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खण्ड - क
पृ ष्ठ भू मि
१. भौगोमिक अवस्थिती
बागिती प्रदे श अन्तगगत हििािी भागिा अवस्थित रसुवा स्िल्िा उत्तरिा हििािी श्ृृंखिा र दस्िणिा पिाडी िेत्रिा
फैमिएर रिेको छ । हवश्व िानस्ित्रिा २८º ०’ दे स्ख २८ º १५’ उत्तरी अिाृंश तिा ८५ º १५’ दे स्ख ८५ º ५०’ पूवी

दे शान्तरमभत्र अवस्थित यस स्िल्िाको कूि िेत्रफि १,५४४ वगग हक.िी. रिेको छ । यस स्िल्िाको उत्तरतफग िीनको
थवशामसत िेत्र मतब्बत र पूवत
ग फग मसन्धुपाल्िोक स्िल्िा पदगछ भने पस्िितफग धाददङ र दस्िणतफग नुवाकोट स्िल्िा
पदगछ।
१.1 भू-िेत्र, भू-िय, भू-उपयोग
१.1.१ स्िल्िाको भू-िेत्र
स्िल्िाको सवभन्दा अग्िो थिान ७२२७ मिटर उिाईको िाङटाङ हििािको मिरुङ हपक िो भने सवभन्दा िोिोथिान
६१४ मिटरको बेत्रावती िो । स्िल्िा सदरिुकाि धुञ्चेबिार १९५० मिटरको उिाईिा रिेको छ । भौगोमिक रूपिा
यस स्िल्िा हििाि, िेक र पिाडी भू-भागिे ढाकेकोिे अमधकाृंश िमिन मभरािो रिेको छ । भू-वनोट िहटि र कििोर

भएको कारण यस स्िल्िाको धेरैिसो भाग पहिरोको दृहििे िोस्खिपूणग दे स्खन्छ । अमधकाृंश भू-भाग मभरािो पिाडी िेत्र
भएकोिे बर्ागतको सियिा िमिनको िामिल्िो सतिको िमििो िाटो बगेर तल्िो िेत्रमतर िाने गदगछ । यसबाट
िग्गाको उवगराशस्ििा वर्ेनी ह्रास िुुँदै गईरिेको र पहिरोका कारण कमतपय घरपररवारिरू हवथिाहपत िुने गरे को पाईएको
छ । तसिग िनसूनिन्य हवपद्का दृहिकोणिे यस स्िल्िा सृं वेदनशीि रिे को छ ।
१.2 ििवायुुः
रसुवा स्िल्िािा िगभग सबै प्रकारका िावापानी पाईने भौगोमिक हवहवधता रिे को छ िुन मनम्नानुसार उल्िेख गनग
सहकन्छ ।
१.2.१ उष्ण िनसुनी िावापानी
यस खािको िावापानी सिुद्र सतिदे स्ख ६१४ मिटर उिाईिा रिेको बेत्रावतीदे स्ख सरिििीको पुछारसम्ि , खाल्टे ,
िगायतका थिानदे स्ख कररब १,२०० मिटर(४०००हफट) उिाईसम्िका िेत्रिरूिा पाईन्छ । यस िेत्रको सरदर
तापक्रि गिी याििा १५-४० मडग्री सेस्ल्सयससम्ि िुन्छ भने शीतकाििा १५-५ मडग्री सेस्ल्सयससम्ि ओमिगन्छ । अन्य
िेत्रको तुिनािा यिाुँ अत्यामधक गिी िुन्छ । िसिा बर्ाग ऋतुिा यिाुँ सरदर २०० सेस्न्टमिटर (१३००-२६००
मिमिमिटर) सम्ि बर्ाग िुन्छ ।
१.2.२ न्यानो सिशीतोष्ण िावापानी
स्िल्िाको १२०० मिटरदे स्ख २१०० मिटरसम्िको उिाईिा पाइने िावापानीिाई न्यानो सिशीतोष्ण िावापानी भमनन्छ ।
यस िेत्रिा गृष्िऋतुिा न्यानो िुन्छ भने हिउुँ दिा मनकै िाडो िुन्छ । गृष्िऋतुिा तापक्रि २४-३० मडग्री सेस्ल्सयससम्ि
पुग्दछ भने हिउुँ दिा ० मडग्री सेस्ल्सयससम्ि ओमिगन्छ । गिीिा यस िेत्रिा १२५ सेस्न्टमिटरसम्ि बर्ाग िुन्छ । बर्ाग
दस्िणबाट उत्तरतफग क्रिश: कि िुुँदै िान्छ । स्िल्िाको नौकुण्ड, कामिका र उत्तरगया गाउुँ पामिकाको अमधकाृंश
थिानका सािै गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिकास्थित स्िल्िा सदरिुकाि धुञ्चे पमन यिी िावापानी अन्तरगत पदगछन् ।
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१.2.३ ठण्डा सिशीतोष्ण िावापानी
सिुन्द्री सतिदे स्ख २,१००-३,३०० मिटरसम्िको उिाईिा ठण्डा सिशीतोष्ण िावापानी पाईन्छ । यस िेत्रिा तापक्रि
१५-२० मडग्री सेस्ल्सयस र िाडोिा ० मडग्री सेस्ल्सयस भन्दा ति िुन्छ । गिीिा बर्ाग १०० सेस्न्टमिटरसम्ि िुन्छ भने
हिउुँ दिा हििपात िुने गदगछ । न्यून तापक्रि र न्यून बर्ागको कारणिे यिाुँ खेतीपाती अत्यन्तै कि िुन्छ र िीवन किकर
भए पमन थवाथ्यको दृहििे यथतो िावापानी उपयुि िामनन्छ । नौकुण्ड गाउुँ पामिकाका यासाग, मसिबन्दी, बच्िा, कामिका
गाउुँ पामिकाका िोहकि, थयाउबारी, उत्तरगया गाउुँ पामिकाको मतरु, गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिकाको ठू िोथयाफ्रु, िुिन, नागििी
र आिाछोददङ्मो गाउुँ पामिकाको गत्िाङ, पावगतीकुण्ड िगायतका थिानिरू यस िावापानी अन्तरगत पदगछन ।
१.2.4 िेकािी िावापानी
३,३०० मिटरदे स्ख ५,००० मिटर उिाईसम्िको हििािी िेत्रको शुष्क ठण्डा िावापानीिाई िेकािी िावापानी भमनन्छ ।
यो िेत्रिा गिीिा १०-१५ मडग्री सेस्ल्सयससम्ि तापक्रि पाइन्छ भने िाडोिा ० मडग्री सेस्ल्सयि भन्दा ति पुग्दछ ।
यिाुँ वर्गभररिा कररब ४० सेस्न्टमिटरसम्ि बर्ाग िुन्छ । यथतो िावापानी भएको िेत्रिा खेतीपाती िुुँदैन तर
ु कै पमबत्र धामिगकथिि गोसाईकुण्ड, गणेशकुण्ड, सूयक
पशुपािन(िौरीगाई, िेकािी भेडा)का िामग राम्रो िामनन्छ । िुिक
ग ु ण्ड,
नौकुण्ड िस्िगत पयगटकीय थिान िाङटाङ उपत्यका, क्यास्न्िन उपत्यका िगायतका थिानिरू यस िावापानी अन्तरगत
पदगछन ।
१.2.५ टु ण्रा िावापानी
सिुन्द्र सतिबाट ५,००० मिटरभन्दा िामिको उिाईंिा रिेको उच्ि हििािी िेत्रिा पाइने िावापानीिाई टुण्रा िावापानी
भमनन्छ । यसिाई िेकािी िावापानी पमन भमनन्छ । यिाुँको तापक्रि ० मडग्री सेस्ल्सयसभन्दा कि र बर्ागको रूपिा
हिउुँ नै वर्गन्छ । यिाुँ िध्यान्िपमछ हिउुँ को भीर्ण िुरी िल्दछ । यिाुँको िावापानीिाई हििािी िरुभूमि ििवायु पमन
भमनन्छ । स्िल्िाका िाङटाङ हििाि र यािाहपक िगायतका सुन्दर हििाि यस िावापानी अन्तरगत पदगछन् ।
१.3 प्रिुख नदीिरू
यस स्िल्िाका िुख्य नदीिरूिा मत्रशूिी र भोटे कोशी रिेका छन् भने सिायक नदीको रूपिा स्िमििे खोिा, िाङटाङ
ु खोिा, फिाखु खोिा आदद प्रिुख िुन ।
खोिा, िैिङ
१.4 प्रिुख ताि/पोखरी
यस स्िल्िाका प्रिुख ताििरू गोसाईकुण्ड, सूयक
ग ु ण्ड, पावगतीकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरथवतीकुण्ड, गणेशकुण्ड, दुधकुण्ड, नौकुण्ड आदद
िुन हयनिाई िुख्य धामिगक थििको रूपिा पमन मिईन्छ ।
१.5 िनसास््ख्यक हववरण
रसुवा स्िल्िाको िनस्ख्या ४५,५५४ रिेको छ । हव सृं २०५८ िा २.१७ प्रमतशत रिे को वृहिदर घटे र २०६८ िा

–०.३ प्रमतशत र २०७८ साििा ०.४९ प्रमतशत भएको पाइएको छ । रसुवािा कूि िनस्ख्यािा पुरुर् र िहििाको
हिथसा बराबरी िथतै दे स्खन्छ । िनस्ख्या सम्बन्धी िुख्य नमतिािाई तिको तामिकािा दे खाइएको छ ।
१.5.१ िनस्ख्या हववरणुः
हववरण

िम्िा िनसृं ख्या

पुरुर्

िहििा

वाहर्गक वृहिदर

२०५८

४४,७३१

२३,३५५

२१,३७६

२.१७%

२०६८

४३,३००

२१,४७५

२१,८२५

-०.३%

२०७८(प्रारस्म्भक)

४५,५५४

२२,८५९

२२,६९५

०.४९ %

स्रोतुः राहिय िनगणना २०५८, २०६८ र २०७८ केन्द्रीय त्याृंक हवभाग
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खण्ड (ख)
िनसुन पू व ग त यारी तिा प्रमतकायग कायग योिना
1. पररिय
रसुवा स्िल्िा हवपद् प्रकोपको हिसाविे सृं वेदनशीि स्िल्िाको रूपिा रिेको छ । हवपद् िोस्खिको नक्साृंकनिा रसुवा
स्िल्िा पहिरो, बाढी, आगिागी, िुररबतास, िट्याङ, िेक िाग्ने, हििपहिरो, वन्यिन्तु आक्रिण, ििािारी, सडक दुघट
ग ना
िगायतका िोस्खििरू पदगछन् । िनसुनको सियिा िात्र नभई अन्य अवथिािा सिेत सुख्खा पहिरोिे िनधनको िमत
गने गरे को छ । स्िल्िाको अमधकाृंश िमिन मभरािो, बिौटे िाटो, वनिृंगिको ददन प्रमतददनको हवनास, अग्िा अग्िा पिाड
र हििाि पवगत, अवैज्ञामनक भू–उपयोग, अव्यवस्थित बसोवास र कििोर भौगोमिक बनावटका कारण बर्ागतका बेिा बर्ागको
पानीसुँगै आउने पहिरो र त्यसिे उत्पन्न िुने बाढी रसुवा स्िल्िाको िुख्य हवपद्को रूपिा रिेको दे स्खन्छ । ििवायु
पररवतगनका कारण हििनदीको अग्रभाग तीब्र रूपिा पग्िने र हििताििरू प्राकृमतक बाुँधको मनयन्त्रणिा रिन नसकी
हवष्फोट िुने अवथिािे पमन हवपद् िोस्खि बढे को अवथिा छ । भूकम्पीय दृहिकोणबाट पमन रसुवा स्िल्िा िोस्खिपूणग
अवथिािा रिे को छ । यिाुँको कििोर भू-बनोटका सािै अमधकाृंश मनिी आवास, हवद्यािय, थवाथ्य सृं थिा, सरकारी
कायागियिरूका भौमतक सृं रिनािरू भूकम्प प्रमतरोधी निुन ु र हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण सम्बन्धी िेतनाको अभाविे
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पिे स्िल्िािा िनधनको ठू िै िमत भएको मियो ।
िनसुनिन्य हवपद्बाट प्रभाहवत िुनसक्ने थिान र िनसृं ख्याको पहििान गरी हवपद् िोस्खि न्यूनीकरणका िामग पूवत
ग यारी
गनग, हवपद्को सियिा खोि, उिार, उपिार, राित, पुनथिागपना र पुनमनगिाण िगायतका कायग गनग िनसुन पूवत
ग यारी
(Preparedness), प्रमतकायग(Response) तिा पुनिागभ(Recovery) सम्बन्धी गमतहवमधिरू योिनावि रूपिा सञ्चािन िुन िरुरी छ ।
त्यसैिे िनसुनका सियिा िुन सक्ने हवपद्बाट िनधनको िमतिाई न्यूनीकरण गनग िनसुन पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायग
कायगयोिना बनाई सोबिोस्िि हक्रयाकिाप सञ्चािन गनग आवश्यक दे स्खएकोिे सम्बन्धीत सरोकारवािा मनकायिरू
सिेतको उपस्थिमतिा स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमतको बैठकिा बृित छिफि गरी प्राप्त सूिना तिा सुझाबका
आधारिा यो िनसुन पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायग कायगयोिना, २०७९ तिुि
ग ा गररएको छ ।
1.१ हवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी सृं वैधामनक तिा कानूनी व्यवथिा
नेपािको सृं हवधान, २०७२ िे प्राकृमतक प्रकोपबाट िुने िोस्खि न्यूनीकरण गनग पूव ग सूिना, तयारी, उिार राित एवि्
पुनथिागपना गने कायगिाई प्राकृमतक स्रोतसाधनको सृं रिण सम्विगन र उपयोग सम्बन्धी नीमतिा सिावेश गनुक
ग ा सािै
प्राकृमतक तिा गैर प्राकृमतक हवपद् पूवत
ग यारी, उिार, राित

