
1 

परिच्छेद –१ 

सर्लाही जिल्र्लको संक्षिप्त परिचय 

१.१ भूगोर्ः 

नेपाल राष्ट्रको  प्रदेश नं २ का ८ जिल्लाहरु मध्ये मध्य भागमा रहेको सलााही जिल्ला 
पूर्ामा महोत्तरी, उत्तरमा ससन्धुली, पजचिममा  रौतहट जिल्ला तथा दक्षिणमा भारतको वर्हार 
प्रान्तको ससतामढीसँग िोडिएको छ । कुल िेत्रफल १२५९ र्गा कक.सम. रहेको छ। जिल्लाको 
औसत लम्बाई (उत्तर-दक्षिण) ३२ कक.सम. र औसत िौिाई (पूर्ा-पजचिम) ४० कक.सम. रहेको छ। 
भारतसंग िोडिएको सीमाको लम्बाई ४६ कक.सम. रहेको छ।  वर्सभन्न प्रकार र अर्स्थाका ३१५ 
र्टा सीमा स्तम्भहरु रहेका छन।् 

 

यस जिल्लाको पजचिममा र्ाग्मती नदी, उत्तरी भागमा महाभारत पर्ातको श्रंखला, िुरे 
पहाि, र्निंगल तथा दक्षिणी भागमा तराईको समथर भूसम रहेको छ। पूर्ापजचिमरािमागाको 
पूर्ामा बाँके नदीदेखख पजचिममा र्ाग्मती नदी सम्मको ३७ ककलोसमटर दरुी यसै जिल्लामा पदाछ। 
जिल्लाको सबै भन्दा होिो भू-भाग समुन्री सतहबाट ६० समटर उिाईमा रहेको छ भने सबै 
भन्दा अग्लो भ-ूभाग समुन्री सतहबाट ६५९ समटरको उिाईमा अर्जस्थत छ। जिल्लामा 
कर वियोग्य िसमन ८४६.७८ (६७.२६%) रहेको छ। ३०५.८४ र्गा कक.सम. िेत्रफल (२४.२९%) 
र्निंगलले ढाकेको छ। शहरी िेत्र १६ र्गा कक.सम. (१.२८%) रहेको छ। जिल्लामा र्ाग्मती, 
लखनदेही, खिम खोला, बाँके खोला िस्ता नदी/खोलाहरु रहेका छन।्  

जिल्लाका मुख्य नदीहरु बागमती, लखनदेही, खिम खोला,मनुष्मारा र बांके खोला 
हुन।्जिल्लामा मुर्त ाया, रािदेर्ी मजन्दर, िमेली माई, रािघाट, सरलामाई, श्रीपुर र मंगलबाबा 
िस्ता धासमाक र ऐर्तहाससक स्थलहरु रहेका छन।् 

 

१.२ िनसंखयलः 

२०६८ सालको िनगणना अनुसार पुरुि ३,७९,९७३ महहला३,८९,७५६ गरी कुल िनसंख्या 
७,६९,७२९ िना रहेको छ । जिल्लाको िनघनत्र् ६११.३८ प्रर्त र्गा कक.सम. रहेको छ। जिल्लामा 
यादर् (१५.५१%), कोइरी (७.९३%), मुसलमान (७.८९%), तेली (५.३७%), तामाङ (५.१७%), िेत्री 
(३.७२%), दसुाद/पासर्ान/पासी (३.६७%), िमार/हररिन/राम (३.६२%) पहािी मूलका ब्रम्हाण 
(३.५८%), थारु (२.८३%), मलाह (२.६८%), कलर्ार (२.६०%), कथर्नीया (२.२२%), कुसमा (२.२१%), 
मगर (१.९९%), तराई मूलका ब्रम्हाण (१.८८%), मुसहर (१.८४%), लोहार (१.७२%), धानुक 
(१.६३%), आहद िस्ता बबसभन्न िार्तका मार्नसहरुको बसोबास रहेको छ। 
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१.३ अर्ातन्त्रः 

जिल्लाका ९५% मार्नसहरु कर विमा र्नभार छन ्। धान, मकै, गहँु, तोरी, मसुरो, बेसार र उखु 
आहद जिल्लाका मुख्य बाली हुन।् उखु उत्पादनको दृजष्ट्टकोणले यो जिल्ला नेपालमै अग्रणी स्थानमा 
रहेको छ। यहाँ ईन्दशुंकर चिनी समल्स, अन्नपूणा चिनी समल्स र महालक्ष्मी चिनी समल्स िस्ता 
ठूला चिनी उद्योगहरु रहेका छन।् जिल्लामा १६ र्टा प्लाईउि कारखानाहरु िालु अर्स्थामा छन।् 
जिल्लाको लालबन्दी इलाका गोलभेंिा उत्पादनको दृजष्ट्टकोणले अत्यन्त महत्र्पूणा मार्नन्छ। यहाँको 
अचधकांश िसमन उब्िाउ माटोबाट बनेको छ। जिल्लामा मलंगर्ा, बरहथर्ा, लालर्न्दी, हररर्न, 
इचर्रपुर िस्ता व्यापाररक केन्रहरु रहेका छन।् ती केन्रहरुमा व्यापार मुख्य पेशाको रुपमा रहेको 
छ। र्ैदेसशक रोिगारीमा िानेहरुको संख्या पर्न धेरै छ। यहाँका धेरै िसो युर्ाहरु मलेसशया, कतार, 
कुर्ेत, साउदी अरेवर्या, संयुक्त अरर् इसमरेट्स िस्ता देशहरुमा रोिगारीको लाचग िाने गरेका 
छन।् जिल्लामा हाल ६९ र्टा वर्त्तीय संस्थाहरु कियाशील छन।् 

१.४ िलिनीततः  

 

यस जिल्लामा ११ नगरपासलका र ९ गाउपासलका रहेका छन ्। िम्मा र्िा संख्या २०० 
र्टा छन।् जिल्लामा प्रर्तर्नचध सभा र्नर्ाािन िेत्र ४ र प्रदेश सभा र्नर्ाािन िेत्र ८ र्टा रहेका 
छन।् यस जिल्लामा नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी (ने.क.पा.), नेपाली काङग्रेस, राजष्ट्रय िनता पाटी 
नेपाल, संघीय समािबादी पाटी नेपाल, राजष्ट्रय प्रिातन्त्र पाटी, मुस्कान सेना नेपाल, िनता दल 
आहद रािनीर्तक दलहरु सकिय रहेका छन।् प्रर्तर्नचध सभाका ४ र्नर्ाािन िेत्र मध्ये राजष्ट्रय 
िनता पाटी नेपाल २, नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी २ र नेपाली कांग्रेसले १ स्थानमा तथा प्रदेश 
सभाका ८ स्थान मध्ये नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी ३, राजष्ट्रय िनता पाटी नेपाल २, नेपाली कांग्रेस 
२ र संघीय समािर्ादी फोरम नेपालले १ स्थानमा वर्िय हाससल गरेको अर्स्था छ। त्यस्तै २० 
र्टा पासलकाहरु मध्ये नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी ७, राजष्ट्रय िनता पाटी नेपाल ६, नेपाली कांग्रेस 
४ र संघीय समािर्ादी फोरम नेपालले ३ पासलकाहरुको मेयर/अध्यि पदमा वर्िय हाससल 
गरेको छ। 

१.५ विविधः 

जिल्लामा सरकारी र र्निी गरी िम्मा ६ र्टा क्याम्पस, ३९ र्टा माध्यासमक वर्द्यालय, 
७६ र्टा र्नम्न माध्यासमक वर्द्यालय र ३७८ र्टा प्राथसमक वर्द्यालय गरी िम्मा ५७५ र्टा 
शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन।् मदरसाको संख्या ४४ छ। यहाँ १५२ र्टा मठ मजन्दर, २ र्टा 
गुम्बा, ३२ र्ट मजस्िद, ३५ र्टा ििाहरु रहेका छन।् 
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परिच्छेद-२ 

सर्लाही जिल्र्लमल प्रकोप, त्यसको असि ि प्रिवृि 

 

२.१ मुखय प्रकोपहरः 
 

प्राकर र्तक प्रकोपबाट िोखखममा रहेका नेपालका वर्सभन्न जिल्लाहरू मध्ये सलााही जिल्ला 
पर्न एक हो। वर्गत ३० बिामा यस जिल्लामा भएका घटेका प्रकोप तथा त्यसको कारण भएको 
मानर्ीय एर्ं धनको िर्तको आधारमा यस िेत्रमा प्रमुख रुपमा बाढी,कटान सशतलहर, 
आगलागी,  महामारी, भूकम्प, अससना, िट्याङ्ग, हुरी र्तास, र्न िढेलो आहद प्रमुख प्रकोप हुन ्।  

 

COVID-19 : 

हाल कोरोनाको वर्चर्व्यापी रूपमा रहेको प्रभार्बाट नेपाल पर्न अछुतो रहन सकेको छैन 
। हालसम्म लाखौ संिसमत भई समुदायस्तरमा यो रोग फैसलसकेको अर्स्था छ । वर्चर्स्तरमा 
यसबाट संिसमत भई अत्याचधत मरत्यु भईसकेकोले WHO le महामारीको रूपमा घोिणा 
गररसकेकोले नेपालमा पर्न यसबाट सिगता अपनाउनु पने देखखन्छ ।  

 

जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त, सलााहीको कोसभि–१९ (कोरोना भाईरस) सम्बन्धी आकजस्मक 
योिनााः   

अन्य वर्सभन्न वर्पदको साथमा र्तामान अर्स्थामा उच्ि िोखखममा रहेको कोसभि–१९ 
को बारेमा जिल्लामा समुदायस्तरमा सिेतना असभबरद्चध साथै सेर्ा प्रदायकहरुमा आत्मर्ल 
बढाउन िरुरी भएको र यस रोगले थप महामारी सलन नसकोस ्भन्ने हेतुले यो कोसभि–१९को 
आकजस्मक योिनालाई मए्िए् कायायोिनाको भाग बनाईएको छ । 

 

िरण १ सामान्य अर्स्थााः 

यो सुरुर्ाती िरण हो । यस िरणमा मुख्यताः र्नम्नसलखखत कुराहरुलाई ध्यान हदई आकजस्मक 
योिना र्नमााण गररएको हुन्छ । 

• वर्चर् स्र्ास््य संगठनले नेपाललाई कोरोना संिमणको उच्ि िोखखममा राखु्न । 
• नेपाल सरकारबाट यात्रा तथा कायाालय सञ्िालन सम्बन्धी कुनै सूिना िारी नभएको 

अर्स्था तर उच्ि सतका ता अपनाउन सूिना िारी गररनु । 
• असराः यस अर्स्थामा कोसभि–१९ को समग्र असर न्यून रहेको देखखन्छ । तर यसको 

प्रत्यि तथा अप्रत्यि रुपमा र्नम्नसलखखत प्रभार् रहेको हुन्छ । 
• समुदायमा कोसभि–१९ को बारेमा िासो बढ्ने । 

• सरकारी तथा गैरसरकारी िेत्रबाट प्रर्ाह हुने सेर्ा सुिारु रहने । 
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• ठूला सभा समारोह तथा मेला आहद कम हुने ।  

• रोकथाम तथा सुरिाका सामग्रीहरुको खोिी । 

यस िरणमा पूर्ा तयारी रहन तथा रोकथामका लाचग तल उल्लेखखत कियाकलापहरु सञ्िालन 
गररनेछ ।  

पूर्ातयारीका लाचग गररने कायाहरु िरण १ अन्तरगत सञ्िालन गररने 
कायािमहरु 

१.िनप्रर्तर्नचध, कमािारी तथा समुदायमा 
यसको रोकथामका लाचग अपनाउनु पने 
उपायहरु सहहत उच्ि सतका ता अपनाउन 
सूिना िारी गने ।  

२.िनप्रर्तर्नचध, कमािारी तथा स्र्ास््य 
कमीहरुका लाचग सुरिात्मक सामग्रीहरु 
खिद गरी वर्तरण गने । 

३.मातहतका संयन्त्रहरुको बैठक राखी 
आर्चयक पूर्ातयारी तथा सिेतनामुलक 
कामहरु गने । 

४.सरोकारर्ालाहरुसँगको बैठक आयोिना गने 
तथा आयोजित बैठकहरुमा सहभागी हुने ।  

५.जिल्ला स्तरको आकजस्मक योिना तयार 
गने र पासलकास्तरको आकजस्मक योिना 
तयारीका लाचग पासलका तथा स्थानीय 
वर्पद व्यर्स्थापन ससमर्तलाई पत्रािार गने 
। 

• स्थानीय वर्पद व्यर्स्थापन 
ससमर्तलाई कियासशल बनाउने । 

• पासलकाहरु, स्र्ास््य संस्था तथा 
वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तको 
माध्यमबाट कोसभि–१९ लाई 
मध्यनिर गरी र्नयसमत रुपमा 
पासलकास्तरको अर्स्था आँकलन 
प्रर्तर्ेदन तयार गने र सम्बजन्धत 
सरोकारर्ालाहरुलाई िानकारी 
गराउने । 

• सूिना, सशिा तथा िानकारीमुलक 
सामग्री तयार गरी समुदायमा 
सिेर्तकरण गना सहिीकरण गने । 

यो नेपालले पार गररसकेको अर्स्था छ । 
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िरण-२ सतका  अर्स्था 

यो अर्स्थामा बाह्य मुलूकबाट नेपालमा आएका व्यजक्तहरुमा कोसभि–१९ को संिमण 
देखखन थालेको हुन्छ । यसबाट अन्य व्यजक्तमा संिमण फैसलन नहदनका लाचग उच्ि 
सतका ता अपनाउनु पने हुन्छ । वर्सभन्न सञ्िार माध्यमहरु, स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन 
ससमर्त, अन्य सरोकारर्ाला र सहयोगी संस्था तथा र्नकायहरुसँग समन्र्यात्मक रुपमा 
रोकथामका उपायहरु अपनाउन र समुदायमा संिमण फैसलन नहदन सिेतीकरणका 
कामहरु सञ्िालन गनुापदाछ । मुख्यताः र्नम्नसलखखत अर्स्थामा कोसभि–१९ को 
संिमणको जिल्लामा दोस्रो िरणमा रहेको हुनेछ । 

• वर्चर् स्र्ास््य संगठनले नेपाललाई कोरोना संिमणको उच्ि िोखखममा राखु्न र नेपाल 
तथा िेत्रीयस्तरमा कोसभि–१९ को संिमण देखखनु । 

• नेपाल सरकारले अत्यार्चयक सेर्ा बाहेकका कायाालय बन्द गने र्नणाय गनुा । 

• हर्ाई तथा लामो दरूीका यातायात बन्द गररनु । 

असराः यस अर्स्थामा कोसभि–१९ को समग्र असर न्यून तथा मध्यम रहेको देखखन्छ । तर 
यसको प्रत्यि तथा अप्रत्यि रुपमा र्नम्नसलखखत प्रभार् रहेको हुन्छ । 

• स्र्ास््यकमीहरु िो प्रत्यि वर्रामीको सम्पका मा रहनु पने हुन्छ उनीहरुमा िर तथा 
िोखखम बढ्ने । 

• अत्यार्चयक सामग्रीहरुको अनार्चयक सजञ्िर्त गने अर्स्था सरिना हुने र बिारमा 
िर बत्रम अभार् देखखने । 

