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विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७8 अिावखाचँी 1 

पररच्छेद 1:  
पररचय (Introduction) 

1.1 पषृ्ठभमुी (Background) 

अिावखाँची जिल्ला भकूम्प, आगलागी, हािाहरुी, पवहरो तथा चट्याङ्ग िस्ता प्राकृधतक विपद्का 
दृजष् टकोणले अझै पधन िोजखममा रहेको छ । प्राकृधतक विपद्लाई टानव नसवकए पधन योिनाबि प्रयास 
भएमा िोजखम धयूधनकरण तथा खोि, उिार तथा राहत वितरणलाई प्रभािकारी बनाउन सवकधछ । 
यवह उदे्दश्यले विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०६८ तिुवमा गरी अद्यािधिक हुँदै आएको 
देजखधछ । पधछल्लो पटक विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७७ कायावधियनमा रहेको छ 
। नेपालको संवििान िारी भए पश् चात विपद् व्यिस्थापनमा संि, प्रदेश र स्थानीय तहको भधूमका 
तथा जिम्मेिारी अलग-अलग हनुे तथा प्राकृधतक विपद्को Trend पररितवन भएको देजखधछ । विश् िव्यापी 
रूपमा देजखएको कोधभड-१९ को महामारीले उिार, प्रधतकायव र पनुःस्थापनाका कायवमा थप चनुौती 
शृ्रिना गरेको छ । यसथव बाढी, पवहरो लगायतको पूिवतयारी र प्रधतकायव तथा कोधभड-१९ को 
महामारीसँग सामना एकैपटक गनुवपने भएकोले विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७७ लाई 
पररमािवन गनव आिश्यक देजखएको हुँदा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधतको धनणवय अनसुार प्रस्ततु 
जिल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७७ लाई अद्यािधिक गररएको छ । 

1.2 अिावखाचँी जिल्लाको सामाधय िानकारी (Brief Introduction of Arghakhanchi District) 

अिावखाँची जिल्ला लजुम्बनी प्रदेशको एक पहाडी जिल्ला हो । यस जिल्लाको अधिकांश भभुाग (६८%) 
महाभारत पिवत शृ्रङ् खला अधतगवत रहेको छ भने बाँकी भभुाग जशिाधलक पहाड अधतगवत पदवछ । यस 
जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ११९३ िगव वक.धम. रहेको छ । नेपालको मानजचत्रमा यस जिल्लाको पूिवमा 
पाल्पा, उत्तरमा गलु्मी, दजक्षणमा कवपलिस्त ु र रूपधदेही तथा पजश् चममा दाङ र ्यिुान जिल्ला  
पदवछन ्।  

नेपालको एवककरणपूिव चौविसे राज्यहरूको रूपमा अिाव र खाँची दईु राज्य यस क्षेत्रमा रहेको र 
एवककरणको जशलजशलामा ती दईु राज्यलाई तत्काधलन पाल्पा राज्यमा गाधभएको धथयो । एवककरण 
पधछ अिाव र खाँची धमलेर अिावखाँची नामाकरण भएको हो । २०१८ सालसम्म यो जिल्ला गलु्मी 
जिल्ला अधतगवत पदव्यो भने नेपाललाई ७५ जिल्लामा धबभािन गरे पश् चात यो छुटै्ट जिल्लाको रूपमा 
स्थावपत भयो ।  

अिावखाँची नामाकरण सम्बधिमा प्रा् त िनविश् िास अनसुार यस जिल्लाको अिाव भने्न स्थानमा रहेको 
भगिती मजधदरमा अिवको रूपमा दवह चढाउँदा देिी धनजस्कएकीले सो नामबाट अिाव शब्दको उत्पजत्त 
भएको हो भने्न बजुझधछ । खाँची शब्दको उत्पधत भने सरकारले कर उिाउने िाउँ िा व्यजिलाई 
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खिाञ् ची भने्न प्रचलन भएकोले त्यसैबाट अपभ्रशं हनु गएको हो भने्न बजुझधछ । यसरी तत्काधलन 
चौधबसे राज्यका अिाव र खाँचीको सजधि अथावत एवककरण भएको ऐधतहाधसक स्थानबाट यस जिल्लाको 
नाम अिावखाँची रहन गएको हो भन्ने भनाई छ । 

अिावखाँची जिल्लामा मध्य पहाड ६८%, चरेु पहाड ३१%  र केही भाग समथर तराईको रूपमा रहेको 
छ । यस जिल्लामा साधबक ४२ गाधबस रहेकामा हाल तीनिटा नगरपाधलका र तीनिटा गाउँपाधलका 
गरर कुल ६ िटा स्थानीय तहहरू रहेका छन ्भन ेएक संिीय धनिावचन र दइु प्रदेश धनिावचन क्षेत्र 
रहेका छन ्। जिल्लाको कुल िनसंख्या १९७६३२ (मवहला १११३६६ र परुूष ८६२६६) र 
िरिरुी संख्या ४४३३२ (राविय िनगणना, २०६८) रहेको छ । जिल्लाको कुल साक्षरता ९७.२५% 
रहेको छ । 

 

जिल्लाको िेरै भाग चरेु पिवत शङृखलामा तथा थोरै भाग महाभारत लेक र नगधय भाग मात्र समथर 
क्षेत्रमा पदवछ । ८३००९' पूिी देशाधतर देजख २७०५६' उत्तरी अक्षाशं धभत्र अिजस्थत यो जिल्ला 
समधुरी सतह देजख ३०५ धमटर देजख 2273 धमटरको उचाइ रहेको छ । जिल्लाको कुल 
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क्षेत्रफलमध्ये खेतीयोग्य िधमन ४६७३२ हेक्टर िसमध्ये खेत ८०६७ हेक्टर र पाखो िधमनको 
क्षेत्रफल ३८६६५ हेक्टर रहेको छ । त्यसै गरी सरकारी िन िंगलले ३४%, सामदुावयक िन 
िंगलले २२% र नदीहरूले ५% क्षेत्र ओगटेको छ ।  

यस जिल्लाको औसत तापक्रम ६.५० देजख ४००C रहेकोछ । िेिदेजख असोिसम्म मनसनुी िायकुा 
कारण िषाव हधुछ र औसत बषाव २२०० धमधलधलटर रहेको छ । यस जिल्लाका प्रमखु नदीहरूमा 
शीत खोला, िोचेखोला, राप्तीखोला, जझमरूक खोला, िाणगंगाखोला, चोरखोला, रनधसंगखोला, गडुरूर 
खोला,  धसस्ने खोला, खाकाबेसी खोला, मथरुाबेसी खोला, खज्यावङ्ग खोला, बांगी खोला र जझमरूक 
खोला आदद रहेका छन ्। िाडाको डमरू दह, िनचौरको सेङलेङ दह यस जिल्लाका मखु्य दहहरूमा 
पदवछन ्। यहाँका प्रमखु िातीहरूमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, नेिार, मसुलमान, गरुूङ्ग, हररिन, दमाई, 
कामी, साकी आदद रहेका छन ्।  

जिल्लामा सञ्चारको सवुििा सधतोषिनक देजखधछ भने सबै िडाहरूमा सडकको सवुििा भएता पधन 
सडक कच्ची भएको कारण मौसमी रूपमा मात्र गाडीहरू चल्न सक्दछन,् धसंचाई र खानेपानीको भन े
त्यधत राम्रो सवुििा छैन । विद्यतु सवुििाले पधन अधिकांश िडाहरूलाई समेटेको छ ।  

अिावखाँची जिल्लामा विशेष गरी मनसनुको समयमा बाढी, पवहरो, भकू्षयको विपद् िवढ हनुे, चैत, बैशाख 
र िेष्ठ मवहनाहरूमा आगलागी, हरुी बतासको विपद् देजखनकुा साथै झाडा पखाला िस्ता रोगहरू देजखन े
गरेको छ । जिल्लामा स्िास्थ सेिा प्रदान गनवका लाधग अस्पताल १ िटा, प्राथधमक स्िास््य केधर 
२ िटा, हेल्थपोष्ट ३९ िटा, आयिेुद स्िास््य केधर १ िटा र आयुविेद औषिालय १ िटा रहेका 
छन ्। यहाँका प्रमखु एधतहाधसक एिं पयवटकीय स्थानहरूमा अिावको अिाव दरबार र भगिती मंजधदर, 
पणेनाको पाजणनी तपोभधूम, नरपानीको सपुा देउराली मंजधदर र नतृ्याञ्चल पिवत, छत्रगंञ् िको छत्र 
महाराि मंजधदर, जखददमे दिुावशेश् िर गफुा, खाँची दरबार लगायत रहेका छन ्।  

यस जिल्लाले धनयावत गने प्रमखु नगदे बालीहरूमा वटमरु, दालजचनी, जचराईतो, भट्मास, अदिुा सधुतला, 
कफी हनु ्भने पशपंुजक्षमा बाख्रा र कुखरुाहरू हनु ्।  

1.3 अिावखाचँी जिल्लाको विपद्को अिस्था ( Disaster Situation of Arghakhanchi District) 

मध्य पहाड ६८% र चरेु पहाड ३२% गरी मखु्य दईु भौगोधलक क्षेत्रमा धबभाजित यस जिल्लामा साना 
िूला गरी २० िटा नदी नालाहरू छन ् । जिल्लाका प्रमखु नदीहरूमा शीत खोला, िोचेखोला, 
राप्तीखोला, जझमरूक खोला, िाणगंगाखोला, चोरखोला, रनधसंगखोला, गडुरूङ्ग खोला, धसस्ने खोला, 
खाकाबेसी खोला, मथरुाबेसी खोला, खज्यावङ्ग खोला, बांगी खोला र जझमरूक खोला आदद पदवछन ्। 
धबगत ५ िषवको विपद्को त्यांक हेदाव यस जिल्लामा बाढी, पवहरो, आगलागी, माहामारी, सडक 
दिुवटना, िंगली िनािरको आक्रमण प्रमखु विपद्को िटनामा रहेका छन ्। पधछल्लो ५ िषवमा बाढी, 
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पवहरो, आगलागी, भकूम्प, चट्याङ्ग, िंगली िनािरको आक्रमण लगायतका विपद् बाट १9 िनाको 
मतृ्य,ु 23 िना िाईते, 564 िर क्षधत र 176 गोि क्षधत भएका छन ्। पधछल्लो 4 िषवमा सडक 
दिुवटनाबाट 65 िनाको मतृ्य,ु १48 िना गजम्भर िाईते र 113 िना सामाधय िाईते भएका छन ्
। वि.सं. २०७० सालदेजख २०७8 साल असार मसाधतसम्म जचतिुाको आक्रमणबाट १४ िनाको 
मतृ्य ुभएको छ भने जचतिुा, भाल ुर बंदेलको आक्रमणबाट २३ िना िाईते भएका छन ्।  

प्राय: नदीहरू चरेु पहाड र माहाभारतको लेकबाट बगेर आउने हनुाले यस क्षेत्रहरूमा हनुे गरेको 
भकू्षय, बाढीपवहरो, िनिंगल फडानी, नधमल्दो िलािार क्षेत्र विभािन, माधथल्लो तथा तल्लो भेगको 
समधियात्मक विकास प्रिाह नगररनलेु पधन यी समस्याहरू ददनानदुदन बढदै गएका छन ्। एकाधतर 
यस्ता नदीले कृवषयोग्य िधमनहरूको कटान गररददन ेर बस्तीहरूलाई विस्थावपत गररददने र अकोधतर 
माटोको उिवराशजिलाई बगाएर अधततः नेपालको तराई क्षेत्र हुंदै भारत धतर लैिाने क्रम बढ्दै 
गइरहेको छ । जिल्लाका केही िडाहरूमा बाँदर, जचतिुा भाल ुबनेल िस्ता िनािरहरूबाट प्रभावित 
छन ्। यी िनािरहरूले स्थानीय बाधसधदाहरूलाई आक्रमण गने र बालीहरू नष्ट गरी ददने गदवछन ्। 
पहाडी जिल्ला र िेरै िसो कच्ची सडक धनमावण भएको कारण सडक दिुवटनाहरू पधन समय समयमा 
हनुे गदवछन ्।  

नेपाल भकूम्पीय दृजष् टकोणले ११ औ ँिोजखमयिु मलुकुको रूपमा रहेको छ । अिावखाँची जिल्ला 
२०७२ सालको विनाशकारी भकूम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्ला मध्येमा पदवछ । उि विनाशकारी 
भकुम्पको कारण यस जिल्लामा मानिीय क्षधत नभए पधन केही माधनसहरू िाइते भएका धथए । उि 
भकूम्पका कारण यस जिल्लामा २७६ विद्यालय, नीजि भिन पूणव क्षधत १०३७ र आंजशक क्षधत ६७ 
रहेको त्याङ्कबाट देजखधछ । विश्लषेकका अनसुार नेपालको पजिमी  भभुाग अझै भकूम्पीय दृजष् टकोणले 
उच्च िोजखममा रहेको छ ।   

त्यसैगरी बाढीपवहरो, हरुीितास र आगलागी यस जिल्लामा भईरहने विपद्का िटना हनु ्। बाढीपवहरो, 
आगलागी, हरुीबतास तथा अधसनापानीका िटनाबाट उत्पन्न विपद्को लाधग जिल्ला प्रशासन कायावलय, 
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले प्रत्येक िषव प्रदान गररने राहतबाट पधन स्पष्ट 
हधुछ । यस अजि िेरै मानिीय क्षधत हनुे गरी महामारीको िटना नभए पधन पधछल्लो समयमा देजखएको 
कोधभड-१९ रोगको संक्रमणको अिस्थालाई विश् लेषण गदाव महामारी अझै फैधलन सक्ने िोजखम रहेको 
छ । धमधत २०७८।0४।२५ गतेसम्म यस जिल्लामा ३७३४ िना व्यजिहरू कोरोनाबाट सङ्क्रधमत 
भएका छन ्भने ७८ िनाको मतृ्य ुभएको छ िसमध्ये १ िनाले आत्महत्या गरेका छन ्। 
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1.4 विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको उद्दशे्य (Objectives of the DPRP) 

विपद्को समयमा माधनस माधथ पने प्रधतकूल प्रभािको सामना गनव स्थानीय स्रोत र सािनको अधिकतम 
उपयोग गदै विधभन्न धनकायहरूसँग समधिय गरी प्रभावित समदुायलाई व्यिजस्थत, प्रभािकारी, 
ििाफदेहीयिु मानिीय सहयोग उपलब्ि गराउने यस योिनाको मूल उदे्दश्य हो । यस योिनाका 
उदे्दश्य धनम्न अनसुार रहेका छन ्:  

(क) विपद् िोजखम धयूनीकरणको बारेमा सरोकारिालाहरूलाई सचेतीकरण गदै जिल्लामा रहेका 
प्रमखु खतराहरू (Hazards) पवहचान तथा प्राथधमवककरण गने ।  

(ख) जिल्लामा हनुे विपद्संग सामना गनव सक्ने क्षमता तथा अिस्थाको विश् लेषण गरी विपद् िोजखम 
धयूनीकरणका लाधग पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको धनमाणव गने ।  

(ग) विपद् प्रभावितहरूलाई तत्काल उिार तथा राहत सेिा उपलब्ि गराउनमा सहिता प्रदान 
गने ।  

(ि) विपद् िोजखम धयूनीकरणका लाधग विधभन्न सरोकारिालाहरूको भधुमका र जिम्मेिारीको बारेमा 
स्पष्टता गदै समधियात्मक ढंगबाट काम गनवका लाधग सहिता प्रदान गने ।  

(ङ) जिल्लामा रहेका िडाहरूको िोजखम स्तरीकरण तथा विश् लेषण गरी स्थानीय श्रोत, सािन र 
क्षमताको पवहचान गने । 

1.5 विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको आिश्यकता (Rationale of the DPRP) 

विपद् व्यिस्थापन धभत्र गररने विधभन्न चरणका कायव मध्ये आपत्कालीन योिना विपद् परे लगतै्त जस्थधत 
सामाधय नभएसम्म कायावधियन हधुछ । विपद्को यो समय ज्यादै संिेदनशील भएकोले यस समयमा 
गने मानिीय सहयोगका कायवले पधन महत्िपूणव स्थान ओगटेको हधुछ । यसकारण यस योिनाको 
िूलो महत्ि रहेको छ । यस कायवयोिनाको महत्ि धनम्नानसुार रहेको छ :  

(क) योिनाले विपद्को समयमा मानिीय सहयोगलाई व्यिजस्थत गने सधुनजश् चतता ददधछ ।  

(ख) विपद्को िोजखम कम गनव जिल्ला जस्थत सरोकार धनकायहरूलाई हातेमालो गनव प्ररेरत 
गदवछ ।  

(ग) प्रभावित समदुायलाई सरुजक्षत र सम्मानिनक िीिनयापनका लाधग सहयोग उपलब्ि 
गराउँछ ।  

(ि) उिार र राहत सम्बधिी कायवमा पीधडत समदुायको समान पहुँचको प्रत्याभधूत गछव ।  

(ङ) आपत्काधलन समयमा सूचना र िानकारी प्रक्षेपणलाई व्यिजस्थत गनव सहयोग गछव ।  

(च) सामाजिक, सांस्कृधतक मयावदा तथा सद्भाि अधभिवृिको लाधग मागव प्रशस्त गछव । 

(छ) खानेपानी, सरसफाइ र स्िास््य प्रबिवनका विषयलाई व्यिजस्थत गनव सहयोग गछव ।  

(ि) स्रोतको सही सदपुयोग गरी पीधडतलाई विपद्को पीडाबाट मजुि ददने बाटो तयार गछव।  
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(झ) क्षेत्रगत रूपमा कामको बाडफाँड हनुे हुँदा सहयोग पारदशी, प्रभािकारी र व्यिजस्थत  
हधुछ।  

1.6 विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको क्षते्र र सीमा (Areas & limitation of DPRP) 

    यस योिनाका क्षेत्र तथा सीमा पधन रहेका छन:् 
(क) विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाले विपद् बाट हनुे क्षधत धयूनीकरणमा कम महत्ि 

ददईएको छ ।  

(ख) विकास धनमावणको काममा विपद्को सिाललाई मूल प्रिावहकरण गनव िोड ददएको छ । 

(ग) यो योिना राविय तथा अधतरावविय माधयता अनरुूप क्षेत्रगत (Cluster) अििारणा अधतगवत 
तिुवमा गररएको छ । जिल्ला स्तरमा विपद् व्यिस्थापन संयधत्र रहेता पधन क्षेत्रगत 
अििारणा अधतवगतका संयधत्रको विकास नभएको कारण क्षेत्रगत नेततृ्िको समस्या उत्पन्न 
हनु सक्नेछ । 

(ि) विपद्को अिस्थामा कायवयोिना अनरुूप मानिीय सहयोग उपलब्ि गराउन जिल्लासँग 
श्रोतको अभाि हनुे भएकाले कायवयोिना अनरुूप विपद् प्रधतकायवका कायवक्रम सञ्चालन गनव 
जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधतले जिल्ला जस्थत सरोकारिाला धनकाय, प्रदेश र केधरमा 
भर पनुव पनेछ ।  

(ङ) प्रधतकायव योिनाको कायावधियनका लाधग जिल्ला जस्थत संिसंस्थाहरूले क्षेत्रगत रूपमा 
िनशजि, श्रोतसािन तयार गनव समय लाग्नेछ ।  
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पररच्छेद 2:  
जिल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना तिुवमाको प्रवक्रया र धबधि  

(Process & Methodology of District Disaster Preparedness and Response 

Plan) 

2.1 विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना तिुवमा प्रवक्रया र सहभाधगता  
मनसनु पूिव विपद् पूिवतयारी योिना तिुवमा गने धसलधसलाबाट राविय स्तरमा सन ्२००४ देजख प्रारम्भ 
भएकोमा िषेनी विधभन्न प्राकृधतक विपद्हरूले देशका विधभन्न भागहरूमा क्षधत परु् याउदै आएकाले विपद् 
पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना तिुवमा गरी विपद व्यिस्थापन गररदैं आएको छ । प्रस्ततु विपद पूिव 
तयारी तथा प्रधतकायव योिना तिुवमा देहाय बमोजिम प्रवक्रया अबलम्िन गररएको छ:  

• जिल्ला विपद व्यिस्थापन सधमधतको धनणवयानसुार विपद पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना 
मस्यौदा उपसधमधत गिन । 

• स्थानीय विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिनाको अध्ययन।  

• मस्यौदा उपसधमधतबाट जिल्लामा िटेका र िट्न सक्ने िटनाहरूको प्रभािहरूको विश् लेषण   

• जिल्लामा कायवरत विधभन्न धनकायहरूको क्षमताको विश् लेषणको आिारमा पूिवतयारी तथा सहयोग 
कायवक्रमको लाधग भधूमका तथा जिम्मेिारी धनिावरण ।  

• जिल्लामा धबगतमा भएका क्षधतहरू, क्षधत भएका भौधतक पूिाविारहरू मानिीय क्षधतको 
त्यांकहरूको पनुरािलोकन । 

• उच्च िोजखम, बढी िोजखम, मध्यम िोजखम र कम धयून िोजखममा रहेका िडाहरूको पवहचान। 

• जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधतको बैिक बसी विपद्का प्रकारलाई प्राथधमवककरण ।  

• योिना तयार गनवको लाधग विधभन्न कायवशाला गोष्ठी र बैिकहरूको आयोिना ।  

• मस्यौदा उपसधमधतबाट जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधत समक्ष मस्यौदा प्रस्ततु । 

• जिल्ला विपद व्यिस्थापन सधमधतमा व्यापक छलफल र पररमािवन पश् चात प्रस्ततु विपद् पूिव 
तयारी तथा प्रधतकायव योिना (DPRP) धमधत २०७८ साउनमा अद्यािधिक। 

2.2 विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना तिुवमा विधि 

प्रस्ततु विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको तिुवमा गदाव धनम्न विधिहरू अपनाइएको छ: 
(क) दस्तािेिहरूको अध्ययन:  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत विपद् िोजखम धयूधनकरण राजष् ट्रय नीधत, 

२०७५; विपद् िोजखम धयूधनकरण राजष् ट्रय रणनीधतक कायवयोिना, २०७५; विपद् िोजखम 
धयूधनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोिन, २०७५); स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन, २०७४; विपद् िोजखम धयूधनकरण तथा व्यिस्थापन धनयमािली, २०७६; विपद् िोजखम 
धयूधनकरणका लाधग सेधडाई कायवढाँचा (सन ् २०१५-२०३०); ददगो विकासका लक्ष्यहरू, 
िलिाय ुपररितवन सम्बधिी पेररस सम्झौता, जिल्लाका पाश्ववजचत्र तथा दस्तािेिहरू, जिल्लामा 
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िटेका विधभन्न विपद्हरूको अध्ययन गरी प्राप्त त्याङ्क र सूचना, स्थानीय तहबाट प्रा् त वििरणको 
विश् लेषण । 

(ख) सहभाधगतामूलक योिना तिुवमा कायवशाला: जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधतको आयोिनामा 
जिल्लाका रािनीधतक दलका प्रधतधनधि, सरोकारिाला धनकायहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रधतधनधि, 

नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाका प्रधतधनधि, नेपाल रेडक्रस र उद्योग िाजणज्य संि 
र पत्रकार महासंिका प्रधतधनधिहरूको पूणव सहभाधगतामा बैिक र विधभन्न चरणको क्षेत्रगत 
बैिक बसी धनम्नविधिबाट योिना तिुवमा अजि बढाइएको:  

• विपद् बारे आिारभतू छलफल र विपद्का िटनाको पवहचान,  

• स्थानीय तहका सङ्कटासन्नता तथा िोजखमबारे छलफल र विपद्का खतराहरूको 
स्तरीकरण,  

• स्तरीकरणबाट बढी िोजखम उत्पन्न गने तथा विपद्कारी माधनएका दईु िटा विपद्का 
खतराहरूको छनोट,   

• जिल्ला धभत्र रहेका स्रोत, सािन तथा क्षमताको सूचीकरण,  

• क्षेत्रगत अििारणा अनरुूप विपद् पूिवतयारी कायवयोिना तयारी 
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पररच्छेद 3:  
विपद् पवहचान तथा सङ्कटासन्नता प्राथधमवककरण  

(Disaster Identification & Prioritization of Vulnerability) 

3.1 विपद्का िटनाको पवहचान तथा प्राथधमवककरण  

3.1.1 छत्रदेि गाउँपाधलका  

 
 

छत्रदेि गाउँपाधलका विश् िमान जचत्रमा २८० देजख २८.०१ 
धडग्री उत्तरी अंक्षाश र ८३.१३ देजख ८३.८४ धडग्री पूिी 
देशाधतरमा नेपाल राज्यको अिावखाँची जिल्लामा अबजस्थत 
पहाडी भ-ूभागमा रहेको छ । समधुरी सतह देजख कररब 

१२५० धमटर उचाईमा यो 
गाउँपाधलकाको केधर रहेको छ । 
यहाँको हािापानी समजशतोष्ण 
प्रकारको छ । ८७.६२ िगव वक.धम 
क्षेत्रफलमा फैधलएको यस 
गाउँपाधलकाको िनसंख्या वि.सं. 
२०६८ सालको िनगणना अनसुार 
२५३३६ रहेको छ । साविकका 
बल्कोट, केरूङ्गा, छत्रगञ्ज, 
िूलापोखरा, भगिती गा.वि.स. को सबै 
भाग र जचददका गा.वि.स.को १ नं. 
देजख  ८ नं. िडा, अिावतोष गा.वि.स. 
को २ नं. देजख ५ नं. िडा सम्म र 
मरेङ्ग गा.वि.स. को ७ नं. देजख ९ नं. 
िडा सम्मका गा.वि.स. भ-ू
भागलाई धमलाई धसंगो छत्रदेि 
गाउँपाधलका बनेको छ । यस 
गाउँपाधलकाको केधर छत्रदेि-५ 
जस्थत छत्रगञ्जमा रहेको छ ।

यस गाउँपाधलकाको नामाकरण िाधमवक इधतहाससंग सम्बजधित छ । कररब ५००० िषव अगाडी 
कुरूक्षेत्रको महाभारत यिुमा यिु अिलोकन गनव आएका छत्रमहारािाको शीर भगिान श्रीकृष्णबाट 
क्षेदन भएपधछ पहाडी खण्डको यस क्षेत्रमा आफु बस्ने चाहाना गरे बमोजिम भगिान श्रीकृष्णले उलकु 
छत्र महारािको मजधदर यहाँ स्थापना गरेको िनश्रधुत छ । उि मजधदरमा परम्परा देजख हालसम्म 
िडादशैमा िूलो मेला लाग्ने गरेको छ ।  
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यस क्षेत्रमा बावषवक २२०० धमधलधमटर भधदा कम िषाव हधुछ । खानेपानी र धसचाइको समस्या रहेको 
यस क्षेत्रमा आधथवक संमदृद्दको लाधग खानेपानी र धसचाइमा बढी लाग्नपुने अिस्था छ । यस 
गाउँपाधलकामा कच्ची सडक नै भए पधन यातायातको राम्रो सवुििा पगेुको छ ।सबै िडामा अिजस्थत 
िाधमवक स्थल, सािविधनक  विद्यालय, स्िास््य संस्था, पूिाविार विकास, क्षमता अवििदृद्द, िनस्तरबाटै 
कायव योिना सवहतको लक्ष्य सवहत नीधत, बिेट तथा कायवक्रम लाई अगाडी बढाइएको छ ।  

गाउँपाधलकाको धसमाना 
पूिवमा   - गलु्मी जिल्ला 
पजश् चममा  - सजधिखकव  नगरपाधलका 
उत्तरमा  - मालारानी गाउँपाधलका र गलु्मी जिल्ला 
दजक्षणमा - पाजणनी गाउँपाधलका 

छत्रदेि गाउँपाधलकाको प्रकोपको िोजखम विश् लेषण  
यस गाउँपाधलकामा आसपासका अधय पाधलका िस्तै पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भ-ूक्षय, 
हरुीबतास, शीतलहर, सखु्खा खडेरी, महामारी, सडक दिुवटना, भकूम्प र िधयिधतकुो आक्रमण िस्ता  
विपद्को िोजखम छ । पहाडी भिूनौट भएको कारण बाढी, पवहरो र भकू्षय िोजखम रहेका कारण यी 
तीन िटै िोजखमहरूलाई एउटै पषृ्ठभधूममा तथा मापदण्ड अनरुूप हेररएको छ । विपद्का उजल्लजखत 
िटनाको पवहचान गररएपधछ धतनीहरूको प्राथधमवककरण धनम्न अनसुार गररएको छः  

1. बाढी 2. पवहरो/भ-ूक्षय 3. आगलागी  4. भकूम्प 5. सडक दिुवटना 

िडा नं 
िम्मा िरिरुी 

संख्या 
िम्मा 

िनसंख्या 

सम्भावित विपद्को प्रकार (१ धनम्म -५ उच्च) 

बाढी  पवहरो आगलागी भकुम्प सडक दिुवटना 

१ ७५६ ३१५१ 3 2 3 2 3 

२ ४८८ २००१ 3 3 3 2 3 

३ ८२० ३२१३ 3 2 3 2 3 

४ ८७५ ३२४२ 2 3 3 2 2 

५ ७५० २६३४ 3 4 3 2 2 

६ ९७० ३६८० 4 3 3 2 1 

७ १०३७ ३८५८ 1 4 3 2 1 

८ ७५० ३५५७ 1 4 3 2 1 

माधथको िोजखम स्तरीकरणमा ५ अंकलाई उच्च िोजखम, ४ अंकलाई बढी िोजखम र ३ अंकलाई 
मध्यम िोजखम माधनएको छ भने २ र १ अंकलाई कम िोजखममा राजखएको छ । 
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विपद्का दृजष् टकोणले उच्च िोजखम, बढी िोजखम र मध्यम िोजखममा पने िडाहरू धनम्न अनसुार छन:् 

िोजखमको स्तर बाढी 
(Flooding)  

भकू्षय पवहरो 
(Landslide) 

आगलगी 
(Fire) 

भकूम्प 

(Earth Quake) 

सडक दिुवटना 
(Road accident) 

५ (उच्च िोजखम) - - - - - 
४ (बढी िोजखम) १ िटा िडा 3 िटा िडा - - - 
३ (मध्यम िोजखम) 4 िटा िडा 3 िटा िडा 8 िटा िडा - 3 िटा िडा 
२ (िोजखम) 1 िटा िडा 2 िटा िडा - ८ िटा िडा 2 िटा िडा 
१ (धयून िोजखम) 2 िटा िडा - - - 3 िटा िडा 

3.1.2 पाजणनी गाउँपाधलका 

 
पौराजणक कथन अनसुार यस जिल्लाको पणेना भन्ने स्थानमा 
पाजणनी ऋवष आई महादेिको तपस्या गरी संस्कृत व्याकरण 
तयार पानव सफल भए भधनधछ । पणेनाको िायव्य ददशामा 
(करीि ३ की. मी. टाढा ) दिुावशा ऋषीको आश्रम धथयो 
भधनधछ । यस पाजणनी गाउँपाधलकाको िम्मा क्षेत्रफल 
१५१.४२ िगव वकलोधमटर रहेको छ । धनमावणाधिन 
लजुम्िनी౼सजधिखकव ౼ढोरपाटन सडक सम्पन्न भए पधछ यस 

गाउँपाधलकाको पयवटकीय विकासमा थप 
मित पगु्ने देजखधछ । यस 
गाउँपाधलकामा रहेका पाजणनी तपोभधूम¸ 
दिुावशेश्वर गुफँा¸ नतवनाचल पिवत¸ 
धसदे्बश्वर गफुा¸ आलमदेवि मजधदर िस्ता 
महत्त्िपणु िाधमवक स्थलहरू रहेका छन ्
। यो गाउँपाधलका दजक्षणमा तराइ र 
उत्तरमा महाभारत पिवत श्रङ्खलाको 
२५१५ धमटरसम्मको उचाइमा 
फैधलएको हुँदा यो गाउँपाधलका िन 
िधयिधत ु तथा िैविक विवििताको 
दृवष्टकोणले धनकै िनी रहेको छ । 
दजक्षणमा भािरको केवह क्षेत्र¸ चरेु पिवत 
श्रङ्खलाको केवह क्षेत्र र उत्तरमा 
महाभारत पिवत शृ्रङ्खलासम्मको क्षेत्रमा 
विधभन्न िातका िोटविरूिाहरू¸ 
िधडिटुी¸ स्तनिारी िीिहरू¸ 
चराचरुूङ्गीहरू आदद पाइधछ ।

पाजणनी गाउँपाधलकाको पषृ्ठभधुम 
अिावखाँची जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्येको एक पाजणनी गाउँपाधलका हो । नेपाल सरकारको धमधत 
२०७३ फागनु २७ गतेको धनणवय अनसुार यस पाजणनी गाउँपाधलका गिन भई सधचालनमा आएको 
छ । 
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नामाकरण 
अिावखाँची जिल्लाको पवुिव भेगमा पने ८ साविकका गाँउ विकास सधमधतहरूलाई समेटेर पाजणनी 
गाउँपाधलकाको गिन भएको हो ।अिावखाँची जिल्लाको पूविव भेगका अड्गरुी¸ साविक पाली गा. वि. स. 
को िाडव नं १ देखी ८ सम्म र साविकको जचददका गाविसको िाडव नं ९, धसंगो पाली, िातीिाङ्ग¸ 
मैदान¸ पटौटी¸ पणेना¸ पोखराथोक¸ जखददम गाविस र जचददका गाविसको िाडव नं ९ लाई समेटेर यस 
गाउँपाधलका गिन भएको छ । पाजणनी गाउँपाधलकाको नामाकरण हेदाव पाजणनी ऋषीले तपस्या गरेको 
स्थान दिुावशेश्वर गुफँा ¸पाधलको मसु्लीम समदुायको संस्कृधत समेतलाई समेटेको पाइधछ । पाजणनी 
तपोभमुी साविकको पणेना गा.वि.स. को सिैभधदा अग्लो भ-ूभाग रहेको छ । यहा पांजणनी ऋवषले 
तपस्या गरेका धथए । यस िाउँमा प्रशस्त मिमजधदर र परुाताजत्त्िक महत्िका भिनहरू रहेका छन ्
। पाजणनी ऋवष संस्कृतका पारङ्गत तथा संस्कृत व्याकरणका रचवयता विद्वान ्ऋवषको नाम हो । 
कररब ई.पू. बाह्रौं शताब्दीधतर पाजणनी प्रयागराि तीथव हुँदै नेपालको अिावखाँची पगेुर िोर तपस्या गरे 
(केही पािात्य एिं आिधुनक विद्वानहरू पाजणनीको समय ईशापूिव ५०० िषवलाई माधदछन)् । उनको 
तपस्या गरेको िाउँ नै पधछ पणेना कहधलयो भने्न िनश्रधुत छ । उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगिान 
जशििी दायाँ हातमा धत्रशूल बोकेर बायाँ हातले डमरू बिाउँदै ताण्डि नतृ्यमा प्रकट भए भने भनाई 
छ । पाजणनी ऋवषका नामबाटै पाजणनी भने्न िाउँको नामाकरण भएको हो ।  

अिजस्थधत 
यस गाउँपाधलकाको पूिवमा पाल्पा जिल्ला, पजश् चममा सजधिखकव  र शीतगंगा नगरपाधलका उत्तरमा छत्रदेि 
गाउँपाधलका र गलु्मी जिल्ला र दजक्षणमा पाल्पा जिल्ला यस गाउँपाधलकाका धसमानाहरू हनु ्। 

 पाजणनी गाउँपाधलकाको विपद िोजखम विश् लेषण  
यस गाउँपाधलकामा पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भकू्षय, हरुीबतास, सखु्खा खडेरी तथा भोकमरी, 
महामारी, अधसना, सडक दिुवटना, माहामारी, रोगवकरा, चट्याङ्, िनािर आतंक िस्ता विपद्को िोजखम 
रहेको छ । विपद्को िटनाको पवहचान तथा प्राथधमवककरण धनम्न अनसुार छः 

िडा  
नं. 
 

िडा स्तररय विपद् ब्यिस्थापन सधमधत िारा िडा स्तररय प्रकोप पवहचान तथा स्तररकरण िोडा विधि माफव त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ पवहरो 
िनािर 
आतंक 

िाढी 
कटान 

रोगवकरा 
सखु्खा 
खडेरी 

अधसना महामारी चट्याङ 

हािाहु
री 

आगलागी 

२ पवहरो 
िनािर 
आतंक 

िाढी 
कटान 

रोगवकरा आगलागी 
सखु्खा 
खडेरी 

हािाहरुी  महामारी चट्याङ अधसना 

३ 

िाढी 
कटान 

पवहर 
िनािर 
आतंक 

रोगवकरा आगलागी 
सखु्खा 
खडेरी 

हािाहरुी  महामारी चट्याङ अधसना 
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िडा  
नं. 
 

