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पररच्छेद १  

 जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना पररचय  

 

१.१ जिल्लाको संजिप्त पररचय : 

कास्की जिल्ला नेपालको संघीय संिचना अनजसाि गण्डकी प्रदिे अन्िगविको एक पयवटकीय जिल्ला हो । यो 

जिल्ला अन्नपणूव जहि श्रङ्ृखला िथा िाछापजच्छ्रे जहिालको काखिा िहकेो छ । भौगोजलक, साँस्कृजिक एि ं िािाििणीय 

जिजिििाको कािण यस जिल्ला अनजपि पयवटकीय केन्द्रको रुपिा जिश्विा प्रजसद्ध छ । िेत्रफल ि िनसंख्याको जहसािले ७७ 

जिल्लाहरुिध्ये ििि: सत्ताइसौं ि उन्नाइसौं स्थानिा िहकेो यस जिल्लाको सदििजकाि पोखिा िहानगिपाजलका अन्िगविको 

पोखिा सहिले नेपालकै सजन्दि ि सफा नगिको रुपिा पजहचान बोकेको छ । आ.ब. २०६७/६८ िा यस जिल्ला दिेको पजहलो 

खजला जदिािजि जिल्ला घोजषि हुन सफल भएको जथयो भने आ.ब. २०७२/७३ िा पूणव सािि जिल्ला घोषणा भएको जथयो । 

नेपालको िाििानी काठिाडौंदजेख करिब २०० जकलोजिटि पजिििा िहकेो यो जिल्ला प्राकृजिक रूपले अत्यन्ि िनोिि स्थान 

हो । 

जिल्लाको नामाकरण 

कास्की जिल्लाको नािाकिणका सम्िन्ििा कश्यप ऋजषको िपोभिूी िहकेो यस ठाउँलाई "काश्यपकज ट्ट" िब्द जदइएको ि िहाँ 

"कास्यप जसहिंा" नािक अिजल्य आयजविजेदक ग्रन्थ िचना गिेकािा त्यही िब्द जखईद ै अपभ्रसं भई कास्यप िाट कास्की 

बनेको जकंिदजन्ि एकािफव  छ भने अकोिफव  प्राकृि खजनि स्रोिको भण्डािलाई "काष" ि त्यसबाट "काषकी" हुद ैकास्की िहन 

गएको जकंिदजन्ि छ । अको िफव  सोह्रौं ििाजब्दिा िािा कज लिण्डन िाहबाट िाजसि यो िाज्य जि. सं. १८४२ िषे्ठिा िािा जसद्ध 

नािायण िाहको िाज्यकालिा नेपाल एकीकिणिा गाजभएको पाइन्छ । जिल्लाको िध्यभागिा िहकेो कास्कीडाँडा ि 

कास्कीकोटबाट नै कास्की जिल्लाको नाि िहन गएको कज िा नेपाल एकीकिणको सन्दभविा जनकै प्रचजलि िब्द "जत्रिजि" 

िध्येको एउटा िाज्य कास्की भएबाट यो भाग ऐजिहाजसक भएको पजष््टयाई ंजिल्दछ । भाषाजिदहरूका आिाििा गजरूङ्ग ििज भाषािा 

"कास" भन्नाले कछाड ि "जिि" भन्नाले लगाउने अथावि "कास जिि" कछाड लगाउनेहरू िस्ने ठाउँ िव्दिाट जखइदँै कास्कीको 

नािाकिण हुन गएको कज िा गजरूङ्ग भाषाजिदहरूको भनाई िहकेो पाइन्छ । िि ठोस आिाि ि िकव हरूको आिाििा प्रिाजणकिण 

भने हुन सकेको छैन । 

जिल्लाको िौिोजलक अिस्था 

जिश्व िानजचत्रिा यस जिल्लाको अिजस्थजि २८ °०६" उत्तिी अिांिदजेख २८ °३६" उत्तिी अिांिसम्ि ि ८३
०४०" पिूव 

दिेान्ििदजेख ८४०१२" पिूी देिान्ििसम्ि फैजलएको छ । यस जिल्लाको जसिानािा पिूविा िनहु ँ ि लििजङ, पजिििा पिवि ि 

म्याग्दी, उत्तििा िनाङ्ग ि िजस्िाङ, दजिणिा स्याङ्िा जिल्ला पदवछन ्। यस जिल्लाको कज ल िेत्रफल २,०१,७०० हके्टि िहकेो 

छ । यो जिल्लाको आकाि ितृ्ताकाि छ भन ेफैलािट करिब ७० जकलोजिटिको हिाइ दिूीिा पिूव–पजिि एि ं उत्ति–

दजिण फैजलएको छ । सिजद्र सिहदजेख िादी नदीको जकनाििा करिब ४५० जिटि, सेिी नदीको कोत्रे जस्थि गल्छी करिब ५५० 

जिटि ि िोदी नदीको जििेठाँटी निीक लगभग ९५० जिटि उचाइिा यस जिल्लाको होंचो भाग अिजस्थि छ । उत्तिको अग्लो 

अन्नपणूव श्रङ्ृखला संिै जहउँले िाकी िहन्छ ि ११ िटा जिजभन्न जहिजिखिहरू ७,००० जिटिभन्दा बिी उचाइका छन । 

यीिध्ये अन्नपणूव प्रथि (८,०९१) जिटि यसै जिल्लाको उत्ति–पजिि जसिानािा पछव भने अजि िनिोहक कज िािी चजचजिा भजिवन 

जपक िाछापजच्छ्रे जहिाल (६,९९३ जिटि) जिल्लाको उत्तिी िध्य–भागिा पदवछ । उत्ति िफव को िनिोहक जहिाच्छ्छाजदि 

श्रङ्ृखला, सेिी नदीको गजहिो गल्छी, उपत्यका ि िाल–िलैया यस जिल्लाका आभषूण हुन । 

 

 

http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2
http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8C%E0%A4%82_(%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A4%BE)
http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A5%E0%A4%AE&action=edit&redlink=1
http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2


 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

11 

 

जिल्लाको िनसंख्या 

२०६८ सालको िाजष्िय िनसंख्या अनजसाि यस जिल्लािा िम्िा घिसंख्या १२५६९३ ि कज ल िनसंख्या ४९२०९८ छ िसिा 

पजरुष २३६३८५ ि िजहला २५५७१३ िहकेो छ । यस जिल्लाको िनसंख्या िजृद्धदि २.५७ प्रजििि िहकेो छ भने िनघनत्ि २४४ 

प्रजि िगव जक.जि. िहकेो छ । त्यसैगिी औषि परििाि संख्या ३.९२ िहकेो छ िजन नेपालको सिभैन्दा कि हो । यस जिल्लािा गजरुङ, 

ब्राह्मण, िेत्री, िगि, नेिाि, थकाली, जिश्वकिाव, परियाि, जििाि आजद िािका िाजनसहरु िजख्य रुपिा बसोबास गदवछन ्। 

जिल्लाको रािनैजतक बिीकरण 

यस जिल्लािा दिेकै ठूलो िहानगिपाजलकाको रुपिा परिजचि पोखिा िहानगिपाजलका  ि चाििटा गाउँपाजलका ( िाछापजच्छ्रे, 

अन्नपणूव, िादी ि रुपा ) हरु िहकेा छन ्।   

१.२ कास्की जिल्लाका स्थानीय तिको संजिप्त पररचय 

संघीय संिचना अनजसािको पजनवसंिचना हुदँा  कास्की जिल्लािा एक िहानगिपाजलका ि चाि गाउँपाजलका सजहिको 

पाँच स्थानीय िहहरु कायि भएको छ । िसको संजिप्त परिचय जनम्नानजसाि प्रस्िजि गरिएको छ । 

१.२.१ पोखरा मिानिरपाजलका 

क. पररचय 

पोखिा नेपालको गण्डकी प्रदेि जस्थि कास्की जिल्लािा िहकेो िहानगिपाजलका हो । जिसं २०५२ िाघ १८ गिे 

उपिहानगिपाजलका घोजषि पोखिालाई सङ्घीय िाजिला िथा स्थानीय जिकास िन्त्रालयले जि.सं २०७३ फाल्गजन २७ गिेको 

जनणवयानजसाि िहानगिपाजलका घोषणा गिेको हो । यस िहानगिपाजलकाको िेत्रफल ४६४.२४ िगव जक. िी. िहकेो छ भने कज ल 

िनसङ्ख्या ४,१४,१४१ िहकेो छ । िहानगिपाजलकाको केन्द्र साजबक पोखिा उपिहानगिपाजलकाको कायावलय िहकेो स्थान  

पोखिा – ९, न्यिूोड जस्थि कायावलयि ैिहकेो छ । पोखिा िहानगिपाजलका साजिकका पोखिा उपिहानगिपाजलका, लेखनाथ 

नगिपाजलका, िौिा, चापाकोट, भदौिे ििागीको (३,९) िडाहरू, कास्कीकोट, िाझठानाको (१,४,९) िडाहरू काजलकाको 

(१,५) िडाहरू ि पजिन्चौि गाउँ जिकास सजिजि जिजल कज ल ३३ िटा िडािा जिभाजिि छ । पोखिा िहानगिपाजलकाको जसिानािा 

पिूी िफव  िनहु ँजिल्लाको िजक्लागण्डकी नगिपाजलका ि रूपा गाउँपाजलका, पजिििा अन्नपणूव गाउँपाजलका, पिवि ि स्याङ्िा 

जिल्ला िहकेो छ उत्तिी जसिानािा िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका ि िादी गाउँपाजलका िथा दजिणिा स्याङ्िा ि िनहु ँजिल्ला िहकेो छ 

। 

नेपालको िेत्रफलको जहसािले सबैभन्दा ठूलो पोखिा िहानगिपाजलका एक पयवटकीय नगरिको रुपिा परिजचि छ । यस 