• शंकाको आधारमा र संिमणको िरका कारण समुदायमा भेदभार् बढ्न सक्ने र 
सामाजिक सद्भार्मा खलल पुग्न सक्ने । 

• आचथाक िेत्रमा असन्तुलन देखखन सक्ने । 

• शहर तथा अन्य बाहहरी िेत्रबाट गाऊँपासलकामा फकका एर आउने मार्नसहरुले व्यजक्तगत 
क्र्ारेन्टाईनमा नबसी खुलारुपमा हहिंिुल गरेमा थप िोखखम बढ्न सक्ने । 

यस िरणमा पूर्ा तयारी तथा रोकथामका लाचग िरण १ र २ मा गररने कियाकलापको 
र्नरन्तरताको साथै तल उल्लेखखत कियाकलापहरु सञ्िालन गररनेछ । 

पूर्ा तयारीका लाचग गररन ेकायाहरु िरण ३ अन्तरगत सञ्िालन गररने 
कायािमहरु 
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१. जिल्ला सभत्र धेरै मार्नसहरुको 
सहभाचगतामा हुने भेला, बैठक, तासलम, 

गोष्ट्ठी, सभा, सम्मेलन, भोि भतेर, पेला 
पर्ा आहदमा प्रर्तर्न्ध लगाउने । 

२. पासलकाहरु, स्थानीय वर्पद व्यर्स्थापन 
ससमर्त, स्र्ास््य संस्था, सुरिा 
र्नकायहरुको सकियतामा समुदायमा 
आर्त िार्त गने व्यजक्तहरुको 
लेखािोखा राखे्न र गर्तवर्चधहरुको 
आँकलन गने । 

३. नेपाल सरकारको यात्रा सम्बन्धी 
व्यर्स्थालाई स्थानीय तहसम्म िानकारी 
गराउने । 

४. स्र्ास््यमीहरुको लाचग कोसभि–१९ को 
संिमण सुरिाका लाचग आर्चयक सुरिा 
सामग्रीहरु खररद तथा वर्तरणको 
व्यर्स्था गने गराउने । 

५. समुदायमा संिमणको शंका लागेमा र्ा 
बाहहरबाट आउने व्यजक्तहरुलाई १४ हदन 
स्र्यं क्र्ारेन्टाईनमा बस्नको लाचग 
स्थानीय वर्पद व्यर्स्थापन ससमर्त तथा 
पासलका माफा त सूचित गने । 

६. समुदायमा कुराकानी गनुा पदाा कम्तीमा 
एक समटरको दरूी कायम गरी बस्न े
कुराको िानकारी गराउने । 

• ड्ि स्थानीय वर्पद व्यर्स्थापन 
ससमर्तलाई कियासशल बनाई समुदायमा 
सिेतना असभयान सञ्िालन गने । 

• ड्जिल्ला सभत्र बढी िोखखममा रहेका 
व्यजक्त र समुदाय पहहिान गरी उच्ि 
सतका ताका साथ उनीहरुको अर्स्था र 
गर्तवर्चधहरुको अनुगमन गने र त्यसको 
असभलेख राखे्न । 

• पासलकाको समन्र्यमा स्थानीय वर्पद 
व्यर्स्थापन ससमर्त, क्याड्रे, खानेपानी 
उपभोक्ता ससमर्त, सामुदार्यक र्न 
उपभोक्ता ससमर्त, टोलटोलका प्रर्तर्नचध, 

वर्सभन्न समुह÷ससमर्तका पदाचधकारीहरु, 

महहला स्र्ास््य स्र्यं सेवर्का तथा 
स्र्ास््य कमीहरुको सहयोगमा कोसभि–१९ 
को रोकथामका लाचथ समुदायस्तरमा 
अपनाउनु पने कुराहरुको बारेमा 
सिेतनामुलक सामग्री वर्तरण तथा 
असभयान सञ्िालन गरी यस रोगको 
रोकथाममा समुदाय सुसुचित भएको 
र्नक्र्यौल गने ।  

• लाभग्राहीहरु जिल्ला तथा पासलकामा नै 
आउने भन्दा पर्न फोन तथा अन्य 
माध्यमबाट सूिना तथा िानकारी सलने र 
अत्यार्चयक अर्स्था बाहेक जिल्ला तथा 
पासलकामा नआउने कुरा िानकारी गराउने 
र वर्द्युर्तय माध्यमको प्रयोग गना 
िानकारी गने । 

 

िरण ३ सम्र्ेदनशील अर्स्था 
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यो अर्स्थामा बाह्य मुलूकबाट नेपालमा आएका धेरैिसो व्यजक्तहरुमा कोसभि–१९ को संिमण 
देखखएको हुन्छ । क्र्ारेजन्टन व्यर्स्थापनलाई बढी ध्यान हदईएको हुन्छ । संिमण अन्य 
व्यजक्तसम्म फैसलन नहदनका लाचग उच्ि सतका ताका साथै सम्पूणा संयन्त्रलाई संर्ेदनशील 
बनाईने छ । वर्सभन्न सञ्िार माध्यमहरु, स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त, अन्य 
सरोकारर्ाला र सहयोगी संस्था तथा र्नकायहरुसँग समन्र्यात्मक रुपमा रोकथामका उपायहरु 
अपनाउन र समुदायमा संिमण फैसलन नहदन सिेतीकरणका कामहरु सञ्िालन गनुापदाछ । यस 
अर्स्थामा मुख्यताः र्नम्नसलखखत कोसभि–१९ को संिमण तेस्रो िरणमा रहेको हुनेछ । 

• राज्यले कोरोना भाईरसबाट संिसमत व्यजक्तहरु पहहिान भएमा राखे्न ठाऊको र्नजचित 
गनुा र सम्पका  व्यजक्तहरु र्नजचित गररनु ।  

• देश बाहहर तथा र्छमेकी देशहरुमा यस भाईरसको संिमण र्तव्र हुनु । 

• देशमा यात्रा प्रर्तर्न्ध, स्कुल, कलेि तथा कायाालय बन्द र अर्नर्ाया स्र्यं क्र्ारेन्टाईन 
घोिणा हुनु । 

• लकिाउन पालनामा किाई गररनु । 

• नेपाल सरकारले अत्यार्चयक सेर्ा बाहेकका कायाालय बन्द गने र्नणाय गनुा । 

• क्र्ारेजन्टन व्यर्स्थापन तथा आरडिहट, वपससआर िाँि गनाका लाचग रगत तथा स्र्ार् 
संकलन गने िममा स्र्ास््यकमीहरु पर्न संिसमत भएको अर्स्थाहुनु ।  

• जिल्ला सभत्र केही स्थानहरुमा संिमण समुदायस्तरमा फैसलएको र्ा फैसलन सक्ने 
सम्भार्नालाई हेरी ती स्थानहरु सील गररएको अर्स्था हुनु । 

• गाऊँपासलका तथा र्िा कायाालयहरुमा िनप्रर्तर्नचध तथा कमािारीहरु मध्ये कोहह 
व्यजक्त संिसमत भई नीिको सम्पका का कारण सबैिना क्र्ारेजन्टनमा बस्नुपने अर्स्था 
आएमा । 

 

असराः यस अर्स्थामा कोसभि–१९ को समग्र असर मध्यम रहेको देखखन्छ । तर यसको प्रत्यि 
तथा अप्रत्यि रुपमा र्नम्नसलखखत प्रभार् रहेको हुन्छ । 

• यातायात िेत्रको प्रर्तर्न्धले यात्रा बन्द हुनेछ । अत्यार्चयक कामको लाचग ई–
पासको व्यर्स्थापन गररने । 

• स्र्यं क्र्ारेन्टाईनमा बस्नु पने अर्स्था सरिना । 

• स्कूल, कलेि तथा कायाालय बन्द । 

• समुदाय, कमािारी तथा स्र्ास््य कमीहरुमा त्रासको अर्स्था सरिना हुन सक्ने 
साथै स्र्ास््य कमीहरु पर्न संिसमत हुन सक्ने । िसले गदाा स्र्ास््य कमीहरु 
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िो प्रत्यि वर्रामीको सम्पका मा रहनु पने हुन्छ उनीहरुमा िर तथा िोखखम बढ्ने 
। 

• जिल्लाजस्थत स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थार्नकायको र्नयसमत 
कामकािमा अर्रोध आउने । 

• शंकाको आधारमा र संिमणको िरका कारण समुदायमा भेदभार् बढ्न सक्ने र 
सामाजिक सद्भार्मा खलल पुग्न सक्ने । 

• समुदायमाआचथाक गर्तवर्चधहरु ठप्प प्रायभई असन्तुलन देखखन सक्ने । 

• संिमणको िोखखममा रहेका समुदायहरु र्ा िेत्रहरु सील गररने । 

• समुदायमा शर् व्यर्स्थापनमा व्यर्धानहरु हुन सक्ने । 

यस िरणमा पूर्ा तयारी रहन तथा रोकथामका लाचग िरण १ र २ मा गररने कियाकलापको 
र्नरन्तरताको साथै तल उल्लेखखत कियाकलापहरु सञ्िालन गररनेछ । 

पूर्ातयारीका लाचग गररने कायाहरु 

 

िरण ३ अन्तरगत सञ्िालन गररने 
कायािमहरु 

 

१. जिल्ला भरी सभा, सम्मेलन, तासलम, 

गोष्ट्ठी तथा मार्नसहरुको भेलागना रोक्ने 
पररपत्र र्ा सूिना िारी गने । 

२. अनार्चयक यात्रा नगने तथा अत्यार्चयक 
काम बाहेक घरबाट बाहहर निान सूचित 
गने । 

३. यस रोगको रोकथामका लाचग अपनाउनु 
पने वर्चधहरु तथा प्रयोग गनुा पने सुरिा 
सामग्रीहरु तयारी अर्स्थामा राखे्न साथै 
प्रयोग गने । 

४. िनप्रर्तर्नचध तथा कमािारीहरुलाई 
घरबाट नै कायाालयको काम गने 
व्यर्स्थाका लाचग सूिना िारी गने । 

५. स्र्ास््य कमीहरुलाई सुरिा सामग्री तथा 

• स्थानीय समुदायमा यस रोगको रोकथामका 
लाचग अपनाउनु पने तरीकाहरुका बारेमा 
वर्सभन्न माध्यमहरु पररिालन गरी 
सुशुचित गने कायािमहरु तिुामा तथा 
कायाान्र्यन गने । 

• पासलकाहरुको समन्र्यमा स्थानीय वर्पद 
व्यर्स्थापन ससमर्त, क्याड्रे, खानेपानी 
उपभोक्ता ससमर्त, सामुदार्यक र्न 
उपभोक्ता ससमर्त, टोटोलका प्रर्तर्नचध, 

वर्सभन्न समुह÷ससमर्तका पदाचधकारीहरु, 

महहला स्र्ास््य स्र्यं सेवर्का तथा 
स्र्ास््य कमीहरुको सहयोगमा कोसभि–१९ 
को रोकथामका लाचथ समुदायस्तरमा 
अपनाउनु पने कुराहरुको बारेमा 
सिेतनामुलक सामग्री वर्तरण तथा 
असभयान सञ्िालन गरी यस रोगको 
रोकथाममा समुदाय सुसूचित भएको 
र्नक्र्यौल गने ।  



9 

ज्ञान सीप प्रदान गरी कोसभि–१९ वर्रुद्ध 
सशक्त बनाउने । 

६. व्यर्जस्थत क्र्ारेजन्टन स्थापना गने । 

• लाभग्राहीहरु जिल्ला तथा पासलकामा नै 
आउने भन्दा पर्न फोन तथा अन्य 
माध्यमबाट सूिना तथा िानकारी सलने र 
अत्यार्चयक अर्स्था बाहेक जिल्ला तथा 
पासलकामा नआउने कुरा िानकारी गराउने 
र वर्द्युर्तय माध्यमको प्रयोग गना 
िानकारी गने । 

• िोखखमका िेत्रहरु सील गरी वपसससआर 
पररिणमा र्तव्रता हदने । 

• िनप्रर्तर्नचध तथा कमािारीहरु संिसमत 
भएको अर्स्थामा कायाालयका सम्पूणा 
व्यजक्तहरु क्र्ारेजन्टनमा राखे्न । 

• क्र्ारेजन्टन र आईसोलेसन व्यर्जस्थत गने 
। 

• औिधी तथा स्र्ास््य सामग्री व्यर्जस्थत 
गने ।  

 

िरण ४ िोखखम अर्स्थााः 

आकजस्मक योिनाको िौथो िरण िोखखमको अर्स्था हो । यो अर्स्थामा क्र्ारेजन्टन तथा 
आईसोलेसन व्यर्स्थापनलाई बढी ध्यान हदईएको हुन्छ । बाह्य मुलूकबाट नेपालमा आएका सब ै
व्यजक्तहरुलाई क्र्ारेजन्टनमा राखेर उनीहरुको वपससआर पररिण गररन्छ । कोसभि–१९ को 
संिमण संिसमत व्यजक्त तथा स्र्ास््यकमीहरु माफा त ्उनीहरुका सम्पका मा आएका व्यजक्तसम्म 
फैसलन गई समुदाय सील गररनुका साथै सम्पका मा आएका व्यजक्तहरुको वपससआर पररिणको 
दायरा बढाउने अर्स्था आउने छ । समुदायमा संिमण फैसलन गई मार्नसहरुको मरत्यू समेत 
हुनेछ । वर्सभन्न सञ्िार माध्यमहरु, स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त, अन्य सरोकारर्ाला र 
सहयोगी संस्था तथा र्नकायहरुसँग समन्र्यात्मक रुपमा रोकथामका उपायहरु अपनाउन र 
समुदायमा थप संिमण फैसलन नहदन सिेतीकरणका कामहरु सञ्िालन गनुापदाछ । हाल सलााही 
जिल्लामा संिमण समुदायस्तरमा पुचगसकेको संर्ेदनशील अर्स्थामा रहेको छ । मुख्यताः 
र्नम्नसलखखत अर्स्थामा कोसभि–१९ को संिमण िौथो िरणमा रहेको हुनेछ । 

• नेपाल सरकारले अत्यार्चयक सेर्ा बाहेकका कायाालय बन्द गने र्नणाय गनुा । पूणा 
लकिाउन हुनु । 
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• क्र्ारेजन्टन व्यर्स्थापन तथा वपससआर िाँि गनाका लाचग रगत तथा स्र्ार् संकलन 
गने िममा स्र्ास््यकमीहरु पर्न संिसमत भएको अर्स्था हुनु र उनीहरुको 
माध्यमबाट समुदायमा संिमण फैसलनु । 

• जिल्ला सभत्र केही स्थानहरुमा संिमण समुदायस्तरमा फैसलएको र्ा फैसलन सक्ने 
सम्भार्नालाई हेरी ती स्थानहरु सील गरी पररिणको दायरा बढाईनु ।  

• क्र्ारेन्टाईन तथा आईसोलेसनको संख्या बढाउनु पने अर्स्था आउनु । 

असराः यस अर्स्थामा कोसभि–१९ को समग्र असर उच्ि रहेको देखखन्छ । तर यसको प्रत्यि 
तथा अप्रत्यि रुपमा र्नम्नसलखखत प्रभार् रहेको हुन्छ । 

 

• यातायात िेत्रको प्रर्तर्न्धले यात्रा बन्द हुनेछ । अत्यार्चयक कामको लाचग ई–पासको 
व्यर्स्थापन गररने । 