िडा स्तररय विपद् ब्यिस्थापन सधमधत िारा िडा स्तररय प्रकोप पवहचान तथा स्तररकरण िोडा विधि माफव त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

४ पवहरो 
हािाहु
री 

रोगवक
रा 

िनािर 
आतंक 

सखु्खा 
खडेरी 

िाढी 
कटान 

अधसना महामारी चट्याङ आगलागी 

५ 

िाढी 
कटान 

पवहरो 
िनािर 
आतंक 

रोगवकरा महामारी हािाहरुी  
सखु्खा 
खडेरी 

आगला
गी 

सडक 
दिुवटना 

अधसना 

६ पवहरो 
रोगवक
रा 

िावढ 
कटान 

िनािर 
आतंक 

अधसना महामारी हािाहरुी  
सडक 
दिुवटना 

सखु्खा 
खडेरी 

चट्याङ 

७ पवहरो 
िनािर 
आतंक 

िाढी 
कटान 

रोगवकरा आगलागी हािाहरुी  
सखु्खा 
खडेरी 

अधसना चट्याङ 

सडक 
दिुवटना 

८ पवहरो 
िाढी 
कटान 

रोगवक
रा 

िनािर 
आतंक 

आगलागी हािाहरुी  महामारी 
सखु्खा 
खडेरी 

अधसना चट्याङ 

प्रकोप धबश्लषेण 

गाउँपाधलकाको सामाजिक स्रोत तथा िोजखम नक्साङ्कन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता पवहचान, समस्या 
िकृ्ष विश्लषेण, िरातलीय वहँडाइ, संस्थागत विश्लषेण, लजक्षत समूह छलफल, प्रत्यक्ष अिलोकन समेतको 
प्रयोगबाट आएका सचुनाहरुको विश्लषेणका नधतिालाई संजक्षप्त रूपमा तलको ढाँचामा उल्लेख गररएको 
छ । 

क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

1 

1,2,4,6,7 र 
8 मा पवहलो 
स्तरीकणमा 
पवहरो 

पवहरो 

•  कमिोर भू-
िरातल,  

•  अत्याधिक 
िषाव, 

•  अव्यिजस्थत 
चरन, 

•  अव्यिजस्थत 
बसोिार 

• िनचेतनाको 
कमी 

• उजचत भल 
धनकास 
नभएको 

• िन फडानी 
• िथाभािी बाटो 
खनाइ तथा  

• प्राकृधतक 
सम्पजत्तको 
दोहन 

िर तथा बस्ती 
बगाउन,ु 
बाटोहरु 
बगाउन,ु पश ु
चौपाय तथा 
माधनसहरु 
हताहत हनु,ु 
भौधतक 
संरचनाहरुमा 
क्षधत पगु्न,ु 
खोला तथा 
नदीहरु थधुनदा 
तल धतरको 
खेतीयोग्य िधमन 
तथा बस्तीहरुमा 
प्रत्यक्ष असर  

•  पवहरो नजिकको 
बस्ती तथा 
िरहरुलाइ सरुजक्षत 
स्थानमा साने, 
चरन क्षेत्रलाइ 
व्यिजस्थत गने, 
बाटो बनाउँदा 
बैज्ञाधनक विधि 
अपनाउने, 
िृक्षारोपण गने 
िनचेतना, पूिव 
तयारी सामग्री, 
आपतकालीन 
योिना, पानी 
धनकासको व्यिस्था 
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क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

र राहत कोष 
धनमावण गनुव  
• सरुजक्षत आश्रय 
स्थलहरु धनमावण 
गनुव । 

2 

गाउँ पाधलकाको 
३ र ५ नं. 
िडामा दोस्रो 
िूलो स्तरीकरण 
परेको 

बावढ, 
कटान 

• अत्याधिक 
िषाव हनु ु 

• िलिाय ु
पररितवन  

• िधमनको 
क्षवयकरण  

• अव्यिजस्थत 
ढल धनकास  

• िनचेतनको 
कमी  

• बन विनाश 

• खोला तथा 
नदीको 
सम्मखुमा 
बस्ती हनु ु 

• िथाभािी 
सडक धनमावण 
गदाव िधमनको 
क्षवयकरण 

असर :  
•  िर भजत्कन ु 
• अन्न बाली 
बगाउन ु 

• िधमन कटानी 
हनु ु 

• पश ुचौपाय 
मनुव 

प्रभाि :  

• सामदुावयक 
विस्थावपत ्

• गररधब बढ्न ु 
• महामारी 
फैलन ु 

• मानिीय क्षधत 

• भौधतक संरचना 
भत्कन ु 

• मानधसक 
तनाि 

• उत्पादनमा 
कमी 

• सरुजक्षत स्थान 
पवहचान  

• िृक्षारोपण  
• िनचेतना पूिव 
तयारी सामग्री  

• आपत्काधलन 
योिना  

• पानी धनकासको 
व्यिस्था  

• राहत कोष धनमावण 
गनुव  

• सरुजक्षत आश्रय 
स्थलहरु धनमावण 
गनुव  
 

3 

गाउँपाधलका 
भरर दोस्रो 
स्तरीकरणमा 
आएको 

िनािर 
आतंक 

• िंगली 
िनािरको 
उजचत 
व्यिस्थापन 

• िंगली 
िनािरको 
संख्या ददन 
प्रधतददन बढ्दै 
िान 

• िंगल नजिक 
बस्तीहरु तथा 
बाली हनु ु। 

• िनचेतनाको 
कमी 

• िंगली 
िनािरको 
उजचत प्रविधि 
प्रयोग नहनु ु

• राज्यको 
पारदजशव 
बधयिधत ु
व्यिस्थापन 
नीधत नहनु ु

पश ुचौपायको 
क्षधत हनु,ु अन्न 
बालीहरु सखाप 
पाने, फलफूल 
तरकारीमा क्षधत 
गदाव 
माधनसहरुको 
अधथवक अिस्था 
कमिोर बनाउदै 
गएको  

खेती बालीको 
लाधग प्राविधिक 
सरसल्लाह अनसुार 
धनयधत्रणको कायव 
गनुव, 
बोख्याचाहरुको 
प्रयोग बढाउने, 
सामवुहक रुपमा 
पालै पालो बाली 
हेरालकुो व्यिस्था 
गने, िंगली 
लनागर धनयधत्रण 
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क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

गनव प्राविधिक 
सहयोग धलने । 

4 
स्तरीकरणमा 
परेको 

सखु्खा 
खडेरी 

• लामो समय 
सम्म िषाव 
नहनु ु 

• पानीको 
स्रोतहरु सकु्न ु 

• धसंचाईको 
सवुििा नहनु ु 

• अधनयधमत िषाव 
• िलिाय ु
पररितवन  

• बढ्दो 
मरुभधूमकरण 

• विश्व उष्णता  
• पानीको 
स्रोतको सवह 
सदपुयोग नगनुव 

• िन विनास हनु ु  

बालीनाली सकु्न ु
तथा उत्पादनमा 
ह्रास हनुे िस्ता 
कारण 

आम्दानीमा कमी 
तथा खाद्यान्नको 
अभाि, 
खानेपानीको 
अभाि, 
िलिाय ु
अनकुुलन खेती 
प्रणालीको बारेमा 
िानकारी नहनु,ु 
महामारीको 
अिस्था धसिवना 
हनु ु। 

• धसंचाइको व्यिस्था 
गने,  

• िनिाय ुअनकुुधलत 
खेती प्रणाली 
अिलम्िन गने । 

• िृक्षारोपण तथा 
भएको िन 
िनिगलको 
संरक्षण गनुव  

5 
स्तरीकरणमा 
परेको  

अगोलागी 

• लापरिाही 
गरेर 
िथाभािी 
आगो बाल्न ु 

• ज्िलनजशल 
िस्त ु
बालिाधलकाले 
भेटने िाउँमा 
राख्न ु। 

• गचुमचु्च परेका 
अियिजस्थत 
िरहरु  

• हािाहरुी चल्न ु 
• लापरिाही 
बानी व्यिहार 

• खरले छाएको 
िर 

•  िनचेतनाको 
कमी 

• सखु्खा मैसम 
हनु ु 

• हािा हरुी चल्न ु

असर :  
•  िन िंगल 
विनाश हनु ु 

• िर िल्न ु 
• भौधतक संरचना 
नाश हनु ु 

प्रभाि :  

• आधथवक 
अिस्था 
खस्कन ु 

• िन िन पश ु
क्षधत 

• दैधनक 
वक्रयाकलापमा 
अिरोि हनु ु। 

• बसाईसराइ  
• खचव बढ्ने 
• धबरामी पनुव 

• िनचेतामूलक 
कायवक्रम गने । 

• अग्नी रेखाको 
व्यिस्था गने  

• सचेतीकरण  
• प्रयाप्त मात्रामा 
पानीको व्यिस्था  

• कच्ची िर भए 
भाधसा माथीको 
छानो धलपपोत गने  
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क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

6 
सबै िडाहरुमा 
स्तरीकरणमा 
आएको  

हरुीबतास 

• िंगल विनाश 
हनु ु 

• सखु्खा मौसम 

• भौगीधलक 
भिनािट 

• िंगल धबनाश 
हनु ु 

• िलिाय ु
पररितवन हनु ु 

• अग्ला र 
कमिोर 
संरचनासवहतको 
िरहरु धनमावण 
गनुव । 

•  भजत्कन ु 
• चोटपटक 
लाग्न ु 

• माधनस ३इते 
हनु ु 

• आधथवक भारमा 
िृवि 

• िन, िन, पश ु
क्षधत  

• भौधतक 
संररचनामा 
क्षधत  

• गरीिी िृवि 

• िरको छानो 
राम्रोसँग धनमावण 
गनुव  

• होचा िरहरु 
धनमावण गनुव  

• िनचेतना 
• आपतकालीन 
योिना िृक्षरोपण 
गनुव । 

7 
सबै िडाहरुमा 
स्तरीकरणमा 
आएको । 

महामारी 

• बाढी तथा 
डुबान हुँदा,  

• चेतनामा 
कमी  

• खलुा ददशा 
वपसाब गनावले 
शिु खाने 
पानीको  

• अभाि अधत 
खडेरी 
खानपानको 
कारण पधन 
हधुछ  

• लामखटेु्ट तथा 
भसुनुाको 
टोकाई   

• िहापायो 
त्यहीको पानी 
खानाले, फोहोर 
मैला व्यिजस्थत 
नगनावले तथा 
सफा व्यिहार 
नअपनाउनलेु, 
ददशा गरेपधछ 
हात िनुे बानी 
नहुन,ु 

• चपीको सही 
सदपुयोग 
नहनु,ु  

• खानेकुरा खान ु
अगाडी हात 
िनुे तथा 
फलफूल निोई 
खानेबानी हनु,ु 
चेतनामा कमी 

• अव्यिजस्थत 
पशपुालन, 

• कमिोर 
आधथवक 
अिस्था 

असर :  
•  रोग व्यधि 
लाग्न ु

• माधनस धबरामी 
हनु ु 

• विधभन्न सरुिा 
रोग फैधलन ु

प्रभाि :  

• अकालमा 
ज्यान िान ु 

• पाररिारीक 
तनाि बढ्न ु

• टाउको दखु्न े
आखँा दखु्न े
समस्या 

• शारीररक तथा 
मानधसक 
रुपमा कमिोर 
हनु ु 

• गररधब बढ्छ 

• खचवमा िृवि 
हनु ु

• िनचेतना फैलाउने  
• चपी अधनिायव 
बनाउने अधभयान  

• पानी नउमालेर 
खाने । 
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क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

• सरसफाई 
भधदा कामलाई 
बढी ध्यान 
ददन ु। 

8 
सबै िाडहरुमा 
स्तरीकरणमा 
आएको  

अधसना 
• ििलाय ु
पररितवन 

• िलिाय ु
पररितवन  

बालीनाली तथा 
अधय भौधतक 
क्षधत चोटपटक 
लाग्ने 

• बालीनाली तथा 
सम्पधतको धबमा 
गने । सहन गनव 
सक्ने विउ 
लगाउने । 

9 

गाउँपाधलका 
भरी 
प्राथधमककरणमा 
नपरेको तर 
नेपालको 
भौगीधलक 
अिस्था तथा 
िैज्ञाधनक 
त्यको 
आिारमा 
उल्लेख प्रमखु 
गररएको  

भकूम्प 

• िरातधलय 
्लेटहरु 
कमिोर हनु ु 

• ज्िालामजुख 
विस्फोट भएर  

• सगुभव धभत्र 
हलचल हनु ु 

• पृ् िी धभत्र 
रहेको 
अत्याधिक 
ताप चापका 
कारण 

• भिन धनमावण 
आचारसंवहता 
कायावधियन 
नहनु ु 

• भकूम्प 
प्रधतरोिक 
भिनहरु 
धनमावण हनु 
नसक्न ु 

• िर बनाउँदा 
गणुस्तरवहन 
सामाधग्रको 
प्रयोग  

• िलिाय ु
पररितवन  

• भौगीधलक 
बनािट 

• पृ् िीको 
अत्याधिक 
तापक्रम  

• गररबीका 
कारण राम्रो 
िरहरु बनाउन 
नसक्न ु 

• समदुायस्तरमा 
प्राविधिक ज्ञान 
सीप नहनु ु

असर :  
•  भौधतक 
संरचनाहरु 
ध्िस्त हनु ु 

• िनिनको क्षधत 
हनु ु 

प्रभाि :  

• मानधसक 
तनाि 
मानधसक 
सधतलुन 
गमुाउने  

• करेधट सटव 
भएर िा 
मवट्टतेल, 
ग्यास, पेट्रोल 
चवुहएर 
आगलागी हनु 
सक्छ  

• फोहोरको 
कारण 
महामारी 
फैलन सक्छ 

• बसाइ सराई 

• गररबी बढ्न ु

 

• सरुजक्षत स्थान 
पवहचान  

• भिन धनमावण 
आचारसंवहता लाई 
प्रभािकारी 
कारयाधयन गने  

• िनचेतनामूलक 
कायवक्रम गने 
पूिवतयारी सामग्री 

• आपतकालीन 
योिना 

• पूिव अभ्यास गने 

• व्यिजस्थत 
खानेपानी 

• भकुम्पबाट हनुे 
क्षधत कम गनव 
गह्रौ सामानहरु 
दारािमाधथ दलमा 
झधुयाएर नराख्न े 
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क्र.स. िडा नं. 
समस्या 
अथिा 
प्रकोप 

कारण कारक तत्ि प्रभाि 

संभावित 
समािानका उपाय 

• धभराली िधमन, 
िाप र 
कमिोर िधमन  

माथीको ताधलकालाई अध्ययन गदाव िषेनी धनरधतर रुपमा पवहरो िडा नं. १, २, ४, ६, ७ र ८ मा 
सबैभधदा उच्च समस्याको रुपमा आएको देजखधछ । िनचेतना तथा प्रविधिको िझुाईमा कधम, 

व्यिस्थापनमा ध्यान नदददा सिै क्षेत्रमा असर गरेको तथा सबै बाडवहरु प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा 
प्रभाधबत भएको देजखधछ  । 

यो गाउँपाधलकाको दोश्रो धबपद्को रुपमा िाढी कटान आएको छ िसका कारण िर तथा संरचनाहरु 
िगाउने र पनेु, मानीस तथा पश ुचौपायाहरु िेपत्ता हनु,ु खेती योग्य िधमन नस्ट हनु ुतथा पनु ुव आदद 
कारण क्षतीहनु गई लाखौं रुपैया बराबरको क्षधत हनुे गरेको पाईयो ।  
यसैगरर िनािर आतंक, रोगवकरा, खहरे तथा कटान तेश्रो स्थानमा स्तररकरण गररएको छ िसका 
कारण विधभन्न समयमा खेतीपाती नष्ट गने गरेको छ भने कधतपय अिस्थामा िाढीको समयमा धबधभन्न 
महामारी हनुे कारण माधनसहरु धबरामी हनुे गरेका छन ्। त्यसैगरर हरुीबतास, आगलाधग, वकरा तथा 
लामखटेु्टको आक्रमण, सडक दिुवटना, अधसना र भकुम्प गरर धबधभन्न वकधसमका धबपद्को सामाना स्थानीय 
स्तरमा भोधगरहेको त्य आएको छ । तेस्तै समदुायसंगको छलफल तथा मौषमी पात्रोको आिारमा 
बषावको समयमा पररितवन भई पधछ सवदै गएको तथा बाढी तथा महामारी िधय प्रकोपपधन पछाडी िाने 
गरेको पाईधछ भने िाडोको समयपधन िटेको पाईधछ तर िाडोको मात्रा तथा हसु्स ुलाग्ने समयाबधि 
बढीरहेको छ । 

गाउँपाधलका तथा िडाहरुका धबधभन्न वकधसमका समहु, संिसंस्था तथा कायावलयहरुले कायवक्रम गररहेको 
भएपधन धनणावयक तहमा मवहला, फरक वकधसमले सक्षम तथा धबपन्न तथा दधलत बगवको सहभागीता 
कम पाईयो यद्यपी सहभागीताका वहसाबबाट प्रधतधनिी राजखएका भएपधन उधनहरुको भमुीका खासै 
नखोजिने कुरा छलफलको क्रममा पाईयो । 

गउँपाधलका धभत्र सड्क सञ्जाल धबस्तारको जस्थधत राम्रो देजखएपधन प्राय ग्रामीण सडकहरु धभरालो, ग्राभेल 
नगररएको, साँगरुो तथा आिश्यक मात्रामा कल्र्भटर पलु नबनाईएकोले बषावको समयमा भेलले कटान 
गने, कतै बाटोनै बगाएर लैिाने तथा वहलाम्न ेहनुे गरेकोले आित िाितमा समेत किीनाई भैरहेको 
छ । िसका कारण विपद प्रभावित भैहालेमा समेत तत्काल गनुवपने राहत उिारका कायव पधन प्रभावित 
हनुेछ र हनुे गरेको पधन धथयो । 

उत्पादनजशल िधमन भए पधन धसंचाईको असधुबिा, रोग वकराको आक्रमण, खडेरी, तषुारो तथा अधसनाको 
कारणले बषेधन लाखौ बराबरको नोक्साधन ब्यहोन ुपरररहेको छ । त्यसका अलाबा उिवर िधमनको 
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क्षधत पधन हनुे गरेको छ । कधतपय समदुायका िग्गाहरु बलौटे भएकोले चाहेिस्तो बाधल तथा 
उत्पादनहरु धलन नसकेको अिस्था रहेको छ । समदुाय स्तरमा बह ुप्रकोपको व्यिस्थापन तथा विपद् 
तथा िलिाय ुपररितवन सम्िजधि िनचेतनामा कमी देजखधछ । त्यसैले स्थानीय समदुायमा बह ुप्रकोप 
ब्यिस्थािन तथा िलबिाय ुअनकुुलन सम्बजधि िनचेतना िवृि गरर समदुायको विपद् संग सामना तथा 
िलिाय ुअनकुुलन गनव सक्ने खेधत प्रणाली सम्बजधि क्षमताको विकास गनव सके यो गाउँपाधलकामा 
धबपद तथा िलिाय ुपररितवको असर कम हनुेतथा आधथवक क्षधत कम गनव सवकने कुरास्पष्ट हधुछ । 

गाउँ तथा िडाको संकटासन्नता स्तररकण  

िडाहरुको संकटासन्न स्तरीकरण विगतमा भएको क्षधत तथा भविष्यमा हनु सक्ने क्षधतलाई आिार 
मानेर तयार गररएको छ । धबगतका भएका धबपद्का िटना तथा त्यसबाट भएको क्षधतको धबिरण 
समहु छलफलबाट आएको स्तररकरण नधतिा तथा अधय सचुनाहरु िडा कायावलय तथा धनिावजचत 
प्रधतधनधिहरुको सझुाबको आिारमा गररएको धथयो । िडाको संकटासन्न स्तरीकरण गदावक्रमशः पवहरो, 
िंगली िनािर आतंक, बाढी, रोगवकरा खडेरी, आगलागी, हरुी बतास, महामारी, अधसना, र भकुम्प रहेका 
छन। यसै आिारमा विधभन्न प्रकोपका दृवष्टकोणले िडा र त्यस अन्र्तगत रहेका िर पररिार संकटासन्नता 
छन ्भनेर स्तरीकरण धनम्न िमोजिम गररएकोछ । 

िडा नं. 
उच्च संकटासन्न 
िरिरुी 

मध्यम संकटासन्न 
िरिरुी 

धयनु संकटासन्न 
िरिरुी 

िम्मा पषु्ट्याईका आिारहरु 

१ १०० ३५८ १६६ ६२४ कमिोर संरचना, आधथवक अिस्था 
कमिोर भएको, प्रत्येक बषव 
धबपद्को असर परररहने । 
जिधबकोपाविनमा लाधग किीन, 
अपयावप्त धसंचाई, खर तथा 
टायलको छानाको िरहरु, िावढ 
कटान नजिक िस्तीहरु, पवहरोको 
नजिक िस्ती तथा सडकहरु 

२ १३५ ४१५ २६८ ८१८ 

३ १८१ ५२१ २५१ ९५३ 

४ १६५ ५३० १२७ ८२२ 

५ १८८ ५६७ १९८ ९५३ 

६ ८२ २६५ ८४ ४३१ 

७ २४० ७५२ २११ १२०३ 

८ १५९ ६२३ २०४ ९८६ 

िम्मा १२५० ४०३१ १५०९ ६७९० 
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िोजखम पवहचान तथा विश्लषेण : 
यस गाउँपाधलकाको सङ्कटासन्नता र क्षमताबीच देजखएको दूरीलाई धबश्लषेण गदाव सडक तथा यातायातको 
अिस्था मध्यम खालको देजखधछ, बषवको अरु समय खासै यातायातको समस्या नपरे पधन बषावको 
समयमा ग्रामीण मखु्य तथा धभधत्र सडकहरु भत्कने, भाधसने तथा वहलाम्मे हनुे गरेकोले यातायातमा 
समस्या आउने गरेको साथै धबपदको समयमा उँचो क्षेत्रमा िानलाई कदिन हनुे गरेको पाईधछ । 
समदुाय छलफलका क्रममा आएका अधय िोजखम तथा त्यसको धबश्लषेण तल ताधलकामा उल्लेख 
गररएको छ । 

प्रकोप 
भोधगरहेका 
समस्याहरु 

संकटासन्नता  क्षमता  
संकटासन्नता र क्षमता धबचको 
दरुी 

िंगली 
िनािर 
आतंक  

बालीनाली 
सखाप,  
बालिाधलका तथा 
पशचुौपायहरुमा 
असर  
आद्यान्नमा कमी 
भई आधथवक 
अिस्था कमिोर 

-िधयिधत ु आतंकबाट 
बच्न प्राविधिक ज्ञानको 
कमी  
-विपद् व्यिस्थापन 
समबधिी ज्ञान तथा 
सामग्रीहरुलाई 
व्यिहाररक रुपमा 
प्रयोगमा नल्याउन ु र 
बेिास्ता गनुव र समय मै 
सचेत नहनु ु 
-समदुायमा आपसी तथा 
सामवुहक सहयोगको 
कमी, 
- िंगलको िररपरी 
खेतीपाती तथा िस्ती 
रहेको 

-स्थानीयश्रम तथा 
िनशजि 
-विधभन्न संिसस्थाहरु 
कायवरत िसले धबधभन्न 
समयमा धबधबि सहयोग 
गनव सक्ने । 
-विपद् व्यबस्थापन 
सम्बजधि सधमधत तथा 
कोषको ब्यिस्था 
-कही कही 
िखु्याचाहरुको प्रयोग 
गररएको 

-समदुायमा आयआिवनका 
कायवक्रम नहनु ु 
-िंगलको िरीपरी खेती तथा 
िस्ती 
-आतंक हटाउने प्राविधिक 
ज्ञानको कमी 
-विपद सम्बजधि गदित कायवदल 
तथा सधमधतहरु सवक्रय नभएको 
-काम गने िनशजिहरुको 
अभाि अथावत ्परुुषहरु काम गनव 
भारत िाने गरेको र मवहला, 
बालबाधलका तथा िृिािृिहरु 
मात्र िरमा रहने  
 

पवहरो 

-िाटोहरु िधद 
भई आित 
िाितमा समस्या 
-ढलधनकासको 
समस्या, 
-समदुाय 
विस्थावपत हनु,ु 
-िषेनी िधमन 
कटान तथा 
भाधसने,  

-पवहरोको छेउमा िस्ती 
तथा िरहरु 
-अिैज्ञाधनक िाटो धनमावण, 
-अधिकांस भभुाग पहाड 
तथा थमु्कीहरु भएको  
-कमिोर भिुरातल, 
-पवहरो सम्िजधि 
िनचेतनाको अभाि 

-स्थानीयश्रम तथा 
िनशजि 
-विधभन्न संिसस्थाहरु 
कायवरत िसले धबधभन्न 
समयमा धबधबि सहयोग 
गनव सक्ने । 
-विपद् व्यबस्थापन 
सम्बजधि सधमधत तथा 
कोषको ब्यिस्था 

-िनचेतनाको अभाि 
धनयम धनमावण तथा कारबावहीको 
अभाि 
-समदुायमा आयआिवनका 
कायवक्रम नहनु ु 
-तिबधिन धनमाणवका लाधग 
विधभन्न संि संस्थाहरुसँगको 
पहुँच र समधियको अभाि 
-विपद सम्बजधि गदित कायवदल 
तथा सधमधतहरु सवक्रय नभएको 
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प्रकोप 
भोधगरहेका 
समस्याहरु 

संकटासन्नता  क्षमता  
संकटासन्नता र क्षमता धबचको 
दरुी 

-िाली नालीमा 
खहरे पधस क्षती 
पयुावउन 

-गाँउपाधलकाले 
विपदलाई मध्येनिर गदै 
भौधतक संरचना 
िनाउनपुछव भन्ने 
िझुाईको शरुुिात 

-काम गने िनशजिहरुको 
अभाि अथावत ्परुुषहरु काम गनव 
भारत िाने गरेको र मवहला, 
बालबाधलका तथा िृिािृिहरु 
मात्र िरमा रहने 

बाढी 

-ढल धनकासको 
अभाि 
-समदुाय 
विस्थावपत हनु ु
-िषेधन िधमन 
डुबानी तथा 
पटानी हनु ु
-िरमा पानी 
पसेर िरमा 
भएका अन्न धभज्न ु
तथा भाँडाकुडी 
बगाउन ु
-िषावत्मा आित 
िाित गनव 
समस्या तथा 
बाढी आउँदा 
आितिाित गने 
समस्या भई 
विद्याथीहरु पधन 
विद्यालय िान 
नपाउन ु

-कटानी िस्ता 
समस्यालाई रोक्न 
समदुाय विधभन्न संि 
संस्थाको भर पने आफै 
प्रयासमा निटु्न ु अकाव 
तफव  समदुायको कमिोर 
आधथवक अिस्था 
-विपद व्यिस्थापन 
सम्बजधि ज्ञान तथा 
समाग्रीहरुलाई 
व्यिहाररक रुपमा 
प्रयोगमा नल्याउन ु र 
बेिास्ता गनुव र समय मै 
सचेत नहनु ु
-नददमा पलुको नहनु,ु 
-सरुजक्षत भिनको अभा 

-स्थानीयश्रम तथा 
िनशजि 
-विधभन्न संिसस्थाहरु 
कायवरत िसले धबधभन्न 
समयमा धबधबि सहयोग 
गनव सक्ने । 
-विपद् व्यबस्थापन 
सम्बजधि सधमधत तथा 
कोषको ब्यिस्था 
-प्राकृधतक पानीको श्रोत 
तथा धलफ्टीङ्ग तथा नहर 
कुलो । 
-पौधडबािहरु तथा केही 
उिार सामाग्री समेत 
रहेको  
-सरुजक्षत िाटो 
िाढी पानी धनकासको 
लाधग पलु,कल्र्भट र 
हू्यमपाईप  
-बचत समहु तथा 
स्थानीय सहकारी तथा 
बैंकहरु रहेको 

-िनचेतनाको अभाि 
-धनयम धनमावण तथा कारबावहीको 
अभाि 
-समदुायमा आयआिवनका 
कायवक्रम नहनु ु 
-माटो अनसुारको खेती गनव िोड 
नददइन ु 
तिबधिन धनमाणवका लाधग 
विधभन्न संि संस्थाहरुसँगको 
पहुँच र समधियको अभाि 
-विपद सम्बजधि गदित कायवदल 
तथा सधमधतहरु सवक्रय नभएको 
-पलु बनाउन आधथवक स्रोतको 
अभाि 
-काम गने िनशजिहरुको 
अभाि अथावत ्परुुषहरु काम गनव 
भारत िाने गरेको र मवहला, 
बालबाधलका तथा िृिािृिहरु 
मात्र िरमा रहने 

खडेरी 

-बालीनाली सकु्न ु
तथा उत्पादनमा 
ह्रास हनुे िसका 
कारण 
आम्दानीमा कमी 
तथा खाद्यान्नको 
अभाि । 

-धसंचाईको लाधग लगानी 
गनव आधथवक अिस्था 
कमिोर  
-आिधुनक खेधत 
प्रणालीका बारे िानकारी 
तथा धसप नहनु ु। 

-भधुमगत िलश्रोत 
भएको । 
-केही मात्रामा भएपधन 
कृषकले आफ्नै श्रोतबाट 
बोररङ्ग तथा अधय 
धसंचाईको ब्यिस्था 
गरेको । 

-भधुमगत िलश्रोतलाई प्रयोगमा 
ल्याउने शरुुिात भएपधन 
ब्यिस्थापनमा ध्यान ददनपुने 
देजखधछ । 
-ब्यजिगत स्तरमा भधदा सामवुह 
स्तरमा धमलेर धसंचाईका कायवहरु 
संचालन गनपुने । 
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प्रकोप 
भोधगरहेका 
समस्याहरु 

संकटासन्नता  क्षमता  
संकटासन्नता र क्षमता धबचको 
दरुी 

-खानेपानीको 
अभाि  
-िलिाय ु
अनकुुलन खेधत 
प्राणालीको बारेमा 
िानकारी नहनु। 
-महामारीको 
अिस्था धसिवना 
हनुे । 

-िलबाय ु अनकुुलन खेधत 
प्रणालीका बारेमा कम ज्ञान तथा 
धसप भएको । 
-सरकारी स्तरबाट क्षधत पिात 
कवहलेकाँही राहत बापत केही 
बालीका धबउ ददन ेगरेको भएपधन 
ददिवकालीन समस्या समािानको 
लाधग पहल नभएको । 

आगला
गी 

-िर धभत्र रहेका 
अन्न तथा लत्ता 
कपडा िलेर नष्ट 
-खािान्नको 
अभाि, आधथवक 
अिस्था कमिोर 
हदैु िान ु 
दैधनक   
-वक्रयाकलापमा 
अिरोिहनु,ुचौपा
याहरुको क्षधत 
हनु ु

-भाधछा गोि तथा िर 
खरले छाएको 
-आधथवक अिस्था कमिोर 
हदैु गएको 
-िनचेतनाको कमी 

-िर तथा भाधसाको 
छाना धलपपोत गरेको 
-आगलाधग सम्बजधि 
सधदेशमलुक रेधडयो 
कायवक्रम 

-गररबी,  अज्ञानता र अजशक्षा 
-दमकलको व्यिस्था नहनु ु
-डाग्रीको व्यिस्था नहनु ु

वकट 
तथा 
लामखटेु्ट 
आतंक  

-लामखटेु्ट तथा 
अधय वकराको 
टोकाईबाट अधय 
िवटल र सरुिा 
रोग फैधलने । 
-उपचारमा लाधग 
आधथवक क्षधत 
मानधसक तनाब 
वकराको  
-खेधतबाली समेत 
नोक्सानी 

-बस्ती बररपरी पाने िम्ने 
खाल्डोहरु तथा िोल 
-सरसफाईको कमी 
-खेधतपातीको उत्पादनमा 
प्राधबधभक रुपमा कमी 
बाली चक्र तथा खेधत 
प्रणाली बैज्ञाधनक ढंगबाट 
नअपनाउने । 
-परुानो तथा गणुस्तर 
राम्रो नभएका धबउ प्रयोग 
गने । 

-सकेसम्म ििुाँ लगाएर 
बस्ने गरेको  
-स्थानीय स्तरमा 
उलपब्ि प्रधबधि तथा 
ज्ञानको उच्चतम प्रयोग 
गने गरेको । 

-ढल धनकासको राम्रो प्रबधि 
नभएको  । 
-पाधन िम्ने खाडलहरु िताततै 
हनु ु। 
-सरसफाईमा िनचेतनाको 
कमी। 
-झलुको नलगाई सतेु्न बानी । 
-खेधतबालीको लाधग प्राधबधिक 
सल्लाह कम पगेुको तथा 
सल्लाह धलने पररपाटी पधन धनकै 
कम भएको । 
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प्रकोप 
भोधगरहेका 
समस्याहरु 

संकटासन्नता  क्षमता  
संकटासन्नता र क्षमता धबचको 
दरुी 

हरुीबता
स  

-िर तथा अधय 
भौधतक संरचनामा 
क्षधत 
-माधनस िाईते 
हनु ु
-अधथवक भारमा 
िृवि 
-िन, िन, पश ु
क्षधत 

-िर नजिकै सकेुको रुख 
िा कमिोर हनु ु
-िर िनाउदा छाना राम्रो 
सँग नछाउन ु
-विद्यतुका पोलहरु िर 
नजिक हनु ु

-केवह िरहरु पदि 
भएको िरका छानाहरु 
िधलयो तररकाले िानेको 

-िरिरीपरी कमिोर तथा िुला 
रुखहरु भएको  
-िरको छाना ककव टपाता र 
िासले छाएको  
-विितुका लाईन हरु व्यिजस्थ 
तरीकाले िडान नभएको 

महामारी 

-स्िास््यमा 
प्रधतकुल प्रभाि 
पनुव शारीररक 
कमिोरी हदैुिान ु
दैधनक  
-िीिनयापन गनव 
गाह्रो हनु ु
-लामखटेु्टले 
टोक्दा 
इधसेफ्लाइवटस 
तथा मलेररया 
िस्ता रोगहरु 
लाग्ने 

-मानिीय मतृ्य ुहनुे 
-अपांगता हनु,े टाउको 
दखु्न े आखँा पाक्न ु तथा 
छाला सम्बजधि रोगहरु 
देखा पनुव 
-आधथवक अिस्था कमिोर 
-समय मै स्िास््य 
संस्थामा निान ु

-उपस्िास््य चौकी 
-प्रत्येक समदुायमा 
मवहला स्िास््य स्ियंम ्
सेविका 
-िनचेतना कायवक्रम 
प्रत्येक िडामा 
-िरिररपरर सरसफाई 

-िनचेतनाको कमी, 
-उच्च नल्काको अभाि  
-पानी शिु गने प्रवक्रयाको 
बारेमा िानकारी नहनु ु
-सबै िरिरुीमा चपी नहनु ुतथा 
चपी भएको िरिरुीमा पधन सबैले 
चपी प्रयोग नगनुव को प्रयोग नहनु ु
अथावत खलुा ददसा वपसाब गने 
गरेको 

अधसना 

-बालीनाली तथा 
अधय भौधतक 
क्षधत चोटपटक 
लाग्ने  
 

-खेधतबाली तथा अधय 
भौधतक संरचना र सम्पजत्त  
 

 
-बाली तथा सम्पजत्त धबमाका 
बारेमा कम चासो तथा िानकारी 
  

भकूम्प 

-भौधतक 
संरचनाहरु 
ध्िास्त हनु ु
िनिनको क्षधत 
हनु ु मानधसक 
तनाब 

-कमिोर भौधतक संरचना  
भौगोधलक अिजस्थधत 

-खलु्ला स्थानहरु प्रशस्त 
हनु ु। 
-िुला िुला भौधतक 
संरचनाहरु नहनु ु

-सरुजक्षत स्थान पवहचान 
नगररएको । 
-भिन धनमावण आचार संवहता 
लाई प्रभािकारी कायावधियन गने 
नगरेको  
-भकुम्प सम्बजधि िनचेतनाको 
कमी   
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3.1.3 जशतगंगा नगरपाधलका   

नगरपाधलकाको संजक्षप्त पररचय : 

 

शीतगंगा नगरपाधलकाको नामाकरण यहाँको पवित्र नदी शीतखोला र गंगाखोलाको नामबाट राजखएको 
हो । साविकका ७ गाउँ विकास सधमधतहरू सीतापरु, सिुणवखाल, िाडा, धसमलपानी, धसिारा, िकेुना 
र िलकेुलाई धमलाएर नगरपाधलकाको स्थापना भएको हो । यो नगरपाधलका ऐधतहाधसक तथा आधथवक 
वहसािले परापूिव काल देजख नै एक महत्िपूणव स्थलको रूपमा पररजचत हुँदै आएको छ । यस 
नगरपाधलकाका पूिवमा पाल्पा, पजश् चममा ्यूिान र दाङ, उत्तरमा सजधिखकव , भधूमकास्थान नगरपाधलका 
र पाजणनी गाउँपाधलका तथा दजक्षणमा रूपधदेही, कवपलिस्त ुर दाङ जिल्ला पदवछन ्।  

पहाड तथा वहमाली क्षेत्रलाई तराई मिेससंग िोड्ने यो नगरपाधलका शददयौं देजख व्यापाररक तथा 
सामररक महत्ि राख् ने नगरपाधलका हो । क्षेत्रफलको दृवष्टकोणले यो नेपालकै सबैभधदा िूलो 
नगरपाधलका हो ।  

भौगोधलक स्िरूप  
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जशतगंगा नगरपाधलका प्रदेश नं. ५ को अिावखाँची जिल्लाको दजक्षणी भभूागमा अिजस्थत छ । 
६१०.४३ िगव वकलोधमटरको क्षेत्रफलमा फैधलएको यस नगरपाधलकाको अधिकांश भभूाग दजक्षण तफव  
फवकव एको छ । यहाँको उत्तरी भाग महाभारत पिवत शृ्रङ्खला र दजक्षणी भाग चरेु भािर क्षेत्र तथा 
सानाधतना नदी बेंसीहरूले ढाकेको छ । चरेु क्षेत्र दजक्षणको मैदानबाट क्रमशः अग्लो भई लगभग 
१५०० धमटरको उचाइ सम्म फैधलएको छ। चरेु क्षेत्रको भौगोधलक िनािट विशेष गरर बालिुा, 
कंकड कम विकधसत पाँगो माटोबाट िनेको छ । कमिोर भ-ूिरातल कम विकधसत माटाको 
अिस्थाका कारण मानिीय वक्रयाकलापः-गह्रा खेती, िन फँडानी, खोलानदीको बालिुा, ढुङ्गा, धनस्कासन 
आददबाट बाढी, पवहरो तथा अधय प्राकृधतक प्रकोपहरूबाट यो क्षेत्र बढी िोजखमयिु िधदै गएको छ। 

जशतगंगा नगरपाधलकाको विपद िोजखम विश् लेषण  
यस नगरपाधलकामा पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भकू्षय, हरुीबतास, शीतलहर, सखु्खा खडेरी, 
महामारी, वहमपात, सडक दिुवटना, भकूम्प र िधयिधतकुो आक्रमण िस्ता विपद्को िोजखम रहेको छ 
। विपद्को पवहचान र प्राथधमवककरण देहाय बमोजिम छ:  

1. बाढी  2. पवहरो/भकू्षय  3. आगलागी  4. भकूम्प 5. सडक दिुवटना  
िडा 
 

साधबकको 
गाधबस 

िरिरुी 
संख्या 

िम्मा 
िनसंख्या 

सम्भावित विपद्को प्रकार 
(१ धनम्न-५ उच्च) 

बाढी पवहरो आगलागी भकूम्प सडक दिुवटना 
1 सिुणवखाल ६१७ २८३३ 1 3 3 2 2 
2 धसतापरु ८७७ ३८३६ 2 2 2 2 2 
3 िाडा ५९३ २४९२ 3 2 3 3 3 
4 िाडा ८१९ ३६१७ 3 2 3 3 3 
५ िकेुना ६८९ ३१५७ 2 3 4 2 1 
६ िकेुना ७४६ ३४९० 2 3 4 2 1 
७ िलकेु ६६७ ३०८६ 3 3 4 2 1 
८ िलकेु ५७५ ३०५६ 3 3 4 2 1 
९ धसिारा ५७२ ३०८२ 3 3 4 2 1 
१० धसिारा ५४९ ३७१९ 3 3 4 2 1 
११ धसिारा ५४४ २८८३ 3 4 4 2 1 
१२ िाडा ६६९ ३०१२ 3 4 3 3 3 
१३ धसमलपानी ५५२ २५९७ 2 2 4 2 1 
१४ धसमलपानी ७३२ ३५१३ 2 2 4 2 1 

माधथको िोजखम स्तरीकरणमा ५ अंकलाई उच्च िोजखम, ४ अंकलाई बढी िोजखम र ३ अंकलाई 
मध्यम िोजखम माधनएको छ भने २ र १ अंकलाई कम िोजखममा राजखएको छ । 
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विपद्का दृजष् टकोणले उच्च िोजखम, बढी िोजखम र मध्यम िोजखममा पने िडाहरू धनम्न अनसुार छन:् 
िोजखमको स्तर बाढी 

(Flooding) 

भकू्षय पवहरो 
(Landslide) 

आगलगी 
(Fire) 

भकूम्प (Earth 

Quake) 

सडक दिुवटना 
(Road accident) 

५ (उच्च िोजखम) - - - - - 
४ (बढी िोजखम) - २ िटा िडा ९ िटा िडा - - 
३ (मध्यम िोजखम) ८ िटा िडा 7 िटा िडा ४ िटा िडा ३ िटा िडा ३ िटा िडा 
२ (िोजखम) ५ िटा िडा 5 िटा िडा १ िटा िडा ११ िटा िडा २ िटा िडा 
१ (धयून िोजखम) १ िटा िडा - - - ९ िटा िडा 
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ि
डा 
नं. 

