरी जजल्लाको गााँउपालीका÷नगरपालीका प्रोफाईल,२०७५
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१.२.७ जजल्लािा विद्यिान स्िास््य सेिाको अिस्था :

जजल्लािा अिजस्थत स्िास््य सेिा सम्िन्द्िी वििरर् वििरर् सं ख्या वििरर् सं ख्या अञ्चल अस्पताल

ाँ ा अस्पताल तनजी १, जजल्ला जन स्िास््य कायावलय १,वकती हेल्थ केयर एण्ड जुन अिारनेस
१,आख
सेन्द्टर १, प्राथति स्िास््य केन्द्र २, नेपाल प्रावितिक सहयोग सिुह १, स्िास््य चौकी ३०, नेपाल
पररिार तनयोजन सं घ १, उप स्िास््य चौकी ८२, िातृ तथा जशशु स्याहार केन्द्र (रा.वि.न.पा.) १

,गाउाँ घर जकलतनक िातसक ४०७, सं स्थागत जकलतनक, अस्पताल १, खोप जकलतनक (िातसक)
४५९,िवहला स्िास््य स्ियं सेविका १०२६, तनजी अस्पताल, नतसवङ होि ५, िवहला स्िास््य
स्ियं सेविका रा.वि.न.पा. ४८, पोिर् पुनस्र्थापना केन्द्र १, डट्स उपचार केन्द्र १०३, प्रसुती
केन्द्रको सं ख्या २१, डट्स सब सेन्द्टर १०३, प्रसूती जशप सम्िन्द्िी तातलि प्राप्त स्िास््य किी ३०,

जजल्ला आयूि
व ेद कायावलय १, वकशोर, वकशोरी र प्रजनन स्िास््य सेिा केन्द्र, आयू ि
व ेदीक औििालय
२, Anti Retro Viral therapy सेिा १ रहे को छ तेस्तै जजल्लािा नेपाल रे डक्रस रि सं चार केन्द्र १
ठाउाँिा रहेको छ ।

१.२.८. जजल्लाको सडक सञ्जालको अिस्था :

कोशी व्यारे ज दे खी िलान नदद सम्ि िहे न्द्र राजिागव, फत्तेपरु दे खी इनिा हुदै िेलही र्ं सार सम्ि

पक्की सडक, र्ारदह दे खी हनुिाननगर हुदै राजविराज सम्ि पक्की सडक, िहुली दे खी ततलाठी
कोइलाडी सम्ि ग्रार्ेल तथा पक्की सडक, रुपनी दे जख राजविराज हुदै

तछन्निस्ता सम्ि पक्की सडक,

कठौना दे खी डाकनेश्वरी न.पा. को पातो सम्ि पक्की तथा ग्रार्ेल सडक, शम्र्ूनाथ न.पा.को वििनपुर
चौक दे खी बोदे बसावन हुदै बोडर सम्ि पक्की सडक, सरुङ्का न.पा.को कुशहा दे खी िौहुिा िेल्ही बोडर
सम्ि पक्की तथा ग्रोर्ेल सडक रहे को छ । हुलाकी राजिागव िलान नदी दे जख राजविराज सम्ि र

राजविराज दे खी तडिन हुदै कंचनरुप न.पा. सम्ि कच्ची र ग्रार्ेल बाटो, कोशी पजिति नहरको बाटो
व्यारे ज दे खी डाकनेश्वरी न.पा.को तरही सम्ि ग्रार्ल तथा कच्ची बाटो रहे को छ ।

यातायात : जजल्लाको सदरिुकाि बाट प्रिुख स्थानहरुसम्िको दुरी
क्र.स.

स्थातनयतहको नाि

सािवजतनक तथा यातायातका सािनहरु

जजल्ला सदरिुकािबाट
दुरी (वक.िी.)

१

राजविराज नगरपातलका

० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

२

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

१५ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

३

सप्तकोशी नगरपातलका

५० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

४

कञ्चनरुप नगरपातलका

४० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

५

खडक नगरपातलका

४० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर
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क्र.स.

स्थातनयतहको नाि

सािवजतनक तथा यातायातका सािनहरु

जजल्ला सदरिुकािबाट
दुरी (वक.िी.)

६

डाकनेश्वरी नगरपातलका

४० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

७

बोदे बरसाईन नगरपातलका

५० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

८

सुरुगााँ नगरपातलका

५० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

९

हनुिाननगर क.कातलनी नगरपातलका

१२ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१०

विटर्ुपरु गाउाँपातलका

१० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

११

िलान विहुल गाउाँपातलका

६० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१२

रुपनी गाउाँपातलका

१० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१३

िाहदे िा गाउाँपातलका

१५ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१४

राजगढ गाउाँपातलका

१५ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१५

ततलाठी

१३ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१६

ततरहुत गाउाँपातलका

२० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१७

तछन्निस्ता गाउाँपातलका

२० की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

१८

अग्नीसाईसडर वकटर्सरिन गाउाँपातलका

२५ की.िी

बस, जीप, अटो, िोटरसाईकल, ट्रक, ट्रयाकटर

कोईलाठी गाउाँपातलका
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१.२.९. खानेपानी तथा सरसफाइ :
यस सप्तरी जजल्लाको कुल जनसं ख्याको ७७.५० प्रततशत जनसं ख्या अथावत शुद्घ खानेपानी सुतबिा
पाएको जनसं ख्या ४ लाख ९९ हजार १ सय ३४ जना रहे का छन् । सरसफाई सुतबिा र्ने
जजल्लाका सबै घरिुरीिा पुगेको छ ।

१.२.१० तबद्युतीकरर् तथा सञ्चारको अिस्था :
यस जजल्लाको सबै स्थानीय तहिा विद्युततकरर् सेिा पुगेको छ । केही स्थानिा तबस्तारको कायव
र्इरहेको छ र्ने दुगि
व क्षेरिा सोलारलगायत अन्द्य बैकजल्पक सेिाबाट उज्यालो सेिा तलइरहे को
अिस्था छ । वि.सं .२०७५ सालतर्रिा सबै क्षेरिा तबद्युतको पहुाँच पु¥याउने लक्ष्य सवहत
विद्युतीकरर्लाई विकासको एक सूचकको रुपिा तलइनुका साथै यसले अन्द्य सबै क्षेरको विकासलाई
सिेत बढािा ददनिा िद्दत पु¥याउाँदछ ।
सप्तरी

जजल्लाका

सिै

गापा÷नपाहरुिा

टे तलफोन

सुवििा

पुगेको

छ

।

यस

जजल्लािा

आ.ि.२०७५÷७६ सम्ििा नेपाल टे तलकिबाट ल्याण्डलाइन फोन, िोबाइल, स्काइफोन तथा
सी.डी.एि.ए लगायत २ लाख १६ हजार १ सय ९९ लाइनर्न्द्दा बढी फोन लाइन वितरर् गररएको
छ ।

एनसेलले वितरर् गरे को सं ख्या जोड्दा यो सं ख्या अतल िेरै हुन आउाँछ । तथापी यी फोन

अन्द्य जजल्लािा पतन उपयोग हुने तथा एकै व्यजिले िेरै उपयोग गने गरे को सिेत पाइएको छ ।
जजल्लािा १० राविय दै तनक, ७ िटा साप्तावहक र ६ िटा एफएि रे तडयो सञ्चालनिा छन् ।

२. संघीय शासन प्रर्ालीिा विपद् व्यिस्थापन
नेपालको सं वििान, २०७२ को अनुसूची ७ िा प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक विपद् पूित
व यारी, उिार
तथा राहत र पुनलावर् कायवलाई संघ र प्रदे शको साझा अतिकारको सूचीिा सूचीकृत गररएको छ र्ने
अनुसूची ९ िा संघ, प्रदे श र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अतिकारको सूचीिा विपद्
व्यिस्थापनलाई राजखएको छ । अनुसूची ८ ले विपद् व्यिस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल
अतिकारको सूचीिा सिेटेकोले यसिा स्थानीय तहको िहत्िपूर् व र्ूतिका हुनपने स्पि छ । विपद्
जोजखि न्द्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथि सं शोिन, २०७५) ले विपद् जोजखि
न्द्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन राविय पररटद, कायवकारी सतितत, राविय विपद् जोजखि न्द्यू नीकरर् तथा
व्यिस्थापन प्रातिकरर् (यसपतछ प्रातिकरर् र्तनने , प्रदे श विपद् व्यिस्थापन पररिद् र कायवकारी
सतितत, जजल्ला तथा स्थानीय तहिा विपद् व्यिस्थापन सतिततहरूको सं स्थागत व्यिस्था गरी
ततनीहरूको काि, कतवव्य र अतिकार सिेत तोकेको छ ।
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) ले गाउाँपातलका तथा
नगरपातलकाको काि, कतवव्य र अतिकार तर्र विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्िी सबै चरर्का कायवहरू
सिािेश गरे को छ । यस ऐनले राविय र्िन सं वहता तथा िापदण्ड बिोजजि र्िन तनिावर्
अनुितत,अनुगिन र तनयिन सम्बन्द्िी कायवहरूका साथै सुरजक्षत बस्ती विकास सम्बन्द्िी नीतत, योजना,
कायवक्रितजुि
व ा, कायावन्द्ियन, अनुगिन, तनयिन र िूल्याङ्कन कायवलाई सिेत गाउाँपातलका तथा
नगरपातलकाको काि, कतवव्य र अतिकार तर्र सिेटेको छ ।

३. राविय विपद् प्रततकायव कायवढााँचा, २०७० (प्रथि सं सोिन, २०७५) िा र्एको
व्यिस्था : राविय विपद् प्रततकायव कायवढााँचा, २०७० (प्रथि सं सोिन, २०७५) ले विपद् पूितव यारी
र विपद् पतछको खोज, उिार र राहत कािलाई व्यिजस्थत तुल्याउन, जजम्िेिारीको बााँडफााँड गनव र
सिन्द्ियलाई प्रर्ािकारी बनाउन स्पि व्यिस्था गरे को छ । यस अन्द्तगवत प्रततकायवका लातग
अन्द्तरावविय सहयोगको अवपल गने प्रवक्रया र त्यसको जजम्िेिारी, त्यसका लातग ध्यान ददनु पने पक्ष,
अन्द्तरावविय सहायताको सिन्द्ियका कुराहरूलाई पतन उि कायवढााँचाले व्यिजस्थत गरे को छ । उि
कायवढााँचाले आपत्कालीन सियिा तनकायगत सिन्द्ियका लातग वििय क्षेरगत सिूहको प्राििान,
विपद् सूचना सं कलन र प्रर्ािको सं यन्द्र र त्यसको पररचालनको पक्षिा पतन स्पि व्यिस्था गरे को
छ । विपद् पतछका वितर्न्न सिय अितिको प्राथतिकतायुि कािको पवहचान गदै विपद् पतछ
गनुप
व ने कािको पवहचान र जजम्िेिारीको विर्ाजन पतन गरे को छ ।नेपाल सरकारले विद्यिान विपद्
जोजखिको न्द्यू नीकरर् तथा नयााँ जोजखिको प्रर्ािकारी रोकथाि गरी विपद् जोजखिबाट सुरजक्षत,
अनुकुतलत तथा उत्थानशील रािको तनिावर् गनव विपद् जोजखि न्द्यू नीकरर्राविय नीतत, २०७५ र
विपद् जोजखि न्द्यूनीकरर् राविय रर्नीततक कायवयोजना (सन् २०१८-२०३०) २०७५ तयार गरी
लागु गरे को छ ।
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४ . विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको अद्याितिक गनुक
व ो उद्देश्य
सिविगत उद्देश्य : जजल्ला आपतकातलन योजनाको सिविगत उद्देश्य यस प्रकार रहे को छ ।


बाढीजन्द्य तथा अन्द्य विपद्बाट उत्पन्न िानिीय असरहरू न्द्यू नीकरर् गनवका लातग
जजल्लाको प्रततकायव क्षिता अतर्िृवि गर्र्दै विपद् प्रर्ावितहरूको आिश्यकताहरूलाई
प्रर्ािकारी एिि सिन्द्ियात्िक रुपिा राहत उपलब्ि गराउने कुरा सुतनजित गनुव ।

तनददवि उद्देश्य :
जजल्ला पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको तनददवि उद्देश्यहरु यस प्रकार रहे काछन ।
१

जजल्ला जस्थत जोजखििा रहे का पातलकाहरुको विपद्को पररजस्थतत हे री सं कटासं नता

विश्लेिर्

गरर स्थानीय श्रोत सािन र क्षिताको पवहचान गने ।
२

जोजखििा रहे का सिुदायको सुरजक्षत र्विटयको प्रत्यार्ूततको लातग विपद्को सािना गनव

जजल्लाको श्रोत सािन तथा िानविय क्षिता अतर्िृवििा सहयोग पु¥याउने
३

।

बाढी तथा अन्द्य प्रकोपबाट उत्पन्नहुने विपद्को व्यिस्थापनका लातग पूिस
व ूचना प्रर्ाली,

स्थानीय स्रोत, सािन, सीप र ज्ञानको अतिकति उपयोग गदै प्रततकायव तथा पूि व तयारी योजना
अनुसार जजल्लाजस्थत सम्बजन्द्ित तनकायको क्षिता अतर्िृवि गने ।
४

आपतकातलन अिस्थाको सािना गनव जजल्ला जस्थत सरोकारिालाहरुको सिन्द्ियात्िक

५

विपद्को प्रततकायवका लागी किी किजोरीहरुको विश्लेिर् गरी सो को पररपूततव गनव स्थातनय स्तर

प्रततकायवलाई अझ प्रर्ािकारी बनाउने ।
र िाह्य स्तर सिेतिाट पहल गने ।

६ कोतर्ड १९ जोजखि तनयन्द्रर् तथा व्यिस्थापनका लातग पूित
व यारी योजना, कायावन्द्यिनका लातग
वितर्न्न गततवितिहरुिा सरोकारिाला तनकायहरु सं ग सहकावय,सिन्द्िय तथा गैरसरकारी तनकायहरुलाई
अतिकति रुपिा पररचालन गने ।
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अपनाईएका रर्नीतत
जजल्ला आपतकातलन योजनाको तजुि
व ा जजल्लाका सम्पूर् व सरोकारिालाहरूको सं लग्नतािा गररएको छ
। यो योजनाको तजुि
व ा विगत आठ ििवको अितििा गएका बाढीबाट परे का प्रर्ािहरूको विश्लेिर्िा
आिाररत छ र योजना तजुि
व ाको प्रयोजनका लातग सबर्न्द्दा खराब पररजस्थततलाई ध्यानिा राजखएकोछ
। जजल्लािा वक्रयाशील वितर्र तनकायहरूको क्षिताको विश्लेिर्का आिारिा पूि-व तयारी तथा
प्रततकायव कायवक्रिका लातग र्ूतिका तथा जजम्िेिारी तनिावरर् गररएको छ । “पूित
व यारी” तथा
“प्रततकायव कायवक्रि” सम्बन्द्िी दुिै योजना आपतकातलन योजनािा उल्लेजखत प्रिुख गततविति हुन्द्छन्
। योजना तजुि
व ा गदाव यसको कायावन्द्ियनिा सहयोग उपलब्ि गराउने उपयुि तनकायको पवहचान
पतन गररएकोछ । विगतका ििवको बाढी, आगलातग र विगत ििवको विनाशकारी र्ूकम्पको
अनुर्िबाट तसवकएका पाठ तथा तसफाररसहरूलाई हरे क क्षेर (Cluster ) का लातग आपतकातलन
योजना तजुि
व ा गदाव ध्यानिा राजखएकोछ । जजल्ला आपतकातलन योजना अन्द्तगवत जजल्लाको
पूित
व यारी तथा प्रततकायव सम्बन्द्िी योजनाको व्यिस्थापन जजल्ला प्रकोप उिार सतिततको सिविगत
सिन्द्ियिा गररएको छ । हरे क क्षेर (Cluster ) िा नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकायको अगुिाइिा क्षेरगत
हरे क सिूहले सो क्षेरिा सं लग्न वितर्र तनकायहरूका बीचिा सिन्द्िय गने र विपद्को पररजस्थततसाँग
सम्बजन्द्ित उठ्न सकने सिालहरूलाई सम्बोिन गनवका तनतित्त आफ्नो क्षेरको आपत्कातलन पूि-व
तयारी तथा प्रततकायव योजनाको कायावन्द्ियन सिन्द्ियात्िक रूपिा गनवका लातग ती तनकायहरूका
सबल पक्ष तथा विशेि ज्ञानिातथ ध्यान ददईएकोछ । आपतकातलन योजनालाई अजन्द्ति रूप
ददइसकेपतछ पूित
व यारी सम्बन्द्िी कदिहरूिा र्एको प्रगततलाई सुतनजित गनवका तनतित्त सो योजनाको
सिीक्षा जजल्ला विपद् ब्यबस्थापन सतिततबाट गरीएको छ ।

४.१ विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना अद्याितिक गनुपव ने आिश्यकता
विपद्को सियिा गररने विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग गनव बनेको विपद् पूि व तयारी तथा प्रततकायव
योजनालाई सिय अनुकुल बनाउन तथा सिय अनुसार श्रोत सािनिा हुने फेरबदल अनुसारको
प्रततकायव योजना बनाउन यस अजघ बनेको प्रततकायव योजनालाई अद्याितिक गनुप
व ने हुन्द्छ ।
१.

प्रततकायव योजना अद्याितिक गदाव सियक्रि अनुसार हुने विपद्को पवहचान, त्यसको पूि व

तयारी र र त्यसका लातग गनुप
व ने योजनाहरुसिेत अद्याितिक हुने हुनाले विपद्को व्यिस्थापनिा
तनकै सहजता आउाँछ ।
२.

विपद्को जोजखि कि गनव, तिले र काि गनव, विपद्मा आउने श्रोतलाई तबकेजन्द्रत गरी क्षेरगत

रुपले पररचालन गनव विपद् प्रततकायव योजनाले िद्दत गछव ।
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३.

प्रर्ावित सिुदायलाई प्रकोपको पूि व सूचना ददनेदेजख सुरजक्षत र सम्िानजनक जीिनयापनका

लातग आिारर्ूत िागवदशवन सिेत ददन्द्छ ।
४.

विपद् प्रततकायव योजना तनिावर् र यसको अद्याितिक गदाव उिार र राहत जस्ता कायविा

पीतडत सिुदायको सिान पहुाँचको प्रत्यार्ूतत गछव ।
५.

आपतकातलन सियिा सूचना र जानकारी प्रक्षेपर्लाई व्यिजस्थत गनव सहयोग गछव ।

६.

क्षेरगत रूपिा कािको बााँडफााँड हुने हुाँदा िानिीय सहयोग पारदशी, प्रर्ािकारी र व्यिजस्थत

ु ो साथै सेिाप्रदायकिा जिाफदे ही र उत्तरदावयत्िको र्ािनाको विकास गराउाँछ ।
हुनक
साथै २०७१,२०७३ र २०७४ को श्रािर् िवहनािा सप्तरी जजल्लािा आएको बाढी र
ु म्प तथा बाढी आकजस्िक
२०७२ को गोरखाको र्ूकम्पबाट तसवकएका पाठका आिारिा र्क
प्रततकायव योजना तनिावर् गरी पूित
व यारीका कायवलाई प्रर्ािकारी बनाउन िद्दत गदवछ ।
ु जम्पय प्रततकायव तालीकाको आिारिा तबपद्को सियिा जजल्ला जस्थत सरोकारिाला
७ .बाढी तथा र्क
तनकायहरु प्रततकायविा वक्रयाजशलतािा बृवि र्ई प्रर्ािकारी प्रततकायवका गतततबति सं चालनिा िद्दत
गदवछ ।

४.२ विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको अद्याितिकको क्षेर र सीिा :
यस विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना अध्याितिक गररनुका तसिा र यस योजनाका क्षेरहरु
तनम्नानुसार रहेका छन् ।
जजल्लास्तरीय विपद् पूित
व यारी योजनालाई बाविवक रुपिा अद्याितिक गने गररएको छ।
यस विपद् पूि व तयारी तथा प्रततकायव योजनालाई अद्याितिक गदाव कानूनी व्यिस्थाहरुिा विपद्
जोजखि न्द्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथि सं शोिन, २०७५) स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४, विपद् जोजखि न्द्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन तनयिािली, २०७६, विपद् जोजखिन्द्यूनीकरर्
राविय नीतत, २०७५ र विपद् जोजखि न्द्यू नीकरर् राविय रर्नीततक कायवयोजना, २०७५लगायतका
कानूनी तथा नीततगत व्यिस्थाहरू छन् । यसै गरी, अन्द्तराववियस्तरिा विपद्-जोजखि न्द्यू नीकरर्का
लातग सेण्डाइ कायवढााँचा (सन् २०१५-२०३०) ददगो विकासका लक्ष्यहरू, जलिायु पररिवतन सम्बन्द्िी
पेररस सम्झौता, आितिक योजना, नीतत तथा कायवक्रि लगायतका सजन्द्ि सम्झौतालाई सिेत
आत्िासात् गदै सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहहरुिा विपद् पूि व तयारी तथा प्रततकायव योजना बनाई विपद
बाट हुने िानिीय र र्ौततक क्षतत न्द्यूनीकरर् गनुव आिश्यक हुन्द्छ ।यस योजनाले विपद्को
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पूबत
व यारी तथा प्रततकायव कसरी गने तबियलाई िार सिेट्छ । स्थानीय तहिासिेत तबपद् पूित
व यारी
तथा प्रततकायव योजना तनिावर् गरी कायावन्द्ियनका लातग सहयोगी र्ूतिका रहन सकनेछ ।
१)

यो विपद् प्रततकायव योजना राविय तथा अन्द्तरावविय िान्द्यता अनुरुप क्षेरगत अििारर्ा

(Cluster Approach)

र नेपाल सरकारले कायावन्द्ियनिा ल्याएको तबपद् ब्यिस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय

तहलाई सिेत सिेटी अद्याितिक गररएको छ ।
२)

विपद् परे को अिस्थािा अद्याितिक गररएको योजनाले विपदिा

आिश्यक पने श्रोत सं कलन

तथा पररचालनिा विियगत सहयोगी तनकायको पवहचानिा सहयोग तिल्ने दे जखन्द्छ ।
३)

अद्याितिक गररएको प्रततकायव योजनाको कायावन्द्ियनले जजल्लाजस्थत सं घसं स्थाहरुले क्षेरगत

रुपिा जनशजि तयार गनव सकनेछन् ।

५. योजनाको पृष्ठर्ुति - तबपदको जस्थती , योजनाको आिश्यकता औजचत्य
५.१. तबपद पूबत
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको अपेजक्षत नततजा
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको सिग्र उद्देश्य विपद् पूित
व यारी सम्बन्द्िी वक्रयाकलापहरुलाई
सं गदठत, व्यिजस्थत बनाई प्रर्ािकारी प्रततकायव िाफवत् सम्र्ावित क्षतत, नोकसानी न्द्यू नीकरर् गनुव हो,
साथै विपद्को सियिा प्रर्ावितको खोज तथा उिार गरी स्थानीय स्रोत सािनको अतिकति
उपयोगद्वारा प्रर्ावित सिुदायलाई व्यिजस्थत, प्रर्ािकारी र जिाफदे हीयुि िानिीय सहयोग उपलब्ि
गराउनु यस योजनाको िूल उद्देश्य रहेको छ । यस योजनाका विजशि नततजा तनम्नअनुसार छन् :
१.

विपद् पवहला गनुप
व ने आिारर्ूत जोजखि न्द्युनीकरर्का कायव सुतनजित हुनेछन् ।

२.

विपद्का सियिा िानिीय सहयोगलाई व्यिजस्थत गनव सवकनेछ ।

३.

विपद्का जोजखि कि गनव सरोकारिाला तनकाय, स्थानीय तह र सिुदायबीच सहकायवको

अतर्िृवि हुनेछ ।
४.

उिार र राहतजस्ता

कायविा प्रर्ावित सिुदायको सिान पहुचको प्रत्यार्ूतत हुनेछ ।

५.

सािाजजक, सास्कृततक ियावदा तथा सद्भाि अतर्िृवि र्ई विपद्को सािनािा एकजुट हुने

िातािरर् तयार हुनेछ ।
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६.

क्षेरगत रूपिा कािका बाडफााँडहुने हुाँदा िानिीय सहयोग, पारदशी, प्रर्ािकारी र व्यिजस्थत

ु ा साथै जिाफदे वहता र उत्तरदावयत्िको
हुनक

र्ािनाको विकास हुनेछ ।

७.

सङ्कटासन्न सिुदाय एिं क्षेरहरु पवहचान र्ई प्रकोप जोजखि नकशांकन तयार हुनेछ ।

८.

जजल्लािा िानिीय क्षेरिा कायवरत सं घ सं स्थाहरु पवहचान र्ई स्रोत र सािनको आकलन

हुनेछ ।
९.

तबियगत क्षेरहरुको बाढी, र्ूकम्प र आगलागीको आकजस्िक योजना तनिावर्र्ई प्रततकायवका

लातग सरल दस्तािेज तनिावर् हुनेछ ।
१०. विपद् प्रर्ावितहरुलाई तत्काल उद्दार तथा राहत सेिा पुयावउन सरल उपायहरु अविलम्बन गनव
सजजलो पानेछ ।
११.

जजल्ला आपतकातलन कायव सञ्चालन केन्द्रबाट सिुदाय र केन्द्रबीच रतु सूचना स्थावपत गरी

प्रततकायविा प्रर्ािकारी हुनेछ ।
१२.

स्थानीय तहिा तबपद् आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र स्थापन र्ई कायावन्द्ियनिा आउने र

तबपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायवका लातग सहज हुनेछ ।
१३.

विपद् जोजखि् न्द्यूनीकरर् गनव सराकोरिालाहरुबीच सिन्द्ियात्िक सं यन्द्रको तनिावर् र्ई

प्रकोपको सिय र प्रकोप पिात् तत्काल प्रततकायव गनव सहज हुनेछ ।
१४.

विपद्को सियिा स्थानीयतह तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतिततको सिन्द्िय र

सहकायविा प्रर्ािकारी प्रततकायवका गततवििीलाई अजघ बढन सहज हुनेछ ।
१५.

ु ना प्रर्ाली स्थापना
यस जजल्ला र्ई बग्ने नदीहरुिा कोशी,तरयुगा,र खाडो नदीिा बाढी पूबस
व च

ु ना
र्एको छ बाकी यी नदीहरु सुन्द्दरी, िहुतल, खाडो, ,खडक,विहुल,बालन नददिा बाढी पूबस
व च
प्रर्ाली स्थापना गनव आिश्यकता छ ।
यस जजल्लाका स्थानीय तहहरु,सं घीय तथा प्रदे श अन्द्तगवतका सरकारी तनकायहरु, विपदिा सहयोग
गने नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, जजल्ला आपतकालीन कायवसञ्चालन केन्द्र, के.तर्.एस, सेि द सप्तरी,
SCDC, सबल नेपाल ,ितिवहल्फा, गैह्सरकारी सं स्था िहासं घ, सािुदावयक िन उपर्ोिा िहासं घ,
ु
नेपाल परकार िहासं घ, उद्योग बाजर्ज्य िहासं घ, खानेपानी उपर्ोिा िहासं घ, सं यि
राि सं घीय
तनकायहरु लगायतका

वितर्न्न राविय तथा अन्द्तरावविय,स्थानीय सं घ सं स्थाहरुको उपजस्थतत रहे को छ

। त्यसैगरी स्थानीय तहका तनिावर् व्यिसायी सं घ, औिति व्यिसायी सं घ, तनजज अस्पतालहरु,
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यातायात ब्यिसायी सतितत, सिुदायिा आिाररत गैर सरकारी सं स्थाहरु र नागररक सिाज कायवरत
छन् ।

५.३ जजल्लािा रहेका सरकारी तनकाय तथा िानिीय सहायतािा संलग्न साझेदार
तनकायको सम्पकव सूची

क्र.सं .

सं स्था िा कायावलय

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

1.

जजल्ला प्रशासन कायावलय

प्रजजअ: जयनारायर् आचायव

)#!–%@)^@$, 9852857777

तबपद् सम्पकव ब्यजि : सा.प्रजजअ:नाथु साह

98528५७७७६
daosaptari1@gmail.com

जजसअ : प्रर्ाकर यादि

deoc.saptari@gmail.com
031520196, 9842821085

तन. प्रिुख

९८४२८२०४७४

2.

3.

जजल्ला सिन्द्िय सतितत

गंगाराि साह

नगर प्रिुख: शम्र् ु प्रसाद यादि

राजविराज नगरपातलका

ज्योतति कु यादब

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
4.

5.

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

कञ्चनरुप नगरपातलका

तबपद् सम्पकव ब्यजिः

९८१५७३४००५

िहोिद तिन्ना

नगर प्रिुख : बसन्द्त

िहानन्द्द चौिरी
तिश्र

तबपद् सम्पकव ब्यजिः राजेश कु यादि
7.

8.

9.

खडक नगरपातलका

डाकनेश्वरी नगरपातलका

बोदे बरसाईन नगरपातलका

९८५२८३१३८४
9803484458

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
6.

rajbirajmunsaptari@gmail.com

नगर प्रिुख : योगेन्द्र कुिार चौिरी

नगर प्रिुख : उत्ति कुिार शिाव

सप्तकोशी नगरपातलका

9842821172

Shambhunathmun@gmail.com

9842831692

saptakoshimun@gmail.com
९८६१५७५६१५,९८१४७५७७६५
9862814861

kanchanrupmunitipility@gmail.com
९८६५१२३७५०

नगर प्रिुख : हेिायू हग

9852854053

तबपद् सम्पकव ब्यजिः इफान अयुब

९८१९२२०७८६

khadakmunitipality@gmail.com

नगर प्रिुख : जशि नारायर् साह

9852821556

तबपद् सम्पकव ब्यजिः उिेश प्रसाद शाह

९८२९७२३९३५

नगर प्रिुख : आतेश कुिार तसह
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Madakneswori@gmail.com

9819912600

bodebarsainmun@gmail.com

क्र.सं .

10.

11.

सं स्था िा कायावलय

सुरुगााँ नगरपातलका

हनुिाननगर ककातलनी
नगरपातलका

12.

13.

14.

15.

16.

विटर्ुपरु गाउाँपातलका

िलान विहुल गाउाँपातलका

रुपनी गाउाँपातलका

िहदे िा गाउाँपातलका

राजगढ गाउाँपातलका

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

तबपद् सम्पकव ब्यजि : रािसुददस पंडीत

९८६०५३०४३९

नगर प्रिुख : िुजिनाथ चौिरी

9852821442

तबपद् सम्पकव ब्यजि : टे क ब खडका

९८४२९१७९९३

surungamun@gmail.com

नगर प्रिुख : शैलेश कुिार साह

9801089123
ito.hanumannagarkankalimun@gmail.com

तबपद् सम्पकव ब्यजिः राि खेब यादब

९८०४७२५६५९,९८४२८५३७१८

गापा प्रिुख : तललाम्िर यादि

9852822101

तबपद् सम्पकव ब्यजि : रािलखन िेहत्ता

९८५२८२२१५

bishnupursaptari@gmail.com

गापा प्रिुख : दयानन्द्द गोवहत

9819722500

तबपद् सम्पकव ब्यजि : िहोिद नतसि राइन

९८१७७७१४०८

गापा प्रिुख : हरे राि यादि

9814731223

तबपद् सम्पकव ब्यजि : तिथले श यादब

९८०४७०४९२०

balanbihulrm@gmail.com

rupanigaupalika@gmail.com

गापा प्रिुख : ददपक कुिार यादि

9815729565

तबपद् सम्पकव ब्यजि : गोपदे ब यादब

९८०७७४९०९०

गापा प्रिुख : प्रिानन्द्द यादि

9829780592

तबपद् सम्पकव ब्यजि : रािचन्द्र यादि

anjramesh@gmail.com

mahadevarmun@gmail.com

९८०४७०८२५१
17.

ततलाठी कोईलाठी
गाउाँपातलका

18.

19.

20.

ततरहुत गाउाँपातलका

तछन्निस्ता गाउाँपातलका

अग्नीसाईसडर वकटर्सरिन
गाउाँपातलका

गापा प्रिुख : सततस कुिार तसह

9852820845

तबपद् सम्पकव ब्यजि : राजेश झा

९८०७७२७६५१

गापा प्रिुख : हेिन्द्त कुिार बहडखरे

9852821076

तबपद् सम्पकव ब्यजि : राजेन्द्र सुनरवहत

९८१७७११९४३

गापा प्रिुख

9819959614

:सुय व नारायर् िण्डल

tilathikoiladigp@gmail.com

tirahutganupalika555@gmail.com

chhinnamastamun@gmail.com

तबपद् सम्पकव ब्यजि : िहे श शिाव

९८०७७७६५९०

गापा प्रिुख : प्रशुराि चौिरी

9804760844

तबपद् सम्पकव ब्यजि : जागेश्वर खडका

९८२५७२६२४२
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asks.gapa@gmail.com

क्र.सं .

सं स्था िा कायावलय

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

21.

नेपाली सेना

प्रसे. तनरज र्ण्डारी

९८५१०९७८६८

bhimdalgan2@gmail.com
22.

नेपाल प्रहरी

प्रउ. राजेन्द्र प्रशाद ििला

(*%@*%%%%%
dposaptaricommunacation@gmaim.com

23.

शसर प्रहरी बल नेपाल

सप्रउ राजु श्रे ष्ठ

९८५११२५२९१

apfn6btn.hqsaptari@gamail.com
apfsaptari.bso@gmail.com
24.

राविय अनुसन्द्िान कायावलय

नरे श बहादुर

शाह

९८५१२४३६६१

25.

उच्च अदालत जनकपुर

िा न्द्या : चन्द्र प्रसाद गजुरेल

०३१ ५२०६८२

इजलाश राजविराज
26.

जजल्ला अदालत सप्तरी

िा न्द्या : चन्द्रिजर् ज्ञिाली

०३१ ५२१५९९

27.

सरकारी िवकलको

िा न्द्या :अजग्न प्रसाद खरे ल

०३१- ५२१४७९

प्रिुख :

९८५२८२१४६६

प्रिुख : विजय कुिार िण्डल

031 520098, 9852820502
deosaptary@gmail.com

कायावलय
28.

जजल्ला र्न्द्सार कायावलय
सप्तरी

29.

जजल्ला जशक्षा तबकास तथा
सिन्द्िय ईकाई

30.

पूिाविार तबकास कायावलय

जजल्ला प्रिुख : वकसोर साह

०३१-५२१४०८

31.

सडक तडतर्जन कायावलय

का. प्रिुख : सोतर्त लाल ठाकुर

०३१-५२०२००,९८४८४७४०८७

32.

सघन शहरी विकास तथा

तड.ई. :

031520082, (*%@*@@^^^
dudbcsaptari@yahoo.com

रिेश तथङ्ग

र्बन तनिावर् आयोजना
कायावलय
33.

स्िास्थ कायावलय,सप्तरी

तन.प्रिुख: दुतनयालाल यादि

९८५२८२१६०६

34.

शहरी तबकास तथा र्िन

तड.ई. : कृटर् दे ि झा

98528827525
dudbcsaptari@yahoo.com

प्रिुख : राजेन्द्र प्रसाद यादि

031-520050, 9852820765

तडईः अजय कर्व

९८०५९१७५४५

तडतर्जन कायावलय
35.

कृवि ज्ञान केन्द्र

36.

खानेपानी

तथा

सरसफाई

तडतर्जन कायावलय

०३१-५२१२५४

29
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

क्र.सं .

सं स्था िा कायावलय

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

ajykarna345@gmail.com
37.

कोशी

पम्प

चन्द्र

तसचाई

नहर

राजेन्द्र प्रसाद साह

९८५२८२११०७

रे िा कान्द्त यादि

९८५२८२२३४४

कैलाश श्रे ष्ठ

९८५८०२४५८०

िािि पौडेल

९८५२०२६१४६

जजल्ला सम्पकव ब्यजिः सुयन
व ारायर् शिाव

9849361770

रािजनन ठाकुर

९८५५०२२४४४

ब्यबस्थापन

कायावलय
38.

खाडो

नदी

तनयन्द्रर्

आयोजना
39.
40.

कोशी

बक्राहा

तनयन्द्रर्

आयोजना

हुलाकी

नदी

िागव

तनिावर्

आयोजना
41.

पशु

सेिा

अस्पताल

कायावलय
42.

नेपाल टे तलकि

dphosaptari@yahoo.com
43.

जजल्ला बन कायावलय

सन्द्तोि

झा

९८५२८२१०८२
dfosaptariraj@gmail.com

44.

िालपोत कायावलय

विटर्ुराज र्ट्टराई

९८५२८२००६८
saptari@dolma.gov.np

45.

िनोज कुिार शाह

को.ले.नी.का

९८५२८२१०५७
kosh.saptari15@gmail.com

46.

िस्य विकास केन्द्र फत्तेपरु

र्ूप नारायर् यादि

९८१५९२१९३२
fdcfattepur2029@gmail.com

47.

जजल्ला हुलाक कायावलय

बाईटर कुिार शिाव

९८०७७४१६९३
saptarihulak184@gmail.com

48.

तनबावचन कायावलय

तन.प्र.र् ुपेन्द्र यादि

९८५२८२१४५३
deoset@gamil.com

49.

कारागार कायावलय

सत्यनारायर् यादि

९८५२८७०७७७
saptari.it@dopm.gov.np
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क्र.सं .

सं स्था िा कायावलय

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

50.

खानेपानी सस्थान सप्तरी

राज कुिार श्रे ष्ठ

९८४२०२५४८७
nwscrajbirajsakha@gmail.com

51.

राविय िाजर्ज्य बैं क सप्तरी

उिेश नेपाल

९८५२८२०७१६
Rajbiraj@rbb.com.np

52.

नेपाल

तबिुत

प्रातिकरर्

अिोद कुिार यादि

९८५३८२१४५९

सप्तरी
53.

rajbiraj@nca.org.np

करदाता कायावलय

सप्तरी

सुरेश हिाल

९८५२८२१२६७
tsorajbiraj@ird.gov.np

54.

औिोतगक क्षेर सप्तरी

प्रिुख:

०३१ ५२००८१

55.

नापी कायावलय

प्रिुख:

०३१ ५२०२७९

56.

आयुबेद

प्रिुख:

०३१ ५२०८९४

सप्तरी

स्िास्थ

सप्तरी

केन्द्र

57.

र्ूतिसुिार कायावलय सप्तरी

प्रिुख:

०३१ ५२००६४

58.

र्ू सं रक्षर् कायावलय सप्तरी

प्रिुख:

०३१ ५२००७०

59.

जजल्ला प्रातबतिक कायावलय

प्रिुख:

०३१ ५२१४०८

तन.प्र .िे.सु. : .डा.रजन्द्जत कुिार झा

031520134, 98528821155

सर्ापतत : जोगेन्द्र र्गत

031521121, 9852820121

सप्तरी
60.

गजेन्द्र नारायर् तसहं
अस्पताल राजविराज

61.

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी
सप्तरी

sagarmathahospital@yahoo.com

सम्पकव ब्यजिः ब्रहि दे ि यादि

saptariredcross@gmail.com
9842821734

62.

गैर सरकारी सं स्था िहासं घ

सम्पकव ब्यजिः बलदे ि िण्डल

९८०४७९१२३०

63.

परकार िहासं घ

अध्यक्षः सबवन दे ि

९८४२८२००१५

64.

सप्तरी जजल्ला उद्योग

अध्यक्षः अरुर् प्रिान

९८५२८२०२२९

के.तर्.एस.सप्तरी

सम्पकव ब्यजिः दे िनारायर् यादि

9852820612

सेि द सप्तरी

सम्पकव ब्यजिः ध्रिु दे ि

9842820335

िाजर्ज्य सं घ
65.
66.
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koshivsociety@gmail.com

क्र.सं .

सं स्था िा कायावलय

सम्पकव ब्यजि

कायावलयको टे तलफोन िोबाई नम्बर

67.

सिल नेपाल सप्तरी

सम्पकव ब्यजिः ददपक झा

Sabalnepal2062@gmail.com

9852820914
68.

SCDC, Nepal

सम्पकव ब्यजिः बलदे ि िण्डल

९८०४७९१२३०

69.

MCDC

सम्पकव ब्यजिः प्रर् ु नारायर् चौिरी

031523055, 9804783977

70.

DCA

सम्पकव ब्यजिः ददनेश गुरुङ्क

digu@dca.dk
9851094008

71.

OXFAM

सम्पकव ब्यजिः विजय राज पन्द्त

९८५११४७९५२

72.

LWR

राकेश साह

९८५१२१६५१०

73.

WHH

पदि श्रे ष्ठ

74.

Save the Children

सम्पकव ब्यजिः अरुर् कुिार िहतो

75.

UNICEF

सम्पकव ब्यजिः अशोक

76.

WFP

सम्पकव ब्यजिः कृटर् िाझी

77.

जजल्ला आपत्कालीन

सुचना ब्यिस्थापन अतिकृत

कुिार झा

arun.mahato@savethechildren.org
9852833901
akjha@unicef.org
9855011841
9842023799

तबनायक पौडै ल

कायवसचालन केन्द्र

९८४१०२८१६९
deoc.saptari@gmail.com
binayakpoudel3@gmail.com

32
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

५.४ सन्द्दर्व सािग्री पुनरािलोकनको नततजा
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना २०६८ को सातौ अद्याितिक २०७८ तनिावर् गने
क्रििा अध्ययन गररएका प्रततिेदन तथा सािग्रीहरु, औल्याइएका असल अभ्यास, िुख्य तसकाई र
सुझािहरु तनम्नानुसार उल्ले ख गररएको छ ।
तस.नं

प्रततिेदनको नाि

!=

जजल्ला
पूित
व यारी

पूिअ
व सल अभ्यासहरु

विपद्

२०६८ िा पतछल्लो



तथा

प्रततकायव

योजना-

२०६८

को

तबपदको



सियिा

प्रदे श



र

तोवकएको

योजनाको

सबैको सवक्रयता

कायावन्द्ियनिा

स्थानीय

दे जखन्द्छ ।

जजम्िेिारी

तनिावर्

अध्याितिक

तथा छे ठौ अध्याितिक

२०७७

२०७७



सिेत

तबिय क्षेरगत नेतत्ृ ि

अनुरुप

योजना

तहिा
प्रततकायव

योजना

गने तनकाय तथा

सिेत

स्थानीय

पटक विपद् पूित
व यारी
तथा प्रततकायव



कुनै सुझाि र्ए

िुख्य तसकाई

तबपद्

तहिा
प्रततकायव

तनिावर्

र्ई

आउनुपने

प्रततकायव कायवढााँचा अनुसार



तयार

स्थानीय

गनुप
व ने ।

तहिा

सिेत

क्षेरगत अबिारर् अनुसार

सहयोगी तनकायहरुको

कायव गनूप
व ने]{

छनौट गररएको


जजल्लािा

िानिीय

क्षेरिा

कायवरत

सं स्थाहरुको

सूची

तयार र्एको
@=

ददगो तबकास लक्ष्य

ददगो तबकास लक्ष्यका उद्देश्य

२०२०

नं. १३ को पररपुततविा प्रत्येक्ष
सहयोग

३.

जजल्ला

तबपद्

सबै स्थानीय तहले सं चालन गने

ब्यिस्थापन योजना

विकासका

२०७३

तबपद्

िुलप्रिाहीकरर्

तबपद्

जोजखि

जजल्लािा



गतततबतिहरुलाई

सं चालन



हुने गरे का विकास

गरी

तनिावर्का

न्द्यूनीकरर्िा

गतततबतिहरुलाई थप

सहयोग र्एको

स्थानीय

व्यबस्थापन

योजना

स्थानीयतहलाई

ब्यिस्थापन

रर्नीततबारे

सबै

सरोकारिाला

स्थानीय



तहकोसिेत

तबपद्

ब्यिस्थापन रर्नीतत तयार गरी

तबपद् िैरी बनाइनु

विपद् विपद् व्यिस्थापन योजना तनिावर् विपद्

तबपद्

तनकाय जानकार हुनपु ने

कायावन्द्ियनिा ल्याइनुपने

पने]{
४.

जजल्लाको

स्थानीय

विपद्

योजनाबारे

सबै

व्यबस्थापन

तनिावर्िा

२०६८ तनिावर्

बवढ सहर्ातगता गराइएतापतन

आिश्यक सबै स्थानीय तहले तबपद्

नेतत्ृ िदायी र्ूतिकािा किी

पूित
व यारी

तथा

जानकार

हुन ु

व्यबस्थापन योजना गरी कायावन्द्ियनिा आउनु

प्रततकायव

योजना

तनिावर् गरी कायावन्द्ियनिा ल्यानुपने
५.

विपद् जोजखि

राविय स्तरिा तयार र्एको

गतततबतिहरुलाई थप तबपद् िैरी
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स्थानीय

विपद्

व्यबस्थापन

तस.नं

िुख्य तसकाई

कुनै सुझाि र्ए

प्रततिेदनको नाि

पूिअ
व सल अभ्यासहरु

न्द्यूनीकरर्का लातग

नीततबारे जानकारी र जजल्ला

राविय

स्तरिा सिायोजन गने प्रवक्रया

रर्नीतत, २०७५

आिश्यक सबै स्थानीय तहले तबपद्

बारे स्पिता

पूित
व यारी

बनाइनु पने]{

योजनाबारे

सबै
तथा

जानकार
प्रततकायव

हुन ु
योजना

तनिावर् गरी कायावन्द्ियनिा ल्यानुपने
६.

विपद जोजखि

ऐनले व्यिस्था गरे को िापदण्ड र सरकारी सं रचना बारे बुझाई

न्द्युतनकर् तथा

व्यिस्थापन ऐन
२०७४ को पवहलो
सम्शोिन २०७५
७.

स्थानीय सरकार

विपद् जोजखि न्द्यूनीकरर्िा स्थानीय तनकायको र् ुतिकाबारे

सञ्चालन सम्िन्द्ििा

स्पिता

व्यिस्थापन

गनव

िनेको ऐन २०७४
८.

स्फेयर पररयोजना

राहत िापदण्ड र न्द्यूनति आिश्यकता बारे जानकारी र्एको

९.

वितर्न्न गै.स.स. को

स्थानीय तनकायले गरे को प्रयास र सफलताका कथाहरु एिं

सहयोगिा

गाउाँ स्तरिा योजना तनिावर् गने प्रवक्रया स्थानीय सिुदायको

सिुदायस्तरिा

प्राथतिकताहरु बारे जानकारी र्एको विपद्को जस्थतत र

तयार गररएका

स्थानीयस्तरबाट गरे का परम्परागत असल अभ्यास र

स्थानीय विपद्
जोजखि व्यिस्थापन

सम्र्ावित उपायहरु ।

कायवयोजना र
अनूर्िहरु
१०.

राविय विपद्

तत्कालको प्रततफल सम्बन्द्िी प्रततकायविा सहज

प्रततकायव कायव
ढााँचा २०७० को
पवहलो सम्शोिन
२०७५

११.

स्थानीयस्तरिा

कायवयोजनाले

तत्काल प्रततकायविा सहज

तयार गररएका
स्थानीयविपद्
जोजखि व्यिस्थापन
योजना

१२.

लेखाजोखा

लार्ाजन्द्ित पवहचानको आिार तयारका साथै प्रततकायविा सहज

िागवदशवन २०७२

34
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

५.५. योजना तनिावर् प्रवकयािा गररएका तनर्वयहरु
जजल्ला तबपद् व्यिस्थापन सतिततको बैठकिा जजल्लािा विपद्को अिस्थाको सतिक्षा गदै तबपद
पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना २०७६÷०७७ लाई पुनःअद्याितिक गने तनर्वय बिोजजि जजल्ला
आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्रको

प्रातबतिक सहयोगिा र जजल्ला अगुिा सहयोगी सं स्था कोशी

तर्कटीि सोसाइटी सप्तरीको आतथवक सहयोगिा योजनालाई अद्याितिक गने काि शुरु गररएको
हो।िनशुन सियिा पनव सकने तबपदहरुलाइ िध्येनजर गरी जजल्ला प्रशासन कायावलय तथा जजल्ला
तबपद व्यबस्थापन सतितीको आयोजनािा स्थानीय तह राजतनततक दलका प्रिुख तथा प्रतततनति
सरकारी कायावलय सुरक्षा तनकायका प्रिुखहरु राविय तथा अन्द्तराविय गैर सहकारी सस्थाहरुका
प्रिुख, गैर सहकारी िहासं घ तथा जजल्लािा रहे का सं घ सस्थाका प्रतततनतिहरु लगायतका सम्बि
अन्द्य तनकायहरुको सहर्ागीतािा तबपद ब्यिस्थापन सतिती िारा २०७८ को विपद्

पुि व तयारी

तथा प्रततकायव योजना सम्बि तनकायहरुको सहर्ागीतािा तयार गने ।
जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितीको बैठकिा िनशुनको सिय नजजवकदै आइरहे को हुदा सियिा हुन
सकने तबपदलाइ िध्येनजर गरी जजल्ला प्रशासन कायावलय जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितीको
आयोजनािा राजनैततक दलका प्रहुख तथा प्रतततनति सरकारी कायावलय क्षेरगत नेतरत्िदायी र्तु िकािा
रहने तनकायहरु सुरक्षा तनकायका प्रहुखहरु राविय तथा अन्द्तराविय गैर सहकारी सस्थाका
प्रतततनतिहरु, कोशी तर्कटीि सोसाइटी ,नेपाल रे डक्रस सोसाइटी,गैर सहकारी िहासं घ, उद्योग
बाजर्व्य सघ ,चेम्बर अफ किशव नेपाल लगायत सम्बि अन्द्य तनकायहरुको सहर्ागीतािा जजल्ला
तबपद ब्यिस्थापन सतितीले तयार गरे को िनसुन तथा कोतर्ड १९ पुि व तयारी कायव योजना २०७८
जस्िकृत गने र सम्बि तनकायहरुले तत्काल कायावन्द्ियनिा ल्याउने तनर्वय गररयो । जजल्ला विपद्
व्यिस्थापन सतिततले सबै स्थानीय तहबाट आएको योजना र क्षेरगत अगुिा तनकायहरुले तबपद्
पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्रिा उपलब्ि गराउने र्ने
बिोजजि नेपाल सरकारको नीतत तथा तनर्वय अनुसार क्षेरगत अगुिा तनकायहरु स्थानीय तहिा
सिािेश र्एकोले जजल्लािा रहेका तबिय क्षेरगत कायावलयहरुलाई सिािेश गरी जजल्लाको योजना
तयार गररएको छ र्ने स्थानीय तहिा रहे का क्षेरगत तनकायहरुको कायव सबै स्थानीय तहले गने
गरी योजना तयार गररएको छ ।
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५.६. विपद् जोजखि विश्लेिर्
५.६.१ सप्तरी जजल्लाको तबपद्को अिस्था (Disaster Scenario)
यस जजल्ला र्एर बग्ने तरयुगा,सप्तकोशी, बलान, विहुल,खडक,िाहुतल,खाडो िुख्य नदी प्रर्ाली
हुन ् र्ने यी अन्द्तगवतका ४ दजवन बढी नदीनालाहरु यी दुई नदीिा तितसने सहायक नदी प्रर्ालीहरु
हुन ् । कोशी नदीिा आउने बाढीले हरे क बिव कवहले िानिीय क्षतत तथा सयौ हेकटर जतिन कटान
गने क्रि तनरन्द्तर जारी राखेको छ । २०६९ सालिा खडेरवका कारर् लगाएको िाली सिै नि
र्एको, सिुदायिा र्ोकिरी र्एका, त्यस्तै खडेरी तथा आगलागीको कारर् २०७० सालिा लगाएको
िाली सिै नि र्एको, सिुदायिा र्ोकिरी र्एको र करोडौको क्षतत, रायपुर िुसहरी टोल,१ नव
योतगतनयािा यादि टोल स्िेतिा तर्िर् आगलागी र्एको तथयो, १० िटा घर बगाएको, ५० विघा
जतिन नि, ५० पशु िरे को लाखौको क्षतत, २०७० र २०७१ सालको बावढ तथा आगलागीका
कारर् चैर १२ िा पडेिारािा ३३ घरपररिार र रिपुरा िलहतनयािा ४३ घरपररिारिा तर्टर्
आगलागी र्एको तथयो, २०७३ सालको बावढको कारर् सप्तरी जजल्ला तर्र िानविय क्षतत १,
व्यजिगत घरको पूर् व क्षतत ३८ र आंजशक ५००, साथै

६ वििालयको आजशंक डुिानिा परे को

तथयो । २०७४ सालको िावढको कारर् यस जजल्लाका सबै स्थातनय तह प्रर्ातत र्एका तथए र्ने ५
जनाको िृत्यु, जम्िा प्रर्ावित ६४८९४५ जना (िवहला २९५६६६, पूरुि ३५३२७९) रहे को तथयो
।

२०७५ सालिा िाढी, आगलागी, विजुली, जंगली जनािर, चटयाङ्क, वििादद सेिन, सिारी दू घट
व ना

सपव दं श, हािाहुरीबाट आगलागी िृत्यू ७ घाइते ९, पातन डुिरे िृत्यू २१, घाइते २, जगंतलत
जनािरबाट िृत्य ३, घाइते १६, विजुली िृत्यू ५, घाइते ६, चटयाङ्क िृत्यू २, घाइते ३, वििादद
सेिनबाट िृत्यू १२, घाइते ७, सिारी दूवटना िृत्यु ३६, घाइते १२६, सपव दं म्स ३, घाइते ३,
हािाहू रीबाट घाइते १ जना र्एका तथए । यस ििव सिेत आगलागी बाट िृत्यू ३, घाइते ११, पातन
डुिेर : िृत्यू ७, घाइते ३, जंतलत जनािरबाट िृत्य ३, घाइते ४, विजुतल िृत्यू ५, घाइते १५, चटयाङ्क
िृत्यू ४, घाइते १०, विसादद सेिनबाट िृत्यू १५, घाइते ७५, सिारी दुघट
व ना ३२४, घाइते १६९, सपव
टोकाइ ५, घाइते ४,हािाहू रीबाट घाइते १ र्ै सकेका छन् ।
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५.६.२ सप्तरी जजल्लाको विगत १० बिवको बाढी, आगलागी, हािाहुरी, चट्याङ्ग, सपवदाँश,
ाँ लीजनािर आतक
ाँ
जग
लगायत बहुतबपद बाट र्एको क्षततको वििरर् स्थानीय तह
अनुसार
क्र.स

स्थानीय तह

जम्िा घरिुरी

.

