
1 
 

 

मनसनु आपतकालीन कार्यर्ोजना 
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पषृ्ठभमूमिः 

विपद् स्थापनका सबै विर्ाकलापको समन्त्िर्ात्मक र प्रभािकारीरुपमा व्र्िस्थापन गरी प्राकृमतक तथा गैह्र-
प्राकृमतक विपद् बाट सबयसाधारणको जजउज्र्ान, साियजमनक, नीजज तथा व्र्जिगत सम्पजि एिं सांस्कृमतक सम्पदा 
र भौमतक संरचनाको संरक्षण गनुय राज्र्को दावर्त्ि हो।नेपाल भकूम्पीर् विपद् जोजिमको आधारमा ११औ, 
जल उत्पन्न प्रकोप जोजिमका दृविकोणमा३०औ र सबै िाले विपद् जोजिमका आधारमा २२औ स्थानमा 
रहेको छ।स्र्ाङ्जा जजल्लाको भ-ूिनोट,माटोको प्रकृमत, अिैज्ञामनक सडक प्रणाली, जनस्तरमा विपद्को 
जोजिमका विषर्मा न्त्रू्न चेतनास्तर लगार्तका कारणहरुले र्स जजल्लामा समेत विपद्को जोजिम बविरहेको 
छ।मनसनुको प्रारम्भ सँगै बािी, पवहरो, डुबान जस्ता मनसनुजन्त्र् प्रकोपहरु तथा अन्त्र् समर्मा हािाहरुी, 
चट् र्ाङ् ग, आगलागी, सडक दरु्यटना र महामारीको संभािना रहन्त्छ।तसथय र्स्ता विपद्का र्टनाका कारण 
र्स जजल्लामा समर्-समर्मा हनु ेजनधनको क्षमतको प्रिृमत समेतको अध्र्र्न गदाय र्स्तो क्षमतलाईन्त्रू्मनकरण 
गनय, विपद् पूिय र पश्चात हनु ेपूियतर्ारी, िोज, उद्दार र पनुलायभ लगार्तका कार्यहरु र्सै कार्यर्ोजना अनसुार 
हनुे गरी र्सक्षरेमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी मनकार्हरुले जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको 
समन्त्िर्मा कार्य गने गरी मनसनु पूियतर्ारी तथा प्रमतकार्य र्ोजना तजुयमा गनय िाञ्छनीर् भएकोले जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन समममत, स्र्ाङ्जाबाट जजल्लाको मनसनु आपतकामलन कार्यर्ोजना,२०७९ जजल्ला विपद व्र्िस्थापन 
समममतको मममत 2079/03/07 को िैठकबाट स्िीकृत गरी कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाईएको छ। 

 

१. मनसनु अिमध भर सम्पादन गररन ेमूख्र् विर्ाकलाप, जजम्मेिार मनकार्, सहर्ोगी मनकार्, समर् अिमध सवहतको 
संजक्षप्त कार्यर्ोजना 

 

मस.नं विर्ाकलाप जजम्मेिार मनकार् सहर्ोगी मनकार् समर् कै 

१.  बािी, पवहरो तथा डुिानको 
जोजिममा रहेका िस्तीहरुको 
पवहचान गरी पूिय सूचना ददन ेर 
सरुजक्षत र संचार माध्र्ममा 
प्रचारप्रसार गने 

-जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत, 

-जजल्ला सरुक्षा समममत, 

-स्थानीर्विपद्व्र्िस्थापनसमममतहरु 

स्थानीर्समदुार्, 
परकारमहासंर्, 
सचुनातथासंचारसेिाप्रदार्कसं
स्थाहरु 

-मनसनु अिमध 
भर मनरन्त्तर 

 

२.  १.औजार सवहतको आिश्र्क 
न्त्र्नुतम सामाग्री सवहत िोज तथा 
उद्धार कार्यमा िवटन तर्ारी 
अिस्थामा रहन े। 

२.आ-आफ्नो Heavy 

Equipmentsआिश्र्क पनाय साथ 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ममल्ने र सक्ने गरी 
उपरू्ि स्थानमा राख्न।े 

-मडमभजन सडक कार्ायलर्, कास्की 
- स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
समममतहरु 

 

-जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममत। 

- स्थानीर् तहहरु सबै । 

-मनसनु अिमध 
भर मनरन्त्तर 

 

३.  आ-आफ्नो स्तरमा मनसनु प्रमतकार्य 
पूिय तर्ारी र्ोजना तजुयमा िा 
अध्र्ािमधक गरी िभेसाइट समेतमा 
रािी राविर् विपद् जोजिम 
न्त्रू्मनकरण तथा व्र्िस्थापन 
प्रामधकरण तथा NEOCमा 
जानकारीका लामग  पठाउने। 

-जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत, 
-स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन समममत, 
-जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

-जजल्लामा रहेका 
विपदसम्बन्त्धी कार्य 
गनेसरकारी तथा गैह्र 
सरकारी संर् संस्थाहरु 