आगलागी िाढी पवहरोको 
सम्भावित स्थान 

िाढी पवहरोकोको कारण 
िाट भएको क्षधत 

हािाहरुी िधयिधत ुआक्रमण चटयाङ भकूम्प कैवफयत 

1  २२ िर हल्देको पवहरो १७ पररिार  २०४८ 
सालमा विस्थावपत 

भौधतक संरचनामा 
क्षधत भएको 

भालबुाट हरेक िषव  
मानिीय िाइत भइरहेको 

२०७३ सालमा १ िनाको मतृ्य ु
भएको  

२०७२ िशैाख १२ िाट 
१७ िर प्रभावित 

सिुणवखाल 

2  ० अिेरी िलकेु  धसतापरु िमु्टीको १ िर  ० १ भाल ु  सम्भािना भएको ०७२ िशैाख १२ िाट 
प्रभावित 

धसतापरु 

3  ० कैलासेको कालो 
पवहरो 

पदमेमा १ िनाको मतृ्य ु २ िर  ० खसकाव, कोहोल, स्थानमा  
सम्भािना भएको 

०७२ िेशाख १२ िाट 
२० िर प्रभावित 

िाडा 

4  ५ िर काफलपाटा र 
पोख्रडेाडा 

१ िना २५ िर ० परुानो गाउ,चाक्ला ०७२ िेशाख १२ िाट  
४० िर प्रभावित 

िाडा अमराई 

5  ३ िर ०  १ िर आजशक ० ० ० ०७२ िैशाख  १२ िाट  
८ िर प्रभावित 

िकेुना 

6  १० िर िंशारी, जझमरुक, 
जशतखोला 

० २ िर आजशक िदेल िाट खेती नस्ट १ िनाको मतृ्यू ०७२ िेशाख १२ िाट  
१५ िर प्रभावित 

िकेुना, देउराली 

7  २५ िर दमारिेशी, िस्ती नै सरेको ० िदेल र िानर  िाधरे स्थानमा गाई भैधसको मतृ्यू ०७२ िेशाख १२ िाट  
२५ िर प्रभावित 

उपल्लो िलकेु 

8  ३० िर सधतिन, िढीदमार 
धतल्केनी 

आिादी िग्गा नष्ट ३५ िर िदेल र िानर ,भाल ु ० ०७२ िेशाख १२ िाट  
२८ िर प्रभावित 

लापै, तल्लो 
िनलकेु 

9  ५० िर कसेरी, धसधलनखोल, 
नयािस्ती 

आिादी िग्गा नष्ट ३५ िर िदेल र  भाल ु  िदेल र भाल ुिाट प्रत्येक िषव 
िाइते  

०७२ िैशाख १२ िाट 
६० िर प्रभावित 

लौरी, पाकुरी,  
नयािजस्त 

10  ४५ िर िाटुले कुस्मा, आिादी िग्गा नष्ट २० िर िदेल र  भाल ु िदेल र भाल ु िाट प्रत्येक िषव 
िाइते 

०७२ िैशाख १२ िाट 
३०  िर प्रभावित 

हरे 

11  ४० िर लुंग्री, दूम्सी  २०७५ साल लगु्री 
खोलािाट मानिीय क्षधत र 
आिादी िग्गा नष्ट/२०७७ 
असोिमा पवहरोबाट ९ िर 
पूणव क्षधत भएका २० िर 

२० िर िदेल र  भाल ु ० ०७२ िैशाख १२ िाट 
३०  िर प्रभावित 

खयरभट्टी 
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आंजशक क्षधत भई उच्च 
िोजखममा परेका, २६ िर 
पररिार िोजखममा परेका 

12  २५ िर खल्याखकव , कोिीया 
मैदान 

२०७५ साल  मानिीय 
क्षधत र आिादी िग्गा नष्ट 
२०७७ साल असोिमा 
पवहरोबाट कोदिया मैदान 
क्षेत्रमा १८ िर पूणव क्षधत 
भएका, ४ िर आंजशक 
क्षधत भई उच्च िोजखममा 
परेका  

६० िर िदेल र  भाल ु
 

िौलेटाकुरामा आगलागी भएको 
। 

०७२ िैशाख १२ िाट 
२०  िर प्रभावित 

रजिया 

13  २५ िर िषावको कारण िाट २०७५ साल  मानिीय 
क्षधत र िाइते 

६० िर िदेल र  भाल ु िौिारी स्थानमा  आगलागी ०७२ िैशाख १२ िाट 
२०  िर प्रभावित 

छेडा 

14  १२ िर गजधद, ढाि, 
करेचलुी 

आिादी िग्गा नष्ट ६० िर िदेल र  भाल ु  हालसम्म क्षधत नभएको ०७२ िैशाख १२ िाट 
२०  िर प्रभावित 

पािरा 

िडा अनसुार विपद् सम्बधिी वििरण 

िा
ड 

नं खरले छाएको 
िरिरुी िा

ड 
को

 
खल्

ला
 क्ष

त्र 

सा
मदु

ावय
क 

भि
न 

हेल
ी्य

ाड
 वि.व्य.स 

गिन भए/ 
नभएको 

मानि िधयिधत ुिधदको 
अिस्था 

विद्यालय भिन 

वि.
व्य

.ि
नश

जत्त
को

 वि
िर

ण 

मेध
डक

ल 
पस

ल 

सा
मदु

ावय
क 

िन
 

१ १६४ छ १ २ स्थान मधरे, चौपारी भएको भाल ुर िदेल ७ भएको २ ८ िटा 
२ ७४ छ नभएको १-िोरिधदा नभएको भाल,ु िदेलर दमु्सी ११ भएको २ िटा ८ िटा 
३ ६० ४  २ १ साहटुोला नभएको ि“देल र िादर ७ भएको २ िटा ३ िटा 
४ २०० ४  ३ १ परुाना गाउ नभएको ि“देल र िादर ६ भएको ६ ३ 
५ २१३  २ ५स्थान नभएको िदेल ६ भएको १ ० 
६ २९६ छ १ २ स्थान नभएको भाल,ु िदेलर दमु्सी ७ भएको १ १ 
७ २१५ छ ० १ स्थान, ्यूिानी डाडा भएको भाल,ु िदेल र दमु्सी ९ भएको १ ५ 
८ १६१ छ ३ ३ स्थान नभएको िाि,भाल,ु िदे र दमु्स ५ भएको ० २ 
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९ ४९० छ १ ४ स्थान नयािस्ती, लामीदमार, पाकुरी 
र लौरी 

नभएको िाि,भाल,ु िदेल र दमु्सी १० भएको ० १७ 

१० ११५ छ २ १ हरेको धनजि आिादी िग्गा  नभएको िाि,भाल,ु िदेल र दमु्स ८ भएको १ ११ 
११ २६७ छ १ ४ स्थान, खयरभट्टी, मौिारी, फसवल, 

दोिाटा 
भएको िाि,भाल,ु िदे र दमु्स ९ भएको १ १३ 

१२ ७५ छैन १ ५ िटा रजिया, डोहोटे, खजुम्चकोट 
कोदिया मेदान 

नभएको भाल,ु िदेल र दमु्सी ८ भएको ० ९ 

१३ १४४ छ १ ३ स्थान िौ िारी, छेडा, िाहनुखकव  नभएको भाल,ु िदेल र दमु्सी ७ भएको ० १२ 
१४ १४० छ ० २ स्थान, विक्रम र िौरी भएको भाल,ु िदेल र दमु्सी  भएको १ ९ 
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3.1.4 भधुमकास्थान नगरपाधलका  

साविकका ढाकाबाङ, िारापानी, 
असरुकोट, जखल्िी, निुाकोट, वढकुरा 
र िनचौर गाउँ विकास सधमधतहरूलाई 
समेटेर भधुमकास्थान नगरपाधलका 
बनाइएको हो । यस नगरपाधलकाको 
कुल क्षेत्रफल १५९.१३ बगव 
वकलोधमटर रहेको छ । यहाँको कूल 
िनसंख्या िम्मा ३२,६४० (परुूष-
१३९३५ र मवहला-१८७०५) 
रहेको छ । यस नगरपाधलकाको 
केधर साविकको निुाकोट गाविसको 
कायावलयमा रहेको छ । यस 

नगरपाधलकामा १० िटा िडा रहेका छन ्।   

 

 नामाकरण:- यस नगरपाधलकाको नामाकरणको सधदभवमा स्थानीय बाधसका अनसुार हालको भधुमकास्थान 
मजधदर भएको स्थानमा पवहला पिुा गने थानलाई भमेुकाथान भधनध्यो। पधछ आएर त्यही पिुा गने 
थानलाई भधुमकास्थान भधनएको र सोही थानको नामबाट यस क्षेत्रको नाम भधुमकास्थान रहेको छ ! 

 सीमाना:- यस नगरपाधलकाको धसमाना पूिवमा सजधिखकव  नगरपाधलका, पजश् चममा ्यिुान जिल्ला, 
उत्तरमा मालारानी गाउँपाधलका र दजक्षणमा जशतगंगा नगरपाधलकासम्म फैधलएको छ । 

 हािापानी तथा िलिाय:ु- िैविक विवििताले भररपूणव यो नगरपाधलका समधुर सतहबाट धयूनतम १०१२ 
धमटर उचाईदेजख ३६२७ धमटरसम्म फैधलएकोले यसको हािापानीमा पधन विवििता छ ! पहाडी भागमा 
अबजस्थत भएको हनुाले वहउंदमा सामाधय िाडो र गमीमा सामाधय गमी हनु ुयहाँको विशेषता हो । 

 नदीनाला तथा ताल तलैया:- यस नगरपाधलकाको मखु्य नदीका रूपमा जझमरूक खोला रहेको छ भन े
खाकाबेशी, छापे, लम्ची, धछधलिंङ खोलाहरू यहाँका साना खोलाहरू हनु ्। यस नगरमा साना-साना 
पोखरी र ताल तलैया रहेका छन ्। सेंग्लेंङ दह, मधसनाको लेक, दबुावङको फाँट र भकुफें दी यस 
जिल्लाकै प्रधसि तथा विशषे पवहचान भएका स्थानहरू हनु ्। 
भधुमकास्थान नगरपाधलकाको विपद िोजखम विश् लेषण  

यस नगरपाधलकामा अधय पाधलकाहरूमा िस्तै पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भकू्षय, हरुीबतास, 
शीतलहर, सखु्खा खडेरी, महामारी, वहमपात, सडक दिुवटना, भकूम्प र िधयिधतकुो आक्रमण िस्ता 
विपदको िोजखम रहेको छ ।  विपदको पवहचान र प्राथधमवककरण देहाय बमोजिम रहेको छ : 
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1. बाढी  2. पवहरो/भकू्षय  3. आगलागी  4. भकूम्प 5. सडक दिुवटना
िडा   
 

िरिरुी 
संख्या 

िम्मा 
िनसंख्या 

सम्भावित विपद् को प्रकार (१ धनम्न-५ उच्च) 
बाढी  पवहरो आगलागी भकूम्प सडक दिुवटना 

१ ९०७ ३९२२ 2 3 4 2 2 
२ ६६१ २८४६ 2 3 4 2 2 
३ ७३४ २९३७ 2 3 4 2 2 
४ ६५७ २९०० 2 3 4 2 2 
५ ५०१ २२६३ 1 3 4 2 2 
६ ८०० ३२८९ 1 3 4 2 2 
७ ९५९ ३९९७ 2 3 4 2 2 
८ ६४३ २४९३ 2 3 4 2 2 
९ १०९० ४१९९ 1 3 3 2 1 
१० ८५६ ३८०४ 2 4 4 2 3 
माधथको िोजखम स्तरीकरणमा ५ अंकलाई उच्च िोजखम, ४ अंकलाई बढी िोजखम र ३ अंकलाई 
मध्यम िोजखम माधनएको छ भने २ र १ अंकलाई कम िोजखममा राजखएको छ । 

विपद्का दृजष् टकोणले उच्च िोजखम, बढी िोजखम र मध्यम िोजखममा पने िडाहरू धनम्न अनसुार छन:् 
िोजखमको स्तर बाढी 

(Flooding)  

भकू्षय पवहरो 
(Landslide) 

आगलगी 
(Fire) 

भकूम्प 
(Earth Quake) 

सडक दिुवटना 
(Road accident) 

५ (उच्च िोजखम) - - - - - 
४ (बढी िोजखम) - १ िटा िडा ९ िटा िडा - - 
३ (मध्यम िोजखम) - ९ िटा िडा १ िटा िडा - १ िटा िडा 
२ (िोजखम) ७ िटा िडा - - १० िटा िडा ८ िटा िडा 
१ (धयून िोजखम) ३ िटा िडा - - - १ िटा िडा 

3.1.5 सजधिखकव  नगरपाधलका  

सजधिखकव  नगरपाधलका अिावखाँची जिल्लाको सदरमकुाम हो ।  २०७१ बैशाख २५ गते देशमा विधभन्न 
२ सय ८३ गाविसलाई गाभेर ७२ िटा नयाँ नगरपाधलका िोषणा गदाव अिावखाँचीमा साविक सजधिखकव , 
नरपानी, खाँचाीकोट, वकमडाँडा, अिाव, धडभनाव र िाङ्ला गाउँ विकास सधमधतहरू समािेस गरर 
सजधिखकव लाई नगरपाधलका िोषणा गररएको हो । संिीयता अनरुूप पनुसंरचना हदुा २०७३ सालमा 
स्थानीय तह िोषणा गदाव साविक पाली गाउँ विकास सधमधतको िाडव नं. ०९ लाई समािेश गरी िम्मा 
१२ िटा िाडव कायम गररएको यस नगरपाधलकाको क्षेत्रफल १२९.४२ िगव वक.धम. छ । यस 
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नगरपाधलकाको िनसंख्या िनगणना २०६८ अनसुार ४१०७१ रहेको छ ।  वि.सं. २०३२ सालमा 
नरपानीबाट जिल्लाको सदरमकुाम सजधिखकव मा साररएको हो । अिाव र खाधचीका चौधबसे रािाले यसै 
स्थानमा सजधि गरेको कारण यस नाम सजधिखकव  रहन गएको भनाइ प्रचधलत छ सजधिखकव ,  नरपानी,  
खाँचाीकोट,  वकमडाँडा,  अिाव,  धडभनाव, िाङ्ला र पाली गा.वि.स.को िाडव नं. ९ गाविसहरूलाई 
धमलाएर सजधिखकव  नगरपाधलका बनाइएको हो । चारैतफव  पहाडी तथा धबचबाट लमतन्न परेर बहेकी 
बाँगीखोला एिम ्खोला िाररपारर बसेको बाक्लो बस्ती तथा रमणीय फाँटहरूले यस नगरपाधलकाको 
सौधदयव धनकै बढाएको छ । यस नगरपाधलकालाई जिल्लाकै मखु्य ब्यापाररक क्षेत्र माधनधछ । यहा ँ
जशक्षा तथा स्िास््यको राम्रो विकास भएको छ । 

 
सजधिखकव  नगरपाधलकाको विपद िोजखम विश् लेषण  
यस नगरपाधलकामा पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भकू्षय, हरुीबतास, शीतलहर, सखु्खा खडेरी, 
महामारी, वहमपात, सडक दिुवटना, भकूम्प र िधयिधतकुो आक्रमण िस्ता विपद्को िोजखम रहेको छ 
। विपद्को पवहचान तथा प्राथधमवककरण देहाय बमोजिम रहेको छ :   

1. बाढी  2. पवहरो/भकू्षय  3. आगलागी 4. भकूम्प  5. सडक दिुवटना  
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िडा 
 

िरिूरी संख्या िम्मा िनसंख्या 
सम्भावित विपद्को प्रकार (१ धनम्न-५ उच्च) 
बाढी पवहरो आगलागी भकूम्प सडक दिुवटना 

१ २०६६ ६९७६ 4 2 4 3 3 
२ १३८३ ५२२७ 4 2 4 3 3 
३ ३७७ १६२२ 4 2 4 3 3 
४ ६८५ २७२५ 3 2 3 2 1 
५ ४९६ २५६९ 3 2 3 2 1 
६ ५१२ ३६३६ 1 4 3 2 3 
७ ३८४ ३२२५ 2 4 3 2 2 
८ ४२४ ३२४६ 2 2 4 2 २ 
९ ३७३ २७४२ 3 2 2 2 1 
१० ४८५ २५७३ 3 2 2 2 1 
११ ३५३ ३५२० 3 2 3 2 1 
१२ ६८४ ३०१८ 3 2 3 2 1 
माधथको िोजखम स्तरीकरणमा ५ अंकलाई उच्च िोजखम, ४ अंकलाई बढी िोजखम र ३ अंकलाई 
मध्यम िोजखम माधनएको छ भने २ र १ अंकलाई कम िोजखममा राजखएको छ । 

विपद्का दृजष् टकोणले उच्च िोजखम, बढी िोजखम र मध्यम िोजखममा पने िडाहरू धनम्न अनसुार छन:् 
िोजखमको स्तर बाढी 

(Flooding)  

भकू्षय पवहरो       
(Landslide) 

आगलगी 
(Fire) 

भकूम्प 
(Earth Quake) 

सडक दिुवटना 
(Road accident) 

५ (उच्च िोजखम) - - - - - 
४ (बढी िोजखम) ३ िटा िडा २ िटा िडा ४ िटा िडा - - 
३ (मध्यम िोजखम) ६ िटा िडा - ६ िटा िडा ३ िटा िडा ४ िटा िडा 
२ (िोजखम) २ िटा िडा १० िटा िडा २ िटा िडा ९ िटा िडा २ िटा िडा 
१ (धयून िोजखम) १ िटा िडा - - - ६ िटा िडा 

3.1.6 मालारानी गाउँपाधलका  

अिावखाँची जिल्लाको तीनिटा गाउँपाधलका मध्ये मालारानी गाउँपाधलका एक हो । नेपालमा ७५३ 
स्थानीय तह लागू हुँदा अिावखाँची जिल्लामा साविकका अिावतोसको (१,६-९), मरेङको (१-६), खन, 

खनदह, बाँगी,  हंशपूर र गोखङु्गा गाउँ विकास सधमधतहरूलाई समेटेर मालारानी गाउँपाधलका बनाइएको 
हो । मालारानी गाउँपाधलकाको कूल िनसंख्या २८,०४४ रहेको छ । यसको क्षेत्रफल १०१.०६ 
बगव वकलोधमटर रहेको छ ।यस गाउँपाधलकाको केधर साविकको खनदह गाविसको कायावलयमा 
राजखएको छ । यस गाउँपाधलकालाई ९ िडामा धबभािन गररएको छ । 
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यस गाउँपाधलकाको धसमाना पूिवमा छत्रदेि गाउँपाधलका, पजश् चममा भधूमकास्थान नगरपाधलका र ् यूिान 
जिल्ला, उत्तरमा ्यिुान र गलु्मी जिल्ला तथा दजक्षणमा सजधिखकव  र भधूमकास्थान नगरपाधलका पदवछन ्
। मालारानी गाउँपाधलका पयवटवकय वहसाबले सम्भािना बोकेको स्थानीय तह माधनधछ । 

मालारानी गाउँपाधलकाको विपद िोजखम विश् लेषण  

अिावखाँची जिल्लामा विशषेगरी पवहरो, बाढी, आगलागी तथा डढेलो, भकू्षय, हरुीबतास, शीतलहर, 
सखु्खा खडेरी, महामारी, वहमपात, सडक दिुवटना, भकूम्प र िधयिधतकुो आक्रमण िस्ता विपदको 
िोजखम रहेको  छ । विपद्को पवहचान र प्राथधमवककरण देहाय बमोजिम रहेको छ:   

1. बाढी  2. पवहरो/भकू्षय  3. आगलागी  4. भकूम्प 5. सडक दिुवटना 
िडा 
 

िरिरुी 
संख्या  

िम्मा 
िनसंख्या 

सम्भावित विपद्को प्रकार (१ धनम्न-५ उच्च) 
बाढी पवहरो आगलागी भकूम्प सडक दिुवटना 

1.  ५२० २०२३ 1 4 3 2 1 
2.  ६०५ २४१४ 2 2 3 2 1 
3.  ९०० ३४३४ 1 3 2 2 1 
4.  १०९४ ४३५६ 1 3 2 2 1 
5.  १०७६ ४४१० 2 3 3 2 3 
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िडा 
 

िरिरुी 
संख्या  

िम्मा 
िनसंख्या 

सम्भावित विपद्को प्रकार (१ धनम्न-५ उच्च) 
बाढी पवहरो आगलागी भकूम्प सडक दिुवटना 

6.  ७९७ ३५२७ 1 3 3 2 3 
7.  ५६२ २२६९ 1 3 3 2 3 
8.  ५५० २३४१ 1 3 3 2 3 
9.  ७२० ३२७० 1 3 2 2 2 
माधथको िोजखम स्तरीकरणमा ५ अंकलाई उच्च िोजखम, ४ अंकलाई बढी िोजखम र ३ अंकलाई 
मध्यम िोजखम माधनएको छ भने २ र १ अंकलाई कम िोजखममा राजखएको छ । 

विपद्का दृजष् टकोणले उच्च िोजखम, बढी िोजखम र मध्यम िोजखममा पने िडाहरू धनम्न अनसुार छन:् 
िोजखमको स्तर बाढी 

(Flooding)  

भकू्षय पवहरो       
(Landslide) 

आगलगी 
(Fire) 

भकूम्प 
(Earth Quake) 

सडक दिुवटना 
(Road accident) 

५ (उच्च िोजखम) - - - - - 
४ (बढी िोजखम) - १ िटा िडा - - - 
३ (मध्यम िोजखम) - ७ िटा िडा ६ िटा िडा - ४ िटा िडा 
२ (िोजखम) २ िटा िडा १ िटा िडा ३ िटा िडा ९ िटा िडा १ िटा िडा 
१ (धयून िोजखम) ८ िटा िडा - - - ४ िटा िडा 
3.2 अिावखाचँी जिल्लामा विपद िोजखमको पररदृश्य  

3.2.1 बाढी (Flood) 

यस जिल्लाका थपु्रै भभुागहरू िषेनी बाढीबाट प्रभावित भईरहेका छन ्। जिल्ला धभत्र रहेका मखु्य 
खोला तथा यसको प्रभािलाई धनम्न अनसुार उल्लेख गररएको छ ।  

क्र.
सं. 

मखु्य खोला प्रभावित िडाहरू 

िडा 
संख्या 

कैवफयत सम्भावित क्षती 

1  बांगी खोला मालारानी-५; सजधिखकव -१,२,३,४,५,७,९,१०, 
११, १२, पाजणनी-७ र ८, छत्रदेि-२ 

 

12 

प्रभावित िरिरुी 20००,  
विस्थावपत ५०० पररिार,  
मानिीय क्षती १०/१५ िना,  
िनािर, पधछी १५००, 
पटान क्षेत्रफल १०० विगहा,  
कटान क्षेत्रफल ५० विगहा,  
डुिान क्षेत्रफल १०० विगहा,  
झाडापखाला ३००, 
िकुाको विपद् २०० िना 

2  िोचे खोला  सजधिखकव -१,२,३,८,१० 5 

3  मथरुा खोला सजधिखकव -५,११,१२; छत्रदेि-२,६,७ 6 

4  शीतखोला जशतगंगा-२,३,४,५,७,८ 6 

5  खाकािेशी खोला भधूमकास्थान-२,३,४,५,६ 5 

6  खज्यावङ्गखोला छत्रदेि-१,२ 2 

7  राप्तीखोला जशतगंगा-७,८ 2 

8  जझमरूक भधूमकास्थान-५,६,७; जशतगंगा-६,७ 5 

9  रनधसंह जशतगंगा-१०,११ 2 
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10  गडुरूग जशतगंगा-३,४,५ 3 

11  दगुाव खोला पाजणनी-३,४,५,८ 4 
 

12  धसस्नेखोला पाजणनी-५,६,८ ३  

13  बाणगंगाखोला जशतगंगा-१३,१४ २  

14  कुसमु खोला जशतगंगा-११ १  

15  धसधलङ्ग खोला जशतगंगा-९ १  

3.2.2 भकूम्प (Earth Quake): 

प्रभावित स्थानहरू संभावित क्षधत वििरण  

जिल्लाका सबै स्थान • मानिीय क्षती  
• भौधतक क्षती  
• िर २०० 

• िाटो ३ वक.धम. 
• सािविधनक स्थल ७ िटा 
• विस्थावपत हनुसक्ने संख्या १००० 

3.2.3 आगलागी (Fire): 

प्रभावित स्थानहरू संभावित क्षधत वििरण  

६१ िटा िडाहरूलाई आिार माधदा ५० 
िटा िडाहरू िोजखममा रहेको 

अनमुाधनत ५० िरलाई आिार माधन प्रधतशतमा 
राजखएको 

• जिधसी, भाडाकपडा, लत्ताकपडा ६० प्रधतशत 

• नगद १० प्रधतशत 

• अन्न ७० प्रधतशत 

• कागिपत्र ६५ प्रधतशत 

• भौधतक सम्पत्ती िर ९० प्रधतशत 

• मानिीय क्षती ५ प्रधतशत 

• चौपाया १० प्रधतशत 

3.2.4 कोधभड-१९ महामारी 
चीनको हिुान प्राधतबाट धडसेम्िर २०१९ देजख शरुु भएको कोधभड-१९ महामारी हाल विश् िभर 
फैधलईरहेको छ । यसबाट विश्वमा 20,04,12,228 िना माधनसहरु संक्रधमत भएका र 
42,62,656 िना संक्रधमतहरूको मतृ्य ुभै सकेको अिस्था छ । धमधत २०७७।0४।२५ गतेसम्म 
नेपालमा 7,87,006 िनामा कोधभड-१९ को संक्रमण देजखएकोमा 10,115 िना संक्रधमतको मतृ्य ु
भएको छ । कोरोना भाईरस नयाँ खालको भएको कारणले विस्ततृ क्षधत आकंलन गनव नसवकए तापधन 
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2078 श्रािण 25 सम्म जिल्लामा 3,734 िनामा संक्रमण देजखएकोमा 78 िना संक्रधमतको मतृ्य ु
भएको िसमध्ये १ िना संक्रधमतले आत्महत्या गरेका छन ्भने २८95 िना धनको भएका छन ्। 
आगामी ददनमा संक्रमण बढ्न सक्ने आंकलन गररएको छ । धसंगो मलकु अवहले कोधभड-१९ सँग 
िधुिहेको छ । संक्रधमतको संख्या ददन प्रधतददन बढ्दै गइरहेको छ । यसथव बाढी, पवहरो लगायतको 
पूिवतयारी र प्रधतकायव तथा कोधभड-१९ सँगको सामना एकैपटक गनुवपने हधुछ । उिार, प्रधतकायव र 
पनुःस्थापनाका अरु काम कोधभड-१९ को सम्भावित संक्रमणबाट िोधगएर गनुवपने चनुौती छ । 
त्यधतमात्र हैन बाढी पवहरोको िोजखममा रहेको यो जिल्लाको विधभन्न स्थानहरू कोधभड-१९ को पधन 
िोजखममा छन ्। यसरी खज्टने सबै विपद्हरुसँग तयारीका साथ सामना गने गरी योिना तयार 
गररएको छ । योिना कायावधियनका क्रममा कोधभड-१९ को सम्भावित िोजखमबाट िोधगन भौधतक 
दूरी (Physical Distancing), व्यजिगत सरुक्षा समाग्री (PPE) को प्रयोग, धनमवलीकरण (Disinfection) 
िस्ता उपायहरुलाई गजम्भरतापूिवक कायावधियन गररनेछ । 

विपदको कारणले प्रत्येक िषव हनुे व्यापक िन िनको क्षधत र प्रभावितहरूको लाधग एउटा 
सहभाधगतामलुक विपद तयारी तथा प्रधतकायव योिना धनमाणव गरी कायावधियन गनव सके मात्र 
प्रभावितहरूले धछटो राहत पाउन सक्ने हुँदा जिल्लास्तरमा विपद पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिनाको 
आिश्यकता महससु गररएको छ । त्यसैले अिावखाँची जिल्लामा देजखएका सम्भावित विपद्हरूलाई 
व्यिस्थापन तथा धयूधनकरण गनवका लाधग योिनाबि रूपले अगाडी बढनपुने आिश्यकता भएको र 
विगतको योिनालाई समयानकुुल पररमािवन गनुवपने भएको हुँदा जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधत, 
अिावखाँचीले विपद पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना (DPRP) २०७७ लाई अद्यािधिक गरेको छ । 
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पररच्छेद 4:  
क्षते्रगत अििारणा तथा क्षते्रगत विभािन 

(Cluster Approach and Cluster Lead Organization) 

4.1 क्षते्रगत अििारणा 
विपद्  पूिवतयारी  तथा प्रधतकायव योिनाको प्रभािकारी कायावधियनका लाधग जिल्लास्तरमा विषयगत 
क्षेत्र (Cluster) हरूलाई आिार मानेर कायव विभािन गनुव उपयिु हनुे देजखएको छ । यस अििारणाको 
कायावधियन गनव जिल्ला स्तरका लाधग ितवमान समयमा चनुौती देजखए पधन कायवविभािनको स्िरूपलाई 
स्िीकार गदाव प्रभािकाररता र जिम्मेिारीबोि हनुे भएकोले क्षेत्रगत अििारणालाई स्िीकार गररएको  
हो । 
4.2 क्षते्र (Cluster) को पररचय 

विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीधडत समदुायलाई उपलब्ि गराउने मानिीय सहयोगका विधभन्न 
क्षेत्रहरू रहेका हधुछन ्। विपद्का िटनामा परी िनसम्पजत्त गमुाएका व्यजिलाई िीिनयापनका लाधग 
आिारभतू आिश्यकताको पूधतव गनव र खाद्यान्न आिास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िास््य प्रबिवन, 
सरुक्षािस्ता विषयमा विशेषज्ञता हाधसल गरेको समूहले आ-आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेिारी धलंदा मानिीय 
सहयोगको कायव व्यिजस्थत हनु िाधछन ्। अधतराववियस्तरबाट माधयता प्राप्त क्षेत्रगत अििारणाका 
विशेषता धनम्न अनसुार रहेका छन:्  

• क्षेत्रगत अििारणाले समदुायसम्म आफ्नो उपजस्थधत कायम राख्छ।  

• प्रधतकायव (खोि, उिार र राहत) प्रवक्रयामा विशेषज्ञताको उपयोग गने भधूमका धनिावह गछव।  

• मानिीय सहयोगलाई प्रभािकारी, जिम्मेिारी र उत्तरदायी बनाउने कायवलाई सधुनजित गछव।  

• मानिीय सहयोगका क्षेत्रको पवहचान गरी त्यसअनरुूप सहयोगको खाका तयार गछव। 

• प्रधतकायवमा देजखएका कमीकमिोरीको धनराकरण गरी कायवयोिनाको सधमक्षा गदै 
आिश्यकतानसुार जिम्मेिारी धनिावरण तथा पररमािवन गछव ।   

4.3 उद्दशे्य 

क्षेत्रगत अििारणाका प्रमखु उदे्दश्य धनम्न अनसुार रहेका छन:् 
• क्षेत्रगत रूपमा मानिीय सहयोगलाई प्रभािकारी बनाउन,ु 

