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शितलहर आकशमिक योजना, २०७८
१ पृष्ठभ ुिी
ु हो।नेपालिा
नेपाल िहु–प्रकोपका घटनाहरुिाट उत्पन्न हवपद्को अत्यधिक जोशिििा रहे को िुलक

प्रत्येक वषण िाढी, पहहरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दुघट
ण ना तथा िहािारी जमता प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक
ु हवषि
प्रकोपका घटनाहरु घटद्छन।यसिाट ठू लो जनिनको क्षधत तथा नोक्सानी हुने गरे को छ । िुलक

भू–िनावट, किजोर भौगधभणक अवमथा, िौसिी हवषिता तथा जलवायु पररवतणनका कारर् भूकम्प, िाढी, पहहरो
तथा भू–मिलन, डुिान, चट्याङ, िडे री, हहिपात, अधसना, हहिपहहरो, हहिताल हवष्फोटन, अधतिृहि, अनावृहि, हुरी
ितास, शितलहर, तातो हावाको लहर, वन डढे लो लगायतका प्राकृधतक प्रकोपहरुिाट प्रभाहवत छ।त्यसै गरी

नेपाल सडक दुघट
ण ना, िहािारी, अधनकाल, कीट वा सूक्ष्ि जीवार्ु आतं क, पिु तथा चराच ुरुङ्गीिा हुने फ्लु,
प्यान्द्डाधिक फ्लु जमता हववव्व्यापी रुपिा

हुनसक्ने िहािारी, सपणदंि, जनावर आतं क, िानी, हवाई, जल वा

औद्योधगक दुघट
ण ना, आगलागी, हवषाि गयााँस, रसायन वा हवकीरर् च ुहावट, गयााँस हवष्फोटन, हवषाि िाद्य
सेवन, वातावरर्ीय प्रदुषर्, वन हवनास वा भौधतक सं रचनाको क्षधत तथा प्रकोप उद्धार कायणिा हुने दुघट
ण ना
लगायतका गैरप्राकृधतक प्रकोपिाट प्रभाहवत छ ।

नेपालको तराई भ ु-भागिा जाडोको अत्याधिक नकारात्िक असर पदणछ।जाडो तथा शितलहरले प्रत्येक वषण
हजारौ िाधनसहरुलाई प्रभाहवत गदणछ।िुलोको कर्हरु सहहत जाडोको तरं गले हावालाई शचसो पदणछ ।
हाम्रो पधछल्लो अनुभवका अनुसार हविेष गरर जाडो पुष िहहना दे शि िध्य िाघ िहहना सम्ि हुनेगरे को

पाइन्द्छ।जधिन सतहवाट २०० दे शि ४०० धिटरसम्ि ढु सी तथा तुवालोले ढाक्दछ सो कारर् हवहानिा
कि दृष्यता रहन्द्छ र तापक्रि न्द्यू न हुद जान्द्छ।तापक्रि २ दे शि १५ धडग्री सेशल्सयससम्ि कि हुदै जादा

िेरै जमतो िाधनसहरु हाइपोथिीयाका कारर् िृत्यु वरर् गनण पुगदछन । (Source: Meteorological
Forecasting Division)

जाडोयािको सियिा िास गरी तराईका शजल्लाहरुिा शचसो तथा शितलहरिाट िाधनसहरुको
असाविानीका कारर्वाट हरे क वषण मवास प्रमवास, रुघािोकी, धनिोधनयाजमता मवाम्य सम्िशन्द्ि
सिमयािाट िेरै िाधनसहरु हवरािी पने र केही व्यशिको िृत्यु सिेत हुने गरे को छ ।पिुपन्द्छी, अन्निाली
सिेत प्रधतकुल प्रभाव परी िेरै िात्रािा नोक्सान हुने गरे को छ । यस वषण पधन जाडोयािको सिय

भइसकेको छ।सप्तरी शजल्लािा हवगत वषणिा जमतै िौसिको प्रधतकुलता र िातावरर्िा आउने
पररवतणनिाट शितलहर सुरु भै सकेको अवमथा छ ।यस वाट हविेष गरी िाल-िालीका, जेष्ठनागरीक,
सुत्केरी, गभणवती, िाढी वाट प्रभाहवत भइ हालसम्ि पधन पूनमण थापना हुन नसेका पररवारहरुलाई प्रत्यक्ष
प्रभाव पनण सक्ने हुाँदा उि जोशििलाई न्द्यू धनकरर् गनण, आवश्यक

श्रोत सािनको पूव ण प्रवन्द्ि गनण,

सचेतना अधभवृहद्ध गनण, शितलहर प्रभाहवत पररवारलाई पु¥याउने उद्धार तथा राहतको कायणलाई व्यवशमथत
र प्रभावकारी वनाउनका लाधग यो आकशमिक कायणयोजना शजल्ला हवपद् व्यवमथापन सधिधतले धनिाणर्
गरे को छ ।
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सो