• समुदायका व्यजक्तहरुमा बन्दाबन्दीले उपभोग्य सामग्री खररदमा समस्या आउनु । 

• समुदायमा स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाह गना समय र िमता बढाउनु । 

• ससमा नाका बन्द हुनाले बिारमा अत्यार्चयक सामग्री अभार् हुन सक्ने । 

• समुदायस्तरमा संिमण फैसलनु र मार्नसहरुको मरत्यूको दर बढ्नु । 

• जिल्लाजस्थत स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र्नकायको र्नयसमत कामकाि 
ठप्प हुनु । 

• समुदायमा आचथाक गर्तवर्चधहरु ठप्प भई असन्तुलन र िनिीर्नमा अप्ठेरो अर्स्था 
सरिना हुनु । 

• संिमणको िोखखममा रहेका समुदायहरु र्ा िेत्रहरु सील गररनु । 

 

यस िरणमा पूर्ा तयारी रहन तथा रोकथामका लाचग िरण १, २ र ३ मा गररने कियाकलापको 
र्नरन्तरताको साथै तल उल्लेखखत कियाकलापहरु सञ्िालन गररनेछ । 

पूर्ा तयारीका लाचग गररन ेकायाहरु 

 

िरण ४ अन्तरगत सञ्िालन गररने 
कायािमहरु 

 

१. कायाालय बन्द गने र अत्यार्चयक सेर्ा 
प्रदान गने कमािारी बाहेक अन्य 
कमािारीलाई घरबाट काम गने प्रर्न्ध गन े

• अर्त िोखखममा रहेका समुदायका 
सदस्यहरु िस्तैाः बरद्धबरद्धा, अपांगता 
भएका, गभार्र्त तथा सुत्केरी महहला, 
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साथै यस रोगको गजम्भरतालाई ख्याल 
गरी नेपाल सरकारले िारी गरेको सूिना 
अनुसार गने । 

२. सभा, सम्मेलन, बठैक, भेला, मेला, पर्ा 
आहद बन्द गने र समुदायमा कम्तीमा 
१.५ देखख २ समटरको दरूी राखेर बस्न 
र्नदेशन गने । 

३. समुदायका व्यजक्तहरु, कायाालयका 
कमािारीहरु तथा िनप्रर्तर्नचधहरु र 
उनीहरुका पररर्ारका सदस्यहरु संिसमत 
भएमा उपिारमा आर्चयक समन्र्य तथा 
सहिीकरण गने । 

आहदलाई आर्चयक संरिणको व्यर्स्था 
समलाउने ।  

• र्नजचित अर्चधको लाचग अत्यार्चयक सेर्ा 
बाहेकको काम र कायाालय बन्द गने । 

• जिल्ला वर्पद व्यर्स्थापन ससमर्तले 
पासलका तथा अन्य सरोकारर्ाला संस्था 
र्नकायहरुसँग समन्र्य गरी स्र्ास््य 
सन्देश तथा सेर्ा प्रर्ाहका लाचग आर्चयक 
सामग्रीहरु व्यर्स्थापन गरी प्रिार प्रसार 
गने । 

• जिल्लामा यसको संिमण फैसलन सक्न े
अर्स्था आँकलन गने र अर्त िोखखममा 
रहेका व्यजक्त र घरपररर्ारलाई आर्चयक 
सहयोगको प्रर्न्ध समलाउने । 

• लाभग्राहीहरुलाई अत्यार्चयक काममा नेपाल 
सरकारको र्नणाय बमोजिम सेर्ा प्रर्ाहको 
लाचग वर्द्युर्तय माध्यमको प्रयोग गना 
िानकारी गने र त्यसको व्यर्स्थापन गने 
। 

• संिसमत िेत्र सील गने । 

• क्र्ारेजन्टन र आईसोलेसन व्यर्जस्थत गने 
। 

• औिधी तथा स्र्ास््य सामग्री व्यर्स्थापन 
गने ।  

• वपससआर पररिणको दायरा बढाउने । 

• शर् व्यर्स्थापनको लाचग संयन्त्र तयार गरी 
पररिालन गने । 

 

िरण ५ उच्ि िोखखम अर्स्था  

यो िरण अर्त उच्ि िोखखमको अर्स्था हो । यो अर्स्थामा क्र्ारेजन्टन तथा आईसोलेसन 
व्यर्स्थापनलाई बढी ध्यान हदईएको हुन्छ । समुदायका व्यजक्तहरुको वपससआर पररिणमा िोि 
हदईन्छ र संिसमतहरुलाई आईसोलेसनमा राखखन्छ । स्र्ास््य कमीहरुको समेत यस रोगका 
कारण मरत्यू भई उपिारमा िनशजक्तको अभार् सरिना हुन सक्छ । जिल्लाका सम्पूणा िेत्र तथा 
देश नै ठप्प भएको अर्स्था आउने छ । स्र्ास््य आपतकाल घोिणा भई महामारीको अर्स्था 
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देखखने छ । समुदायमा संिमण फैसलन गई धेरै मार्नसहरुको मरत्यू हुन ेछ । वर्सभन्न सञ्िार 
माध्यमहरु, स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त, अन्य सरोकारर्ाला र सहयोगी संस्था तथा 
र्नकायहरुसँग समन्र्यात्मक रुपमा हुन सक्ने रोकथामका उपायहरुको सिेतीकरणका साथै 
उपिारात्मक कुराहरुमा ध्यान हदन प्रिारप्रसार गनुापदाछ । मुख्यताः र्नम्नसलखखत अर्स्थामा 
कोसभि–१९ को संिमण पाँिौ िरणमा रहेको हुनेछ । 

• कोरोना समुदायस्तरमा संिमण भएको कुरा स्र्ास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले 
पुष्ट्टी गनुा, संिसमतहरुलाई आईसोलेसनमा राखेर उपिार सुरु भएको र वर्चर् 
स्र्ास््य संगठनले स्र्ास््य आपतकाल घोिणा गरेको अर्स्था । 

• समुदायमा कोसभि–१९ को महामारी फैसलनु । 

• देशमा यात्रा प्रर्तर्न्ध, स्कुल, कलेि तथा कायाालय बन्द र अर्नर्ाया स्र्य ं
क्र्ारेन्टाईन घोिणा हुनु । 

• नेपाल सरकारद्र्ारा यस रोगको रोकथामका लाचग स्र्ास््य मापदण्ि तयार गरी 
समुदायमा कम्तीमा १.५ देखख २ समटरको दरूी राखेर बस्न सूिना िारी गनुा । 

• नेपाल सरकारले रोगको प्रकोप फैलन नहदन समुदायमा पूणा लकिाउन गनुा । 

 

• असराः यस अर्स्थामा कोसभि–१९ को समग्र असर अर्त उच्ि रहेको देखखन्छ । 
तर यसको प्रत्येि तथा अप्रत्येि रुपमा र्नम्नसलखखत प्रभार् रहेको हुन्छ । 

• स्र्ास््य सेर्ामा अत्यासको अर्स्था सरिना हुनु । 

• बिारमा अत्यार्चयक सामग्रीको अभार् हुनु । 

• आन्तररक आर्तिार्तमा पूणाताः प्रर्तर्न्ध लाग्नु । 

• आचथाक िेत्रमा नकारात्मक प्रभार् देखखनु । 

• समुदायस्तरमा संिमण फैसलन गई व्यापकरुपमा मार्नसहरुकोमरत्यू हुनु । 

• किालक िाउनको अर्स्था आउनु । 

 

यस िरणमा पूर्ा तयारी रहन तथा रोकथामका लाचग िरण १, २, ३ र ४ मा गररने कियाकलापको 
र्नरन्तरताको साथै तल उल्लेखखत कियाकलापहरु सञ्िालन गररनेछ । 

पूर्ातयारीका लाचग गररने कायाहरु िरण ५ अन्तरगत सञ्िालन गररने 
कायािमहरु 

१.कायािम तथा कायाालय बन्द गने र 
अत्यार्चयक सेर्ा प्रदान गने कमािारीहरु 

• जिल्ला वर्पद व्यर्स्थापन ससमर्तले 
पासलका तथा अन्य सरोकारर्ाला संस्था 
र्नकायहरुसँग समन्र्य गरी स्र्ास््य 



13 

बाहेक अन्यलाई घरबाट काम गने 
र्ातार्रण सरिनागने । 

२.सभा, सम्मेलन, बैठक, भेला, मेला, पर्ा आहद 
बन्द गने र समुदायमा कम्तीमा १.५ देखख 
२ समटरको दरूी राखेर बस्न र्नदेशन गने 
। 

३.समुदायका व्यजक्तहरु, कायाालयका 
कमािारीहरु तथा िनप्रर्तर्नचधहरु र 
उनीहरुका पररर्ारका सदस्यहरु संिसमत 
भएका उपिारमा आर्चयक समन्र्य तथा 
सहिीकरण गने ।  

सन्देश तथा सेर्ा प्रर्ाहका लाचग आर्चयक 
सामग्रीहरु व्यर्स्थापन गरी प्रिार प्रसार 
गने । 

• जिल्लामा यसको संिमण फैसलन सक्न े
अर्स्था आँकलन गने र अर्त िोखखममा 
रहेका व्यजक्त र घरपररर्ारलाई आर्चयक 
सहयोगको प्रर्न्ध समलाउने । 

• जिल्लामा सबै समुदाय र घरपररर्ारलाई 
घर बाहहर नर्नस्कन सूिना िारी गने र 
स्र्ास््य सेर्ा तथा उपिारका लाचग तयार 
गररएको सामाजिक सुरिा प्रर्न्धको बारेमा 
िानकारी हदने । 

• लाभग्राहीहरुलाई अत्यार्चयक काममा नेपाल 
सरकारको र्नणाय बमोजिम सेर्ा प्रर्ाहको 
लाचग वर्द्युर्तय माध्यमको प्रयोग गना 
िानकारी गने र त्यसको व्यर्स्थापन गने 
। 

• जिल्लामा नेपाल सरकारको र्नणाय 
बमोजिम र्नजचित अर्चधको लकिाउनलाई 
व्यर्स्थापन गने तथा आर्ागमनको 
अनुगमन गने । 

• संिसमत िेत्र सील गने । 

• क्र्ारेजन्टन र आईसोलेसन व्यर्जस्थत गने 
। 

• औिधी तथा स्र्ास््य सामग्री व्यर्स्थापन 
गने ।  

• वपससआर पररिणको दायरा बढाउने । 

• शर् व्यर्स्थापनको लाचग संयन्त्र तयार गरी 
पररिालन गने । 

  

सारांशमा, 

सलााही जिल्लाको र्तामान अर्स्थालाई हेदाा कोसभि–१९ को संिमणमा हामीेे िौथो िरणमा 
रहेका छौं । संिमण समुदायस्तरमा फैसलईसकेको छ । वर्सभन्न पासलकामा देखखएको यस 
रोगको समुदायस्तरको संिमण रोक्नका लाचग र्नजचित िेत्रहरु ससल गररएको छ भने 
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स्र्ास््यकमी, िनप्रर्तर्नचध, कमािारीहरु, संिारकमी, सुरिाकामी नै संिसमत भए पर्छ नीिहरुको 
सम्पका मा भएका र हुनसक्ने ब्यजक्तहरु क्र्ारेजन्टनमा रहेको अर्स्था छ । यसका साथै 
जिल्लामा समर्त २०७७ भार १३ गते सम्म १४७६ िना संिसमत भएका छन ्भने ८६२ िनाले 
कोसभि–१९ लाई जितेर र्नको भई घर फकेका छन ्। ३ िनाको भने कोसभि–१९ का कारण मरत्यू 
भएको छ । 

अन्तरराजष्ट्रय सन्दभा, नेपालको समग्र जस्थर्त र जिल्लाको आचथाक सामाजिक अर्स्था सबैलाई 
मध्यनिर गदाा अर् हामीले जिल्ला तथा पासलकाहरुमा कोसभि–१९ सँगै अनुकूसलत हँुदै 
९ब्मबउतष्ट्खभ धष्ट्ति ऋइख्क्ष्म(्ज्ञढ० वर्कास र्नमााण, आचथाक उपािान तथा समुदायका 
गर्तवर्चधहरु सञ्िालन गनुापने अर्स्था आएको छ । कोसभि–१९ को वर्रुद्ध औिधी पत्ता लाचग 
नसकेको हँुदा यो रोगको महामारी कर्त लामो अर्चध सम्म रहह रहन्छ भन्ने आँकलन गना 
नसककने भएकोले यससँग िराएर मात्र भन्दा पर्न स्र्ास््य सम्बन्धी सुरिाका सम्पूणा मापदण्ि 
र तयारी गदै र गना लगाउँदै आचथाक उपािान तथा वर्कास र्नमााणमा सररक बन्नु पने जस्थर्त 
पैदा भएको छ । 

 

वर्पद् िोखखम तथा कोसभि–१९ को रोकथाम तथा उपिारमा देखखएका समस्या तथा िुनौर्तहरुाः 

• जिल्लाको धेरैिसो भू–भाग तल्लो तटीय िेत्र हुनु र बाढी र िुर्ानको उच्ि िोखखममा 
हुनु । 

• समुदायमा वर्पद् िोखखमको बारेमा पयााप्त ज्ञान नहुनु र वर्पद् िोखखम न्यूनीकरणका 
कामलाई सामुदार्यक वर्कासको कामका रुपमा नसलनु । 

कोसभि–१९ को रोकथाममा समुदायमा िानकारीको अभार् रहनु, गररबी र अन्य कहठनाईका 
कारण समुदायमा स्र्ास््य मापदण्ि अपनाउनमा र्ेर्ास्ता गनुा, उपिारमा हालसम्म औिधी पत्ता 
नलाग्नु र समुदायमा संिसमतको संख्या बढ्दै िानु । 

िुनौर्तहरुलाई ध्यान हदँदै समस्या समाधान गना अपनाउनु पने उपायहरुाः 

• वर्पद् िोखखम न्यूनीकरणका लाचग स्थानीय तह तथा सरोकारर्ाला संस्था र्नकायहरु 
माफा त ्समुदायमा सिेतीकरणका साथै साना अजल्पकरणका कायािम तिुामा गरी 
कायाान्र्यन गने । 

• जिल्ला सभत्रको रणनैर्तक सिकहरु र्िा भरी सञ्िालनमा आउन सक्ने गरी तयारी 
अर्स्थामा राखे्न । 
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• बाढी र िुर्ानको उच्ि िोखखममा रहेका समुदायमा सिेतीकरण गने र पूर्ा तयारी 
अर्स्थामा राखे्न ।  

• वर्पद्को अर्स्थालाई मध्यनिर गरी अस्थायी आश्य स्थलहरुको पहहिान गने र 
समुदायमा िानकारी त्यसको गराउने ।  

• वर्पद् भईहालेमा खोि तथा उद्धार कायालाई प्रभार्कारी बनाउन िनशजक्त तथा सामग्री 
व्यर्स्थापन िुस्त राखे्न । 

• वर्पद् िोखखममा रहेका र्ा अस्थायी आश्यस्थलमा बसेका समुदायलाई आर्चयक राहत 
वर्तरणको व्यर्स्था गने । 

• कोसभि–१९ को रोकथाम तथा उपिारका लाचग स्र्ास््य मापदण्ि बमोजिम क्र्ारेजन्टन र 
आईसोलेसनको व्यर्स्थापन गने । 