• आपत्कालीन पूिवतयारी तथा प्रधतकायवलाई चसु्त र कायावधियन योग्य बनाउन,ु 

• क्षेत्रगत समस्याको लेखािोखा र समािानका उपायको लाधग विशेषज्ञ पररचालन गनुव, 
• समधिय र समझदारी अधभिवृि गनुव, 
• ज्ञान, सीप, प्रविधिको प्रभािकारी कायावधियन गनुव। 
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4.4 क्षते्रगत अििारणाको आिश्यकता र महत्ि 
• कायव विभािन हनु ेभएकोले प्रत्येक क्षेत्रबाट उपलब्ि हनुे आिारभतू आिश्यकताको वितरण 

प्रभािकारी भई सबै िगवका प्रभावित समदुायको पहुँच कायम रहधछ ।  
• प्रत्येक क्षेत्रमा सो क्षेत्रको विशेषज्ञता प्राप्त धनकायले नेततृ्ि गने हुँदा विपद्-प्रधतकायवका 

क्रममा विशेषज्ञ सेिा उपलब्ि हधुछ ।  
• आपत्कालीन समयमा गनुव पने मानिीय सहयोग सम्बधिी कायवको लाधग आिश्यक पूिवतयारी 

गने व्यिस्था भएकोले िस्तकुो आपूधतव, समधिय, सूचना प्रिाह र सहयोग वितरण प्रभािकारी 
हधुछ । 

• आपत्कालीन समयमा चावहने सामग्रीको पूिव बधदोिस्त तथा भण्डारणको उजचत व्यिस्था 
हधुछ   

• मानिीय सहयोगका सम्पूणव प्रवक्रया सहभाधगतात्मक विधिबाट गररने भएकाले आधतररक 
वििाद र अधय सबै प्रकारका कदिनाई हटेर सबै कायव चसु्त हधुछन ्।  

• उपलब्ि स्रोत र सािनको अधिकतम उपयोग भई सबैमा ििाफदेहीताको विकास र 
उत्तरदावयत्िबोि हधुछ । 

4.5 जिल्ला स्तरमा क्षते्रगत नतेतृ्ि (Cluster Leads)  

विपद्को समयमा मानिीय सहयोगलाई प्रभािकारी बनाएर विपद् प्रभावितहरूको सरुक्षाका लाधग जिल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सधमधतसँग सहकायव गरी जिल्लास्तरमा धनम्न अनसुार क्षेत्र धनिावरण गरी काम गनेछ 

विषयगत क्षते्र अगिुा तथा सदस्य संस्थाहरु 

क्र.सं. 
धबषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 
(Cluster leads) 

सहयोगी संि संस्था 
(Cluster members) 

१. सचुना तथा समधिय 
(Information and 
Coordination) 

जिल्ला प्रशासन कायावलय • अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची 
• ईश्वरीबक्स गलु्म, म्यालपोखरी ब्यारेक 

• सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ३६ गलु्म 

• राविय अनसुधिान जिल्ला कायावलय अिावखाँची 
• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला शाखा अिावखाँची 
• पत्रकार महासंि/ सञ्चार संग सम्बधिीत संस्थाहरू 

• गैर सरकारी संस्थाहरू 

• DEOC 

२. खोि उिार तथा 
आपतकाधलन 
सामाग्री (Search 

जिल्ला प्रशासन कायावलय • अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची 
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क्र.सं. 
धबषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 
(Cluster leads) 

सहयोगी संि संस्था 
(Cluster members) 

and Rescue and 
Emergency 
Logistics) 

• ईश्वरीबक्स गलु्म, म्यालपोखरी ब्यारेक 

• सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ३६ गलु्म 

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला शाखा अिावखाँची 
• अिावखाँची उद्योग िाजणज्य संि 

• चेम्बर अफ कमसव, अिावखाँची 
• पत्रकार महासंि 

• संिीय खानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन आयोिना  

• कृवष ज्ञान केधर  

• अिावखाँची अस्पताल, सजधिखकव  
• स्िास््य कायावलय, अिावखाँची 
• नेपाल टेधलकम/ नेपाल विद्यतु प्राधिकरण, अिावखाँची  

३. आपतकाधलन 
आश्रय स्थल 
(Emergency 
Shelter) 

स्थानीय तह,  
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, 
जिल्ला शाखा अिावखाँची  

• अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची 
• ईश्वरीबक्स गलु्म, म्यालपोखरी ब्यारेक 

• सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ३६ गलु्म 

• शहरी विकास तथा भिन धनमावण विभाग, रूपधदेही 
• विधभन्न संि/ संस्थाहरू 

४. आपतकाधलन 
स्िास््य 
(Emergency 
Health) 

स्िास््य कायावलय 
अिावखाँची 

• अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• अिावखाँची अस्पताल, सजधिखकव  
• धनिी अस्पताल/ जक्लधनकहरू 

• CMA Campus हरू 

• स्िास््य सेिासँग सम्बधिीत संि/संस्थाहरू 

• संयिु रािसंजिय िनसंख्या कोष (UNFPA)  

५. खानेपानी, स्िास््य 
तथा सरसफाई 
(Water, Health 
and Sanitation) 

संिीय खानेपानी तथा ढल 
व्यिस्थापन आयोिना 

• अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• स्िास््य कायावलय 

• अिावखाँची अस्पताल, सजधिखकव  
• विधभन्न संि/संस्थाहरू 

• खानेपानी तथा सरसफाई धडधभिन कायावलय, पाल्पा  

६. आपतकाधलन जशक्षा 
(Emergency 
Education) 

जशक्षा विकास तथा समधिय 
इकाई 

• अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• ्याबसन/ एन ्याबसन 
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क्र.सं. 
धबषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 
(Cluster leads) 

सहयोगी संि संस्था 
(Cluster members) 
• जशक्षक टे्रड यधुनयनहरू 

• अधय संि/ संस्थाहरू 

७. आपतकाधलन 
संरक्षण 
(Emergency 
Protection) 

जिल्ला प्रशासन कायावलय • अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची 
• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
• मवहला मानि अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जाल/विधभन्न 

संि संस्थाहरू 

• संयिु रािसंजिय िनसंख्या कोष (UNFPA) 

८. तत्काधलन पनुवलाभ 
(Early Recovery) 

जिल्ला प्रशासन कायावलय • जिल्ला समधिय सधमधत 

• अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा 
गाउँपाधलकाहरू 

• अिावखाँची अस्पताल, सजधिखकव  
• स्िास््य कायावलय अिावखाँची 
• अिावखाँची उद्योग िाजणज्य संि 

 
  



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७८ अिावखाचँी 42 

पररच्छेद 5:  
जिल्ला स्तरीय क्षमता विश् लेषण 

(District Level Capacity Analysis) 

5.1 श्रोतसािनको आकँलन (Stakeholders Resource /Emergency Stocks Mapping) 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम र 
िेगाना 

सामाग्रीको 
वििरण   (खाद्य, 

गैर खाद्य) 
इकाई पररमाण 

भण्डारण गररएको 
स्थान 

प्राप्त गनव लाग्ने 
समय 

1 
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

नगद रू. 
क्षधतको 
आिारमा 

बैंक सोही ददन 

2 कृवष ज्ञान केधर धबउधबिन/धबषादी केिी - - 
स्िीकृत 
मापदण्ड 
अनरुूप 

४ धडधभिन िन कायावलय Fire equipments सेट १०० धडधभिन िन कायावलय तत्कालै 
५ धडधभिन िन कायावलय काि क्यवुिक ३० सामदुावयक िन तत्कालै 

६ स्िास््य कायावलय 
दक्ष िनशजि, 
औषिी 

िना र 
सेट 

२५ िना स्िास््य कायावलय 
आिश्यकता 
अनसुार तत्काल 

७ नेपाली सेना दक्ष िनशजि िना १०० क्याम्प तत्काल 
८  नेपाल प्रहरी दक्ष िनशजि िना १०० क्याम्प तत्काल 

९ सशस्त्र प्रहरी िल  दक्ष िनशजि िना १०० क्याम्प तत्काल 

१० 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

गैर खाद्य सामाग्री सेट १०० 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, अिावखाँची 
शाखा 

तत्काल 

11 स्थानीय तह 
नगद, खाद्यान्न र 
अधय जिधसी 
सामग्री 

 
आिश्यकता 
अनसुार  

सम्बजधित स्थानीय तह तत्काल 
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5.2 प्रधतकायवमा साझेदारहरूको पूिव तयारी अिस्थाको विश् लेषण (Level of Preparedness) 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम र िेगाना सम्पकव  व्यजिको सम्पकव  नं. Contingency 
Plan 

update 
भए/नभएको 

Emergency 
Unit, 

छ िा छैन 

Emergency 
Response 

गरेको भए, कहा ँ? 

उपलब्ि 
आकजस्मक 

कोष 

प्रिधि व्यिस्था 
(सिारी सािन, 

औिार, गोदाम, आदद) 

Emergency 
मा काम गने 
िनशजिको 
वििरण 

१ श्री ईश्वरीबक्स गलु्म नेपाली सेना, 
सजधिखकव  

०७७ ४२००७१ भएको छ छ िाडा, वकमडाडा छैन छ 
१०० िना 

२ जिल्ला प्रहरी कायावलय सजधिखकव   ०७७४२०१९९, ०७७४२०२३० भएको छ छ छैन छ १०० िना 
३ सशस् त्र प्रहरी िल नं. ३६ गलु्म ९८५१२७२०५७ भएको छ छ छैन छ १०० िना 
४ स्िास््य कायावलय अिावखाँची ०७७ ४२०२१३ भएको छ छ छैन छ १५ िना 
५ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी ०७७ ४२०२७५ भएको छ छ केधर छ २५ िना 

5.3 प्रधतकायवमा साझेदारहरूको अनभुि र कायवक्षते्र (Previous Experience/Intervention) 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम र िेगाना अिधि र भौगोधलक कायव क्षते्र  (Duration and Geographic Coverage) 

आिश्यकता पवहचान 

(Need Assessment) 

समदुायमा परामशव र 
ताधलम (Consultation/ 

Training) 

धनमावण/पनुधनवमावण 

(Construction/ 
Rehabilitation) 

ममवत सिुार 
(Maintenance) 

अनगुमन 
(Monitoring) 

आपतकाधलन 
सामाग्रीको 
वितरण 

अधय 

(Others) 

१ श्री ईश्वरीबक्स गलु्म, अिावखाँची    
    

२ जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाची        

३ स्िास््य कायावलय अिावखाँची        

४ सशस् त्र प्रहरी िल नं. ३६ गलु्म        

५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी        

६ रािनैधतक दल        
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5.4 विपद् सम्पकव  व्यजि (Focal Person) को वििरण 

क्र. 
सं. 

नाम थर कायावलयको नाम पद सम्पकव  नं. इमेल िेगाना 

१.  विनोद खनाल जिल्ला प्रशासन कायावलय स.प्र.जि.अ. 9857055336 khanalb222@gmail.com 

२.  उत्तम अयावल ईश्वरीबक्स गलु्म सम्पकव  अधिकृत 9847215658 aryal.ua7254@gmail.com 

३.  गणेश खनाल जिल्ला प्रहरी कायावलय प्रहरी धनररक्षक 9857086099 dpoargha@gmail.com 

४.  
चधर बहादरु 
खत्री 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स.प्र. धनरीक्षक 9851137868 khatrichandra22@gmail.com 

५.  
विनय कुमार 
चतिेुदी 

राविय अनसुधिान जिल्ला 
कायावलय 

अनसुधिान 
अधिकृत 

9857066988 binaychaturvedig@gmail.com 

६.  गणेशराि पौडेल स्िास््य कायावलय ि.स्िा. धनररक्षक 9857030703 poudelgr@gmail.com 

७.  जििलाल बधिाडे उद्योग िाजणज्य संि उपाध्यक्ष 9847411531 acci.chamber@gmail.com 

८. - पशपुधत चदुाली मालारानी गाउँपाधलका अधिकृत छैिौं 9860210944 pchudali17@gmail.com 

९.  
मजणराम 
परािलुी 

जशक्षा विकास तथा 
समधिय इकाइ 

इकाई प्रमखु  ९८५७०६३९५५ deoargha@gmail.com 

१०.  
िीिनारायण 
आचायव 

सजधिखकव  नगरपाधलका अधिकृत छैिौं 9847108226  

११.  
नगेधर प्रसाद 
नेपाल 

जशतगंगा नगरपाधलका अधिकृत छैिौं 9857069820 nagendranepal23@gmail.com 

१२.  वहमा धयौपाने भधूमकास्थान नगरपाधलका 
आधतररक लेखा 
परीक्षक 

९८५७०६९७९२ neopanehima77@gmail.com 

१३.  शेषकाधत जिधमरे पाजणनी गाउँपाधलका ि.स्िा.धन. 9857086531 seshkantghimire@gmail.com 

१४.  जशला पोख्रले धडधभिन िन कायावलय स.ि. अधिकृत 9857069670  
१५.  कुशल भसुाल  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  प्रकोप संयोिक  9857028251 kushal720@gmail.com 

१६.  
महेधर कुमार 
ओझा 

कृवष ज्ञान केधर 
कृवष अथवविज्ञ 
(अधिकृत छैिौं) 

9847143418 mahendraojha2018@gmail.co

m 

१७.  रामिी भट्टराई 
िलश्रोत तथा धसंचाई 
धडधभिन कायावलय 

अधिकृत छैिौं 9847312610  

१८.  डा.िगददश शमाव 
अिावखाँची अस्पताल 
सजधिखकव  

मेधडकल अधिकृत 9846604507  

5.5 स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधमधतको नामािली 
क्र.सं. नामथर पद मोबाईल नं. कैवफयत 

 सजधिखकव  नगरपाधलका  
१.  कमल प्रसाद भसुाल नगर प्रमखु 9857066875  
२.  िाकुर कुमार वि.क. नगर उपप्रमखु  9857066874  
३.  नारायण अयावल प्र.प्र.अ.  9857076111  

mailto:nagendranepal23@gmail.com
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क्र.सं. नामथर पद मोबाईल नं. कैवफयत 
४.  प्रधतधनधि जिल्ला प्रशासन कायावलय    
५.  प्रधतधनधि जिल्ला प्रहरी कायावलय  ९८५७०९०३५२  
६.  यिुराि शे्रष्ठ उद्योग बाजणज्य संि  9847045287  
७.  अशोक शे्रष्ठ  चेम्बर अफ कमसव  9857063160  
८.  वप्रतम बहादरु थापा िडाध्यक्ष  9857069247  
९.  िीिलाल भसुाल सदस्य 9847557124  
१०.  हरर प्रसाद दमासे रेडक्रस 9847107720  
११.  िीिनारायण आचायव अधिकृत छैिौं  9847108226  
 जशतगंगा नगरपाधलका  

1  सयुव प्रसाद अधिकारी नगर प्रमखु 9857069417  
2  वटकाराम रेश्मी नगर उप प्रमखु 9857069415  
3  प्रमे बहादरु के.सी. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 9857069515  
4  पवित्रा थापा सामाजिक विकास सधमधत संयोिक 9857086807  
5  राम बहादरु दनावल वििेयक सधमधत संयोिक 9857086802  
6  कमला बेल्िासे पूिाविार विकास सधमधत संयोिक 9857086805  
7  अचवना राना श-ुशासन विकास सधमत संयोिक 9857086808  
8  शाधता अधिकारी विपद् व्यिस्थापन सधमधत संयोिक 9857086810  
9  विष्ण ुपररयार आधथवक विकास सधमधत संयोिक 9840952865  
10  रामशरणकाकी प्रमखु ईश्वरीिक्स गलु्म, से.म.ुिाडा 9841414773  
11  सधदीप बेल्िासे प्र.धन. इलाका प्रहरी कायावलय, िाडा 9857063387  
12  काशीराम आचायव प्रधतधनधि ने.क.पा. एमाले 9847321444  
13  कुमार केशि बेल्िास ् प्रधतधनधि नेपाली काँग्रसे 9857061414  
14  जचधताराि अधिकारी अध्यक्ष उ िा.संि धस.न.पा. 9857034115  
15  टोप बहादरु जि.सी सभापती रेडक्रस सोसाइटी िकेुना 9847531696  
16  वििेक के.सी प्रमखु पूिाविार विकास शाखा 9857086418  
17  नगेधर प्रसाद नेपाल अधिकृत छैिौं जश.न.पा 9857069820  

 भधूमकास्थान नगरपाधलका  
1  श्री रेशम थापा संयोिक 9857069912  
2  श्री खडानधद बेल्बासे सदस्य 9857069911  
3  श्री नारायण प्रसाद भण्डारी सदस्य 9857069981  
4  श्री नारायण प्रसाद खनाल सदस्य 9857069909  
5  श्री तिुलाल सापकोटा सदस्य  9847109663  
6  श्री शरद पोख्रले सदस्य 9857069796  
7  श्री प्रमे थापा सदस्य 9857063003  
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क्र.सं. नामथर पद मोबाईल नं. कैवफयत 
8  वहमा धयौपाने  सदस्य सजचि  9857069792  
 पाजणनी गाउँपाधलका  

1  अच्यतु गौतम अध्यक्ष  9857086500  
2  लक्ष्मी गौतम उपाध्यक्ष 9857086510  
3  नेत्र प्रसाद जिधमरे प्रमखु प्रशासवकय अधिकृत 9857066498  
4  धमनराि आते्रय सदस्य 9857086508  
5  स्थानेश् िर जिधमरे सदस्य 9857086504  
6  िीिलाल जिधमरे सदस्य 9857086505  
7  गनुाखर अधिकारी सदस्य 9857086507  
8  शाधलकराम भट्टराई सदस्य 9857086501  
9  शभु बहादरु सारू सदस्य 9857086506  
10  प्रधतधनधि जिल्ला प्रशासन 

कायावलय 
सदस्य   

11  तेि बहादरु खनाल सदस्य 9857086532  
12  मोहराि पौडेल सदस्य 9857086517  
13  प्रमखु, प्रहरी चौकी जखददम सदस्य 9857091246  
14  ने. रे. सो. स्थानीय प्रधतधनधि सदस्य 9847400171  
15  ने.क.पा. एमाले सदस्य   
16  नेपाली काग्रसे सदस्य   
17  ने.क.पा. माओिादी पावटव सदस्य   
18  िनता समाििादी पावटव सदस्य   
19  रा.ि.मो. सदस्य   
20  स्थानीय उद्योग िाजणज्य 

संि 
सदस्य   

21  गै.स.स सदस्य   
22  नेपाल पत्रकार महासंि सदस्य   
 छत्रदेि गाउँपाधलका  

1  लेखनाथ पोख्रले गाउँपाधलका अध्यक्ष 9857069700  
2  तलु्सी देिी शे्रष् ि सदस्य 9857066574  
3  भेषराि पधथ सदस्य 9857086971  
4  अशोक कुमार शे्रष्ठ सदस्य  9851115541  
5  अशोक कुमार शे्रष्ठ सदस्य  9857086544  
6  मान बहादरु ज्ञिाली सदस्य  9857066541  
7  भेषराि सिेुदी सदस्य  9857091247  
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क्र.सं. नामथर पद मोबाईल नं. कैवफयत 
8  सािन पाण्डे सदस्य  9841162277  
9  कैलाश कुमार शे्रष्ठ सदस्य  9857063475  
10  प्रमे नारायण पाण्डे सदस्य  9847493238  
11  बवुिराम धयौपाने सदस्य सजचि 9847167950  
 मालारानी गाउँपाधलका  
1  बालकृष्ण शमाव आचायव गाउँपाधलका अध्यक्ष 9857028457  
2  प्रधमला क्षेत्री सदस्य 9857069357  
3  रमेश पधथी सदस्य 9857066432  
4  बालकृष्ण आचायव सदस्य 9857067138  
5  विष्ण ुप्रसाद भसुाल  सदस्य 9857061183  
6  शोभाखर खनाल सदस्य 9857036434  
7  विष्ण ुप्रसाद पोखरेल  सदस्य 9861514493  
8  शोभाकर भसुाल  सदस्य 9857029043  
9  नारायण प्रसाद अयावल सदस्य 9857036264  
10  खड्क प्रसाद भसुाल सदस्य 9857069359  
11  नरेधर कुमार बस्नेत सदस्य 9857033751  
12  फन बहादरु पनु सदस्य 9847411147  
13  दीपा पोखरेल सदस्य 9867151809  
14  िनादवन खनाल सदस्य 9857061231  
15  धनम बहादरु सनुार सदस्य 9857066343  
16  पदमा पधथी सदस्य 9847039872  
17  प्रधतधनिी जिल्ला प्रशासन 

कायावलय 
सदस्य   

18  नेत्र प्रसाद खनाल सदस्य 9857061472  
19  हररषचधर पाण्डे  सदस्य 9857023629  
20  सरुक्षा धनकायको प्रधतधनधि सदस्य   
21  शालीकराम आचायव  सदस्य 9857061274  
22  शाधता खनाल सदस्य   
23  बलाराम खनाल सदस्य 9847216337  
24  विर बहादरु खनाल सदस्य 9867333429  
25  रण बहादरु खनाल सदस्य 9847156731  
26  महेधर वि.क सदस्य 9866401409  
27  नविन के.सी सदस्य 9857063540  
28  पशपुती चदुाली सदस्य सजचि 9860210944  
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5.6 स्थानीय तहहरूको विपद् िोजखम धयूधनकरण तथा व्यिस्थापनको अिस्था 
क्र.सं. वक्रयाकलाप सजधिखकव  जशतगंगा भधूमकास्थान छत्रदेि मालारानी पाजणनी 
१.  विपद् व्यिस्थापन ऐन पाररत भएको       
२.  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधमधतको गिन       
३.  स्थानीय आपतकाधलन कायव संचालन केधर 

स्थापना भएको 
      

४.  आपतकाधलन कोष स्थापना भएको       
५.  आपतकाधलन कोष पररचालन कायवविधि       
६.  पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना       
७.  विपद् फोकल पसवन तोवकएको       
८.  विपद् व्यिस्थापन शाखा/उपशाखा       
९.  आपतकाधलन राहत सामाग्री भण्डारण       

5.7 विपद्को समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी जिल्लामा पवहचान गररएका खलु्ला स्थानहरूको वििरण 

क्र. 
स. 

िडा नं. खलु्ला िाउँ रहेको स्थान 

अस्
था
ई 

आ
िा
शक

ा ल
ाधग

 
राख्न

 स
वक

ने 
अन

मुा
धनत

 
संख्

या
 उपलब्ि श्रोतहरु (खानेपानी,                             

बाटो, धबिलुी, शौचालय आदद) 

सजधिखकव  नगरपाधलका 
१.  १ टुधडखेल ५००  पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
२.  १ बाददव खेल मैदान २००  पानी, बाटो, धबिलुी नभएको 
३.  १ लदाम बगैंचा ५००  खानेपानी मात्र भएको 
४.  1 सजधिखकव  इङ्गधलस बोधडवङ्ग स्कुल 500 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
५.  2 िनज्योती मा.वि. 800 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
६.  2 भगिती मा.वि. 600 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
७.  3 जिमरेु खोला 200 पानी, बाटो, धबिलुी नभएको 
८.  5 िलेिाङ्ग भौर 1000 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
९.  5 मथरुा 1000 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
१०.  5 खररपाटा 100 पानी, बाटो, धबिलुी नभएको 
११.  6 नरपानी वपकधनक स्पौट 1100 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
१२.  9 रवहस चौर 800 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
१३.  9 मसरेु पाटा 1200 पानी भएको 
१४.  10 एयरपोटव 400 पानी, बाटो, धबिलुी नभएको 
१५.  10 विहार वपकधनक स्पौट 400 पानी भएको 
१६.  11 कविरा मैदान 250 पानी भएको 
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क्र. 
स. 

िडा नं. खलु्ला िाउँ रहेको स्थान 

अस्
था
ई 

आ
िा
शक

ा ल
ाधग

 
राख्न

 स
वक

ने 
अन

मुा
धनत

 
संख्

या
 उपलब्ि श्रोतहरु (खानेपानी,                             

बाटो, धबिलुी, शौचालय आदद) 

१७.  11 वििय मा.वि. 600 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 
१८.  11 धयू ईङ्गधलस बोधडवङ्ग स्कुल 400 पानी, बाटो, धबिलुी भएको 

जशतगंगा नगरपाधलका 

1  १ 
मधरे, िधतवश् िरा, पेहेरे, शब्द,ु 
सिुणवखाल, डाडाटोल 

२५ पानी, बाटो, धबिलुी 

2  २ मलुािारी, िोरिधदा, धनपान,े जझरावथमु २५ पानी, बाटो, धबिलुी 

3  ३ दह, पदमे, कैलासे, गोजिवथमु, जखब्दी ५० पानी, बाटो, धबिलुी 

4  ४ भेडामारा, गंगाखोला ५० पानी, बाटो, धबिलुी, अमराईमा शौचालय पधन रहेको 

5  ५ भाविनी, कालीमाटी, गल्िा, कल्लेरी ५० पानी, बाटो, धबिलुी 

6  ६ 
तल्लो िकेुना, साना ढुङ्ग्र,े िूला 
ढुङ्ग्रे 

१०० पानी, बाटो, धबिलुी 

7  ७ उपल्लो िलकेु, दमारदेशी, िडीदमार १०० पानी, बाटो, धबिलुी 

8  ८ लाहापे, खकव  १०० पानी, बाटो, धबिलुी 

9  ९ 
भिुचोक, नयािस्ती, पाकुरी, लौरी 
धसस्ने 

५०० पानी, बाटो, धबिलुी 

10  १० 
हरे, बरे, कचरेुनी, सामकोट, 
िाटुलेका क्षेत्रहरू 

१०० पानी, बाटो, धबिलुी 

11  ११ 
खयरभट्टी, फोसवल, मौिािारी, 
ढुगेसराका क्षेत्रहरू 

१०० पानी, बाटो, धबिलुी 

12  १२ रजिया, कोदिया मैदान १०० पानी, बाटो, धबिलुी 

13  १३ 
िौरी, छेडा, वकधतवपरु लगायतका 
स्थान 

१०० पानी, बाटो, धबिलुी 

14  १४ विक्रम, पािरा, करेचलुीका क्षेत्रहरू १०० पानी, बाटो, धबिलुी 
छत्रदेि गाउँपाधलका 

1  २ गंगाटार २००० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

2  २ बररूख २००० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

3   सािबोट िगतमाता आ.वि. २००० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

4   कोल्दी १५०० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

5   रातापोखरा खेल मैदान ३००० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

6   िूलापोखरा ५०० खानेपानी, बाटो, शौचालय 
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क्र. 
स. 

िडा नं. खलु्ला िाउँ रहेको स्थान 

अस्
था
ई 

आ
िा
शक

ा ल
ाधग

 
राख्न

 स
वक

ने 
अन

मुा
धनत

 
संख्

या
 उपलब्ि श्रोतहरु (खानेपानी,                             

बाटो, धबिलुी, शौचालय आदद) 

7   तारूभतेरा ८०० खानेपानी, बाटो, शौचालय 

8   कुवटकाचौर ७०० खानेपानी, बाटो, शौचालय 
पाजणनी गाउँपाधलका 

1  १ ने.रा.मा.वि. पणेना २०० 
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

2  २ हररहर मा.वि. पोखराथोक २५०  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

3  ३ दगुावफाँट िरका रूख ५००  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

4  ४ पटौटी कवटनेटा सािविधनक चौर ४००  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

5  ५ मैदान आलमदेिी मजधदर वफल्ड २५०  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

6  ६ िाधतिाङ्ग थामचौर वक्रकेट मैदान ५००  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

7  ७ अडगरुी दवुिचौर खेल मैदान २५०  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

8  ८ पालीदह पोखरी खेल मैदान १००  
खानेपानी, वििलुी र शौचालयको अस्थायी व्यिस्थापन 
गनुवपने 

भधूमकास्थान नगरपाधलका 

1  १ फुलबारी  ५०० बाटो, धबिलुी  

2  २ ्यारी पोखरी  ६०० बाटो, धबिलुी  

3  २ वपपलनेटा  ३०० बाटो, धबिलुी  

4  ३ धसख्र  ३०० बाटो, धबिलुी  

5  ४ मदेन डाँडा, िारापानी  २०० बाटो , धबिलुी  

6  ४ मदेन डाँडा  ६०० बाटो, धबिलुी  

7  ५ असारे खेलमैदान  ३०० बाटो, धबिलुी  

8  ६ दिुावङ , जखल्िी  १०० बाटो , धबिलुी  

9  ६ दिुावङ १००० बाटो, धबिलुी  

10  ७ जचददचौर  ३००० बाटो, धबिलुी  
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क्र. 
स. 

िडा नं. खलु्ला िाउँ रहेको स्थान 

अस्
था
ई 

आ
िा
शक

ा ल
ाधग

 
राख्न

 स
वक

ने 
अन

मुा
धनत

 
संख्

या
 उपलब्ि श्रोतहरु (खानेपानी,                             

बाटो, धबिलुी, शौचालय आदद) 

11  ८ पोखेडाँडा ँ २००० बाटो,  धबिलुी  

12  ८ रातापेखरा  १००० बाटो,  धबिलुी  

13  ९ गैरागोि  ३०० बाटो, धबिलुी  

14  १० आरीचौर  २००० बाटो, धबिलुी, खानेपानी, शौचालय  
मालारानी गाउँपाधलका 

1  १ भधडारथमु मैदान  १००   

2  ३ गोहेली खेल मैदान  १५०   

3  ४ रातकुा चौर २५०   

4  ४ देउराली डाँडा २००   

5  ६ धत्रकेट खेल मैदान रतनमारे  २५०   

6  ६ म्यालपानी डाँडा ३००   
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पररच्छेद 6:  
जिल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना  

(District Disaster Preparedness and Response Plan) 

मध्य पहाडी ६८ प्रधतशत र चरेु पहाड ३२% गरी दईु भौगोधलक क्षेत्रमा धबभाजित र ५% नदीहरूले 
ओगटेको यस जिल्लामा साना िुला गरी २० िटा नदी नालाहरू छन ्। तसथव पहाडी बस्तीको कारण 
जिल्लामा बाढी, पवहरो र भकू्षयले िेरै नै सताईरहेको छ । त्यसैगरी हरुीबतास र आगलागी यस 
जिल्लाका धनरधतर दोहोरररहने िटना हनु ्। आगलागी तथा हरुीबतासका िटनाबाट उत्पन्न विपद् 
पीधडतको लाधग जिल्ला प्रशासन कायावलय र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले प्रत्येक िषव प्रदान गने राहत 
वितरणबाट पधन स्पष्ट हधुछ । विधभन्न स्थानमा यसअजि िेरै मानिीय क्षधत हनुे गरी महामारीको िटना 
नभए पधन समय समयमा देजखएको विधभन्न रोगहरूको अिस्थाको विश् लेषण गदाव महामारी फैधलने 
सम्भािना रहेको छ । जिल्लाको समग्र पररजस्थधत र िोजखमको ितवमान अिस्थालाई हेदाव पवहरो, बाढी, 
भकू्षय, हरुीबतास तथा आगलागी र महामारीको समयमा गररने प्रधतकायवको लाधग विपद्  पूिवतयारी 
योिना तिुवमा गररएको छ । त्यसमा पधन बाढी पवहरो र भकू्षय एक आपसमा अधतर धनवहत विपद्  
भएको कारण यी तीन िटै खतराहरूलाई एउटै पषृ्ठभधूममा राखी हेनुव पने हधुछ। तसथव हाल जिल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सधमधतबाट विपद् व्यिस्थापनको लाधग समग्र जिल्लामा गनुव पने योिना र जिल्लाका 
प्रमखु विपद्हरू बाढी/पवहरो/भकू्षय/आगलागी र कोरोना महामारीको सधदभवमा मातै्र विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रधतकायव योिना तयार गररएको छ । 

6.1 जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधतको विपद् पूिवतयारीको विशेष कायव योिना 

क्र. 
सं. 

वक्रयाकलाप 
जिम्मेिार 
धनकाय 

सहयोगी धनकाय स्थान 
उच्च 

प्रभावित 

मध्यम, 
धयून 

प्रभावित 
1.  विपद्  व्यिस्थापनमा सरकारी तथा 

गैह्रसरकारी संस्थाको उत्तरदावयत्ि 
स्पष्टता साथ पररभावषत गने 

जि.वि.व्य.स. 

सरकारी धनकाय 
तथा गैससंहरू 

जिल्ला परैु ६ 
मवहना 

१ िषव 

2.  जिल्ला   विपद्    व्यिस्थापन 
सधमधतका सदस्यहरूको 
उत्तरदावयत्िको वकटान गने 

जि.वि.व्य.स. 

जिल्ला    विपद 
व्यिस्थापन 
सधमधतका 
सदस्यहरू 

जिल्ला परैु ६ 
मवहना 

१ िषव 

3.  पूिवचेतािनी संयधत्रको स्थापना गने 
जि.वि.व्य.स. 

स्थानीय तह, 
गैससं, दात ृ

प्राविधिक 
दृजष् टकोणले 
उपयिु 

१ िषव २ िषव 
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6.2 बाढी, पवहरो, भकू्षय विपद् पूिवतयारीको लाधग विशेष कायव योिना  

क्र. 
सं. 

वक्रयाकलाप 
कायावधियन 
गने संस्था 

सहयोगी संस्था स्थान 

समय 

ला
गत

 उच्च 
प्रभावित 
गविस 

मध्यम, 
धयून 
प्रभावित 
लागत 

1.  बाढी पवहरो भकू्षय िान सक्न े
संभावित स्थानको पवहचान गरी 
नक्सांकन ]{ 

स्थानीय तह, 
िलश्रोत तथा 
धस.धड.का. 

स्थानीय तह र 
उपभोिा 
सधमधत 

िडा १ िषव   

2.  खोला,  सडक तथा पानीका श्रोतमा 
ढल तथा नालाको व्यिस्था ]{ 

सडक धबभाग स्थानीय तह र 
विधभन्न 
सधमधतहरू 

िडा १ िषव   

3.  खोला तथा नददमा Spur धनमावण 
तथा पखावल (Retaining wall) को 
कायव 

स्थानीय तह िलश्रोत तथा 
धस.धड.का. 
उपभोिा 
सधमधत 

पाधलका ६ मवहना १ िषव  

संस्थाहरू र 
धमधडया 

देजखएको 
स्थान 

4.  विपदको सामना गनव एकीकृत 
सञ्जालको विकास गने जि.वि.व्य.स. 

स्थानीय तह र 
गैससं 

 तत्काल  

5.  उपलब्ि त्याङ्कलाई अद्यािधिक गने 
जि.वि.व्य.स. 

स्थानीय तह, 
िडा र गैससं 

 धनरधतर  

6.  विपद् व्यिस्थापन फोकल व्यजिको 
व्यिस्था गने जि.वि.व्य.स. 

स्थानीय तह, 
गैससं  

जिल्ला धनरधतर  

7.  विपद् व्यिस्थापनका सरोकारिालाहरू 
बीच सहकायव तथा समधिय गने जि.वि.व्य.स. 