सं म्िन्द्ििा

सरोकारवाला

धनकाय,मथानीय

तह,शजल्ला

मवाम्य

कायाणलय, धडधभजन

वन

कायाणलय,के.धभ.यस सप्तरी, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी तथा िानवीय सहयोगी सं घ समथाहरु तथा हवधभन्न
सरकारी तथा गैर सरकारी सं घ समथाहरु सिेतको सहभाधगतािा सहयोगको व्यवमथा धिलाउने ।

१.१ सािारर् उद्देश्यः


शितलहरिाट हुन सक्ने क्षधतलाई न्द्यू धनकारर् गरर धसिीत श्रोत र सािनको अधिकति
उपयोग गरी शजल्ला हवपद् व्यवमथापन सधिधतवाट गररे ने प्रधतकायण िीघ्र, उपयुि र
प्रभावकारी िनाउनु ।



हवपद्को सियिा प्रभावकारी ढङ्गले

प्रधतकायणिा सहभागी हुनका लाधग पद्धती, सं रचनाहरु

िनाउने तथा उपयुि तयारी गने ।


श्रोत तथा क्षितािा किी तथा सं रचनाहरुिा क्षधत हुाँदा पधन प्रभावकारी प्रधतकायणिा
शजल्ला हवपद व्यवमथापन सधिधत ,मथाधनय तह सवै धिधल हवपद् प्रधतकायणिा सम्लगन
हुने।



आपतकालीन प्रधतकायणका लाधग प्रभावकारी प्रवेि, पररचालन, शजल्ला हवपद् व्यवमथापन

सधिधत ,मथाधनय तहिा गठठत मथाधनय हवपद व्यवमथापन सधिधत लगायत सिै तहका
सं रचनाहरुको प्रयोग सुधनशित गनणका लाधग प्रकृयाहरु मथाहपत गररने ।


शचसोको सियिा

कोधभड-१९को सहक्रय सङ्क्क्रिर् रोक्न मवाम्य िापदण्डलाई

पूर्ण

रुपिा पालना गराउने ।

२ प्रमतावना
यस दमतािेजले शजल्ला हवपद् व्यवमथापन सधिधत,मथाधनय तहले ठू लो हवपद्को सियिा पुरा गनुप
ण ने
कायणहरुको व्यावहाररक शचत्र प्रदान गने प्रयास गरे को छ।यो एउटा सािारर् योजना हो जुन
शितलहरको सियिा प्रयोग गनण सहकन्द्छ।तथापी धनशित अवमथालाई िध्यनजर गरी तयार गररएको छ
।यस योजनािा प्रधतकायण योजना पूरा गनणका लाधग अपनाइने चरर्हरुको हवमतृत रुपिा ब्याख्या गररएको
छ ।
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२.१ सप्तरी शजल्लाको शितलहर जोशिि नक्सा

२.१ सप्तरी शजल्लाको िीतलहर जोशिि नक्सा

३ शजल्लािा शितलहरका घटनाहरु
तराईका शजल्लाहरूिा हहउाँदको िहहना िं धसर दे शि िाघ÷फाल्गुनसम्ि िाक्लो हुमसु लागने र अत्यधिक
शचसो हुने गदणछ।शचसोिाट केटाकेटी र िृद्धिृद्धा, गरीि पररवार शितलहरको उच्च जोशिििा रहे का
छन। सप्तरी शजल्लािा हवगत लािो सिय दे शि जाडो याििा शजल्ला हवपद् व्यवमथापन सधिधत, मथाधनय

सरकार, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी तथा अन्द्य गैर-सरकारी समथाहरुले जाडो याििा वहढ प्रभाहवत तथा
चोक चोकिा आगो वाल्नका लाधग दाउरा सहयोग गदै आएको छ।शजल्लािा २०७० साल दे शि
जोशिििा रहेका व्यशिहरुलाई न्द्यानो कपडा तथा कम्िल ठदने गरे को पाइन्द्छ।२०७४ सालिा यस
शजल्लािा शितलहरका कारर् १९ जनाको िृत्यु सिेत भएको धथयो ।यस वषण पधन ५००० घर पररवार
यस जाडोिाट प्रभाहवत हुनसक्ने आंकलन