िहानगिपाजलका जभत्र िहकेा फेिा िाल, िहने्द्र गजफा, पािले छाँगो, सिाङकोट िस्िा प्रकृजिक सम्पदाहरुले यसको सौन्दयविा ि 

पजहचान बिाएको छ । कास्की जिल्लाको सदििजकाि ि गण्डकी प्रदिेको िाििानी सििे िहकेो पोखिा िहानगिपाजलका 

प्रिासजनक दृजष्टकोणले पजन िहत्ि बोकेको िहि हो । पोखिा नेपालका पयवटकीय िहि िध्येहरुको एक हो िसिा जिश्वका जिजभन्न 

िजलजकहरुबाट बाह्य िथा दिे जभत्रैका आन्िरिक पयवटकहरु आउने गिेको पाईन्छ । 

 

ख. िूिोल 

पोखिा िहानगिपाजलका कास्की जिल्लाको पिूी िेत्र दजेख पोखिा उपत्यका सम्ि फैजलएको छ । िौलाजगिी, अन्नपणूव ि 

िनास्लज श्रृंखला, ८००० जिटि भन्दा अग्ला जहिालहरू िनिोहक दृष्यको अिलोकन पजन यहाँबाट गनव सजकन्छ । यस िहानगि 

जभत्र िहकेा फेिािाल, िगेनास िाल, रुपा िाल लगायिका िालहरुले यसको सौन्दयविा बिाएको छ । पोखिा नेपालकै सबभैन्दा 

िेिै पानी पने ठाउँ हो । यहाँका पािाले छाँगो, िहने्द्र गजफा ि गजप्तेश्वि गजफा पजन पयवटकीयस्थल हुन । िाछापजच्छ्रे जहिालको िनोिि 

दृष्य पजन पोखिाबाट दजेखन्छ । सिाङ्कोट पजन पयवटकीय गन्िव्य रुपिा िहकेो छ िहाँबाट सयूोदय िथा 
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सयूावस्िको िनोिि दृश्य अिलोकन गनव सजकन्छ साथै फेिािाल, सेिो गजम्बा, अन्नपणूव जहिश्रङ्ृखलाको िनोिि दृश्यपजन यहाँबाट 

अिलोकन गनव सजकन्छ । 

ि. इजतिास 

पोखिा उपत्यकिा ििविान नेपाल एकीकिण हुनज अगाजड कास्की िाज्य अन्िगवि जथयो । पोखिा उपत्यकाको उत्तिी भागिा 

िहकेो ऐजिहाजसक कास्कीकोट सो सिय कास्की जिल्लाको गजिको रुपिा िहकेो जथयो । पृ् िी नािायण िाहका िाजहला छोिा 

नायि बहादजि िाहको सियिा पोखिा उपत्यका ििविान नेपालिा एजककृि भएको हो । 

घ. िनसङ््ख्या 

पोखिा िहानगिपाजलकाको िनसङ्ख्या ४,१४,१४१ छ । ५ दििलि ४६ प्रजििि िनसङ्ख्या िजृद्धदि िहकेो नेपालकै 

सिावजिक िजृद्धदि भएको िहि िध्ये एक हो । जि.सं २०६८ सालको ि्याङ्कअनजसाि यहाँ ब्राह्मण २२. ८३ प्रजििि, गजरुङ 

२१.६२ प्रजििि, िगि ८.२० प्रजििि, िेत्री १५.३५, दजलि ८.७१ प्रजििि िहकेोछ । यहाँ नेिाि, िजसलिान, िािाङ, थकाली 

आजद िनिाजि बस्छन ्। पिम्पिागि कृजष व्यिसाय, व्यापाि, पयवटन ि िदैजेिक िोिगािी यस िेत्रका प्रिजख आजथवक जियाकलाप 

अन्ििगि पदवछन। पयवटकीय िेत्र भएकाले पोखिालाई नेपालकै िहङ्गो सहि पजन भजनन्छ । 

ङ्. पयवटकीय स्थलिरू 

पोखिा िहानगिपाजलकािा जिन्ध्यिाजसनी िजन्दि, ििविाला, बजद्धजिहाि, ितै्री चैत्य िथा िािाकृष्ण िजन्दि, भद्रकाली 

िजन्दि, िोभा भगििी िजन्दि, जसदे्धश्वि िहादिे, पजष्किेश्वि जिि िजन्दि, िाि िजन्दि, केदािेश्वि िजन्दि, जििहरि िजन्दि िथा निोबौद्ध 

गजम्बा आजद ऐजिहाजसक िथा िाजिवक पयवटकीय स्थलहरू िहकेा छन ्भने सेिी नदीको गल्छी, चििेे गजफा, पािाले छाँगो, िहने्द्र 

गजफा, गजप्तेश्वि गजफा आजद यहाँका प्राकृजिक पयवटकीय स्थलहरू हुन ्। यहाँका ििणीय िालहरूि सेिीनदी खोच िथा झिनाहरू 

प्रिजख पयवटकीय आकषवण हुन ्। फेिािालिा पने िाछापजच्छ्रे जहिालको छाँया िथा बेगनासिा हुने डजङ्गा सयिले यसको सौन्दयविा 

झन ्ििाएको छ । साथै अन्नपणूव पदिागव पजन यहीबाट िजरू हुन्छ । 

च.  मुख्य प्रकोपिरुले जनम्त्याउने जिपद्िरु 

यस िहानगिपाजलकािा पने जिपदह्रु बािीपजहिो, आगोलाजग, भकूम्प, सडक दजघवटना, िालिा डजब्नज, चट्याङ, हािाहुिी, 

िजिन भाजस्सनज आजद हुन ्। 

१.२.१ रुपा िाउँपाजलका 

क. पररचय 

रुपा गाउँपाजलका गण्डकी प्रदिे अन्ििगि कास्की जिल्लाका साजिक थजम्की, रुपाकोट, दउेिाली, जसद्ध गा.जि.स. हरुका 

सि ै ि हसंपजि गा.जि.स.का अजिकांि भज-भाग सिटेेको कास्कीको दजिण पिूी भागिा अिजस्थि िेत्रफल िथा िनसंख्याका  

जहसािले सानो, भज-िनोटका दृजष्टल ेपहाड, फाटँ, एि ंटािहरु भएकोजिजिििािा एकिा कायि िहकेो प्राकृजिक जहसािले सजन्दि ि 

जिकासका अनेक सम्भािनाहरु भएको गाउँपाजलका हो । यस लेकिा यहांको अिस्था ि  जिकासका लाजग गाउँपाजलकािाट 

भएका प्रयासहरुलाइ अत्यन्ि छोटो रुपिा प्रस्िजि गने प्रयास गरिएको छ । 
 

ख. िौिोजलक अिस्था 

यस गाउँपाजलका उत्तििा कास्की जिल्लाको िादी गाउँपाजलका पजिििा पोखिा िहानगिपाजलका दजिणिा िनहु ँजिल्लाका 

व्यास ि िजक्लागण्डकी नगिपाजलका िथा पिूविा लििजड जिल्लाको िध्यनेपाल नगिपाजलकाको जिचिा अिजस्थि छ ।  िम्िा 

िेत्रफल ९४.८१ िगव जक जि  भएको यस गाउँपाजलकािा अजिकांि भ-ूभाग  िन ि पाखाहरु छन ्भने केही फाँट ि टािहरु पजन 

िहकेा छन ्। 

ि. आजथवक अिस्था 
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यस गाउँपाजलकाको आन्िरिक आयस्रोि ज्याद ैकि िहनजका साथै यहाँका िाजसन्दाहरुको आय श्रोि दरिलो िथा जनयजिि 

नहुदँा आजथवक अिस्था सािान्य िहकेोले गाउँपाजलकाले जिजभन्न पेिा, व्यिसाय ि उद्योगको स्थापना िथा सञ्चालनका लाजग 

प्रोत्साहन स्िरुप जिजभन्न अनजदान , िाजलि िस्िा सिृनात्िक कायवििहरु कायावन्ियनिा ल्याएको छ । आफ्नो आन्िरिक 

आम्दानी िजृद्धका लाजग सिोकाििालाहरुको संलग्निािा कानजन जनिावण गिी कायावन्ियनिा ल्याएकोछ । 

घ. पयवटकीय स्थल 

पयवटकीय जहसािले सजन्दि यस गाउँपाजलकािा आन्िरिक िथा िाह्य पयवटकको िन िान्न सफल िेिै स्थलहरु छन ्। िस्ि ै

हात्तीििैा टािि जचसापानी, िाझकोट, स्याक्लजडकोट, इन्द्रगजफा ि दउेिाली । 

ङ्. खानेपानी 

यस गाउँपाजलकािा िानि बसोबास अजिकांि डाडाँिा भएकोले जपउने िथा अन्य प्रयोिनका लाजग पानीको अत्यन्ि 

अभाि भएकोले यस सिस्याको जनिाकिणका लाजग गाउँपाजलकाले एक घि एक िािाको िणजनजि अिलम्िन गिी जिजभन्न 

प्रणालीहरु िाफव ि िेिै गाउँहरुिा पानीको व्यिस्था गरिसकेको छ ि िाँजक गाउँिा सिेि पजयावउन खानेपानीका गाउँपाजलकािाट ५४ 

, केन्द्र ि प्रदिेिाट  ११ ि अन्य जिजभन्न संघ संस्थाहरुिाट ३ िटा योिनाहरु सञ्चालन गरििहकेो छ । 

च. िनसंख्या 

२०६८ सालको िनगणना अनजसाि यस गाउँपाजलकाको कज ल िनसंख्या िम्िा १४५२६ िहकेो छ िसिध्ये ८२३० 

िजहला ि ६२९६ पजरुष िहकेा छन ्। 

छ. सामाजिक अिस्था 

यस गाउँपाजलकािा जिजभन्न िाििाजिको िसोिास गदवछन ्। िसिा ब्राहिण,िेत्री, गजरुङ, नेिाि, िगि, िजिलिान, कािी, दिाई, 