-मनसनु अिमध 
भर मनरन्त्तर 
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४.  राहत सामाग्रीहरु जजल्ला एिं 
स्थानीर्स्तरमा भण्डारणको व्र्िस्था 
ममलाउने । 

-जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत 

-स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन समममत 

-नेपाल रेडिस सोसाइटी स्र्ाङ्जा 

-जजल्ला उद्योग िाजणज्र् 
स्र्ाङ्जा 
- चेम्बर अफ कमसय 
स्र्ाङ्जा 

-मनरन्त्तर  

५.  स्र्ाङ्जाजजल्लाकोDisaster 

Preparedness and 

Response Plan,२०७९ 
(DPRP)अद्यािमधकगने। 

-जल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत -विपद् व्र्िस्थापनमा 
कार्यरत संस्था/ मनकार् 

-श्रािण मसान्त्त 
सम्म 

 

६.  विपद् व्र्िस्थापन कोषमा न्त्रू्नतम 
रकम राख्न।े  

-जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा 
-सबै स्थानीर् तह 

-गहृ मन्त्रालर् 

-संजर्र् माममला तथा 
सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् 

-मनरन्त्तर  

७.  सरुक्षा मनकार्हरु विपद् 
व्र्िस्थापनका विमभन्न चरणहरुमा 
आिश्र्कता अनसुार तरुुन्त्त िवटन 
सक्न ेगरर तर्ारी अिस्था रहन 

-जजल्ला सरुक्षा सममत -गहृ मन्त्राल -मनरन्त्तर  

८.  नदीको बहाि मापन गरी जानकारी 
ददने 

- हािापानी तथा मौसम विज्ञान 
कार्ायलर्, पोिरा 

-जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

-NDRRMA 

-जल तथा मौसम विज्ञान 
विभाग 

-मनरन्त्तर  

९.  विपद् सम्बजन्त्ध Focal  

Personतोक्न े
-जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, 
-सरुक्षा मनकार्, 
-स्थानीर् तह 

-संचार जगत  - तत्काल तोक्न े  

१०.  जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको 
मनणयर्ानसुार दक्ष जनशजि, स्िर्म 
सेिक तर्ार गने तथा राहत एिम ्
उद्दार सामाग्रीहरुको भण्डारण गने  

-जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममत 

-स्थानीर् तह सबै 

- अन्त्र् सरकारी कार्ायलर्हरु  

- स्िर्मसेिी संस्थाहरु 

-गहृ मन्त्रालर्, 
- स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर्, 

-मनसनु अिमध 
भर 

 

 

२.   नपेाल प्रहरी तफय को जजम्मेिारी:जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्, स्र्ाङ्जाले नतेतृ्ि मलई सम्पादन गररन ेमखु्र् विर्ाकलापहरु  

 

मस.नं
. 

विर्ाकलाप जजम्मेिार मनकार्  सहर्ोगी मनकार् समर्ािमध कै. 

१ जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्मा Focal person 
तोक्ने 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा 

- तत्काल  

२ मनसनुबाट उत्पन्न हनु सक्न ेबािी पवहरो 
जस्ता विपदलाइय मध्र्नजर गरी आफ्नो 
कार्यक्षेर मभर पने सम्भावित जोजिमर्िु 
स्थानहरुको अध्र्र्न एिं पवहचान गरी 
सोही अनसुार जनशजि तर्ार गने तथा 
आिश्र्क विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्त्धी 
सामाग्री तथा उपकरणहरु तर्ारी 
अिस्थामा राख्न/ेराख्न लगाउने ।  

- जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर् र   

जजल्ला प्रहरी 
अन्त्तरगतका ईकाइहरु  

 तत्काल  

३ प्रकोप जन्त्र् र्टनाहरुको सूचना संकलन 
तथा उद्धार प्रमत कार्यलाइय मछटो छररतो 
बनाउनका लामग जजल्ला मभर रहेका 
स्थामनर् तहमा िडास्तरसम्म मनिायजचत 
जनप्रमतमनमध लगार्त सम्िजन्त्धत 

- जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर् र   

जजल्ला प्रहरी 
अन्त्तरगतका ईकाइहरु 

स्थानीर् तहहरु 
सबै 

तत्काल  
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व्र्जिहरुको नाम र सम्पकय  सूची संकलन 
गने । 

४ विपद्का समर्मा विस्थावपतहरुलाइय 
सरुजक्षत स्थानहरुमा स्थानान्त्तरण गनय 
सवकने िलुा स्थानहरुको पवहचान गरी 
त्र्स्ता स्थानहरुको अमभलेि र स्थानको 
क्षमता अध्र्ािमधक गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा 

जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन 
समममत  

तत्काल  

५ विपद्को समर्मा गररने िोज तथा उद्धार 
पनु:स्थापना एिं व्र्िस्थापन कार्यलाइय 
सहज तथा प्रभािकारी  बनाउनका लामग 
जजल्लामा रहेका सरकारी तथा गैर-
सरकारी मनकार्हरुको वििरण अध्र्ािमधक 
गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा 

जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन 
समममत  

तत्काल  

६ जजल्ला अन्त्तगयत र्ातार्ात तथा सिारी 
साधनको सहज पहुँच भौगोमलक 
दृिीकोणले सरुजक्षत र विपद् प्रभावित 
इयलाकाको नजजक हनु ेगरी विपद् उद्धार 
तथा राहत सामाग्री स्थानको रेकडय 
अध्र्ािमधक गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा । 

जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन 
समममत  

तत्काल  

७ जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् र अन्त्तगयतका 
इकाइहरु तथा अन्त्र् मनकार्हरुमा विपद् 
प्रमतकार्यमा प्रर्ोग हनुे चाल ुअिस्थामा 
रहेका सामग्रीहरुको अमभलेि अध्र्ािमधक 
गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा 

 तत्काल  
 
 
 
 
 

 
८ १. जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् तथा मातहतका 

प्रहरी कार्ायलर्मा तामलम दक्ष प्रहरी 
कमयचारी र सहर्ोगी जनशजिलाइय 
उपलब्ध उद्धार सामाग्री सवहत तत्काल 
पररचालन हनु ेगरी तर्ारी अिस्थामा राख्न े
। 

२.सरोकारिाला अन्त्र् मनकार्हरुसँग 
समन्त्िर् गरी मखु्र् नदीहरुमा बढ्न सक्ने 
बािीको अनगुमन गरी पिुय सूचना 
प्रणालीलाइय प्रभािकारी िनाउने र सोको 
जानकारी जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन 
समममतलाइय मनरन्त्तर रुपमा ददने । 

३.जोजिम रहेका िस्तीहरुको पवहचान गरर 
विपद् प्रमतकार्यका लामग जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन समममतसँग समन्त्िर्न गरर 
कार्य गने। 

४.जजल्लामा विपद व्र्िस्थापनका लामग 
उपलब्ध उपकरणहरु एिं औजारका 
साथसाथै स्थानीर् स्तरमा उपलब्ध उद्धार 
सामाग्री सवहत तत्काल िवटन सक्ने गरी 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा 

- जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन 
समममत 

- नेपाली सेना, 
- सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपाल । 

 
 
 
 
 
 
 

तर्ारी 
अिस्थामा 
राजिएको । 
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प्रहरर जनशजिलाई तर्ारी अिस्थामा राख्न े
। 

९ विपद् व्र्िस्थापनका लामग Contingency 

plan तर्ार गरी उद्धार टोलीलाइय 
आिश्र्कता अनसुार  Dry practice गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्, 
स्र्ाङ्जा । 

जजल्ला विपद 
व्र्िस्थापन 
समममत  

  

 

३.  विपद्को समर्मा तरुुन्त्त पररचालन गनय तर्ारी अिस्थामा राजिएको नपेाल प्रहरी तफय  तामलम प्राप्त दक्ष जनशजिको वििरण 

क. तामलम प्राप्त  

प्र.उ प्र.मन प्र.ना.मन प्र.स.मन प्र.ह प्र.ज जम्मा कैवफर्त 

- - 2 - 3 2 7 
 

 

ि. अन्त्र् पररचालन जनशजि 

कार्ायलर्को नाम  प्र.ना.उ प्र.मन प्र.ना.मन  प्र.स.मन प्र.ह प्र.ज जम्मा कै. 
जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, 
स्र्ाङ्जा 

- 1 1 2 4 17 25 
 

ई.प्र.का.िामलङ - - 1 1 3 10 15  

ई.प्र.का चापाकोट - - 1 1 3 10 15  

ई.प्र.का.जचसापानी - - - 1 2 7 10  

 

 

4. सशस्त्र प्रहरी बल, नपेाल तफय को जजम्मेिारी: सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल ३०नं गलु्म, िामलङ 

 

मस.नं.  विर्ाकलाप जजम्मेिार मनकार्  सहर्ोगी मनकार् समर्ािधी कै. 
१ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका र्मुनटहरुमा 

आधारभतु उपकरणहरु सवहत उद्धार 
टोली तर्ारी अिस्थामा राख्न।े 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30नं गलु्म िामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन समममत 

तत्काल  

२ विपद् व्र्िस्थापन सम्बजन्त्ध तामलम प्राप्त 
नगरेका सशस्त्र प्रहरी कमयचारीहरुलाइय 
आिश्र्कता अनसुार विपद् पश्चातको 
िोज तथा उद्धार सम्बजन्त्ध अनजुशक्षण 
तामलम कार्यिम संचालन गने  

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30नं गलु्मिामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

 आिश्र्कता 
अनसुार 

 

