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खण्ड - एक 

परिचय 

 १.१ जिल्लाको परिचय 

 िसवुा जिल्ला बागमती प्रदेशमा परे्न हिमाली जिल्ला िो । भौगोललक बर्नौट, िावापार्नी, वर्निंगलको हवहवधता, 
र्नदीर्नाला ि िलकुण्ड हवलभन्न िातिातीिरूको बसोबास, ििर्नसिर्न, भेषभषुाका साथै िैहवक हवहवधताको धर्नी यस 
जिल्लाको आफ्रै्न पथृक ऐलतिालसक मित्व ििेको छ । यो लछमेकी लमत्रिाष्ट्र चीर्नको स्वशालसत के्षत्र लतब्बतसँग 
लमतेिी गाँसेि बसेको पययटकीय जिल्ला िो । देशकै तेस्रो पदयात्रा गन्तव्यको रूपमा ििको लामटाङ िाहष्ट्रय 
लर्नकुञ्ज, िामसाि के्षत्रमा सूचीकृत गोसार्यकुण्ड लसमसाि के्षत्र ििेको यस जिल्ला भौगोललक, िैहवक, साँस्कृलतक, 
धालमयक ि पयायविणीय हिसाबले  धर्नी ििेको छ । यस जिल्लाको र्नामाकिण सम्बन्धमा स्थार्नीय तामाङ भाषामा 
“ि” को अथय “भेडाच्याङग्रा” ि “सोवा” को  अथय “चिाउर्न ेवा िाख्न ेठाउँ” भने्न िनु्छ अथायत प्रशस्त चिर्न के्षत्र ि 
भेडाच्याङग्रा पार्र्ने ठाउँ भएकोले “िसोवा” भने्न गिेको ि स्थार्नीय बोलचालको भाषामा अप्रभंश भएि पलछ िसवुा 
भलर्नर्न थाललएको हवश्वास गरिन्छ । 

 

क. भौगोललक अवजस्थलत: 

 अक्षांश : २८ लडग्री ० लमर्नेट उत्तिी अक्षांश देजख २८ लडग्री १५ लमर्नेट उत्ति, 
 देशान्ति : ८५ लडग्री १५ लमर्नेटदेजख ८५ लडग्री ५० लमर्नेटपूवय, 
 क्षेत्रफल : १५४४ वगय हक .लम. , 
 सीमार्ना : पूवयमा लसन्धपुाल्चोक, पजिममा धाददङ, उत्तिमा चीर्नको स्वशालसत क्षेत्र लतब्बत 

         ि दजक्षणमा र्नवुाकोट, 
 सबभन्दा िोचोस्थार्न : ६१४ लमटि, 
 सबभन्दा अग्लोस्थार्न : लाङटाङ ललरुङ हिमाल ७,२२७ लमटि, 
 सदिमकुाम : धनु्चे (१९५० लम.), 

भौगोललक बर्नावटको हिसाबले उच्च हिमजशखि, र्नाङ्गा पिाड, भीि, पाखा पखेिा, केहि पिाडी एवं बेंसी भ–ूभाग 
ििेको । क्षते्रगत रूपमा यस जिल्लालाई मखु्यतया ३ भागमा हवभािर्न गर्नय सहकन्छ ।  

 

 (क) भौगोललक अवस्था 
     यस जिल्लाको भौगोललक अवस्थालाई देिाय अर्नसुाि उल्लेख गर्नय सहकन्छ । 

 हिमाली क्षते्र 

समनु्री सतिको करिब ३००० लमटिदेजख ८८४८ लमटिको उचाई तथा लतब्बतको दजक्षण लसमार्नासम्म 
फैललएको भ–ूभागलाई हिमाली प्रदेश भलर्नन्छ । पवयतािोिण ि टे्रहकङको लालग मित्त्वपूणय मालर्नर्ने यस के्षत्रमा 
बषैभरि तापक्रम ऋणात्मक िरु्नेगछय । यस के्षत्रमा गणेश हिमाल, लाङटाङ हिमाल, लाङटाङ ललरूङ, यलाहपक, 

लाङलससा खकय , साङिेर्न खकय  लगायतका ५,००० लमटि भन्दा अग्ला भाग तथा सधै हिउँ ढाहकििर्ने पवयत 
शृ्रखलािरू पदयछर्न ्।त्यसैगिी लाङटाङ उपत्यका, क्याजन्िङ उपत्यका, घोडातबेला, गोसाईकुण्ड, लौिीलबर्नायक, 

चन्दर्नवािी,  माङचेत,  सोमदाङ, र्नागथली, गञ्जला भञ्ज्याङ आदी धामीक ि पययटकीय स्थलिरू यस क्षेत्रमा पदयछर्न 
।यस भेगका मालर्नसिरू मौसम अर्नसुाि बसोबास गरे्न ि गोठ तल मालथ सारे्न गदयछर्न ्। यिाँका मालर्नसिरू 
न्यार्नोको लालग बख्ख ुि ऊर्नीका बाक्लो लगुा लगाउर्ने गदयछर्न ्भर्न ेभेडाबाख्रा, चौिी आदी पालर्न गरे्न गदयछर्न ्। 
तलुर्नात्मक रूपमा यिाँको िर्निीवर्न कदठर्न ििेको छ । 

 

  पिाडी/वेशी ंक्षते्र 

समनु्री सतिबाट करिब ६०० लमटि देजख ३००० लमटिसम्मको उचाईमा ििेको पिाडी भाग यस क्षेत्रमा 
पदयछ । वेत्रावती, पैिेवेंसी, स्याफु्रवेशी, फलाख ुखोलाको हकर्नाि आदी र्नगन्य मात्रामा बेंसी पिेका स्थार्निरू 
भएतापलर्न मखु्य-मखु्य स्थार्निरू पिाडी भ-ूभाग भएकोले स्थार्नीय िर्निीवर्नमा पिाडी प्रभाव अत्यलधक ििेको 
छ। धनु्चे, गोल्िङु, यासाय, सिमथली, काललकास्थार्न, लििेपौवा, ठूलोगाउँ आदी यस के्षत्रका प्रमखु स्थार्निरू िरु्न । 
यिाँको िर्निीवर्न अन्यत्र भन्दा सामान्य भएतापलर्न उत्पादर्नको न्यूर्नता ि उद्योग व्यापािको कमीले गदाय 
िर्नतािरूको िीवर्नस्ति मालथ उठ्र्न सकेको छैर्न । अझैपलर्न खेतीपाती ि पशपुालर्न यस जिल्लाका 
बालसन्दािरूको मखु्य पेशा ििी आएको  छ । 
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ख. िावापार्नीीः 
उष्ण मर्नसरु्नी िावापार्नी 
यस खालको िावापार्नी  समरु सतिदेजख ६१४ लमटि उचाईमा ििेको बेत्रावतीदेजख सिमथलीको पछुािसम्म , खाल्टे,  
लगायतका स्थार्नदेजख करिब १,२०० लमटि(४०००हफट) उचाईसम्मका क्षेत्रिरूमा पाईन्छ । यस क्षेत्रको सिदि 
तापक्रम गमी याममा १५-४० लडग्री सेजल्सयससम्म िनु्छ भर्न ेशीतकालमा १५-५ लडग्री सेजल्सयससम्म ओललयन्छ । 
अन्य के्षत्रको तलुर्नामा यिाँ अत्यालधक गमी िनु्छ । िसमा बषाय ऋतमुा यिाँ सिदि २०० सेजन्टलमटि (१३००-

२६०० लमलललमटि) सम्म बषाय िनु्छ ।  

न्यार्नो समशीतोष्ण िावापार्नी 
जिल्लाको १२०० लमटिदेजख २१०० लमटिसम्मको उचाईमा पार्र्न े िावापार्नीलाई न्यार्नो समशीतोष्ण िावापार्नी 
भलर्नन्छ ।  यस के्षत्रमा गषृ्मऋतमुा न्यार्नो िनु्छ भर्ने हिउँदमा लर्नकै िाडो िनु्छ । गषृ्मऋतमुा तापक्रम २४-३० 
लडग्री सेजल्सयससम्म पगु्दछ भर्ने हिउँदमा ० लडग्री सेजल्सयससम्म ओललयन्छ । गमीमा यस क्षेत्रमा १२५ 
सेजन्टलमटिसम्म बषाय िनु्छ । बषाय दजक्षणबाट उत्तितफय  क्रमश: कम िुँदै िान्छ । जिल्लाको र्नौकुण्ड, काललका ि 
उत्तिगया गाउँपाललकाको अलधकांश स्थार्नका साथै गोसाईकुण्ड गाउँपाललकाजस्थत जिल्ला सदिमकुाम धञु्चे पलर्न यिी 
िावापार्नी अन्तिगत पदयछर्न ्। 
ठण्डा समशीतोष्ण िावापार्नी 
समनु्री सतिदेजख २,१००-३,३०० लमटिसम्मको उचाईमा ठण्डा समशीतोष्ण िावापार्नी पाईन्छ । यस क्षते्रमा 
तापक्रम १५-२० लडग्री सेजल्सयस ि िाडोमा ० लडग्री सेजल्सयस भन्दा तल िनु्छ । गमीमा बषाय १०० 
सेजन्टलमटिसम्म िनु्छ भर्ने हिउँदमा हिमपात िरु्ने गदयछ । न्यूर्न तापक्रम ि न्यूर्न बषायको कािणले यिाँ खेतीपाती 
अत्यन्तै कम िनु्छ ि िीवर्न कष्टकि भए पलर्न स्वास््यको दृहष्टले यस्तो िावापार्नी उपयकु्त मालर्नन्छ । र्नौकुण्ड 
गाउँपाललकाका यासाय, लसमबन्दी, बच्चा, काललका गाउँपाललकाका लोहकल, स्याउबािी, उत्तिगया गाउँपाललकाको लतरु, 
गोसाईकुण्ड गाउँपाललकाको ठूलोस्याफु्र, थमुर्न, र्नागथली ि आमाछोददङ्मो गाउँपाललकाको गत्लाङ, पावयतीकुण्ड 
लगायतका स्थार्निरू यस िावापार्नी अन्तिगत पदयछर्न । 
लेकाली िावापार्नी 
३,३०० लमटिदेजख ५,००० लमटि उचाईसम्मको हिमाली के्षत्रको शषु्क ठण्डा िावापार्नीलाई लेकाली िावापार्नी 
भलर्नन्छ । यो क्षते्रमा  गमीमा १०-१५ लडग्री सेजल्सयससम्म तापक्रम पार्न्छ भर्न ेिाडोमा ० लडग्री सेजल्सयम भन्दा 
तल पगु्दछ । यिाँ वषयभरिमा करिब ४० सेजन्टलमटिसम्म बषाय िनु्छ । यस्तो िावापार्नी भएको के्षत्रमा खेतीपाती 
िुँदैर्न ति पशपुालर्न(चौिीगाई, लेकाली भेडा)का लालग िाम्रो मालर्नन्छ । मलुकुकै पलबत्र धालमयकस्थल गोसाईकुण्ड, 
गणेशकुण्ड, सूययकुण्ड, र्नौकुण्ड चजचयत पययटकीय स्थार्न लाङटाङ उपत्यका, क्याजन्िर्न उपत्यका लगायतका स्थार्निरू 
यस िावापार्नी अन्तिगत पदयछर्न । 
टुण्रा िावापार्नी 
समनु्र सतिबाट ५,००० लमटिभन्दा मालथको उचाईंमा ििेको उच्च हिमाली के्षत्रमा पार्र्ने िावापार्नीलाई टुण्रा 
िावापार्नी भलर्नन्छ । यसलाई लेकाली िावापार्नी पलर्न भलर्नन्छ । यिाँको तापक्रम ० लडग्री सेजल्सयसभन्दा कम ि 
बषायको रूपमा हिउँरै्न वषयन्छ । यिाँ मध्यान्िपलछ हिउँको भीषण ििुी चल्दछ ।  यिाँको िावापार्नीलाई हिमाली 
मरुभलूम िलवाय ुपलर्न भलर्नन्छ । जिल्लाका लाङटाङ हिमाल ि यालाहपक लगायतका सनु्दि हिमाल यस िावापार्नी 
अन्तिगत पदयछर्न ्। 

ग.  र्नदीर्नाला, ताल तथा पोखिी 
यस जिल्लाबाट बिेि लर्नस्कर्ने र्नदीिरूमा लत्रशलुी ि फलाख ुमखु्य छर्न ्। लत्रशलुीको उद्गमस्थल प्रजशद्ध तीथयस्थल 
गोसाँईकुण्ड िो।चीर्नको स्वशालसत के्षत्र लतब्बतबाट र्नपेाल प्रवेश गिेको भोटेकोशी र्नदी स्याफु्रवेशीमा लामटाङ 
खोलालाई आफूमा लीर्न गिाउँदै लत्रशलुी र्नदीको सँगमस्थलमा समाहित भएपिात लत्रशलुी र्नदीको र्नामले प्रवाहित 
िनु्छ । भगवार्न मिादेवको यात्रा अवस्थामा पार्नीको आवश्यकता मिशसु भएपलछ बेतको लठ्ठी शृ्रहष्ट भएको 
बेतधािाबाट प्रवाि शरुू भएको फलाख ुखोला जिल्लाको दजक्षणपूवी भाग यासाय ि सिमथली िुदैँ बेत्रावतीमा लत्रशलुी 
र्नदीमा समाहित भएको छ । यस्तै अन्य खोलािरूमा जचललमे खोला, मैलङु खोला, र्नलेसङ खोला, घटे्ट खोला ि अन्य 
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स–सार्ना खोलािरू पलर्न यस जिल्लामा ििेका छर्न ्। र्नेपालको िामसाि के्षत्रमा सूचीकृत १० लसमसाि क्षेत्र अन्तगयत 
परे्न गोसाईकुण्ड धालमयक ि पययटकीय हिसाबले मित्वपूणय ताल िो । त्यस्तै अन्य तालिरूमा पावयतीकुण्ड, सूययकुण्ड, 

भैिवकुण्ड, सिस्वतीकुण्ड, गणेशकुण्ड, िागेश्वि कुण्ड, दधुकुण्ड, रिभिकुण्ड िस्ता कुण्डिरू यस जिल्लामा पययटकीय ि 
धालमयक आस्थाका केन्र िरु्न ्। 

घ. िैहवक हवहवधता 
थोिै भौगोललक दिुीमा टुन्रा, जशतोष्ण, समशीतोष्ण िावापार्नी  पाईर्ने यस जिल्लामा हवलभन्न हकलसमका िीव तथा 
वर्नस्पलतिरू पार्यन्छर्न ् । िावापार्नी ि भ-ूबर्नोटको भन्दा बढी प्रिालतको वर्नस्पती १००० हवहवधताको कािण 

प्रिालतको िैथार्ने२१ िसमध्ये  ८०० भन्दा बढी प्रिालतको झ्याउ, ४६ भन्दा बढी प्रिालतको स्तर्नधािी िर्नावि, 
२५० भन्दा बढी प्रिालतको चिा, करिब ११ प्रिालतको सरिसपृ तथा उभयचि लामटाङ िाहष्ट्रय लर्नकुञ्ज ि यस 
जिल्ला वरिपिी पार्यन्छर्न। साल, खोटे सल्ला, जचलाउर्ने, लाललगिुाँस, उतीस जिल्लाको पिाडी तथा बेंसीिरूमा 
पार्यन्छ भर्न े खस्र,ु ताललसपत्र, भोिपत्र, गोबे्र सल्ला, दठङ्ग्ग्र े सल्ला, धपुी सल्ला, लाङटाङ लाकय , जचमाल लगायत 
गिुाँसका अन्य हवलभन्न प्रिालतिरू, सरु्नाखिीका प्रिालतिरू लेकाली तथा हिमाली के्षत्रिरूमा पार्यन्छ । फूल र्नफुल्र्ने 
लबरुवामा परे्न पतझड कोणधािी  लाङटाङ लाकय  लाङटाङ उपत्यकामा मात्र पार्र्ने यिाँको िैथार्ने वर्नस्पलत िो।लौठ 
सल्ला, अलतष, कपासी फुल, पदमचाल, लबखमुा, लर्निमसी, िटामसी, हवष /हवषकालो वर्नचाँप िस्ता औषधीिन्य 
संकटापन्न वर्नस्पलतिरू यस जिल्लाको सम्पजत्त िरु्न ्। 

 

िैहवक हवहवधताको धर्नी यस जिल्लाको अको जचर्नािी िेडपाण्डा (िाबे्र) िो । ४,८०० लमटिसम्मको उचार्यमा 
हवशेषगिी लामटाङ के्षत्रमा पार्यर्ने यो िर्नावि र्नेपाल सिकािद्बािा संिजक्षत िर्नावि िो । िाहष्ट्रय लर्नकुञ्ज तथा 
वन्यिन्त ुऐर्न, २०२९ ले संिजक्षत िर्नाविको सूचीमा िाखेको आसामी बादँि, खैिो ब्वाँसो, हिउँ जचतवुा, कस्तिुी, 
मगृ, लतब्बती थाि त्यस्तै डाँफे, मरु्नालिस्ता संिजक्षत पंक्षीिरू यस जिल्लाका अन्य आकषयण िरु्न । यस के्षत्रमा 
लतलििी चिा, चाकाचसुक, वर्नचािा, सरु्न लगद्ध, िाि लगद्ध, जिवािाि मिाचील, िणमत्त मिाचील, र्नेपाल लडकुिे 
भ्याकुि लगायत हवश्वमै संकटापन्न तथा लोपोन्मखु अवस्थामा ििेको १२ प्रिालतका चिािरू पलर्न पार्यन्छ । 
िाडखोि, हिमाली लगद्ध, खैिो लगद्ध, लिवार्न, मधिुा, खोया िाँस, चखेवा, हविलुा गैिौ, काललििेु िाँस, मजणतणु्डक, 
कोङमा हिउँकुखिुा, हिमाली हिउँकुखिुा, हिमाली हपउिा िस्ता चिाका प्रिालतका कािण यस जिल्ला चिा अध्यायर्न 
अर्नसुन्धार्न तथा चिा पययटर्नको लालग पलर्न उजत्तकै मित्त्वपूणय ििेको छ । 
 

ङ.  धालमयक, सासं्कृलतक एवं ऐलतिालसक स्थलिरू 

हवलभन्न िातिाती, भाषाभाषी, सम्प्रदाय ि धमायवलम्बीिरूको बसोबास ििेको यस जिल्लामा हवलभन्न धालमयक एवं 
साँस्कृलतक रूपले मित्वपूणय मालर्नर्ने तालतलैया, मठ मजन्दि, गमु्बा, गढी, धामिरू ििेका छर्न । गोसाईकुण्ड 
गाउँपाललकाजस्थत गोसाईकुण्ड, भैिवकुण्ड, सिस्वतीकुण्ड, सूययकुण्ड तथा आमाछोददङ्मो गाउँपाललकाजस्थत पावयतीकुण्ड, 
उत्तिगया गाउँपाललकामा उत्तिगयाधाम, र्नेपाल ि चीर्नको स्वशालसत के्षत्र लतब्बतको सीमार्नामा परे्न गोसाईकुण्ड 
गाउँपाललकामा परे्न ऐलतिालसकस्थल िसवुागढी ि गपेु्तश्वि मिादेव, लामटाङजस्थत क्याजन्िङ गमु्बा ि काललका 
गाउँपाललकामा परे्न काललकास्थार्न मजन्दि, लगायतका अर्नेकौं धालमयक, सांस्कृलतक एवं ऐलतिालसक स्थलिरू यस 
जिल्लामा ििेका छर्न । 

च. प्रशासलर्नक हवभािर्न 

 जिल्ला  - िसवुा 
 प्रदेश रं्न.   - बाग्मती 
 प्रलतलर्नलधसभा सदस्य लर्नवायचर्न क्षेत्र  - १ 

 प्रदेशसभा सदस्यलर्नवायचर्न क्षते्र-२ 

 स्थार्नीय ति(गाउँपाललका  - ५  (गोसार्यकुण्ड, आामाछोददङमो,  र्नौकुण्ड, काललका ि उत्तिगया)                                       
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१. गोसाईकुण्ड गाउँपाललका 
क्षेत्रफल : ९७८.७७ वगय हक.लम. 
िर्नसंख्या : ८०४३ िर्ना 
वडा संख्या : ६ 

केन्र : साहवक स्याफु्रवेशी गा.हव.स.को कायायलय 

धालमयक तथा पययटकीय स्थल : लाङटाङ हिमाल, लाङटाङ ललरुङ, याला हपक, लाङटाङ उपत्यका, 
क्याजन्िर्न उपत्यका, गोसार्यकुण्ड, सूययकुण्ड, र्नागथली, लाङलससा खकय , गञ्जला 
भञ्ज्याङ । 

२. आमाछोददङमो गाउँपाललका 
क्षेत्रफल : ६८२.२३ वगय हक.लम. 
िर्नसंख्या : ६६७३ िर्ना 
वडा संख्या : ५ 

केन्र  : साहवक गोल्िङु गा.हव.स.को कायायलय 

धालमयक तथा पययटकीय स्थल : पावयतीकुण्ड, सोमदाङ, गत्लाङ गाउँ, माङचेत, साङिेर्न खकय  । 

३. र्नौकुण्ड गाउँपाललका 
क्षेत्रफल : १२६.९९ वगय हक.लम. 
िर्नसंख्या : १२०९५ िर्ना 
वडा संख्या : ६ 

केन्र : साहवक सिमथली गा.हव.स.को कायायलय 

धालमयक तथा पययटकीय स्थल : र्नौकुण्ड 
४. काललका गाउँपाललका 

क्षेत्रफल : १९२.५४ वगय हक.लम. 
िर्नसंख्या : १०१७२ िर्ना 
वडा संख्या : ५ 

केन्र  : साहवक धैबङु गा.हव.स.को कायायलय 

धालमयक तथा पययटकीय स्थल : काललका मजन्दि 

५. उत्तिगया गाउँपाललका 
क्षेत्रफल : १०४.५१ वगय हक.लम. 
िर्नसंख्या : ८५७१ िर्ना 
वडा संख्या  : ५ 

केन्र  : साहवक लििेपौवा गा.हव.स.को कायायलय 

धालमयक तथा पययटकीय स्थल : उत्तगयाधाम   

छ. िर्नसंख्या 
िाहष्ट्रय िर्नगणर्ना २०७८ को प्रािजम्भक  प्रलतवेदर्न अर्नसुाि यस जिल्लाको कूल िर्नसंख्या ४५,५५४ छ । 
िसमध्ये परुूष २२८५९ ि महिला २२,६९५ छर्न ्। वाहषयक िर्नसंख्या वहृद्धदि -०.४८ प्रलतशत ििेको छ।  

ि. िात–िालत, भाषा ि धमय 
यस जिल्लामा बसोबास गरे्न मखु्य िालत तामाङ िो । तामाङ बािेक यिाँ शेपाय, घले, व्राम्िण, क्षेत्री, गरुूङ, मगि 
दमाई, कालम. ि र्नवेाि िालतका मालर्नसिरू बसोबास गदयछर्न । मखु्य बोललर्ने भाषािरू तामाङ ि र्नेपाली िरु्न । 
यस बािेक लतब्बतीयर्न, शपेाय, गरुूङ ि र्नवेािी भाषा पलर्न बोल्दछर्न ् । बिसंुख्यक तामाङ, गरुुङ ि घले 
समदुायले बौद्ध धमय मान्दछर्न । ब्राह्मण, क्षेत्री, र्नेवाि, मगि, दमार्य, कामी समदुायले हिन्द ुि केहि समदुायले  
हक्रजियर्न धमय मान्दछर्न ् 

झ. प्रमखु व्यापारिक र्नाका तथा केन्रिरू 

यस जिल्लाका प्रमखु व्यापारिक र्नाका तथा केन्रिरूमा बेत्रावती, काललकास्थार्न, धनु्चे, स्याफु्रवेशी, िसवुागढी हटमिेु 
आदी छर्न ्। २०७२ को भकूम्पपलछ सञ्चालर्नमा आएको िसवुागढी र्नाका िाल र्नपेाल चीर्न िोड्र्न ेिसवुाको 
एक मात्र अन्तिाहष्ट्रय व्यापारिक र्नाका िो। यस र्नाकािुँदै दैलर्नक करिब १४ कन्टेर्नि आवतिावत िरु्न ेगछय। 
यस के्षत्रमा िाल गल्छी लत्रशलुी मैलङु स्याफु्रवेशी िसवुागढी र्नाका िुँदै केरुङ, चीर्नसम्म िोड्र्न दईु लेर्नको 
सडक लर्नमायण भई ििेको छ ।  
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ञ. िलहवद्यतु 

 यस जिल्लामा लर्नमायण कायय सम्पन्न भएका, लर्नमायणालधर्न ििेका ि लर्नमायण प्रहक्रयाको चिणमा ििेका गिी करिब 
१८ भन्दा बढी िलहवद्यतु आयोिर्ना ििेका छर्न ् । िसवुागढी िलहवद्यतु आयोिर्ना १११ मे.वा., साञ्जरे्न 
(मालथल्लो) १४.८ मे.वा., साञ्जरे्न ४२.५मे.वा., मालथल्लो लत्रशलुी१(UT1) २१६ मे.वा., मालथल्लो लत्रशलुी "३A" 
६० मे.वा., मालथल्लो लत्रशलुी "३B" लर्नमायणालधर्न अवस्थामा ििेको छ । त्यस्तै िसवुा-भोटेकोशी िलहवद्यतु 
आयोिर्ना १२० मे.वा., लाङटाङ खोला िलहवद्यतु आयोिर्ना २० मे.वा., मालथल्लो मैलङु खोला िलहवद्यतु 
आयोिर्ना १४.३ मे.वा.,फलाख ुखोला १३.७ मे.वा. िलहवद्यतु लगायतका आयोिर्नाको लर्नमायण प्रहक्रया अगाडी 
बढको छ। जचललमे िलहवद्यतु केन्र २२ मे.वा. ले उत्पादर्न कायय गिीिाखेको छ, भर्ने मैलङु खोला िलहवद्यतु 
आयोिर्ना ५ मे.वा., भकूम्पको कािणले क्षलत भर्य सञ्चालर्न बन्द ििेको छ।यसिी िेदाय आगामी केहि वषयिरूमै 
यस जिल्लाबाट ६०० मे.वा.भन्दा बढी िलहवद्यतु उत्पादर्न भर्य प्रसािण लार्यर्नमा िोलडर्ने देजखन्छ ।  