कज िाल, साकी, भजिले, िोटे, ठकज िी आजद िहकेा छन ्यस गाउँपाजलकाका िाजसन्दाहरुले जिजभन्न ििव पिम्पिा संकृजि चाडपिव 

िनाउद ैआएका छन ् । जिजभन्न िाििाजि ििव, पिम्पिा, चाडपिव, संस्कृजिका जिच जिजिििािा एकिा रुपा गाउँपाजलकाको 

सािाजिक जििेषिा हो । गाउँपाजलकाले जिजभन्न िाि, ििव, पिम्पिा ि संस्कृजि आजद प्रजि जित्रिा सद्भाि सिन्िय कायि िाख्न 

िथा जिजभन्न संस्कृजिहरुको संििण ि सम्िद्धवनका लाजग जिजभन्न कायवििहरु सञ्चालन गरििहकेो छ । 

ि. स्िास््य 

यस गाउँपाजलकािा  स्िास््य सेिा प्रदान गनवका लाजग ५ िटा स्िास््य चौकी, २ सािजदाजयक स्िास््य ईकाइ सञ्चाजलिछन ्। ५ 

िटै स्िास््य चौजकिा प्रयोगिाला सेिा सििे उपलव्ि छ । सिजदाय स्िििा १९ खोप केन्द्र  १५ गाउघि जक्लजनक ि ७४ िना 

िजहला स्िास्थ ्स्यि ंसेजिकाहरुिाट सििे स्िास््य सेिा उपलव्ि छ । रुपाकोट ि दउेिाली स्िास््य चौकीिा २४ सै घण्टा सजिजिि 

प्रसजजि सेिा प्रदान गरिएको छ । गाउँपाजलका द्वािा स्िास््य सेिालाइ उच्छ्च प्रथाजिकिा जदद ैआएको छ । 

झ. मुख्य प्रकोपिरुले जनम्त्याउने जिपद्िरु 

यस रुपा गाउँपाजलकािा पने जिपदह्रु बािीपजहिो, आगोलाजग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुिी, सडक दजघवटना, अजसना आजद 

 हुन ्। 

 

१.२.३ मादी िाउँपाजलका 

क. पररचय 

कास्की जिल्लाको उत्ति पिूविा अिजस्थि िादी गाउँपाजलका साजिकका नािािजवङ, पाचे, जसल्दिजिे, थजिाकोडांडा, भाचोक, 

जििजिेडाँडा, सैििाङ, काजलका ६–९ िडाहरु, िाझँठाना २ ि ३, हसंपजि गाजिसका ५ ि ८ सिटेी १२ िटा िडाहरु कायि हुने गरि 

नेपाल सिकािले जिजि २०७३ फाल्गजण २७ गिे नेपाल िािपत्रिा प्रकािन गिी आजिकारिक रुपिा िादी गाउँपाजलका घोषणा 

गरिएको हो । यो गाउँपाजलका उत्ति िफव को प्रजसद्ध अन्नपणूव जहिश्रृंखलाको काखिा अिजस्थि छ । अन्नपणूव दोस्रो ि चौथो 
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जहिालको दजिणी िालबाट उत्पजत्त भएको सप्तगण्डकी नदीको सहायक नदीको रुपिा िहकेो िादी नदी यस गाउँपाजलकाको 

सिजृद्धको प्रिजख आिाि िहकेाले यसै नदीको नािबाट िादी गाउँपाजलका नाि िहन गएको हो । जि.सं. २०३२ अगाजड हाल िादी 

गाउँपाजलकाका िादी नदी पिूवका बिालडांडा गाँउबाहके सबै भाग लििजङ जिल्ला अन्िगवि िहकेा जथए । 

िादी गाउँपाजलका नेपालकै िध्य जिन्दज िहकेो गाउँपाजलका हो । अिांि ि दिेान्िि दजबै िेखाबाट काँजटदा कायि भएको 

िध्यजबन्दज यसै गाउँपाजलकाको कोिी िेत्रिा िहकेो छ । त्यस्िै जहिालय श्रङ्ृखलाकै सबैभन्दा कि उचाई (२४३५ िी.) िा जनजिवि 

१०.०४ हके्टि िेत्रफल ओगटेको ि १८,८६,३०० िीटि क्यजूिक पानी भएको क्हफज च ेजहििाल (Kahphuche Glacial Lake) 

प्रकृजिको एउटा आफैिा अनौठो जििषेिा बोकेको जहििाल हो । त्यसैगिी यस गाउँपाजलकाको अको जिजिष्टिा क्होलासोंथि 

गजरुङहरुले अन्नपणूवको दजिणी भागिा बसोबास िजरु गदाव पजहला िस्िी बसालेको ऐजिहाजसक आजदि बस्िी िेत्र हो । गजरुङको 

उल्लेख्य बसोबास िहकेो यस गाउँपाजलकािा उनीहरुको िौजलक संस्कृजि ि चालचलनको अनजभि गनव सजकन्छ । साथै सिजन्द्री 

सिहबाट ५२० िी. दजेख ७९३७ िी. सम्िको उचाइिा ३६.५ जक.िी. को हिाई दजिीिा अिजस्थि यस गाउँपाजलकािा प्रायः सबै 

प्रकािका ििािलीय स्िरुप, हािापानी ि िजैिक जिजिििाहरु िहकेा छन ्। अन्नपणूव जहिश्रङ्ृखला पाि गिी िनाङ जिल्ला िान े

नािजन भञ्याङ यसै गाउँपाजलकाको उत्तिपिूी भागिा पदवछ।  

नेपालको गण्डकी प्रदिे अन्िगवि कास्की जिल्लाको उत्ति पिूी भागिा अिजस्थि िादी गाउँपाजलका प्रदिे िाििानी 

पोखिादजेख करिब १४ जक.िी. उत्ति पिूविा अिजस्थि छ । सिजद्र सिहदजेख करिि ५२० िी.(िल्लो बेंसी) दजेख ७९३७ 

िी.(अन्नपणूव दोस्रो जहिाल) सम्िको उचाइको भ–ूभागिा अिजस्थि यस गाउँपाजलकाको उत्ति दजिण अजिकिि लम्िाई ३६.५ 

जक.िी. ि अजिकिि पिूव–पजिि चौडाई १७.५ जक.िी. िहकेो छ । यसको गाउँपाजलकाको  अिजस्थजि २८ जडग्री ११ जिनेट २५ 

सेकेन्ड उत्तिी अिांि दजेख २८ जडग्री ३२ जिनेट ३० सेकेन्ड उत्तिी अिांि सम्ि ि ८४ जडग्री ०१ जिनेट ३४ सेकेन्ड पिूी दिेान्िि 

दजेख ८४ जडग्री १७ जिनेट १५ सेकेन्ड पिूवसम्ि िहकेो छ । िादी गाउँपाजलकाले ५६३ िगव जक.जि. िेत्रफल ओगटेको छ, िजन 

जिल्लाको झण्डै २७ प्रजििि भ–ूभाग हुन आउँछ । यस गाउँपाजलकाको पिूविा लििजङ जिल्लाको क्होलासोंथि ि िस्र्याङदी 

गाउँपाजलका, पजिििा पोखिा िहानगिपाजलका ि िाछापजच्छ्रे  गाउँपाजलका, उत्तििा िनाङ जिल्लाको चाि ेि नेस्याङ गाउँपाजलका 

ि दजिणिा पोखिा िहानगिपाजलका िरुपा गाउँपाजलका िहकेा छन ् । पिूव िफव  रुदी खोला साथै लििजङ ि कास्की जिल्लाको 

सीिानाको पानी िलो, पजिििा जबियपजि खोला ि पानी िलो, उत्तििा अन्नपणूव जहिश्रृंखला ि दजिणिा खोलाखोल्सी ि पानी 

िलोले सीिानाको काि गिेका छन ्। 

ख. मुख्य प्रकोपिरुले जनम्त्याउने जिपद्िरु 

यस िादी गाउँपाजलकािा पने जिपदह्रु बािीपजहिो, आगोलाजग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुिी, सडक दजघवटना, अजसना 

आजद हुन ्। 

१.२.४ माछापुच्रे िाउँपाजलका 

क. पररचय 

नेपाल सिकािको स्थानीय िह गठन आदिे, २०७३ बिोजिि पजििाञ्चल जिकास िेत्रको गण्डकी प्रदिे अन्िगवि 

कास्की जिल्लािा गठन भएका पाँच स्थानीय िह िध्ये यो िेस्रो ठजलो स्थानीय िह हो । यस गाउँपाजलका सिजद्र सिहबाट न्यूनिि 

१०२६ जिटि उचाइ  दजेख अजिकिि िाछापजच्छ्रे जहिाल ६९९८ जिटि उचाइ सम्ि उत्ति–दजिण फैजलएि िहकेो छ । िाछापजच्छ्रे 

ि अन्नपणूव जहिालको दजिणी काखिा अिजस्थि प्राकृजिक सौन्दयविाले भरिपणूव यस गाउँपाजलकाको अजिकांि स्थानबाट िनोिि 

जहििङ्ृखला िथा हरिया पहाडहरूको दृश्यािलोकन गनव सजकन्छ । िाछापजच्छ्रे जहिाल यसै गाउँपाजलकािा िहकेाले यस गा.पा. 