१

२

३

४

५

६

७

८

२०६८

२०६९

२०७०

२०७१

२०७२

२०७३

२०७४

२०७५

२०७६

२०७७

नगरपातलका

2

3

2

0

17

11

29

5

10

८

शम्र् ुनाथ

4
12

4

1

56

9

41

13

11

१६

6

4

1

42

7

85

12

7
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9

8

1

8

25

37

29

25

1१

5

1

0

30

2

27

5

6

1३

9

2

0

18

8

63

15

14

१२

14

7

0

28

7

122

4

27

८

5

2

0

10

7

59

15

17

२५

95

35

1

218

125

542

245

145

२9

8

5

3

8

6

38

12

16

1५

9

9

1

218

18

223

23

18

१६

राजविराज

नगरपातलका
सप्तकोशी

१०

११

१३३५०

६७६४
४५३९

5

१०१९२

3

८५१५

3

८१४९

4

८०२२

4

८६५०

3

८१५२

37

नगरपातलका
कञ्चनरुप
नगरपातलका
खडक
नगरपातलका
डाकनेश्वरी
नगरपातलकााा
बोदे बरसाईन
नगरपातलका
सुरुगााँ
नगरपातलका
हनुिाननगर

९

प्रर्ावित घरिुरी

ककातलनी
नगरपातलका
विटर्ुपरु

४३७०

4

३९७६

10

गाउाँपातलका
िलान विहुल
गाउाँपातलका
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क्र.स

स्थानीय तह

जम्िा घरिुरी

.

प्रर्ावित घरिुरी
२०६८

१२

१३

१४

१५

रुपनी

५०१२

5

५३९५

4

५२४२

5

५६५७

33

गाउाँपातलका
िहदे िा
गाउाँपातलका
राजगढ
गाउाँपातलका
ततलाठी
कोईलाठी
गाउाँपातलका

१६

१७

१८

ततरहुत

४०७८

12

५४३९

1
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तछन्निस्ता
गाउाँपातलका
अग्नीसाईसडर
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2
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7
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86
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93
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2

10

13
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5

1

18
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3

0

31
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13
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17
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५.६.३ : यस बिवको तबपदका घट्नाहरु
२०७८ बैिाख दे खी २०७८ असार सम्ि र्एका तबपद्का घट्ना र त्यसबाट र्एको िानतबय
क्षततको तबिरर् तलको तालीकािा प्रस्तुत गरीएको छ ।
क्र.स.

तबपद् घटना

प्रर्ावित घरिुरी

िानविय क्षततको तबिरर्

कैवफयत

पुर्व

आंजशक

जम्िा

िृत्यु

घाईते

बेपत्ता

३

0

३

३

0

0

२८

०

२ ८

0

२

0

१

0

१

०

१

0

1

बाढी

2

आगलागी

3

चट्यांग

4

हािाहुरी

२

०

२

0

०

0

5

र्ारी बिाव

१

०

१

0

0

0

6

जंगतल जनािर आतं क

२

०

२

१

१

0

7

सपव दं श

४

0

४

२

२

0

8

करे न्द्ट लाग्नु

१५

0

१५

१०

५

0

9

सिारी दुघट
व ना

२७८

0

२७८

१७

४२१

0

३३४

०

३३४

३३

४३२

0

जम्िा
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५.६.४. सप्तरी जजल्लािा तबपदबाट प्रर्ावित र्एको घरिुरी संख्या
तबपद्

बाढी

आगलागी

०६८

०६९

०७०

०७१

०७२
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३

७

४
७
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३
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२९६८

३ सय २८
घर

२८

१५८३

१ सय ६४
घर

६

१७१५

हािाहुरी, जशतलहर, जंगतल जनािर

११

आतं क,चट्याङ्ग,र् ुकम्प, र्ारी बिाव,अन्द्य

१०

सपव दं श

०

०

०

२

७

८

४

२१
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१२
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८

२
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नोट : िातथको तातलकाले विगत १० बिवको प्रिुख तबपद्का घट्नाबाट र्एको क्षततको वििरर् दे खाएको छ
। जजल्ला र्रको अिस्था हेदाव हरे क बिव १ सय ६४ घर आगलागीको चपेटािा परे का छन् र्ने बाढी तथा
पानीजन्द्य

आपतकालबाट

३

सय

२८

घर

र

अन्द्य

बहुतबपद्हरु(हािाहुरी,अतसनापानी,जं गतल

जनािर

आतं क,चट्याङ्ग बाट १९० घर प्रत्येक बिव तबपद्का कारर् क्षतत हुने गरे को छ । तर तबगत बिवहरु र्न्द्दा
यस बिव तबपदका कारर् हुने क्षततको अनुपात केही किी आएको छ । जजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन
केन्द्रको त्यांक तबटले िर् गदाव िानविय क्षततिा बृवि र्एको अनुिान गनव सवकन्द्छ । बाढी पूब व तयारीका
लागी स्थानीय तहले अझ तयारीका साथ अगातड बढाउनुपने दे जखन्द्छ ।
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५.६.५. सप्तरी जजल्लािा तबतेको ५ बिविा र्एको सडक दुघट
व नाको अिस्था िापन
आतथवक ििव

दुघट
व ना सं ख्या

िृत्यु

घाईते

आि २०७३/०७४

११२

५३

११३

आि २०७४/७५

१३७

६६

२९०

आि २०७५/०७६

१२५

७०

१३६

आि २०७६/०७७

१२०

२४

१८८

आि २०७७/०७८

६६२

६९

१००८

२०७८ असार सम्ि

२७८

१७

४२१

जम्िा

१४३४

२९९

२१५६

औितिा प्रततबिव

२८६ िटा दुघट
व ना

५९ जनाको िृत्यु

४३१

जना घाईते

श्रोत– जजल्ला ट्रावफक प्रहरी कायावलय सप्तरी ,२०७८ असार
नोटः–िातथको तातलकाले विगत ५ ििविा र्एका सिारी दुघट
व नाको अिस्थालाई झल्काउाँछ । सप्तरीिा हरे क
बिव २८६

िटा सिारी

दुघट
व ना र्ईरहेका छन् र्ने ५९ जनाको िृत्यु र्इरहेको छ । सिारी दुवघटनाका

कारर् िृत्यु हुनेको सं ख्यािा बृवि र्एको दे जखन्द्छ । यस्तै हरे क बिव औितिा ४ सय ३१ जना दुघट
व नाको
कारर्ले घाईते र्एका छन् ।

५.६.६ सप्तरी जजल्लािा हुने विपद्हरुको जोजखिता विश्लेिर् :
सप्तरी जजल्लािा हुने विपद्हरुको जोजखिता विश्लेिर् गने काि पवहलो पटक वि.सं . २०६८ िा तयार गररएको
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना तनिावर्का क्रििा गररएको तथयो । यसलाई अद्याितिक गने सन्द्दर्विा
सम्पूर्स्व थानीय तहहरु, जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततका सदस्यहरुसाँग छलफल गरी जजल्लािा हुनसकने
जोजखिका क्षेरहरु पवहचान गने तथा उि प्रकोपको जोजखितालाई विश्लेिर् गररएको छ । जस अनुसार
सप्तरीिा रहेका जोजखिहरु तनम्न प्रकार रहेको पाइएको छ ।

41
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

५.६.७ विपद्का क्षेर तथा जोजखिता विश्लेिर् :
क्र.सं .

स्थानीय तह

सम्र्ावित विपद्को प्रकार (१ तनम्न-५ उच्च)
िा

आगला

ढी

गी

शीतलहर

र्ूकम्प

सडक

जाँगतलज

दुघट
व ना

नािर

विपद् स्तर सं केत
सपव दं श

चट्गाग

हािाहुरी

१

१

२

र् ुकम्प सबै स्थानीयतह

आताँक

1.

राजविराज

४

२

२

५

५

१

नगरपातलका
2.

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

बाढी र आगलागी, सडक
दुघट
व ना

४

२

२

५

५

१

१

१

२

बाढी, सडक दुघट
व ना,
आगलागी

3.

सप्तकोशी नगरपातलका

५

१

३

५

५

५

२

३

३

सडक दुघट
व ना बाढी
,आगलागी,सपवदंश

4.

कञ्चनरुप नगरपातलका

४

३

४

५

१

५

२

३

४

बाढी र आगलागी, सपवदंश

5.

खडक नगरपातलका

४

२

४

५

५

३

४

३

४

बाढी, आगलागी, सपवदंश

6.

डाकनेश्वरी

५

२

३

५

५

३

३

३

३

बाढी, सडक दुघट
व ना,

नगरपातलका
7.

बोदे बरसाईन

सपवदंश,
५

२

२

५

२

२

२

२

२

बाढी, आगलागी, सपवदंश

नगरपातलका
8.

सुरुगााँ नगरपातलका

४

३

३

५

२

१

१

१

३

बाढी, पवहरो, आगलागी

9.

हनुिाननगर

५

२

५

५

५

५

१

२

२

बाढी,

क.कातलनी

आगलागी,सपवदंश,जशतलहर

नगरपातलका
10.

विटर्ुपरु गाउाँ पातलका

२

५

३

५

१

१

१

१

३

आगलागी

11.

िलान विहुल

५

५

५

५

१

१

१

१

३

बाढी, आगलागी,सपवदंश,

गाउाँ पातलका
12.

रुपनी गाउाँ पातलका

जशतलहर
२

५

३

५

५

१

१

१

३

बाढी, सडक दुघट
व ना,
सपवदंश,

13.

िहदे िा गाउाँ पातलका

14.

राजगढ गाउाँ पातलका

३

५

३

५

१

१

१

१

३

बाढी, आगलागी,सपवदंश,
जशतलहर

२

५

३

५

१

१

१

१

३

बाढी, आगलागी,सपवदंश,
जशतलहर
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क्र.सं .

स्थानीय तह

सम्र्ावित विपद्को प्रकार (१ तनम्न-५ उच्च)
िा

आगला

ढी

गी

शीतलहर

र्ूकम्प

सडक

जाँगतलज

दुघट
व ना

नािर

विपद् स्तर सं केत
सपव दं श

चट्गाग

हािाहुरी

१

१

३

र् ुकम्प सबै स्थानीयतह

आताँक

15.

ततलाठी कोईलाठी

५

५

५

५

५

१

गाउाँ पातलका

बाढी, आगलागी,सपवदंश,
जशतलहर

16.

ततरहुत गाउाँ पातलका

३

५

३

५

१

१

१

५

३

बाढी, आगलागी,सपवदंश

17.

तछन्निस्ता

४

५

३

५

१

१

१

५

३

बाढी, आगलागी,सपवदंश,

गाउाँ पातलका
18.

अग्नीसाईसडर

जशतलहर
२

५

३

५

१

१

१

५

३

वकटर्सरिन

बाढी, आगलागी,सपवदंश,
जशतलहर

गाउाँ पातलका
श्रोत

२०७४÷७५÷७६/७७

:

जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन

केन्द्रको

बाविवक

प्रततबेदन

िातथको विपद् जोजखि स्तरीकरर्िा ५ अंकलाई उच्च जोजखि, ४ अंकलाई जोजखि र ३ अंकलाई िध्यि जोजखि

िातनएको छ र्ने २ र १ अंकलाई कि जोजखििा

राजखएको छ । र् ुकम्प सबै नपा÷गापाका लातग जोजखिको क्षेर िातनएकाले

यहााँ छु ट्टै राजखएको छै न ।
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प्रिुख प्रकोपहरु र प्राथतिकतािा रहेका प्रकोपहरु

प्रकोपहरु

बाढी

आगलागी

हािाहुरी

चटयाङ्ग

सपवदश

सडक

जशतलहर

दुघट
व ना

ाँ तल
जग

र् ुकम्प

जनािर
आतं क

बाढी

बाढी

आगलागी

बाढी

बाढी

बाढी

बाढी

बाढी

बाढी

बाढी

आगलागी

आगलागी

आगलागी

आगलागी

आगलागी

आगलागी

आगलागी

चटयाङ्ग

सपवदश

सडक

हािाहुरी

हािाहुरी

हािाहुरी

चटयाङ्ग

सडक

चटयाङ्ग

हािाहुरी

दुघट
व ना
चटयाङ्ग

चटयाङ्ग

सडक
दुघट
व ना

सपवदश

सपवदश

सडक दुघट
व ना

दुघट
व ना
सपवदश

सपवदश

सपवदश

सडक दुघट
व ना

सडक

सडक

दुघट
व ना

दुघट
व ना

जशतलहर

जशतलहर

जशतलहर

ाँ तल जनािर
जग
आतं क

ाँ तल
जग

जनािर
आतं क

र् ुकम्प
प्राप्त नम्बर

८

७

३

४

५

६

२

१

०

स्तरीकरर्

पवहलो

दोस्रो

छै टौ

पाचौ

चौथो

तेस्रो

सातौ

आठौ

नबौ

यस जजल्लाको तबतर्न्न खालको प्रकोपहरुले बिेनी सिस्यिा पारे को छ । स्थातनय तहहरुबाट प्राप्त प्रकोपहरुलाइ आिार
िानेर हेदाव सप्तरी जजल्लािा सिै र्न्द्दा बढीले बिेनी तनकैन सिस्या र क्षती पादै आएको छ ,यस स्तरवकरर् अनुसार
पवहलोिा बाढी , दोस्रोिा आगलागी तेस्रोिा सडक दुघट
व ना, चौथोिा सपवदश, पाचौिा चटयाङ्ग, छै टौिा हािाहुरी, सातौिा
ाँ तल जनािरको आतं क र निौिा र् ुकम्प रहेको छ ।
जशतलहर, आठौिा जग
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५.६.७ विपद् जोजखि तबश्लेिर्को सूचक अनुसारको एवककृत तातलका :

ljkb\\sf] If]q

उच्च जोजखि क्षेर

र् ुकम्प

स्थानीय तहका सबै क्षेर

िध्य जोजखि

(Earthquake)
बाढी

स्थानीय तहका सबै क्षेर

(Flood)

जंगतल

जनािरको

आतकं

(Animal

सप्तकोशी नगरपातलका र कन्द्चं रूप नगरपातलका

स्थानीय तहका सबै क्षेर

attack)

cfunfuL

स्थानीय तहका सबै क्षेरिा आगलातग हुने ।

(Fire)

सडक

दुघट
व ना

(Road accident)

;k{b+z

स्थानीय तहका सबै क्षेर तबशेस गरी रुपनी
,राजविराज ,हनुिाननगर,सम्र् ुनाथ पातलकाहरुिा
स्थानीय तहका सबै क्षेर

(Snake

Bite)
शीतलहर

स्थानीय तहका सबै क्षेर

(Coldwave)

५.६.८. जजल्लाको विपद् जोजखि नकसांकन

श्रोतः जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्र, सप्तरी ।
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५.६.८ जजल्लािा हुनसकने विपद्को क्षततको सम्र्ावित अिस्था

(Possible

Scenario)
क) बाढी (Flood)
बाढीको कारर्बाट जजल्लाका िेरै स्थानीय तहहरु रहे का बिव प्रर्ावित र्इरहेका छन् । जजल्लातर्र
रहेका िुख्य नदी तथा यसको प्रर्ािलाई तनम्न अनुसार उल्लेख गररएको छ । विपद् परे को खण्डिा
सुरक्षा तनकायहरु, स्थातनय तनकायहरु पररचातलत र्इ विपद् जोजखि न्द्यूनीकरर् तथा रोकथाि
लगायत राहत उद्घार कायव हुदै आइरहे को छ ।

यस ििव पतन विगतका कायवलाई तनरन्द्तरता ददइने

छ । बाढी, डुिान, कटान बाट तनम्न अनुसारको जोजखि हुन सकने सम्र्ािना दे जखएको छ ।
क्र.सं

िाढी कटान गने नदद

प्रर्ावित हुने क्षेरहरु

१

च ुरे क्षेरिा हुने िन विनास र

फत्तेपरु , िरिपुर, र्ं गहा, हददवया, किलपुर, ठे तलया, कल्यार्पुर,

र्ूस्खलन

वपप्रापजिि, घोघनपुर, बकिुिा, खोजपुर, रुपनगर, जण्डौल,

तेरहोता, तसतापुर, नकवटरायपुर, खोकसरप्रिाहा, कुशहा, ििुपवट,
दौलतपुर

२

कोशी नदीबाट हुने कटान

ओराहा, किलपुर, घोघनपुर, वपप्रापूि जगतपुर, बदगािा, बैरिा,
पोतावहा, र्ारदह, जोतगतनयााँ १, २, गोिरगाढा, हनुिाननगर,
ईनरुिा, कोबरसाईन र रम्पुरा िल्हतनयााँ

३

तरयुगाबाट हुने कटान

फत्तेपरु र ओराहा

४

सुन्द्दरी खोलाबाट हुने कटान

िरिपुर, ठे तलया, रुपनगर, बरिजझया

५

िहुली खोलाबाट हुने कटान

बकिुिा, लोहजरा, ठे तलया, जण्डौल, िैनाकडेरी, तरकौल,

खााँडो खोलाबाट हुने कटान

खोकसर प्रिाहा, नकटी रायपुर, तेरहौता, बसविटी, हररहरपुर,

६

बरिजझया, बैरिा, पोतावहा,
ददघिा, पकरी, राजविराज, िहदे िा, फसै ठ, दे उरीर्रुिा,
बर्नगािाकटी, विसहररया, लौतनयााँ, ततलाठी, , सकरपुरा, रम्पुरा
िलहतनया, लालापटी

७

खडक खोलाबाट हुने कटान

बनरझुला, कल्यार्पुर, िैनासहस्रिाहु, नेंग्डा, इनरुिा फुलिररया,
बोदे बरसाईन, बनौली, िानराजा, कविलासा, खडकपुर, पातो, तरही,
औरही, र्ूतही

८

बलान खोलाबाट हुने कटान

वपप्रापजिि, हददवया, दौलतपुर, ििुपटी, हररपुर, िलहनिा,

९

कजरा खोलाबाट हुने कटान

बसलिलपुर, शम्र् ुनाथ, पत्थरगाढा, अनावहा, गिहररया प्रिाहा

१०

िुतनी खोलाबाट हुने कटान

कटै या, पत्थरगाढा, िेल्हीचपेना, नघो

११

घोडदह खोलाबाट हुने कटान

जिुनीििे परु ा, िलेकपुर, बोररया, तसम्रहातसग्यौन, इटहरी विसनपुर,

र्लुिाही खोलाबाट हुने कटान

राजविराज न.पा., विसहररया, ईटहरी विसनपुर

१२

वटकुतलया, पटे िाव, िलहतनया, िौिाहा, िेल्ही,

तछन्निस्ता
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कैवफयत

१३

गंगाजली खोलाबाट हुने कटान

किलपुर, ओराहा, घोघनपुर

१४

जजता खोलाबाट हुने कटान

बर्नगािाकटी, हनुिाननगर, इनरुिा, को.बरसाईन,

१५

सुरुंगा खोलाबाट हुने कटान

कुसहा, हररपुर, वटकुतलया, पटे िाव

१६

पौडा खोलाबाट हुने कटान

घोघनपुर, वपप्रापूि व

१७

विहुल खोलाबाट हुने कटान

पटे िाव, िल्हतनयााँ, रािनगर, रौतहट

१८

पााँची खोलाबाट हुने कटान

बसिलपुर, रािपुरजिुिा, अनावहा, बनौली, कविलासा, पातो

१९

अिहा खोलाबाट हुने कटान

पंसेरा, िलहनिा, पटे िाव, िलहतनया, बनरझुला, तसस्िािेल्ही

२०

सुखलाही खोलािाट हुने कटान

दौलतपुर र ििुपटी

•

रम्पुरािल्हतनया, कोईलाडी

िातथल्लो तटीय क्षेर र च ुरे क्षेरसाँग जोतडएका िस्ती पवहरोले िगाउने र सिथर र् ुर्ागिा
थुवप्रने ।

•

नदी तथा खोला वकनार िरपरका िस्तीहरु बाढीले िगाउने,डुिाउने

•

खोलानाला तने क्रििा िातनस बगाउने

•

बाढी, डुिान तथा कटान र्ई सडक अिरुि हुन]

ख) बाढी जोजखिको नकसांकन (Flood Vulnerabuility mapping)
बाढी जोजखिको नकसांकन

जजल्लाको नकशांकन

श्रोतः जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्र, सप्तरी

जजल्लािा रहे का १८ स्थानीय तहका १६४ िटा िडाहरु िध्ये ५८ िटा िडाहरु बाढीको उच्च जोजखििा रहे का छन
जोजखििा रहे का छन र्ने ४० िटा िडाहरु बाढीको िध्यि जोजखि र

अन्द्य ६६ िडाहरु

रहेका छन ।
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बाढीको न्द्यून जोजखििा

ग) बाढी २०७४ ( Flood)
२०७३ िा गएको बाढीबाट प्रर्ावित

२०७४ िा गएको बाढीबाट प्रर्ावित

सप्तरी का साविक २८ गाविस प्रर्ावित

सबै गा.पा. र न.पा.

सप्तकोशी,खाडो, िहुली, चहका र बलानको बाढी

५ जनाको िृत्यु, जम्िा प्रर्ावित ६४८९४५ जना

सप्तरी जजल्ला तर्र िानविय जक्ष्त १, व्यजिगत (िवहला २९५६६६, पूरुि ३५३२७९
घरको

पूर्व

क्षतत

३८

वििालयको आजशंक डुिान

र

आंजशक

५००,

६ बटा ।
श्रोतःजजल्ला तबपद् पुबत
व यारी तथा प्रततकायव योजना

घ) आगलागी (Fire)
प्रर्ावित स्थानीय तह
उच्च जोजखि :

आगलागी संम्र्ावित जोजखिको नकशांकन
११ स्थातनय तहहरुका

१०५ िडाहरु
िध्यि

कन्द्चनरुप,विटर्ुपरु ,ततरहुत

जोजखि:

,अजग्नसाइदर

र

तछनािस्ता

गाउपातलकाका

केही िडाहरु
संर्ावित क्षतत वििरर्
औितिा १ सय ४३ घरिा हरे क बिव आगलागीबाट क्षतत हुने गरे को । जुन तबगत बिवहरु र्न्द्दा केवह कि
हो । जजल्लािा रहेका १८ स्थानीय तहका १६४ िटा िडाहरु िध्ये १०५ िटा िडाहरु आगलागीको उच्च
जोजखििा रहेका छन र्ने ३७ िटा िडाहरु आगलागीको िध्यि जोजखि र
न्द्यून जोजखििा रहेका छन ।


जजन्द्सी, र्ांडा, लत्ताकपडा ६० प्रततशत



नगद १५ प्रततशत



अन्न ७० प्रततशत



कागजपर ७० प्रततशत



र्ौततक सम्पत्ती घर ८० प्रततशत



िानिीय क्षतत ४ प्रततशत



चौपाया १० प्रततशत

श्रोतः जजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्र, सप्तरी ।
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अन्द्य िडाहरु

आगलागीको

ङ) सडक दुघट
व ना (Road Accident)
िानिीय क्षततको वहसािले हे ने हो र्ने सडक दुघट
व ना यस जजल्लाको पवहलो च ुनौततको रुपिा रहे को
छ ।
प्रर्ावित स्थानीय तह

सडक दुघट
व ना संम्र्ावित जोजखिको नकशांकन

पूि व पजिि राजिागव क्षेर, र्ारदह दे जख राजविराज सम्िको क्षेर उच्च
जोजखििा रहे को अन्द्य सिै स्थातनय तहहरुिा िध्यि जोजखि
सं र्ावित क्षतत वििरर्
औितिा प्रततििव िृत्यु ५९ जना
औित प्रततििव घाईते ४ सय ३१ जना
गंतर्र घाईते घाईतेको कररब ६० जना अं गर्ं ग
पशुचौपायाको क्षतत औित ४ िटा
सिारी सािनको क्षतत औित प्रततबिव ७० िटा
औित दुघट
व ना सं ख्या प्रततबिव २८६ िटा

च) शीतलहर (Cold Wave)
प्रर्ावित स्थानीय तह

शीतलहर सं म्र्ावित जोजखिको नकशांकन

जजल्लाका १८ स्थानीय तहहरु िध्ये १० िटा स्थातनय तह शीतलहरको
उच्च जोजखि रहे को र्ने ३ स्थातनय तह िध्यि जोजखििा र ५ स्थातनय
तह न्द्युन जोजखििा रहे को छ ।
सं र्ावित क्षतत वििरर्
२०७४ िा जशतलहरबाट िृत्यु हुने सं ख्या १९ जना रहेको तथा ििेनी
प्रर्ावित र्ई तबरािी हुने गरे को छ ।
विरािीको सं ख्या १०० जनार्न्द्दा बढी हुने गरे को छ

।

छ) शपवदंश (Snake Bite )
प्रर्ावित स्थानीय तह

शपवदंश सं म्र्ावित जोजखिको नकशांकन

िध्यि जोजखि : जजल्लाका ९ स्थानीय तहहरु शपवदशं को िध्यि
जोजखि रहेको ।
न्द्यून जोजखि :

जजल्लाका ९

स्थानीय तहहरु शपवदशं को िध्यि

जोजखि रहेको ।
सं र्ावित क्षतत वििरर्
औितिा अनुिातनत िृत्यु ५-७ जना ।
गंतर्र तबरािी र्एर तनको हुने २५-३० जना ।

49
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

झ) जंगली जनािर आतं क
िनको विनास, ततव्र गतीिा िसाई सराई र हात्तीको कोरीडोरिा अव्यिजस्थत िसोिासले हाती आतं ङ्क
ददनानु ददन िढदै गैरहेको छ । विशेि गरी कोशी टापु सं ग जोतडएका गाउ िस्तीहरु र च ुरे को
काखिा रहेका िस्तीहरु हाती आतं ङ्कले तनकै नै जोजखि पूर् व जजिन विताई रहे का छन । हात्ती तथा
अन्द्य जनािर आतं ङ्क विशेि गरी कोशी टापुको आस पासका क्षेरहरुिा बाह्रै िवहना तथा कोशी टापु
र्न्द्दा अन्द्य टाढाका ठाउाँरुिा काततवक िवहनािाट हात्तीले ठाउाँ साने कायव जारी नै रहे को हुन्द्छ ।
ठाउाँ साने िेलािा हातीको यारा िानविय सुरक्षाको हकिा तनकै नै जोजखि पूर् व रहन्द्छ । सप्तरी
जजल्लािा हात्तीको आतं क िाट जोजखििा रहे का िस्तीहरु तथा न.पा.हरुिा कन्द्चनरुप न.पा.का
िस्तीहरु, बदगिा, बरिजझया, घोघनपुर, सप्तकोशी गााँउपातलका, हनुिाननगर कंकातलनी नगरपातलकाका
केही िस्तीहरु तथा च ुरे कोरीडारिा रहे का केही िस्तीहरु ठे तलया, बकिुिा, जनडोल, ते रहोता, खोकसर
प्रिाहा, र्ं गहा, कल्यानपुर, खोजपुर, पनसेरा, कुसहा, ििुपटी, पीपरा पजिि, हदीया पदवछ । च ुरे जंगल
क्षेरको दजक्षर्ी वकनार हात्ती आित जाित गने कोरीडोर र्एकोले हात्तीको आिागिनका िेला
गााँउपातलका तथा न.पा. का केवह िाडाका िास्तीहरु हात्तीको जोजखििा रहे का छन ।
जंगली जनािर आतं क जोजखिको नकसांकन
उच्च जोजखि : जजल्लाका २ स्थानीय तहहरु जंगली जनािर
आतं कको उच्च जोजखि रहे को ।
िध्यि जोजखि: जजल्लाका ६ स्थानीय तहहरु जंगली जनािर
आतं कको िध्यि जोजखि रहेको ।
न्द्यून जोजखि :

जजल्लाका १० स्थानीय तहहरु जंगली जनािर

आतं कको न्द्यून जोजखि रहेको ।

ञ) र् ुकजम्पय जोजखि (Earthquake)
ु म्पका कारर् कुनै त्यस्तो ठू लो क्षती ब्यहाने वु परे को छै न
यस जजल्लािा हालसम्ि र्क

तर

ु म्पले यस जजल्लाका तनजज तथा साबवजतनक
२०७२ साल बैिाख १२ र २९ गते को तबनाशकारी र्क
सं रचनाहरुिा दरार पैदा गरी किजोर पारे को कारर् जोजखिको सं म्र्ािना उच्च नै रहे को छ ।
Humanitarian Country Team (HCT) and key partners engaged Durham University
ु म्प जान सकने सम्र्ािना
ले गरे को अध्ययन अनुसार नेपालको िध्य तथा सुदरु पजिि र्ागिा र्क
रहेको र ठु लो िारािा जनिनको क्षतत हनुसकने अनुिान गरे को छ । र्ूकम्पको जोजखििा नेपाल
राि नै उच्च जोजखिा रहे को हुनाले सप्तरी जजल्ला पतन यस प्रकोपबाट अछु तो नरहन सकछ
50
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

।

ु म्प जान सकने सम्र्ािना रहे ता पतन
अध्ययन अनुसार नेपालको िध्य तथा सुदरु पजिि र्ागिा र्क
ु म्पको फल्टलाईन रहे को विज्ञहरुको अनिुान रहे को हुाँदा
तबशेि गरी यस जजल्लाको केवह क्षेरिा र्क
ु म्पबाट विगतिा र्एको क्षततको एवकन
र्ूकम्पको जोजखि र्एको अनिुान गनव सवकन्द्छ । र्क
ु म्पीय दृविकोर्बाट जजल्लाका स्थानीय तहिा
त्यांक जजल्लािा उपलब्ि हुनासकने । यद्यवप र्क
रहेका पुराना विद्यालय, तनजी र्िनहरु तथा अन्द्य साबवजतनक सं रचनाहरु जेजखििा रहे का छन् ।
र् ुकजम्पय जोजखििा लागी यस जजल्लाका सरोकारिाला तनकायहरुले पूबत
व यारीका कायवहरु अगाडी
ु म्पले यस जजल्लािा
बढाउनुपने दे जखन्द्छ । २०७२ साल बैिाख १२ र २९ गतेको तबनाशकारी र्क
२४ जना घाईते र्एका तथय र्ने पुर् व क्षतत ४७ घर तथा आजशक क्षतत ११६१ रहे को तथयो ।
र्ूकम्प पतछको अनुिानीत अिस्था :
ाँ लन
सम्र्ावित क्षततको आक

जेजखिको नकशांकन

र्ावित हुनसकने जनसं ख्या : १००००० जना
िृत्यु हुन सं कने जनसख्या : २०० जना (र्न्द्दा बवढ)
घाईते हनुसकने जनसख्ंया : २००० जना (र्न्द्दा बवढ)

तबस्थावपत हनुसकने जनसं ख्या : ३०००० जना (र्न्द्दा बवढ)

क्षतत हुन सकं ् ने सं रचना : पूर् व नि घर : २००००

घरिुरी,आंजशक नि घर : १०००० घरिरुी (७० प्रततशत)
सरकारी सं रचनाहरुिाक्षती पुग्नसकने अनुिान गररएको छ
।
कोशी नददिा रहेको पदक्क पुल,सवलावह रुपनी सडक खण्डिा पने पुलहरु र्त्कन सकने, जजल्लाका वितर्न्न
क्षेरिा पने सडक पुलिा क्षतत पुग्न गई १ हप्ता दे खी १ िवहनासम्िका लागी सडक सम्पकव तबच्ञछे द हुन
सकने ।
साथै सं चार टे तलफोन टािरहरु क्षतत ग्रस्त हुनसकने र यातायात प्रर्ावित क्षेरहरुिा १ िवहना सम्ि

अत्याबश्यक सेिाहरुको पहाँच नहुनसकछ । यदद २०७२ सालको र्न्द्दा ठु लो कम्पनको र् ुकम्प

ाँ लन गरीएकोछ त्यसैले नेपालको पजिति र्र्
ु ाग लगायत तछिेकी दे श र्ारत र
आउनसकने आक
पावकस्तानको

र्ागिा

सिेत

ठु लो अशर पुग्ने

अनुिान

तनकायहरुको पहुाँच नहुनसकने अनुिान सिेत गररएको छ।

गरीएकोले

तत्काल

अन्द्तरास्ट्रीय

सहायता

विपद्को कारर्ले प्रत्येक ििविा हुने व्यापक िनजनको क्षतत र विस्थावपत लगायत प्रर्ावितहरुको
लातग एउटा सहर्ातगतािूलक विपद् तयारी योजना तनिावर्

गरी कायावन्द्ियन गनवसके िार

प्रर्ावितहरुले आिारर् ुत िानविय सहायता पाउनसकने अिस्था र्एको हुाँदा विपदबाट हुने क्षततलाई
न्द्यूनीकरर् गनव जजल्लास्तरिा विपद् योजनाको आिश्यकता िहसुस गररएको छ । त्यसै ले यस सप्तरी
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जजल्लािा दे जखएका सम्र्ावित विपद्हरुलाई् व्यिस्थापन तथा न्द्यू नीकरर् गनवका लातग सबै स्थातनय
तहहरु लगायत सरोकारिाला तनकाहरुको सिन्द्िय गरी जाजखियुि सिुदायिा योजनाबि ढं गबाट
अगाडी बढ्नुपने आिश्यकता र्एको हुाँदा जजल्लाजस्थत सबै तनकायहरुले विपद् पूि व तयारी तथा
प्रततकायव योजना तनिावर् गरी कायावन्द्ियनिा ल्याउनुपने आिश्यकता छ ।

ट) COVID-19 ,सरुिा रोग जस्ता िहािारी :
नोिेल कोरोना अथावत

COVID-19

सन् २०१९ तडसेम्िरबाट जचनको उहान प्रान्द्तबाट सुरु र्ई

हालसम्ि विश्वका झन्द्डै २ सय १० रािहरुिा फैतलसकेको छ ।
सक्रतित र्ईसकेका छन् र्ने
बवढ तनको र्ईसकेका

यसले लाख र्न्द्दा बवढ िातनस

लाख र्न्द्दा बवढ दे हािसान र्ईसकेका छन् । जसिध्ये लाख र्न्द्दा

छन् । नेपालिा कोरोनाको सक्रिर्को सख्या

ददनानुददन बढदै गइरहे को

छ र केही िानीसहरुको स्िास््यलार् र्ईसकेको छ । िुत्यु हुनेको सख्यािा पनी बृवि हुदै
गाइरहेको छ । ज्िरो,खोवक,थकािट र सास फेनव गाह्रो हुन ु यसका प्रिुख लक्षर् हुन । कततिा
रोगको लक्षर् नै नदे जख िृत्यु

हुनेको सख्या पनी बढने क्रि रहे को छ । एक ब्यजिबाट अरु

व्यजििा सजजलै साँग सक्रिर् हुने र्एकाले िहािारीको रुप तलन लािो सिय लागेन, यसलाई तनिुल
व
पानव तबकतसत रािहरु तनरन्द्तर अगातड बवढ रवहरहेका छन् । जचनिा यस रोगको रोकथाि
र्ईसकेको र नया सक्रतितको सख्या तनकै कि हुदै गएको छ । यस्तै स्पेन, अिेरीका, इटाली,
र्ारत,नेपाल साथै अन्द्य रािहरुिा पतन नया साँक्रतितको सख्या बढदो क्रििा छ ।
नेपाल अततकि तबकतसत रािबाट सन् २०२२ सम्ि तबकतसत रािहरुको सुजचिा
िातथ उकातसने प्रयास गदे गदाव यसले पाने असरहरु वकटान गने िुजश्कल छ । हालको अिस्थािा
तछिेकी राि र्ारत र्न्द्दा र्mन्द्डै

आिाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र्इरहे को अिस्थािा यस िहािारीले

अझै कतत अप्ठयारो पररजस्थतत उजागर गने हो

त्यो दे ख्न बावक नै छ । तबतर्न्न अनुसन्द्िानले

तनयाल्दा नेपालिा र्ोकिरीको सिस्या जवटल हुने दे जखन्द्छ । कृवि प्रिान दे शको नारा लगाएर
वहड्दै िा, प्रत्येक बिव कृवि ददिस िनाउदै िा दे शिा कृवििा आिुल पररिवतन गनव िुजस्कल छ । २१
औ शताब्दीको िध्यततर आईपुग्न लाग्दा पतन परम्परागत तररकाको प्रयोग

हुन ु र नया कृतरि

ढााँचाको प्रयोग नहुन ु र्नेको कृविको नाििा कृिकहरु सगाँ गररएको जखल्ली,राज्यसाँरचनाको ढु कुटी
दोहन र्न्द्दा िातथ केवह हुन सकदै न ।
तबश्व अथवतन्द्रिा पारे को असरबाट नेपाल अछु तो रहन सकदै न । हालको अिस्थािा पतन
तनयावत र्न्द्दा आयात चौ गुर्ा रवह आएको छ,यसले दोहोरो खालको असर गदै छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
दुबै । सबै र्न्द्दा प्रिुख असर पयवटन क्षेरिा नै पने छ । कोरोनाका कारर् अतिकााँश औद्योतगक
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क्षेरहरु पतन बन्द्द नै छन, अझै कतत ददन बन्द्द रहने र्न्ने

अतनजित छ । वहसाब नै गने हो र्ने

अबौ-अरबको दै तनक नोकसान र्इरहे को छ । यस िहािारीका कारर् तबदे जशएका बहुसख्यक
नेपालीहरुको रोजगार पतन िरापिा परे को छ, यदद बैदेजशक रोजगारिा गएका आिा िारको रोजगार
गुम्यो र्ने तबप्रेिर् पतन आिाले घट्ने छ ।
घट्दो उत्पादन बेरोजगारी तथा रे तिट्यान्द्सले आतथवक जस्थतत सारै दयतनय हुनेछ तर यसको
असर नेपालिा िार पने होइन, यसले तबश्वका ठु ला र्न्ने रािहरुको आतथवक जस्थती पतन दयतनय नै
हुनेछ । अरु दे शको तुलनािा नेपालको जस्थतत केवह सहज हुनेछ गाउ छोतड सहरिा बसोबास गदै
आएता पतन गाउाँिा सबैजसोको एउटा टु क्रा जग्गा अिस्य छ । तबश्विा खाद्य साँकट र उत्पादनिा
ह्रास आउने दे जखएको छ । नेपालले सवह सियिा रर्तनतत बनाउन च ुकयो र्ने तबकराल अबस्था
आउनबाट जोतगन सवकदै न । सबैको िुल तनतत राजतनतत र्एता पतन स्िा्य क्षेरलाई पछातड राजख
तबकासको पररकल्पना गनव पतन सवकदै न । यस्ता िहािारी फेरर पतन नआउलान, हािी जोतगयौ र्न्ने
िनजस्थतत अझै बनायौ र्ने सिातप्तको साँघारिा पुग्नेछौ,त्यसै ले सबै ठाउबाट
क्षेरिा तबकास गने सवकदै न । हालसम्ि पतन नेपाल

COVID-19

हाते िालो नर्ई स्िास््य

को दोस्रो चरर्को लकडाउनिा

छ । यस सियिा नागररकहरुले सतकवता दे खाउदै गदाव राज्यसयन्द्रबाट पतन सुशासनको पुर्त
व ः
अबलम्बन गनुव पदवछ । लकडाउन पतछ पयवटन,ब्यापार र कृवि क्षेरलाई चाडो र्न्द्दा चाडो
ु जचनाउन राज्य तनकाय दे जख नागररक सघसस्था सबैिातनक अङ्ग सिेत
चलायिान गदै सुरजक्षत िुलक
अग्रसर हुनपु दवछ । बैदेजशक रोजगारिा गएका युिाहरुलाई स्िदे श फकावई ज्ञान–तसपको उजचत
सुतनजित्ता र अिसर प्रदान गनुव पदवछ । सप्तरीिा २०७८ श्राबन १०

19

बाट २२९१

छ । हाल सम्ि

जनािा सं क्रिर् दे जखएको र १७४६

COVID-19

गतेको ददनसम्ि

COVID-

जना तनको र्एर घर फवकवसकेको अिस्था

का कारर् यस जजल्लािा ११४

जनाको ज्यान गई सकेको छ ।

यो क्रि ददन प्रततददन बढदै गैरहे को पररिेशिा बाढी जस्तै कोरोना र्ाइरस (कोतर्ड १९) का
सन्द्दर्विा पूित
व यारी र्ै रहे को छ । सिग्रहिा सप्तरीिा (कोतर्ड-१९) को जोजखिलाई न्द्युतनकरर्
गनवको लागी सिै तनकायको र्तु िका िहत्िपूर् व रहदै आएको छ । (कोतर्ड-१९) पूित
व यारी तथा
प्रततकायव कायवलाई च ुस्त दू रुस्त रुपिा अगाडी बढाउन जजल्लािा प्रिुख जजल्ला अतिकारीको
सं योजकत्ििा

सबै सुरक्षा तनकायहरु, अञ्चल स्तरीय गजेन्द्र नारायर् तसं ह अस्पतालका िे.सु.,

का.प्र.स्िास््य कायावलय, जजल्ला सिन्द्िय सतितत सदस्य रहने गरी जजल्ला कोतर्ड सं कट व्यिस्थापन
सतितत प्रिुख जजल्ला अतिकारी ज्यू को नेतत्ृ ििा कायवदल गठन गररएको छ । उि सतिततको नाि

District Covid Crisis Management Center (DCCMC)

सतितत रहे को छ ।
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पद

कायावलय : पद

सम्पकव नम्बर

अध्यक्ष

प्रिूख जजल्ला अतिकारी , जजल्ला प्रशासन कायावलय सप्तरी

९८५२८५७७७७

सदस्य

प्रिुख सेनानी, नेपाली सेना तर्िदल गर्

९८५१०९७८६८

सदस्य

प्रहरी उपररक्षक, नेपाल प्रहरी

९८५२८५५५५५

सदस्य

सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक, स.प्र.बल नेपाल ६ नं. गर्

९८५१२२७२१०

सदस्य

उपअनुसन्द्िान तनदे शक राविय अनुसन्द्िान जजल्ला कायावलय सप्तरी

९८५२०३०८६०

सदस्य

िे.सु. गजेन्द्र नारायर् तसं ह अस्पताल राजतबराज

९८५२८२११५५

सदस्य

प्रिुख स्िास््य कायावलय सप्तरी

९८५२८२१६०६

सदस्य

जज.स.आ. जजल्ला सिन्द्िय सतितत सप्तरी

९८४२८२०४७४

सदस्य सजचि

सहायक प्रिूख जजल्ला अतिकारी, जजल्ला प्रशासन कायावलय सप्तरी

९८५२८५७७७६

५.७. जजल्लाको तनकायगत श्रोत सािनको आंकलन (Stakeholders Stocks
Mapping)
ाँ लनको प्रयास
जजल्लािा तबपद् पदाव प्रयोगिा आउनसकने श्रोतलाई तनकायगत वहसािले आक
गररएको छ । जसलाई तलको तातलकािा ददइएको छ ।
क्र.सं .

कायावलय सं स्था

सािाग्रीको वििरर्

पररिार्

उपलब्ि स्थान

खाद्य, गैर खाद्य

1.

जजल्ला प्रशासन कायावलय

प्राप्त गनव लाग्ने
सिय

आिश्यकता

राहत वितरर्का

जजल्ला प्रशासन कायावलय

अनुसार

लातग नगद

तत्काल,

नेपाल

सरकारको
स्िीकृत

िापदण्ड

अनुरुप

2.

जजल्ला सं िन्द्िय सतितत

सिन्द्िय

आिश्यकता

स्थानीय तह

अनुसार

स्थानीयतहसाँगको
सिन्द्ियिा तत्काल
प्रततकायव

गनव

सवकने]

3.

स्थानीय तह

तबपद् पूबत
व यारी तथा
प्रततकायवका

राहत कोि

स्थानीय तह

लागी

तत्कालै प्राप्त गनव
सवकने]

सबै कायव{

4.

कृवि ज्ञान केन्द्र

तबउतबजन तथा

आिश्यकता

सबै स्थानीय तहको

तत्काल,

तबिादी

अनुसार

ईकाईिा

जज.कृ.वि.का.को
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क्र.सं .

कायावलय सं स्था

पररिार्

सािाग्रीको वििरर्

उपलब्ि स्थान

खाद्य, गैर खाद्य

5.

तडतर्जन िन कायावलय

प्राप्त गनव लाग्ने
सिय

काठ उपलब्ि

आिश्यकता

गराउन सवकने

अनुसार

जजल्ला ई.ब.का. िा

तत्काल
जजल्लातबपद्
ब्यिस्थापन
सतिततको
आिश्यकता
अनुसार

6.

स्िास््य कायावलय

दक्ष जनशजि

RRT
Team
१५ दे जख २०

RRT

जना

औििी

राजविराज

तत्काल
आिश्यकता
अनुसार
११

िटा

तनजी

अस्पतालहरुको
सिन्द्ियिा

7.

नेपाली सेना

दक्ष जनशजि

१८० जना

राजविराज

तत्काल

8.

सशस्त्र प्रहरी िल

दक्ष जनशजि

१०० जना

राजविराज

तत्काल

9.

नेपाल प्रहरी

जजल्लार्र

तत्काल, सािान्द्य

10.

जजल्ला जशक्षा तबकास तथा

शैजक्षक सूचना

आिश्यकता

सिन्द्िय ईकाई

सं कलन जनशजि

अनुसार

तर्िदल गर्
र्न्द्दा बढी
दक्ष जनशजि

१०० जना

जजल्ला प्रहरी कायावलय

घरे ल ु औजार

र्न्द्दा बढी
सबै स्थानीय तहिा

स्थानीय तहिा
रहेको शाखािा
सिन्द्िय गरी
आिश्यकता
अनुसार

11.

12.

याजन्द्रक कायावलय

लोडर लोडर १

डोजर पानी

गजेन्द्र नारायर् तसं ह अस्पताल

ट्याडकर

पानी

एम्बुलेन्द्स,

१ िटा

याजन्द्रक कायावलय

तत्काल

राजविराज

तत्काल

ट्याडकर
१

आकजस्िक सेिा

२४ सैं घण्टा

आिश्यकता
अनुसार

13.

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

गैर खाद्य सािग्री

१०० से ट

एम्बुलेन्द्स

१ िटा

प्राथतिक उपचारबकस

४ िटा

ने.रे .सो. सप्तरी राजविराज
तथा लगायत उपशाखा
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तत्काल

क्र.सं .

कायावलय सं स्था

पररिार्

सािाग्रीको वििरर्

उपलब्ि स्थान

खाद्य, गैर खाद्य
खोज

तथा

प्राप्त गनव लाग्ने
सिय

उद्घार

१ सेट

सािग्री

14.

गैर सरकारी सस्था िहासं घ

15.

के. तर्. एस. सप्तरी

जनशजि

स्ियंसेिक

सिुदायिा

आिश्यकता
अनुसार

जनशजि

स्ियंसेिक

राजविराज तथा

केही तथा खोज

सिुदायिा

तत्काल

तथा उद्घार सािग्री

16.

सबल नेपाल सप्तरी

जनशजि

17.

सेि द सप्तरी

18.

राजनैततक दल

19.

यातायात व्यबसायी सतिततहरु

स्ियंसेिक

सिुदायिा

आिश्यकता
अनुसार

जनशजि

स्ियंसेिक

सिुदायिा

आिश्यकता
अनुसार

स्ियंसेिक

सबै स्थानीय तहिा

आबश्यकता
अनुसार

यातायात तथा

आिश्यक पने

ढु िानीका सािन

जतत

सबैजसो स्थानिा

र्ाडािा तत्काल
आिश्यकता
अनुसार

श्रोतः तनकायगत कायावलय सप्तरी २०७६

५.७.१ जजल्लािा उपलब्ि खोज तथा उिारका सिाग्रीहरु (Heavy Equipments)
वििरर्

उपलव्ि सािन िारा

उपलव्ि हुने तनकाय

1.

दिकल

३ िटा

राजविराज नगरपातलका,सम्र् ुनाथ नगरपातलका

2.

डोजर

२५ िटा

3.

लोडर

२

सडक कायावलय ।

4.

स्कार्ेटर

१० िटा

तनजी र्ाडािा तलन सवकने

5.

बुल्डोजर

नर्एको

विराटनगरबाट िगाउनुपने अिस्था ।

क्र.सं
.