 

ट. सूचर्ना तथा अलभलेख केन्र ि संचािको अवस्था  

 यस जिल्लामा ३ वटा एफ.एम. िेलडयो, २ वटा साप्ताहिक ि २ वटा दैलर्नक पलत्रका, जिल्ला िलुाक कायायलय १ 
तथा र्लाका िलुाक ४ ि  अलतरिक्त िलुाक १३ वटा ििेका छर्न ्; 

िेलडयो िसवुा  १०२.९ MHZ 

 िेलडयो लाङटाङ    ९०.३ MHZ 

गोसार्कुण्ड एफ.एम.  ९६.६ MHZ 

सप्तकुण्ड साप्ताहिक पलत्रका 
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खण्ड- दईु 
 

योिर्नाको उद्धशे्य ि आवश्यकता 
२.१ योिर्नाको उद्धशे्यीः  

हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय कायययोिर्ना तिुयमा गर्नुयको उद्देश्य लर्नम्र्नार्नसुाि ििेको छ ; 

 जिल्लामा िरु्न सक्र्ने सम्भाहवत हवपद् िोजखम स्थार्न ि प्रभाहवत िरु्न सक्र्ने िर्नसंख्याको पहिचार्न गरे्न, 

 हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्न सम्बन्धमा हवलभन्न सूचर्ना सञ्जालको प्रयोग गिी र्नागरिकलाई स-ुसूजचत गरे्न,   

 हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्नमा संलग्र्न व्यजक्त, समूि वा लर्नकायको जिम्मेवािी ि भलूमका स्पष्ट रूपमा तोक्र्ने,  

 हवपद् िोजखम स्थार्निरूको हवश्लषेण गिी सिुजक्षत स्थार्नमा व्यवस्थापर्न गर्नय सििीकिण गरे्न, 

 पूवय सूचर्ना प्रणालीको व्यवस्था गरे्न, 

 हवपद्को समयमा खोि, उद्धाि, उपचाि तथा िाितका लालग आवश्यक भौलतक स्रोतसाधर्न ि दक्ष िर्नशजक्तको  प्रबन्ध गरे्न,  

 हवपद् व्यवस्थापर्नका लालग स्थार्नीय समदुाय, र्नेपाली सेर्ना, र्नेपाल प्रििी ि सशस्त्र प्रििी बल, र्नेपाल ि अन्य संघ/संस्थाबीच 
प्रभावकािी समन्वय गिी परिचालर्न गरे्न, 

 हवपद् प्रभाहवतलाई तत्काल िाित ि अस्थायी बसोबासको प्रभावकािी व्यवस्थापर्न गरे्न,  

 उपलब्ध स्रोत साधर्न तथा िर्नशजक्तको अलधकतम परिचालर्न गरे्न, 

 हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्नमा दोिोिोपर्ना िरु्न र्नददर्ने । 

२.२ योिर्नाको अपेजक्षत र्नलतिा  

यस योिर्नाले  प्राप्त गर्नय खोिेको परिणामिरू मखु्यतया लर्नम्र्न ििेका छर्न ्; 

क. हवपद् िोजखम/संकटासन्नताको अवस्थाको आधािमा िोजखम हवश्लषेण िरु्नेछ,  

ख. हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिणका लालग स्थार्नीय समदुायिरू सचेत िरु्नछेर्न,् 
ग. हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्नका लालग संलग्र्न सिोकािवाला लर्नकाय तथा संघ संस्थािरूसगँ 

प्रभावकािी सियोग, समन्वय ि सिकायय िरु्नछे, 
घ. हवपद्को समयमा स्थार्नीय लर्नकाय तथा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत, स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको 

समन्वय ि सिकाययमा प्रभावकािी प्रलतकाययका गलतहवलधलाई अजघ बढार्र्नछे,    

ङ. हवपद् प्रलतकाययका सन्दभयमा खोि तथा उद्धाि  लगायतका लालग आवश्यक दक्ष िर्नशजक्त तयाि िरु्नछेर्न ्। 

च. हवपद् पूवयतयािी, प्रलतकायय तथा परु्नलायभका लालग हवलभन्न सिकािी, गैिसिकािी तथा र्नीजि के्षत्रको संलग्र्नतामा गदठत 
हवलभन्न हवषयगत क्षेत्रिरूबाट हवजशष्ट तथा प्रभावकािी काययसम्पादर्न िरु्नेछ । 

छ. हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्नका लालग पवुयतयािी, प्रलतकायय तथा परु्नलायभका हक्रयाकलापिरू 
व्यवजस्थत एवं प्रभावकािी सम्पन्न िरु्नेछर्न ्। 

२.३ योिर्नाको सीलमतताीः  

यस योिर्नाका लर्नम्र्नार्नसुाि आधािभतू सीलमतता ििेका छर्न ्; 

क. संकटासन्नताको अवस्थालाई वैज्ञालर्नक सवेक्षणका आधािमा र्नभई हवपद्को प्रवृजत्त(Trend), 
गाउँपाललकास्तिमा स्थार्नीय िर्नप्रलतलर्नलधिरू तथा हवपद् व्यवस्थापर्नको क्षते्रमा काययित गै.स.स.िरूसँगको 
छलफल अन्तिहक्रयाका साथै हवगतका योिर्ना, त्याङकिरूका आधािमा अवस्था पहिचार्न गरिएको । 

ख. सबै स्थार्नीय तिबाट स्थार्नीय हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना तिुयमा भर् र्नसकेकोले स्थार्नीयस्तिको 
योिर्नाको आधािमा जिल्ला हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्नाको लर्नमायण गर्नय र्नसहकएको। 

ग. िोजखम तथा प्रकोपिरूको स्तिीकिण, िलवाय ुपरिवतयर्न तथा हवपद् िोजखम व्यवस्थापर्न योिर्ना, यस अजघका 
हवपद् पूवय तयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना,  मर्नसूर्न पूवय तयािी तथा प्रलतकायय कायययोिर्नािरूको अध्ययर्न एवं 
हवलभन्न सिोकािवालािरूसँगको छलफल तथा प्रलतवेदर्नलाई आधाि मार्नी तिुयमा गरिएको। 

घ. योिर्ना मतुाहवक काययक्रमिरू सञ्चालर्न गर्नय पयायप्त आलथयक तथा मार्नवीय स्रोतको कमी भएमा योिर्नाको 
प्रभावकािी कायायन्वयर्नमा प्रभाव पर्नय सक्र्नेछ । 

 

२.४ हवपद् व्यवस्थापर्नका लालग अवलम्वर्न गरिर्न ेिणर्नीलत,  

क. एकद्धाि र्नीलत (One Door Policy) 

 जिल्ला प्रशासर्न कायायलय तथा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत माफय त एकद्धाि र्नीलत अर्नरुूप समग्र 
समन्वय ि व्यवस्थापर्नको काम िरु्नेछ । प्रमखु जिल्ला अलधकािी वा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतले 
कुरै्न सिकािी लर्नकायलाई समन्वयका लालग जिम्मेवािी ददर्न सहकर्नछे । 
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ख. हवषयगत समन्वय (Thematic Cluster) 

हवलभन्न कािणबाट िरु्न सक्र्ने हवपद् व्यवस्थापर्नका लालग सिकािी, गैिसिकािी तथा र्नीजि के्षत्रको 
सिभालगतामा हवलभन्न ९(र्नौ) वटा हवजशहष्टकृत हवषयगत के्षत्र तोहकर्ने छ । ती हवषयगत के्षत्रिरूसँगको 
समन्वयमा हवपद् व्यवस्थापर्नका काययिरू सञ्चालर्न गरिर्नछे ।  

ग. मार्नव श्रोत बैंक (Human Resource Bank) 

हवपद् व्यवस्थापर्नको क्षते्रमा कायय गरे्न सबै सिकािी, गैिसिकािी संघसंस्था तथा र्नीजि क्षेत्रिरूले हवपद् पूवय  

(Pre Disaster), हवपतको समय (During Disaster),  तथा हवपद् पिात (Post Disaster), को समयमा कायय 
गर्नय सक्र्न ेिर्नशजक्त तयाि गिी िरु्नसकैु समयमा परिचालर्न िरु्नसक्र्न ेगिी व्यवस्था लमलाउर्न े। िर्नशजक्त 
तयाि गदाय जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतसँगको समन्वयमा सकेसम्म हवपद् व्यवस्थापर्नका सबै के्षत्र 
समेट्र्ने गिी िस्तै खोि तथा उद्धाि, मर्नोसामाजिक पिामशय, स्वास््य  पिीक्षण सेवा, QRT, STF, ERT, 
DDRT, Fire Fighting, स्वयमसेवक लगायत क्षमता हवकास गर्नुयपरे्नछ  

घ. हवपद् व्यवस्थापर्न गरे्न मखु्य जिम्मेवािी (Major Responsibility) 

िरु्न स्थार्नीय ति अन्तिगतको के्षत्रमा हवपद्िन्य घटर्ना घटेको छ, सोिी स्थार्नीय ति हवपद् व्यवस्थापर्न गर्नय 
मखु्य जिम्मेवाि िरु्नकुा साथै अन्य स्थार्नीय तििरूले सियोगीको भलूमका लर्नवायि गरे्नछर्न ् । हवपद् 
व्यवस्थापर्नका लालग स्थार्नीय तििरू तथा संघीय ि प्रदेश सिकािका हवलभन्न लर्नकायिरूवीच समन्वय गरे्न 
जिम्मेवािी जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत एवं जिल्ला समन्वय सलमलतको िरु्नछे । 

ङ. District Lead Support Agency को भलुमकामा र्नपेाल िेडक्रस सोसार्टीीः 
 र्नेपाल िेडक्रस सोसार्टी, िसवुा जिल्ला शाखाले िसवुा जिल्लाको हवपद् व्यवस्थापर्न तथा हवपद् व्यवस्थापर्न 

सम्बन्धी योिर्ना तिुयमा तथा अद्यावलधक गरे्न काययमा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको मखु्य 
सियोगीको(DLSA) भलुमका लर्नवायि गरे्नछ । हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा प्रमखु जिल्ला अलधकािीसँगको 
समन्वयमा हवलभन्न गैिसिकािी संस्थािरूसँग समन्वय गिी स्रोत व्यवस्थापर्न, हवपद् व्यवस्थापर्न सामग्री 
व्यवस्थापर्न, हवपद् िन्य घटर्ना ि त्यसको व्यवस्थापर्नसगँ सम्बजन्धत त्याङ्किरूको लर्नयलमत अद्यावलधक गरे्न 
हवषयगत क्लष्टििरूसँग समेत समन्वय सिकायय गिी जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई आवश्यक 
सियोग गर्नुय र्नेपाल िेडक्रस सोसार्टी िसवुाको कतयव्य िरु्नेछ । 

च. अन्य 

 जिल्ला तथा स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतले सबै क्लस्टििरूसँग आवश्यक समन्वय, सियोग, समझदािी, 
सिकायय, लर्नदेशर्न ि लर्नयन्त्रण कायम गरे्नछ । हवपद् व्यवस्थापर्नमा जिल्ला हवपत व्यवस्थापर्न सलमलत ि 
स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको सिकायय िरु्नेछ साथै हवपद् व्यवस्थापर्नमा सबै  सिकािी ,गैिसिकािी, 
लर्निी के्षत्रले सियोग गर्नुय कतयव्य िरु्नेछ । 

२.५ हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धी संबैधालर्नक  कारू्नर्नी तथा र्नीलतगत व्यवस्थािरू 

२.५.१ र्नपेालको संहवधार्न  

प्राकृलतक प्रकोपबाट िरु्ने िोजखम न्यूर्नीकिण गर्नय पूवय सूचर्ना, तयािी, उद्दाि िािात एवं परु्नस्थायपर्ना गरे्न  
काययलाई प्राकृलतक साधर्न स्रोतको संिक्षण संवद्धर्न ि उपयोग सम्बन्धी र्नीलत मा समावेश गर्नुयका साथै 
प्राकृलतक तथा गैि प्राकृलतक हवपद् पूवय तयािी उद्धाि तथा िािात ि परु्नलायभ  संघ ि प्रदेशको साझा 
अलधकािको रूपमा परिभाहषत गिीर्नकुा साथै हवपद् व्यवस्थापर्न संघ, प्रदेश ि स्थार्नीय तिको साझा अलधकाि 
तथा स्थार्नीय तिको अलधकाि सचुीमा समेत समावेश गिी हवपद् व्यवस्थापर्न काययलाई संबैधालर्नक रूपमा रै्न 
सलुर्नजित गिेको छ । 

 

२.५.२ स्थार्नीय सिकाि सञ्चालर्न ऐर्न, २०७४ 

यस ऐर्न अर्नसुाि स्थार्नीय तिलाई हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धीदेिाय बमोजिमको हवलभन्न जिम्मेवािी लर्नधायिण 
गिेको छM 

क. हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धी स्थार्नीय र्नीलत¸ कारू्नर्न मापदण्ड योिर्नाको कायायन्वयर्न अर्नगुमर्न ि लर्नयमर्न 
गरे्न, 

ख. स्थार्नीय स्तिमा हवपद् पूवय तयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना पूवय सूचर्ना प्रणाली खोि तथा उद्धाि िाित 
सामग्रीको पूवय भण्डािण हवतिण ि समन्वय गरे्न, 

ग. स्थार्नीय तटबन्ध र्नदी ि पहििोको लर्नयन्त्रण तथा र्नदीको व्यवस्थापर्न ि लर्नयमर्न गरे्न,  

घ. हवपद् िोजखम क्षेत्रको र्नक्साङ्कर्नतथा वस्तीिरूको पहिचार्न ि स्थार्नान्तिण गरे्न,  
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ङ. हवपद् व्यवस्थापर्नमा संघ, प्रदेश, स्थार्नीय समदुाय संघ संस्था तथा र्नीजि के्षत्रसँगको सियोग समन्वय ि 
सिकायय गरे्न, 

च. हवपद् व्यवस्थापर्न कोषको स्थापर्ना तथा सञ्चालर्न  ि स्रोत साधर्नको परिचालर्न गरे्न,  

छ. हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण सम्बन्धी स्थार्नीय स्तिका आयोिर्नाको तिुयमा कायायन्वयर्न अर्नगुमर्न  ि 
मखु्याङ्कर्न गरे्न, 

ि. हवपद् पिात स्थार्नीय स्तिको परु्नस्थायपर्ना ि पूर्नयलर्नमायण, 

झ. स्थार्नीय स्तिको हवपद् सम्बन्धी त्याँक व्यवस्थापर्न ि अध्ययर्न अर्नसुन्धार्न गरे्न 

ञ. स्थार्नीय आपतकालीर्न कायय सञ्चालर्न, 

ट. समदुायमा आधारित हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धी काययक्रमको सञ्चालर्न लगायत हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धी 
अन्य कायय गरे्न । 

२.५.३ हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्न ऐर्न, २०७४ 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत तथा स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको व्यवस्था गिी हवपद् 
व्यवस्थापर्नका  सम्बन्धमा तयािी, प्रलतकायय तथा परु्नलायभका हवलभन्न जिम्मेवािी तोहकएको छ । 

 

२.५.४ १५औ ं आवलधक योिर्ना  (२०७६/०७७-२०८०/०८१) 

 क.  लबपद् बाट िरु्ने मार्नवीय, भौलतक, आलथयक, सामाजिक, साँस्कृलतक ि पयायविणीय क्षलतमा कलम. ल्याउर्न 
लबलभन्न लर्नकायिरूबाट िरु्ने लबपद् ब्यवस्थापर्नको काययलाई समन्वय गिी एहककृत रूपमा सञ्चालर्न गरे्न। 

 ख. एहककृत सचुर्ना केन्र स्थापर्ना गिाउर्ने । 

 ग. आपतकालीर्न कायय सञ्चालर्न केन्रिरूमा अत्याधलुर्नक यन्त्र उपकिणिरूको उपयोग बढाउर्ने । 

 घ. संघसस्थािरूको समन्वय ि सिकाययमा लबपद् िोजखम न्यूर्नीकिण ि अजल्पकिणका काययक्रमिरू सञ्चालर्न 
गिाउर्ने । 

 ङ. बस्ती, समदुायस्तिसम्म लबपद् पवुयतयािी तथा प्रलतकायय क्षमता लबकासका लालग गाउँपाललका ि वडािरूमा 
लबपद् सम्बन्धी िर्नचेतर्ना मलुक गलतलबलधिरू सञ्चालर्न गरे्न/गिाउर्ने ।  

 च. िलवायू परिवतयर्नका र्नकािात्मक असििरू न्यूर्नीकिण गिाउर्न लबशेष काययक्रमिरू सञ्चालर्न गरे्न/गिाउर्ने   

२.५.५ हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण िाहष्ट्रय र्नीलत, २०७४ 
क. परु्नस्थायपर्ना ि परु्नलर्नयमायणमा अझै िाम्रो ि अझै बललयो बर्नाऔ (Build Back Better) भने्न अवधािणा 

अबलम्बर्न गरे्न, 

ख. संघ, प्रदेश, स्थार्नीय ि समदुाय स्तिमा हवपद् व्यवस्थापर्न कोषको व्यवस्था गरे्न, 

ग. संघदेजख स्थार्नीय तिसम्म उद्धाि टोली स्थापर्ना गरे्न, 

घ. हवकास सँग सम्बजन्धत प्रत्येक सावयिलर्नक संस्थािरूले कजम्तमा पाँच प्रलतशत वाहषयक बिेट स्थार्नीय 
हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिणका लालग छुट्याउर्न ुपरे्न, 

ङ. बैंक तथा हवतीय संस्थािरूबाट हवपद् प्रभाहवत समदुायलाई सिलुलयत किायको व्यवस्था गरे्न, 

च. हवपद्का कािण पर्नय सक्र्न ेक्षलतलाई सम्बोधर्न गर्नय िीवर्न ि गैि िीवर्न बीमामा योिर्नािरू प्रवद्धयर्न गरे्न, 

छ. स्थार्नीय ति समदुाय सामदुाहयक संस्था हवद्यालय तथा अस्पतालिरूमा समावेशी हवपद् िोजखम 
व्यवस्थापर्न सलमलतिरू गठर्न गरे्न, 

ि. असिुजक्षत स्थार्निरूमा बस्ती हवस्ताि लर्नयन्त्रण गरे्न तथा असिुजक्षत वस्तीिरूलाई सिुजक्षत स्थार्नमा 
स्थार्नान्तिणका लालग प्रोत्सािर्न गरे्न लगायतका र्नीलतिरू समावेश गिेको । 

२.५.६ िाहष्ट्रय हवपद् प्रलतकाययको कायय ढाचँा,२०७० 

िाहष्ट्रय तथा अन्तिायहष्ट्रय सिायता तथा समन्वयको ढाँचा उल्लेख गर्नुयका साथै हवपद् प्रलतकाययका लालग 
तोहकएका जिम्मेवाि र्नतेतृ्वदायी लर्नकायिरूले तोहकएको समायवलध लभत्र सञ्चालर्न गर्नुयपरे्न गलतहवलधिरू समेत 
उल्लेख गिेको छ । 

२.५.७  दीगो हवकास लक्ष्यिरू -सर्न ्२०१५-२०३०_ 

सिुजक्षत पूवायधाि लर्नमायण गरे्न, िलबाय ुपरिवतयर्न ि यसका प्रभावको न्यूर्नीकिण गरे्न, समावेशी सिुजक्षत दीगो 
शििीकिण ि बस्ती हवकास गरे्न िस्ता लक्ष्यिरू समावेश गिेको छ । 
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खण्ड - तीर्न 
 

हवपद् पूवयतयािी, प्रलतकायय तथा पूर्नलायभ योिर्ना  
 

३.१ योिर्ना लर्नमायणको प्रहक्रया  

जिल्लामा हवद्यमार्न ि सम्भाहवत िोजखमिरूको हवस्ततृ हवश्लषेण गिी स्थार्नीय ति, सिकािी तथा गैिसिकािी लर्नकाय एवं 
लर्निी क्षेत्रिरू बाट हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्नाका सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण संकलर्न  गिी जिल्ला हवपद् पूवय 
तयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना, २०७९ तयाि गरिएको छ । यस योिर्नामा समावेश गरिएका सूचर्ना तथा 
त्याङ्किरूलाई समयार्नकूुल परिमाियर्न गिी प्रकाशर्न गर्नय प्रयास गरिर्नछे । यस योिर्ना तयािीमा लर्नम्र्न प्रहक्रया 
अवलम्बर्न गरिएको छीः 

क. सबै स्थार्नीय ति (५ वटै गाउँपाललकािरू) का िर्नप्रलतलर्नलधिरू तथा हवपद् व्यवस्थापर्नसँग सम्बजन्धत 
सिकािी, गैिसिकािी तथा लर्निी क्षेत्रका पदालधकािीिरूसँग छलफल गिी पषृ्ठपोषण संकलर्न, 

ख. हवपद्पूवय तयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना तयािीका लालग काययदल गठर्न, 

ग. हवपद् िोजखम,संकटा सन्नताको अवस्था हवश्लषेणका लालग गाउँपाललका स्तिीय छलफल अन्तिहक्रया गरिर्नकुा 
साथै िोजखमयकु्त स्थार्निरूको लर्निीक्षण/अवलोकर्न, 

घ. हवलभन्न ९ वटा हवषयगत क्षते्रका संयोिक (Cluster lead) लर्नकाय तथा सदस्यिरूसँग छलफल गिी आ-

आफर्नो क्षेत्रको क्षमता पहिचार्न तथा हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना तयाि,  

ङ. जिल्लामा कायायन्वयर्नमा ििेको मर्नसरु्न पूवय तयािी तथा प्रलतकायय कायययोिर्ना, २०७९, हवलभन्न कायायलयका 
सिकािी तथा गैह्रसिकािी संस्थािरूद्वािा प्रकाजशत प्रलतवेदर्न, जिल्ला प्रशासर्न कायायलयमा ििेको सूचर्ना तथा 
र्नेपाल िेडक्रस सोसार्टी जिल्ला शाखा िसवुाको प्रकाशर्निरू, अन्य हवलभन्न अध्ययर्न प्रलतवेदर्निरू तथा 
त्याङ्कको आधािमा िोजखमको प्रवृजत्त एवं परिणाम पहिचार्न,  

च. जिल्ला हवपद्िोजखम पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्नाको मस्यौदा तयािी,  
छ. क्लष्टि प्रमखु, एवं जिल्लाका सिोकािवालािरूको बैठकमा जिल्ला हवपद्िोजखम पूवयतयािी तथा 

प्रलतकायययोिर्नाको मस्यौदा उपि छलफल गिी पषृ्ठपोषण संकलर्न,  

ि. जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतबाट हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना २०७७ स्वीकृती, प्रकाशर्न । 
 

३.२ पूवय तयािी योिर्ना (Preparedness Plan) 

३.२.१ मार्नवीय सिायतामा संलग्र्न िरु्न सक्र्न ेसाझेदाि लर्नकायिरूको पहिचार्न  

हवपद्  िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्न ऐर्न, २०७४ बमोजिम िसवुा जिल्लामा हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत 
हक्रयाजशल ििेको छ । हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्नका लालग जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलतलाई आवश्यक सियोग, समन्वय तथा सिकाययका लालग अर्नसूुचीमा उल्लेख भए बमोजिम लर्नम्र्नार्नसुाि 
स्थार्नीयति, सिकािी तथा गै.स.स. एवं लर्निी के्षत्र, र्नागिीक समाि हक्रयाशील ििर्नछेर्न ्। हवपद् िोजखमका 
आधािमा अन्य अन्तिाहष्ट्रय तथा िाष्ट्रिय गै.स.स. तथा अन्य संस्थािरूको समेत सिभालगता िरु्न सक्र्नेछ । 

क. ५ वटै गाउँपाललकािरू, 
ख. जिल्लामा ििेका सबै सिकािी कायायल(संघ, प्रदेश तथा स्थार्नीय ति अन्तगयतका कायायलय), 

ग. िसवुा जिल्लामा काययित सामाजिक  संस्थािरू, 
घ. िसवुा जिल्लामा काययित अन्तिाहष्ट्रय गैि सिकािी संस्थािरू(INGOs), 
ङ. िसवुा जिल्लामा काययित िाहष्ट्रय गैिसिकािी संस्थािरू(NGOs), 
च. िसवुा जिल्लामा सञ्चाललत िलहवद्यतु आयोिर्ना कम्पर्नीिरू, 
छ. िसवुा जिल्लामा सञ्चाललत उद्योग, कलकािखार्नािरू, 
ि. व्यावसाहयक िकहितका लालग हक्रयाशील संस्था तथा लर्निी क्षेत्र, 
झ. बैंक तथा हवत्तीय संस्थािरू, 
ञ. िोटल, िेषु्टिां तथा अन्य व्यवसायीिरू । 