• समुदायस्तरमा वपससआर पररिणको दायरालाई बढाउन जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन 
ससमर्तले सम्बजन्धत र्नकायमा समन्र्य गरी व्यर्स्था समलाउने । 

२.२ बलढीः 
 

जिल्लाको अचधकांश भू-भाग समथर रहेको छ। खास गरी मनसुनको समयमा बाग्मती, 
लखनदेही िस्ता नदीहरुमा पानीको स्तर बढ्न गई र्स्तीमा नदी पस्ने र त्यसको कारणले गदाा 
र्िेनी ठूलो िनधनको िर्त हुने गरेको छ। यी नदी ककनारामा बस्ने व्यजक्तहरु वर्पन्न, दसलत 
र्गाका हुने गरेको पाईन्छ। यी समुदायका घरहरुको संरिना कमिोर र कच्िी भएका कारण 
बाढीको आउँदा सहिै बग्ने र्ा ढल्ने गरेका छन।् बाढीको कारण प्रत्येक र्िा र्ासस्थानहरुमा 
िर्त पुग्नुको साथै पशु िौपाय, बालीनाली र भण्िारण गरर राखखएका अन्नपात आहदमा समेत 
व्यापक िर्त हुन ेगरेको छ। बाढीको कारण जिल्लाका बलरा नगरपासलका, वर्ष्ट्णु गाउँपासलका, 
बसर्ररया गाउँपासलका, गोितैा नगरपासलका, धनकौल गाउँपासलका र कौिेना गाउँपासलकाका 
अचधकांश बस्तीहरु र खेर्तयोग्य िसमनहरु िोखखममा रहेका छन।् अन्य पासलकाहरु पर्न बाढीको 
िोखखमबाट मुक्त छैनन।् बाग्मती र लखनदेही िस्ता नदीहरुमा आउने बाढीबाट हुन सक्न े
िोखखम न्यूनीकरणका लाचग गररएका प्रयासहरु पयााप्त देखखएका छैनन।् यी नदीहरुमा उचित 
तटबन्धको व्यर्स्था हुन नसकेको अर्स्था छ। बरहथर्ा नगरपासलकाको हिररया िेत्रमा तत्काल 
स्थायी तटबन्ध नगने हो भने सो िेत्रको र्स्तीमा बाढी पस्न गई ५-६ सय घर पररर्ारहरु 
प्रभावर्त हुन सक्ने अर्स्था देखखन्छ। िुरे िेत्रमा भईरहेको र्ातार्रणीय वर्नाशका कारण समेत 
जिल्लामा र्िेनी बाढीको समस्या बढ्दै गएको अर्स्था छ। िुरे िेत्रमा हुने मानर्ीय गर्तवर्चधका 
कारण त्यस िेत्रको माटो बगेर जिल्लाको समथर भू-भागमा आउँदा नदीको सतह बढ्दै िाँदा 
नदीहरुले आफ्नो धार पररर्तान गने र बाढीको समयमा पानी र्स्ती र्ा खेतीयोग्य िसमनसभत्र 
पस्ने गरेको छ।  

 

२.३ शीतर्हिः 
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मनसुनको समय अथाात ् र्िाा याममा बाढी र हहउँदमा शीतलहर जिल्लाको र्नयर्त न ै
बनेको छ। िािोको समयमा पयााप्त न्यानो लुगाको कमी समेतको कारणले र्िेनी मानर्ीय िर्त 
हुने गरेको इर्तहाँस रहेको छ। जिल्लामा गररर्ी र वर्पन्नता व्याप्त भएका कारणले यस 
समस्याको समाधानका लाचग गररएका प्रयासहरु पयााप्त हुन सकेका छैनन।् 
 

२.४ आगर्लगीः 
 

जिल्लाको अको प्रमुख प्रकोप आगलागी हो । जिल्लामा फुसका घरको व्यापकता रहेको र 
र्स्तीहरु साँगुरो र अव्यर्जस्थत भएका कारण समेतले गदाा कुनै एक घरमा आगलागी हँुदा 
त्यसको असर व्यापक हुने गरेको पाइन्छ। बिार िेत्रमा अव्यर्जस्थत बस्ती वर्कास भैरहेको तथा 
आगलागी र्नयन्त्रण गना श्ोत साधनको पयााप्त उपलव्धता नभएको कारणले यसबाट हुनसक्न े
िर्तको न्यूनीकरणलाई प्रभार्कारी रुपमा व्यर्स्था गना सककएको छैन । गाउँ िेत्रमा सलाई 
लाईटरिस्ता ज्र्लनशील र्स्तु केटाकेटीलाई खेल्न हदएर, खाना पकाउने कोठाको सभत्ताहरू माटोले 
नपोत्न,ु हार्ाहुरी िलेको बेला खाना पकाउनु, मैनबत्ती बाल्नु र िुल्होमा आगो राखु्न तथा र्नमा 
लाग्ने आगो फैसलदै गएर समेत आगलागी हुने गरेको छ । 
 

२.५ विपद्कल दृजटिकोणरे् िोखिमयुक्त स्र्लनहरः 
 

१) बलढीः 
(क) उच्ि िोखखमयुक्त पासलकाहरुाः बलरा, वर्ष्ट्णु, कौिेना, गf]ितैा, धनकौल, रामनगर, 

बसबररया, बरहथर्ा, ििघट्टा। 
(ख) मध्यम िोखखमयुक्त पासलकाहरुाः हररपूर्ाा, िन्रनगर, हररपुर, मलंगर्ा, कवर्लासी, 

ब्रम्हपुरी, पसाा। 
(ग) न्यून िोखखमयुक्त पासलकाहरुाः बाग्मती, लालबन्दी, इचर्रपुर, हररर्न। 
 

२) महलमलिीः 
(क) उच्ि िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र। 
(ख) मध्यम िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र। 
(ग) न्यून िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र। 

 

३) शीतर्हिः 
(क) उच्ि िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र। 
(ख) मध्यम िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र। 
(ग) न्यून िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र। 
 

४) आगर्लगीः 
(क) उच्ि िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र। 
(ख) मध्यम िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र। 
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(ग) न्यून िोखखमयुक्त स्थानहरुाः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र। 
 

५) भूकम्पः भूकम्पका दृजष्ट्टकोणले जिल्लाका ईचर्रपुर, लालबन्दी, बाग्मती, बरहथर्ा 
नगरपासलकाहरु िोखखमयुक्त छन ्भने अन्य स्थानहरु न्यून िोखखमयुक्त रहेका छन।् 

 

२.६ सर्लाही जिल्र्लमल विगत ५ िर्ामल विपदबलि भएको िततको प्रिवृि विश्रे्र्णः 
 

• बाढीबाट प्रर्त र्िा औसतमा ३८६६ पररर्ार प्रभावर्त हुने गरेको। 
• प्रर्त र्िा औसतमा बाढीबाट ४ िना र महामारीबाट ८ िनाको मरत्यु हुने गरेको। 
• बाढीबाट र्ासस्थान बाहेक पशु िौपाय, बालीनाली, भण्िारण गररएको अन्न लगायत गरी 

प्रर्त र्िा औसतमा रु. १ करोि ३० लाख बराबरको सम्पवत्त िर्त हुने गरेको। 
• बाढीबाट प्रर्त र्िा सावर्कका प्रर्त गा.वर्.स. औसतमा १२ घर पूणा रुपमा िर्त हुन े

गरेको, २८ घरहरु आंसशक रुपमा िर्त हुने गरेको। 
• बाढी आए पर्छ िसमन औसत ७ हदनसम्म पानीले िुब्ने गरेको, सिक तथा पुलहरु 

आंसशक रुपले िर्त हुने गरेको र सम्बजन्धत र्नकायहरुबाट औसत १५ हदन सभत्रमा ममात 
सम्भार गरी संिालन हुने गरेको।  

• औसत २% िर्त पानीका कल र ईनारहरु पूणा रुपमा र १०% िर्त आंसशक रुपमा िर्त 
भई लगभग १ हप्ता िर्त प्रभावर्त हुने गरेको। 

• बाढी पचिात व्यजक्तगत तथा सामुदार्यक ४% िपीहरु िर्तग्रस्त हुनाको साथै सरसफाई 
सामाग्रीहरुको अभार् हुने गरेको। 

• बाढीका कारण स्र्ास््य केन्रहरु िुबानमा परी ३-४ हदनसम्म बन्द गनुा पने अर्स्था 
आउने गरेको।  

• बाढी पचिात जिल्लाको दक्षिणी भेगमा िािा पखालाको महामारी फैसलने गरेको। स्र्ास््य 
संस्थाहरुमा औिचध तथा िनशजक्तको अभार् हुने गरेको। 

• वर्द्यालयका फर्नािर तथा पठनपाठनका सामाग्रीहरु आंसशक रुपमा िर्त हुन े गरेको। 
पठनपाठन काया औसत ७ हदनसम्म अर्रुद्ध हुने गरेको। 

• बाढीको समयमा बालबासलका, महहला, ज्येष्ट्ठ नागररक, अशक्त तथा अपांगता भएका 
व्यजक्तहरुको संरिणको सर्ाल िुनौतीको रुपमा रहने गरेको। 

• बाढीको समयमा स्थानीय बिारहरुमा मार्नसहरुको पहँुि आंसशक रुपमा मात्र हुने गरेको। 
 

२.७ जिल्र्लमल विपद् िोखिम न्त्यूनीकिण तर्ल व्यिस्र्लपनको अिस्र्लः 
 

जिल्लामा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनका लाचग जिल्ला वर्पद् 
व्यर्स्थापन ससमर्त, जिल्ला प्रशासन कायाालय, सुरिा र्नकायहरु, नेपाल रेििस सोसाइटी 
लगायतका वर्सभन्न गरै-सरकारी संस्थाहरु, स्थानीय तहहरु, रािनीर्तक दलहरु, सरकारी 
कायाालयहरु, संिारकमीहरु र नागररक समाि समेतको समन्र्यमा अथक प्रयास गदाा पर्न यस 
कायामा अपेक्षित सफलता समल्न नसकेको अर्स्था छ। वर्पद् पर्छ खोिी तथा उद्धार कायामा 
उल्लेख्य सफलता समल्ने गरेको भए तापर्न वर्पद् नै हुन नहदनको लाचग गररनु पने यथोचित 
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व्यर्स्थामा कमी देखखने गरेको छ। जिल्लामा भरपदो पूर्ा-सूिना प्रणालीको अभार् रहेको छ। 
पीडितहरुको त्यांक संकलन कायामा समस्या आउने गरेको छ। पीडितहरुलाई उचित समयमा 
उचित राहत पुयााउने कायामा कमिोरीहरु देखखने गरेका छन।् राहत वर्तरण एकद्र्ार प्रणालीबाट 
गने कायाको शुरुर्ात गररएको भए तापर्न यसलाई संस्थागत गना बाँकी नै छ। वर्पद् पर्छ राहत 
वर्तरणको लाचग पयााप्त खाद्य तथा गैर-खाद्य समाग्रीहरुको भण्िारण गना सककएको छैन। 
वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनको लाचग स्थानीय तहहरुको िमता असभर्रद्चध भई 
सकेको पाईदैन। 
 

२.८ विपद् प्रततकलया योिनलको आिश्यकतलः 
 

यस्तो अर्स्थामा सलााही जिल्लामा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापन कायालाई 
थप प्रभार्कारी बनाउनु पने आर्चयकता महसुस भएको छ। त्यसै प्रयोिनका लाचग यो वर्पद् 
प्रर्तकाया योिना र्नमााण गररएको छ। यस कायायोिनाका उद्धेचयहरु देहायबमोजिम रहेका छन:् 

• वहुप्रकोप जोखिम आकलन र ववश्लेषण तथा नकसाांकन 

• जिल्लाजस्थत सरोकारर्ालाहरुलाई जिल्लामा हुने वर्पद् तथा त्यसको िर्तको बारेमा सिेत 
गराउनु। 

• जिल्लामा वर्पद् बाट हुने िर्तलाई कम गना कायाान्र्यन हुन सक्ने योिना बनाउनु। 
• वर्पद् िोखखम व्यर्स्थापनका िेत्रमा कियाशील रहनेहरुको भूसमका तथा उत्तरदार्यत्र्को 

बोध गराउनु। 
• जिल्लमा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनका लाचग एक समन्र्यात्मक प्रयास 

सुर्नजचित गनुा। 
• वर्पद् पूर्ा, वर्पद् परररहेको समयमा र वर्पद् पर्छ गनुा पने कायाहरूको पूर्ा तयारी गनुा । 
• वर्पद् वपडितहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहत सेर्ा पुर ्ायाउने कायालाई सरल पानुा । 
• काया योिनामा जिम्मेर्ारी बोकेका वर्सभन्न सघं सस्थाहरूको काया प्रगर्तको समीिा गनुा 

। 
• वर्सभन्न र्नकाय तथा संघ सस्थाहरू बीि समन्र्य गरी कायािमलाई एकीकर त रूपमा 

अगाडि लैिानु । 
• कायायोिना प्रकाशन गरी सम्बजन्धत र्नकायहरूलाई वर्तरण गनुा । 
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परिच्छेद-३ 

नेपलर्मल विपद् िोखिम न्त्यूनीकिण तर्ल व्यिस्र्लपन 

 

३.१ विपद् तर्ल िलतलििण ( Disaster and Environment): 

 

र्ातार्रण, िैवर्क वर्वर्धता तथा प्राकर र्तक वर्पद र्ीि घर्नष्ट्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । 
प्राकर र्तक वर्पद्हरु सामान्तया र्ातार्रणको अर्स्थामा आएका आकजस्मक तथा िमबद्ध 
पररर्ताहरुबाट उत्पन्न हुन्छन । यस्ता पररर्तानहरु धेरैिसो भौगसभाक तथा हार्ापानी सम्बन्धी 
वर्वर्ध प्रकियाहरु माफा त प्राकर र्तक घटनाहरुको रुपमा सुरु हुन्छन । प्राकर र्तक घटनाहरुको 
अर्तररक्त मानर्ीय कियाकलापहरुका माध्यमबाट पर्न र्ातार्रणीय पररर्तान हुन्छन ् र यस्ता 
र्ातार्रणीय पररर्तान आकजस्मक प्रकर र्तका समेत हुन्छन । िस्तै प्राकर र्तक स्रोत साधनहरुको 
अवर्र्ेकपूणा उपयोग अथर्ा इन्धनको अत्याचधक प्रज्र्लनको कारणले गदाा हररत गरह ग्यासको 
र्नष्ट्कासन, पुनाः नर्ीकरणीय िमताको उपेिा तथा अन्धाधुन्ध तर्रको शहरीकरण िस्ता 
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वर्कासका संकेतहरु आफैं ले वर्नाशतफा  िो¥याइरहेको दाुःखद अर्स्था वर्द्यमान छ । फलस्र्रुप 
भौगासलक सीमामा मात्र सीसमत नभई वर्चर्भर समस्याको रुपमा फैसलरहेको िलर्ायू पररर्तानका 
कारण तापमानको र्रद्चध भइरहको र हार्ापानी तथा मौसममा पररर्तान आइरहेको जस्थर्त छ । 
यी पररर्तानहरुले गदाा अल्पर्रष्ट्टी, अर्तर्रजष्ट्ट बाढी, पहहरो खिेरी आगलागीिस्ता समस्याहरुमा 
र्रद्चध भइरहेको अर्स्था छलाङ्ग देखखन्छ । यसरी नै िनसंख्या र्रद्चध तथा िंगल वर्नासका 
कारण उर्ार भूमीको वर्नाशले गदाा िंगल िेत्रमा कर विको थप प्रसार गने कायार्तर प्रर्रत्त गराउँदछ 
। यस्तो कर वि प्रसारबाट आर्ास िेत्रसँग रहेको सम्बन्ध नष्ट्ट हुने तथा िैवर्क वर्वर्धता माचथ 
प्रत्यि खतरा पुग्दछ।रोग तथा ककराबाट उत्पन्न हुने महामारी, पशु तथा र्नस्पर्तको सुरिा तथा 
स्र्ास््यका साथ–साथै प्राकर र्तक स्रोत तथा पयाार्रण सम्बन्धी प्रकियाहरुको हदगोपनामा गजम्भर 
िुनौती खिा हुन्छ ।यसरी र्ातार्रण तथा पयाार्रण सम्बन्धी कियाकलापमा अल्पकालीन तथा 
हदघाकालीन दरु्ै थरी असरहरु उत्पन्न हुन पुग्दछन ।  