र पुनिागभ सृं घ र प्रदे शको साझा अमधकार, हवपद् व्यवथिापन

सृं घ, प्रदे श र थिानीय तिको साझा अमधकार तिा थिानीय तिको अमधकार सूिीिा सिेत सिावेश गरी हवपद् िोस्खि
न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिाई सृं वैधामनक सुमनस्ितता गरे को छ ।
हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन ऐन, २०७४ िे स्िल्िा तििा स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत तिा थिानीय
तििा थिानीय हवपद् व्यवथिापन समिमतको व्यवथिा गरी हवपद् व्यवथिापनका सम्बन्धिा पूवत
ग यारी, प्रमतकायग तिा
पुनिागभका हवमभन्न स्िम्िेवारी ददएको छ ।
थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे थिानीय तििाई हवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी हवमभन्न स्िम्िेबारी मनधागरण गरे को
छ । खासगरी हवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीमत¸ कानून, िापदण्ड र योिनाको कायागन्वयन, अनुगिन र मनयिन
गने, थिानीय थतरिा हवपद् पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायग योिना, पूव ग सूिना प्रणािी, खोि तिा उद्वार, राित

सािग्रीको पूव ग

भण्डारण, हवतरण र सिन्वय गने, थिानीय तटवन्ध नदी र पहिरोको मनयन्त्रण तिा नदीको व्यवथिापन र मनयिन गने ,
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हवपद् िोस्खि िेत्रको नक्साृंकन तिा बस्थतिरूको पहििान र थिानान्तरण गने, हवपद् व्यवथिापनिा सृं घ, प्रदे श र थिानीय
सिुदाय, सृं घ/सृं थिा तिा मनिी िेत्रसुँगको सियोग, सिन्वय र सिकायग गने, हवपद् व्यवथिापन कोर्को थिापना तिा
सञ्चािन र स्रोत साधनको पररिािन, हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण सम्बन्धी थिानीयथतरका आयोिनाको तिुि
ग ा, कायागन्वयन,
अनुगिन र िूल्याङ्कन, हवपद् पिात थिानीय थतरको पुनथिागपना र पुनमग निागण, थिानीय थतरको हवपद् सम्बन्धी त्याृंक
व्यवथिापन र अध्ययन अनुसन्धान, थिानीय आपतकािीन कायग सञ्चािन(LEOC), सिुदायिा आधाररत हवपद् व्यवथिापन
सम्बन्धी कायगक्रिको सञ्चािन िगायत हवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग गने स्िम्िेबारी रिेका छन् ।
1.२ उद्देश्युः
िनसुन पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायग कायगयोिना तिुि
ग ा गनुक
ग ो उद्देश्य मनम्नानुसार रिेको छ ;
•

िनसुनका सियिा रसुवा स्िल्िािा िुन सक्ने सम्भाहवत हवपद् िोस्खि थिान र प्रभाहवत िुन सक्ने िनसृं ख्याको
पहििान गने,

•

िनसुनिन्य हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन सम्बन्धिा नागररकिाई सूिना तिा िानकारी ददने,

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिा सृं िग्न व्यस्ि, सिूि वा मनकायको स्िम्िेवारी र भूमिका थपि
रूपिा तोक्ने,

•

हवपद्बाट िुनसक्ने िनधनको िमत न्यूनीकरण गने,

•

पूव ग सूिना प्रणािीको व्यवथिा गने,

•

हवपद्को सियिा खोि, उिार, उपिारका िामग आवश्यक भौमतक स्रोतसाधन र दि िनशस्िको प्रबन्ध गने,

•

हवपद् व्यवथिापनका िामग थिानीय सिुदाय, नेपािी सेना, नेपाि प्रिरी र सशस्त्र प्रिरी बि, नेपाि र अन्य
सृं घ/सृं थिाबीि प्रभावकारी सिन्वय गरी पररिािन गने,

1.३

•

हवपद् प्रभाहवतिाई तत्काि राित र अथिायी बसोबासको प्रभावकारी व्यवथिापन गने,

•

उपिब्ध स्रोत साधन तिा िनशस्िको अमधकति पररिािन गने ,

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिा दोिोरोपना िुन नददने ।

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन सम्बन्धिा स्िल्िाका आवश्यकता तिा प्रािमिकतािरू:
•

हवपद् पूवत
ग यारीका िामग सु-सूस्ित गनग िनिेतनािूिक कायगक्रि,

•

बाढी र पहिरो सम्बन्धी पूव ग सूिना प्रणािी िडान,

•

तामिि प्राप्त दि िनशस्िको व्यवथिा,

•

एम्बुिेन्स, दिकि, एक्थयाभेटर िगायतका साधनिरूको व्यवथिा,

•

िोस्खियुि थिानबाट बस्थत थिानान्तरण गरी सुरस्ित थिानिा एकीकृत बस्थत मनिागण,

•

भूकम्प प्रमतरोधी भौमतक सृं रिनाको मनिागण,

•

स्िल्िा अन्तरगतका राििागग, सिायक िागग तिा थिानीय सडकको थतरोन्नमत,

•

थिानीय तिको हवपद् व्यवथिापन ििता हवकास,

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन सम्बन्धिा सृं घ, प्रदे श, थिानीय तिका मनकाय वा पदामधकारी,

सािास्िक सृं घ सथिा र सिुदायबीि सिुच्ि सिन्वय र सिकायग ।
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२. िनसुनिन्य हवपद् िोस्खि बस्थत तिा थिानिरू:
पहिरोबाट िोस्खि िेत्रिरुुः
उत्तरगया गाउुँ पामिका
वडा

थिानिरू

नृं.
१

नस्िकैको खुिा थिान

• गोगने

• मतरुको िामिल्िो भाग

• स्िप्िेटी

• करुियागङ िामिको

• मतरु

िृंगिको भाग

• करुियागङ

नस्िकैको आश्यथिि

नस्िकैको

सुरिा ईकाईसम्ि

भएको

सुरिा

पुग्न िाग्ने सिय र

थिानिरू

ईकाई

पैदि दुरी

ु
• डाुँडागाउुँ िा.हव. डाुँडागाउुँ • िैिङ्ग
• पञ्चमिङगे आ.हव. खड्कु
• सािुदाहयक भवन खड्कु
• गणेश प्रा.हव.मसरुिेत

ु
• िैिङ

िेमिप्याड

• ठु िागाउुँ

ु
• िैिङ

डाुँडागाउुँ

२ घण्टा ८ हक.िी.

प्रिरी िौकी

१ घण्टा ३ हक.िी.
२ घण्टा ८ हक.िी.

• पैरेवेशी

१.५घण्टा ५ हकमि
१ घण्टा ४ हक.िी.

• मसरुिेत

२

• कटुन्िे

१ घण्टा ३ हक.िी.
नभएको

• मसम्िे

ु
• डाुँडागाउुँ िा.हव. डाुँडागाउुँ • िैिङ

डाुँडागाउुँ

• थिानीय सडक

प्रिरी िौकी

• पैरेवेशी

आसपासको िेत्र
३

ियुङ र

नभएको

सामििमभत्ता
४

• भुिेदेवी िा.हव. ठु िोगाउुँ

ठु िोगाउुँ
पैरेवेशी

वेत्रावती

१.५घण्टा ४ हक.िी.

प्रिरी िौकी

२ घण्टा ५ हक.िी.

बोगटीटार

वेत्रावती

४५ मिनेट २ हक.िी.

• भुिेदेहव िस्न्दर

पैरेवेशी

शास्न्तबिार

• गाउुँ पामिकाको कायागिय

•

िमनगाउुँ

खाल्टे वगर

• भुवनेश्वरी प्रा.हव.िमनगाउुँ

•

ढुृं गे

नौहवसे

• नवहवियी िा.हव.

•

कमिगडाुँडा सडक

डाुँडागाउुँ

४० मिनेट २ हक.िी.

२ घण्टा ६ हक.िी.

प्रिरी िौकी

भिायडाुँडुँ

• िौरखकग थवाथ्य िौकी
५

उपल्िोपौवा

नौहवसे फाुँट

• सािुदाहयक भवन
• बाराहि प्रा.हव.बनुवा

प्रिरी िौकी

• मनिकण्ठ िा.हव.
बोगटीटार
• मभिसेनथिान
प्रा.हव.िाझगाउुँ
आिाछोददङ्मो गाउुँ पामिका
वडा
नृं.
१

२

थिानिरू
ठु िो िाकु
िाकुबेशी
ग्रे गाउुँ

सानोिाकु

नस्िकैको
खुिा थिान

िेमिप्याड
नस्िकैको आश्यथिि

भएको
थिानिरू

िािागाङ

िाकु िा.हव. ठु िो िाकु

ु
िैिङ

पाङमिङ

सािुदाहयक भवन

पैरेवेशी

ग्रे िा.हव. ग्रे गाउुँ

िानिेत

िाकुवेशी िा.हव. िाकुवेशी

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा

नस्िकैको सुरिा
ईकाई

सुरिा ईकाईसम्ि
पुग्न िाग्ने सिय र
पैदि दुरी

प्रिरी िौकी िाकुवेशी

१ घण्टा ३ हक.िी.

नेमसङ प्रिरी िौकी

१.५ घण्टा ४ हक.िी.

िािुिेत
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आिाछोददङ्मो गाउुँ पामिका
वडा
नृं.
५

थिानिरू
पािुङ र
केरावारी

नस्िकैको
खुिा थिान
िािुिेत

िेमिप्याड
नस्िकैको आश्यथिि

भएको
थिानिरू

पािुङ प्रा.हव.पािुङ

िािुिेत

नस्िकैको सुरिा
ईकाई

सुरिा ईकाईसम्ि
पुग्न िाग्ने सिय र
पैदि दुरी

िािुिेत प्रिरी िौकी

४५ मिनेट २.५
हक.िी.

नौकुण्ड गाउुँ पामिका
वडा
नृं.
१

थिानिरू
सायुि िेत्र

नस्िकैको
खुिा थिान
नभएको

छे पारखोिा

िेमिप्याड
नस्िकैको आश्यथिि

भएको

नस्िकैको सुरिा

सुरिा ईकाईसम्ि पुग्न

ईकाई

िाग्ने सिय र पैदि दुरी

थिान
मसिबन्दी प्रा.हव.

िारच्याङ

थवाथ्य िौकी पारच्याङ

पारच्याङ प्रिरी

२ घण्टा ६ हक.िी.

िौकी

गा.पा. कायागिय
२

बच्िा

नभएको

यासागगाउुँ वडा कायागिय

िारच्याङ

युब्रा
४

पारच्याङ प्रिरी

१ घण्टा ३ हक.िी.

िौकी

दनुथवारा

नभएको

कामिका प्रा.हव.दनुथवारा

सरिििी

पारच्याङ प्रिरी

२ घण्टा ६ हक.िी.

िौकी
५

खाल्िेत

नभएको

दुप्िेश्वरी िा.हव.

ठु िो भोिे

सािुदाहयक भवन स्िती
६

घोिुग

घोिुग सडक
भञ्याङ िेत्र

घोिुग िा.हव.

गोसाईकुण्ड िा.हव. सरथयू

पारच्याङ प्रिरी

२ घण्टा ६ हक.िी.

िौकी
िोहकि

पारच्याङ प्रिरी

२ घण्टा ५ हक.िी.

िौकी

गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिका
वडा
नृं.
१

२

थिानिरू
दाििफेदद

नस्िकैको
खुिा थिान
नभएको

िेमिप्याड
नस्िकैको आश्यथिि
अरुणोदय िा.हव.
सािुदाहयक भवन

िेन्दोगाउुँ

नेपाि राहिय िा.हव.
सडक

हटिुरे

आसपासको

खैदी

िेत्र

नस्िकैको सुरिा

सुरिा ईकाईसम्ि पुग्न

ईकाई

िाग्ने सिय र पैदि दुरी

थिानिरू

तासागगाउुँ
घट्टे खोिा

भएको

नेपाि राहिय िा.हव. हटिुरे
सािुदायीक भवन

नागििी

हटिुरे

रसुवागढी

खैदी गुम्वा

िुिन प्रिरी

१.५ घण्टा ४ हक.िी.

िौकी

२० मिनेट १ हक.िी.

सीिा प्रिरी

२० मिनेट १ हक.िी.

िौकी

१ घण्टा ३ हक.िी.

सैमनक पोि
हव.ओ.हप. हटिुरे

३

मिङमिङ
शेपागगाउुँ

खास्म्िङ

मिङमिङ प्रा.हव.

खास्म्िङ

प्रिरी िौकी

१.५ घण्टा ५ हक.िी.

खािस्िङ सािुदाहयक भवन

क्यास्न्िङ

थयाफ्रु

४ घण्टा ५ हक.िी.

