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प�रच्छेद १: प�ृभ�ूम 
१.१ महो�र� िजल्लाको प�रचय 

नेपालका ७ �देशहरु मध्ये �देश नम्बर २ मा पन� महो�र� िजल्ला १००२ वगर् �कलो�मटर 
के्ष�फलमा फै�लएको छ ।२६ ०३६’ देिख २८ ०१०’ उ�र� अक्षांशमा र ८५ ०४१’ देिख ८५ ०५७’ पूव� 
देशान्तरसम्म फै�लएको यस िजल्लाको औसत लम्बाइ (उ�र – दिक्षण) ५८ �कलो�मटर तथा औसत चौडाइ 
( पूवर्- पि�म) १८ �कलो�मटर रहेको छ। यस िजल्लामा ��त�न�ध सभा �नवार्चन के्ष� -४ वटा, �देश सभा 
सदस्य �नवार्चन के्ष� – ८ वटा, नगरपा�लका -१० वटा, गाँउपा�लका – ५ वटा रहेका छन ्। यस 
िजल्लाको पूवर्मा धनषुा िजल्लाको �म�थला नगरपा�लका, बटे�र गाँउपा�लका, िक्षरे�रनाथ नगरपा�लका, 
लि�म�नया गाँउपा�लका, जनकपरुधाम उपमहानगरपा�लका, नगराइन नगरपा�लका, मिुखयाप�ी मसुहर�नया 
गाँउपा�लका; उ�रमा बाग्मती �देश �सन्धलु� िजल्लाको कमलामाई नगरपा�लका; पि�ममा सलार्ह� िजल्लाको 
पसार् गाँउपा�लका, ह�रपूवार् नगरपा�लका, ई�रपरु नगरपा�लका तथा दिक्षणमा भारतको �वहार राज्यको 
�सतामढ� र मधवुनी िजल्लासँग �समाना जो�डएको छ । यस िजल्लाको ३८.४६ �कलो�मटर भभूाग भारतसँग  
जो�डएको छ ।  

२०६८ को जनगणना अनसुार यस िजल्लामा ३,११,०१६ परुुष र म�हला ३,१६,५६४ म�हला गर� 
कुल जनसंख्या ६,२७,५८० रहेको छ । लै��क अनपुात ९८.२५ रहेको यस िजल्लामा जम्मा घरधरु� 
संख्या १,११,३१६ छ । यस िजल्लाको साक्षरता दर ४६.४४ ��तशत रहेको छ । जसमध्ये परुुषको 
साक्षरता ��तशत ५६.५५ र म�हलाको ३६.५५ ��तशत रहेको छ। ६२६ ��त वगर् �क.मी. जनघनत्व 
रहेको यस िजल्लाको औसत घरधरु� सदस्य संख्या ५.६४ रहेको छ । �हन्द ुर मिुस्लम धमार्लम्बीको 
बाहलु्यता रहेको यस िजल्लामा धेरै-थोरै गर� ९२ जातजातीको वसोबास रहेको पाइन्छ । यस िजल्लामा 
बो�लने मखु्य मातभृाषाहरु मै�थल� ( ८०.७४%), उदुर् ( ७.२६%), नेपाल� (५.५७%), मगर (१.९४%), 
तामाङ ( १.४%) हनु ्।  

यस िजल्लामा जले�रनाथ महादेव मिन्दर, म�टहानी मठ, टुटे�रनाथ मिन्दर, पडौल स्थान, सोनामाई 
स्थान, प�धरुा माईस्थान, गेरुवास्थान, मंगलनाथ महादेव मिन्दर, क�नवन, �वुकुण्ड जस्ता ��स� धा�मर्क 
स्थलहरु रहेका छन ्।त्यस्तै मिुस्लम समदुायको रौजा मजार प�न ��स� स्थल हो ।  

यस िजल्ला भएर बग्ने मखु्य खोलाहरु रात,ु मरहा, जघँा, बाँके, �बग्ह�, भब्सी, अकुँसी आद� हनु ्। 
बाढ� र डुबान यस िजल्लाका मखु्य समस्या हनु ्। 

यस िजल्लाको नामाकरणबारेको सन्दभर् खोजी गदार् �ाचीन इ�तहास अनसुार नेपाल एक�करण हनुभुन्दा 
अगा�ड यो �म�थला �देशको एक स्वतन्� राज्य �थयो । त्यसै समयमा “महोदर�” नामक एक �ाहमणले ५० 
�बघा जग्गामा एक �वशाल पोखर� �नमार्ण गर� आफ्नो नामबाट उ� पोखर�को नामाकरण गराएका �थए । 
समयान्तरमा महोदर� शब्दको अप�शं हुँदै महो�र� हनु गएको जन�व�ास छ ।  
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हावापानी 
भौगो�लक �हसाबले यस िजल्लालाई उ�रतफर्  रहेको प�ेदार चरेुभावर के्ष� (१४%) र  दिक्षण तफर्  

समथर मैदान (८४%) ओगटने गर� जम्मा २ भागमा बाँडन स�कन्छ ।यस िजल्लाको भौगो�लक बनावट 
अनसुार हावापानी प�न दईु �कारको पाइन्छ । चरेु के्ष�मा िशतोष्ण र तराइ के्ष�मा उष्ण �कारको हावापानी 
पाइन्छ ।महो�र� िजल्ला मनसनुी हावा�ारा �भा�वत के्ष� हो ।यहाँको अ�धकतम ताप�म गम�याममा ४२ 
�ड�ी सेिल्सयस भन्दा बढ� हनुे गरेकोले क�हलेकाँह� ल ुप�न चल्ने गछर् । तर िजल्लाको उ�र� भागमा 
ताप�म केह� कम हनुे गरेको छ । यस िजल्लामा वा�षर्क औषत  वषार् १८४० �म�ल�मटर देिख २२०० 
�म�ल�मटर हनुे गरेको छ । यस िजल्लामा ८०% वषार् वैशाख देिख भद� म�हना�भ� हनुे गदर्छ ।�हउँदमा 
यस िजल्लामा न्यून वषार् हनुे गदर्छ । दिक्षण के्ष� समथर भ-ूभागको के्ष�मा �भरालोपनको अभावले गदार् 
वषार्याममा पानी जम्ने र �नकासको समस्याले बाढ�को रुप �लने गदर्छ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 | िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना २०७७ महो�र� 
 



 

जनसािंख्यक �ववरण  
जनगणना २०६८ बमोिजम महो�र� िजल्लाको कुल जनसंख्या 6,27,580 जसमध्ये म�हलाको जनसंख्या 

3,16,564 र परुुषको जनसंख्या 3,11,016 रहेको �थयो । 

पा�लकागत जनसंख्याको �ववरण 

�स.नं स्था�नय तह परुुष म�हला जम्मा 
१ औरह� नगरपा�लका 15781 16070 31851 
२ बलवा नगरपा�लका 20632 21709 42341 
३ ब�दर्बास नगरपा�लका 31349 32863 64212 
४ भगँाहा नगरपा�लका 21990 24767 46757 
५ एकडारा गाँउपा�लका 14831 14484 29315 
६ गौशाला नगरपा�लका 33751 32926 66677 
७ जले�र नगरपा�लका 28696 28853 57549 
८ लोहरप�ी नगरपा�लका 18949 20934 39883 
९ महो�र� गाँउपा�लका 13814 13616 27430 
१० मनरा िशसवा नगरपा�लका 24856 27836 49692 
११ म�टहानी नगरपा�लका 15215 15811 31026 
१२ �पपरा गाँउपा�लका 17725 17799 37524 
१३ रामगोपालपरु नगरपा�लका 14767 15645 30412 
१४ सम्सी गाँउपा�लका 16739 17052 33791 
१५ सोनमा गाँउपा�लका 19637 19110 38747 
 

१.२ योजनाको प�ृभ�ूम  

�वषम भ-ूबनाबट, कमजोर भौग�भर्क अवस्था, मौसमी �वषमता तथा जलवाय ुप�रवतर्नका साथै जनसंख्या वृ��, 

ग�रबी, अव्यविस्थत शहर�करण र �कोप जोिखमलाई ध्यान न�दई ग�रने �वकास �नमार्णका कायर्हरुले गदार् 

नेपाल �व�भ� �ाकृ�तक र गैर�ाकृ�तक �कोपहरुबाट �सिजर्त �वपद्को उच्च जोिखममा रहेको छ। जलवाय ु

प�रवतर्नका कारण मौसमजन्य �कोपहरुको �कृ�त, मा�ा र �वृि� फरक हुँदै गएको छ।  जसका कारण 

�वपद् व्यवस्थापनमा नयाँ चनुौतीहरु थ�पदै गएका छन ्। 

नेपालमा हरेक वषर् ५०० भन्दा बढ� �व�भ� �कोपका घटनाहरु हनुे गदर्छन।्जसमध्ये बाढ�, प�हरो, डुबान, 

भकूम्प, च�ाङ, आगलागी, हावाहरु� �हमताल �वस्फोट, सडक दघुर्टना लगायतका �ाकृ�तक र गैर�ाकृ�तक 

�वपद्को घटनाहरु �नय�मत रुपमा घट्ने गरेका छन।्यसको प�रणामस्वरुप ठूलो मा�ामा जनधनको क्ष�त हनुे 

र जी�वकोपाजर्नमा ��तकूल असर पन� गरेको छ। 
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�वप�ा◌ोट हनुेसक्ने सम्भा�वत मानवीय क्ष�त तथा धन सम्पि� र आधारभतु पूवार्धारहरुमा हानी नोक्सानी कम 

गनर्का साथै �वपद्को समयमा �भावकार� रुपमा मानवीय सहायता प�रचालन गनर् र सम्बिन्धत �नकायहरुको 

िजम्मेवार�लाई �� �कटान गनर्का ला�ग �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजनाले महत्वपूणर् भ�ूमका �नवार्ह 

गदर्छ।�भावकार� �वपद् पूवर्तयार�ले �वपद्को सामना गन� क्षमतालाई वृ�� गछर् र समदुायहरुलाई �वपद् 

उत्थानशील बनाउन म�त परु ्याउँछ। यसका ला�ग �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न 

सम्पूणर् सरोकारवाला �नकायहरुको िजम्मेवार� �� �कटान गर� उनीहरुको पूवर्तयार� तथा ��तकायर् क्षमताका 

साथै �ोत साधनको उपलब्धता स�ुनि�त गनुर् पदर्छ । 

यसै सन्दभर्मा गहृ मन्�ालयले तयार गरेको “�वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना तजुर्मा मागर्दशर्न २०६७, 

(प�हलो संशोधन २०७६) ” को आधारमा िजल्लािस्थत सरोकारवालासँग छलफल र अन्त��र् या गर� �वपद् 

न्यूनीकरण र सामना गन� क्षमताको �वकास गनर् िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, महो�र��ारा “�वपद् 

पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना, २०७७” तजुर्मा ग�रएको छ ।  

�वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजनाको आवश्यकता देहाय बमोिजम रहेका छन ्: 

क) मानवीय तथा �ाकृ�तक �कोपबाट सिृजत असरहरुलाई समन्वयात्मक ढंगबाट शी� अ�तशी� 

समाधान गनर् सहयोग गनर् ।  

ख) �वपद् तथा मानवीय सहायताका के्ष�मा कायर्रत �वषयगत सरकार� �नकाय र रा��य तथा अन्तरार्��य 

गैर सरकार� संस्था �बच �वपद्को समयमा एक�कृत रुपमा सहकायर् गनर् । 

ग) �वपद् पूवर्तयार�, �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, �वपद् ��तकायर् र �वपद् पनुलार्भका सन्दभर्मा 

सरोकारवाला �नकायबीच  समन्वय एवम ्जानकार� आदान�दान गनर् । 

घ) �वपद्को समयमा सम्ब� �नकायको िजम्मेवार� �नि�त गर� �वपद् व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाउन 

। 

ङ) �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रा��य प�रषद, कायर्कार� स�म�त, रा��य �वपद् जोिखम 

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण, �देश �वपद् व्यवस्थापन प�रषद, �देश �वपद् व्यवस्थापन 

कायर्कार� स�म�तबाट स्वीकृत नी�त, योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयनमा सहयोग गराउन। 

च) िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त र स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�त�बच समन्वय, सहकायर् 

अ�भवृ�� गर� महो�र� िजल्लालाई �वपद् जोिखमबाट सरुिक्षत अनकूु�लत तथा उत्थानशील िजल्लाको 

रुपमा प�हचान �दलाउन ।  
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प�रच्छेद -२: 

�वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजनाको उ�ेश्य 
�वपद् व्यवस्थापनका �व�भ� चरणमा ग�रने कामहरु मध्ये �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना �वपद् 

जोिखम व्यवस्थापनको महत्वपूणर् अंश हो। यसले �वपद् प�हल, �वपद्को अवस्था र �वपद्को तत्का�लन �भाव 

समा� नभएसम्म ग�रने कायर्लाई �ाथ�मकता �दन्छ। �वपद् पूवर्तयार� कायर्ले �वपद् अिघ ग�रने कायर्लाई 

�ाथ�मकतामा राखेको हनु्छ भने आपत्कायल�न कायर्योजनाले �वपद्को समयमा र �वप�ा◌ाट उत्प� असहज 

अवस्थामा �भा�वतको खोज तथा उ�ार गर� मानव जीवनको रक्षा गनुर् यस योजनाको �मखु उ�ेश्य रहेको छ 

।  

�वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजनको सम� उ�ेश्य �वपद् पूवर्तयार� सम्बन्धी ��याक्लापहरुलाई संग�ठत, 

व्यविस्थत बनाई �भावकार� ��तकायर् माफर् त सम्भा�वत क्ष�त, नोक्सानी न्यूनीकरण गनुर् हो । साथै �वपद्को 

समयमा �भा�वतको खोज तथा उ�ार गर� स्थानीय �ोत साधनको अ�धकतम उपयोग�ारा �भा�वत 

समदुायलाई व्यविस्थत, �भावकार� र जवाफदेह�य�ु मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन ुयस योजनाको मूल 

उ�ेश्य रहेको छ ।यस योजनाको �विश� उ�ेश्य �नम्नानसुार छन ्।  

 �वपद् प�हला गनुर्पन� आधारभतु जोिखम न्यूनीकरणका कायर् स�ुनि�त हनुेछन ्।  

 �वपद्का समयमा मानवीय सहयोगलाई व्यविस्थत गनर् स�कनेछ ।  

 �वपद् जोिखम कम गनर् सरोकारवाला र समदुायबीच सहकायर्को अ�भवृ�� हनुेछ ।  

 उ�ार र राहत जस्ता कायर्मा पी�डत समदुायको समान पहुँचको �त्याभ�ुत हनुेछ । 

 सामािजक, साँस्कृ�तक मयार्दा तथा सद् भाव अ�भवृ�� भई �वपद्को सामनामा एकजटु हनुे वातावरण 

तयार हनुेछ ।  

 के्ष�गत रुपमा कामको बाँडफाँड हनुे हुँदा मानवीय सहयोग, पारदश�, �भावकार� र व्यविस्थत हनुकुा 

साथै जवाफदे�हता र उ�रदा�यत्वको भावना �वकास हनुेछ ।  

 स�टास� समदुाय एवम ्के्ष�हरु प�हचान भई �कोप जोिखम नक्सांकन तयार हनुेछ ।  

 िजल्लामा मानवीय के्ष�मा कायर्रत संघ संस्थाहरु प�हचान भई �ोत र साधनको आकँलन हनुेछ ।  

 �बषयगत के्ष�हरुको आकिस्मक योजना �नमार्ण भई ��तकायर्को ला�ग सरल दस्तावेज �नमार्ण हनुेछ 

।  

 �वपद् �भा�वतहरुलाई तत्काल उ�ार तथा राहत सेवा पयुार्रउन सरल उपायहरु अवलम्बन गनर् 

सिजलो पान�छ ।  

 िजल्ला आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�माफर् त समदुाय र सरोकारवाला बीच �तु सूचना स्था�पत गर� 

��तकायर् �भावकार� हनुेछ । 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण गनर् सरोकारवालाहरु बीच समन्वयात्मक संयन्�को �नमार्ण भई �कोपको 

समय र �कोप प�ात तत्काल ��तकायर् गनर् सहज हनुेछ ।  
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 �वपद्को समयमा स्थानीय तह तथा स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको समन्वय र सहकायर्मा 

�भावकार� ��तकायर्का ग�त�व�धलाई अिघ बढाइने छ ।  

 स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई जवाफदेह� बनाउदै �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर्का ला�ग 

क्षमतावान ब� म�त गन�छ । 
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प�रच्छेद -३:  

�वपद्  जोिखमको अवस्था 
३.१ �वगतका �वपद्हरुको �व�षेण 

�वपद्ले कुनै स्थानमा आपत ्काल�न िस्थत �सजर्ना भई जन वा धनको क्ष�तको साथै जीवनयापन र वातावरणमा 

��तकुल असर पान� गदर्छ । �वपद्लाई �ाकृ�तक र गैर�ाकृ�तक गर� दईु भागमा छु�ाएको पाईन्छ । 