 

३.२ विपद् तर्ल विकलस ( Disaster and Development): 

 

वर्कास र्नमााण समयको माग हो । यो एउट र्नजचित िममा अर्घ बहढरहकै हुन्छ। 
यसको आर्चयकतामा प्रचन गने ठाउँ छैन। वर्कास र्नमााणको िमसंगै यसका कतााहरुमा 
वर्पद्सम्बन्धी िेतना र ज्ञानको अभार् रहेको छ । वर्पद् संकटासन्नताको अन्तरसम्बन्धले गदाा 
सधैं दोहोरररहने वर्पद्हरुले कठोर पररश्मबाट आिान गररएका वर्कासका उपलजब्धहरुमा िर्त 
पुयााउने गरेका छन ् भने समुदाय तथा प्रभावर्त िेत्रका आचथाक िमतालाई कमिोर पारेको 
देखखन्छ । साथै प्रवर्चधको कमिोर उपयोग प्रणाली र अभार् समेतका कारणले संभावर्त स्थान, 

समय तथा प्रभार्को भवर्ष्ट्यर्ाणी गरी प्राकर र्तक स्रोत साधनको हदगो प्रयोग लगायत 
संरिणमुलक कदम िाली वर्पद्का िोखखमहरुबाट िोगाउन तथा वर्पद्पर्छ पहहले कै अर्स्थामा 
फका नका र्नजम्त र्ातार्रणको प्राकर र्तकपनलाई यथासंभर् कायम गररराखु्न महत्र्पूणा हुन्छ । 
यसका लाचग िलाधार व्यर्स्थापन, भू–संरिण, ससमसार व्यर्स्थापन तथा रोकथामका प्रवर्चधका 
साथ–साथै प्राकर र्तक स्रोत साधनको हदगो प्रयोगमा समुदायको सहभाचगता एर्ं िैवर्क 
वर्वर्धताको संरिणका हदशातफा  ध्यान हदई हदगो वर्कासको अर्धारणालाई एकककर त रुपमा 
कायाान्र्यन गनुापने आर्चयकता छ ।यस्ता िोखखमहरुबाट िोचगन वर्कासको योिना तिुामा गने 
समयमा र्ातार्रणीय प्राथसमकताहरु प्रर्त पयााप्त ध्यान हदएर वर्पद् िोखखम न्यूर्नकरणको 
अर्धारणालाई सबैले सबै तहमा आत्मसात गना िरुरी देखखन्छ । 

 

३.३ नेपलर्मल विपद् िोखिम व्यिस्र्लपनको र्लगग गरिएकल नीततगत व्यिस्र्ल: 
 

वर्पद्का घटनाहरु भएपर्छ माग र आर्चयकता अनुसार उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउने 
परम्परागत अर्धारणामा पररर्तान आएको छ । दैर्ी प्रकोप व्यर्स्थापन ऐन, २०३९ लागू 
भएपर्छ  वर्पद् व्यर्स्थापनमा उद्धार तथा राहत कायाका अर्तररक्त पूर्ातयारी तथा न्यूनीकरण 
कायालाई पर्न िोि हदन थासलएको देखखन्छ । सन ् १९९१ मा प्राकर र्तक वर्पद् न्यूनीकरण 
अन्तराजष्ट्रय दशकको घोिणा भएपर्छ वर्पद् व्यर्स्थापनमा पूर्ातयारी कायालाई वर्शेि िोि हदन 
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थासलएको हो । नेपालमा वर्पद् व्यर्स्थापनको लाचग तिुामा गररएको राजष्ट्रय काया योिना सन ्
१९९६ मा लागू भएपर्छ वर्सभन्न प्रकर र्तका प्राकर र्तक वर्पद्हरुलाई सम्बोधन गना आर्चयक थप 
उपायहरु अर्लम्बन गना खोजिएको देखखन्छ । हाल नेपालको संवर्धानले प्रकर र्तक प्रकोपबाट हुन े
िोखखम न्यूनीकरण गना पूर्ा सूिना, तयारी, उद्धार, राहत एर्ं पुनस्थापना गने भने राज्यका 
नीर्त अन्तगात व्यर्स्था गरेको छ । सोको कायान्र्यनको लाचग देहायका कानूनी प्राबधानहरू 
रहेक छन ्। 
 

३.४ विद्यमलन कलनूनी व्यिस्र्लः 
 

क) विपद् िोखिम न्त्यूनीकिण तर्ल व्यिस्र्लपन ऐन, २०७४ : वर्पद् व्यर्स्थापनका सर्ै 
कियाकलापको समन्र्यात्मक र प्रभार्कारी रुपमा व्यर्स्थापन गरी प्राकर र्तक तथा गहै्र 
प्राकर र्तक वर्पदबाट आम नागररकको िीउज्यान र सम्पर्त, भौर्तक, प्राकर र्तक तथा 
सांस्कर र्तक संरिनाको संरिण गना र  दैर्ी (प्रकोप) व्यर्स्थापन ऐन, २०३९ ले समेट्न 
नसकेको वर्ियमा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनसँग र उद्धार कायालाई 
सहि बनाउन यस ऐनको तिुामा गररएको देखखन्छ । 

 

ख) स्र्लनीय सिकलि सञ्चलर्न ऐन, २०७४ : नेपालको संवर्धान बमोजिम स्थानीय तहको 
अचधकार सम्र्न्धी व्यर्स्था कायाान्र्यन गना तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र्ीिको 
सहकाररता, सहअजस्तत्र् र समन्र्यलाई प्रर्द्ाधन गरी गुणस्तरीय  र न्यायोचित सेर्ा 
वर्तरण गना यो ऐन तिुामा गररएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने वर्पद्का घटनाहरुलाई 
सहि रुपमा व्यर्स्थापन गना स्थानीय तहहरुले वर्पद्सम्र्न्धी सम्पूणा व्यर्स्था 
समलाउन सक्ने छन ्। 

 
ग) नेपलर् िेडक्रस सोसलइिीको विपद् पूिातयलिी तनयमलिर्ी, २०५४ : नेपाल रेििस 

सोसाइटीको वर्पद् पूर्ातयारी र्नयमार्ली, २०५४ ले नेपाल रेििस सोसाइटीका सर्ै 
र्नकायहरुमा वर्पद् सम्बन्धी कायाहरुलाई एकरुपता ल्याउन कोससस गरेको छ । यस 
र्नयमार्लीमा वर्पद् व्यर्स्थापनका लाचग संरिना स्थापना गरी सोही अुनसार काया 
गने र वर्पद् न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारलाई र्छटो छररतो ढंगबाट सञ्िालन गनाका 
लाचग जिल्ला शाखा, उपशाखा, िुर्नयर÷यूर्ा रेििस सका ल, समुदायहरुमा वर्पद् 
व्यर्स्थापनको पूर्ातयारी गने काया गदाछ । 
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परिच्छेद-४ 

जिल्र्लमल उपर्ब्ध उद्धलि तर्ल िलहत सलमलग्रीहरको  विििण 

 

जिल्लामा वर्पद् परेको अर्स्थामा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत र साधनहरुको वर्र्रण यस जिल्ला 
प्रशासन कायाालयमा रहेको असभलेख बमोजिम देहाय अनुसार रहेको छ। यसमा रणशेर गुल्म, 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण, जिल्ला प्रहरी कायाालय र नपेाल रेििस सोसाइटी 
लगायतका वर्सभन्न सरकारी एर्ं गैर-सरकारी र्नकायहरु समेतसंग भएका उद्धार तथा राहत 
सामाग्रीहरु समार्ेश गररएको छ।तर स्थानीय तहमा भएका सामाग्रीहरूको वर्र्रण यसमा 
समार्ेश गना सककएको छैन। 
 

ससनं.   स्रोत ि सलधनको नलम   इकलई िम्मल संखयल कैफियत 



23 

१ आकजस्मक कोि 

 

रु  २१ र्टा िम्मा रकम यककन 
नभएको  

२ गािी र्टा ५० सरकारी गािीहरु 

३ दमकल  र्टा ३  

४ हरपर र्टा ८  

५ JCB र्टा १० र्निी िेत्रको समेत 

५ रेक्टर र्टा ८  

६ एम्र्ुलेन्स र्टा २०  

७ मोटरसाइकल र्टा ९० सरकारी मो.सा.हरु 

९ तत्काल खटाउन सक्ने 
िनशजक्त (अनुमार्नत) 

िना 1055 (दरबन्दी) 
806 प्रहरी हाजिर रहेको 
३३२ तत्काल खटाउन 
सक्ने 
नेपलर्ी सेनल  
     दरबन्दी 813 

     हाजिर 550 

तत्काल खटाउन    
सक्ने 250 

 

 

 

नेपाली सेना २७० 

सशस्त्र प्रहरी  १४० 

सशिक १४५ 

प्रावर्चधक ३५ 
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परिच्छेद-५ 

विपद् प्रततकलया योिनल 
५.१ पूिा तयलिी योिनलः (विपद् हुनुभन्त्दल पहहरे्) 
 

पूिा –तयलिी सम्बन्त्धी  फक्रयलकर्लपहर कहहर्े जिम्मेिलि तनकलय 

समन्र्य बैठक बस्ने  आर्चयकता अनुसार DDMC/LDMC 

सरोकारर्ालाहरुको जिम्मेर्ारी तथा भूसमका र्नधाारण गने मंससर मसान्त सम्म DDMC/LDMC 

खोि तथा उद्घारका लाचग व्यजक्तहरूको नामार्ली तयार पानाका लाचग 
टोलीका सदस्यहरूको पहहिान गने 

मंससर मसान्त सम्म DDMC/LDMC 

सङ्कलन गररएको िानकारीको वर्चलेिणका लाचग सम्पका  व्यजक्त 
तोक्ने 

मंससर मसान्त सम्म DDMC/LDMC 
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वर्पद् हुन सक्ने िेत्रको त्याङ्क संकलन गने। मंससर मसान्त सम्म DDMC/LDMC 

उद्धार सामाग्री संकलनका लाचग राजष्ट्रय, अन्तराजष्ट्रय संघसंस्थाहरुसंग 
समन्र्य गने। 

आर्चयकता अनुसार DDMC/LDMC 

सम्भावर्त आपत्कालीन पररजस्थर्तमा प्रभावर्त हुन सक्ने व्यजक्तहरूको 
संख्याका आधारमा आर्चयक सामग्रीको न्यूनतम मौज्दात  राखे्न। 

यथाशीघ्र DDMC/LDMC 

अपुग सामाग्रीहरुको पहहिान गने । यथाशीघ्र DDMC/LDMC 

संभावर्त सहयोगी संस्थाहरुको सूचि तयारी राखे्न । मंससर मसान्त सम्म DDMC/LDMC 

आर्चय उद्दार, प्राथासमक उपिारका सामान, औिचधिस्ता सामानहरुको 
उपलब्धताको सुर्नजचितता गने । 

यथाशीघ्र 

 

DDMC/LDMC 

िेतनामूलक कायािमहरु संिालन गने। र्नरन्तर DDMC/LDMC 

सबै स्थानीय तहमा खुला तथा सुरक्षित स्थानको छनौट गने। यथाशीघ्र DDMC/LDMC 

परेको समयमा सहि रुपमा काया गनाका लाचग सबै  क्लस्टरहरुले आ–

आफ्नो जिम्मेर्ारी अनुरुप आपतकालीन योिना बनाउने । 
यथाशीघ्र DDMC/LDMC 

 

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय वर्पद् प्रर्तकाया योिना तयार गने।    मंससर मसान्तसम्म DDMC/LDMC 

स्थानीय तह 

सम्बजन्धत  

क्लष्ट्टर 

प्रत्येक स्थानीय तहमा Disaster Focal Person तोक्ने।  

मंससर मसान्तसम्म 

DDMC/LDMC 

स्थानीय तह 

 
 
५.२ विपद्को अिगधमलः 

 

फक्रयलकर्लपहर कहहर्े जिम्मेिलि तनकलय 

िानकारीको सङ्कलन तथा पररजस्थर्तलाई अद्यार्चधक 
गनाका लाचग वर्पद् सुरू भए पर्छ सम्बजन्धत िेत्र 
(Cluster) को समन्र्य बैठक 

वर्पद् शुरू भएको १ घण्टा सभत्र DDMC/LDMC 

पररजस्थर्त सम्बन्धी प्रर्तर्ेदन तयार पाने  २४ घण्टा सभत्र   DDMC/LDMC 
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(पहहलो प्रर्तर्ेदन)  

प्रारजम्भक त्याङ्कको समीिा गने  पहहलो हदनदेखख नै DDMC/LDMC 

प्रभावर्त िेत्रमा वर्द्यमान सार्ािर्नक सेर्ा उपलब्ध 
गराउने संस्थाहरूको समीिा गने 

पहहलो हदनदेखख नै DDMC/LDMC 

जिल्लामा उपलब्ध उद्धार सेर्ा, िमता, उद्धार 
सामग्रीको समीिा गने । 

पहहलो हदनदेखख नै DDMC/LDMC 

प्रारजम्भक मानर्ीय गर्तवर्चधहरूको प्राथसमकताको िम 
र्नधाारण गने । 

पहहलो हदनदेखख नै DDMC/LDMC 

 

वर्पद्पर्छ लगत्तै उपकरणसहहत खोिी तथा उद्धार टोली 
खटाउने । 

 DDMC/LDMC 

सुरिाकमीहरू द्र्ारा सहयोगमा संलग्न व्यजक्तहरूको 
सुरिा गने । 

 सुरिा र्नकायहरु 

राहत सामाग्री तथा राहत वर्तरण टोली पररिालन गने  नेपाल रेििस सोसाइटी 

िेत्रीय, केन्रीय संस्थाहरुलाई सहयोगको लाचग आव्हान 
गने । 

 DDMC/LDMC 

स्रोतहरूको पररिालन गनाका लाचग  िेत्रगत आकजस्मक 
योिनाको ससमिा गने 

३।३ हदनमा DDMC/LDMC 

प्रभावर्त स्थानीय तहसंग समन्र्यात्कम बैठक बस्ने। आर्चयकता अनुसार DDMC/LDMC 

िेत्रगत (Cluster) समन्र्य बैठक बस्ने। आर्चयकता अनुसार क्लष्ट्टरका नेतरत्र्कताा 

पररजस्थर्त सम्बन्धी प्रर्तर्ेदनलाई अद्यार्चधक पाने हप्तामा एक पटक  DDMC/LDMC 

 