तनजी र्ाडािा तलन सवकने ।
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।

वििरर्

उपलव्ि सािन िारा

उपलव्ि हुने तनकाय

6.

क्रेन

नर्एको

विराटनगरबाट िगाउनुपने अिस्था ।

7.

सब बाहन

नर्एको

8.

डुङ्गा

५० िटा

स्थातनय स्तरिा प्रयोग हुने

9.

रिर बोट सेट

५ िटा

सप्रिल, नेपाली सेना ने रे सो

10.

यातायात सािन बस,

प्रसस्त

यातायात सतिततहरुसाँग सिन्द्ियिा र्ाडािा तलएर चलाउन

क्र.सं
.

ट्रक, गाडी

सवकने ।

11.

पानी ट्याड्ढर

५ िटा

12.

ईन्द्िन पम्पहरु

१५ िटा

तनजी रुपिा सं चालन र्एकाबाट र्ाडािा तलन सवकने ।
२० हजारदे जख २५ हजारखतलटरसम्िका तनजी पेट्रोल तथा
तडजेल पम्पहरु

13.

टु जचन

३

िटा

14.

एम्बुलेन्द्स सेिा

४६ िटा

नेपाली सेना, ततलाठी कोइलाडी गापा सकरपूरा
तनजी अस्पताल, स्िास््य चौकी लगायत तनजी

ाँ र्एका खोज तथा उिारका सािाग्रीहरु
५.७.२ सुरक्षा तनकायहरु तथा नेपाल रे डक्रस सोसाइटीसग
(Search and Rescue Materials)M

DEOC

िा १५ थान लाइफ ज्याकेट,ट्युब

१० थान र

हेल्िेट १५ थान रहेको
तस.नं.

उिार सािाग्रीको नाि

पररिार्

नेपाली सेना

नेपाल प्रहरी

सशर प्रहरी िल नेपाल

नेपाल रे डक्रस सोसाईवट

१

लाइफ ज्याकेट

थान

५३

११०

१०८

२०

२

स्टे चर

िटा

७

४

८

८

३

बाजल्टन

थान

११

४३

३०

५०

४

बेल्चा

थान

१०

३३

५

ट्युब

थान

१५

३४

२३

२०

६

डोरी

तिटर

५००

९००

४४५

५००

७

गैती

थान

६

३०

८

आरा

थान

४

१५

९

फायर सुट

थान

४

१५

११

१०

थान

४

२

११

११

फायर ज्याकेट
Chainsaw/woodcutter

थान

१

२

१२

हेल्िेट

थान

२२

६६

२५

१३

गिबुट

जोर

१५

३६७

१०

१०

१०
१
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५

१४

ततरपाल

थान

४

५

२००

१५

साबेल

थान

१०

८१

१०

१६

फरुिा

थान

२

१७

५

१७

बन्द्चरो

थान

४

४

२

१८

वपग

थान

४

६

४

१९

गल

थान

९

६

२

२०

रे स्कयु ज्याकेट

थान

६

१२

१५

२१

फायर स्टीङ्ग गुईसर

थान

४

१

१०

२२

खुकुरी

थान

१०/१४

२

२/६

२३

टचलाईट

थान

८

६

२

२४

िायर कटर

थान

२

१

२५

हेम्बर

थान

१

२

२६

कोटे ट यर बलक

थान

२

६

२७

सलाई ररन्द्च

थान

३

२

२८

सेफ्टी पंन्द्जा

जोर

२

४

२९

िेजरीङ्ग टे प

िटा

२

२

३०

थ्रो ब्याग

िटा

६

६

३१

रुख काटने िेतसन

थान

१

१

३२

रे स्कयु बोट Robber

िटा

१

४

१
१०

स्कोर बार

६

१०

Boat
३३

फस्ट एड बकस

िटा

२

४

३४

तलर्र/ टु चन

िटा

१

२

३५

पकेट नाईफ

िटा

१२

१

३६

रोप कयारतबना सवहत

िटा

२०

८

३७

हेन्द्ड पम्प

िटा

१

१८

३८

डुङ्गा जखिाउने

िटा

१७

६

३९

कलातिङ्ग रोप

तिटर

१६

५००

४०

िेघाफोन

िटा

१

५

४१

हारनेस िेल्ट

बटा

५
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१

५.७.३. तनकायगत क्षेरको पवहचान
क) विपदिा तनकायगत पवहचान कसले के गने ?
तनकाय

तबियगत क्षेर

सम्पकव व्यजिको नाि

सम्पकव नम्बर

जजल्ला प्रशासन

सिन्द्िय तथा खोज

प्र.जज.अ जयनारायर् आचावय

कायावलय

तथा उिार

)#!–%@#&^@
(*%@*%&&&&

पररचालन
स्थानीय तह

सा.प्र.जी.अ.नाथु साह
फोकल पसवन

तबपद् पूबत
व यारी

स्थातनय पातलका

प्रिुखहरु

daosaptari1@gmail.com
jayazns@gmail.com,
ु ी १ िा सिाबेश गररएको छ
अनुसच

तथा प्रततकायवका
सबै कायव
जुनसुकै बेला खोज
नेपाली सेना
श्री

तर्िदल गर्

प्रसे. तनरज र्ण्डारी

तथा उिारका

९८५१०९७८६८

bhimdalgan2@gmail.com

लागी तयारी
अबस्थािा बस्ने

नेपाल प्रहरी, जजल्ला

जुनसुकै बेला खोज

प्रहरी कायावलय

तथा उिारका

प्रउ. राजेन्द्र प्रसाद ििला

(*%@*%%%%%
dposaptaricommunacation@gmaim.com

लागी तयारी
अबस्थािा बस्ने र
प्रारजम्र्क रतु

लेखाजोखा गने
शसस्त्र प्रहरी बल

जुनसुकै बेला खोज

नेपाल

तथा उिारका

६ नं. गर्

हे.किा. सप्तरी

सप्रउ राजु श्रे ष्ठ

९८५११२५२९१

apfn6btn.hqsaptari@gamail.com
apfsaptari.bso@gmail.com

लागी तयारी
अबस्थािा बस्ने

जजल्ला सिन्द्िय सतितत

सिन्द्िय प्रिुख

9842820557

सिन्द्िय तथा श्रोत

जजल्ला

व्यिस्थापन

प्रर्ाकर यादि

जजल्ला जशक्षा तबकास

स्थानीय तहिा

प्रिुख : विजय कुिार िण्डल

तथा सिन्द्िय ईकाई

रहेको ईकाइसाँगको

९८५२८२०५०२

सिन्द्ियिा

deosaptary@gmail.com

०३१-५२००९८

आपत्कालीन जशक्षा
कृवि ज्ञान केन्द्र

खाद्य तथा कृवि

प्रिुख : राजेन्द्र प्रसाद यादि

dadosaptari@gmail.com
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तनकाय

तबियगत क्षेर

सम्पकव व्यजिको नाि

सम्पकव नम्बर

खानेपानी तथा

खानेपानी, स्बच्छता

तडईः राि कुिार श्रे ष्ठ

९८४२०२५४८७

सरसफाई तडतर्जन

तथा सरसफाई

०३१-५२१२५४

कायावलय
स्िास््य कायावलय

nwscrajabirajsakha@gmail.com
आपतकातलन

तन.कायावलय प्रिुख

स्िास््य तथा पोिर्

दुतनयालाल यादि

सेिा
जजल्ला िन कायावलय

आपत्कालीन

प्रिुख

सन्द्तोि झा

आश्रयस्थलका

०३१-५२१६०६

Dpho.saptari@yahoo.com
९८५२८२१०८२

dfosaptariraj@gmail.com

लागी काठको
ब्यिस्थापन
तडई : कृटर् दे ब झा

सघन शहरी विकास

आपत्कालीन

तथा र्बन तनिावर्

आश्रयस्थल तनिावर्

आयोजना

तथा ब्यिस्थापन

सडक तडतर्जन

सडक सुचारु राख्ने

तडई :

पुिाविार तबकास

अस्थायी आिासका

प्रिुखः

कायावलय

लागी सहयोग

जजल्ला आपतकालीन

सूचना सिन्द्िय

कायव सञ्चालन केन्द्र

तथा सम्पकव

९८५२८२७५२५

Udbosaptari@gmail.com

०३१-५२०२००

कायावलय
०३१-५२१४०८

विनायक पौडेल
सूचना ब्यिस्थापन अतिकृत
सर्ापततः जोगेन्द्र र्गत

(*$!)@*!^(,(*)(&!)%$#
binayakpoudel3@gmail.com
९८५२८२०१२१

नेपाल रे डक्रस

स्ियंसेिक तथा

सोसाईटी

गैरखाद्य सािग्री

०३१-५२११२१

व्यिस्थापन

Saptariredcross@gmail.com

प्रारजम्र्क रतु

लेखाजोखा गने
गै.स.स.िहासं घ नेपाल

तथा पुनस्थापनिा
सहयोग
परकार िहासं घ

९८०४७९१२३०

खाद्यान्न सं कलन

सूचना सं प्रस
े र्

बलदे ि िण्डल
अध्यक्ष : सबवन दे ि

९८४२८२००१५
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तनकाय

तबियगत क्षेर

सम्पकव व्यजिको नाि

सम्पकव नम्बर

उद्योग बाजर्ज्य

खाद्यान्न सं कलन

अध्यक्ष : अरुर् प्रिान

९८४२८२०२०९

सं घहरु तथा चेम्िर

तथा तबतरर्िा

स्ियंसेिक तथा

दे ि नारायर् यादि कायवकारी

गैरखाद्य सािग्री

तनदे शक के.तर्.एस.सप्तरी

koshivsociety@gmail.com
9852820612

अफ किशवहरु

सबै उद्योग बाजर्ज्य
सं घ तथा चेम्िर
अफ किशवहरु साँग
सिन्द्िय तथा
सहजीकरर् गने

के. तर् .एस. सप्तरी

व्यिस्थापनिा
सहयोग
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५.८ आिश्यकताको लेखाजोखा तथा खाडल पवहचान
आिश्यकताको ले खाजोखा र खाडल पवहचानको सन्द्दर्विा पतन क्षेरगत रुपिा नै जजल्लािा र्एका
ाँ लन गने, त्यसिा थप आिश्यक के हो र्न्ने पत्ता लगाउने र तबगतका विपद्
श्रोतहरुको अिस्था आक
सम्बोिनका सन्द्दर्विा दे जखएका खाडलहरु सिस्याहरु पवहचान गरी त्यसलाई आगािी विपद्को
अिस्थािा सम्बोिन गनव सवकने गरी तयारी अिस्थािा रहने गरी प्रततकायव योजना बनाउने काि
र्एको छ ।
 सबै स्थानीय तहले तबपद् जोजखि न्द्यू नीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४(सं शोिन
२०७५) राविय तबपद् जोजखि न्द्यू तनकरर् तनतत २०७५, तबपद जोजखि तथा ब्यिस्थापन
रर्तनतत २०७५ लाई आत्िसाथ गरी सबै तहले तोवकएको जजम्िेिारी अनुसार कायव गनुप
व ने
छ ।
 सबै स्थानीय तहहरुले प्रयावप्त िारािा खोज तथा उिारका सािाग्रीहरुको र्ण्डारर् गनुप
व ने
दे जखन्द्छ ।
 सबै स्थानीयतहले तबपद् जोजखिको पवहचान गरी पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना बनाई
कायावन्द्ियनिा ल्याउनुपने ।
 सबै स्थानीय तहले तबपद् प्रर्ावितहरुलाई तत्काल अस्थायी आिासका लातग तबपद् पूब व नै
खुल्ला तथा सुरजक्षत स्थानको पवहचान गनुप
व ने ।
 स्थानीय तहले तबपद् ब्यिस्थापनका लातग क्षिता अतर्बृविका गतततबति सं चालन गनुप
व ने ।
जस्तै ः तबपद् ले खाजोखा, तबपद् जोजखि न्द्यू नीकरर्, तबपद् ब्यिस्थापन योजना तजुि
व ा,
सािुदावयक खोज उिार, जोजखिको नकशांकन आदद सम्बन्द्िी तातलिको आयोजना गनव
सवकने ।
 नयााँ सं रचना अनुसार जजल्लािा र्एका सबै क्षेरगत कायावलयहरु स्थानीय तहिा रहने र्एको
हुाँदा सबै स्थानीय तहले क्षेरगत अबिारर्ालाई (Cluster Approach) अबलम्िन गरी सबै
कलिरलाई सवक्रय बनाउने । जसिा राहत, तबपद् ले खाजोखा, जशक्षा, स्िास््य, खानेपानी
सरसफाई, अस्थायी आिास, सं रक्षर् आदद आिश्यकताको आिारिा सवक्रयता बनाउने ।
 स्थानीय आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्रको स्थापना गरी पूर्रु
व पिा प्रर्ािकारी ढं गबाट
सं चालनिा ल्याउने जसले गदाव स्थानीय तहिा तबपद् ब्यिस्थापनका लागी पूबत
व यारी र
प्रततकायविा िहत्िपूर् व र्तु िका रहन्द्छ ।
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५.८.१ स्थानीय तहहरुिा श्रोत सािन िापनको अिस्था :

सप्तरी जजल्लािा

विपदको क्षेरिा तबपद जोजखि न्द्युतनकरर् तथा ब्यिस्थापन ऐन २०७५,तबपद ब्यिस्थापन कोि
सं चालन कायवतबति २०७५,पातलका तथा िडास्तररय तबपद
कोि साथै

ब्यिस्थापन सतिती, तबपद ब्यिस्थापन

केही स्थानीय तहहरुिा पूब व तयारीका अभ्यासहरु सुरु र्एको छ । सबै स्थानीय तहिा

विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना बनाई तनयतित अध्याितिक गनुप
व ने र बनाइसवकएको
योजनालाई कायावन्द्ियनिा ल्याउनुपने छ । सबै स्थानीय तहिा खुला तथा सुरजक्षत क्षेरहरु पवहचान
गनुप
व ने आिश्यकता रहेको छ र सुरजक्षत क्षेरहरु हुाँदाहुाँदै पतन पवहचान नगरराँदा तबपद्को सियिा
प्रर्ावित पररिारहरुलाई ब्यिस्थापन गनव च ुनौततपूर् व हुाँदै गएको छ । स्थानीय तहले विपदिा प्रयोग
गनव सवकने औजार तथा उद्घारका केही सािान्द्य औजारहरु स्टे «चर, अग्नी तनयन्द्रर् सािग्री
लगायतका आिारर्ूत सािग्री र्ण्डारर् गनुप
व ने । जसले सियिा नै प्रर्ावितहरुको ज्यान बचाउन
िद्दत गछव । सबै स्थानीय तहले विपद् व्यिस्थापन सतितत गठनसम्ि गरे को पाईयो र्ने विपदिा
प्रयोग गनव सवकने गरी तबपद् ब्यिस्थापन कोिहरु स्थापना गरे को पाइयो । ततरहुत,ततलादठ
कोईलाडी

गाउपातलका,सप्तकोशी,कन्द्चं रूप,हनुिाननगर

कंकातलनी

नगरपातलकािा

कोशी

पीतडत

सिाजको सहयोगिा

बाढी उत्थानजशल पररयोजना िाफवत तबपद् जोजखि न्द्यू नीकरर्का गतततबतिहरु

सञ्चालन

छन् साथै

गरररहे का

ततलादठ

कोईलाडी

नगरपातलकािा नेपाल रे डक्रस सोसाइटीको सहयोगिा

गाउपातलका

र

हनुिाननगर

कंकातलनी

कोजश बेजशन कायवक्रि िाफवत तबपद् जोजखि

न्द्यूनीकरर्का गतततबतिहरु सञ्चालन गरररहे का छन् र्ने केही स्थानीय तहले विपद् न्द्यूनीकरर्का
लातग सचेतना कायवक्रि सञ्चालन गनव थाले का छन् ।

६. विपद्को प्रकृततिा आिाररत विियगत प्रततकायव योजना
५.१. विियगत क्षेरको पररचय (Introduction of Cluster Approaches)
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनाको प्रर्ािकाररताका लातग राविय र जजल्लास्तरिा विियगत
क्षेरहरू (Clusters Lead)

र स्थानीय तहहरुिा रहने क्षेरगत ईकाइहरुलाई आिार िानेर कायव

विर्ाजन गररएको छ । यस अििारर्ाको कायावन्द्ियन गनव जजल्लास्तरका लातग ितविान सियिा
च ुनौतत दे जखए स्थानीय तह र सो अन्द्तगवत रहने तबियगत ईकाइहरुको पतन कायवविर्ाजनको
स्िरुपलाई स्िीकार गदाव प्रर्ािकाररता र जजम्िेिारीबोि हुने र्एकोले जजल्लास्तरिा रहने तबिय
क्षेरगत कायावलयहरुले आ–आप्mनो क्षेरगत अििारर्ालाई स्िीकार गने र स्थानीय तहले सिेत यस
अबिारर्ालाई लागु गनुप
व ने छ । अन्द्तराववियस्तरबाट िान्द्यता प्राप्त क्षेरगत अििारर्ाका विशेिता
तनम्न अनुसार रहेका छन्ः
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 ठू लो विपद्को अिस्थािा सवक्रय रहने र्ए पतन क्षेरगत अििारर्ाले स्थानीय तहदे जख
सिुदायसम्ि आफ्नो उपजस्थतत कायि राख्छ ।
 प्रततकायव प्रवक्रयािा विशेिज्ञताको उपयोग गने र्ूतिका तनिावह गछव ।
 िानिीय सहयोगलाई प्रर्ािकारी, जजम्िेिार र उत्तरदायी बनाउने कायवलाई तनजित
गछव ।
 िानिीय सहयोगका क्षेरको पवहचान गरी त्यसअनुरूप सहयोगको खाका तयार गछव
।
 प्रततकायविा दे जखएका कतिकिजोरीको तनराकरर् गरी कायवयोजनाको सिीक्षा गदै
आिश्यकतानुसार जजम्िेिारी तनिावरर् तथा पररिाजवन गछव ।
 वििेश सं कटासन्न सिूहहरु अपांगता र्एका ब्यजिहरु, िवहला, बालबातलका, एकल
िवहला, जेष्ठ नागररक, सुत्केरी तथा गर्विती िवहला आददलाई तबिेश प्राथतिकतािा
राखी प्रततकायवका गतततबतिहरुलाई अगाडी बढाईनेछ ।
 सबै स्थानीय तहिा नेतत्ृ ि गने ईकाइ हुने र्एकोले बास्तविक प्रर्ावितको लेखाजोखा
हुने, सियिा नै प्रततकायवका गतततबतिहरुलाई कायावन्द्ियनिा ल्याई िानिीय सेिा
कायविा तछटो र सहज हुने छ ।
क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरुको िुख्य कायवहरु :
 िूख्य साझेदारहरुको पवहचान
 कायवक्रि कायावन्द्ियनिा सिन्द्िय
 आिश्यकता पवहचान, कायवयोजना तनिावर् तथा रर्नीतत तय
 नीतत, कायवनीतत तथा िापदण्डको कायावन्द्ियन
 अनुगिन तथा प्रततिेदन
 श्रोत पररचालन तथा िकालत
 नागररक सिाज तथा सरकारी सं यन्द्रलाई प्रजशक्षर् तथा क्षिता विकास
 अन्द्य क्षेरसाँग सिन्द्िय
उद्देश्य :
क्षेरगत अििारर्ाका प्रिुख उद्देश्य तनम्नअनुसार रहे का छन् ।
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 जजल्ला तथा स्थानीय तह िाफवत क्षेरगत रूपिा िानिीय सहयोगलाई प्रर्ािकारी
बनाउनु ।
 स्थानीय

तह

र

जजल्लास्तरिा

आपत्कालीन

पूित
व यारी

तथा

प्रततकायवका

गतततबतिहरुलाई च ुस्त र कायावन्द्ियन योग्य बनाउनु ।
 क्षेरगत सिस्याको ले खाजोखा र सिािानका उपायको लातग स्थानीय तहहरुले नै
पूबत
व यारी तथा प्रततकायवका लातग योजना तनिावर् गरर विशेिज्ञ पररचालन गनुव ।
 सिुदाय, स्थानीय तह, जजल्ला, प्रदे श र केन्द्रबीच सिन्द्िय र सिझदारी अतर्िृवि गनुव
।



स्थानीयतह र क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरुबीच क्षेरगत ज्ञान, सीप, प्रवितिको
प्रर्ािकारी कायावन्द्ियन गनुव ।

६.२ जजल्लास्तरिा सवक्रय रहने क्षेरगत नेतत्ृ ि (Cluster Lead) :
विपद्को सियिा िानिीय सहयोगलाई प्रर्ािकारी बनाएर तबपद् प्रर्ावितहरुको जीिनरक्षाका लातग
जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततसाँग सहकायव गरी जजल्लास्तरिा तनम्नअनुसार क्षेर तनिावरर् र काि
गने गरी २०६८ िा क्षेर विर्ाजन गररएको हो । जसलाई अवहले जजल्ला तबपद् पूबत
व यारी तथा
प्रततकायव योजना २०७६ लाई अद्याितिक गरी पररिाजवन गने काि गररएको छ । केही तबियगत
कायावलयहरु स्थानीय तहिा सिायोजन र्एको हुाँदा तबगत बिवहरुिा र्एका तबियत क्षेरहरुको नेतत्ृ ि
स्थातनय तहिा नै शुरु गनुप
व ने दे जखन्द्छ । तबिय क्षेरको अगुिा तथा सहयोगी सं स्थाको सूजच
यसप्रकार रहे को छ ।
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जजल्लिा क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

तबियगत क्षेर

:

सम्पकव व्यजि

फोन िोबाईल िेल

सहयोगी सं घ सस्था

जजल्ला प्रशासन

प्र.जज.अ जयनारायर्

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल,

कायावलय

आचावय

)#!–%@#&^@
(*%@*%&&&&

जजल्ला तहिा क्षेरगत
रूपिा नेतत्ृ ि गने
तनकाय

१.खोज, तथा उिार र सिन्द्िय

सा.प्र.जी.अ.नाथु साह
विपद फोकल पसवन

daosaptari1@gmail.
com
jayazns@gmail.com

नेपाली सेना
गाउाँ पातलका/नगरपातलका, राजनैततक
पावटवहरु, NGO Federation , कोशी
वपतडत सिाज, नेपाल

परकार

िहासं घ, एफएि रे तडयो, रे डक्रस
सोसाईटी, सिल नेपाल, Fiden
Nepal, Save The Saptari

२. खाद्य तथा कृवि

कृवि ज्ञान केन्द्र

राजेन्द्र प्रसाद यादि

स्थानीय तह

031-520050,

जजल्ला सिन्द्िय सतितत, पशु

9852820765

अस्पताल,गाउाँ पातलका/नगरपातलका,
उद्योग िाजर्ज्य सं घ, विश्व खाद्य
कायवक्रि, ग्लोबल सहकारी सं स्था,
सिल नेपाल MCDC , कोशी वपतडत
सिाज, नेपाल रे डक्रस सोसाईटी

३. आपतकालीन आिास तथा गैर

स.श.तब.र्.तन.आयोज

९८५२८२७५२५

जलउत्पन्न प्रकोप तनयन्द्रर् तडतर्जन

खाद्य

ना. र

Udbosaptari@gm
ail.com

कायावलय, जजल्ला प्रावितिक

9852821121

सोसाईटी,कोशी वपतडत सिाज Save

श.तब.र्.तन.तड.का.
नेपाल रे डक्रस
सोसाइटी

तडई : कृटर् दे ब
झा
सर्ापतत : जोगेन्द्र

कायावलय, नेपाल रे डक्रस
the Saptari

र्गत

गाउाँ पातलका÷नगरपातलका, सिल
नेपाल श्रीपुराज

४.आपतकालीन सं रक्षर्

जजल्ला प्रशासन

66
प्र.जज.अ जयनारायर्

)#!–%@#&^@
व यारी आचाव
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कायावलय विपद् पूित
(*%@*%&&&&
सा.प्र.जी.अ.नाथु साह

daosaptari1@gmail.com
jayazns@gmail.com

स्थानीयतहिा कायवरत
िवहला बालबातलका

तथा सािाजजक

फोकल पसवन

तबकास शाखा
५. आपतकालीन जशक्षा

जजल्ला जशक्षा तबकास

प्रिुख : विजय

०३१-५२००९८

युतनसेफ, नेपाल रे डक्रस सोसाईटी,

तथा सिन्द्िय ईकाई

कुिार िण्डल

९८५२८२०५०२

कोशी वपतडत सिाज, जशक्षक

deosaptary@gmai
l.com

सं घ,,सेर् द सप्तरी, NGO Federation,

०३१-५२१२५४

खानेपानी

स्थातनय तहका जशक्षा
शाखा
६. खानेपानी स्िच्छता तथा

खानेपानी तथा

सरसफाइ

सरसफाई तडतर्जन
कायावलय

अजय कर्व
तडईः राि कुिार
श्रे ष्ठ

PABSON, N-PABSON

तथा

सरसफाई

तडतर्जन,जजसस,जजल्ला

प्रावितिक

९८४२०२५४८७

कायावलय,

कायावलय,

०३१-५२१२५४

युतनसेफ,कोशी

nwscrajabirajsakh
a@gmail.com

नेपाल,

पशु

विकास
वपतडत

सिाज,सबल

Save the Saptari

SCDC,

नेपाल

रे डक्रस

ufpFkflnsf÷gu/kflnsf
सोसाईटी

७. आपतकालीन स्िास््य

स्िास््य कायावलय

तन.कायावलय प्रिुख:

०३१-५२१६०६

खानेपानी तथा सरसफाई तडतर्जन,

दुतनयालाल यादि

Dpho.saptari@yah
oo.com

जजसस,जजल्ला प्रावितिक कायावलय,
पशु विकास कायावलय, युतनसेफ,कोशी
वपतडत सिाज,सबल नेपाल, Save
the Saptari SCDC,
ufpFkflnsf÷gu/kflnsf नेपाल रे डक्रस
सोसाईटी

८.पुनःतनिावर् पुनःस्र्थापना

जजल्ला सं िन्द्िय

स्थानीय सिन्द्िय

सतितत, स्थानीय तह

अतिकारी

स.श.तब.र्.तन.आयोजना. र
श.तब.र्.तन.तड.का., जजल्ला प्रावितिक
कायावलय, नेपाल रे डक्रस

सबै

सोसाईटी,कोशी वपतडत सिाज Save the
Saptari गाउाँ पातलका÷नगरपातलका,
सिल नेपाल

९.आपतकालीन सं चार

जजल्ला प्रशासन

प्र.जज.अ जयनारायर्

कायावलय/जजल्ला

आचावय

आपतकालीनकायवसंचा
लन केन्द्र

सा.प्र.जी.अ.नाथु साह
फोकल पसवन
विनायक पौडेल

)#!–%@#&^@
(*%@*%&&&&
daosaptari1@gm
ail.com
jayazns@gmail.c
om,
९८४१०२८१६९
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सुरक्ष तनकायहरु
गाउाँ पातलका/नगरपातलका, राजनैततक
पावटवहरु, NGO Federation , कोशी
वपतडत सिाज, नेपाल

परकार िहासं घ,

एफएि रे तडयो, टी.तर् रे डक्रस
सोसाईटी, सिल नेपाल, Fiden Nepal,
Save The Saptari

६.२.१ क्षेर (Cluster) : खोज तथा उिार, सिन्द्िय
नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय : जजल्ला प्रशासन कायावलय
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय : सुरक्षा तनकायहरु
६.२.१.१. विपद् सम्बन्द्िी पररजस्थतत : सम्र्ावित िानिीय तथा र्ौततक असर


सािवजतनक पुिाविारहरू (सडक, पुल, तबद्युत, आपूततव, सञ्चार) आंजशक तथा पूर् व रुपिा
क्षतत ।



आिास तथा व्यजिगत सम्पजत्त आंजशक तथा पूर् व रूपिा क्षतत, बाल-िातलका, िवहला,
िृि-िृिा, अपाङ्गता र्एका ब्यजिहरु िुख्य रूपिा प्रर्ावित हुने गरी िातनसहरू
विस्थापन हुने ।



विद्यालयिा कक्षा कोठा, प्रहरीचौकी र स्िास््य केन्द्रजस्ता उपलब्ि सािवजतनक
संस्थाहरूिातथ प्रर्ावितहरुको चाप बढ्ने ।



सािुदावयक संस्थागत ठाउाँहरूिा अस्थायी आिासिा बसेको सियिा सािुदावयक
स्िास््यसम्बन्द्िी सिस्याहरु आउन सकने ।



विस्थावपत पररिारहरुलाई अस्थायी आिास सम्बन्द्िी सहयोग आिश्यक हुने ।

सिविगत उद्देश्य :


तयारी अिस्थाको अनुगिन गनवका लातग अनुगिन सम्बन्द्िी बैठक खोज तथा उिार
सम्बन्द्िी टोलीको गठन, खाद्य सािग्री तथा गैर खाद्य सािग्रीको पवहले नै र्ण्डारर्
अन्द्य क्षेरहरूको तयारी गनव ।



तीन िटा

(कसले, के, कवहले) ढााँचाको विकास र जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततिा

सूचनाको व्यिस्थापन र प्रततकायव प्रर्ालीलाई सहज बनाउनका लातग कायवक्रिको
तनिावरर् गनव ।
िानिीय सहयोगका िापदण्ड स्फेयर िापदण्ड


विपद्को लगत्तै उपकरर्सवहत खोजी तथा उिार टोली खटाउने ।
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सिन्द्िय बैठक र प्रततिेदनका बारे िा जानकारी गराउने ।



सबै सुवििाबाट एकदिै िजञ्चत सिुह÷जोजखििा रहेका व्यजिहरू लगायत सबैलाई
न्द्यायोजचत रूपिा गररएको उिार सािग्रीको वितरर् तथा सहयोगसम्बन्द्िी गततवितिको
अनुगिन ।



पवहलो हप्तािा पररजस्थततका बारे िा ददनददनै प्रततिेदन पेश गने र त्यसपतछ हरे क दुई
हप्तापतछ ।



जशविर सिन्द्िय तथा जशविर व्यिस्थापनको अनुगिन गने तथा प्रततिेदन पेश गने
(फारि सवहतको) संयन्द्र ।



२४ घण्टातर्र प्रस तबज्ञतप्त जारी गने सुचना प्रकासन प्रसारर् गने सञ्चार िाध्यिका
लातग सिाचार पठाउने र पवहलो हप्तािा हरे क ददन ।



तनयन्द्रर् तथा िानिीय सहयोग सम्बन्द्िी िापदण्ड कायि गने ।

क्र

अगुिा र

स

सहयोगी सस्थाहरु

उपलब्ि सािन स्रोत
आतथवक

सािाग्री श्रोत

श्रोत

1.

सम्पकव व्यजि
िानिीय श्रोत

सम्पकव नम्बर

पद तथा नाि

दक्ष

जजल्ला प्रशासन

आबस्य

उिार

कायावलय

कता

सािाग्रीहरु

१४ जना

प्र.जज.अ
जयनारायर्

अनुसार

आचावय
सा.प्र.जी.अ.नाथु
साह

)#!–%@#&^@
(*%@*%&&&&
daosaptari1@gmail.
com
jayazns@gmail.com,

फोकल

पसवन

2.

नेपाल प्रहरी

3.

नेपाली सेना

4.

शस्त्र प्रहरी िल

5.

राविय अनुसन्द्िान

छै न

छै न

उिार सािग्री र

१२५ जना

प्रउ. राजेन्द्र

सं चार सािन

प्रहरी

प्रशाद ििला

उद्घार सािग्री र

१८० जना

प्रसे. तनरज

सं चार सािन
छै न

नं. ६ गर्
छै न

९८५२८५५५५५

९८५१०९७८६८

र्ण्डारी

उद्घार सािग्री र

१२० जना

सं चार सािन

जनशजि

सूचना सिन्द्िय 69सूचना सं कलन

सप्रउ राजु श्रे ष्ठ

९८५११२५२९१

उप अनुसन्द्िान

९८५२०३०८६०
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सप्तरी
शक
ततलक प्रसद

प्रसाई

6.

7.

सडक तडतर्जन

छै न

कायावलय
राजविराज

डोजर

केही प्रातबतिक

०३१ ५२०२००

कायावलय

लोडर
छ

सडक तडतर्जन

दिकल ३

अग्नी तनयन्द्रक

नगरपातलका,हनु

नगरकायवपातल

ु ी
सम्पकव तबिरर् अनुसच

का प्रिुख

िा राजखएको छ

िाननगर
सम्र् ुनाथ
नगरपातलका

8.

यातायात

9.

जजल्ला

छै न

सतिततहरु

ढु िानी

यातायातका
सािनहरु

छै न

प्रिुखहरु
४

सञ्चार उपकरर्,

जना

सिन्द्िय

आपतकालीन

तबनायक पौडेल
सूचना

कायवसञ्चालन

ब्यिस्थापन

केन्द्र

10. नेपाल रे डक्रस

सतिततका

अतिकृत
छै न

एम्बुलेन्द्स

सोसाइटी

तरपाल २००

जोगेन्द्र र्गत

टे न्द्ट २ िटा

ब्रि दे ि यादि

२४० जना
तातलि

)#! %@#&^@
(*$!)@*!^(
deoc.saptari@gmail.com
binayakpoudel3@gmail.
com
९८५२८२०१२१
०३१-५२११२१

Saptariredcross@gmai
l.com

प्राप्त स्िं.से.

६.२.१.२ नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) जजल्ला प्रशासन कायावलय
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय : सुरक्षा तनकायहरु
क्षेरगत सदस्यहरु (Cluster Members) को सूची, क्षिता तथा स्रोतको नकशांकन
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६.२.१.३ आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी गततविति : सङ्कटकालीन पररजस्थततर्न्द्दा
पवहले
पुि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति (के) ?

जजम्िेिार तनकाय (को?)

व्यिस्थापन तथा सिन्द्िय सम्बन्द्िी व्यिस्था :

DDMC

जजल्लाका क्षेरगत साझेदारहरूका तबचिा सम्र्ावित विपदबाट बच्नका

कलिर तथा सदस्यहरु?

लातग गनव सवकने सम्झौतािा सिझदारी गने ।
क. सिन्द्िय बैठक –आपतकालीन पररजस्थततर्न्द्दा पवहले)

आपतकालीन

अितििा जजल्ला प्रशासनले आपतकाल पतछ
ख. पूित
व यारी तथा सहयोगसम्बन्द्िी गततवितिका लातग सम्पकव व्यजिको
नाि तथा सम्पकव ठे गानासवहत वितर्र तनकायहरूको र्ूतिका तथा

को

सिन्द्ियिा

क.जजल्ला प्रशासन,
तडतडएिसी
ख. तडतडएिसी

जजम्िेिारी पररर्ावित गने ।

कवहले ?(सिय अिति)
आगलागी

र्ए

फाल्गुनिा, बाढी

र्ए

र् ुकम्पका

जेठ

र

लागी

जुनसुकै

बेला

पतन
क. तबपद्को जुनसुकै
सियिा
ख.फाल्गुर्

िवहनािा

जजम्िेिारी िाडफााँडको
गने]{
तसवकएका पाठ :

DDMC

सिीक्षा

प्रत्येक स्थानीय तहले विपदिा सहयोग गनवसकने सहयोगी तनकायको

अििीिा

पवहचान विपद् अजघ नै गनुप
व ने काििा दोहोरोपन आउन नददन नेपाल

चै त िसान्द्तसम्ि

बैठक

सरकारले ल्याएको विपद् ले खाजोखा िागवदशवन २०७२ को आिारिा
त्यांक सं कलन गनुप
व ने ।
राहत सहयोग वितरर् गदाव एकद्वार प्रर्ाली िाफवत वितरर् गनुव उपयुि

स्थानीय तह तडतडएिसी

हुने र सबै सूचनाहरु जजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्रलाई उपलब्ि
गराउनुपने

तडतडएिसी÷सहयोगी सस्था

कृतति घटना अभ्यास गने

जेठ िसान्द्तसम्ि
असार
जेठ

क. विपदिा प्रयोग हुने औजार तथा खाद्य सािाग्रीको अध्याितिक गने

DDMC

बैशाख िसान्द्तसम्ि

ख. खोज तथा उद्घारका लातग टोलीको नािािली तयार गने ।
ग. सबै स्थानीय तहिा कुन तबपद् कहा कहााँ जान सकछ ?

सबै स्थानीय तह

आिाररे खा सम्बन्द्िी जानकारी, त्याङ्क सङ्कलन गने र त्यसलाई अद्याितिक
पाने ।
घ. जानकारी सङ्कलन सम्बन्द्िी औजार प्रयोग गने बारे िा प्रजशक्षर् उपलब्ि
गराउने
ङ. सङ्कलन गररएको जानकारीको विश्लेिर्का लातग सम्पकव व्यजि तोकने
विपद् पनवसकने स्थानीय तहसाँग सम्बजन्द्ित क्षेरगत जानकारी÷त्याङ्क

DDMC

चै रसम्ि

उिार सािग्री पवहले नै र्ण्डारर् गरी राख्ने

DDMC,

जेठ िसान्द्तसम्ि



सम्र्ावित आपतकालीन पररजस्थततिा प्रर्ावित हुनसकने
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व्यजिहरूको सङ्खख्याका आिारिा आिश्यक सािग्रीको
न्द्युनति िौज्दात


वितर्र तनकायहरूसाँग उपलब्ि िौज्दात सं कलन गने



अपुग सािग्री (GAP )को पवहचान गने

स्थानीय तह,

आिाढको पवहलो हप्ता

सहयोगी सस्था

नोट : प्रर्ािकारी खोज तथा उिारका लातग पूि व तयारीिा तनम्न कुरािा तबशेि ध्यान पु¥याउनु पछव
। सूचना प्रर्ाली अन्द्तगवत स्थापना र्एको सं चारको च्यानल िाफवत प्रर्ािकारी सिन्द्िय गने ।
सियिै सुरक्षा तनकायहरुलाई प्रकोपको अिजस्थततको बारे िा जानकारी ददइ खोज तथा उिार कायविा
तयारी गने ।प्राप्त सूचनाका आिारिा सम्बजन्द्ित क्षेरिा रहे का खोज तथा उिार सािग्रीहरु प्रयोगिा

ल्याउने । तबपद् पनुव अगािै बिाव र नदीको अिस्थालाई ध्यानिा राखी खोज तथा उिार कायविा
तयारी गने । सप्तरी जजल्लािा पूि व सूचना प्रर्ालीको तबस्तार र सं स्थागत गनवका लातग जजल्लाजस्थत
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत, स्थानीयतहहरु, सुरक्षा तनकायहरु, सं चार िाध्यिहरु जजल्ला
आपतकालीन कायवसञ्चालन केन्द्र, परकार िहासं घ एिं वितर्न्न सरकारी, गैरसरकारी तनकायहरुको
अहि र्ूतिका रहन्द्छ । जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत र सुरक्षा तनकायहरुको सिन्द्ियिा

जजल्लाजस्थत खोज उिारका जनशजिहरुको पवहचान गने । जजल्ला आपतकालीन कायवसञ्चालन

केन्द्रसं गको तनयतित सिन्द्िय र सम्पकव, िुख्य सञ्चारका ठाउाँहरु र सम्पकव ठे गानाहरुको पवहचान
गने । नदी र बिावको स्तर अिलोकनका लातग अिलोकन क्षेरहरुको पवहचान र आिश्यिानुसार

बिाव र नदी अिलोकन केन्द्रहरुको स्थापना गने । पूि व सूचना प्रर्ाली स्थापनाका लातग वितर्न्न
आिश्यक स्थानहरुिा सञ्चार एिि् अन्द्य सािग्रीहरुको ब्यिस्था गने ।

६.२.१.४ खोज तथा उिारक्षेरको प्रततकायव योजनाः आपत्कालीन पररजस्थतत को
अितििा
सहयोग गततविति (के?) कस्ले ?

जजम्िेिार तनकाय

सहयोग गततविति
(के? कवहलेसम्ि

?)

सहयोगसम्बन्द्िी गततविति तत्कालका लातग (०-३० ददनसम्ि)
क. जजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्रलाई सकृय पाने ।

क.जजल्ला

जजल्ला तबपद् व्यिस्थापन सतिततको तत्काल बैठक बस्ने ।

ख.जानकारीको सङ्कलन तथा पररजस्थततलाई अद्याितिक गनवका लातग िुख्य विपद् (र्ुकम्प िा
बाढी िा अन्द्य शुरू र्एपतछ सम्बजन्द्ित क्षेर

प्रशासन

२४ घण्टा तर्र

कायावलय
ख.जजल्ला प्रशासन

(Cluster) का सबै सदस्यहरूसाँग सिन्द्िय ग. स्थानीय तह, नेरेसो

बैठक बसी क्षेरगत तनकायहरुलाई सवक्रय बनाउने

र नेपाल प्रहरी

ग प्रारजम्र्क रतु लेखाजोखा टोली पररचालन गने

घ. पररजस्थतत सम्बन्द्िी पवहलो प्रततिेदन तयार पानेः

घ.नेपाल

DDMC

२४

घण्टातर्र

पवहलो प्रततिेदन
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ङ.प्रारजम्र्क लेखाजोखाको प्रततिेदन तयार पानवका तनतित्त आिार रे खाका त्याङ्कको
सिीक्षा गने ।


प्रर्ावित

स्थान,

स्थानीय

तह÷क्षेरसाँग

सम्बजन्द्ित

उपलब्ि

त्याङ्क÷जानकारीको सिीक्षा गने


ङ.स्थानीय तह

२४ घण्टातर्र

जजल्ला प्रशासन, नेपाल
रे डक्रस सोसाइटी

प्रर्ावित क्षेरिा विद्यिान सािवजतनक से िा उपलब्ि गराउने
सं स्थाहरूको सिीक्षा गने



जजल्लािा उपलब्ि उिार सेिा÷क्षिता÷उिार सािग्रीको सिीक्षा
गने

च. प्रारजम्र्क जानकारीहरूका आिारिा प्रारजम्र्क िानिीय सहयोग


तत्काल उपलब्ि गराइने िानिीय गततवितिहरूको प्राथतिकताको
क्रि तनिावरर् गने ।



विपद्पतछ

लगत्तै

उपकरर्सवहत

खोजी

तथा

उिार

च.DDMC





घाइतेहरुलाई प्राथतिक उपचार प्रदान ।

दोश्रो

प्रहरी,

सशस्त्र प्रहरी बल,

खटाउने ।
सुरक्षाकिीहरूद्वारा सहयोगिा सं लग्न व्यजिहहरूको सुरक्षा ।

नेपाल

र

ददन

 DDMC

टोली



पवहलो

नेपाली

से ना,

स्थानीय तह



नेरेसोको
प्राथतिक उपचार
टोली

घाईतेहरुको ओसारपसारका लागी एम्बुलेन्द्स सेिा पररचालन

स्िास््य कायावलय

२४ घण्टा तर्र

तत्काल तबपद प्रततकायव तालीकालाई अनुसरर् गरी कायावन्द्ियन गने

DDMC

पवहलो

च. स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग क्षेरगत आकजस्िक योजना तनिावर्÷सिीक्षा

DDMC

दोश्रो

गने

ददन
ददनबाट

तनरन्द्तर



िानिीय सहयोगको अनुगिन गनव र सुिारका लातग पृष्ठपोिर् उपलब्ि
गराउनका लातग टोली खटाउने ।

जोजखििा रहे का बस्तीहरुलाई तत्काल सुरजक्षत स्थानिा स्थानान्द्तरर् गने ।

स्थानीय तह / DDMC

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति अन्द्तररि अितिका लातग (३०-९० ददन)
क्षेरगत (Cluster) सिन्द्िय बैठक

DDMC

हप्तािा एकपल्ट

पररजस्थतत सम्बन्द्िी प्रततिेदनलाई अद्याितिक पाने ।

DDMC

हप्तािा एकपल्ट

िानिीय सहयोगका लातग सिन्द्िय तथा क्षेरगत जजम्िेिारी ददने ।

DDMC

पवहलो हप्ता

िानिीय सहयोगका बारे िा अनुगिन

DDMC

हप्तािा एकपल्ट

क. DDMC बेठक, तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बैठक बस्ने
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६.२.१.५ जजल्ला आिश्यक श्रोत तथा सािग्रीको तबिरर्
थप आिश्यक सािग्री

पररिार्

क्र.स.

थप आिश्यक सािाग्री

पररिार्

!

तरपाल

२५० थान

@#

रबर िेट्रेस

५०० थान

@

जस्ता पाता

१२ वफ. ६०

@$

कम्िल

५०० थान

क्र.सं
.

बण्डल

#

तारजाली

१००० थान

@%

कयारातबना

२०० थान

$

तसिेन्द्ट बोरा

१०,००० ”

@^

सेफ्टी रोप

३००० िी.

%

लाईफ ज्याकेट

१५० थान

@&

थ्रो व्याग

५० िटा

^

रे स्कयु हेम्बर

२० थान

@*

िेघा फोन

५० िटा

&

डोरी

५ किीन्द्टल

@(

ईिरजेन्द्सी लाईट

३० िटा

*

ट्युब

५० िटा

#)

रिरबोट िझौला

३ िटा

(

बेल्चा

१५० िटा

#!

क्रेन चेन

२ िटा

!)

गैटी

१५० िटा

#@

काठ कटर

१५ िटा

!!

सब्बल

१५ िटा

##

रे नकोट

५ सय थान

!@

सेफ्टी हेल्िेट

१५० िटा

#$

सेफटी हुक

४५ िटा

!#

पानीबुट

१५० जोर

#%

फरुिा

१०० िटा

!$

स्टे चर

७० िटा

#^

हतसया

१०० िटा

!%

प्रा.उपचार बकस

४० बाकस

#&

बञ्चरो

१०० िटा

!^

हेड लाईट

५० िटा

#*

वटप्पर टे कटर

२ िटा

!&

आईरन वपकेट

१५० िटा

#(

घुम्ती शौचालय

१५ िटा

!*

रे स्कयु ग्लोब

१५० जोर

$)

सेफ्टी बेल्ट

६० िटा

!(

ढलान काट्ने िेसीन

९ िटा

$!

कलाइजम्ब¨ रोप

३० िटा

@)

फायर जस्टङ्गगुईसर

३० िटा

$@

टे न्द्ट (घर

१०० थान
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सहयोगी तनकाय

क्र.सं

थप आिश्यक सािग्री

पररिार्

क्र.स.

थप आिश्यक सािाग्री

पररिार्

सहयोगी तनकाय

फलाि तथा प्लाविक

१५० िटा

$#

सुरक्षा किज आगलागी

१५ थान

२ िटा

$$

अपांगता र्एका

ह्वील जचयसव १५ थान, सेतो छडी

ब्यजिहरुका लातग तत्काल

२० थान, बैसाखी १०० सेट आदद

.

@!