�हमपात, अ�सना, �हमप�हरो, �हमताल �वस्फोटन, अ�तवृ��, अनावृ��, बाढ�, प�हरो तथा भ-ूस्खलन, डुबान, 

खडेर�, आधँी, हरु� बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, च�ाष�, भकूम्प, ज्वालामखुी �वस्फोट, डढेलो आ�द 

�ाकृ�तक �वपद् हनु । महामार�, अ�नकाल, डढेलो, क�ट वा स�ुम जीवाण ुआत�, पश ुतथा चराचरुु�ीमा हनुे 

फ्लू, प्यान्डा�मक फ्लू, सपर्दंश, जनावर आत�, खानी, हवाई, सडक, जल वा औधो�गक दघुर्टना, आगलागी, 

�वषा� ग्याँस, रसायन वा �व�करण चहुावट, ग्याँस �वष्फोटन, �वषा� खा� सेवन, वातावरणीय �दषुण, वन 

�वनाश वा भौ�तक संरचनाको क्ष�त तथा �कोप उ�ार कायर्मा हनुे दघुर्टना आ�द गैर�ाकृ�तक �वपद् हनु । 

बाढ� 
 

यस िजल्लाको चरेु के्ष�बाट जिन्मएका रात,ु भब्सी, ज�ाहा, मराहा, बाँके तथा धनषुा िजल्लाबाट बग्दै 

आउने बडहर�, औरह� खोला ( नाम प�रवतर्न हुँदै �बग्ह� खोला नामाकरण) आ�द �मखु खोलाहरु हनु ।साथै 

रुपनी, गेरुखी (पवुर्), गेरूखी ( प�िचम), िजवछ�, अकुँसी, कन्तावा आद� सहायक खोलाहरु प�न यस 

िजल्लामा रहेका छन ्।यी नद�हरुले वषार्तको समयमा चरेु के्ष�बाट �गेर, माटो बगाएर ल्याउने गरेको र 

भावर तथा समतल के्ष�मा �थ��ने गरेकोले आफ्नो बहाव ती� रुपले प�रवतर्न गर� उ� नद�हरुको निजक 

रहेका स्थानीय तहहरु बाढ�, कटान तथा डुवानको �हसाबले जोिखममा रहेको पाईन्छ ।वषार्त ्को समयमा 

बाढ�को रुपमा उल�र आउने अ�धकांश नद� र खोलाहरुले िजल्लामा अ�धकांश खेतीयोग्य ज�मनको डुबान, 

कटान तथा पटान हनुेहुँदा ठूलो रुपमा उवर्राभ�ूमको क्ष�त हनु गएको छ । यसबाट माटोको बनावटमा �दन 

��त�दन प�रवतर्न आई उवर्रभ�ूम घट्दै गएको छ भने यसबाट कृ�ष के्ष�को उत्पादनमा नकारात्मक असर पनर् 

गई िजल्लावासीलाई मा� नभई देशलाई नै ठूलो आहत भएको छ । 

यस िजल्लामा बाढ� तथा डुवानको कारण नद�हरुको �मलन प�न हो । चरुके्ष�बाट बग्ने रात ु

खोलामा अकुँसी, जंगहा लगायतमा मखु्य खोलाहरुका साथै अन्य ससाना खोलाहरु �मलेर िजल्लाको दिक्षणमा 

�वशाल रुपमा धारण गन� गदर्छ ।त्यस्तै औरह� खोलामा बडहर� खोला, �बग्ह� खोला, िजवछ� खोला, गेरुखी 

खोला लगायतका अन्य खोलाहरु �मल� �बग्ह� खोलाले आफ्नो �वशाल रुप धारण गदर्छ।तर दिक्षणी के्ष�मा 

खोलाको वहाव के्ष� साँघरुो हुँदै गएकोले पानी खोलाको के्ष�बाट नबगी तटबन्ध भत्काएर गाँउवस्ती पस्ने 

गदर्छ ।िजल्लाको उ�र� तथा मध्य उ�र� के्ष� तटबन्धको �नमार्णको कारणबाट कम जोिखम के्ष�को रुपमा 

रहेको छ । अझ भ�े हो भने नद�को अन्तर सम्बन्ध जस्तै पि�ममा जंग्हा र मराहा खोलाहरु र पूवर्मा 

जंग्घा-रात ुर �वग्ह� रात ुआ�दको कारण बाढ�को �कोप बढ्ने गरेको पाइन्छ । �वग्ह� खोलाबाट Slit-flow र 
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रात ुखोलाको कारणले जले�र नपा बढ� जोिखममा रहको पाईन्छ । एक अध्ययन ( ICIMOD, 2007)ले 

बाढ�को �व�षेण गदार् रात ुजलाधारको क�रब २६% भ-ूभाग जोिखममा रहेको देखाएको छ ।  
 

 

 

�वगतको बाढ�को क्ष�त  
 

�स.न. आ.व. �भा�वत मानवीय क्ष�त 
घरप�रवार जनसंख्या मतृ्य ु बेप�ा घाईते 

१ २०७३/७४  १९२३१ २ नभएको नभएको 
२ २०७४/७५  ७५२०१ १० नभएको नभएको 
३ २०७५/७६ १९७८८ ५१५७० ८ नभएको ४ 
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�ब.स. २०७६ साल असार २८ गते आएको बाढ�बाट क्ष�त पगेुको घरप�रवार संख्या  
 

स्थानीय तह पूणर् क्ष�त आिंशक क्ष�त सामान्य क्ष�त जम्मा 
जले�र न.पा. १३२२ १२६४ १५४६ ४१३२ 
लोहारप�ी न.पा. ३७६ १४४६ ६६७ २४८९ 
महो�र� गा.पा. ६४ १७९० २०६ २०६० 
बलवा न.पा. ३७३ ६४७ ६१७ १६३७ 
�पपरा गा.पा. २३६ ६६३ ७३७ १६३६ 
मनरािशस्वा न.पा. १३४ ६९९ ७३५ १५६८ 
सम्सी गा.पा. २५५ ७२७ ५४५ १५२७ 
एकडारा गा.पा. ३४१ ३७७ ३३१ १०४९ 
म�टहानी न.पा. २३० ४६७ ४२६ ११२३ 
रामगोपालपरु न.पा. ११२ ५०१ ३१३ ९२६ 
भंगहा न.पा. १४२ १३१ ४३३ ७०६ 
ब�दर्वास न.पा. २९ ९२ १८९ ३१० 
सोनमा गा.पा. ५९ १४३ ३७ २३९ 
औरह� न.पा. ५८ ३९ १५ ११२ 
गौशाला न.पा. ३० ४० ४ ७४ 
जम्मा ३७६१ ९०२६ ६८०१ १९७८८ 
 
 

आगलागी 
गम�याम बढ्नासाथ �त्येक वषर् िजल्लामा आगलागीको घटना हनुे गरेको छ । �ाकृ�तक र मानवीय 

कारणहरुले सखु्यायाममा आगलागीको घटनाहरु घट्ने गदर्छन ्।आ�थर्क �वप�ता तथा जनचेतनाको कमीको 

कारण घरहरुको संरचना आगलागीको जोिखममा रहेका छन ्। �ाकृ�तक कारण मध्ये सखु्खायाममा ती� 

हावा चल्न,ु केह� पा�लकाहरुमा जंगलको निजक वस्ती हनु ुआ�द छन ्भने मानवीय कारणहरुमा घना वस्ती 

हनु,ु खाना पकाउन उजार्को रुपमा गईुठा (गोबर तथा वनस्प�तजन्य पदाथर्बाट बनाईएको वस्त)ु बाल्ने र घर 

बा�हर खाना पकाउने गनार्ले, जाडोमा अव्यविस्थत रुपले आगो ताप्ने, चरुोट तथा �बडी खाँदा रा�ोसँग 

व्यवस्थापन नगन� (ठूटा �नभाउने कायर्मा लापरवाह� ) आ�द हनु ्। द�लत समदुाय त्यसमा प�न मसुहर 

(जा�तको बसोबास घना भएको पा�लकाहरुमा) विस्तहरुमा अज्ञानता, अिशक्षा र सहयोगी संघसंस्थाहरुको 

पहुँचमा कमी आ�द कारणले क�रब २९ वटा सा�वकका गा�वसहरु आगलागीको कारण उच्च संकटमा रहेको 

छ ।  
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�स.न. आ.व. �भा�वत घरप�रवार जनसंख्या  मतृ्य ु घाईते 

१ २०७१/७२ १ १० - १ 
२ २०७२/७३ २ १२ २ - 
३ २०७३/७४ ६ ३६ १ - 
४ २०७४/७५ ४ २९ १ ५ 
५ २०७५/७६ ३९ २३४ - ३ 
६ २०७६/७७* ६० ३६० ३ १६ 

�ोत : िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� । * आ.व. २०७६/७७ अषाढ १३ गते सम्म 
 

सडक दघुर्टना  
 

बष�नी यस िजल्लामा सबैभन्दा बढ� मा�नसको मतृ्य ुगराउने �वपद् सडक दघुर्टना हो । यस 
िजल्लामा सडक दघुर्टना मखु्य कारण – सडकको दरुावस्था, �ा�फक �नयमको ज्ञानको अभाव, दाईजोको 
रुपमा मोटरसाईकल �दने चलन, �ा�फक �नयमको पालना नगनुर् लाई मा� स�कन्छ ।  
  

�स.न. आ.व. सडक दघुर्टनाको संख्या मतृ्य ु घाईते 

१ २०७३/७४ ४८ २९ ५८ 

२ २०७४/७५ ८७ ४४ १४० 
३ २०७५/७६ ८९ ४६ १०३ 
४ २०७६/७७ ९९ ४२ ११९ 

�ोत : िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� । * आ.व. २०७६/७७ अषाढ १३ गते सम्म 
 

भकूम्प 

  �वगतको भकूिम्पय क्ष�तको �हसाबले यो िजल्लामा असर नदेिखए ताप�न यो िजल्लाबाट १००–२०० 

�क.�म. को दरु�मा   नै भकूिम्पय (Faults Lines- हेटौडा fault  र उदयपरु fault)दरारहरु  निजक रहेकोले 

िजल्लाका सबै पा�लकाहरु उच्च खतरामा रहेको पाइन्छ । देशको अन्य िजल्लाहरुमा जस्तै यो िजल्लामा 

प�न भकुम्पीय दृ�ीले उच्च जोिखममा रहेको पाइन्छ । 

(http;//geology.about.com/library/bl/maps/bleasthimalayaaseismap.htm) 

शहर� के्ष� र शहरउन्मखु पा�लकाहरुमा भौ�तक संरचनाको �नमार्ण भकूम्पीय सरुक्षाका उपायहरु अवलम्बन 

नगर� ती� रुपमा �नमार्ण भईरहेको र प�ी घरहरु, �व�तुीय तारहरु र पोलहरु असरुिक्षत रुपले �योगमा 

ल्याईएको आ�द कारणले वस्तीहरु उच्च जोिखममा रहेका छन ्। 
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शीतलहर 
मलुकुको अ�धकांश तराई के्ष� र महो�र� िजल्लामा �हउँद याममा शीतलहरको पन� गरेको छ । 

शीतलहरबाट ब�दर्वास नगरपा�लकाको उच्च भेग बाहेक सबै के्ष�मा यसको �भाव पन� भएताप�न िजल्लाका 

मसुहर, डोम, दषुाध, झंकार लगायतका जातीहरु, वृ� तथा बालबा�लकाहरु यसको मारमा पन� गरेका छन ्।  

हरु�बतास  

हरु�बतासबाट तराईको िजल्ला चै�, वैशाख, जेठ म�हनामा �भा�वत हनुे गदर्छ । यसबाट मानवीय 

क्ष�त कम भएको देिखए ताप�न भौ�तक क्ष�त (कृ�ष, वन, �वजलु�) धेरै नै हनुे गदर्छ । 

�स.न. आ.व. �भा�वत घरप�रवार घाईते मतृ्य ु

१ २०७१/७२ ११ घर नभएको नभएको 
२ २०७२/७३ २१ घर नभएको  नभएको  
३ २०७३/७४ १९ घर नभएको नभएको 
४ २०७४/७५ ७५ घर  नभएको ३ जना 
५ २०७५/७६ २१ घर  नभएको नभएको 
६ २०७६/७७ ४६ घर नभएको  नभएको 

 

को�भड-१९  

 को�भड-१९ को �व�व्यापी सं�मणबाट महो�र� िजल्ला प�न अछुतो रहन सकेन । भारतीय बजारमा 

�म गनर् गएका ��मकहरु स्वदेश फ�कर् न ुनै यस िजल्लामा को�भड-१९को सं�मण देिखनकुो एकमा� कारण 

हो । भारतीय �म बजारबाट फक� को मजदरुहरुबाट समदुायमा सं�मण फै�लनबाट जोगाउन सबै स्थानीय 

तहले क्वारेन्टाईनको स्थापना गर� �वदेशबाट फक� काहरुलाई रािखएको छ । यस कायर्को ला�ग ९५ वटा 

क्वारेन्टाईन स्थापना ग�रएको �थयो । जसको कुल बेड क्षमता ४२९४ हनु आउछ ।  
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को�भड-१९ सं�मण प�ु� भएका व्यि�हरुको �ववरण 

�.स. स्थानीय तह को�भड-१९ सं�मण प�ु� भएकाहरु 
म�हला परुुष जम्मा 

१ जले�र न.पा. ६ ८४ ९० 

२ मनरािशस्वा न.पा. ३ ३० ३३ 

३ रामगोपालपरु न.पा. ० ४ ४ 

४ औरह� न.पा. २ २५ २७ 

५ लोहरप�ी न.पा. १ ३२ ३३ 

६ व�दर्वास न.पा. ० १८ १८ 

७ गौशाला न.पा. १ २३ २४ 

८ भंगहा न.पा. ० ३७ ३७ 

९ म�टहानी न.पा. २ ३६ ३८ 

१० बलवा न.पा. २ ४१ ४३ 

११ सोनमा न.पा. ० ७ ७ 

१२ महो�र� न.पा. ० १ १ 

१३ एकडारा गा.पा. १ २९ ३० 

१४ सम्सी गा.पा. १३ ३८० ३९३ 

१५ �पपरा गा.पा. ० ६ ६ 

जम्मा ३१ ७५३ ७८४ 
�ोत : िजल्लास्तर�य को�भड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्�,महो�र� ( २०७७-०३-२५ सम्म) 

३.२ कानूनी , नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्था (सम्बिन्धत गाँउ/नगरपा�लका, िजल्ला, �देशमा 

भएका) 

मलुकुको संवैधा�नक �ावधान र संघीय संरचना अनसुार संघ, �देश र स्थानीय तहबाट �वपद् जोिखम 

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ । नेपालको सं�वधान, २०७२ को अनसूुची ७ मा 

�ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद् पूवर्तयार�, उ�ार तथा राहत र पनुलार्भ कायर्लाई संघ र �देशको साझा 

अ�धकारको सूचीमा सूचीकृत छ भने अनसूुची ९ मा संघ, �देश र स्थानीय तह गर� तीनै तहको साझा 

अ�धकारको सूचीमा �वपद् व्यवस्थापनलाई समेटेकोले यसमा स्थानीय तहको महत्वपूणर् भ�ूमका हनुपुन� स्प� 

छ ।  

नेपालको सं�वधानको सं�वधानको अनसूुची ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेिखत संघ, �देश र स्थानीय तहको 

अ�धकारको सूची तथा �वपद् ��तकायर्को ला�ग �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ यस कायर्योजनाका आधारभतू कानूनी व्यवस्था हनु ्। �वपद् जोिखम 
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न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ला�ग ग�रएको कानूनी , नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थालाई तप�सल 

बमोिजम �स्ततु गनर् स�कन्छ । 

 रा��य तहमा  

o कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्था 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण रा��य नी�त, २०७५ 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण रा��य रणनी�तक कायर्योजना (सन ्२०१८ -२०३०) 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �नयमावल�, २०७६ 

 रा��य �वपद् ��तकायर् कायर्ढाँचा, २०७० (प�हलो संशोधन, २०७५) 

 �वपद् प�ात शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मागर्दशर्न,२०६८( �थम संशोधन २०७६) 

 शीतलहर तथा िचसो �भा�वत �वप�हरुको प�हचान तथा राहत �दान सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०६९ 

 �वपद् पवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना तजुर्मा मागर्दशर्न,२०६७ (प�हलो संशोधन 

२०७६) 

 �कोप पी�डत उ�ार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (छैठो संशोधन २०७४) 

 �धानमन्�ी राहत कोष 

 �वपद् पी�डत पनुवार्स संचालन कायर्�व�ध, २०७१ 

 वारूण यन्� स�ालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०६७ 

o संस्थागत व्यवस्था 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रा��य प�रषद् 

 �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कायर्कार� स�म�त 

 रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण 

 रा��य आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्� 

 �ादेिशक तह 

o कानूनी तथा नी�त व्यवस्था 

 �देश नं. २ को �वपद् व्यवस्थापन गनर् बनेको ऐन, २०७५ 

 �देश आकिस्मक कोष ऐन, २०७५ 

 �देश �वपद् पी�डत उ�ार तथा राहत सम्बन्धी कायर्�व�ध तथा मापदण्ड २०७५ 

o संस्थागत व्यवस्था  

 �देश �वपद् व्यवस्थापन प�रषद्  

 �देश �वपद् व्यवस्थापन कायर्कार� स�म�त 

 िजल्ला तह 

o कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्था 
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 िजल्ला �वपद् पवुर्तयार� तथा ��तकायर् योजना 

 िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन कोष 

o संस्थागत व्यवस्था  

 िजल्ला  �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 

 िजल्ला आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्� 

 स्थानीय तह 

o कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्था 

 गाँउपा�लका/नगरपा�लकामा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनर् बनेको 

ऐन 

 गाँउपा�लका/नगरपा�लका आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्� स�ालन कायर्�व�ध 

 स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन कोष स�ालन कायर्�व�ध, २०७५ 

o संस्थागत व्यवस्था  

 गाँउ/नगर �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 

 वडास्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 

 गाँउपा�लका/नगरपा�लका आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्� 

३.३ �मखु �कोपहरु र �ाथ�मकतामा रहेका �कोपहरु 

महो�र� िजल्ला �कोप तथा �वपद्को दृ��ले उच्च जोिखम भएको िजल्ला हो । यस िजल्लाको भौगो�लक 

अविस्थ�त, धरातल�य स्वरुप, माटो, जलवाय ु�व�वधता र संवेदनशीलता नै �कोपका मखु्य कारण हनु ्। 

खासगर� भौगो�लक अवस्था, �ाकृ�तक �ोतसाधनको उिचत व्यवस्थापनको अभाव, अवैज्ञा�नक भ-ूउपयोग, 

असरुिक्षत संरचना �नमार्ण जस्ता कारणले भकू्षय, सखु्खा�स्तता, आगला�ग एवम ्जलउत्प� �कोपहरु �सजर्ना 

भईरहेको छ । �वगतदेिख हालसम्मको �कोपको इ�तहासलाई �नयाल्दा यस िजल्ला देहायका �कोपहरुबाट 

बढ� �भा�वत भएको देिखन्छ । 

१) बाढ� तथा डुवान 

२) शीतलहर 

३) आगलागी 

४) सडक दघुर्टना 

५) हावाहरु� 

६) जनावर आतंक 

७) अ�सना 

८) महामार� 

९) खडेर�  
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यी �कोपहरुमध्ये बाढ� तथा डुवान, शीतलहर, आगलागी र सडक दघुर्टनाबाट यो िजल्ला सबैभन्दा बढ� 

�भा�वत हनुे गदर्छ।  

३.४ सम्भाव्य �कोपको आकँलन तथा सम्भा�वत �भाव के्ष�को नक्सा�न 

� .सं.  स्थानीय तह वडा 
नं. 

सम्भा�वत �कोपको स्तर  )१ 
  �नम्न५ - उच्च(  

संकटास�ताको स्तर  )�नम्न, 
मध्यम  ,उच्च(  

बाढ� आगला�ग िशतलहर बाढ� आगला�ग िशतलहर 
१ रामगोपालपरु 

नगरपा�लका 
१ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
२ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
३ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
४ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
५ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
६ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
७ ४ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
८ ५ ३ ३ उच्च मध्यम मध्यम 

९ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
२ सोनमा 

गाउँपा�लका 
१ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
२ ४ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
३ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 

४ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

५ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

६ ३ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 

७ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 

८ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 

३ सम्सी गा .पा.  १ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
२ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
४ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
५ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
६ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
७ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

४ गौशाला 
नगरपा�लका 

१ २ ४ ३ �नम्न मध्यम मध्यम 
२ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
३ २ ३ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
४ २ ३ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
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५ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
६ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
७ ३ ३ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
८ ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
९ ४ ३ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
१० ४ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
११ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
१२ ३ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 

५ औरह� 
नगरपा�लका 

१ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
२ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
८ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
९ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

६ व�दर्वास 
नगरपा�लका 

१ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
२ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
३ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
४ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
५ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
६ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
७ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
८ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
९ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
१० २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
११ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
१२ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
१३ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
१४ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 

७ भंगहा 
नगरपा�लका 

१ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
२ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
३ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
४ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
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५ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
७ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
८ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
९ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

८ लोहरप�ी 
नगरपा�लका 

१ ४ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
२ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
८ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
९ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

९ बलवा 
नगरपा�लका 

१ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ ३ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
८ ३ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
९ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
१० ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
११ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

१० मनरािशस्वा 
नगरपा�लका 

१ २ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
२ ३ ४ ४ �नम्न मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
४ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
८ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
९ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
१० ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
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११ महो�र� 
गाउपा�लका 

१ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

१२ एकडारा 
गाउपा�लका 

१ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

१३ �पपरा 
गाउपा�लका 

१ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ४ ४ ४ उच्च मध्यम मध्यम 
६ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 
७ ३ ४ ४ मध्यम मध्यम मध्यम 

१४ जले�र 
नगरपा�लका 

१ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ४ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
४ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
८ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
९ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
१० ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
११ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
१२ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
१३ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

१५ म�टहानी 
नगरपा�लका 

१ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
२ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
३ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
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४ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
५ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
६ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
७ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
८ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 
९ ५ ४ ४ उच्च  मध्यम मध्यम 

 

३.५ �वषयगत क्षे�हरु 

संघ, �देश, िजल्ला र स्थानीय तहमा �वपद् ��तकायर्लाई �भावकार� बनाउन सबै के्ष�का सरोकारवालाहरुको 

सहभा�गता रहने गर� �वषयगत के्ष� (Cluster Approach) को अवधारणा स्थापना गर� कायार्न्वयनमा ल्याईने 

भनी �वपद् जोिखम न्यूनीकरण रा��य नी�त, २०७५ मा उल्लेख ग�रएको  छ ।  रा��य �वपद् ��तकायर् 

कायर्ढाँचा, २०७५ ले संघीय तहमा �नम्न बमोिजमका ११ वटा �वषयगत के्ष�हरुको प�हचान गरेको छ ।  

 स्वास्थ्य 

 खानेपानी,सरसफाई र स्वास्थ्य �व�र्न 

 आपत ्काल�न आ�यस्थल 

 खाध सरुक्षा 

 पोषण 

 िश�वर समन्वय तथा िश�वर व्यवस्थापन 

 संरक्षण 

 िश� पनुलार्भ 

 िशक्षा 

 बन्दोबस्ती 

 आपत ्काल�न स�ार 

िजल्लातहमा सा�वककै ९ वटा �वषयगत के्ष�लाई �नरन्तरता �दने र हाल राज्य पनुस�रचना अनसुार िजल्लामा 

रहेका �वषयगत के्ष�का अगवुाई गन� संस्थाहरु िजल्ला तहमा घट्दै जाँदा मलुत: िजल्लास्तरमा समन्वयकार� 

भ�ुमकामा जोड �ददै तयार पा�रएको छ । स्थानीय तहमा रहेका सम्बिन्धत गाउपा�लका/नगरपा�लकामा 

शाखा/इकाईको रुपमा रहेकोले गाँउपा�लका/नगरपा�लकाको अगवुाइमा �वषयगत के्ष� प�रचालनमा जोड �ददै 

स्थानीय तहलाई बढ� िजम्मेवार बनाउने �यास ग�रएको छ । �वषयगत के्ष�मा नेततृ्व �दान गन� िजल्लािस्थत 

सम्बिन्धत �नकायहरु (Cluster Leads) सँग समन्वय गर� मानवीय ग�त�व�ध स�ालन गनर्का ला�ग �नम्न�लिखत 

�वषयगत के्ष�हरु (  Clusters) गठन ग�रएको छ । साथै के्ष�सँग सम्बिन्धत सहयोगी �नकायहरुको �ववरण 

तप�सल बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ ।  
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�स.न. �वषयगत के्ष�हरु अगवुा सहयोगी �नकायहरु 

१) समन्वय तथा सूचना 
व्यवस्थापन 

िजल्ला �शासन कायार्लय, 
महो�र� 

िजल्ला समन्वय स�म�त, महो�र� 
नेपाल� सेना, सश� �हर� बल नेपाल, 
नेपाल �हर�, स्थानीय तहहरु, नेपाल 
रेड�स सोसाइट� 

२) खोज तथा उ�ार िजल्ला �शासन कायार्लय, 
महो�र� 

नेपाल� सेना, सश� �हर� बल नेपाल, 
नेपाल �हर�, स्थानीय तहरु, नेपाल रेड�स 
सोसाइट� 

३) गैर खा� साम�ी र 
िश�वर व्यवस्थापन 

शहर� �वकास तथा भवन 
�नमार्ण �वभाग, संघीय 
आयोजना कायार्न्वयन 
इकाइ, धनषुा 

स्थानीय तहहरु, गैरसरकार� संस्थाहरु 

४) खानेपानी तथा सरसफाई  खानेपानी तथा सरसफाई 
�ड�भजन कायार्लय, महो�र� 

स्थानीय तहहरु , नेपाल रेड�स सोसाइट�, 
यनुेसेफ, सेभ ड िचल्�ेन लगायतका 
गैरसरकार� संस्थाहरु  

५) संरक्षण िजल्ला �शासन कायार्लय, 
महो�र� 

िजल्ला समन्वय स�म�त, स्थानीय तहहरु, 
स्वास्थ्य कायार्लय, नेपाल �हर�, नेपाल 
रेड�स सोसाइट�, संरक्षण �वषयगत के्ष�मा 
कायर्रत गैर सरकार� संस्थाहरु 

६) स्वास्थ्य तथा पोषण स्वास्थ्य कायार्लय,महो�र� स्थानीय तहहरु, िजल्ला अस्पताल, िजल्ला 
आयवु�द स्वास्थ्य केन्�, गैरसरकार� 
संस्थाहरु 

७ आपत ्काल�न िशक्षा िशक्षा �वकास तथा समन्वय 
ईकाई 

स्थानीय तह, प्याबसन, एन प्यावसन 

८ पनुस्थार्पना तथा 
पनु�नर्माण 

शहर� �वकास तथा भवन 
�नमार्ण �वभाग, संघीय 
आयोजना कायार्न्वयन 
इकाइ, धनषुा 

स्थानीय तहहरु, हलुाक� राजमागर् 
�नद�शनालय योजना कायार्लय, सडक 
�ड�भजन कायार्लय, सडक सधुार तथा 
�वकास आयोजना �नद�शनालय व�दर्वास, 
जनकपरु प�र�मा व्यापा�रक मागर् �वस्तार 
योजना व�दर्वास, जनताको तटबन्ध 
कायर्�म �फल्ड कायार्लय नं.२, जले�र  

९ खा� सरुक्षा कृ�ष ज्ञान केन्� सम्पकर्  
कायार्लय महो�र�,  

भेटे�रनर� अस्पताल तथा पशसेुवा �वज्ञ 
केन्�, महो�र�, स्थानीय तहहरु 
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प�रच्छेद-४ :  

सामान्य पूवर्तयार� योजना (सम्पूणर् �वषयगत के्ष�को ला�ग) 
 

�वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजनाको ध्येय �वपद् बाट उत्प� हनु सक्ने मानवीय तथा भौ�तक क्ष�तहरुलाई 

सकेसम्म कम गनुर्को साथसाथै �वपद्का घटना भै हालेमा �वपद् �भा�वतलाई तत्काल उ�ार तथा राहत 

सहयोग उपलब्ध गराउन ुहो । महो�र� िजल्लामा �वपद्को अवस्थामा हनु सक्ने   मानवीय तथा भौ�तक 

क्ष�तलाई न्यूनीकरण गनर् तथा ��तकायर्लाई �छटो, छ�रतो र व्यविस्थत तथा जवाफदेह� बनाउन मानवीय 

सहायताको के्ष�मा कायर्रत �नकायहरुको प�हचान, पहुँच आकँलन र त्यस्तो महत्वपूणर् समयमा कसर� सहयोग 

गनर् स�कन्छ भ�े कुरा य�कन गनर् अ�त आवश्यक हनु्छ । त्यसैले, ती �नकायहरुको िजल्लामा पहुँच तथा 

कायर्�मको �कृ�तलाइ तलको ता�लका उल्लेख ग�रएको छ ।  

ता�लका : �नकायगत भ�ूमका तथा िजम्मेवार� 

�स.नं. �नकायको नाम िजम्मेवार व्यि� िजम्मेवार� 
१. िजल्ला �शासन 

कायार्लय, महो�र� 
�मखु िजल्ला 
अ�धकार� 

�वपद् जोिखम व्यवस्थापन ऐन, २०७४ गरेको व्यवस्था 
बमोिजम ग�ठत िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको सामान्य 
कायर् शतर्हरु : 
• �वपद् जोिखम व्यवस्थापन र उ�ारको कायर्मा स्थानीय 

�वपद् व्यवस्थापन स�म�तहरुसँग समन्वय गन� वा 
समन्वय गनर् लगाउने ।  

• िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना अ�ाव�धक 
गर� �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, गहृ मन्�ालय 
माफर् त कायर्कार� स�म�तमा पेश गन� । 

• स्थानीय तहहरुमा रहेका स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�तबाट संचा�लत कायर्मा आवश्यक सहयोग गन�।  

• समय-समयमा �वपद् राहत उ�ार कायर्मा भईरहेका 
�ग�तको बारेमा �देश तथा रा��य आपत ्काल�न 
कायर्स�ालन केन्�लाई जानकार� �दने ।  

• कायर्कार� स�म�त, गहृ मन्�ालय तथा �देश �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तबाट �ा� �नद�शनका आधारमा कायर् 
स�ालन गन�। 

• बा� सहयोगका ला�ग सरकार� र गैरसरकार� �नकायका 
बीच समन्वय बैठकको आयोजना गन� । 

• क्ष�तको २४ घण्टा�भ� �ववरण संकलन गन� ।  

• बह�ुबषयगत �ारिम्भक �तु लेखाजोखा, आवश्यकता 
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अनसुार थप लेखाजोखा गन� �नणर्य गन� र सङ् क�लत 
तथ्या� �व�षेण र सम्�षेण गन� ।  

२ िजल्ला समन्वय 
स�म�त, महो�र� 

िजल्ला समन्वय 
अ�धकार� 

 समन्वयात्मक कायर्मा सहयोग गन� ।  

 आवास तथा पनुस्थार्पना कायर् गन� ।  

 �ोत ( आ�थर्क, भौ�तक, मानवीय ) प�रचालन तथा 
समन्वय गन� ।  

३ स्थानीय तहहरु 
(स्थानीय �वपद् 
व्यवस्थापन 
स�म�त) 

�मखु/अध्यक्ष  �वपद् जोिखम व्यवस्थापन र उ�ारको कायर्मा सरुक्षा 
�नकाय,वडा �वपद् व्यवस्थापन स�म�तसँग समन्वय गर� 
सोह� अनसुार प�रचालन गन� ।  

 िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, �देश �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तमा �वपद् लेखाजोखाको ��तवेदन पेश 
गन� ।  

 स्थानीय �वपद जोिखम व्यवस्थापन योजना अनसुारका 
�वषयगत के्ष� र सहयोगी �नकायहरु समन्वय गर� 
तत्काल उ�ार तथा राहत कायर्�म स�ालन गन�।  

 िजल्ला आपत ्काल�न कायर् स�ालन केन्� र �देशस्तर�य 
आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�मा �वपद्का घटना र 
सोको �भावबारे जानकार� गराउने ।  

 �वपद् लेखाजोखा मागर्दशर्नले तोकेको ढाँचामा फारम 
छपाइ तयार� अवस्थामा रा�।े 

 लेखाजोखाका ला�ग आवश्यक जनशि� तयार� 
अवस्थामा रा� े। 

 तत्काल �ारिम्भक �तु लेखाजोखा गनर् लगाउने । 
४ सरुक्षा �नकाय 

(नेपाल� सेना, 
सश� �हर� बल, 
नेपाल, नेपाल 
�हर�, नगर �हर�) 

�मखु   �मखु िजल्ला अ�धकार�को मातहतमा रह� खोज तथा 
उ�ार कायर्को नेततृ्व तथा उ�ार कायर् गन� ।  

 �वशेष सरुक्षा व्यवस्था �मलाउने । 

 �वषयगत स�म�तमा रह� सहयोग गन� । 

५ राजनीतीक दलहरु �मखु  समन्वय तथा �ोत संकलनमा सहयोग । 

 जनप�रचालन गन� ।  
६ िजल्ला 

आपत ्काल�न कायर् 
स�ालन केन्� 

�वपद् सम्पकर्  
व्यि� 

 �मखु िजल्ला अ�धकार�को मातहतमा रह� सूचना 
संकलन,समन्वय र सम्�षेण गन� । 

 �वषयगत स�म�तमा रह� सहयोग गन� ।  

 सबै सरोकार �नकायसँग समन्वय र सहकायर् गन� । 

 स्थानीय तहको क्षमता अ�भवृ��का ला�ग सहजीकरण 
गन� । 
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 सचुना संचार समदुाय देखी केन्� सम्म �भावकार� 
बनाउने । 

 �ोत साधन तथा मानव �ोतको खाडल प�हचान गर� 
अभाव परुा गन� । 

 �वपद्का सबै सूचनाहरुलाई एकरुपता �ददै एक�ार 
�णाल� माफर् त सम्�षेण गन� ।  

७ नेपाल रेड�स 
सोसाइट� 

सभाप�त  खा�, गैर खा�साम�ी तथा अस्थायी आवास 
व्यवस्थापनमा सहयोग गन� । 

 आपत ्काल�न आवास तथा बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा 
सहयोग गन� । 

 �वपद् व्यवस्थापनमा संलग्न जनशि�को क्षमता 
�वकासका ला�ग ता�लम संचालन गनर् सहयोग गन� । 

 �वपद् सव�क्षणमा संलग्न हनुे । 
८ िजल्लािस्थत 

�वषयगत सरकार� 
कायार्लय र 
स्थानीय तहमा 
रहेका �वषयगता 
शाखाहरु 

कायार्लय तथा 
शाखा �मखुहरु 

 स्थानीय स्तरको �वषयगत स�म�तमा रह� के्ष�गत अगवुा 
भ�ूमका �नवार्ह गन� । 

 सम्बिन्धत कायार्लयको आपत ्काल�न योजना �नमार्ण गन� 
। 

 वडा तथा समदुायस्तरमा  �वपद् व्यवस्थापन तथा 
��तकायर् समूह �नमार्ण गर� लाग ुगन� ।  

९ उधोग वािणज्य 
संघहरु 

अध्यक्ष  सखु्खा तथा तयार� खाना RTE जस्तै: िचउरा, भजुा, 
�वस्कुट आ�द, खा�साम�ी संकलन �वतरण र 
व्यवस्थापनमा सघाउने । 

१० संचार माध्यम नेपाल प�कार 
महासंघ, 
स�ारकम�हरु 

 सह� सूचना संकलन �व�षेण तथा सम्�षेण गन� । 

११ गै.स.स. महासंघ, 
रा��य तथा 
अन्तरार्��य गै.स.स. 