ने.रा. िा.हव. खािस्िङ

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा
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गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिका
वडा

थिानिरू

नृं.
४

नस्िकैको
खुिा थिान

िेमिप्याड
नस्िकैको आश्यथिि

भएको

नस्िकैको सुरिा

सुरिा ईकाईसम्ि पुग्न

ईकाई

िाग्ने सिय र पैदि दुरी

थिानिरू

िाङटाङ

िाङसेप

ने.रा. िा.हव. िाङटाङ

खास्म्िङ

प्रिरी िौकी

१.५ घण्टा २.५ हक.िी.

मसन्धुप

िुण्डु

सािुदाहयक भवन

क्यास्न्िङ

२० मिनेट १ हक.िी.

घोडातवेिा

थवाथ्य िौकी

घोडातबेिा

थयाफ्रु

सैमनक पोि

१.५ घण्टा ३.५ हकमि

प्रिरी िौकी

४५ मिनेट १.५ हक.िी.

थयाफ्रु

२० मिनेट १ हक.िी.

सैमनक पोि

१.५ घण्टा ३.५ हक.िी.

स्ि.प्र.का.

१ घण्टा ४ हक.िी.

िािा िोटे ि
५

कोमिन
थयाफ्रुवेशी
सानोभाखुग

थयाफ्रुवेशी

श्यािेवाङफेि िा.हव.

सडक खण्ड

थवाथ्य िौकी

बारघुम्ती

थयाफ्रुवेस्श

सािुदाहयक भवन

स्िमििे िाईरोपावर आवास
िेत्र/ गापाको कायागिय
६

नागुङ

मिनरि वाटर

ज्ञानयोमत िा.हव.

केबु

धुञ्चे बिार

Himalayan Ontop मिनरि

बाििस्न्दर

वाटर उद्योग िेत्र

(हवष्णुदि गण)

थवागत गेट

खेि िैदान

धुञ्चे सािुदाहयक भवन

स.प्र.बि नेपाि

धुञ्चब
े िार

धुञ्चे

धुञ्चे

रसुवा िा.हव. धुञ्चे कभडग

सैमनक व्यारे क

३० मिनेट २ हक.िी.

नृं.२० गुल्ि
DEOC

िि सरकारी भवनिरू

3. कायगित्र
े (िेत्रगत रूपिा) स्िम्िेवार, सियोगी सृं घ/सृं थिािरू
िनसुनिन्य हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन

गनग सम्बन्धीत पििरूबीिको सियोग, सिन्वय र सिकायग िाफगत

स्रोतको अमधकति पररिािन गरी िनसुनिन्य हवपद् िथतैुः बाढी, पहिरो, हििपहिरोबाट िनधनको िमत न्यूनीकरण गनग हवपद्
पूवत
ग यारी, प्रमतकायग तिा पुनि
ग ाभ कायगिाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, िवाफदे िी बनाउन मनम्नानुसार ९ वटा हवर्य िेत्र मनधागरण
गररएको छ ।
क्र.सृं .

हवर्यिेत्र

िुख्य हक्रयाकिापिरू

हवर्यगत स्िम्िेवार मनकाय

हवर्यगत िेत्रका सदथयिरू

१

सिन्वय, खोि

• सरोकारवािाबीि सिन्वय

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

सबै

तिा उिार

• साधन स्रोतको प्रबन्ध

समिमत (DDMC)

ति,

सुरिा

मनकायिरू,

रसुवा

थिानीय

अथपताि, थवाथ्य

• िनशस्िको पररिािन

कायागिय,

नेपाि

रे डक्रस

• प्रभाहवतको खोि तिा उिार

िगायतका गैर सरकारी सृं थिा

• हवपद् प्रभाहवतको उपिार
२

खाद्य तिा
कृहर्

खाद्य तिा कृहर् सािग्रीको प्रबन्ध
सािग्रीको भण्डारण

कृहर् ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट
स्िल्िा प्रशासन कायागिय

आवश्यकतानुसार हवतरण

सुरिा मनकाय, थिानीय ति, नेपाि
रे डक्रस सोसाईटी, उद्योग वास्णज्य
सृं घ, नागररक सिाि, गैर सरकारी
सृं थिा

३

आपतकािीन

हवपद् प्रभाहवतिाई सुरस्ित थिानिा

स्िल्िा प्रशासन कायागिय,

नेपाि रे डक्रस सोसाईटी, मनिागण

आश्य थिि

थिानान्तरण गरी आवासको अथिायी

सघन शिरी हवकास तिा

व्यावसायी

तिा गैर

व्यवथिा

भवन मनिागण मडमभिन

सृं घ, ढु वानी व्यावसायी सृं घ, गैर

खाद्य सािग्री

बन्दोबस्थत सािग्रीको प्रबन्ध

कायागिय, धाददङ

सरकारी सृं थिा

राित हवतरण

स्िल्िास्थित थिानीय तििरू

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा
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क्र.सृं .

हवर्यिेत्र

४

आपतकािीन

हवपद् प्रभाहवतको तत्कािीन उपिार

थवाथ्य कायागिय, स्िल्िा

थिानीय ति, सुरिा मनकायिरू,

थवाथ्य तिा

हवपद् िेत्रिा रोग तिा ििािारी िुन

अथपताि ग्रामिण

नेपाि रे डक्रस सोसाईटी, गैर

नददने ।

अथपताििरू

सरकारी सृं थिा

रोग तिा ििािारी भए मनयन्त्रण गने

थिानीय तिका थवाथ्य

पोर्ण

िुख्य हक्रयाकिापिरू

हवर्यगत स्िम्िेवार मनकाय

हवर्यगत िेत्रका सदथयिरू

सृं थिािरू
५

आपतकािीन
स्शिा

हवपद्का सियिा िनोसािास्िक परािशग

स्शिा सिन्वय इकाई,

थिानीय ति, नेपाि रे डक्रस

िनोरञ्जनात्िक हक्रयाकिाप

अमभभावक सृं घ

सोसाईटी, प्याब्सन, एनप्याब्सन,

हवपद् प्रभाहवतिाई शैस्िक गमतहवमधको

ल्याकोश, िानेकोर, नेपाि कृहर् वन

व्यवथिा

प्रमतष्ठान, हवद्यािय व्यवथिापन

।

समिमत, थकाउट िगायत अन्य गैर
सरकारी सृं थिा
६

खानेपानी र

शुद्व खानेपानी, व्यवस्थित शौिाियको

खानेपानी तिा सरसफाई

थिानीय ति, नेपाि रे डक्रस

सरसफाई

व्यवथिा ।

मडमभिन कायागिय

सोसाईटी, ल्याकोश, िानेकोर,

अथिायी आवासिाइ थवच्छ,

सुआिारा, मसडस रसुवा, खानेपानी

सरसफाईयुि बनाउने ।

उपभोिा सिूििरू, गैर सरकारी
सृं थिा

७

आपतकािीन

वािवामिका,

वृद्व,

सुत्केरी,

अशि,

सृं रिण

असिाय िगायत व्यस्ििरूको सुरिा र

सुरिा मनकाय, थिानीय ति/
बाि कल्याण अमधकारी

सृं रिण
िहििा

थिानीय ति, नेपाि रे डक्रस
सोसाईटी, वाि क्िब, गैर सरकारी
सृं थिा

बािबामिका

उपर

योनहिृं सा,

वेिहवखन िुन नददने
८

बन्दोबस्थत

हवपद् प्रभाहवतको पुनथिागपना निुुँदासम्ि

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

उद्योग वास्णज्य सृं घ,

सािग्रीको

आवश्यक पने भौमतक र हवत्तीय साधन

थिानीय ति

मनिी िेत्र, गैर सरकारी सृं थिा,

व्यवथिा

स्रोत तिा िानवीय सिायताको प्रबन्ध

ढु वानी व्यावसायी सृं घ,

हवपद्

यातायात व्यावसायीिरू

प्रभाहवतिाई

िीहवकोपािगनको

व्यवथिा

स्िल्िास्थित िाइरोपावर कम्पनीिरू
घरे ि ु तिा साना उद्योग हवकास
कायागिय

९

तत्कािीन

हवपद् प्रभाहवतको सुरस्ित पुनथिागपना

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

राहिय हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण

पुनिागभ

हवपद् प्रभाहवतको ििता हवकास तिा

थिानीय ति

तिा व्यवथिापन प्रामधकरण

रोिगारीको प्रबन्ध

मडमभिन सडक कायागिय नुवाकोट,
सघन शिरी तिा भवन मनिागण
कायागिय धाददङ

कृहर् ज्ञान केन्द्र नुवाकोट,

स्िल्िा पशु सेवा कायागिय,
गैर सरकारी सृं थिा
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४= कायगित्र
े गत रूपिा पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायग कायगयोिना
४=१ सिन्वय, खोि तिा उिार
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय/सीिा

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

िनसुन पूव ग सबै हवर्यिेत्रिरूको(Cluster) छु ट्टाछु ट्टै स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत, सम्बन्धीत हवर्यगत
बैठक सञ्चािन गने ।

िेठ िसान्त

थिानीय हवपद् व्यवथिापन समिमत कायागियिरू

सदथयिरूको स्िम्िेबारी तोक्ने ।
प्रमतकायगका िामग तयारी अवथिािा रिने ।
२
३

४

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन कोर्िाइ अद्यावमधक

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

स्िल्िा प्रशासन

राख्ने ।

समिमत

कायागिय

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

सम्बन्धीत हवर्यगत

सम्भाहवत िेत्रका िनप्रमतमनमध तिा नागररकिरू

समिमत,

कायागियिरू र DEOC

र साझेदार मनकायिरू र सम्पकग व्यस्िको

थिानीय हवपद् व्यवथिापन

हववरण अद्यावमधक गने ।

समिमत

िोस्खियुि थिानिा पूव ग िेतावनी (Early Warning)

,थिानीय हवपद् व्यवथिापन

स्िल्िा हवपद्

का िामग प्रत्येक थिानीय तििे प्रत्येक वडाका

समिमत

व्यवथिापन समिमत

िनसुनका

कारण

िुने

हवपद्

िोस्खिका

िामग कस्म्तिा १/१ वटा िाइक तिा साइरन

िेठ िसान्त
िेठ िसान्त

िेठ िसान्त

थिानीय ति

खररद गरी तयारी अवथिािा राख्ने ।
५

िोस्खि थिानिा हवपद् सम्बन्धी िनिेतनािूिक

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

हवपद् िेत्रिा काि

छापा

सञ्चार

समिमत,

गने गैर सरकारी

प्रिार

थिानीय हवपद् व्यवथिापन

सृं थिािरू

समिमत

थिानीय सञ्चार

सािग्री

हवतरण

गने

सािै

िाध्यिबाट हवपद् सिेतना सम्बन्धी
प्रसार गने, गराउने ।

िेठ िसान्त/
मनरन्तर

िाध्यि, थिानीय ति
६

सबै

गाउुँ पामिका, वडािरूिा

कम्तीिा

५/५

सबै गाउुँ पामिका

हवमभन्न सृं घसृं थिािरू

तुरुन्तै

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

थिानीय ति

तुरुन्तै

सम्बन्धीत कायागिय

मनरन्तर

िनाको खोि तिा उिारकताग (CSAR) सिूि
मनिागण, तामिि र हवकास
७

स्िल्िा तिा थिानीय थतरिा उपिब्ध खोि तिा
उिार

सािग्रीिरूको

सूिी

तयार

गरी

समिमत,

व्यवथिापन गने ।
८

िनसुनका

कारण

िुने

हवपद्

व्यवथिापन

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

कायगसग सम्बन्धीत हवर्यगत कायागिय प्रिुखिरू

प्रिुख

िनसुन अवमधभर कायागियिा नै रिने, िनाखो
रिने, हवशेर् कारणबश कायागिय छाड्न परे िा
कायगसम्पादनिा असर नपने सुमनस्ित गने।
९

सबै थिानीय ति र कायागियिा हवपद् सम्पकग

सम्बन्धीत कायागिय प्रिुख

-

तुरुन्तै

एकद्वार प्रणािीबाट िात्र हवर्यगत मनकायको

- क्ििर मिड मनकाय

-

मनरन्तर

सूिना आदान प्रदान गने ।

- स्िल्िा प्रशासन कायागिय

सबै थिानीय तििा िेमिप्याड मनिागण सञ्चािन

सम्बन्धीत गाउुँ पामिका

व्यस्ि तोक्ने
११
१२

।
१३

धुञ्चे

ब्यारे क,

ु
िैिङ

िेत्रिा

नाईटमभिन

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा

- नेपािी सेना
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क्र.सृं .
१४

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

िेमिप्याड मनिागण

- थिानीय मनकाय

सबै थिानीय तििरूिा Ware House को मनिागण

सम्बन्धीत गाउुँ पामिका

सियोगी मनकाय

सिय/सीिा

गने ।
१५

प्रत्येक

गाउुँ पामिकाथतरिा

आपतकािीन

सम्बन्धीत गाउुँ पामिका

कायगसञ्चािन केन्द्र (LEOC) थिापना गने ।
प्रमतकायग कायगयोिना
१

हवपद्को

िानकारी

पिात

स्िल्िा

हवपद्

व्यवथिापन समिमतको अध्यििे तुरुन्तै उिार
तिा राित
२
३

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

Cluster Head, सुरिा

समिमत

मनकाय, गैर सरकारी

कायगका िामग मनदे शन ददने

उद्वार तिा राित

सृं थिा

कायगका िामग सबै Cluster

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

मनरन्तर
तत्कािै

समिमत

द्रतु िेखािोखा (Initial Rapid Assessment) सम्बन्धी

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

सुरिा मनकाय,

समिमत

रे डक्रस,

प्रयोग

गरी

तत्कािीन

िानवीय

सियोगका िामग सूिना सृं किन गने ।
४

गैर सरकारी सृं थिा

िरूिाइ पररिािन गने ।
फारि

हवपद् व्यवथिापनसुँग सम्बन्धीत क्ििर िेड,
थिानीय

तिका

प्रिुख,

हवपद्

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा
Cluster Team

सम्पकग

घटना घटे को
िानकारी

व्यस्ििरूको सम्पकग सुत्र तयार गरी हवपद्को

पाएको १०

सूिना प्राप्त भएपिात SMS िाफगत िानकारी

मिनेटमभत्र

गराउने व्यवथिा मििाउने ।
५

तुरुन्तै

प्रभावकारी रूपिा राित

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

स्िल्िा सिन्वय

समिमत

समिमत

सुरस्ित थिानिरूको पहििान गरी सरोकारवािा

थिानीय हवपद् व्यवथिापन

थिानीय ति,

व्यस्ि मनकायिाई िानकारी गराउने ।

समिमत
DEOC

सुरिा मनकाय

थिानीय

हवपद्

तिा उिारका िामग

व्यवथिापन

समिमतिाई

मनरन्तर

हक्रयास्शि बनाउने ।
६
८

सूिना सृं किन र प्रवािका िामग पामिकाथतरिा
रिेको आपतकािीन कायगसञ्चािन केन्द्र (LEOC)