३ मनसनुको समर्मा हनु सक्ने  संभावित 
विपद् को प्रमतकार्य सम्बन्त्धी कार्य 
प्रभािकारी सम्पादनको लामग 
सरोकारिाला मनकार्हरु बीच समन्त्िर् 
गने । 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30नं गलु्मिामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

 जजल्ला विपद् 
व्र्िस्थापन 
समममतको 
समन्त्िर्मा 
मनरन्त्तर। 
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४ स्थानीर् स्तरमा रहेका 
विद्यालर्,क्लब,मवहला समहु,बन 
उपभोिा समहु आददमा विपद् जोजिम 
न्त्र्मुनकरण तथा पिुय तर्ारी सम्बजन्त्ध 
अनजुशक्षण/ तामलम संचालन गने   

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30नं गलु्मिामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

- जजल्ला विपद 
व्र्िस्थापन समममत  

- स्थानीर् तहहरु 

- मडमभजन िन 
कार्ायलर् 

आिश्र्कता 
अनसुार  

 

५ राविर् आपतकालीन कार्य संचालन केन्त्र 
प्रादेजशक आपतकालीन कार्य संचालन 
केन्त्रहरु तथा जजल्ला आपतकालीन कार्य 
संचालन केन्त्रहरुमा आिश्र्कता अनसुार 
संचार तामलम प्राप्त जनशजिहरु 
पररचालन गने। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30 नंगलु्मिामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

- सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल प्रधान 
कार्ायलर्  

- बावहनीहरु  

- जजल्ला जस्थत सशस्त्र 
प्रहरी बल, नेपाल  

  

6 प्रत्रे्क र्मुनटमा विपद् व्र्िस्थापन टोली 
उपलब्ध उद्धार सामाग्रीहरु सवहत तर्ारी 
अिस्थामा राख्न।े 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30 नंगलु्मिामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

 सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपालका 
सम्पूणय 
कार्ायलर्हरु  

विपद् पच्क्क्षात 
तरुुन्त्त 
प्रमतकार्यको 
लामग 
पररचालन हनु  

7 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,जल 
विज्ञान महाशािा/बािी पूिय अनमुान 
शािाबाट प्रकाजशत हनेु बािी 
भविष्र्िाणी सम्बन्त्धी सूचना संकलन गरी 
मातहतका रू्मनटहरुलाई सूजचत गने। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल 
30 नंगलु्म िामलङ्, 
स्र्ाङ्जा 

- जजल्ला विपद 
व्र्िस्थापन समममत  

- स्थानीर् विपद् 
व्र्िस्थापन समममत  

 

सशस्त्र प्रहरी 
बल नेपालका 
सम्पूणय र्मुनटहरु 

बािी पूिय 
अनमुान गरी 
आिश्र्कता 
अनसुार  
तर्ारी गने 

 
 

5. विपद्को समर्मा तरुुन्त्त पररचालन गनय तर्ारी अिस्थामा राजिएको सशस्त्र प्रहरी बल तफय  जनशजिको वििरण।  

   

क.तामलम प्राप्त दक्ष जनशजि :- 
स.प्र.ना.उ स.प्र.मन स.प्र.ना.मन. स.प्र.स.मन. स.प्र.ब.ह. स.प्र.ह. स.प्र.स.ह. स.प्र.ज. जम्मा कै 

- 1 2 2 3 4 9 25 46  

  

ि. अन्त्र् पररचालन हनु ेजनशजि : 
स.प्र.ना.उ स.प्र.मन स.प्र.ना.मन. स.प्र.स.मन. स.प्र.ब.ह. स.प्र.ह. स.प्र.स.ह. स.प्र.ज. जम्मा कै 

1 1 5 3 6 6 15 42 79  

 

6. नपेाली सेना तफय को जजम्मेिारर  

समरजीत गलु्मबाट जजल्ला विपद् व्र्िस्थापन समममतको समन्त्िर्मा आिश्र्कता अनसुार तामलम प्राप्त तथा सरुक्षाको 
लामग फौज तर्ारी हालतमा रहने  

(क) तामलम प्राप्त जनशजिको मबिरण 

अमधकृत पददक  मबल्लादार अन्त्र्दजाय जम्मा कै. 
- १ - 16 17  

(ख़) श्री समरजीत गलु्ममा भएका मबपद्का सामाग्रीहरुको मबिरण 

मस.न. मबिरण एकाई पररमाण जम्मा 
१ िाटरप्रपु ज्र्ाकेट गोटा 4 4 

२ लेदर पन्त्जा जोर 4 4 
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३ वपग गोटा 6 6 

४ सािेल गोटा 6 6 

५ क्र्ाराविना गोटा 5 5 

६ लाईफ ज्र्ाकेट गोट 5 5 

७ रिर टर्िु गोटा 2 2 

८ फुट पम्प गोटा 1 1 

९ ल्र्ाडर भर्ायङ्ग गोटा 1 1 

१० वफगर गोटा 5 5 

११ रेस्क्र् ुरोप गोट 2 2 

१२ Fire Swatter(Water Bag) गोटा 3 3 

१३ Fire Raker गोटा 4 4 

१४ Fire slovel गोटा 3 3 

१5 Fire Helmet गोट 6 6 

16 Back Pack Pump गोटा 4 4 

 