�मखु तथा 
��त�न�ध 

 मानव�ोत प�रचालन गन� । 

 �ोत संकलनमा सहयोग गन� । 

 गै.स.स. बीच समन्वय गन� । 

 क्षमता �वकास तथा सहजीकरण कायर् गन� । 
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प�रच्छेद - ५ 

पूवार्नमुानमा आधा�रत पूवर्तयार� योजना (पूवार्नमुान सम्भव हनुे �कोपहरुको ला�ग) 
 

�वपद् आउन भन्दा प�हले नै पूवार्नमुानमा गर� पूवर्तयार� गनर् सकेमा �वपद् बाट हनुे मानवीय एवम ्भौ�तक 

क्ष�तहरु कम गनर् स�कन्छ । सबै �वपद्को पूवार्नमुान गनर् स�कदैन ्।केह� �वपद्हरु बाढ�, हावाहरु� आ�दलाई 

पूवार्नमुान गनर् स�कन्छ ।  

बाढ�, डुबान, हावाहरु�  

मनसनुको समयमा मौसम सम्बन्धी पूवार्नमुानको महत्व अ�धक रहने गदर्छ, जसले �वपद्को जोिखम �नयन्�ण 

तथा न्यून गनर् म�त गदर्छ । जल तथा मौसम �वज्ञानको वेभसाईट www.dhm.gov.np  ट्वीटर ठेगाना 

@DHM_FloodEWSS, @Climatedhm, @DHM_ Weather फेसबकु पेज fb.me/Flow forecasting/ , 

fb.me/Climate DHM/ र मौसम पवुार्नमुान महाशाखाको वेभसाइट www.mfd.gov.np बाढ� पवुार्नमुान 

महाशाखाको नेपाल बाढ� सूचना फेसबकु पेजमा �कािशत हनुे बाढ� पवुार्नमुान बलेु�टन   गहृ मन्�ालय, रा��य 

आपत ्काल�न स�ालन केन्�को वेभसाइट www.drrportal.gov.np  फेसबकु पेज fb.me/neocofficial  र 

ट्वीटर  @NEOCofficial , तथा गहृ मन्�ालय रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरणको 

वेभसाइट www.ndrrma.gov.np  बाट मौसम, वषार् तथा बाढ�  सम्बन्धी जानकार� �ा� गनर् स�कन्छ । 

Community Based Flood Early Warning System अन्तगर्त यस िजल्लाको मखु्य खोलाहरु मध्ये एक रात ु

खोलामा व�दर्वास लालगढ जोड्ने पलुमा जडानमा ग�रएको बाढ� मापन यन्�बाट रात ुखोलामा पानीको वहाव 

ना�पन्छ  र सोको �ववरण http://cbfews.icimod.org/twlms/cbfewsmap/?stationID=NPL001 बाट प�न �ा� 

गनर् स�कन्छ । यहाँ खोलाको हरेक �मनेटको बहावलाई देखाईएको हनु्छ । सामान्य िस्थ�तमा �नलो रंगको 

संकेत देखा परेको हनु्छ । सामान्य अवस्थाभन्दा मा�थ �तन तहलाई �व�भ� रंगको ब�ी/रेखांकनबाट 

जनाइन्छ । प�हलो तहमा पहेलो रंगको बि� बल्छ भने दो�ो तहमा सनु्तला रंगको बि� बल्छ र pre-alarm 

साईरन बज्छ   ते�ो तहमा रातो रंगको बि� बल्छ र alarm बज्छ ।पानीको वहावको तह प�हलो तह पार 

गरेप�छ यस ��व�धबाट �ा� सचुना रात ुखोलाको तल्लो तट�य के्ष�मा गठन ग�रएको स्थानीय समूहको 

सदस्यहरु, �मखु िजल्ला अ�धकार�, सरुक्षा �नकायका �मखुहरु, रात ुखोलाको तल्लो तट�य के्ष�मा पन� 

स्थानीय तहका �मखु/अध्यक्ष,  नेपाल रेड�स सोसोईट� महो�र� शाखाका सभाप�त, प�कारहरु लगायतका 

सरोकारवालालाई whatsapp बाट सन्देश �वाह हनु्छ ।यस सूचनाको आधारमा स्थानीय एफ.एम., सरुक्षा 

�नकायका सयन्�, स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तमाफर् त तल्लो तट�य के्ष�को बा�सन्दालाई सचेत गराईन्छ 

।    
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प�रच्छेद – ६ 

आपत् काल�न ��तकायर् योजना (सम्पूणर् �वषयगत के्ष�को ला�ग) 
�वषयगत क्षे� : समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन  

अगवुाई गन� �नकाय : िजल्ला �शासन कायार्लय/िजल्ला आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�  

मखु्य �वपद्को �क�सम : बाढ�, डुबान, िशतलहर, भकुम्प, आगलागी, हावाहरु� 

�वषयगत उ�ेश्य : 

 सूचना संकलन एवम ्व्यवस्थापनका ला�ग �वपद् लेखाजोखा मागर्दशर्न अनसुारको ढाँचा स�हतको ठोस 

संयन्� स्थापना गन�, सूचना �वाहका वैकिल्पक उपायहरु प�हचान गन� तथा सूचनाहरुलाई �व�षेण 

गर� सम्बिन्धत के्ष�हरुमा उपलब्ध गराई �भावकार� ��तकायर् �णाल� स�ुनि�त गन� । 

 सूचना संकलन एवम ्व्यवस्थापनका ला�ग जनशि� तयार गर� रा� े। 

 �वपद्को जोिखम सम्बिन्ध समदुायलाई पूवर्सचुना �दान गन� । 

 सम्पूणर् �वषयगत के्ष�सँग सम्पकर् , समन्वय र प�रचालन गन� । 

 �ा� सूचनाहरु संकलन तथा �व�षेण गर� िजल्ला आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्� र िजल्ला �वपद् 

व्यवस्थापन स�म�त माफर् त सम्�षेण गन� । 

 मनसनुको समयमा मा�थल्लो त�टय के्ष�, �छमेक� िजल्लाहरु र भारतीय समकक्षीसँग �नरन्तर 

सम्पकर् मा रह� डुवान, कटान र क्ष�तको बारेमा जानकार� �लने �दने र समस्या समाधानका ला�ग 

पहल गन� ।  

 संघ, �देश, िजल्ला, स्थानीय तह र समदुायस्तरसम्म �भावकार� समन्वय गर� �वपद् पूवर्तयार� तथा 

��तकायर्का ला�ग िजल्ला आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�ले भ�ूमका खेल्ने । �वपद् सम्बिन्ध सबै 

सूचना संकलन �व�षेण र �सारणमा एक�ार �णाल�को नी�त अवलम्ब गन� । 

 संरक्षणगत �वषयगत के्ष�को सम्पूणर् समन्वयको कायर् गन� । 

 तीन �दने मनसनु पवुार्नमुानमा आधा�रत कायर्�व�ध अनसुार कायर् गन� ।  

रणनी�त :  

 समदुायमा हनुसक्ने संभा�वत �वपद्को सूचनाहरु सम्बिन्धत �नकायहरुबाट �नरन्तर �ा� गन� र 

�व�षेण गन� ।  

 �व�भ� �नकायका सूचना अ�धकार� एवम ्समदुायस्तरका सूचना सम्पकर्  व्यि�/समहु माफर् त स्थानीय 

तहका �वपद् व्यवस्थापन स�म�तहरु, सरुक्षा �नकाय, स्थानीय राजनी�तक दल, नेपाल रेड�स 

सोसाइट�, संचार माध्यमहरु, स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकायर् गर� िजल्ला आपत ्काल�न 
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कायर्संचालन केन्� माफर् त संभाव्य �भा�वत के्ष� तथा �नकायहरुमा सूचना सम्�षेण गर� आ-आफ्ना 

तालकु �नकायहरुमा पठाउने ।  

 संभा�वत �कोप हनुसक्ने अव�धभर र �वपद्को समयमा स्थानीय समाचार माध्यम (एफ.एम. रे�डयो, 

�ट.भी.,प��का ) माफर् त �सारण तथा �काशन गन� ।  

 �वपद्को समयमा िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त माफर् त सरकार� तथा गैरसरकार� संस्थाहरुलाई 

स��य बनाउन भ�ूमका �नवार्ह गन� ।  

ता�लका : �वपद् अवस्थामा आधा�रत आपत ्काल�न ��तकायर् योजना  

�वपद्को 
घटना 
प�ातको 
अव�ध 

�वपद्को अवस्थामा ग�रने 
आपत ्काल�न कायर् (�वपद्को 
�कृ�तको आधारमा) 

आपत ्काल�न अवस्था सम्बोधन 
गनर् ग�रने पूवर्तयार� कायर् 

मखु्य िजम्मेवार� 
�नकाय 

०-१ घण्टा  तत्काल सरोकारवाला सम्पकर्  
व्यि�हरुसँग सूचना �लन े

 रातो खोलाको जल मापन 
केन्�का गेज �रडरहरुसँग 
�नरन्तर सम्पकर्  गर� बाढ�को 
सूचना संकलन गन� । 

 सम्भाव्य �भा�वत समदुायहरुलाई 
�वपद्को सूचना एफ.एम.रे�डयो र 
टे�लफोन माफर् त आवश्यकताको 
आधारमा �वाह गन� । 

 न.पा./गा.पा. तथा 
समदुायस्तरका �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�तसँग समन्वय गर� �नय�मत 
सूचना आदान-�दान गन� । 

 �वषयगत के्ष�हरुलाई तत्काल 
सूचना सम्�षेण गन� ।  

 िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, 
�देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 
र NEOC मा ��तवेदन गन� ।  

 उ�ार कायर्को ला�ग थप 
जनशि� र �ोत साधनका ला�ग 
PEOC/NEOC मा तरुुन्त समन्वय 
गन� ।  

 स्थानीय तहमा रहेको 
सरोकारवाला �नकायको 
सम्पकर्  व्यि�को 
टे�लफोन नम्बर 
अ�ाव�धक गन� । 

 जलमापन केन्�हरुको 
सम्पकर्  व्यि�हरुसँग 
सम्पकर्  गन� । 

 सम्बिन्धत सरोकारवाला 
�नकायका सूचना 
अ�धकार� माफर् त बाढ� 
�भा�वत समदुायहरुलाई 
सूचना �वाह गन� । 

 पवुार्नमुानमा आधा�रत 
बाढ� पवुर्तयार�का ला�ग 
कायर्�व�ध अनसुार 
�वषयगत के्ष�को बैठक 
वस्ने । 

 

िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन 
स�म�त, DEOC, 

गाँउ/नगर 
�वपद् 
व्यवस्थापन 
स�म�त, नेपाल 
रेड�स 
सोसाइट� 
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 अन्तरिजल्ला समन्वय गन� ।  

 पूवार्नमुानमा आधा�रत बाढ� 
पवुर्तयार�का ला�ग कायर्�व�ध 
अनसुार तयार� गन� । 

१-७ घण्टा  घाईतेहरुको �ववरण �लई 
उपचारको व्यवस्था �मलाउने । 

 जल मापन केन्�हरुमा �नय�मत 
सम्पकर्  गन� र सूचना सम्�षेण 
गन� । 

 �वषयगत के्ष�गत बैठक गर� आ-
आफ्ना केिन्�य �नकायमा सूचना 
�वाह गन� र गनर् लगाउने । 

 िजल्ला �शासन कायार्लयले गहृ 
मन्�ालयको NEOC मा �नरन्तर 
जानकार� गराउने ।  

 DEOC ले ३ �दने मौसम 
पूवार्नमुान सूचना �वाह गन� ।   

 ०-१ घण्टा�भ� ग�रने 
सबै ग�त�व�धहरुलाई 
�नरन्तरता �दने। 

 घाइतेहरुको उपचारका 
ला�ग सम्बिन्धत 
�नकायसँग समन्वय गन�। 

  

मा�थ नै 
उल्लेिखत 

७-२४ घण्टा  घाईतेहरुको �ववरण अ�ाव�धक 
गन� र उपचारको �मलाई 
�नरन्तरता �दने । 

 उ�ार ग�रएका व्यि�हरुको 
लगत तयार गन�। 

 अन्य �वषयगत के्ष�का 
��याक्लापमा समन्वय र सहयोग 
गन� । 

 ��तवेदन सम्बिन्धत �नकायमा 
पठाउने । 

 मोबाईल माफर् त IRA तथ्या� 
संकलन गन�  । 

 ACT प�रचालनको ला�ग गहृ 
मन्�ालयमा प�ाचार गन� । 

 �भा�वत व्यि�हरुलाई 
उपचारका ला�ग िश�वर 
व्यवस्थापन गन� । 

 उ�ार ग�रएको व्यि� 
(घाईते र �वस्था�पत) 
हरुको लगत तयार गर� 
सम्बिन्धत �नकायमा 
पठाउने । 

 रेड�स, नेपाल �हर� र 
स्थानीय तहका 
कमर्चार�को सहभा�गतामा 
�ा� गन� । 

 

२४- ४८ 
घण्टा 

 �वप�ानट �भा�वतहहरुको लगत 
तयार गन� । 

 अस्थायी िश�वर व्यवस्थापन गन� 
। 

 मतृ जनावर(घरपालवुा 

 व्यि�गत क्ष�त भएका 
�ववरणलाई सम्�षेण गर� 
सम्बिन्धत �नकायमा 
पठाउने । 

 

27 | िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना २०७७ महो�र� 
 



 

चौपाया)को दगुर्न्ध व्यवस्थापन 
गन� । 

 व्यि�गत क्ष�त भएको सम्पि�को 
�ववरण संकलन गन� । 

७२ घण्टा 
देिख ७ �दन  

 �भा�वत तथा क्ष�तको तथ्यांक 
अ�ाव�धक गन� ।  

 िश�वर व्यवस्थापनमा सहयोग गन� 
। 

 स्वास्थ्य िश�वर स�ालनमा 
समन्वयात्मक भ�ूमका �नवार्ह गन� 
।  

 सरुक्षा �नकायमा समन्वय 
गन� ।  

 स्वास्थय �वषयगत के्ष� 
प�रचालन गन�।  

 

१ सातादेिख 
१ म�हना�भ� 

 समन्वय र सूचना व्यवस्थापन।  

 सबै �वषयगत के्ष�सँग �नरन्तर 
समन्वय गन� ।  

 DDMC को बैठक बस्ने ।  

 सरुक्षा स�म�तको बैठक 
बस्ने । 

 

 

�वषयगत क्षे� : खोज तथा उ�ार  

अगवुाई गन� �नकाय : िजल्ला �शासन कायार्लय / सरुक्षा �नकाय 

�वषयगत उ�ेश्य : 

 �भा�वतहरुको तत्काल जीवन बचाउन ु। 

 सम्भा�वत मानवीय क्ष�त कम गनुर् । 

 सरुिक्षत स्थानको खोजी गन� । 

 �वपद् मा परेका समदुायलाई उ�ार गर� सरुिक्षत आ�य स्थलमा रा� े।  

 �वपद्कोत समयमा �भा�वत समदुाय तथा सरुक्षा पो�हरुमा खोज तथा उ�ारका ला�ग आवश्यक 

सामा�ीहरुको �बन्ध �मलाउने । 

 �वपद् मा परेकाहरुलाई उ�ारका ला�ग खोजी गनुर्, �वशेष गर� म�हला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, 