बाल्टीन

@@

िोटरबोट

उिार सािाग्री

नोट : िातथको तातलकािा खोज तथा उद्घारिा प्रयोग हुने सािग्रीको बतविान िौज्दात अिस्था
गतििवको जजल्ला तबपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजनािा खोजी तथा उद्घार क्षेर अगुिा तथा
सदस्यहरुको बैठकले अतल ठू लो स्केलिा विपद् आइपदाव थप उद्घार सािग्रीहरु आिश्यक पने
ाँ लन गरे अनुसार स्थानीय तहहरुले पतन सोका लागी तयारी गनुप
आक
व ने आबश्यकता रहे को छ ।
सो सूचीिा थप आिश्यक र्नी उल्ले ख गररएका सािग्रीहरु गै.स.स.िहासं घ, सबल नेपाल सप्तरी
,के.तर्.यस सप्तरी ,नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, जजल्ला सिन्द्िय सतितत, स्थानीयतहहरु र सहयोगी गैसस
तथा अन्द्तरावविय गैससहरु जो सुकैले पतन सहयोग गनव सवकने छ तथा सोका लागी जजल्ला तबपद्
ब्यिस्थापन सतिततले तनर्वय गररसकेको छ ।

६.२.२ तबियगत क्षेर : आपतकालीन संचार
६.२.२.१ यस क्षेरिा नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) : जजल्ला प्रशासन
कायावलय/ जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र
तबियगत क्षेरहरु
आपतकालीन सं चार

अगुिा तनकाय
जजल्ला प्रशासन
कायवलय
जजल्ला आपतकालीन
कायवसंचालन केन्द्र

सदस्यहरु
सम्पुर्व गाउाँपातलका प्रिुख



जजल्ला प्रशासन कायावलय



वप्रन्द्ट तथा ईलेकट्रोतनक तितडया



अन्द्य सहयोगी सं स्थाहरु



गाउाँ टोलका अगुिाहरु



नेपाली सेना



नेपाल प्रहरी



सशस्त्र प्रहरी िल



सम्पुर्व सरकारी कायावलय प्रिुखहरु



स्थानीय तह सबै



जजल्ला सं िन्द्िय सतितत



नेपाल टे तलकि



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी



के र्ी एस सप्तरी
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सूचना एफ.एि., परपतरका



राजनैततक दलका प्रतततनति



नेपाल परकार िहासं घ



सम्पुर्व नगरपातलका प्रिुख



सम्पुर्व गाउाँपातलका प्रिुख



वप्रन्द्ट तथा ईलेकट्रोतनक तितडया



अन्द्य सहयोगी सं स्थाहरु



गाउाँ टोलका अगुिाहरु

पूित
व यारी कायव :
सूचना व्यिस्थापन क्षेरले आपतकालीन सियिा गने उल्लेजखत कायवका लातग
तनम्नअनुसार पूित
व यारी गनु पनेछ
वक्रयाकलापहरु

क्र.स

जजम्िेिार तनकाय

सहयोगी तनकाय

.
१

सबै स्थानीय तह र विशेिगरी सङ्कटासन्न पातलकाले सञ्चार सुवििाको

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

व्यिस्था तिलाउने व्यिस्था गने

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको

सङ्कटासन्न स्थानीय तह हरूको बाढी पूिक
व ो सिग्र अिस्था

व्यिस्था तिलाउने

प्रटट्याउने िृत्तजचर तयार गने
२

व्यिस्था गने

जोजखियूि स्थानीय तहहरूिा पूि व चेतािनी Early Warning का लातग
िाइक, साइरन तथा साइकल १ थानका दरले उपलब्ि
गराउने िा अजघल्लो ििवको व्यिस्थालाई अध्याितिक गने

पुिस
व ूचना तथा चेतािनी प्रर्ालीलाई तनिावि रूपिा सञ्चालन गनव

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको
व्यिस्था तिलाउने

कोिको स्थापना गने
३

व्यिस्था गने

जनचेतना अतर्िृविका गततविति सञ्चालन गने
विपद्सम्बन्द्िी जनचेतना अतर्िृवि गनव पम्प्लेट, पोस्टर,
पचाव तयार गरी विशेिगरी सङ्कटासन्न स्थानीय तहहरूिा वितरर् गने
।

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको
व्यिस्था तिलाउने

एफ.एि. रे तडयो तथा पर पतरकािाफवत विपद्सम्बन्द्िी ज्ञान तथा

व्यिस्था गने

जानकारी प्रचार प्रसार गराउने
४

िसलन्द्द सािान तयारी अिस्थािा राख्ने
सबै सरोकारिालाहरुको नाि ठे गाना र सम्पकव नम्बर सवहतको
डाइरे कटरी तयार गरर सम्र्ावित प्रकोप हुन सकने सबै क्षेरिा वितरर्
गने

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको
व्यिस्था तिलाउने
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व्यिस्था गने
५

बाढी र यसबाट बच्ने उपाय बारे जनचेतनाको लातग सुचना प्रिाह गने
सिय सियिा कृतति तयारी अभ्यास

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको
व्यिस्था तिलाउने
व्यिस्था गने

६

पुि व सूचना प्रर्ाली को कायवविति तयार गरर कायावन्द्ियन गने

क्षेर प्रिुख,

सबै स्थानीय तह र

स्थानीय तह िा

विशेिगरी सङ्कटासन्न

तोवकएको सदस्य

पातलकाले सञ्चार सुवििाको
व्यिस्था तिलाउने
व्यिस्था गने

६.२.३ क्षेर (Cluster) : खाद्य तथा कृवि
यस क्षेरिा नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) : कृवि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय (Cluster Co-Leads) : तबश्व खाद्य कायवक्रि
६.२.३.१ विपद् सम्बन्द्िी पररजस्थतत विपद्को सम्र्ावित िानिीय असर
प्रर्ावित पररिारको खाद्य आपूततविा किी, खाद्यान्नप्रततको घट्दो पहुाँच, विस्थापन तथा विद्यालयिा
खुिाउने कायवक्रि जस्ता अन्द्य खाद्यान्नसम्बन्द्िी कायवक्रििा अिरोि र्एको कारर्ले गदाव अस्थायी
रूपिा गम्र्ीर र्एको तीव्र खाद्य असुरक्षा हुने ।


कृवि बातलिा ब्यापक क्षतत, जीविकोपाजवनिा क्षतत, बातलनालीको नोकसान, पशुिनको क्षतत,
सािना गने रर्नीतत

(Coping strategy)

िा बािाका कारर्हरूले गदाव िध्यि अितिको

खाद्य असुरक्षा ।
सिविगत उद्देश्य :


प्रर्ावित व्यजिहरूका लातग सियिा नै खाद्यान्नको उपलब्िता तथा खाद्यान्निा पहुाँच सुतनजित
गराएर जीिन बचाउने एिं जीिनलाई तनरन्द्तरता प्रदान गने ।

विजशि उद्देश्य :


जीिन रक्षा सम्बन्द्िी रर्नीततहरू
गनवका तनतित्त

(Survival strategies)

का लातग आिश्यकताको पूततव

तयारी खाना उपलब्ि गराउने र दीघवकालीन रुपिा पाररिाररक अजस्तत्ि,
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जीविकोपाजवनको

सुरक्षा

तथा

सकारात्िक प्रर्ाि तनिावर् गने


दीघवकालीन

रर्नीततहरूको

फलस्िरूप

िानि

ियावदा,

।

पाररिाररक स्रोतहहरूलाई पुनलावर्

(Recovery)

तथा दीघवकालीन विकासिा लगानी गनव

ददनका लातग सक्षि पानव िातनसहरूलाई अल्पकालीन रूपिा अम्दानीको स्थानान्द्तरर् अथिा
प्रततस्थापन गने अिसर प्रदान गर्र्ने ।
िानिीय सहयोगको िापदण्ड : स्फेयर िापदण्ड


ाँ तनम्न िस्तुिा हुनछ
प्रर्ावित व्यजिहरूको पहुच
े :

ु ति २१०० कयालोरी प्राप्त हुने गरी सािान्द्य खाद्यान्नको रासन ।
प्रततव्यजि प्रततददन न्द्यन

१

प्रर्ावित िातनसहरूका लातग हाल विद्यिान तथा उपलब्ि र्एका र पहुाँचयोग्य खाद्य पदाथविा

२

पररपूरकको रूपिा एक अथिा दुई खाद्य पदाथवहरु पुरक रासनको रूपिा उपलब्ि गराउने ।
३ तनजित सिूहका व्यजिहरूका जस्तै : साना केटाकेटी, गर्विती िवहला,एच ्आईर्ी र्एका व्यजि,

कुपोवित व्यजिहरू आदद आिश्यकतालाई पूरा गनवका लातग सािान्द्य रासनका अततररि पररपूरक
खाद्यन्नको व्यिस्था ।


िापदण्ड बिोजजिको खाद्यान्न प्याकेज तसफाररस गरीएको छ

चािल प्रततददन प्रततव्यजि ४१० ग्राि,
दाल प्रततददन प्रततव्यजि ८० ग्राि
िनस्पतत तेल प्रततददन प्रततव्यजि ३० ग्राि,
नुन प्रततददन प्रततव्यजि ५ ग्राि
स्थानीयतहले प्रर्ावित क्षेर र पररजस्थतत बिोजजि खाद्यान्न वितरर्को आकार तनिावररत गररनुपदवछ तर
पतन शुरुिा घरायसी स्तरिा गररने वितरर् र तबस्तृत ले खाजोखाबाट प्राप्त त्याङ्कको आिारिा
व्यजिका आिारिा वितरर् गररनुपदवछ ।

६.२.३.२ स्थानीय तहिा रहेका क्षेरगत तनकायहरुका सम्पकव ब्यजिहरु (Cluster
Members) को सूची

तबिय क्षेरगत तनकायको श्रोत सािन र सम्िजन्द्ित सदस्यहरुको तबिरर्
क्र

अगुिा र

स

सहयोगी
सस्थाहरु

उपलब्ि सािन श्रोत
आतथवक
श्रोत

सािाग्रीगत स्रोत

सम्पकव व्यजि
िानिीय स्रोत

पद तथा नाि

दक्ष
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सम्पकव नम्बर

१

कृवि ज्ञान

केही

तबउ तबजन

४ जना

केन्द्र
२

NRCS

केही

आयआजवन

३

गै.स.स.िहासं घ

केही

खाद्यान्न सं कलन

नेपाल

प्रिुख
स्ियंसेिक

तथा पुनस्थापनिा

५

Agi.ECO

DLSO

केही

छै न

खाद्यान्न

ऋर् सहुतलयत

031-520050,

यादि

9852820765

जोगेन्द्र र्गत

031521121

बलदे ि

९८०४७९१२३०

िण्डल

सहयोग
४

राजेन्द्र प्रसाद

स्ियंसेिक

स्थानीय सिूह

वकसुनदे ि

9823406303

राउत

9841288924

सुयन
व ारायर्

9849361770

शिाव
६

WFP

छै न

खाद्य र्ण्डारर्

कायावलय प्रिुख

कृटर् िाझी

9842023799

७

MCDC

छै न

खाद्यान्न सं कलन

उ.िा.स

प्रर् ु नारायर्

031523055,

र वितरर्िा

सदस्यहरु

चौिरी

9804783977

३ जना

दे ि नारायर्

९८५२८२०६१२

सहजीकरर्
८

KVS

छै न

खाद्यान्न सं कलन

यादि

र वितरर्िा
सहजीकरर्
९

उद्योग िाजर्ज्य
सं घ सप्तरी

१०

केही

खाद्यान्न

स्ियंसेिक

अरुर् प्रिान

)#!%@!!^^,
९८४२८२०२०९

जजल्लािा वक्रयाजशल कृवि सहकारी सं स्थाहरु स्थातनय तहले सहकारीसाँगको सिन्द्ियिा क्षिता, श्रोत सािनको
तबिरर् राख्नु पने ।

६.२.३.३ आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी गततविति : सङ्कटकालीन पररजस्थततर्न्द्दा पवहले
पूि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति के कवहले

जजम्िेिार तनकाय(को)

सिय अिति कवहले

विपद्को अिस्थािा खाद्य सहयोगका लातग योजना तयारी

कृवि ज्ञान केन्द्र

असारको पवहलो हप्ता

अिस्थािा राख्ने ।

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा
कृवि ज्ञान केन्द्र

आिश्यकता लेखाजोखा अध्ययनका लातग खाका तयार गने

असारसम्ि

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा
कृवि ज्ञान केन्द्र

स्थानीय तहजस्थत तबपद् प्रर्ावित हुने क्षेरलाई लजक्षत गरी
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असारसम्ि

खाद्यान्न सहयोग तयारी अिस्थािा राख्ने

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा

प्रर्ावितको िाग सं कलनका लातग छलफल

कृवि ज्ञान केन्द्र

काततवक

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा
कृवि ज्ञान केन्द्र

खाद्यान्न सहायताको लेखाजोखा तथा प्रततिेदनको खाका प्रस्तुत
गने

बैशाख

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा

वितर्न्न

कृवि ज्ञान केन्द्र

तरकारी तथा खाद्यान्न बातलका वकटहरु वितरर् गने

असोज काततवक

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा
कृवि ज्ञान केन्द्र

साना तसं चाई योजनाहरु सहयोग गने

जेठ असार

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा
कृवि ज्ञान केन्द्र

क्षिता अतर्बृदद तथा र्ण्डारर् तातलि

जेठ

स्थानीय तहको कृवि विकास शाखा

६.२.३.४ कृवि तथा खाद्य क्षेरको प्रततकायव योजनाः आपतकालीन पररजस्थततको
अितििा
सहयोग गततविति के

जजम्िेिार तनकाय कस्ले

कवहलेसम्ि

सहयोगसम्बन्द्िी गततविति तत्कालका लातग (०-३० ददनसम्ि)


तत्काल

कलिर

सूचना

सं कलन

तथा

सहयोग

डेस्क

कृवि ज्ञान केन्द्र,

पवहलो ददन

स्थानीय तहको कृवि विकास

स्थापना ।

शाखा



सदस्यहरुकाबीच

सिन्द्िय बैठक गने ।



क्षततको सूचना सं कलन गने ।



त्याङ्क सं कलन तथा विश्लेिर् गने ।

स्थानीय तहको कृवि विकास



पशुिनको सुरक्षा तथा िृत पशुहरुको उजचत व्यिस्थापन गनव

शाखा

जज.प.सेिा कायावलयले प्रावितिक टोली र जनशजि पररचालन

स्थानीय उबासं घहरु

दोस्रो ददन

गने


सहयोगको खाद्य सािाग्री सं कलन र तबतरर्को जजम्िेबारी
बााँडफाड गने ।



पीतडतहरुको ले खाजोखा राख्ने (पररचयपर वितरर् गने) ।

स्थानीय तह, तडतडएिसी,



खाद्य सािाग्री वितरर् ।

स्थानीय सहयोगी सस्था,रे डक्रस



एकद्वार पिततको विकास गने ।

सोसाइटीका उपशाखाहरु,



खाद्य गोदािलाई सुरजक्षत र पायक पने ईलाकािा राख्ने ।

स्थानीय उबासं घहरु
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पवहलो हप्ता



गोदाि सुरक्षाको प्रबन्द्ि गने ।



स्थलगत छलफल तथा अिस्थाको सतिक्षा

स्थानीय तहको कृवि तथा पशु



तछटो उत्पादन हुने खाद्यान्न बालीको लातग विउविजन र पशु

विकास शाखा

पवहलो िवहना

िा पंक्षी वितरर् गने ।

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति तत्कालका लातग (३०-९० ददनसम्ि)


जजविकोपाजवनिुखी वक्रयाकलाप सं चालन ।

स्थानीयतहको कृवि तथा पशु



राहतको विउ वितरर्, तातलि ।

विकास शाखा



पुनः

अजघल्लो

कृयाकलापको

िवहनाका

दोस्रो र तेस्रो िवहना

अनुगिनलाई

तनरन्द्तरता ।


सम्बजन्द्ित सिुदायसं ग

छलफल गरी कायवक्रि तय गने ।



आपतकालीन कोि स्थापनाको लातग स्थानीय तहसं ग अनुरोि

स्थानीय तहको कृवि तथा पशु

सो र्न्द्दा बढी

विकास शाखा

गरी पहल गने ।

६.२.४ क्षेर

(Cluster) :

आपतकालीन आिाश तथा गैरखाद्य

नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) : सघन शहरी तबकास तथा र्िन तनिावर् आयोजना÷शहरी
तबकास तथा र्बन तडतर्जन कायावलय
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय (Cluster Co-Lead) नेपाल रे डक्रस सोसाईटी सप्तरी जजल्ला शाखा
६.२.४.१ विपद् सम्बन्द्िी पररजस्थतत : विपद्को सम्र्ावित िानिीय असर


तबपद्का बेला आजश्रत तथा बसोबास क्षेरिा क्षतत पुग्न गई िानिीय जीिनिा किपूर्व
रहेको हुन्द्छ र प्रर्ावितहरु खुल्ला आकाशिुतन बस्नु परे को अबस्था श्रृजना हुन्द्छ ।



बााँच्नकै लातग आिश्यक पने न्द्युनति आश्रय तथा बसोबास स्थलको अर्ाि हुन गई
प्रर्ावित पररिारहरुले ज्यादै कदठनाई र्ोग्नु परररहेको हुन्द्छ ।

सिविगत उद्देश्य


सुरजक्षत तथा आरािदायी बस्ने ठाउाँको प्रातप्तका लातग र्ौततक एिं प्राथतिक
सािाजजक

आिश्यकताहरूिा

व्यजि

तथा

परीिारहरूको

पहुाँच

सुतनजित

गरी

यथासम्र्ि यस प्रवक्रयािा बढीर्न्द्दा बढी आत्ि-तनर्वरता तथा आपैं m व्यिस्थापनलाई
सिािेश गने ।


विपद्का कारर्ले घरिारविहीन बनेका िातनसहहरूका तनतित्त तत्काल अस्थायी
सिािानको खोजीका लातग प्रयत्न गनुक
व ा साथै विस्थावपत व्यजिहरूलाई िानि
अतिकारको उपर्ोग गनव सक्षि पानवका तनतित्त जीिनस्तरिा सुिार ल्याउने ।
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तबपद् प्रर्ावितहरुको जजिन रक्षाका लातग यथाजशघ्र गैरखाद्य सािाग्रीहरु उपलब्ि
गराउने ।

विजशि उद्देश्य :


प्रततकूल िौििका असरहरूबाट सं रक्षर् प्रदान गनवका लातग प्रर्ावित िातनसहरूसाँग
छाना र्एका पयावप्त ठाउाँ हुने ।



सं रक्षर् प्रदान गनवका लातग र ततनको ियावदा, सुरक्षा तथा कल्यार् सुतनजित गनवका
ाँ पयावप्त कम्बल एिं लुगाको व्यिस्थापन हुनेछ ।
लातग प्रर्ावित व्यजिहरूसग



घरायसी र्ााँडा–काँ ु डा तथा व्यजिगत स्िास््यका लातग साबुन एिं ततनको ियावदा तथा
कल्यार्का लातग औजारहरूिा पररिारहरूको पहुाँच ।

िानिीय सहयोगसम्बन्द्िी िापदण्ड स्फेयर िापदण्ड


औसतिा एक व्यजिका लातग ३.५ x ४.५ िगव तिटरको छानो र्एको क्षेर, औसतिा
५ सदस्यहरूको एक पररिारका लातग कम्तीिा पतन ४x५ तिटरको डोरीसवहतको
प्लाजस्टक तसट र सहायता सािग्री ।



कम्बलिा िातनसहरूको पयावप्त पहुाँच ।



दुई ििवसम्िका केटाकेटीहरूका लातग कम्तीिा पतन एक पूरा सेट कपडा ।



िवहला, केटी, पुरूि तथा केटाहरूको लातग कम्तीिा पतन एक पूरा सेट कपडा छ ।
यसका अततररि, िवहला तथा केटीहरूका लातग तनयतित सरसफाइसम्बन्द्िी सािग्रीको
आपूततव र्एको ।



िातनसहरूसाँग उपयुि घरायसी सािग्रीहरु एक सेट र्ााँडा ।



जशविर बन्द्द गने र िवहगविन रर्नीतत ।



जशविर खडा गनवका लातग अतग्रि रूपिा जतिनको पवहचान गनुप
व दवछ, जुन जतिन
सुरजक्षत तथा स्फेयर िापदण्ड अनुसार हुनपु छव ।



विद्यालय तथा सािवजतनक स्थलहरूसाँग अतग्रि रूपिा नै स्थातनय तह तथा सम्िजन्द्ित
तनकायहरुसाँग सिझदारी पर



(MoU)

िा दस्तखत र्एको हुनपु दवछ ।

जशविरका लातग योजना तजुि
व ा गदाव नै सााँस्कृततक तथा सािाजजक िूल्यहरू एिं
पररजस्थततलाई ध्यानिा राजखनुपदवछ ।



जशविर खडा गनवका लातग विगतिा प्रयोग गररएका ठाउाँहरूको रे कडव ।



नागररक सिाज, सरकारी तनकाय तथा सान्द्दतर्वक सिूहसाँगको परािशविा जशविरको
स्थापना ।
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६.२.४.२ नेतत्ृ ि गने तनकाय : सघन शहरी तबकास तथा र्िन तनिावर् आयोजना÷शहरी विकास तथा
र्िन तडतर्जन तथा नेपाल रे डक्रस सोसाइटी
ाँ लन
क्षेरगत सदस्यहरु (Cluster Members) को सूची, क्षिता तथा श्रोत आक

:

ाँ लन :
क्षेरगत सदस्यहरु (Cluster Members)को सूची, क्षिता तथा श्रोत आक

क्रसं .

जजल्लाका क्षेरगत

उपलब्ि स्रोत रकि बा सािग्री

सम्पकव व्यजि

दक्ष प्रातबतिक जनशजि

कृटर्दे ि झा

टे तलफोन नम्बर, ईिेल ठे गाना

साझेदारहरुको नाि
शहरी विकास तथा
१

र्िन तडतर्जन

dudbcsaptari@yahoo.com

कायावलय

)#!%@)^@), (*%@*@&%@%

नेपाल रे डक्रस सोसाईटी
२

३

गैरखाद्य सािाग्री १०० सेट ५ लाख

सर्ापती : जोगेन्द्र

रुपैयााँको आकजस्िक कोि,उद्घार,

र्गत

जनशिी, प्राथतिक उपचार
गै.स.स.िहासं घ नेपाल

ददनेश गुरुङ्क

digu@dca.dk
9851094008

राकेश साह

rshah@lwr.org

विजय राज पन्द्थ

vrpant@oxfam.org.uk

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
५

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

LWR

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
७

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

OXFAM

9842821734

बलदे ि िण्डल

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

DCA

9852820121

९८०४७९१२३०

खाद्यान्न सं कलन तथा पुनस्थापनिा
सहयोग

४

ब्रिदे ि यादि

saptariredcross@gmail.com

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने

९८५१२१६५१९

९८५११४७९५२

८

Save the Children

स्ियंसेिक तथा अन्द्य सहयोग

अरुर् कुिार िहतो

arun.mahato@savethechildre
n.org
9852833901

९

कोशी

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

दे िनारायन यादि

koshivsociety@gmail.com

(KVS)

पीतडत

सिाज

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
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9852820612

तरपाल ५० थान
१०

Save the Saptari

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

ध्रिु दे ि

Savethesaptari14@gmail.com

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
११

Sabal Nepal

अस्थायी आिासका लागी अन्द्तर

9842820335
ददपक झा

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
१२

SCDC, Nepal

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

9852820914
बलदे ि िण्डल

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
१३

UNICEF

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

ितिवहल्फा िवहला
विकास कलब

स्थायी आिासका लागी अन्द्तर

scdc.np@gmail.com
98०४७९१२३०

अशोक

कुिार झा

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने
१४

Sabalnepal2062@gmail.com

सूय व नारायर् यादि

akjha@unicef.org
9855011841
9804385001

तनकाय सिन्द्िय र सहयोग गने

६.२.४.३ आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी गततविति : आपतकालीन पररजस्थततर्न्द्दा
पवहले
क्र.स.

पूि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति ( के)

जजम्िेिार तनकायि (को)

कवहले सिय अिति
( कवहले )

कलस्टरको योजना बनाएर तयारी अिस्थािा राख्ने

!

चै र, बैिाख

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना
श.तब.र्.तड.का. सहयोगी सस्था

@

कलिर बैठकबाट

फागुन

विपद्को अिस्थािा गररने आपत्कालीन आश्रय, बसोिास

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

ु ै
जवहलेसक

तथा गैरखाद्य सािाग्री क्षेरिा गररने सहयोग तयारी

श.तब.र्.तड.का. सहयोगी सस्था

अिस्थािा राख्ने ।

तनकायको सहयोग तलएर

स्रोत सं कलन तथा सं घ,सं स्थाबाट हुने सहयोग

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

कलस्टर अन्द्तगवतका सं घ-सं स्थाहरुिाझ राहत सहयोगका
लातग जजम्िेिारी बााँडफााँड गने ।

#

$

आतथवक तथा अन्द्य

%

योजना तयारी अिस्थािा राख्ने ।

र

अन्द्य

जेठसम्ि

श.तब.र्.तड.का. सहयोगी सस्था

आिाश क्षेरको आकजस्िक प्रततकायव तयारी योजना

सघन श.तब. र्िन तनिावर्

अध्याितिक गने

आयोजना,श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था

जेठसम्ि

६.२.४.४ आपतका लीन आश्रय, आिास तथा गैरखाद्य क्षेरको प्रततकायव योजना
आपतकालीन पररजस्थततको अितििा
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सहयोग गततविति (के)

जजम्िेिार तनकाय (कस्ले)

(कवहले सम्ि)

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति तत्कालका लातग ०-९० ददनसम्ि
विपद् प्रिाहको सूचना स्थानीय स्ियंसेिकिाट सं कलन गने

तडतडएिसी,नेरेसोका ईकाइहरु,

पवहलो ददन

स्थातनय तह, नेपाल प्रहरी र सहयोगी
सस्था
आिास क्षेरको आकजस्िक िैठकको आयोजना

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

पवहलो ददन

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था
विपद् प्रततकायव सिूहलाई सं चार गने

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

पवहलो ददन

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था
विियगत क्षेरको बैठक गने

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

दोस्रो ददन

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था
रतु लेखा जोखाबाट आएका सुचनाहरुलाई तबटलेिर् गरी

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

आिास क्षेरको आकजस्िक प्रततकायव योजना सवक्रय बनाउने

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था

रतु लेखाजोखा टोली पररचालन तथा प्रारजम्र्क सूचना सं कलन

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी र सहयोगी

दोस्रो ददन

पवहलो हप्ता

सस्था
प्रर्ातबत स्थलको सूचना विश्लेिर् गरी सहायता पररचालन गने

तडतडएिसी

पवहलो हप्ता

विपद् प्रर्ावित क्षेरिा अस्थायी आिास, तरपाल तथा

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

पवहलो हप्ता

र्ााँडाबतवनको व्यिस्थापन गने ।

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था

अस्थायी आिास तथा गैर खाद्य सािाग्रीको आिश्यकता

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

पवहचान गनव सिेक्षर् गने टोली खटाउने ।

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था

दोस्रो हप्ता

कि खचविा बनाउन सवकने निुना घर तनिावर्
गैरखाद्य सािग्री वितरर् कायव तनरन्द्तरता

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

पवहलो िवहना

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था
गैरखाद्य सािाग्री वितरर् तथा प्रयोगको सुतनजितताको लातग

तडतडएिसी, र सहयोगी सस्था

पवहलो िवहना

अनुगिन
तडतडएिसी र सहयोगी सस्था

दोस्रो िवहना

सुरजक्षत स्थान पवहचान र्एका स्थानिा अस्थायी आिासका

सघन श.तब. र्िन तनिावर् आयोजना

तेस्रो हप्ता

लागी प्रातबतिक अध्यायन र जशतबर ब्यिस्थापन

श.तब.र्.तड.का. र सहयोगी सस्था

जजल्लाजस्थत सरोकारिाला तनकायहरु एिं क्षेरगत सदस्यहरुको
सिन्द्िय तथा पाठ तसकाई कायवशाला बैठकको आयोजना
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जशतबर ब्यिस्थापनका लागी अन्द्तर तनकायगत क्षेरको सिन्द्िय

तबिय क्षेरगत अगुिा तनकाय

पवहलो हप्ता दे खी
तनरन्द्तर

आिास तबियगत क्षेरको आकजस्िक तबपद् प्रततकायव योजना

नेरेसो, सघन श.तब. र्िन तनिावर्

२०७५ तनिावर् र्ईसकेको हुनाले सोही अनुसार प्रततकायवका

आयोजना श.तब.र्.तड.का.

तनरन्द्तर

गतततबतिहरु सं चालन गने

६.२.५ क्षेर (Cluster) (Protection) : आपत्कालीन सं रक्षर्
नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) : जजल्ला प्रशासन कायावलय
सहनेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) स्थानीय तहका िवहला बालबातलका तथा
सािाजजक तबकास शाखाहरु

६.२.५.१ विपद् सम्बन्द्िी पररजस्थतत : प्रकोपबाट सम्र्ावित िानिीय असर
बाल संरक्षर् तथा लैवङ्गक वहं सा :


जनको क्षतत, अनाथहरूको सङ्खख्यािा िृवि ।



िातनसहरुको आन्द्तररक विस्थापन ।



घाइते बालबातलका ।



बढ्दो दुरुपयोग र शोिर्, र्ेदर्ाि ।



विछोतडएका तथा एकल बाल–बातलका ।



सम्र्ावित िानतसक आघात (psychosocial trauma) तथा िनोिैज्ञातनक विपजत्त ।



लै वङ्गकतािा आिाररत वहं सा (Gender–based violence - GBV) को बढ्दो जोजखि ।



सािना गने सं यन्द्र



िानि बेचविखनको जोजखि ।



प्रर्ावित व्यजिहरुिा यौन शोिर्को जोजखि् ।



अपाङ्ग बृि तथा एकल िवहलाहरुको सुरक्षा तथा सं रक्षर्िा कति ।



शाजन्द्त सुरक्षाको अर्ाि तथा सािान्द्य असुरक्षाको िातािरर् ।



केही सिुदाय अथिा सिूहहरूका लातग िानिीय सहयोगिा पहुाँच नहुन ु अथिा पहुाँच

(coping mechanism) िा अिरोि ।

अपयावप्त हुन ु ।
सिविगत उद्देश्य :
िवहला तथा बालबातलकालगायत जोजखम्िा रहे का सिुहहरूले आपत्कालीन पररजस्थततको कारर्बाट
उत्पन्न वहं सा, शोिर्, दुव्र्यिहार तथा हे लाबाट सं रक्षर् गने ।
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विजशि उद्देश्य :


नेपालका विपद् तथा अन्द्य आपत्कालीन पररजस्थततहरूिा उपलब्ि गराइने सहयोग
कायवक्रिहरूिा जोजखम्िा रहे का सिुहहरूका लातग िानि अतिकारसम्बन्द्िी कानून,
अन्द्तरावविय

िानिीय

कानून

तथा

राविय

कानूनले

प्रत्यार्ूत

गरे का

िौतलक

अतिकारहरूको सं रक्षर् गदै र्एका कुरा सुतनजित गने ।


जोजखम्िा

रहेका

सिुहहरूको

सं रक्षर्

सुतनजित

गरी

आपत्कालीन

सहयोगको

न्द्यायोजचत वितरर्िा सहयोग उपलब्ि गराउने ।


आपत्कालीन

पररजस्थततबाट

उत्पन्न

वहं सा,

शोिर्,

दुव्र्यिहार

तथा

हे लाका

जोजखम्हरूलाई सम्बोिन गरी प्रकोपबाट प्रर्ावित िातनसहरूको सं रक्षर् गने र त्यस्ता
दुव्र्यिहारबाट प्रर्ावित र्ई जीवित व्यजिहरूका लातग सेिासम्बन्द्िी प्राििानहरूिा
सहयोग उपलब्ि गराउने ।


लै वङ्गक वहं साको रोकथाि, प्रेिर् प्रर्ाली स्थापना तथा सिलीकरर्, िवहला तथा
वकशोरीहरुका लातग ियावदा कायि गने प्रर्ािकारी सं यन्द्र बनाउने ।



यौन तथा लैं तगक

वहं साबाट प्रर्ावित तथा गर्विती र सुत्केरी िवहलाहरुको लातग

िवहला िैरी स्थान (Female Friendly Spaces) को स्थापना तथा लै तगक वहं सा
प्रततकायवका लातग एकद्वार प्रर्ली अथावत ्

(One

Stop Crisis Management Center-

OSCMC) लाई प्रर्ािकारी गराउने ।


बालिैरी ठाउाँ तथा िनो–सािाजजक परािशवसम्बन्द्िी सहयोगको स्थापना गरी सुरजक्षत
िातािरर्िा बालबातलका तथा िवहला रिाउाँदछन् र्न्ने कुरा सुतनजित गने ।



तबछोड र्एका बालबातलका, खास गरी पााँच ििवको उिेरर्न्द्दा िुतनका केटाकेटी तथा
वकशोरीहरूको पवहचान, दताव तथा स्िास््यसम्बन्द्िी जााँचका बारे िा सहयोग र त्यस्तो
सहयोगपतछ उपयुि सेिा तथा सं रक्षर्का सुवििासवहत परीिारको खोजी गने कायविा
सहयोग प्राप्त गदवछन् र्न्नेकुरा सुतनजित गने ।



यौन दुव्र्यिहार तथा वहं साका विरुि ततनको अनुगिन, प्रततिेदन तथा पैरिी गने
प्रर्ालीको स्थापना गरी बालबातलका र िवहलाहरूको यौन दुव्र्यिहार तथा शोिर्को
रोकथाि गने ।

संरक्षर्िा िानिीय सहयोगको न्द्युनति िापदण्ड : स्फेयर िापदण्ड


प्रर्ावित जनसिुदायको अतिकारको कुनै पतन उलङ्घन, दुव्र्यिहार तथा शोिर् अथिा
र्ेदर्ािको अनुगिन गने र प्रततिेदन पेश गने, सं यन्द्रको स्थापना गने अथिा स्थावपत
सं यन्द्रलाई प्रयोगिा ल्याउने ।
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तबतर्न्न सिुदायका सदस्यहरुबाट, विशेितः अतत गररब तथा पछाडी पाररएका
सिुहबाट िानिीय सहयोग तथा आिारर्ूत सेिा सुतबिािा सिान पहाँच सहयोग पाए
नपाएको अनुगिन गने ।



साझेदारहरूका बीचिा अतर्ले ख राख्ने तथा दताव गने प्रर्ालीिा एकरूपता सुतनजित
गने ।



बालिैरी, िवहला िैरी ठाउाँलगायत बालबातलका तथा िवहलाहरूका लातग सुरजक्षत
िातािरर्को तसजवना गने ।



जशक्षा

तथा

सं रक्षर्सम्बन्द्िी

सहयोग

कायवक्रििा

िनो-सािाजजक

सहयोगलाई

एकीकरर् गने ।


हे रचाह गने व्यजिहरूबाट बाल-बातलकाहरू तबछोतडने कायवको रोकथाििा सहयोग
गने ।



विछोतडएका तथा परीिारको साथ नर्एका बालबातलकाहरू, खास गरी पााँच ििवको
उिेरर्न्द्दा िुतनका बालबातलका तथा वकशोरीहरूको पवहचान, दताव तथा स्िास््य
जााँचको सहजीकरर् गने र खोजी तथा पुनतिवलनिा सं लग्न साझेदारहरूलाई सहयोग
उपलब्ि गराउने ।



परीिारबाट तबछतडएका तथा साथ नर्एका बाल-बातलकाहरू र अन्द्य जोजखम्िा परे का
सिुह जस्तै ः परीिार नर्एका, बृद्घ, अपांग तथा दीघव रोगबाट पीतडत सिूहका
िातनसहरुलाई हे रचाह तथा सं रक्षर् प्रदान गने िास तथा अन्द्य सेिाको व्यिस्था ।



िानिीय सहयोग तथा स्थायी सिािानका बारे िा आन्द्तररक रूपिा विस्थावपत
िातनसहरूलाई तनयतित रूपिा सूचनाको प्रिाह र्इरहे को छ र्न्ने कुरा सुतनजित गने
।



वफताव हुने कायवक्रि तथा स्थायी सिािानको तजुि
व ा गने कायविा आन्द्तररक रूपिा
विस्थावपत व्यजिहरूलाई सं लग्न बनाउन प्रयास गने ।



जशविर तथा पुनिावसका क्षेरहरूिा पयावप्त सुरक्षाका लातग पैरिी गने ।
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६.२.५.२ सहअगुिा तनकाय : िवहला तथा बालबातलका स्थानीय तहका शाखाहरु
यस क्षेरका क्षेरगत सदस्यहरु (Cluster Members)को सूची, क्षिता तथा श्रोतको आकलन :
क्र.

अगुिा र

सं .

सहयोगी
सस्थाहरु

उपलब्ि सािन स्रोत
आतथव

सम्पकव व्यजि

सािग्रीगत स्रोत

िानिीय स्रोत

सम्पकव नम्बर

पद तथा नाि

दक्ष

क
श्रोत

1.

जजल्ला प्रशासन

आब

कायावलय

स्यक
ता

प्रजजअ जय नारायर्

आचावय

सा.प्र.जी.अ. नाथु साह

अनुसा

विपद फोकल पसवन,

र

(*%@*%&&&&

)#!–%@#&^@

daosaptari1@gmail.com
jayazns@gmail.com
2.

िवहला बाल

केही

सिुदायिा रहे का ४३ िवहला सहकारी स्थातनय तहिा रहे का िवहला बालिालीका
तथा सािाजजक तबकास शाखाहरु

बातलका तथा
सािाजजक
तबकास शाखा

3.

युतनसेफ

केही

बालबातलकाका

स्ियंसेिक

अशोक

कुिार झा

लातग आिश्यक

akjha@unicef.org
9855011841

सािग्रीहरु
4.

जजल्ला प्रहरी

5.

जशक्षा विकास

9815999793

छै न

सुरजक्षत आिास

किवचारीहरु

श्यािितत राजिंजश

छै न

आपत्कालीन

जशक्षक

विजय कुिार िण्डल ९८५२८२०५०२

आश्रय

विद्याथी

राहत सािग्री

स्ियंसेिक

िवहला सेल

तथा सिन्द्िय
इकाई
स्थातनय तहका
जशक्षा तबकास
शाखाहरु

6.

जज.स.स

7.

स्िास््य

छै न

प्रिुख :

प्रर्ाकर

9842820557

यादि
स्िास््य सेिा

किवचारीहरु

कायावलय

तन. कायावलय प्रिुख 9852821606
दुतनयालाल यादि
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क्र.

अगुिा र

सं .

सहयोगी
सस्थाहरु

उपलब्ि सािन स्रोत
आतथव

सािग्रीगत स्रोत

सम्पकव व्यजि
िानिीय स्रोत

सम्पकव नम्बर

पद तथा नाि

दक्ष

क
श्रोत

8.

खानेपानी तथा

सरसफाई सेबा,

सरसफाई

आिश्यकता

तडतर्जन

अनुसार

किवचारी

तडईः राि कुिार

९८४२०२५४८७

श्रे ष्ठ

०३१-५२१२५४

nwscrajabirajsakh
a@gmail.com

सरसफाईका
सािाग्रीहरु

स्थानीय तहिा रहेको िवहला बालिातलका तथा सािाजजक तबकास शाखािा कायवरत किवचारीहरुको तबिरर् अनुसूजच

िा

राजखएको छ । सबै स्थानीय तहले आ–आप्mनो क्षेरगत अििारर्ा अनुसार सवक्रय बनाई योजनासिेत बनाउनु पनेछ ।

६.२.५.३ आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारीः आपतकालीन पररजस्थततर्न्द्दा पवहले
पूि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

व्यिस्थापन तथा सिन्द्ियसम्बन्द्िी व्यिस्थाः

जजल्ला प्रशासन कायावलय

बैिाख

जजल्लाका क्षेरगत साझेदारहरूका बीचिा सिन्द्िय, श्रोत पवहचान

सम्झौता गने

तथा श्रोत पवहचान गने तथा जजम्िेबारी बााँडफाडिा सहितत कायि गने,
पूित
व यारी तथा सहयोगसम्बन्द्िी गततवितिका लातग सम्पकव व्यजिको नाि तथा

,िवहला बालबातलका
तथा सािाजजक तबकास
शाखा, स्थानीय तह तथा

सम्पकव ठे गानासवहत वितर्न्न तनकायहरूको र्ूतिका तथा जजम्िेिारी पररर्ावित गने ।

क्षेरगत सदस्यहरु

तसवकएका पाठ :

जजल्ला प्रशासन कायावलय

यस ििवको आकजस्िक योजनािा सिािेश गनवका लातग बाढी प्रततकायव २०७१ र

,िवहला बालबातलका

२०७४ तथा गोरखा र् ुकम्पको अनुर्िबाट हरे क क्षेरतर्र तसवकएका प्रिुख

तथा सािाजजक तबकास

पाठहरूको पवहचान, पूबव तयारी गने । कसले के गने र्न्ने जजम्िेिारी बााँडफााँड गने

शाखा, स्थानीय तह तथा

।

क्षेरगत सदस्यहरु

आिाररे खा जानकारी÷अन्द्य स्रोतबाट त्याङ्क सङ्कलन :

जजल्ला प्रशासन कायावलय

आिाढ िवहनाको

क. बाढी िा विपत् आउनसकने गापाहरुसाँग सम्बजन्द्ित क्षेरगत जानकारी÷त्याङ्क ।

िवहला बालबातलका तथा

अन्द्तसम्ि

ख. सािवजतनक सुवििाहरू रहे का ठाउाँ दे खाउने नकसा ।

सािाजजक तबकास शाखा,

ग. जजल्लाका वितर्न्नतनकाय÷सरोकारिालाहरूसाँग उपलब्ि स्रोतको नकसाङ्कन

स्थानीय तह तथा

जेठसम्ि

क्षेरगत सदस्यहरु

क्षिता विकास :
सं रक्षर् सम्बन्द्िी तातलिको लातग सिन्द्िय गने ।

जजल्ला प्रशासन कायावलय

आिाढ

िवहला बालबातलका तथा

अन्द्तसम्ि

सािाजजक तबकास शाखा,

क.िनोसािाजजक तातलि प्रान गने आबश्यकतानुसार ।
ख.शारीररक रुपिा अशि, जेष्ठ नागररक तथा अपांगता र्एका बालबातलकाहरुलाई

स्थानीय तह तथा
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िवहनाको

पूि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

आपत्कालीन अिस्थािा सं रक्षर् तातलि ।

क्षेरगत सदस्यहरु

आपत्कालीन सं रक्षर् सािग्री पवहले नै र्ण्डारर् गरी राख्ने

जजल्ला प्रशासन कायावलय

आिाढ
अन्द्तसम्ि



वितर्र सङ्गठनहरूसाँग उपलब्ि िौजदातको त्यांक सं कलन गने

िवहला बालबातलका तथा



अपुग सािग्री (gaps) को पवहचान गने ।

सािाजजक तबकास शाखा,

िवहनाको

स्थानीय तह तथा
क्षेरगत सदस्यहरु
जेष्ठ िवहनािा

पूित
व यारी योजनाको सिीक्षा गनवका लातग सिन्द्िय बैठक पूित
व यारी गततवितिहरूको

स्था जजल्ला प्रशासन

अनुगिन गनवका लातग कायव योजना ।

कायावलय नीय तह तथा
क्षेरगत सदस्यहरु

६.२.५.४ विपद् प्रकृततिा आिाररत प्रततकायव योजना -विपद्को अितििा लागु हुन)े
सहयोग गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

सहयोगसम्बन्द्िी गततविति तत्कालका लातग (०-३० ददनसम्ि)
पवहलो ददन

जानकारीको सङ्कलन तथा पररजस्थततलाई अद्याितिक गनवका लातग सम्बजन्द्ित क्षेरका सबै

जजल्ला प्रशासन

सदस्यहरूसाँग सिन्द्िय बैठक गने ।

कायावलय ,स्थानीय

जजल्ला आपतकालीन कायव सञ्चालन केन्द्रिा प्रर्ावित क्षेरको अिस्थाको बारे िा जानकारी

तह िवहला

प्रदान गने र सूचना तलने ।

बालबातलका ईकाइ
दोश्रो ददन

क. पररजस्थतत सम्बन्द्िी आफ्नो क्षेरको पवहलो प्रततिेदन तयारी गने जसिा प्रर्ावित
बालबातलका, बृि बृिा, एकल िवहला, गर्विती तथा सुत्केरी, अपा¨ता र्एका व्यजिहरु,
वकशोरीहरु तथा अन्द्य जोजखम्िा रहेका व्यजिहरुको सं ख्या तथा अिस्था उल्लेख गने ।
ख. अद्याितिक प्रततिेदनहरूको अनुसरर् गने ।
ग. २४ घण्टातर्र र पवहलो हप्तािा हरे क ददन सञ्चार िाध्यिका लातग सिाचार प्रकाशन
गने ।
प्रारजम्र्क प्रततबेदन तथा अन्द्य सं रक्षर्सं ग जोतडएका पररजस्थततको लेखाजोखा तथा सिीक्षा

क.कलिर सदस्यहरु

गने ।

ख.

क. प्रर्ावित परीिारको अनुिान गनवका लातग प्रर्ावित स्थानीय तहसाँग सम्बजन्द्ित उपलब्ि

िवहलाबालबातलका

त्याङ्क÷जानकारीको सिीक्षा गने ।

तथा

ख. प्रर्ावित क्षेरिा विद्यिान सािवजतनक सेिा उपलब्ि गराउने सं स्थाहरूको सिीक्षा गने ।

तबकास शाखा
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स्थानीय

तह

सािाजजक

दोश्रो
ददनदे जख
तनरन्द्तर/

प्रारजम्र्क जानकारीहरूका आिारिा प्रारजम्र्क िानिीय सहयोग

क.स्थानीय

तह

क. तत्काल उपलब्ि गराइएका िानिीय सेिाहरुिा िवहला, िालिातलका, गर्विती तथा

िवहलाबालबातलका

क्षेरिा

सुत्केरी िवहला, अपांगता र्एका व्यजिहरु, िृि िृिाहरुको पहुाँच र्ए नर्एको सुतनजितता

तथा

िानिीय सेिा

गने ।

तबकास शाखा,

उपलव्ि

ख. सुत्केरी, गर्विती तथा जोजखििा रहे का वकशोरीहरु तथा िवहलाहरुलाई ियावदा सािाग्री

कलिर सदस्यहरु

गराउन

सािाजजक

प्रर्ावित

(Dignity Kit) वितरर् गने ।

गरे पतछ

ग. िानिीय सेिाको आिश्यकता दे जखएको प्रर्ावित सिुदायिा सेिा उपलव्िताको लातग

तनरन्द्तर

पैरिी गने ।

शुरु

रुपिा ।

स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग क्षेरगत आकजस्िक योजना (Cluster CP) को सिीक्षा स्थानीय

तहिा

गने

बैठक

सं रक्षर्क्षेरको

७ ददनतर्र

बसी सिीक्षा गने ।
पारीिारीक रुपिा तबछोडीयका बालबालीकाहरुको खोजी गने र पुनतिवलन कायव गराउने

:yfgLo
txdf klxnf] xKtf
;+/If0f If]q
७–१० ददन

सं रक्षर्का वितर्न्न वक्रयाकलापका लातग वितर्न्न तनकायहरुबाट प्राप्त सहयोगको लातग

स्थानीय तहिा

गररएको प्रततििताको कायावन्द्ियन गने ।

सं रक्षर् क्षेर

िानिीय सहयोगको अनुगिन गनव र सुिारका लातग पृष्ठपोिर् उपलब्ि गराउनका तनतित्त

स्थानीय तहिा

दोश्रो

टोली खटाउने

सं रक्षर् क्षेर

हप्तादे खी
तनरन्द्तर

जोजखम्िा रहे का सिुहहरूको पवहचानलगायत पवहलो ३० ददनतर्र तत्कालीन िानिीय

स्थानीय तहिा

पवहलो

सहयोग÷सम्झौता ।

सं रक्षर् क्षेर

ददनदे जख नै

क. ५ ििव िुतनका बालबातलकाहरुको लातग आिश्यक पोिर् युि खाना र लत्ता कपडा ।

तनरन्द्तर

ख.सुत्केरी र ६ िवहनासम्िका िच्चाका आिाहरुको लातग आिश्यक पोिर् युि खाना र

रुपिा गने ।

लत्ता कपडा ।
ग.पररिारबाट विछोतडएका बालबातलकाहरुलाई बाल पुनस्र्थापना गृहिा राख्ने व्यिस्था
तिलाउने ।
घ. लैं तगकतािा आिाररत वहं सािा परे का िालिातलका तथा िवहलाहरुलाई पुनस्र्थापना गृहिा
राख्ने व्यिस्था तिलाउने ।
सं रक्षर्को आिश्यकता र्एका िृि िृिा र अपांगता र्एका व्यजिहरुलाई पुनस्र्थापना
गृहिा राख्ने व्यिस्था तिलाउने ।
ङ. लै तगक वहं सा रोकथािको लातग प्रेिर् प्रर्ाली स्थापना तथा सिलीकरर् गने ।
च. िवहला तथा वकशोरीहरुका लातग ियावदा कायि गने र तडजग्नटी वकट वितरर् ।
छ. िवहलािैरी स्थानहरुको पवहचान गने तथा सुरजक्षत स्थान तनिावर् गने ।

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति अन्द्तररि अितिका लातग (३०-९० ददनको) अििीिा


क्षेरगत सिन्द्िय बैठक गने ।

स्थानीय तह सं रक्षर्
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दुई हप्तािा

िनोसािाजजक असर दे जखएका व्यजिहरुलाई िनोसािाजजक परािशव सेिा प्रदान गने


।



विपदिा

िवहला

तथा

बालबातलकािा

जनचेतनािूलक कायवक्रिहरु गने जस्तैः लैं तगक

पनवसकने

थप

जोजखिको

बारे िा

एक पटक

क्षेर तथा क्षेरगत
सदस्यहरु

वहं सा, िानि बेचतबखन, बाल सं रक्षर्,

िनोतबिशव सेिा, यौन वहं सा तथा सहयोगबारे जानकारी आदद ।



लैं तगक वहं सा, यौन वहं सा तथा बाल वहं साका घटनाहरुिा तसफाररस प्रर्ालीिा काि
गने । जशतबरतर्र सं रक्षर् आबश्यक र्एिा िवहला, बालबातलका तथा जेष्ठ नागररकका
लातग सुरजक्षत स्थान पवहचान गने ।



विपद्पतछ हुनसकने ओसारपसार रोकनका लातग गतततबिी सञ्चालन गने ।

िानिीय सहयोगको अनुगिन गने । िानिीय सहायताको प्रततिेदन तयारी तथा जजल्ला

स्थातनय तहिा रहे को

तनरन्द्तर

तबपद् ब्यिस्थापन सतिततिा प्रस्तुत गने ।

सं रक्षर् क्षेरको

जारी

क्षेरगत सदस्यहरु

६.२.६ क्षेर : आपतकालीन जशक्षा
नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय : जजल्ला जशक्षा सिन्द्िय ईकाई कायावलय
६.२.६.१ विपद सम्बन्द्िी पररजस्थतत : प्रकोपका सम्र्ावित िानिीय असर जशक्षा
 विद्यालय र्िनहरू र जशक्षर्÷तसकाइका सािग्रीहरूको क्षतत ।
 जशक्षक÷विद्याथीहरू हताहत÷जनको क्षतत ।
 तबद्याथीहरुको विद्यालयसम्ि पहुाँच नहुन ु ।
 विद्यालयिा क्षतत हुनाले जशक्षािा अिरोि ।
 आन्द्तररक रूपिा विस्थावपतहरूका लातग प्रर्ावित नर्एका विद्यालयहरू आिासको
रूपिा प्रयोग हुन्द्छन् । आतत्य प्रदान गने विद्यालय (Host schools) को पढाइिा
अिरोि ।
 केटाकेटी तथा जशक्षकहरूिा विपद्को िनोिैज्ञातनक असरले गुर्स्तरीय तसकाइ एिं
तसकने प्रवक्रयािातथ

प्रर्ाि पाछव ।

सिविगत उद्देश्य :
 विकास गनव, सं रक्षर् प्राप्त गनव र सािान्द्य अिस्था एिं स्थावयत्ििा फकावउने कायवको
सहजीकरर्

गनवका

तनतित्त

विद्यालय

जाने

उिेरका

तथा

प्रर्ावित

सम्पूर्व

केटाकेटीहरूको गुर्स्तरीय जशक्षािा तनरन्द्तर तथा तत्काल पहुाँच सुतनजित गने ।
 सुरजक्षत तसकने िातािरर् उपलब्ि गराएर विपदबाट परे को िनोिैज्ञातनक असरको
सािना गने कायविा केटाकेटीहरू र जशक्षकहरूलाई िद्दत गनव योगदान पु¥याउने ।
विजशि उद्देश्य :
93
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

 विपदबाट प्रर्ावित विद्यालय जाने उिेरका केटाकेटी तथा जशक्षकहरूलाई गुर्स्तरीय
जशक्षाको तनरन्द्तरता सुतनजित गनवका लातग र उनीहरूलाई सुरजक्षत रूपिा तसकाउने
एिं

तसकने

िातािरर्

उपलब्ि

गराउन

नेपाल

सरकार

तथा

स्थानीय

सरोकारिालाहरूलाई सहयोग उपलब्ि गराउने ।
 प्रर्ािकारी आपत्कालीन पूित
व यारी तथा सहयोगलाई सहजीकरर् गनवका तनतित्त
क्षेरगत सिुहका सदस्यहरू (Cluster members) का बीचिा प्रर्ािकारी सिन्द्िय,
अनुगिन तथा सूचनाको आदान– प्रदान सुतनजित गने ।
 आपत्कालीन

पररजस्थततिा

सरोकारिालाहरूको क्षिता

पवहलो

सहयोग

उपलब्ि

गराउने

व्यजिका

रूपिा

बढाउने ।

 दुतव तथा चालु (Rapid and on-going) जशक्षाका लातग ले खाजोखा सञ्चालन गररन्द्छ र्न्ने
कुरा सुतनजित गने र आपत्कालीन पररजस्थततिा रहे का केटाकेटीहरूको जशक्षाका
तनतित्त युतनसेफका प्रिुख प्रततििताहरू (UNICEF's Core Commitments to Children in
Emergencies for Education) का न्द्युनति िापदण्डबाट तनदे जशत र्एर उपयुि सहयोग

कायवक्रि सञ्चालन गने ।
 आपत्कालीन पररजस्थततिा सहयोग उपलब्ि गराउनका लातग रर्नीततक साझेदारी
तथा अन्द्य साझेदार÷क्षेरहरू (Clusters)

साँग सम्बन्द्िको स्थापना तथा त्यसलाई

सुदृढ पाने ।
ु ति िापदण्ड : स्फेयर िापदण्ड
जशक्षािा िानिीय सहयोगसम्बन्द्िी न्द्यन
 विपद् परे को पवहलो हप्तातर्र जशक्षासम्बन्द्िी सुवििा र जशक्षािा सं लग्न व्यजिहरूका
बारे िा रतु ले खाजोखा (Rapid Assessment) सञ्चालन गने ।

 जजल्ला जशक्षा कायावलय र स्थानीय क्षेरगत सदस्यहरू (Cluster Members) साँगको
सिन्द्ियिा तथा प्रर्ावित सिुदायहरूसाँगको परापशविा प्रर्ावित÷आन्द्तररक रूपिा
विस्थावपत बाल–बातलकाहरूको जशक्षालाई जारी राख्नका लातग ततनका तनतित्त
अस्थायी रूपिा तसकने ठाउाँ पत्ता लगाउने ।
 सं र्ि र्एसम्ि यथाशकय चााँडो अथावत ् तसिान्द्तत : पवहलो दुई हप्तातर्र, न्द्युनति
िापदण्डबिोजजि ६ दे जख ८ हप्तातर्र न्द्युनति पुिाविारसवहत विद्यालय जाने बालबातलकाहरूका तनतित्त अस्थायी रूपिा तसकने ठाउाँ तथा स-साना बाल-बातलकाहरूका
लातग सुरजक्षत ठाउाँ खडा गने ।
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 विद्यालयहरू पुनः खुला गराएर र जशक्षर्-तसकाइका सािग्री उपलब्ि गराएर र अिवसं रचनागत (Semi-structured) िनोरञ्जनका सािग्रीको व्यिस्था तिलाएर पढाइ जारी
राख्ने र जशक्षक तथा विद्याथीहरूको पुनः एकीकरर् प्रारम्र् गने ।
 विद्यालयबावहर रहेका बाल-बातलकाहरू अस्थायी रूपिा खडा गररएका तसकने ठाउाँिा
र्नाव गररएका छै न अथिा ततनको जशक्षाका लातग िैकजल्पक व्यिस्था गररएकोछ छै न
जानकारी तलने ।
 पीतडत बाल-बातलकाहरूका तनतित्त तनयतित जशक्षा प्रर्ालीिा क्रिश : ततनलाई
तनयतित पादै लतगने ।
 प्रर्ावित क्षेरका स्कूलहरुिा र्एको पुराना वकताब सं कलन गरीसुरजक्षत ठाउाँिा राख्ने
।
 िनोरञ्जनका कुराहरु ददइने ।

६.२.६.२ जशक्षा क्षेरका क्षेरगत सदस्यहरु

(Cluster Members) को सूची, क्षिता तथा

श्रोत िापन
क्र.सं .