मानर्ीय सहयोगको अनुगमन र्नरन्तर  DDMC/LDMC 
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परिच्छेद-६ 

िेरगत समूह व्यिस्र्ल (Cluster-based Arrangement) 

६.१ विपद्को िेरमल कलया गने संघसंस्र्लहर 

 

क्र.सं. िेर (Cluster) नेततृ्िकतला सहयोगी संस्र्ल (सदस्य)  जिम्मेिलि व्यजक्त सम्पका  

१ खाद्य तथा 
पोिण 

समूह 

कर वि ज्ञान केन्र सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

सबै पासलकाहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

नेपाल रेििस सोसाइटी सभापर्त  

नेपाल खाद्य संस्थान कायाालय प्रमुख  
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२ खानेपानी तथा 

सरसफाइ समूह 

खानेपानी तथा  
सरसफाई डिसभिन 
कायाालय  

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय   प्रमुख    

जिल्ला समन्र्य ससमर्त प्रर्तर्नचध  

सबै पासलकाहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

नेपाल रेििस सोसाइटी सभापर्त  

३ स्र्ास््य समूह   जिल्ला िनस्र्ास््य 
कायाालय 

नेपाल रेििस सोसाइटी   स्र्ास््य ससमर्त 
संयोिक 

 

सबै पासलकाहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

जिल्ला आयुर्ेहदक स्र्ा.के. प्रमुख  

खानेपानी कायाालय प्रमुख  

सम्र्द्ध गैससहरु प्रमुख  

४ संरिण समूह जिल्ला समन्र्य 
ससमर्तको कायाालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय प्रर्तर्नचध  

जिल्ला प्रहरी कायाालय   महहला सेल प्रमुख  

सबै पासलकाहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

नेपाल रेििस कोिाध्यि  

सम्र्द्ध गैससहरु अध्यि  

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय प्रर्तर्नचध  

५ सशिा समूह 

 

सशिा वर्कास तथा 
समन्र्य इकाई  

जिल्ला समन्र्य ससमर्त प्रर्तर्नचध  

सबै पासलकाहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

नेपाल रेििस सोसाइटी    सभापर्त  

सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

६ खोि तथा 
उद्धार समूह  

जिल्ला प्रशासन 
कायाालय 

रणशर गण गणपर्त  

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल   स.प्र.उ.  
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 जिल्ला प्रहरी कायाालय प्र.उ.  

सबै पासलकाहरु प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकर त 

 

सिक डिसभिन कायाालय 
िन्रर्नगाहपुर 

कायाालय प्रमुख  

नेपाल रेििस सोसाइटी   सभापर्त  

सम्बद्ध गैससहरु अध्यिहरु  

७ आर्ास समूह  जिल्ला 
समन्र्यससमर्तको 
कायाालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय प्रर्तर्नचध  

जिल्ला र्न कायाालय  र्न अचधकर त  

नेपाल रेििस सासाइटी  सभापर्त   

जिल्ला प्रावर्चधक कायाालय     का. प्र.   

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय मे. सु.  

८ गैर खाद्य समूह नेपाल रेििस 

सेोसाइटी 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय प्रर्तर्नचध  

जिल्ला प्रहरी कायाालय प्रहरी र्नररिक   

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी 
र्नररिक 

 

जिल्ला समन्र्य ससमर्त प्रर्तर्नचध  

सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

९ संिार समूह 

 

जिल्ला प्रहरी कायाालय 

 

 

जिल्ला पशासन कायाालय फोकल पसान  

जिल्ला प्रहरी प्र. र्न.  

दरुसंिार  कायाालय   प्रमुख  

नेपाल रेििस सासाइटी सभापर्त  

स्थानीय एफएमहरु स्टेसन मेनेिर  

सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

जिल्ला हुलाक कायाालय प्रमुख  
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६.२ िेरगत समूह (Clusters) कल सलझेदलिहर ि कलयाविििणः 
 

जिल्लाको सम्पूणा वर्पद् व्यर्स्थापन गना प्रमुख जिल्ला अचधकारीको अध्यितामा 
जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त गठन गररएको छ। यसका साथै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय 
वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तहरुको पर्न गठन भइसकेको छ। यसको र्ार्िुद वर्पद् बाट कुनै खास 
िेत्रमा परेको समस्या समाधानको लाचग खास खास जिम्मेर्ारी र उत्तरदायत्र् भएका खास 
समूहहरुको आर्चयकता महसुस गरी यस जिल्लामा देहाय बमोिसमका समूहरु (Clusters) हरुको 
गठन गरी सम्बजन्धत िेत्रको जिम्मेर्ारी सुजम्पने व्यर्स्था गररएको छ। 

 
६.२.१ िलद्य तर्ल पोर्ण समूहः 
 

६.२.१.१ सलझेदलिहर 

क्र.सं     सलझेदलिहरूको नलम सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि 

१ कर वि ज्ञान केन्र कायाालय प्रमुख ९८५४०३६५३० 

२ जि.स.स. कायाालय   प्रर्तर्नचध  ९८५४०४४२२२ 

३ नेपाल रेििस सोसाइटी अध्यि ९८४४०९६६३५ 

४ सम्बजन्धत स्थानीय तह सम्बजन्धत शाखा प्रमुख  

५ उद्योग र्ाखणज्य सघ   अध्यि  

६ होटल व्यर्सायी सघ अध्यि  

९ नेपाल खाद्य संस्थान कायाालय प्रमुख  

 

६.२.१.२ कलयाविििण 

• र्नम्न मापदण्िहरु अर्लम्र्न गरी प्रभावर्त व्यजक्तहरूका लाचग समयमा नै खाद्यान्नको 
उपलब्धता तथा खाद्यान्नमा पहँुि सुर्नजचित गराएर िीर्न बिाउने एर्ं िीर्नलाई 
र्नरन्तरता प्रदान गने: 

▪ प्रर्तव्यजक्त प्रर्तहदन न्यूनतम २,१०० क्यालोरी प्राप्त हुने गरी सामान्य 
खाद्यान्नको रासन। 

▪ पुरक रासनको रुपमा एक र्ा दईु खाद्य पदाथाहरु। 
▪ िामल—प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ४०० ग्राम, दाल प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ६० ग्राम 

र्नस्पर्त तेल प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ३० सम.सल., ननु-प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ५ ग्राम। 
• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय तहहरुसंग 

समन्र्य र सहकाया गने। 
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६.२.२ िलनेपलनी तर्ल सिसिलई समूह 

६.२.२.१ सलझेदलिहर 

क्र.सं.  सलझेदलिहरकोनलम सम्पका  व्यजक्त  िेसर्िोन नम्बि 

१ खानेपानी तथा सरसफाइ डिसभिन कायाालय  डिसभिन प्रमुख  

२ जिल्ला समन्र्य ससमर्त  प्रर्तर्नचध  

३ जिल्ला स्र्ास््य कायालय   स्र्ास््य प्रमुख    

५ नेपाल रेििस सोसाइटी  अध्यि ९८४४०९६६३५ 

६ सम्बजन्धत स्थानीय तह सम्बजन्धत शाखा प्रमुख  

७ सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

 

६.२.२.२ कलयाविििण 

• वर्पद् पचिात खानेपानी तथा सरसफाईका कारण उत्पन्न हुने रोगहरु फैसलन नहदने। 
•  वर्स्थावपतहरु (खास गरी सशवर्रमा बस्ने मार्नसहरू) का लाचग सुरक्षित खानेपानी, 
स्र्ास््य सशिा तथा अस्थायी रूपमा सरसफाइ एर्ं नुहाउने सुवर्धाहरूमा पहँुि उपलब्ध छ 
भते्र कुरा सुर्नजचित गने ।  

•  वर्स्थावपत मार्नसहरूलाई आधारभूत स्र्ास््य सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइएको छ र 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्र्ास््यसँग सम्बजन्धत व्यार्हाररक प्रिलनहरूका बारेमा उचित 
रूपमा िानकारी उपलब्ध गराइएको छ भते्र कुरा सुर्नजचित गने । 

• सम्पूणा उपकरण तथा सुवर्धा उपलब्ध गराइएका छन र वर्स्थावपत मार्नसहरू बस्न े
सशवर्रहरूमा सफा–सुग्घर कायम गना र्तनको सशक्तीकरण गररएको छ भते्र कुरा 
सुर्नजचित गने ।  

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय 
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने। 

 

 

 

िलनेपलनी तर्ल सिसिलइकल िेरमल मलनिीय सहयोगकल न्त्यूनतम मलपदण्ड : 
•  जिल्लामा वर्पद्पर्छ पहहलो हप्तासम्म पाइपद्र्ारा अथर्ा जिल्ला सदरमुकामको 
खानेपानी योिनासँग समन्र्य गरी खाने पानी भण्िारण गररने टयाङ्कीद्र्ारा प्रर्तहदन 
प्रर्तव्यजक्त न्यूनतम ५ सलटर पानी उपलब्ध गराउने र पहहलो ४ हप्तासभत्र प्रर्तव्यजक्त 
प्रर्तहदन उपलब्ध गराइने पानीको पररमाणलाई १५ सलटर पुयााउने । 

•  सशवर्रमा बस्ने वर्स्थावपत मार्नसहरू तथा घर तथा व्यजक्तगत सम्पवत्त नष्ट्ट भएका 
व्यजक्तहरूका लाचग पानी सङ्कलन गनाका लाचग बाल्टीन र पानी शुद्ध गनाका लाचग ३० 
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हदनसम्म खानेपानी शुद्ध गने वपयूस  अथर्ा र्ाटर गािा (water guard) अथर्ा जब्लचिङ 
पाउिर उपलब्ध गराउने । 

•  सशवर्रमा बसोबास गने वर्स्थावपत मार्नसहरूका लाचग उपयुक्त सरसफाइ एर्ं 
महहलाहरूका लाचग नुहाउने सुवर्धाका र्नसमत्त अस्थायी िपी (हरेक २० व्यजक्तका लाचग 
एक िपी र पहहलो हप्तासभत्र हरेक १० व्यजक्तका लाचग एक िपीका दरले सोलाई बढाउने 
गरी) को र्नमााण गने। 

•  सशवर्रमा बसोबास गने प्रभावर्त मार्नसहरूलाई जिल्ला स्र्ास््य तथा खानेपानी 
कायाालयका कमािारी, सािेदार गैर–सरकारी सङ्गठन, महहला सामदुार्यक स्र्ास््य 
स्र्यंसेर्क एर्ं रेििसका स्र्यंसेर्कहरूसँग समली स्र्ास््य सम्बन्धी ककट (kits) वर्तरण 
गने र स्र्ास््य प्रर्धानसम्बन्धी गर्तवर्चधहरू (पानी शुद्ध पाने उचित तररका र 
साबुनद्र्ारा हात धुने) सञ्िलन गने । 
 

 
६.२.३ स्िलस््य समूहः 
 

६.२.३.१ सलझेदलिहर 

क्र.सं.   सलझेदलि तनकलयहर सम्पका  व्यजक्त िेसर्िोन नम्बि 

१ जिल्ला स्र्ास््य कायाालय   प्रमुख ९८५४०३२२५० 

४ जिल्ला आयुर्ेद कायाालय प्रमुख ९८४४०४९५३९ 

५ सम्बजन्धत स्र्ास््य िौकी तथा उपिौकी    प्रमुख  

६ सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

१० खानेपानी तथा सरसफाइ सब डिसभिन कायाालय ताप्लेिुङ कायाालय प्रमुख ९८५४०३८४६२ 

११ सम्र्जन्धत स्थानीय तह सम्बजन्धत शाखा 
प्रमुख 

 

 

 

६.२.३.२ कलयाविििण 

• िोखखममा रहेका समूहको स्र्ास््य एर्ं पोिणसम्बन्धी आर्चयकताहरू पूरा भएका छन ्
भन्ने कुरा सुर्नजचित गने । 

• िािापखाला, हैिा, औलो तथा अन्य पानीिन्य एर्ं कीटिन्य रोगहरूको पयााप्त रोकथाम 
तथा उपिार िमता सुर्नजचित गनाका र्नसमत्त जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग 
गने 

• रोग फैलन गएका खण्िमा सहयोग तथा लेखािोखाका लाचग िमता असभर्रद्चध गने । 
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• आधारभूत स्र्ास््य सेर्ाहरूमा र्नरन्तर पहँुि सुर्नजचित गना र स्र्ास््य सशवर्रको 
सञ्िालन गना र अको र्नकायमा पठाउने संयन्त्र (referral Mechanism) को वर्कास गना 
जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग पुयााउने । 

• पयााप्त आपतकालीन आपूर्त ा र मानर् स्रोत लगायतका वर्ियमा शीघ्र िमता 
असभर्रद्चधका लाचग जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग गने । 

• वर्स्थावपत मार्नसहरूका लाचग पूरक खाना खुर्ाउने कायािममा पहँुिको माध्यमबाट 
गभार्ती तथा दधू खुर्ाउने महहला एर्ं पाँि र्िामुर्नका केटाकेटीहरूमा गजम्भर कुपोिणको 
र्रद्चधलाई रोकथाम गना जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग गने । 

• गजम्भर कुपोिणको उपिार तथा सेर्ामा र्नरन्तर पहँुि सुर्नजचित गना जिल्ला स्र्ास््य 
कायाालयलाई सहयोग गन े। 

• र्नरन्तर स्तनपान सुर्नजचित गना र अर्ाजञ्छत स्तनपानका वर्कल्पहरूको वर्तरणमा रोक 
लगाउन जिल्ला स्र्ास््य प्रमुखलाई मद्दत गने । 

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय 
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने। 
 

६.२.४ संििण समूहः 
६.२.४.१ सलझेदलिहर 

क्र.सं. सलझेदलि तनकलयहर सम्पका  व्यजक्त िेसर्िोन नम्बि 

१ जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय जिल्ला समन्र्य अचधकारी ९८५४०४४२२२ 

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय अचधकर त प्रर्तर्नचध ०४६-५२०१७७ 

४ जिल्ला प्रहरी कायाालय   महहला सेल प्रमुख ०४६-५२००९९ 

५ सम्बद्ध गैससहरु अध्यि  

८ नेपाल रेििस सोसाइटी सभापर्त ९८४४०९६६३५ 

११ जिल्ला स्र्ास््य कायाालय प्रर्तर्नचध ०४६-५२०१५३ 

१२ सम्बजन्धत स्थानीय तह सम्बजन्धत शाखा प्रमुख  

६.२.४.२ कलयाविििणः 
• महहला तथा बालबासलका र ज्येष्ट्ठ नागररक लगायत िोखखममा रहेका समूहहरूलाई 

आपतकालीन पररजस्थर्तको कारणबाट उत्पत्न्न हहसंा, शोिण, दवु्यार्हार तथा हेलाबाट संरिण 
प्रदान गने । 

• िोखखममा रहेका समूहहरूको संरिण सुर्नजचित गरी आपत्कालीन सहयोगको न्यायोचित 
वर्तरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने । 

• आपतकालीन पररजस्थर्तबाट उत्पन्न हहसंा, शोिण, दवु्यार्हार तथा हेलाका िोखखमहरूलाई 
सम्बोधन गरी वर्पदबाट प्रभावर्त मार्नसहरूको संरिण गने । 
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• बालमैत्री ठाउँ तथा मनो–सामाजिक परामशा सम्बन्धी सहयोगको स्थापना गरी सुरक्षित 
र्ातार्रणमा बालबासलका तथा महहला रमाउँदछन भते्र कुरा सुर्नजचित गने । 