गररएको छ ।
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४.शितलहर वाट प्रभाहवत हुन सक्ने क्षेत्रहरु
सप्तरी शजल्लाको शितलहर िाट प्रभाहवत हुन सक्ने क्षेत्रहरु : हनुिाननगर कंकाधलधन ,सुरुाँगा ,धतलाठी
कोईलाधड गाउपाधलका,डाक्नेवव्री , कञ्चनरुप , धछन्निमता, राजगढ , िलान हवहुल , िहदे वा
लगायतका नगरपाधलका / गाउपाधलका िढी प्रभाहवत क्षेत्रिा

र धतरहुत

राशिएको छ । प्रमतुत त्याङ्क हवषेि

गरी िालिाधलका, जेष्ठनागरीक, सुत्केरी, गभणवती , तथा वाढीवाट

पुर् ण प्रभाहवत पररवार भई घरवार

हवहीनको त्याङ्कको आिारिा रहे को छ ।गत आ.ि.र यस आ.ि.को २०७७/७८ को शजल्ला हवपद्
ब्यिमथापन सधिधतको िैठकिाट सिेत पटक पटक मथाधनय तहहरु सं ग शितलहरिाट प्रभाहवत हुन
सक्ने धिपन्न पररवार सं ख्या र धििरर् िाग गररएको भएता पधन हाल सम्ि पधन सो यथाथण त्याङ्क प्राप्त
हुन ् नआएकाले टे धलफोन िाफणत धिधभन्न पाधलकहरुिा सम्पकण गदाण अनुिाधनत रुपिा शजल्ला भररिा

शितलहरिाट प्रभाहवत हुनसक्ने अनुिाधनत धिपन्न पररवार सं ख्या (५००० घरिुरीका) ५०,००० जना
हुनसक्ने प्राराशम्भक अनुिान गररएको छ।यध्यपी लािो अिधि सम्ि शितलहर भई रहे िा भने यो त्याङ्क
िढ्न सक्ने दे शिएको छ।

क्र.स.

मथाधनय तहको नाि

जनसं ख्या

घरिुरी

पुरुष

िहहला

शितलहर

जम्िा

संख्या

िाट

जनसं ख्या

प्रभाहवत
हुनसक्ने
अनुिाधनत
घरिुरी सं ख्या
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५. पहुचाँ

सप्तरी शजल्लािा धिगतका ठदनका अनुभवहरुलाई केलाउदा शितलहरको सियिा एक ठाउाँ दे शि अको
मथान सम्ि जादा धनकै कठठन हुने गरे को पाइएको छ ।


शितलहरको सियिा शजल्लाका सवै जसो मथानहरुिा िाक्लो हुमसु तथा शितलहरका
कारर् धभशजहवधलहट कधि भई सडक दुघट
ण ना हुाँदा यातायातको सािन प्रयोग गदाण त्रासको
िहसुस हुने




गरे को ।

अत्याधिक शचसोको कारर् घर दे शि वाहहर धनमकन नसक्ने अवमथा हुने गरे को ।
कोधभड-१९को कारर् शचसोिा

लक्षर् सहहतका

धिरािीहरुको सख्या

दे शिएको ।
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िढी हुने अिमथा

६.धिपद् पररदृश्य तथा योजना अविारर्ाहरुः
हवधभन्न प्रकारका प्रकोपिाट उत्पन्न हुने हवपदिाट

प्रभाहवत शजल्लाको सूचीिा सप्तरी पधन रहे को छ ।

शजल्लािा हरे क वषण िाढी, आगलागी, शितललहर, हावाहुरी,जनावरको आक्रिर् र सडक दुघट
ण नाजन्द्य
हवपद्का कारर् जनिनको क्षधत हुने गरे को छ । शजल्ला हवपद् पूवत
ण यारी तथा प्रधतकायण योजना २०७8
िा प्रकोप मतरीकरर् गदाण ७ मथानिा रहे को शितलहर तथा धनयधित भइरहने हवपद्को सियिा िानवीय

सहायतालाई प्रभावकारी रुपिा अशघ िढाउन आवश्यक छ।त्यसै ले शजल्लािा हवपद्को सािना गने क्षिता

अधभवृहद्धका हवधभन्न कायणक्रि र योजनािध्ये आपतकालीन सियिा िानवजीवनको रक्षा र िहत्वपूर्ण
सम्पशिको सं रक्षर् गने उद्देश्यका लाधग शजल्ला हवपद व्यवमथापन सधिधत सप्तरी Cold Wave Contingency
Plan तयार गरर शजल्लाको