1.

सम्पकव व्यजि

टे तलफोन नम्बर, ईिेल ठे गाना

स्थानीय तहिा रहे का

जज.जश.अ. विजय कुिार

9852820502

जशक्षा तबकहास ईकाइ

िण्डल

जजल्लाका क्षेरगत

उपलब्ि स्रोत रकि

साझेदारहरुको नाि

तथा सािग्री

जजल्ला जशक्षा तथा सिन्द्िय
ईकाई कायावलय

विद्यालय तनरीक्षर् क्षेर,
श्रोतकेन्द्र, विद्यालयहरु
2.

शैजक्षक तातलि विकास केन्द्र,

3.

स्थातनय तहिा रहे का जशक्षा

4.

गैर सरकारी सस्था िहासं ग

जशक्षकलाई तातलि

कायावलय प्रिुख

जशक्षकलाई तातलि

अनुसजु चिा सिाबेश गरीएको छ ।

अस्थायी आिासका

बलदे ि िण्डल

९८०४७९१२३०

दे िनारायन यादि

koshivsociety@gmail.com

राजविराज

तबकास शाखा

लागी अन्द्तर तनकाय
सिन्द्िय र सहयोग गने

5.

कोशी पीतडत सिाज (KVS)

अन्द्तर तनकाय सिन्द्िय
र सहयोग गने
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9852820612

6.

7.

गैर खाद्य सािग्री

Save the Saptari

ध्रिु दे ि

Savethesaptari14@gmail.com

सहयोग

9842820335

अस्थायी आिासका

Sabal Nepal

ददपक झा

लागी अन्द्तर तनकाय

Sabalnepal2062@gmail.com

9852820914

सिन्द्िय र सहयोग गने

8.

युतनसेफ

ECD kit box
school kit box

अशोक

कुिार झा

9855011841
akjha@unicef.org

६.६.३. आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी आपतकालीन पररजस्थततर्न्द्दा पवहले
वक्रयाकलापहरु

िुख्य जजम्िेिारी

स्थानीय तहिा कलिर बैठक बसी जजम्िेिारी बााँडफााँड

गने र

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

सम्पकव व्यजि तोकने

सहयोगी तनकायहरु

आपत्कालीन आश्रय पवहचान तथा व्यबस्थापन बैठक

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

कवहले गने
िं सीरिा

पुस

सहयोगी तनकायहरु
जनशजि व्यिस्थापन तथा पररचालन अन्द्तरवक्रया

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

िाघ

सहयोगी तनकायहरु
सिन्द्िय, सहकायव बैठक छलफल

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

चौिातसक रुपिा

सहयोगी तनकायहरु
विपद् सहायता सािाग्री ब्यिस्थापन

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

बैशाखिा

सहयोगी तनकायहरु
विद्यालयहरुको आकजस्िक योजना बनाउने

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

जेठसम्ििा

सहयोगी तनकायहरु
विगतिा प्रर्ावित विद्यालयको अध्ययन, विश्लेिर् गरी बाढी,

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

िाघ तथा फागुन

सहयोगी तनकायहरु

िवहनािा

िैकजल्पक विद्यालय स्थापना र सं चालनका लातग आिश्यक

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

चौिातसक रुपिा

सािाग्री तथा श्रोत व्यजिहरुको पवहचान गने

सहयोगी तनकायहरु

र्ूकम्प
विद्यालय

सम्बन्द्ििा
स्तरीय

प्र.अ.,

जशक्षक

चेतनािुलक

तथा
कायवक्रि

वि.ब्य.सतिततलाई
गने,

गराउने,

जशक्षकहरुलाई प्राथतिक उपचार तातलि
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उच्च जोजखि क्षेरका जशक्षक, सािाजजक कायवकताव (िानिीय

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

श्रोत र अन्द्य श्रोत सिेतको) को रोिर तनिावर् गने र सचेत

सहयोगी तनकायहरु

चौिातसक रुपिा

गराउने
उच्च जोजखि क्षेरिा प्रचार प्रसारका लातग सुचना सञ्चारका

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

सािागीहरु व्यिस्थापन गने

सहयोगी तनकायहरु

स्थानीय सं चार िाध्यि िाफवत जनचेतनाका गतततबति सं चालन

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

गने

सहयोगी तनकायहरु

तबद्यालय तबपद् सुरक्षा योजना तनिावर् गरी कायावन्द्ियनिा ल्याउने

जजजशसइ.कायावलय,स्थानीय तह र

चौिातसक रुपिा

तनरन्द्तर

जेठसम्ििा

सहयोगी तनकायहरु

६.६.४ विपद् प्रकृततिा आिाररत प्रततकायव योजना विपद्को अितििा लागु हुने
सहयोग गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

सहयोगसम्बन्द्िी गततविति -तत्कालका लातग (०-३० ददनसम्ि)
जानकारीको सङ्कलनका लातग कलिर सिन्द्िय बैठक


आतथवक तथा िानिीय श्रोतको आपत्कालीन जोहो ।



सूचना केन्द्रको स्थापना ।



तत्काल शैजक्षक क्षततको सूचना सं कलन गने ।



तत्कालको लातग जशविरिा सुरजक्षत स्थानको



तत्काल गाविस तथा क्षेरिा र्एका सूचना केन्द्दहरुसं ग सम्पकव

जजजशसईका, सम्बजन्द्ित

पवहलो ददनिै

श्रोतकेन्द्र, स्थानीय तह

स्थापना गने

स्थापना गरी जानकारी सं कलन गने ।
पररजस्थततसम्बन्द्िी प्रततिेदन तयार पाने :

स्थानीय तह, जजल्ला

क. पवहलो प्रततिेदन ।

दोश्रो ददन

जशक्षा सिन्द्िय ईकाई

ख. अद्याितिक प्रततिेदनहरूको अनुसरर् गने ।
ग. २४ घण्टातर्र र पवहलो हप्तािा हरे क ददन सञ्चार िाध्यिका लातग सिाचार

कायावलय

प्रकाशन गने ।
प्रारजम्र्क लेखाजोखाको प्रततिेदन तयार पानवका तनतित्त आिार रे खाका त्याङ्कको
सिीक्षा गने :
क. प्रर्ावित विद्यालय तथा विद्याथीको

अनुिान गनवका लातग प्रर्ावित विद्यालय

सेिा क्षेरबाट उपलब्ि त्याङ्क÷जानकारीको सिीक्षा गने ।
ख.

जजल्ला जशक्षा कायावलय,

दोश्रो र तेस्रो ददन

सम्बजन्द्ित श्रोतकेन्द्र,
स्थानीय तह

प्रर्ावित क्षेरिा रोवकएको शैजक्षक सेिा अस्थाई रुपिा सुचारु गराउन

जजम्िेिारी तोकने ।
स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग क्षेरगत आकजस्िक योजना (Cluster CP) को
सिीक्षा गने

जशक्षा सिन्द्िय ईकाई

७ ददन तर्र

कायावलय

विपदबाट बढी जोजखििा रहे का सिुहहरू

स्थानीय तह, जजल्ला
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पवहलो हप्ता दे जख

क.अपांग बालबातलकाको पवहचान ।
ख.पररिारबाट तबछोतडएका ।

जशक्षा विकास ईकाई

एक िवहनातर्र

जजल्ला जशक्षा सिन्द्िय

हप्तािा एक पटक

ग.आिाबाबु गुिाएका ।
घ.िनोसािाजजक आघातिा परे का बालबातलकालाई िानिीय सहायताका लातग श्रोत
खोजेर सम्झौता गने ।
ङ.जशतबरतर्रै बाल तसकाइ कक्षा सञ्चालन गने ।
क्षेरगत तनकायहरुको] (Clusters) सिन्द्िय बैठकः
सूचना तथा जानकारीको आदानप्रदान, अिस्था विश्लेिर्, कायवक्रिको पूित
व यारी तथा
साझा सहितत, श्रोतको खोजी तथा व्यिस्थापन

ईकाइ

आिश्यकताको विस्तृत लेखाजोखा सञ्चालन गने (३०-९० ददनसम्ि)
स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग आिश्यकताको विश्लेिर्
क.प्रस्तािना तयार पाने ।

स्थानीय तह

३–४ हप्ता

जजल्ला जशक्षा सिन्द्िय

हप्तािा एक पटक

ख.दातृ तनकायहरुसं ग प्रस्तािना सवहत श्रोतको िाग गने ।
पररजस्थततसम्बन्द्िी अद्याितिक प्रततिेदनलाई अद्याितिक पाने

ईकाइ, कलिर सदस्यहरु
िनिीय सहायताका साथै क्षततग्रस्त शैजक्षक सं स्थाको पुनतनिावर् गने

िानिीय शैजक्षक सहयोगको तनरन्द्तरताका साथै तनयतित अनुगिन

स्थानीय तह, जशक्षा

दोश्रो तेस्रो

विकास शाखा

िवहनािा

जजजशसई तथा सहयोगी

तनरन्द्तर जारर

तनकाय

स्थानीय तहिा रहेका जशक्षा विकास शाखा, श्रोत केन्द्रसाँगको सिन्द्िय

जजजशसई तथा सहयोगी

विद्यालयलाई अस्थाई आिास बनाएका विपद् प्रर्ावितहरुलाइ

जजजशसई तथा सहयोगी

क्रिशः घर पठाउने

तनरन्द्तर

तनकाय
दोश्रो हप्ता

।

तनकाय

आिश्यकतानसुार अस्थायी तसकाइ केन्द्र तनिावर् गरी जशक्षर् कायव सञ्चालन गने ।

जजजशसई तथा सहयोगी

आबस्यकता

तनकाय

अनुसार

जजजशसई तथा सहयोगी

पाचौ हप्ता सम्ि

विद्यालयहरुको र्ौततक क्षततको लेखाजोखा कायव सम्पन्न गने ।

तनकाय
जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन सतिततको तसफाररसको आािारिा र्ौततक क्षतत र्एका विद्यालयहरुको
पनुतनिावर्, पाठ्यपुस्तक क्षतत र्एका विद्याथीहरुको पाठ्यपुस्तक खररद आददका लातग रकि यवकन
गरी प्रदे श सरकारसं ग िाग गने ।
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जजजशसई तथा सहयोगी
तनकाय

पाचौ हप्ता सम्ि

६.२.७ क्षेर (Cluster) : खानेपानी तथा सरसफाई

नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय : खानेपानी तथा सरसफाई तडतर्जन कायावलय
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय : DCA

६.२.७.१ विपद सम्बन्द्िी पररजस्थतत : तबपद्का सम्र्ावित िानिीय असर

बाढीको कारर्बाट होचो स्थानिा रहेका क्षेरहरूिा सुरजक्षत खानेपानीको िुहान अिरुि हुने गरी
इनारहरू दुवित हुनेछन् र सम्र्ित



बाढीिा डुब्नेछन् ।

िातािरर् प्रदुवित हुने गरी शौचालयहरू र्ररन सकदछन् ।

सुरजक्षत पानीको अर्ाि तथा ढलबाट दुवित िातािरर्ले गदाव झाडापखाला तथा है जा फैलने
जोजखि बढ्नेछ ।



प्रर्ावितहरु सिक्ष सुरजक्षत खानेपानी तथा सरसफाईका सुवििाहरूको पहुाँच नहुने ।

सिविगत उद्देश्य :


खानेपानी तथा सर-सफाइसाँग सम्बजन्द्ित रोगहरू फैलन नददने र ततनको रोकथाि गने ।

विजशि उद्देश्य :


विस्थावपत सिुदायका लातग, खास गरी जशविरिा बस्ने िातनसहरूका लातग सुरजक्षत खानेपानी,

स्िास््य जशक्षा तथा अस्थायी रूपिा सरसफाइ एिं नुहाउने सुवििाहरूिा पहुाँच उपलब्ि छ
र्न्ने कुरा सुतनजित गने ।


विस्थावपत िातनसहरूलाई आिारर्ूत स्िास््यसम्बन्द्िी सािग्री उपलब्ि गराइएको छ र
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िास््यसाँग सम्बजन्द्ित व्यिहाररक प्रचलनहरूका बारे िा उजचत
रूपिा जानकारी उपलब्ि गराइएको छ र्न्ने कुरा सुतनजित गने ।



सम्पूर् व उपकरर् तथा सुवििा उपलब्ि गराइएका छन् र विस्थावपत िातनसहरू बस्ने
जशविरहरूिा सफा

(cleanliness)

कायि गनव ततनको सशिीकरर् गररएको छ र्न्ने कुरा

सुतनजित गने ।
िानिीय सहयोगका न्द्युनति िापदण्ड : स्फेयर िापदण्ड
१.

प्रततददन प्रततव्यजि न्द्युनति ५ तलटर पानी उपलब्ि गराउने र पवहलो ४ हप्तातर्र प्रततव्यजि

प्रततददन उपलब्ि गराइने पानीको पररिार्लाई १५ तलटर पु¥याउने ।
२.

जशविरिा बस्ने विस्थावपत िातनसहरू तथा घर तथा व्यजिगत सम्पजत्त नि र्एका

व्यजिहरूका लातग पानी सङ्कलन गनवका लातग बाल्टीन र पानी शुि गनवका लातग ३० ददनसम्ि
खानेपानी शुि गने चक्की (tablets) अथिा िाटर गाडव (water guard) उपलब्ि गराउने ।
३.

जशविरिा बसोबास गने विस्थावपत िातनसहरूका लातग उपयुि सरसफाइ एिं िवहलाहरूका

लातग नुहाउने सुवििाका तनतित्त अस्थायी चपी

(हरे क २० व्यजिका लातग एक चपी र पवहलो

हप्तातर्र हरे क १० व्यजिका लातग एक चपीका दरले सोलाई बढाउने गरी)
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को तनिावर् गने ।

४.

जशविरिा बसोबास गने प्रर्ावित िातनसहरूलाई जजल्ला स्िास््य तथा खानेपानी कायावलयका

किवचारी, साझेदार गैर-सरकारी सङ्गठन, िवहला सािुदावयक स्िास््य स्ियंसेिक एिं रे डक्रसका
स्ियं सेिकहरूसाँग तिली स्िास््य तथा सरसफाई सम्बन्द्िी सािाग्रीहरु (kits) वितरर् गने र स्िच्छता
प्रििवन सम्बन्द्िी गततवितिहरू (पानी शुि पाने उजचत तररका र साबुनद्वारा हात िुने) सञ्चलन गने ।
ाँ लन
६.२.७.२ खानेपानी, स्िच्छता तथा सरसफाई क्षेरका सदस्यहरुको सूची, क्षिता तथा श्रोत आक
:
क्र.सं .

जजल्लाका क्षेरगत
साझेदारहरुको नाि

!=

उपलब्ि स्रोत

सम्पकव व्यजि

रकि िा सािग्री

खानेपानी सरसफाई

खानेपानी तथा सरसफाईका

कायावलय

सािाग्रीहरु, पानी शुददकरर्का लागी

तडईः श्री

अजय कर्व

टे तलफोन

नम्बर,

ईिेल

ठे गानाM
031520200,
९८०५९१७५४५

सािाग्रीहरु, केही पाईप
@=

युतनसेफ

तबपद्को सियिा आिश्यकता

अन्नपूर्ाव तिश्र

9855011835

सर्ापत : जोगेन्द्र र्गत

9852820121
031521121

अनुसार उपलब्ि गराउन सवकने
क्षेरीय गोदािघर
३.

ने.रे .सो.

रे हेको

स्ियंसेिक पररचालन तथा बाल्टीन
र िग ५०/५० थान

४.

गै.स.स.िहासं घ नेपाल

सािाग्रीहरु, केही पाईप
के.तर्.एस. सप्तरी

९८०४७९१२३०

खानेपानी तथा सरसफाईका
सािाग्रीहरु, पानी शुददकरर्का लागी

५.

बिवदेि यादि

तबपद्को सियिा आिश्यकता

बलदे ि िण्डल
दे ि नारायर् यादि

९८५२८२०६१२

ददनेश गुरुङ

९८५१०९४००८

अनुसार उपलब्ि गराउन सवकने
DCA
६.

तबपद्को सियिा आिश्यकता
अनुसार उपलब्ि गराउन सवकने

६.२.७.३.आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी सम्बन्द्िी गततविति : तबपदर्न्द्दा पवहले
क्र.स

वक्रयाकलापहरु

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

!

जजल्लाका क्षेरगत साझेदारहरुकाबीच कलस्टर सदस्यको बैठक गने, सिन्द्िय

खा.पा.का.

िं तसर, फागुन र

स्थावपत गने सं यन्द्रका बारे िा सहितत कायि गने ।

@

प्रर्ातबत क्षेरिा उत्पन्न हुनसकने सं कट आकलन तथा खानेपानी तथा
सरसफाईका लातग योजना तनिावर्
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जेठ
खा.पा.का. गै.स.स

बैशाखसम्ि

#

सुरजक्षत खानेपानी सुचारु गनव आिश्यक पने सािग्री तथा जनशजि तयारी

खा.पा..का.

बैशाख

अिस्थािा राख्ने

$

जानकारीको विश्लेिर्का लातग सम्पकव ब्यजि तोकने ।

खा.पा..का

चै र

%

विपद जानसकने सम्बजन्द्ित क्षेरको त्यांक तलई त्यस क्षेरिा उत्पन्न हुनसकने

खा.पा.का

फागुन

खानेपानी सिस्याको आकलन गने

^

आपतकालीन पररजस्थततिा प्रर्ावित हुनसकने खानेपानी योजनाहरु

र प्रर्ावित

सिै सरोकारिाला

असार

हुनसकने घरपररिार सं ख्याको आिारिा आिश्यक सािग्रीको न्द्यूनति िौज्दात
वितर्न्न तनकायहरुसं ग उपलब्ि िौज्दात वििरर् तलने ।

&

अपुग सािग्रीको पवहचान गने

खा.पा.सरसफाई

पुजस्तका, पोस्टर, सूचना तथा सं चार सम्बन्द्िी सािग्रीहरु पूित
व यारी अिस्थािा
राख्ने ।

असार

तडतर्जन तथा सिै
सरोकारिाला

६.७.४ विपद् प्रकृततिा आिाररत प्रततकायव योजना विपद्को अितििा लागु हुने
सहयोग गततविति (के)

जजम्िेिार तनकाय

(कवहलेसम्ि)

खा .पा.का.

पवहलो ददन

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति - तत्कालका लातग (०-९० ददनसम्ि)
क्षेरगत सदस्यहरुको आकजस्िक बैठक सं चालन ।
विपद अिस्थाको विश्लेिर् ।
प्रततकायवको तयारी गने ।
सूचना डेस्क स्थापना ।

स्थलगत िस्तुजस्थततको जानकारी तलनको लातग अन्द्य क्षेरसाँग र सम्बजन्द्ित क्षेरिा सम्पकव
गरी जानकारी तलने ।

खा.पा..का. र

दोस्रो ददन

सरोकारिालाहरु

क्षेरगत सदस्यहरुबीच विपद विश्लेिर् गरी क्षततको लेखाजोखा गनवको लातग एक टोली

ख.पा.का. जजसस

विपद् स्थलिा खटाउने ।
प्रवितिक टोलीद्वारा सं कतलत वििरर्को आिारिा प्रदूवित खा.पा. तथा सरसफाई सम्बन्द्िी
जनचेतना फैलाउन अको टोली पररचालन

खा.पा.का., स्थानीय

पवहलो हप्ता

तह

सुरजक्षत, स्िच्छ खा.पा. तथा सरसफाई कायि गनवको लातग उपयूि, गुर्स्तर पररिार्िा

पानीिा प्रर्ावित पररिारिा पहुाँच पुयावउनको लातग पानीको वितरर् तथा अस्थायी शौचालय

खा.पा..का.

दोस्रो हप्ता

तनिावर् गनव सचेतना कायवक्रि सं चालन गने ।
सुरजक्षत शौचालय तनिावर्, प्रर्ावित क्षेरिा सं चातलत कायवक्रिको अनुगिन, स्थायी खा.पा.योजना स्थानीय तह

पवहलो िवहना

सं चालनका लातग पाईप आदद सािग्री व्यिस्था गनव सरोकारिाला तनकाय र तालुक तनकायिा
सिन्द्िय गने ।
सहयोगको अनुगिन तथा पृष्ठपोिर्का लातग टोली खटाउने, सिग्र प्रततकायवको विश्लेिर् गरी
प्रततिेदन तयार गने ।
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जज.स.स.स्थानीय

दोस्रो िवहना

सम्बजन्द्ित सबै सरोकारिाला तनकायलाई प्रगतत प्रततिेदन पठाउने ।

तह,खा.पा.स.स.

जनचेतनािूलक कायवक्रिलाई तनरन्द्तरता ददने ।

६.२.८ क्षेर : आपतकालीन स्िास््य

नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय : स्िास््य कायावलय÷स्थानीय तहका स्िास््य शाखाहरु
सह नेतत्ृ ि गने तनकाय : युतनसेफ

६.२.८.१.विपद सम्बन्द्िी पररजस्थतत : प्रकोपका सम्र्ावित िानिीय असर स्िास््य र
पोिर् :



चोटपटक, घाइतेहरू, है जा, औलो, आउाँ र दादुरा एिं पखाला सम्बन्द्िी रोग, गम्र्ीर
श्वास

–प्रश्वाससम्बन्द्िी

सं क्रिर्, इन्द्सेफ्लाइवटस, जजन्द्डस, टाइफाइड

र

एतर्युन

ाँ ा अथिा छालाका रोग, आख
ाँ ा रोगजस्ता सङ्खक्रािक रोगहरूको
इन्द्फ्लुएन्द्जा, आख
सं क्रिर्िा िृवि ।



एच.आई.र्ी.÷एड्स तथा क्षयरोग पैmलने क्रििा िृवि ।

तनयतित औििी सेिनकतावहरुको औििी छु ट्ने क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आई.र्ी.आदद
।



स्िास््य जकलतनकहरू निता अथिा पहुाँचिा कदठनाइ ।



औििी उपचारका उपकरर् तथा औििीको हातन–नोकसानी ।



प्रजनन् स्िास््य तथा सुरजक्षत प्रसुतत सेिा प्रर्ावित ।



पररिार तनयोजनको सािनको उपलब्ि नहुने ।




निजात जशशु तथा सुत्केरी र गर्वितीहरु स्िास््य जााँचदे जख बजन्द्चत ।

तनयतित सेिाहरु गााँउघर जकलतनक र खोपका कायवक्रिहरुिा अिरुिता ।



सञ्चार सेिा अिरुि हुाँदा तुरुन्द्त स्िास््यकिीको सम्पकविा आउन कदठनाइ ।



सुरजक्षत रि सञ्चार प्रर्ालीिा अिरोि ।



तत्कालै स्िास््य सं स्थासम्ि पुग्निा अिरोि (एम्बुलेन्द्स, स्ट्रेचर, पैदल आदद ।



खाद्य सािग्रीको अर्ािको कारर्ले गदाव गम्र्ीर कुपोिर्, औलो, झाडा–पखालाजस्ता
रोगहरूको जोजखििा िृवि, स्िास््य सेिाहरूिा घट्दो पहुाँच, उपचारात्िक तथा
अततररि पोिर् कायवक्रििा अिरोि ।



पोिर् पुनस्र्थापन कायविा अिरोि ।



स्िस्छ र सुरजक्षत वपउने पानीको अर्ाि ।



विपदको कारर्ले िानतसक स्िास््य सम्बन्द्िी सिस्यािा बृवि ।

सिविगत उद्देश्य :
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जस्तोसुकै आपतकालीन अिस्था परे तापतन िानि जीिन सुरक्षा तथा कल्यार् (Human Survival
And Well-being) खास गरी एकदिै जोजखििा रहे का सिूहको स्िास््य एिं पोिर्सम्बन्द्िी
आिश्यकताहरू पुरा र्एका छन् र्नी सुतनजित गने ।
विजशि उद्देश्य (स्िास््य) :
 झाडापखाला, है जा, औलो तथा अन्द्य पानीजन्द्य रोगहरूको पयावप्त रोकथाि तथा उपचार
क्षिता सुतनजित गनवका तनतित्त जजल्ला जनस्िास््य कायावलयलाई सहयोग गने ।
 रतु ले खाजोखा (Initial Rapid Assessment)गरी स्िास््य तथा पोिर् से िाहरूको
अिस्थालाई सुदृढ पाने ।

 रोग फैलन गएको खण्डिा सहयोग तथा ले खाजोखाका लातग क्षिता अतर्िृवि गने ।

 आिारर्ूत स्िास््य सेिाहरूिा तनरन्द्तर पहुाँच सुतनजित गनव र स्िास््य जशविरको सञ्चालन
गनव र अको तनकायिा पठाउने सं यन्द्र (Referral Mechanism) को विकास गनव जजल्ला
जनस्िास््य कायावलयलाई सहयोग पु¥याउने
पयावप्त आपतकालीन आपूततव र िानि श्रोत लगायतका विियिा जशघ्र क्षिता अतर्िृविका
लातग अस्पताल तथा जजल्ला


जनस्िास््य कायावलयलाई सहयोग गने ।

सुरजक्षत िातृत्ि तथा पररिार तनयोजनका सेिाहरु (सुरजक्षत प्रसुतत, गर्ाविस्था तथा सुत्केरी

अिस्थाको सेिा, आकजस्िक पररिार तनयोजन सेिा) प्रदान गने ।

 आपत्कालीन अिस्थािा प्रजनन् स्िास््य सेिालाई प्रर्ािकारी Minimun Initial Service
Package (MISP) को सञ्चालन गनव आिश्यक क्षिता अतर्बृवि गने ।

 विस्थावपत िातनसहरूका लातग पुरक खाना खुिाउने कायवक्रि (Supplementary Feeding

Programme - SFP) िा पहुाँचको िाध्यिबाट गर्विती तथा दुि खुिाउने िवहला एिं पााँच ििव
िुतनका केटाकेटीहरूिा गजम्र्र कुपोिर्को िृविलाई रोकथाि गनव अस्पताल र जजल्ला
जनस्िास््य कायावलयलाई सहयोग गने ।

 गम्र्ीर कुपोिर् (Severe Acute Malnutrition - SAM) को उपचार तथा सेिािा तनरन्द्तर पहुाँच
सुतनजित गनव सहयोग गने ।
 तनरन्द्तर स्तनपान सुतनजित गनव र अिाजछछत स्तनपानका विकल्पहरूको वितरर्िा रोक
लगाउन जजल्ला जनस्िास््य कायावलयलाई िद्दत गने ।
 तर्टातिन ए को वितरर्, जुका िाने औििी तथा प्रर्ावित केटाकेटीहरूका लातग खोपसम्बन्द्िी
गततवितिहरू सुतनजित गनवका तनतित्त जजल्ला जन स्िास््य कायावलयलाई सहयोग गने ।

 िानतसक स्िास््य सिस्यालाई सिािान गनव िनोसािाजजक वििशव सेिा प्रदान गने ।
िानिीय सहयोग सम्बन्द्िी न्द्युनति िापदण्ड : स्फेयर िापदण्ड

प्रारजम्र्क लेखाजोखा सञ्चालन गररएकै सियिा स्िास््यसम्बन्द्िी तनगरानी
गररनेछ
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(Health Surveillance)

शुरु

 सिुदायको तहिा रोग तथा चोट–पटकको उपचार विद्यिान प्राथतिक स्िास््य केन्द्रको
प्रर्ालीको िाध्यिबाट, स्िास््य सं स्थाहरूिा केही उपचार एिं थोरै
तबिारीहरूलाई

सं ख्यािा गम्र्ीर

तसफाररस गरी अन्द्य केन्द्रहरू (Referral Centres) िा पठाई आपत्कालीन

स्िास््य सेिा कायवक्रिको कायावन्द्ियन गररनेछ ।

 तसफाररस गरी पठाइने अन्द्य केन्द्रहरू (Referral Centres) िा पुग्नका तनतित्त विरािीहरुका
लातग उपयुि यातायातको प्रिन्द्ि गररनेछ ।

 आपत्कालीन अिस्थािा प्रजनन् स्िास््य सेिालाई प्रर्ािकारी बनाउन Minimun Initial
Service Package (MISP)को सञ्चालन गनव आिश्यक क्षिता अतर्बृवि गररनेछ ।

६.२.८.२.नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय : स्िास््य कायावलय÷स्थानीय तहका स्िास््य
सेिाका ईकाइ

यस क्षेरका सदस्यहरुको सूची, क्षिता तथा श्रोत िापन
क्र.सं .

जजल्लाका क्षेरगत

उपलब्ि श्रोत तथा सेिाहरु

कायावलय सम्पकव व्यजि

टे तलफोन नम्बर / ईिेल ठे गाना

औििी स्िास््यकिी

कायावलय प्रिुख दुतनया

9852821106

साझेदारहरुको नाि
१

जजल्ला स्िास््य कायावलय

लाल यादि
२

गजेन्द्र नारायर् तसं ह

औििी,स्िास््यकिी

िे.सु रं जजत झा

अस्पताल
३

स्थानीय तहिा रहे का एम्बुलेन्द्स सेिाहरुको सम्पकव सूजच अनुसूजच िा राजखएको छ

४

ब्लड िैङ्क, राजविराज

आिश्यक परे को खण्डिा

।

031521121

031521121

कायावलय नम्बर

Saptariredcross@gmail.com

रगत उपलब्ि
५.

नेपाल रे डक्रस सोसाईवट

त्यांक

सं कलन

६

गै.स.स.िहासं घ नेपाल

आबस्यकता अनुसार

७

युतनसेफ

औििी र प्रावितिक सहयोग

प्राथतिक उपचार

तथा

031521121

बलदे ि िण्डल
अशोक

कुिार झा
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९८०४७९१२३०

9855011841
akjha@unicef.org

८

नेपाल परकार िहासं घ

सूचना प्रिाह

सबवन दे ि

९

यु.एन.एफ.वप.ए.

आपत्कालीन अिस्थािा

आिश्यकता अनुसार

9852820229
विपदको सियिा

प्रजनन् स्िास््य सेिा
१०.

के तर् एस

दे ि नारायर् यादि

सरसफाई स्िच्छता सािग्री

९८५२८२०६१२

सहयोग आबस्यकता अनुसार

६.२.८.३. यस क्षेरको नेतत्ृ ि गने तनकाय : स्िास््य कायावलय÷स्थानीय तहिा रहेको स्िास््य सेिा
शाखा
आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी सम्बन्द्िी गततविति : तबपद र्न्द्दा पवहले
पूि-व तयारीसम्बन्द्िी गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

व्यिस्थापन तथा सिन्द्िय सम्बन्द्िी व्यिस्था

स्थानीय तह, स्िास््य

जेष्ठ िसान्द्त

जजल्लाका क्षेरगत

सेिा शाखा, स्िास््य

(Cluster)

साझेदारहरूका बीचिा सम्झौता गने

क.सिन्द्िय बैठक (आपतकालीन पररजस्थततर्न्द्दा पवहले , पररजस्थततको अितििा र
त्यसपतछ बैठक गने ।

कायावलय

ख. पूित
व यारी तथा सहयोगसम्बन्द्िी गततवितिका लातग सम्पकव व्यजिको नाि तथा
सम्पकव तनकायहरूको पवहचान ।
ग.

लागू गनव सवकने साझेदार सम्बन्द्िी व्यिस्थाको विकास ।

आिार रे खा जानकारी तथा त्याङ्क सङ्कलन गने :

स्थानीय तह, स्िास््य

क. बाढी जानसकने गापा िा सम्बजन्द्ित क्षेरगत पवहचान

ख. जजल्लाका स्िास््य क्षेरका सरोकारिालाहरूसाँगको स्रोतको नकसाङ्कन
क्षिता विकास : िहािारी तनगरानी, निजात जशशुलाई विपद्को बेलािा खुिाउने
पौविक आहार

जेष्ठ िसान्द्त

सेिा शाखा, स्िास््य
कायावलय
स्थानीय तह, स्िास््य

जेष्ठ िसान्द्त

सेिा शाखा, स्िास््य
कायावलय

उिार सािाग्री पवहले नै र्ण्डारर् गरी राख्ने
क. सम्र्ावित

आपतकालीन

पररजस्थततिा

प्रर्ावित

हुनसकने

व्यजिहरूको

सं ख्याका आिारिा आिश्यक स्िास््य सािाग्रीको न्द्युनति िौजदात ।
ख.

वितर्न्न सङ्गठनहरूसाँग उपलब्ि िौजदातको नकसाङ्कन गने ।

ग .अपुग सािाग्री
घ .

(Gaps)

स्थानीय तह, स्िास््य

जेष्ठ िसान्द्त

सेिा शाखा, स्िास््य
कायावलय

को पवहचान गने ।

पुजस्तका, पोस्टर र सूचना, जशक्षा ।

पूित
व यारी योजनाको सिीक्षा गनवका लातग सिन्द्िय बैठक

स्थानीय तह, स्िास््य

३ िवहनािा

सेिा शाखा

१ पटक

६.८.४ आपतकालीन सहयोग सम्बन्द्िी गततविति : आपतकालीन पररजस्थततको अितििा
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सहयोग गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

सहयोगसम्बन्द्िी गततविति - तत्कालका लातग (०-३० ददनसम्ि)
जानकारीको सङ्कलन तथा पररजस्थततलाई अद्याितिक गनवका लातग तबपद् अितििा
सम्बजन्द्ित क्षेरका सबै सदस्यहरूसाँग आपत्कालीन बैठक बस्ने ।

स्िा.का.

क)तबपद्

युएनएफवपय,

जजल्ला आपतकालीन कायव सञ्चालन केन्द्रिा प्रर्ावित क्षेरको अिस्थाको बारे िा
जानकारी प्रदान गने र सूचना तलने ।

युतनसेफ, WHO
लगायत

कलिर

शुरू

र्एपतछ

२४ घण्टातर्र
ख)पवहलो सात ददनसम्ि
एकददन तबराएर

DRRT/CRRT लाई पररचालन गने साथै आिश्यक प्राथतिक उपचारका औििी सदस्यहरु

ग)

दोस्रो

हप्तापतछ

उपकरर् र एम्बुलेन्द्स तलई घटनास्थलिा पुतग सेिा उपलब्ि गराउने

हप्तािा एकपटक

पररजस्थततसम्बन्द्िी प्रततिेदन तयार पाने :

स्िा.का.

४८–७२

क. पवहलो प्रततिेदन ।

युएनएफवपय,

घण्टातर्र

ख. अद्याितिक प्रततिेदनहरूको अनुसरर् गने ।

युतनसेफ, WHO

प्रततिेदन र पवहलो

ग. २४ घण्टातर्र र पवहलो हप्तािा हरे क ददन सञ्चार िाध्यिबाट स्िास््य

लगायत

सात

सूचना प्रशारर् गने ।

सदस्यहरु

घ. जजल्ला आपत्कालीन कायव सं चालन केन्द्रसाँग सिन्द्िय गने ।
प्रारजम्र्क ले खाजोखाको प्रततिेदन तयार पानवका तनतित्त आिार रे खा

कलिर

पवहलो

ददनिा

२४

हरे क

घण्टािा

र

दोस्रो हप्तादे जख एक
ददन तबराएर

(Base स्िा.का.

पवहलो ददनदे जख नै

Line) का त्याङ्कको सिीक्षा गने :

युएनएफवपय,

लगातार

क. प्रारजम्र्क सुचना सं कलन गने ।

युतनसेफ, WHO

(७२ घण्टातर्र)

ख. प्रर्ावित पररिारको अनुिान गनवका लातग प्रर्ावित गापासाँग सम्बजन्द्ित
उपलब्ि त्याङ्क÷जानकारीको सिीक्षा गने ।

लगायत

कलिर

सदस्यहरु

रुपिा

तनयतित रुपिा

ग.प्रर्ावित क्षेरिा विद्यिान सािवजतनक सेिा उपलब्ि गराउने सं स्थाहरूको
सिीक्षा गने
घ. जजल्लािा उपलब्ि उद्दार सेिा÷क्षिता÷उद्दार सािग्रीको सिीक्षा गने ।
क. तत्काल उपलब्ि गराइने िानिीय गततवितिहरूको प्राथतिकताक्रि

स्िा.का.

३-४ ददनतर्र एक

तनिावरर् गने ।

युएनएफवपय,

हप्तातर्र

युतनसेफ, WHO

कहााँ

।

लगायत

र्न्नेबारे

ग. प्रर्ावित स्थानिा अत्यािश्यक औििीको आपूततव व्यिस्था गने ।

सदस्यहरु

ख. उपयुि कािका लातग सम्बजन्द्ित क्षेर (Cluster)

लाई सल्लाह ददने

कलिर

पवहचान

जशविर
राख्ने

ठाउाँको
र

घ. प्रर्ावित स्थानिा अस्थाइ स्िास््य जशविर खडा गरी स्िास््य सेिा

गने कायव । ०

उपलब्ि गराउने ।

(शुन्द्य)

ङ. Minimum Initial Service Package (MISP) लाई कायावन्द्ियनिा

नै

ल्याउने,

तुरुन्द्तै

च. आपतकालीन प्रजनन् सािग्री वितरर् (Emergency RH kit)=

गनुप
व दवछ ।

छ. िनोवििशव सेिा तथा िनोसािाजजक प्रातथिक उपचार (Psychocial First

Aid-PFA)सेिा प्रदान गने ।
ज. सम्र्ावित िहािारी रोगको रोकथाि र तनयन्द्रर् गने ।
झ. प्रसुतत सेिाको लातग टे न्द्ट सवहत Maternity Unit स्थापना गरर सेिा
सञ्चालन गने ।
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दताव

घण्टादे जख

प्राथतिकतासवहत

तनरन्द्तर

शुरू

ञ.

स्िास््य

जशक्षा

सम्बन्द्िी

सूचना

प्रिाह

गने

तथा

जनचेतनाका

कायवक्रिहरु सञ्चालन गने ।
स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग क्षेरगत आकजस्िक योजनाको सिीक्षा

स्िा.का.

७ ददनतर्र

गने ।

युएनएफवपय,
युतनसेफ, WHO
लगायत

कलिर

सदस्यहरु
िानिीय सहयोगका लातग (यदद छन् र्ने) प्रयोगिा ल्याउन सवकने र्नी

स्िा. कायावलय

तयारी अिस्थािा राजखएका सम्झौताहरूलाई सक्रीय पाने ।
िानिीय सहयोगको अनुगिन गनव र सुिारका लातग पृष्ठपोिर् उपलब्ि

७ दे जख १० ददन
सम्ि

स्िा. कायावलय

गराउनका तनतित्त टोली खटाउने ।

एक

हप्ता

दे खी

तनरन्द्तर

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति - अन्द्तररि अितिका लातग (३०–९०) ददन
अन्द्तर क्षेरगत सिन्द्िय बैठक

स्िा. कायावलय

हप्तािा १ पटक

(स्िास््य तथा पोिर्, खानेपानी, आिास,कृवि,सं रक्षर्)

स्िा. कायावलय

१५-४५ ददन

स्िा. कायावलय

३-४ हप्ता

स्िा. कायावलय

२-३ हप्तातर्र

अन्द्तररि अितिका लातग िानिीय सहयोगसम्बन्द्िी गततवितिहरू

स्िा. कायावलय

हप्तािा एक पटक

पररजस्थततसम्बन्द्िी सङ्कतलत र तनतिवत प्रततिेदनलाई अद्याितिक पाने

स्िा. कायावलय

तनरन्द्तर जारी

स्िाका,

३

तबियक्षेरको विस्तृत लेखाजोखा (CSDA) सञ्चालन गने

(स्िास््य तथा

पोिर्)
स्रोतहरूको पररचालन गनवका लातग आिश्यकताको विश्लेिर् (स्िास््य तथा
पोिर्)

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति थप अिति (९० ददनर्न्द्दा बढी) का लातग
अनुगिन तथा प्रततबेदन

स्थानीय

स्िास््य ईकाइहरु

िवहनादे जख

तनयतित

विपद् प्रर्ावित जनसंख्याको प्रजनन् स्िास््य आिश्यकता अनुिानका लातग अन्द्तरावविय िापदण्ड (Standard

Population)
विपद्प्रर्ावित सिुदायको प्रजनन् स्िास््य से िाका लातग आिश्यक औििी,सािग्री र स्िास््यकिीहरु दे हायको
िापदण्डका आिारिा अनुिान गनव सवकन्द्छ ।अन्द्तर तनकाय प्रजनन् स्िास््य सािग्रीहरु पतन सोही आिारिा
तयार गररएका छन् ।
जनसं ख्याको सिूह

जनसं ख्याको आिार प्रततशतिा

ियस्क पुरुिहरु

२० Ü

प्रजनन् उिेर सिूहका िवहलाहरु (१५ दे जख ४९ ििव )

२५ Ü
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कोरा जन्द्ि दर

४ Ü

जवटल गर्वपतन र गर्ाविस्था

२० Ü

योनी च्याततने र बच्चा जन्द्िदा टााँका लगाउन जरुरी

१५ Ü

िच्चा जन्द्िाँदा गररने शल्यवक्रया (तसजररनन् अप्रेशन)

५ Ü

बलात्कृत हुनसकने प्रजनन् उिेरका िवहलाहरु

२ Ü

पररिार तनयोजनकासािन प्रयोग गने प्रजनन् उिेरका िवहलाहरु

१५ Ü

वपल्स, खाने, चक्की

३० Ü

सुई

६५ Ü

आइ.यू.तस.डी.

५ Ü

६.२.९ तबियगत क्षेर : पुन:तनिावर्/पुन:स्थापना
६.२.९.१ यस क्षेरिा नेतत्ृ ि प्रदान गने तनकाय (Cluster Leads) :
जजल्ला सिन्द्िय सतितत÷स्थानीय तह सबै
ाँ लन :
क्षेरगत सदस्यहरुको सूजच, क्षिता तथा श्रोत आक
क्र

क्षेरगत साझेदारको नाि

उपलब्ि स्रोत

सम्पकव व्यजि

टे तलफोन नम्बर, इिेल

जजल्ला सिन्द्िय सतितत

स्थानीय तहसगको

जजसस प्रिुख प्रर्ाकर यादि

सप्तरी

सिन्द्ियिा राहत

/

)*@%^)!$$,(*%&***##
#
,(*%&***@@@

सं .
1.

जुटाउने
2.

राजविराज नगरपातलका

जज .स.अ. गंगाराि साह

उद्दार तथा राहत,

नगर प्रिुख शम्र् ु प्रसाद

खाद्य तथा गैरखाद्य

यादि

सािग्री, तयारी खाना

9842821172

rajbirajmunsaptari@gmail.com
९८५२८३१३८४

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
ज्योतति कुिार यादब

3.

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य

नगर प्रिुख :

सािग्री, तयारी खाना

कुिार चौिरी

योगेन्द्र

तबपद् सम्पकव ब्यजिः
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9803484458

Shambhunathmun@gmail.com
९८१५७३४००५

िहोिद तिन्ना
4.

सप्तकोशी नगरपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

नगर प्रिुख उत्ति गौति

9842831692

तबपद् सम्पकव ब्यजि :

९८६१५७५६१५

saptakoshimun@gmail.com

िहानन्द्द चौिरी
5.

कञ्चनरुप नगरपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

6.

खडक नगरपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

नगर प्रिुख बसन्द्त तिश्र
तबपद् सम्पकव ब्यजिः राजेश

kanchanrupmunitipility@gmail
.com

कुिार

९८६५१२३७५०

यादि

नगरप्रिुख :

हेिायू हग

तबपद् सम्पकव ब्यजिः
इफान अयुब

7.

डाकनेश्वरी नगरपातलका

9862814861

खाद्य तथा गैरखाद्य

नगरप्रिुख :

सािग्री, तयारी खाना

साह

जशि नारायर्

9852854053

khadakmunitipality@gmail.co
m
९८१९२२०७८६
9852821556

Madakneswori@gmail.com
९८२९७२३९३५

तबपद् सम्पकव ब्यजिः उिेश
प्रसाद शाह
8.

बोदे बरसाईन

खाद्य तथा गैरखाद्य

नगर:प्रिुख आतेश कुिार

नगरपातलका

सािग्री, तयारी खाना

तसह
तबपद् सम्पकव ब्यजि

9819912600

bodebarsainmun@gmail.com
९८६०५३०४३९

रािसुददस पंडीत
9.

सुरुगााँ नगरपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य

नगरप्रिुख :

सािग्री, तयारी खाना

चौिरी

िुजिनाथ

9852821442

surungamun@gmail.com
९८४२९१७९९३

तबपद् सम्पकव ब्यजि : टे क
बहादुर खडका
10. हनुिाननगर क.कातलनी
नगरपातलका

शैलेश

9801089123

खाद्य तथा गैरखाद्य

नगर प्रिुख :

सािग्री, तयारी खाना

कुिार साह

ito.hanumannagarkankalimun
@gmail.com

तबपद् सम्पकव ब्यजिः राि

९८०४७२५६५९

खेब यादब
11.

विटर्ुपरु गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

गापा:प्रिुख तललाम्िर यादि

9852822101

तबपद् सम्पकव ब्यजि :

९८५२८२२१५
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bishnupursaptari@gmail.com

रािलखन िेहत्ता
12.

िलान विहुल

खाद्य तथा गैरखाद्य

गापा प्रिुख

गाउाँपातलका

सािग्री, तयारी खाना

गोवहत

: दयानन्द्द

9819722500

balanbihulrm@gmail.com
९८१७७७१४०८

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
िहोिद नतसि राइन
13.

रुपनी गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

गापा प्रिुख : हरे राि यादि

9814731223

तबपद् सम्पकव ब्यजि :

९८०४७०४९२०

rupanigaupalika@gmail.com

तिथलेश यादब
14. िहदे िा गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य

गापाप्रिुख :

सािग्री, तयारी खाना

यादि

ददपक कुिार

9815729565

mahadevarmun@gmail.com
९८०७७४९०९०

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
गोपदे ब यादब
15.

राजगढ गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

16.

गापा:प्रिुख प्रिानन्द्द यादि

9829780592

तबपद् सम्पकव ब्यजि :

anjramesh@gmail.com

रािचन्द्र यादि

९८०४७०८२५१
9852820845

ततलाठी कोईलाठी

खाद्य तथा गैरखाद्य

गापा:प्रिुख सततस कुिार

गाउाँपातलका

सािग्री, तयारी खाना

तसह

tilathikoiladigp@gmail.com
९८०७७२७६५१

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
राजेश झा
17.

ततरहुत गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य

गापा प्रिुख हेिन्द्त कुिार

सािग्री, तयारी खाना

बहडखरे
तबपद् सम्पकव ब्यजि :

9852821076

tirahutganupalika555@gmail.c
om
९८१७७११९४३

राजेन्द्र सुनरवहत
18. तछन्निस्ता गाउाँपातलका

खाद्य तथा गैरखाद्य

गापा÷प्रिुख सुय व नारायर्

सािग्री, तयारी खाना

िण्डल

9819959614

chhinnamastamun@gmail.com
९८०७७७६५९०

तबपद् सम्पकव ब्यजि :
िहेश शिाव
19. अग्नीसाईसडर
वकटर्सरिन

खाद्य तथा गैरखाद्य
सािग्री, तयारी खाना

गापा:प्रिुख प्रशुराि चौिरी

9804760844

तबपद् सम्पकव ब्यजि :

९८२५७२६२४२
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asks.gapa@gmail.com

गाउाँपातलका
20. सडक तडतर्जन

21.

जागेश्वर खडका
लोडर, डोजर १ िटा

तड.इ. लोकेन्द्र प्रशाद यादि

०३१-५२०२००

Panditrajbiraj52@gmail.com

कायावलय लाहान

रहेको

खाडो नददतनयरर्

तबपद् पिात् तसं चाइ

आयोजना

सं रचना पुनतनिावर् र

प्रिुख :अखलाख तसददग्गी

Project.khodo@gmail.com

बोरा र्ने सम्बन्द्िी
प्रवितिक सल्लाह
22.

23.

सघन.श.तब.र्.तन.

सरकारी र्िन क्षेतत

आयोजना

र्एिा पुनतनिावर्

ने.रे .सो.

स्ियंसेिक पररचालन
तथा बाल्टीन र िग
५०/५० थान

24. गै.स.स.िहासं घ नेपाल

रिेश तथङ्ग
सर्ापत : जोगेन्द्र र्गत
बिवदेि यादि

सहयोग
अन्द्तर तनकाय

९८५२८२७५२५

Udbosaptari@gmail.com
९८५२८२२६६६

dudbcsaptari@yahoo.com
9852820121
031521121

९८०४७९१२३०

खाद्यान्न सं कलन
तथा पुनस्थापनिा

25. के.तर्.एस. सप्तरी

कृटर् दे ब झा

बलदे ि िण्डल
दे ि नारायर् यादि

९८५२८२०६१२

अरुर् प्रिान

९८४२८२०२०९

सिन्द्िय र सहकायव
26.

उबासं घ
तथा चेम्िर अफ किशव

राहत, खाद्य तथा
गैरखाद्य सािग्री,
तयारी खाना

६.२.९.२ आपतकालीन पररजस्थततको पूित
व यारी सम्बन्द्िी गततविति : तबपद् र्न्द्दा
पवहले
वक्रयाकलापहरु

क्र.स

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

.
१

२

जजल्लाका क्षेरगत साझेदारहरुकाबीच कलस्टर सदस्यको बैठक गने, सिन्द्िय स्थावपत

जजसं स तथा

िं तसर, फागुन र

गने सं यन्द्रका बारे िा सहितत कायि गने ।

सदस्यहरु

असार

ाँ लन गरी क्षेरगत जजम्िबारी बाडफााँड
प्रर्ावित क्षेरिा उत्पन्न हुनसकने सं कट आक
।

३

जजसं स तथा

बैशाखसम्ि

सदस्यहरु

स्थानीय तहिा उद्घार तथा राहतिा प्रयोग हुनसकने औजार उपकरर्को तयारी र
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जजसं स

तथा

जेठ

४

५

क्षेरगत र्ण्डारर् गनव सिन्द्िय गने

सदस्यहरु

बिावयाििा जजल्लका वितर्न्न सडकिा खोलाले अबरोि पु¥याउने र्एकाले खोला

जजसं स

छे उिा पोल गाडी डोरी टागेर आपत्कालीन खोला तरन तयारी अबस्थािा राख्ने

सदस्यहरु.