३.२.२ हवपद्को के्षत्र अर्नसुाि खोि तथा उद्धाि सामग्री व्यवस्थापर्न 

 यस जिल्लामा सम्भाहवत हवपद् िोजखमको सबै के्षत्र अर्नसुाि हवपद् व्यवस्थापर्न सामग्रीिरू प्रत्येक स्थार्नीय 
तिको आ-आफ्र्नो भण्डािण गिृ तथा सदिमकुाम धनु्चेजस्थत जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको भण्डािण 
गिृमा व्यवस्थापर्न गरिर्ने छ । जिल्लाका सबै स्थार्नीय ति, सिकािी, गैिसिकािी तथा र्नीजि के्षत्रको 
सियोगमा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतको भण्डािण गिृमा अर्नसूुची बमोजिमका सामग्रीिरू व्यवस्थापर्न 
गरिर्नेछ । साथै जिल्लाजस्थत सिकािी तथा गैिसिकािी लर्नकायसँग ििेका हवपद् व्यवस्थापर्न सामग्रीिरूको 
हवविण अद्यावलधक गिी सम्बजन्धतले जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई िार्नकािी गिाउर्न ुपरे्नछ ।  
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३.२.३ िर्नचेतर्ना अलभवहृद्ध  

सबै स्थार्नीय ति, जिल्लामा हक्रयाशील िािर्नीलतक दलिरू, गैिसिकािी संघसंस्थािरू, सञ्चाि माध्यम तथा 
बाल क्लबका सञ्जालिरूमाफय त समदुाय तथा हवद्यालयमा स्तिमा हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय सम्बन्धमा 
समय समयमा िर्नचेतर्ना अलभवृहद्ध गरे्न कायय सञ्चालर्न गरिर्नेछ । 

 

३.२.४ स्रोत र्नक्साङ्कर्न 

क. प्रत्येक स्थार्नीय तिले हवपद् व्यवस्थापर्न कोष सञ्चालर्न गिी ििेक आलथयक वषयको वाहषयक हवलर्नयोिर्न 
माफय त लर्नजित िकम उक्त कोषमा िम्मा गरे्न ि सो को िार्नकािी जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई 
गिाउर्न ु परे्नछ । श्रोत व्यवस्थापर्नमा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत ि स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलतबीच समन्वय िरु्ने व्यवस्था लमलार्र्नेछ । 

ख. जिल्लामा हक्रयाशील सम्पूणय गैि सिकािी संस्था, र्नीजि क्षेत्रिरूले हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा मात्र खचय 
गरे्न गिी ििेक वषय आफ्र्नो काययक्रममा लर्नजित िकम अलर्नवायय रूपमा हवलर्नयोिर्न गर्नुयपरे्नछ । उक्त 
हवलर्नयोजित िकम सम्बन्धी िार्नकािी अलर्नवायय रूपमा जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत तथा स्थार्नीय 
हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई गिाउर्नपुरे्नछ । उक्त िकम खचय गदाय प्रमखु जिल्ला अलधकािी लाई पूवय 
िार्नकािी गिाएि मात्र खचय गर्नुयपरे्न ि जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतबाट खचय अर्नमुोदर्न गिाउर्नपुरे्न 
व्यवस्था गरे्न । 

ग. जिल्लालभत्र सञ्चाललत प्रत्येक िलहवद्यतु कम्पर्नीले हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा मात्र खचय गरे्न गिी ििेक 
वषय आफ्र्नो काययक्रममा लर्नजित िकम अलर्नवायय रूपमा हवलर्नयोिर्न गिी सो को िार्नकािी अलर्नवायय रूपमा 
जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत तथा स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई गिाउर्नपुरे्न व्यवस्था गरे्न । 
उक्त िकम खचय गदाय प्रमखु जिल्ला अलधकािी लाई पूवय िार्नकािी गिाएि मात्र खचय गर्नुयपरे्न ि जिल्ला 
हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतबाट खचय अर्नमुोदर्न गिाउर्नपुरे्न व्यवस्था गरे्न । 

घ. जिल्ला तथा स्थार्नीय स्तिमा सञ्चाललत सावयिलर्नक कायायलय, संघ संस्थािरू, संस्थागत हवद्यालय तथा 
क्याम्पसिरूले समेत ििेक आलथयक वषयमा लर्नजित िकम हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा मात्र खचय गरे्न गिी 
हवलर्नयोिर्न गरे्न ि सोको िार्नकािी जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई गिाउर्न ुपरे्नछ । र्नेपाल िलुर्नयि 
िेडक्रस सकय ल, बाल क्लब, र्को क्लब, आमा समूि, महिला स्वास््य स्वयंसेहवका, र्नेपाल स्काउट 
माफय त आवश्यक सियोग तथा समन्वय गरे्न ।  

ङ. र्नेपाल िेडक्रस सोसार्टी, जिल्ला शाखा िसवुा, र्नेपाल उद्योग बाजणज्य संघ िसवुा, चेम्बि अफ कमसय 
लगायतका संघ संस्थािरूले आफूसँग भएको हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा खचय गर्नय सहकर्ने हवत्तीय स्रोतको 
लर्नयलमत िार्नकािी जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई गिाउर्न ुपरे्नछ । 

च. हवपद् व्यवस्थापर्न काययमा सरिक िरु्ने सबै लर्नकायिरूले आफ्र्नो स्रोत परिचालर्न गर्नुयपूवय अलर्नवायय रूपमा 
प्रमखु जिल्ला अलधकािीलाई िार्नकािी गिाउर्न ु परे्नछ । प्रमखु जिल्ला अलधकािीले खचयको दोिोिोपर्ना 
र्निरु्ने गिी आवश्यकतार्नसुाि स्रोत परिचालर्न गर्नय सििीकिण गर्नुयपरे्नछ । सो को समहष्टगत िार्नकािी 
प्रमखु जिल्ला अलधकािी माफय त जिल्ला हवपद् ब्यबस्थापर्न सलमलतलाई िरु्नेछ ।   

३.२.५ प्रकोप िोजखम हवश्लषेण  

२०७२ सालको हवर्नाशकािी भकूम्पपलछ गरिएको िसवुा जिल्लामा तत्काललर्न संघीय मालमला तथा स्थार्नीय 
हवकास मन्त्रालय तथा िाहष्ट्रय परु्नयलर्नमायण प्रालधकिणबाट भएको Geo Hazard Survey, मर्नसरु्न पूवयतयािी तथा 
प्रलतकायय कायययोिर्ना, २०७९ गाउँपाललकास्तिमा भएको छलफलबाट प्राप्त त्यगत हवविण, र्नमूर्ना स्थलगत 
अवलोकर्न एवं हवलभन्न सिकािी गैिसिकािी लर्नकायिरूले प्रकाशर्न गिेका त्याङ्क समेतका आधािमा िसवुा 
जिल्लाको हवपद् िोजखमको अवस्था हवश्लषेण गिी संकटासन्नताको अवस्था लर्नम्र्नार्नसुाि पहिचार्न परिएकोछ । 
संकटासन्नताको अवस्थालाई हवश्लषेण गदाय यस जिल्लाको हवपद् िोजखमलाई लर्नम्र्नार्नसुाि प्राथलमकता अर्नसुाि 
प्रस्ततु गर्नय सहकन्छीः- 
१. भकूम्प,  

२. पहििो,   

३. आगलागी,   

४. िावाििुी,  

५. िंगली िर्नाविको आक्रमण, सपयदंश 

६. हिमपात,  

७. सडक दूघयटर्ना,  
८. बाढी तथा डुबार्न,  

९. चट्याङ्ग,  

१०.मिामािी 
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३ .२. ५.१ िोजखम संवेदर्नशील क्षते्रिरू  

१. पहििो : काललका गाउँपाललकाको स्याउबािी के्षत्रदेजख िसवुागढी र्नाकासम्मको पासाङ्ग्ल्िाम ु सडक खण्ड आसपासको के्षत्र पहििोको हिसाबले िोजखमपूणय 
देजखएको छ । ती बािेक गाउँपाललकाको वडागत रूपमा देिाय बमोजिमको के्षत्रिरू पहििोको कािण सम्भाहवत िोजखम यकु्त क्षेत्रको रूपमा पहिचार्न 
गरिएको छ ।  

क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. 

स्थार्निरू 
र्नजिकैको खलुा 
के्षत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा र्कार् 
सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने समय ि  पैदल दिुी 

 

 

 

 

 

१ 

क
ालल

क
ा 

१  िाम्चे 

 गमु्चेत 

 ग्राङ 

 पलेप 

र्नभएको  िाम्चे सामदुाहयक भवर्न 

 स्वास््य चौकी 
 ग्राङ ि पलेप आधािमूत 

हवद्यालय(मा.हव.), िाम्चे 
माध्यलमक हवद्यालय(मा.हव.) 

 काललकास्थार्न 

 स्याउबािी 
 प्रििी चौकी ग्राङ  १.५ घण्टा/५ हक.लम.. 

२  धोवीखोला 
 काभ्र े 

 प्राङ्ग्से क्षेत्र        

र्नभएको  र्नािायणस्थार्न मा.हव.  

 सामदुाहयक भवर्न  

 गमु्बोडाँडा क्षेत्र 

 काललकास्थार्न 

 स्याउबािी 
 र्लाका प्रििी 

कायायलय, काललकास्थार्न 

  र्नेपाली सेर्ना सिुक्षापोष्ट 
काललकास्थार्न 

४५ लमर्नेट/३ हक.लम.. 

३  धोवीखोला 
 कदमबािी 

र्नभएको  सनु्धािा मा.हव. धािापार्नी  काललकास्थार्न 

 स्याउबािी 
 र्लाका प्रििी 

कायायलय, काललकास्थार्न 

  सैलर्नक पोष्ट 

३० लमर्नेट/२ हक.लम.. 
 

४/५  पाखोला 
 जिबजिबे 

र्नभएको  सेतीदेवी मा.हव. 
 सूयोदय मा.हव. धसेुर्नी 

 काललकास्थार्न 

 स्याउबािी  

 र्लाका प्रििी 
कायायलय, काललकास्थार्न 

  सैलर्नक पोष्ट 

१.५ घण्टा/६ हक.लम.. 

 

 

 

२ 

उत्त
िग

या
 

१  गोगर्न े

 जचप्लेटी  
 लतरु  

 करुमयायङ 

 मैलङु  

 लसरुचेत  

 लतरुको 
मालथल्लो भाग 

 करुमयायङ 
मालथको 
िंगलको भाग 

 डाँडागाउँ मा.हव. डाँडागाउँ 

 पञ्चललङगे मा.हव. खड्कु 

 सामदुाहयक भवर्न खड्कु 

 गणेश प्रा.हव. लसरुचेत 

 मैलङु 

 ठूलोगाउँ 

 मैलङु 

 पैिेवेसी 

 र्नेपाली सेर्ना सिुक्षा 
पोष्ट, मैलङु 

 प्रििी चौकी डाँडागाउँ 

२ घण्टा /८ हक.लम.. 
१ घण्टा /३ हक.लम. 
२ घण्टा /८ हक.लम.. 
१.५घण्टा/ ५ हक.लम.. 
१ घण्टा /४ हक.लम. 
१ घण्टा /३ हक.लम.. 

२  कटुन्िे  र्नभएको  डाँडागाउँ मा.हव. डाँडागाउँ  मैलङु  प्रििी चौकी डाँडागाउँ ४० लमर्नेट/ २ हक.लम. 
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क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. 
स्थार्निरू 

र्नजिकैको खलुा 
के्षत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा र्कार् 
सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने समय ि  पैदल दिुी 

 लसम्ले  स्थार्नीय सडक आसपासको 
क्षेत्र 

 पैिेवेसी 

३  लयङु र्नभएको  भमेूदेवी मा.हव. ठूलोगाउँ 

 भमेूदेवी मजन्दि 

 ठूलोगाँउ  प्रििी चौकी डाँडागाउँ २ घण्टा /६ हक.लम.. 

४  पैिेवेंसी 
  हवलमिे 

 मलर्नगाउँ 

 शाजन्तबिाि 

 खाल्टेवगि  

 र्नौहवसे 

 कमीडाडँा 
सडक 

 गाउँपाललकाको कायायलय 

 भवूर्नशे्विी प्रा.हव. मलर्नगाउँ 

 र्नवहवियी मा.हव. भलायडाँडा 
 चौिखकय  स्वास््य चौकी 

 पैिेवशी  प्रििी चौकी बेत्रावती १.५ घण्टा/ ४ हक.लम. 
२ घण्टा/ ५ हक.लम.. 

५  उपल्लोपौवा, 
 बर्नवुा 
 छाप 

र्नौहवसे फाँट  सामदुाहयक भवर्न 

 बािािी प्रा.हव. बर्नवुा 
 लर्नलकण्ठ मा.हव. बोगटीटाि 

 भीमसेर्नस्थार्न प्रा.हव. माझगाउँ 

 बोगटीटाि  प्रििी चौकी बेत्रावती ४५ लमर्नेट/ २ हक.लम. 
 

 

 

 

३ 

आ
मा
छो

ददङ्म
ो 

१  ठूलोिाकु 

 िाकुबेशी 
 

 थालागाङ, 

पाङललङ 

 िाकु मा.हव. ठूलो िाकु 

 सामदुाहयक भवर्न  

 िाकुवेशी मा.हव. िाकुबेशी 

 मैलङु 

 पैिेवेसी 
 प्रििी चौकी िाकु  १ घण्टा/३ हक.लम.. 

२  ग्र ेगाउँ 

 सार्नोिाकु 

 
 ग्र ेमा.हव. ग्र ेगाउँ  मार्नचेत 

 थाम्वचेुत 

प्रििी चौकी िाकु १.५ घण्टा/४ हक.लम.. 

५  पािङु ि 
केिावािी 

थाम्वचेुत  पािङु प्रा.हव. पािङु  थाम्वचेुत  प्रििी चौकी थाम्बचेुत ४५लमर्नेट/२.५ हक.लम.. 

 

 

 

 

४ र्नौ
कु
ण्ड

 

१  सांयलु के्षत्र 

 लाङ्ग्ब ु

र्नभएको  लसमबन्दी प्रा.हव. 
 स्वास््य चौकी पािच्याङ 

 गा.पा. कायायलय 

 लािच्याङ  प्रििी चौकी पािच्याङ २ घण्टा/६ हक.लम. 

२  वच्चागाँउ र्नभएको  यासायगाउँ वडा कायायलय  लािच्याङ  प्रििी चौकी पािच्याङ १ घण्टा/३ हक.लम.. 
४  दर्नसु्वािा र्नभएको  काललका प्रा.हव. दर्नसु्वािा  सिमथली  प्रििी चौकी पािच्याङ २ घण्टा/६ हक.लम. 
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क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. 
स्थार्निरू 

र्नजिकैको खलुा 
के्षत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा र्कार् 
सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने समय ि  पैदल दिुी 

५  खाल्चेत र्नभएको  दपु्चेश्विी मा.हव.  

 सामदुाहयक भवर्न जचती 
 ठूलो भोले  प्रििी चौकी पािच्याङ  २ घण्टा/६ हक.लम. 

६  घोमुय  घोमुय सडक 

 भञ्ज्याङ क्षेत्र 

 घोमुय मा.हव. 
 गोसार्कुण्ड मा.हव. सिस्यू ँ

 लोहकल  प्रििी चौकी पािच्याङ २ घण्टा/ ५ हक.लम. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५ 

गो
सा
र्कु

ण्ड
 

१  दािालफेदी 
 तासायगाउँ 

 मेन्दोगाउँ 

र्नभएको  अरुणोदय मा.हव. 
  सामदुाहयक भवर्न 

 र्नेिा मा.हव. 

 र्नागथली  प्रििी चौकी थमुर्न १.५ घण्टा/४ हक.लम.. 
२० लमर्नेट/१ हक.लम.. 

२  हटमिेु 

 

सडक 
आसपासको क्षेत्र 

 र्ने.िा. मा.हव. हटमिेु 

 सामदुाहयक भवर्न  

 खैदी गमु्वा 

 हटमिेु,  

 िसवुागढी 
 सीमा प्रििी चौकी, 

हटमिेु  

 र्नेपाली सेर्ना सिुक्षा 
पोष्ट, हटमिेु 

  स.प्र.बल.र्नेपाल BOP 

२० लमर्नेट/१ हक.लम.. 
१ घण्टा/३ हक.लम.. 

३  ललङललङ  

 शेपायगाउँ 

खाजम्िङ  ललङललङ प्रा.हव. 
 खामजिङ सामदुाहयक भवर्न 

 र्ने.िा.मा.हव. खाजम्िङ 

 खाजम्िङ 

 क्याजन्िङ 

 प्रििी चौकी, स्याफु्र १.५ घण्टा/५ हक.लम.. 
 

४ घण्टा/१० हक.लम. 

४  लाङटाङ 

 लसन्धमु 

 लामा 
िोटेल 

 रिलमचे 

 थाङसेप 

 मणु्ड ु

 घोडातवेला 

 र्ने.िा. मा.हव. लाङटाङ 

 सामदुाहयक भवर्न 

 स्वास््य चौकी 

 खामजिङ 

 क्याजन्िङ  

 घोडातवेला 
 लामािोटल 

 मनु्ड ु

 प्रििी चौकी लाङटाङ 

 र्नेपाली सेर्ना, सिुक्षा 
पोष्ट, लाङटाङ  

१.५घण्टा/२.५ हक.लम.. 
२० लमर्नेट/१ हक.लम.. 
१.५ घण्टा/३.५ हक.लम.. 

५  कोलमर्न 

 स्याफु्रवेशी 
 सार्नोभाखुय 

 स्याफु्रवेशी 
 बािघमु्ती 

सडक खण्ड 

 श्यामेवाङफेल मा.हव. 
 सामदुाहयक भवर्न 

 स्वास््य चौकी 
 जचललमे िार्रो आवास क्षेत्र 

  गाउँपाललका कायायलय 

 स्याफु्रबेंसी  प्रििी चौकी, स्याफु्र 

 र्नेपाली सेर्ना, सिुक्षा 
पोष्ट, ठूलोस्याफु्र 

४५लमर्नेट/१.५ हक.लम.. 
 

२० लमर्नेट/१ हक.लम.. 
 

१ घण्टा/३ हक.लम.. 
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क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. 
स्थार्निरू 

र्नजिकैको खलुा 
के्षत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा र्कार् 
सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने समय ि  पैदल दिुी 

६  र्नागङु 

 केब ु

 धनु्चे गेट 

 लमर्निल वाटि 

 धनु्चे बिाि 

 बालमजन्दि  

खेल मैदार्न धनु्चे 

 ज्ञार्नज्योलत मा.हव. 
 Himalayan Ontop लमर्निल 

वाटि उद्योग क्षेत्र 

 धनु्चे सामदुाहयक भवर्न 

 िसवुा मा.हव., धनु्चे 

 कभडय िल 

 सिकािी भवर्निरू 

 धनु्चे  जिल्ला प्रििी कायायलय 

 र्नेपाली सेर्ना (श्री हवष्ण ु
दल गण) 

 स.प्र.बल.र्नेपाल रं्न.२० 
गलु्म िे.क्वा. 

 DEOC 

१ घण्टा/४ हक.लम.. 
 

 

३० लमर्नेट/२ हक.लम.. 

 

२.आगलागीीः हिमाली जिल्ला भएको िरु्नाले सखु्खा याममा जिल्लाको अलधकांस स्थार्नमा आगलागी िरु्ने गिेको भए तापलर्न देिायका स्थार्निरू आगलागीको दृहष्टले बढी 
िोजखमपूणय ििेका छर्न ्।  

क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. स्थार्निरू 
र्नजिकैको खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 
िेललप्याड भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 
! 

आ
मा
छो

ददङ्म
ो 

! फूलबािी ग्र ेमा.हव. ग्र ेगाउँ  मान्चेत 

 थाम्बचेुत  

िाकु प्रििी चौकी िाकु १.५ घण्टा 

@ ग्र े गाउँ ि सार्नो 
िाकुको लभत्ता 

र्नभएको  सामदुाहयक भवर्न ग्र ेगाउँ 

 ग्र.े मा.हव. 
मान्चेत, 

गत्लाङ 

प्रििी चौकी िाकु १ घण्टा/३ हक.लम.. 

% पािङु थाम्बचेुत  पािङु प्रा.हव. पािङु थाम्बचेुत 
 

प्रििी चौकी थाम्बचेुत 

 

 

४५ लमर्नेट/२.५ हक.लम.. 

@ 

गो
सा
ईकु

ण्ड
 

# शेपायगाउँ खाजम्िङ  खाजम्िङ 

 सामदुाहयक भवर्न 

 र्ने.िा.मा.हव. खाजम्िङ 

क्याजन्िङ, खाजम्िङ प्रििी चौकी स्याफु्रवेशी  ४ घण्टा/१० हक.लम.. 

^ ब्राबल धनु्चे बिाि 
आसपासको क्षेत्र 

 धनु्चेजस्थत हवद्यालयिरू धनु्चे बिाि प्रििी चौकी स्याफु्रबेंसी  ३ घण्टा/९ हक.लम.. 
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३. बाढी तथा डवुार्न 

क्र
.स
. 

गा
.प
ा. 

वड
ा र्न

. 

स्थार्निरू र्नजिकैको खलुा के्षत्र/स्थार्न र्नजिकैको आश्रयस्थल 
िेललप्याड भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 
१ 

उत्तिगया 

५ खाल्टेबगि खाल्टेवगि र्नजिकैको के्षत्र वेत्रावती बोगटीटाि  प्रििी चौकी बेत्रावती ३० लमर्नेट 

2 गोसार्कु
ण्ड 

4 लामा िोटेल 

 

 

 

रिलमचे रिलमचे घोडा तबेला प्रििी चौकी 
स्याफु्रबेशी 

२ घण्टा 

 

४. िंगली िर्नावि आक्रमण 

क्र
.स. 

गा.पा. 

वडा र्न . स्थार्निरू 
र्नजिकैको खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 

१ 

क
ाललक

ा 

२  काभ्रगेाउँ 

 स्याउबािी  

 लोहकल  

 िोजखम यकु्त स्थार्न 
आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

काललकास्थार्न  र्लाका प्रििी 
कायायलय, 
काललकास्थार्न 

 र्नेपाली सेर्ना सिुक्षा 
पोष्ट, लोहकल 

३० लमर्नेट/२ हक.लम.. 

२ 

उत्तिगया 

४ हवलमिेगाउँ 
 िोजखम यकु्त स्थार्न 

आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

पैिेवेंसी प्रििी चौकी 
बेत्रावती 

२ घण्टा/८ हक.लम.. 

३ 

आ
माछोदद

ङ्म
ो ३ गत्लाङ 

 िोजखम यकु्त स्थार्न 
आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

गत्लाङ प्रििी चौकी 
थाम्बचेुत 

१.५ घण्टा/५ हक.लम.. 
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क्र
.स. 

गा.पा. 

वडा र्न . स्थार्निरू 
र्नजिकैको खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 

४ स्योगाउँ 
 िोजखम यकु्त स्थार्न 

आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

बािरु्नडाँडा प्रििी चौकी 
थाम्बचेुत 

१ घण्टा/४ हक.लम.. 

५ पािागाउँ 
 िोजखम यकु्त स्थार्न 

आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

 

थाम्बचेुत प्रििी चौकी 
थाम्बचेुत  

१ घण्टा/४ हक.लम.. 

 

 

४ 

गोसार्कु
ण्ड

 

३ वृजध्दम 

खाजम्िङ 

सकुाय 
भञ्ज्याङ 

 िोजखम यकु्त स्थार्न 
आसपासको मार्नववस्ती 
ििेको के्षत्र 

ललङललङ 

खामजिङ 

 प्रििी चौकी 
स्याफु्रवेशी 

 लामटाङ िाहष्ट्रय 
लर्नकुञ्ज पोष्ट वजृध्दम,  

 

१ देजख १.५ घण्टा/ 
०.५ -१.५ हक.लम.. 

५  स्याफु्र 

  ब्राबल 

 गतायगाउँ 

 सार्नोभाखुय 

  स्याफु्र  प्रििी चौकी स्याफु्र 

 सैलर्नक पोष्ट 

१ देजख १.५ घण्टा 

६ लभमली 
र्नागङु 

धञु्च े धञु्च े धञु्च े जिल्ला प्रििी 
कायायलय िसवुा 

१ घण्टा 

 

१. िावाििुी :- हिमाली जिल्ला भएको िरु्नाले जिल्लाको अलधकांस स्थार्नमा िावाििुी चल्र्न ेभएता पलर्न देिायका स्थार्निरूमा िावाििुीको विाव बढी िरु्ने गिेको छ ।  

 

क्र.
स. गा.पा. वडा 

रं्न. स्थार्निरू 
र्नजिकैको खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको 
आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 

१ आमाछोददङ्मो २ र्नेलसङ गोसार्कुण्ड 
मा.हव.को 
कम्पाउण्ड 

गोसार्कुण्ड 
मा.हव.  

मान्चेत प्रििी चौकी िाकु र्नजिकै 
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२ र्नौकुण्ड ४ सिमथली  चचय सिमथली प्रििी चौकी पाच्यायङ २ घण्टा/ ६ हकलम 
३ 

 

गोसार्कुण्ड 

 

१ थमुर्न गाउँ 
 १ र्न वडा 

कायायलय भवर्न 

 प्रििी चौकी थमुर्न  र्नजिकै 

4 लाङटाङ लसन्दमु लसन्दमु लाङटाङ प्रििी चौकी लाङटाङ 5 लमर्नेट 
5 स्याफु्र स्याफु्र चौि स्याफु्र चौि स्याफु्र चौि प्रििी चौकी स्याफु्र ५ लमर्नेट 
6 धञु्च े खेलमैदार्न खेलमैदार्न ब्राबल ब्यािेक जिल्ला प्रििी कायायलय 5 लमर्नेट 

 
  

 

 

 

 

 

 

७. चट्याङ हिमाली जिल्ला भएको िरु्नाले जिल्लाको अलधकांस स्थार्नमा चट्याङको िोजखम ििेको छ ।  तथापी देिायका स्थार्निरूमा चट्याङको प्रकोप बढी िरु्न े
गिेको छ ।  

क्र.
स. गा.पा. वडा रं्न. स्थार्निरू 

र्नजिकैको 
खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 

िेललप्याड 
भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 
१ 

काललका 

२  गमु्बोडाँडा 
  प्राङसे  

 काललका मजन्दि 
आसपासको क्षेत्र 

 
 गाउँपाललका भवर्न 

 काललकास्थार्न बिाि 
क्षेत्र 

काललकास्थार्न   र्लाका प्रििी 
कायायलय, 
काललकास्थार्न  

  र्नेपाली सेर्ना 
सिुक्षा पोष्ट, 
काललकास्थार्न  

३० लमर्नेट/२ हक.लम..  