7.जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा र सशस्त्र प्रहरी बल 30 नं गलु्ममा रहेका विपद प्रमतकार्य तथा उद्दारमा प्रर्ोग गररन े
सामाग्रीहरुको वििरण । 

ि.सं. सामग्रीको नाम एकाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी 
1. िाटर प्रफु ज्र्ाकेट गोटा - 28 

2. वपग  गोटा 5 - 
3. सािेल गोटा 5 15 

4. लाईफ ज्र्ाकेट गोटा 15 - 
5. मेगा फोन गोटा 1 - 
6. सेफ्टी हेल्मेट गोटा 10 18 

7. रबर गम बटु गोटा 5 - 
8. रेस्क्र् ुभेस्ट गोटा 10 16 

9. कोबार गोटा 5 - 
10. मेटल िकट गोटा 8 - 
11. िि व्र्ाग गोटा 2 - 
12. फार्र जस्टङ् गगईुसर गोटा 3 - 
13. जेट सटुर गोटा 2 - 
14. जम्प सेट गोटा 2 - 
15. फस्टेड बक्स गोटा 1 - 
16. फार्र बटु गोटा 2 - 
17. अज न मनर्न्त्रक र्ास थान - 7 

18. आरा गोटा - 5 

19. बन्त्चरो गोटा - 17 

20. फोरुिा गोटा - 30 

21. बाजल्टन गोटा - 23 
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22. गैजच गोटा - 40 

23. बेल्चा गोटा - 43 

24. स्टेचर गोटा - 11 

25. पानी फोहोरा फाल्ने ब्र्ाग/जकीन गोटा - 4 

26. लाईन डोरी मम - 11 

27. बोल्ट कटर थान - 1 

28. रबर वटर्ब थान - 5 

29. सेफ्टी डोरी थान - 3 

 
 

 

जोजिम िस्ती (Risk Settlement) 

ि .सं.  स्थानीर् तह अिस्था संख्र्ात्मक वििरण ठेगाना 
१ पतुलीबजार 

नगरपामलका 
जोजिम  सबै िडा 

२ भीरकोट 
नगरपामलका 

जोजिम   

३ िामलङ 
नगरपामलका 

पवहरोको जोजिम   

४ गल्र्ाङ्ग 
नगरपामलका 

जोजिम   

५ चापाकोट 
नगरपामलका 

नाजकु   

६ आमँधिोला 
गाउँपामलका 

गजम्भर   

७ फेदीिोला 
गाउँपामलका 

बािी पवहरोको जोजिम   

८ अजुयनचौपारी 
गाउँपामलका 

जोजिम   

९ कालीगण्डकी 
गाउँपामलका 

पवहरो जोजिम   

१० हररनास 
गाउँपामलका 

पवहचान नभएको   

११ विरुिा 
गाउँपामलका 

   

 
जोजिम स्थान Risk Zone 

ि .सं.  स्थानीर् तह अिस्था संख्र्ात्मक वििरण ठेगाना 
१ पतुलीबजार 

नगरपामलका 
नदी वकनारा  ,पहाडी 
िस्ती सबै 

  

२ भीरकोट 
नगरपामलका 

   

३ िामलङ नगरपामलका पवहरोको जोजिम   
४ गल्र्ाङ्ग नगरपामलका जोजिम   
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५ चापाकोट 
नगरपामलका 

   

६ आमँधिोला 
गाउँपामलका 

गजम्भर   

७ फेदीिोला 
गाउँपामलका 

बािी  ,पवहरो तथा 
आगलागीको जोजिम 

  

८ अजुयनचौपारी 
गाउँपामलका 

उल्लेि नभएको 

९ कालीगण्डकी 
गाउँपामलका 

नदी कटान र मनरन्त्तरताको 
ठूलो पवहरो 

  

१० हररनास गाउँपामलका पवहचान नभएको 
११ विरुिा गाउँपामलका िोलाबाट जोजिम   

 
िलुा के्षर Open Space 

ि .सं.  िलुा क्षेर कार्म 
गररएको न .पा/पागा  

िडा नं . स्थान हालको अिस्था कै. 

१ फेदीिोला गा .पा.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 दामगाडे िेल मैदान, 
गदुुयमचौर, 
फेदीिोला रङ्गशाला, 
चनौटेको बगर, 
देउराली चौर, 
वपप्ले िेल मैदान, 
जचप्लेटी चउर, 
फदलेको बोट, 
शेरबजार िेलमैदान , 
आरुिकय  दरबार क्षेर, 
ताल्से गैरी 
गलेम दमाह ढ्ङ्गा चौर, 
मैदान िेलमैदान, 
मतिाचलुी चौर, 

िाली क्षेर 

िेल मैदान 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

सामान्त्र् बटुर्ान 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

िाली क्षेर 

 

२ अजुयनचौपारी गा .पा.  १ 

२ 

२ 

३ 

३ 

४ 

५ 

५ 

६ 

७ 

सहले बगर ,कन्त्र्ापञ् च  

अम्मरज्र्ोती मा .वि,. लामडाँडा 
रामनचरी प्रा .वि,. िाल्टे 

गणेश प्रा .वि,. असारे 

चण्डीडाँडा आ .वि  

जन मा .वि ,. सापकोट  

सिोदर् मा .वि ,. आरुचौर 

र्ण्टे मा .वि.  