िहत्वपूर् ण दमतावेजको रुपिा मवाधित्व ग्रहर् गरे को छ ।हवपद्को सियिा

हवपद् प्रभाहवतको जीवन र िहुिूल्य सम्पशिको सं रक्षर् तथा सुरक्षा गरी िाधनस िाधथ पने प्रधतकूल
प्रभावको सािना गनण सप्तरी शजल्लाको सािन स्रोतको अधिकति उपयोग गदै प्रभाहवत सिुदायलाई
व्यवशमथत, प्रभावकारी र जवाफदे हीयुि तररकाले िानवीय सहयोग उपलब्ि गराउनु तथा हवपद् जोशिि
न्द्यूनीकरर्का कायणलाई संमथागत रूपिा प्रिद्धणन गनुण यस योजनाको िूल उद्देश्य रहे को छ ।
७. सिन्द्वय तथा शजम्िेवारी
 शजल्ला हवपद् पुवत
ण यारी तथा प्रधतकायण योजनािा उल्ले ि भए विोशजिका क्षेत्रगत धनकाय
तयार पारी शितलहरको पुवत
ण यारी तथा प्रधतकायणिा तयार रहने ।

सवैले कायणयोजना

 शितलहर प्रभाहवतहरूलाई हवना भेदभाव राहत उपलव्ि गराउने र सो क्रििा हविेषगरी िालिाधलका,
जेष्ठनागररक, अपाङ्गता, सुत्केरी तथा गभणवती िहहलालाई प्राथधिकता ठदएर उद्धार गरी जीवन िचाउने ।

 कोधभड-१९को सं क्रिर् जाडोिा िढ्न जाने सम्भािना रहकोले त्यसको धनयन्द्त्रर्िा जोड ठदने ।

 शितलहरको प्रभाविाट सुरक्षीत राख्ने उपायहरुको सम्वन्द्ििा मथाधनय हवपद् व्यवमथापन सम्वशन्द्ि कायण गने
सवै सरकारी तथा गैरसरकारी सं घ समथाहरु सिेतलाइ जोशिि न्द्यूधनकरर् गनणको लागी अनुरोि गने ।

 कोधभड-१९ िाट सं क्रधित तथा जोशिििा रहेका नागररकहरुलाई मवा्य अवमथािा सुिार ल्याउन धििेष
प्रवन्द्ि धिलाउने ।

 कोधभड-१९को सं क्रिर् जाडोयाििा
तजुि
ण ा गने ।

झनै िढ्ने हवज्ञहरुको राय अनुसार¸ जोशिि न्द्यूनीकरर्का लाधग योजना

 हवपद्को सियिा सं शघय सरकार,प्रदे ि सरकार, मथानीय तह, दातृ धनकाय, सिै क्षेत्र, सहयोगी सं मथा तथा
नागररक सिाजहवच सिन्द्वय कायि गने

।

 धनयधित रूपिा अनुगिन गरी सिै हवषयगत क्षेत्रहरूलाई पररचालन गने

र पृष्ठपोषर् ठदने ।

 शितलहरिाट प्रभाहवत हुन सक्ने क्षेत्र,गाउाँ,टोल, पररवारहरुको पहहचान गरी राहत तथा उद्धारको लाधग अगुवा

सहयोगी सं मथा (DLSA) को सिन्द्वयिा सवै सरोकारवाला धनकायहरुलाई हविेष गरे र दाउरा, कम्िल, न्द्यानो
कपडा जमता सािाग्रीहरुको पूव ण प्रवन्द्ि गरी तयारी अवमथािा रहन लगाउने ।

 जाडोयाििा हुन सक्ने मवाम्य सम्वशन्द्ि सिमयालाई न्द्यूधनकरर् गनण जनचेतनािूलक कायणक्रि तत्काल
सं चालन गने र मवाम्यकिी तथा औषिीहरु तयारी अवमथािा राख्रे व्यवमथा धिलाउने ।
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 शितलहरिाट सुरशक्षत रहनका लाधग सचेतनात्िक सन्द्देििूलक सूचना एवि् जानकारी मथाधनय सं चार िाध्यि
िाफणत

मथानीय भाषािा सिेत उि सन्द्देििुलक सािाग्रीहरु प्रिारर् गनण मथानीय सं चार िाध्यि तथा

मथाधनय गैर-सरकारी धनकायवाट प्रचार प्रसार गने व्यवमथा धिलाउने ।

८. पूवत
ण यारी प्राथधिकताः
 धिपद्सं ग सम्िशन्द्ित सरोकारवाला धनकायहरुसं ग सिन्द्वय िैठक गने ।
 शजल्ला धभत्रका सिै मथाधनय तहका हवपद व्यवमथापन सधिधतहरुलाई जनचेतना िुलक कायण गनण
लगाउने ।
 शजल्ला धभत्रका सिै मथाधनय तहका हवपद् व्यवमथापन