स्िल्िा प्रशासन

तुरुन्तै
मनरन्तर

कायागिय

सुँगको सम्पकगिा रिने
९

थिानीय ति तिा हवपद् व्यवथिापन सम्वि सृं घ

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

स्िल्िा सिन्वय

सृं थिािरूसुँगको

समिमत

समिमत, थिानीय ति

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

नेपाि टे मिकि,

तुरुन्तै/

समिमत

हवद्युत प्रमधकरण

यिाशक्य

सडक मडमभिन

िाुँडो

सिन्वयिा

स्रोत

पररिािन

हवद्युत

िगायत)

तुरुन्तै/मनरन्तर

गने।
१०

अत्यावश्यक

सेवा

(सञ्चार,

प्रवाििाई यिाशक्य िाुँडो सृं िािनिा ल्याउने
व्यवथिा मििाउने ।

कायागिय
११

हवपद् अवथिा हवश्लेर्ण गरी हवपद् व्यवथिापनका

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

िामग प्रदे श तिा केन्द्र सरकारसुँग सिन्वय गने

समिमत

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा

थिानीय ति

मनरन्तर
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४.२ खाद्य तिा कृहर्
क्र.स.

हक्रयाकिाप

हवर्यगत स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी सदथय

सिय

मनकायिरू
पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

खाद्य तिा कृहर् Cluster बैठक सञ्चािन गने ।

कृहर् ज्ञान केन्द्र

थिानीय ति

िेठ िसान्त

२

खाद्यान्न हवतरण कायगदि गठन गने ।

कृहर् ज्ञान केन्द्र

कृहर् िेत्रिा काि

िेठ िसान्त

खाद्य तिा कृहर् सियोगको नक्साङ्कन गने ।

गने गैर सरकारी
सृं थिा

३
४

खाद्यान्न भण्डारण

तिा आपतकािीन

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

िेठ िसान्त

आपूमतगको व्यवथिा मििाउने ।

समिमत, कृहर् ज्ञान केन्द्र

थिानीय ति

तयारी खाद्यान्नको बिार उपिब्धता पहििान

कृहर् ज्ञान केन्द्र

थिानीय ति,

िेठ िसान्त

गने।

उद्योग वास्णज्य सृं घ

प्रमतकायग कायगयोिना
१

सिन्वय, खोि तिा उद्वार Cluster सुँग सिन्वय
गरी प्रभाहवत

िेत्रको हववरण मिई आवश्यक

कृहर् ज्ञान केन्द्र

थिानीय ति

मनरन्तर

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

थिानीय ति

घटना घटे को

खाद्य सािग्रीको हवतरणको व्यवथिा मििाउने।
२

प्रभाहवत/हवथिाहपत व्यस्ििरूिाई खाद्य सुरिा
काडग उपिब्ध गराउने ।

३

१ ददन मभत्र

हवतरण िुने खाद्य सािग्रीको गुणथतरीयता

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

थिानीय ति

मनरन्तर

हवतरण केन्द्र मनधागरण गरी सबै

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

उद्योग वास्णज्य सृं घ

मनरन्तर

कृहर् ज्ञान केन्द्र

मनन्तर

सुमनस्ित गने ।
४

सरोकारवािािाई िानकारी गराउने ।

समिमत, थिानीय हवपद्
व्यवथिापन समिमत

५

व्यस्ि तिा मनकायबाट प्राप्त खाद्य सािग्रीको

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

सियोगिाई एकद्वार प्रणािीबाट खाद्य सुरिा

समिमत, थिानीय हवपद्

काडगका आधारिा हवतरण गने ।

व्यवथिापन समिमत

४.३ आपतकािीन आश्य थिि
पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

आपतकािीन आश्य व्यवथिापनसुँग सम्वि

सघन शिरी हवकास तिा भवन

राहिय हवपद् िोस्खि

मनकायको सिभामगतािा Cluster को वैठक

मनिागण मडमभिन कायागिय

न्यूनीकरण तिा

सञ्चािन गने ।

िेठ िसान्त

व्यवथिापन
प्रामधकरण
गैर सरकारी सृं थिा

२

सम्भाहवत हवपद् िोस्खि अनुसार आपतकािीन

सघन शिरी हवकास तिा भवन

-थिानीय ति,

आश्यथिििरू (हवद्यािय, सािुदाहयक भवन,

मनिागण मडमभिन कायागिय

-थिानीय प्रिरी

सुरस्ित अन्य थिान) को पहििान गने ।
३

हवथिाहपतिरूको िामग आवश्यक गैरखाद्य

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा

िेठ िसान्त

िौकीिरू
सघन शिरी हवकास तिा भवन

-थिानीय ति,

िेठ िसान्त
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सािग्रीिरू मत्रपाि, टे न्ट, भाडाकुडा, ित्ता

मनिागण मडमभिन कायागिय

कपडा िगायत सािग्रीिरू तिा स्रोतको

-थिानीय प्रिरी िौकी
-रे डक्रस

व्यवथिापन गने ।
प्रमतकायग कायगयोिना
१
२

आपतकािीन आश्य व्यवथिापन Cluster को

सघन शिरी हवकास तिा भवन

आपतकािीन वैठक सञ्चािन गने ।

मनिागण मडमभिन कायागिय

आश्यथििका िामग टे न्ट, मत्रपाि, डोरी, बास

सघन शिरी हवकास तिा भवन

िगायतका सािग्रीिरू भण्डारण थििबाट

मनिागण मडमभिन कायागिय

थिानीय ति

घटनाको िानकारी
पाउने हवस्त्तकै

थिानीय ति, रे डक्रस

तुरुन्तै

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

नेपाि रे डक्रस,

तुरुन्तै

समिमत

थिानीय ति

सम्बन्धीत थिानिा पुर्याई हवतरण गने ।
३

भाडाुँकुडा तिा ित्ताकपडा व्यवथिापन गने

४=४ आवाश तिा गैर खाद्य िेत्र

क्र.

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

सृं .
पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

आपतकािीन थवाथ्य र पोर्ण Cluster बैठक
सञ्चािन

गरी

आपतकािीन

थवाथ्य

थवाथ्य कायागिय

परीिण

थिानीय ति, गैर

िेठ िसान्त

सरकारी सृं थिा

कायगदि गठन गने ।
२

सरकारी/गैरसरकारी,
थवाथ्य

सेवा

सािुदाहयक

प्रदायक

तिा

सृं थिा

मनिी

तिा

थवाथ्य कायागिय

ििता

थिानीय ति, गैर

िेठ िसान्त

सरकारी सृं थिा

नक्साृंकन गने ।
३

आपतकािीन

अवथिािा

और्धीिरूको

Buffer

आवश्यक

Stock

सबै

पने

थवाथ्य कायागिय

थिानीय

थिानीय ति, गैर

तुरुन्तै

सरकारी सृं थिा

मनकायिरूिा राख्ने व्यवथिा मििाउने
४

हवपद् सियिा िुन सक्ने ििािारीको सम्बन्धिा

थवाथ्य कायागिय

सञ्चार िाध्यि

िेठ िसान्त

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा,

िेठ िसान्त

िनिेतनािूिक कायगक्रििरू सृं िािन गने सािै
उि सियिा पररिामित िुन RRT िरूिाई तयारी
अवथिािा राख्ने
५

प्रभाहवत िेत्रिा थवाथ्य स्शहवर सञ्चािन गनग
कायगटोिी गठन गने ।

६

सुरिा मनकाय

िप उपिारका िामग सम्भाहवत थवाथ्य सृं थिा

थवाथ्य कायागिय

िेठ िसान्त

तिा ििताको नक्साृंकन गने ।
७

एम्बुिेन्सको
राख्न

ििगत सम्भार गरी िािु िाितिा

नेपाि

रे डक्रस,

स्िमििे

िाइरोपावरिाई

थिानीय ति, थवाथ्य
कायागिय

रे डक्रस, स्िमििे

िेठ िसान्त

िाइरोपावर

अनुरोध गने । आवश्यकतानुसार पररिािन गनग
नुवाकोट

स्िल्िािा

रिे का

हववरण सिेत अद्यावमधक गने ।

एम्वुिेन्सिरूको
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क्र.

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

सृं .
प्रमतकायग कायगयोिना
१

आपतकािीन

वैठक

सञ्चािन

गरी

कायग

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

घाइतेिरूको उपिारका िामग तत्काि RRT टोिी

थवाथ्य कायागिय, स्िल्िा

सुरिा मनकाय,

मनरन्तर

पररिािन गने । िप उपिारका िामग स्िल्िा

अथपताि, गैर सरकारी सृं थिा

रे डक्रस

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

िै िा, -थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

गैर सरकारी सृं थिा,

तुरुन्तै

स्िम्िेवारी मनधागरण गने ।
२

अथपताि

तिा

नुवाकोट/काठिाडौं

स्थित

अथपताििा पठाउने ।
३

गभगवती, सुत्केरी, स्शशुिरूको िामग पोर्ण युि

खाद्य सािग्री उपिब्ध गराउने खाद्य िेत्रिाई
मसफाररस गने ।
४

आश्यथिििा

िुनसम्ने

झाडापखािा,

टाईफाइड, िेपाहटस A, E आदद रोगिरू फैिन - रसुवा स्िल्िा अथपताि
नददन रोकिािका उपायिरू अबिम्बन गने।
५

थवाथ्य तिा पोर्ण स्शहवर सञ्चािन गने ।

थवाथ्य कायागिय
- रसुवा स्िल्िा अथपताि

सुरिा मनकाय

४.५ आपतकािीन थवाथ्य र पोर्ण
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

आपतकािीन थवाथ्य र पोर्ण Cluster बैठक
सञ्चािन

गरी

आपतकािीन

थवाथ्य

थवाथ्य कायागिय

पररिण

थिानीय ति, गैर

िेठ

सरकारी सृं थिा

िसान्त

थिानीय ति, गैर

िेठ

सरकारी सृं थिा

िसान्त

थिानीय ति, गैर

तुरुन्तै

कायगदि गठन गने ।
२

सरकारी/गैरसरकारी,
थवाथ्य

सेवा

सािुदाहयक

प्रदायक

तिा

सृं थिा

तिा

मनिी

थवाथ्य कायागिय

ििता

नक्साृंकन गने ।
३

आपतकािीन

अवथिािा

और्धीिरूको

Buffer

आवश्यक

Stock

सबै

पने

थवाथ्य कायागिय

थिानीय

सरकारी सृं थिा

मनकायिरूिा राख्ने व्यवथिा मििाउने
४

हवपद् सियिा िुन सक्ने ििािारीको सम्बन्धिा

थिानीय ति/थवाथ्य कायागिय

सञ्चार िाध्यि

िनिेतनािूिक कायगक्रििरू सृं िािन गने सािै

िेठ
िसान्त

उि सियिा पररिामित िुन RRT िरूिाई तयारी
अवथिािा राख्ने
५

प्रभाहवत िेत्रिा थवाथ्य स्शहवर सञ्चािन गनग

थवाथ्य कायागिय

कायगटोिी गठन गने ।
६

िप उपिारका िामग सम्भाहवत थवाथ्य सृं थिा

गैर सरकारी सृं थिा,

िेठ

सुरिा मनकाय

िसान्त

थवाथ्य कायागिय

िेठ

तिा ििताको नक्साृंकन गने ।
७

एम्बुिेन्सको

ििगत सम्भार गरी िािू िाितिा

राख्ने ।

मनसनु पर्ू वतयारी तथा प्रततकायव कायवयोजना, २०७९ रसर्ु ा
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क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