अपांग तथा असहायलाई खोजी कायर्मा �ाथ�मकता �दने । 

 

रणनी�त :  

 सरुक्षा �नकायको समन्वयमा समदुायका ता�लम �ा� जनशि�लाई प�रचालन गन� ।  

 समन्वय बैठक र ��तवेदनका बारेमा जानकार� गराउने ।  

 उ�ार सामा�ीहरुको थप आपू�तर्का ला�ग सम्बिन्धत �नकायहरुमा समन्वय गर� व्यवस्थाका ला�ग पहल 

गन� । 
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 DEOC माफर् त �व�भ� गैर सरकार� संस्थाहरुसँग समन्वय गर� खोज तथा उ�ार कायर्को ला�ग थप 

आवश्यक पन� साधन (सवार� साधन समेत) को �बन्ध �मलाउने । 

�वपद्को 
घटना 
प�ातको 
अव�ध 

�वपद्को अवस्थामा ग�रने 
आपत ्काल�न कायर् (�वपद्को 
�कृ�तको आधारमा )  

संवोधन गनर् ग�रने पूवर्तयार� कायर् मखु्य िजम्मेवार 
�नकाय 

०-१ घण्टा   सूचना �ा� गनर् साथ 
आपत ्काल�न बैठक बस्ने ।  

 �भा�वत के्ष�को प�हचान र 
�ाथ�मकता �नधार्रण गन� । 

 खोज तथा उ�ार टोल�को 
प�रचालन र खोज तथा उ�ार 
कायर्को थालनी । 

 स्वयमसेवकहरु प�रचालन गन� । 

 �ाथ�मक उपचारको टोल� 
प�रचालन गन� । 

 DDMC को सदस्यलाई जानकार� 
�दने ।  

 सम्ब� व्यि�हरुको सम्पकर्  
नम्बर रा� े। 

 खोज तथा उ�ार टोल�को 
ला�ग आवश्यक 
बन्दोबस्तीका साम�ीहरु 
तयार� गन�। 

 खोज तथा उ�ार टोल�, 
�ाथ�मक उपचारक टोल� 
तथा स्वयमसेवक तयार� 
अवस्थामा रा� े। 

 रेकडर् तयार� गन� । 

 स्वयमसेवकहरुलाई 
अ�भमिुखकरण 

सरुक्षा �नकायहरु, 
DEOC, �देश 
�वपद् व्यवस्थापन 
स�म�त,गहृ 
मन्�ालय, नेपाल 
रेड�स सोसाईट� 

१-७ घण्टा  खोज तथा उ�ारका कायर् जार� 
रा� े।  

 आवश्यकतानसुार रबरबोट, 
मोटरबोट, हे�लकप्टर आ�दको 
�योग गर� खोज तथा उ�ार गन� 
।  

 ०-१ घण्टामा ग�रने 
कायर्लाई �नरन्तरता �दने । 

 खोज तथा उ�ारका गनर् 
हे�लकप्टर तयार� अवस्थामा 
रा� समन्वय गन� ।  

 

७-२४ घण्टा  जोिखममा रहेकालाई स्थानान्तरण 
गन�  

 घाईतेहरुलाई �ाथ�मक उपचार 
गन� । 

 �ाथ�मक उपचार गर� थप 
उपचारका ला�ग अस्पताल 
पठाउने ।  

 घटना मचुलु्का तयार गन�, मतृ 
अवस्थामा फेला परेमा 
पो�माटर्मको ला�ग अस्पताल 

 सम्ब� व्यि�हरुसँग सम्पकर्  
रहने ।  

 स्वयमसेवकहरुलाई 
प�रचालनमा �नरन्तरता 

 �ाथ�मक उपचार टोल� 
प�रचालनमा �नरन्तरता  

 सरुक्षा �नकाय र ता�लम �ा� 
स्वयमसेवकहरुलाई तयार� 
अवस्थामा रा� े।  

 रेकडर् तयार� गन� ।  
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पठाउने ।  

 खोजी तथा उ�ार कायर्को 
�नरन्तरता �दने । 

२४-४८ 
घण्टा 

 खोज तलासको �ममा भे�टएका 
व्यि� तथा सम्पि�हरु सम्बिन्धत 
प�रवारहरुलाई िजम्मा लगाउने 
। 

 घटनाको �तु लेखाजोखालाई 
�नरन्तरता �दने । 

 थप भे�टएका घाईतेहरुलाइ 
�ाथ�मक उपचार गन� ।  

 �ाथ�मक उपचार गर� थप 
उपचारको ला�ग अस्पताल 
पठाउने ।  

 बेप�ा व्यि�, व्यि�गत सम्प�त, 
पश ुचौपाया खोजी, दगुर्न्ध 
व्यवस्थापन गन� ।  

 घटनाको बारेमा DDMC  मा 
��तवेदन �दने । 

 सम्ब� व्यि�हरुसँग सम्पकर्  
ग�र रहने ।  

 खोजी तथा उ�ार कायर्लाई 
�नरन्तरता �दान गन� ।  

 िश�वर व्यवस्थापन गन�  

 �ाथ�मक उपचारको टोल� 
प�रचालनमा तयार� 
अवस्थामा रा� े 

 सरुक्षा �नकाय र ता�लम �ा� 
स्वयमसेवकहरुलाई तयार� 
अवस्थामा रा� े 

 रेकडर् तयार� गन�। 

 

 

�वषयगत के्ष� : गैरखा� साम�ी तथा िश�वर व्यवस्थापन  

अगवुा गन� �नकाय : शहर� �वकास तथा �नमार्ण �वभाग, संघीय आयोजना कायार्न्वयन ईकाई, जनकपरुधाम ।  

�वषयगत उ�ेश्य : 

 तत्काल गैर खा� साम�ी ��पाल, कम्बल, म्या�ेस तथा डोर� आद�को व्यस्थापन गन� ।  

 सरुिक्षत आवासको ला�ग स्थान तथा आ�यस्थल प�हचान गर� िश�वरहरु र अस्थायी भौ�तक संरचना 

�नमार्ण गन� । 

 �वपद्का कारणले घरवार �वह�न मा�नसहरुका �निम्त स्थायी समाधानको खोजीका ला�ग �य�  गन� 

।  

रणनी�त :  

 �वपद्को समयमा भौ�तक तथा मानवीय क्ष�त न्यूनीकरणका ला�ग तत्काल उपलब्ध स्थानीय �ोत र 

साधनको उच्चतम �योग गर� आकिस्मक िश�वर व्यवस्थापन र प�रचालन गन� ।  
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 �वपद् �भा�वत व्यि�/प�रवारहरुका ला�ग समयमा नै राहत ��तकायर् समूहको पहुँच स�ुनि�त गर� 

अस्थायी आवासका साम�ीहरुको उपलब्धता र थप घरायसी गैर खा� साम�ी उपलब्धताको 

आधारमा िजन्सी तथा �नशतर् नगद सहयोग तथा सरुिक्षत स्थानहरुमा अस्थायी आवासको व्यवस्था 

गर� �वपद्को अवस्थाबाट जनजीवन सामान्य बनाउने ।  

 �वप�ा ट पूणर् रुपमा �भा�वत हनुसक्ने पूवार्नमुान ग�रएका प�रवारलाई तत्काल अस्थायी आवासको 

व्यवस्था गन� र आवश्यकता एवम ्�ोतको उपलब्धताको आधारमा गैरखा� साम�ी तथा नगद 

सहयोग उपलब्ध गराउने ।  

 �वपद् प�ात बजारको चलायमान �व�षेण गन� र बजारमा आधा�रत भएर नगद �वतरणका उपय�ु 

राहत कायर्�म संचालन गराउने ।  

मानवीय सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड: 

 स्फेयर मापदण्ड अनसुार औसतमा एक व्यि�का ला�ग ३.५ वगर्�मटर छाना�भ�को के्ष�फल र 

क्याम्प व्यवस्थापनका ला�ग ��तव्यि� ४५ वगर्�मटर उपलब्ध हनुेछ । (औसतमा एक ५ सदस्यीय 

प�रवारका ला�ग कम्तीमा प�न १० �मटरको डोर�स�हतको प्ला��क �सट र अन्य थप सहायता 

साम�ी उपलब्ध गराईने छ।) 

 कम्बलमा मा�नसहरुको पयार्� पहुँच हनुपुदर्छ । 

 दईु वषर्सम्मका केटाकेट�हरुको ला�ग कम्तीमा प�न एक परुा सेट कपडा हनुपुछर् ।  

 म�हला तथा केट�हरुको ला�ग �नय�मत सरसफाईसम्बन्धी साम�ीको आपू�तर् भएको हनुपुछर् ।  

 मा�नसहरुसँग उपय�ु घरायसी साम�ी एक सेट भाडा हनुपुदर्छ । 

 �व�ालय, मदरसा तथा सावर्ज�नक स्थलहरुसँग अ��म रुपमा नै समझदार� प�मा हस्ताक्षर भएको 

हनुपुछर् । 

 िश�वरका ला�ग योजना तजुर्मा गदार् नै सांस्कृ�तक तथा सामािजक मूल्यहरु  एवम ्प�रिस्थ�तलाई 

ध्यानमा रा�पुदर्छ ।  

�वपद्को 
घटना 
प�ातको 
अव�ध 

�वपद्को अवस्थामा ग�रने आपत ्काल�न 
कायर् ( �वपद्को �कृ�तमा आधा�रत ) 

आपत ्काल�न अवस्था सम्बोधन गनर् 
ग�रने पूवर्तयार� कायर्  

िजम्मेवार 
�नकाय 

०-१घण्टा  समन्वय गन� र कल�र 
सदस्यलाई गैर खा� के्ष�को 
बैठकको सूचना �दने । 

 स�ाल �भ�बाट सूचना संकलन  
(टे�लफोन माफर् त) 

 गैर खा� के्ष�को 
सदस्यहरुको सम्पकर्  नम्बर 
रा� े 

 

 

१देिख ७ 
घण्टा 

 गैर खा� के्ष�को बैठक वस्ने र 
गैर खा� साम�ीहरुको 

 आवश्यक साम�ी 
उपलब्धताको ला�ग बजार 
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लेखाजोखा गन�  सव�क्षण गन� । 
७ देिख २४ 
घण्टा 

 तत्काल आवश्यकताको आधारमा 
��पाल तथा गैर खा� साम�ी 
�वतरण गन� । 

 ५००० वटा ��पाल, डोर� , 
जटु, नाइलन गनु्�� तयार� 
अवस्थामा रा� े

 

२४ देिख 
७२ घण्टा 

 िश�वरमा वसेको �भा�वत 
प�रवारहरुलाई गैर खा� साम�ी 
�वतरण 

 बालबा�लका, �वशेष प�रिस्थ�तका 
म�हला, अपा�ताका ला�ग संरक्षण 
�वषयगत के्ष�सँग समन्वय गन� 
।  

 १०० टेन्ट तयार� अवस्थामा 
रा� े

 ५००० गैर खा�साम�ी 
तयार� अवस्थामा रा� े

 

एक ह�ा�भ�  DDMC बाट �नणर्य गराई 
Detailed Assesment Form �योग 
गर� घरधरु� तहको सव�क्षण गन�  

 अन्य �वषयगत के्ष�सँग समन्वय 
गर� अगाडी बढ्ने  

 बजार संभाव्यता अध्ययन गन�  

 स्थानीय तहका कमर्चार�, 
�हर�, रेड�स का 
सदस्यलाई MIRA सम्बन्धी 
ता�लम �दन े

 १५००० ��त �वस्ततृ 
सव�क्षण फारामहरु छपाई 
गन� 

 

 

१ म�हना�भ�  आवास व्यवस्थापन गन� 
 वासस्थानह�न प�रवारलाई सरुिक्षत 

वासस्थान �नमार्ण शरुु गन� 
 आवासको थप आवश्यकता 

प�रपू�तर् गनर् �नशतर् नगद 
सहयोगको ग�त�व�ध स�ालन गन� 
। 

  

 

�वषयगत क्षे� : खानेपानी तथा सरसफाई 

अगवुाई गन� �नकाय : खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन कायार्लय, महो�र�  

�मखु �वपद् : बाढ�, भकूम्प, महामार� र आगलागी 

�वषयगत उ�ेश्य : 

 �वस्था�पत भएर िश�वरमा बस्ने मा�नसहरुका ला�ग सरुिक्षत खानेपानी र अस्थायी शौचालयको 

व्यवस्थापन गन� । 
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 िजल्लामा कायर्रत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थासँग समन्वय र सहकायर् गर� िजल्लाका �भा�वत 

गा.पा. र न.पा.मा खानेपानी र सरसफाईको अवस्थालाई व्यविस्थत र �भावकार�रुपमा कायार्न्वयन 

गन� र सोको �रपो�टर्� िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तमा पेश गन�। 

 खानेपानी र सरसफाईमा आवश्यक पन� सामा�ीहरुको खोज , व्यवस्थापन, भण्डारण र �वतरणमा 

िजल्ला �वपद् व्यवस्थापनको �नगरानीमा रह� कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा संचालन गन� । 

 अस्थायीरुपमा व्यि�गत सरसफाइका स�ुवधाहरुमा पहुँच वृ�� गन� । 

 �वस्था�पत मा�नसहरुमा वस्ने िश�वरहरुमा सरसफाइ कायम गनर् �तनको सशि�करण कायर् गन� । 

 स्थानीयस्तरको प�प��का, एफ.एम. रे�डयोहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईको कारणबाट लाग्न सक्ने 

�व�भ� �क�समको महामार�बाट बच्नको ला�ग अपनाईने उपायहरुको बारेमा जनताहरुलाई जानकार� 

�दने ।  

 �वपद्को समयमा खानेपानी र सरसफाइको अभावबाट हनु सक्ने महामार� रोगलाई रोकथाम र 

न्यूनीकरण गन� ।  

 िजल्ला तथा स्थानीय तहमा खानेपानी सेवा�दायक संस्थालाई �वपद्का समयमा स्वच्छ खानेपानी सेवा 

संचालनको ला�ग सजग र िजम्मेवार बनाउने । 

 क्ष�त�स्त भएका खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना र संरचनाहरुको लगत तयार पार� 

सम्बिन्धत �नकायहरुमा िजल्ला �वपद् व्यवस्थापनको �सफा�रस स�हत पठाउने । 

 �वपद् हनुपुवुर् प�न �वपद् मा हनुे सक्ने महामार�लाई रोकथाम गनर् गा.पा. तथा न.पा. मा खानेपानी 

तथा सरसफाइ सम्बिन्ध सचेतीकरण गन�, स्थानीय प�प��का, रे�डयोहरुमा सन्देश �सारण गन� । 

खानेपानी तथा सरसफाइका के्ष�मा मानवीय ��तकायर्का न्यूनतम मापदण्डः 

१. तराईका िजल्लाहरूमा ��त�दन ��तव्यि� न्यूनतम ५ �लटर पानी उपलब्ध गराउने र प�हलो ४ ह�ा�भ� 

��तव्यि� ��त�दन उपलब्ध गराइने पानीको प�रमाणलाई १५ �लटरसम्म पयुार्उने  । 

२. िश�वरमा बस्ने �वस्था�पत मा�नसहरू तथा घर तथा व्यि�गत सम्पि� न� भएका व्यि�हरूका ला�ग पानी 

स�लन गनर्का ला�ग बाल्ट�न र पानी श�ु गनर्का ला�ग ३० �दनसम्म खानेपानी श�ु गन� �ाब्लेट  अथवा 

वाटर गाडर्, �पयूस उपलब्ध गराउन,े 

३. िश�वरमा बसोबास गन� �वस्था�पत मा�नसहरूका ला�ग उपय�ु सरसफाई एवं म�हलाहरूका ला�ग नहुाउने 

स�ुवधाका �न�म� अस्थायी चप� (हरेक २० व्यि�का ला�ग एक चप� र प�हलो ह�ा�भ� हरेक १० व्यि�का 

ला�ग एक चप�का दरले सोलाई बढाउने गर�) को �नमार्ण गन�, 

४.िश�वरमा बसोबास गन� �भा�वत मा�नसहरूलाई िजल्ला स्वास्थ्य तथा खानेपानी कायार्लयका कमर्चार� , 

साझेदार गैर–सरकार� स�ठन, म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयंसेवक एवं रेड�सका स्वयंसेवकहरूसँग �मल� 

स्वास्थ्यसम्बन्धी �कट  �वतरण गन� र स्वास्थ्य �वधर्नसम्बन्धी ग�त�व�धहरू (पानी श�ु पान� उिचत त�रका र 

साबनु�ारा हात धनु,े पानीजन्य रोगहरु) स�ालन गन�, 
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समय अव�ध �वपद्को अवस्थामा ग�रने 
आपत ्काल�न कायर् ( �वपद्को 
�कृ�तमा आधा�रत) 