दरौं मा .वि.  

जनवहत प्रा .वि.  

 

 

 

 

िलुा क्षेर 

 

३ कालीगण्डकी 
गा .पा.  

 

 
 

१ 

१ 

२ 

३ 

चण्डी िेल मैदान 

चण्डी बसपाकय  
शेराफाँट 

आलमदेिी चौर 

िलुा चौर 

िलुा चौर 

गौचरण 

गौचरण 
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४ 

५ 

५ 

७ 

कालीगण्डकी बहमुिुी क्र्ाम्पस 

कृवष भिन  

भपेङ बगर 

बेल्टारी बगर 

मममी िेलमैदान 

 

बाँझोिेत /भिन  

िलुा चौर /भिन  

िलुा बगर 

िलुा बगर 

िलुा चौर 

४ आधँीिोला गा .पा.  प्रत्रे्क िडामा भएको तर व्र्िजस्थत नभएको 
५ हररनास गा .पा.  प्रत्रे्क टोलमा एक िेल मैदान रहेको 
६ विरुिा गा .पा  िलुा चरन क्षेर 
७ पतुलीबजार न .पा.  १ 

१ 

१ 

३ 

४ 

१३ 

१२ 

९ 

विष्ण ुपधेरा 
मालेबगर 

स्र्ाङजा बजार 

िाडिोला 
गणेश परु  ,झारिेणी  

मातभृमूम 

पेल्काचौर मा .वि.  

कोल्मा 
प्रत्रे्क िडाका विद्यालर् पररसर  ,िेल 
मैदान र िलुा चौर 

बसपाकय  
मालेबगर 

मसवटहल पररसर 

कृवषसामाग्रीसंस्थानपररसर 

स्िास््र् केन्त्र पररसर 

मातभृमूम िेलमैदान 

स्कुल पररसर 

िेल मैदान 

 

८ भीरकोट न .पा.  १ 

१ 

१ 

१ 

१ 

२ 

२ 

२ 

३ 

३ 

३ 

४ 

४ 

४ 

५ 

५ 

५ 

१ 

७ 

७ 

 

८ 

८ 

९ 

९ 

९ 

९ 

जनजागरण र्िुा क्लि भिनप्राङ्गण 

भीरकोट बसपाकय  
लाकुरीडाँडा सामदुावर्क भिन 

तम ुसमाज हल 

लामाचौर विकेट िेलमैदान 

सपौदे सामदुावर्क भिन  

भीरकोट मसटी हल 

झारिाम िेलमैदान 

बानेथोक स्िास््र् चौकी भिन 

शवहदशिु मा .वि .प्राङ्गण  

कामलका मन .मा.वि.प्राङ्गण  

छार्ाक्षेर मजन्त्दर पररसर 

कामलका आ .वि.काफल पोिरी  

छाङ्गछाङ्गदी सामदुावर्क भिन 

पशपुती प्रा .वि .थालेिकय  

मतलाहार नेटा सामूदावर्क भिन 

स्िरेक मैदान सामदुावर्क भिन 

जशि मजन्त्दर प्राङ्गण हेल ु

जिलङु्ग पर्यटन भिन 

जचउरीिकय  पामसन्त्डाडा सामदुावर्क भिन 

िापकु सामदुावर्क भिन 

सानोभञ्जाङ्ग सामदुावर्क भिन 

मसकोट सामदुावर्क भिन 

सूर्यदर् र्िुा क्लब भिन 

गडहरे गफुा प्राङ्गण 

साउन्त्दी सामदुावर्क भिन 

िाली 
िाली 
िाली 
प्रर्ोग गनय सवकन े

िाली 
िाली 
िाली 
िलुा चौर 

िाली भिन 

विद्यालर्को मैदान 

विद्यालर्को मैदान 

सामदुावर्क भिन 

िाली भिन 

िाली भिन 

िाली  

िाली 
िाली 
िाली 
िाली 
िाली 
 

िाली 
िाली 
िाली 
िाली 
िलुा मैदान 

िाली 
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९ चराङ्ग सामदुावर्क भिन िाली 
९ िामलङ न .पा.  १ 

१ 

१ 

२ 

२ 

३ 

३ 

४ 

५ 

६ 

६ 

६ 

७ 

८ 

८ 

९ 

९ 

९ 

१० 

१० 

१० 

१० 

११ 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१४ 

िा .न.पा .1 र ज .मा.वि.  