• बबछोि भएका बालबासलका, खास गरी पाँि र्िाको उमेरभन्दा मुर्नका केटाकेटी तथा 
ककशोरीहरूको पहहिान, दताा तथा स्र्ास््य सम्बन्धी िाँिका बारेमा सहयोग र त्यस्तो 
सहयोगपर्छ उपयुक्त सरे्ा तथा संरिणका सुवर्धा सहहत पररर्ारको खोिी गने कायामा 
सहयोग प्राप्त गदाछन भते्र कुरा सुर्नजचित गने । 

• यौन दवु्यार्हार तथा हहसंाका वर्रुद्ध र्तनको अनुगमन, प्रर्तर्ेदन तथा पैरर्ी (advocacy) गने 
प्रणालीको स्थापना गरी बालबासलका तथा महहलाहरूको यौन दवु्यार्हार तथा शोिणको 
रोकथाम गने । 

• हेरिाह गने व्यजक्तहरूबाट बाल–बासलकाहरू बबछोडिने कायाको रोकथाममा सहयोग गने । 
• वर्छोडिएका तथा पररर्ार साथ नभएका बाल–बासलकाहरू, खास गरी पाँि र्िाको उमेरभन्दा 

मुर्नका बाल–बासलका तथा ककशोरीहरूको पहहिान, दताा तथा स्र्ास््य िाँिको सहिीकरण 
गने र खोिी तथा पुनसमालनमा संलग्न सािेदारहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने । 

• पररर्ारबाट बबछडिएका तथा साथ नभएका बालबासलकाहरूर अन्य िोखखममा परेका समहु 
िस्तैाः पररर्ार नभएका, बरद्घा, अपांग तथा हदघा रोगबाट वपिीत समुहका मार्नसहरुलाई 
हेरिाह तथा संरिण प्रदान गने (बास तथा अन्य सेर्ाको व्यर्स्था)। 

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय 
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने। 

 
 

 

 

 

 

 

६.२.५ सशिल समूहः 
 

६.२.५.१ सलझेदलिहरः 
 

क्र.सं    जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि 

१ सशिा वर्कास तथा समन्र्य इकाई इकाई प्रमुख   ९८५४०३६२१५ 

२ जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय अचधकर त प्रर्तर्नचध ९८५४०४४२२२ 

४ सम्बद्ध गैससहरु  अध्यि  

७ सम्र्जन्धत स्थानीय तह सम्बजन्धत शाखा प्रमुख  

 

६.२.५.२ कलयाविििणः 
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• वर्द्यालय िाने उमेरका तथा प्रभावर्त सम्पूणा बालबासलकाहरूको गुणस्तरीय सशिामा 
र्नरन्तर तथा तत्काल पहँुि सुर्नजचित गने । 

• सुरक्षित ससक्ने र्ातार्रण उपलब्ध गराएर वर्पदबाट परेको मनोर्ैज्ञार्नक असरको सामना 
गने कायामा बालबासलकाहरू र सशिकहरूलाई मद्दत गना योगदान पुयााउने । 

• वर्पदबाट प्रभावर्त वर्द्यालय िाने उमेरका केटाकेटी तथा सशिकहरूलाई गुणस्तरीय सशिाको 
र्नरन्तरता सुर्नजचित गनाका लाचग र उनीहरूलाई सुरक्षित  रूपमा ससकाउने एर्ं ससक्न े
र्ातार्रण उपलब्ध गराउन स्थानीय सरोकारर्ालाहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने । 

• प्रभार्कारी आपतकालीन पूर्ातयारी तथा सहयोगलाई सहिीकरण गनाका र्नसमत्त िेत्रगत 
समूहका सदस्यहरू (Cluster members) का बीिमा प्रभार्कारी समन्र्य, अनुगमन तथा 
सूिनाको आदान–प्र दान सुर्नजचित गने । 

• आपतकालीन पररजस्थर्तमा पहहलो सहयोग उपलब्ध गराउने व्यजक्तका रूपमा 
सरोकारर्ालाहरूको िमता बढाउने । 

• वर्पद् परेको पहहलो हप्तासभत्र सशिा सम्बन्धी सुवर्धा र सशिामा संलग्न व्यजक्तहरूका 
बारेमा रतु लेखािोखा (Rapid Assessment) सञ्िालन गने,। 

• सम्भर् भएसम्म यथाशक्य िाँिो अथाात ससद्धान्त : पहहलो दईु हप्तासभत्र, न्यूनतम 
मापदण्िबमोजिम ६ देखख ८ हप्तासभत्र न्यूनतम पूर्ााधारसहहत वर्द्यालय िान े
बालबासलकाहरूका र्नजम्त अस्थायी  रूपमा ससक्ने ठाउँ तथा स–साना बालबासलकाहरूका 
लाचग सुरक्षित ठाउँ खिा गने । 

• वर्द्यालयहरू पुनाः खुला  गराएर र सशिण–ससकाइका सामग्री उपलब्ध गराएर र अधा 
संरिनागत (semi-structured)  मनोरञ्िनका सामग्रीको व्यर्स्था समलाएर पढाइ िारी राखे्न र 
सशिक तथा वर्द्याथीहरूको पुनाः एकीकरण प्रारम्भ गने । 

• वर्द्यालय बाहहर रहेका बालबासलकाहरू अस्थायी रूपमा खिा गररएका ससक्ने ठाउँमा भनाा 
गररएका छन ् अथर्ा र्तनको सशिाका लाचग र्ैकजल्पक व्यर्स्था गररएको छ भन्ने कुरा 
सुर्नजचित गने । 

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय तहहरुसंग 
समन्र्य र सहकाया गने। 

 

६.२.६ िोि तर्ल उद्धलि समूहः 
 

६.२.६.१ सलझेदलिहर 

क्र.सं    जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि, 

१ जिल्ला प्रशासन कायाालय प्र.जि.अ ९८५४०७७७७७ 

२ रणशेर गण गणपर्त ९८५४०३९९९६ 

३ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रमुख ९८५१२७२१०८ 



38 

४ जिल्ला प्रहरी कायाालय प्रमुख ९८५४०७५५५५ 

५ सम्र्जन्धत स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अचधकर त ९८५५०६५२७७ 

६ सिक डिसभिन कायाालय िपुर कायाालय प्रमुख ९८५५०४१३३८ 

८ नेपाल रेििस सोसाइटी   सभापर्त ९८४४०९६६३५ 

१० सम्र्द्ध गैससहरु अध्यि  

१३ स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त अध्यिहरु  

६.२.६.२ कलयाविििणः 
• वर्पद्को लगत्त ैउपकरणसहहत खोिी तथा उद्धार (SAR) टोली खटाउने। 
• समन्र्य बैठक र प्रर्तर्ेदनका बारेमा िानकारी गराउने। 
• सबै सुवर्धाबाट एकदमै र्जञ्ित समूह (िोखखममा रहेका व्यजक्तहरू लगायत) सबैलाई 
न्यायोचित  रूपमा गररएको उद्धार सामग्रीको वर्तरण तथा सहयोगसम्बन्धी गर्तवर्चधको 
अनुगमन गने । 

• पहहलो हप्तामा पररजस्थर्तका बारेमा हदनहदनै प्रर्तर्ेदन पेस गने ।  

• सशवर्र समन्र्य तथा सशवर्र व्यर्स्थापनको अनुगमन गने तथा प्रर्तर्ेदन गने । 
• २४ घण्टासभत्र समािार माध्यमका लाचग समािार पठाउने । 
•  र्नयन्त्रण तथा मानर्ीय सहयोगसम्बन्धी मापदण्ि कायम गने।  

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय तहहरुसंग 
समन्र्य र सहकाया गने। 

 

६.२.७ आिलस समूहः 
६.२.७.१ सलझेदलिहरः 
क्र.सं     सलझेदलिहरूको नलम सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि 

१. जिल्ला प्रशासन कायाालय   प्रमख जिल्ला अचधकारी ९८५४०७७७७७ 

२. जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय  जिल्ला समन्र्य अचधकारी ९८५४०४४२२२ 

३. जिल्ला र्न कायाालय जिल्ला र्न प्रमुख   ९८५२६६०५०१ 

४ जिल्ला प्रावर्चधक कायाालय   प्रमुख  

६ नेपाल रेििस सोसाइटी सभापर्त, ९८४४०९६६३५ 

१६ स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त अध्यिहरु  

 

६.२.७.२ कलयाविििणः 
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• र्नम्न मापदण्िहरुलाई अर्लम्र्न गरी वर्पद्का कारणले घरर्ारवर्हीन बनेका मार्नसहरूका 
र्नसमत्त स्थायी समाधानको खोिीका लाचग प्रयत्न गनुाका साथै सुरक्षित र्स्ने स्थान र्ा 
अस्थायी सशवर्रहरुको प्रर्न्ध समलाउने।  

▪ औसतमा एक व्यजक्तका लाचग ३.५–४.५ र्गा समटरको छाना भएको िेत्र । 
▪ औसतमा ५ सदस्यहरूको एक पररर्ारका लाचग कम्तीमा पर्न ४.५ समटरको 

िोरीसहहतको प्लाजस्टक ससट र सहायता सामग्री । 
▪ कम्बलमा मार्नसहरूको पयााप्त पहँुि । 
▪ एक सेट कपिा । 
▪ र्नयसमत सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीको आपूर्त ा । 
▪ एक सेट भाँिा । 

• सशवर्र बन्द गने र र्हहगामन रणनीर्त बनाउने । 
•  सशवर्र खिा गनाका लाचग अचग्रम  रूपमा िसमनको पहहिान गने। 
•  वर्द्यालय तथा सार्ािर्नक स्थलहरूसँग अचग्रम रूपमा नै समिदारी पत्र (MoU) मा 

दस्तखत गने । 
•  सशवर्र खिा गनाका लाचग वर्गतमा प्रयोग गररएका ठाउँहरूको असभलेख राखे्न । 
• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय 

तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने। 
 
 
 
 
 
 
६.२.८ गैरखाद्यसमूहः 

 

६.२.८.१ सलझेदलिहरः 
क्र.सं    जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम   सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि, 

१ जिल्ला प्रशासन कायाालय प्रजिअ ९८५४०७७७७७ 

२ नेपाल रेििस सोसाइटी  सभापर्त, ९८४४०९६६३५ 

३ जिल्ला प्रहरी कायाालय प्रमख  ९८५४०७५५५५ 

४ सशस्त्र प्रहरी बल प्रमख  ९८५१२७२१०८ 

५ सम्र्द्ध गैससहरु अध्यि  



40 

८ जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय जिल्ला समन्र्य 
अचधकारी 

९८५४०४४२२२ 

९ स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त अध्यिहरु  

१०  सम्र्जन्धत स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकर त 

 

 

६.२.८.२ कलयाविििणः 
• जिल्लामा कम्तीमा १०० पररर्ारको लाचग गैर-खाद्य सामग्रीको भण्िारण गरी राख्ने ।  

• गैर-खाद्य सामग्रीहरूलाई बाल केजन्रत बनाउने । 
• वर्पद्पीडितहरूलाई  वर्पद्को स्तर कम भएको ७२ घण्टा सभत्र गैरखाद्य सामाग्री 
आर्चयकता पहहिान गरी सामग्री वर्तरण प्रकिया सुरु गने । 

• नर् सुत्केरीहरू तथा नर्िात सशशुहरूको आर्चयकतालाई पुरा गने गरी बेग्लै २५ सेट बाल 
गैरखाद्य सामग्रीहरूको व्यर्स्था गने । 

• यस्ता सहयोग उपलब्ध गराउँदा उनीहरूलाई िीर्न र्नर्ााह गना, संस्कर र्तलाइरा कायम राख्न, 

प्रर्तकूल मौसम तथा हार्ापानीबाट बच्न, ब्यजक्तगत स्र्ासभमान तथा गोपर्नयता बनाई राख्न 
महहला, बालबासलका, पुरुि तथा सुत्केरी र सशशुलाई उपयुक्त न्यूनतम आर्चयक सामग्रीहरू 
उपलब्ध गराउने ।  

• उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय तहहरुसंग 
समन्र्य र सहकाया गने। 

 
 

 

 

 

६.२.९ संचलि समूहः 
 

६.२.९.१ सलझेदलिहरः 
क्र.सं    जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम सम्पका  व्यजक्त   िेसर्िोन नम्बि, 

१ जिल्ला प्रशासन कायालय  प्र.जि.अ ९८५४०७७७७७ 

२ जिल्ला प्रहरी कायाालय   प्रहरी उपरीिक   ९८५४०७५५५५ 

३ जिल्ला हुलाक कायाालय   प्रमुख ९८१४८६३००६ 

४ स्थानीय एफ एमहरु   स्टेसन मेनेिर  

५ दरुसिार कायाालय   प्रमुख ९८५११०५१६६ 
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६ नेपाल रेििस सोसाइटी सभापर्त ९८४४०९६६३५ 

७ नेपाल पत्रकार महसघ   अध्यि ९८५४०३८००० 

९ स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त अध्यिहरु  

१० सम्बजन्धत स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकर त 

 

 

६.२.९.२ कलयाविििणः 
• पूर्ा िेतार्नी एर्ं सूिना सम्र्न्धी काया गने। 
• मौसम तथा कुनै पर्न  वर्पद् सम्र्न्धी पूर्ा अनुमानहरुको िानकारी सलइराखे्न र त्यसको 

संिार गने।  

• आपतकालीन समयमा सार्ािर्नक तथा व्यापाररक सञ्िार साधनको अभार् रहेको अर्स्थामा 
स्यटलाईट फोन तथा संस्थाको तटस्थतामा असर नपने गरी जिल्ला आपतकालीन सेर्ा 
संिालन केन्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाको सञ्िार नेटर्का  समेत प्रयोगमा ल्याउने । 

• सूिना प्राप्त भएको १ घण्टासभत्र प्रमुख जिल्ला अचधकारीसँग छलफल गने र सूिना 
वर्तरण प्रकर या र्नमााण गरी स्थानीय एफ.एम तथा अन्य उपलब्ध माध्यमको प्रयोग गरी 
सूिना प्रसारण गने । 

• संकटासभमुख िेत्रहरुमा पूर्ा मनसुन, प्रकोप सम्भार्ना र िोखखम र्ारे छलफलिलाउने र 
संकटासभमुख िेत्रमा सम्र्जन्धत संकट सम्र्न्धी सामुदार्यक असभमुखीकरण काया 
गराउनसम्बजन्धत समूहलाइ सूिनाहरु उपलब्ध गराउने । 

• जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तलाई वर्पद् सम्र्न्धी 
सूिना प्रर्ाह गने। 

 
 

परिच्छेद-७ 

कलयलान्त्ियन, पुनिलिर्ोकन, प्रततिेदन तर्ल संचलि 

 

७.१ विपद् प्रततकलया योिनल फक्रयलशीर् हुनेः 
यो योिना जिल्लामा मुख्यताः बाढी, शीतलहर, आगलागी, दघुाटना र भूकम्प िस्ता प्रकोपका 
घटनाहरु हुनसाथ कियाशील हुनेछ। िेत्रगत समूहहरु भने िुन सुकै र्खत कियाशील रहनेछन।् 
 