 

 

२ र्नौकुण्ड 

४ सिमथली  
 वडा  कायायलय भवर्न 

 लर्नकुय भमेू मा.हव.  
स्याउबािी प्रििी चौकी पाच्यायङ २ घण्टा/६ हक.लम.. 

६  घोमुय 
 सिस्यू ँ

  सिमथली प्रििी चौकी पाच्यायङ २ घण्टा/५ हक.लम.. 

  

७. भकूम्प :  
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 २०७२ सालको भकूम्पको प्रभाव हवश्लषेण गदाय जिल्लाको सबै के्षत्र भकूम्पीय दृहष्टले िोजखम यकु्त ििेका छर्न ्। 

 भकूम्पीय िोजखमको अवस्था अर्नसूुचीमा उल्लेख भए अर्नसुाि िाहष्ट्रय पूर्नयलर्नमायण प्रालधकिणले गिेको Geo Hazard Survey अर्नसुाि िरु्नेछ । 

 

८. हिमपात 

क्र.
स. गा.पा. वडा रं्न. स्थार्निरू 

र्नजिकैको खलुा 
क्षेत्र/स्थार्न 

र्नजिकैको आश्रयस्थल 
िेललप्याड भएको 
स्थार्निरू 

र्नजिकको सिुक्षा 
र्कार् 

सिुक्षा र्कार्सम्म पगु्र्न 
लाग्र्ने  

समय ि  पैदल दिुी 
१ आमाछोददङमो 

 

२ र्नेलसङ 
 

 गोसार्कुण्ड मा.हव.  
 चचय 

 मान्चेत 

 गत्लाङ 

प्रििी चौकी िाकु र्नजिकै 

३  गत्लाङ  

 माङचेत 

  
 मान्चेत 

 गत्लाङ 

र्नेपाली सेर्ना, सिुक्षा 
पोष्ट, मार्नचेत 

१५ लमर्नेट/१ हक.लम.. 

२ र्नौकुण्ड 

 

१ लसमबन्दी    प्रििी चौकी पाच्यायङ ५ घण्टा/८ हक.लम.. 

२  घाङमि  

  दोकलाङ 

   प्रििी चौकी पाच्यायङ ५ घण्टा/८ हक.लम.. 

३ 

गो
सा
र्कु

ण्ड
 

४  लाङटाङ  

 क्याजन्िङ क्षेत्र 

 

  
 लाङटाङ 

  क्याजन्िङ 

र्नेपाली सेर्ना, सिुक्षा 
पोष्ट, लाङटाङ 

१ देजख २.५ घण्टा/ 
१-४ हक.लम.. 

 

९. सडक दघुयटर्ना : साँघिुो तथा कच्ची सडक भएका कािण जिल्लाको सबै सडक के्षत्र िोजखमपूणय क्षेत्रको रूपमा पहिचार्न गरिएको छ । 
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३.३  हवषयगत जिम्मेवािी ि सियोगी संघसंस्थािरुीः 
हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्न  गर्नय सम्बन्धीत पक्षिरूबीचको सियोग, समन्वय ि सिकायय माफय त स्रोतको अलधकतम 
परिचालर्न गिी मर्नसरु्निन्य हवपद् िस्तैीः बाढी, पहििो, हिमपहििोबाट िर्नधर्नको क्षलत न्यूर्नीकिण गर्नय हवपद् पूवयतयािी, प्रलतकायय तथा परु्नयलाभ 
काययलाई व्यवजस्थत, प्रभावकािी, िवाफदेिी बर्नाउर्न लर्नम्र्नार्नसुाि ९ वटा हवषय क्षेत्र लर्नधायिण गरिएको छ ।  

 

क्र.सं. हवषयक्षेत्र मखु्य हक्रयाकलापिरू हवषयगत जिम्मेवाि लर्नकाय हवषयगत क्षेत्रका सदस्यिरू 

१ समन्वय, खोि 
तथा उद्धाि 

 सिोकािवालाबीच समन्वय 

 साधर्न स्रोतको प्रबन्ध 

 िर्नशजक्तको परिचालर्न 

 प्रभाहवतको खोि तथा उद्धाि 

 हवपद् प्रभाहवतको उपचाि 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत (DDMC) 

सबै सिुक्षा लर्नकायिरू, स्थार्नीय ति,  
िसवुा अस्पताल, स्वास््य कायायलय, 
र्नेपाल िेडक्रस लगायतका गैि 
सिकािी संस्था 

२ खाद्य तथा 
कृहष 

खाद्य तथा कृहष सामग्रीको प्रबन्ध 

सामग्रीको भण्डािण 

आवश्यकतार्नसुाि हवतिण 

 

कृहष ज्ञार्न केन्र, र्नवुाकोट  

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

सिुक्षा लर्नकाय, स्थार्नीय ति, र्नेपाल 
िेडक्रस सोसाईटी, उद्योग वाजणज्य 
संघ, र्नागरिक समाि, गैि सिकािी 
संस्था 

३ आपतकालीर्न 
आश्रय स्थल 
तथा गैि 
खाद्य सामग्री 

हवपद् प्रभाहवतलाई सिुजक्षत स्थार्नमा 
स्थार्नान्तिण गिी आवासको अस्थायी 
व्यवस्था 
बन्दोबजस्त सामग्रीको प्रबन्ध 

िाित हवतिण 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय, 

सघर्न शििी हवकास तथा 
भवर्न लर्नमायण लडलभिर्न 
कायायलय, धाददङ 

जिल्लाजस्थत स्थार्नीय तििरू 

र्नेपाल िेडक्रस सोसाईटी, लर्नमायण 
व्यावसायी संघ, उद्योग वाजणज्य संघ, 
िसवुा चेम्बि अफ कमसय ढुवार्नी 
व्यवसायी संघ, गैि सिकािी संस्था 

४ आपतकालीर्न 
स्वास््य तथा 

पोषण 

हवपद् प्रभाहवतको तत्कालीर्न उपचाि 
हवपद् क्षेत्रमा िोग तथा मिामािी िरु्न 
र्नददर्ने । 

िोग तथा मिामािी भए लर्नयन्त्रण गरे्न 

स्वास््य कायायलय, जिल्ला 
अस्पताल ग्रामीण 
अस्पतालिरू 

स्थार्नीय तिका स्वास््य 
संस्थािरू 

स्थार्नीय ति, सिुक्षा लर्नकायिरू, 

र्नेपाल िेडक्रस सोसाईटी, गैि 
सिकािी संस्था 

५ आपतकालीर्न 
जशक्षा 

हवपद्का समयमा मर्नोसामाजिक पिामशय 
मर्नोिञ्जर्नात्मक हक्रयाकलाप 

हवपद् प्रभाहवतलाई शैजक्षक गलतहवलधको 
व्यवस्था  । 

जशक्षा समन्वय र्काई, 

अलभभावक संघ 
स्थार्नीय ति, र्नेपाल िेडक्रस 
सोसाईटी, प्याब्सर्न, एर्नप्याब्सर्न, 
ल्याकोश, मार्नेकोि, र्नेपाल कृहष वर्न 
प्रलतष्ठार्न, हवद्यालय व्यवस्थापर्न 
सलमलत, स्काउट लगायत अन्य गैि 
सिकािी संस्था 

६ खार्नेपार्नी ि 
सिसफाई 

शदु्व खार्नेपार्नी, व्यवजस्थत शौचालयको 
व्यवस्था ।  

अस्थायी आवासलार् स्वच्छ, 
सिसफाईयकु्त बर्नाउर्ने ।  

 

खार्नेपार्नी तथा सिसफाई 
लडलभिर्न कायायलय  

स्थार्नीय ति, र्नेपाल िेडक्रस 
सोसाईटी, ल्याकोश, मार्नेकोि, 

सआुिािा,  लसडस िसवुा, खार्नेपार्नी 
उपभोक्ता समूििरू, गैि सिकािी 
संस्था 

७ आपतकालीर्न 
संिक्षण 

वालवाललका, वदृ्व, सतु्केिी, अशक्त, 
असिाय लगायत व्यजक्तिरूको सिुक्षा ि 
संिक्षण  

महिला बालबाललका उपि योर्नहिंसा, 
वेचहवखर्न िरु्न र्नददर्ने  

सिुक्षा लर्नकाय, स्थार्नीय ति/ 

बाल कल्याण अलधकािी 
स्थार्नीय ति, र्नेपाल िेडक्रस 
सोसाईटी, वाल क्लब, गैि सिकािी 
संस्था 
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क्र.सं. हवषयक्षेत्र मखु्य हक्रयाकलापिरू हवषयगत जिम्मेवाि लर्नकाय हवषयगत क्षेत्रका सदस्यिरू 

८ बन्दोबजस्त 

सामग्रीको 
व्यवस्था 

हवपद् प्रभाहवतको परु्नस्थायपर्ना र्निुँदासम्म  
आवश्यक परे्न भौलतक ि हवत्तीय साधर्न 
स्रोत तथा मार्नवीय सिायताको प्रबन्ध 

हवपद् प्रभाहवतलाई िीहवकोपाियर्नको 
व्यवस्था  
 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति 

 

उद्योग वाजणज्य संघ, 

लर्निी क्षेत्र,  गैि सिकािी संस्था,  
ढुवार्नी व्यावसायी संघ, 

यातायात व्यावसायीिरू 

जिल्लाजस्थत िार्रोपावि कम्पर्नीिरू 
घिेल ुतथा सार्ना उद्योग हवकास 
कायायलय 

९ तत्कालीर्न 
परु्नलायभ 

हवपद् प्रभाहवतको सिुजक्षत परु्नस्थायपर्ना 
हवपद् प्रभाहवतको क्षमता हवकास तथा 
िोिगािीको प्रबन्ध  

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति 

िाहष्ट्रय हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण 
तथा व्यवस्थापर्न प्रालधकिण 

लडलभिर्न सडक कायायलय र्नवुाकोट, 

सघर्न शििी तथा भवर्न लर्नमायण 
कायायलय धाददङ  

कृहष ज्ञार्न केन्र र्नवुाकोट,  

जिल्ला पश ुसेवा कायायलय,  

गैि सिकािी संस्था 
   

३.३.१ हवपद् पूवयतयािी, प्रलतकायय तथा परु्नलायभको समग्र कायययोिर्ना 
क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय सीमा 
१ हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकायय योिर्ना, २०७९ को 

अलभमजुखकिण तथा िर्नचेतर्ना अलभवदृद्व गरे्न। 
DDMC स्थार्नीय ति, 

गै.स.स.िरू 
२०७९ मंलसि 
मसान्त 

२ वाताविणीय प्रभाव मूल्याङ्कर्न (EIA) का आधािमा मात्र 
स्थार्नीय स्तिमा हवकासात्मक गलतहवलधिरू सञ्चालर्न 
गरे्न । 

DDMC 

LDMC 

स्थार्नीय ति लर्निन्ति 

३ सबै हवषय क्षेत्रिरूको(Cluster) हवपद् पूवयतयािी 
प्रलतकायय तथा परु्नलायभ योिर्ना तयाि गिाउर्ने । 

DDMC सम्बजन्धत हवषयगत 
कायायलयिरू 

२०७९ मंलसि 
मसान्त 

४ हवपद् व्यवस्थापर्नका लालग मार्नवीय क्षमता 
अलभवृदद्व गरे्न  

DDMC स्थार्नीय ति, 

गै.स.स.िरू 
लर्निन्ति 

५ हवपद् व्यवस्थापर्नका लालग आलथयक स्रोत र्नक्साङ्कर्न 
गरे्न 

DDMC स्थार्नीय ति, 

गै.स.स.िरू,िलहवद्यतु 
कम्पर्नी, लर्निीक्षेत्र 

२०७९ मंलसि 
मसान्त 

६ धनु्चेजस्थत भण्डािण गिृमा आवश्यक हवपद् 
व्यवस्थापर्न सामग्री व्यवस्थापर्न गरे्न 

DDMC  स्थार्नीय तििरू, 
िलहवद्यतु आयोिर्ना 
तथा गै.स.स.िरू 

लर्निन्ति 

७ सबै संयन्त्रको उजचत परिचालर्न गरे्न । DDMC जिल्ला समन्वय 
सलमलतको कायायलय, 
गाउँपाललका तथा 
हवषयगत क्लष्टििरू 

आवश्यकतार्नसुाि 
लर्निन्ति 

८ DRMIS लाई थप व्यवजस्थत गरे्न । DDMC र्नेपाल टेललकम,  
सञ्चाि माध्यमिरू  

लर्निन्ति 
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कोिोर्ना भाईिस(कोलभड-१९) सम्बन्धीीः 
कोलभड-१९ हवस्ताि तथा प्रभावका आधािमा स्वास््य मापदण्डको पालर्ना माफय त सिुजक्षत उपायिरूको अबलम्बर्न गिी स्वास््य 
तथा िर्नसंख्या मन्त्रालय एवं यस अन्तिगतका लर्नकायिरूको अगवुाई ििर्न े गरि कोिोर्ना भार्िस िोकथाम तथा लर्नयन्त्रण 
अलभयार्न (सचेतर्ना, अलभमखुीकिण, PPE हवतिण, सञ्चािमाध्यम परिचालर्न, बन्दाबन्दी (Lockdown) आदी ) सञ्चालर्न गरिर्नेछ ।   

क्र.
सं. 

सञ्चालर्न, ताललम प्राप्त िर्नशजक्त 
परिचालर्न । 

जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय आवश्यक श्रोत 
ब्यवस्थापर्न 

चरु्नौती 

  सिोकािवाला लर्नकायिरूको  
बैठक आयोिर्ना गरे्न । 

 जिल्ला प्रशासर्न, स्वास््य, प्रििी, 
िेडक्रस, सिकािी कायायलय, 

गैिसिकािी संघ संस्थाले गरे्न 
काययिरूको योिर्ना तयाि पािी 
सम्पकय  व्यजक्त तोक्र्ने । 

 िेलडयो, पत्रपलत्रकामा कोलभड-
१९को सन्देश प्रशािण गरे्न । 

 प्रत्येक घिधिुीमा सिसफाई 
स्वच्छता सम्बन्धी सचेतर्ना 
िगाई स्वयंसेवक परिचालर्न 
माफय त सामाजिक दूिी , िात 
धरु्ने बार्नीको हवकास ि मास्क 
प्रयोग गरे्न । 

 गा.पा. ि वडा स्तिमा कोलभड-
१९को अलभमजुखकिण सञ्चालर्न 
गरे्न  

जिल्ला लबपद् 
ब्यवस्थापर्न सलमलत, 

जिल्लाजस्थत सिुक्षा 
लर्नकायिरू, स्थार्नीय 
ति, स्वास््य संस्था,   
 

 

 

 

 

 

जिल्ला जस्थत 
सिकािी तथा 
अधयसिकािी 
कायायलयिरू,  र्नेपाल 
िेडक्रस सोसार्टी 
ि अन्य गैिसिकािी 
संघ संस्था  ि 
हवकास 
साझेदाििरू 

 

स्थार्नीय ति, 

गै.स.स., हवकास 
आयोिर्नािरू तथा 
हवकास 
साझेदाििरू 

 

 

कोलभड-१९ संक्रमण 
िोकथाम तथा 
लर्नयन्त्रणको बािेमा 
पयायप्त  पूवयतयािी 
र्निरु्न,ुयसबािे 
सवयसाधािण सचेत 
र्निरु्न,ु  स्वास््य 
सम्बन्धी सिुक्षा 
मापदण्डको प्रयोग पूणय 
रूपमा पालर्ना र्निरु्न,ु  

आवश्यक 
श्रोतसाधर्नको कमी िरु्न ु
लगायतका चरु्नौतीिरू 
ििेका छर्न ्। 

 
 

प्रलतकाययको लालग तयािी 
  आपतकालीर्न बैठकको 

आयोिर्ना गरे्न ।  

 िेलडयो पत्रपलत्रका माफय त 
कोलभड-१९को सन्देश 
प्रशािण गरे्न । 

 कोलभड-१९को िोकथाम तथा 
लर्नयन्त्रणको लालग RDT ि RT-

PCR को पिीक्षणको 
दायिालाई वहृद्ध गरे्न । 

 र्नेपाल सिकािले तोकेको 
मापदण्ड अर्नसुािका 
क्वािेन्टार्र्न स्थलको लर्नमाणय 

जिल्ला हवपद् 
व्यवस्था सलमलत, 

जिल्लाजस्थत सिुक्षा 
लर्नकायिरू, स्थार्नीय 
ति, स्वास््य संस्था   

जिल्ला जस्थत 
सिकािी तथा 
अधयसिकािी 
कायायलयिरू, ,र्नेपाल 
िेडक्रस सोसार्टी 
ि गैिसिकािी संघ 
संस्था ि हवकास 
साझेदाििरू 

स्थार्नीय ति, 

गै.स.स., हवकास 
आयोिर्नािरू तथा 
हवकास 
साझेदाििरू 

कोलभड-१९ को 
संक्रमण बािेमा 
पूवयतयािी भई संक्रमण 
िोकथाम तथा 
लर्नयन्त्रणका लालग 
क्वािेन्टाईर्न स्थलको 
व्यवस्थापर्न तथा 
बन्दाबन्दीको 
पूणयपालर्ना गरे्न ि 
गिाउर्ने, 
यस भार्िसको 
संक्रमणबाट बच्र्न 
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क्र.
सं. 

सञ्चालर्न, ताललम प्राप्त िर्नशजक्त 
परिचालर्न । 

जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय आवश्यक श्रोत 
ब्यवस्थापर्न 

चरु्नौती 

गरे्न । 

 अलत हवपन्न परिवािलाई िाित 
हवतिण गरे्न । 

 धेिै लभडभाड िरु्ने के्षत्रिरू 
(सिकािी कायायलयिरू, बिाि 
क्षेत्र, स्वास््य संस्था) मा िात 
धरु्ने स्थार्न व्यवस्था गरे्न । 

 कोलभड-१९संक्रमणको 
िोजखम यकु्त क्षेत्रमा काम 
गरे्न व्यजक्तिरूलाई स्वास््य 
सिुक्षा सामग्री व्यवस्था ि 
हवतिण गरे्न ।  

 कोलभड-१९ को संक्रमण 
देजखएका व्यजक्तको 
जिल्लाजस्थत िसवुा अस्पताल 
ि जिवजिवे ग्रालम.ण 
अस्पतालमा उपचाि गरे्न । 
साथै संक्रमणको संख्या बढेमा 
जिल्लाजस्थत ििेका 
क्वािेन्टार्र्न स्थलमा 
आर्सोलेसर्न कक्षिरूको 
व्यवस्था गरे्न । 

 

सचेतर्ना बहृद्ध गिी 
स्वास््य सिुक्षा 
मापदण्डको पूणय पालर्ना, 
सामाजिक दिुी कायम 
गिाउँदै  आवश्यकता 
अर्नसुाि स्वास््य  
सिुक्षा सामग्रीको 
व्यवस्थापर्न गरे्न । 

र्नेपाल सिकािले 
तोकेको मापदण्ड 
बमोजिम आवश्यकता 
अर्नसुाि आर्सोलेसर्न ि 
क्वािेन्टार्र्न 
स्थलिरूको लर्नमाणय 
गरे्न। 

लर्नयलमत िात धरु्न े
काययलाई प्रोत्सािर्न गदै 
िात धरु्ने स्थार्निरूलाई  
आवश्यक स्थार्निरूमा 
थप गरे्न । 

 

 

४.  काययक्षते्रगत रूपमा पूवयतयािी, प्रलतकायय तथा परु्नलायभ सम्बन्धी कायययोिर्ना  
 ४.१ समन्वय, खोिी तथा उद्धाि 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय/सीमा 
पूवयतयािी कायययोिर्ना 

१ हवपद् िोजखम न्यूर्नीकिण तथा व्यवस्थापर्न 
सम्बन्धमा सबै हवषयके्षत्रिरूको(Cluster) छुट्टाछुटै्ट 
बैठक सञ्चालर्न गरे्न ।  

सदस्यिरूको जिम्मेबािी तोक्र्ने ।  

प्रलतकाययका लालग तयािी अवस्थामा ििर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, 

स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

सम्बन्धीत हवषयगत 
कायायलयिरू 

श्रावण मसान्त 

२ जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न कोषलाई अद्यावलधक 
िाख्न े। 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

जिल्ला प्रशासर्न 
कायायलय 

श्रावण मसान्त 



विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव  योजना(DPRP),  २०७९  रसुिा                                                                                              पेज नं. 23 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय/सीमा 
३ हवपद् िोजखमका सम्भाहवत क्षेत्रका िर्नप्रलतलर्नलध 

तथा र्नागरिकिरू ि साझेदाि लर्नकायिरू ि सम्पकय  
व्यजक्तको हवविण अद्यावलधक गरे्न । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, 

स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

सम्बन्धीत हवषयगत 
कायायलयिरू ि 
DEOC 

श्रावण मसान्त 

४ हवपद् िोजखमयकु्त स्थार्नमा पूवय चेतावर्नी (Early 

Warning) का लालग प्रत्येक स्थार्नीय तिले प्रत्येक 
वडाका लालग कजम्तमा १/१ वटा मार्क तथा 
सार्िर्न खरिद गिी तयािी अवस्थामा िाख् र्ने । 

,स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

जिल्ला हवपद् 
व्यवस्थापर्न सलमलत 
स्थार्नीय ति 

श्रावण मसान्त 

५ हवपद् िोजखम स्थार्नमा हवपद् सम्बन्धी 
िर्नचेतर्नामूलक छापा सामग्री हवतिण गरे्न साथै 
सञ्चाि माध्यमबाट हवपद् सचेतर्ना सम्बन्धी  प्रचाि 
प्रसाि गरे्न, गिाउर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, 

स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

हवपद् क्षेत्रमा काम 
गरे्न गैि सिकािी 
संस्थािरू 

स्थार्नीय सञ्चाि 
माध्यम, स्थार्नीय 
ति 

श्रावण 
मसान्त/ 

लर्निन्ति 

६ सबै गाउँपाललका, वडािरूमा कम्तीमा ५/५ िर्नाको 
खोि तथा उद्धािकताय (CSAR) समूि लर्नमायण, ताललम 
ि हवकास 

सबै गाउँपाललका  हवलभन्न 
संघसंस्थािरू 

तरुुन्तै 

७ जिल्ला तथा स्थार्नीय स्तिमा उपलब्ध खोि तथा 
उद्धाि सामग्रीिरूको  सूची तयाि गिी  व्यवस्थापर्न 
गरे्न । 

- जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत,   

स्थार्नीय ति तरुुन्तै 

८ हवपद् व्यवस्थापर्न काययसँग सम्बजन्धत हवषयगत 
कायायलय प्रमखुिरू मर्नसरु्न अवलधभि कायायलयमा 
रै्न ििर्न,े चर्नाखो ििर्ने, हवशषे कािणबश कायायलय 
छाड्र्न पिेमा काययसम्पादर्नमा असि र्नपरे्न सलुर्नजित 
गरे्न। 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय सम्बन्धीत कायायलय 
प्रमखु 

लर्निन्ति 

९ सबै स्थार्नीय ति ि कायायलयमा हवपद् सम्पकय  
व्यजक्त तोक्र्न े

सम्बन्धीत कायायलय प्रमखु - तरुुन्तै 

११ एकद्वाि प्रणालीबाट मात्र हवषयगत लर्नकायको 
सूचर्ना आदार्न प्रदार्न गरे्न । 

- क्लष्टि ललड लर्नकाय 

- जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

- लर्निन्ति 

१२ सबै स्थार्नीय तिमा िेललप्याड लर्नमायण सञ्चालर्न । सम्बन्धीत गाउँपाललका   

१३ धञु्चे ब्यािेक, मैलङु के्षत्रमा र्नाईटलभिर्न िेललप्याड 
लर्नमायण 

- र्नेपाली सेर्ना 
- स्थार्नीय लर्नकाय 

  

१४ सबै स्थार्नीय तििरूमा Ware House को लर्नमायण गरे्न 
। 

सम्बन्धीत गाउँपाललका   

१५ प्रत्येक गाउँपाललकास्तिमा आपतकालीर्न 
काययसञ्चालर्न केन्र (LEOC) स्थापर्ना गरे्न । 

सम्बन्धीत गाउँपाललका   

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
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क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय/सीमा 
१ हवपद्को िार्नकािी पिात जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 

सलमलतको अध्यक्षले तरुुन्तै उद्धाि तथा िाित  
काययका लालग लर्नदेशर्न ददर्न े

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

Cluster Head, सिुक्षा 
लर्नकाय, गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

२ उद्वाि तथा िाित  काययका लालग सबै Cluster 

िरूलार् परिचालर्न गरे्न । 
जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

गैि सिकािी संस्था लर्निन्ति 

३ रतु लेखािोखा (Initial Rapid Assessment) सम्बन्धी 
फािम प्रयोग गिी तत्कालीर्न मार्नवीय सियोगका 
लालग सूचर्ना संकलर्न गरे्न । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