िसान्द्तसम्ि

कृतति तयारी अभ्यास

रे डक्रस, जजसं स

असारिा

तथा

असार

तडतडएिसी
६

स्थानीय तहिा लेखाजोखा टोलीका तयार गनवका लातग सिन्द्िय गरर क्षिता

स्थानीय तह, जजसस

जेठ

स्थानीय तह, जजसस

जेठ

अतर्बृविका गने ।
७

स्थानीय तहिा तबपद् तथा राहत ब्यिस्थापन कोिको स्थापना गनव लगाउने

६.२.९.३ तनकायगत पवहचान (को, कहां, के)
तनकाय

तबियगत क्षेर

कायवरत

सम्पकव व्यजिको नाि

सम्पकव नम्बर

क्षेर
जजल्ला प्रशासन कायावलय

खोजउिार सिन्द्िय,

जजल्लार्र

सुरक्षा

नेपाल प्रहरी

आचायव

फोकल पसवन सा.प्र.जी.अ.

खोज उिार शाजन्द्त

जजल्लार्र

सुरक्षा,राहत वितरर्
नेपाली सेना

प्रजजअ जयनारायर्

खोज उिार शाजन्द्त

)#!–%@)^@$,
9852857777

नाथु साह

9852८५७७७६
daosaptari1@gmail.com
deoc.saptari@gmail.com

प्रहरी उपरीक्षक

(*%@*%%%%%

राजेन्द्र प्रशाद ििला
जजल्लार्र

प्रिुख सेनानी तनरज र्ण्डारी

९८५१०९७८६८

जजल्लार्र

सप्रउ ६ नं गर्

९८५११२५२९१

सुरक्षा,राहत वितरर्
सशस्त्र प्रहरी िल

खोज उिार शाजन्द्त
सुरक्षा, राहत तबतरर्

जजल्ला आपतकालीन कायव

विपद् सूचना तथा

सञ्चालन केन्द्र

सिन्द्िय

जजसं सको कायावलय, सबै स्थानीय

सिन्द्िय,राहत तथा

तह

पुनस्व थापना

स्िास््य कायावलय, स्थानीय

स्िास््य सेिा

राजु श्रे ष्ठ
जजल्लार्र

तबनायक पौडेल
सूचना ब्यिस्थापन अतिकृत

जजल्लार्र

स्थानीय सिन्द्िय अतिकारी

9841028169
binayakpoudel3@gmail.c
om
९८५२८२०५०२

फजर्न्द्र खरी
जजल्लार्र

तहका ईकाइहरु

प्रिुख स्थानीय तहका शाखा
प्रिुख
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अनुसजु चिा राजखएको छ ।

कृवि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय

खाद्यान्न तथा तबउ

जजल्लार्र

तहका ईकाई
स्थातनय तहका िवहला

प्रिुख स्थानीय तहका शाखा

dadosaptari@gmail.com

प्रिुख
सं रक्षर्

जजल्लार्र

बालबातलका तथा सािाजजक

अनुसजु चिा राजखएको छ ।

प्रिुख
स्थानीय तहका शाखा

तबकास शाखा

प्रिुखहरु

खानेपानी तथा सरसफाई

खानेपानी तथा सरसफाई

कायावलय

सािाग्री

विद्युत कायावलय

विद्युततकरर्

जल तथा िौिि विज्ञान

ु ान,
िनसुन पूिावनि

कायावलय िरान

पूबच
व ेतािनी सम्प्रेिर्,

जजल्लार्र

तडई शैलेन्द्र झा

9842820202
031520200

जजल्लार्र

कायावलय प्रिुख अिोद

९८५२८२१४५९

कुिार यादब

rajbiraj@nca.org.np

जजल्लार्र

प्रिुख राजु तिश्र

जजल्लार्र

सर्ापतत जोगेन्द्र र्गत

िरान

सूचना प्रिाह
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

राहत

९८५२८२०१२१

ब्रि दे ब यादि
गैर सरकारी सं स्था िहासं घ

राहत तथा पुनस्थापना

जजल्लार्र

बलदे ि िण्डल

9852820914

उद्योग िाजर्ज्य सं घ

खाद्य तथा गैरखाद्य

जजल्लार्र

अध्यक्षः अरुर् प्रिान

9842830209

अध्यक्ष सबवन दे ि

सािग्री,तनिावर् सािाग्री
परकार िहासं घ

सुचना सं प्रश
े र्,

जजल्लार्र

रिसञ्चार केन्द्र

रगतको आपूततव

जजल्लार्र

स्थानीय तहहरु

राहत, पुनस्थापना,

सबै

पुनतनिावर्,लेखाजोखा,

स्थानीय

क्षततको त्यांक सं कलन

तह

९८४२८२००१५
०३१५२११२१

स्थानीय तह प्रिुख

अनुसजु चिा राजखएको छ ।

६.२.९.४. विपद् प्रकृततिा आिाररत प्रततकायव योजना
सहयोग गततविति

जजम्िेिार तनकाय

कवहलेसम्ि

सहयोग सम्बन्द्िी गततविति - तत्कालका लातग -०-३० ददनसम्ि)
जजल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र

(DEOC) िा

अिस्थाको बारे िा

जानकारी प्रदान गने तथा सूचना तलने ।
लत्ता कपडा, पाल, कम्बल, र्ाडा, खाद्यान्न तथा राहत वितरर् र

जजल्ला प्रशासन कायावलय, सेना, प्रहरी,
जजसं स, स्िास््य कायावलय
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पवहलो ददन

प्राथतिक उपचार कायव सिन्द्िय ।

जजल्ला प्रशासन कायावलय

विपद् ब्यिस्थापनको अनुगिन गरी नपुग सािग्रीहरुको उजचत
व्यिस्थापन गने ।

दोस्रो ददन

जजल्ला सं िन्द्िय सतितत

सरुिा रोगहरु फैतलन नददन चेतनािूलक कायवक्रि सं चालन गने

स्िास््य कायावलय

पवहलो हप्ता

अस्थायी बासस्थानका लातग आिश्यक कायव सुरु गने

जजसं स, शहरी तबकास तथा र्िन, नपा,

पवहलो िवहना

गापा, विद्यालयहरु
िानिीय सहयोगलाई तनरन्द्तरता

जजसं स

नपा गापा अन्द्य सहयोगी

दोस्रो िवहना

तनकायहरु
क्षततग्रस्त र्िन तथा सं स्थाहरुको पुनतनिावर् (अस्थायी)

जजसं स, शहरी तबकास तथा र्िन, नपा,

तेस्रो िवहना

गापा, विद्यालयहरु
क्षततग्रस्त र्िन तथा सं स्थाहरुको स्थायी पुनतनिावर्

स्थानीय तह

तनरन्द्तर

७ . विियगत सदस्य सं स्थाको कायवशतव
कुनै विियगत क्षेरिा परे को सिस्या सिािानिा सहयोग गनव सम्बजन्द्ित तहिा तोवकएको प्रावितिक
क्षिता र्एको तथा अतिकारप्राप्त व्यजि, सं स्था िा तनकायलाई विियगत सदस्य सं स्था र्तनन्द्छ ।
विियगत सदस्य सं स्थाको काि कतवव्य यस प्रकार हुनेछन्ः
१. विियगत सदस्य सं स्था (सरकारी तनकाय, रािसं घीय तनकाय, रे डक्रस अतर्यानका सदस्य,रावियअन्द्तरावविय गैसस आदद) का िीचिा उपयुि विियगत सिन्द्िय सं यन्द्र स्थापना तथा व्यिस्थापन
गनव विियगत अगुिा सं स्थालाई सहयोग गने ।
२. सं घीय, प्रदे श, जजल्ला र स्थानीय तह, सरकारी तनकाय, स्थानीय नागरीक सिाज तथा अन्द्य
सरोकारिाला तनकाय िीच सिन्द्िय गनव विियगत अगुिा सं स्थालाई सहयोग गने ।
३. आफ्नो विियगत क्षेरिा विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना तजुि
व ा गनव विियगत अगुिा
सं स्थालाई सहयोग गने । यस अन्द्तगवत विपद्को प्रकृतत तथा योजना िान्द्यता, प्राथतिकता प्राप्त
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आपतकालीन कायव तयारी, आपतकालीन कायव सं िोिन गनव प्राथतिकताप्राप्त पूित
व यारी कायवका लातग
विद्यिान किीकिजोरी पवहचान, विियगत कायवयोजना आदद पदवछन् ।
४. आपतकालीन अिस्थाका लातग पयावप्त आकजश्िक योजना तथा पूित
व यारीको प्रत्यार्ूतत गराउने ।
५. विियगत क्षेरका सहर्ागीहरू सम्बजन्द्ित नीततगत िागवदशवन तथा प्रावितिक िापदण्डका िारे िा
जानकारी राख्दछन् र सोही िापदण्डका आिारिा प्रततकायव गदवछन् र्न्ने कुराको प्रत्यार्ूतत गराउन
विियगत अगुिा सं स्थालाई सहयोग गने ।
६. विियगत क्षेरका कायवसिूहको प्रर्ाि र कायावन्द्ियन योजनाको प्रगततको सिीक्षा गनव तथा पयावप्त
प्रततिेदन र प्रर्ािकारी सूचना प्रिाहको प्रत्यार्ूतत ददन प्रर्ािकारी अनुगिन सं यन्द्र स्थापना गनव
विियगत अगुिा सं स्थालाई सहयोग गने ।
७. सूचना सं कलन तथा प्रचारप्रसारिा योगदान गनव स्रोत सािनको आिश्यकता पवहचान गने ।
८. विियगत क्षेरका प्राथतिकता प्राप्त कायव सं चालन गनव दातृ सिुदायलाई िानिीय सहायता कायविा
लगानी गनव प्रोत्साहन गने । साथै, विियगतक्षेरका सहर्ागीहरूलाई सािान्द्य िाध्यिबाट उनीहरूको
स्रोत सािन पररचालन गनव प्रोत्साहीत गने ।
९. िानिीय सहायतािा सं लग्न साझेदार सं स्थाका किवचारीको क्षिता विकासका लातग तातलि
सं चालन गनव सहयोग गने ।
१०. पूि व तनिावरीत प्राथतिकता प्राप्त आिश्यकता पूततवका लातग विियगत सं स्थाहरूलाई अजन्द्ति सेिा
प्रदायकका रुपिा जजम्िेिार बनाउने ।
११. कायवक्षेर र कायवक्रिको प्राथतिकताका आिारिा विियगत क्षेरका िुख्य साझेदारलाई सिािेश
गराउने ।

८. अगुिा सहयोगी सं स्थाको कायवशतव
नेपाल सरकार गृह िन्द्रालय राविय आपतकालीन कायव सं चालन केन्द्र शाखा तसं हदरिार, काठिाडौं
नेपालको पर सं ख्या ०७१/०७२ च.न. २५२ तितत २०७१।१२।३० को पराआदे श अनुसार
जजल्ला अगुिा सहयोगी सं स्थाको नािको हकिा सप्तरी जजल्लाको लातग तड.तस.ए./के.तर्.एस. लाई
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District Lead Support Agencies को रुपिा छनौट गरी तनम्न कायवहरु गनव तनदे शन गररएको छ
।
िुख्य र्ूतिका यसप्रकार हुनछ
े :
१. सिै तनकायहरूको सहकायविा विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना तजुि
व ािा सहयोग गने ।
२. विपद् व्यिस्थापन सतिततसं ग सिन्द्िय गरी अजन्द्ति कायवशाला गनुव अजघ िैठकहरू सं चालन गने
।
३. विपद्सम्बन्द्िी त्याङ्क सं कलन, प्रकोप जोजखि विश्लेिर् आदद कायविा सिन्द्िय गने र प्रावितिक
तथा विजत्तय सहयोग प्रदान गने ।
४. प्रर्ािकारी प्रततकायव पूित
व यारीको लातग िुख्य तसिान्द्त िा न्द्यू नति िापदण्डका िारे िा सिन्द्िय
गने ।
५. विगतका अनुर्िको आिारिा सफलता, च ुनौतत तथा किीकिजोरी पवहचान गने ।
६. विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना तजुि
व ा प्रकृयािा सिै विियगत क्षेरका अगुिा तथा सदस्य
सं स्थाहरू लगायत अन्द्य सरोकारिालाहरूको सहर्ातगता सुतनजित गने ।
७. कायवशालाको नततजा तयार गने र सम्बजन्द्ित तहिा कायवरत िानिीय सहायतािा सं लग्न
तनकायहरूिाझ प्रिाह गने । िाज्ल्लो तहिा प्रततिेदन ददने साथै तल्लो तहसम्ि जानकारी गराउाँने
आदद ।

९ . कायावन्द्ियन तथा पुनरािलोकन रर्नीतत कायावन्द्ियन सिय तातलका :


यो योजना तनिावर् र्एदे जख नै कायवन्द्ियनिा आइरहे को छ । यस बिवको बाढीिा पतन यसै
योजना अनुसार प्रततकायवका गतततबतिहरु सं चालन र्ई बाढी प्रततकायव प्रर्ािकारी रुपिा
सं चालन र्एको तथयो । यसपटक पतन अध्याितिक गनेक्रििा स्थानीयतह,क्षेरगत अगुिा
तनकायले आफ्नो जजम्िेिारी तथा दावयत्ि बोि गरे को पाईयो । यसपटक २०७८ असारिा
यस योजनालाई अद्याितिक गने क्रििा हरे क

कलिर र स्थानीयतह सवहतको बैठक जजल्ला

आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्रको सिेत अगुिाईिा स्थानीय तहले यस योजना अनुसार आआप्mनो स्थानीय तहिा पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना तनिावर् गरी कायावन्द्ियनिा आउने छ
र्न्ने आशा गनव सवकन्द्छ । साथै जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन सतितत सप्तरीले आिश्यकता
अनुसार सम्बजन्द्ित विियगत क्षेरका अगुिा सं स्था, स्थानीय तह तथा अन्द्य सरोकारिाला
तनकायहरुसं ग सिन्द्िय गरे र यसको प्रर्ािकारी कायवन्द्ियनका लातग प्रयास गनेछ ।


विपद्को सियिा यस योजनालाई तत्काल प्रयोगिा ल्याइने छ ।
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यो योजना विपद्को पूि व तयारी तथा प्रततकायव योजना र्एकाले आिश्यकता अनुसार
कायावन्द्ियनिा ल्याईने छ ।



२०७२ िा दोश्रो पटक अध्याितिक गरी बनेको योजनालाई २०७८ श्राबनिा आएर सातौ
अध्याितिक गररएको छ । यसलाई जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत र स्थानीय तह िाफवत
नीततगत रुपिै पाररत गरे र स्थानीय तहहरुलाई सिेत वक्रयाशील बनाइने छ ।



जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन सतितत सप्तरीको बैठकले यस जजल्ला तबपद् तथा प्रततकायव
योजनालाई पाररत गरी तत्काल कायावन्द्ियनिा ल्याउने छ ।

१० . प्रततबेदन तथा अतर्लेखन :


जजल्ला विपद् पूि व तयारी तथा प्रततकायव योजना २०६८ लाई सातौ अद्याितिक गरी
२०७८ बनाउने क्रििा ०७८ जेस्ठ ३१ गते र्एको जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन
सतिततको जजल्लास्तरीय कायवशाला, बैठकले गरे का तनर्वयहरु, प्रततकायव योजनालाई
अद्याितिक गने क्रििा र्एका क्षेरगत रुपिा बसे को बैठक, स्थानीय तहगत र्एको
छलफल लगायतका सम्पूर् व प्रकृयाहरुलाई प्रततबेदनिा सिेवट योजनालाई पाररत
गररएको छ ।



यस विपद् पूि व तयारी तथा प्रततकायव योजना

अद्याितिक गने सन्द्दर्विा स्थानीय

तहको सकृयता बढे को छ र नेपाल सरकारको नीतत अनुसार यस आ.ि.२०७७÷७८
दे जख सबै तबियगत कायावलयहरु स्थानीय तह गातर्एकोले
अििारर् स्थानीय तहले पतन अबलम्िन गनुप
व ने हुनाले

गत बिवदेजख नै क्षेरगत
सबै स्थानीय तहले योजना

तनिावर् गरी जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततिा अनुिोदनका लातग पेश पनुप
व ने
दे जखन्द्छ ।योजनालाई तनयतित अद्याितिक गदै जानुपछव र्न्ने र्ािनाको विकास पतन
र्एको छ । साथै यसले जजल्लाको विपद्हरुको जोजखिको विश्लेिर् गनुप
व ने तर
त्यसका लातग पूबत
व यारी गनुप
व ने, श्रोत सािनको िापन गनुप
व ने, अपुग श्रोतको खाडल
पवहचान हुने विपद् व्यिस्थापनिा क्षेरगत वहसाबले ठू लो सिूह पररचातलत हुने
अिस्थालाई सुतनजितता पतन बढाएको छ ।
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११.

अनुशजु चहरु :

अनुसूची १ : स्थानीय तहका प्रिुख तथा प्रिुख प्रशासकीय अतिकृतहरु तथा स्िास््य सं योजकहरुको
सम्पकव सूची
क्र.सं .

स्थानीय तहको नाि

प्रिुख/अध्यक्षको

सम्पकव नं.

नाि

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

राजविराज

शम्र् ु

नगरपातलका

यादि

कञ्चनरुप

प्र.प्रशासकीय

अतिकृतको नाि

सम्पकव नं.

स्िास््य

सम्पकव नं.

सं योजकको नाि

९८५२८२१०४४

िदन कुिार थापा

९८५२८४२१११

हररिंश यादि

9816713278

िसन्द्त कुिार

९८६२८१४८६१

नबराज खड्का

९८५२८४४१११

डम्िर

प्रसाद

९८५११२२३००

डाकनेश्वरी

जशि

नारायर्

९८५२८२१५५६

शंकर

9804703142

नगरपातलका

साह

सुतनल निरौला

9852822665

बोदे बरसाईन

आतेश

कुिार

९८१९९१२६००

९८५२८२२००३

िैजनाथ साह

नगरपातलका

तसं ह यादि

घनश्याि यादि

खडक नगरपातलका

हेिायु हक

९८११७६७७३०

तनरज कुमार दे व

9852854054

तबरे न्द्र

प्रसाद

नगरपातलका

गुप्ता

शम्र् ुनाथ

योगेन्द्र

नगरपातलका

चौिरी

सुरुङ्खगा

िुजिनाथ

नगरपातलका

चौिरी

प्रसाद

98०३४८५४५८

९८०१०८९१२३

उत्ति

कुिार

9842831692

पशुरव ाि चौिरी

तछन्निस्ता

सूयन
व ारायर्

गाउाँ पातलका

िण्डल

िहादे िा

ददपक

गाउाँ पातलका

यादि

ततरहुत गाउाँ पातलका

हेिन्द्त

न.पा.
नगरपातलका
अजग्नसाइर

९८५८२०९१७

दास
९८५२८४३१११

रािनारायर् दे ि

9827729551

गजेन्द्र नाथ शिाव

9852821980

आनन्द्द

९८०४७५४९९९

प्रसाद

कुिार

९८५२८४६१११

रािदे ि

रािदे ि चौिरी

9852845111

नागेश्वर िहतो

9816793279

9804760844

किलदे ि यादव

9825717554

जगेशिोर पसावद

९८४२८८९८४३

९८१९९५९६१४

अशोक

शाह

सप्तकोशी

कुिार

९८०४८१४५६०

चौिरी
कुिार

कङकातलनी

ठाकुर

यादि
9852821422

शैलेश

हनुिाननगर

कुिार

तिरे न्द्र

जशि

सुरेन्द्र

यादि

९८६२८१०८७२

यादि

शिाव
कृ टर्ासरिन

गा.पा.

कुिार

खड्गा
9852821567

िदनेश्वर चौिरी

9804747061

९८१४७४७५१४

िृहस्पतत राि

९८२४७२०७४१

राजेन्द्र

प्रसाद

९८१७७११९४३

कुिार

९८४२८२००६७

तसं ह
कुिार

९८४२८५२५९६

रािलखन यादि

९८४२३९२९५८
कुिार

९८५२८२१०७६

ु ा शाह
रे नक

९८५२०२९७६२

बहडखेर
ततलाठी

कोईलाडी

सततश

सुनरै त
कुिार

९८५२८२१८४५

केशि

कुिार झा

९८०४७३३२७०

शैलेश

गा.पा.

तसं ह

तिश्र

१५

रुपनी गा.पा.

हरे राि यादि

९८५२८२१०३४

अरविन्द्द कु िार चौिरी

९८५२८२२१२३

योगेन्द्र िहासेठ

९८५२८६०८८८

१६

राजगढ गाउाँ पातलका

परिानन्द्द यादि

९८२४७३७३९२

रिेश प्रसाद यादि

9852823211

रािचन्द्र यादि

९८०४७०८२५१

१७

तबटर्ुपरु

तललाम्बर यादि

९८२४७६७८३०

ललन कु िार यादि

९८५२८२२५००

ध्र ुि

नारायर्

९८०४००५६४९

िो नतसि राईन

९८१७७७१४०८

गाउाँ पातलका
१८

बलान-तबहुल

दे ि
दयानन्द्द गोइत

9852821528

िो.नतसि राइन

9852660606

गाउाँ पातलका
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ु ी २ : स्थातनय तह िाडव तहहरुिा विपद सम्पकव व्यजिहरुको वििरर्
अनुशच
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तस.नं.

जजल्ला

स्थातनय तनकायको नाि

१.

पद

नािथर

स्थायी ठे गाना

अग्नीसाइर कृटर्ासिरन गाउाँपातलका

१

सप्तरी

२

सप्तरी

३

सप्तरी

४

सप्तरी

५

सप्तरी

६

सप्तरी

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन

गाउाँपातलका
गाउाँपातलका
अग्नीसाइर

गाउाँपातलका
अग्नीसाइर

गाउाँपातलका
अग्नीसाइर

गाउाँपातलका
अग्नीसाइर

गाउाँपातलका

कृटर्ासिरन
कृटर्ासिरन
कृटर्ासिरन
कृटर्ासिरन

२.

अग्नीसाइर

िडा अध्यक्ष

शुजशल चौिरी

िडा अध्यक्ष

पशुपतत चौिरी

िडा अध्यक्ष

कृटर्ासिरन

कुिार

अरुर्
चौिरी

िडा अध्यक्ष

तेज नारायर् यादि

िडा अध्यक्ष

श्रीप्रसाद यादि

िडा अध्यक्ष

कुसुि

कुिारी

आचायव

-१

९८०४७४६८६४

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन -२

९८१४७०७७७०

अग्नीसाइर

कृटर्ासिर -३

९८१९९७३२२७

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन -४

९८०४००४०३१

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन -५

९८०४७९२५४६

अग्नीसाइर

कृटर्ासिरन -६

९८१७७७४६२१

कंचनरुप नगरपातलका
कंचनरुप

७

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

कररि सेख

८

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

िेहदी हुसेन

९

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

१०

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

११

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

१२

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

१३

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

हरे कृटर् िहतो

१४

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

राज कुिार साह

१५

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

लक्षुिर् यादि

१६

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

१७

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

१८

सप्तरी

कंचनरुप नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

३.
१९

सम्पकव नम्बर

१
कंचनरुप
कंचनरुप

तेली

३

राि नारायर् साह

कंचनरुप

सुकी

४

कैलास कुिार साह
इब्राइल

तियााँ

ददलीप

न.पा.

कंचनरुप

९८१४७८७६१३
न.पा.
९८१७७४३०७८
न.पा.
९७४३००१८००
न.पा.

५
कंचनरुप

९८४२८२२०९५
न.पा.

६

कुिार

चौिरी
िहिद

९८४२८२२६०६

२

सत्या नारायर् साह

िहिद

न.पा.

कंचनरुप

९८४१७६७१७८
न.पा.

७
कंचनरुप

९८१४७५४२४२
न.पा.

८
कंचनरुप

९८५२८२१३३३
न.पा.

९
कंचनरुप

९८०५९०९५११
न.पा.

१०
जजतब्रल

तियााँ
दे िी बहादुर खरी

कंचनरुप

९८११७२१८००
न.पा.

११
कंचनरुप

९८०१६४२३०४
न.पा.

१२

खडक नगरपातलका
सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

तसहश्वर िण्डल
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खडक न.पा. १

९८४२८२३१९७

२०

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

रािअितार साह

खडक न.पा. २

२१

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

गिकलाल चौिरी

खडक न.पा. ३

२२

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

गंगा राि यादि

खडक न.पा. ४

२३

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

तबजय कुिार साह

खडक न.पा. ५

२४

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

२५

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

२६

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

२७

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

२८

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

२९

सप्तरी

खडक नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

४.

र्गितत

प्रसाद

चौिरी
राकेश कुिार साह
िहिद

इस्रायल

तियााँ
इजारुल तियााँ

खडक न.पा. ६
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गा.पा. ५
बलान

९८२४७०५१६२
तबहुल

गा.पा. ६

९८१४७४९०७७

तबटर्ुपरु गाउपातलका
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इन्द्र दे ि साह

११८

सप्तरी

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

िडा अध्यक्ष
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सप्तकोशी नगरपातलका
नारायर्

प्रसाद
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सप्तकोशी नगरपातलका
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िडा अध्यक्ष

सोनालाल चौिरी

१३१

सप्तरी
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सप्तकोशी नगरपातलका

िडा अध्यक्ष

बदर नारायर् चौिरी

१३३

सप्तरी
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सप्तकोशी नगरपातलका
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सप्तरी

सप्तकोशी नगरपातलका
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किल

चौिरी
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१
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सप्तरी

सप्तरी

सप्तरी

हनुिाननगर

कंकातलनी

नगरपातलका
हनुिाननगर

कंकातलनी

कंकातलनी

कंकातलनी

नगरपातलका
हनुिाननगर

कंकातलनी

९८०४७५१८२०

हनुिाननगर
िडा अध्यक्ष

गुलाि रसुलखा

कंकातलनी न.पा.

िडा अध्यक्ष

कुिार

श्रिर्
िण्डल

९८४१४२८२८६

हनुिाननगर
कंकातलनी न.पा.
१०

९८१९७८८०९२

हनुिाननगर
िडा अध्यक्ष

िोही यादि

कंकातलनी न.पा.
९८०५९८९७८८

हनुिाननगर
िडा अध्यक्ष

राि दे ि िुजखया

कंकातलनी न.पा.
१२

कंकातलनी

नगरपातलका
हनुिाननगर

कंकातलनी न.पा.

११

नगरपातलका
हनुिाननगर

रुजन्द्डलाल िण्डल

९

नगरपातलका
हनुिाननगर

िडा अध्यक्ष

८

नगरपातलका
हनुिाननगर

हनुिाननगर

९८२५७६०४२७

हनुिाननगर
िडा अध्यक्ष

तबन्द्दे श्वर यादि

कंकातलनी न.पा.
१३

कंकातलनी

नगरपातलका

९८१९७०५१५७

हनुिाननगर
िडा अध्यक्ष

सत्य नारायर् यादि

कंकातलनी न.पा.
१४

९८०४७८२०१३

अनुसूची ३ : जजल्ला प्रहरी कायावलय अन्द्तगवतका ईकाइहरुको सम्पकव

सि.नं

कार्ाालर्

१

सर्.प्र.का.िप्तरी

दर्ाा

नाम थर

प्र.उ.

रार्ेन्द्र प्रिाद धमला

CUG (कार्ाालर्) न.
९८५२८५५५५५

व्र्सिगत नम्बर
९८५१२८१८२९

२

ई.प्र.का कंचनपरु

प्रनाउ

लोकनाथ सतमससिना

९८५२८९०५०५

९८५१२८११३६

३

ई .प्र .का कसर्ाणपरु

प्रसन

उमा शक
ं र िाह

९८५२८९०५०६

९८५१२८१६४२

४

ई.प्र.का.कडरवोना

प्र.सन.

सबरे न्द्र पािवान

९८५२८२३५००

९८५२८८२३९८

५

ई.प्र.का भेसडर्ा

प्रनासन

मो.िासगर राइन

९८५२८९०५०७

९८४२८३१८२६

६

ई.प्र.का बोधेबिााईन

प्रनासन

र्र् प्रकाश महतो

९८५२८९०५२३

९८४४००८०४४

७

वप्रका ख रार्सबरार्

प्रनासन

नागेन्द्र चौधरी

९८५२८९०५१५

९८१७२१५८४९
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८

ई.प्र.का हनमु ाननगर

प्रनासन

िरु े श पाल

९८५२८९०५०९

९८४२९७५४६६

९

ई.प्र.का. भारदह

प्रनासन

ित्रु धन राउत

९८५२८२४११२

९८१९९७८४३६

१०

ईप्रका िखडा

प्रनासन

रामपक
ु ार महतो

९८५२८९०५१३

९८४५४१४१८७

११

ई.प्र.का.रुपनी

प्रनासन

अबधेश चौवे

९८५२८९०५१४

९८५५०९०३४३

१२

ई.प्र.का पातो

प्रनासन

िरु े श र्ादव

९८५२८९०५११

९८४२०३४६२१

१३

ईप्रका महुली िप्तरी

प्रनासन

श्रीचन प्रिाद र्ादव

९८५२८९०५२५

९८४२८६५९२६

१४

ईप्रका सबष्णपु रु

प्र.ि.सन

रार्सकशोर प्र. र्ादब

९८५२८२४११३

९८४५२५०८७४

१५

ईप्रका ठे सलर्ा

प्रनासन

िरु े श मण्डल

९८५२८९०३७१

९८५४०९००९५

१६

ि.ु बेक्र्ाम लोहर्रा

प्र.ना.सन

िसु नल कुमार झा

९८५२८९०५३९

९८६४०४२८०५

१७

प्र.चौ फत्तेपरु

प्रनासन

प्ररार् चौलागाई

९८५२८९०३७५

९८५५५८७२५८

१८

प्र.चौ सडमन

प्रिसन

रमेि र्ादब

९८५२८९०३७४

९८६०८४७०९४

१९

प्र.चौ धरमपरु

प्रिसन

दल बहादरु तम्ु बाको

९८५२८९०३७२

९८४४६३५१७८

२०

प्र.चौ काचन

प्रिसन

गनु ान्द्द दाि

९८५२८२४१०५

९८४४०२५२७६

२१

प्र.चौ तरही

प्रिसन

हृदर् पटेल

९८५२८२४१२३

९८२५२२७५६१

२२

प्र.चौ सबषनपरु

प्रिसन

ईश्वर प्रिाद गैरा सपपरी

९८५२८२४१०८

९८४४०३३१३०

२३

प्र.चौ कठौना

प्र.ि.सन

सधरर् कु.र्ादव

९८५३८२४१०९

९८४२६२०६४२

२४

प्र.चौ.सतलाठी

प्रनासन

िमु नमहन्द्थ सगरी

९८५२८९०५३३

९८५१२८२७६९

२५

प्रचौ को-बिााईन

प्रिसन

सबबेक कु.भारती

९८५२८२४११९

९८१९६३४८३४

२६

प्र.चौ रामपरु मसहसनर्ा

प्रिसन

सबनोद खसत्र

९८५२८२४१२०

९८०१६३३९९०

२७

प्र.चौ पकरी

प्रिसन

महेन्द्र चौधरी

९८५२८२४११८

९८४१४४१३१३

२८

प्र.चौ देउरी

प्रिसन

भरत कुमार ठाकुर

९८५२८२४१०७

९८०१६३१४१२

२९

प्र.चौ झटु की

प्रिसन

पशपु सत र्ादव

९८५२८२४१२१

९८५२८२४१२१

३०

प्र.चौ प्रवाह िप्तरी

प्रिसन

सर्वश कु.र्ादव

९८५२८२४१२२

९८५२८२४११२
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३१

प्र.चौ मौवा

प्रिसन

हररहर राउत कुमी

९८५२८२४१०३

९८४२९९७१२३

३२

प्र.चौ रामनगर

प्रिसन

मक
ु े श सिहं

९८५२८२४१०६

९८१४२७०२६२

३३

प्र.चौ धाती

प्रिसन

मसनष कु.ठाकुर

९८५२८२४१०४

९८४४३२४४४४

३४

प्र.चौ सिस्वाबेससह

प्रिसन

असनल कु.कलवार

९८५२८२४१०१

९८१११४०७६२

३५

प्रचौ बेसही िप्तरी

प्रिसन

मनोर् कुमार बल

९८५२८२४१०२

९८६९०७१०४१

३६

ि.ु बेक्र्ाम पत्थरगाढा

प्रनासन

लाल बाबु मण्डल

९८५२८२४११५

९८६२२८१६३०

३७

प्र.चौ लसममपरु

प्रिसन

र्र्सकशोर िाह

९८५२८९०५१७

९८११२२१५९२

३८

अ.प्र.पोष्ट सत्रकोल

प्रिसन

सबनोद र्ादव

९८५२८९०३७३

९८४५१००७१०

३९

अ.प्र पोष्ट रार्देवी

प्रिसन

रामनारार्ण चौधरी

९८५२८२४१२६

९८१३०९६३१०

४०

अ.प्र.पोष्ट सततरीगाछी

प्रिसन

कासि मासझ

९८५२८२४१२५

९८४१४४१३१३

४१

अ.प्र.पोष्ट खिााल टोल

प्रिसन

भाग्र् नारार्ण र्ादव

९८५२८२४१२४

९८४४७६३२९२

४२

अ.प्र.पो.सत्रभवु न चोक

ित्र्ानन्द्द ठाकुर

९८५२८२४१२७

९८४५४९३२७५

४३

सर्अि तथा िप्रु ई रासव

प्र.ि.सन.

देवन्द्े र र्ादव

९८५२८२४१२८

९८१६७५८८००

४४

प्र.सर्.अ.सन गाडा

प्रह

कमल लामा

९८५२८२४१२९

९८४२२०४०१७

४५

सर्. प्रशािन का.

प्रह

प्रसदप श्रेष्ठ

९८५२८२४१३०

९८१६७५८८००

४६

र्सु नक अस्पताल

प्रह

तसु सि कु.िाह

९८५२८२४१३३

९८४४०९३९३८

४७

का.श.ु गाडा िप्तरी

प्रनासन

सडक शेर राई

९८५२८२४११६

९८४४६६६२३३

४८

सव.श.ु गाडा िप्तरी

प्रनासन

िोसभत र्ादब

९८५२८२४११७

९८६२८३११३१

४९

उच्चा अदालत रार्सबरार्

प्रह

सवनोद पािवान

९८५२८२४१३१

९८१९६६६०२८

५०

गर्ेन्द्र अस्पताल
रार्सबरार्

प्र.ह

चडु ामसण बस्नेत

९८५२८२४१३२

९८०१५७७३६५

५१

सर्ट्राप्रका िप्तरी

प्रसन

कै लाि ब. भट्टराई

९८५२८९०९००

९८५११३२३५२

५२

ट्राप्रपो रार्सबरार्

प्र.ना.सन.

मोहन लाल चौधरी

९८५२८९०५०३

९८६२१४९८५०

प्रिसन
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५३

अ.प्र.पो.खरचसु हर्ा

प्र.ि.सन.

लक्षमी राउत

९८५२८२४१३४

९८४५०९३२६१

५४

प्र.अस्पताल रुपसन

प्र.ना.उ.

िरु े न्द्र प्र.िाह

९८५४०२९७७८

९८५१२८१८३५

अनुसूची ४ : नेपाली सेना सप्तरी अन्द्तगवतका ईकाइहरुको सम्पकव सूची

तस.नं.

कायावलयको नाि

दजाव

नािथर

कायावलयको

१.

तर्िदल गर्

प्र.से.

तनरज र्ण्डारी

03152०७31

२.

सपवदंश

उपचार सह.से

नं.

सम्पकव ब्यजिगत नं.

०३१५२००३१

सोि राई

केन्द्र तर्िदल गर्

कै.

98५१०९७८६८
9842039880

अनुसूची ५ : तबतर्न्न स्थानिा रहेका सशस्त्र प्रहरीको युतनटहरुको वििरर्
तस.नं

नाि थर

1

सप्रउ

गर्िा हा.तितत

राजु श्रे ष्ठ

युतनटको नाि
नं. 6 गर् हे.किा. सप्तरी

स.प्र.बल
2

सप्रउ

रुप कुिार क्षेरी

स्थायी ठे गाना

तातलि

नेपाल

बरिजझया सप्तरी

कायावलय सम्पकव नं.

तबटर्ुपरु गा.
गा.पा.
पा.-6 गोरगािा

9851273143

कायव कन्द्चं रूप नपा बरिजजया

जशक्षालय

९८५१२७२०७२

स.प्र.बल नेपाल apf स्कुल

शम्र् ुनाथ न ५

दे बराज पोख्रेल

विओवप बसावईन

ततलाठी कोईलाडी गा.
गा.पापा-5, वटकुतलया

9851272313

सप्रतन

सुजशल के.सी.

विओवप ततलाठी

ततलाठी कोईलाडी गा.
गा.पा.
पा.-1, बेल्ही

9851272309

6

सप्रतन

प्रिुन्न थापा

विओवप तछन्निस्ता

तछन्निस्ता गा.
गा.पा.
पा.-3, गोविन्द्दपुर

9851272310

7

सप्रतन

ददपकराज बस्नेत

विओवप बनैतनयााँ

राजगढ गा.
गा.पा.
पा.-02, बनैतनयााँ

9851272312

8

सप्रतन

राजु श्रे ष्ठ

विओवप पातो

डाकनेश्वरी न.पा.
पा.-05, पातो

9851272364

9

सप्रतन

उिब तबि

तबओवप सुर्रनपट्टी

बोदे बसावईन न.पा.
पा.-05, बोदे बसावईन

10

सप्रतन

लाल ब. खड्का

विओवप रािनगर

बलान तबहुल गा.
गा.पा.
पा.-05, रािनगर

11

सप्रतन

सुिास पुलािी

तबओवप बेल्ही

बलान तबहुल गा.
गा.पा.
पा.-04, बेल्ही

12

सप्रतन

ध्रब
ु प्रसाद र्ट्ट

सु.बेश र्ारदह

हनुिाननगर कंकातलनी न.
न.पा.
पा.-03,र्ारदह

13

सप्रतन

नरे न्द्र तसं ह िािी

सु.बेश कडरिोना

सुरुङ्गा न.पा.
पा.-05, कुशाहा

14

सप्रनातन

राजेन्द्र सहनी

सु.बेश ियनाकडेरी

ततरहुत गा.
गा.पा.
पा.-2 ियनाकडेरी

15

सप्रनातन

तलला ब. बुढाथोकी

सु.बेश फत्तेपरु

सप्तकोशी गा.
गा.पा.
पा.-01, फत्तेपरु

3

सप्रनाउ

4

सप्रतन

5

र् ुिन तसं ह ठकुरी

शम्र् ुनाथ
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16

सप्रनातन

वकन्नुलाल खिास

सु.बेश तसतापुर
अजग्नसाईर कृटर् सिरर्
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी
तसतापुर

17

सप्रनातन

चेत ब. थापा िगर

सु.बेश शम्र् ुनाथ

शम्र् ुनाथ न.पा.
पा.-11, लहरतनयााँ

031-440010
-

गा.
गा.पा.
पा.-02,

-

अनुसूची ६ : जजल्लािा सञ्चातलत दिकल सेिाहरुको सम्पकव सूची
क्र.स.

कायावलय

नाि

कायावलय सम्पकव

१

हनुिाननगर

दे ि नारायर् यादि

हनुिाननगर कंकातलनी न.पा

प्रकाश तब.क.

शम्र् ुनाथ नगरपातलका

उिेश प्रसाद यादि

राजविराज नगरपातल

िोिाइल
९८०८२९८०५४

कंकातलनी न.पा
२

शम्र् ुनाथ
नगरपातलका

३

राजविराज

९८०५९६१०३८
०३१५२००२०,९८०४७१३३
६७

नगरपातलका

अनुसूची ७ : सप्तरी जजल्लािा रहे का स्िास्थ चौकीहरुको वििरर्
तस.नं.

सं स्थाको नाि

ठे गाना

किवचारीको नाि

जचवकत्सक

सम्पकव नम्बर

सं ख्या

1.

कन्द्चनरुप नपा

2.

स्िास््य चौकी तसतापुर

3.

स्िास््य चौकी जण्डौल

कञ्चनरुप न.पा.-8

राि सेिक यादि

3 जान

9842832011

अजग्न साईर कृटर् सिरपा.-2

हरर नारायर् चौिरी

10 जान

9819753261

अजग्न साईर कृटर् सिरर्

ब्रहि दे ि चौिरी

8 जना

9807758485

राि अजशस यादि

5 जान

9807700228

योगान्नद पजण्डत

8 जान

9842987671

गोविन्द्द प्रसाद गुप्ता

७ जान

9805971880

गा.पा.-१

4.

स्िास््य चौकी प्रश्वनी

अजग्न साईर कृटर् सिरर्
गा.पा.-४

5.

स्िास््य चौकी बकिुिा

अजग्न साईर कृटर् सिरर्
गा.पा.-५

6.

स्िास््य चौकी जगतपुर

कञ्चनरुप न.पा.-4

7.

स्िास््य चौकी फत्तेपरु

राज कुिार दास

9842991183

8.

स्िास््य चौकी ओराहा

तगरिारी प्रसाद शाह

9802932323

9.

स्िास््य चौकी किलपुर

हेि नारायर् चौिरी

9815371368

10.

स्िास््य शाखा

िहेश चौिरी

9842031060

11.

स्िास््य चौकी बैरिा

कञ्चनरुप न.पा.-१

चन्द्र नारायर् यादि

६ जान

9842820152

12.

स्िास््य चौकी िरिपुर

कञ्चनरुप न.पा.-७

र्रत प्रसाद गुप्ता

४ जान

9819774016

13.

स्िास््य चौकी वपप्रा पुि व

कञ्चनरुप न.पा.-५

राजेन्द्र प्रसाद शाह

६ जान

9805909835

14.

स्िास््य चौकी रुपनगर

कञ्चनरुप न.पा.-१२

जदुनन्द्दन राउत

5 जान

9842822271

15.

स्िास््य चौकी हररहरपुर

अजग्न साईर कृटर् सिरर्

तेज नारायर् शिाव

६ जान

9814750397

गा.पा.-३

16.

स्िास््य चौकी घोघनपुर

तसता कुिारी हुजदार

9842131826

17.

स्िास््य चौकी बरिझीया

बेदानन्द्द साह

9814773711
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18.

स्िास््य चौकी बदगिा

ििता कुिारी

9842860920

19.

स्िास््य चौकी ठे तलया

रघुनन्द्दन यादि

9842832929

20.

स्िास््य शाखा

हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-

राि दे ि यादि

४ जान

9842853718

12

21.

स्िास््य चौकी हनुिाननगर

हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-७ प्रिोद कुिार िण्डल

८ जान

9842810573

22.

स्िास््य चौकी िििापुर

हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-४ योगेन्द्र प्रसाद कौडतगया ६ जान

9842832115

23.

स्िास््य चौकी योतगतनया (2) हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-६ कृटर् कुिार यादि

६ जान

9842852641

स्िास््य चौकी योतगतनया (1) हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-८ र्ोज दे ि ठाकुर

६ जान

9807734304

स्िास््य चौकी रािपुरिल्हतनया हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-

बदर शिाव

६ जान

9824757121

पशुरव ाि यादि

२ जान

9804505877

24.
25.

१४

26.

स्िास््य चौकी गोबरगाढा

हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.१३

27.

स्िास््य चौकी पोतावह

28.

स्िास््य चौकी इनिाव

बदर नारायर् यादि
हनुिाननगर कंकातलनी न.पा.-

9825741618

िहेन्द्र प्रसाद राउत

५ जान

9817736820

लक्ष्िी नारायर् झा

6 जना

9842950148

10

29.

स्िास््य चौकी नेगडा

बोदे िसावईन न.पा-2

30.

स्िास््य चौकी फुलबररया

31.

स्िास््य चौकी सारस्िर

बोदे िासावईन न.पा-3

बदर नारायर् ठाकुर

5 जना

9804709802

32.

स्िास््य चौकी बोदे बसावईन

बोदे िासावईन न.पा-5

िो.ऐयुि

7 जना

9804772210

33.

स्िास््य चौकी दे उरी

34.

स्िास््य चौकी काचन

35.

स्िास््य चौकी िानराज

तबन्द्दे श्वर प्रसाद शाह

9807700881

36.

तबटर्ुपरु गापा

9804005649

37.

स्िास््य चौकी ईटहरी तबटर्ुपरु तछन्निस्ता गा.पा-7

ध्रिु नारायर् दे ि

38.

स्िास््य चौकी तसिराहा

जशिदे ि तसाँह

9804005312

ति.िोहिद अली
बोदे िसावईन न.पा-8

तबटर्ुपरु गा.पा-4

कृटर् कुिार िहासेठ

9826753772
5 जना

9814712891

लतलत कुिार शाह

2 जना

9842834816

जशि कुिार साह

4 जना

9842952069

सग्यौन
र्ारदह अस्पताल

हनुिाननगर कंकातलतन न.पा-01 ििे न्द्र कुिार खडगा

35 जना

9805991551

40.

स्िास््य चौकी खडकपुर

बोदे बसावईन न.पा-10

तबनेश्वर प्रसाद साह

५ जना

9804745284

41.

स्िास््य चौकी िनगढी

बोदे बसावईन न.पा-1

िो.जावकर हुसैन

5 जना

9842823465

बोदे बसावईन नपा

बोदे बसावईन न.पा-5

अजय कुिार नेपाल

5 जना

9814732930

स्िास््य शाखा

हनुिाननगर कंकातलतन न.पा-12 राि कुिार यादि

4 जना

9862810872

44.

स्िास््य चौकी को.ििेपरु ा

राजविराज न.पा-14

नागेश्वर प्रसाद साह

5 जना

9842959206

45.

स्िास््य शाखा

राजविराज न.पा-

हररिं श यादि

2 जना

9816713278

स्िास््य चौकी फसे ठ

राजविराज न.पा-11

सं जय कुिार साह

6 जना

9842831300

39.

42.
43.

46.

राजबेन्द्र कु. यादि

47.

स्िास््य चौकी डुिरी

48.

स्िास््य चौकी ददग्ििा

राजविराज न.पा-10

तिथलेस कुिार यादि

6 जना

9846074847

49.

स्िास््य शाखा

तछन्निस्ता गा.पा-3

िदनेस्िर प्र. चौिरी

१२ जना

9842820457

50.

स्िास््य चौकी पोतावह

ददपेन्द्र कु.यादि
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9814884623

9865618८86

51.

स्िास््य चौकी बरवहविरपुर

तछन्निस्ता गा.पा-1

सररता झा

7 जना

9842851808

52.

स्िास््य चौकी लालापवट्ट

बाल कुिार यादि

9816388190

53.

स्िास््य चौकी सखडा

अजय कुिार झा

9805135925

54.

स्िास््य चौकी खोजपुर

जशि नारायर् चौिरी

9802729898

55.

स्िास््य चौकी तसस्िा बेल्ही

जशिनारायर् चौिरी

9802729898

56.

स्िास््य चौकी ई-फुलिररया

जशिनारायर् साह

9841855302

57.

स्िास््य चौकी पंसेरा

जशिनारायर् चौिरी

984488562

प्र.स्िा.के.कल्यानपुर

खडक न.पा-7

रािनारायर् िण्डल

59.

स्िास््य चौकी बनरझुला

खडक न.पा-7

लजक्ष्ि प्र. चौिरी

60.

स्िास््या शाखा

खडक न.पा-7

जयकान्द्त पजण्डत

5 जना

9819986007

61.

स्िास््य चौकी िैनासह्रबाहु

खडक न.पा-9

िो.जावकर हुसैन

6 जना

9805939949

62.

स्िास््य चौकी िलेक

राजतबराज न.पा-9

रािकुिार यादि

6 जना

9819725712

63.

स्िास्थय चौकी विसहररया

कािेस्िर यादि

9842822621

64.

स्िास्थय चौकी बोरीया

फुलबाबु गुप्ता

9862829621

65.

स्िास्थय चौकी दे उरी र्रुिा

66.

स्िास्थय चौकी बनौली

67.

स्िास््य शाखा

रुपतन गा.पा-1

कुिारी सोर्ा साह

2 जना

9801514339

68.

स्िास्थय चौकी अनावहा

शम्र् ुनाथ न.पा-12

िो.ईब्रावहन राईन

7 जना

9815784302

69.

स्िास्थय चौकी बसतबवट

रुपतन गा.-05

तसताम्िर यादि

6 जना

9817716440

70.

स्िास्थय चौकी रुपतन

71.

स्िास्थय चौकी ज.ििेपरु ा

रुपतन गा.पा-4

क्षरी साफी

६ जना

9804253589

72.

स्िास्थय चौकी खोकसर

शभ्र् ुनाथ न.पा-1

सत्यनारायर् यादि

7 जना

9807761420

58.

राजविराज न.पा-15

दे िराि यादि

13 जना

9805920072
9817727106

6 जना

राजेन्द्र प्र.साह

9804338006
9804731474

तबरे न्द्र कु.साह

9842929700

प्रबाहा

73.

स्िास्थय चौकी तछन्निस्ता

दािोदर प्र.यादि

9824720031

सुतिर प्र. कर्व

9842832777

पकरी

74.

स्िास्थय चौकी तेरहौता

िनोज कुिार साह

६ जना

9804708561

स्िास्थय चौकी रािपुर जिुिा शम्र् ुनाथ न.पा-10

लतलत नारायर् राय

8 जना

9804733025

िहदे िा गा.पा

लतलत कुिार यादि

9805907698

78.

स्िास्थय चौकी बथनाहा

तबनय कुिार यादि

9842954604

79.

स्िास्थय चौकी र्गतपुर

80.

स्िास्थय चौकी कटै यााँ

75.

स्िास्थय चौकी डाढा

76.
77.

81.

स्िास्थय चौकी िोहनपुर

िहादे िा गा.पा-4

पंकज कुिार तिश्र

िहादे िा गा.पा-5

6 जना

बैिनाथ िण्डल
शम्र् ुनाथ न.पा-

सुतनल कुिार चौिरी

9819310923
9842926028

7 जना

9814709972

82.

शभ्र् ुनाथ न.पा.

िहेस कुिार यादि

9842852683

83.

शभ्र् ुनाथ न.पा.

राि नारायर् दे ि

9842853723

84.

स्िास््य चौकी बसिलपुर

शम्र् ुनाथ न.पा-9

पन्नालाल चौिरी

6 जना

9842823793

85.

स्िास््य चौकी िहदे िा

िहादे िा गा.पा-2

चन्द्दन कुिार रजक

५ जना

9807774394

86.

िहदे िा गा.पा.

बृहस्पतत राि
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9804720741

87.

स्िास््य चौकी र्ं गाहा

88.