आपत ्काल�न अवस्था सम्बोधन 
गनर् ग�रने पूवर् तयार� कायर् 

िजम्मेवार �नकाय 

०-२४ घण्टा • खानेपानी तथा स्वच्छता 
�व�र्न स�म�तको आकिस्मक 
बैठक वस्ने । 

• क्ष�तको आकलन गनर् टोल� 
प�रचालन गन� । 

• �वपद् प�ात बैठक वस्ने 
समय र स्थान प�हचान गन� 
र सदस्यहरुको सम्पकर्  सूची 
व्यविस्थत गन�  

• क्ष�त आकलन टोल�को 
�नमार्ण गन� र टोल�को कायर् 
सूची �नमार्ण गन� । 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 
�ड�भजन 
कायार्लय,महो�र�, 
िजल्ला समन्वय 
स�म�त, स्थानीय 
तहहरु  

२४देिख ७२ 
घण्टा 

• �तु सव�क्षणको आधारमा 
�भा�वतहरुको आवश्यकता 
प�हचान गन� । 

• पानी श�ु�करण गन� औषधी 
�वतरण गन� । 

• पानी श�ु�करण गन� 
सामा�ीहरुको व्यवस्थापन  

 

७२ घण्टा देिख 
७ �दन�भ� 

• अस्थायी चप� र खानेपानीको 
धारा �नमार्ण गन� । 

• सन्देशमूलक साम�ी स्थानीय 
एफ.एम. र प�प��काहरुमा 
�सारण गन� । 

• चप� �नमार्णका ला�ग 
आवश्यक सामा�ीहरु 
गोदाममा व्यविस्थत 
गन�,सचेतना सामा�ीहरु 
तयार� अवस्थामा रा� े

 

७ �दन देिख २ 
ह�ासम्म 

• आ�यस्थलहरुमा चप� र 
खानेपानीको धारा �नमार्ण गन� 

• चप� �नमार्णका ला�ग 
आवश्यक सामा�ीहरु उिचत 
स्थानमा गोदाम गन� । 

 

२ ह�ा देिख १ 
म�हनासम्म 

• �वतरण ग�रएको सामा�ीहरु 
तथा सरसफाईको अवस्थाबार 
अनगुमन गन�, अपगु भएको 
सामा�ीको उपलब्धता गन� र 
�वतरण गन� 

• क्ष�त�स्त के्ष�को स्थलगत 
अध्ययन गर� िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तको 
�सफा�रस पेश गन� 

• अनगुमन टोल� गठन गन� र 
अनगुमन ���या बारे �� 
पान� 

• खानेपानी आयोजना सम्बन्धी 
उपभो�ा स�म�तलाई 
ता�लमको व्यवस्था गन� । 

 

७ �दन देिख २ 
ह�ासम्म 

• आ�यस्थलहरुमा चप� र 
खानेपानीको धारा �नमार्ण गन� 

• मा�थ उल्लेिखत  
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। 
२ ह�ा देिख १ 
म�हनासम्म 

• �वतरण ग�रएको सामा�ीहरु 
तथा सरसफाइको अवस्थाबारे 
अनगुमन गन�, अपगुभएको 
सामा�ीको उपलब्धता गन� र 
�वतरण गन�  

• क्ष�त�स्त के्ष�को स्थलगत 
अध्ययन गर� िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तको 
�सफा�रस पेश गन� 

• अनगुमन टोल� गठन गन� र 
अनगुमन ���याबारे �� पान� 

• खानेपानी आयोजना सम्बन्धी 
उपभो�ा स�म�तलाई 
ता�लमको व्यवस्था गन� 

 

 

�वषयगत क्षे� : संरक्षण  

अगवुाई गन� �नकाय : िजल्ला �शासन कायार्लय, महो�र� 

�वषयगत संरक्षण के्ष�को उ�ेश्य : 

• आपत ्काल�न प�रिस्थ�तबाट उत्प� �हंसा, शोषण, दवु्यर्वहार, हेला तथा जोिखममा रहेका वा 

जोिखममा रहने संभाव्य व्यि�हरु �वशेषगर� म�हला तथा बालबा�लकाहरुलाई �हंसा र दवु्यर्वहारबाट 

संरक्षण गन� र त्यस्ता दवु्यर्वहारबाट �भा�वत व्यि�हरुका ला�ग सेवा सम्बन्धी �ावधानहरुमा 

पहुँचका ला�ग सहयोग गन� । 

• यौन दवु्यर्वहार, शोषण तथा �हंसाको रोकथाम र �तनको अनगुमन र �रपो�टर्� गन� । 

• जोिखममा रहेका समूहहरुका ला�ग मानव अ�धकार सम्बन्धी रा��य,अन्तरार्��य मानवीय काननुले 

�त्याभतू गरेका मौ�लक अ�धकारहरुको संरक्षण गन� । 

• बालबा�लका, म�हला, �वशेष क्षमताका व्यि� र ज्ये� नाग�रकहरुलाई सरुिक्षत आ�य वा 

वातावरणको बन्दोवस्ती भए नभएको �नगरानी रा� ेर �सफा�रस गन�। 

• जोिखमम रहेका समूहहरुको संरक्षण स�ुनि�ताका ला�ग आपत ्काल�न सहयोगको न्योयोिचत �वतरणमा 

सहयोग उपलब्ध गराउने । 

• बाल तथा म�हला मै�ी स्थान तथा मनो-सामािजक परामशर् सम्बन्धी सहयोगको स्थापना गर� सरुिक्षत 

वातावरणमा बालबा�लका तथा म�हला रमाउँदछन ्भ�े कुरा स�ुनि�त गन� । 

• �बछोड भएका सबै बालबा�लका र खास गर� पाँच वषर्को उमेर भन्दा म�ुनका केटाकेट� प�हचान, 

दतार् तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँचका बारेमा सहयोग र त्यस्तो सहयोग प�छ उपय�ु सेवा तथा 

संरक्षणका स�ुवधा स�हत प�रवारको खोजी गन� कायर्मा सहयोग �ा� गदर्छन ्भ�े कुरा स�ुनि�त गन� 

। 
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संरक्षण समहुले गन� मखु्य-मखु्य ��याक्लापहरु  

• सरोकारवालाहरुसँग समन्वय 

• �हंसा र दवु्यर्वहारबाट म�हला, बालबा�लका, अपांगता भएका व्यि� र जे� नाग�रकको संरक्षणको 

ला�ग आवश्यक �नगरानी 

• मनोसामािजक सेवा 

• लेखाजोखा तथा अनगुमन 

• ��तवेदन तयार�, सम्�षेण गन�, पैरवी र स�मक्षा 

�वपद्को घटना 
प�ातको अव�ध 

�वपद्को अवस्थामा ग�रने 
आपत ्काल�न कायर् ( �वपद्को 
�कृ�तमा आधा�रत) 

आपत ्काल�न अवस्था संवोधन गनर् 
ग�रने पूवर्तयार� कायर् 

मखु्य िजम्मेवार 
�नकाय 

०देिख १ घण्टा 
�भ� 

• स्थानीय स्तरमा रहेका सम्पकर्  
�नकाय/संयन्�/व्यि�हरु�ारा 
सम्बिन्धत सबै मखु्य 
�नकायहरुमा सूचना �लने�दने  

• सम्पकर्  व्यि�को नाम,थर र 
सम्पकर्  नम्बर टाँसगर� 
जोसकैुले सूचना �दन सक्ने 
व्यवस्था �मलाउने र 
िजल्लास्तरका 
सरोकारवालाहरुलाई सम्पकर्  
नम्बर उपलब्ध गराउने    

स्थानीय 
तहहरु 

१ घण्टादेिख ७ 
घण्टासम्म 

• सरुिक्षत आ�य स्थलको 
स�ुनि�तामा सहयोग  

• सूचना संकलक, अनगुमनकतार् र 
�नगरानीकतार्को उपिस्थती 

• िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�तबाट प�हचान ग�रएका 
सरुिक्षत मागर्, स्थान, 
आ�यस्थल, र योजनाको 
जानकार� 

 

७ घण्टादेिख 
२४ घण्टा�भ� 

• स्थानीय म�हला सहकार� 
संस्थाहरु, गाँउ बाल संरक्षण 
स�म�तहरु, �नगरानी समूहहरु र 
बाल क्लबहरु प�रचालन गर� 
स�टा�भमखु समूहहरु प�हचान 
गर� सम्बिन्धत सबै सम्पकर्  
�नकायहरुमा आवश्यक 
सहयोगको ला�ग �सफा�रस गन� 

• �तु सव�क्षण फाराम �वपद् पूवर् 
नै तयार गर� रा� े 

• संभाव्य �भा�वत स्थानहरुमा 
स्थानीय स्तरमा प�हचान 
ग�रएका �नकायहरुलाई तयार� 
अवस्थामा रा� े

 

२४ घण्टादेिख 
४८ घण्टा�भ� 

• मानवीय सहयोगको अनगुमन र 
सधुार गनर् आवश्यक �वषयमा 
सझुाव संकलनको ला�ग टोल� 
प�रचालन गन� 

• स्थानीयस्तरमै �व�भ� 
उपस�म�तहरु �नमार्णगर� 
पूवर्तयार� अवस्थामा रा� े

• सरोकारवाला �नकायहरु बीच 
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• िशश,ु सतु्केर�, गभर्वती, �नय�मत 
औष�ध सेवन गनुर्पन� अवस्थाका 
जे� नाग�रकहरुलाई आवश्यक 
राहत सामा�ी प्याकेजमा �वतरण 
गन� 

• लिक्षत वगर्को सरुक्षा र 
संरक्षणमा जोिखम कम गनर् 
सझुाव र समन्वयकार� 
भ�ूमकाको ला�ग व्यि� 
प�रचालन गन� । 

• म�हला र बा�लका मा�थ हनु 
सक्ने संभाव्य �हंसा, 
दवु्यर्वहारबाट संरक्षणको ला�ग 
�नगरानी गनर् �नय�मत रुपमा 
टोल� वा व्यि� प�रचालन गन� 
। 

कायर्के्ष� र िजम्मेवार� 
बाँडफाँड 

• मनोसामािजक 
परामशर्कतार्हरुको नक्सांकन 

• आकिस्मक सहयोग कोष 
स्थापना गन�। 

४८ घण्टा देिख 
७२ घण्टा�भ� 

• �हंसा दवु्यर्वहारबाट संरक्षणको 
ला�ग �नय�मत रुपमा टोल� वा 
व्यि� प�रचालन गन� । 

• मनोसामािजक परामशर्कतार्हरु 
प�रचालन गन� । 

• �हंसामा परेका म�हलाहरुलाई 
अल्पकाल�न आ�य र 
आवश्यकता अनसुार काननुी 
सहायता �दान गन� । 

�वपद्को समयमा अ�त्यािशत सेवा 
�दनपुन� भएको हुँदा आवश्यक, 
�ोतसाधन र दक्ष जनशि�को 
�ववरण संकलन ग�ररा� े

 

७२ घण्टा देिख 
७ �दन �भ� 

• गभर्वती, सतु्केर�, 
�बरामी/अश�, जे� नाग�रक र 
अपांगता भएका व्यि�हरु, 
अनाथ, असहायहरुलाई 
सहायताको ला�ग आवश्यक 
समन्वयकार� भ�ूमका �नवार्ह गनर् 
�नय�मत रुपमा स्वयमसेवक 
प�रचालनको व्यवस्था �मलाउने 
। 

• अपांगता सहायक सामा�ी 
उपलब्ध गराउने। 

• �भा�वत सेल्टरमा वस्नपुन� 
अव�धभर दै�नक आलोपालो 
गर� ख�टने स्यवमसेवकको 
व्यवस्था 

• अनमुा�नत सम्भा�वत संख्यामा 
अपांगता सम्बिन्ध सहायक 
सामा�ीहरु ख�रद वा �ा� 
गर� भण्डारण गर� रा� े
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७ �दन २ 
ह�ा�भ� 

• �भा�वत बालबा�लका तथा 
म�हलाहरुलाई मनोसामािजक 
सेवामा �नरन्तरता 

•   

२ ह�ा देिख १ 
म�हना�भ� 

• बालमै�ी सरुिक्षत स्थल �नमार्ण 
र उपयोग 

• काननुी तथा मनोसामािजक 
सेवामा �नरन्तरताका साथै �वशेष 
�कृ�तको म�ुाहरुलाई िजल्ला 
सेवा केन्� तथा सम्बिन्धत 
�नकायहरुमा �रफर 

• अस्थायी आवासमा सम्भा�वत 
�हंसा �वरु� सचेतना कायर्�म 
स�ालन गन� 

• �वप�ानट �भा�वतहरुको 
अ�भलेख रा� े

• �नय�मत बैठकहरु र स�मक्षा 
• अनगुमन तथा ��तवेदन 

• सहयोगी सरोकारवालाको 
प�हचान र समन्वय 

• सचेतनाको ला�ग आवश्यक 
कन्टेन्ट र सहजकतार् र 
कायर्के्ष� �नधार्रण 

 

 

�बषयगत के्ष� : स्वास्थ्य तथा पोषण 

अगवुाई गन� �नकाय : स्वास्थ्य कायार्लय, महो�र�  

मखु्य �वपद् को �क�सम : भकूम्प तथा �व�भ� महामार�जन्य रोगहरु, ल,ु शीतलहर, आगलागी, डुवान, बाढ� 

�वषयगत उ�ेश्य (स्वास्थ्य) : 

• झाडापखाला, हैजा, औलो तथा अन्य पानीजन्य एवम ्क�टजन्य रोगहरुको पयार्� रोकथाम तथा 

उपचार क्षमता स�ुनि�त गन� 

• अरु �तु लेखाजोखासँग एक�कृत गर� स्वास्थ्य तथा पोषणको �तु सव�क्षण क्षमतालाई सदुृढ पान� । 

• रोग फैलन गएको खण्डमा सहयोग तथा लेखाजोखाका ला�ग क्षमता अ�भवृ�� गन� । 

• आधारभतू स्वास्थ्य सेवाहरुमा �नरन्तर पहुँच स�ुनि�त गनर् र स्वास्थ्य िश�वरको संचालन गनर् र अक� 

�नकायमा पठाउने संयन्�को �वकास गन� । 

• पयार्� आपत ्काल�न आपू�तर् र मानव �ोतलगायतका �वषयमा शी� क्षमता अ�भवृ��का ला�ग पहल 

गन� । 
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�वषयगत उ�ेश्य  )पोषण: (  

• �वस्था�पत मा�नसहरुका ला�ग पूरक खाना खवुाउने कायर्�ममा पहुँचको माध्यमबाट गभर्वती तथा 

स्तनपान गराउने म�हला एव पाँच वषर् म�ुनका केटाकेट�हरुमा गम्भीर तथा मध्यम कुपोषणको 

अवस्थालाई रोकथाम गनर् पहल गन�  

• गम्भीर कुपोषणको उपचार तथा सेवामा �नरन्तर पहुँच स�ुनि�त गन� । 

• �नरन्तर स्तानपान स�ुनि�त गनर् र अवािञ्छतरुपमा स्तनपानका �वकल्पहरुको )�डब्बाको दधु (

�वतरणमा रोक लगाउन पहल गन� । 

• �भटा�मन ए को �वतरण  / जकुाको औष�ध तथा �भा�वत बालबा�लकाहरुका ला�ग खोप सेवा स�ुनि�त

 गन� । 

• समदुायस्तरमा रोग तथा चोटपटकको उपचार �व�मान स्वास्थ्य केन्�को �णाल�को क्षमताभन्दा 

बा�हर गएको अवस्थामा अन्य स्वास्थ्य सेवा �दायक �नकायहरुमा �रफर गन� । 

समयव�ध �वपद्को समयमा ग�रने आपत ्काल�न कायर्  )
�वपद्को �कृ�तको आधा�रत (  

आपत ्काल�न अवस्था 
सम्बोधन गनर् ग�रने 
पूवर्तयार� कायर् 

िजम्मेवार 
�नकाय 

१ घण्टा�भ� सूचना आदान-�दान गन�/गराउने (स्थानीय 
तह, सेना, �हर� र स्थानीय समाजसेवीहरु) 

सूचनाको आधारमा 
स्थानीय स्वास्थ्य 
संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा 
�दान गनर् गराउन तयार 
पान� । 

स्थानीय 
तह  ,सेना ,
�हर� ,

 स्थानीय
समाजसेवी
हरु 

२देिख ७ 
घण्टा�भ� 

सूचनाको आधारमा �वपद् �भा�वत के्ष�मा 
स्थानीय तहका ��त�न�धहरु, स्थानीय 
स्वास्थ्यकम�हरु, सेना, �हर� र नेपाल रेड�स 
सोसाईट�का स्थानीय उ�ारकतार्हरुलाई 
सहयोग परु ्याउन म�त गन� गराउने । 

  

८ देिख २४ 
घण्टा�भ� 

�वपद् �भा�वत के्ष�मा स्थानीय तहका 
��त�न�धहरु, स्थानीय स्वास्थ्यकम�हरु, सेना, 
�हर� र नेपाल रेड�स सोसाइट�का स्थानीय 
उ�ारकतार्हरुलाई सहयोग परु ्याउने, �षेण 
गन�, स्वास्थ्य िशक्षा �दने, �पउने पानी 
श�ु�करण गनर्का ला�ग वाटर गाडर्/प्यसु 
व्यवस्था गन� । 