सधिधतहरुिा शितलहर पूवत
ण यारी कायणिाला

सं चालन गनण लगाउने।
 हवपद् पूवत
ण यारी सम्िन्द्िी अधभिुिीकरर् गने ।
 मथाधनय तहका सं कटासन्न क्षेत्रको नक्साकन गने ।
 हवषयगत सधिधतहरुको धनयधित िैठक गने ।
 शजल्लािा थप ५००० न्द्यानो कपडा सेट व्यवमथापनका लाधग सरोकारवाला धनकायिा पहल गने ।
 सवै मथाधनय तह तथा सरोकारवाला धनकाय सं ग सिन्द्वय गरर आवमयक पने दाउरा पहहले नै जोहो
गरी राख्ने ।
 मथाधनय एफ.एि हरुवाट जनचेतनािुलक सािाग्रीहरु प्रसारर् गने ।
 जल तथा िौषि हवज्ञान हवभागले जारर गने ३ ठदने िुलेहटन अनुसार पूवत
ण यारी गने ।

९. न्द्युनति तापक्रिको इधतहास
क) सप्तरी लगायत तराईका शजल्लाहरुिा जाडोयाििा िौसििापन केन्द्रका अनुसार हालसम्ि
न्द्यूनति तापक्रि भएका वषणहरु:
SN

Year

Digree

1

1980

2

1980

2.60 C
3.90 C

3

2011

3.50 C

4

2011

9.20 C

6

2012

15.50 C

7

2012

11.60 C

8

1978

14.660 C

9

1979

16.60 C

10
11
12

2004
1978
1976

10.60 C
6.80 C
2.00 C
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(Source: Meteorological Forecasting Division)

हालसम्िको िौसि िापनिा सप्तरी शजल्लािा रहे का िौसि िापन केन्द्रका अनुसार १९७६ धडसेम्वर
िहहनािा हाल सम्िकै न्द्युनति तापक्रि िापन गररएको छ ।

१०. सप्तरी शजल्लािा पररचालन हुनसक्ने जन िशि क्षिता
क्र.स.
!
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१००

१२
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१००

१२

*

िडक नगरपाधलका

१००

१२

(

डाक्नेवव्री नगरपाधलका

१००

१२

!)
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१००

१२
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१००

१२
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१००
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१२
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तथा अन्द्य गैर सराकारी सं घ समथा
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५००

१५०

58 लाि

!%

वलान हवहुल गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

१२ लाि

!^

रुपनी गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

१5 लाि

!&

िहदे वा गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

10 लाि

!*

राजगढ गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

3० लाि

!(

धतलाठी कोईलाठी गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

25 लाि

@)

धतरहुत गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

१० लाि

@!

धछन्निमता गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

१ करोड़

@@

अगनीसाईसडर हकष्र्सरवन गाउाँपाधलका

५००

५००

१५०

५0 लाि

@#

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, के.धभ.यस सप्तरी तथा २०००

१२००

१०००

२० लाि

अन्द्य गैर सराकारी सं घ समथा
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१२. धनकायगत भूधिका तथा शजम्िेवारी :
क्र.सं . धनकायको नाि

शजम्िेवार व्यशि

१

प्रिुि शजल्ला



सिन्द्वयात्िक र नेतत्ृ वदायी भूधिका धनवाणह गने

अधिकारी



आवश्यकता अनुसार क्षेधत्रय तथा केशन्द्रय

शजल्ला प्रिासन कायाणलय

शजम्िेवारी

मतरिा सहयोग लाधग सिन्द्वय गने
(िानवीय, आधथणक, भौधतकको लाधग सिन्द्वय)
२

शजल्ला सिन्द्वय सधिधत

शजल्ला सिन्द्वय
अधिकारी



सिन्द्वयात्िक कायणिा सहयोग गने

स्रोत: आधथणक, भौधतक, िानहवय श्रोत पररचालन तथा
सिन्द्वय गने

३

मथाधनय तहहरु

प्रिुि/ अध्यक्ष



नेतत्ृ वदायी भूधिका धनवाणह गने



हवषयगत क्षेत्रसग सिन्द्वय गरर राहत कायणिा
सहयोग गने



आवश्यकता अनुसार क्षेधत्रय तथा केशन्द्रय
मतरिा सहयोग (िानवीय, आधथणक, भौधतक को
लाधग सिन्द्वय)



त्यांक सं कलन तथा ब्यवमथापन
स्रोत : आधथणक, भौधतक, िानहवय श्रोत
पररचालन तथा सिन्द्वय गने