स्िास््य चौकी सम्र् ुनाथ

89.

स्िास््य चौकी हररराहा

-

राज दे ि यादि

9807336049

उिेश प्र.चौिरी
डाकनेश्वरी न-पा-2

(र् ुतही)

हरर नारायर् चौिरी

6 जना

शुजशल कुिार साह

9840164659

90.

स्िास््य चौकी बह्रिपुर

91.

स्िास््य चौकी औरही

डाकनेश्वरी न.पा-6

तबिल कुिार यादि

5 जना

9815777676

92.

स्िास््य शाखा

ततलादठ कोईलातड गा.पा.-1

र् ुपेन्द्र झा

3 जना

9819745833

93.

स्िास््य चौकी ततलाठी

ततलादठ कोईलातड गा.पा.-1

ददपेन्द्र कुिार झा

4 जना

9814713766

स्िास््य चौकी कोईलाडी

ततलादठ कोईलातड गा.पा.-4

जय प्रकाश शाह

4 जना

9807734743

95.

स्िास््य चौकी को बसावईन

डाकनेश्वरी न.पा-1

िनोज प्रसाद दे ब

5 जना

9815910067

96.

स्िास््य चौकी कविलासा

97.

स्िास््य चौकी तरही

94.

9819919146

िो.जावकर सुसैन
डाकनेश्वरी न.पा-3

उिेश कुिार शाह

9804777973
6 जना

बाल कुिार शाह

9827727374

98.

प्रा. स्िास््य केन्द्र तोपा

99.

स्िास््य चौकी सकरपुरा

ततलादठ कोईलातड गा.पा-3

रािदे ब िण्डल

5 जना

9814758042

100.

स्िास््य चौकी िलेकपुर

राजगढ गा-पा-5

जुही खा

7 जना

9842920301

101.

स्िास््य चौकी झुट्की

राजगढ गा-पा-1

पिन कुिार िण्डल

4 जना

9807789535

102.

स्िास््य चौकी बनैतनया

सुरेन्द्र प्रशाद शाह

9819996800

103.

स्िास््य चौकी पातो

सुरेन्द्र प्रशाद यादब

9804727753

104. स्िास््य शाखा

9842851751

राजगढ गा.पा.-3

रािचन्द्र यादि

4 जना

9804708251

105.

स्िास््य चौकी नघो

राजगढ गा.पा.-3

लक्ष्िर्ब िाली

5 जना

9805925865

106.

स्िास््य चौकी फवकरा

राजगढ गा.पा.-6

पुटपलाल शाह

6 जना

9804741846

107.

डकनेश्वरी न.पा.

108.

स्िास््य चौकी पथरगाढा

डाकनेश्वरी न.पा-9

काजशन्द्र यादि

7 जना

9819953592

109.

स्िास््य चौकी ग.प्रिाहा

डाकनेश्वरी न.पा-8

ददपेन्द्र प्रसाद यादब

5 जना

9807728882

110.

स्िास््य शाखा

अजग्नशार कृटर्शािरर् गा.पा.-2 जागेश्वर प्रसाद खड्का

4 जना

9842889843

111.

स्िास््य चौकी लौतनया

ततलादठ कोईलातड गा.पा-2

दे िेन्द्र प्रसाद िण्डल

4 जना

9848072866

112.

स्िास््य चौकी बनौला

डाकनेश्वरी न.पा-10

तबरे न्द्र कुिार चौिरी

9 जना

9807770033

113.

डाकनेश्वरी गा.पा.

उिेश प्रसाद शाह

9829723936

114.

स्िास््य चौकी बेल्ही चपेना

बैद्यनाथ ठाकुर

9817789889

115.

स्िास््य चौकी ततरकौल

ततरहुत गा.पा-1

िनोज कुिार यादि

4 जना

9814792785

116.

स्िास््य चौकी गोईठी

ततरहुत गा.पा-3

जशिनारायर् शाह

5 जना

9815755264

117.

स्िास््य चौकी रािनगर

बलानतबहुल गा.पा-5

अिदुल खातलद अनसारी 5 जना

9817780025

118.

स्िास््य चौकी रौतहट

बलानविहुल गा.पा-6

रािनाथ यादि

9804703845

119.

स्िास््य चौकी प. वपप्रा

गर्शे कुिार चौिरी

9863002797

120.

स्िास््य चौकी ततकुतलया वि

राज कुिार चौिरी

9842823426

121.

स्िास््य चौकी पटे िा

राि नारायर् शाह

9807714501

122.

स्िास््य चौकी ततकुतलया ए

सुरुङ्गा न.पा-9

दे ि चौिरी

6 जना

9815703648

123.

स्िास््य चौकी िौिहा

बलानविहुल गा.पा-3

अतनल कुिार चौिरी

7 जना

9816783117

जशि शंकर ठाकुर

135
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

9804703242

7 जना

124.

स्िास््य चौकी दौलतपुर

सुरुङ्गा न.पा-3

सुजशल िहतो

5 जना

9807710893

125.

स्िास््य चौकी िलतनया

बलानविहुल गा.पा-1

रोशन कुिार शाह

5 जना

9804702604

126.

स्िास््य चौकी ििुपट्टी

127.

स्िास््य चौकी हददवया

सुरुङ्गा न.पा-2

ईन्द्र नारायर् चौिरी

7 जना

9842988013

128.

स्िास््य चौकी हररपुर

सुरुङ्गा न.पा-7

सुय व नारायर् चौिरी

6 जना

9805924210

129.

स्िास््य शाखा

ततरहुत गा.पा-3

जयनाथ यादि

2 जना

9811704411

130.

स्िास््य चौकी तडर्न

ततरहुत गा.पा-4

आनन्द्द कुिार यादि

6 जना

9815757778

131.

स्िास््य शाखा

बलान तबहुल गा.पा.-1

चजन्द्दलाल साफी

4 जना

984720419

132.

स्िास््य चौकी ियनाकडेरी

133.

स्िास््य चौकी बेल्ही

बलानविहुल गा.पा-4

नारायर् यादि

7 जना

9816737560

134.

स्िास््य चौकी लहरजरा

ततरहुल गा.पा-5

रािसागर शाह

7 जना

9819753580

135.

स्िास््य चौकी िल्हनिा

सुरुङ्गा न.पा-8

राि विलास चौिरी

6 जना

9804726544

136.

प्राथतिक स्िास््य केन्द्र

तबजय कुिार चौिरी

9842851603

सं ज कुिार यादि

9807733306

कृटर् कुिार पजण्डत

9863885252

कडरिोना

137.

स्िास््य शाखा

सुरुङ्गा न.पा-4

आनन्द्द चौिरी

5 जना

9852833464

अनुसूची ८ : जजल्लािा सञ्चातलत एम्बुलेन्द्सहरुको सम्पकव सूची
क्र.सं .

जजल्ला

१

सप्तरी

२

सप्तरी

३

सप्तरी

४

सप्तरी

चालकको

एम्बुलेन्द्सको िनी (तनकाय)

नािथर

फोन नं.

िो.जिावहर

9816727150

गलोिल बहू उदे जश्य सहकारी सं स्था

9852820017, 031522829

सिेदय सं हकारी औििी तल.

9842823363,
9852821290
9841506288
9804786072, 013520518

जे.वप.लेवहया रािेश्वर िेिोररयल ट्रस्ट

ददनेश तसं ह

अलतकिा सं हकारी सं स्थ तल.
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५

सप्तरी

विजय कुिार दे ि

9842822261

राजविराज नगरपातलका

६

सप्तरी

सुवि लाल सह

9842822043

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

७

सप्तरी

सिूदायीक स्िास््य हे रचार सहयोग

८

सप्तरी

डासाह विक्रि.

9804722284,
9841485197
013450228
9840018467

९

सप्तरी

सूतिर कर्व

9842832777

प्रा.स्िा.केन्द्र कडरबोना

१०

सप्तरी

िहेश कूिार चौिरी

9815751813

प्रा.स्िा.केन्द्र कन्द्चनपूर

११

सप्तरी

031560477, 031560337

दन्द्तकातल शस्त्र प्रहरी िल

१२

सप्तरी

31520290

जेवप लोवहया िेिोरीयल ट्रस्ट

१३

सप्तरी

प्रददप यादि

9807781607

स्िास््य चौकी िनैतनया

१४

सप्तरी

जय प्रकाश ठाकुर

यूतनक कले ज

१५

सप्तरी

िहेन्द्र यादि

9852820007,
9842900177
9804744558

१६

सप्तरी

विद्यानन्द्द चौिरी

9814718375

िानि विकास सिाज स्िास््य सेिा

१७

सप्तरी

प्रददप यादि

9801549605

जन ज्योतत कृवि सहकारी सं स्था तल.

१८

सप्तरी

राज कूिार राउत

9842841860

ध्रि
ू िादूर राउत जन सेिा िेिोररयल

केन्द्र
प्रा.स्िा.केन्द्र कल्यार्पूर

बोररया गा.वि.स.

ट्रस्ट
१९

सप्तरी

उिेश

गोवहत

िान

9815367401

यादि

बच्चा

लाल

गोवहत

िान

स्िृतत

प्रततष्ठान

२०

सप्तरी

शम्र्ू िहादूर खडका

31550144

तरयूगा सं हकारी सं स्था तल.

२१

सप्तरी

राज कुिार चौिरी

9815784195

राजम्या विकास स्िास््य सेिा

२२

सप्तरी

िो.िूहिूद

9801502188

डा श्री सं जय कूिार फाउण्डेशन.

२३

सप्तरी

र्ोला रिन उप्रेतत

31521751

गलोिल सहकारी सं स्था तल.

२४

सप्तरी

िो.नतसि राइन

9817771408

चान्द्दतन पोतल जकलतनक प्रा.तल.

२५

सप्तरी

अशोक साह

9804726097

सूरक्षा पोली जकलतनक

२६

सप्तरी

िहेश कुिार चौिरी

9862977820

सत्नाि कृवि सहकारी सं स्था तल.

२७

सप्तरी

हरर यादि

9805904040

कूलानन्द्द झा स्िृतत प्रततष्ठान

२८

सप्तरी

रािदे ि चौिरी

9814775859

छै दी पािवतत ट्रस्ट

२९

सप्तरी

राि चन्द्र यादि

9806640265

जानकी सिूदावयक सतितत

३०

सप्तरी

ददनेश झा

स्िास््य चौकी िनरझुला

३१

सप्तरी

राि विलास साह

9842822967,
9814779935
9804857481

३२

सप्तरी

ललन कूिार दास

9842876286

पातथर्रा िचत तथा ऋर् सहकारी

३३

सप्तरी

रविन्द्र झा

9819702002

वि.वप.विचार सिाज

३४

सप्तरी

कातसन्द्र यादि

9819953592

स्िास््य चौकी पत्थरगाडा

३५

सप्तरी

सुरेन्द्र यादि

9804727753

स्िास््य चौकी पातो

३६

सप्तरी

राजेन्द्र सुनरै त

9817711943

स्िास््य चौकी तरकौल

३७

सप्तरी

सं जय कुिार यादि

9801502000

िा तपेश्वरी फाउण्डेशन

गलोिल तिसन नेपाल
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३८

सप्तरी

िदनेश्वर चौिरी

9804747061

तछन्निस्ता गा.पा.

३९

सप्तरी

अिरे न्द्र कुिार दे ि

9819983476

ततलाठी कोइलाडी गा.पा.

४०

सप्तरी

ओि प्रकास यादि

9842889843

अजग्नसाईर कृटर्ासिरन गा.पा.

४१

सप्तरी

िृहस्पतत राि

9819953592

िहादे िा गा.पा.

४२

सप्तरी

नरे श दे ि

9824779294

जनिूजख

िहू िूजख

सहकारी

सं स्था

तल.
४३

सप्तरी

ओि चौिरी

9816745755

सतौतन दे िी ट्रस्ट

४४

सप्तरी

िहेन्द्र यादि

9804744558

यूिा शसजिकरर् नेपाल

४५

सप्तरी

फैयाज अं सारी

9816770555

िुदद िोहरि

४६

सप्तरी

िवहनरायर् यादि

9842821928

नि ज्योतत सहकारी सं स्था

श्रोत : एम्बुलेन्द्स सं चालन सतितत सप्तरी

अनुसूची ९ : िवहला बालबातलका तथा सािाजजक तबकास क्षेरिा कायवगने तनकायहरुको सम्पकव सूची
क्र.स.

1
2

नाि

तनकाय

जोगेन्द्र र्गत

श्री दुतनया लाल यादि

जजल्ला स्िास््य कायावलय

cross

टे तलफोन नं:

9852821106
Society, 9852820121

3

अन्नपूर्ाव तिश्र

Nepal Red
Saptari
Unicef

4

कृटर् जज.सी.

SNV

9852833028

5

ददपक झा

SABAL Nepal

9842820405

6

सुकदे ि चौिरी

KVS

9842853054,

7

ध्रिु दे ि

Save The Saptari

9817706918
9842820335

8

प्रर् ु नारायर् चौिरी

MCDC

9852820121

9

बलदे ि िण्डल

SCDC, Nepal

९८०४७९१२३०

10

ददनेश कुिार यादि

HUCODEC

9852820728

11

यादि
अरुर् कुिार िहतो

Save the children

9852833901

9855011835
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ईिेल ठे गाना

अनुसूची १० : कृवि तबकासको क्षेरिा कायवगने तनकायहरुको सम्पकव सूची
क्र.स.

नि

तनकाय

टे तलफोन न

ईिेल ठे गाना

१

राजेन्द्र प्रसाद

AKC

031-520050,

akssaptari@gmail.com

२

9852820765

यादि

वकसुनदे ि राउत

Agi.ECO

9823406303

kisundevraut@gmail.com

३

सुयन
व ारायर् शिाव

DLSO

9841288924
9849361770

४

जोगेन्द्र र्गत

NRCS

031521121

Saptariredcross@gmail.com

५

कृटर् िाझी

WFP

9842023799

Krishna.majhi@wfp.org

६

प्रर् ु नारायर् चौिरी

MCDC

031523055,

७

अरुर् प्रिान

सप्तरी उद्योग िाजर्ज्य सं घ

८

ददपक झा

SABAL Nepal

9852820914

९

सरबन चौिरी

KVS सप्तरी

98540

१०

सूय व नारायर् यादि

ितिवहल्फा

9804783977

)#!%@!!^^,
(*$@*@@##$
38452,

िवहला

विकास

koshivsociety@gmail.com

031-

522524
9804385001

कलब

अनुसूची ११ : जशक्षा तबकासको क्षेरिा कायवगने तनकायहरुको सम्पकव सूची
क्र.स.

सम्पकव व्यजिको नाि

तनकाय

सम्पकव नं.

1

विजय कुिार िण्डल

जशक्षा विकाश सिन्द्िय ईकाइ अतिकारी

9852820502

2

र्िानी प्रसाद कट्टे ल

शाखा अतिकृत

3

र्ोगेन्द्र प्रसाद यादि

जशक्षा विकाश सिन्द्िय ईकाइ

9842910900

4

ददप कुिार यादि

जशक्षा विकाश सिन्द्िय ईकाइ

9841467404

5

जशि कुिारी राउत

जशक्षा विकाश सिन्द्िय ईकाइ

9862842428

6
7

रघुनन्द्दन यादि
अतनता चौिरी

जजल्ला जनस्िास््य कायावलय
िवहला बालिातलका कायावलय

9842832929
9804712096

8

तनलि तिश्रा

नेपाल जशक्षक िहााँसंघ

9814712272

9

जोगेन्द्र र्गत

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

9852820121

10

शुर्ाि प्रसाद िण्डल

जजल्ला सिन्द्िय सतितत

9842820570

11

पंच दे ि यादि

PABSON

9842853171

12

ददनेश यादि

NPABSON

9852821139

13

विटर्ुिाया र्ट्टराई

UNICEF

9801348418
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ईिेल

9842820335

14

ध्रिु दे ि

Save the Saptari

15

बलदे ि िण्डल

SCDC, Nepal

16

अरुर् कुिार िहतो

Save the Children

9852833901

17

ददपक झा

SABAL NEPAL

9801500500

18

र्ोला पासिान

जशक्षा परकार

9849485331

19

र्ोगेन्द्र झा

नेपाल स्काउट, सप्तरी

9852820747

20

सरबन चौिरी

KVS सप्तरी

9854038452

ु ानिा आिाररत बाढी पूिच
अनुसूची १२ : िौसिी पूिावनि
व ेतािनी सूचक
ु ान
पूिावनि

उच्च सम्र्ाव्यता

िध्यि सम्र्ाव्यता

तनम्न सम्र्ाव्यता

(सिय)
िौसिी

सािान्द्य र्न्द्दािातथ

सािान्द्य

सािान्द्यर्न्द्दा कि

१५ ददन

विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

खतरा स्तरको सम्र्ाव्यता

खतरा स्तरको सम्र्ाव्यता

खतरा स्तरको सम्र्ाव्यता

३०० तितलिीटर र्न्द्दा बढी

३०० तितलिीटर र्न्द्दा बढी (५०-

३००

७०)%

बढी (˂५०%)

विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

३०० तितलिीटर र्न्द्दा बढी

ििावको सम्र्ाव्यता

ििावको सम्र्ाव्यता

(˃७०%)

३०० तितलिीटर र्न्द्दा बढी (५०-

३००

७०)%

बढी

(˃७०%)

१०

ददन विश्व बाढी सचेतना प्रर्ाली

१५०

३ ददन

तितलिीटर

र्न्द्दा

बढी

तितलिीटर

तितलिीटर
(˂५०%)

तितलिीटर

र्न्द्दा

र्न्द्दा

र्न्द्दा
१५०
बढी

(˃७०%)

(५०-७०)%

क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप पूि व सूचना

क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप पूि व सूचना

क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप

प्रर्ाली÷

प्रर्ाली÷

पूि व सूचना प्रर्ाली÷

जल तथा िौसि विज्ञान विर्ाग÷गजर्तीय

जल

िौसि र्विटयिार्ी

विर्ाग÷गजर्तीय िौसि र्विटयिार्ी

कुनै पतन ददन २४ घण्टातर्रको ििाव

तथा

िौसि

विज्ञान

कुनै पतन ददन २४ घण्टातर्रको ििाव

जल

तथा

िौसि

विर्ाग÷गजर्तीय

विज्ञान
िौसि

र्विटयिार्ी

˃१४० तितलिीटर

(˃६० -१४०) तितलिीटर

कुनै पतन ददन २४ घण्टा

३ ददनको सं जचत ििाव ˃१८० तितलिीटर

३ ददनको सं जचत ििाव

तर्रको ििाव

˃(१४०- १८०) तितलिीटर

˂६० तितलिीटर
३ ददनको सं जचत ििाव ६०
तितलिीटर
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क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप पूि व सूचना

क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप पूि व सूचना

क्षेरीय एकीकृत बहु(प्रकोप

प्रर्ाली÷गजर्तीय िौसि र्विटयिार्ी

प्रर्ाली÷

पूि व

ििाव (˂१४०) तितलिीटर

विर्ाग÷ गजर्तीय िौसि र्विटयिार्ी

तथा िौसि विज्ञान विर्ाग÷

ििाव तनगरानी

ििाव (˃६०) तितलिीटर

ििाव तनगरानी




१ ददन

जल

तथा

िौसि

विज्ञान

ििाव ˃(६०-१४०) तितलिीटर

˃६० तितलिीटर १ घण्टा
˃१०० तितलिीटर ६ घण्टा



˃१२० तितलिीटर १२ घण्टा



˃१४० तितलिीटर २४ घण्टा



प्रर्ाली÷ जल

गजर्तीय िौसि र्विटयिार्ी

 ३०-६० तितलिीटर १ घण्टा

˃८० तितलिीटर ३ घण्टा

सूचना

६०-८० तितलिीटर

ििाव तनगरानी

(˃६०) तितलिीटर

३ घण्टा


८०-१०० तितलिीटर

६ घण्टा


१००-१२० तितलिीटर १२
घण्टा



१२०-१४०तितलिीटर

२४

घण्टा

सप्तरी जजल्लाको ितविान ििाव थ्रेसहोल्ड
(सिग्र ििाव) तितलतिट(
१ घण्टा

सतकवतास्तर ६०
खतरास्तर -

३ घण्टा

६ घण्टा

१२ घण्टा

२४ घण्टा

८०

१००

१२०

१४०

-

-

-

-

ु ानिा आिाररत बाढी पूित
श्रोतः पूिावनि
व यारीको लातग कायव सं चालन वििी, सप्तरी

अनुसूची १३ : जजल्लािा रहेका सािुदावयक सुरजक्षत र्िनहरुको वििरर्
क्र.स .

नाि

स्थान

१

खंग टोल सिुदावयक सुरजक्षत बिन

हनुिाननगर कंग्कातलनी नपा १४

कैवफयत
Oxfam/KVS

२

तबसनपुर

हनुिाननगर कंग्कातलनी नपा १४

Govt

टोल सिुदावयक सुरजक्षत

बिन
३

बरसाइन् सिुदावयक सुरजक्षत बिन

ततलाठी कोइलाडी गापा ५

NRCS Saptari

४

तर्क् टोल सिुदावयक सुरजक्षत बिन

हनुिाननगर कंग्कातलनी नपा १

NRCS Saptari
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अनुसूची १४

: जजल्लािा रहेका विपद तातलि प्राप्त जनशजि को वििरर्

वििरर्

नेपाली सेना

सशस्त्र प्रहरी

नेपाल रे डक्रस

नेपाल प्रहरी

सोसाईवट
राविय विपद प्रततकायव सिूह तातलि /DMT

२० जना

२ जना

२ जना

४ जना

जजल्ला विपद प्रततकायव सिूह तातलि/ DMT

६० जना

१६ जना

६ जना

४८ जना

शि
व्यबस्थापन
तातलि
management Training

२० जना

१ जना

६ जना

६ जना

६० जना

६ जना

१२ जना

२४० जना

DeathBody

प्राथतिक उपचार तातलि MFR Training

अनुसूची १५ :

नेपाल रे डक्रस सोसाईटी अन्र्तगत रहेका उपशाखाहरुको सम्पकव व्यजिको वििरर्

क्र.स.

सम्पकव नाि

उपशाखा तथा सम्िजन्द्ित गापा.नपा.

सम्पकव नम्िर

!

दे ि नारायर् गुप्ता

कजरा उप - शाखा,िसिलपुर शम्र् ुनाथ नगरपातलका

(*!$&!%#()

@

श्याि नरे श र्गत

निोदय उप -शाखा,पत्थरगाडा , डाकनेस्िरी

(*)$&(#^##

#
$

जजतेन्द्र प्रसाद यादि

िााँ डाकनेस्िरी

राजेश कुिार गुप्ता

सिोदय उप-शाखा, कंचनरुप ,कंचनरुप नगरपातलका

(*$@*@@@(^

%

सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

विकाशतसल उप-शाखा,कठौना शम्र् ुनाथ नगरपातलका

(*!%&$$(^&

^

केदार प्रसाद तसं ह

सप्तकोशी उप-शाखा, कोइलाडी , ततलाठी कोइलाडी गाउाँपातलका

(*$@%#%)%&

&

श्री गौति र्गत

चनर र्ोगा उप-शाखा,तेरहौता , रुपनी गाउाँपातलका

(*!(&*!%)$

*

श्री कृटर् दे ि चौिरी

जनकल्यार् उप-शाखा,बनरझुला , खडक नगरपातलका
सुरुङ

उप-शाखा,पातो , डाकनेस्िरी नगरपातलका

राजाजी उप- शाखा,

(*)%(!*)*&

खोजपुर , खडक नगरपातलका

(*)&&#*@^!

विजली प्रसाद चौिरी

िहुली िाई उप-शाखा,िहुली , कृटर् अजग्नसाईर गाउाँपातलका

(*$@*@)^(&

!!

राि नारायर् चौिरी

च ुररया िाई उप-शाखा, दौलतपुर , सुरुग
ं ा नगरपातलका

(*$@*@#&)*

!@
!#

बैBनाथ प्रसाद साह

सनराईज उप-शाखा, बोदे बसावईन, बोदे बसावईन नगरपातलका

(*)$*!$%^)

बैBनाथ झा

राजविराज उप-शाखा, राजविराज, राजविराज नगरपातलका

(*$@*@@%^)

!$

नरे श कुिार यादि

जय नरतसं ग

!%

रतबन्द्र चौिरी

ियुनी उप-शाखा,ओराहा, सप्तकोशी नगरपातलका

(
!)

तबन्द्दे श्वर प्रसाद साह

नगरपातलका

बाबा उप-शाखा,प्रसाही विटर्ुपरु गाउाँपातलका
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(*)&&#*@^!
(*%!!&%&&@

अनुसूची १६ : जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्रको वििरर्
कायावलय सम्पकव

: ०३१ ५२३७६२

तस.न.

नाि

पद

सम्पकव नं.

१

जयनारायर् आचायव

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

९८५२८५७७७७

२

नाथु साह

तथा जजल्ला विपद ब्यबस्थापन सतितत अध्यक्ष सप्तरी

०३१-५२०६२४

सहायक प्रिुख जजल्ला अतिकारी

९८५२८५७७७६

जजल्ला प्रशासन कायावलय सप्तरी विपद सम्पकव व्यजि
३

विनायक पौडेल

सुचना ब्यिस्थापन अतिकृत DEOC नेरेसो सप्तरी

४

सुतसल राउत

स.प्र.स.ह.

४३
९८१९२५८६७५

६

प्रददप कुिार यादि

प्र.ज

९८४२५६७८३६

५

इश्वोर प्रशाद िण्डल

९८४१०२८१६९,९८०९७१०५

स.प्र.स.ह.

९८४२२३४८७५

अनुसूची १७ : नदी जल सतह िापन केन्द्र
अिलोकनकतावको नाि

नदी , स्थान तथा गा.

क्षेर

वि.स

हरर बहादुर काकी

बाढी िापन केन्द्र चतरा

टे तलफोन नम्बर

हालको अिस्था

9842582368

सुचारु

अनुसूची १८ : जजल्लािा रहेका सरकारी तनकायहरुको सम्पकव सूची
तस.न कायावलयको नाि
1
2

प्रिुखको

कायावलयको

ब्यजिगत

ईिेल ठे गना

जयनारायर्

०३१-

९८५२८५७७७७

jayazns@gmail.com

कायावलय

आचायव

५२०६२४

नेपाल टे तलकि

रािजनन ठाकुर

०३१-

९८५५०२२४४४

dphosaptari@yahoo.com

९८५२८२१०८२

dfosaptariraj@gmail.com

९८५२८२००६८

saptari@dolma.gov.np

जजल्ला

प्रशासन

नाि

नम्बर

नम्बर

daosaptari1@gmail.com

५२०४४४

3

जजल्ला बन कायावलय

सन्द्तोि झा

०३१५२००८२

4
5
6
7

िालपोत कायावलय

तबटर्ु

राज

०३१-

र्ट्टराई

५२००६८

सहरी र्बन तडतर्जन

रिेश तथङ्ग

०३१-

९८५२८२२६६६

dudbcsaptari@yahoo.com

जनस्िास्थ कायावलय

दुतनयालाल

०३१-

-

Dpho.saptari@yahoo.com

यादि

५२१६०६

kml0fGb| खरी

०३१-

९८५२८२०५०२

deosaptary@gmail.com

९८५२८२१०५७

Kosh.saptari15@gmail.com

जशक्षा सिन्द्िय ईकाई

५२००८४

५२००९८

8

को.ले.तन.का.

िनोज कु. शाह

०३१५२००५७
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9

ित्सय

तब.

फत्तेपरु

केन्द्र

10

पशु सेिा कायावलय

11

हुलाक कायावलय

र् ुप

नारायर्

यादब
सुय व

०३१-

९८१५९२१९३२

Fdcfattepur2029@gmail.com

९८०८७७९१६७

-

९८०७७४१६९३

Saptarihulak 184@gmail.com

९८५२८२१४५३

Deoset2gmail .com

९८५२८७०७७७

Saptari.it@dopm.gov.np

९८५२८८४२११

rajbirajmunsaptari@gmail.com

९८४२०२५४८७

nwscrajabirajsakha@gmail.co

९८५२८२०७१६

Rajbiraj@rbb.com.np

९८५२८२१४५९

rajbiraj@nca.org.np

९८५२८२७५२५

Udbosaptari@gmail.com

९८५२८२१२६७

Tso-rajbiraj@ird.gov.np

९८५२८२०१२१

Saptariredcross@gmail.com

५५००९२
नारायर्

०३१-

शिाव

५२०१४२

बाईटर कु.शिाव

०३१५२००६७

12
13
14

तनिावचन कायावलय
कारागार कायावलय
राजतबराज नगरपातलका

र् ुपेन्द्र

यादब

०३१-

(तनतित्त)

५२१३५३

सत्यनारायर्

०३१-

यादब

५२१०१२

िदन थापा

०३१५२००३७

15

राि कुिार श्रे ष्ठ

खानेपातन सं स्थान

०३१५२१२५४

16

राविय बार्ीज्य बैक

उिेश नेपाल

०३१५२००९५

17
18

तबद्युत प्रातिकरर्

अिोद

शहरी तबकास तथा र्िन
कायावलय

19
20

कुिार

०३१-

यादब

५२०४५९

कृटर् दे ब झा

०३१५२०६२०

करदाता कायावलय
रे डक्रस कायावलय

सुरेश दाहाल

०३१-

जोगेन्द्र र्गत

०३१-

५२०२६७
५२११२१

21
22

सगरिाथा

अन्द्चल

रजछजत झा

०३१-

Sagaramathahaspital@yahoo.com

अस्पताल

५२०१३४

औद्योतगक क्षेर

०३१-

gnsidsaptari@gmail.com

५२००८१

23

नावप कायावलय

०३१५२०२७९

24

जजल्ला

सिन्द्िय

प्रर्ाकर यादि

०३१

ddcsaptari@gmail.com

सतितत

५२०२१०

25

आयुबेद स्िास्थ केन्द्र

०३१-

26

र् ुति सुिार कायावलय

०३१-

५२०८९४
५२००६४
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अनुसूची १९ : स्थानीय तहहरुिा रहेका खोज,उिार तथा अन्द्य सािग्री वििरर्
१.नगरपातलकाको नािः

सुरुङ्गा नगरपातलका ििुपवट सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : टे क बहादुर खड्का
क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

१

सम्पकव नं. ९८४२९१७९९३
एकाई

पररिार्

लाईफ ज्याकेट

थान

२०

२

सािेल

थान

१०

३

फरुिा

थान

१०

४

पन्द्जा

थान

१०

५

प्लविक बाजल्टन

थान

५०

६

तरपाल

थान

२३०

७

आश्राय स्थल

स्थान

२

कैवफयत

र्ेतडया र
जशशुिारी

८

उच्च स्थान, शेल्टर र्िन

९

अन्द्य सािनहरु

१०

गाडी

िटा

११

आपत्कातलन कोि

रु. लाख

२. गााँउपातलकाको नािः

विद्यालय

५
१
१
५०

रुपनी गााँउपातलका रुपनी सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि: तिथलेश कुिार यादि

सम्पकव नं. ९८५२८२०९२१

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

१

तरपाल

२

Hygine Kit

सेट

१००

३

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

१५

४

िा.वि. को प्राङ्गन, िा.वि. हतडया कटै या को प्राङ्गन

थान

पररिार्

कैवफयत

५०

रुपनी ३
कठै या
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३. गााँउ नगरपातलकाको नािः

बलानविहुल गााँ.पा.िलहनीया सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : रािविहारी सदाय
क्र.स.

खोज तथा उिार सिग्री वििरर्

१

हेलिेट

२

विपद् व्यिस्थापन कोि

३

सम्पकव नं. ९८०७७४७२२२
एकाई

पररिार्

थान

१०

रु लाख

१२

सािेल

थान

१०

४

हेिर

थान

१०

५

गल सानो

थान

१०

६

िेघाफोन साईरन

थान

१

७

कनेकसन रोप (हाफ इन्द्चको कलाईजम्िङ्ग रोग)

बण्डल

१

८

पन्द्जा

थान

५

९

स्क्रुिार

थान

१०

१०

क्रोबार

थान

५

११

लेदर पन्द्जा

थान

५

१२

प्लविक बाजल्टन

थान

१५

१३

सीठ्ठी

थान

१०

१४

प्लाविक हेल्िेट

थान

१०

१५

हात्ते बन्द्चरो

थान

५

१६

पंजा

थान

५
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कैवफयत

४ . गााँउपातलकाको नािः

शम्र् ुनाथ नगरपातलका सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : िो. तम्म्न्ना

सम्पकव नं. ९८१५७३४००५

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

१.

उच्च स्थानको वििरर्

२.

शम्र् ुनाथ , ७ , िा.वि. र्गिानपुर को प्राङ्गन

१

३.

शम्र् ुनाथ , ८ , पोखरीयाको खृल िैदान

१

४.

गाडी

१

५.

ट्रयाकटर

१

६.

एम्बुलेन्द्स

१

७.

विपद् व्यिस्थापन कोि

८.

उच्चस्थान

५. नगरपातलकाको नािः
विपद् सम्पकव व्यजि

पररिार्

रु. लाख

२०
विद्यालयहरु

बोिेबसावइन नगरपातलका
रािसुददस पंडीत

सम्पकव नं. ९८६०५३०४३९

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

ट्रयाकटर

िटा

१

२

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. करोड

१

३

उच्च स्थान

६. गााँउपातलकाको नािः

कैवफयत

कैवफयत

विद्यालयहरु

अग्नीसार कृटर्सिरर् गााँउपातलका सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : टे क बहादुर खड्का

सम्पकव नं. ९८४२९१७९९३

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

१.

रीपाल

िटा

२

तारजाली

३

हातत िपाउने न्द्क्ष् तार

४

आपतकातलन राहत कोि

विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

१००

थान

५००

वक.ग्रा.

२००

रु. लाख
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पररिार्

५०

कैवफयत

७. नगरपातलकाको नािः

खडग नगरपातलका सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि इफान अयुब

सम्पकव नं. ९८१९२२०७८६

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

आपत्कातलन रहतकोि

रु. लाख

६०

२

उच्च स्थान

८. नगरपातलकाको नािः

कैवफयत

विद्यालयहरु

सप्तकोशी नगरपातलका फतेपरु सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : दे िकान्द्त चौिरी
१.

खोज तथा उिार सिग्री वििरर्

२

आपत्कातलन रहतकोि

३

उच्च स्थान

सम्पकव नं. ९८६१५७५६१५

रु. लाख

४०
विद्यालयहरु र
सढक खण्ड

१२. नगरपातलकाको नािः

राजविराज नगरपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : उिेश कुिार यादि

सम्पकव नं. ९८५२८२०००१

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

३०

२

िारुर् तनयन्द्रर् दिकल

िटा

३

३

एम्बुलेन्द्स

िटा

१

४

ट्रयाकटर

िटा

६

५

वट्रपर

िटा

३

६

JCB

िटा

१

७

स्कारपीयो वपक्अप भ्यान

िटा

१
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कैवफयत

१ िटा िािवत गनुप
व ने

८

कार

िटा

१

९

बेल्चा

िटा

६

१०

कोदालो

िटा

६

१२

गल

िटा

२

१३

र् ुजा

िोरा

१०

१४

चाउचाउ

काटुवन

१००

१५

तिनरल बोतल पानी

काटुवन

१०

१६

ह्यूिपाईप

िटा

१०

१७

तरपाल

िटा

१००

१८

ग्रार्ेल

वटप

४

१३. नगरपातलकाको नािः
विपद् सम्पकव व्यजि :

डाकनेसरी नगरपातलका, सप्तरी

सूिनव जघतिरे

(प्र.प्र.अ.)

सम्पकव नं. ९८५२८२२६६५

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

७

२

ट्रयककटर

िटा

१

३

वपकअप भ्यान

िटा

१

४

उच्च स्थान

१४. गााँउपातलकाको नािः

कैवफयत

विद्यालयहरु

विटर्ुपरु गााँउपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : रािलखन िेहत्ता

सम्पकव नं. ९८५२८२२१५

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

५८

२

JCB, तरपाल, उच्च स्थान

१/५०
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कैवफयत

विद्यालयहरु

१५. गााँउपातलकाको नािः

ततरहुत गााँउपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : रिेश प्रसाद यादि (प्र.प्र.अ.)

सम्पकव नं.९८२४३३१६११

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

२०

२

ट्राइकट

िटा

१

३

JCB

िटा

१

४

बेल्चा

िटा

२०

५

कोदालो

िटा

२०

१६. गााँउपातलकाको नािः

कैवफयत

तछन्निस्ता गााँउपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : अविवन्द्द चौिरी (प्र.प्र.अ.)

सम्पकव नं. : ९८४२९३१८७१

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

२५

२

एम्बुलेन्द्स

िटा

१

३

तरपाल

थान

५३

४

चािल

बोरा

७५

५

र् ुजा

बोरा

५०

६

च्यूरा

बोरा

१०

७

दाल

किीनटल

६

८.

उच्च स्थान

विद्यालयहरु

९.

उच्च स्थान

विद्यालयहरु

१०.

उच्च स्थान

विद्यालयहरु

१७. गााँउपातलकाको नािः

कैवफयत

िहादे िा गााँउपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : गोपदे ब यादब

सम्पकव नं. : ९८०७७४९०९०
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क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

२.५

२

ट्रयाकटर

१

३

एम्ब'लेन्द्स

१

१८. गााँउपातलकाको नािः

कैवफयत

राजगढ गााँउपातलका, सप्तरी

विपद् सम्पकव व्यजि : रािचन्द्र यादि

सम्पकव नं : ९८०४७०८२५१

क्र.स.

सािग्री तथा सक्षिता वििरर्

एकाई

पररिार्

१

विपद् व्यिस्थापन कोि

रु. लाख

३०

२

ट्रयाकटर

१

३

बेल्चा

५

४

pRr :yfg

कैवफयत

ljBfnox?
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अनुसूची २० : कोतर्ड १९ को तनयन्द्रर् र रोकथािकोलातग प्रततकायव योजना
तस.नं.

प्रततकायवका लागी गतततबतिहरु

जजम्िेिारी

१

District Crona Crisis
Management Center
(DCCMC) सतितत को बैठक

जजल्ला

सहयोगी तनकाय
विपद्

व्यिस्थापन

सतितत

जजल्ला

प्रशासन

ितविान अिस्था
कायावलय

सप्तरी,

सं क्रिर् तथा रोकथािको कायव तनयतित र्इरहे को साथै

नेपाली सेना तर्िदल गर्, नेपाल

यस

प्रहरी, स.प्र.बल नेपाल ६ नं. गर्,

व्ययिस्था र्एको

राविय अनुसन्द्िान जजल्ला कायावलय,
गजेन्द्र

नारायर्

तसं ह

अस्पताल,

जजल्लािा

२१७

िेडको

आइसोले शनको

सम्पकव व्यजिको नािः िातथ उल्लेजखत गररएको )

स्िास््य अस्पताल, जजल्ला सिन्द्िय
सतितत, प्रशासकीय अतिकृत, जजल्ला
प्रशासन कायावलय
२

सिाजजक दू री, िास्कको प्रयोग र
सािुन

हात

िुनपु ने

प्रसारर्

र्ई

पानीले

सिाचारको

रहेकोलाई तनयतिता गनुप
व ने
३

DCCMC
हालजस्तै

को
अतनिायव

तनयतितता गनुप
व ने

जजल्ला
स्थानीय

प्रशासन

कायावलय,

तनकाय, स्िास््य

अस्पताल,

रे डक्रस

परकार

िहासं घ, रे तडयो, एफ.एि.

सरकारी÷गैरसरकारी

तनकायहरु,

सुरक्षा तनकाय

रुपिा

जजल्ला प्रशासन कायावलय

तनकाय िाफवत सन्द्दे श िुलक

कायवक्रि सं चालन र्एको
सरकारी

शाखा÷उपशाखा

िैठकलाई

पवहलो चरर्िा स्थानीय

साथै हालिा आएर गैर

तनकाय लगायत अन्द्य

तनकायले तनरन्द्तरता

ददइरहे को.
जजल्ला

प्रशासन

कायावलय

सप्तरी,

तनयतित रुपिा सिग्र जस्थततको बारे िा जानकारी अपडेट

नेपाली सेना तर्िदल गर्, नेपाल

गरररहेको साथै गैर सरकारी तनकायलाई स्थानीय स्तरिा

प्रहरी, स.प्र.बल नेपाल ६ नं. गर्,

प्रावितिक सहयोग ददइरहेको ।

राविय अनुसन्द्िान जजल्ला कायावलय,
गजेन्द्र

नारायर्

तसं ह

अस्पताल,

स्िास््य अस्पताल, जजल्ला सिन्द्िय
सतितत, प्रशासकीय अतिकृत, जजल्ला
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प्रशासन कायावलय
४

शंकास्पद व्यजिको पवहचानलाई

स्थानीय तह,स्िास््य कायावलय

हाल जस्तै तनयतिता ददनुपने

स्थानीय

तनकाय,

सुरक्षा

तनकाय,

नागररक सिाज

हाल सम्ि यसकोलातग तनयतित रुपिा कायवर्इरहे को,
तथयाकं

पतन

कायावलयबाट

अध्यितिक

PCR

र

र्इरहे को

Antigin

र

स्िास््य

वितिबाट

पररक्षर्

र्इरहे को
५

सं क्रतित

व्यजिको

उपचारलाई

अतनिायव रुपिा तनयतिता
६

७

आईशोलेसनलाई

ददनुपने

आिश्यकता

स्थानीय

तह,

स्िास््य

स्थानीय

अस्पताल, स्िास््य कायावलय

नागररक सिाज

स्थानीय तहहरु

कयाम्पस

अनुसार स्थापना तथा व्यिस्थापन

तथा

गनुप
व ने

तनकाय

शि व्यिस्थापन

तनकाय,

तथा

तनकाय,

PCR वितिबाट पररक्षर्गदाव पोजेवटर् केशलाई एम्बुलेन्द्सको
सुवििा ददइरहेको ।

विद्यालय, सरकारी

गैरसरकारी

तनकाय,

सुरक्षा

हाल सम्ि यस जजल्लािा २१७ िेड क्षिताको ८ ठाउाँिा
आईशोलेसन स्थापनािा रहे को साथै आिश्यिा अनुसार
थप गनुप
व ने

स्थानीय

DCCMC

सुरक्षा

तह,स्िास््य

कायावलय,

नेपाली सेना

नेपाल

अिस्था र्एिा थप

रे ढक्रस

िाफवत

गने योजना र्एको ।

स्िास््य

कायावलयले

शि

व्यिस्थापन गने tool and equipments नेपाली सेनालाई
उपलब्ि गराएको साथै उि कािको जजम्िा नेपाली
सेनालाई जजम्िा ददएको

८

PCR प्रवितिबाट

स्िाब

परीक्षर्

लाई

स्िास््य तनकाय

सुरक्षा

तनयतिता नै ददनुपने साथै Antigen प्रविति

तनकाय, स्िास््य

तनकाय, तनजज

स्िास््य तनकाय, सुरक्षा तनकाय

परीक्षर्

।

श्रािर् १० २०७८ सम्ि ४७३२
िा १८८६

जनािा साँक्रिर् र्एको

श्रािर् १० २०७८

जनाको निुना संकलन गररएको
। Antigen प्रविति परीक्षर् बाट

सम्ि २०९४ जनाका परीक्षर् गररएकािा ४०५

जना संकिर् र्एको ।

९

जजल्ला सुरक्षा सतिततको िैठक

जजल्ला
सेना

प्रशासन

कायावलय, नेपाली

सिै सुरक्षा तनकायहरु

र्ीिदल गर्, सशस्त्र प्रहरी बल

नेपाल, राविय
sfof{no, ;Kt/L

सुरक्षा सतिततका पदातिकारीहरुको तनयतित िैठक

र्इरहेको साथै

कोरोना १९ सं क्रिर् तथा रोकथािा र तनयन्द्रर्को लातग तनयतितत

अनुशन्द्िान जजल्ला

छलफल तथा तनर्वयहरु र्इरहेको ।

1
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

अनुसूची २१ : बाढी तबपद् प्रततकायव तालीका
सिायािति

०

प्रततकायवका लागी गतततबतिहरु

जजम्िेिारी

दे खी तबपद्बाट र्एको प्रर्ािको प्रारजम्र्क सुचना तलने

१ ददन

जजल्ला

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतिततको आकजस्िक बैठक बस्ने






आपतकातलन

कायवसंचालन केन्द्र

न्द्युन

उच्च

प्रर्ाि

प्रर्ाि

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

तबपद् सुचना अतिकारी सुतनजित गने

ु ना प्रर्ालीलाई सवक्रय बनाउने
पूबस
व च
जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्रलाई कायवतबति अनुसार सवक्रय बनाउने
प्रर्ावित क्षेरिा खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने

खोज उिार टोली पररचालन

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल,

 स्ियंसेिक कायवदल पररचालन
स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

स्थल िागवबाट उिार गनव नसवकने प्रर्ावितहरुलाई हेतलकप्टर पररचालनका लागी प्रदे श र

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

 खोज उिार तथा प्राथतिक उपचार

नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

केन्द्रिा अनुरोि गने
प्राथतिक उपचारक र एम्बुलेन्द्स सेिा पररचालन गने गराउने

जजल्ला स्िास््य कायावलय

गैर सरकारी सस्था

िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी , स्थातनय तह,
एम्बुलेन्द्स सञ्चालक सतितत

laifout If]qut lgsfox?;Fu ;dGjo
 laifo If]qut lgsfox?sf] a}7s a:g]

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत,

स्थातनय तहको सिन्द्ियिा तबस्थावपतहरु रहे को स्थान बारे जानकारी तलने

स्थानीय तह, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत,

क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु
जजल्ला
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आपतकातलन

तबिय

कायवसंचालन केन्द्र

√
√

√

प्रर्ावित सिुदायहरुलाई तबपद प्रततकायवका लागी र्ए गरे का प्रयासहरु तथा सािजवतनक आह्वान

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

विियक सूचनाहरु प्रिाह गने ।

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन केन्द्र,

√

√

परकार िहासं घ/सञ्चार िाध्यिहरु
तबस्थावपतहरुलाई तयारी खाना, पानीको ब्यिस्था गरी तबतरर् गने

स्थानीय तह, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

तबस्थावपतहरुलाई तरपाल उपलब्ि गराई आश्रय स्थलको ब्यिस्था तिलाउने

स्थानीय तह, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन केन्द्र

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन

केन्द्द (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

दोस्रो

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

√
√

√

√

√

√

√

केन्द्र/जल तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग

ददन

कायावलय/सञ्चार िाध्यि
राहत तबतरर् कायवलाई सिन्द्िय गरी एकिार प्रर्ाली िाफवत तबतरर्को प्रबन्द्ि तिलाउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

तबस्तवपतहरुलाई तयारी खाना, खानेपानीको थप ब्यिस्था गने

स्थातनय तह/जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन

√
√

√

सतितत/उिोग बाजर्ज्य सं घ
तबस्थावपतहरुलाई गैह्खाद्य सािाग्री थप तबतरर् गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

√

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

/सघन शहरी तबकास तथा र्िन तनिावर्
आयोजना
प्रारजम्र्क रत
ू ले खाजोखा त्यांक सिायोजन गरी अनुिोदन गने

र लेखाजोखा सिन्द्िय टोली

(ACT) पररचालनका लागी राविय आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्र (NEOC) साँग अनुरोि गने
तबस्थावपत र्एकाहरुलाई अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत /जजल्ला
आपतकातलन

√

√

√

√

√

√

कायवसंचालन केन्द्र

स्थानीय तह/सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर् आगोजना/ गैर सरकारी सस्था
िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

प्रर्ावितहरुको खोज तथा उिारगरी ततनीहरुलाई तत्काल आिश्यक पने खाद्यान र न्द्यूनति

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

घाईते तथा तबरािीहरुको उपचारको तनःशुल्क उपचारको ब्यिस्था तिलाउने

जजल्ला स्िास््य कायावलय

िानिोजचत साम्राग्री र स्िीकृत िापदण्ड ििोजजि राहत उपलव्ि गराउने
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√

सािुदायीक र जजल्ला रतु प्रततकायव टोली (CRRT/RRT) सिुहको बैठक बसी टोतल पररचालन

जजल्ला स्िास््य कायावलय

√

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकातलन

जजल्ला

आपतकातलन

गने

केन्द्द (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

तेस्रो ददन

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

√

√

कायवसंचालन केन्द्र

√

√

कायवसंचालन

√

√

केन्द्र/जल तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड
कायावलय/सञ्चार िाध्यि
शि व्यिस्थापन तनदे जशका बिोजजि

िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग

जजल्ला स्िास््य कायावलय / जजल्ला तबपद्

√

उपलब्ि गराउने

ब्यिस्थापन सतितत

राहत तबतरर् कायवलाई थप प्रर्ािकारी बनाई तनरन्द्तताव ददने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

√

√

जजल्ला तबपद प्रततकायव टोली (DDRT) लाई पररचालन गने

नेरेसो जजल्ला शाखा

√

√

ु स्िास््य सेिा
अतत सं कटासन्न अबस्थािा रहे का सिुहहरुलाई तबशेि तनगरानी तथा आिारर्त

जजल्ला स्िास््य कायावलय

उपलब्ि गराउने

स्थानीय तह स्िास््य शाखा

प्रर्ावित क्षेरिा हुन सकने िवहला वहसांका गततवितिका सम्िन्द्ििा विशेि तनगरानी राख्ने तथा

स्थातनय तहका िवहला बालिालीका तथा

िालिातलका, जेष्ठनागरीक, अपाङ्गता र्एका ब्यजिहरुलाई विशेि सरं क्षर्को प्रिन्द्ि तिलाउने

सािाजजक तबकास शाखा

खाद्य तथा गैह् खाद्य सािाग्रीहरु,सुक्ष्ि पोिर् तथा बाल तर्टा लगायत पोिर्युि खाना तबतरर्

स्थातनय तह, गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के.