  

२४ देिख ४८ 
घण्टा �भ� 

• RRT को बैठक बसी �वपद्को क्ष�त 
आकलन गनर् गराउन Cluster Rapid 

क्ष�त आकलन टोल� 
प�रचालन गन� र टोल�को 
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Response Team लाई प�रचालन गन� 
• अस्थायी स्वास्थ्य िश�वर स्थापना गर� 

स्वास्थ्य सेवा �दान गन� । 

कायर्सूची �नमार्ण गर� 
प�रचालन गन�  

४८ देिख ७२ 
घण्टा �भ� 

• �तु सव�क्षणको तथ्या�को आधारमा 
�भा�वतहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवश्यकताको प�हचान गन� 

• खानेपानी श�ु�करण गनर् सामा�ीहरु 
लगायत भाँडाकँुडा �वतरण गन� 

• सरसफाई पानीजन्य रोगको बारे सचेतना 
कायर्�म स�ालन गन� 

• �तु सव�क्षण फारामबारे 
अ�भमखुीकरण गन� 

• खानेपानी श�ु�करण 
गन� सामा�ीहरु उिचत 
स्थानमा गोदाममा 
व्यवस्थापन गन�  

• सरसफाई सचेतना 
सम्बन्धी सामा�ीहरु 
तयार� अवस्था रा� े 

 

४८ देिख ७२ 
घण्टा�भ� 

• स्तनपान �व�र्न गन� र तयार� खानाको 
व्यवस्थापन र �वतरण गन� 

• �कटजन्य रोगहरुबाट बच्न तथा 
बचाउनको ला�ग Long Lasting 

Insecticidal Nets �वतरण गन� गराउन े

तयार� खानाका र बहसु�ुम 
पोषक तत्व उिचत स्थानमा 
भण्डारण गन� 

 

७२ घण्टा देिख 
देिख ७ �दन�भ� 

• DDMC र सरोकारवालाहरुको सहकायर्मा 
बैठक वसी �कोपको बारेको जानकार� 
तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संचालन ग�रएका 
कायर्�मबारे सूचना �दान गन� 

• िजम्मेवार� बाँडफाँड, अत्यावश्यक�य तथा 
स्वास्थ्य सेवा �दान, �ोत प�रचालन 
सचुना तथा जनचेतनामलुक सन्देशहरु 
�सारण गन� । 

• आ�यस्थलहरुमा अस्थायी चप� र 
खानेपानीको धारा �नमार्णमा सहयोग गन� 

• अ�भलेख तथा ��तवेदन अत्यावश्यक�य 
सेवाहरुको उपलब्धता (खोप, पोषण, 
क्षयरोग, �जनन स्वास्थ्य, मनोवैज्ञा�नक 
परामशर्) 

• Disease Surveillance 
• Specimen Collection 
• Spraying to prevent epidemic from 

insects  
• Waste management 

• पश ुउपचार, रोग �नयन्�ण र रोकथाम 
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कायर्हरुको ला�ग सम्बिन्धत �नकायसँग 
समन्वय गन� । 

७ �दन देिख २ 
ह�ा�भ� 

• �वतरण गन� सामा�ीहरु तथा सरसफाईको 
अवस्थाबारे अनगुमन गन� । 

• नपगु भएको सामा�ीहरुको उपलब्धता 
गन� र �वतरण गन� 

• अनगुमन टोल� गठन 
गन� र अनगुमन 
���याबारे स्प� 
गराउन े

• सामा�ीहरु उपलब्ध 
गराउने �नकाय एवम ्
संगठनहरु अ��म 
प�हचान गन� 

 

२ ह�ादेिख १ 
म�हना�भ� 

• मानवको पूवर् अवस्था नहुँदासम्म प्याकेज 
कायर्�म �नरन्तर संचालन तथा फ्लोअप 
गन� 

• अनगुमन तथा �नर�क्षण कायर्लाइ 
�नरन्तरता �दने । 

• सूचना तथा जनचेतनामलुक सन्देशहरु 
�सारण, समन्वय अत्यावश्यक�य स्वास्थ्य 
सेवाका �नरन्तरता �दने । 

• मध्यम शी� कुपोषणको व्यवस्थापनको 
ला�ग थप आहार कायर्�म तथा कडा 
शी� कुपोषणको व्यवस्थापन 
कायर्�मलाई �नरन्तरता �दन े

• स�ुमपोषण तत्व कायर्�म अन्तगर्त 
बाल�भटा र �भटा�मन ए �वतरण 

• गभर्वती र सतु्केर� म�हलाहरुका ला�ग 
आइरन फो�लक ए�सड च�ी �वतरण तथा 
मात ृपोषण परामशर् �दान गन� । 

• पूवर्तयार� कायर् योजना 
�नमार्ण गन� 

• �नय�मत 
सरोकारवालाहरुसँग 
समन्वय गन� । 

 

 

�वषयगत क्षे� : पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण 

अगवुाई गन� �नकाय : िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई, महो�र�  

�वषयगत उ�ेश्य :  

• �ाकृ�तक �वप�ा ट �भा�वत �वधालय जाने उमेरका केटाकेट� तथा िशक्षकहरुलाई गणुस्तर�य िशक्षा 

स�ुनि�त गनर्का ला�ग र उनीहरुलाई सरुिक्षत रुपमा �सकाउने एवम ्�सक्ने वातावरण तयार पान� ।  
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• आपत ्का�लन प�रिस्थ�तमा प�हलो ��तकायर् उपलब्ध गराउने व्यि�को रुपमा सरोकारवालाहरुको 

क्षमता बढाउने । 

• बालबा�लकाहरुको अध्ययन अध्यापनलाई आपत ्काल�न अवस्थामा प�न सरुिक्षत त�रकाले सचुारु गन� 

। 

• बालबा�लका, िशक्षक, कमर्चार� तथा अ�भभावकको आपत ्काल�न अवस्थामा �वपद् जोिखम 

न्यूनीकरणका ला�ग क्षमता अ�भवृ�� गन� ।  

• �भावकार� आपत ्काल�न पूवर्तयार� तथा ��तकायर्लाई सहजीकरण गनर्का ला�ग के्ष�गत कायर् समूहका 

सदस्यहरुका �बचमा �भावकार� समन्वय, अनगुमन तथा सूचनाको आदान�दान स�ुनि�त गन� । 

• �व�ालयको भौ�तक संरचना र अ�भलेख सरुिक्षत रा� े। 

• �वपद् बाट भएको भौ�तक क्ष�तको पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण गन� ।  

समय अव�ध �वपद् अवस्थामा ग�रने 
आपत ्काल�न कायर् ( 
�वपद्को �कृ�तको 
आधा�रत) 

आपत ्काल�न अवस्थाको 
सम्बोधन ग�रने पूवर्तयार� 
कायर् 

मखु्य िजम्मेवार �नकाय 

०-१ घण्टा�भ� • �वषयगत के्ष�को 
बैठक आह् वान गन� 
। 

• िशक्षक, स्थानीय 
स्वयमसेवक, सहयोग 
कायर्कतार्को कायर्दल 
गठन गर� प�रचालन 
गन� । 

�वपद् �भा�वत हनुे 
सम्भा�वत के्ष�मा रहेका 
�व�ालय मदरसाका 
िशक्षक र 
अ�भभावकहरुको 
मोबाइल एवम ्टे�लफोन 
नम्बर अ�ाव�धक गन� 

िशक्षा �वकास तथा 
समन्वय ईकाई, महो�र�, 
स्थानीय तहहरु 

१-७ घण्टासम्म • �ारिम्भक �ववरण 
संकलन गन� 

• थप क्ष�तहनु न�दन 
सूचना �वाह गन� 

• स्थानीय स्तरमा 
रहेका दक्ष जनशि� 
प�रचालन गन�  

  

८ देिख २४ घण्टासम्म • सरुिक्षत स्थानहरुको 
प�हचान गन� 

• िशक्षा कल�रको 
बैठक स�ालन गन� 

  

२४ देिख ४८ घण्टासम्म �वधालय तथा वडा जोिखम व्यवस्थापन र  
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कायार्लयको जनशि� 
प�रचालन गर� क्ष�तको 
�ारिम्भक �ववरण 
�व�षेण गन� । 

लेखाजोखाको ता�लम �ा� 
गरेका िशक्षक र 
�वधाथ�हरुको सूची 
अ�ाव�धक गन� 

४८ देिख ७२ घण्टासम्म �वधालयलाई �वप�ा२ट 
�भा�वतहरुका ला�ग 
सेल्टरको रुपमा तयार� र 
व्यवस्थापन 

  

७२ घण्टादेिख ७ 
�दनसम्म 

�वधालय�भ� 
�भा�वतहरुको अवस्था 
लेखाजोखा गनर् िशक्षक, 
ज�ुनयर रेड�सका 
ता�लम पाएका 
�वधाथ�हरुलाई 
स्वयमसेवकको रुपमा 
प�रचालन गन�  

  

दो�ो ह�ा प�हलेका ग�त�व�धहरुलाई 
�नरन्तरता �दने । 

  

 

�वषयगत क्षे� : पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण  

अगवुाई गन� संस्था : शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग, संघीय आयोजना कायार्न्वयन ईकाई , 

जनकपरुधाम ।  

�वषयगत उ�ेश्य : 

• �वस्था�पत प�रवारहरुलाई प�हल्यैको अवस्थामा लैजानका ला�ग पनुस्थार्पनाका कायर्हरु गन� ।  

• भित्कएका, पूणर् रुपले न� भएका भौ�तक संरचनाको �नमार्णको कायर् गन� । पनु�नर्मार्ण गदार् ब�लयो र 

�वपद् जोिखम कम हनुे गर� �नमार्ण गन� ।  

• सावर्ज�नक स�ुवधाका सेवाहरु स�ालनमा टेवा पयुार्उने ।  

• �भा�वत समदुायमा िज�वकोपाजर्नको वैकिल्पक उपायको अवलम्बन गन� ।  

रणनी�त : 

 न� भएका भौ�तक संरचनाहरुको �वस्ततृ सव�क्षण तथा इ��मेट अनसुारको बजेट �व�नयोजन गन� साथै 

पनुस्थार्पनाका ला�ग संभा�वत स्थानहरुको समेत प�हचान गर� DDMC  माफर् त सम्बिन्धत मन्�ालयमा 

पेश । 
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�वपद् को 
घटना 
प�ातको 
अव�ध 

�वपद् को अवस्थामा ग�रने आपत ्काल�न 
कायर् ( �वपद् को �कृ�तको आधारमा) 

आपत ्काल�न अवस्था 
सम्बोधन गन� ग�रने 
पूवर्तयार� कायर् 

िजम्मेवार �नकाय 

० देिख 
७ 
�दनसम्म 

स्थानीय तह माफर् त घर, जग्गाज�मन, 
पशहुरुको क्ष�तको �ारिम्भक तथ्यांक 
�लन शरुु गन�। 

 शहर� �वकास तथा भवन 
�नमार्ण �वभाग, संघीय 
आयोजना कायार्न्वयन 
ईकाई, जनकपरु, िजल्ला 
समन्वय स�म�त, िजल्ला 
�वपद् व्यवस्थापन 
स�म�त,स्थानीय तह  

दो�ो 
ह�ा 

 �वस्ततृ सव�क्षण प�ात पूणर् क्ष�त 
भएका र आिंशक क्ष�त भएका 
घरधरु�को जानकार� �लने ।  

 राहत �दान गनर्को ला�ग तथ्यांक 
अनसुार लगत ईिस्टमेट तयार 
गन� ।  

 राहतका ला�ग िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तमा �सफा�रस 
गन� ।  

 आवासको ला�ग सामदुा�यक 
वनहरुबाट सह�ुलयत वा �नशलु्क 
काठहरु उपलब्ध गराउने । 

 सावर्ज�नक सेवाहरु (�बजलु�, 
टे�लफोन, यातायात) सचुारु गन� 
। 

 पनु�नर्माणर्का सामा�ीहरु (बेल्चा, 
गैट�, डोर�, गल, ह् यमुपाइप, 
डोजर, अस्थायी भयार्�, 
ईस्काभेटर) आ�द उपलब्ध 
गराउने । 

 �ब� ेभत्केका संरचनाहरुको 
भग्नावशेष हटाउन कायर् गन� । 

 घर क्ष�त 
भएकाहरुको 
ला�ग 
मापदण्डबारे 
स्प� हनुे र 
सबैलाई 
जानकार� गराउने 
। 

 सामदुा�यक 
वनहरुसँग अ��म 
समझदार� गन� 
। 

 पनु�नर्मार्णको 
सामा�ीहरु 
स्टकमा रा� े। 

 

 

प�हलो 
म�हना 

 क्ष�त भएका पूवार्धारहरुको 
�वस्ततृ �ववरण तयार गन� । 

 खेतीबाल� पूणर् वा आिंशक रुपमा 

 �भा�वत 
स्थानहरुको कृ�ष 
�णाल�बारे 
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न� भएका प�रवारहरुलाई कृ�ष 
कायार्लयसँग समन्वय गर� 
सह�ुलयत रुपमा �बउ�वजन 
उपलब्ध गराउने ।  

 �छटो उत्पादन हनुे �जा�तका 
�बउ�वजनहरु उपलब्ध गराउने 
।  

 पूवार्धारहरु पनु:�नमार्ण गनर् 
आवश्यक �वस्ततृ �ा�व�धक 
इ��मेट गन� र सम्बिन्धत 
कायार्लयमा ��तवेदन पठाउने । 

 घरेल ुतथा साना उधोग 
कायार्लयसँग �मलेर आय आजर्न 
गनर् स�कने ता�लमहरु �दने । 

जानकार� रा� ेर 
�बउ�वजन 
भण्डारण गर� 
रा� े।  

दो�ो र 
ते�ो 
म�हना 

 उपलब्ध बजेटको आधारमा 
�ब�केो, भत्केका पूवार्धारहरु 
पनु�नर्मार्ण ���यालाई अगा�ड 
बढाउने । पनुर्�नर्मार्ण गदार् 
�वपद् को जोिखमलाई कम हनुे 
�कारले �दगो र ब�लयो संरचना 
बनाउने ।  

 स्थानीय तहको वा�षर्क योजनाम 
समावेश गन� /गराउने । 

 मनोसामािजक समस्या आउन 
न�दने कायर्�म गन� ।  

   

 

प�रच्छेद – ७ 

आवश्यकताको लेखाजोखा 
 �वषयगत �ोतसाधनको आकँलन  

 िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, सरुक्षा �नकाय र स्थानीय तहमा रहेका �वपद् सँग सम्बिन्धत 

साम�ीहरु अनसूुची ५ मा उल्लेख भए बमोिजम रहेका छन ्। साथै अभाव रह� ख�रद गनर् माग भई आएको 

साम�ीहरुको �ववरण अनसूुची ६ मा उल्लेख ग�रएको छ ।  
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आवश्यकताको लेखाजोखा तथा खाडल प�हचान  

आवश्यकताको लेखाजोखा तथा खाडल प�हचान �वषयगत के्ष�का सदस्यहरुले िजल्लामा हनुसक्ने संभा�वत 

�वपद् हनु  अिघ ग�रने �ाथ�मकता �ा� पूवर्तयार� कायर् सम्बोधन गनर् �व�मान खाडल �नम्न रहेका छन ्। 

• यस िजल्लामा �नमार्ण ग�रएका सडकहरु �वशेषगर� �भ�ामोड-जले�र-जनकपरु सडक, जले�र-सम्सी-

हद� सडक, जनकपरु-वस�ब�ी- बलवा- पोखर�भण्डा सडक, जनकपरु-लोहरप�ी – रामगोपालपरु – 

सम्सी सडक मा पयार्� पलुहरु नहन,ु भएका पलुहरु प�न परुाना र साँघरुो हनु ु। 

• ��पाल लगायत अन्य गैरखाध साम�ीहरुको अभाव हनु,ु  

• रात ुखोला बाहेकको खोलामा पूवर्सचुना �णाल� जडान हनु नसक्न,ु 

• आगला�ग हनुसक्ने उच्च जोिखम वस्तीहरुमा जनचेतनाको अभाव हनु ु( द�लत वस्तीहरु) 

• बाढ�ले भित्कएका तटबन्धहरुको समयमै ममर्त हनु नसक्न,ु 

• बाढ�को अ�त उच्च जोिखममा रहेका वस्तीहरुको स्थानान्तरण नहनु नसक्न,ु 

• खा� तथा गैर खा� साम�ीहरु �वपद् आउन ुपूवर् ख�रद गर� भण्डारण नहनु,ु 

प�रच्छेद – ८  

अन्य �नकायहरुसँगको समन्वय र सहकायर् 
�वपद् व्यवस्थापनको कायर्  कुनै एक �नकाय मा�ले सम्प� गनर् असम्भव छ । �वपद्को उिचत र समयमै 

व्यवस्थापनको ला�ग �व�भ� �नकायहरुसँको समन्वय र सहकायर् अ�नवायर् छ। यस �वपद् पूवर्तयार� एवम ्