स्थानीय तह, 
गैससं, दात ृ
संस्था आदद 

 धनरधतर  

8.  िावषवक योिनामा विपद् तैयारीका 
अियिहरूलाई समायोिन गने 

स्थानीय तह 

सम्बधिीत 
सरकारी तथा 
गैर सरकारी 
धनकायहरू 

 धनरधतर  
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4.  बाढी, पवहरो र भकू्षय िान सक्न े
स्थानहरूमा िृक्षारोपण कायव 

स्थानीय तह 
धडवििन िन 
कायावलय 

उपभोिा 
सधमधत 

पाधलका ३ मवहना १ िषव  

5.  संिेदनजशल क्षेत्रमा सचेतना 
कायवक्रम संचालन  

स्थानीय तह सम्बधिीत सबै 
धनकाय 

पाधलका    

6.  विकास धनमावणका कायवक्रमलाई 
विपद् िोजखम विश् लेषण गरी 
संधचालन गने 

स्थानीय तह सम्बधिीत सबै 
धनकाय 

पाधलका    

7.  िडास्तरीय बाढी, पवहरो र भकू्षय 
व्यिस्थापन योिना तिुवमा 

स्थानीय तह िलश्रोत तथा 
धस.धड.का. 
उपभोिा 
सधमधत 

१ िषव २ िषव   

8.  बाढी, पवहरो र भकू्षय हनुे संभावित 
क्षेत्र बारेमा होधडङबोडव, पत्रपधत्रका 
र एफ.एम. बाट सचेतना कायवक्रम 
संचालन  

स्थानीय 
तह/जिल्ला 
विपद्  
व्यिस्थापन 
सधमधत 

स्थानीय 
एफ.एम. 
रेधडयोहरू 

पाधलका ३ 
मवहना 

१ िषव  

9.  धभरालो िधमनमा गह्रासिुार  स्थानीय तह उपभोिा 
सधमधत 

पाधलका तरुूधतै   

10.  पानीका महुान संरक्षण गने विरूिा 
रोपण 

स्थानीय तह धड.ि.का. र 
उपभोिा 
सधमधत 

६ 
मवहना 

१ िषव   

11.  बाढी, पवहरो र भकू्षय हनु नददन 
पानीका महुानहरूको संरक्षण गरी 
पोखरी र Tank बनाई धसचाई तथा 
खानेपानी व्यिस्थापन 

स्थानीय तह उपभोिा 
सधमधत 

१ िषव २ िषव   

12.  कच्ची बाटो धनमावण गने विद्यमान 
पिधतमा सिुार 

स्थानीय तह उपभोिा 
सधमधत 

२ िषव ४ िषव   

6.3 आगलागी धनयधत्रणको पूिवतयारी कायवयोिना 

क्र. 
सं 

कायवकलाप 
जिम्मेिार 
धनकाय 

सहयोगी संस्था स्थान 

समय 

ला
गत

 उच्च 
प्रभावित 
गाविस 

मध्यम, 
धयून 

प्रभावित 
१ आगलागी धनयधत्रण सम्बधिमा 

सचेतना कायवक्रम संचालन 
धडवििन िन 
कायावलय 

स्थानीय तह, गैससं जिल्ला 
परैु 

६ 
मवहना 

१ िषव  
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२ अग्नी संवहताको प्रयोग स्थानीय तह उपभोिा सधमधत जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

३ खानेपानी, विद्यतुगहृ, संचारगृहको 
सरुक्षा प्रबधि 

जि.वि.व्य.स. सरुक्षा धनकाय जिल्ला 
परैु 

   

४ डढेलो धनयधत्रणका लाधग QRT 
व्यिस्था 

सरुक्षा 
धनकायहरू 

धडवििन िन 
कायावलय, िन 
उपभोि समूह 

जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

५ डढेलो धनयधत्रण सचेतना कायवक्रम धड.ि.का स्थानीय तह  जिल्ला 
परैु 

१िषव २ िषव  

६ आपतकाधलन आश्रय स्थलको 
पवहचान 

स्थानीय तह सरुक्षा धनकाय िोजखममा 
रहेको 
स्थान 

६ 
मवहना 

६ 
मवहना 

 

७ स्ियंसेिकलाई आपतकाधलन सेिा 
ताधलम 

धड.ब.का. स्थानीय तह जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

८ सङ्कटाधभमखु क्षेत्रको पवहचान तथा 
सरुक्षा 

स्थानीय तह सरुक्षा धनकाय जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

९ खरका छाना भएका िरमा अजग्न 
धनरोिक उपाय अिलम्िन 

स्थानीय तह धडवििन िन 
कायावलय 

जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

१० अजग्न सीमा रेखा धनिावरण धड ि का िन उपभोिा समूह जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

११ अजग्न सङ्कटकालीन योिना धड.ब.का. स्थानीय तह जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

१२ धबद्यालयस्तरमा सचेतना कायवक्रम धड.ि.का. स्थानीय तह जिल्ला 
परैु 

   

१३ समदुायलाई forest fire equipment 
प्रंदान 

धड.ब.का उपभोिा सधमधत जिल्ला 
परैु 

१ िषव २ िषव  

१४ गैह्रसरकारी क्षेत्रको श्रोत पररचालन स्थानीय तह धडवििन िन 
कायावलय 

जिल्ला 
परैु 

   

१५ भिन धनमावण संवहताको कायावधियन स्थानीय तह िडा गैससं जिल्ला 
परैु 

२ िषव ४ िषव  
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6.4 कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा धनयधत्रण कायवयोिना, २०७८ 

क्र. 
सं 

कायव वििरण समय सीमा मखु्य जिम्मेिारी सहयोगी अनगुमन 

1  सबै स्थानीय तह जस्थत स्िास््य 
केधरहरूमा छुटै्ट शैयाको 
व्यिस्था गने 

तत्काल  सम्बजधित स्थानीय तह स्िास््य 
कायावलय  

न.पा./गा.पा. 
प्रमखु र प्रजि.अ. 

2  कोरोना भाइरसिाट 
सिवसािारणलाई िोगाउन 
कोरोना सतकव ता सम्बधिी प्रचार 
प्रसार गने  

कोरोनाको 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

सम्बजधित स्थानीय तह 
र स्िास््य कायावलय  

जिल्ला सरुक्षा 
सधमधत र 
DCCMC 

जिल्ला सरुक्षा 
सधमधत  

3  िडा स्तरीय सधमती गिन  गरर 
सचेतना अधभयान संचालन गने  

कोरोनाको 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

सम्बजधित स्थानीय तह 
र स्िास््य कायावलय  

जिल्ला सरुक्षा 
सधमधत  

 न.पा/गा.पा. 
प्रमखु र प्र.जि.अ. 

4  शंकास्पद भएको व्यजिलाई 
विशेष धनगरानीमा राख् न े 

कोरोनाको 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

सम्बजधित स्थानीय तह 
र स्िास््य कायावलय  

जिल्ला सरुक्षा 
सधमधत / 
DCCMC 

जिल्ला सरुक्षा 
सधमधत  

5  जिल्ला जस्थत सिै एम्बलेुधस र 
चालकलाई तयारी अिस्थामा 
राख् न े 

तत्काल  स्िास््य कायावलय  ने.रे.सो. र 
DCCMC 

न.पा/गा.पा. 
प्रमखु र प्र. जि.अ. 

6  अत्यािश्यक सामाग्रीहरूको 
अभाि हनु नददन र कालो 
बिारी हनु नददन बिार 
अनगुमन गने  

तत्काल  सम्बजधित स्थानीय तह, 
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सम्बजधित 
उ.बा. संि, 
उपभोि हक 
वहत संरक्षण 
मञ्च, पत्रकार 
र गै.स.स. 

प्र.जि.अ. र 
न.पा/गा.पा. 
प्रमखु  

7  सबै स्थानीय तहहरूले कोरोना 
प्रधतकायव योिना बनाई लाग ुगने  

तत्काल  सम्बजधित स्थानीय तह DCCMC न.पा/गा.पा. 
प्रमखु  

8  स्थानीय विपद ब्यिस्थापन 
सधमती र आिश्यकता अनसुार 
DDMC को बैिक राजख सधमक्षा 
गने   

धनरधतर LDMC / DDMC DCCMC न.पा/गा.पा. 
प्रमखु र प्र. जि.अ. 

9  मास्क स्याधनटाइिार र Gun 
For Fever लगायतका 
सामग्रीहरू सहि रुपमा 
उपलब्ि हनुे ब्यिस्था धमलाउने  

धनरधतर  प्रदेश स्िास््य तथा 
िनसंख्या मधत्रालय, 
स्िास््य कायावलय, 
उ.बा.संि/औषधि 
व्यिसायी संि 

रेडक्रस जिल्ला प्रशासन 
कायावय 
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क्र. 
सं 

कायव वििरण समय सीमा मखु्य जिम्मेिारी सहयोगी अनगुमन 

10  शंकास्पद व्यजिलाई ररफरको 
ब्यिस्था धमलाउने  

शंकास्पद 
व्यजि फेला 
परेमा  

अस्पताल/स्िास््य सेिा 
केधर 

सम्बजधित 
स्थानीय तह 

स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू, 
प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

11  धनिी क्षेत्रका अस्पताल तथा 
पोधलजक्लधनक हरूबाट 
सहयोगको लाधग समधिय गने 

तत्काल  स्िास््य कायावलय  सम्बजधित 
स्थानीय तह र 
DCCMC 

जि.स. स. प्रमखु, 
स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू, 
प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

12  हाट बिार, सांस्कृधतक केधर, 
जिम तथा अधय मनोरञ्जन 
स्थलहरू बधद गने  

कोरोना 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, सम्बजधित 
स्थानीय तह 

सबै सरुक्षा 
धनकाय  

प्र.जि.अ., सरुक्षा 
प्रमखुहरू र 
स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू,  

13  साबविधनक सिारी सािनहरूलाई 
स्िास््य सम्बधिी 
मापदण्डहरूको पालना गराउने  

तत्काल  ट्रवफक प्रहरी, नेपाल 
प्रहरी र यातायात 
व्यिसायी  

सबै सरुक्षा 
धनकाय  

प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

14  िुला तथा आिसीय होटलहरूमा 
ज्िरो मापन उपकरण तथा 
सामग्री को ब्यिस्था गरर उि 
स्थानमा प्रिेश गने व्यजिको 
स्िस््य िाँच गने  

कोरोनाको 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

उ.िा.संि र होटल  
व्यिसायी संि  

सम्बजधित 
स्थानीय तह 

प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

15  सिवसािारण नागररकमा कोरोना 
सम्बधिी भ्रम तथा त्रास 
फैलाउने व्यजिलाई काननु 
बमोजिम कारिाही गने  

तत्काल  जिल्ला प्रहरी कायावलय  पत्रकार 
महासंि 
लगायत संचार 
सम्बि संि 
सस्थाहरू  

प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

16  जिल्लामा रहेका होटल 
रेस्टुरेधटहरूले स्िास््य सम्बधिी 
मापदण्डको पालना गने  

कोरोनाको 
िोजखम कम 
नभए सम्म  

जिल्ला प्रहरी कायावलय  सम्बजधित 
स्थानीय तह र 
होटल 
ब्ियसायी संि 

स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू, 
प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

17  सबै सिवसािारणलाई 
अत्यािश्यक काम बाहेक िर 
धभतै्र बस्न आग्रह गने  

िोजखम कम 
नभएसम्म  

सम्बजधित स्थानीय तह सम्बजधित 
स्थानीय तह 

स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू, 
प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७8 अिावखाचँी 58 

क्र. 
सं 

कायव वििरण समय सीमा मखु्य जिम्मेिारी सहयोगी अनगुमन 

18  Isolation Centre धनमावण गने तत्काल प्रदेश र स्थानीय तह DCCMC, 

स्िास््य 
कायावलय, 
अिावखाँची                  
अस्पताल, 
सरुक्षा धनकाय 

जि.स. स. प्रमखु, 
स्थानीय तहका 
प्रमखुहरू, 
प्र.जि.अ. र सरुक्षा 
प्रमखुहरू   

19  एजधटिेन/वप.धस.आर पररक्षण धनरधतर स्िास््य कायावलय,  
स्थानीय तह र 
अिावखाँची अस्पताल 

DCCMC , 

सरुक्षा धनकाय 
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय/ 
स्थानीय तहका 
प्रमखुहरु 

20  खोपको उपलब्िता सहि 
बनाउन े

धनरधतर स्िास््य तथा िनसंख्या 
मधत्रालय, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह, 
स्िास््य कायावलय 

जिल्ला 
प्रशासन 
कायावलय र 
सरुक्षा धनकाय 

प्र.जि.अ. र 
स्थानीय तह 
प्रमखुहरु  

पररच्छेद 7:  
विपद् पररदृश् यमा आिाररत जिल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रधतकायव योिना  

(Scenario Based Cluster Specific Response Planning) 

विपद् बाट हनु सक्ने सम्भावित क्षधत कम गनव विपद् प्रभावितहरूलाई सरुजक्षत बनाई राख् नका लाधग 
जिल्ला जस्थत क्षेत्रगत अगिुा संस्थाहरूको आ-आफ्नो क्षेत्र अनसुारको विपद पूिव तयारी तथा प्रधतकायव 
योिना तयार पाररएको छ । योिनाको विस्ततृ वििरण तल उल्लेख गररएको छ । 

7.1 सूचना तथा समधिय (Information and Coordination) 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 
(Cluster Leads) 

सहयोगी संि/संस्था 
(Cluster members) 

सूचना तथा समधिय 

(Information and 

Coordination) 

जिल्ला प्रशासन कायावलय • अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा गाउँपाधलकाहरू 

• जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची 
• ईश्वरीबक्स गलु्म, म्यालपोखरी ब्यारेक  
• शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ३६ गलु्म 

• राविय अनसुधिान जिल्ला कायावलय अिावखाँची 
• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला शाखा अिावखाँची  
• पत्रकार महासंि, सञ् चारसँग सम्बधिीत संस्थाहरू 

• गैर सरकारी संस्थाहरू  
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(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • First Responder को हैजशयतले 
धछटो भधदा धछटो िटनास्थलमा 
खटाउने र पगु्ने।  

• विपदको बारेमा सूचना तथा 
समधिय गने, सूचना धलने र 
जिल्ला आपतकाधलन सञ्चालन 
केधर (DEOC) तथा प्रहरी 
कधट्रोल रूममा ददने।  

• कधट्रोल रूमले सरुक्षा धनकाय र 
सम्बधि अधय क्लष्टरलाई खिर 
गरी तत्काल विद्यतु लाइन काट्ने 
एम्बलेुधस र रेडक्रसलाई खिर 
गने। 

• विपदको सूचना तालकु 
धनकाय/सधमधतमा ददने र समधिय 
गने। 

• स्िास््य केधर र अस्पताललाई 
सतकव  रहन धनदेशन ददने। 

• िटना स्थलमा खवटने 
सरुक्षाकमीले तत्काधलन रूपमा 
धनम्नानसुार काम गने।  
o बाटोको अिस्थाको 

िानकारी धलने/ददने।  

o िटनास्थलको तत्काधलन 
अिस्थाको िानकारी ददने।  

o थप क्षधत हनु नददन सरुक्षा 
धमलाउने   

o उिारको क्रममा मानिीय 
उिारलाई प्राथधमकता 
ददने।   

o विशेषज्ञ र खोि उिार 
टोली तथा मेधडकल टोली 

1. पूणव िानकारी 
पाउने 
व्यजि/ 
समूहहरूद्वारा 
माईवकङ्ग गने,  

2. तत्काल 
सूचनाको 
आदान प्रदान 
गने,  

3. संभावित 
विपद बारेमा 
धमधडयामा 
प्रचार प्रसार 
गने  

4. संभावित 
ईलाकामा 
सरुक्षा 
धनकायबाट 
धनरधतर 
पेट्रोधलङ्ग गने 

१.श्रोत 
सािनको कमी 
रहन सक्ने। 

1. जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

2. नेपाली सेना  
3. नेपाल प्रहरी  
4. शसस्त्र प्रहरी  
5. स्थानीय तह  
6. अधय सम्बधिीत 

धनकायहरू, 
संि/संस्थाहरू 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

तत्काल िटना स्थल 
पगु्ने। 

• िाइते खोज्ने, प्राथधमक उपचार 
गने, िाइतेको प्राथधमकीकरण गने 
र धनम्न अनसुारको ट्यागको 
व्यिस्था गने।   
o रातो, गजम्भर िाइते।  
o पहेलो, मध्यम िाइते।  
o हररयो, सामाधय िाइते।  
o कालो, मतृक   

• उिारको लाधग एम्िलेुधस तथा 
अधय बैकजल्पक यातायातका 
सािनहरू (िीप, बस, ट्रक, भ्यान) 
आददको व्यिस्था गने र 
उपचारको लाधग िाइते लाई 
पिाउने। 

• संचारको िैकजल्पक व्यिस्था 
धमलाउने (HF,VHF/UHF रेधडयो 
सेट र स्याटेलाइट फोनको 
व्यिस्था र प्रयोग गने) साथै 
स्थानीय धमधडयाबाट सत्य त्य 
सूचना संप्रषेण गने । 

• उिार कायवको लाधग अधय 
सम्भावित समूहहरू (रेडक्रस 
रािनैधतक दलका यिुा समूह, 

खेलकुद समूह स्थानीय यिुा 
क्लि) लाई पररचालन गने। 

• उिारमा खवटने उिारकमीहरूले 
प्रष्ट देजखने पोशाक िा जचधहको 
प्रयोग गने । 

• प्रभावितहरूलाई तत्काधलन राहत 
र सरुजक्षत स्थानमा अस्थायी 
बसोिासको व्यिस्था धमलाउने। 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

दोस्रो ददन • Search and Rescue को 
कारिाही िारी राख् न,े  

• आिारभतू आिश्यकता पूधतव गने,  

• माधनस र समानको सरुक्षा गने,  

• विस्थावपतलाई तत्काल 
बसोबासको ब्यबस्था गने, 

• िाइते धबरामीको उपचार गने।  

• क्षधतको मलु्याङ्कन तथा प्रधतिेदन 
(मचुलु्का) तयार गने।   

• पनुवस्थापना गनवको लाधग अधय 
संि/संस्थाहरूसँग समधिय गने र 
पनुवस्थापनाको व्यिस्था 
धमलाउने।  

• मतृकको पवहचान गने र सि 
व्यिस्थापन गने (मचुलु्का गने, 

पोष्माटमव र धडस्पोि गने। 

१. स्थानीय स्तरमा 
हनु सक्न े
श्रोतहरूको पवहचान 
तथा संकलन गने। 

 7. जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

8. नेपाली सेना  
9. नेपाल प्रहरी  
10. शसस्त्र प्रहरी  
11. स्थानीय तह  
12. अधय सम्बधिीत 

धनकायहरू, 
संि/संस्थाहरू 

पवहलो 
ह् ता 

• औषिी उपचार कायव िारी,  
• जशक्षा र िनचेतना सम्बधिी 

कायव,  
• दैधनक आिारभतू आिश्यकता 

पूधतव गने, 

  

“   “ 

पवहलो 
मवहना 

• भजत्कएका संरचनाहरूको 
पनुःधनमावण कायव शरुू गने,  

• सरसफाई तथा स्िच्छ वपउने 
पानीको उपलब्िता गराउने। 

  
“   “  
प्रदेश सरकार 

दोस्रो 
मवहना 

• विस्थावपतहरूको संरचना परुा 
गने,  

• विस्थावपतहरूलाई उपयिु 
स्थानहरूमा साने 

  

“    “ 

(ख) धनकायगत जिम्मेिारी 
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धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  व्यजिको 
नाम 

सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला प्रसासन कायावलय  समधिय तथा पररचालन अिावखाँची  प्र.जि.अ. विष्ण ुपौडेल 077420133 
ईश्वरी बक्स गलु्म  विपद व्यबस्थापनको लाधग 

पूिव तयारीमा रहने 
अिावखाँची  सेनानी आददत्य 

धसलिाल 
077-420071 

९८५७०६६४७३ 

नेपाल प्रहरी विपद व्यबस्थापनको लाधग 
पूिव तयारीमा रहने 

अिावखाँची प्र.ना.उ. अमर 
बहादरु थापा 

077-420299 

शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल, 
३६ नं. गलु्म 

विपद व्यबस्थापनको लाधग 
पूिव तयारीमा रहने 

अिावखाँची  स.प्र.ना.उ. राम कृष्ण 
महिवन 

9851272057 

राविय अनसुधिान जिल्ला 
कायावलय 

विपद् तथा िोजखम सम्बधिी 
सूचना संकलन 

अिावखाँची प्र.अ.अ. विनय कुमार 
चतिेुदी 

९८५७०६६९८८ 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी,  समधिय तथा श्रोत 
व्यिस्थापन  

अिावखाँची  िाकुर अधिकारी 077-420127 

पत्रकार महासंि, FM  
रेधडयो 

सचुना सम्प्रसेण  अिावखाँची  अशोक खनाल र 
Fm/ रेधडयो स्टेशन 
मेनेिरहरू  

9857061428 

स्िास््य कायावलय, औषिी व्यिस्थापन  अिावखाँची  पसु्पा थापा 077-420213 
धडधभिन िन कायावलय स्थान तथा काि उपलब्ि अिावखाँची  मोहन प्रसाद शे्रष्ठ  077-420109 

7.2 खाद्य तथा कृवष (Food and Agriculture) 

विषयगत क्षते्र 

(Clusters) 
नेततृ्ि प्रदान गने  धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
खाद्य तथा कृवष (Food and 

Agriculture) 
कृवष ज्ञान केधर • स्थानीय तह 

• उद्योग िाजणज्य संि 

• सम्बधिीत संि/संस्थाहरू 

(क)  विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने आपतकाधलन 
कायव 

पूिव तयारी 
कायव 

Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन  • तत्काल जिल्ला आपतकाधलन 
सञ्चालन केधर (DEOC) मा 
सरोकारिालाहरूको विचमा समधिय 
बैिक गने । 

• स्थलगत धनरीक्षण अनगुमन 

• क्षधतको सूचना संकलन गने।  
• प्रधतिेदन तयारी। 

सम्पकव  
व्यजिको 
ब्यबस्था 

 • जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत  

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
• स्थानीय तह 

• धडधभिन िन कायावलय 

• संि/संस्थाहरू 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने आपतकाधलन 
कायव 

पूिव तयारी 
कायव 

Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

• कायवयोिना धनमावण। 

दोस्रो ददन • त्याङ्क संकलन तथा विश् लेषण गने  
• पशिुनको सरुक्षा तथा मतृ 

पशहुरूको व्यिस्थापन गनव 
प्राविधिक टोली तथा िनशजि 
पररचालन गने।  

• खाद्य सामाग्री वितरण तथा वितरण 
प्रणालीलाई व्यिजस्थत गने 

त्याङ्क संकलन 
सामाग्री तथा 
िनशजि 
व्यिस्थापन  

बिेट 
ब्यबस्था 
नभएको। 

• जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत  

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
• स्थानीय तह 

• धडधभिन िन कायावलय 

• संि/संस्थाहरू 

पवहलो 
ह् ता 

• पीधडतहरूको लेखािोखा राख् न।े  
• खाद्य सामाग्री वितरण । 

• एकिार पद्दधतको अबलम्िन गने।  
• खाद्य गोदामलाई सरुजक्षत र सहि 

पहुँच पगु्न सक्ने िाउँमा राख् न।े  
• गोदाम सरुक्षाको प्रबधि धमलाउने। 

खाद्य सामाग्री 
व्यिस्थापन 

बिेट    
व्यिस्था 
नभएको, 
भण्डारणमा 
खाद्य 
सामाग्री 
नराजखएको 

• जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत  

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
• स्थानीय तह 

• धडधभिन िन कायावलय 

• संि/संस्थाहरू 

पवहलो 
मवहना 

• कायवयोिना अनरुूपको 
कायावधियनको सधमक्षा गने । 

• Short Term Planning  

• धछटो उत्पादन हनुे खाद्यान्निालीको 
लाधग विउ वििन र पश ुिा पंक्षी 
वितरण गने। 

Team गिन 
(कायवदल) 
स्रोत सािनका 
लाधग समधिय 

बिेट 
व्यिस्थापन 

• जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत  

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
• स्थानीय तह 

• धडधभिन िन कायावलय 

• संि/संस्थाहरू 

दोस्रो 
मवहना 

• आयमूलक कायवक्रम संचालन । 

• ताधलम ।  
• पनुः अजिल्लो मवहनाका 

वक्रयाकलापको सधमक्षा तथा 
धनरधतरता । 

स्रोत सािनका 
लाधग समधिय 

बिेट 
व्यिस्थापन 

• जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत  

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
• स्थानीय तह 

• धडधभिन िन कायावलय 

• संि/संस्थाहरू 

तेस्रो मवहना • Follow Up तथा कायवक्रमको 
धनरधतरता  

स्रोत सािनका 
लाधग समधिय 

बिेट 
व्यिस्थापन 

“    " 

सो भधदा 
बढी 

• सम्बजधित समदुायसँग छलफल 
गरी कायवक्रम तय गने।  

• आपतकाधलन कोष स्थापना 
गने। 

स्रोत सािनका 
लाधग समधिय 

बिेट 
व्यिस्थापन 

“    " 
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(ख) धनकायगत जिम्मेिारी 
धनकाय धबषयगत क्षते्र कायवरत क्षते्र सम्पकव  व्यजिको नाम सम्पकव  नम्बर 

कृवष ज्ञान केधर खाद्य तथा विउ उपलब्िता  अिावखाँची जिल्ला राम धमलन प्रसाद 
विश्वकमाव 

077420126 

उद्योग िाजणज्य संि खाद्य सामाग्री वितरण  अिावखाँची जिल्ला यिुराि शे्रष् ि ९८४७०४५२०७ 
कृवषव विकास बैंक,   ऋण उपलब्िता  अिावखाँची जिल्ला जचरधिीिी बस्याल 077420166 

7.3 आपतकालीन आश्रयस्थल तथा गैर खाद्य समाग्री (Emergency Shelter and Non-Food Items) 
व्यिस्थापन 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
आपतकालीन आश्रयस्थल तथा गैर 
खाद्य समाग्री (Emergency Shelter 
and Non-Food Items) 

स्थानीय तह र नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी 

• शहरी विकास तथा भिन धनमावण धडधभिन 
रूपधदेही,   

• जिल्ला प्रहरी कायावलय,   

• उद्योग िाजणज्य संि,  

• धडधभिन िन कायावलय  
• सम्बजधित संि संस्थाहरू 

(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • विपद प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल 
आिश्यक पने गैह्र खाद्य 
सामाग्रीको पूणव व्यिस्थापन 
धमलाउन विधभन्न 
सरोकारिालाहरूसंग समधिय 
गने,  

• जिल्ला आपतकाधलन सञ्चालन 
केधर (DEOC) मा अिस्थाको 
बारेमा िानकारी प्रदान गने 
तथा सूचना धलने। 

• विपद क्षेत्रमा DDRT र 
प्राथधमक उपचार स्ियं 
सेिकहरूलाई पररचालन गने। 

• पीधडत संख्या पवहचान गने। 

सचेतना कायवक्रम 
प्रचार प्रसार, पोष्टर, 
पम््लेट वितरण, 
टाँस्ने कायव, 
अधतरवक्रया, 
छलफल, ताधलम 
प्रदान, औिार 
व्यिस्थापन, गैह्र 
खाद्य सामाग्री 
संकलन, भण्डार 

समधियको अभाि 
ताधलम प्राप्त 
िनशजिको कमी, 
आिश्यक राहत 
सामाग्रीको कमी 

• जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

• स्थानीय तह 

• नेपाली सेना,   
• नेपाल प्रहरी, 
• सशस् त्र प्रहरी 

िल,   
• रेडक्रस, 

• संि/संस्थाहरू, 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

• िरबार विवहनहरूलाई तत्काल 
आश्रय स्थलको खोिी  गने 
तथा आश्रय व्यिस्था 
धमलाउने। 

• धत्रपाल कम्मल कपडा 
भाडाकंुडा वितरण गने। 

दोस्रो ददन • तत्काल आश्रयस्थल धनमावणको 
लाधग सरोकारिाला 
धनकायहरूसँग समधिय गने।   

• पवहला ददनको कायवलाई 
धनरधतरता ददने। 

,,    ,, ,,    ,, ,,    ,, 

पवहलो ह् ता • आश्रय स्थलमा रहेका 
व्यजिहरूलाई खानेपानी तथा 
शौचालयको व्यिस्था गने।   

• राहतका थप सामाग्रीको 
आिश्यकता भए पररपूधतव गने,  

• आश्रय स्थलको अनगुमन 
गने।  

• स्िास््य, परीक्षण, औषिी 
उपचारको व्यिस्था धमलाउने। 

  • जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

• स्थानीय तह 

• नेपाली सेना,   
• नेपाल प्रहरी, 
• सशस् त्र प्रहरी 

िल,   
• रेडक्रस, 

• संि/संस्थाहरू, 

पवहलो 
मवहना 

• स्िास््य, सरसफाई र 
िनचेतनाको लाधग FM/रेधडयो 
माफव त आग्रह गने । 

• गैह्र खाद्य सामाग्री पयावप्त 
नभएको अिस्थामा उद्योग 
िाजणज्य संि तथा अधय दात ृ
धनकायहरूसंग सहयोगको लाधग 
अनरुोि गने।  

• आश्रयस्थलको भौगोधलक 
सरुक्षा। प्रबधि धमलाउने 

• पनुस्थावपनाको लाधग समधिय 
गने। 

 आिश्यक श्रोत 
सािनको कमी। 

• जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

• स्थानीय तह 

• नेपाली सेना,   
• नेपाल प्रहरी, 
• सशस् त्र प्रहरी 

िल,   
• रेडक्रस, 

• संि/संस्थाहरू, 

दोस्रो मवहना • धनरधतर अनगुमन,    “   “ 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

• सहयोग संकलनलाई धनरधतरता 
ददने / राहत वितरण गने। 

• राहत वितरण कायवको सधमक्षा 
गने। 

तेस्रो मवहना • धनरधतर अनगुमन,  

• सहयोग संकलन र वितरणलाई 
धनरधतरता ददने। 

• राहत वितरण कायवको सधमक्षा 
गने र आगामी योिना 
बनाउने। 

  

“     “ 

सो भधदा 
बढी 

• पनुस्थावपनको लाधग िर, टहरा, 
शौचालय धनमावण। 

  स्थानीय तह र प्रदेश 
सरकार 

(ख) धनकायगत श्रोत सािनको आंकलन तथा धनकायगत बधदोबस्तीको सामग्रीको वििरण: 

संस्थाको 
नाम 

मखु्य विषयगत 
क्षते्र 

सामग्रीको नाम 
(राहत 

सामग्रीको 
भण्डारण) 

पररमाण 
उपलब्ि 
नगद 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला 
प्रशासन 
कायावलय 

समधिय, 
पररचालन, 
अनगुमन, 
सहजिकरण, 
आधथवक 
व्यिस्थापन  

गैंटी, बेल्चा, 
बाल्टी, डोरी, 
हधसया, हेलमेट, 
यातायातको 
सािन आदद 

 मापदण्ड 
अनसुार 

प्रमखु जिल्ला 
अधिकारी 

077420133 

नेपाली सेना  सरुक्षाकमी 
पररचालन  

,,   ,, १०० िना 
- 

सेनानी  

नेपाल प्रहरी सरुक्षाकमी 
पररचालन  

,,   ,, 280 िना  
- 

प्र.ना.उ. ०७७420199 

सशस्त्र प्रहरी 
िल नेपाल 

सरुक्षाकमी 
पररचलन 

“   “ १०० िना  
- 

स.प्र.ना.उ.  

नेपाल 
रेडक्रस 

स्ियम सेिक 
पररचालन, गैह्र 
खाद्य सामाग्री 
आपूधतव वितरण   

धत्रपाल, 
कम्बल, 
भााडाकुाडा, 
लत्ताकपडा,  

बावषवक 
१००० 
पररिारलाइ 
पगु्ने 

- 

िाकुर प्रसाद 
अधिकारी 

077-420275 
9847381837 
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संस्थाको 
नाम 

मखु्य विषयगत 
क्षते्र 

सामग्रीको नाम 
(राहत 

सामग्रीको 
भण्डारण) 

पररमाण 
उपलब्ि 
नगद 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

(जिल्ला शाखा, 
उपशाखा) 

धडधभिन िन 
कायावलय 

कािपातको 
व्यिस्थापन  

 आिश्यकता 
अनसुार 

 धड.ि.का.प्रमखु 077-420109 

जशक्षा 
विकास तथा 
समधिय 
ईकाई 

विद्यालयलाई 
आश्रय स्थलको 
लाधग पत्राचार 

 आिश्यकता 
अनसुार 

 प्रमखु 077-420555 

स्थानीय तह समधिय, 
आधथवक 
व्यिस्थापन 

 ,,   ,, मापदण्ड 
अनसुार 

विपद् सम्पकव  
व्यजि 

 

सम्बधिीत 
िडा 
कायावलय 

आश्रय स्थल 
खोिी, सामाग्री 
संकलन 

   सजचि  

संि/संस्था राहत संकलन,  
आश्रय 
व्यिस्थापन  

   संि/संस्था प्रमखु, 
क्लि अध्यक्ष, 
सजचि 

 

(ग) धनकायगत जिम्मेिारी 

धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  
व्यजि 

सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

समधिय, पररचालन, अनगुमन, सहजिकरण, 
आधथवक व्यिस्थापन  

अिावखाँची  प्रमखु जिल्ला 
अधिकारी 

077420133 

नेपाली सेना सरुक्षाकमी पररचालन  अिावखाँची सेनानी ९८५७०६६४७३ 
नेपाल प्रहरी सरुक्षाकमी पररचालन  अिावखाँची  प्र.ना.उ 077420199 
सशस् त्र प्रहरी िल 
नेपाल 

सरुक्षाकमी पररचालन  अिावखाँची  स.प्र.ना.उ ९८५१२७२०५७ 
 

नेपाल रेडक्रस स्ियंसेिक पररचालन, गैह्र खाद्य सामाग्री आपूधतव 
वितरण  

अिावखाँची  कुशल भसुाल 077420275 

िन कािपातको व्यिस्थापन  अिावखाँची धड.ि.अधिकृत 077420109 
जशक्षा विकास तथा 
समधिय ईकाई 

विद्यालयलाई आश्रय स्थलको लाधग पत्राचार अिावखाँची प्रमखु  077420555 
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धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  
व्यजि 

सम्पकव  नम्बर 

िडा कायावलय आश्रय स्थल खोिी, सामाग्री संकलन सम्बधिीत 
िडाहरू 

सजचि  

स्थानीय संि 
संस्था/क्लि 

राहत संकलन,  आश्रय व्यिस्थापन  अिावखाँची   

7.4 खानेपानी स्िास््य सरसफाइ (Water, Sanitation and Hygiene) 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय  
(Cluster Leads) 

सहयोगी संि संस्था 
(Cluster members) 

खानेपानी स्िास््य सरसफाइ 

(Water, Sanitation and Hygiene) 
खानेपानी तथा सरसफाई धडधभिन 
कायावलय पाल्पा र संिीय खानेपानी तथा 
ढल व्यिस्थापन आयोिना 

• स्थानीय तह, 
• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी,  
• स्िास््य कायावलय,   

• संि/संस्थाहरू 

(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • सरोकारिाला धनकायहरू 
धबचमा समधिय बैिक। 

• DEOC मा अिस्थाको बारेमा 
िानकारी प्रदान गने तथा 
सचुना धलने। 

• खानेपानी तथा सरसफाई 
सम्बधिीत Cluster को बैिक 
तत्काल बसी कायव विभािन 
गने। 

• विपद पश् चात तत्कालको 
अिस्था विश् लेषण गने। 

• खानेपानी स्रोतको पवहचान 
गने।  

• पानीको ड्रम, ्लावष्टक, टङ्की, 
केवह पाइप, िग, िाल्टी, र पानी 
शवुिकरण गने औषिी 
आिश्यकता हेरी तत्काल 
व्यिस्था गने। 

सामाग्री व्यिस्थापन     
(पाईप, भााडा आदद) 
चेतना अधभिृवि 

 • खानेपानी तथा 
सरसफाई धड. 
का 

• स्थानीय तह 

• जि.िनस्िास््य 
कायावलय 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

• प्राथधमक उपचारको व्यिस्था 
धमलाउने। 

दोस्रो ददन • साबनु, टािेल, ब्रस, मधिन, 

स्यानेटरी ्याड आदद व्यिस्था 
गने। 

• िारा र चपी धनमावणमा सहयोग 
समधिय गने। 

• सरसफाईको लाधग सामाग्रीको 
व्यिस्था गने। 

पाईप, टुटी र (PAN)  
्यानको ब्यबस्था  
सरसफाईका लाधग कुचो, 
गैंटी, बेल्चा, साबनु, 
औषिी 

 • स्थानीय तह 

• खानेपानी 
कायावलय  

• स्िास््य 
कायावलय 

• नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

पवहलो हप्ता • तत्कालको लाधग ५० धम. को 
दरुीमा अस्थायी खाल्टे चपी 
धनमावण गने। 

• फोहर फाल्ने, डजस्िन, कुचो र 
खाडल को व्यिस्था गने।  

• खा.पा. इधटेक धनमावण गने। 

उपयिु स्थल चयन  • स्थानीय तह 

• खानेपानी 
कायावलय 

पवहलो मवहना • खानेपानी तथा सरसफाई 
Training सञ्चालन गने।   

• पानी शिु बनाएर वपउने 
तररकाको प्रचार प्रसार गने। 

TOT ददई प्रजशक्षक तयारी  • खानेपानी 
कायावलय 

• स्िास््य 
कायावलय 

दोस्रो मवहना • खानेपानीको भरपदो धनयधमत 
आपूधतव ब्यबस्था र स्िस्थ 
िानी/ब्यबहार सम्बधिी 
िनचेतना फैलाउने। 

खानेपानी प्रणाली 
सदुृवढकरण  पिी 
शौचालय धनमावण   

 • स्थानीय तह 

• खानेपानी 
कायावलय 

• स्िास््य 
कायावलय 

तेस्रो मवहना • स्िस्थ िातािरण प्रििवन  
• हात िनुे लगाएत पणुव 

सरसफाईको ताधलम सञ्चालन। 

चेतना, सीप र संस्थागत 
व्यिस्थापन, स्िस्थ िानी 
ब्यबहार प्रििवन 

 • स्थानीय तह 

• खानेपानी 
कायावलय 

• नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

• UNFPA 

सो भधदा बढी • स्थानीय संभाव्यता, जस्थधत र 
आिश्यकता अनरुूप 
कायवयोिना धनमावण गने। 