को नाि िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका िहकेो हो । कूल िेत्रफल ५४४.५८ िगव जक.जि. िहकेो यस गाउँपाजलका जिश्व िानजचत्रिा ८३ 

जडग्री ४३’ दजेख ८३ जडग्री ९२’ पिूी दिेान्िि ि २८ जडग्री १८’ दजेख २८ जडग्री ३९’ उत्तिी अिांििा िहकेो छ । साजिकका जनम्न 
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८ (आठ) िटा गाउँ जिकास सजिजिलाई जिलाएि बनेको यस िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलकाको पिूविा िादी गाउँपाजलका, पजिििा 

अन्नपणूव गाउँपाजलका, उत्तििा िनाङ जिल्ला ि दजिणिा पोखिा िहानगिपाजलका ि अन्नपूणव गाउँपाजलका िहकेो छ । 

ख. मुख्य प्रकोपिरुले जनम्त्याउने जिपद्िरु 

यस िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलकािा पने जिपदह्रु बािी, पजहिो, आगोलाजग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुिी, सडक दजघवटना, अजसना आजद 

िहकेा छन ्। 

१.२.५ अन्नपूणव िाउँपाजलका 

क. पररचय  

कास्की जिल्लाको उत्तिी भगेिा अिजस्थि अन्नपणूव गाउँपाजलकाको नािाकिण अन्नपणूव जहिालको नािबाट भएको हो 

। यस गाउँपाजलकाको संिचना नेपाल सिकाि संघीयिाको जसद्धान्ि अनजसाि साजिकका दोबा, भरूुङ िािोपानी, दाना, नािच्छ्याङ, 

जसख, घािा, जहस्िान ि िाम्चे गा.जब.स. जिलेि यो गाउँपाजलका बनेको हो । यसको सदििजकाि अन्नपणूव गाउँपाजलका ि.डा. नं. ६ 

पोखिेबगििा अिजस्थि छ । यस गाउँपाजलकाको पिूविा कास्की जिल्लाको अन्नपणूव गाउँपाजलको घान्द्रजक, पजिििा म्याग्दी 

जिल्लाको िघजगगंा गाउँपाजलका िडा नं. १ जिप्ल्याङ, उत्तििा िजस्िाङ जिल्लाको थासाङ गाउँपाजलका िडा नं १ घासा ि दजिणिा 

पिवि जिल्लाको िलिला गाउँपाजलका िडा नं. १ पदवछ । यस गाउँपाजलकाको िम्िा िडा संख्या ८ िटा िहकेा छन ्भने कज ल 

िेत्रफल ५५६.४१ िगव जक.िी.िा फैजलएको छ । यस गा.पा.िा १६ सदस्यीय कायवपाजलका ि ४४ सदस्यीय गाउँ सभाका सदस्यहरु 

िजह बनेको छ । यस िेत्रिा ३२ प्रिाजिका गजिाँस िध्य घोडेपानी िेत्रको िगंलिा िािो, सेिो, गजलाबी लगायि ८ प्रिाजिका 

गजिाँसहरु पाइने भएकोले यो िेत्रलाई गजिाँसको िाजष्िय बगैचँा बनाउन सजकने छ । पषृ्ठभजिीिा जहिाल िाछापजच्छ्रे, िौलाजगिी, 

अन्नपणूव ि जनलगीिी जहिालको साथ साथ ैसयूावदयको अिलोकनले यस िेत्रको पयवटकीय जहसाबले िहत्त्ि िाखकेो पाइन्छ । 

ऐजिहाजसक िाजिवक सास्कृजिक पयवटकीय हिेक दृजष्टकोणले अथाह संभािना बोकेको अन्नपणूव गाउँपाजलका जभत्र नेपालकै प्रिजख 

जहिनदी काजलगण्डकी, जिजस्िवि, खोला आदी अजबिल बजगिहकेा छन ्। िाजि, भाषा, संस्कृजि िथा ििवको दृजष्टकोणले साझा 

फज लबािी झै ँ िहकेो यस गाउँपजलका जभत्र िगि, िेत्री, नेिाि, थकाली, गजरुङ, ब्राह्मण, जगिी, खड्का, जिश्वकिाव, दिी, जकसान 

लगायिका िाजिको बसोबास िहकेो छ । आफ्नो िाजिय पिम्पिा ि संस्कृजिलाई अनजसिण गद ैआएका यहाँका िानीसहरु  नेपाली 

भाषाको प्रयोग गदवछन ्। साथै जहन्दज ििव िान्नेहरुको बाहुल्यिा िहपेजन बौद्ध इसाई ि इस्लाि ििावबलम्बीहरु पजन िहकेा छन ्। 

अन्नपणूव गाउँपाजलका अन्िगवि पने जिजिि खालका पयवटकीय दृश्यहरुलाई उिागि गनजवपदाव अन्नपणूव जहिाल लगायिका 

ििणीय िाजिवक िथा ऐजिहाजसक ििोहिहरु यस गाउँपाजलका जभत्र पदवछन ्। िसले अन्नपणूव गाउँपाजलकाको िोभा बिाइिहकेो 

छन ् । यस गाउँपाजलका अन्िगवि िहकेो गजिाँसे िङ्गललाई िाजष्िय गजिाँस बगैचँा जनिावण गने परिकल्पना गरिएको 

 छ । नेपालकै लािो अन्नपणूव पदिागवले सिेि यस गाउँपाजलकालाई छोएको छ । यस अन्नपणूव अन्िगवि जििस्त्री, घलेम्दी,  

कालीगण्डकी पजहलो ि कालीगण्डकी दोस्रो िलजिद्यजि आयोिनाहरु यस गाउँपाजलका अन्िगवि जनिावणाजिन छन ् । यो 

गाउँपाजलका िलउिावको जहसाबले पजन प्रचजि सम्भाव्यिा बोकेको िेत्र हो ।अन्नपणूव गाउँपाजलका कास्की जिल्लाको िात्र नभएि 

गण्डकी प्रदिेकै गहनाको रुपिा जलन सजकन्छ । 

 

ख. मुख्य प्रकोपिरुले जनम्त्याउने जिपद्िरु 

यस गाउँपाजलकािा पने जिपदह्रु बािीपजहिो, आगोलाजग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुिी, सडक दजघवटना, अजसना आजद 

हुन ्। 
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१.३ जिपद्को पृष्ठिूजम  

नेपाल जिश्वका १९८ िजलजक िध्ये एक भ-ूकम्पीय िोजखिको जहसाबले ११ औ, पानीिन्य प्रकोपबाट हुने िजिका 

जहसाबले ३० औ (स्रोिः यज एन जि.जस.जप.आि २००४, ििवन िाच, िानि जिकास प्रजििेदन २००९) ि िलिायज परिििवनको 

िोजखिका जहसाबले (चौंथो) स्थानिा िहकेो छ । नेपालको ग्रािीण िेत्रिा िहेका सिजदायहरू िलिायज परिििवनको असिबाट 

प्रत्यि प्रभाजिि भएका छन ्ि िीजिकोपािवनका स्रोििा सििे प्रत्यि रुपिा असि पारििहकेो छ । नेपालिा िलिायज परिििवन 

एउटा जििो सत्यका रुपिा आएको छ । यसको नकािात्िक असि नेपाल िस्िा जिकासोन्िजख िजलजकहरुिा परििहकेो छ । गहृ 

िन्त्रालय ि यज.एन.जड.पी को श्रोि अनजसाि नेपालिा हिेक िषव ४२० िटा जिपदक्ा घटनाहरू घट्ने, १ हिाि िनाको ितृ्यज हुन,े ८० 

िना हिाउने, १ लाख ३५ हिाि प्रभाजिि हुने, १६ हिाि परििाि जिस्थाजपि हुने ि ठूलो संख्यािा भौजिक िजि हुने ि्यांक छ । 

त्यसैगिी नेपालका २ हिाि ३ सय १५ िटा जहििाल िध्ये २२ िटा जिष्फोट हुने खििािा िहकेा छन ्(ICIMOD/UNEP,2000) 

। जिपदक्ो जहसाबले नेपाल संसाििा अजि संिदेनिील (Hot Spot) िेत्रिा अिजस्थि छ । 

नेपालको िनसंख्याको ठूलो जहस्सा बहुप्रकोपका घटनाहरुिाट प्रभाजिि भिैहकेो छ भने जिपदक्ा घटनाहरु जदनानजजदन 

ििद ैगिैहकेा छन । पजछल्लो ४५ िषव (सन ्१९७१ दजेख २०१५) को अिजििा नेपालिा ४०,००० भन्दा बिी व्यजिहरुले 

जिपदक्ा कािण आफ्नो ज्यान गजिाएका छन ् । यो संख्या हिेक जदन २ िनाको ज्यान गए भन्दा बिी हो । िजख्य जिपदह्रुिा 

िािीपजहिो, भकूम्प, आगलागी, चट्याङ, जििलहि, जहिपाि, जहिपजहिो, आिँीबेहिी, अजसनापानी ि जहििाल जिस्फोटन िस्िा 

घटनाहरु पदवछन ्। यसका अलिा बि्दो जिकास प्रजिया सँगै िािाििण प्रदषूण, िन जिनाि, बाँि िथा िटबन्ि जबस्फोटन, पजल 

भजत्कने,  खानी, हिाई,  सडक,  िल िा औद्योजगक दजघवटना आजद िस्िा गिै प्राकृजिक जिपदह्रु सििे भोग्नज परििहकेो छ । 

कास्की जिल्लाको जिपदक्ो इजिहास दृजष्टगि गने हो भने जििषे गिी बािी, पजहिो, अजसना, चटयाङ्ग, आगलागी,  भ–ू

िय, हुिीबिास, भ–ूकम्प ि िहािािी प्रिजख रुपिा दजेखन्छन ्। पजछल्ला घटनालाई केलाउने हो भने २०७० सालिा सेिी नदीिा 

आएको भीषण बािी, २०७२ सालिा लजम्ले, भदौि िािागी गाजिसिा गएको भीषण पजहिो, २०७२ सालिा गएको जिनािकािी 

भ–ूकम्प, २०७३ सालको कृष्ण पजहिो, २०७४ सालिा गएका रिभान पजहिा ि २०७५ सालका िगनेास िाल डजङ्गा दजघवटना िजख्य 