��तकायर् योजनाको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग िजल्ला �शासन कायार्लय, सरुक्षा �नकाय, िजल्लामा 

��याशील राजनी�तक दल, िजल्लािस्थत पूवार्धार तथा सामािजक �वकाससँग सम्बिन्धत कायार्लय तथा अन्य 

�वषयगत कायार्लयहरु, स्थानीय तहहरु, नाग�रक समाज, प�कार, नेपाल रेड�स सोसाइट� लगायत 

गैरसरकार� संघ संस्थाहरुको �बच सहकायर् आवश्यक पदर्छ ।समन्वय तथा सहकायर्को मखु्य  िजम्मेवार� 

िजल्ला �शासन कायार्लयको हो ।िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले पूवार्नमुान गनर् स�कने हरेक �वपद् 

आउन ुभन्दा प�हले यसको पूवर्तयार� तथा ��तकायर्को ला�ग समन्वय बैठकहरु आयोजना गन� गदर्छ । 

�वपद्को समयमा हरेक सरोकारवाला �नकायसँग समन्वय एवम ्सहकायर् गर� खोज, उ�ार, राहत �वतरण 

सम्बन्धी कायर् स�ालन गन� गदर्छ । �वपद्को समयमा गहृ मन्�ालय, रा��य �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन �ा�धकरण तथा गहृ मन्�ालय �वपद व्यवस्थापन महाशाखा, �देश �वपद् व्यवस्थापन कायर्कार� 

स�म�तको �नद�शन बमोिजम �वपद् व्यवस्थापनका ��याक्लापहरु स�ालन गर� दै�नक रुपमा ��तवेदन गन� 

गदर्छ । यस स�म�तले संघीय सरकार, �देश सरकार तथा स्थानीय सरकारबीच पलुको काम गन� गदर्छ 

।�वपद्को घट्ना प�छ पनु�नर्मार्ण र पनुस्थार्पना सम्बन्धी कायर्मा समेत िजल्ला �शासन कायार्लयले आवश्यक 

समन्वय एवम ्सहकायर् गदर्छ ।   
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प�रच्छेद -९ 

लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 
�कोप कुनै खास जात, धमर्, �ल�, वणर्को व्यि�लाई मा� हनुे भ�े हुँदैन ्। �वपद् बाट सामािजकरुपमा 

बि��तकरणमा परेका समदुाय, जात बढ� �भा�वत हनुे गदर्छ। �वशेष गर� द�लत समदुाय, ग�रव, असहाय 

व्यि� �वपद्को चपेटामा पन� गदर्छ। बालबा�लका, गभर्वती तथा सतु्केर� म�हला, �कशोर�हरु, जे� नाग�रकले 

�वपद्को समयमा अप्ठयारो िस्थ�तको सामना गनुर्पन� हनु सक्छ ।  

द�लत तथा �ामीण वस्तीमा आगलागीबाट बच्न अपनाउनपुन� सावधानीहरुको बारेमा जनचेतना जगाउनपुछर् । 

साथै बाढ�, डुबानको समयमा अपनाउनपुन� सावधानीहरु बारे आमजनतालाई जागरुक बनाउनपुछर् । बाढ� 

तथा डुवानको समयमा पानीजन्य रोगको महामार� बाट बच्न अपनाउनपुन� सावधानीबारे आमसमदुायलाई 

जानकार� गराउनपुछर् । �वपद्को समयमा िश�वर व्यवस्थापन गदार् म�हला तथा वालबा�लका मै�ी वातावरण 

�नमार्ण तफर्  जोड �दनपुछर् ।  
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प�रच्छेद :१० 

अनसुचुीहरु 
अनसूुची -१ 

�वपद् व्यवस्थापनमा संलग्न कायार्लय/संस्थाको सम्पकर्  नम्बर 

�स.न. कायार्लय/संस्थाको नाम �मखुको नामथर कायार्लयको सम्पकर्  
नम्बर 

�मखुको सम्पकर्  
नम्बर 

१ िजल्ला �शासन कायार्लय, महो�र� �ी कृष्ण बहादरु 
कटुवाल 

०४४-५२०१७७ 
०४४-५२००५५ 

९८५४०२७७७७ 

२ रणभीम गण, �कौल� ब्यारेक �ी �बदरु अ�धकार� ०४४-५२०४५२ ९८५४०४५३४० 
३ िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� �ी �टका बहादरु 

के.सी. 
०४४-५२००९९ 
०४४-५२०१९९ 

९८५४०८५५५५ 

४ सश� �हर� बल,नेपाल नं. ९ गण 
हेडक्वाटर, महो�र� 

�ी नीरकृष्ण 
अ�धकार� 

 ९८५१२७२१०७ 

५ रा��य अनसुन्धान िजल्ला 
कायार्लय, महो�र� 

�ी देवराज �लम्ब ु ०४४-५२०३५५ ९८४२०२९९९२ 

६ जल�ोत तथा �सँचाई �वकास 
�ड�भजन कायार्लय, महो�र� 

�ी वरुण कुमार 
कणर् 

०४४-५२००५२ ९८५४०३१९३१ 

७ नेपाल �वधतु �ा�धकरण, जले�र 
�वतरण केन्� 

�ी चन्� नारायण 
साह 

०४४-५२०१६६ ९८५४०३२३१० 

८ नेपाल �वधतु �ा�धकरण गौशाला 
�वतरण केन्� 

�ी �व�म साह ०४४-५५६१६७ ९८५४०३१५६२ 

९ ईलाका �शासन कायार्लय, 
गौशाला, महो�र� 

�ी हेम बहादरु 
काक� 

०४४-५५६१५० ९८५४०३११३० 

१० ईलाका �शासन कायार्लय, 
ब�दर्वास, महो�र� 

�ी सन्देश मास्के ०४४-५५०६६८ ९८५४०३११३३ 

११ ईलाका �शासन कायार्लय, 
रामगोपालपरु, महो�र� 

�ी शम्भ ुसाह ०४४-४१००६८ ९८५४०३१६९८ 

१२ खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 
कायार्लय, महो�र� 

�ी सरेुन्� शमार्  ९८५४०३१०३३ 

१३ नेपाल टे�लकम, जले�र �ी खेमकान्त शमार् ०४४-५२०५५५ ९८५४०२०२९९ 
१४ जले�र अस्पताल �ी डा. राजीव झा  ९८४९४७६७९३ 

48 | िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् योजना २०७७ महो�र� 
 



 

१५ स्वास्थ्य कायार्लय, महो�र� �ी नगेन्� कुमार 
चौधर� 
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०४४-५२१०८७ 

९८५४०३००३४ 
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१८ जनताको तटबन्ध कायर्�म �फल्ड 
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देव 
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२० नेपाल रेड�स सोसाइट�, जले�र 

शाखा 
�ी �दपक कुमार 
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 ९८४४०२९८७६ 

२१ नेपाल प�कार महासंघ, महो�र� 
शाखा 

�ी कमलेश मण्डल  ९८५४०३१६४९ 

२२ गैरसरकार� संस्था महासंघ, 
महो�र� 
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अनूसूची -२ 

स्थानीय तहका �मखु/अध्यक्ष तथा �मखु �शासक�य अ�धकृतको सम्पकर्  नम्बर 

�स.
न. 

स्थानीय तह �मखु/अध्यक्ष सम्पकर्  नम्बर �मखु �शासक�य 
अ�धकृत 

सम्पकर्  नम्बर 

१ जले�र न.पा.  रामशंकर �म� ९८४४०३०३१७ रामरुाज कड�रया ९८५४०३१७७० 
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७ मनरािशस्वा 
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संजय �संह ९८५४०३००६५ रणजीत कुमार 
यादव 

९८५४०३००२२ 
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अनसुचुी -३ 

�वपद् फोकल पसर्नको �ववरण 

�स .न.  स्थानीय तह �वपद् फोकल पसर्नको नामथर मोबाईल नम्बर 
१ लोहरप�ी न .पा.  सिुशल यादव ९८५४०२५९१० 
२ जले�र न .पा.  �धरेन्� झा ९८४४०२९८६४ 
३ बलवा न .पा.  महा�वर यादव ९८०७८५०७८९ 
४ �पपरा गा .पा.  दखुरन चौधर� ९८४४३८०१२८ 
५ ब�दर्वास न .पा.  चन्� बहादरु अ�धकार� ९८४४३८३०३१ 
६ भंगहा न .पा.  संिजव पौडेल ९८५१२०७६०३ 
७ म�टहानी न .पा.  सरेुश कुमार साह ९८४६२६२४८६ 
८ सोनमा गा .पा.  �वमलेश कुमार द� ९८४४०२८५१४ 
९ जले�र न .पा.  �धरेन्� झा ९८४४०२९८६४ 
१० एकडारा गा .पा.  श्यामदेव महासेठ ९८१५८२०८२१ 
११ महो�र� गा .पा.  राकेश कुमार झा ९८४४५३६९८४ 
१२ औरह� न .पा.  मनोज कुमार महरा ९८६४५९२९६० 
१३ गौशाला न .पा.  देवेन्� कुमार यादव ९८४४०५३१६९ 
१४ रामगोपालपरु न .पा.  अच्छेलाल दास ९८४५०९५५०६ 
१५ सम्सी गा .पा.    
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अनसूुची -४ 

नेपाल रड�स सोसाइट� उपशाखा कायर्स�म�तका सभाप�तको �ववरण 

�स.न. उपशाखाको नाम पद नाम थर सम्पकर्  नम्बर 
१ जले�र १ सभाप�त नवल �कशोर साह ९८४४०५९६१४ 
२ जले�र २ सभाप�त शम्भ ुमण्डल ९८४४१६९६०० 
३ खैरा म�लवारा सभाप�त �द�लप कुमार पाण्डे ९८५४०३१२४३ 
४ धोबौल� सभाप�त रोशन कुमार �म� ९८४४०३०५११ 
५ बजराह� सभाप�त ल�मण चौधर� ९८६०२८७७९५ 
६ बखर�भाँठ सभाप�त सिुशल शमार् ९८५४०३०६५५ 
७ म�टहानी सभाप�त रामकुमार मण्डल  
८ �पपरा सभाप�त रामे�र ठाकुर ९८४४१६८३८० 
९ हलखोर� सभाप�त रामचन्� राय ९८४४३२३०१२ 
१० साँढा  सभाप�त िशवेन्� �संह ९८४४१७०७७७ 
११ इटहर्वा सभाप�त सरेुश पाण्डे ९८६३३२३९११ 
१२ रामगोपालपरु सभाप�त कमलेश चौधर� ९८१६८४३७०९ 
१३ व�दर्वास सभाप�त मकुुन्द �साद पौडेल ९८५४०४१९५५ 
१४ रघनुाथपरु सभाप�त अशोक कुमार यादव ९८१४८६३५९२ 
१५ सम्सी सभाप�त राज �कशोर राय ९८१९८५२६६१ 
१६ बलवा सभाप�त अरुण यादव ९८१९८१७६२० 
१७ ह�तसवार् सभाप�त राजनारायण राय ९८४४२६१४८८ 
१८ गौशाला संयोजक �दनेश महतो ९८६०४२०७८७ 
१९ म�टहानी सिचव राम एकवाल पूव� ९८४४०३५९७१ 
२० �मरापरुा सभाप�त �ज्ञा शमार् ९८४४४३०६४४ 
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अनसूुची -५ 

�वपद्सँग सम्बिन्धत �ोत साधन साम�ीको मौज्दात 

�.स. �ोत साधन संख्या �नकाय 

१ लाईफ ज्याकेट ५४ 
५० 
१० 
३० 
५ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
सश� �हर� बल,नेपाल, नं. ९ गण हे.क्वा. महो�र� 
व�दर्वास न.पा. 
म�टहानी न.पा. 

२ फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट ६ 
८ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 

३ स्�ेचर २ 
२ 
७ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
व�दर्वास न.पा. 

४ क्यमेु��क 3MEN 

रेक� बोट 
२ रणभीम गण, �कौल� 

५ रबर बोट ४ रणभीम गण, �कौल� 
६ रेस्क्य ुरेप्ल�ङ रोप 

१२ �म.मी. 
२०० �मटर रणभीम गण, �कौल� 

७ नाईलन डोर� २०० �मटर 
४ रोल 
३ रोल 

५ प्याकेट 

५ थान 

सश� �हर� बल, नेपाल, नं. ९ गण हे.क्वा.,महो�र� 
रणभीम गण, �कौल� 
व�दर्वास न.पा. 
म�टहानी न.पा. 
िजल्ला �हर� कायार्लय,महो�र� 

८ क्यार�वना १५ रणभीम गण, �कौल� 
९ हेड ल्याम्प २ रणभीम गण, �कौल� 
१० फ्ल्यास लाइट १ रणभीम गण, �कौल� 
११ टचर्  १० 

१० 
१५ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
व�दर्वास न.पा. 

१२ ईमरजेन्सी फस्ट एड 
ब्याग 

३ 
१ 
५ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
म�टहानी न.पा. 
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१३ ओ.�ब.एम. १ रणभीम गण, �कौल� 
१४ साबेल ६ 

५ 
५ 
५ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
सश� �हर� बल, नेपाल नं. ९ गण हे.क्वा.महो�र� 
म�टहानी न.पा. 

१५ �पक ६ 
६ 
३ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
सश� �हर� बल, नेपाल नं. ९ गण हे.क्वा. महो�र� 

१६ गल ३ �फट ६ रणभीम गण, �कौल� 
१७ पानी बटु २ 

१० 

३० 

५ 

१० 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
ब�दर्वास न.पा. 
म�टहानी न.पा. 
लोहरप�ी न.पा. 

१८ �ुब ६ 

२ 

२ 

५ 

५ 

रणभीम गण, �कौल� 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
सश� �हर� बल, नेपाल नं. ९ गण हे.क्वा. महो�र� 
व�दर्वास न.पा. 
लोहरप�ी न.पा. 

१९ �प क्याप १० रणभीम गण, �कौल� 
२० हेलमेट ९ 

२० 
५ 

रणभीम गण, �कौल� 
ब�दर्वास न.पा. 
म�टहानी न.पा. 

२१ म्या�ेस १५ रणभीम गण, �कौल� 
२२ कम्बर ब्याग १ रणभीम गण, �कौल� 
२३ बािल्टन ५ 

४ 

२ 

िजल्ला �हर� कायार्लय,महो�र� 
रणभीम गण, �कौल� 
सश� �हर� बल, नेपाल नं. ९ गण हे.क्वा. महो�र� 

२४ कोदालो २ 

५ 
िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
म�टहानी न.पा. 

२५ टेन्ट १ िजल्ला �ह�र कायार्लय, महो�र� 
२६ ईलेिक्�क आरा १ व�दर्वास न.पा. 
२७ भयार्� ५ म�टहानी न.पा. 
२८ Fire Extinguisher २ िजल्ला �हर� कायार्लय, महो�र� 
२९ माइक स्पीकर १  म�टहानी न.पा. 
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३० रुफ रैल १ एकडारा गा.पा. 
३१ �ड.�स. डफर् म १ एकडारा गा.पा. 
३२ डासबोडर् डफर् म १ एकडारा गा.पा. 
३३ नेक रेल्ट १ एकडारा गा.पा. 
३४ वा�ो पो�लस १ एकडारा गा.पा. 
३५ चेन्जर २ एकडारा गा.पा. 
३६ वाइफर शो १ एकडारा गा.पा. 
३७ फन �फल्म १ एकडारा गा.पा. 
३८ �टसर वोक्स १ एकडारा गा.पा. 
३९ क्ल�न चम १ एकडारा गा.पा. 
४० �सट�कयर १ एकडारा गा.पा. 
४१ िचया गलोर� १ एकडारा गा.पा. 
४२ टोसरा दफा १ एकडारा गा.पा. 
४३ फोन्टरे फायर गाडर् १ एकडारा गा.पा. 
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अनसूुची –६ 

माग ग�रएका �वपद् मा �योग ग�रने खोज तथा उ�ार साम�ीहरु 

�.सं. साम�ी  संख्या 
१ वारुण यन्� ३ 

२ सचर्लाईट २० 

३ स्�ेचर २० 
४ लाईफ ज्याकेट २०० 
५ फायर गन ५० 
६ पानी बटु २०० 
७ रबर �ुव ५० 
८ स्टया�टक रोप ५००० �मटर 
९ साबेल १०० 
१० बािल्टन (फलाम) २०० 
११ डायना�मक रोप २००० �मटर 
१२ स्व�मङ हेलमेट १०० 
१३ ��पाल ५०० 
१४ कोदालो २० 
१५ टचर् १०० 
१६ गैती १०० 
१७ फोिल्डंग भयार्� २० 
१८ रबर बोट ८ 
१९ फ� एड �कट १०० 
२० फायर �फु ज्याकेट ३० 
२१ टेन्ट २० 
२२ क�ट� मेिशन ५ 
२३ �पक २० 
२४ हेलमेट ६०० 
२५ कारा�वनर िक्लप ५० 
२६ �ो ब्याग ४० 
२७ म्या�ेस ३० 
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