सिुक्षा लर्नकाय, 

िेडक्रस, 

गैि सिकािी संस्था 

तत्कालै 

४ हवपद् व्यवस्थापर्नसँग सम्बन्धीत क्लष्टि िेड, 
स्थार्नीय तिका प्रमखु, हवपद् सम्पकय  व्यजक्तिरूको 
सम्पकय  सतु्र तयाि गिी हवपद्को सूचर्ना प्राप्त 
भएपिात SMS माफय त िार्नकािी गिाउर्ने व्यवस्था 
लमलाउर्ने । 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 
Cluster Team घटर्ना घटेको 

िार्नकािी 
पाएको १० 
लमर्नेटलभत्र 

५ प्रभावकािी रूपमा िाित  तथा उद्धािका लालग 
स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतलाई हक्रयाजशल 
बर्नाउर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

जिल्ला समन्वय 
सलमलत 

लर्निन्ति 

६ सिुजक्षत स्थार्निरूको पहिचार्न गिी सिोकािवाला 
व्यजक्त लर्नकायलाई िार्नकािी गिाउर्ने । 

स्थार्नीय हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

स्थार्नीय ति, 
सिुक्षा लर्नकाय 

तरुुन्तै 

८ सूचर्ना संकलर्न ि प्रवािका लालग पाललकास्तिमा 
ििेको आपतकालीर्न काययसञ्चालर्न केन्र (LEOC) 

सँगको सम्पकय मा ििर्न े

DEOC जिल्ला प्रशासर्न 
कायायलय 

लर्निन्ति 

९ स्थार्नीय ति तथा हवपद् व्यवस्थापर्न सम्वद्ध संघ 
संस्थािरूसँगको समन्वयमा स्रोत परिचालर्न गरे्न। 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

जिल्ला समन्वय 
सलमलत, स्थार्नीय 
ति 

तरुुन्तै/लर्निन्ति 

१० अत्यावश्यक सेवा (सञ्चाि, हवद्यतु लगायत) 
प्रवािलाई यथाशक्य चाँडो संचालर्नमा ल्याउर्न े
व्यवस्था लमलाउर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

र्नेपाल टेललकम, 
हवद्यतु प्रलधकिण 
सडक लडलभिर्न 
कायायलय 

तरुुन्तै/ 

यथाशक्य 
चाँडो 

११ हवपद् अवस्था हवश्लषेण गिी हवपद् व्यवस्थापर्नका 
लालग प्रदेश तथा केन्र सिकािसँग समन्वय गरे्न  

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत 

स्थार्नीय ति लर्निन्ति 

 

४.२ खाद्य तथा कृहष 

क्र.स. हक्रयाकलाप हवषयगत जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी सदस्य 
लर्नकायिरू 

समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ खाद्य तथा कृहष Cluster बैठक सञ्चालर्न गरे्न । खाद्य तथा 

कृहष सियोगको र्नक्साङ्कर्न गरे्न । 

कृहष ज्ञार्न केन्र स्थार्नीय ति श्रावण मसान्त 

२ खाद्यान्न हवतिण काययदल गठर्न गरे्न । कृहष ज्ञार्न केन्र कृहष क्षेत्रमा काम श्रावण मसान्त 
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४.३ आपतकालीर्न आश्रय स्थल 
 

गरे्न गैि सिकािी 
संस्था 

३ खाद्यान्न भण्डािण  तथा आपतकालीर्न आपूलतयको 
व्यवस्था लमलाउर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, कृहष ज्ञार्न केन्र 

स्थार्नीय ति श्रावण मसान्त 

४ तयािी खाद्यान्नको बिाि उपलब्धता पहिचार्न गरे्न। कृहष ज्ञार्न केन्र स्थार्नीय ति, 

उद्योग वाजणज्य संघ 

श्रावण मसान्त 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ समन्वय, खोि तथा उद्वाि Cluster सँग समन्वय गिी 

प्रभाहवत  क्षेत्रको हवविण ललई आवश्यक खाद्य 

सामग्रीको हवतिणको व्यवस्था लमलाउर्ने। 

कृहष ज्ञार्न केन्र स्थार्नीय ति लर्निन्ति 

२ प्रभाहवत/हवस्थाहपत व्यजक्तिरूलाई खाद्य सिुक्षा काडय 
उपलब्ध गिाउर्ने । 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय स्थार्नीय ति घटर्ना घटेको १ 
ददर्न लभत्र 

३ हवतिण िरु्ने खाद्य सामग्रीको गणुस्तिीयता  सलुर्नजित 
गरे्न । 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय स्थार्नीय ति लर्निन्ति 

 

४ 

हवतिण केन्र लर्नधायिण गिी सबै सिोकािवालालाई 
िार्नकािी गिाउर्ने । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, स्थार्नीय हवपद् 
व्यवस्थापर्न सलमलत 

उद्योग वाजणज्य संघ लर्निन्ति 

 

५ 

 

व्यजक्त तथा लर्नकायबाट प्राप्त खाद्य सामग्रीको 
सियोगलाई एकद्वाि प्रणालीबाट खाद्य सिुक्षा काडयका 
आधािमा हवतिण गरे्न । 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 
सलमलत, स्थार्नीय हवपद् 
व्यवस्थापर्न सलमलत 

कृहष ज्ञार्न केन्र 

 

लर्नन्ति 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न आश्रय व्यवस्थापर्नसँग सम्वद्ध लर्नकायको 

सिभालगतामा Cluster को वैठक सञ्चालर्न गरे्न । 
सघर्न शििी हवकास तथा भवर्न 
लर्नमायण लडलभिर्न कायायलय 

िाहष्ट्रय हवपद् िोजखम 
न्यूर्नीकिण तथा 
व्यवस्थापर्न 
प्रालधकिण 

गैि सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

२ सम्भाहवत हवपद् िोजखम अर्नसुाि आपतकालीर्न 
आश्रयस्थलिरू (हवद्यालय, सामदुाहयक भवर्न, सिुजक्षत 
अन्य स्थार्न) को पहिचार्न गरे्न । 

सघर्न शििी हवकास तथा भवर्न 
लर्नमायण लडलभिर्न कायायलय 

-स्थार्नीय ति,  

-स्थार्नीय प्रििी 
चौकीिरू 

श्रावण मसान्त 

३ हवस्थाहपतिरूको लालग आवश्यक गैिखाद्य सामग्रीिरू 
लत्रपाल, टेन्ट, भाडाकुडा, लत्ता कपडा लगायत 
सामग्रीिरू तथा स्रोतको व्यवस्थापर्न गरे्न । 

सघर्न शििी हवकास तथा भवर्न 
लर्नमायण लडलभिर्न कायायलय 

-स्थार्नीय ति,  

-स्थार्नीय प्रििी चौकी 
-िेडक्रस 

श्रावण मसान्त 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न आश्रय व्यवस्थापर्न Cluster को  

आपतकालीर्न वैठक सञ्चालर्न गरे्न । 
सघर्न शििी हवकास तथा भवर्न 
लर्नमायण लडलभिर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति घटर्नाको 
िार्नकािी पाउर्ने 
हवजत्तकै 

२ आश्रयस्थलका लालग टेन्ट, लत्रपाल, डोिी, बास 
लगायतका सामग्रीिरू भण्डािण स्थलबाट सम्बन्धीत 
स्थार्नमा परु् याई हवतिण गरे्न । 

सघर्न शििी हवकास तथा भवर्न 
लर्नमायण लडलभिर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति, िेडक्रस तरुुन्तै 



विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव  योजना(DPRP),  २०७९  रसुिा                                                                                              पेज नं. 26 

 

४=४ आवास तथा गैि खाद्य क्षते्र 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न स्वास््य ि पोषण Cluster बैठक सञ्चालर्न 

गिी आपतकालीर्न स्वास््य पिीक्षण काययदल गठर्न गरे्न 
। 

स्वास््य कायायलय 

 

स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

२ सिकािी/गैिसिकािी, सामदुाहयक तथा लर्निी स्वास््य 
सेवा प्रदायक संस्था तथा क्षमता र्नक्सांकर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

३ आपतकालीर्न अवस्थामा आवश्यक परे्न औषधीिरूको 
Buffer Stock सबै स्थार्नीय लर्नकायिरूमा िाख्न े व्यवस्था 
लमलाउर्न े

स्वास््य कायायलय स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

तरुुन्तै 

४ हवपद् समयमा िरु्न सक्र्ने मिामािीको सम्बन्धमा 
िर्नचेतर्नामूलक काययक्रमिरू संचालर्न गरे्न साथै उक्त 
समयमा परिचाललत िरु्न RRT िरूलाई तयािी अवस्थामा 
िाख् र्ने 

स्वास््य कायायलय सञ्चाि माध्यम श्रावण मसान्त 

५ प्रभाहवत क्षेत्रमा स्वास््य जशहवि सञ्चालर्न गर्नय काययटोली 
गठर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था, 
सिुक्षा लर्नकाय 

श्रावण मसान्त 

६ थप उपचािका लालग सम्भाहवत स्वास््य संस्था तथा 
क्षमताको र्नक्सांकर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय  
 

श्रावण मसान्त 

७ एम्बलेुन्सको  ममयत सम्भाि गिी चाल ु िालतमा िाख्न 
र्नेपाल िेडक्रस, जचललमे िार्रोपाविलाई अर्निुोध गरे्न । 
आवश्यकतार्नसुाि परिचालर्न गर्नय र्नवुाकोट जिल्लामा 
ििेका एम्वलेुन्सिरूको हवविण समेत अद्यावलधक गरे्न 
। 

 स्थार्नीय ति, स्वास््य 
कायायलय 

िेडक्रस, जचललमे 
िार्रोपावि 

श्रावण मसान्त 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न वैठक सञ्चालर्न गिी कायय जिम्मेवािी 

लर्नधायिण गरे्न । 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

२ घार्तेिरूको उपचािका लालग तत्काल RRT टोली 
परिचालर्न गरे्न । थप उपचािका लालग जिल्ला 
अस्पताल तथा र्नवुाकोट/काठमाडौं जस्थत अस्पतालमा 
पठाउर्ने । 

स्वास््य कायायलय, जिल्ला 
अस्पताल, गैि सिकािी 
संस्था 

सिुक्षा लर्नकाय, िेडक्रस लर्निन्ति 

३ गभयवती, सतु्केिी, जशशिुरूको लालग पोषण यकु्त खाद्य 
सामग्री उपलब्ध गिाउर्न ेखाद्य क्षेत्रलाई लसफारिस गरे्न 
। 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

४ आश्रयस्थलमा िरु्नसम्र्ने झाडापखाला, िैिा, टाईफार्ड, 
िेपाहटस A, E आदद िोगिरू फैलर्न र्नददर्न िोकथामका 
उपायिरू अबलम्बर्न गरे्न। 

-स्वास््य कायायलय 

- िसवुा जिल्ला अस्पताल 

गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

५ स्वास््य तथा पोषण जशहवि सञ्चालर्न गरे्न । स्वास््य कायायलय 

- िसवुा जिल्ला अस्पताल 

गैि सिकािी संस्था, 
सिुक्षा लर्नकाय 

तरुुन्तै 

 

३ भाडाँकुडा तथा लत्ताकपडा व्यवस्थापर्न गरे्न जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत र्नेपाल िेडक्रस, 
स्थार्नीय ति 

तरुुन्तै 
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 ४.५ आपतकालीर्न स्वास््य ि पोषण 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न स्वास््य ि पोषण Cluster बैठक सञ्चालर्न गिी 

आपतकालीर्न स्वास््य परिक्षण काययदल गठर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

२ सिकािी/गैिसिकािी, सामदुाहयक तथा लर्निी स्वास््य सेवा 
प्रदायक संस्था तथा क्षमता र्नक्सांकर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

३ आपतकालीर्न अवस्थामा आवश्यक परे्न औषधीिरूको Buffer 

Stock सबै स्थार्नीय लर्नकायिरूमा िाख्न ेव्यवस्था लमलाउर्ने 
स्वास््य कायायलय स्थार्नीय ति, गैि 

सिकािी संस्था 
तरुुन्तै 

४ हवपद् समयमा िरु्न सक्र्ने मिामािीको सम्बन्धमा 
िर्नचेतर्नामूलक काययक्रमिरू संचालर्न गरे्न साथै उक्त 
समयमा परिचाललत िरु्न RRT िरूलाई तयािी अवस्थामा 
िाख् र्ने 

स्थार्नीय ति/स्वास््य कायायलय सञ्चाि माध्यम श्रावण मसान्त 

५ प्रभाहवत क्षेत्रमा स्वास््य जशहवि सञ्चालर्न गर्नय काययटोली 
गठर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था, 
सिुक्षा लर्नकाय 

श्रावण मसान्त 

६ थप उपचािका लालग सम्भाहवत स्वास््य संस्था तथा 
क्षमताको र्नक्सांकर्न गरे्न । 

स्वास््य कायायलय  
 

श्रावण मसान्त 

७ एम्बलेुन्सको  ममयत सम्भाि गिी चालू िालतमा िाख्न े।  स्थार्नीय ति, स्वास््य कायायलय, 

िसवुा अस्पताल 

र्नेपाल िेडक्रस,  

िल हवद्यतु आयोिर्नािरू 

श्रावण मसान्त 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ आपतकालीर्न बैठक सञ्चालर्न गिी कायय जिम्मेवािी तोक्र्ने 

। 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

२ घार्तेिरूको उपचािका लालग तत्काल RRT टोली परिचालर्न 
गिी उपचािको व्यवस्था लमलाउर्ने ।  

स्वास््य कायायलय, जिल्ला 
अस्पताल, गैि सिकािी संस्था 

सिुक्षा लर्नकाय,  

र्नेपाल िेडक्रस 

लर्निन्ति 

३ गभयवती, सतु्केिी, जशशिुरूको लालग पोषणयकु्त खाद्य सामग्री 
उपलब्ध गिाउर्ने । 

स्वास््य कायायलय गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

४ आश्रयस्थलमा िरु्नसक्र्न े झाडापखाला, िैिा, टाईफार्ड, 
िेपाटार्हटस A, E आदद िोगिरू फैलर्न र्नददर्न िोकथामका 
उपायिरू अबलम्बर्न गरे्न। 

स्वास््य कायायलय 

िसवुा जिल्ला अस्पताल 

गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

५ स्वास््य तथा पोषण जशहवि सञ्चालर्न गरे्न । स्वास््य कायायलय 

 िसवुा जिल्ला अस्पताल 

गैि सिकािी संस्था, 
सिुक्षा लर्नकाय 

तरुुन्तै 

 

४.६ आपतकालीर्न जशक्षा 
क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ Cluster बैठक सञ्चालर्न गिी आपतकालीर्न शैजक्षक काययदल 

गठर्न गरे्न । 
जशक्षा हवकास तथा समन्वय 

र्काई 

गैि सिकािी 
संस्था 

श्रावण 
मसान्त 

२ िोजखमयकु्त स्थार्नमा ििेका हवद्यालय, प्रािजम्भक 
बालहवकास केन्र, साक्षिता कक्षा तथा स्रोतको र्नक्सांकर्न 
गरे्न । 

जिल्ला जशक्षा तथा समन्वय 
र्काई 

गैि सिकािी 
संस्था 

श्रावण 
मसान्त 

३ प्रभाहवत क्षेत्रमा  अस्थायी लसकार् केन्र (Temporary learning 

Center-TLC) सञ्चालर्न गर्नय सहकर्ने स्थार्न, लत्रपाल, टेन्ट, 
जिल्ला जशक्षा तथा  समन्वय 

र्काई 

सििी हवकास तथा 
भवर्न लर्नमायण 

तरुुन्तै 
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आपतकालीर्न शैजक्षक सामग्री, खेल सामग्री व्यवस्थापर्न गरे्न  लडलभिर्न कायायलय 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ Cluster बैठक सञ्चालर्न गिी शैजक्षक काययदल परिचालर्न गरे्न  जशक्षा हवकास तथा समन्वय र्काई गैि सिकािी संस्था तरुुन्तै 

२ अस्थायी लसकाई केन्र स्थापर्ना गिी शैजक्षक गलतहवलध 
सञ्चालर्न गरे्न । 

जशक्षा हवकास तथा समन्वय र्काई गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

३ मर्नोसामाजिक पिामशय ताललम ललएका जशक्षकिरूको 
परिचालर्न तथा हवलभन्न मर्नोिञ्जर्नात्मक गलतहवलध सञ्चालर्न 
गरे्न । 

जिल्ला जशक्षा तथा समन्वय 
र्काई 

गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

४.७ खार्नपेार्नी सिसफाई 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ WASH Cluster बैठक सञ्चालर्न गरे्न । खार्नेपार्नी तथा सिसफाई 

लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 
गैि सिकािी 

संस्था 
श्रावण मसान्त 

२ प्रभाहवत क्षेत्र, आपतकालीर्न आश्रयस्थल स्थलिरूमा 
स्वच्छ खार्नेपार्नी, शौचालय, सिसफाईका लालग 
आवश्यक सामग्री तथा स्रोत र्नक्सांकर्न गरे्न । 

खार्नेपार्नी तथा सिसफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ  

स्थार्नीय ति, गैि 
सिकािी संस्था 

श्रावण मसान्त 

३ खार्नेपार्नी, सिसफाई तथा स्वास््य प्रवद्धयर्न सम्बन्धी 
ताललम प्राप्त व्यजक्तको सूची तयाि गिी  
आवश्यकतार्नसुाि परिचालर्नका लालग तयािी अवस्थामा 
िाख्न े। 

खार्नेपार्नी तथा सि सफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

स्थार्नीय ति तरुुन्तै  

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ Cluster बैठक सञ्चालर्न गिी तोहकएको काययहवविण 

अर्नसुाि तरुुन्तै परिचालर्न गरे्न । 
खार्नेपार्नी तथा सिसफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

२ प्रभाहवत क्षेत्र/ आश्रयस्थलमा ििेको खार्नेपार्नीको मिुार्न 
सफा िाख्न े (हपयषु, वाटिगाडय) तथा लर्नजितस्थलमा मात्र 
ददसा हपसाब गर्नय सचेतीकिण गरे्न । 

खार्नेपार्नी तथा सिसफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

३ अस्थायी लसकाई केन्र माफय त सिसफाई सम्बन्धी 
सचेतर्ना प्रवदयर्न गरे्न 

खार्नेपार्नी तथा सि सफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

गैि सिकािी 
संस्था, 

सञ्चाि माध्यम 

तरुुन्तै 

४ आश्रयस्थलमा आवश्यकता अर्नसुाि सिसफाई kit 
(िाहपयक, हफर्नेल, ब्रसलगायत)  उपलब्ध गिाउर्ने । 

खार्नेपार्नी तथा सि सफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

गै.सं.स. तरुुन्तै 

५ आपतकालीर्न आश्रयस्थलको अजन्तम लर्नमयलीकिण ि 
सिसफाईको प्रबन्ध लमलाउर्ने । 

खार्नेपार्नी तथा सि सफाई 
लडलभिर्न कायायलय, धाददङ 

गैि सिकािी 
संस्था 

तरुुन्तै 

४.८  संिक्षणीः 
क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ संिक्षण Cluster बैठक सञ्चालर्न गरे्न । कायय 

जिम्मेबािी तोक्र्ने । 
स्थार्नीय ति/बाल कल्याण 
अलधकािी 

गैि सिकािी संस्था श्रावण मसान्त 

२ मर्नोसामाजिक पिामशयकतायिरूको हवविण 
अद्यावलधक गरे्न । 

स्थार्नीय ति/बाल कल्याण 
अलधकािी 

गै.सं.स. श्रावण मसान्त 
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क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

३ कारू्नर्नी उपचाि, परु्नस्थायपर्ना केन्र लगायतको 
पूवयतयािी गरे्न । 

स्थार्नीय ति/बाल कल्याण 
अलधकािी 

गै.सं.स. लर्निन्ति 

४ हवपद्को समयमा महिला, बालबाललका, अशक्तउपि  
िरु्नसक्र्न ेिोजखमका बािेमा अलभमखुीकिण गरे्न । 

स्थार्नीय ति/बाल कल्याण 
अलधकािी  

जिल्ला प्रििी कायायलय, 
गैसस 

 

 

लर्निन्ति 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ घार्ते, अपाङ्ग, ज्येष्ठ र्नागरिक तथा हवशेष संिक्षणको 

आवश्यकता भएका व्यजक्तिरूको स्वास््य तथा 
सिुजक्षत बसार्का लालग समन्वय गरे्न  

बाल कल्याण 
अलधकािी/स्थार्नीय ति 

जिल्ला प्रििी कायायलय,  
गैि सिकािी संस्था, 
स्वास््य कायायलय 

लर्निन्ति 

२ ििाएका तथा लबछोलडएका परिवािको खोिी ि 
पारिवारिक परु्नलमयलर्न ि संिक्षण काययका लालग 
स्वयमसेवक परिचालर्न गरे्न । 

बाल कल्याण 
अलधकािी/स्थार्नीय ति 

जिल्ला प्रििी कायायलय, 
गैि सिकािी संस्था 

लर्निन्ति 

३ मर्नोसामाजिक पिामशय सञ्चालर्न गरे्न । बाल कल्याण 
अलधकािी/स्थार्नीय ति 

जिल्ला प्रििी कायायलय, 
गैि सिकािी संस्था 

लर्निन्ति 

४ वाल संिक्षण, चेललवेटी वेचहवखर्न लर्नयन्त्रण 
सम्बन्धमा भिपदो संयन्त्र लर्नमायण गरे्न । 

बाल कल्याण 
अलधकािी/स्थार्नीय ति 

महिला संिाल, मार्ती 
र्नेपाल, बाल क्लव, 
जिल्ला प्रििी कायायलय 

लर्निन्ति 

४.९ बन्दोबस्ती क्षते्र 

क्र.सं. हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ प्रलतकाययका लालग प्रयोग िरु्नसक्र्ने जिल्ला लभत्रका सवािी 

साधर्न तथा अन्य उपकिण िरूको हवविण अद्यावलधक 
गरे्न ।  

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति 
जिल्ला जस्थत 
कायायलयिरू, 

िार्रोपावि कम्पर्नी, 
लर्निी क्षेत्र 

लर्निन्ति 

२ सवािी सञ्चालर्नका लालग  मर्नसरु्न अवलधभि सबै 
कायायलयले सवािी साधर्न चसु्त दरुुस्त िाख्न े। 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय जिल्ला जस्थत 
कायायलयिरू 

लर्निन्ति 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ जिल्लाका सबै सिकािी, गैिसिकािी संस्था तथा लर्निी 

सवािी साधर्न, एम्बलेुन्स उपकिणिरू समन्वयात्मक 
रूपमा परिचालर्न गरे्न 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

स्थार्नीय ति 

जिल्ला जस्थत 
कायायलयिरू, 

िार्रोपावि कम्पर्नी, 
लर्निी क्षेत्र 

तरुुन्तै 

२ भण्डाि गिृमा ििेका सामग्रीिरू परिचालर्न गरे्न। जिल्ला प्रशासर्न कायायलय DEOC तरुुन्तै 

३ खोि तथा उद्वाि एवम ् समन्वयमा खहटर्ने िर्नशक्तीको 
लालग बन्दोबजस्तको प्रबन्ध गरे्न । 

जिल्ला प्रशासर्न कायायलय 

 

स्थार्नीय ति तरुुन्तै 

४.१०  तत्कालीर्न परु्नलायभ 

क्र.
सं. 

हक्रयाकलाप जिम्मेवाि लर्नकाय सियोगी लर्नकाय समय 

पूवयतयािी कायययोिर्ना 
१ सम्भाहवत हवपद् पिात परु्नलायभमा संलग्र्न सिकािी तथा जिल्ला समन्वय सलमलत जिल्ला हवपद् लर्निन्ति 
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गैिसिकािी संस्थािरूको हवविण अद्यावलधक गरे्न । स्रोतको 
र्नक्सांकर्न गरे्न । 

व्यवस्थापर्न सलमलत 

२ सबै Cluster िरूको लर्नयलमत बैठक सञ्चालर्न गरे्न  जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न 

सलमलत 

 

 

 

लर्निन्ति 

प्रलतकायय कायययोिर्ना 
१ स्थार्नीय ति,प्रदेश सिकाि ि केन्र सिकािसँग सिकायय गिी 

परु्नलायभका कायय गरे्न । 
जिल्ला प्रशासर्न कायायलय स्थार्नीय ति, 

भवर्न तथा शििी 
हवकास लडलभिर्न 
कायायलय 

तरुुन्तै 

५ के्षत्रगत अगवुा तथा सलमलत संिचर्ना 
क्र. 
सं 

क्षेत्र क्षेत्रगत अगवुा सम्पकय  व्यजक्त सम्पकय  रं्न. E-mail 

मोवाईल कायायलय 
१ समन्वय, खोि तथा 

उद्धाि 
जिल्ला प्रशासर्न 
कायायलय 

र्नविाि िैसी 
प्र.जि.अ. 

९८५१२७७७७७ ०१०५४०१३१ 
rasuwadao@gmail.com 

 

२ खाद्य तथा कृहष कृहष ज्ञार्न केन्र 
र्नवुाकोट 

केशव खर्नाल 

कायायलय प्रमखु 
९८५११५०१२८   

३ आपतकालीर्न आश्रय स्थल 
तथा गैि खाद्य सामग्री 

सघर्न शििी भवर्न लर्नमायण 
आयोिर्ना धाददङ 

ददललप कुमाि भण्डािी 
आयोिर्ना प्रमखु 

९८५११३८९०७ ०१०५२१२२६ pudbc.dhading@gmail.c

om 

 

४ आपतकालीर्न स्वास््य तथा 
पोषण 

स्वास््य कायायलय लभमसागि गुिँागाई 

कायायलय प्रमखु  
९८५५०६८८५८ ०१०५४०१८८ 

dhorasuwa@gmail.com 

 

५ आपतकालीर्न जशक्षा जशक्षा  हवकास तथा 
समन्वय र्काई 

िमाकान्त अयायल  

(र्काई प्रमखु) 

९८४६३५६६९० ०१०५४०१५७ 
 

६ आपतकालीर्न संिक्षण जिल्ला प्रशासर्न कायायलय र्नविाि िैसी 
प्र.जि.अ. 