  सरोकारिाला सबै 

(ख) धनकायगत श्रोत सािनको आंकलन तथा धनकायगत बधदोबस्तीको सामग्रीको वििरण: 
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संस्थाको नाम 
मखु्य विषयगत 

क्षते्र 

सामग्रीको नाम 
(राहत सामग्रीको 

भण्डारण) 
पररमाण 

उपलब्ि 
नगद 

सम्पकव  
व्यजि 

सम्पकव  
नम्बर 

जिल्ला प्रशासन कायावलय समधिय डोरी, बेल्चा आदद  मापदण्ड 
अनसुार 

  

स्थानीय तह सहयोग नगद, सामाग्री  मापदण्ड 
अनसुार 

  

स्िास््य कायावलय उपचार/औषिी अिाश्यकता 
अनरुूप उपचार र 
औषिी  

 
- 

  

खानेपानी कायावलय खा.पा.तथा 
स.स. प्रा. सेिा, 
सामाग्री 

पाईप, टुटी, 
सामाग्री र खा.पा. 
टेजक्नधसयन  

२००० 
मी.पाईप १५० 
िारा, टुटी  

- 
  

जशक्षा विकास तथा समधिय 
ईकाई 

जशक्षा र चेतना प्रचार प्रसार आदद  रेधडयो, वट.भी. 
क्या्सन, 
जिङ्गल, विज्ञापन 

- 
  

धडधभिन िन कायावलय काष्ठ/गैह्रकाष्ठ 
सामाग्री  

धनमावण सामाग्रीको 
रूपमा सामाग्री  

५०० 
क्यू.वफ.काि 

- 
  

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपभोग्य राहत पाल, डोरी, भााडा, 
खाद्य सामाग्री  

पाल थान ५०० 
भााडा सेट ५०० 
खाद्य वक.ग्रा. 
५००० 

   

नेपाली सेना उद्दार सहयोग र 
व्यिस्थापन  

िनशजि १०० ििान    

नेपाल प्रहरी  शा.स.ु र उद्दार  िनशजि, संचार 
सेिा 

१०० ििान     

सशस् त्र प्रहरी िल नेपाल  शा.स.ु र उद्दार  िनशजि, संचार 
सेिा 

१०० ििान     

(ग) धनकायगत जिम्मेिारी 

धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

खानेपानी तथा सरसफाई 
धडधभजिन  कायावलय 

खानेपानी उपलब्िता  अिावखाँची  रामभरोस यादि 077420110 

स्थानीय तह समधिय तथा श्रोत उपलब्िता अिावखाँची लक्ष्मी पाण्डे  
पूिाविार विकास कायावलय  प्राविधिक सहयोग अिावखाँची सरद अधिकारी  
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धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सरसफाईका सामाग्री वितरण  अिावखाँची िाकुर अधिकारी 077420२७५ 

7.5 आपतकालीन स्िास््य तथा पोषण (Emergency Health including Emergency Nutrition) 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
आपतकालीन स्िास््य 
(Emergency Health) 

स्िास््य कायावलय अिावखाँची • अिावखाँची जस्थत सबै नगरपाधलका तथा गाउँपाधलकाहरू 

• अिावखाँची अस्पताल, सजधिखकव    
• धनिी अस्तपाल/जक्लधनकहरू 

• CMA Campus हरू 

अिावखाँची जिल्लामा प्रिनन स्िास््य सेिाको उपयोगको अिस्था तलुनात्मक रूपमा धयनु रहेको छ । 
जिल्लामा स्िास््य सेिा प्रदान गने अस्पताल १ िटा, प्राथधमक स्िास््य सेिा केधर २ िटा, हेल्थ पोष्ट 
३९ िटा रहेका छन ्। जिल्लामा सामदुावयक स्िास््य इकाई 28 िटा, गाउँिर जक्लधनकहरू 81 
िटा, नगर स्िास््य जक्लधनक १ िटा, खोप जक्लधनक १७ िटा सञ्चालनमा रहेका छन ्भने ८४५ 
िना मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरू कायवरत रहेका छन ्। जिल्लामा CEOC १ िटा र BEOC २ 
िटा रहेको छ भने Birthing Center हरू २१ िटा सञ्चालमा रहेका छन ्।  

(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थामा गरीने आपतकालीन 
कायव (विपद्को प्रकृधतमा आिाररत) 

पूिवतयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार 
धनकाय 

पवहलो 
ददन 

• Cluster Group को बैिक बस्ने, सम्पणुव 
सदस्यहरूलाई विपदबारे संचार गने। 

• जिल्ला आपतकाधलन सञ्चालन केधर 

(DEOC) मा अिस्थाको बारेमा 
िानकारी प्रदान गने तथा सूचना धलने।  

• सो क्रममा RRT लाई सवक्रय रूपमा 
पररचालन गने साथै आिश्यक First 

Aid का औषिी उपकरण र एम्िलेुधस 
समेत धलइ िट्ना स्थलमा पगु्ने।  

• िटनास्थलमा रतु स्िास््य लेखािोखा 
RHA गने िाइतेहरूको िधगवकरण तथा 
प्राथधमक उपचार प्रषेण गने।   

• रतु स्िास््य लेखािोखा (RHA) गने  
• त्यांक संकलन र विश् लेषण 

1. क्लस्टरको योिना 
बनाएर तयारी 
अिस्थामा राख् ने। 

2.  क्लस्टर 
अधतगवतका 
संि/संस्थाहरूमाझ 
राहत सहयोगका 
लाधग जिम्मेिारी 
बाडफाड गने।  

3. अत्यािश्यक 
औषिीहरूको 
आपूधतव गनवका 
लाधग विधभन्न 
िाउमा Buffer 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

स्िास््य 
कायावलय  
रेडक्रस 
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विपद् 
पश् चातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थामा गरीने आपतकालीन 
कायव (विपद्को प्रकृधतमा आिाररत) 

पूिवतयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार 
धनकाय 

• प्राथधमक प्रधतिेदन प्रस्ततु गने  
• संकधलत त्यांक/सूचनाको धबश्लषेण  
• आिश्यक िनशजि तथा औषिी 

उपकरणहरूको व्यिस्थापन गने ।  
• प्रभावित स्थानमा २४ िंटा धभत्र 

अत्यािश्यक औषिीहरूको आपधुतव गने  
• उिार तथा उपाचारको क्रममा CMA 

विद्याथीहरूलाई पररचालन गने । 
अिावखाँची हजस्पटाल प्रा.ली र जि. 
अस्पताल अ.खाको उपयिु प्राविधिक 
वटम पररचालन हनुे । 

Stock को 
व्यिस्था गने।  

4. RHA tools का 
बारेमा पररजचत 
हनुे। 

दोस्रो ददन • उपचारात्मक स्िास््य सेिा प्रदान ।  
• स्थानीय स्तरमा RRT बाट प्रभावित 

स्थानमा प्राथधमक स्िस््य सेिा ददने। 

• गंधभर िाइते, मवहला, बालिाधलका, बिृ, 

गभविधत मवहला अपाङ्गता भएका व्यजि 
र अशिलाई प्राथधमकताका साथ 
उपचार गने । 

• संचार माध्यमलाई यथाथव िानकारी 
ददने व्यिस्था धमलाउने । 

• विपद् प्रभावित समदुायलाई धयूनतम 
यौन तथा प्रिनन स्िास््य सेिा 
(Minimun Initial Service Package for 

Sexual and Reproductive Health) र 
विपद्को अिस्था सहि भएपधछ विस्ततृ 
यौन तथा प्रिनन स्िास््य सेिाका 
लाधग योिना तयार गने । 

• प्रिनन स्िास््य सामाग्री (RH kit)  
को व्यिस्था गने ।  

Cluster सँग सम्बधिीत 
संस्थाहरूमा रहेको गाडी, 
एम्बलेुधस, इस्टेचर, 
िनशजिको नक्शांकन 
गने  
स्थानीय स्िास््य 
कमवचारीलाई प्रिनन 
स्िास््यका लाधग धयूनतम 
प्रारजम्भक सेिा सामाग्री 
(MISP) को 
अधभमजुखकरण गने ]{ 

 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

स्िास््य 
कायावलय  
रेडक्रस  

पवहलो 
हप्ता 

• धबरामीहरूको स्िास््य अिस्था अनगुमन 
एिं स्िा.सेिा प्रदान। 

• Cluster leader को जिम्मेिारी H.O ले 
धलने ।   

मानिीय सहयोगको लाधग 
अत्यािश्यक औषिीको 
व्यिस्थापन गरर भण्डारण 
गने 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 

रेडक्रस, 
स्िास््य 
कायावलय 
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विपद् 
पश् चातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थामा गरीने आपतकालीन 
कायव (विपद्को प्रकृधतमा आिाररत) 

पूिवतयारी कायव 
Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार 
धनकाय 

• Teachnical Leader गणेश राि पौडेल, 

RRT र PHN जिम्मेिारी तोक्ने ।  
• विपद्को अिस्थाबाट विस्थावपत 

समदुायलाई विस्ततृ स्िास््य सेिा प्रदान 
गने। 

आउन सक्ने 
छन ्। 

पवहलो 
मवहना 

• स्िास््य अिस्था अनगुमन तथा 
प्रधतकारात्मक कायवक्रम सञ्चालन एिं 
पूिवतयारी । 

• खोप सेिा, वट बी धनयधत्रण सम्बधिी 
सेिा, मनोसामाजिक परामशव सहयोग 
सम्बधिी सेिा ददन विस्ततृ स्िास््य 
सेिाका लाधग प्रभावित स्थानमा िमु्ती 
जशविर संचालन गने। 

गाडी तथा ढुिानीको 
लाधग तयारी गने 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

स्िास््य 
कायावलय 
रेडक्रस 

दोस्रो 
मवहना 

• स्िास््य अिस्था अनगुमन तथा 
प्रधतकारात्मक कायवक्रम सञ्चालन ।  

• Post Disaster management मा 
महामारी रोकथामका लाधग प्रभावित 
िनसमदुायमा स्िास््य जशक्षािारा 
िनचेतना फैलाउने । 

एम्बलेुधस, इस्टे्रचरको 
व्यिस्था गनव तयारी 
अिस्थामा रहने 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

रेडक्रस  
स्िास््य 
कायावलय 

तेस्रो 
मवहना 

• आगामी धबपदको लाधग आिश्यक 
कायवयोिना बनाउने ।  

• विपद् जस्थधतको लेखािोखाको प्रधतिेदन 
सािविधनक गने । 

स्िास््य जशविर 
संचालनका लाधग थप 
स्िास््य कायवकतावको 
पवहचान गने 

योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

स्िास््य 
कायावलय,   
रेडक्रस 

सो भधदा 
िढी 

• दीिवकाधलन योिना िनाउने धनयधमत समधिय गने। योिना 
कायावधियनमा 
केही 
िवटलताहरू 
आउन सक्ने 
छन ्। 

रेडक्रस,  
स्िास््य 
कायावलय 
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(ख) धनकायगत श्रोत सािनको आंकलन तथा धनकायगत बधदोबस्तीको सामग्रीको वििरण: 

संस्थाको नाम 
मखु्य 

विषयगत 
क्षते्र 

सामग्रीको नाम (राहत 
सामग्रीको भण्डारण) 

पररमाण 
उपलब्ि 
नगद 

सम्पकव  व्यजि 
सम्पकव  
नम्बर 

स्िास््य कायावलय 
अिावखाँची  

स्िास््य  
तथा 
सरसफाई 

हाईजिन वकट  (हवपवक, ब्रस, 
वफनेल, बाजल्टन, मग), 
एजधटिेधट वकट, िीिन िल 
तथा अधय आिश्यक 
औषिीहरू 

आिश्यकता 
अनसुार 

 पषु्पा थापा  

खानेपानी सरसफाई 
धडधभिन कायावलय 

सरसफाई  खानेपानी शवुिकरणका 
सामाग्रीहरू 

    

स्थानीय स्िास््य 
संस्थालाई स्िास््य 
कायावलय 
अिावखाँचीले 
आिश्यकता अनसुार 
पररचालन गने । 

स्िास््य  औषिीहरू     

(ग) धनकायगत जिम्मेिारी 
धनकाय धबषयगत क्षते्र कायवरत क्षते्र सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

खानेपानी तथा सरसफाई 
धडधभिन साइट कायावलय  

खानेपानी सेिा अिावखाँची रामभरोस यादि ०७७४२०११० 
 

स्थानीय तहहरू समधिय तथा श्रोतको 
पवहचान  

अिावखाँची शंकर प्रसाद 
भसुाल 

 

स्िास््य कायावलय 
अिावखाँची 

स्िास््य सेिा अिावखाँची गणेशराि पौडेल  

सामदुावयक स्िास््य केधर स्िास््य सेिा  सम्बजधित स्थानीय 
तह 

  

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी प्राथधमक स्िास््य सेिा  अिावखाँची जिल्ला िाकुर अधिकारी  ०७७-
४२०२७५ 
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7.6 आपतकालीन जशक्षा (Emergency Education) 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
आपतकालीन जशक्षा 
(Emergency Education) 

सबै स्थानीय तह • जशक्षा विकास तथा समधिय ईकाई 

• ्याव्सन / एन ्याब्सन 

• जशक्षक टे्रड यधुनयनहरू,   

• अधय संि/संस्थाहरू,  

क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 

विपद् पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा 
गररने आपतकाधलन 

कायव 
पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • जिल्ला 
आपतकाधलन 
सञ्चालन केधर 
(DEOC) मा 
अिस्थाको बारेमा 
िानकारी प्रदान गने 
तथा सचुना धलने। 

• विपदग्रस्त क्षेत्रमा 
पगु्ने,  

• क्षधतको अिलोकन,  

• त्याङ्क संकलन। 

Focal Person तोक्ने, 
सम्बधिीत 
वि.धन./स्रोत 
व्यिस्थापन लाई पधन 
िानकारी 

िनशजि र 
ताधलमको अभाि 

जशक्षा विकास तथा 
समधिय ईकाई 
सम्बधिीत जशक्षक,   
विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधत 

दोस्रो ददन • सम्बधिीत 
धनकायमा 
िानकारी गराउने 
(Reporting)  

Report लेखनका 
लाधग त्याङ्कको 
उपयिु प्रस्ततुी 

 Focal Person 
SS/RP 

पवहलो हप्ता • क्षधतको अिस्था 
हेरी आिश्यक 
सहयोगको धनणवय। 

सामग्री िा भिन, 
स्थानको ब्यबस्था 

स्रोतको अभाि स्थानीय तह 
जशक्षा विकास तथा 
समधिय ईकाई 

पवहलो मवहना • स्रोतको ब्यबस्था सामग्री िा सहयोग 
सम्बधिीत स्थानमा 
परु् याउने। 

 स्थानीय 
तह/समदुाय/जश.वि.स.ई. 

दोस्रो मवहना • धनमावण  
• ममवत सिुार  
• कक्षा संचालन/ 

बैकजल्पक ब्यबस्था 

िनशजिको ब्यबस्था  विद्यालय  
जशक्षा विकास तथा 
समधिय ईकाई 
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विपद् पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा 
गररने आपतकाधलन 

कायव 
पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

तेस्रो मवहना  जशक्षकलाई प्ररेणा, 
जशक्षकको ब्यबस्था। 

  

सो भधदा बढी     

(ख) धनकायगत श्रोत सािनको आंकलन तथा धनकायगत बधदोबस्तीको सामग्रीको वििरण: 
संस्थाको नाम मखु्य 

विषयगत 
क्षते्र 

सामग्रीको नाम 
(राहत सामग्रीको 

भण्डारण) परर
मा
ण 

उपलब्ि 
नगद 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

विद्यालय/विद्यालय 
व्यिस्थापन सधमधत 

छलफल 
अधतरवक्रया 

काि, कापेट, गधुरी, 
धत्रपाल 

  प्र.अ.  

िडा  काि, कापेट, गधुरी   सजचि  
जशक्षा विकास तथा 
समधिय ईकाई 

जशक्षा आिश्यकता अनसुार   मधनराम परािलुी ९८५७०६३९५५ 

स्थानीय स्िास््य 
संस्था 

स्िास््य  औषिी   स्िास््य प्रमखु  

(ग) धनकायगत जिम्मेिारी 
धनकाय धबषयगत क्षते्र कायवरत क्षते्र सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

जशक्षा विकास तथा समधिय ईकाई शैजक्षक वक्रयाकलाप अिावखाँची  मधनराम परािलुी ०७७-४२०५५५ 
विद्यालय/विद्यालय व्यिस्थापन 
सधमधत 

विद्यालय सचुारू 
रूपमा संचालन 

   

गापा/नपा समधिय    
स्थानीय स्िास््य संस्था  समधिय    

7.7 आपतकालीन संरक्षण (Emergency Protection including child protection and GBV) 

विषयगत क्षते्र 
(Clusters) 

नेततृ्ि प्रदान गने  धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
आपतकालीन संरक्षण (Emergency 
Protection including child 
protection and GBV) 

स्थानीय तह • संयिु राि संिीय िनसंख्या कोष 

• UNFPA 

• जशिवनजशल अपांग सरोकार केधर   
• मवहला मानि अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जाल,   

• नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  
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(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद् 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने आपतकाधलन 
कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • Cluster Team लाई िानकारी गने 
तथा समधिय गने। 

• जिल्ला आपतकाधलन सञ्चालन केधर 
(DEOC) मा अिस्थाको बारेमा 
िानकारी प्रदान गने तथा सचुना 
धलने। 

• दिुवटनाग्रस्त क्षेत्रमा अिलोकन गने। 

• प्रभावित बालबाधलका, बिृ, मवहला 
अपाङ्गको संख्या तथा अिस्था 
पवहचान गने। 

• अिस्था विष्लेषणको ररपोटव तथा 
त्याङ्क अधय Cluster Team लाई 
मवहला तथा बालबाधलका अधिकृत 
तथा बाल अधिकार अधिकृतले 
उपलब्ि गराउने। 

• Assess the shelter referal centers 

Identity safe 
shelter & 
inform. 
Availability of 
list of referral 
center. 

Not identified. 
Not referral 
list. 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय तथा 
स्थानीय तहहरू 

दोस्रो ददन • प्रभावित स्थानको अिस्था लेखािोखा 
गने (त्याङ्क र सूचना संकलन तथा 
विश् लेषण गने) 

• सतु्केरी, गभविती, बालबाधलका, िृि 
िृिा तथा अपाङता भएका 
व्यजिहरूलाई सरुजक्षत स्थानमा 
िासस्थानको व्यिस्था गनव समधिय 
गने।  

 विपद् रतु 
लेखािोखा गदाव 
संरक्षण सम्बधिी 
त्याङ्क छुट्न 
सक्ने 

स्थानीय तह 
जिल्ला  

पवहलो हप्ता • आपलकाधलन आश्रय स्थलको 
अिलोकन गने । 

• आिश्यक सल्लाह सझुाि ददने र 
आिश्यक सेिाको लाधग Team 

leader ले िानकारी गराउने। 

• Team leader ले समधिय गने  

Train and 

prepare the 

roster of 

human 

resourse for 

psychological 

counselling 

 

Prepositioning 

of Dignity, 

Kishori and 

Hygiene 

Not trained 

human 

resource. 

No referral 

center. 

 

 

Clothes fo  

Children and 

elderly people. 

 

 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने आपतकाधलन 
कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

• यौन वहंसा प्रभावित व्यजिलाई 
बहकु्षेत्रगत सेिा उपलव्ि गराउन 
श्रोत िटुाउनको लाधग समधिय गने  

• तत्काधलन अिस्थामा सरुजक्षत 

आपतकाधलन आिासको पवहचान र 
धसफाररस गने। 

• यौन वहंसा रोकथाम र व्यिस्थापनका 
लाधग MISP मा उल्लेख भएका 
प्राििानहरू अपनाउने ।  

• विपद् प्रभावित विशेष गरी मवहला 
वकशोरी तथा बालबाधलकाका लाधग 
मनोसमाजिक सहायता तथा परामशव 
सेिा प्रदान गने । 

clothes for 

children and 

elderly people 

 

Unavailability 

of rape 

treatment kit. 

पवहलो 
मवहना 

• सचुना क्षेत्रले संरक्षण सम्िधिमा 
सचेतना िगाउने तथा सचुना ददने। 

• लैवङ्गक वहंसा रोकथाम र 
व्यिस्थापनको लाधग समधिय गने 

• अत्यािश्यक कागिातहरू 
(नागररकता िा अधय पररचयपत्र 
खलु्ने कागिात) हराईएका िा 
नभएका कारण राहत नपाएका 
व्यजिहरूलाई राहत उपलब्ि 
गराउन समधिय गने । 

• मनोसामाजिक परामशव प्रदान गने  
• िनचेतना मूलक कायवक्रम गने   
• प्रभावितहरूलाई प्रभािकारी सेिा 

सवुििा प्राप्त भए नभएको अनगुमन 
गने  

• िानकारी मलुक पोष्टर, पजम्पलेट 
(IEC) उत्पादन वितरण गने। 

• उिार कायवको अनगुमन गने। 

  स्थानीय तह 
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विपद् 
पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने आपतकाधलन 
कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को पवहचान जिम्मेिार धनकाय 

• लैवङ्गक वहंसा, यौन वहंसा, बाल 
वहंसाका िटनाहरूमा प्रहरी 
प्रशासनमा जशफाररस गने 

दोस्रो मवहना • सतु्केरी, गभविती, बालबाधलका, िृि 
िृिाहरूलाई आिश्यक पोषणयिु 
खाना तथा लत्ताकपडा व्यिस्था 
गने। 

• लैवङ्गक वहंसा रोकथाम र 
व्यिस्थापनका लाधग बहकु्षेत्रगत सेिा 
प्रदान गने । 

• प्रभावित क्षेत्रधभत्र भएको सहयोगको 
लेखािोखा राख् न।े  

• मानिीय सहायताको प्रधतिेदन तयार 
गने। 

  जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 
 

तेस्रो मवहना • प्रभावितहरूलाई प्रभािकारी सेिा 
सवुििा प्राप्त भए नभएको अनगुमन 
गने। 

  जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 
 

सो भधदा 
बढी 

• मानिीय सहायताको प्रधतिेदन  
तयारी तथा प्रस्ततु गने। 

  स्थानीय तह 
 

(ख) धनकायगत जिम्मेिारी 
धनकाय धबषयगत क्षते्र कायवरत 

क्षते्र 
सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला प्रशासन कायावलय समग्र नेततृ्ि अिावखाँची प्रमखु जिल्ला 
अधिकारी 

०७७-४२०१३३ 

जशिवनजशल अपांग सरोकार 
केधर  

अपांग मैत्री सहयोग तथा 
परामशव 

अिावखाँची फसुवराम पाण्डे  

जशिवनजशल अपांग विकास 
केधर  

अपांग मैत्री सहयोग तथा 
परामशव 

अिावखाँची वहम बहादरु कुमाल   

मवहला मानि अधिकार रक्षक 
जिल्ला सञ्जाल,  

पैरिी, ताधलम, परामशव अिावखाँची िानकुा बधिाडे  

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी  अिावखाँची कुशल भसुाल ०७७-४२०२७५ 
UNFPA प्राविधिक सहयोग अिावखाँची सिुाता सबु्बा ९८०१०३६०१० 
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7.8  तत्कालीन पनुवलाभ (Early Recovery) 

विषयगत क्षते्र (Clusters) 
नेततृ्ि प्रदान गने धनकाय 

(Cluster Leads) 
सहयोगी संि संस्था 

(Cluster members) 
तत्कालीन पनुलावभ (Early 
Recovery) 
 
 

सबै स्थानीय तह • स्िास््य कायावलय  
• कृवष ज्ञान केधर 

• अिावखाँची  उद्योग िाजणज्य संि,   

• गैसस महासंि, 

• खानेपानी तथा सरसफाई धडवििन कायावलय,   

• पूिाविार विकास कायावलय 

• सडक धडवििन कायावलय 

• नेपाल रेडक्रस सोसाईवट 

(क) विपद्को प्रकारमा आिाररत प्रधतकायव योिना 
विपद 

पश् चातको 
अििी 

विपद्को अिस्थामा गररने 
आपतकाधलन कायव 

पूिव तयारी कायव Gap को 
पवहचान 

जिम्मेिार धनकाय 

पवहलो ददन • जिल्ला आपतकाधलन 
सञ्चालन केधर (DEOC) 
मा अिस्थाको बारेमा 
िानकारी प्रदान गने तथा 
सचुना धलने। 

• लत्ता कपडा, पाल, कम्बल, 

भाँडा, खाद्यान्न तथा राहत 
वितरण र प्राथधमक 
उपचार कायव। 

तत्काल आिश्यक 
पने राहत सामाग्रीहरू 

यथेष्ठ पाल 
कम्बल, 
खाद्यान्न 
नभएको 

जिल्ला प्रशासन कायावलय  

नेपाली सेना  

नेपाल प्रहरी  

जिल्ला विकास सधमधत  

स्िास््य कायावलय  

नेपाल रेडक्रस 

दोस्रो ददन • विपद व्यिस्थापनको 
अनगुमन गरी नपगु 
सामाग्रीहरूको उजचत 
व्यिस्थापन गने। 

तत्काल आिश्यक 
पने राहत सामाग्रीहरू 

 जिल्ला प्रशासन कायावलय 
सवहत 

पवहलो हप्ता • सरूिा रोगहरू फैधलन 
नददन चेतनामूलक 
कायवक्रम संचालन गने। 

जिल्ला जस्थत विपद 
व्यिस्थापन सधमधतले 
टोली तयारी रूपमा 
राख् ने 

 स्िास््य कायावलय 

पवहलो मवहना • अस्थायी बासस्थानका 
लाधग आिश्यक कायव सरुू 
गने 

  नेपाल सरकारका विधभन्न 
धनकाय एिं दात ृधनकाय 



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७8 अिावखाचँी 81 

(ख) धनकायगत जिम्मेिारी 

धनकाय धबषयगत क्षते्र 
कायवरत 
क्षते्र 

सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला प्रशासन कायावलय समग्र समधिय  अिावखाँची प्रमखु जिल्ला 
अधिकारी 

९८५७००७७७७ 

नेपाल रेडक्रस राहत तथा पनुवस्थापना अिावखाँची कुशल भसुाल  
स्िास््य कायावलय स्िास््य सेिा  अिावखाँची पषु् पा थापा  
अिावखाँची उद्योग िाजणज्य 
संि, 

खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री, 
धनमावण सामग्री 

अिावखाँची यिुराि शे्रष् ि  

खानेपानी तथा सरसफाई 
धडधभिन कायावलय,  

खानेपानी तथा सरसफाई 
सामाग्री 

अिावखाँची जशििी शे्रष् ि  

दात ृधनकाय चेतना अधभिृवि, पनुवस्थापना अिावखाँची -  
नेपाल विद्यतु प्राधिकरण विद्यधुतकरण अिावखाँची विरमान रास्कोटी  
नेपाली सेना शाजधत सरुक्षा तथा विपद् 

व्यिस्थापनमा सहयोग  
अिावखाँची अशोक कुमार क्षेत्री  

नेपाल प्रहरी  शाजधत सरुक्षा तथा विपद् 
व्यिस्थापनमा सहयोग  

अिावखाँची मािि प्रसाद 
बढुाथोकी 

 

सशस् त्र प्रहरी िल नेपाल शाजधत सरुक्षा तथा विपद् 
व्यिस्थापनमा सहयोग  

अिावखाँची मािि रेग्मी  
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पररच्छेद 8:  
योिनाको कायावधियन तथा अनगुमन  
(Implemenetation and Follow up) 

8.1 कायावधियन समय ताधलका (Implementation Timelines) 

• यो योिना कायावधियन गनवका लाधग जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सधमधत अिावखाँचीले आिश्यकता 
अनसुार सम्बधिीत विषयगत क्षेत्रका अगिुा संस्था तथा अधय सरोकारिाला धनकायहरूसँग 
समधिय गरेर कायावधियन गनेछ ।  

• विपदको समयमा यस योिनालाई तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सवकने छ ।  

• यो योिना पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना भएकाले आिश्यकता अनसुार कायावधियनमा ल्याईने 
छ । 
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पररच्छेद 9:  
अनसुचुीहरु 

9.1 मनसून पूिवतयारी कायवयोिना २०७८ 

क्र. 
सं 

कायववििरण जिम्मेिार धनकाय समयसीमा श्रोत व्यिस्थापन 
अनगुमन मलु्यांकन 

गने धनकाय 
1.  आगामी मनसनुमा 

िोजखममा रहेका स्थान 
पवहचान  

सबै न.पा./गा.पा. धनरधतर सबै 
न.पा./गा.पा./जि.प्र.का. 

जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
सधमधत/जिल्ला 
प्रशासन कायावलय 

2.  सबै सािविधनक 
धनकाय/ सरोकारिाला 
धनकायबाट फोकल 
पसवन छनौट 

सबै न.पा./गा.पा. धनरधतर   

" 

3.  QRT/IRT गिन गरी 
तैयारी अिस्थामा राख्न े

सबै सरुक्षा धनकाय धनरधतर नेपाल सरकार " 

4.  खोि तथा उद्दार 
सामग्रीको व्यिस्था 

सबै न.पा./गा.पा. धनरधतर सबै नपा/गापा " 

5.  धयूनतम ५०० थान 
तारिाली संकलन 

िलश्रोत तथा धसंचाई 
धडवििन र भ ू तथा 
िलािार व्यिस्थापन 
कायावलय र सबै 
न.पा./गा.पा. 

धनरधतर भ ू तथा िलािार 
व्यिस्थापन कायावलय 

" 

6.  प्रत्येक स्थानीय तहमा 
कम्तीमा एउटा हेिी 
इक्िी्मेधट स्ट्याण्डिाई 
राख् ने 

सबै नपा/गापा/ 
सडक धडधभिन 

धनरधतर सबै न.पा./गा.पा. " 

7.  चालक सवहत एम्िलेुधस 
स्ट्याण्डिाई राख्ने 

स्िास््य कायावलय, 
रेडक्रस सोसाईटी 
अिावखाँची शाखा 

धनरधतर सम्बजधित एम्बलेुधस 
सञ् चालक/धनकाय 

" 

8.  आगामी मनसनुको 
कारण उच्च िोजखममा 
रहेको स्थानको 
अनगुमन गने 

DDMC धनरधतर सबै न.पा./गा.पा. " 
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क्र. 
सं 

कायववििरण जिम्मेिार धनकाय समयसीमा श्रोत व्यिस्थापन 
अनगुमन मलु्यांकन 

गने धनकाय 
9.  धयूनतम खाद्यध न तथा 

गैर खाद्यसामग्री 
भण्डारण गने 

अिावखाँची उद्योग 
िाजणज्य संि चेम्िर 
अफ कमसव र 
रेडक्रस सोसाईटी 
अिावखाँची शाखा 

धनरधतर सबै न.पा./गा.पा. " 

10.  धयूनतम इधिन स्टक 
राख्न े

पेट्रोल व्यिसायी संि धनरधतर - " 

11.  स्िास््य कमीहरूको 
QRT र  IRT  
स्ट्याण्डिाई राख्न े

स्िास््य कायावलय र 
सबै नपा/गापा 

धनरधतर स्िास््य कायावलय र 
अस्पताल 

" 

12.  मनसनु पूिव तयारी 
कायवशाला आयोिना 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय र नेपाल 
रेडक्रस सोसाईटी 

धनरधतर नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
अिावखाँची शाखा 

" 

13.  िनचेतनाको लाधग 
एफएम तथा सामाजिक 
सञ् िालबाट सूचना 
प्रिाह 

नेपाल पत्रकार 
महासंि 

धनरधतर सबै एफ एम रेधडयोहरु " 

14.  स्ियं सेिक तयारी तथा 
अभ्यास 

सबै गापा/नपा धनरधतर गापा/नपा " 
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9.2 विगत पाचँ आधथवक िषवका विपद्का िटना वििरण 

आ
धथ
वक 

िष
व 

आगलागीबाट  भएको क्षधतको 
वििरण 

अध
य 

क्षध
त 

(म
ल्य

 रु
.) 

बाढी/पवहरो/बषावबाट भएको क्षधतको 
वििरण 

अध
य 

क्षध
त 

(म
ल्य

 रु
.) 

हरुीितास\चट्याङ् / अधय विपद् 
बाट  भएको क्षधतको वििरण 
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9.3 सिारी दिुवटनाको ४ िषवको वििरण 
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(श्रोतः- जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची) 

9.4 जचतिुाको आक्रमणबाट मतृ्य ुभएकाको वििरण (२०७० साल देजख हालसम्म) 
क्र.सं. मतृकको नामथर िषव मतृकको िेगाना िटनास्थल िटना धमधत 
1 सजुशल आचायव ६ सजधिखकव -२ सजधिखकव -२ २०७०।२।२२ 

2 नारायण नेपाली ३ निुाकोट-४ निुाकोट-४ २०७०।४।२८ 

3 उमेश नेपाली ६ निुाकोट-४ निुाकोट-४ २०७०।६।२२ 

4 यिुराि मरासधनजण २ वकमडाँडा-१ वकमडाँडा-१ २०७१।१।३ 

5 सिुाता वि.क. ५ वकमडाँडा-३ वकमडाँडा-३ २०७१।५।१९ 

6 समुन नेपाली ३ िाडा-२ िाडा-२ २०७१।८।२६ 

7 आरम्भ गैरे २ निुाकोट-४ निुाकोट-४ २०७३।१।२६ 

8 लधलता वि.क. ५ सजधिखकव -९ सजधिखकव -९ २०७३।४।१२ 

9 अजस्मता मजुखया ७ सजधिखकव -९ सजधिखकव -९ २०७३।४।१४ 

10 मधनस के.सी. ४ सजधिखकव -७ सजधिखकव -७ २०७४।५।२७ 

11 प्रशान्ना नेपाली ७ सजधिखकव -२ सजधिखकव -२ २०७४।६।१६ 

12 परर दमासे ५ सजधिखकव -२ सजधिखकव -२ २०७४।८।९ 



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७८ अिावखाचँी 87 

क्र.सं. मतृकको नामथर िषव मतृकको िेगाना िटनास्थल िटना धमधत 
13 सददक्षा राना ६ सजधिखकव -१० सजधिखकव -८ २०७५।५।२५ 

14 आयवन जिधमरे ४ भधूमकास्थान-९ भधूमकास्थान-९ २०७५।७।१७ 

(श्रोतः- धडधभिन िन कायावलय, अिावखाँची) 

9.5 कोरोना संक्रधमतको वििरण 

क्र.सं. स्थानीय तह िम्मा संक्रधमत 
हाल 

उपचाररत 
Covid-19 Recover 

भएका 
मतृ्य ु

१.  सजधिखकव  नगरपाधलका 1540 304 1213 23 
२.  भधूमकास्थान नगरपाधलका 645 105 525 15 
३.  जशतगंगा नगरपाधलका 396 50 334 12 (१ आत्महत्या) 
४.  मालारानी गाउँपाधलका 369 87 269 13 
५.  पाजणनी गाउँपाधलका 329 92 229 8 
६.  छत्रदेि गाउँपाधलका 272 14 255 3 
 िम्मा 3551 652 2825 74 

(धमधत २०७८।४।२0 गतेसम्मको त्याङ्क) 

9.6 District Covid-19 Crisis Management Centre (DCCMC) का पदाधिकारीहरूको वििरण 

क्र.सं. नामथर पद सम्पकव  नं. 
1  प्र.जि.अ. श्री विष्ण ुपौडेल अध्यक्ष 9857007777 
2  जि.स.अ. श्री लक्ष्मी पाण्डे  सदस्य 9857055224 
3  सेनानी, श्री आददत्य धसलिाल सदस्य 9857066473 
4  प्र.ना.उ., श्री अमर बहादरु थापा सदस्य 9857005555 
5  स.प्र.ना.उ. श्री रामकृष्ण महिवन सदस्य 9851272538 
6  प्र.अ.अ. श्री विनय चतिेुदी सदस्य 9857066988 
7  डा. कवपल गौतम, अिावखाँची अस्पताल सदस्य 9841144481 
8  पषु्पा थापा, स्िास््य कायावलय अिावखाँची सदस्य 984368७३५३ 
9  स.प्र.जि.अ. श्री विक्रम थापा/विनोद खनाल सदस्य  9857064450, 9857055334 
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9.7 अिावखाचँी जिल्लामा रहेका एम्बलेुधसहरुको वििरण 

क्र.सं. स्थानीय तह गाडी नं. चालकको नाम फोन नं. 
1. छत्रदेि-२ ल.ु१झ. ३७५ नारायण प्रसाद पाण्डे 9867014133 
2. छत्रदेि-१ ल.ु१झ. 459 कृष्ण बहादरु कंुिर 9846688412 
3. जशतगंगा-५ ल.ु१झ. ३6५ टामलाल बेल्बासे 9867447100 
4. मालारानी-३ ल.ु२च. 66 मोती बाहदरु खनाल 9847157549 
5. मालारानी गा.पा. ना.अ.प.का 737 भोिराि खनाल 9867401888 
6. मालारानी गा.पा. ल.ु१.झ 364 यम बहादरु थापा मगर  9867455342 
7. भधूमकास्थान-६, रामकोट ल.ु१च. 8949 वहमलाल शे्रष्ठ 9860903843 
8. िनचौर स्िास््य चौकी भ.ून.पा ल ु१ झ ६४३ दामोदर गैरे 9856038549 
9. ढाकािाङ्ग स्िास्थय चौकी ल ु१ झ ६४२ ििेु साकी 9847230114 
10. सजधिखकव -२, भजिटोला ल.ु२च. 4207 धबष्ण ुप्रसाद भसुाल 9840606185 
11. सजधिखकव  ल.ु१च. 5248 ददपक गाहा 9857069938 
12. सजधिखकव  ल.ु१च. 8885 बोम बहादरु सधिाधन 9847310245 
13. सजधिखकव  ल.ु१च. 2872 ददपक भसुाल 9863058683 
14. सजधिखकव  ल.ु१च. 3535 टोप बहादरु राह ु 9869365128 
15. जशतगंगा-३ ल.ु1.झ. 313 ददधलप खनाल 9866152917 
16. जशतगंगा ल.ु१झ. 362 सूयव धयौपाने 9867401846 
17. जशतगंगा ल.ु१झ. 599 टोप बहादरु राना 9857088338 
18. सजधिखकव  ल.ु१झ. ३३१ सयुव प्रसाद भट्टराई 9857061054 
19. सजधिखकव -४ ल.ु१झ. २४० टुक बहादरु थापा 9842832276 
20. पाजणनी गाउँपाधलका ल.ु१.झ. 594 अमतृ अधिकारी 9843156815 
21. पाजणनी गाउँपाधलका  ल.ु1.झ.593 सधतोष ज्ञिाली 9864470468 
22 पाजणनी  ल.ु२.च.9237 पषु्कर जिधमरे 9857066617 

9.8 िारूणयधत्रको वििरण 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाम जिम्मेिार व्यजि चालक 
नामथर सम्पकव  नं. नामथर सम्पकव  नं. 