प्रमतकायग कायगयोिना
१

आपतकािीन

बैठक

सञ्चािन

गरी

कायग

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

घाइतेिरूको उपिारका िामग तत्काि RRT टोिी

थवाथ्य कायागिय, स्िल्िा

सुरिा मनकाय,

मनरन्तर

पररिािन गरी उपिारको व्यवथिा मििाउने ।

अथपताि, गैर सरकारी सृं थिा

नेपाि रे डक्रस

गभगवती, सुत्केरी, स्शशुिरूको िामग पोर्णयुि खाद्य

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

आश्यथिििा

थवाथ्य कायागिय

गैर सरकारी सृं थिा

तुरुन्तै

गैर सरकारी सृं थिा,

तुरुन्तै

स्िम्िेवारी तोक्ने ।
२
३

सािग्री उपिब्ध गराउने ।
४

िुनसक्ने

झाडापखािा,

िै िा,

टाईफाइड, िेपाटाइहटस A, E आदद रोगिरू फैिन

रसुवा स्िल्िा अथपताि

नददन रोकिािका उपायिरू अबिम्बन गने।
५

थवाथ्य तिा पोर्ण स्शहवर सञ्चािन गने ।

थवाथ्य कायागिय
रसुवा स्िल्िा अथपताि

सुरिा मनकाय

४.६ आपतकािीन स्शिा
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

Cluster बैठक सञ्चािन गरी आपतकािीन शैस्िक

स्शिा हवकास तिा सिन्वय

कायगदि गठन गने ।
२

गैर सरकारी सृं थिा

िेठ िसान्त

गैर सरकारी सृं थिा

िेठ िसान्त

सिरी हवकास तिा

तुरुन्तै

इकाई

िोस्खियुि थिानिा रिेका हवद्यािय, प्रारस्म्भक

स्िल्िा स्शिा तिा सिन्वय

बािहवकास केन्द्र, सािरता किा तिा स्रोतको

इकाई

नक्साृंकन गने ।
३

प्रभाहवत िेत्रिा

अथिायी मसकाइ केन्द्र (Temporary

learning Center-TLC) सञ्चािन

स्िल्िा स्शिा तिा

गनग सहकने थिान,

सिन्वय

इकाई

भवन मनिागण

मत्रपाि, टे न्ट, आपतकािीन शैस्िक सािग्री, खेि

मडमभिन कायागिय

सािग्री व्यवथिापन गने ।
प्रमतकायग कायगयोिना
१

Cluster बैठक

सञ्चािन

गरी

शैस्िक

कायगदि

पररिािन गने ।
२

अथिायी

मसकाई

हवकास तिा सिन्वय

इकाई
केन्द्र

थिापना

गरी

शैस्िक

गमतहवमध सञ्चािन गने ।
३

स्शिा

िनोसािास्िक

परािशग

स्शिकिरूको

पररिािन

स्शिा

मिएका

स्िल्िा

तिा

हवमभन्न

इकाई

तुरुन्तै

सृं थिा
हवकास तिा सिन्वय

इकाई
तामिि

गैर सरकारी
गैर सरकारी

तुरुन्तै

सृं थिा
स्शिा

तिा

सिन्वय

गैर सरकारी

तुरुन्तै

सृं थिा

िनोरञ्जनात्िक गमतहवमध सञ्चािन गने ।
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४.७ खानेपानी सरसफाई
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

WASH Cluster बैठक सञ्चािन गने ।

२

खानेपानी तिा सरसफाई

गैर सरकारी

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सृं थिा

आश्यथिि

खानेपानी तिा सरसफाई

थिानीय ति, गैर

शौिािय,

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सरकारी सृं थिा

खानेपानी, सरसफाई तिा थवाथ्य प्रविगन सम्बन्धी

खानेपानी तिा सर सफाई

थिानीय ति

तुरुन्तै

तामिि

मडमभिन कायागिय, धाददङ

तुरुन्तै

प्रभाहवत

िेत्र,

थिििरूिा

आपतकािीन

थवच्छ

खानेपानी,

िेठ िसान्त
िेठ िसान्त

सरसफाईका िामग आवश्यक सािग्री तिा स्रोत
नक्साृंकन गने ।
३

प्राप्त

व्यस्िको

आवश्यकतानुसार

सूिी

पररिािनका

तयार
िामग

गरी
तयारी

अवथिािा राख्ने ।
प्रमतकायग कायगयोिना
१
२

Cluster बैठक सञ्चािन गरी तोहकएको कायगहववरण

खानेपानी तिा सरसफाई

गैर सरकारी

अनुसार तुरुन्तै पररिािन गने ।

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सृं थिा

प्रभाहवत िेत्र/ आश्यथिििा रिेको खानेपानीको

खानेपानी तिा सरसफाई

गैर सरकारी

िुिान

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सृं थिा

खानेपानी तिा सर सफाई

गैर सरकारी

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सृं थिा,

सफा

राख्ने

(हपयुर्,

वाटरगाडग)

तिा

तुरुन्तै

मनस्ितथिििा िात्र ददसा हपसाब गनग सिेतीकरण
गने ।
३

अथिायी मसकाई केन्द्र िाफगत सरसफाई सम्बन्धी
सिेतना प्रवदगन गने

तुरुन्तै

सञ्चार िाध्यि
४
५

आश्यथिििा आवश्यकता अनुसार सरसफाई kit

खानेपानी तिा सर सफाई

गै.सृं .स.

तुरुन्तै

(िाहपगक, हफनेि, ब्रसिगायत) उपिब्ध गराउने ।

मडमभिन कायागिय, धाददङ

आपतकािीन आश्यथििको अस्न्ति मनिगिीकरण

खानेपानी तिा सर सफाई

गैर सरकारी

तुरुन्तै

र सरसफाईको प्रबन्ध मििाउने ।

मडमभिन कायागिय, धाददङ

सृं थिा

४.८ सृं रिणुः
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

थिानीय ति/बाि कल्याण

गैर सरकारी

िेठ िसान्त

अमधकारी

सृं थिा

थिानीय ति/बाि कल्याण

गै.सृं .स.

िेठ िसान्त

गै.सृं .स.

मनरन्तर
मनरन्तर

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

सृं रिण

Cluster बैठक

सञ्चािन

गने

।

कायग

स्िम्िेबारी तोक्ने ।
२

िनोसािास्िक

परािशगकतागिरूको

हववरण

अद्यावमधक गने ।
३

कानूनी

उपिार, पुनथिागपना

पूवत
ग यारी गने ।
४

अमधकारी
केन्द्र

िगायतको

थिानीय ति/बाि कल्याण
अमधकारी

हवपद्को सियिा िहििा, बािबामिका, अशिउपर

थिानीय ति/बाि कल्याण

स्िल्िा प्रिरी

िुनसक्ने िोस्खिका बारे िा अमभिुखीकरण गने ।

अमधकारी

कायागिय, गैसस
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क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

बाि कल्याण

स्िल्िा प्रिरी

मनरन्तर

अमधकारी/थिानीय ति

कायागिय,

प्रमतकायग कायगयोिना
१

घाइते,

अपाङ्ग,

सृं रिणको

ज्येष्ठ

नागररक

आवश्यकता

तिा

भएका

हवशेर्

व्यस्ििरूको

गैर

थवाथ्य तिा सुरस्ित बसाइका िामग सिन्वय गने

सरकारी सृं थिा,

।

थवाथ्य
कायागिय

२

िराएका तिा मबछोमडएका पररवारको खोिी र

बाि कल्याण

स्िल्िा प्रिरी

पाररवाररक पुनमिगिन र सृं रिण कायगका िामग

अमधकारी/थिानीय ति

कायागिय, गैर

थवयिसेवक पररिािन गने ।
३

मनरन्तर

सरकारी सृं थिा

िनोसािास्िक परािशग सञ्चािन गने ।

बाि कल्याण

स्िल्िा प्रिरी

अमधकारी/थिानीय ति

कायागिय, गैर

मनरन्तर

सरकारी सृं थिा
४

वाि

सृं रिण,

िेमिवेटी

वेिहवखन

मनयन्त्रण

सम्बन्धिा भरपदो सृं यन्त्र मनिागण गने ।

बाि कल्याण

िहििा सृं िाि,

अमधकारी/थिानीय ति

िाइती नेपाि,

मनरन्तर

बाि क्िव,
स्िल्िा प्रिरी
कायागिय
४.९ बन्दोबथती िेत्र
क्र.सृं .

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

प्रमतकायगका िामग प्रयोग िुनसक्ने स्िल्िा मभत्रका

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

स्िल्िा स्थित

सवारी साधन तिा अन्य उपकरण िरूको हववरण

थिानीय ति

कायागियिरू,

अद्यावमधक गने ।

मनरन्तर

िाइरोपावर
कम्पनी, मनिी
िेत्र

२

सवारी सञ्चािनका िामग

िनसुन अवमधभर सबै

कायागियिे सवारी साधन ि ुथत दुरुथत राख्ने ।

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

स्िल्िा स्थित

मनरन्तर

कायागियिरू

प्रमतकायग कायगयोिना
१

स्िल्िाका सबै सरकारी, गैरसरकारी सृं थिा तिा
मनिी

सवारी

साधन,

एम्बुिेन्स

उपकरणिरू

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

स्िल्िा स्थित

थिानीय ति

कायागियिरू,

सिन्वयात्िक रूपिा पररिािन गने

तुरुन्तै

िाइरोपावर
कम्पनी, मनिी

२

भण्डार गृििा रिे का सािग्रीिरू पररिािन गने।

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

३

खोि

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

तिा

उद्वार

एवि्

सिन्वयिा

खहटने

िेत्र
DEOC
थिानीय ति

तुरुन्तै
तुरुन्तै

िनशिीको िामग बन्दोबस्थतको प्रबन्ध गने ।
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४.१० तत्कािीन पुनिागभ
क्र.

हक्रयाकिाप

स्िम्िेवार मनकाय

सियोगी मनकाय

सिय

सृं .
पूवत
ग यारी कायगयोिना
१

सम्भाहवत हवपद् पिात पुनिागभिा सृं िग्न सरकारी तिा

स्िल्िा सिन्वय समिमत

मनरन्तर

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन

मनरन्तर

गैरसरकारी सृं थिािरूको हववरण अद्यावमधक गने ।
स्रोतको नक्साृंकन गने ।
२

सबै Cluster िरूको मनयमित बैठक सञ्चािन गने

समिमत
प्रमतकायग कायगयोिना
१

थिानीय ति,प्रदे श सरकार र केन्द्र सरकारसुँग सिकायग

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

गरी पुनिागभका कायग गने ।

थिानीय ति,

तुरुन्तै

भवन तिा शिरी
हवकास मडमभिन
कायागिय

5. हवपद् व्यवथिापनिा सृं िग्न पदामधकारीिरूको सम्पकग हववरण:
5.1 स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत(DDMC), रसुवाका पदामधकारीिरू:
क्र.सृं .
१

नाि,िर
श्ी नवराि िैसी

२

पद

कायागिय

समिमतको पद

प्रिुख स्िल्िा अमधकारी

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

अध्यि

प्रमतमनमध

स्िल्िा सिन्वय समिमत

सदथय

३

श्ी बुि ुङ तािाङ

अध्यि

आिाछोददङ्मो गाउुँ पामिका

सदथय

४

श्ी िाधव प्रसाद अयागि

अध्यि

उत्तरगया गाउुँ पामिका

सदथय

५

श्ी िररकृष्ण दे वकोटा

अध्यि

कामिका गाउुँ पामिका

सदथय

६

श्ी कैसाङ नुपग ु तािाङ

अध्यि

गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिका

सदथय

७

श्ी नुव गु सा्वो घिे

अध्यि

नौकुण्ड गाउुँ पामिका

सदथय

८

डा. शान्ती भुतेि

िेमडकि सुपररटे न्डेन्ट

रसुवा अथपताि

सदथय

९

श्ी मनिगि दािाि

सव-मडमभिन प्रिुख

ििस्रोत तिा मसृं िाई हवकास सव-

सदथय

मडमभिन कायागिय
१०

प्रिुख/प्रमतमनमध

राहिय िान्यताप्राप्त रािनैमतक दििरू

सदथय

११

श्ी नरे श के.सी.

प्रिुख सेनानी

मबष्णुदि गण ब्राबि ब्यारे क

सदथय

१२

श्ी कुिदीप िन्द

प्रिरी नायब उपरीिक

स्िल्िा प्रिरी कायागिय

सदथय
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१३

श्ी िभ कुिार सापकोटा

सशस्त्र प्रिरी नायब

सशस्त्र प्रिरी बि, नेपाि नृं. २० गुल्ि

उपरीिक

िे.क्वा. रसुवा

सदथय

१४

श्ी सहवन श्े ष्ठ

प्रिुख अनुसन्धान अमधकृत

राहिय अनुसन्धान स्िल्िा कायागिय

सदथय

१५

श्ी हवनोद िामिछाने

अध्यि

गैर सरकारी ििासृं घ

सदथय

१६

श्ी केशव पौडेि

अध्यि

नेपाि पत्रकार ििासृं घ, स्िल्िा शाखा

सदथय

१७

श्ी बाबुिाि तािाङ

अध्यि

नेपाि रे डक्रस सोसाईटी, स्िल्िा शाखा

सदथय

१८

श्ी सृं स्िव अिात्य

अध्यि

रसुवा िेम्वर अफ किशग

सदथय

१९

श्ी दयाराि पौडेि

सिायक प्रिुख स्िल्िा

स्िल्िा प्रशासन कायागिय रसुवा

सदथय-सस्िव

रसुवा

अमधकारी
5.2 िेत्रगत अगुवा तिा समिमत सृं रिना

क्र.