९८५१२७७७७७ ५४०१३१, 

५४००१९ 

rasuwadao@gmail.com 

 

बन्दोबस्ती 
तत्कालीर्न परु्नलायभ 

७ खार्नेपार्नी स्वास््य 
सिसफाई 

खार्नेपार्नी तथा 
सिसफाई लडलभिर्न 
कायायलय, धाददङ 

िहवर्न शे्रष्ठ 

लडलभिर्न प्रमखु 
९८५१२५४५२७   

 

 

 

८ तत्कालीर्न परु्नयलाभ जिल्ला समन्वय सलमलत शलमयला काकी 
लर्न.जि.स.अ. 

९८४१९४७३१९ ५४०२५२ ddcrasuwa@gmail
.com 

गोसाईकुण्ड गा.पा. दतेुन्र चाजम्लङ(प्र.प्र.अ.) ९८४१९३५३९६  gosaikundapalika
@gmail.com 

आमाछोददङमो गा.पा. अमि ब.जि.सी.(प्र.प्र.अ.) ९८४०८०५३०१  aamachhodingmo
@gmail.com 

काललका गा.पा. जशतल बिादिु िावल 

प्र.प्र.अ. 

९८५११८५०९६  kalikagaupalika@g
mail.com 

उत्तिगया गा.पा. र्नेत्रमणी न्यौपार्ने(प्र.प्र.अ. ९८५१२५४७९०  uttargayarm@gm
ail.com 

र्नौकुण्ड गा.पा. र्नेत्रिाि लगिी(प्र.प्र.अ.)  ९८१८२४११७७  naukundagaunpali
ka@gmail.com 

 

६ स्थार्नीय तििरूमा ििेको हवपद् सम्पकय  व्यजक्तिरूको हवविण 

गाउँपाललका पद र्नाम थि सम्पकय  रं्न. र्मेल 
आमाछोददङमो  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत अमि बिादिु जिसी ९८४०८०५३०१ aamachhodingmo@gmail.com 
उत्तिगया  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र्नेत्रमणी न्यौपार्ने ९८५१२५४७९० uttargayarm@gmail.com 
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काललका  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत जशतल बिादिु िावल ९८५११८५०९६ kalikagaupalika@gmail.com 
गोसार्यकुण्ड  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत दतेुन्र चाजम्लङ ९८४१९३५३९६ gosaikundapalika@gmail.com 
र्नौकुण्ड प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र्नेत्रिाि लगिी ९८१८२४११७७ naukundagaunpalika@gmail.com 
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अर्नसूुची -१ 
 

तत्कालीर्न िाहष्ट्रय परु्नलर्नयमायण प्रालधकिणको भपू्रकोप प्रलतवेदर्नका आधािमा तयाि गरिएको िोजखमको अबस्था 

क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

१ 

भोले बास भञ्ज्याङ २ ५ ४ ४ १६० 

िोजखमको प्रकाि २ – ४ वटा 
घििरू प्रभाहवत छर्न ् । िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 

भोले किाङगे ३ ५ ३ ३ १३५ 

िोजखमको प्रकाि २ – उच्च 
िोजखमको अबस्था । ५ वटा 
घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

भोले खाल्चेत ४ ५ २ ४ १६० 

िोजखमको प्रकाि २ – उच्च 
िोजखमको अबस्था । िाल कुरै्न 
पलर्न घििरू प्रभाहवत छैर्नर्न ्

भोले 
तल्लो 
रुस्पार्नी २ ५ ३ ३ ९० 

िोजखमको प्रकाि २ – मध्यम 
तिको िोजखमको अबस्था । २ 
वटा घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

भोले घटे्ट पाखा ५ ५ ३ ५ ३७५ 

िोजखमको प्रकाि ३ – उच्च 
िोजखमको अबस्था । २ वटा 
घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

२ 

धैबङु ढकाल डाँडा ४ ५ ४ ३ २४० 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । ९ वटा 
घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

धैबङु जचत्रा पार्नी ५ ५ १ ३ ७५ 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । गाउँबाट 
अलल टाढा ठूलो पहििो । 

धैबङु प्राङ्ग्से ४ ५ ५ ५ ५०० 

िोजखमको प्रकाि ३ – िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 
५१ वटा घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

धैबङु कदम घािी ३ ५ ५ ३ २२५ 

िोजखमको प्रकाि ३ – मध्यम 
स्तिको िोजखम । ५ वटा 
घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

धैबङु ि 
भोले 

उपल्लो 
रुसेपार्नी ३ ५ २ ३ ९० 

िोजखमको प्रकाि २ – िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 
कुरै्न पलर्न घििरू प्रभाहवत छैर्नर्न ्। 

३ धनु्चे लभमली २ ३ ३ २ ३६ 
िोजखमको प्रकाि २ – न्यूर्न िोजखम 
। ४–५ वटा घििरू प्रभाहवत 
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क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

छर्न ्। 

धनु्चे गमु्चेत ४ ५ ३ ५ ३०० 
िोजखमको प्रकाि ३ – उल्लेखर्नीय 
प्रकोप, उच्च िोजखम । 

धनु्चे 
घजुम्त 
टोल/रुरगंगा ४ ५ ३ ५ ३०० िोजखमको प्रकाि ३ 

४ 

बहृद्धम बहृद्धम ३ ५ ५ ५ ३७५ 

िोजखमको प्रकाि २ – िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 
२० वटा घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

बहृद्धम 
पिुार्नो स्याफु्र 
वेसी ३ ४ ५ ५ ३०० 

िोजखमको प्रकाि २ – िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 
२२ वटा घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

बहृद्धम वार्नगल २ ५ १ ३ ३० 

िोजखमको प्रकाि २ – िोजखम 
स्केल उल्लेख गरिएको छैर्न । 
कृहषयोग्य िलमर्नमात्र प्रभाहवत छ 

। 

५ 

िाकु मैलङु ३ ४ ५ ३ १८० 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । १३ 
वटा घििरू प्रभाहवत छर्न ्। 

िाकु गोगर्ने ४ ५ ५ ५ ५०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –सबै हटप्पणी 
खार्नी तथा भगूभय हवभागको 
प्रलतवेदर्नबाट उल्लेख गरिएको छ 
। 

िाकु िाकु वेसी ३ ४ ४ ५ २४० 

िेजखमको प्रकाि ३ खार्नी तथा 
भगूभय हवभागको प्रलतवेदर्नबाट 
उल्लेख गरिएको छ । 

िाकु सार्नो िाकु 
     

िोजखमको प्रकाि ३ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। उच्चस्तिको िोजखम िरु्नसक्र्न े
। 

िाकु लमु्वा डाँडा २ ५ ३ ३ ९० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  ३ वटा 
घििरू प्रभाहवत । मध्यमस्तिको 
िोजखम । 

िाकु ठूलो िाकु ४ ५ ५ ५ ५०० 
िोजखमको प्रकाि ३ – उल्लेखर्नीय 
प्रकोप, उच्च िोजखम । 
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क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

िाकु लतरु ५ ५ ५ ३ ३७५ 

िोजखमको प्रकाि ३ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । ८० 
घिधिुी प्रभाहवत । 

६ 

लििेपौवा ढुङ्ग े ३ ५ १ ३ ४५ 

िोजखमको प्रकाि ३ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । घिधिुी 
प्रभाहवत छैर्नर्न ्। 

लििेपौवा हवलमिे २ ५ १ ३ ३० 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । घिधिुी 
प्रभाहवत छैर्नर्न ्। 

लििेपौवा पहििे वेसी ३ ५ ५ ५ ३७५ 
िोजखमको प्रकाि ३ – २०७४ को 
बषायमा िलमर्न बगेको÷लच्केको । 

७ 

िाम्चे पालेप ३ ४ ४ ३ १४४ 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । ६–७ 
घिधिुी प्रत्यक्ष प्रभाहवत । 

िाम्चे गमु्चेत ४ ५ ५ ५ ५०० 
िोजखमको प्रकाि ३ – उच्च 
िोजखम, उच्च प्रकोप । 

८ 

सिमथली जचलाउर्ने गाउँ २ ५ ३ ३ ९० 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । ३ वटा 
घिधिुी प्रभाहवत । 

सिमथली लामिाङ ४ ५ ४ ४ ३२० 
िोजखमको प्रकाि ३ – र्नािकुपर्ना 
उल्लेख गरिएको । 

सिमथली फामचेत ३ ४ ४ ५ २४० 
िोजखमको प्रकाि ३ – र्नािकुपर्ना 
उल्लेख गरिएको । 

९ स्याफु्र स्याफु्र वेसी ३ ५ ४ ५ ३०० 

िोजखमको प्रकाि २ – १० घिधिुी 
ि अन्य पूवायधाि र्नािकु अबस्थामा 
। िोजखम स्केल उल्लेख गरिएको 
छैर्न । 

१० 

ठूलोगाउँ साललम लभत्ता २ ५ ३ ३ ९० 

िोजखमको प्रकाि २ – 

मध्यमस्तिको िोजखम । ४ वटा 
घिधिुी प्रभाहवत । 

ठूलोगाउँ उपल्लो लसम्ले ३ ५ ५ ४ ३०० 

िोजखमको प्रकाि ३ – उच्चस्तिको 
िोजखम । १९ घिधिुी प्रभाहवत 
। 

ठूलोगाउँ लसम्ले 
    

० 
िोजखमको प्रकाि ३ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
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क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

।उच्च तिको िोजखम िरु्नसक्र्ने। 

ठूलोगाउँ ल्यूङ ४ ५ ४ ५ ४०० 
िोजखमको प्रकाि ३ – र्नािकुपर्ना 
उल्लेख गरिएको । 

ठूलोगाउँ पहििा गाउँ 
    

० 

िोजखमको प्रकाि २ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। 

ठूलोगाउँ भमेूस्थार्न 
    

० 

िोजखमको प्रकाि २ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। 

ठूलोगाउँ जचप्लेटी ३ ५ ५ ५ ३७५ िोजखमको प्रकाि ३ 

११ 

थमुर्न मेन्दो ४ ५ २ ३ १२० 

िोजखमको प्रकाि २ – पूवायधािमातै्र 
प्रभाहवत भएको । िोजखम स्केल 
उल्लेख गरिएको छैर्न । 

थमुर्न तसाय ४ ४ ३ ५ २४० 

िोजखमको प्रकाि ३ – ५ वटा 
घििरू प्रभाहवत । िोजखम स्केल 
उल्लेख गरिएको छैर्न । 

थमुर्न देस्या गाउँ ४ ५ ३ ३ १८० 

िोजखमको प्रकाि ३ – ५ वटा 
घििरू प्रभाहवत । िोजखम स्केल 
उल्लेख गरिएको छैर्न । 

१२ 

हटमिेु िसवुागढी ४ ५ ३ ५ ३०० 

िोजखमको प्रकाि २ – ३ वटा 
घििरू प्रभाहवत । िोजखम स्केल 
उल्लेख गरिएको छैर्न । 

हटमिेु घटे्ट खोला ३ ५ ५ ५ ३७५ 

िोजखमको प्रकाि २ – ३० वटा 
घििरू प्रभाहवत  िोजखम स्केल 
उल्लेख गरिएको छैर्न । 

१३ 

यासाय बच्चा ३ ५ ३ ३ १३५ 

िोजखमको प्रकाि २ – ३–४ घििरू 
प्रभाहवत । मध्यमस्तिको िोजखम 
। 

यासाय दोक्लाङ ४ ५ ५ ३ ३०० 

िोजखमको प्रकाि ३ – १२ घििरू 
प्रभाहवत । मध्यमस्तिको िोजखम 
। 

यासाय थाङ्ग्डोि ३ ४ ३ ३ १०८ 
िोजखमको प्रकाि ३ – ४ घििरू 
प्रभाहवत । मध्यमस्तिको िोजखम  
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क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

यासाय घोमुय ४ ४ ५ ५ ४०० 
िोजखमको प्रकाि २ – उच्च प्रकोप, 

उच्च िोजखम । 

यासाय साङ्यलु ४ ५ ५ ५ ५०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  थप 
स्थालगत भ्रमणको िरुिी छ । 
प्रकोपको सम्भाव्यता न्यूर्न छ । 
पी २ ि स्कोि २०० छ । परु्नीः 
अर्नगुमर्न गर्नय लसफारिश गिीन्छ । 

१४ 

डाँडा गाउँ खड्कु 
    

० 
िोजखमको प्रकाि २ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 

डाँडा गाउँ जचप्लेटी ३ ५ ५ ५ ३७५ िोजखमको प्रकाि ३ 

डाँडा गाउँ सल्लेटाि ४ ५ ५ ५ ५०० िोजखमको प्रकाि ३ 

डाँडा गाउँ लसिचेत 
    

० 

िोजखमको प्रकाि २ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। उच्च िोजखम ठालर्नएको । 

डाँडा गाउँ कटुञ्ज े
    

० 

िोजखमको प्रकाि २ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। 

डाँडा गाउँ मैलङु ४ ५ ५ ५ ५०० 
िोजखमको प्रकाि ३ –  उच्च 
िोजखम, उच्च प्रकोप । 

१५ जचललमे 
पािङु ि 
केिाबािी ४ ५ ५ ५ ५०० िोजखमको प्रकाि ३ 

१६ 

काललका –

धनु्चे 
िािमागय 

ग्राङ 
    

० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। उच्च िोजखम ठालर्नएको । 

काललका –

धनु्चे 
िािमागय 

िाम्चे 
    

० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। उच्च िोजखम ठालर्नएको । 

काललका –

धनु्चे 
िािमागय 

ठाडे 
    

० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना भएको 
। उच्च िोजखम ठालर्नएको । 

१७ लाङटाङ लाङटाङगाउँ ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  खार्नी तथा 
भगूभय हवभागको प्रलतवेदर्नमा स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना 
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क्र.सं. साहवक 
गालबस 

वस्ती प्रकोप 
– एच 

संभाब्यता 
– पी 

िोजखम 
मूल्य – 

आि 

र्नािकुता 
– भी 

िोजखम 
स्कोि 

सवे समूिको हटप्पणी 

देजखन्छ । उच्च िोजखम के्षत्र । 

लाङटाङ घोडा तवेला ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  खार्नी तथा 
भगूभय हवभागको प्रलतवेदर्नमा स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना 
देजखन्छ । उच्च िोजखम के्षत्र । 

लाङटाङ थाङसेप ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  खार्नी तथा 
भगूभय हवभागको प्रलतवेदर्नमा स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना 
देजखन्छ । उच्च िोजखम क्षते्र । 

लाङटाङ िाम्चे ४ ४ ५ ५ ४०० 

िोजखमको प्रकाि ३ –  खार्नी तथा 
भगूभय हवभागको प्रलतवेदर्नमा स्कोि 
पहिचार्न गर्नय अपयायप्त सूचर्ना 
देजखन्छ । उच्च िोजखम क्षते्र । 
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अर्नसूुची - २ 

संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासर्न मन्त्रालयबाट भएको सवेक्षण २०७४ 

क्र.सं. गाउँपाललका स्थार्न िोजखम कैहफयत 

उच्च मध्यम न्यूर्न 

१ गोसार्कुण्ड 

िाम्चे 
    लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 

ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

घोडातवेला     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 
ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

थाङसेप 
    लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 

ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

लामटाङ     हिमपहििोको िोजखम 

स्याप्रवेुशी      

२ आमाछोददङ्मो 

िाकुवेशी     लत्रशलुी खोला र्नजिकको वस्ती खोचमा ििेको,खकुुलो 
माटो ििेकोसाथै  मालथवाट ढंुगािरू खस्र्न सक्र्ने 

सार्नोिाकु     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 
ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

ठूलो िाकु     वस्ती सिुजक्षत भएभलर्न वस्ती सम्म पगु्र्ने बाटो असिुजक्षत 
ििेको 

३ उत्तिगया 

गोगर्न े     वस्ती र्नजिकै/तल पहििो गएकोले वषायत समयमा वस्तीमा 
पहििो िार्नसक्र्ने 

खाल्चेत     वस्ती सिुजक्षत भएभलर्न वस्ती सम्म पगु्र्ने बाटो असिुजक्षत 
ििेको 

लयङु     खोला र्नजिकै वस्ती ििेको 
पेिेगाँउ     िलमर्न जचिा पिेको,ठुलो ठुलो ढंुगा अव्यवजस्थत रूपमा 

ििेको 
लसम्ले     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 

ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

भमेुस्थार्न     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 
ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

कटुन्िे     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 
ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

खड्कु     लभिालो स्थार्नमा वस्ती भएको कािण वस्तीमा मालथवाट 
ढंुगा खस्र्न सक्र्न े

जचप्लेटी     िलमर्न जचिा पिेको,ठुलो ठुलो ढंुगा अव्यवजस्थत रूपमा 
ििेको 

लसरुचेत     िलमर्न जचिा पिेको,ठुलो ठुलो ढंुगा अव्यवजस्थत रूपमा 
ििेको 
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अर्नसूुची- ३ 

 

सिुक्षा लर्नकायको सम्पकय  हवविण 

र्नपेाली सेर्नाीः 
लस.
रं्न 

यलुर्नटको र्नाम  दिाय  कमाण्डिको र्नामथि सम्पकय  र्नम्बि कायायलयको +CUG 
र्न. 

SMART NO. 

१ लबष्ण ुदल गण िसवुा धनु्चे   प्र.से.  लबक्रम थापा   ०१०-५४०२७५ - 
२ सिुक्षा पोष्ट चन्दर्नबािी  िम यम बिादिु शाहि  - ९८४६९६४०६० - 

३ सिुक्षा पोष्ट लामटाङ्ग  िम बोम बिादिु बाकबल  - ९८४६९६२८74 - 
४ सिुक्षा गलु्म हटमिेु  िम  िकय  बिादिु थापामगि  - ९८४६९६३९६१ - 
५ सिुक्षा पोष्ट ठुलो स्याफु  िम  शजशिाम सरु्नाि  - ९८४६९६३९६७ - 
६ सिुक्षा पोष्ट तातोपालर्न   सेर्नार्नी  सन्तोष अलधकािी  - ९८४६९६४०२५ - 
७ सिुक्षा पोष्ट स्याफुबेसी  स.से. िोिमार्न तामाङ्ग  - ९८४६९६४०३७ - 
८ सिुक्षा पोष्ट थाम्बचेुत िम दशिाम तामाङ्ग    - ९८४६९६४०५२ - 
९ सिुक्षा पोष्ट मान्चेत  िम  िािािाम प्याकुिेल - ९८४६९६४०६४ - 
१० सिुक्षा पोष्ट मैलरु्न  िम चन्र बिादिु तामाङ्ग - ९८४६९६४०३८ - 
११ सिुक्षा गलु्म काललकास्थार्न  सेर्नालर्न  सदुदप बस्र्नेत  - ९८४६९६३९९७ - 
१२ सिुक्षा पोष्ट बोन्रो                                                                                                                                                    िम  बदुद्बमार्न माझी - ९८४६९६४०१४ - 
१३ सिुक्षा पोष्ट उलेर्नी  िम  टंक बिादिु माझी  - ९८४६९६३९९८ - 
१४                                       सिुक्षा गलु्म िेलम्ब ु सि.से. सबुास थापा  - ९८४६९६४०२४ - 
१५ सिुक्षा पोष्ट फुसे्र  िम अमतृ काकी  - ९८४६९६३९७३ - 
१६ सिुक्षा पोष्ट कुटुमसाङ्ग  िम िीवर्न सबेुदी  - ९८४६९६४००२ - 
17 सिुक्षा बेश िा.िे. सेर्नालर्न  प्रशान्त बिादिु थापा  - 9851203300 - 

 

र्नपेाल प्रििीीः 
लस.रं्न. कायायलयको र्नाम दिाय कायायलय प्रमखुको र्नाम ईन्चाियको कायायलयको  

र्नम्वि 

ईन्चाियको व्यजक्तगत 
मोवाईल र्नम्वि 

१ जि.प्र.का.िसवुा प्र.र्ना.उ. कुलददप चन्र ९८५१२७५५५५ ९८५१२८१६०१ 

२ प्र.लर्न. लबष्ण ुप्रददप बस्याल ९८५१२५४९६० ९८५७०९०११३ 

३ प्र.लर्न. झलक शमाय    ९८५१२९४९१२ 

४ ई.प्र.का.हटमिेु िसवुा  प्र.लर्न. गलभि िंग थापा ९८५१२७९००९ ९८५१२८५५७१ 

५ ई.प्र.का.कालीकास्थार्न िसवुा प्र.ब.र्ना.लर्न. काजशिाम बढुा ९८५१२५४९६१ ९८५१०७३२१९ 

६ प्र.चौ.बेत्रावती िसवुा प्र.र्ना.लर्न. कलबन्र जघलमिे ९८५१२३७२६३ ९८५१२९६०९६ 

७ पययटक प्रििी स्याफु्रबेशी 
िसवुा 

प्र.र्ना.लर्न. गोलबन्द न्यौपार्ने १०५४१०५८ ९८५७०६२९८० 

८ प्र.चौ.थाम्बचेुत िसवुा  प्र.स.लर्न. लबष्ण ुबिादिु तामाङ ९८५१२३७२५३ ९८६०४८०३८२ 

९ प्र.चौ.िसवुागढी िसवुा प्र.बा.र्ना.लर्न. िाम चन्र भण्डािी ९८५१२३७२४८ ९८५१२८२८७१ 

१० प्र.चौ.िसमथली पािच्र्याङ 
िसवुा  

प्र.स.लर्न. सिुि के.सी. ९८५१२३७२५८ ९८४८१८९०१८ 
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लस.रं्न. कायायलयको र्नाम दिाय कायायलय प्रमखुको र्नाम ईन्चाियको कायायलयको  
र्नम्वि 

ईन्चाियको व्यजक्तगत 
मोवाईल र्नम्वि 

११ प्र.चौ.िाकु िसवुा प्र.स.लर्न. मोिर्न कुमाि ओझा ९८५१२३७२५७ ९८४१५४८०६८ 

१२ प्र.चौ.स्यापुयबेशी िसवुा  प्र.स.लर्न. ज्ञार्न बिादिु थापा ९८५१२३७२५४ ९८४१५४५६२९ 

१३ प्र.चौ.लाङटाङ िसवुा प्र.स.लर्न. कुन्दर्न कुमाि लसंि ९८५१२७६०९७ ९८३२३७६२२ 

१४ प्र.चौ.मालगढी थमुर्न िसवुा  प्र.स.लर्न. ददपक थापा ९८५१२८४६३० ९८५१२३७२५३ 

१५ प्र.चौ.लभगुयडाडागाउँ िसवुा  प्र.ि. ददर्नेश कुमाि िाई ९८५१२३७२५९ ९८४८०७७८५५ 

१६ प्र.चौ.गोल्िङुबेशी (यासाय) 
िसवुा 

प्र.ि. िाम बिादिु बढुाथोकी   - ९८४८९३४२६२ 

१७ का.स.ुगाडय िसवुा प्र.स.लर्न. लाल बिादिु गरुूङ 
 - ९८४५३८९६६१ 

१८ अ.प्र.पोष्ट धनु्चे िसवुा प्र.र्ना.लर्न. बैकुण्ठ प्रसाद ढकाल ९८५१२३७२६७ ९८६०१३८२९१ 

१९ जिल्ला न्यायलधस गाडय प्र.ि. भक्त िंग खड्का  - ९८२४६८६८९१ 

२० प्र.जि.अ.लर्न.गडय िसवुा प्र.ि. सिेुन्र गोले  
 - ९८५१०७२२३९ 

२१ अ.प्र.पोष्ट मैलङु प्र.स.लर्न. षष् ट प्रासाद खकुिेल ९८५१२७६०९८ ९८५१२८५७७३ 

२२ अ.प्र.पोष्ट ग्राङ िसवुा प्र.स.लर्न. खगेन्र लाल गवुाि ु ९८५१२३७२६९ ९८४३७७१६३९ 

 
 

सशस्त्र प्रििी बल र्नपेाल 

लस.रं्न यलुर्नटको र्नाम  दिाय  कमाण्डिको 
र्नामथि 

सम्पकय  र्नम्बि कायायलयको र्नम्बि 

१ सशस्त्र प्रििी बल र्नेपाल गलु्म िेक्वा िसवुा 
रं्न. २०  गलु्म  

स.प्र.र्ना.उ
. 