घटनाका रुपिा िहकेा छन ्। त्यसैगिी िषनेी  िजिन भाँजसद ैिाने यस जिल्लाको िजख्य िोजखि िहकेो छ । िािाििणीय प्रभाि 

िलू्याङ्कन नगिी गरिने भौजिक संिचना जनिावण िथा सञ्चाजलि जिकास आयोिनाका कािणले भ–ूिय िथा पजहिो लाई अझै 

टेिा जदईिहकेो छ । पोखिा उपत्यका ि आसपासका केही भाग बाहके यस जिल्लाको सम्पणूव भ–ूभागको बनािट जभिालो 

जकजसिको छ । यस्िो बनािटका कािणले बषाविको सियिा भ–ूिय िथा बािी पजहिो गई िानिीय िथा िनिनको सिेि िजि 

हुने गिको छ । िादी नदी सेिी नदी ि यसका िाखा नदीहरूको भ–ूबनािटका कािणले कज नै पजन बेला ठूलो जिपद ्आउन सक्न े

खििा टड्कािो रुपिा छ । जिगि दजई दिकदजेख िल्दोबल्दो सिस्याका रूपिा दजेखएको िलिायज परिििवनको प्रभाि जसङ्गो 

िानि सिजदाय ि प्रकृजिका लाजग साझा चजनौिीका रूपिा अगाजड आएको सन्दभविा कास्की जिल्लािा पजन  िािाििणिा 

अस्िाभाजिक परिििवन हुदँ ै गईिहकेो छ । िलिायजिा आएको यस्िो अस्िाभाजिक परिििवनका कािण सािाजिक, आजथवक, 

पयावििणीय ि जिकासका संिचनाहरूिा नकािात्िक असि पजगकेो कज िा जिजभन्न ि्यांक ि प्रिाणहरूले पजजष्ट गिेका छन ्। ििविान 

सियिा िलिायज परिििवनको असि स्िरुप जिपदक्ा घटनाहरू बिेका छन ्ि त्यसलाई सािना गने िििाको जिकास िाजष्िय ि 

स्थानीय आिश्यकिाको रूपिा दखेा पिको छ । नेपालिा जिपद ् व्यिस्थापनका लाजग िाजष्िय िहका कायविि िय हुदँ ै गदाव 

जिजभन्न जिल्ला ि स्थानीय िहहरुिा सििे योिना ि कायवििको ियािी ि कायावन्ियनका प्रजिया अगाजड बजिसकेका छन ्। 

जिपद ्व्यिस्थापनको िेत्रिा नेपालले जि. सं. २०३९ िा दिैी प्रकोप (उद्धाि) ऐन लागज गिी कायव सञ्चालन गिेको जथयो 

त्यसका अलिा  जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िाजष्िय िणनीजि, २०६६ ले ह्योगो कायविाँचा २००५ (२०१५ ले जिषयगि जिकास 

योिना जनिावण ि कायावन्ियन प्रजियािा जिपद ्िोजखि न्यनूीकिणलाई िलूप्रिाहीकिण गनव प्रेरिि गनजवका साथै संस्थागि संयन्त्र 

जिकास ि सजदृिीकिण गनव, िििा अजभबजृद्ध गनव, आपिक्ाजलन पिूवियािी, प्रजिकायव िथा  पजनलावभ कायवििलाई प्रभािकािी 

बनाई उत्थानिील नेपाल बनाउँने सोच िाखकेो जथयो । उि  िणनीजिले िाजष्िय, िेत्रीय, जिल्ला ि गा.जि.स. स्ििसम्ि जिपद ्
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िोजखि न्यनूीकिणका लाजग जिम्ििेाि संस्थाको सांगठजनक संिचना ि अििािणाको परिकल्पनाका साथै उसले खले्नज पने भजूिका 

सििे स्पष्ट व्यिस्था गरिएको जथयो । नेपाल सिकािबाट स्िीकृि गरिएको िणनीजििा पजन िोजखि न्यनूीकिण सम्बन्िी 

अििािणाहरूलाई आपिक्ालीन पिूवियािी (Preparedness), प्रजिकायव (Response) िथा पनूलावभ (Recovery) सम्बन्िी  

कायविििा  व्यिजस्थि रुपिा सिाििे गने उल्लेख गरिएको जथयो । जिश्वव्यापी रुपिा, ह्योगो संिचना (२००५–२०१५) पिाि ्

आगािी १५ िषवका लाजग जिपद ्िोजखि न्यनूीकिणका लाजग सेन्डाई संिचना (SENDAI FRAMEWORK) २०१५–२०३० 

लागज भइसकेको छ । यसले जिपद ्िोजखि िथा यसबाट िीिन, िीजिकोपािवन ि स्िास््य िथा आजथवक, भौजिक, सािाजिक, 

सांस्कृजिक िथा िािाििणीय सम्पजत्त, व्यजि, व्यिसाय, सिजदाय िथा दिेहरूिा हुने िजि नोक्सानीलाई अत्यजिक रुपिा न्यनू 

गने लक्ष्य िाखकेो छ । जिपद ्िोजखिका व्यिस्थापन कायवका लाजग यसले सिकािलाई प्रिजख रुपिा जिम्ििेाि िानेको छ भने 

यसका लाजग स्थानीय जनकाय, जनिी िेत्र िथा सिोकाििालाहरूसँग सिेि जिम्ििेािी बाँडफाँड गरिनज पने उल्लेख छ ।  जिपद ्

िोजखि न्यनूीकिणका लाजग SENDAI कायव िाँचा २०१५—२०३० एउटा अन्ििावजष्िय िागवदिवन गने जिश्वव्यापी दस्िाििे हो 

भने यी जिषयहरूलाई िागवदिवनका रूपिा जलई SENDAI कायविांचा  २०१५–२०३० िा आिारिि िही नपेाल सिकािले पजन  

जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िाजष्िय िणनीजिक कायवयोिना  २०१८–२०३० ियाि गिी २०७५ दजेख लाग ूगरिसकेको छ । यो 

िणनीजिक कायवयोिनाको लाजग चाि प्राथजिकिा प्राप्त िेत्रहरू ि अठाि प्राथजिकिा प्राप्त कायवहरू िय गरिएका छन ्। पाजलकाहरुले 

पजन जिपद ्िोजखि न्यजूनकिण िाजष्िय कायवयोिना २०२०-२०३० जनिावण गरि कायवन्ियन गनजवपने दजेखन्छ । 

जिपदब्ाट िोगाउन ि प्रकोप सजृिि जिपदक्ो सियिा प्रभािकािी रुपिा िानिीय सहायिा परिचालन गनव ि सम्बजन्िि 

जनकायहरुको जिम्ििोिीलाई प्रष्ट जकटान गनवका लाजग जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिनाले िहत्िपणूव भजूिका जनिावह गदवछ । 

आपिक्ालिा गरिने प्रभािकािी िानिीय प्रजिकायविा संलग्न जनकायहरूको पिूवियािीको स्िि ि उनीहरुको िििा िथा सबै िहिा 

उपलब्ि स्रोि सािनको ठूलो प्रभाि पदवछ । िसथव, प्राकृजिक िथा िानि जसजिवि िजनसजकै खालका जिपदक्ा घटनाबाट हनु सक्ने 

िीउिनको िजिलाई न्यनू गनवका लाजग जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकाय योिना एउटा िहत्िपणूव पि हो । यसले जिपदक्ो सािना 

गने िििालाई िजृद्ध गने ि सिजदायहरुलाई जिपद ्उत्थानिील गिाउने कायविा िद्धि पजयावउँदछ । यसै सन्दभविा गहृ िन्त्रालयले 

ियाि गिेको "जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ििजविा िागदविन, २०६७" को आिाििा जिल्ला जस्थि सिोकाििालासँग 

सििे छलफल अन्ििजिया गरि जिपद ्न्यनूीकिण ि सािना गने िििाको जिकास गनव जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिले जिपद ्

पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिन, २०६८ साल दजेख नै ििजविा गिी अभ्यास गद ैआएको छ । सोही योिनालाई सियसापेि िाज्यको 

पजनवसंिचना बिोजिि पजनिािलोकन िथा अद्यािजिकिण गने िििा "जिपद ्पिूिवयािी िथा प्रजिकायव योिना ििजविा िागवदिवन 

२०६७" ले जनिाविण गिेका जिजि िथा प्रजिया पिूा गिी "जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०६८ को २०७१ िा पजहलो, 

२०७३ िा दोस्रो, २०७४ िा िेस्रो, २०७६ िा चौथँो हुदै ँहालको संस्किण सम्ि आइपजग्दा पांचौ पटक अद्यािजिक गरि जिल्ला 

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ ििजविा गरिएको छ । 

जिपद ् व्यिस्थापनका जिजभन्न चिणिा गरिने कािहरूिध्ये  जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव  योिना  जिपद ्िोजखि 

व्यिस्थापनको एक िहत्िपणूव अिं हो । यसले जिपद ्पजहले जिपदक्ो सियिा ि जिपदक्ो ित्कालीन प्रभाि सिाप्त नभएसम्ि 

गरिने कायवलाई प्राथजिकिा जदन्छ । जिपद ् पिूवियािी कायवले जिपद ् अजघ गरिने कायलावई प्राथजिकिािा िाखकेो हुन्छ भने 

आपिकाजलन कायवयोिनाले जिपदक्ो सियिा जिपदब्ाट उत्पन्न असहि अिस्थािा आिािभिू िानिीय सेिा उपलब्ि गिाउने 

कायलाई िहत्ि जदएको हुन्छ । जिपद ्बाट उत्पन्न असहि अिस्थािा प्रभाजििको खोि िथा उद्धाि गिी िानििीिनको ििा ि 

स्िास््य सििा गनजव यस योिनाको प्रिजख उद्दशे्य िहकेो छ । एक िण अथिा केही जदन िात्रको जिपदले् लािो सिय लगाएि 