1 सजधिखकव  
नगरपाधलका 

कमल प्रसाद भसुाल (नगर प्रमखु) 9857061367 चधरमजण 
आचायव 

9857029469 

9.9  अिावखाचँी जिल्ला जस्थत संचारकमीहरूको वििरण 

नेपाल पत्रकार महासंि जिल्ला शाखा, अिावखाचँी 
क्र.सं. नाम पद आिि संि/संस्था मोबाईल नं. 
1.  अशोक खनाल अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंि ९८५७०23791 
2.  धबरेधर के.सी. उपाध्यक्ष काजधतपरु दैधनक, अध्यक्ष प्रसे यधुनयन  ९८५७०६६२२२ 
3.  भगिता पाण्डे उपाध्यक्ष(मवहला) प्रगधतजशल पत्रकार संि ९८४७३८१४८१ 
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4.  धबनोद गैरे सजचि सवुप्रम पोष्ट डटकम  9857061081 
5.  रूरमजण भसुाल कोषाध्यक्ष काजधतपरु वट.भी., रेधडयो देउराली ९८४७३९४२८२ 
6.  हृदय कुमार भसुाल सहसजचि प्रसे संगिन (प्रदेश सदस्य) ९८५७०६३४६० 
7.  अधनल नेपाली सहसजचि िन पत्रकार संगिन के.स./जिल्ला 

अध्यक्ष 
९८५७०६६६०९ 

8.  गोपाल प्रसाद भट्टराई सदस्य रेधडयो अिावखाँची स्टेशन म्यानेिर, 
प्रगधतशील पत्रकार संि 

9847327024 

9.  जितेधर खत्री सदस्य सपुा देउराली राविय पाजक्षक 9857063672 
10.  विष्ण ुखनाल सदस्य  सामदुावयक रेधडयो देउराली 9857075986 
11.  िनश्याम पौडेल  सदस्य  ABC TV, दैधनकपत्र, कारोबार दैधनक, 

वहधदखुबर डट कम 
9857066926 

12.  लक्ष्मण जिधमरे सदस्य नागररक राविय दैधनक 9857063882 
13.  सररता भसुाल  सदस्य  प्रसे यधुनयन, अिावखाँची टाईम्स ९८५७०६३८७३ 
14.  अजम्बका (बेल्बासे) शे्रष्ठ सदस्य अध्यक्ष स्ितधत्र पत्रकार संि  ९८५७०६१४४६ 
15.  सागर पररयार  सदस्य सामदुावयक रेधडयो सयुोदय ९८६७००९८०२ 
16.  असोक चौहान सदस्य   9857066287 
17.  बाबरुाम रसाईली सदस्य सनुौलो प्रसे डटकम  9847313503 
18.  बसधत वि.क सदस्य सनुौलो प्रसे डटकम  9857069002 

केधरीय पररषद् सदस्यहरु  
1. पािवता शे्रष्ठ  सदस्य  9847107293 

2. मि ुकुमार शे्रष्ठ  सदस्य  9847394934 

3. विष्ण ुप्रसाद भसुाल सदस्य राज्य टेधलधभिन 9857028727 

4. सूयव प्रसाद भसुाल सदस्य सामदुावयक रेधडयो देउराली 9857061358 

प्रदेश पररषद् सदस्यहरु   
1. देिेधर कुिर  सदस्य खस्यौधल साप्तावहक 9847124030 

2. असोक पौडेल सदस्य साझा धयूि 9857061382 

3. मेयर धसंह के.सी सदस्य अिावखाँची डटकम 9857061416 

4. गोमा भसुाल  सदस्य  9857028619 

5. कमल विष्ट सदस्य सामदुावयक रेधडयो देउराली 9847107550 

6. कुशल भसुाल  सदस्य  9857028251 

केधरीय सदस्य  
1. रािा नेपाली  तरङ्ग साप्तावहक 9857069069 
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प्रदेश सदस्य  
1. प्रमे नारायण आचायव प्रदेश सदस्य रेधडयो देउराली, अन्नपणृव पोष्ट, प्रसे 

यधुनयन, उज्यालो नेटिकव , राविय 
समाचार सधमधत 

९८५७०२९४६७ 

विधभन्न संस्थामा आबि पत्रकारहरु   
1. सरुि रायमाझी पत्रकार अिावखाँची T.V., राििानी दैधनक ९८४७२८४७७७ 

2. मजुिनाथ भसुाल पत्रकार Nepal Television, िटना र विचार ९८५७०२८६१९ 

3. धनम बहादरु ररिाल पत्रकार अधतर पकुार ९८४७०२२३४६ 

4. नविन के.सी. पत्रकार स्टेशन मेनेिर रेधडयो मालारानी, नया ँ
पधत्रका 

९८५७०६३५४० 

5. तेिेधर पाण्डे पत्रकार प्रसे यधुनयन ९८४११७७६२३ 

6. राम कुमार क्षेत्री  पत्रकार ररपोटवरस क्लब, प्रसे यधुनयन, 
अिावखाँची डटकम 

९८४१२१९६३४ 

7. अिुवन भसुाल पत्रकार प्रसे संगिन ९८५७०६६०६७ 

8. श्याम जिधमरे पत्रकार स्टेशन म्यानेिर सजधिखकव  एफ.एम. 
प्रगधतशील पत्रकार संि 

९८५७०६६३५८ 

9. सागर महत पत्रकार रेधडयो देउराली, प्रसे यधुनयन ९८४७४४३९०२ 

10. हरर भसुाल पत्रकार स्टेशन म्यानेिर नयाँ एफ.एम.  ९८५१०६२४०५ 

11. लक्ष्मण जिधमरे पत्रकार संिादाता नागररक दैधनक ९८५७०६३८८२ 

12 सविता आचायव पत्रकार प्रसे संगिन सह-संयोिक ९८४७१६७२३१ 

13. बसधत शे्रष्ठ पत्रकार बलुधद पाजक्षक 9857063762 

14. विक्रम पाण्डे पत्रकार सामदुावयक रेधडयो देउराली 9857069104 

15 गणेश खनाल पत्रकार स्टेशन मेनेिर सगिव एफ.एम., 
गोरखापत्र दैधनक, सगरमाथा वटधभ 

9857061073 

16. मािि पौडेल पत्रकार अिावखाँची बलेुवटन, रेधडयो मजुिनाथ 9867009975 

17. सहयोगी धब.सी.  पत्रकार   ९८५७०२८२१३ 

9.10 एफ.एम. रेधडयोहरूको वििरण 

क्र. 
सं. 

नाम 
स्टेशन मेनेिरको 

नाम 
फोन मो.नं. ईमेल 

१ रेधडयो सगिव, सजधिखकव  गणेश खनाल 
077-420290, 
420620 

9857061073 sagarvafm@gmail.com 

२ रेधडयो मालारानी, मालारानी नविन के.सी. 077-420764 9857063540 radiomalarani95.7@gmail.com 



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७८ अिावखाचँी 91 

क्र. 
सं. 

नाम 
स्टेशन मेनेिरको 

नाम 
फोन मो.नं. ईमेल 

३ सजधिखकव  एफ.एम. चतु्रािेशी श्याम जिधमरे 077-420032 9857066358 sandhikharkfm@gmail.com 

४ अिावखाँची एफ.एम. सजधिखकव  गोपाल भट्टराई 
077-420700, 
420680 

9847327024 arghakhanchifm@gmail.com 

५ सूयोदय एफ.एम. सजधिखकव  सागर पररयार 077-420035 ९८६७००९८०२ fmsuryodaya@gmail.com 

६ रेधडयो देउराली सजधिखकव  सयुव प्रसाद भसुाल 
077-420281, 
420381, 
420681 

9857061358 radiodeurali@gmail.com 

७ नयाँ एफ.एम. सजधिखकव  हरर भसुाल 077-420336 9851062405 nayafmnews@gmail.com 

८ जशतगंगा एफ.एम., जशतगंगा  अराि बेल्बासे   9857055425   

9.11 यातायात व्यिसायीको वििरण 

क्र.सं. नाम पद यातायात व्यिसायी मोबाईल नं. 
१ राम ब. क्षेत्री बस्नेत अध्यक्ष पजश् चम नेपाल बस व्यिसायी संि ९८५७०६३५५५, 

९८५७०२८४८३ 
२ कमल भट्टराई कायावलय प्रमखु पजश् चम नेपाल बस व्यिसायी संि ९८५७०२८४७० 
३ गोविधद प्रसाद बधिाडे अध्यक्ष देउराली यातायात व्यिसायी सधमधत 9857063028 
४ कृष्ण भसुाल अध्यक्ष लंका यातायात 9851010744 
५ राम प्रसाद भसुाल उपाध्यक्ष ट्रक सधमधत ९८५७०६१२७८ 
६ महेधर भसुाल अध्यक्ष ट्याक्सी सधमधत ९८४७३१२९३५ 

9.12 अिावखाचँीमा रहेका हेभी ईक्यपुमेधट वििरण 

क्र.सं. व्यिसायीको नाम 
धनमावण व्यािसायी फमव िा 
कम्पनीको नाम  

एक्साभेटर िे.धस.धब. रोलर ग्रडेर डोिर/चेन 

1.  बसधत प्रसाद भसुाल अम्मर धनमावण सेिा 8 3 3 1  
2.  नारायण प्रसाद बधिाडे पषु्पा धनमावण सेिा 4 1 1 1  
3.  ऋवषराम अधिकारी वप.वट.आर अधिकारी क. प्रा.धल 8 2 1 1  
4.  काधसराम बस्याल सागर धनमावण सेिा  1 1   
5.  कविराम खनाल खनाल ब्रदशव कधस्ट्रक्सन 2 3    
6.  भोिराि भसुाल संम्झना धनमावण सेिा 1 1    
7.  प्रददप धमश्र धमश्र धनमावण सेिा 1 2    
8.  भोिराि अधिकारी कमल धनमावण सेिा 1 1    
9.  यम बहादरु खनाल नयाँ नेपाल धनमावण सेिा  1    
10.  कृष्ण प्रसाद शे्रष्ठ एस.एस कधस्ट्रक्सन  1    
11.  कािी शे्रष्ठ मधसना धनमावण सेिा  1    
12.  मोहन धसंह िकुरी एम.एस एण्ड ट्री कधस्ट्रकसन  2    
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क्र.सं. व्यिसायीको नाम 
धनमावण व्यािसायी फमव िा 
कम्पनीको नाम  

एक्साभेटर िे.धस.धब. रोलर ग्रडेर डोिर/चेन 

13.  पदम भसुाल/आकाश 
भसुाल 

भसुाल कधस्ट्रक्सन 
2 2 2 1  

14.  दगुाव प्रसाद भसुाल भसुाल धनमावण सेिा  1    
15.  अशोक खनाल खनाल धनमावण सेिा 1     
16.  प्रमे पौडेल पौडेल कधस्ट्रक्सन 3 1    
17.  नारायण प्रसाद खनाल लक्ष्मी कधस्ट्रक्सन  1    
18.   िाकुर प्रसाद अधिकारी  1    
19.   ज्ञान ुपाण्डे  1    
20.   योगेधर खनाल  2    
21.   भेष बहादर वि.सी  1    
22.   योगेधर बहादरु खड्का   2    
23.   राम बहादरु बढाथोकी  1    
24.   जखम प्रसाद शे्रष्ठ      
25.   झविधर पधथी      
26.   श्याम खनाल      
27.   बसधत के.सी      

9.13 सरुक्षा धनकायमा रहेको खोि तथा उद्दार सामाग्री तथा खवटने िनशजि वििरण 

(क) नेपाल प्रहरी  

क्र. 
सं. 

प्रहरी ईकाईको नाम कमाण्डरको दिाव नामथर सम्पकव  नं. उिारमा खवटने प्रहरी संख्या 

१ जिल्ला प्रहरी कायावलय प्र.ना.उ. मािि  प्रसाद बढुाथोकी ९८५७००५५५५ ३० (आिश्यकता अनसुार 
सो भधदा बवढ) 

२ ईलाका प्रहरी कायावलय िाडा  प्र.धन. सजधदप बेल्िासे ९८५७०६३३८७ १५ िना 
३ ईलाका प्रहरी कायावलय खन  प्र.धन. चरुामणी पनु   ९८५७०९०९०६ १५ िना 
४ ईलाका प्रहरी कायावलय 

धसिारा 
प्र.स.धन. चलु्हाई चौिरी ९८६७२०१५६० ५ िना 

५ प्रहरी चौकी अिाव प्र.स.धन. मन बहादरु थापा ९८५७०९१२४८ ६ िना 
६ प्रहरी चौकी िारापानी प्र.स.धन.  धमनराि पौडेल ९८५७०९१२४२ ६ िना 
७ प्रहरी चौकी जखददम प्र.ना.धन.  मनोहर राम चौिरी  ९८५७०९१२४६ ६ िना 
८ प्रहरी चौकी अिावतोष प्र.स.धन. मान बहादरु ज्ञिाली ९८५७०९१५४१ ५ िना 
९ प्रहरी चौकी बल्कोट प्र.ना.धन.  भेष राि सिेुदी ९८५७०९१२४७ ७ िना 
१० प्रहरी चौकी हंशपरु प्र.ना.धन.  िाकुर प्रसाद थारु ९८५७०६६५४० ६ िना 
११ प्रहरी चौकी जखल्िी प्र.ना.धन.  सूयव प्रसाद पधथी ९८५७०९१२४१ ६ िना 
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क्र. 
सं. 

प्रहरी ईकाईको नाम कमाण्डरको दिाव नामथर सम्पकव  नं. उिारमा खवटने प्रहरी संख्या 

१२ प्रहरी चौकी धसमलपानी प्र.स.धन.  धडल बहादरु राना ९८५७०६६५६३ ५ िना 
१३ प्रहरी चौकी पाली  प्र.स.धन.  गधि बहादरु िम ९८५७०९१२४५ ६ िना 
१४ प्रहरी चौकी नरपानी प्र.स.धन.  रामनारायण चौिरी ९८५७०९१२४४ ७ िना 
१५ प्रहरी चौकी ढाकािाङ प्र.स.धन.  मान बहादरु बस्नेत ९८५७०९१२४३ ७ िना 
१६ प्रहरी चौकी िलकेु प्र.स.धन.  अनकमान वि.एम ९८५७०६६५६१ ५ िना 
१७ अ. प्रहरी चौकी सातमारा प्र.ना.धन. भेषलाल बढुाथोकी ९८५७०६९३५२ ६ िना 

9.14 जिल्ला प्रशासन कायावलयमा रहेको विपद् उिार सामाग्रीको वििरण 

क्र.सं. सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 
१.  धत्रपाल 58 िटा  
२.  टेधट 20 थान  
३.  वटनको बाल्टी 1 िटा  
४.  कम्बल 6 िटा  
५.  ब्यानर धनलो 5 थान  
६.  मेगा फोन ७ िटा   
७.  पौकेट धभत्रको रसी १ बण्डल  
८.  हेल्मेट ९ िटा  
९.  पधिा  1 िोर  
१०.  बधडी १ िटा  
११.  लाईफ ज्याकेट ९ िटा  
१२.  हेडलाईट 6 िटा   
१३.  बटु 11 िोर  
१४.  ट्युब 2 िटा  
१५.  लाईट 8 िटा  
१६.  धनलो झोला 4 िटा  
१७.  स्टेचर 2 िटा   
१८.  क्याप 25 िटा  
१९.  वटनको बाकस 2 िटा   
२०.  बेल्चा 13 िटा  
२१.  गल 2 िटा  
२२.  फुट पम्प १ िटा  
२३.  Chain Saw ईलेजक्ट्रक आरा 7 िटा  
२४.  Fire Extinguisher 2 िटा  
२५.  चचव लाईट 2 िटा  
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क्र.सं. सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 
२६.  गैंटी 6 िटा  
२७.  फोजल्डङ्ग ल्याडर 1 थान   
२८.  रेन कोट १४ िटा  
२९.  बोल्ट कटर 2 थान  
३०.  हैधड माईक 1 िटा  

9.15 जिल्ला प्रहरी कायावलय तथा मातहत यधुनटहरुमा रहेको विपद् उिार सामाग्री वििरण 

क्र. 
सं. 

सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 

जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाचँी 
१. FIRE SWATTER ५ थान  
२. CHAIN SAW १ थान  
३. HEAD LIGHT १६ थान  
४. RESCUE GLOVES २७ िोडी  
५. FIRE EXTINGUSHIER २ थान  
६. RESCUE ROPE ५०० धम  
७. GAL ६ थान  
८. RESCUE HELMET ३९ थान  
९. SEARCH LIGHT २ थान  
१०. STRECHER १० थान  
११. RESCUE FULL BODY  HARNESS ८ थान  
१२. PICK २७ थान  
१३. SHOVEL २७ थान  
१४. GUM BOOT १४ िोडी  
१५. FOLDING LADDER ५ थान  २ बेसाबतु 
१६. ARA (िूलो िंगी आरा) २ थान  
१७. CARABINER BEAL १० थान  
१८. BOLT CUTTER १ थान  
१९. LIFE JACKET २२ थान  
२०. RAIN COAT २० थान  
२१. AIR FORS 8 (डोरीमा लगाउने हकु) ६ थान  
२२. मेिा फोन (माईक) ५थान   

१बेसाबतु 
२३. ट्यूब ९ थान  
२४. ट्यूबमा हािा भने पम्प १ थान  

क्र. 
सं. 

सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 

२५. हाते आरा ४ थान  
२६. करौती ५ थान  
२७. बाल्टी १० थान  
२८. Back pack pump २ थान  

ईलाका प्रहरी कायावलय िाडा 
१. SWATTER १०   
२. Rake ६  
३ Rake hoe ४  
४ Back pack pump ५  
५ Fair suit(yellow) १०  
६ plastic १०  
७ helmet १  
८ Aluminium box ५  
९ Aluminium bottle ५  
१० Handly motilehead lamp ५  
११ कोदालो ५  
१२ बधचरो ५  
१३ लेिर हेलमेट ५  
१४ गम बटु ६  
१५ गैवट ५  
१६ बाल्टी ५  
१७ त्रीपाल ५  
१८ बेल्चा १०  

प्रहरी चौकी, बल्कोट 
१. लाईफ ज्याकेट २   
२. Fire suit (yellow) १०  
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क्र. 
सं. 

सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 

३. हेड लाईट ५  
४ Fire gas ५  
५ सािारण टोपी माक्स ५  
६ swatter १०  
७ rake ४  
८ हेलमेट १०  
९ Rake hoe ४  
१० पानी बटु ५  
१ Aluminium box ४  
१२ फायर फाईवटङ स्पेयर ्लाजस्टक १  

प्रहरी चौकी, जखददम 
१. Swatter १०  
२ rake                  ६  
३ Rake hoe ४  
४ Helmet १०  
५ Fire suit(yellow) १०  
६ Aluminium water bottle ५  
७ Aluminium box १  

प्रहरी चौकी, हंसपरु 
१.  गल 1  
२  गैटी               २  
३ फरुिा २  
४ हधसया 1  
५ बधचरो २  
६ बेल्चा २  
७ ्लाजस्टक डोरी 1 रोल  

प्रहरी चौकी, जखल्िी 
१.  गैटी २  
२  कोदाली          २  
३ वटनको बाजल्टन २  
४ बेल्चा २  
५ नाईलन डोरी ५० धम  
६ आगो हान्ने १०  
७ माटो सोर।ने दाँती ३  
८ माटो सोने खन्ने ३  

क्र. 
सं. 

सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 

९ हेल्मेट १०  
१० पाधन थैधल ५  
११ पहेँलो डे्रस १०  
१२ वटनको बोतल ५  

प्रहरी चौकी, अिाव 
१.  डोरी ५० धम.  
२  बाजल्टन               १  
३ बेल्चा १  
४ गैवट १  

प्रहरी चौकी, िारापानी 
१.  नाईलन डोरी ५0 धम.  
२  गैटी  2  
३  बाजल्टन  1  
४  बेल्चा 1  
५  आरा 1  
६  फरुिा 2  
७  फायर सटु 9  
८  टोपी माक्स 5  
९  हेल्मेट 10  
१०  हेडलाईट ब्यावट्र सवहत  4  
११  Water 9  
१२  रेक 7  
१३  आल्मधुनयम बाक्स 1  
१४  आल्मधुनयम बोतल 5  

प्रहरी चौकी, ढाकािाङ 
१.  डोरी ५०० धम.  
२  बेल्चा         १  
३ गैटी १  
४ बाल्टी १  
५ बधचरो १  
६ फरुिा २  
७ आरा १  
८ गैटी २  
९ हधसया १  
१० सेतो बाल्टी २  
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क्र. 
सं. 

सामाग्रीको वििरण संख्या कैवफयत 

११ फलामको बेल्चा २  

9.16 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३६ गलु्म, हे.क्िा. अिावखाचँी 
१. विपद् उिार टोली 

• सशस्त्र प्रहरी धनरीक्षकको कमाण्डमा २५ िनाको टोली 
२. विपद् उिार सामाग्री वििरण 

क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार 
सामाग्री वििरण 

संख्या कैवफयत 

1  बेल्चा(सािेल) 11 थान  
2  गैटी ७ थान  
3  दाँते ५ थान  
4  गल ४ थान  
5  बधचरो 1 थान  
6  बाल्टी 2 थान  
7  नाईलन रसी 3 Kg.  
8  स्टे्रचर २ थान  
9  कोदालो 1 थान  
10  Swatter 1५ वपस  
11  Roke 6 थान  
12  Roke Hoe 4 थान  
13  Back pack pump 5 वपस  
14  Fire suit (yellow) 10 थान  

क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार 
सामाग्री वििरण 

संख्या कैवफयत 

15  Plastic Helmet (yellow) २५ थान  
16  Alumunium water bottle 5 थान  
17  Fire extinguishers 1 थान  
18  Handly motile headlamp १० थान  
19  Rescue gloves १0 थान  
20  Rescue Rope ५० धमटर  
21  Search Light २ थान  
22  Rescue harness १ थान  
23  Gum boot 2५ थान  
24  Ara १ थान  
25  Carabineer Beal १ थान  
26  Bolt cutter 1 थान  
27  Life jacket २ थान  
28  Rain Coat १० थान  

9.17 श्री ईश्वरीबक्स गलु्म, म्यालपोखरी ब्यारेक अिावखाचँी 
क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार सामाग्री 

वििरण 
पररमाण कैवफयत 

1  क्यारविना  18   
2  रोप ल्याडर  1  
3  फष्ट एड बक्स 1  
4  भयावङ्ग आल्मधुनयम 1  
5  रेक्क्यू हेलमेट 28  
6  एक्स बक्स बधचरो 2  
7  वपक 7  
8  साबेल 7  

क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार सामाग्री 
वििरण 

पररमाण कैवफयत 

9  गल 5  
10  धसधभल मजण्ड 6  
11  मेधडकल ब्याग 2  
12  िाटर प्रपु ज्याकेट 5  
13  गम बटु 7  
14  टायर ट्युि 3  
15  िम्प सटु 3  
16  Axc-Hoe With Handle 3  
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क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार सामाग्री 
वििरण 

पररमाण कैवफयत 

17  Rake Axe with Handle 4  
18  Fire speed with Long Handle Shovel 5  
19  Fire water Pipe Handle (Fire Beater) 11  
20  Jet Swotter 4  
21  Plastic Helmet 2  
22  पधिा 4  
23  सेजफ्ट हेलमेट 12  
24  वफगर ८ क्याविना  1  
25  पलु्ली 1  

क्र.सं. विपद् व्यिस्थापनका लाधग उिार सामाग्री 
वििरण 

पररमाण कैवफयत 

26  प्रोधसक रोप 10  
27  रेक्क्यू हानेस 2  
28  िमुर लेफ्ट/राइट 1/1  
29  सीट हानेस 1  
30  चेस्ट हानेस 1  
31  यावपधलङ्ग पधिा 1  
32  ब्लक जिनी फलामको 1  
33  क्िाइमधबङ्ग रोप 100  
34  िन  1  

9.18 स्थानीय तहमा उपलब्ि विपद् उिार सामाग्रीको वििरण 

क्र. 
सं. 

उिार सामाग्रीको 
नाम 

पररमाण 

सजधिखकव  भधूमकास्थान जशतगंगा छत्रदेि मालारानी पाजणनी 
१.  बेल्चा २६ थान ३ थान 5िटा ४० िटा  7 िटा 
२.  गैंटी २६ थान २ िटा 5 िटा ४० िटा  10 िटा 
३.  कोदालो    ४८ िटा   
४.  गल      10 िटा 
५.  बाल्टी  १ थान  १६ िटा   
६.  दमकल १ थान      
७.  िे.सी.बी. १ थान    1 िटा  
८.  वट्पर १ थान      
९.  ट्याक्टर १ थान      
१०.  आगो हान्ने   १० थान     
११.  माटो सोने दाती   ३ थान     
१२.  माटो खन्ने साने   ३ थान     
१३.  हेलमेट  १० थान 20 िटा २५ िटा   
१४.  ्लाजस्टक हेलमेट   १० थान     
१५.  पहेँलो डे्रस   १० थान     
१६.  पानी थैली   ५ थान     
१७.  पानी बोतल  ५ थान     
१८.  बाकस  १ थान     
१९.  डोरी   ५० धमटर  ४० मिुा   
२०.  आरा  १ थान     
२१.  बधचरो   २ थान     
२२.  फरुिा  २ थान     
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क्र. 
सं. 

उिार सामाग्रीको 
नाम 

पररमाण 

सजधिखकव  भधूमकास्थान जशतगंगा छत्रदेि मालारानी पाजणनी 
२३.  हेडलाइट   ४ थान     
२४.  टोपी माक्स  ५ थान     
२५.  स्िेटर   ९ थान     
२६.  ज्याकेट    ३२० िटा   
२७.  पंिा    ५० िोडी   
२८.  रेक  ४ थान     
२९.  िस्ता पाता       
३०.  ्लाजस्टक पाईप       
३१.  धत्रपाल   20 िटा  5 िटा 30 िटा 
३२.  प्रशेर कुकर      ११ िटा 
३३.  िग    १६ िटा   
३४.  धगलास      ४८ िटा 
३५.  थाल      ४८ िटा 
३६.  ता्के      १२ िटा 
३७.  डेक्ची      १२ िटा 
३८.  डाड ु      48 िटा 
३९.  कचौरा      48 िटा 
४०.  पधय ु      48 िटा 
४१.  कुकर      12 िटा 
४२.  फायर विटर    10 िटा    
४३.  स्टेचर    20 िटा    

9.19 अिावखाचँी जिल्ला जस्थत सरकारी कायावलयका कायावलय प्रमखुहरूको वििरण 

क्र. 
सं. 

कायावलयको नाम 
कायावलय प्रमखुको 

नाम 
पद फोन नं. मो.नं. ईमेल 

1  
जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

विष्ण ुपौडेल प्र.जि.अ. 
077-
420133 

9857007777 daoarghakhanchi@moha.gov.

np 

2  
अिावखाँची जिल्ला 
अदालत 

महेश खनाल शे्रस्तेदार 
077-
420205 

9857066551 infodcargakhachi@dcourt.gov

.np 

3  
जिल्ला समधिय 
सधमधतको कायावलय 

लक्ष्मी पाण्डे धन.जि.स.अ. 
077-
420229 

9857044222 ddcarg@gmail.com 

4  ईश्वरी िक्स गलु्म आददत्य धसंलिाल  सेनानी 
077-
4200०7 

9857066473 ramban2059coy@gmail.com 

5  
जिल्ला प्रहरी 
कायावलय 

अमर बहादरु थापा प्र.ना.उ. 
077-
420299 

9857005555 dpoargha@nepalpolice.gov.n

p 
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क्र. 
सं. 

कायावलयको नाम 
कायावलय प्रमखुको 

नाम 
पद फोन नं. मो.नं. ईमेल 

6  
सशस्त्र प्रहरी िल 
नेपाल, नं. ३६ गलु्म 

राम कृष्ण महिवन स.प्र.ना.उ. 
९८५१२७२
०५७ 

9851272538 arghakhanchi36coy@gmail.c

om  

7  
राविय अनसुधिान 
जिल्ला कायावलय 

विनय कुमार चतिेुदी प्र.अ.अ. 
077-
420127 

9857066988 
binaychaturvedig@gmail.com 

nidarghakhanchi127@gmail.c

om 

8  
जिल्ला सरकारी 
िकील कायावलय 

धनरािन शमाव  स.जि.धया.ि. 
077-
420115 

9857066405 dgao.arghakhanchi@ag.gov.n

p 

9  
कोष तथा लेखा 
धनयधत्रक कायावलय 

ददपक अधिकारी प्र.को.धन. 
077-
420140 

9857066772 ram.bdrkc7@gmail.com 

10  विशेष नापी कायावलय जखम बहादरु राना प्र.नाअ. 
077-
420369 

9857063423 khimrana158@gmail.com 

11  

सालझण्डी सजधिखकव  
ढोरपाटन सडक 
योिना 

विरेधर प्रसाद गौतम यो.प्र. 
077-
420४६८ 

9857066460 ssdrp.dor@gmail.com 

12  

प्रिानमधत्री कृवष 
आिधुनवककरण 
पररयोिना 

विवपन खनाल 
िररष्ठ कृवष 
अधिकृत 

०७७-
४२०५३३ 

9857069533 pmampakz@gmail.com 

13  
जिल्ला धनिावचन 
कायावलय 

सरेुश भण्डारी जि.धन.अ. 
077-
420139 

9857066539 deoarghakhanchi@gmail.com 

14  
जशक्षा विकास तथा 
समधिय इकाई 

मधनराम परािलुी ईकाई प्रमखु 
077-
420३05 

९८५७०६३९५५ deoargha@gmail.com 

15  
करदाता सेिा 
कायावलय 

लक्ष्मी उपाध्याय  कर अधिकृत 
077-
420920 

9849193873 kisanmahindra46@gmail.com 

16  

जिल्ला आयोिना 
कायावधियन ईकाई 
(जशक्षा) 

बलराम धमश्र धन.आ.व्य. 
077-
420966 

9857061000 dlpiuedak@gmail.com 

br.mishra23@gmail.com 

17  

जिल्ला आयोिना 
कायावधियन ईकाई 
(अनदुान व्यिस्थापन 
तथा स्थानीय 
पूिाविार)  

यज्ञ प्रसाद ररिाल का.प्र. 
०७७-
४२०८६६ 

9857086863 dlpiu.ak@gmail.com 

18  

संिीय खानेपानी तथा 
ढल व्यिस्थापन 
आयोिना 

राम प्रसाद जिधमरे धस.धड.ई. 
077-
420०९९ 

९८५७०६९७४९ fwssmparghakhachi@gmail.c

om 

19  
जिल्ला हलुाक 
कायावलय 

वपतानाथ लईुटेल ह.ुअ. 
077-
420108 

9857086108 dpoarg077@gmail.com 

20  
जिल्ला कारागार 
कायावलय 

नमुलाल पधथी िेलर 
077-
420226 

9857075777 karagar.akha@gmail.com 
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क्र. 
सं. 

कायावलयको नाम 
कायावलय प्रमखुको 

नाम 
पद फोन नं. मो.नं. ईमेल 

21  मालपोत कायावलय राजिि पधथी का.प्र. 
077-
420135 

9857063935 malpotarghakhanchi@gmail.c

om 

22  नापी कायावलय मोहन बधिाडे ना.अ. 
077-
420189 

9857069189 napiarghakhanchi@gmail.co

m 

23  नेपाल टेधलकम गोविधद प्रसाद परािलुी स.प्रा.अ. 
०७७-
४२०१०१ 

9857023501 gobinda.parajuli@ntc.net.np 

24  
नेपाल विद्यतु 
प्राधिकरण 

वकरण खनाल का.प्र. 
077-
420824 

9857066824 raskotibirman@gmail.com 

arghakhanchi@nea.org.np 

25  कृवष विकास बैङ्क जचरजञ् ििी बस्याल शा.प्र. 
०७७-
420166 

9857063345 sandhikharka.branch@adbl.go

v.np 

26  राविय िाजणज्य बैङ्क कमल प्रसाद आचायव शा.प्र. 
077-
420155 

9857061155 
sandikharka@rbb.com.np 

acharyakamal333@gmail.co

m 

27  नेपाल बैङ्क धलधमटेड कुलराि जिधमरे शाखा प्रमखु 
०७७-
४२०८९२ 

9857069892 
nplsandhikhark@nepalbank.c

om.np 

kulraj.ghimire@nepalbank.co

m.np 

28  
जिल्ला ट्रावफक 
कायावलय 

प्रविन आचायव प्र.ना.धन.   9857069153 dtpoarghakhanchi@nepalpoli

ce.gov.np 

29  
अिावखाँची अस्पताल 
सजधिखकव  

डा.कवपल गौतम 
मेधडकल 
अधिकृत  

०७७-
४२०१८८ 
077-
420213 

9841144481 gautamkapil1171@gmail.com 

30  
स्िास््य कायावलय 
अिावखाँची 

पषु्पा थापा 
िनस्िास््य 
अधिकृत 

077-
420213 

9843687353 pushpathapa242@gmail.com 

dhoarghakhanchi@gmail.com 

31  
धडधभिन िन 
कायावलय 

मोहन प्रसाद शे्रष्ठ धड.ि.अ. 
077-
420109 

9857063611 dfoarghakhanchi@gmail.com 

32  कृवष ज्ञान केधर 
रामधमलन प्रसाद 
विश्वकमाव 

प्रमखु 
०७७-
४२०१२६ 

9857063926 akcarghakhanchi@gmail.com 

33  
अिावखाँची आयिेुद 
स्िास््य केधर 

कमल आचायव धन.का.प्र. 
077-
420247 

9857034401 dahc.argha@gmail.com 

34  

खानेपानी तथा 
सरसफाई धडधभिन 
साईट कायावलय 

राम भरोस यादि ईजधिधनयर 
077-
420110 

9863032190 wss.arghakhanchi@gmail.co

m 

35  

भेटनरी अस्पताल तथा 
पश ुसेिा विज्ञ केधर 
सम्पकव  कायावलय 

धबष्ण ुप्रसाद पौडेल 
पश ु
जचवकत्सक 

077-
420062 

9847109286 
vethospkapilvastu@gmail.co

m 

yogendram2038@gmail.com 

36  
िलश्रोत तथा 
धस.वि.धड. कायावलय 

विष्ण ुप्रसाद भण्डारी धस.धड.प्र. 
077-
420162 

9857063162 arghakhanchiidd@gmail.com 
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क्र. 
सं. 