४

५

६

सुरक्षा धनकायहरु

प्रिुि तथा प्रधतधनधि

राजनैधतक दलहरू

दलका प्रिुिहरू

प्रिुि

शजल्ला आपतकाधलन कायण
सं ञ्चालन केन्द्र

७

शजल्ला अगुवा सहयोगी धनकाय

प्रिुि

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

सुरक्षा व्यवमथा गने



हवषयगत सधितीिा रहह सहयोग गने



सिन्द्वय



स्रोत सं कलनिा सहयोग



जनपररचालन गने



सूचना सं कलन, सिन्द्वय, सं प्रष
े र्



त्यांक ब्यवमथापन



राहिय:अन्द्तराहिय गैरसरकारी सं घ:सं मथा तथा
सरोकारवालासं ग सिन्द्वय र सहकायण गने

कोशि हपधडत सिाज सप्तरी
८



सभापधत



स्रोतको िोजी गने ।



राहत िाद्यसािाग्री तथा अमथाई आवास
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ब्यवमथापन


आपतकालीन आवास तथा िन्द्दोिमती
व्यवमथापनिा सहयोग गने

९

हवषयगत सरकारी कायाणलय

कायाणलय प्रिुिहरु



हवषयगत सधितीिा रहह क्षेत्रगत अगुवा भूधिका
धनवाणह गने



सम्िशन्द्ित कायाणलयको आपत्काधलन योजना
धनिाणर् गने

१०

उद्योग वाशर्ज्य सं घ

अध्यक्ष



न्द्यानो कपडा तथा कम्िल सािग्री सं कलन
हवतरर् र व्यवमथापनिा सघाउने

११

यातायात व्यवसायी सं घ तथा

अध्यक्ष



प्रा.धल.हरु
१२

१३

सं चार िाध्यिहरु

नागररक सिाज

राहात तथा उद्धार कायणका लाधग यातायातका
सािनहरु र जन िशि उपलब्ि गराउने ।

नेपाल पत्रकार



सहह सूचना सं कलन तथा सम्प्रेषर्

िहासं घ, सञ्चारकिीहरु



सचेतनािुलक सुचना तथा सिाचार सम्प्रेषर् गने

सं योजक



राहत कायणिा सहयोग तथा सिन्द्वय



िानव अधिकारको सं रक्षर् तथा सम्वद्धणन
सहयोग

१४

पेिागत व्यवसायी सिधतहरु

अध्यक्ष



राहत, उद्धार तथा सं रक्षर् कायणिा सहयोग

१५

गै.स.स.िहासं घ, राहिय तथा

प्रिुि तथा प्रधतधनधि



िानव स्रोत पररचालन गने



स्रोत सं कलनिा सहयोग गने



गै.स.स .वीच सिन्द्वय



क्षिता हवकास तथा सहशजकरर् कायण गने

अन्द्तराहिय गै.स.स.
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१३. प्रधतकायण हववरर् :
धस.नं.

हक्रयाकलाप

कसले

कहााँ

१

न्द्यानो कपडा सं कलन

नगरपाधलका तथा गाउाँपाधलकाहरु नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

क्षेत्र अनुसार

शजल्ल िािा तथा उपिािाहरु ,के.धभ.यस.,सिल नेपाल, शजल्लाको हवधभन्न
सेव द् सप्तरी,उद्योग वाशर्ज्य सं घ

साथै अन्द्य सहयोगी मथानहरुिा

समथाहरु िाफणत न्द्यानो कपडा व्यवमथापन ,कम्िल
लगायत अन्द्य न्द्याना कपडाहरु िाफणत

न्द्यानो कपडा

सं कलन
२

दाउरा सं कलन

नगरपाधलका, गाउाँपाधलकाहरु

शजल्ला

वन

धडधभजन

क्षेत्र अनुसार

कायाणलय तथा सािुदाहयक वन िहासं घ तथा सहयोगी सं घ शजल्लाको हवधभन्न

३

राहत हवतरर्

समथाहरु

मथानहरुिा

शजल्ला प्रिासन कायाणलय,मथानीय हवपद व्यवमथापन

प्रभाहवत क्षेत्रिा

सधिधत, सम्िशन्द्ित पाधलकाहरु, सुरक्षाकिी ,नेपाल रे डक्रस
सोसाइटी

शजल्ला िािा उपिािाहरु,र उद्योग वाशर्ज्य

सं घहरु साथै अन्द्य सहयोगी समथाहरु
४

एम्वुलेन्द्स सेवा

एम्िुलेन्द्स सं चालक सं घसं मथाहरु तथा सधिधत हरु

शजल्ला भरी

५

मवाम्य शिहवर

शजल्ला अमपताल, सम्िशन्द्ित पाधलकाहरु तथा मथाधनय तह

प्रभाहवत क्षेत्रिा

अन्द्तगणतका मवाम्य इकाइ हरु र अन्द्य सेवा प्रदायक सं घ
समथा
६

हवपद सम्िन्द्िी सुचना तथा

शजल्ला

आपतकालीन

कायण सं चालन

केन्द्र, मवाम्य

जनचेतना

कायाणलय, पत्रकार िहासं घ, मथानीय सं चार िाध्यिहरु तथा

शजल्ला भर

सम्िशन्द्ित पाधलकाहरु
७

सुचना व्यवमथापन

शजल्ला आपतकाधलन कायणसञ्चालन केन्द्र तथा
सम्िशन्द्ित पाधलकाहरु
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शजल्ला भर