आजिवि उपलजब्िलाई िहस नहस बनाई सिग्र जिकासको जस्थजिलाई पजछ िकेल्न सक्ने भएकाले जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन 

िथा िलिायज परिििवन अनकज लनको अििािणालाई जिकास  प्रजियािा िलूप्रिाहीकिण गद ैजिपद ्िथा िलिायज उत्थानजिल 

सिजदायको जनिावण गनजव आिको आिश्यकिा भएको छ । 

  



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

18 

पररच्छेद २ 

उदे्दश्य तथा आिश्यकता 

 

२.१  जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना, २०७७  का उदे्दश्यिरु  :  

क. जिपद ्प्रभाजिि व्यजि, परििाि ि सिजदायलाई ित्काल उद्धाि गिी िानिीय सहयोग उपलब्ि गिाउनज, 

ख. नेपाल सिकािबाट भएका जनणवयको कायावन्ियन गनव उपलब्ि न्यनूिि सािन स्रोिको अजिकिि उपयोग गद ैसािन 

स्रोिको खोिी गनजव, 

ग. सिोकाििाला जनकाय, संघ संस्थाहरूसँग प्रभािकािी सिन्िय गिी जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायवलाई प्रभािकािी 
बनाउनज, 

घ. कास्की जिल्लाको जिपद ्िोजखि नक्सांकन गिी सिजदायिा िहकेो संकटासन्निाको पजहचान, स्ििीकिण िथा िििा 

जिशे्लषण गिी िोजखि न्यनूीकिण गनव स्थानीय िहहरु िथा अन्य संस्थाहरु िाफव ि जिजभन्न  जियाकलापहरू संचालन 

गनजव गिाउनज, 

ङ. आिश्यकिाअनजसाि जिकास प्रकृयािा जिपद ् िोजखि न्यनूीकिणलाई िलूप्रिाहीकिण गद ै जिपद ् पिूव, जिपदक्ो 

सियिा ि जिपद ्पिाि गनजवपने कायवलाई प्राथजिकीकिण गनजव । 

च. िहािािी (सरुिा िोगहरु) को सियिा िानिीय सजििाका लाजग उपलव्ि स्रोि सािनको परिचालन गद ैिीन ैिहका 
सिकािहरुजिच भएका जनणवयहरु सिन्िय गद ैकायावन्ियन गनजव । 

२.२ योिना तिुवमा जिजध तथा प्रजिया : 

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ििजविा गने िििा गहृ िन्त्रालयद्वािा िािी गरिएको जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव 

योिना ििजविा िागवदिवन, २०६७ लाई िलूआिाि िाजनएको छ । िसको खाका जनम्न अनजसाि िहकेो छ । 

क. िानिीय सहायिािा कायव गने साझदेािहरुको पजहचान 

ख. जिद्यिान सचूना/अजभलेखको पजनिािलोकन 

ग. साझदेािहरुको बैठक आयोिना 

घ. अजन्िि कायविालाको आयोिना 

ङ. जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ििजविा 
च. कायवयोिना कायावन्ियन 

छ. सिन्िय ि संचाि 
ि. जनिन्िि सजिाि एबं पजनिािलोकन 

उपिोि िागवदिवनको खाकालाई अनजििण गने िििा जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७६ लाई सियसापेि 

पजनिािलोकन िथा अद्यािजिक गिी जिपद ् पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ििविजा गनवका लाजग सिवप्रथि जिल्ला जिपद ्

ब्यिस्थापन सजिजिको िठैकले जिल्ला जिपद ् पिूियािी िथा प्रजिकायव योिना जनिाणव कायवदल गठन गरि उि कायवदललाई 

जिल्ला जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना जनिावण गनवको लाजग जिम्ििेािी जदइएको जथयो । उि कायवदलले स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिहरु एबं जिल्लािा िहकेा जिपदक्ो िेत्रिा कायव गने सिकािी, गिै सिकािी,िािनैजिक दलहरु, िजजद्धजििी, 

संचािकिीहरुसंग सिन्िय गद ैआिश्यक सचूना िथा िानकािी संकलन गरि जिद्यिान सचूनाहरुलाई अद्यािजिक गने कायव भयो । 

जिल्ला जिपद ् ब्यिस्थापन सजिजििाट जिजभन्न १० िटा जिषयगि िेत्र (Cluster Approach) िथा कोजभड -१९ (कोिोना 

भाइिस) संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रणको कायवयोिना सििे पजहचान गरि संयोिन गने िेत्रगि कायावलय ि जिम्ििेािी सििे 
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िोक्ने काि भयो । यसिी पजहचान भएका १० िटै जिषयगि िेत्र िथा कोजभड -१९ (कोिोना भाइिस) संििण िोकथाि िथा 

जनयन्त्रणको कायवयोिना सँग सम्िजन्िि सिोकाििालाहरुसंगको बैठक, जिल्ला जिपद ् ब्यिस्थापन सजिजिको छलफल ि 

अन्र्िजियािा प्राप्त भएका थप सजचना, सजझाि ि जनणवयहरु सििेको आिाििा जिपद ्पजिवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७६ लाई 

सियसापेि पजनिािलोकन िथा अद्यािजिक गिी जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ को िस्यौदा ियाि भयो । प्रस्िजि 

िस्यैदा उपि जिजि २०७७ असाि २ गिेको जिल्ला जिपद ्ब्यिस्थापन सजिजिको बैठकिा छलफल एि ंजबशे्लषण भई प्राप्त भएका 

िाय सजझािहरुलाई सििे सिािेि गिी जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७६ को पाँचौ पटकको परििािवन पिाि ्जिल्ला 

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ पारिि भयो । साथै, यस योिनालाई आिाि िाजन स्थानीय जिपद ्िथा िलिायज 

उत्थानजिल सजिजिहरुले आ–आफ्नो िेत्रिा जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव सम्िन्िी कृयाकलापहरु सञ्चालन गने जनणवय गरियो 

। 

२.३ अपेजित नजतिा (Expected Outcomes) 

यस योिनाले अपेिा गिेका प्रिजख नजििाहरु िजख्यिया जनम्न जलजखि जिषयहरुसँग सम्बजन्िि छन ्: 

क. जिपदक्ो सियिा प्रभाजिि सिजदायको ित्काल खोि िथा उद्धाि गनव िागवदिवन प्राप्त हुनेछ । 
ख. जिपद ्प्रभाजििहरूलाई ित्काल उद्धाि िथा िाहि सेिा प्रदान गनव सहि हुनेछ । 
ग. जिल्लािा िानिीय िेत्रिा कायविि संघ संस्थाहरूको पजहचान िथा श्रोि सािनको आकंलन हुनेछ । 

घ. जिषयगि िेत्रहरूको आकजस्िक योिना जनिावण भई प्रजिकायवका लाजग सिल दस्िाििे जनिावण हुनेछ । 

ङ. जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण गनव सिोकाििालाहरूिीच सिन्ियात्िक संयन्त्रको जनिावण भई प्रकोपको सिय ि प्रकोप 
पिाि ्ित्काल प्रजिकायव गनव सहि हुनेछ । 

च. जिपदक्ो सियिा स्थानीय जनकाय िथा स्थानीय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको सिन्िय ि सहकायविा प्रभािकािी 
प्रजिकायवका गजिजिजिलाई अजघ बिाइन सहिीकिण हुनेछ । 

छ. िहािािी ि सरुिा िोगहरुको िोकथाि िचाउका लाजग आकजस्िक योिना जनिावण भई प्रजिकायव सम्बन्िी कायवहरु 

सहि रुपिा कायावन्ियन हुनेछन ्। 

२.४ जिपद्  पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाले प्राप्त िनव खोिेका पररणामिरु  

यस जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिनाले प्राप्त गनव खोिेका परिणािहरू िजख्यिया जनम्न जलजखि छन ्:  

क. स्थानीय पिूाविािको िस्िज जस्थजि जिििण, 

ख. प्रभाजिि हुन सक्ने सिजदायको संख्या ि अिजस्थजि, 

ग. उपलब्ि िििा (जिपदसँ्ग िजध्ने ि प्रजिकायविा उपलब्ि हुन सक्ने), 
घ. जिपद ्िोजखि जिशे्लषण, 

ङ. पिूव चेिािनी प्रणाली, 
च. खोि िथा उद्धाि व्यिस्था, 
छ. आश्रय घि (सेल्टि) िा क्याम्प व्यिस्थापन प्रणाली, 

ि. िाहि व्यिस्था ि जिििण, 

झ. खाद्य सािग्री ि गिै खाद्य सािग्रीको भण्डाि अिस्था, 

ञ. प्रजिकायविा संलग्न साझदेािहिको भजूिका ि जिम्िेिािीको जनिाविण, 

ट. हिेक जनकायिा सम्पकव  व्यजिको पजहचान ि संचाि सम्पकव को व्यिस्था, 

ठ. िानिीय सहायिाकिीले गने सहयोग (के, कसले, कजहले, कहा,ँकसिी उपलब्ि गिाउने हो सोको पजहचान), 

ड. सिोकाििाला सिकािी िथा गिै सिकािी संघ सस्थाको जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी िििा अजभिजृद्ध हुने । 
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ि. िहािािी, सरुिा िोगको सियिा प्रजिकायव गनव सक्ने िििाको जिकास हुने । 
२.५  जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना तिुवमाका सामान्य जसद्धान्त/मान्यतािरु : 

पिूवियािी कायव गदाव सबै साझेदािहरूले अपनाउनज पने सािान्य जसद्धान्िहरू दहेाय बिोजिि हुने छन ्:  

क. जिल्ला प्रिासन कायावलय िथा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि िाफव ि ्एकद्धाि नीजि अनजरुप  सम्िजन्िि स्थानीय 

िह सििेसँग सिन्िय ि संचाि भइ कायव संचालन हुनेछ । 

ख. प्रिजख जिल्ला अजिकािी (प्र.जि.अ.) िा  जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिले सिन्ियका लाजग अन्य संघ संस्थाहरूको 