िेत्र

िेत्रगत अगुवा

सम्पकग व्यस्ि

सृं
१

२

सम्पकग नृं.
िोवाईि

सिन्वय, खोि

स्िल्िा प्रशासन

नवराि िैसी

तिा उिार

कायागिय

प्र.स्ि.अ.

खाद्य तिा कृहर्

कृहर् ज्ञान केन्द्र

केशव खनाि

नुवाकोट

कायागिय

९८५१२७७७७७ ०१०५४०१३१

rasuwadao@gmail.c
om

९८५११५०१२८

कायागिय प्रिुख

३ आपतकािीन आश्य सघन शिरी भवन मनिागण ददमिप कुिार भण्डारी
थिि तिा गैर खाद्य आयोिना धाददङ

E-mail

९८५११३८९०७ ०१०५२१२२६

pudbc.dhading@gm
ail.com

९८४१६०१२१३ ०१०५४०१८८

dhorasuwa@gmail.c
om

आयोिना प्रिुख

सािग्री
४ आपतकािीन

थवाथ्य कायागिय

थवाथ्य तिा पोर्ण

बसन्त िामिसे
कायागिय प्रिुख

५ आपतकािीन स्शिा स्शिा

हवकास तिा

सिन्वय इकाई

रिाकान्त अयागि

९८४६३५६६९० ०१०५४०१५७

(इकाई प्रिुख)

६ आपतकािीन सृं रिण स्िल्िा प्रशासन कायागिय नवराि िैसी

९८५१२७७७७७

प्र.स्ि.अ.

बन्दोबस्थत

५४०१३१,
५४००१९

rasuwadao@gmail.c
om

तत्कािीन पुनिागभ
७

खानेपानी थवाथ्य

खानेपानी तिा

रहवन श्े ष्ठ

सरसफाई

सरसफाई मडमभिन

मडमभिन प्रिुख

९८५१२५४५२७

कायागिय, धाददङ
८

तत्कािीन पुनि
ग ाभ स्िल्िा सिन्वय समिमत

शमिगिा काकी

९८४१९४७३१९

मन.स्ि.स.अ.
गोसाईकुण्ड गा.पा.

दुतेन्द्र िास्म्िङ

९८४१९३५३९६

अिर ब.स्ि.सी.

९८४०८०५३०१

प्र.प्र.अ.
आिाछोददङिो गा.पा.
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क्र.

िेत्र

िेत्रगत अगुवा

सम्पकग व्यस्ि

सृं

सम्पकग नृं.
िोवाईि

प्र.प्र.अ.
कामिका गा.पा.

९८५११८५०९६

प्र.प्र.अ.
नेत्रिणी न्यौपाने

९८५१२५४७९०

प्र.प्र.अ.
नौकुण्ड गा.पा.

कायागिय
@gmail.com

स्शति बिादुर रावि

उत्तरगया गा.पा.

E-mail

नेत्रराि मगरी

९८१८२४११७७

प्र.प्र.अ.

kalikagaupalika@g
mail.com
uttargayarm@gma
il.com
naukundagaunpali
ka@gmail.com

5.3 हवपद् पूवत
ग यारी तिा प्रमतकायगिा सृं िग्न स्िल्िास्थित कायागिय प्रिुखिरूको हववरणुः

क्र.

कायागियको नाि

कायागिय प्रिुख

सम्पकग नम्बर

सृं .

फोन नृं.

कायागियको इिेि

सृं घीय सरकार अन्तरगतका कायागियिरू
१

रसुवा स्िल्िा अदाित

िुना अमधकारी ढकाि

९८४१३२२८००

०१०-५४०१२०

info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np

२

स्िल्िा प्रशासन कायागिय

नवराि िैसी

९८५१२७७७७७

०१०-५४०१३१

rasuwadao@gmail.com

३

स्िल्िा सरकारी वकीि

अशोक राि रे ग्िी

९८५१२५४१७७

िेिराि पौडेि

९८५१२०३१५७

डा राि प्रसाद िैनािी

९८६०१२६२९३

प्रिोद भट्टराई

९८४०१९००११

अिय आिायग

९८५१३१०३२६

कायागिय
४

कोर् तिा िेखा मनयन्त्रक
कायागिय

५

रसुवा भन्सार कायागिय

६

िािटाङ राहिय मनकुञ्ज
कायागिय

७

स्ि.आ.का.ई.(भवन तिा
आवाश)

०१०-५४०१७७
०१०-५४०१४०
०१०-५४३००७
०१०-५४०२१९
०१०-५४००६१

jisawaka.rasuwa@gmail.com
rasuwa.dtco@fcgo.gov.np
rasuwa@customs.gov.np
lamtangnp२०३२@gmail.com
mouddlpiurasuwa@gmail.com

८

अध्यागिन कायागिय

सीता गुरुङ

९८५१२४५८०३

०१०-५४३००३

rasuwaimmigration२०७१@gmail.com

९

स्िल्िा मनवागिन कायागिय

श्ीराि िापा

९८५१२७७१५४

०१०-५४०१५४

deo.rasuwa@election.gov.np

१०

स्िल्िा िुिाक कायागिय

सीता बेिवासे

९८५१२२८०२१

०१०-५४०१४५

postoffice४५०००@gmail.com

११

स्शिा हवकास तिा

रिाकान्त अयागि

९८४६३५६६९०

सिन्वय इकाई

०१०-५४०१५७

rasuwadeo@gmail.com

१२

िािपोत कायागिय

गणेश श्े ष्ठ

९८५१११४९६०

०१०-५४०१३५

rasuwa@dolma.gov.np

१३

कारागार कायागिय

खेिराि खड्का

९८५१२७६७७७

०१०-५४०२४९

rasuwa.jailor@dopm.gov.np

१४

नापी कायागिय

सृं स्िव कुिार राउत

९८५१२०९१७९

०१०-५४०१३४

rasuwa@dos.gov.np

१५

प्िान्ट क्वारे न्टाईन

तुि बिादुर अमधकारी

९८६३१९५१३०

कायागिय
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क्र.

कायागियको नाि

कायागिय प्रिुख

सम्पकग नम्बर

सृं .
१६

खाद्य आ.मन.गुणथतर
प्रिास्णकरण कायागिय

१७

सडक मडमभिन (रसुवा
सम्पकग कायागिय)

फोन नृं.

कायागियको इिेि

नहवन दे उिा

९८५१२५४१२८

-

fieqcorasuwa@gmail.com

अिृतिणी ररिाि

९८५१२४९२८५

०१०-५६०२५३

rd_nuwakot@dor.gov.np

सुरिा मनकायिरू
१८

श्ी हवष्णुदि गण, ब्राबि
ब्यारे क

नरे श के.सी.

९८५१०४५९८३

१९

स्िल्िा प्रिरी कायागिय

कुिददप िन्द

९८५१२७५५५५

२०

सशस्त्र प्र.व.नेपाि, २०

िभ कुिार सापकोटा

९८५१२७२२३७

नृं.गुल्ि िे. क्वा. धुञ्चे
२१
२२

राहिय अनुसन्धान स्िल्िा
सहवन श्े ष्ठ

सीिा प्रिरी िौकी हटिुरे

सहवन काकी

स.प्र.बि नेपाि, BOP हटिुरे

२४

स.प्र.बि नेपाि अथिायी
सुरिा वेश पाच्यागङ

५४०१०२/२७५

nareshkc१९८२@gmail.com

०१०-५४०१९९

dporasuwa@nepalpolice.gov.np

०१-५४००३७

apfrasuwa.coy@gmail.com

०१०-५४०२२०

nidrasuwa@gmail.com

९८५११८१३५३

कायागिय
२३

०१०-

९८५१२८१०४८

-

-

९८५१२७२२२५

कक्कुराि बुढािोकी
हवष्णु स्घमिरे

९८४१०३०४९७
प्रदे श सरकार अन्तगगतका कायागियिरू

२४

मडमभिन वन कायागिय

अमनि रे ग्िी

९८५११०८८२८

०१०-५४०१०७

rasdfo२०७६@gmail.com

२५

थवाथ्य कायागिय

बसन्त िामिसे

९८४१६०१२१३

०१०-५४०१८८

dhorasuwa@gmail.com

२६

स्िल्िा अथपताि रसुवा

डा. शास्न्त भुतेि

९८५१२५५४०७

०१०-५४०२४५

rasuwa.district.hospital@gmail.com

२७

ििस्रोत तिा मसृं िाई

मनिगि दािाि

९८५१२११७७५

०१०-५४००५८

हवकास सव-मडमभिन

idsdrasuwa०@gmail.com

कायागिय
२८

स्िल्िा आयुवेद थवाथ्य

डा. अिूल्य दािाि

९८४११७५०७८

०१०-५४०२१४

आस्शर् दािाि

९८५११३१२७४

०१०-५४०१०४

बिबीर खड्का

९८४८१०८१९०

केन्द्र
२९

घरे ि ु तिा साना उद्योग
कायागिय

३०

भेटनरी अथपताि तिा पशु
सेवा हवज्ञ केन्द्र, नुवाकोट

-

(स्िल्िा सम्पकग केन्द्र,

dahcrasuwa@gmail.com
csidbrasuwa@gmail.com

-

रसुवा)

थिानीय ति अन्तगगतका कायागियिरू
३१

स्िल्िा सिन्वय समिमतको

शमिगिा काकी

९८४१९४७३१९

०१०-५४०२५२

दुतेन्द्र िािमिङ

९८४१९३५३९६

०१०-५४१०८८

कायागिय
३२

गोसाईकुण्ड गाउुँ पामिका
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क्र.

कायागियको नाि

कायागिय प्रिुख

सम्पकग नम्बर

सृं .
३३

आिाछोददङिो

अिर बिादुर स्िसी

कायागियको इिेि

फोन नृं.

९८४०८०५३०१

aamachhodingmo@gmail.com

गाउुँ पामिका
३४

कामिका गाउुँ पामिका

स्शति बिादुर रावि

३५

नौकुण्ड गाउुँ पामिका

३६

उत्तरगया गाउुँ पामिका

९८५११८५०९६

kalikagaupalika@gmail.com

नेत्र राि मगरी

९८१८२४११७७

naukundagaunpalika@gmail.com

नेत्रिणी न्यौपाने

९८५१२५४७९०

uttargayarm@gmail.com

नेपाि सरकार अन्तगगतका पररर्द्/प्रमतष्ठान तिा अधग सरकारी मनकायिरू
३७

रे न्वो ट्राउट अनुसन्धान

ििेन्द्र भण्डारी

९८५७०६०९०८

०१०-५४००२४

हवरे न्द्र खनाि

९८४१३९०७९८

०१०-५४०१३७

केन्द्र (ित्सय)
३८

कृहर् अनुसन्धान
केन्द्र(िरन)

३९

नेपाि हवद्युत प्रामधकरण

प्रेि बिादुर भण्डारी

९८५१२७३७२०

४०

नेपाि टे मिकि

नर बिादुर खड्का

९८५११८९३३३

४१

नेपाि बैक मि.

नारायण राि श्े ष्ठ

४२

कृहर् हवकास बैंक

तेि प्रसाद मतस्म्सना

troutfish.rasuwa@gmail.com
pfrsrasuwa@gmail.com

५४००७६/१७६

dhunchedcs.nea@gmail.com

५४०१२२/२२२

krd.dhunche@ntc.net.np

९८५११०६५३६

५४०२७८

nbldhunche@nbl.com.np

९८६२४९९५९६

५४०१६६

dhunche.sbranch@adbl.gov.np

5.4 थिानीय तििरूिा रिेको हवपद् सम्पकग व्यस्ििरूको हववरण
गाउुँपामिका

पद

आिाछोददङिो

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत

अिर बिादुर स्िसी

९८४०८०५३०१

इिेि
aamachhodingmo@gmail.com

उत्तरगया

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत

नेत्रिणी न्यौपाने

९८५१२५४७९०

uttargayarm@gmail.com

कामिका

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत

स्शति बिादुर रावि

९८५११८५०९६

kalikagaupalika@gmail.com

गोसाइगकुण्ड

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत

दुतेन्द्र िास्म्िङ

९८४१९३५३९६

gosaikundapalika@gmail.com

नौकुण्ड

प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत

नेत्रराि मगरी

९८१८२४११७७

naukundagaunpalika@gmail.com

नाि िर
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6. हवपद् व्यवथिापनका ि ुनौमत तिा प्रभावकाररता िामसि गने उपायिरू
6.1 हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनको सन्दभगिा दे स्खएका प्रिुख ि ुनौतीिरू

•
•
•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन सम्बन्धिा थिानीय थतरिा िनिेतना अमभवृहि गनु,ग
हवपद् घटना सम्बन्धिा पूवस
ग ूिना प्रणािी सृं िािन गनु,ग

हवपद् िोस्खि न्यून भएका थिान र िेत्रिा एकीकृत बस्थत हवकास गनु,ग

•

मनिी आवाश तिा सावगिमनक मनिागण, हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन िैत्री बनाउनु,

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनका िामग आवश्यक स्रोत साधन र दि िनशस्िको प्रबन्ध गनु,ग

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिा थिानीय सिुदाय, सुरिा मनकाय र सािास्िक सृं घसथिाको सिन्वयात्िक
पररिािन गनु,ग

•

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत र थिानीय हवपद् व्यवथिापन समिमतको ििता हवकास गनु,ग