७.२ विपद् प्रततकलया योिनलको कलयलान्त्ियनः 
यस प्रर्तकाया योिनाको कायाान्र्यन प्रत्येक िेत्रगत समूहले र्नधाारण गरेका प्रर्तकाया तथा पूर्ा 
तयारी योिना बमोजिम हुनेछ। 
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७.३ विपद् प्रततकलया योिनलको तनयसमत समीिलः 
यस प्रर्तकाया योिनाको र्ाविाक रुपमा समीिा गरी यसलाई अद्यार्चधक गररनेछ। यस 
योिनाको समीिा तथा अद्यार्चधक गने समयमा वर्पद् पना गएमा वर्पद्को प्रर्तकाया पचिात 
सो काया गररनेछ। 
 

७.४ सहयोग ि समन्त्ियः 
प्रत्येक िेत्रगत समूहको नेतरत्र्कताा र्नकायले आ-आफ्नो िेत्रका सािेदारहरुसंग छलफल तथा 
समन्र्य गरी वर्स्तरत समीिा गरी प्रर्तकाया योिनाको प्रभार्कारी कायाान्र्यन र 
पुनरार्लोकनको लाचग अग्रसरता देखाउनु पनेछ। 
 

७.५ प्रततिेदन तर्ल संचलिः 
वर्पद् प्रर्तकायाको प्रर्तर्ेदन तथा संिार वर्पद् पूर्ातयारी तथा प्रर्तकाया योिना तिुामा 
मागादशान,२०६७ मा उल्लेख भएको अनुसूिी १६ एर्ं गरह मन्त्रालयबाट प्राप्त र्नदेशन बमोजिम 
गररनेछ। प्रर्तर्ेदनको िानकारी सबै िेत्रगत समूहका नेतरत्र्कतााहरुलाई जिल्लामा स्थावपत 
जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तबाट उपलब्ध गराइनेछ। आ-आफ्नो र्नकायको लाचग संस्थागत 
रुपले असभलेख तयार गरेको भए तापर्न आपतकालीन समयमा जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन 
ससमर्तको प्रत्यि र्नदेशनमा एकद्र्ार प्रणाली माफा त पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने र घटना 
वर्र्रण तयार गने काया गररनेछ। 
 

 

 

 

 

 

परिच्छेद-८ 

विविध 

८.१ जिल्र्लजस्र्त सिकलिी कलयलार्यहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

क्र.सं. कलयलार्य कलयलार्य प्रमुि सम्पका  नम्िि 

१ सलााही जिल्ला अदालत कर ष्ट्णराम कोइराला ९८५१०७८८४५ 

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय सुरेन्र पौिेल ९८५४०७७७७७ 

३ रणशेर गण सुरि राउत ९८५४०३७५२२ 
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४ जिल्ला प्रहरी कायाालय सन्तोि ससहं राठौर  ९८५४०७५५५५ 

५ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण गंगाराम शे्ष्ट्ठ ९८५१२७२१०८ 

६ राजष्ट्रय अनुसन्धान जिल्ला कायाालय हदसलप ससहं ९८४१२२६१२५ 

७ इलाका प्रशासन कायाालय हररर्न मनोि समश् ९८५४०७७५५५ 

८ इलाका प्रशासन कायाालय बरहथर्ा रािेश राय ०४६५४०४६७ 

९ जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय मेथुर िौधरी  ९८५४०३५९४८ 

१० जिल्ला सरकारी र्ककल कायाालय  ९८५११९९१५० 

११ जिल्ला भेटेनरी अस्पताल सुर्नल कुमार यादर् ९८४५८२५१७२ 

१२ खानेपानी डिसभिन कायाालय अर्नल केशरी ९८५५०४४११३ 

१३ सशिा वर्कास तथा समन्र्य इकाई शत्रुधन यादर् ९८५४०३६२१५ 

१४ कोि तथा लेखा र्नयन्त्रण कायाालय िगतबहादरु थपसलया ९८५४०३८१४० 

१५ बाग्मर्त ससिंाई आयोिना समत्र बराल ९८५१२३०३०० 

१६ जिल्ला र्न कायाालय माधर्प्रसाद देर् ९८५२६६०५०१ 

१७ घरेलु तथ साना उद्योग कायाालय जितेन्र गुप्ता ९८५५०१०१२३ 

१८ सलााही भन्सार कायाालय रािेश दत्त ९८४२०३३०९८ 

१९ जिल्ला आयुर्ेद औिधालय िा. सर्तस यादर् ९८४३४६४३७१ 

२० पशु क्र्ारेन्टाइन िेकपोष्ट्ट उमेशककशोर शुक्ला ९८१७८९०७२७ 

२१ भूसमसुधार तथा मालपोत कायाालय गोपालप्रसाद बराल ९८४१२३९३६२ 

२२ जिल्ला स्र्ास््य कायाालय रामकैलाश यादर् ९८४४०३२२५० 

२३ सागरनाथ र्न वर्कास पररयोिना जितेन्र कमािाया ९८५४०२०३९९ 

२४ जिल्ला कर वि ज्ञान केन्र रािेन्र यादर् ९८५४०३६५३० 

२५ जिल्ला हुलाक कायाालय िन्रशेखर साह ९८१४८६३००६ 

२६ उष्ट्ण प्रदेशीय र्ागर्ानी केन्र चयामप्रसाद र्घसमरे ९८५५०६०९१७ 

२७ जिल्ला र्नर्ाािन कायाालय हदर्ाकर भुिेल ९८५४०३५४४७ 
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२८ मलंगर्ा अस्पताल संजिर्कुमार ससहं ९८४४०३८७४९ 

२९  ससिंाई डिसभिन कायाालय रवर्न्रकुमार शमाा ९८५४०८०२२२ 

३० कारागार कायाालय राम प्रमोद यादर् ९८६४०६२७५६ 

३१ नापी कायाालय नससमुल गनी ९८५४०४५७९७ 

३२ तेलर्ाली अनुसन्धान कायािम वर्शेचर्रप्रसाद यादर् ९८५४०३६२५२ 

 

८.२ जिल्र्लजस्र्त स्र्लनीय तहकल प्रमुिहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

क्र.सं. स्र्लनीय तह प्रमुि/अध्यि सम्पका  नम्िि 

१ मलंगर्ा नगरपासलका र्नसाल साह ९८५४०६२७०० 

२ ईचर्रपुर नगरपासलका मनोिकुमार देर्कोटा ९८४४०६३८७५ 

३ लालर्न्दी नगरपासलका मानबहादरु खड्का ९८४४०३४६२७ 

४ हररपुर नगरपासलका िसमरुहदन मंसुर ९८५४०५१७८६ 

५ हररपूर्ाा नगरपासलका ससयाराम यादर् ९८४४११२८४९ 

६ हररर्न नगरपासलका गणेशप्रसाद प्रसाईं ९८५४०३६४५० 

७ बरहथर्ा नगरपासलका देर्ानन्द महतो ९८५४०४०००१ 

८ बलरा नगरपासलका अभयकुमार ससहं ९८४५१३४७४३ 

९ गोिैता नगरपासलका देर्ेन्रकुमार राय ९८५४०३८८११ 

१० र्ाग्मती नगरपासलका खेमल पोखरेल ९८५४०63111 

११ कवर्लासी नगरपासलका कौशलककशोर यादर् ९८५४०३५८२९ 

१२ ििघट्टा गाउँपासलका वर्िम यादर् ९८५१०३४३९२ 

१३ िन्रनगर गाउँपासलका महेन्र महतो ९८५४०३६७९८ 

१४ धनकौल गाउँपासलका राम आश्य साह 9854038616 

१५ ब्रम्हपुरी गाउँपासलका वर्नोद साह ९८५४०३६४९९ 

१६ रामनगर गाउँपासलका कर ष्ट्णप्रसाद बमाा ९८४४०३२९८९ 
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१७ वर्ष्ट्णु गाउँपासलका िर्ाहरलाल यादर् 9854039539 

१८ बसबररया गाउँपासलका रामअयोध्या राय ९८५४०३८०६३ 

१९ कौिेना गाउँपासलका रामप्रसाद यादर् ९८४४१२३७३३ 

२० पसाा गाउँपासलका ककशुनदेर् यादर् ९८४४००४०५४ 

 

८.३ जिल्र्लजस्र्त स्र्लनीय तहकल प्रमुि प्रशलसकीय अगधकृतहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

क्र.सं. स्र्लनीय तह प्रमुि प्रशलसकीय अगधकृत सम्पका  नम्िि 

१ मलंगर्ा नगरपासलका होमनाथ सुर्ेदी ९८५५०३५२७७ 

२ ईचर्रपुर नगरपासलका बासु सरण कोईराला ९८५४०४२१११ 

३ लालर्न्दी नगरपासलका िन्रकान्त न्यौपान े ९८५४०३९१११ 

४ हररपुर नगरपासलका नइन्र कुमार पौिेल ९८५४०८०११५ 

५ हररपूर्ाा नगरपासलका सकलदेब यादर् ९८६४५२३६८४ 

६ हररर्न नगरपासलका हटकाराम ढकाल ९८५४०३४१११ 

७ बरहथर्ा नगरपासलका खेम बहादरु भुिले ९८५४०४४१११ 

८ बलरा नगरपासलका हटकराम ढकाल ९८५४०३८३६६ 

९ गोिैता नगरपासलका नइन्र कुमार पौिेल ९८५४०३८३८२ 

१० र्ाग्मती नगरपासलका सकलदेब यादर् ९८५४०६३१११ 

११ कवर्लासी नगरपासलका वर्मल कुमार पोखरेल ९८५४०२३०२३ 

१२ ििघट्टा गाउँपासलका वर्कास कुमार रिक ९८५४०३९२२२ 

१३ िन्रनगर गाउँपासलका श्ी कर ष्ट्ण हरर पौिेल ९८५४०३८३८१ 

१४ धनकौल गाउँपासलका महफुि आलम ९८५४०३८८३८ 

१५ ब्रम्हपुरी गाउँपासलका उमेश दाहाल ९८५४०३८७२७ 

१६ रामनगर गाउँपासलका शम्भ ुसाह ९८५४०३८०७१ 

१७ वर्ष्ट्णु गाउँपासलका प्रशासन्त कुमार र्माा ९८५४०३९५४२ 
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१८ बसबररया गाउँपासलका केशर् बहादरु शे्ष्ट्ठ 9854039501 

१९ कौिेना गाउँपासलका अशोक साह ९८५४०३९२०० 

२० पसाा गाउँपासलका संजिप सापकोटा 985407400 

 

८.४ जिल्र्लमल फक्रयलशीर् संचलिकमीहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

ि.सं. नाम थर सम्र्द्ध संिार माध्यम मोबाइल नम्बर 

१ वर्चर्नाथ ठाकुर मधेश एफ एम ९८४४०८८१५० 

२ बजख्तयार असल लोकताजन्त्रक दैर्नक ९८१५८०८७९८ 

३ ससगंबहादरु थापा बाग्मती एफ एम ९८४९४६२९८६ 

४ राम गोवर्न्द राम सलााही टाइम्स ९८५४०३६७९६ 

५ अिाना िा सलााही रेडियो ९८४४०३४१७८ 

६ क्षिर्ति वर्चर्कमाा ढुकढुकी एफ एम ९८४५८३५७०६ 

७ मनोि यादर् स्र्खणाम एफ एम ९८४१२२४०९९ 

८ घनचयाम ससहं बरहथर्ा एफ एम ९८४४०१९११६ 

९ राधा अचधकारी ढुकढुकी एफ एम ९८४४११४२२७ 

१० उदय यादर् मधेश पोष्ट्ट ९८४४०८८५७७ 

११ अच्युतम सापकोटा सामुदार्यक रेडियो ९८४४०४८४१९ 

१२ रािेन्र ससहं कुशर्ाह बरहथर्ा एफ एम ९८४४०१८९४८ 

१३ घनचयाम बल्मपाकी बरहथर्ा एफ एम ९८४४०८७७०४ 

१४ रािेश समश् स्तम्भकार ९८४४०३२४०० 

१५ कर ष्ट्ण कुमार रसाइली मुक्तेचर्र एफ एम ०४६५४०३९१ 

१६ अनर्र अहमद एर्ेन्युि टेसलसभिन ९८१६८७७५५४ 

१७ रोशन न्यौपाने नेपाल टेसलसभिन ९८४४०३२६६९ 

१८ टंकबहादरु िेत्री नागररक दैर्नक ९८५४०३६०१० 
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१९  जितेन्रप्रसाद ससहं सलााही टाइम्स ९८४४०३३९३५ 

२० रोहहतप्रसाद पौिेल सलााही आर्ाि ९८४४०४८३२५ 

२१ कर ष्ट्ण थपसलया रेडियो एकता ९८५४०२५७३३ 

२२ िुकुप्रसाद कोइराला नया माण्िर्ी साप्ताहहक ९८५४०३५२९० 

२३ ओमप्रकाश ठाकुर काजन्तपुर टेसलसभिन 9854037230 

२४ प्रकाश मैनाली इमेि टेसलसभिन ९८५४०३७००९ 

२५ रामबाबु खड्का उज्यालो नेटर्का  ९८५१०९६६६९ 

२६ िनािान खत्री रडियो एकता ९८४४३९५४२१ 

 
८.५ जिल्र्लमल फक्रयलशीर् गैि-सिकलिी संस्र्लहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

ि.सं. गैर-सरकारी संस्थाको नाम सम्पका  व्यजक्त सम्पका  नम्र्र 

१ नेपाल पत्रकार महासंघ, सलााही वर्चर्नाथ ठाकुर ९८५४०३८००० 

२ बाग्मती सेर्ा समाि भरत कुमार काकी ९८५४०३७१३१ 

३ UNFPA बच्िालाल महतो ९८५४०३५९७१ 

४ BSS राधा र्घसमरे ९८४४०५७२४० 

५ प्रेरणा रमेश र्नरौला ९८४४०४५१८९ 

६ ग्रामीण नारी उत्थान संघ वर्ष्ट्णु िासलसे ९८५४०३५०७९ 

७ नेपाल रेििस सोसाइटी नागेन्रप्रसाद िौधरी ९८४४०९६६३५ 

८ VCDC यादर् सरकार ९८४४०३३५८१ 

९ NCDMC लालककशोर िा ९८०४८८४७०२ 

१० RSS रिनीकान्त िा ९८५४०३६७०२ 

११ RRN चयामसुन्दर साह ९८५२८३२४०३ 

१२ RRPK शर्िीप्रसाद साह ९८५४०३५८१८ 

१३ SNV अजम्बका यादर् ९८५४०३७८३२ 
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१४ िेतना मुकेश ियसर्ाल ९८५४०३५३९० 

१५ िागरण असभयान प्रzfत आिाया ९८५४०३६२३० 

 
८.६ जिल्र्लमल उपर्ब्ध एम्बुरे्न्त्सहरको विििण ि सम्पका  नम्िि 

 

ि.सं एम्बुलेन्स संिालक संस्था िालक िालकको सम्पका  नम्र्र 

१ नेपाल पररर्ार र्नयोिन संघ हररर्न ढुण्िीराि ९८४४०४२६७० 

२ इन्दशुंकर चिनी समल्स हहख्यहरी खनाल ९८४४०६६८८० 

३ नमूना अस्पताल हररर्न अकल ब. गोल े ९८४४०८८४६० 
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