१४. हवषयगत क्षेत्रका अगुवा तथा सदमय हववरर् :

धिषयगत क्षेत्र

सम्पकण व्यशि

फोन िोिाईल िेल

सहयोगी संघ समथा

शजल्ला प्रिासन

प्र.शज.अ.जनादणन गौति

०३१५२३७६२

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

कायाणलय

हवपद् फोकल पणसन :

९८५२८५७७७७

सा.प्र.शज.अ.

deoc.saptari@gmai
l.com
daosaptari1@gmail
.com

शजल्ला तहिा
क्षेत्रगत रूपिा नेतत्ृ व
गने धनकाय

१.िोज, तथा उद्धार
र सिन्द्वय

सिस्त्र प्रहरी िल,
गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका,
राजनैधतक पाहटणहरु, NGO
Federation , कोिी हपधडत
सिाज, नेपाल

पत्रकार

िहासं घ, एफएि रे धडयो, रे डक्रस
सोसाईटी, सवल नेपाल, Fiden
Nepal, Save The Saptari

२ .िाद्य तथा कृहष कृहष ज्ञान केन्द्र

भधगरथ यादव

मथानीय तह

०३१-५२००५०

शजल्ला सिन्द्वय सधिधत, पिु

,९८५२८२०७६५

अमपताल,गाउाँ पाधलका/नगरपाधल

dadosaptari@g
mail.com

िाद्य कायणक्रि, गलोिल

का, उद्योग वाशर्ज्य सं घ, हववव्
सहकारी सं मथा, सवल नेपाल
SCDC , कोिी हपधडत सिाज,
नेपाल रे डक्रस सोसाईटी

३.आपतकालीन

स.ि.धि.भ.धन.आयो

९८५२८२७५२५

जल स्रोत तथा धसं चाई शजल्ला

आवास तथा गैर

जना .र

िाद्य

ि.धि.भ.धन.धड.का.

Udbosaptari@g
mail.com

सोसाईटी, कोिी हपधडत सिाज

नेपाल रे डक्रस
सोसाइटी

धडई : कृष्र् दे ि झा
सभापधत : जोगेन्द्र
भगत

९८५२८२०१२१

कायाणलय, नेपाल रे डक्रस
Save the Saptari
गाउाँ पाधलका:नगरपाधलका, सवल
नेपाल सप्तरी

४.आपतकालीन

शजल्ला प्रिासन

प्र.शज.अ.जनादणन गौति

०३१५२३७६२

संरक्षर्

कायाणलय

हवपद् फोकल पणसन :

९८५२८५७७७७

सा.प्र.शज.अ.

deoc.saptari@gmai
l.com
daosaptari1@gmail
.com
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मथानीयतहिा कायणरत िहहला
िालिाधलका तथा सािाशजक
धिकास िािा

५ .आपतकालीन
शिक्षा

प्रिुि : हवजय कुिार

शजल्ला शिक्षा धिकास
तथा सिन्द्वय ईकाई

िण्डल

मथाधनय तहका शिक्षा

िानेपानी तथा

मवच्छता तथा

सरसफाई धडधभजन

सरसफाइ

कायाणलय

युधनसेफ, नेपाल रे डक्रस

९८५२८२०५०२

सोसाईटी, कोिी हपधडत सिाज,

deosaptary@gm
ail.com

िािा

६ .िानेपानी

०३१-५२००९८

अजय कर्ण

०३१-५२१२५४

धडईः राि कुिार श्रे ष्ठ

९८४२०२५४८७

०३१-५२१२५४
nwscrajabirajsak
ha@gmail.com

शिक्षक सं घ,,सेभ द सप्तरी,
NGO Federation, PABSON, NPABSON
िानेपानी

तथा

सरसफाई

धडधभजन,शजसस,शजल्ला प्राहवधिक
कायाणलय,

पिु

हवकास

कायाणलय, युधनसेफ,कोिी हपधडत
सिाज,सिल

नेपाल,

Save

the
Saptari,SCDC,गाउपाधलका/
नगरपाधलका,नेपाल

रे डक्रस

सोसाईटी

७ .आपतकालीन

मवाम्य कायाणलय

मवाम्य

कायाणलय प्रिुि :