•

स्िल्िाका मनिागणाधीन सडकको थतरोन्नमत गनु,ग

•

स्िल्िािा सघन शिरी तिा भवन मनिागण कायागिय, सडक मडमभिन कायागिय, स्िल्िा कृहर् ज्ञान केन्द्र, खानेपानी तिा
सरसफाई कायागिय, भेटेनरी अथपताि तिा पशु सेवा हवज्ञ केन्द्रको थिापना गनु,ग

•

भौगोमिक हवकटता र यातायात असुहवधाका बाविुद हवपद्को सियिा सियिै खोि, उिार, उपिार र राित प्रदान गनु,ग

•

दि िनशस्ि (स्ियोिोस्िि) को हवथतृत अध्ययन अनुसन्धान गराई हवपद् िोस्खि बस्थतको पहििान गरी सुरस्ित थिानिा
थिानान्तरण गनुग ।

6.2 हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिाई प्रभावकारी बनाउने उपायिरू
•
•
•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन सम्बन्धिा थिानीय थतरिा िनिेतना अमभवृहि कायगक्रि गने ।
हवपद् िोस्खिको सृं भावना रिे का थिानिा पूवस
ग ूिना प्रणािी सृं िािन गने ।

मनिी आवाश तिा सावगिमनक मनिागण हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापन िैत्री बनाउने र सृं भव भएसम्ि एकीकृत
बस्थत हवकास प्रणािी अपनाउने

•

िनसुनिन्य वा अन्य हवपद्का सियिा खोि, उिार, उपिार र राित हवतरणका िामग आवश्यक पने सािग्री तयारी
अवथिािा राख्ने ।

•

हवपद् िोस्खि न्यूनीकरण तिा व्यवथिापनिा थिानीय सिुदाय, सुरिा मनकाय र सािास्िक सृं घसथिाबीि सिन्वय कायि
गने।

•

हवपद्का

हवमभन्न प्रकार अनुसारका कृमत्रि घटना अभ्यास वा अन्य मनयमित तामिि वा प्रस्शिण िाफगत हवपद् प्रमतकायगिा

खहटने िनशस्िको ििता हवकास गने ।
•

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत र थिानीय हवपद् व्यवथिापन समिमतबीि सियोग सिन्वय र सिकायग गने ।

•

स्िल्िाका मनिागणाधीन सडकको थतरोन्नमतिा आवश्यक बिेट व्यवथिा गरी थतरोन्नमत गने ।

•

हवपद् प्रमतकायगिा स्िल्िािा सघन शिरी तिा भवन मनिागण कायागिय, सडक मडमभिन कायागिय, स्िल्िा कृहर् ज्ञान केन्द्र,
स्िल्िा पशु सेवा कायागिय िथता कायागियिरू क्ििर िेडको रूपिा िुने भएकोिे उस्ल्िस्खत कायागियिरू स्िल्िािा
थिापना गने ।

•

दि िनशस्ि (स्ियोिोस्िि) को हवथतृत अध्ययन अनुसन्धान गराई हवपद् िोस्खि बस्थतको पहििान गरी सुरस्ित थिानिा
थिानान्तरण गने ।
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अनुसूिी - १
हवपद् सिायता काडग निूनाुः

नेपाि सरकार
गृि िन्त्रािय
स्िल्िा प्रशासन कायागिय
धुञ्च,े रसुवा

स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमत


फोन नं. ०१०-५४०१३१
०१०-५४००१९(२४ सैं घण्टा)
ईमेल: rasuwadao@gmail.com
र्ेबसाईट: daorasuwa.moha.gov.np
Google Map: 476K+J6

हवपद् सिायता काडग
सिायता पाउनेको नाि िर : ………….

ठे गाना:…………….

िमतको हववरण;

िानवीय : िृत्यु (..........)…….िना
भौमतक: घर (…............)
क्र .स.

बेपत्ता (..........)…….िना र घाइते (...........)…….. िना

खाद्यान्न

(........)

……..

सिायताका हकमसि
नगद

खाद्य

गैरखाद्य

सिायता प्रदान गने

सिायता प्राप्त

मनकाय वा सृं थिा

मिमत

दथतखत

१
२
३
४
५
6
7
8
9
10
11
......................
नोट M यो काडगको अवमध स्िल्िा हवपद् व्यवथिापन समिमतिे तोकेको सिय अवमधसम्ि रिने छ ।
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अनुसूिी -२
खोि तिा उिार कायगिा उपयोग िुने िेमिप्याडिरूको हववरण
क्र.सृं .

न.पा/गा.पा. वडा नृं.
सहित

िे मिप्याड रिे को थिान

१

गोसाईकुण्ड गा.पा.६

गण िे.क्वा. धुञ्चे

२

नौकुण्ड गा.पा. ६

िोहकि

३

आिाछोददङ्मो
गा.पा.५

Map Sheet Number

Latitude

Longitude

Night Landing
Facility

२८0८५’१४

२८˚०६'२६"

८५˚१७'२१"

भएको

२८˚००'७५"

८५˚१४'०३"

नभएको

भए/नभएको

िाम्बुिेत (कच्िी)

२८0८५’१४

२८˚१०'५३"

८५˚१८'२९"

नभएको

४

गोसाईकुण्ड गा.पा.६

गोसाईकुण्ड

२८0८५’१४

२८˚०४'५०"

८५˚२४'४०"

नभएको

५

गोसाईकुण्ड गा.पा.५

िन्दनबारी

२८0८५’१४

२८˚१०'५३"

८५˚१८'२९"

नभएको

६

गोसाईकुण्ड गा.पा.५

ठु िोथयाफ्रु

२८0८५’१४

२८˚०८'२८"

८५˚२१'२९"

नभएको

िान्िेत

२८0८५’१४

२५˚०९'४५"

८५˚१४'३५"

नभएको

गत्िाङ्ग

२८0८५’१४

२८˚०९'३५"

८५˚१५'५४"

नभएको

७
८

आिाछोददङ्मो
गा.पा.३
आिाछोददङ्मो
गा.पा.३

९

गोसाईकुण्ड गा.पा.२

हटिुरे

२८0८५’१३

२८˚१५'२८"

८५˚२२'०२"

नभएको

१०

गोसाईकुण्ड गा.पा.५

थयाफ्रुवेसी

२८0८५’१४

२८˚०९'५८"

८५˚२०'३१"

नभएको

११

गोसाईकुण्ड गा.पा.४

िाङटाङ

२८0८५’१५

२८˚१२'५३"

८५˚३०'५३"

नभएको
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अनुसूिी-३
हवपद् व्यवथिापनिा उपयोग िुने िौज्दात रिे का सािग्रीको हववरण
क्र.सृं .

हववरण

DEOC

नेपािी सेना

नेपाि प्रिरी

सशस्त्र प्रिरी

िा.रा.मन.

िम्िा

५

-

-

-

-

५

४०

-

-

-

-

४०

१

िेघाफोन

२

मसठ्ठी

३

फायर ब्िाङ्गकेट

२

-

-

-

-

२

४

फायर फाईहटङ सुट

१

१३

-

-

१६

३०

५

फायर रोप

१

-

-

-

-

१

६

फायर ईथटुईगुईसर

६

-

-

५

-

११

७

िम्ि स्थवट

-

५

-

-

-

५

८

सेस्टट बुट

१०

-

-

-

-

१०

९

िाईफ ज्याकेट

२५

३७

२५

-

-

८७

१०

Flooding Vest

-

१०

-

-

-

१०

११

Rubber Boots

२०

-

-

-

-

२०

१२

Waka Waka Light

५

-

-

-

-

५

१३

Head Light

४

-

-

४

-

८

१४.

थटे िर

-

-

१२

५

-

१७

१५

Rope

५

-

-

३

-

८

१६

Rubber Tube

१०

-

१

-

-

११

१७

Safety Helmet

९३

-

-

२०

-

११३

१८

First Aid Bag

६

-

-

१

-

७

१९

Shovel

२१

५६

२०

११

१६

१२४

२०

Pick With Handle

११

४१

३०

५

१६

१०३

२१

Rescue Hammer

७

२५

-

-

-

३२

२२

Metal Bucket

१५

-

-

-

-

१५

२३

Plastic Bucket

५

१६

-

-

-

२१

२४

Axe Hor

-

६

-

१७

-

२३
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क्र.सृं .

▪

हववरण

DEOC

नेपािी सेना

नेपाि प्रिरी

सशस्त्र प्रिरी

िा.रा.मन.

िम्िा

२५

Jummer

-

११

-

-

-

११

२६

Pully

-

५

-

-

-

५

२७

Ice Axe

-

२

-

-

-

२

२८

गि

-

-

-

२

-

२

२९

Rake

-

-

-

१८

-

१८

३०

Rescue Knife

-

-

-

१

-

१

३१

Auto Lock
Carabineer

-

-

-

३

-

३

३२

Pulley Single

-

-

-

२

-

२

सशस्त्र प्रिरी बि नेपाि, नृं. २० गुल्ि िे.क्वा.सुँग भएको
Shelter
Field Grade Tent
Campcot
Hospital Bed sheets
Reusable Bed pillows
Travel Blankets
Privacy Shelter

QTY

Re

QTY
100/200
200
10

Wash Buckets with mug

200

3000L Collapsible Water Bladder
Hospital Grade Cleaner Sanitizer
Dettol Soap Bar
55 Gallon Disposable Waste Bags
50L Waste Bin

4
20
200
2400
10

Electricity
Generator

10
200
200
200
200
10

Field Sanitation
Personal Hygiene Kit Men /Women
Bath Towel
Solar Power Hanging Outdoor
Shower
Privacy Shelter for Shower
Turkish Squat Toilet pan with piping

DRS Supply Items ।

Re

5 Gallon Gasoline Container
Portable hanging Lights
Heavy Duty
Extension cords
50w Light bulbs
Power strip
Portable flash lights

QTY
4

Re

16
30
20
60
20
20

10
10
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नेपाि रे डक्रस सोसाईटी, स्िल्िा शाखा रसुवा अन्तरगत रिे को हवपद् व्यवथिापनिा उपयोग िुने िौज्दात सािग्रीिरुुः

▪

क्र.सृं .

हववरण

नौकुण्ड उ.शा.

कामिका उ.शा.

िाङबु

कामिकाथिान

ु
उपशाखा िैिङ्ग

उ.शा. हटिुरे

उत्तरगया

गोसाईकुण्ड

आिाछोददङ्मो
उ.शा.

िाकुबेशी

1

िाफज्याकेट

१२

१२

१२

१२

१२

2

सेस्प्ट िेल्िेट

१२

१२

१२

१२

१२

3

िाक्स

१२

१२

१२

१२

१२

4

रे न कोट

१२

१२

१२

१२

१२

5

सेटटी बुट

१२

१२

१२

१२

१२

6

वकीङ ग्िोभस्

१२

१२

१२

१२

१२

7

िेड िेम्प

१२

१२

१२

१२

१२

8

मसठी

१२

१२

१२

१२

१२

9

सेटटी गगल्स

१२

१२

१२

१२

१२

10

मन प्याड

१२

१२

१२

१२

१२

11

स्थटि बाल्टी

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

12 ट्याङगुिर ब्यानेडेि
13

िाइफ ज्याकेट

2

2

2

2

2

14

ह्याम्बर

2

2

2

2

2

15

हपक

4

4

4

4

4

16

सावेि

4

4

4

4

4

17

सेस्टट भेि

2

2

2

2

2

18

फथड एड बक्स

2

2

2

2

2

19

व्याक प्याक

1

1

1

1

1

20

िेघा फोन

1

1

1

1

1

21

वायर कटर

1

1

1

1

1

22

रे थक्यु रोप

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

फायर स्थटङगुइसर
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अनुसूिी-४
तत्काि उद्दार गने टोिी तिा सम्पकग व्यस्ििरू

▪

Rapid Response Team-RRT RASUWA(District Level)
क्र.सृं .

▪

नाि,िर

पद

कायागिय

सम्पकग नम्बर

१

बसन्त िामिसे

कायागिय प्रिुख

थवाथ्य कायागिय

९८४१६०१२१३

२

िमनर्ा दे वकोटा

िनथवाथ्य अमधकृत

थवाथ्य कायागिय

९८४०३३३०८७

३

उर्ा काटिे

ल्याब टे स्क्नमसयन

थवाथ्य कायागिय

९८४१८७५५७७

Rapid Response Team-RRT Focal Person (Local Level)
क्र.सृं .

नाि,िर

गाउुँपामिका

पद

सम्पकग नम्बर

१

श्ी मनिा िािा

प्रिुख, थवाथ्य शाखा

आिाछोददङ्मो

९८६०२२३८३२

२

श्ी रहवन्द्र ठकुरी

प्रिुख, थवाथ्य शाखा

उत्तरगया

९८४१५३९७९०

३

श्ी नवराि न्यौपाने

प्रिुख, थवाथ्य शाखा

कामिका

९७४१०८६५७०

४

श्ी मबिि स्घमिरे

प्रिुख, थवाथ्य शाखा

गोसाईकुण्ड

९८४९०९३२९५

५

श्ी अण प्रसाद पौडेि

प्रिुख, थवाथ्य शाखा

नौकुण्ड

९८४१४१८०२९
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अनुसूिी-५
स्िल्िािा रिे का सुरिा मनकायका युमनट र ईन्िािगिरूको हववरणुः

१. श्ी हवष्णु दि गण, ब्राबि ब्यारे क(रसुवा, नुवाकोट र मसन्धुपाल्िोक सिेत)
क्र.सृं .