सहयोग जलन सक्नेछ । 

ग. जिषयगि सिन्िय गने िथा सिन्िय गदाव िजख्य िाग िा आिश्यकिा पिूा होस ्भन्ने ध्यान पजयावउनज पदवछ। 

घ. जिपद ्पिूवियािी एि ंउद्धाि कायविा सिकािी कायावलय िथा गिैसिकािी संस्थाहरूिा उपलब्ि दि िनिजि, आजथवक, 

भौजिक सजजििा िथा स्थानीय सञ्िालिा आिारिि भएकाले त्यस्िा कायावलय ि संस्थाहरू आफ्नो िििा अनजसाि 

प्रभािकािी रुपिा परिचालन हुने छन ्। 

ङ. यस कायवयोिनाबाट पिूव जनिाविण गरिए अनजसािको  सिन्िय, सहयोगको आदान-प्रदान, सिझदािी,सहकायव, जनदिेन 

ि जनयन्त्रण कायि हुनेछ । 

२.६ योिनाको सीजमतता : 

यस योिनाले कास्की जिल्ला िात्रको जिपद ्पजिव ियािी िथा प्रजिकायव सम्बन्िी जियाकलापहरुलाई सिट्ेने प्रयास गिेको छ 

। योिना ििजविा हुदँाको सियिा उपलब्ि नीजि योिना,सािन श्रोि, िानब पजँिी, प्रजिजि, व्यिस्थापकीय योिना ि पयावििणीय 

अनजकज लिा सििेलाई आिाि िान्दा यस योिनाका आिािभिू सीजिििाहरु जनम्नानजसाि िहकेा छन ्:  

क. जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की जिल्लाका स्थानीय िहहरु, जिल्ला जस्थि सिकािी िथा गहै्र सिकािी कायावलयहरु 
िथा अन्य सिोकाििाला जनकाय/संघसंस्थाहरुले संकलन गिेको  प्रकोपले पजयावएको िजिको जिििण पजणव नहुन सक्छ 

िसथव आगािी जदनहरूिा जनयजिि रुपिा िानकािीहरू एि ंि्यांकहरू अद्यािजिक ि परििािवन गनव आिश्यक हुनेछ 

। 

ख. िोजखि िथा प्रकोपहरूको स्ििीकिण िलिायज परिििवन सम्बन्िी स्थानीय अनजकूलन योिनालाई आिाि िानी ियाि 

गरिएको छ । िजन जिपद ्व्यबस्थापनको दृजष्टकोणिा केही फिक हुन सक्छ । साथै यो पणूविया सिजदायिा आिारिि 

छलफलिा आिारिि िहकेोले िजै्ञाजनक िथा भ-ूगभीय अनजसन्िानबाट केही फिक हुन सक्छ । 

ग. सम्भाजिि जिपद ्प्रभाजिि घििजिीहरू जिगििा जिल्ला जिपद ्व्यबस्थापन सजिजि, िेडिस सोसाइटी िथा अन्य संघ 

संस्थाहरुद्वािा जिििण गरिएको िाहिको सङ्ख्यालाई आिाि िाजनएकोले िास्िजिक ि्यांकभन्दा केजह फिक हुन 

सक्नेछ ।  

घ. योिना ििजविा गन ेिििा सिोकाििाला सबै िेत्र िथा जनकायहरुसंग अपेिा अनजसाि छलफल, अन्ििजिया िथा 

िठैक गरि पणूव रुपको सचूना िथा िानकािी जलन  नसजकएको हुन सक्ने छ । 

२.७ जिपद् व्यिस्थापन तथा िोजखम न्यूजनकरणका लाजि मौिुदा कानूनी तथा नीजतित व्यिस्थािरु  

२.७.१ नेपालको संजिधान 

 नेपालको संजििानको िािा ५१ को उपिािा (छ) को प्राकृजिक सािन स्रोिको संििण, संििवन ि उपयोग सम्बन्िी नीजिअन्िगवि 

प्राकृजिक प्रकोपबाट हुने िोजखि न्यनूीकिण गनव पिूव सचूना, ियािी, उद्धाि, िाहि एि ंपजनस्र्थापना गने व्यिस्था िहकेो छ । 

२.७.२ जिपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रशम संशोधन २०७५ सजित) 

 जिपद ् व्यिस्थापनका सबै जियाकलापको सिन्ियात्िक ि प्रभािकािी रूपिा व्यिस्थापन गिी प्राकृजिक िथा गिैप्राकृजिक 

जिपद ्बाट सिवसािािणको िीउज्यान ि सािविजनक, जनिी िथा व्यजिगि सम्पजत्त, प्राकृजिक एिि ्साँस्कृजिक 
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सम्पदा ि भौजिक संिचनाको संििण गनव जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा व्यिस्थापनसँग सम्बजन्िि प्रचजलि काननूलाई संिोिन 

ि एकीकिण गद ैजिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ ियाि भ ैलागज भएको छ ।  

यस ऐनले जिपदल्ाई एउटा सिस्याको रूपिा ग्रहण गिी जिपद ्व्यिस्थापनको लाजग सिजदायस्िि, स्थानीय िह, प्रदिे ि संघीय 

सिकािसम्िको काि, किवब्य, अजिकाि, संस्थागि संिचना ि सिन्िय, संचाि, सहकायवको आिाि सििे व्यिस्था गिेको छ । यस 

ऐनले जिपद ्व्यबस्थापन चिका िहत्िपजणव चिणहरुलाई सिटेेि जिपद ्िोजखि पिूव ियािी, न्यनूीकिण, प्रजिकायव, पजनस्र्थापना ि 

पजनजनविावणको िििा अिलम्बन गरिने नीजि, योिना ि िणनीजिहरुको व्यिस्था गिको छ । यसले जिपद ्व्यबस्थापनिा सिकािी, 

गिैसिकािी कायावलय िथा संस्थाहरु, सजििा जनकाय ि नागरिक सिाि सिेिका काि किवव्यहरु उल्लेख गिको छ । 

 यसै गिी स्थायी जनकायको रुपिा कायव संचालन गने गरि जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा ब्यिस्थापन िाजष्िय प्राजिकिणको 

ब्यिस्था गनजवको साथै जिपदक्ो सियिा प्राजिकिणले कज नै पजन जनकाय िा संस्थाको किवचािीलाई िाग गिेिा खटाउनज पने 

िाध्यात्िक ब्यिस्थालाई सजजनजिि गिेको छ ।  

साथै यस ऐनिा देिको कज नै िेत्र िा पजिै दिेलाई नेपाल सिकािले जिपद ्संकटग्रस्ि िेत्र घोषणा गनव सक्ने ब्यिस्था पजन छ । 

जिपदक्ो सियिा नकािात्िक जियाकलाप गनेलाई सिाय ि ििी हुनेलाई िजि पिूीको ब्यिस्थाका साथै असल काि गनेलाई 

पजिस्कािको ब्यिस्था पजन उल्लेख छ । 

जिपद ्को घटनाबाट प्रभाजिि हुने व्यजि िथा घि परििािलाई िाहि उपलव्ि गिाउन संघ, प्रदिे, जिल्ला िथा स्थानीय िहस्िििा 

जिपि ्व्यिस्थापन कोष िहन ेव्यिस्था छ । 

जचर सखं्या  1 : नेपालको जिपद् िोजखम न्यूजनकरण तथा व्यिस्थापन सरंचना 
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२.७.३ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय िहको जिकासका लाजग जिकेन्द्रीकिणको अििािणालाई प्रिद्धवन गिेको 

छ । िस अनजसाि जनम्न जलजखि जिषयहरु स्थानीय सिकािले गनव सक्ने स्पष्ट पािेको छ । 

क. जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीजि, काननू, िापदण्ड, योिनाको कायावन्ियन, अनजगिन ि जनयिनको व्यिस्था 

गिेको छ । 

ख. स्थानीय स्िििा जिपद ्पिूव ियािी िथा प्रजिकायव योिना, पिूव सचूना प्रणाली, खोि िथा उद्धाि िाहि सािग्रीको पिूव 
भण्डािण, जिििण ि सिन्िय, 

ग. स्थानीय िटबन्ि, नदी ि पजहिोको जनयन्त्रण िथा नदीको व्यिस्थापन ि जनयिन, 

घ. जिपद ्िोजखि िेत्रको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरुको पजहचान ि स्थानान्ििण, 

ङ. जिपद ्व्यिस्थापनिा सङ्घ, प्रदिे ि स्थानीय सिजदाय, सङ्घ संस्था िथा जनिी िेत्रसँग सहयोग, सिन्िय ि सहकायव, 

च. जिपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना िथा सञ्चालन ि स्रोि सािनको परिचालन, 
छ. जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण सम्बन्िी स्थानीयस्ििका आयोिनाको ििजविा कायावन्ियन, अनजगिन ि जनयिन, 

ि. जिपद ्पिाि ्स्थानीयस्ििको पजनस्र्थापना ि पजनजनविाण, 

झ. स्थानीय स्ििको जिपद ्सम्बन्िी ि्याङ्क व्यिस्थापन ि अध्ययन अनजसन्िान, 

ञ. स्थानीय आपिक्ालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 

ट. सिजदायिा आिारिि जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायवििको सञ्चालन, 

ठ. जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

२.७.३ जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजमजतको काम, कतवव्य र अजधकार 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको काि, किवव्य ि अजिकाि दहेाय बिोजिि िहकेो छ : 

क) परिषद, कायवकािी सजिजि िथा प्रदिे जिपद ्सजिजििाट स्िीकृि नीजि योिना िथा कायविि कायावन्ियन गनव सहयोग 