कायावलयको नाम 
कायावलय प्रमखुको 

नाम 
पद फोन नं. मो.नं. ईमेल 

37  
िरेल ुतथा साना 
उद्योग विकास सधमधत 

केशि सनुार का.प्र. 
077-
420136 

9849027610 csidbargha@gmail.com 

38  
सडक पूिाविार 
विकास कायावलय 

विनोद कुमार चौिरी ईजधिधनयर 
077-
420212 

9857050668 ridoarghakhanchi@gmail.com 

39  

सजधिखकव  नगर 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

नारायण अयावल प्र.प्र.अ. 
077-
420662 

9857076111 sandhikharkamunicipality@g

mail.com 

40  

भधूमकास्थान नगर 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

धलल बहादरु राउत 
क्षेत्री 

प्र.प्र.अ.   9857069981 
aryal.hariprasad@gmail.comऽ 
bhumikasthanmunicipality@g

mail.com 

41  

जशतगंगा नगर 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

प्रमे के.सी. प्र.प्र.अ.   ९८५७०६९८१५ sitgangamunicipality@gmail.

com 

42  

छत्रदेि गाउँ 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

भेषराि पधथ प्र.प्र.अ.    chhatradev.ruralmun@gmail.c

om 

43  

पाजणनी गाउँ 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

नेत्र प्रसाद जिधमरे प्र.प्र.अ.   9857066498 info@paninimun.gov.np, 

ito.paninimun@gmail.com 

44  

मालारानी गाउँ 
कायवपाधलकाको 
कायावलय 

रमेश पधथी प्र.प्र.अ.   9857066432 malaraniruralmun@gmail.co

m 

45  

एग्रो फरेिी 
पोधलटेजक्नक 
इजधष्टच्यूट मथरुा 

डा.राि ुभसुाल 
जशक्षालय 
प्रमखु 

9857066
871 

9857066871 drrajubhusal@gmail.com 

afpi2017argha@gmail.com 

46  
खेलकुद विकास 
सधमधत 

िनादवन गैरे का.प्र.   9857066448 arghakhanchisdc@gmail.com 

47  
पाजणनी बहमुखुी 
प्राविधिक जशक्षालय 

मजण प्रसाद गैरे  
जशक्षालय 
प्रमखु 

०७७-
६९०५६६ 

9857069110 paninictevt@gmail.com 

9.20 अिावखाचँी जिल्लाजस्थत स्थानीय तहका िनप्रधतधनधिहरुको वििरण 

क्र.सं. िडा पद नाम सम्पकव  वििरण 
सजधिखकव  नगरपाधलका 

1   प्रमखु कमल प्रसाद भसुाल 9857061367 
2   उपप्रमखु िाकुर कुमार धब.क. 9857028265 
3 १ िडा अध्यक्ष यिुराि िञ्जाडे 9857028210 
4 २ िडा अध्यक्ष मोधतिंग रायमाझी 9857069242 
5 ३ िडा अध्यक्ष धललामणी गौतम ९८५७०६९२४३ 



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७८ अिावखाचँी 102 

6 ४ िडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शे्रष्ठ 9857069244 
7 ५ िडा अध्यक्ष रािेधर भसुाल ९८५७०६९२४५ 
8 ६ िडा अध्यक्ष कृष्ण बहादरु आचायव 9857069246 
9 ७ िडा अध्यक्ष वप्रतम बहादरु थापा ९८५७०६९२४७ 
10 ८ िडा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भसुाल 9857069248 
11 ९ िडा अध्यक्ष देिी बहादरु रायमाझी ९८५७०६९२४९ 
12 १० िडा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चदुाली 9857069250 
13 ११ िडा अध्यक्ष ििुवराि आचायव ९८५७०६९२५१ 
14 १२ िडा अध्यक्ष नारायण खडका 9857069252 

जशतगागंा नगरपाधलका 
15   प्रमखु सयुव प्रसाद अधिकारी 9851151588 
16   उपप्रमखु वटका बहादरु रेश्मी मगर 9857028845 
17 १ िडा अध्यक्ष बवुिकृष्ण पौडेल 9857069401 
18 २ िडा अध्यक्ष गोबिवन थापा 9857069402 
19 ३ िडा अध्यक्ष हेमनाथ भसुाल 9857069403 
20 ४ िडा अध्यक्ष दामोदर अधिकारी ९८५७०६९४०४ 
21 ५ िडा अध्यक्ष कमल पौडेल 9857069405 
22 ६ िडा अध्यक्ष ऋवष बहादरु रेश्मी ९८५७०६९४०६ 
23 ७ िडा अध्यक्ष मोहन प्रसाद पधथी 9857069407 
24 ८ िडा अध्यक्ष रुक बहादरु आले ९८५७०६९४०८ 
25 ९ िडा अध्यक्ष धभम बहादरु खत्री क्षेत्री 9857069409 
26 १० िडा अध्यक्ष वहम्मत पोख्रले ९८५७०६९४१० 
27 ११ िडा अध्यक्ष कोवपला चधद आले 9857069411 
28 १२ िडा अध्यक्ष बाबरुाम गैरे ९८५७०६९४१२ 
29 १३ िडा अध्यक्ष दगुाव बहादरु वि.सी. 9857069413 
30 १४ िडा अध्यक्ष दामोदर धयौपाने ९८५७०६९४१४ 

भधूमकास्थान नगरपाधलका 
31   प्रमखु रेशम थापा 9857069912 
32   उपप्रमखु खडानधद िेलिासे ९८५७०६९९११ 
33 १ िडा अध्यक्ष भोिराि खनाल 9857069901 
34 २ िडा अध्यक्ष बवुि बहादरु  थापा ९८५७०६९९०२ 
35 ३ िडा अध्यक्ष बालकृष्ण बधिाडे 9857069903 
36 ४ िडा अध्यक्ष बाबरुाम सनुार ९८५७०६९९०४ 
37 ५ िडा अध्यक्ष तलुसीराम िेलिासे शमाव 9857069905 
38 ६ िडा अध्यक्ष झविलाल बधिाडे ९८५७०६९९०६ 
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39 ७ िडा अध्यक्ष तारा बहादरु मल्ल 9857069907 
40 ८ िडा अध्यक्ष राि कुमार शे्रष्ठ ९८५७०६९९०८ 
41 ९ िडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद खनाल 9857069909 
42 १० िडा अध्यक्ष खगेश्वर पधथी ९८५७०६९९१० 

मालारानी गाउँपाधलका 
43   अध्यक्ष बालकृष्ण शमाव आचायव 9857028457 
44   उपाध्यक्ष प्रधमला क्षेत्री 9847108357 
45 १ िडा अध्यक्ष बालकृष्ण आचायव 9847398738 
46 २ िडा अध्यक्ष विष्ण ुप्रसाद भषुाल 9857061183 
47 ३ िडा अध्यक्ष शोभाखर खनाल 9857063434 
48 ४ िडा अध्यक्ष विष्ण ुप्रसाद पोखरेल 9847033488 
49 ५ िडा अध्यक्ष सोभाकर भसुाल 9857029043 
50 ६ िडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद अयावल 9857063264 
51 ७ िडा अध्यक्ष खडक प्रसाद भसुाल 9847108359 
52 ८ िडा अध्यक्ष नरेधर कुमार बस्नेत 9857033751 
53 ९ िडा अध्यक्ष फन बहादरु पनु मगर 9847411147 

छत्रदेि गाउँपाधलका 
54   अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल 9851033707 
55   उपाध्यक्ष तलुसी देिी शे्रष्ठ 9847160586 
56 १ िडा अध्यक्ष प्रकाश राि पधथी 9857034721 
57 २ िडा अध्यक्ष रािेश कुमार पधथी 9851003134 
58 ३ िडा अध्यक्ष तेि प्रसाद खनाल 9857029135 
59 ४ िडा अध्यक्ष अशोक कुमार शे्रष्ठ 9857015954 
60 ५ िडा अध्यक्ष बालकृष्ण शे्रष्ठ 9847104779 
61 ६ िडा अध्यक्ष कमल पौडेल 9857066750 
62 ७ िडा अध्यक्ष सोभाखर पाण्डे 9857033075 
63 ८ िडा अध्यक्ष रािकुमार शे्रष्ठ 9847154950 

पाजणनी गाउँपाधलका 
64   अध्यक्ष अच्यतु गौतम 9857086500 
65   उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम 9857086510 
66 १ िडा अध्यक्ष शाधलकराम भट्टराई 9857086501 
67 २ िडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद भट्टराई ९८५७०८६५०२ 
68 ३ िडा अध्यक्ष देब बहादरु के.सी. 9857086503 
69 ४ िडा अध्यक्ष स्थानेश्वर जिधमरे ९८५७०८६५०४ 
70 ५ िडा अध्यक्ष जििलाल जिधमरे 9857086505 
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71 ६ िडा अध्यक्ष शभु बहादरु थापा ९८५७०८६५०६ 
72 ७ िडा अध्यक्ष गणुाखर अधिकारी 9857086507 
73 ८ िडा अध्यक्ष धमन राि आते्रय ९८५७०८६५०८ 

9.21 नेपाल विद्यतु प्राधिकरण, अिावखाचँीका सबस्टेशन र नो-लाईट शाखा वििरण  

क्र.सं. सबस्टेशन नो-लाईट शाखाहरु सम्पकव  नं. 
1. अिाव - 077-420823 
2. - सजधिखकव  9857069282 
3. - िाडा 9857069203 
4. - बल्कोट 9847456974 
5. - पोखराथोक 9847404709 

प्राविधिक प्रमखुः- सािन बहादरु ऐडी (9849542957) 

9.22 अिावखाचँी जिल्ला जस्थत पेट्रोल पम्पहरुको वििरण 
क्र.सं. पेट्रोल पम्पको नाम िेगाना फोन नं. 
१ भषुाल आयल सेधटर  स.न.पा.१ अिावखाँची  077-420650 
२ आयमा आयल सेधटर  स.न.पा.१ अिावखाँची 077-420323 
३ ज्योती आयल धडस्टु्यिेटर  स.न.पा.२ अिावखाँची 9847401339 
४ अिावखाँची आयल सेधटर  स.न.पा.२ अिावखाँची 077-420064 
५ देउराली आयल स्लायसव जश.न.पा.३ भेडामारे अिावखाँची 9857055554 

9.23 हेधल्याड  

क्र.सं. गापा/नपा स्थान हेधल्याड संख्या 
1  सजधिखकव  नगरपाधलका • टुधडखेल,  

• ईश्वरीबक्स गलु्मको ब्यारेक म्यालपोखरी,  

• नरपानी 

३ 

2  मालारानी गाउँपाधलका • मालारानी ४ खन गफुा  1 
3  मालारानी गाउँपाधलका • ईलाका प्रहरी कायावलय 1 
4  जशतगंगा नगरपाधलका • ईश्वरीबक्स गलु्मको िाडा बेस  १ 
5  भधूमकास्थान नगरपाधलका • िनचौर १ 
6  पाजणनी गाउँपाधलका • पोखराथोक, सनुटाकुरा 

• जखददम, बरकारुख 
२ 

7  छत्रदेि गाउँपाधलका • बल्कोट महेधर विद्यािोि माध्यधमक विद्यालय,  

• केरूङ्गा हवटया,  

• पोखेडाँडा 

३ 

 िम्मा हेधल्याड संख्या 12 
खलु्ला क्षेत्र/सामदुावयक भिन/विद्यालय भिन 
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9.24 जिल्लाजस्थत सरकारी कायावलयका सिारी सािन वििरण 

क्र.सं. कायावलयको नाम सिारीको वकधसम सिारी नं. 
1  जिल्ला प्रशासन कायावलय • Mahindra Bolero  

• TATA Pick up 

• Mahindra Tuv  

• बा.2.झ.60 

• बा.1.झ.7367 

• ल.ु1.झ. 383 

2  जिल्ला अदालत • Land crozer 

• NISSAN 

• Land Robber (२ िटा) 

• बा.१.झ.6938 
• बा.१.झ.8444 
• बा.१.झ.6756  

बा.1.झ.6674 
3  ईश्वरीबक्स गलु्म • TATA Truck  

• TATA Truck 

• Bolero jeep 

• बा.१ि.१५९९ 
• बा.१ग.३५२४ 
• ना.1.झ.१०४६ 

4  जिल्ला प्रहरी कायावलय • Scorpio (Double cap) 

• Scorpio (Double cap) 

• TATA TL (Double cap) 

• Wanton 

• TATA ZENONE 

• TATA YODA 

• ना.१.झ. 1277 
• ना.१.झ. 1३७५ 
• ना.१.झ. ५९५ 
• बा.1.ग.२१६१ 
• प्र.३-०१-००२झ४८०४ 
• ल.ु१.झ. 1375 

5  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३६, गलु्म • Truck(TATA 

BARABARA) 

• Scorpio 

• बा.1.ग.1791 
• ना.१.झ. १५१७ 

6  सरकारी िवकलको कायावलय • FIAT • बा.1.झ. 2705 
7  कोष तथा लेजख धनयधत्रक कायावलय • Bolero Mahindra • बा.२.झ. 2297 
8  धबशेष नापी कायावलय • NISSAN • बा.1.झ. 5842 
9  सालझण्डी सजधिखकव  ढोरपाटन सडक 

योिना 

• Pickup Jeep 

• ISUZU 

• प्र-3-01-002 झ 4775 
• बा.2.झ.2247 

10  प्रिानमधत्री कृवष आ. पररयोिना • डबल क्याप • बा.२.झ. 1928 
11  धनिावचन कायावलय • TATA XENON • बा.2.झ.2841 
12  जशक्षा विकास तथा समधिय इकाई • TATA Sumo • बा.1.झ. 9671 
13  जिल्ला आयोिना कायावधियन इकाई • TOYOTA • बा.1.झ. 5226 
14  जिल्ला कारागार कायावलय • Mahindra Bolero • बा.1.झ. 7616 
15  नेपाल विद्यतु प्राधिकरण • TATA XENON 

• TATA XENON 

• TATA XENON 

• बा.1.ञ.2279 
• बा.1.ञ.1877 
• बा.1.ञ.1911 

16  अिावखाँची अस्पताल • Scorpio • ल.ु१झ. ५७८ 
17  स्िास््य कायावलय • TOYOTA •  
18  धडधभिन िन कायावलय • Mahindra Bolero • बा.2.झ.2755 
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क्र.सं. कायावलयको नाम सिारीको वकधसम सिारी नं. 
19  िलस्रोत तथा धस.वि.धड. कायावलय • ISUZU • बा.2.झ.1412 

अनसूुची 9.1 नगरपाधलका/गाउँपाधलकामा रहेका चार पाङ्ग्र ेसिारी सािन वििरण 

क्र.सं. नगरपाधलका/गाउँपाधलका सिारी सािनको वकधसम सिारी सािनको नं. 
१ सजधिखकव  नगरपाधलका • Mahindra Bolero 

• Scorpio 

• दमकल 

• ट्रयाक्टर 

• वट्रपर 

• J.C.B 

• टाटा सिारी 

• ल.ु1.झ.313 

• ल.ु1.झ.366 

• ल.ु1.क.1306 

• ल.ु1.ख.76 

• ल.ु1.ग.308 

• ल.ु1.ग.315 

• 585 

२ जशतगंगा नगरपाधलका • Scorpio (pick up) 

• Scorpio 

• ल.ु1.झ.476 

• ल.ु1.झ.47७ 

३ भधुमकास्थान नगरपाधलका • Scorpio 

• Tata वपकअफ गाडी  

• ल ु१ झ 520 

• ल ु१ झ 563 
४ छत्रदेि गाउँपाधलका • Mahindra Bolero 

• Scorpio 

• भे.1.झ.262 

• बा.१ ि ९८८६ 
५ पाजणनी गाउँपाधलका • Scorpio • ल.ु1.झ.489 
६ मालारानी गाउँपाधलका • Scorpio 

• J.C.B. 

• ल.ु1.झ. ४८५ 

• डबल क्याप बोलेरो • ल ु१ झ 609 

9.25 अिावखाचँी जिल्लाका सामदुावयक माध्यधमक विद्यालयहरुको वििरण 

क्र. 
सं 

विद्यालयको नाम प्र अ को नाम थर फोन नं 
अनमुाधनत 
क्षते्रफल 

भिनको 
वकधसम 

1  िनज्योधत मा वि सजधिखकव  पशपुधत भसुाल 9847108600 १४० पिी 
2  भगिती मा वि सजधिखकव  श्यामबहादरु भसुाल 9857066720 २० पिी 
3  यिुािषव िनता रविजचत्र मा वि सजधिखकव  टेकराि आचायव 9857063017 १९ पिी 
4  चधरप्रभा मा वि सनपा-७ ददनबहादरु थापा 9857061295 ५ पिी 
5  अिावरिस्थल मा वि सनपा-९ छविलाल चदुाली 

 
१० पिी 

6  आदशव मा वि सनपा-७ धडजल्लराि थापा 9857061139 १८ पिी 
7  िीिनोिार मा वि सनपा-४ नम बहादरु धसहं 

रानाभाट 
9857061002 १३ पिी 

8  धबिय मा वि स नपा-११ भपुाल खनाल 9847107556 ३९६ पिी 
9  ज्ञानप्रकास मा वि सनपा-१२ सूयवबहादरु खनाल 9857061443 ५ पिी 
10  िनताकृष्ण मा वि सनपा-८ नारायणप्रसाद पौडेल 9844769805 २१ पिी 
11  जशिमदन मा वि पाजणनी-७ रािेधर पौडेल 9857061200 २८ पिी 
12  विद्याविनोद मा वि पाजणनी-७ मािि भसुाल 9851176270 २ पिी 
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क्र. 
सं 

विद्यालयको नाम प्र अ को नाम थर फोन नं 
अनमुाधनत 
क्षते्रफल 

भिनको 
वकधसम 

13  िनसेिा मा वि पाजणनी-७ प्रमेनारायण बेल्िासे 9847109775 ४ पिी 
14  कमला मा वि  पाजणनी-८ गोविधदराि पधथी 9857061311 २ पिी 
15  हररहर सं.सा.मा वि पाजणनी-२ विष्णपु्रसाद पोखरेल 9867310045 ३५विगहा पिी 
16  फसविाटाकुरा मा वि पाजणनी-३ बाबरुाम भट्टराई  9847222760 ४८ पिी 
17  ने रा मा वि पाजणनी-१ पषु्करराि पोखरेल 9857060869 १९ पिी 
18  सरस्िती मा वि पाजणनी-१ गेहेधरप्रसाद भट्टराई 9841923089 १० पिी 
19  धसि मा वि पाजणनी-२ जखधतबीर उचई 9747074595 ३४ पिी 
20  दिुावशेश्वर मा वि पाजणनी-३ रोमकाधत बेल्िासे 9857066382 ८ पिी 
21  सरस्ितीभिन मा वि पाजणनी-३ धगरीबहादरु के सी 9847349248 ११ पिी 
22  कृष्ण मा वि पाजणनी-५ िीिनारायण भट्टराई 9847320769 १६ पिी 
23  भान ुमा वि पाजणनी-५ धडलाराम जिधमरे 9847075482 ४४ पिी 
24  द्यौराली मा वि पाजणनी-४ रामफल पासी  9867159599 ३५ पिी 
25  देिीप्रभाि मा वि पाजणनी-४ हररप्रसाद जिधमरे 9857063244 ७ पिी 
26  िाधतिाङ मा वि पाजणनी-६ वहमलाल पौडेल 9847109140 २१ पिी 
27  म वि बो मा वि छत्रदेि-४ धडजल्लराि भसुाल 9847444333 १८ पिी 
28  शारदा मा वि छत्रदेि-४ नरेधर यादि 9845868821 ११ पिी 
29  चधर मा वि छत्रदेि-१ भेषराि खनाल 9847104608 ३० पिी 
30  सािविधनक मा वि छत्रदेि-५ प्रमेप्रसाद पाण्डे 9847493238 ४९ पिी 
31  ने रा मा वि छत्रदेि-६ िलबहादरु पनु 9860055386 १४ पिी 
32  सरस्िती मा वि छत्रदेि-८ सूयवथमु महेधरकुमार शे्रष्ठ 9857061655 ६ पिी 
33  सरस्िती मा वि  छत्रदेि-७ भसु्खात िाकुर प्रसाद पाण्डे 9857064220 ३४ पिी 
34  िनकल्याण मा वि छत्रदेि-७ तारुभतेरा कविराम अधिकारी 9847108604 १४ पिी 
35  बीरेधर मा वि मालारानी-१ मरेङ्ग िीतबहादरु के.सी 9847251189 २ पिी 
36  धसि ने रा  मा वि मालारानी-१ मरेङ्ग रुरप्रसाद आचायव 9847233521 ७ पिी 
37  सरस्ितीमाता मा वि मालारानी-२ हमुानधद खनाल 9847159045 ३४ पिी 
38  आदशव मा वि मालारानी-३ भेषराि खनाल 9869102834 २४ पिी 
39  काधलका ने रा मा वि मालारानी-४ भिुन खनाल 9857061499 ३१ पिी 
40  वकरण मा वि मालारानी-४ भोिराि ररिाल 9857061310 २४ पिी 
41  शाजधत मा वि मालारानी-५ मानबहादरु पाण्डे 9857066519 २७ पिी 
42  धसि मा वि मालारानी-५ भण्डार िसधत प्रसाद बयावल 9843060867 ४ पिी 
43  धसिाथव मा वि मालारानी-६ रामबहादरु खड्का 9867878525 ३९ पिी 
44  अिावमेहल्पानी मा वि मालारानी-६ खमुानधसंह थापा 9844740537 ८ पिी 
45  िैद्यनाथ मा वि मालारानी-७ मानबहादरु कँुिर 9847181634 ५२ पिी 



 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रधतकायव योिना, २०७८ अिावखाचँी 108 

क्र. 
सं 

विद्यालयको नाम प्र अ को नाम थर फोन नं 
अनमुाधनत 
क्षते्रफल 

भिनको 
वकधसम 

46  सूयव मा वि मालारानी-९ डुकप्रसाद पौडेल 9847258229 ९९ पिी 
47  भमूेदह मा वि मालारानी-९ भपेुधर थापा 9857063575 १६ पिी 
48  बालजशक्षा मा वि भनुपा-१ यिुराि खनाल 9857086199 ४५ पिी 
49  विश्व मा वि भनुपा-१ गोपालप्रसाद आचायव  9847320741 १८५ पिी 
50  शाजधत मा वि भनुपा-३ िारापानी धडलाराम पधथी 9847181456 १०५ पिी 
51  प्रभाकर मा वि भनुपा-४ वहले दामोदर भाट 9857061160 १४ पिी 
52  अन्नपूणव मा वि भनुपा-३ (SEE परीक्षामा 

सामेल नभएको) 
हररप्रसाद पोख्रले 9847150770 ९० पिी 

53  िनवप्रय मा वि भनुपा-५ गणेश प्रसाद बेल्िासे 9844733105 १२ पिी 
54  शाजधत मा वि भनुपा-६ जखल्िी वहरा बेल्िासे 9847236083 १६ पिी 
55  निुाकोट मा वि भनुपा-७  पानबहादरु खत्री 9857063337 १२ पिी 
56  भगिती मा वि भनुपा-७ पानडाँडा विष्ण ुअधिकारी 9841810729 ८ पिी 
57  शारदा मा वि भनुपा-९ वढकुरा विष्ण ुअधिकारी 9841810789 ११ पिी 
58  भगिती मा वि भनुपा-९ डेिा कृष्ण खनाल 9857063871 ८ पिी 
59  िनिागतृी मा वि भनुपा-१० िनचौर वपताम्बर खनाल 9747004045 २१ पिी 
60  मधरे मा वि जशनपा-१ मधरे धत्रलोक पौडेल 9847135176 ४५ पिी 
61  सरस्िती मा वि जशनपा-२ धसतापरु खमु प्रसाद बेल्िासे 9857050768 १२ पिी 
62  ज्योधत मा वि जशनपा-४ िाडा शंकर अयावल 9857061462 २५ पिी 
63  गौरा मा वि जशनपा-१२ रजिया वहमलाल बेल्िासे 9847536615 १२ पिी 
64  सिुा मा वि जशनपा-५ िकेुना भोिराि आचायव 9857061494 २६ पिी 
65  हरर मा वि जशनपा-५ गल्िा ताराप्रसाद अधिकारी 9847593783 ३ पिी 
66  जशिादह मा वि जशनपा-६ दाङधसंङ धगरी बहादरु थापा 9857029703 १३ पिी 
67  लापे मा वि जशनपा-८ लापे पवित्रा के.सी. 9857029703 १३ पिी 
68  िनिागतृी मा वि जशनपा-१० धसिारा रोमाखर बधिाडे 9847384648 ५ पिी 
69  सबुोधिनी मा वि जशनपा-१० बरे कृष्णप्रसाद मराधसनी 9847320328 २३ पिी 
70  प्रभाकर मा वि जशनपा-१३ धसमलपानी श्याम बहादरु वि.सी. 9844733377 १४ पिी 
71  पािर मा वि जशनपा-१४ पािर नहकुलमान रेश्मी 9747049329 २० पिी 
72  ररकोट मा वि जशनपा-13 हररप्रसाद भट्टराई 9847288389   
73  िमोदय मा वि जशनपा ढंुगेसरा इधरबहादरु रिाली 9747107786   
74  पाँकुरी मा वि जशनपा धसिारा रामबकृ्ष चौिरी 9867046720   
75  बालजशक्षा मा वि मालारानी-6 हंसपरु रािेधर पधथी 9867759142   
76  पाजणनी िेद विद्याश्रम सनपा-1 भेषराि चदुाली 9843230882   
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9.26 जिल्ला आपत्कालीन कायव संचालन केधर (DEOC) सम्बधिी वििरण 

क्र.सं. नामथर पद सम्पकव  नं. 
1 गंगा जि.सी. प्र.ह. 9847004456 
2 आजशष शे्रष्ठ स.प्र.स.ह. 9857015235, 9802611210 
3 विर बहादरु चौिरी स.प्र.स.ह. 9802612843 

9.27 यस जिल्लामा रहेका रािनीधतक दलका प्रमखु तथा महत्िपूणव पदाधिकारीहरू 

क्र.सं. हैधसयत नामथर पाटी संम्पकव  नं 
1  अध्यक्ष चेत नारायण आचायव नेकपा (एमाले) ९८५७०२८२३६ 
2  संयोिक िाकुर कुमार वि.क. नेकपा (माओिादी केधर) ९८५७०२८२६५ 
3  जिल्ला सभापती  विष्ण ुखनाल (मसु्कान)  नेपाली काङ्ग्रसे  ९८५७०६१२२६ 
4  अध्यक्ष थम्मन के.सी. राजष् ट्रय िनमोचाव नेपाल 9847107348 
5  जिल्ला संयोिक जिधदक खड्का िनता समाििादी पाटी नेपाल 9847312705 
6  अध्यक्ष ददपक कंुिर राजष् ट्रय प्रिातधत्र पाटी  9857063654 
7  जिल्ला संयोिक पशवुपत पाण्डे वििेकशील साझा पाटी 9867549932 
8  जिल्ला संयोिक धडजल्लराि भसुाल नेपाल पररिार दल 9847109512 

9.28 जिल्लामा नदीनालाहरूको वििरण 

क्र.सं. नदद खोलाहरू स्थान 
1 राप्ती नदी जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. ७ र ८ 
2 िाणगंगा नदी  जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. १३ र १४ 
3 जझमरुक खोला जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. ७, भधूमकास्थान नगरपाधलका िडा न. ५, ६, ७ र १० 
4 धसधलवङ्ग खोला जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. ९ र १० 
5 बसारी खोला जशतगंगा नगरपाधलका  
6 ररडी खोला पाजणनी गाउँपाधलका िडा नं. १ र २ 
7 खाँची खोला सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. ७ 
8 वकधदिुा खोला  
9 मथरुा खोला छत्रदेि गाउँपाधलका िडा नं. १, २ र ७ सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. ४ र ५  
10 गोब्ली खोला  
11 बिारा खोला  
12 ढुङ्ग्र ेखोला पाजणनी गाउँपाधलका िडा नं. ४ 
13 जशत खोला जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. २,३,५,६,७ र १० 
14 सोता खोला  
15 चौिाहा खोला सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. ५, िलेिाङ्ग 
16 लिासे खोला  
17 िावङ्ग खोला मालारानी गाउँपाधलका िडा नं. ५, सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. १, २ र १० 
18 भरी खोला सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. २ 
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क्र.सं. नदद खोलाहरू स्थान 
19 गच्छे खोला सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. ७ 
20 दिुारे खोला  
21 भालू खोला सजधिखकव  नगरपाधलका िडा नं. ७ र भधूमकास्थान नगरपाधलका िडा नं.९ 
22 पात्ले खोला  
23 साम्न ेखोला भधूमकास्थान नगरपाधलका िडा नं. १ 
24 खाकाबेंसी खोला भधूमकास्थान नगरपाधलका िडा नं. २ 
25 धनिारे 

खोला/नेिारी खोला 
 

27 आरु खोला  
28 िै खोला  
29 कुसमु खोला  जशतगंगा नगरपाधलका िडा नं. ९ र १० 
30 नङगाल खोला   
31 धसस्न ेखोला पाजणनी गाउँपाधलका िडा नं. ५ र ७ 
32 काढे खोला  
33 दगुाव खोला पाजणनी गाउँपाधलका िडा नं. ३ 

9.29 जिल्लामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको वििरण 
क्र.
सं. 

संस्थाको नाम सम्पकव  व्यजि 
सम्पकव  नं. 

व्याजिगत कायावलय 
1  एम आर एम िी अिावखाँची ििु बहादरु खड्का      
2  धनट अिावखाँची धनरि गरुुङ्ग 9846049497   
3  नौलो िमु्ती अिावखाँची शम्भ ुप्रसाद पोख्रले 9857061390   
4  प्ररेणा अिावखाँची सधुनल अधिकारी 9851088553   
5  सवक्रय सेिा समाि अिावखाँची बालकृष्ण खत्री 9857061066 420723 
6  नेपाल रेडक्रस सोसाईटी अिावखाँची शम्भ ुप्रसाद पोख्रले 9857061390 420117 
7  िनचेतना सरोकार मञ्च अिावखाँची यिुराि ज्ञिाली 9857063412 420337 
8  शृ्रिनजशल यिुा समूह गोकुल चधर मराधसनी   071-694441 
9  ग्रामीण गररबी धनिारण र आयआिवन केधर धबष्ण ुप्रसाद पौडेल   420219 
10  मवहला तथा बाल विकास पररषद् शजुशला गैरे   077-690148 
11  पयाविरण सचेतन समूह खधुबराम आचायव 

  
420480 
420231 

12  वटका ग्रामीण मधच शोभाखर पधथी   420354 
13  प्रकाश सचेतन समूह (प्राग) प्रमेनारायण गैरे   420181 
14  बहआुयाधमक सेिाकेधर नेपाल रामिी प्रसाद जिधमरे   420270 
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क्र.
सं. 

संस्थाको नाम सम्पकव  व्यजि 
सम्पकव  नं. 

व्याजिगत कायावलय 
15  सामाजिक सेिा तथा विकास केधर 

(सोस्डेक) नेपाल 
गंगा भसुाल÷कुशल 
भसुाल 

9857028251 420397 

16  शैजक्षक तथा सामदुावयक परामशव सेिा केधर रोण प्रसाद भसुाल 9857029653 420174 
17  ग्रामीण तथा सामदुावयक स्िास््य विकास 

केधर नेपाल 
शम्भ ुप्रसाद पोख्रले 

9857061390 420089 

18  मानि कल्याण तथा पयाविरण संरक्षण 
केधर, अिावखाँची 

धबष्ण ुप्रसाद भसुाल 
    

19  समािसेिी बौविक सकव ल (धससेक) गोपाल पौडेल   420083 
20  उत्पीधडत तथा िनिाती विकास पररषद भोि बहादरु गधििव    420067 
21  ददगो सामदुावयक विकास केधर गोपाल प्रसाद पधथी  420023 
22  सामाजिक धयायका लाधग सूचना अधभयान, 

अिावखाँची 
धबष्ण ुप्रसाद भसुाल 

  420221 

23  लजुम्बनी सामाजिक विकास केधर इधरमजण पौडेल 9847107141   
24  पयाविरण संरक्षण तथा सामदुावयक विकास 

केधर, अिावखाँची 
हरर बहादरु खड्का  

9847108803   

25  ग्रामीण विकास संस्था, अिावखाँची गंगा कँडेल 9847183003   
26  समाि सेिा तथा िातािरण र संस्कृधत 

संरक्षण समूह, अिावखाँची 
बाबरुाम पौडेल 

9857020177   

27  वकसान पररयोिना अिावखाँची िनादवन नेपाल     
28  नेपाल चेतना केधर, अिावखाँची धनमवला क्षेत्री 9747091393 nirmala.chhetri@

gmail.com 

29  नेपाल दधलत उत्थान संि, अिावखाँची कमल ब विश्वकमाव  9851066843 420175 
30  ग्रामीण सामदुावयक विकास समूह नेपाल, 

अिावखाँची 
पोमनारायण पधथी 

  071-693668 

31  सामदुावयक िालकाँडा यूिा क्लि भोिराि आचायव   420298 
32  गररबी धनिारण समाि विकास तथा 

िातािरण संरक्षण केधर नेपाल 
ऋवषराम भसुाल 

9857028045   

33  रेडा पाल्पा सूयव के.सी.     
34  मातजृशश ुअनसुधिान वक्रयाकलाप (धमरा) ध्रबु अधिकारी 9845031601   
35  करुणा नेपाल मन के.सी. 9841318342   
36  शृ्रिनजशल ग्रामीण कृषक मवहला समूह शररता परुी     
37  सहनजशल मवहला कृषक समूह मन बहादरु के.सी. 9841318342   
38  UNFPA सिुाता सबु्बा 9801036010 

INGO 
39  SNRTP ई. समुन खड्का ९८५१०२७२५८ 
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क्र.
सं. 

संस्थाको नाम सम्पकव  व्यजि 
सम्पकव  नं. 

व्याजिगत कायावलय 
40  RWSSP कुशल भसुाल  ९8५७०२८२५१ 
41  IPAS Nepal   Soheb Ahamed 9811416207  
42  Nepal CRS Company Ganga Gurung 9851150257  
43  ADRA Nepal Tripti Dhakal 9843191022  

(श्रोतः- जिल्ला प्रहरी कायावलय, अिावखाँची) 



 

 

 

जिल्ला प्रशासन  कार्ाालर्, अर्ााखााँचीको अनरुोध 

➢ प्राकृधतक विपद्लाई टानव सवकदैंन तर विपद्को िोजखम अिश्य 
धयूधनकरण गनव सवकधछ । त्यसैले िर, भिन, भौधतक संरचना िा 
विकास धनमावणका काम गदाव विपद्को िोजखम धयून हनुे गरी गरौं । 

➢ बाढी, पवहरो तथा आगलागी िस्ता प्राकृधतक विपद् बाट बच्न आफु पधन 
सचेत बनौं, अरूलाई पधन सचेत बनाऔ ं। 

➢ बाढी, पवहरो, आगलागी, हािाहरुी, चट्याङ्ग िस्ता प्राकृधतक विपद् आइ 
लागेमा नजिकको प्रहरी िा रेडक्रसको ईकाईलाई खबर गरौं । विपद् मा 
परेकाहरूको खोि तथा उिारमा सहयोगी बनौं । 

➢ भकूम्पीय िोजखम धयूधनकरणका लाधग भिन संवहताको पूणव पालना गरौं, 
भकूम्प प्रधतरोिात्मक िर, भिन तथा संरचना धनमावण गरौं । 

➢ सबै प्रकारका प्राकृधतक विपद्  तथा महामारीबाट िोधगनका लाधग सो 
सम्बधिी सचेतना अधभयानमा सहभागी बनौं । 

➢ कोधभड-१९ को सम्भावित िोजखमबाट िोधगन भौधतक दूरी (Physical 

Distancing), मास्क र स्याधनटाईिरको प्रयोग लगायतका 
उपायहरूलाई गजम्भरतापूिवक पालना गरौं । 

 

Website:- daoarghakhanchi@moha.gov.np  
Email:- daoarghakhanchi@moha.gov.np; daoarghakhanchi@gmail.com 
फोन नं. ०७७-४२०१३३, ४२०७३१, ४२०२०८, फ्याक्स नं. ०७७-४२०२०९ 

टोल वि नं. १६६०७७४२०४२, नोवटस बोडवः- १६१८०७७४२०२०८ 
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