पंकि चंद 9851272237 

9841547329 

०१०-५४००३७ 

9851272275 
(संचाि) 

२ सशस्त्र प्रििी बल र्नेपाल 
हव.ओ.हप.गोसार्कुण्ड-2 हटमिेु िसवुा  

स.प्र.लर्न. र्नािायण गरुुङ्ग 9851272225 

9851273418 

010543065 

9851272260 
(संचाि) 
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अर्नसूुची - ४ 

 Rapid Response Team-RRT RASUWA(District Level) 

क्र.सं. र्नाम,थि पद कायायलय सम्पकय  र्नम्बि 

१ श्री भीमसागि गुिँागाई कायायलय प्रमखु स्वास््य कायायलय 9855068858 

२ श्री भवुर्न के.सी. अलधकृत छैठौ िसवुा अस्पताल 9841617346 
३ श्री मलर्नषा देवकोटा िर्नस्वास््य अलधकृत स्वास््य कायायलय ९८४०३३३०८७ 

४ श्री उषा काफ्ले ल्याब टेजक्र्नलसयर्न स्वास््य कायायलय ९८४१८७५५७७ 

 

 Rapid Response Team-RRT  Focal Person  (Local Level) 

क्र.सं. र्नाम,थि पद गाउँपाललका सम्पकय  र्नम्बि 

१ श्री लर्नमा लामा प्रमखु, स्वास््य शाखा आमाछोददङ्मो ९८६०२२३८३२ 

२ श्री िहवन्र ठकुिी प्रमखु, स्वास््य शाखा उत्तिगया ९८४१५३९७९० 

३ श्री र्नविाि न्यौपार्न े प्रमखु, स्वास््य शाखा काललका ९७४१०८६५७० 

४ श्री लबमल जघलमिे प्रमखु, स्वास््य शाखा गोसाईकुण्ड ९८४९०९३२९५ 

५ श्री अण प्रसाद पौडेल प्रमखु, स्वास््य शाखा र्नौकुण्ड ९८४१४१८०२९ 
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अर्नसूुची-५ 
   

िसवुा जिल्लाको िर्नप्रलतलर्नधीिरूको र्नामावली तथा सम्पकय  रं्न 
        

क. प्रलतलर्नलध सभा तथा प्रदेश सभामा िसवुा जिल्लाबाट प्रलतलर्नलधत्व गरे्न मार्नर्नीय सासंदज्यूिरूको सम्पकय हवविण 

 

क्र स पद र्नाम िािरै्नलतक दल मोबाईल रं्नबि 

१ सदस्य प्रलतलर्नलध सभा मा.र्य.मोिर्न आचायय र्नपेाली कांग्रसे ९८५१२४३२१९ 

२ सदस्य प्रलतलर्नलध सभा मा.प्रभात तामाङ र्नेपाली कांग्रसे ९८५१०६१६३३ 

३ सदस्य प्रदेश सभा मा.प्रमे बिादिु तामाङ र्नयाँ शजक्त ९८५११५१४१५ 

४ सदस्य प्रदेश सभा मा.शाजन्त लथङ र्ने क पा ९८४३६८३१०९ 

                             

ख. जिल्ला समन्वय सलमलत िसवुाका पदालधकािीिरूको हवविण 

क्र.स. पद र्नाम थि सम्पकय  
१ प्रमखु श्री अशोक कुमाि लधलमिे ९८५१५४९७४२ 

२ उप प्रमखु श्री हविय लामा ९८६३८०१६८० 

३ सदस्य श्री जखल बिादिु न्यौपार्न े ९८४१०८३२४६ 

४ सदस्य श्री कामी लछरिङ तमाङ ९८४२४६०८४० 

५ सदस्य श्री खवुा प्रसाद पौडेल ९८४१५५०४७० 

६ सदस्य श्री पावयती हवश्वकमाय ९८०३४०९१०९ 

७ सदस्य श्री सहवता गरुुङ ९८६९३५४८३५ 

८ सदस्य श्री देशी िार्नी तामाङ ९७४४२४९८११ 

९ सदस्य श्री काितोक लामा ९८४९८८१६७३ 

१० सदस्य-सजचव श्री शलमयला काकी ९८४१९४७३१९ 
 

ग.  गाउँपाललकाका िर्नप्रलतलर्नलधिरू 
स्थार्नीय तिका िर्नप्रलतलर्नलध ि कमयचािीिरूको हवविण 

लस.रं्न. दिाय र्नाम,थि सम्पकय  रं्न. दिाय र्नाम थि सम्पकय  रं्न. 
आमाछोददङमो गाउँपाललका 

१ अध्यक्ष बचुङु तामाङ  ९८४१८९३१७८ 
प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 

अमि बिादिु 

जि.सी.  ९८४०८०५३०१ 

२ उपाध्यक्ष  चजण्डका तामाङ  ९८४१००८३०३ सूचर्ना अलधकािी प्रमे बिादिु 
घले ९८५१२७९२३५ 

३ 
१ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

साङ लामा तामाङ  ९८६०२३५६२८ वडा सजचव  
 सार्न ुबिादिु 
तामाङ  ९८४१९०३७०४ 

४ 
२ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

लाक्पा कामी 
तामाङ  

९८४९५६२८१६ वडा सजचव   
 छेवाङ दोिे 
तामाङ  ९८६३१९५२८३ 

५ ३ रं्न. वडा सिेुन्र तामाङ  ९८६७६७७२०५ वडा सजचव    िािेश तामाङ  ९८६६३९८९६६ 
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अध्यक्ष  

६ 

४ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

धमय तामाङ  ९८५११६६६०३ वडा सजचव   
प्रमे बिादिु 
घले   ९८४९८२२३७१ 

७ 

५ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

दावा गोम्बो 
तामाङ 

९८४१६५७५७६ वडा सजचव   
 छेवाङ तामाङ  ९८५१२७४९५४ 

उत्तिगया गाउँपाललका 

१ अध्यक्ष 

माधव प्रसाद 
अयायल  

९८५१०५९५५५ 
प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 

र्नेत्रमणी 
न्यौपार्न े 

९८५१२५४७९० 

२ उपाध्यक्ष  चमेली गरुुङ ९८५११४३१९६ सूचर्ना अलधकािी बलदेव न्यौपार्न े ९८६३१९५१२७ 

३ 

१ रं्न. वडा 
अध्यक्ष माि लसङ तामाङ  

९८६१२८३४६१ वडा सजचव 
हकिण 

खलतवडा ९८४९६९८०६० 

४ 

२ रं्न. वडा 
अध्यक्ष टुकु प्रसाद सवेुदी ९८५११७४०५६ वडा सजचव 

आशाकािी 
गरुुङ ९८५१२०४१३० 

५ 

३ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

लाल बिादिु 

तामाङ लामा ९८४३७१८९०० वडा सजचव 
आशाकािी 
गरुुङ ९८५१२०४१३० 

६ 

४ रं्न. वडा 
अध्यक्ष अमि बिादिु बलुरु्न 

९८४३३६५८०३ वडा सजचव 
र्न्र प्रसाद 
आचायय ९८४१९२३२३० 

७ 

५ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  यम र्नाथ आचायय ९८५१२२०८२८ वडा सजचव िामिरि आचायय ९८५११६१८२० 

काललका गाउँपाललका 

१ 
अध्यक्ष िरिकृष्ण देवकोटा  ९८५१०३१३९४ 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 

जशतल बिादिु 
िावल  

९८४११६२५८२ 

२ 
उपाध्यक्ष  लमिा तामाङ  ९८४१०८४४६६ सूचर्ना अलधकािी लीलार्नाथ 

र्नेपाल ९८६००५६३८४ 

३ 

१ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

दावा तामाङ ९८५१३१३१९३ वडा सजचव 
िाम प्रसाद 

ढकाल ९८४३२८७२४७ 

४ 

२ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

उमेश बिादिु 
न्यौपार्न े

९८५१३१५१३० वडा सजचव 
गोहवन्द प्रसाद 
आचायय ९८४१७२००८४ 

५ 

३ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

फजणन्र प्रसाद 

न्यौपार्ने  
९८४१२१३७२७ वडा सजचव 

ठाकुि प्रसाद 
अलधकािी ९८५११६२९८० 

६ 

४ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

खेसम तामाङ  ९८५१०७६८६२ वडा सजचव 
माधव प्रसाद 
देवकोटा ९८४१८८९४६६ 

७ 

५ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

सजन्दप पौडेल  ९८६९१६०२९९ वडा सजचव लमर्नर्नाथ पौडेल ९८४१८९३३७४ 

गोसाईकुण्ड गाउँपाललका 

१ अध्यक्ष कैसाङ र्नपु ुय तामाङ  ९८५११११८२९ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

दतेुन्र 
चाजम्लङ 

९८४१९३५३९६ 

२ उपाध्यक्ष  प्रलतमा तामाङ  ९८४३९१२१३८ सूचर्ना अलधकािी अिुयर्न प्रसाद ९८४१५५९२७७ 



विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव  योजना(DPRP),  २०७९  रसुिा                                                                                              पेज नं. 44 

डोटेल 

३ 
१ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

उकेर्न लछरिङ 

तामाङ  
९८५१०४८८६० वडा सजचव 

अिुयर्न प्रसाद 
डोटेल ९८४१५५९२७७ 

४ 
२ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

कामी लछरिङ 
तामाङ  

९८५१२४६९८८ वडा सजचव वाङदी तामाङ ९८५१२४६९८८ 

५ 
३ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

लमङमि लछरिङ 

तामाङ  
९८४१९०३५१७ वडा सजचव 

टासी सार्न ु

तामाङ ९८४१९०३५१७ 

६ 
४ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

लडन्डु लामा 
िाङवा तामाङ 

९८४५३५३५३७ वडा सजचव लछरिङ तामाङ ९८४१८९३३७७ 

७ 
५ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

दावा लमङमि 
तामाङ  

९८५११४३३४१ वडा सजचव िङ्गे तामाङ ९८५१२४६६१४ 

८ 
६ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  

दावा लसदाि वार्बा  ९८५११५८८२६ वडा सजचव अरुण थोक्रा ९८०८८३०९१७ 

र्नौकुण्ड गाउँपाललका  

१ अध्यक्ष र्नपु ुय साङवो घले  
९८५१०३६७१७ 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 
र्नेत्रिाि लगिी ९८१८२४११७७ 

२ उपाध्यक्ष  चन्र बिादिु ग्लार्न  ९८५१२४२५७९ सूचर्ना अलधकािी     

३ 
१ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

कान्छा तामाङ  
९८४०४८२३१३ 

९८१३७००६०२ 
वडा सजचव 

 पूणय बिादिु 
बलुरु्न  9803629080 

४ 

२ रं्न. वडा 
अध्यक्ष ङाब ुग्याल्बो थोक्रा ९८४१८७९५२० वडा सजचव 

 अच्यतु्तम 
लाल कणय  9813580600 

५ 

३ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  र्नोकेन्र देव तामाङ  

९८०८०६४२६४ वडा सजचव 
 िकय  बिादिु 
तामाङ 9818795066 

६ 
४ रं्न. वडा 
अध्यक्ष 

ज्ञार्नी वाईबा  ९८४१२०९८८९ 

९८२३३२५७८८ 
वडा सजचव 

 धवुय न्यौपार्न े 9813594253 

७ 

५ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  श्याम बिादिु लथङ  

९८६०१४३१८४ वडा सजचव 
 समुर्न जघलमिे  9817337364 

८ 

६ रं्न. वडा 
अध्यक्ष  यो र्नपु ुय तामाङ  

९८६०१४२२२८ वडा सजचव 
 केशव प्रसाद 
बिगाई   9810057790 

 

घ. मूलधािका िािर्नीलतक दलका पदालधकािीिरूको हवविण 

क्र.सं. िािर्नीलतक दलको र्नाम सम्पकय  व्यजक्तको र्नाम,थि पद सम्पकय  रं्न. 
१ र्नेपाली काँग्रसे पेम्बा लछरिङ तमाङ  सभापलत ९८५११३३६६१ 

२ र्नेपाल कम्यलुर्नष्ट पाटी (एमाले) करे्नल तमाङ  अध्यक्ष  ९८५१०६५७९८ 

३ र्नेपाल कम्यलुर्नष्ट पाटी (माओबादी केन्र) माधव लालमछार्न(ेसलमि) संयोिक ९८५११९४१९९ 

४ र्नेपाल कम्यलुर्नष्ट पाटी एहककृत समािबादी साङतेम्पा तमाङ  अध्यक्ष ९७४२४६०७७७ 

५  िर्नता समािबादी पाटी  भमेू लामा  अध्यक्ष ९८०३२४०९९२ 

६ िाहष्ट्रय प्रिातन्त्र पाटी कालमगािा तमाङ   अध्यक्ष ९८४१८८९४१९ 
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क्र.सं. िािर्नीलतक दलको र्नाम सम्पकय  व्यजक्तको र्नाम,थि पद सम्पकय  रं्न. 
७ मंगोल र्नेशर्नल अगयर्नाईिेसर्न हवकास गलार्न तामाङ अध्यक्ष  ९८६९३५४५०८ 

८ र्नेपाली काँग्रसे (वी. पी.) लर्नमा टासी तमाङ अध्यक्ष  ९८४९१४०५४७ 

९ र्नेपाल कम्यलुर्नष्ट पाटी (समािबादी) पशपुलत देवकोटा ईन्चािय ९८४३३४१०२७ 

१० िाप्रपा र्नेपाल हटका प्रसाद देवकोटा अध्यक्ष  ९७६१२३५८९० 

११ उन्नत लोकतन्त्र पाटी ईश्वि र्नेपाली संयोिक   

१२ र्नेपाल परिवाि दल लमठुमाया बार्बा अध्यक्ष  ९८४०३२१७०१ 

१३ संघीय लोकताजन्त्रक िाहष्ट्रय मञ्च सजञ्जव घले अध्यक्ष    

१४ तामसाललङ लोकताजन्त्रक पाटी  पाल्देर्न वाङ्ग्दी तामाङ अध्यक्ष  ९८६०२२१०६० 

१५ िर्नसमािबादी पाटी, र्नेपाल दावा लामा तामाङ अध्यक्ष  ९८६३१९५१५५ 

१६ र्नेपालका लालग र्नेपाली पाटी कहवता आचायय अध्यक्ष    

१७ सामाजिक एकता पाटी  लाल बिादिु हव. क. संयोिक   
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अर्नसूुची- ६ 
 

स्थार्नीय पत्रकाििरूको हवविण 

क्र.सं. पत्रकािको र्नाम,थि काययित संस्था सम्पकय  र्नम्बि ईमेल 

१ केशव पौडेल - ९८५११४३५३० keshabp@gmail.com 

२ िेमर्नाथ खलतवडा गोिखापत्र ९८५१०११२७१ hemnathkhatiwada@gmail.com 

३ ज्ञार्नेन्रर्नाथ न्यौपार्ने लेकाली िा.स.स ९८५१११६८३१  

9808504831 
gyanendrarss7@gmail.com 

४ सशुीील कोईिाला र्नेपाल टेलललभिर्न ९८५१०४०१०३ koiralasushildumja@gmail.com 

५ बलिाम जघलमिे काजन्तपिु ९८४१३०३७३७ balaram.ghimire@gmail.com 

६ गीता न्यौपार्न ेअलधकािी िेलडयो लाङटाङ ९८४३६६५३८९ radiolangtang@gmail.com 

७ ददपक लामा िेलडयो िसवुा ९८४१८९३२८८ shanzendip@gmail.com 

८ संगीता लामा िेलडयो लाङटाङ ९८६०२५०९०१ lamasangita823@gmail.com  

९ सिस्वती न्यौपार्न े लत्रशलुी प्रवाि ९८४३७६४७९५ saraswatineupane07@gmail.com 

 

 

 

mailto:keshabp@gmail.com
mailto:radiolangtang@gmail.com
mailto:saraswatineupane07@gmail.com
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अर्नसूुची -७ 

जिल्ला जस्थत हवलभन्न लर्नकायिरूसगँ ििेका हवपद् व्यवस्थापर्न सामग्रीिरूको हवविण 

हवपद् व्यवस्थापर्नमा उपयोग िरु्न ेमौज्दात ििेका सामग्रीको हवविण 

 

क्र.सं. हवविण DEOC र्नपेाली सेर्ना र्नपेाल प्रििी सशस्त्र प्रििी ला.िा.लर्न. िम्मा 

१ मेघाफोर्न ५ - - - - ५ 

२ लसठ्ठी ४० - - - - ४० 

३ फायि ब्लाङ्गकेट २ - - - - २ 

४ फायि फाईहटङ सटु १ १३ - - १६ ३० 

५ फायि िोप १ - - - - १ 

६ फायि ईस्टुईगईुसि ६ - - ५ - ११ 

७ िम्म जस्वट - ५ - - - ५ 

८ सेजफ्ट बटु १० - - - - १० 

९ लाईफ 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. स्टेचि - - 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 
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क्र.सं. हवविण DEOC र्नपेाली सेर्ना र्नपेाल प्रििी सशस्त्र प्रििी ला.िा.लर्न. िम्मा 

२३ Plastic Bucket ५ १६ - - - २१ 

२४ Axe Hor - ६ - १७ - २३ 

२५ Jummer  - ११ - - - ११ 

२६ Pully - ५ - - - ५ 

२७ Ice Axe - २ - - - २ 

२८ गल - - - २ - २ 

२९ Rake - - - १८ - १८ 

३० Rescue Knife - - - १ - १ 

३१ Auto Lock Carabineer - - - ३ - ३ 

३२ Pulley Single - - - २ - २ 

 सशस्त्र प्रििी बल र्नपेाल, रं्न. २० गलु्म िे.क्वा.सगँ भएको DRS Supply Items । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelter QTY Re 

Field Grade Tent 10  

Campcot 200  

Hospital Bed sheets 200  

Reusable Bed pillows 200  

Travel Blankets 200  

Privacy Shelter 10  

Electricity QTY Re 

Generator 4  

5 Gallon Gasoline Container 16  

Portable hanging Lights 30  

Heavy Duty  
Extension cords 

20  

50w Light bulbs 60  

Power strip 20  

Portable flash lights 20  
Field Sanitation QTY Re 

Personal Hygiene Kit Men /Women 100/200  

Bath Towel 200  

Solar Power Hanging Outdoor 
Shower 

10  

Privacy Shelter for Shower 10  

Turkish Squat Toilet pan with piping 10  

Wash Buckets with mug 200  

3000L Collapsible Water Bladder 4  

Hospital Grade Cleaner Sanitizer  20  

Dettol Soap Bar 200  

55 Gallon Disposable Waste Bags  2400  

50L Waste Bin 10  
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 र्नेपाल िेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला शाखा िसवुा अन्तिगत ििेको हवपद् व्यवस्थापर्नमा उपयोग िरु्ने मौज्दात सामग्रीिरुीः 

क्र.सं. हवविण र्नौकुण्ड उ.शा.  
लाङब ु

काललका उ.शा.  
काललकास्थार्न 

उत्तिगया 
उपशाखा मैलङु्ग 

गोसाईकुण्ड 
उ.शा. हटमिेु 

आमाछोददङ्मो 
उ.शा.  िाकुबेशी 

1 िाफज्याकेट १२ १२ १२ १२ १२ 

2 सेजप्ट िेल्मेट १२ १२ १२ १२ १२ 

3 माक्स १२ १२ १२ १२ १२ 

4 िेर्न कोट १२ १२ १२ १२ १२ 

5 सेफ्टी बटु १२ १२ १२ १२ १२ 

6 वकीङ ग्लोभस ् १२ १२ १२ १२ १२ 

7 िेड लेम्प १२ १२ १२ १२ १२ 

8 लसठी १२ १२ १२ १२ १२ 

9 सेफ्टी गगल्स १२ १२ १२ १२ १२ 

10 लर्न प्याड १२ १२ १२ १२ १२ 

11 जस्टल बाल्टी 10 10 10 10 10 

12 ट्याङगलुि ब्यार्नेडेि 30 30 30 30 30 

13 लार्फ ज्याकेट 2 2 2 2 2 

14 ह्याम्बि 2 2 2 2 2 

15 हपक 4 4 4 4 4 

16 सावेल 4 4 4 4 4 

17 सेजफ्ट भेष्ट 2 2 2 2 2 

18 फस्ड एड बक्स 2 2 2 2 2 

19 व्याक प्याक 1 1 1 1 1 

20 मेघा फोर्न 1 1 1 1 1 

21 वायि कटि 1 1 1 1 1 

22 िेस्क्य ुिोप 1 1 1 1 1 

23 फायि जस्टङगरु्सि 1 1 1 1 1 

 



विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव  योजना(DPRP),  २०७९  रसुिा                                                                                              पेज नं. 50 

अर्नसूुची -८ 
हवपद् व्यवस्थापर्न उपकिण  परिचालर्न सम्बन्धी  

एम्बलेुन्सको हवविणीः 
गाउँपाललका स्वास््य शाखा प्रमखु एम्बलेुन्स सञ्चालर्न गरे्न 

लर्नकाय 

एम्बलेुन्स र्नम्बि एम्बलेुन्स चालकको 
र्नामथि 

सम्पकय  र्नम्बि GPS िडार्न भए 
/ र्नभएको 

उत्तिगया 
गाउँपाललका      

िहवन्र ठकुिी 
९८४१५३९७९० 

उत्तिगया गाउँपाललका ०० प्र.रं्न.3 झ 
५३६५ 

 ९८४०३४५८४९ र्नभएको 

काललका 
गाउँपाललका 

र्नविाि न्यौपार्ने  
९८५११८६५७० 

काललका गाउँपाललका बा.२झ. ४०६२ र्नािायण लालमछार्न े ९८६९५३८६९४ र्नभएको 
काललका गाउँपाललका 
जिबजिबे अस्पताल 

र्नयाँ दताय प्रकृया    भएको 

यवुकुमािी न्यौपार्ने 
स्मलृत प्रलतष्ठार्न 

प्रदेश रं्न.३, ००२२-
२६३१ 

ठाकुि प्रसाद न्यौपार्न े ९८४१०८७८१६ 

९८१८८०९००८ 

र्नभएको 

गोसाईकुण्ड 
गाउँपाललका 

हवमल कुमाि जघलमिे 
९८४९०९३२९५ 

जचललमे सिोकाि सलमलत बा.६च. ४३२८ डकु्पा तामाङ ९८६१५८३१३३ र्नभएको 

गोसाईकुण्ड गा.पा.  र्नयाँ दताय प्रकृया सन्च तामाङ 9862404827 भएको 
िसवुा अस्पताल      

०१०-५४०२४५ 

िसवुा अस्पताल प्रदेश ३-०१-
००२झ५१३१ 

हवशाल तामाङ ९८६११८०२६२ भएको 

र्नौकुण्ड 
गाउँपाललका 

अण प्रसाद पौडेल    

९८४१४१८०२९ 

र्नौकुण्ड गाउँपाललका बा.२ झ. ५७१० हवि बिादिु तामाङ ९८६६३१२२९० र्नभएको 

९८१८७७०६७५ 

आमाछोददङमो 
गाउँपाललका 

लर्नमा र्नवुुय  

९८६९२२३८३२ 

 

आमाछोददङमो 
गाउँपाललका 

र्नयाँ दताय प्रकृया   

 
 

 

डोिि स्काभेटििरूको हवविणीः 
क्र. सं. सवािी धर्नी सम्पकय  ब्यजक्त सम्पकय  रं्न. 
1. सडक लडलभिर्न सम्पकय  कायायलय अमतृमणी रिमाल ९८५१२४९२८५ 

2. िसवुागढी िलहवद्यतु आयोिर्ना तेि साउद 9851212407 

3. सान्िेर्न िलहवद्यतु आयोिर्ना गणेश केसी 9851218007 

4. अप्पि लत्रशलुी १ िलहवद्यतु आयोिर्ना लगिीिाि अलधकािी 9851154787 

5. िसवुा कन्ट्रक्सर्न िाममणी आचायय 9851061479 

६ काललका गाउँपाललका जशतल बिादिु िावल ९८५११८५०९६ 
 

िेललकप्टि सम्पकय  हवविणीः 
क्र. सं. िेललकप्टि कम्पर्नी सम्पकय  ब्यजक्त सम्पकय  रं्न. 
1. लसलम्रक एयि सरु्नील शे्रष्ठ 9851010698 

2. माउण्टेर्न एयि लड.लब.ओली 9858022870 

3. कैलास एयि श्रीिरि कुर्केल 9851030013 

4. प्रभ ुएयि ददपेन्र सवुाल 9841290254 

5. हफस्टेल एयि लबर्नोद थापा 9851062087 

६ अजल्टच्यटु एयि सदुीप प्याकुिेल 9851133243 
७ एभिेष्ट एयि लर्निि सापकोटा 9801228946 
८ मर्नाङ एयि लबष्ण ुलगिी 9801180464 
९ श्री एयि अलर्नल मार्नन्धि 9851026197 
१० डार्र्नेहष्टक एयि बालकृष्ण पंलडत 9851116362 
११ मसु्ताङ एयि सशुर्न िाि 9860489868 
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अर्नसूुची - ९   

हवपद् पूवयतयािी तथा प्रलतकाययमा संलग्र्न जिल्लाजस्थत कायायलय प्रमखुिरूको हवविणीः  

क्र.सं. कायायलयको र्नाम कायायलय प्रमखु सम्पकय  र्नम्बि  फोर्न रं्न. कायायलयको र्मेल  

संघीय सिकाि अन्तिगतका कायायलयिरू 

१ िसवुा जिल्ला अदालत मरु्ना अलधकािी ढकाल ९८४१३२२८०० ०१०-५४०१२० info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np  

२ जिल्ला प्रशासर्न कायायलय र्नविाि िैसी ९८५१२७७७७७ ०१०-५४०१३१  rasuwadao@gmail.com  

३ जिल्ला सिकािी वकील 

कायायलय 
अशोक िाि िेग्मी ९८५१२५४१७७ 

०१०-५४०१७७ 
jisawaka.rasuwa@gmail.com  

४ कोष तथा लेखा लर्नयन्त्रक 
कायायलय 

िेमिाि पौडेल ९८५१२०३१५७ 
०१०-५४०१४० 

rasuwa.dtco@fcgo.gov.np  

५ िसवुा भन्साि कायायलय डा.िाम प्रसाद मैर्नाली ९८६०१२६२९३ ०१०-५४३००७ rasuwa@customs.gov.np  

६ लामटाङ िाहष्ट्रय लर्नकुञ्ज 
कायायलय 

प्रमोद भट्टिाई ९८४०१९००११ 
०१०-५४०२१९ 

lamtangnp२०३२@gmail.com  

७ जिल्ला समन्वय सलमलतको 
कायायलय 

शलमयला काकी ९८४१९४७३१९ ०१०-५४०२५२ 
ddcrasuwa@gmail.com 

८ जि.आ.का.ई.(भवर्न तथा 
आवाश) 