०३१-५२१६०६

िानेपानी तथा सरसफाई

दुधनयालाल यादव

Dpho.saptari@ya
hoo.com

प्राहवधिक कायाणलय, पिु

धडधभजन, शजसस,शजल्ला
हवकास कायाणलय,
युधनसेफ,कोिी हपधडत
सिाज,सिल नेपाल,Save the
Saptari,SCDC,गाउपाधलका/
नगरपाधलका,नेपाल रे डक्रस
सोसाईटी

८.पुनःधनिाणर्

शजल्ला सं िन्द्वय

पुनःस्र्थापना

सधिधत, मथानीय
तह सिै

प्रिुि : प्रभाकर यादव

९८४२८२१०८५

स.ि.धि.भ.धन.आयोजना .र

सिन्द्वय अधिकारी

ddcsaptari@gmail.
com

कायाणलय, नेपाल रे डक्रस

ि.धि.भ.धन.धड.पूवाणिार शजल्ला
सोसाईटी,कोिी हपधडत सिाज
Save the Saptari
गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका, सवल
नेपाल

९.आपतकालीन

शजल्ला प्रिासन

प्र.शज.अ.जनादणन गौति

०३१५२३७६२

संचार

कायाणलयशजल्ला/

हवपद् फोकल पणसन :

९८५२८५७७७७

आपतकालीन

सा.प्र.शज.अ.

कायणसंचालन केन्द्र

हवनायक पौडेल

deoc.saptari@gmai
l.com
daosaptari1@gmail
.com
९८४१०२८१६९
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सुरक्ष धनकायहरु
गाउाँ पाधलका/नगरपाधलका,
राजनैधतक पाहटणहरु, NGO
Federation , कोिी हपधडत
सिाज, नेपाल

पत्रकार िहासं घ,

एफएि रे धडयो, टीधभ. रे डक्रस
सोसाईटी, सवल नेपाल, Fiden
Nepal, Save The Saptari

१५. शितलहरवाट जोशिि न्द्यूधनकरर् गने पूव ण तयारीहरु :


जाडो यािको लाधग सियिै न्द्यानो कपडाको जोहो गरौ ।



शितलहरको सियिा घर िाहहर िुल्ला मथानिा िेरै सिय नहवताऔ ।



रातको सियिा न्द्यानो धसरक,कम्िल जमता ओड्ने प्रयोग गने

र सुत्दा िरीरका साथै

अधनवायणरुपिा छाती तथा टाउको ढाक्ने प्रवन्द्ि धिलाउने ।


शितलहर चलेको सियिा आगो तापेर िरीरलाई न्द्यानो राख्ने, छाती र टाउकोलाई हविेष गरे र
शचसोवाट जोगाउने ।



शचसोको सियिा िरीरलाई चाहहने आवश्यक िानेकुरा र पयाणप्तिात्रािा तातो िाने झोधललो
िानेकुराहरु िाने ।



िालिाधलका, वृद्धवृद्धा, गभणवती िहहला तथा हवरािीहरुको हे रचाहिा हविेष सतकणता अपनाउने,
िालिाधलकाहरुलाई न्द्यानो अवमथािा राख्ने ।



शितलहर चले को िेलािा घरे ल ु पिुपंक्षीलाई सकेसम्ि िुल्ला मथानिा चराउन नलै जाने गोठ
अथवा टहरािै रािेर पयाणप्त घााँस,पराल र दाना ठदने ।



शचसोको कारर् हवरािी भएिा तत्कालै नशजकको मवाम्य चौकी वा अमपतालिा तुरुन्द्त उपचारको
लाधग जाने ।




शचसो िौसििा

कोधभड-१९को सक्रिर् िढी

हुने हुदा मवा्य िापदण्डलाई अपनाउने ।

ु ंक्षी हवरािी भएिा नशजकैको पिु शचहकत्सालयिा तुरुन्द्तै सम्पकण गरी औषिी
शचसोका कारर् पुिप
उपचार गने ।



कोठा धभत्र आगो वाली तातो पादाण पयाणप्त भेशण्टले िनको व्यवमथा धिलाउने ।



यसका अशिररि सम्वशन्द्ित क्षेत्रगत अगुवा धनकायले प्रचार प्रसारका लाधग उपयुि सािाग्रीहरु
तयार गरी िातहतका धनकायहरुलाई पररपत्र गने ।



शितलहरको प्रभाव न्द्यू न गनण मथानीय तह, मथानीय हवपद् व्यवमथापन सधिधतहरुले जोशिििा
रहेका हवपन्न तथा गरीव पररवारहरुको पहहचान गरी शजल्ला हवपद् व्यवमथापन सधिधत, नेपाल
रे डक्रस सोसाइटीको सिन्द्वयिा पयाणप्त िात्रािा इन्द्िन, दाउरा तथा कम्िलहरु हवतरर्को लाधग
व्यवमथा धिलाउने ।
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