तम ुसमाज िा .न.पा.  

मन्त्साङकोट िा .न.पा.  

िारु पामन मा .वि .िा.न.पा .  

कसेरी िा .न.पा.  

माझकोट मा .वि  

राम्चे िा .न.पा.  

वहमाली मा .वि .िा.न.पा.  

महेन्त्र मा .वि.  

रा .मा.वि .िा.न.पा.  

धनिुास िा .न.पा.  

सगरमाथा मा .वि .िा.न.पा.  

बालजशद्ध मा .वि.  

िा .न.पा.िेलमैदान  

िा .न.पा.काफलडाँडा  

िा .न.पा.बालकल्र्ाण प्रा.वि.  

िा .न.पा.ठुलाचौर  

िा .न.पा.रातधारा  

िा .न.पा.िैडी  

पु .म.मा.वि .िा.न.पा.  

िा .न.पा.बझाकोट सा.म.  

िा .न.पा.र्ाराङसी  

िा .न.पा.भौमका  

िा .न.पा.पंचमलु  

िा .न.पा.र्रुङिा मा.वि.  

िा .न.पा.िार्टारी िेल मैदान  

िा .न.पा.जनसेिा मा.वि.  

िा .न.पा.वहमजशिरआ.वि.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

िलुा ग्राउण्ड 

 

 

१० गल्र्ाङ्ग 
नगरपामलका 

१ 

 

२ 

 

३ 

७ 

११ 

उिरबावहनी िाडा  ,टुनीबोट  ,रामनदी 
धामस्थल 

7 िटा स्कुलका चौरहरु  

पधेँरा नजजक र्ारेज क्षेर 

सनुपोिरी  ,सेजडुाँडा भाङिारी ,धापपानी  

मनमार्ाट  ,चोइदी िगर ,एकहाँग े बेल 
क्षेर ,कमयचौरको कोलडाँडा ,जजमहुाको 

बददयकटुिा ,गल्कोट गाउँ देउराली  

  

११ चापाकोट 
नगरपामलका 

नभएको 
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आश्रर् स्थल Evacuation Center 

ि .सं.  स्थानीर् तह अिस्था संख्र्ात्मक वििरण ठेगाना 
१ पतुलीबजार 

नगरपामलका 
उपर्ोगमा रही रहेका 
तर आकजस्मक 
उपर्ोगमा बदल्न  

सवकने 

गडुीिोलामजन्त्दर स्िास््र् केन्त्र भिनहरु ,
सामदुावर्क भिनहरु र साियनजजक विद्यार्लका 
भिनहरु 

 

२ भीरकोट 
नगरपामलका 

 भीरकोट नपा िडा नं ८ िापकु सामूददर्क 
भिन, िडा नं १ मसटी हल, िडा नं ४ 
सामदुावर्क भिन 

िडा नं. २,५ र ६ 

३ िामलङ नगरपामलका  

 
  

४ गल्र्ाङ्ग नगरपामलका  उिरबावहनी िाडा  ,टुनीबोट  ,रामनदी धामस्थल  

विद्यालर् र सामदुावर्क भिन 

राधासिेश्वर मजन्त्दर पािीचौर  ,राधा गोविन्त्द गठुी 
पािीचौर ,मनमार्ाटको चौर  

साियजमनक मावि 

१ 

३ 

 

११ 

१ 

५ चापाकोट 
नगरपामलका 

नभएको 

६ आमँधिोला 
गाउँपामलका 

प्रत्रे्क िडामा भएको तर व्र्िजस्थत नभएको 

७ फेदीिोला 
गाउँपामलका 

समाज भिन  ,आमा समूह भिन र विद्यालर् कोठाहरुलाई आकजस्मक आश्रर् स्थलको रुपमा 
प्रर्ोग गनय सवकन े

८ अजुयनचौपारी 
गाउँपामलका 

उल्लेि नभएको 

९ कालीगण्डकी 
गाउँपामलका 

 सामदुावर्क भिन सभाहल, ददिासेिा केन्त्र 
 
 

िडा नं.१, २ र ६ 

१० हररनास गाउँपामलका स्थानीर् विद्यालर्हरु र समहु भिन 

११ विरुिा गाउँपामलका  समाज भिनको रुपमा प्रर्ोग भैरहेका  
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मानविर् सहार्ता स्थल 