गने

तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

√
√
√

नेपाल रे डक्रस

सोसाइटी , जजल्ला स्िास््य कायावलय,अन्द्य
सहयोगी तनकायहरु
तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

√

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन केन्द्र

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

चौथो

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

केन्द्र/जल तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड

4
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

√
√

√

ददन

कायावलय/सञ्चार िाध्यि
राहत तबतरर् कायवलाई तनरन्द्तरता ददने

स्थातनय तह, गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के.
तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

√

नेपाल रे डक्रस

सोसाइटी जजल्ला स्िास््य कायावलय,अन्द्य
सहयोगी तनकायहरु
खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छताका गतततबतिहरु सं चालन गने

स्थानीय तह स्िास््य शाखा

√

तबपदबाट अबरुि सडक सञ्जाल ििवत गरर तत्कालका लागी सं चालनिा ल्याउने

सडक तनिावर् तडतर्जन कायावलय

√

प्रर्ावित सिुदायलाई नेपाल सरकारको जस्िकृत िापदण्ड बिोजजि नगद तथा अन्द्य आिश्यक

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

√

√

सहयोग उपलब्ि गराउने
िरे का पशुका शिहरु सं कलन तथा व्यिस्थापन गने

स्थातनय तह

√

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

√

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

√

√

जजल्ला

आपतकातलन

√

√

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

पाचौ

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

कायवसंचालन

केन्द्र/जल तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड

ददन

प्रर्ावितहरुको पहू ाँचसम्ि राहत सहायता नपुगेको स्थानहरुिा थप राहत तबतरर्को ब्यिस्था गने

कायावलय/सञ्चार िाध्यि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

√

ु क्षेरिा
अस्पताल, स्िास््य केन्द्र, आन्द्तररक रुपिा विस्थावपतको जशविर, विद्यालयजस्ता आिारर्त

नेपाल तबिुत प्रातिकरर् कायावलय,

√

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी िाग गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

विद्यतुीय सेिा र सञ्चार

सेिा उपलब्ि गराउने

नेपाल टे तलकिको कायावलय

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

5
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

आपतकातलन

√
√

कायवसंचालन केन्द्र

√

√

छै टौ ददन

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

जजल्ला

आपतकातलन

कायवसंचालन

√

केन्द्र/जल तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड
कायावलय/सञ्चार िाध्यि
थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी िाग गने र तबतरर्को ब्यिस्था तिलाउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

√

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

√

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

जजल्ला

आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र/जल

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

सातौ

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

√

√
√
√

तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड

ददन

कायावलय/सञ्चार िाध्यि
तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी तबतरर्को ब्यिस्था तिलाउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

√

प्रर्ााावित क्षेरिा खासगरी सङ्कटासन्न सिूहका लातग स्िच्छ र सरुजक्षत िातािरर्को प्रत्यार् ुतत

स्थानीय तह, िवहला बालिालीका तथा

√

ददने विशेि गरी लङै ् तगक वहसां तनयन्द्रर् गनव विशेि ध्यान ददने

सािाजजक तबकास शाखा

गैह्खाद्य सािग्रीको सेट वितरर् गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

√

√

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

/स्थानीय तह
जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने
िानिीय कायवका लातग र्एका प्ररततकायव उिार कायवको अनगुिन

र प्ररतिदे न तयार गने

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

√

जजल्ला

केन्द्र | (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने
आबश्यकताको आिारिा तबपद लेखाजोखा िागवदशवन २०७२ अनुसार थप लेखाजोखाका

आपतकातलन

कायवसंचालन केन्द्र

√

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत , सबै

√

औजारहरुलाई सवक्रय बनाउने (MIRA/CSDA)

क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

प्रर्ावित पररिारको दताव गने, प्रर्ावितको लातग पररचयपर उपलब्ि गराउने ।

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत , जजल्ला

√

आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र, स्थानीय तह

6
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

दोश्रो

िौिि सम्िजन्द्ि सुचना तनयतित प्रशारर् गने

जजल्ला

आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र/जल

√

तथा िौिि तबज्ञान तबर्ाग वफल्ड

हप्ता

कायावलय/सञ्चार िाध्यि
तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

√

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

√

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी तबतरर्को ब्यिस्था तिलाउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

√

प्रर्ााावित क्षेरिा खासगरी सङ्कटासन्न सिूहका लातग स्िच्छ र सरुजक्षत िातािरर्को प्रत्यार् ुतत

स्थानीय तह, िवहला बालिालीका तथा

√

ददने

सािाजजक तबकास शाखा

तबशेि गरी लङै ् तगक वहसां तनयन्द्रर् गनव तबशेि ध्यान ददने

थप गैह्खाद्य सािग्रीको सेट वितरर् गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

√

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

/स्थानीय तह
आिास तबियगत /सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने

थप अस्थायी जशतबर ब्यिस्थापन गने

√

तनकायहरु
िानिीय कायवका लातग र्एका प्ररततकायव उिार कायवको अनगुिन

र प्ररतिदे न तयार गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

√

जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

√

शब ब्यिस्थापन गने

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत

√

िरे का पशु चौपायाको ब्यिस्थापन गने

जजल्ला पशु सेिा कायावलय

बहुक्षेरगत प्रारजम्र्क रतु लेखाजोखा (MIRA) को त्यांक सं कलन तथा अतर्लेजखकरर् गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत,

खाद्यान्न तबतरर् गने

स्थातनय तह गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के.

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन
केन्द्र (NEOC/PEOC)

िा जाहेरी गने

क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु
तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
सोसाइटी

7
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

√
तबिय

नेपाल रे डक्रस

√
√
√

अनुसूची २२ : र्ुकजम्पय तबपद् प्रततकायव तालीका
सिायािति

०

प्रततकायवका लागी गतततबतिहरु

जजम्िेिारी

दे खी र् ुकम्पीय बाढी तथा अन्द्य तबपद्को जानकारी ददने,

१ ददन

तबपद बाट

र् ुकम्प

केन्द्र,

जजल्ला

आपत्कालीन

जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

प्रर्ावित क्षेरिा खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने



िापन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु

र्एको प्रर्ािको प्रारजम्र्क सुचना तलने


कैवफयत

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा

सशस्त्र प्रहरी िल,

तनकाय पररचालन गने

सडक तडतर्जन कायावलय,स्थानीय तह, तनिावर्

खोज तथा उिार कायविा हेतब ईकयूपिेन्द्टस पररचालन गने

नेपाली

सेना,

ब्यिबसयी

नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी िल,



सडक तडतर्जन कायावलय,स्थानीय तह, तनिावर् ब्यिबसयी

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतिततको आकजस्िक बैठक बस्ने


प्रिुख जजल्ला अतिकारी

तबपद् सुचना अतिकारी सुतनजित गने

 जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्रलाई कायवतबति अनुसार सवक्रय बनाउने
 स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने]{

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

प्राथतिक उपचारक र एम्बुलेन्द्स सेिा पररचालन गने गराउने

जजल्ला स्िास््य कायावलय/ स्थातनय तह,

नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

एम्बुलेन्द्स सञ्चालक सतितत, गैर सरकारी सस्था
िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

नेपाल

रे डक्रस सोसाइटी
घाईतेहरुलाई तत्काल उपचारको ब्यिस्था तिलाउने

जजल्ला स्िास््य कायावलय,सगरिाथा
अस्पताल, तनजज अस्पतालहरु

स्थल िागवबाट उिार गनव नसवकने प्रर्ावितहरुलाई हेतलकप्टर पररचालनका लागी प्रदे श र केन्द्रिा
अनुरोि गने
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जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

अञ्चल

थप खोज उिार टोलीको लागी गृह िन्द्रालयिा अनुरोि गने

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत

 तबियगत क्षेरगत तनकायहरुलाई सवक्रय बनाउने, सिन्द्िय गने
 तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बैठक बस्ने

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत

स्थातनय तहको सिन्द्ियिा तबस्थावपतहरु रहे को स्थान बारे जानकारी तलने

स्थानीय तह, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत,
जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

प्रारजम्र्क रत
ू ले खाजोखाका लागी

IRA

स्थानीय तहका प्रिुख, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन

टोली पररचालन

सतितत

प्रर्ावित क्षेरसम्िको पहुाँचको बारे िा जानकारी तलने

जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

प्रर्ावित सिुदायहरुलाई तबपद प्रततकायवका लागी र्ए गरे का प्रयासहरु तथा सािजवतनक आह्वान
विियक सूचनाहरु प्रिाह गने ।

जजल्ला आपतकातलन कायवसंचालन केन्द्र

,

परकार िहासं घ/सञ्चार िाध्यिहरु

तबस्थावपतहरुलाई तयारी खाना, पानीको ब्यिस्था गरी तबतरर् गने

स्थानीय तह, उिोग बाजर्ज्य सं घ

तबस्थावपतहरुलाई तरपाल उपलब्ि गराई आश्रय स्थलको ब्यिस्था तिलाउने

स्थानीय तह/सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर् आयोजना गैर सरकारी सस्था
िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

नेपाल

रे डक्रस सोसाइटी

दोश्रो
ददन

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पनबाट आउनसकने जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

र् ुकम्प िापन केन्द्र, जजल्ला आपत्कालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
प्रर्ावित क्षेरिा खोज तथा उिार कायव गनव थप टोली पररचालनलाई तनरन्द्तताव गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय सशस्त्र प्रहरी िल
पररचालन गने
हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत
स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्
ब्यिसायी सं घ

स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

रराहत तबतरर् कायवलाई सिन्द्िय गरी एकिार प्रर्ाली िाफवत तबतरर्को प्रबन्द्ि तिलाउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

 खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक थप टोली पररचालन गने
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तबस्तवपतहरुलाई तयारी खाना, खानेपानीको थप ब्यिस्था गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत ,स्थानीय तह,
गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

तबस्थावपतहरुलाई गैह्खाद्य सािाग्री र तयारी खाना पानी थप तबतरर् गने

उिोग बाजर्ज्य सं घ ,नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

प्रारजम्र्क रत
ू ले खाजोखा त्यांक सिायोजन गरी अनुिोदन गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

र लेखाजोखा सिन्द्िय टोली

(ACT) पररचालनका लागी राविय आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्र (NEOC) साँग अनुरोि गने
प्रारजम्र्क रतु ले खाजोखा प्रततबेदन तयार गने र जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतिततिा पेश गने
तबस्थावपत र्एकाहरुलाई तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

जजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्र
जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र

स्थानीय तह/सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर् आगोजना/ गैर सरकारी सस्था
िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
रे डक्रस सोसाइटी

प्रर्ावितहरुको खोज तथा उिारगरी ततनीहरुलाई तत्काल आिश्यक पने खाद्यान र न्द्यूनति
िानिोजचत साम्राग्री र स्िीकृत िापदण्ड ििोजजि राहत उपलव्ि गराउने

घाईते तथा तबरािीहरुको उपचारको तनःशुल्क उपचारको ब्यिस्था तिलाउने

नेपाल

प्रिुख जजल्ला अतिकारी
जजल्ला स्िास््य कायावलय,सगरिाथा

अञ्चल

अस्पताल, तनजज अस्पतालहरु
सािुदायीक र जजल्ला रतु प्रततकायव टोली (CRRT/RRT) सिुहको बैठक बसी टोतल पररचालन गने

जजल्ला स्िास््य कायावलय

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत

गराउने
जशतबरहरुिा तबद्युत तथा सञ्चारको प्रबन्द्ि तिलाउने

नेपाल तबद्युत प्रातिकरर्, नेपाल टे तलकि

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

केन्द्द (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

तेश्रो ददन

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पनबाट आउनसकने जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र

र् ुकम्प िापन केन्द्र, जजल्ला आपत्कालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन तनरन्द्तताव गने
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नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल,

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय
पररचालन गने
बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन


जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्

तबस्थावपत र्एकाहरुलाई तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्

ब्यिसायी सं घ
ब्यिसायी सं घ

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत

गराउने
राहत तबतरर् कायवलाई थप प्रर्ािकारी बनाई तनरन्द्तताव ददने

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत /स्थानीय
तह/ गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस.
सबल नेपाल सप्तरी,

जजल्ला तबपद प्रततकायव टोली

(DDRT) लाई पररचालन गने

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

ु स्िास््य सेिा
अतत सं कटासन्न अबस्थािा रहे का सिुहहरुलाई तबशेि तनगरानी तथा आिारर्त

जजल्ला स्िास््य कायावलय

उपलब्ि गराउने

स्थानीय तह स्थानीय स्िास््य सं स्था

प्रर्ावित क्षेरिा हुन सकने िवहला वहसांका गततवितिका सम्िन्द्ििा वििेश तनगरानी राख्ने तथा

स्थातनय

िालिातलका, जेष्ठनागरीक, अपाङ्गता र्एका ब्यजिहरुलाई वििेश सरं क्षर्को प्रिन्द्ि तिलाउने

सािाजजक

तहका
तबकास

िवहला

बालिालीका

शाखा,जेष्ठ

नागरीक

तथा
तथा

अपांगता र्एका ब्यजिहरुका लागी कायव गने
तनकायहरु
खाद्य तथा गैह् खाद्य सािाग्रीहरु,सुक्ष्ि पोिर् तथा बाल तर्टा लगायत पोिर्युि खाना तबतरर् गने

स्थातनय तह, गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के.
तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस

सोसाइटी, जजल्ला स्िास््य कायावलय,अन्द्य
सहयोगी तनकायहरु
सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने
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जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

र्ग्नाबशेिलाई पन्द्छाउने कायव गने

सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर् ब्यिसायी सं घ

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

गराउने

चौथो
ददन

जशतबरहरुिा तबद्युत तथा सञ्चारको प्रबन्द्ि तिलाउने

नेपाल तबद्युत प्रातिकरर्, नेपाल टे तलकि

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत , जजल्ला

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

आपतकालीन

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पीय जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

र् ुकम्प

कायवसंचालन केन्द्र

िापन

केन्द्र,

जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन तनरन्द्तताव गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय सशस्त्र प्रहरी िल
पररचालन गने
हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत
स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्
ब्यिसायी सं घ

बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

नेपाल सप्तरी,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

राहत तबतरर् कायवलाई तनरन्द्तरता ददने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थान सतितत, स्थानीय तह

खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छताका गतततबतिहरु सं चालन गने

खानेपानी तथा सरसफाई तड. कायावलय, स्थानीय

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

तह
तबपदबाट अबरुि सडक सञ्जाल ििवत गरर तत्कालका लागी सं चालनिा ल्याउने

सडक तनिावर् तडतर्जन कायावलय, स्थानीय तह

तबस्थावपत र्एकाहरुलाई तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

स्थानीय तह÷सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर्

आगोजना÷

गैर

सरकारी

िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
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सस्था
नेपाल

रे डक्रस सोसाइटी
प्रर्ावित सिुदायलाई नेपाल सरकारको जस्िकृत िापदण्ड बिोजजि नगद तथा अन्द्य आिश्यक

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

सहयोग उपलब्ि गराउने
िरे का पशुका शिहरु सं कलन तथा व्यिस्थापन गने

स्थानीय तह

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

गराउने
जशतबरहरुिा तबद्युत तथा सञ्चारको प्रबन्द्ि तिलाउने

नेपाल तबद्युत प्रातिकरर्, नेपाल टे तलकि

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

केन्द्र

पाचौ
ददन

आपतकालीन

(NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पीय जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

कायवसंचालन केन्द्र

र् ुकम्प िापन केन्द्र, जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय सशस्त्र प्रहरी िल
पररचालन गने
बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

नेपाल सप्तरी,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्
ब्यिसायी सं घ
तबस्थावपत र्एकाहरुलाई तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

स्थानीय तह÷सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर्

आगोजना÷

गैर

सरकारी

िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
रे डक्रस सोसाइटी
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सस्था
नेपाल

प्रर्ावितहरुको पहू ाँचसम्ि राहत सहायता नपुगेको स्थानहरुिा थप राहत तबतरर्को ब्यिस्था गने

स्थानीय तह, जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

ु क्षेरिा
अस्पताल, स्िास््य केन्द्र, आन्द्तररक रुपिा विस्थावपतको जशविर, विद्यालयजस्ता आिारर्त

नेपाल तबिुत प्रातिकरर् कायावलय, नेपाल

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी िाग गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

जशतबरहरुिा तबद्युत तथा सञ्चारको प्रबन्द्ि तिलाउने

नेपाल तबिुत प्रातिकरर् कायावलय, नेपाल

विद्यतुीय सेिा र सञ्चार

सेिा उपलब्ि गराउने

टे तलकिको कायावलय

टे तलकिको कायावलय
प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकालीन

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

छै टौ
ददन

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पीय जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

कायवसंचालन केन्द्र

र् ुकम्प िापन केन्द्र, जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय
पररचालन गने
हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्
ब्यिसायी सं घ

बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

नेपाल सप्तरी,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

तबस्थावपत र्एकाहरुलाई तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

ब्यिसायी सं घ, गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के.
तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,
सोसाइटी
जस्िकृत िापदण्ड बिोजजि राहत उपलब्ि गराउने

नेपाल रे डक्रस

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी िाग गने र तबतरर्को ब्यिस्था तिलाउने
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तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

गराउने
प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

आपतकालीन

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

सातौ
ददन

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पीय जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

र् ुकम्प

िापन

केन्द्र,

कायवसंचालन केन्द्र
जजल्ला

आपत्कालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय
पररचालन गने
बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

स्थानीय तह, सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर्

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

ब्यिसायी सं घ
तबस्थावपत र्एकाहरुलाई थप तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने

स्थानीय तह÷सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर्

आगोजना÷

गैर

सरकारी

िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

सस्था
नेपाल

रे डक्रस सोसाइटी
तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जस्िकृत िापदण्ड बिोजजि राहत उपलब्ि गराउने र

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी तबतरर्को ब्यिस्था तिलाउने
प्रर्ावित क्षेरिा खासगरी सङ्कटासन्न सिूहका लातग स्िच्छ र सरुजक्षत िातािरर्को प्रत्यार् ुतत ददने

स्थानीय तह, िवहला बालिालीका तथा

तबिेश

सािाजजक तबकास शाखा

गरी लङै ् तगक वहसां तनयन्द्रर् गनव तबिेश

ध्यान ददने

तबस्थावपतहरुलाई गैह्खाद्य र खाद्य सािग्रीको सेट वितरर् गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
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नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी,स्थानीय

तह , खाद्य सुरक्षा नेतत्ृ ि गने तनकाय, तबश्वखाद्य
कायवक्रि
जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने
िानिीय कायवका लातग र्एका प्ररततकायव उिार कायवको अनगुिन

प्रिुख जजल्ला अतिकारी
र प्ररतिदे न तयार गने

आबश्यकताको आिारिा तबपद लेखाजोखा िागवदशवन २०७२ अनुसार थप लेखाजोखाका

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत
जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत , तबिय

औजारहरुलाई सवक्रय बनाउने (MIRA/CSDA)

क्षरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु र सहयोगी

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

तनकायहरु

गराउने
प्रर्ावित पररिारको दताव गने, प्रर्ावितको लातग पररचयपर उपलब्ि गराउने ।

जजल्ला तबपद ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,
जजल्ला

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन
केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने

दोश्रो
हप्ता

तबपद् प्रततकायव र पराकम्पीय जोजखि सम्िजन्द्ि सुचना प्रकाशन प्रशारर् गने

आपतकालीन कायवसंचालन केन्द्र

जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्द्र
र् ुकम्प िापन केन्द्र, जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र, तबद्युततय सञ्चार िाध्यिहरु
बवढ प्रर्ावित क्षेरिा केजन्द्रत गरी खोज तथा उिार कायव गनव टोली पररचालन गने

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िल

 खोज तथा उिारका लागी तत्काल तनदे शन ददने र खोज उिारका लागी सुरक्षा तनकाय
पररचालन गने
बवढ प्रर्ावित क्षेरहरुिा स्ियंसेिक कायवदल पररचालन

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

खोज उिार तथा प्राथतिक उपचारका लागी स्ियंसेिक टोली पररचालन गने

गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल

DDRT/NDRT/RDRT वटिहरु र विियगत टोली पररचालन गने ।

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

हेतब ईकयुपिेन्द्ट सवहत र् ुकम्पबाट क्षतत र्एका र्ग्नाबशेसलाई हटाउने कायव गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,

 पाररिाररक सम्पकव नर्एका ब्यजिहरुको खोजजकायव गने

नेपाल सप्तरी,

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सडक तडतर्जन कायावलय, तनिावर् ब्यिसायी सं घ,
तबस्थावपत र्एकाहरुलाई थप तरपाल तबतरर् र अस्थायी आश्रयस्थल तनिावर् गने
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स्थानीय तह÷सघन शहरी तबकास तथा र्िन
तनिावर् आगोजना÷नेरेसो

तबिय क्षेरगत तनकायहरुको बै ठक बस्ने

सबै क्षेरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतिततको बैठक बस्ने

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

थप आबश्यक पने राहतका लागी सिन्द्िय गरी जस्िकृत िापदण्ड बिोजजि तबतरर्को ब्यिस्था

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह

तिलाउने
प्रर्ााावित क्षेरिा खासगरी सङ्कटासन्न सिूहका लातग स्िच्छ र सरुजक्षत िातािरर्को प्रत्यार् ुतत ददने

स्थानीय

तबिेश

सािाजजक तबकास शाखा

गरी लङै ् तगक वहसां तनयन्द्रर् गनव तबिेश

ध्यान ददने

थप गैह्खाद्य सािग्रीको सेट वितरर् गने

तह,

िवहला

बालिालीका

तथा

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत, स्थानीय तह,
गैर सरकारी सस्था िहासं घ,के. तर्.एस. सबल
नेपाल सप्तरी,

थप अस्थायी जशतबर ब्यिस्थापन गने

आिाश

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

तबियगत

क्षेर, गैर

सरकारी

सस्था

िहासं घ,के. तर्.एस. सबल नेपाल सप्तरी,

नेपाल

रे डक्रस सोसाइटी
िानिीय कायवका लातग र्एका प्ररततकायव उिार कायवको अनगुिन

र प्ररतिदे न तयार गने

शि व्यिस्थापन तनदे जशका ििोजजि िृत्युर्एका शिहरुको व्यिस्थापन, आतथवक सहयोग उपलब्ि

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत
जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

गराउने
िरे का पशु चौपायाको ब्यिस्थापन गने

पशु सेिा कायावलय

बहुक्षेरगत प्रारजम्र्क रतु लेखाजोखा (MIRA) को त्यांक सं कलन तथा अतर्लेजखकरर् गने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

र तबिय क्षेरगत तबस्तृत लेखाजोखा (CSDA) लाई सवक्रय बनाउन गृहिन्द्रालयिा अनुरोि गने

तबिय क्षरगत नेतत्ृ ि गने तनकायहरु र सहयोगी
तनकायहरु, जजल्ला

आपतकालीन

कायवसंचालन

केन्द्र
तबस्थावपत तथा प्रर्ावितहरुका लागी खाद्यान्न तबतरर् गने

स्थानीय तह÷खाद्यान्न नेतत्ृ ि गने तबिय क्षेरगत

राहतका थप कायवलाई तनरन्द्तरता

तनकाय

ददने]

र

सहयोगी

तनकाय, जजल्ला

ब्यिस्थापन सतितत
जस्िकृत िापदण्ड अनुसार प्रर्ावितहरुलाई नगद तथा अन्द्य अत्याबश्यक सहयोग उपलब्ि गराउने

जजल्ला तबपद् ब्यिस्थापन सतितत

प्रततकायवका लागी र्ए गरे का कायवहरुको अबस्था बारे राविय र प्रदे श आपत्कालीन कायवसंचालन

जजल्ला

केन्द्र (NEOC/PEOC) िा जाहेरी गने
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आपतकालीन

कायवसंचालन केन्द्र

तबपद

अनुसूची २३

: जशतलहरका लातग प्रततकायव तालीका

क्र.सं .

तनकायको नाि

जजम्िेिार व्यजि

जजम्िेिारी

१

जजल्ला

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

.सिन्द्ियात्िक र नेतत्ृ िदायी र्ूतिका तनिावह गने

प्रशासन कायावलय

(आिश्यकता अनुसार क्षेतरय तथा केजन्द्रय स्तरिा सहयोग (िानिीय, आतथवक,
र्ौततकको लातग सिन्द्िय
२

जजल्ला सिन्द्िय

जजल्ला सिन्द्िय अतिकारी (
सिन्द्ियात्िक कायविा

३

स्थातनय तहहरु

प्रिुख// अध्यक्ष

.सिन्द्ियात्िक कायविा सहयोग गने

(स्रोत आतथवक, र्ौततक, िानविय श्रोत पररचालन तथा सिन्द्िय गने
.

नेतत्ृ िदायी र्ूतिका तनिावह गने

.

विियगत क्षेरसग सिन्द्िय गरर राहत कायविा सहयोग गने

.

आिश्यकता अनुसार क्षेतरय तथा केजन्द्रय स्तरिा सहयोग (िानिीय,

आतथवक, र्ौततक को लातग सिन्द्िय)
त्यांक सं कलन तथा ब्यिस्थापन
स्रोत (आतथवक, र्ौततक, िानविय श्रोत ) पररचालन तथा सिन्द्िय गने
४

सुरक्षा तनकायहरु

प्रिुख तथा प्रतततनति

सुरक्षा व्यिस्था गने
विियगत सतितीिा रवह सहयोग गने

५

राजनैततक दलहरू

दलका प्रिुखहरू

सिन्द्िय
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स्रोत सं कलनिा सहयोग
जनपररचालन गने
६

जजल्ला आपतकातलन कायव सं ञ्चालन केन्द्र

विनायक पौडेल

सूचना सं कलन, सिन्द्िय, सं प्रि
े र्
त्यांक ब्यिस्थापन

७

जजल्ला अगुिा सहयोगी तनकाय

प्रिुख : दे ि नारायर् यादि

राविय:अन्द्तराविय गैरसरकारी सं घ:सं स्था तथा सरोकारिालासं ग सिन्द्िय र सहकायव
गने ।

कोजश पीतडत सिाज

स्रोतको खोजी गने ।
८

नेपाल रे डक्रस

सोसाइटी

सर्ापतत : जोगेन्द्र र्गत

राहत खाद्यसािाग्री तथा अस्थाई आिास

ब्यिस्थापन

आपतकालीन आिास तथा बन्द्दोबस्ती ९ाीयनटकति्अ० व्यिस्थापनिा
सहयोग गने
९

विियगत सरकारी कायावलय

कायावलय प्रिुखहरु

विियगत सतितीिा रवह क्षेरगत अगुिा र्ूतिका तनिावह गने
सम्बजन्द्ित कायावलयको आपत्कातलन योजना तनिावर् गने

१०

उद्योग िाजर्ज्य सङ्घ

अध्यक्ष

न्द्यानो कपडा तथा कम्िल सािग्री सं कलन वितरर् र व्यिस्थापनिा
सघाउने

११

यातायात व्यिसायी सं घ तथा प्रा.तल.हरु

अध्यक्ष

राहात तथा उिार कायवका लातग यातायातका सािनहरु र जन शजि
उपलब्ि गराउने ।

१२

सं चार िाध्यिहरु

नेपाल परकार िहासं घ,
सञ्चारकिीहरु

सवह सूचना सं कलन तथा सम्प्रेिर्
सचेतनािुलक सुचना तथा सिाचार सम्प्रेिर् गने
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१३

नागररक सिाज

सं योजक

राहत कायविा सहयोग तथा सिन्द्िय
िानि अतिकारको सं रक्षर् तथा सम्िद्र्िनिा सहयोग

१४

पेशागत व्यिसायी सिततहरु

अध्यक्ष

राहत, उिार तथा सं रक्षर् कायविा सहयोग

१५

गै.स.स.िहासं घ, राविय तथा अन्द्तराविय गै.स.स.

प्रिुख तथा प्रतततनति

िानिस्रोत पररचालन गने
स्रोत सं कलनिा सहयोग गने
गै.स.स. िीच सिन्द्िय
क्षिता विकास तथा सहजजकरर् कायव गने

जशतलहर प्रततकायव वििरर् :
तस.नं.

वक्रयाकलाप

कसले

कहााँ

१

न्द्यानो कपडा सं कलन

नगरपातलका तथा गाउाँपातलकाहरु

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी जजल्ला शाखा तथा

उपशाखाहरु ,के.तर्.यस.,सबल नेपाल, सेि द् सप्तरी,उद्योग िाजर्ज्य सं घ

साथै

क्षेर अनुसार जजल्लाको
वितर्न्न स्थानहरुिा

अन्द्य सहयोगी सस्थाहरु िाफवत न्द्यानो कपडा व्यिस्थापन ,कम्िल लगायत
अन्द्य न्द्याना कपडाहरु िाफवत
२

३

दाउरा सं कलन

राहत वितरर्

न्द्यानो कपडा सं कलन

नगरपातलका, गाउाँपातलकाहरु जजल्ला िन तडतर्जन कायावलय तथा सािुदावयक

क्षेर अनुसार जजल्लाको

िन िहासं घ

वितर्न्न स्थानहरुिा

जजल्ला प्रशासन कायावलय,स्थानीय विपद व्यिस्थापन सतितत
रे डक्रस सोसाइटी

सुरक्षाकिी ,नेपाल

जजल्ला शाखा उपशाखाहरु,र उद्योग िाजर्ज्य सं घहरु साथै
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प्रर्ावित क्षेरिा

अन्द्य सहयोगी सस्थाहरु
४

एम्िुलेन्द्स सेिा

एम्बुलेन्द्स सं चालक सं घसं स्थाहरु तथा

सतितत हरु

५

स्िास््य जशविर

जजल्ला अस्पताल, स्थातनय तह अन्द्तगवतका स्िास््य इकाइ हरु र अन्द्य सेिा

जजल्ला र्री
प्रर्ावित क्षेरिा

प्रदायक सं घ सस्था
६

विपद सम्बन्द्िी सुचना तथा

जनचेतना

जजल्ला आपत्कालीन कायव सं चालन केन्द्र, स्िास््य कायावलय, परकार िहासं घ,

जजल्ला र्र

स्थानीय सं चार िाध्यिहरु,
७

सुचना व्यिस्थापन

अनुसूची २४

जजल्ला आपतकातलन कायवसञ्चालन केन्द्र

जजल्ला र्र

: आगलागीका लातग प्रततकायव तालीका

क्र.सं .

तनकायको नाि

जजम्िेिार व्यजि

जजम्िेिारी

१

जजल्ला

प्रिुख जजल्ला अतिकारी

.सिन्द्ियात्िक र नेतत्ृ िदायी र्ूतिका तनिावह गने

प्रशासन कायावलय

(आिश्यकता अनुसार क्षेतरय तथा केजन्द्रय स्तरिा सहयोग (िानिीय, आतथवक,
र्ौततकको लातग सिन्द्िय)
२

जजल्ला सिन्द्िय

जजल्ला सिन्द्िय अतिकारी

.सिन्द्ियात्िक कायविा सहयोग गने

(सिन्द्ियात्िक कायविा)

(स्रोत आतथवक, र्ौततक, िानविय श्रोत पररचालन तथा सिन्द्िय गने)

21
विपद् पूित
व यारी तथा प्रततकायव योजना, २०७८ सप्तरी

३

स्थातनय तहहरु

प्रिुख// अध्यक्ष

.

नेतत्ृ िदायी र्ूतिका तनिावह गने

.

विियगत क्षेरसग सिन्द्िय गरर राहत कायविा सहयोग गने

.

आिश्यकता अनुसार क्षेतरय तथा केजन्द्रय स्तरिा सहयोग (िानिीय,

आतथवक, र्ौततक को लातग सिन्द्िय)
त्यांक सं कलन तथा ब्यिस्थापन
स्रोत (आतथवक, र्ौततक, िानविय श्रोत ) पररचालन तथा सिन्द्िय गने
४

सुरक्षा तनकायहरु

प्रिुख तथा प्रतततनति

सुरक्षा व्यिस्था गने
विियगत सतितीिा रवह सहयोग गने

५

राजनैततक दलहरू

दलका प्रिुखहरू

सिन्द्िय
स्रोत सं कलनिा सहयोग
जनपररचालन गने

६

जजल्ला आपतकातलन कायव सं ञ्चालन केन्द्र

सूचना सं कलन, सिन्द्िय, सं परे ् शन

विनायक पौडेल

त्यांक ब्यिस्थापन
७

जजल्ला अगुिा सहयोगी तनकाय

प्रिुख : दे ि नारायर् यादि

राविय:अन्द्तराविय गैरसरकारी सं घ:सं स्था तथा सरोकारिालासं ग सिन्द्िय र सहकायव
गने ।

कोजश पीतडत सिाज

स्रोतको खोजी गने ।
८

नेपाल रे डक्रस

सोसाइटी

सर्ापतत : जोगेन्द्र र्गत

राहत खाद्यसािाग्री तथा अस्थाई आिास
आपत्कालीन आिास तथा बन्द्दोबस्ती
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ब्यिस्थापन

(Logistic)

व्यिस्थापनिा

सहयोग गने
९

विियगत सरकारी कायावलय

कायावलय प्रिुखहरु

विियगत सतितीिा रवह क्षेरगत अगुिा र्ूतिका तनिावह गने
सम्बजन्द्ित कायावलयको आपत्कातलन योजना तनिावर् गने

१०

उद्योग िाजर्ज्य सङ्घ

अध्यक्ष

कपडा तथा कम्िल सािग्री सं कलन वितरर् र व्यिस्थापनिा सघाउने

११

यातायात व्यिसायी सं घ तथा प्रा.तल.हरु

अध्यक्ष

राहात तथा उिार कायवका लातग यातायातका सािनहरु र जन शजि
उपलब्ि गराउने ।

१२

सं चार िाध्यिहरु

नेपाल परकार िहासं घ,
सञ्चारकिीहरु

१३

नागररक सिाज

सवह सूचना सं कलन तथा सम्प्रेिर्
सचेतनािुलक सुचना तथा सिाचार सम्प्रेिर् गने

सं योजक

राहत कायविा सहयोग तथा सिन्द्िय
िानि अतिकारको सं रक्षर् तथा सम्िद्र्िनिा सहयोग

१४

पेशागत व्यिसायी सिततहरु

अध्यक्ष

राहत, उिार तथा सं रक्षर् कायविा सहयोग

१५

गै.स.स.िहासं घ, राविय तथा अन्द्तराविय गै.स.स.

प्रिुख तथा प्रतततनति

िानिस्रोत पररचालन गने
स्रोत सं कलनिा सहयोग गने
गै.स.स. िीच सिन्द्िय
क्षिता विकास तथा सहजजकरर् कायव गने
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आगलागी प्रततकायव वििरर् :
तस.नं.

वक्रयाकलाप

१

जनचेतनािुलक गतततबति

कसले
सं चालन

कहााँ

नगरपातलका तथा गाउाँपातलकाहरु

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी ,के.तर्.यस.,सबल

नेपाल सेि द् सप्तरी,उद्योग िाजर्ज्य सं घ, िाफवत

जनचेतनािुलक गतततबति

क्षेर अनुसार जजल्लाको
वितर्न्न स्थानहरुिा

सं चालन
२

३

दिकल व्यबस्थपन

राहत वितरर्

नगरपातलका, गाउाँपातलकाहरु जजल्ला िन तडतर्जन कायावलय तथा सािुदावयक

क्षेर अनुसार जजल्लाको

िन िहासं घ

वितर्न्न स्थानहरुिा

जजल्ला प्रशासन कायावलय,स्थानीय विपद व्यिस्थापन सतितत
रे डक्रस सोसाइटी

सुरक्षाकिी ,नेपाल

प्रर्ावित क्षेरिा

जजल्ला शाखा उपशाखाहरु,र उद्योग िाजर्ज्य सं घहरु साथै

अन्द्य सहयोगी सस्था
४

एम्िुलेन्द्स सेिा

एम्बुलेन्द्स सं चालक सं घसं स्थाहरु तथा

सतितत हरु

५

स्िास््य जशविर

जजल्ला अस्पताल, स्थातनय तह अन्द्तगवतका स्िास््य इकाइ हरु र अन्द्य सेिा

जजल्ला र्री
प्रर्ावित क्षेरिा

प्रदायक सं घ सस्था
६

विपद सम्बन्द्िी सुचना तथा

जनचेतना

जजल्ला आपत्कालीन कायव सं चालन केन्द्र, स्िास््य कायावलय, परकार िहासं घ,

जजल्ला र्र

स्थानीय सं चार िाध्यिहरु,
७

सुचना व्यिस्थापन

जजल्ला आपतकातलन कायवसञ्चालन केन्द्र
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जजल्ला र्र

अनुसूची २५
िवहना
बैशाख

: सम्र्ावित विपद् ब्यिस्थापनिा अपनाउनुपने साििानीबारे जानकारी पारो

सम्र्ावित प्रकोप
आगलागी




हुरीबतास
जेष्ठ

ध्यानददनुपने केही कुराहरु

प्रकोपका पूि व सं केतहरु

अतसना
खडेरी

अत्यातिक गिी हुन ु ।
तातो हािा चल्नु ।



सुख्खा िातािरर् हुन ु



हुरी बतास चल्नु ।



पानी नपनुव तथा पानीको स्रोतिा
पानीको िारा किी हुन ु



जथार्ािी आगो नबाल्ने





िवट्टतेल तथा पेट्रोल जस्ता पदाथवहरुलाई



पूि व सूचना प्रर्ालीको विकास गने ।

सुरजक्षत राख्ने



सं चारका िाध्यिबाट सूचना प्रिाह गने



सलाई लाइटर जस्ता बस्तुको जतन गने र
केटाकेटीको पहुाँचबाट टाढा राख्ने ।



जनचेतना बृवि गनुप
व ने ।

च ुरोट तबडीका ठु टा नतनर्ाई जथार्ािी

।


कृतरि अभ्यास गने गराउने ।



घर िरीपरी पानीको प्रिन्द्ि तिलाउने

नफाल्ने

चट्याङ



अतसना


चल्नु

िहािारी

खर तथा फुसले छाएका घरहरुिा टु की र

।
उिार तथा राहत सािाग्री र कोिहरु



आगो बाल्दा सचेत हुने ।

हािाहुरी

लु

पूित
व यारीका लातग गनुपने केवह कायवहरु

र

िौसििा बदली हुन ु ।



िेघ गजवन,ु तबजुली चम्कनु ।



जिीनको सतहिा हे दाव ततरिीर
दे जखनु ।




पूिि
व त रुपिा तयार गररराख्ने

आगोको काि सकेपतछ राम्ररी तनर्ाउने ।



राख्ने ।



आगो फैलन सकने सुख्खा बस्तु सुरजक्षत



िहािारीबाट बच्न सरसफाईिा ध्यान ददने



चट्याङबाट बच्नका अतथवङ गने

।

आगोको

काि

सकेपतछ

तनर्ाउने ।
आगो

फैलन

सकने

सुख्खा

राम्ररी
बस्तु

सुरजक्षत राख्ने ।


िहािारीबाट बच्न सरसफाईिा ध्यान
ददने

आिाढ

अततिृवि






चट्याङबाट बच्नका अतथवङ गने

थोरै सियिा िेरै पानी पनुव



खोला खोल्साको बहाि सहज बनाउने ।



िृक्षारोपर् गने ।

।



कटान हुनसकने सकने क्षेरको पवहचान गरर



सं कटासन्न क्षेरको पवहचान गने

त्यस्ता क्षेरबाट घरबस्ती साने



विद्युत लाईन ब्यिजस्थत गने

जिीन िााँजा फाट्नु ।
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।

िवहना

सम्र्ावित प्रकोप
बाढी

ध्यानददनुपने केही कुराहरु

प्रकोपका पूि व सं केतहरु
 खोला र खोल्सािा िे रै पानी बग्नु

राहत तथा उिार सािग्रीको ब्यिस्था गरी



।

श्रािर्
िहािारी

पूित
व यारीका लातग गनुपने केवह कायवहरु

राख्ने । (जस्तै :कोदालो, डोरी ड्रि आदद )

खोलाले जिीन कटान गनुव ।





 अचानक बादलले ढाकी अध्यारो

र पानी पनुव ।

सरसफाई सम्बन्द्िी वक्रयाकलाप सं चालन


गन]{

नहरका

बािक

बस्तुहरुलाई

पन्द्छाउने तथा ििवत गने ।


सुरजक्षत पानीको प्रयोग गने



खोलाले कटान गनव सकने क्षेरिा



तटबन्द्िन गने ।



राहत तथा

हुन ु ।

 िेघ गजवन सवहत तबजुली चम्कनु

खोला

उिार

सािग्री कोिहरु

पूिि
व त रुपिा तयार गरी राख्ने ।
 जिीन िााँजा फाट्नु
िाटो कटान


हुन ु



तल तल ठू लो

प्रकोपको

जोजखि

कि

गने

सम्बन्द्िी

जनचेतना फैलाउने ।



पूिस
व ूचना प्रर्लीको विकास गने ।



सं कटातर्िुख

क्षेर

पवहचान

िृक्षरोपर् गने ।

झाडा पखलाको लक्षर् दे जखनु

गरी

।
र्ार

अततिृवि




आजश्वन

बाढी
िहािारी

जिीन िााँजा फाट्नु ।

जिीन अचानक फूटे र पानीको
िूल फूट्नु ।



नदीको प्रिाह रोवकनु ।



शुरुिा १÷२ जनालाई झाडा
पखला दे जखनु ।

काततवक
िंतसर

अतसना



िेघ गजवन ु ÷पानीसाँग अतसना पनुव

 जनचेतना अतर्िृवि गने



खानेपानीका स्रोतहरु सरसफाई गने ।

 बृक्षारोपर् गने ।



सफा पानीको प्रयोग गने

 सुरजक्षत र स्िस््यकर खाना खुिाउने तथा



सं कटासन्न

खाने ।



सियिा

स्िस््य

चौकी

पूिस
व ूचना

प्रर्ालीको विकास

िातािरर् अतिक जचसो हुन ु ।

सतकव

न्द्यूनीकरर्का कायवहरु गने ।

गने

र



जनचेतना अतर्बृवि गने ।

कृतरि अभ्यास गने ।



रोकथाि तथा उिार प्रजशक्षर् सं चालन
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प्रकोपबारे
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पूनःपनवसकने

गई

सं चार िाध्यिबाट सूचना प्रिाह गने

आगो बल्नु ।

गरी
रहन

जानकारी ददने ।

सरसल्लाह तलने

।




 फोहर पानी जिेको खाडल पुने ।



पवहचान

िृक्षारोपर् गने ।

 घर िरपर सरसफाई गने ।
 सिय

क्षेर



जाडो शुरु हुन ु अगािै न्द्यानो कपडाको
ब्यिस्था गने ।



जाडोबाट

बच्न

सवकने

स्थानीय

िवहना

सम्र्ावित प्रकोप
आगलागी

पुस
िाघ

शीतलहर
वहिपात हुन ु
तुिारो पनुव

फागुन
चैर

आगलागी
हुरी
बतास

ध्यानददनुपने केही कुराहरु

प्रकोपका पूि व सं केतहरु
तापक्रि न्द्यूनति हुन ु ।






कुवहरो साँग वहउ बसवन ु

अग्लो अग्लो डााँडािा वहउाँ पनुव
।



पानी ज्यादै जचसो हुन ु



हुस्सु लाग्नु ।



गिी िौसि

पूित
व यारीका लातग गनुपने केवह कायवहरु

गने ।

उपायहरु अपनाउने ।

 जचसो तथा ठण्डीबाट बच्न बाकलो तथा



न्द्यानो कपडा लगाउने ।

गने ।

 काि नपरी सकर्र जचसोिा नतनकलने
 वहिपात

हुन

थाले पतछ

घर



तापक्रि िृवि हुन ु ।



जिीन

जले को

अनुर्िन गनुव

 उजचत स्थानिा पानीको र्ण्डारर् गरर

गने ।


राख्ने ।
क्रिशः

आिश्यक घरायसी सािाग्री वहिपात
तथा जशतलहर हुन ु अगािै र्ण्डारर्

बावहर

नतनस्कने ।



न्द्यानो कपडा र तातो खानाको प्रिन्द्ि

सं चारका िाध्यिबाट सूचना प्रिाह गने
।

 हुरी बतास चलेको अिस्थािा घरबाट



बावहर नतनस्कने ।

चट्याङ



तातो हािा (लु) चल्नु

 हुरीबतास नरोवकदासम्ि आगो नबाल्ने

अतसना िृवि



हुरी चल्नु ।

 जनचेतना

अतर्िृवि गने

घरलाई वकलाकाटी ठोकने र फुसको
घर र्एिा यो िौसि अगाडी नै राम्ररी
बाध्ने



चको घाििा घर बावहर नजाने



कृतरि अभ्यास गने ।



राहत

सािग्री

तथाउिार

कोिहरु

पूिि
व त रुपिा तयार गरे र राख्ने ।
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अनुसूची २६ : विपद् प्रारजम्र्क रतु लेखाजोखा फारि
(Initial Rapid Assessment-IRA)

g]kfn ;/sf/
u[x dGqfno
ljkb\ k|f/lDes b'|t n]vfhf]vf kmf/fd (Initial Rapid Assessment-IRA)

!= 36gf:ynsf] hfgsf/L
k|b]zsf] gfd M
j8f gDa/ M

lhNnfsf] gfd M
ldlt M

ufpF÷gu/kflnsfsf] gfd M
ut]÷dlxgf÷;fn M

@= 36gf:ynsf] j:t'l:ylt
ljkb\sf] k|sf/
d[ts
Dflxnf ;+Vof M
Kf'?if ;+Vof M
jfnjflnsf
;+Vof M
cGo ;+Vof M
hDdf M

36gf 36]sf] ldlt

36gf 36]sf] ;do

a]kQf

3fOt]

lj:yflkt -cg'dflgt
3/w'/L ;+Vof_ M

Dflxnf ;+Vof M
Kf'?if ;+Vof M
jfnjflnsf ;+Vof M

Dflxnf ;+Vof M
Kf'?if ;+Vof M
jfnjflnsf ;+Vof M

cGo ;+Vof M
cGo ;+Vof M
hDdf M
hDdf M
l7s 5
clxn] k|efljt j8f;Dd
;jf/L ;fWfg÷oftfoft
sl7g 5
cfjt–hfjtsf] cj:yf
;]jf
jGb 5
;+rf/sf] cj:yf

k|efljt -cg'dflgt
3/w'/L ;+Vof_ M

cj?å ePsf]
cj?å gePsf]

cj?å ePsf]
cj?4 gePsf]
cj?4 ePsf]
cj?4 gePsf]

ljw't
vfWffGgsf] cefj

cefj ePsf]
cefj gePsf]

:jf:Yy ;]jf

;~rfngdf ePsf] -;+Vof_
;~rfngdf gePsf]
tTsfn pkrf/sf nflu :yfgfGt/0f ug'{kg]{ ePdf, ;+VofM =====

;+rfngdf ePdf :jf:Yo ;]jfdf cTofjZos
k|fylds pkrf/sf] nflu cfjZos cf}ifwL

pknJw 5
pknJw 5}g

laBfno

;~rfngdf ePsf] -;+Vof_
;~rfngdf gePsf] -;+Vof_
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Vffg]kfgLsf] cfk"tL{

;'rf? -cj?4 gePsf]
cj?4 ePsf] -w/w'/L ;+VofM ===_

ef}lts ;+/rgf
lghL 3/

k"0f{ Iflt -;+Vof ===========_
cf+lzs Iflt -;+Vof ===========_

;/sf/L sfof{no ÷ ejg

k"0f{ Iflt -;+Vof ===========_
cf+lzs Iflt -;+Vof ===========_
k"0f{ Iflt -;+Vof ===========_
cf+lzs Iflt -;+Vof ===========_

cGo Iflt -s[lif tyf kz'hGo_
kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] cj:yf s:tf] 5 <

;fdfGo 5
dxfdf/Lsf] ;+efjgf 5
zf}rfnosf] Joj:yf 5 <
;fdfGo
yk Joj:yf ug'{k5{ -3/w'/L ;+Vof ======_
ljz]if cfjZostf (Special Requrement) ePsf k|efljtx?sf] cg'dflgt ;+Vof
Ufej{tL tyf ;'Ts]/L dlxnfx?sf] nflu cfjZos
cfjZos ePsf]
cfjZos gePsf]
;fdu|Lx?
cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof==============
-l8ulg6L ls6 cfjZos
% jif{;Ddsf afnaflnsfsf] nflu cfjZos kf}li6s
cfjZos ePsf]
cfjZos
cfxf/f
gePsf]
cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof===================
% jif{ eGbf dflysf afnaflnsfsf] nflu cfjZos
cfjZos ePsf]
cfjZos
;fdu|Lx? – h:t} z}lIfs tyf jfnd}qL :Yfn -Child gePsf]
frindly space_
cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof===================
Ho]i7 gful/sx?sf nflu cfjZos ;xof]u
cfjZos ePsf]
cfjZos
gePsf]
cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof===================
ckf+Ëtf ePsfx?sf nflu cfjZos ;xof]u
cfjZos ePsf]
cfjZos
gePsf]
cfjZos eP cg'dflgt ;+Vof===================
c;xfo÷lj/fdLsf] ;+Vof
df};dsf] jt{dfg cj:yf s:tf] 5 <
;fdfGo
k|lts'n

#= xfn;Dd ePsf] /fxt ljt/0fsf] cj:yf
/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–;+:yf÷lgsfosf] gfd M
/fxt ljt/0f ul/Psf ;fdu|Lx?sf] gfd / kl/df0f kfn, lqkfn, rfdn, sk8f, ef8fs'8f cflb_
gub÷/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–;+:yf÷lgsfosf] gfd
M
/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ kfpg] kl/jf/ ;+Vof M
/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ gkfPsf k|efljt kl/jf/
;+Vof M
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$= tTsfn ug'{kg]{
:yfgfGt/0f ug{

cfjZos kg]{
cfjZos gkg]{
cfjZos kg]{ eP kl/jf/
;+Vof=============
lj:yflktx? xfn al;/x]sf]
ljBfno
7fFp÷;+/rgf
;fj{hlgs ejg
cGo -pNn]v ug]{_
cfjZos kg]{ vfBfGg tyf u}/]{
6]G6=====kl/jf/ ;+Vof======
vfBfGg -bfn, rfdn, g"g, t]n_
vfBfGg ;fdfu|L
lqkfn kl/jf/ ;+Vof======
kl/df0f===============slt hgf
Dofl6«S; kl/jf/
lkpg] kfgL============ slt hgf
;+Vof==============
cGo==============
sDjn kl/jf/ ;+Vof============
sk8f kl/jf/
;+Vof===============
ef8fs'F8f kl/jf/
;+Vof============
tof/L vfgf -bfndf]7, lrp/f,
e'hf, rfprfp, lj:s'6
slthgf _ ;+Vof
Kf|efljt If]qdf s'g} cjfl~5t ultljlw -nl}Ís lx+;f,
ePsf]
of}g lx+;f, rf]/L, n'6kf6_
gePsf]
eP k||efljtsf] cg'dflgt ;+Vof

%=36gfsf] ;"rgf ;+sng sfo{df vl6Psfsf] ljj/0f
qm=;+=

Gffd, y/

kb ÷;+:yf

;Dks{
gDa/

6f]ln g]tfsf]
gfd

;"rgf ;+sng u/]sf]
;dofjlw -ldlt / ;do_

x:tfIf/

!=
@=
#=

^= kmf/d ebf{ Wofg lbg'kg]{ s'/fx?
Pp6f 36gf÷j8fsf] nflu Pp6f n]vfhf]vf kmf/dsf] k|of]u ul/g] 5 .
1= ljkb\ ePsf] @$ 306f leq ufpF tyf gu/kflnsf, g]kfn k|x/L tyf :yfgLo /]8qm;sf k|ltlglw /x]sf] n]vfhf]vf_ 6f]nLn] kmf/d eg'{kg]{ 5 .
2= 6f]nLn] k|efljt If]qsf] cjnf]sg u/L ;s];Dd k|fyflds ;"rgf ;+sng ug'{kg]{ 5 . l4lto ;"rgfsf nflu
36gfsf hfgsf/;Fu cGt/jftf{ lnO ;"rgf ;Íng ug'{kg]{ 5 .
3= ;lx tyf :ki6 ljj/0f ;Íng ug'{kg]{ 5 . k|fKt ;"rgfdf l4ljwf ePdf 6f]nLn] 5nkmn u/L pko'Qm ljrf/sf
cfwf/df kmf/d eg'{kg]{ 5 .
4= dfly plNnlvt ljsNk afx]s cGo s'/f eg'{kg]{ eP 6f]nLn] eg{ ;Sg] 5 .
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