अिय आचायय ९८५१३१०३२६ 
०१०-५४००६१ 

mouddlpiurasuwa@gmail.com  

९ अध्यागमर्न कायायलय िेमन्त जघलमिे 9857040963 ०१०-५४३००३ rasuwaimmigration२०७१@gmail.com  

१० जिल्ला लर्नवायचर्न कायायलय श्रीिाम थापा ९८५१२७७१५४ ०१०-५४०१५४ deo.rasuwa@election.gov.np  

११ जिल्ला िलुाक कायायलय सीता बेलवासे ९८५१२२८०२१ ०१०-५४०१४५ postoffice४५०००@gmail.com  

१२ जशक्षा हवकास तथा 
समन्वय र्काई 

िमाकान्त अयायल ९८४६३५६६९० 
०१०-५४०१५७ 

rasuwadeo@gmail.com  

१३ मालपोत कायायलय गणेश शे्रष्ठ ९८५१११४९६० ०१०-५४०१३५ rasuwa@dolma.gov.np  

१४ कािागाि कायायलय िरििाम न्यौपार्ने ९८५१२७६७७७ ०१०-५४०२४९ rasuwa.jailor@dopm.gov.np 

१५ र्नापी कायायलय संजिव कुमाि िाउत ९८५१२०९१७९ ०१०-५४०१३४ rasuwa@dos.gov.np  

१६ प्लान्ट क्वािेन्टाईर्न 

कायायलय 

तलु बिादिु 
अलधकािी 

९८६३१९५१३० 
०१०-५४३१०९ 

nppotimure@gov.np  

१७ खाद्य आ.लर्न.गणुस्ति 
प्रमाजणकिण कायायलय 

र्नहवर्न देउिा ९८५१२५४१२८ - fieqcorasuwa@gmail.com  

१८ सडक लडलभिर्न (िसवुा 
सम्पकय  कायायलय) 

अमतृमणी रिमाल ९८५१२४९२८५ ०१०-५६०२५३ rd_nuwakot@dor.gov.np  

सिुक्षा लर्नकायिरू 

१ श्री हवष्णदुल गण, ब्राबल 
ब्यािेक 

लबक्रम थापा 9851132503 ०१०- 
५४०१०२/२७५ 

nareshkc१९८२@gmail.com  

२ जिल्ला प्रििी कायायलय कुलददप चन्द ९८५१२७५५५५ ०१०-५४०१९९ dporasuwa@nepalpolice.gov.np  

३ सशस्त्र प्र.व.र्नपेाल, २० 
रं्न.गलु्म िे. क्वा. धञु्च े

पंकि चन्द ९८५१२७२२३७ 
०१-५४००३७ apfrasuwa.coy@gmail.com  
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क्र.सं. कायायलयको र्नाम कायायलय प्रमखु सम्पकय  र्नम्बि  फोर्न रं्न. कायायलयको र्मेल  

४ िाहष्ट्रय अर्नसुन्धार्न जिल्ला 
कायायलय सहवर्न शे्रष्ठ 

९८५११८१३५३ 

०१०-५४०२२० 

nidrasuwa@gmail.com  

५ सीमा प्रििी चौकी हटमिेु गंलभि िंग थापा 98512७9009 
- - 

६ स.प्र.बल र्नेपाल, BOP हटमिेु कक्कुिाम बढुाथोकी ९८५१२७२२२५     

प्रदेश सिकाि अन्तगयतका कायायलयिरू 

१ लडलभिर्न वर्न कायायलय अलर्नल िेग्मी ९८५११०८८२८ ०१०-५४०१०७ rasdfo२०७६@gmail.com  

२ स्वास््य कायायलय लभमसागि गुिँागाई 9855068858  ०१०-५४०१८८ dhorasuwa@gmail.com  

३ जिल्ला अस्पताल िसवुा डा. शाजन्त भतेुल ९८५१२५५४०७ ०१०-५४०२४५ rasuwa.district.hospital@gmail.com  

४ िलस्रोत तथा लसंचाई हवकास 
सव-लडलभिर्न कायायलय 

र्. लर्नमयल दािाल ९८५१२११७७५  ०१०-५४००५८ 
idsdrasuwa०@gmail.com  

५ जिल्ला आयवेुद स्वास््य 
केन्र 

डा. अमूल्य दािाल ९८४११७५०७८  ०१०-५४०२१४ 
dahcrasuwa@gmail.com  

६ घिेल ुतथा सार्ना उद्योग 

कायायलय 

आजशष दािाल ९८५११३१२७४ ०१०-५४०१०४ 
csidbrasuwa@gmail.com  

७ भेटर्निी अस्पताल तथा पश ुसेवा 
हवज्ञ केन्र, र्नवुाकोट (जिल्ला 
सम्पकय  केन्र, िसवुा) 

रिक्त - 

- - 

स्थार्नीय ति अन्तगयतका कायायलयिरू 

१ गोसाईकुण्ड गाउँपाललका दतेुन्र चामललङ ९८४१९३५३९६  ०१०-५४१०८८ gosaikundapalika@gmail.com  

२ आमाछोददङमो 
गाउँपाललका 

अमि बिादिु जिसी ९८४०८०५३०१ 
  

aamachhodingmo@gmail.com 

३ काललका गाउँपाललका जशतल बिादिु 
िावल ९८५११८५०९६ 

  

kalikagaupalika@gmail.com  

४ र्नौकुण्ड गाउँपाललका र्नेत्र िाि लगिी ९८१८२४११७७ 
  

naukundagaunpalika@gmail.com  

५ उत्तिगया गाउँपाललका र्नेत्रमणी न्यौपार्ने ९८५१२५४७९० 
  

uttargayarm@gmail.com  

र्नपेाल सिकाि अन्तगयतका परिषद्/प्रलतष्ठार्न तथा अधय सिकािी लर्नकायिरू 

१ िेन्वो ट्राउट अर्नसुन्धार्न 
केन्र  

मिेन्र भण्डािी ९८५७०६०९०८ ०१०-५४००२४ 
troutfish.rasuwa@gmail.com  

२ कृहष अर्नसुन्धार्न 

केन्र(चिर्न) 

हविेन्र खर्नाल ९८४१३९०७९८ ०१०-५४०१३७ 
pfrsrasuwa@gmail.com  

३ र्नेपाल हवद्यतु प्रालधकिण प्रमे बिादिु भण्डािी ९८५१२७३७२० ५४००७६/१७६ dhunchedcs.nea@gmail.com  

४ र्नेपाल टेललकम र्नि बिादिु खड्का ९८५११८९३३३ ५४०१२२/२२२ krd.dhunche@ntc.net.np  

५ र्नेपाल बैक लल. र्नािायण िाि शे्रष्ठ ९८५११०६५३६ ५४०२७८ nbldhunche@nbl.com.np  

४२ कृहष हवकास बैंक तेि प्रसाद लतजम्सर्ना ९८६२४९९५९६ ५४०१६६ dhunche.sbranch@adbl.gov.np  
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अर्नसूुची -१० 
 

आपतकालीर्न अवस्थामा प्रयोगिरु्नसक्र्न े आश्रयस्थल (हवद्यालयिरूको लबविण) 

१. सामदुाहयक हवद्यालयिरू 

क्र.सं. र्नाम     ठेगार्ना प्रमखुको र्नाम सम्पकय  र्नम्बि  

आमाछोददङमो गाउँपाललका  
1 गोसाईकुण्डप्रा.हव.सार्नोिाकु   आमाछोददङमो सोम बिादिु तामाङ 9843507755 
2 िाकुबेशी आ.हव. िाकु आमाछोददङमो काबो तामाङ 9843683476 
3 िाकु मा.हव. ठुलोिाकु िाकु आमाछोददङमो दावा र्नोच ुयङ तामाङ 9851276811 
4 पावयतीकुण्ड प्रा.हव.र्नेलसङ िाकु आमाछोददङमो सलाम बिादिु तामाङ 9862426786 
5 गोङगाङ प्रा.हव.गोङगाङ जचललमे आमाछोददङमो काल्साङ तामाङ 9861322572 
6 ज्ञार्नज्योती प्रा.हव.लसम्ब ुजचललमे  आमाछोददङमो लाल बिादिु बस्र्नेत 9868652594 
7 पािङु प्रा.हव.पािङु जचललमे आमाछोददङमो केदाि प्रसाद जघलमिे 9843683201 
8 सिस्वती आ.हव. जचललमे आमाछोददङमो फुपुयचेमो तामाङ ९८६6254194 
9 तातोपार्नी प्रा.हव.तातोपार्नी जचललमे आमाछोददङमो जितेन्र कुमाि मितो 9840681854 
10 ग्र ेआ.हव. ग्र े आमाछोददङमो सिोि तामाङ 9862426510 
१1 र्नेपाल िाहष्ट्रय मा.लब. गत्लाङ आमाछोददङमो लर्नमा र्नोज्युयङ तामाङ 9863195250 
१2 पाबयतीकुण्ड मा.लब. गोल्िङु आमाछोददङमो अमि लाल यादव ९८६००४६३६३ 

उत्तिगया गाउँपाललका 
१ अमिज्योती प्रा.हव.उपल्लोपौवा लििेपौवा उत्तिगया िमेश कुमाि पौडेल 9848563540 
२ बािािी प्रा.हव.बर्नवुा लििेपौवा उत्तिगया सािदादेवी आचायय ९८५११०१८७७ 
३ लभमसेर्नस्थार्न प.्हव. माझगाउँ लििेपौवा उत्तिगया सालबलत्र रििाल ९८४३११४६२० 
४ भवुर्नेश्विी प्रा.हव.मलर्नगाउँ लििेपौवा उत्तिगया कूष्ण प्रसाद पौडेल ९८४३७६४७९३ 
५ ढंूगे आ.लब लििेपौवा उत्तिगया गजम्बिमार्न लो ९८६००५६६८७ 
6 माललकादेवी प्रा.हव.कुवापार्नी लििेपौवा उत्तिगया पणुय बिादिु घले 9861583126 
7 जचप्लेटी प्रा.हव.डाडाँगाउँ उत्तिगया सहवता तामाङ 9841889295 
8 डाडागाउँ मा.हव. डाँडागाउँ उत्तिगया ध्रवु प्रसाद पन्त 9851311033 
९ ददपेन्र प्रा.लब.कटुन्िे डाडाँगाउँ उत्तिगया सभुरा भट्ट 9843404058 
१० गणेश प्रा.हव.जशरुचेत डाडाँगाउँ उत्तिगया सललर्ना तामाङ 9866479379 
११ पंचललङ्गी ेआ.हव.. खड्कु डाडाँगाउँ उत्तिगया पोख बिादिु तामाङ 9861608288 
१२ भमेुदेवी मा.हव. ठूलोगाउँ उत्तिगया जशव बिादिु तामाङ 9849822181 
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क्र.सं. र्नाम     ठेगार्ना प्रमखुको र्नाम सम्पकय  र्नम्बि  

१३ सिस्वती आ.हव.. ठूलोगाउँ, पैिे ठूलोगाउँ उत्तिगया प्रलतभा गरुुङ 9860085693 
14 लसम्ले प्रा.हव.लसम्ले ठूलोगाउँ उत्तिगया चडुामजण अलधकािी 9841185610 
१५ र्नववीियी  मिेन्र मा.हव.भलायडाडँा 

लििेपौवा 
उत्तिगया िमेश कुमाि लालमछार्न े 9860234236 

१६ लर्नलकण्ठ मा. हव.वोगटीटाि लििेपौवा उत्तिगया गोहवन्द प्रसाद रिमाल 9843616333 
१७ जशवालय आ.हव. लििेपौवा उत्तिगया िेर्नकुा देहव थापा 9861610602 
१८ करुमर् याङ आ.हव. उत्तिगया पतुली तामाङ 9840554086 
१९ लतरू प्रा.हव. उत्तिगया पोखिी प्रसाद भट्टिाई 9848444199 

काललका गाउँपाललका 
१ बच्छलादेबी आ.हव. बेलतर्नी  धैवङु काललका र्नािायण प्रसाद देवकोटा 9860235840 
२ झ्याङल्याङ प्रा.लब. धैवङु काललकीा-5 गगर्निाि देवकोटा 9849233948 
३ सूयोदय प्रा.हव. काललका-5 अर्नन्त प्रसाद न्यौपार्न े 9840860930 
४ काललका हि.मा.हव. काललकास्थार्न  धैवङु काललका-2 श्याम कुमाि गरुुङ 9843386203 
५ मर्नकामर्ना प्रा.हव.कटुन्िे  धैवङु काललका-3 जशजशि कुमाि न्यौपार्न े 9851014653 
६ लर्नलकण्ठ र्नमूर्ना मा.हव जिवजिवे  धैवङु काललका-5 र्नािायण प्रसाद देवकोटा 9861980180 
७ काभ्र ेप्रा.हव. काललका-2 दगुाय तामाङ 9851184007 
८ जशलादेवी प्रा.हव.धैवङु काललका-2 जिव प्रसाद न्यौपार्न े 9841846253 
९ सनु्धािा मा.हव. धािापार्नी  धैवङु काललका-3 पूणयचन्र भट्टिाई 9849637004 
१० ग्राङ आ.हव.ग्राङ िाम्चे काललका-1 केशव प्रसाद लालमछार्न े 9866661320 
११ पलेप प्रा.हव.पलेप िाम्चे काललका-1 गोपाल तामाङ 9861771215 
१२ सेतीभमेु मा.हव. िाम्चे काललका-1 जशला मगि 9841074085 
१३ तेमी्िाङ प्रा.हव.तेमी्िाङ िाम्चे काललका-1 लबमला कटी्टेल जघलमिे 9866398544 
१४ र्नािायणस्थार्न आ.हव..गम्वडुाँड कललका-2 रुर प्रसाद ओझा 9840782226 

१५ सेलतदेहव मा.हव. काललका-4 बसन्त कुमाि पौडेल 9841083851 
गोसाईकुण्ड गाउँपाललका 

१ र्ने.िा.लर्न.मा.हव. हटमूिे गोसार्कुण्ड फुपुय दोिे घले 9863652600 
२ र्ने.िा.प्रा.हव.लाङटाङ  गोसाईकुण्ड तेम्पा तामाङ 9860806063 
३ ललङललङ प्रा.लब. बहृद्धम गोसार्कुण्ड शलुसल कोईिाला 9851040103 
४ र्ने.िा.प्रा.लब.खाजम्िङ बहृद्धम गोसार्कुण्ड िामशिण पौडेल 9860918064 
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क्र.सं. र्नाम     ठेगार्ना प्रमखुको र्नाम सम्पकय  र्नम्बि  

५ लभमसेर्न आ.हव.. ठूलो भाखुय स्याफु्र गोसार्कुण्ड िोशर्न बास्कोटा 9860918841 
६ र्ने.िा.आ.हव.ठुलोस्याफु्र स्याफु्र गोसार्कुण्ड छेसमु लामा 9868824103 
७ कोलमर्न श्यामेवाङ्ग्फेल मा.हव. स्याफू्रवेंशी 

स्याफु्र 
गोसार्कुण्ड खगिाि आचायय 9849223057 

८ लभमली प्रा.हव.लभमली धनु्चे गोसार्कुण्ड कृष्ण बिादिु कुमाल 9863195059 
९ गाउँफकय  प्रा.हव.बोकेझणु्डा धनु्चे गोसार्कुण्ड तलुलुसङ्गी तामाङ 9863026025 
१० िसवुा मा.हव. धनु्चे गोसार्कुण्ड तेम्पा रिसाङ घले ९८४३११०४६३ 
११ सिस्बती आ.लब. ठाडे धनु्चे गोसार्कुण्ड लार्नम घले 9841729065 
१२ ज्ञार्नज्योलत प्रा.हव.र्नागङु धनु्चे गोसार्कुण्ड लाल कािी तामाङ ९८६११६७५८२ 
१३ अरुणादय प्रा.लब.दािालफेदी थमुर्न गोसार्कुण्ड लगता तामाङ 9741670826 
१४ र्ने.िा.लर्न.मा.लब. थूमर्न थमुर्न गोसार्कुण्ड गोमा कुमािी पौडेल 9864337180 
१५ र्ने.िा. प्रा.हव.मेन्दो थमुर्न गोसार्कुण्ड लेखर्नाथ पौडेल 9808875079 

र्नौकुण्ड गाउँपाललका 
१ बागेश्विी मा.लब. भोले र्नौकुण्ड र्नमिाि ढुङ्गार्ना 9841667356 

२ वेताङ प्रा.हव.वेताङ भोले र्नौकुण्ड लगता देवकोटा ९८60271246 

३ देउिाली प्रा.हव.लसस्र्नेिी भोले र्नौकुण्ड माधव प्रसाद गििेुल 9845388794 

४ दूप्चेश्विी आ.लब. खाल्चेत भोले र्नौकुण्ड भित बिादिु तामाङ ९७४११८6६८७ 

५ गोसाईकुण्ड.मा.लब. सस्र्य ुभोले र्नौकुण्ड अईन्र पौडेल 9863190711 

६ िर्नकल्याण प्रा.हव.भोले र्नौकुण्ड िामशिण पौडेल 9860250119 

७ ज्वालामूखी आ.लब., जचती भोले र्नौकुण्ड श्याम बिादिु पडुाशैर्नी ९८४१६०७६२७ 

८ लोहकल प्रा.लब.,भोले  र्नौकुण्ड बलिाम लधताल 9840433449 

९ सेमिोङ प्रा.हव.दािघािी भोले र्नौकुण्ड जशव प्रसाद देवकोटा 9818508825 

१0 सयुोदय प्रा.हव.कोलडाडँा भोले र्नौकुण्ड लसता आचायय 9864095438 

१1 आरुखकय  प्ररा.लब यासाय र्नौकुण्ड लधिि घले 9841083305 

१2 भमेुदेवी प्रा.हव.यवु्रा यासाय र्नौकुण्ड कमला तामाङ 9814293277 

१3 दोकलाङ प्रा.हव.दोकलाङ यासाय र्नौकुण्ड बदर न्यौपार्न े 9851014078 

१4 घाङमि प्रा.लब. यासाय र्नौकुण्ड प्रकास खर्नाल ९८४१६७८९०४ 

१5 घोमुय प्रा.हव.घोमुय यासाय र्नौकुण्ड लबष्ण ुप्रसाद पौडेल ९८४१083190 

१6 र्नािायण मा.हव. लाङ्ग्ब ुयासाय र्नौकुण्ड जितमार्न घले 9808114577 

१7 र्नविीवर्न आ.हव.यासाय र्नौकुण्ड गणेश कुमाि डंगोल 9841754101 

18 लसमबन्दी प्रा.लब. यासाय र्नौकुण्ड काबो थोक्रा तामाङ 9840223856 



विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव  योजना(DPRP),  २०७९  रसुिा                                                                                              पेज नं. 56 
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19 सूयय प्रा.हव.साङग्यलु यासाय  र्नौकुण्ड मङ्गले तामाङ 9813125296 

२0 थाङदोि प्रा.हव.थाङदोि यासाय र्नौकुण्ड तेि बिादिु घले 9840681304 

२1 भमेुश्विी प्रा.हव.कूर्नाटोल सिमथली र्नौकुण्ड िाम बिादिु तामाङ ९८१३१६६३९० 

२2 दपु्चेश्विी आ.हव.. पाटीखकय  सिमथली र्नौकुण्ड दावा लामा 9818756997 

२3 गौिीशंकि प्रा.हव.मालथल्लोगाउं सिमथली र्नौकुण्ड गजम्विमार्न डंगोल 9849620626 

२4 गौतमबूद्ध मा.लब. फाम्चेत सिमथली र्नौकुण्ड सभुरा लामा 9808969498 

25 ज्ञार्नोदय प्रा.हव.जघचेत सिमथली र्नौकुण्ड सहवर्ना देवकोटा 9861050138 

२6 काललकादेवी प्रा.हव. दर्नसु्वािा सिमथली र्नौकुण्ड बरी र्नािायण साि 9818686164 

२7 लािच्याङ प्रा.हव.सिमथली र्नौकुण्ड प्रभाकि अलधकािी 9841483817 

28 र्नमूर्नाप्रा.हव.भंज्याङडाडा सिमथली   र्नौकुण्ड िािेन्र डङ्गोल 9803516321 

29 लर्नकय भमेु मा.लब.सिमथली   र्नौकुण्ड लडल बिादिु लधताल 9851224605 

 

२. संस्थागत हवद्यालय 

क्र.सं. र्नाम ठेगार्ना प्रमखुको र्नाम सम्पकय  र्नम्बि 

१ श्री िार्ल्याण्ड आ.र्.बो. स्कूल धनु्चे  गोसार्कुण्ड लर्नवेश शे्रष्ठ 9851168247 

२ श्री र्नमूर्ना एभिग्रीर्न र् बो स्कूल धनु्चे  गोसार्कुण्ड सदुर्न मिासैर्नी ९८४९७०४४६० 

३ श्री हिमालय र् बो स्कूल थामचेुत जचललमे  आमाछोददङमो बालकूष्ण शे्रष्ठ ९८५११९३१७८ 

४ गोसार्कुण्ड र् बो स्कुल स्याफु्रवेशी स्याफु्र  गोसार्कुण्ड िाि ुलामा ९८४१९०३६४६ 

५ 

श्री र्नथयपोल र्जग्लस बो स्कुल जिवजिबे 
धैवङु 

कललका कीषृ्ण बिादिु तामाङ 9803957453 

६ 

श्री ग्रीर्नगाडेर्न र् बो िाई स्कुल 
काललकास्थार्न धैवङु 

कललका प्रकास प्याकुिेल ९८४९६५५८१८ 

७ 

ज्ञार्न आदशय सामाजिक हवद्यालय प्रा लल 
धैवङु ९  

कललका  pashupati Devkota ९८४३३४१०२७  

८ सभुािम्भ ई बो लििेपौवा उत्तिगया     

९ मोडर्नय हट्रलर्नटी लििेपौवा उत्तिगया सिुि डंगोल 9862196335 

१० 

Kalika Model School Kalika  खमु्बिाि िसाईली  
९८५१२७७७२८ 

३      सामदुाहयक क्याम्पस 

   क्र.सं. र्नाम ठेगार्ना प्रमखुको र्नाम सम्पकय  र्नम्बि 

१ काललका हिमालय क्याम्पस कललका झङकुर्नाथ न्यौपार्न े ९८४१५८३७०८ 

२ िसवुा उच्च मा.हव. गोसार्कुण्ड तेम्पा रिसाङ घले 9843110463 

३ उत्तिगया क्याम्पस उत्तिगया गोलबन्द रिमाल ९८४३६१६३३३ 
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अर्नसूुची -११ 
हवपद् सिायता काडय 

 

जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलत, िसवुा 
 

 

 

सिायता पाउर्नेको र्नाम थि : ………….     ठेगार्ना:……………. 

क्षलतको हवविण; 

मार्नवीय : मतृ्य ु(...)…….िर्ना   बेपत्ता (...)…….िर्ना ि घार्ते (...)…….. िर्ना   

भौलतक: घि(….) खाद्यान्न(...)…….. 

क्र .स. सिायताका हकलसम सिायता प्रदार्न गरे्न  
लर्नकाय वा संस्था 

सिायता प्राप्त लमलत दस्तखत 
र्नगद खाद्य गैिखाद्य 

१       

२       

 

                           
                                           (आलधकारिक 
दस्तखत) 

र्नोट M यो काडयको अवलध जिल्ला हवपद् व्यवस्थापर्न सलमलतले तोकेको समय अवलधसम्म ििर्ने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विपद् सहायता कार्ड 
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अर्नसूुची - १२ 
खोि तथा उद्धाि काययमा उपयोग  िरु्न ेिेललप्याडिरूको हवविण 

 

क्र.सं. गा.पा. वडा रं्न. सहित िेललप्याड ििेको स्थार्न Map Sheet Number Latitude Longitude 

Night Landing 

Facility 

भए/र्नभएको 
१ गोसाईकुण्ड गा.पा.६ गण िे.क्वा. धञु्चे २८0८५’१४ २८˚०६'२६" ८५˚१७'२१" भएको 

२ र्नौकुण्ड गा.पा. ६ लोहकल   २८˚००'७५" ८५˚१४'०३" र्नभएको 

३ आमाछोददङ्मो गा.पा.५ थाम्बचेुत (कच्ची) २८0८५’१४ २८˚१०'५३" ८५˚१८'२९" र्नभएको 

४ गोसाईकुण्ड गा.पा.६ गोसाईकुण्ड २८0८५’१४ २८˚०४'५०" ८५˚२४'४०" र्नभएको 

५ गोसाईकुण्ड गा.पा.५ चन्दर्नबािी २८0८५’१४ २८˚१०'५३" ८५˚१८'२९" र्नभएको 

६ गोसाईकुण्ड गा.पा.५ ठुलोस्याफु्र २८0८५’१४ २८˚०८'२८" ८५˚२१'२९" र्नभएको 

७ आमाछोददङ्मो गा.पा.३ मान्चेत २८0८५’१४ २५˚०९'४५" ८५˚१४'३५" र्नभएको 

८ आमाछोददङ्मो गा.पा.३ गत्लाङ्ग २८0८५’१४ २८˚०९'३५" ८५˚१५'५४" र्नभएको 

९ गोसाईकुण्ड गा.पा.२ हटमिेु २८0८५’१३ २८˚१५'२८" ८५˚२२'०२" र्नभएको 

१० गोसाईकुण्ड गा.पा.५ स्याफु्रवेसी २८0८५’१४ २८˚०९'५८" ८५˚२०'३१" र्नभएको 

११ गोसाईकुण्ड गा.पा.४ लाङटाङ २८0८५’१५ २८˚१२'५३" ८५˚३०'५३" र्नभएको 
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हवपद् व्यवस्थापर्न सम्बन्धी गलतहवलधिरू 
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