ि .सं.  स्थानीर् तह संख्र्ात्मक वििरण अिस्था 
१ पतुलीबजार 

नगरपामलका 
५ देजि ७ िटा जजल्ला अस्पताल र प्राइभेट औषधी पसल एिं 

स्िास््र् केन्त्रका भिनहरु )उपर्ोगमा रही रहेका 
तर आकजस्मक उपर्ोगम बदल्न सवकने(  

२ भीरकोट 
नगरपामलका 

नभएको 

३ िामलङ नगरपामलका नभएको 
४ गल्र्ाङ्ग 

नगरपामलका 
४ िटा  

५ चापाकोट 
नगरपामलका 

५ िटा ममयत गनुयपने 

६ आमँधिोला 
गाउँपामलका 

प्रत्रे्क िडामा भएको तर व्र्िजस्थत नभएको 

७ फेदीिोला 
गाउँपामलका 

िडा कार्ायलर्हरु, प्रहरी तथा स्िास््र् केन्त्रहरु, विद्यालर्हरु 

८ अजुयनचौपारी 
गाउँपामलका 

नभएको 

९ कालीगण्डकी 
गाउँपामलका 

४ िटा जशिालर् मजन्त्दर मममी  ,र मममीमसद्धेश्वर मजन्त्द ,
आलमदेिी मजन्त्दर र भगृतुङु्गेश्वर 

१० हररनास 
गाउँपामलका 

नभएको 

११ विरुिा गाउँपामलका नभएको 
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भण्डार गहृ Ware House 

ि .सं.  स्थानीर् तह संख्र्ात्मक वििरण अिस्था 
१ पतुलीबजार नगरपामलका नभएको 
२ भीरकोट नगरपामलका ४ िटा मसटीहल, िापकु सामदुावर्क भिन, विद्यालर् भिन 
३ िामलङ नगरपामलका  
४ गल्र्ाङ्ग नगरपामलका नभएको 
५ चापाकोट नगरपामलका नभएको 
६ आमँधिोला गाउँपामलका पर्ायप्त नभएको 
७ फेदीिोला गाउँपामलका सम्बजन्त्धत िडाका स्िास््र् चौकीहरु, सामदुावर्क भिन र विद्यालर्हरुलाई प्रर्ोग गनय 

सवकने। 
८ अजुयनचौपारी गाउँपामलका नभएको 
९ कालीगण्डकी गाउँपामलका २ िटा सबै िडा कार्ायलर् भिन र जलविद्यतु 

आर्ोजनाका भिन बेल्टारी  ,मममी  
१० हररनास गाउँपामलका नभएको 
११ विरुिा गाउँपामलका नभएको 

 

 

 

14.विपद्को व्र्िस्थापनका लामग सम्पकय  नम्बर 

क.स्थानीर् प्रशासन 

मस.नं कार्ायलर्को नाम पद प्रमिु सम्पकय  नं. 
१. जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा प्र.जज.अ. श्री राज ुप्रसाद पौडेल 9856047777 

2. जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्, स्र्ाङ्जा प्र.उ श्री राजजि बहादरु बस्नेत 9856005555 

3. समरजजत गलु्म आमँधिोला व्र्ारेक,  सेनानी श्री अशोक मल्ल 9855045955 

4. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 30 नं गलु्म िामलङ,  स.प्र.ना.उ. श्री मोहन न्त्र्ौपान े 9851259928 

5. जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् स्र्ाङ्जा स.प्र.जज.अ. श्री नममता रेमी 9856052444 
 

ि.स्थानीर् तहहरु 

मस.नं. स्थानीर् तह प्रमिु सम्पकय  नम्बर प्र.प्र.अ. सम्पकय  नम्बर 

१. पतुलीबजार नगरपामलका >L t'n;L/fd /]UdL (*%^)%)(*& >L /d]z 3tL{  9856075111 

२. भीरकोट नगरपामलका >L uf]ljGb s'df/ sdf{rfo{ (*%^)%%%!$ श्री िमुलाल भषुाल 9856079111 

३. िामलङ नगरपामलका >L s[i0f vfF0f (*%^)!#))! श्री राजन भट्टराई 9856074111 

४. चापाकोट नगरपामलका >L b]j axfb'/ vfF0f (*%^)#!!!$ >L bfdf]b/ zdf{ (*%^)&*!!! 

5. गल्र्ाङ नगरपामलका >L u'? k|;fb e§/fO{ (*%^)@*^%& श्री लेखनाथ न्यौपाने ९८५६०१६१२९ 

6. फेदीिोला गाउँपामलका >L wgZofd ;'j]bL (*%^)^^^)! >L lr/GhLjL a/fn (*%^)^^^)# 

7. आमँधिोला गाउँपामलका >L ljZjgfy kf}8]n ९८५६०५०१८० >L o'j/fh clwsf/L (*%^))%^)( 

8. अजुयनचौपारी गाउँपामलका >L k|sfz ltjf/L (*%!!*(@(( >L pHjn axfb'/ a:g]t (*%^)%@&*) 

9. विरुिा गाउँपामलका >L ;'o{ axfb'/ s'jF/  (*%^)^&%%% >L cgGt/fh Gof}kfg] (*%^)%@!!@ 

10. कालीगण्डकी गाउँपामलका >L lvd axfb'/ yfkf (*%^))))&! >L 6+s/fh kf08] (*%^))))&) 

11. हररनास गाउँपामलका >L lvdgf/fo0f dfgGw/ (*%^)#^$^* >L kz'{/fd kf]v/]n (*%^)%)#$$ 

 