युमनटको नाि

दिाग

किाण्डरको नाििर

सम्पकग नम्बर

१

श्ी मबष्णु दि गण

प्र.से.

नरे श के.सी.

९८५१०४५९८३

२

सुरिा पोि िन्दनबारी

िि

िकग बिादुर

िापा

कायागियको +CUG

SMART NO.

०१०-५४०२७५

९८०११०३०४६

९८४६९६४०६०

९८०११०३०३१

िगर
३

सुरिा पोि िाङटाङ

िि

सुयग नेपािी

९८४६९६२८४७

४

सुरिा गुल्ि हटिुरे

िि

टकृं िाझी

९८४६९६३९६१

९८०११०३०५३

५

सुरिा पोि ठु िो थयाफु

िि

दशाराि तािाङ्ग

९८४६९६३९६७

९८०११०३०४७

६

सुरिा पोि तातोपामन

सि

समिर न्यौपाने

९८४११५६३७३

९८४६९६४०२५

९८०११०३०३३
९८०११०३०७४

सेनानी
७

सुरिा गुल्ि थयाफुबेसी

सेनानी

हटकाराि िौिागाई

९८४१८५३३९०

९८४६९६४०३७

८

सुरिा पोि िाम्बुिेत

िि

हप्रति सन्िानी

९८४७५१६१२९

९८४६९६४०५२

९

सुरिा पोि िानेिेत

सु.

कृष्ण प्रसाद सुवेदद

१०

ु
सुरिा पोि िैिन

िि

िन्द्र बिादुर तािाङ्ग

११

सुरिा गुल्ि

िि

अिृत कुिार श्े ष्ठ

९८४६९६३९९७

९८०१०११०५८

ििदार

रािेन्द्र बिादुर

९८४६९६४०१४

९८५१२७८३८४

९८४६९६४०६४
९८४७५१६१२९

९८०११०३५६

९८४६९६४०३८

कामिकाथिान
१२

सुरिा पोि बोन्द्रो
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क्र.सृं .

युमनटको नाि

दिाग

किाण्डरको नाििर

सम्पकग नम्बर

कायागियको +CUG

SMART NO.

शािी
१३

सुरिा पोि उिे नी

सुवेदार

िगतिान श्े ष्ठ

९८४६९६३९९८

१४

सुरिा गुल्ि िेिम्बु

सि.से.

सुबास िापा

१५

सुरिा पोि फुस्रे

ििदार

ददपक रायिाझी

९८४६९६३९७३

९८५१२८७३८७

१६

सुरिा पोि कुटुिसाङ्ग

ििदार

खेिराि कडेि

९८४६९६४००२

९८०१०१०७०८

९८६७५७६५०४

९८०११०३०५३

९८४६९६४०२४

२. नेपाि प्रिरीुः
क्र.

कायागियको नाि

कायागिय प्रिुख

सृं .

दिाग

िोबाईि नृं.

नाििर

व्यस्िगत

अहफस

१

स्िल्िा प्रिरी कायागिय रसुवा

प्र.ना.उ.

कुिदीप िन्द

९८५१२८१६०१

९८५१२७५५५५

२

मस.प्र.िौ.हटिुरे रसुवा (क)

प्र.मन.

सहवन काकी

९८५१२९७००८

९८५१२९७००९

९८५१२८१०४८

०१०५४३०५०

३

ई. प्र.का.कामिकाथिान रसुवा(ख)

प्र.ना.मन.

काशीराि बुढा

९८५१२५४९६१

९८५१०७३२९९

४

प्रिरी िौकी थयाफ्रुवेशी रसुवा

प्र.स.मन

ज्ञान बिादुर िापा

९८४१५४५६२९

०१०५४१०८५,

५

प्रिरी िौकी िुिन रसुवा

प्र.स.मन.

िेिराि िित्तो

९८४५५००७१४

९८५१२३७२४९

६

प्रिरी िौकी िाम्बुिेत रसुवा

प्र.स.मन.

मबष्णु तािाङ

९८६०४८०३८२

९८५१२३७२५३

७

प्रिरी िौकी िाकु रसुवा

प्र.स.मन.

खगेन्र्दिाि गुभ

९८४३७७१६३९

९८५१२३७२५७

८

प्रिरी िौकी बेत्रावती रसुवा

प्र.ना.मन.

िाि बिादुर

९८६१२९१२१६

९८५१२३७२६३

९

प्रिरी िौकी रसुवागढी रसुवा

प्र.स.मन.

मिन बिादुर धििा

९८४५६४८६५७

९८५१२३७२४८

१०

प्रिरी िौकी डाडागाउुँ रसुवा

प्र.स.मन.

रािमबध्दा सािा

९८६३३८०२२२

९८५१२३७२५९

११

प्रिरी िौकी पारच्याङ रसुवा

प्र.स.मन.

सुरि के मस

९८४८१८९०१८

९८५१२३७२५८

१२

प्रिरी िौकी िाङटाङ रसुवा

प्र.स.मन

िोि कुिार ओझा

९८४१५४८०६८

९८५१२७६०९७

१३

अथिाई प्रिरी पोि धुञ्चे रसुवा

प्र.स.मन

ददपक िापा

९८४४०९२७३४

९८५१२३७३६९

१४

अथिाई प्रिरी पोि ग्राङ रसुवा

प्र.स.मन

ददपक राउत

९८४७०६०४५९

९८५१२३७२६९

१५

ु रसुवा
अथिाई प्रिरी पोि िैिङ

प्र.स.मन.

शि प्र. खकुरे ि

९८५१२८५७७३

९८५१२७६०९८

१६

स्िल्िा ट्राहफक प्रिरी रसुवा

प्र.स.मन.

उज्िि कुिार घिे

९८४११४४५७३

९८५१२८२६६८

१७

प्रिरी िौकी गोल्िुङबेशी यासाग

प्रि

भि बिादुर थयाङतान

९८४३६८३३९१

९८५१३१०४३५

९८५१२३७२५४

गुरुङ

रसुवा
३. सशस्त्र प्रिरी बि नेपािुः
क्र.सृं
१

युमनटको नाि
सशस्त्र प्रिरी बि, नेपाि नृं. २० गुल्ि िे.क्वा.

दिाग
स.प्र.ना.उ.

किाण्डरको नाििर
िभ कुिार सापकोटा

सम्पकग नम्बर
९८५१२७२२३७
९८५१२६०००७

२

सशस्त्र प्रिरी बि नेपाि हव.ओ.हप.गोसाइकुण्ड-२ हटिुरे

स.प्र.मन.

कक्कु राि बुढािोकी.

९८५१२७२२२५

३

सशस्त्र प्रिरी बि नेपाि अ.सु.वेश पारच्याङ रसुवा

स.प्र.स.मन.

हवष्णु स्घमिरे

९८४१०३०४९७
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अनुसूिी-६
थवाथ्य िौकीिरू:
क्र.सृं .

अथपताि रिे को ठे गाना

अथपतािको नाि

सम्पकग नृं.

१

गोसाईकुण्ड गा पा -६

स्िल्िा अथपताि रसुवा

०१०५४०२४५

२

गोसाईकुण्ड गा पा ६

स्ि.अयुबेद थवाथ्य केन्द्र

९८४४०७२७५३

३

गोसाईकुण्ड गा पा ६

स्िल्िा थवाथ्य कायागिय

०१०५४०१८८

४

गोसाईकुण्ड गा.पा.

वृदिि थवाथ्य िौकी

९८६३७७९०३

५

गोसाईकुण्ड गा.पा.

रसुवा थवाथ्य िौकी

९८६००५६१८९

६

गोसाईकुण्ड गा.पा.

िाङटाङ . थवाथ्य िौकी

९८५११०९४६०

७

गोसाईकुण्ड गा.पा.

थयाफग ु वेशी थवाथ्य िौकी

९८५२०३२७४३

८

गोसाईकुण्ड गा.पा.

िुिन थवाथ्य िौकी

९८४४४४८६३१

९

गोसाईकुण्ड गा.पा.

हटिुरे थवाथ्य िौकी

९८४१४२२२११

१०

गोसाईकुण्ड गा.पा.

ठु िो थयाफग ु सा.थवा. ई.

९८६६११३९३१५

११

आिाछोददङिो गा.पा.

िाम्बुिेत थवाथ्य िौकी

९८६१९३९७७३

१२

आिाछोददङिो गा.पा.

गत्िाङ थवाथ्य िौकी

९८२३१४३५६४

१३

आिाछोददङिो गा.पा.

गोल्िुङ थवाथ्य िौकी

९८६००५६७१०

१४

आिाछोददङिो गा.पा.

िाकु

९८२३६३६८८१

१५

आिाछोददङिो गा.पा.

ग्रे सा.थवा.इ.

९८६३९३५४५५

१६

आिाछोददङिो गा.पा.

पाङमिङ सा.थवा.इ.

९८०४४९४११५

१७

उत्तरगया गा.पा.

डाुँडागाउ थवाथ्य िौकी

९८४३५९२२९३

१८

उत्तरगया गा.पा.

ििरै पौवा थवाथ्य िौकी

९८५१२७६५९९

१९

उत्तरगया गा.पा.

ठू िोगाुँउ थवाथ्य िौकी

९८४४४८२६२९

२०

उत्तरगया गा.पा.

बोगटीटार सा. थवाथ्य िौकी

९८६६४१७१५०

२१

उत्तरगया गा.पा.

ु सा. थवा.ई.
िैिङ

९८६०१२२८८३

२२

कामिका गा.पा.

स्िवस्िवे प्रा.थवा.के.

९८४१५७२२९४

२३

कामिका गा.पा.

राम्िे थवा.िौ.

९८६०५१२७४४

२४

कामिका गा.पा.

बेमतनी थवा. ई.

९८४३५०८७६५
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क्र.सृं .

अथपताि रिे को ठे गाना

अथपतािको नाि

सम्पकग नृं.

२५

कामिका गा.पा.

कामिका सा.थवा.ई.

९८०८९९१३१०

२६

कामिका गा.पा.

धुसेनी सा.थवा.ई.

९८४०५४६९५३

२७

नौकुण्ड गा.पा.

भोिे थवा.िौ.

९८०७६६०२८५

२८

नौकुण्ड गा.पा.

पारच्याङ थवा.िौ.

९८१८७९५०६६

२९

नौकुण्ड गा.पा.

यासाग थवा.िौ.

९८४३१२०४९५

३०

नौकुण्ड गा.पा.

िाङवु सा.थवा.ई.

९८२१८९७३२३

३१

नौकुण्ड गा.पा.

सथयुग सा.थवा.ई.

९८०३००५२९७

३२

नौकुण्ड गा.पा.

सरिििी सा.थवा.ई.

९८१९७९४६९६
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अनुसूिी-7
सवारी साधनको हववरण
एम्बुिेन्सको हववरणुः
गाउुँपामिका

थवाथ्य शाखा प्रिुख एम्बुिेन्स सञ्चािन गने
मनकाय

उत्तरगया

रहवन्द्र ठकुरी

उत्तरगया

कामिका

नवराि न्यौपाने

कामिका गाउुँ पामिका

गाउुँ पामिका

९८५११८६५७०

युवकुिारी न्यौपाने

गाउुँ पामिका

९८४१५३९७९०

एम्बुिेन्स नम्बर
०० प्र.नृं.3 झ

गाउुँ पामिका

५३६५

थिृमत प्रमतष्ठान

बा.२झ. ४०६२
प्रदे श नृं.३,

एम्बुिेन्स

सम्पकग नम्बर

GPS िडान भए

िािकको नाििर

/ नभएको

शृंखर प्रसाद पौडेि ९८४०३४५८४९

नभएको

नारायण िामिछाने

९८६९५३८६९४

नभएको

ठाकुर प्रसाद न्यौपाने ९८४१०८७८१६

नभएको

००२२-२६३१

९८१८८०९००८
९८१०२९९८२२

गोसाईकुण्ड

हविि कुिार स्घमिरे

स्िमििे सरोकार

गाउुँ पामिका

९८४९०९३२९५

समिमत

रसुवा अथपताि

रसुवा अथपताि

०१०-५४०२४५
नौकुण्ड

अण प्रसाद पौडेि

गाउुँ पामिका

९८४१४१८०२९

बा.६ि. ४३२८

डुक्पा तािाङ

९८६१५८३१३३

नभएको

प्रदे श ३-०१-

हवशाि तािाङ

९८६११८०२६२

भएको

हवर बिादुर

९८६६३१२२९०

नभएको

तािाङ

९८१८७७०६७५

००२झ५१३१
नौकुण्ड गाउुँ पामिका

बा.२ झ. ५७१०

डोिर थकाभेटरिरूको हववरणुः
क्र. सृं .

सवारी धनी

सम्पकग ब्यस्ि

सम्पकग नृं.

1.

सडक मडमभिन सम्पकग कायागिय

अिृतिणी ररिाि

९८५१२४९२८५

2.

रसुवागढी ििहवद्युत आयोिना

छवी गैरे

9851146861

3.

सान्िेन ििहवद्युत आयोिना

गणेश केसी

9851218007

4.

अप्पर मत्रशुिी १ ििहवद्युत आयोिना

मगरीराि अमधकारी

9851154787

5.

रसुवा कन्ट्रक्सन

राििणी आिायग

9851061479

६

कामिका गाउुँ पामिका

स्शति बिादुर रावि

९८५११८५०९६
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हवपद् व्यवथिापनिा रािसे वक किगिारी
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