गने गिाउने । 

ख) जिल्लाको जिपद ्प्रजिकायव योिना ियाि गिी लागज गने गिाउने । 
ग)  जिल्ला स्िििा िहकेो आपि ्कालीन कायव सञ्चालन केन्द्रको  सञ्चालन गने । 

घ) उपलब्ि श्रोिको उच्छ्चिि प्रयोग िथा प्रिाह गरि जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा खोिी िथा उद्धाि गने । 
ङ) नेपाल सिकाििाट स्िीकृि िापदण्ड अनजसाि िाहि जिििण गने गिाउने िथा जिल्ला जस्थि सिकािी िथा गिैसिकािी 

कायावलयलाई सोही अनजसाि िाहि जिििण गनव लगाउने । 

च) जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा आिश्यकिा अनजसाि  यािायाि िथा िाजनसहरुको आिि िािििा जनयन्त्रण गने । 

छ) जिपदक्ो कािण जसजिवि फोहि िथा अन्य अनािश्यक िस्िज हटाउने िथा हटाउन लगाउने ।  

ि) जिपदक्ो सियिा िजत्य ूभएका िाजनसका िि िथा िनाििको ब्यिस्थापन गने । 
झ) आपि ्कालीन अिस्थािा जिपद ्प्रभाजिि ब्यजिहरुको लाजग आश्रय गहृको ब्यिस्था गने । 

ञ) जिपदक्ो सियिा ित्काल परिचालन हुन सक्ने गिी सजििा जनकायलाई दजरुस्ि िाख्न लगाउने । 
ट) जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषिी उपचाि िस्िा अत्यािश्यक िस्िजको प्रिन्ि गने । 

ठ) जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा ित्काल आिश्यक पने अस्थाई भौजिक संिचनाहरुको जनिावण गनव लगाउने । 

ड) जिपदक्ो अिस्थािा स्थानीय स्िििा उपलब्ि सिकािी गिैसिकािी एि ंजनिी यािायािका सािन, यन्त्र, सिसिान, 

खाद्य सािान आजद काननू ििोजिि जनयन्त्रणिा जलई प्रयोग गने िा गनव लगाउने । 

ि) जिपदक्ो िोजखििा िहकेा िा जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा िहकेा असजिजिि भिनहरु भत्काउन लगाउने । 
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ण) असजिजिि भिन िथा स्थानिा िहकेा जिपद ्प्रभाजिि व्यजिहरुलाई सजिजिि स्थानिा स्थानान्ििण गने । 

ि) जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा स्ियंसेिक, जििषेज्ञ िथा पिाििवदािालाई परिचालन गने ि सोको सजपिीििेण गने । 

थ) िाजष्िय िा अन्ििाजष्िय गिैसिकािी संस्थाहरुिाट गरिने उद्धाि िथा िाहि एि ंसहयोग आजद कृयाकलापिा सिन्िय 

गने । 

द) जिपदक्ो सियिा खोि, उद्धाि िथा िाहि ि पजनलावभ सम्िन्िी कायवको लाजग स्थानीय िह लगायि सम्िजन्िि 

जनकायहरुसंग सिन्िय गने । 

ि) जिपद ्पिाि आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरुको न्यनूीकिणका लाजग आिश्यक कायवहरु गने । 

न) जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा सङ्कटग्रस्ि िेत्र घोषणा गनव पने अिस्था िहिेा नेपाल सिकाि सिि जसफारिस गने, जिपद ्

सम्िन्िी सचूना प्रिाह गने । 

प) उद्धाि िथा िाहि कायवििको प्रगजि जिििण प्राजिकिणिा पठाउने । 

फ) जिपद ्ब्यिस्थापन सम्िन्ििा िोजकए ििोजििका अन्य काि गने, गिाउने । 

२.७.४ स्थानीय जिपद् व्यिस्थापन सजमजतको काम, कतवव्य र अजधकार : 

क. स्थानीय जिपद ् व्यिस्थापन योिना ििजविा गिी कायावन्ियन गने । (परिषद,् कायवकािी सजिजि ि प्रदिे जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिका नीजि, योिना, कायविि अनजरुप) 

ख. स्थानीय िहलाई जिपद ्व्यिस्थापनका लाजग बिटे जबजनयोिन गनव लगाउने । 
ग. सबै पिको सिन्िय ि संलग्निािा जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायव गने, गिाउने । 
घ. स्थानीय िहका पदाजिकािी किवचािी, स्ियंसेिक, सािाजिक परिचालक िथा सिजदायलाई जिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्ििा प्रजििण जदने व्यिस्था जिलाउने । 

ङ. भौजिक संिचना जनिावण गदाव भिन संजहिा लगायि अन्य स्िीकृि जनदजेिका िा िापदण्डको पालना गिाउने । 

च. िडा िा सिजदायस्िििा जिपद ् पिूव ियािी िथा प्रजिकायव सजिजि गठन गने । (िागरुकिा, कायविि ििजविा, 
प्रजिकायवका लाजग) 

छ. जिपद ्प्रजिकायवका लाजग आपि ्कालीन निनूा अभ्यास गने, गिाउने ।  

ि. जिपद ्प्रभाजिि िेत्रिा उद्धाि िथा िाहिको व्यिस्था गने । 
झ. अनजगिन गने (ऐन बिोजिि कायव गिे नगिेकोः सािविजनक संस्था िथा व्यिसायीक प्रजिष्ठानको) 

ञ. स्थानीय िहिा जिपद ्व्यिस्थापन सचूना प्रणाली िथा पिूव चिेािनी प्रणालीको जिकास ि संचालन गने, गिाउन े। 
ट. स्थानीय स्िििा आपिकालीन कायव संचालन केन्द्रको स्थापना ि संचालन गने । 

ठ. जिपद ्पिी हिाएका, जबग्रेका िा नष्ट भएका कागिािको यजकन ि्याङ्क अद्यािजिक गिी िाख्न लगाउने । 

ड. जिपद ्प्रभाजिि घि परििािको पजहचान, स्िि जनिाविण िथा परिचयपत्र जिििण गने, गिाउन े। 

ि. जिपदक्ो सियिा प्रयोग गनव सजकने गिी िारुणयन्त्र लगायिका अन्य उपकिणहरु ियािी हालििा िाख्न लगाउने । 

ण. जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव गन,े गिाउने । (कायवकािी सजिजि, प्रदिे जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि िथा 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको जनणवय अनजसाि) 

२.७.५ जिपद् व्यिस्थापनसँि सम्तबजन्धत नीजत, जनयम तथा जनदेजशका : 

नेपाल सिकाििाट ियाि गिी लागज गरिएका िध्ये प्रिजख जनम्नानजसाि िहकेा छन ्: 

क. जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा व्यिस्थापन जनयिािली, २०७६ 

ख. जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िाजष्िय िणनीजिक कायवयोिना, २०१८-२०३० 

ग. जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िाजष्िय िणनीजि, २०६६ 
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घ. स्थानीय जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन योिना ििजविा जनदजेिका, २०६८ 

ङ. उन्थानिील स्थानीय सिजदायका लाजग िाजष्िय िणनीजि, २०७४ 

च. प्रकापे पीजडि उद्धाि ि िाहि सम्िन्िी िापदण्ड, २०७४ (छैठौं संिोिन) 

छ. िाजष्िय जिपद ्प्रजिकायव कायविाचँा, २०७५ (प्रथि संिोिन २०७५) 
ि. खोि िथा उद्धाि िाजष्िय िणनीजिक कायवयोिना, २०७१ 

(थप िानकारीको लाजि : www.drrportal.gov.np, moha.gov.np) 

  

http://www.drrportal.gov.np/
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पररच्छेद ३ 

जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना 

३.१ सन्दिव सामग्री पुनरािलोकनको नजतिा : 

कास्की जिल्लािा जिजभन्न जनकायहरूबाट जिजभन्न सियिा जिपद ्सम्बन्िी अध्ययन, अनजसन्िान एि ंयोिना सम्बन्िी 

प्रजििदेनहरू प्रकािन भएका छन ्। यस जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ििजविाका लाजग जिजभन्न सन्दभव सािग्रीहरूको 

अध्ययन गरिएको छ । केही िहत्िपणूव सािग्रीहरू ि त्यसबाट प्राप्त गरिएका असल अभ्यासहरू िलको िाजलकािा प्रस्िजि गरिएको 

छ । 

ताजलका संख्या 1 : सन्दिव सामग्रीिरूको जििरण  

ि.सं. प्रजतिेदन/प्रकाशनका नाम जसकाइ/असल अभ्यासिरू 

१.  

जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना,२०७६ 

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिनाको अजभिजखीकिण गिी सम्बजन्िि 

सिोकाििालाहरु सचेि भई थप िििा अजभबजृद्ध गनव लागकेो । 

२.  
जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना,२०७४ 

जिल्ला स्ििका जिपद ्िोजखि स्ििीकिण, जिषयगि अभ्यासहरू सजरुिाि 

हुन खोिकेा िथा जिल्ला जभत्र िहकेा िििाहरू उल्लेख भएको । 

३.  
जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना, २०७३ 

जिल्ला स्ििका जिपद ्िोजखि स्ििीकिण, जिषयगि अभ्यासहरू सजरुिाि 

हुन खोिकेा िथा जिल्ला जभत्र िहकेा िििाहरू उल्लेख भएको । 

४.  
जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना, २०७१ 

जिल्ला स्ििका जिपद ्िोजखि स्ििीकिण, जिषयगि अभ्यासहरू सजरुिाि 

हुन खोिकेा िथा जिल्ला जभत्र िहकेा िििाहरू उल्लेख भएको । 

५.  
जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना, २०६८ 
सिग्र जिल्लाका जिपद ्िाजखिका अिस्था  बािे असल जचत्रण । 

६.  
नेपाल िडिस सोसाइटीका 

िाजषवक प्रजििदेनहरू 
जिल्लािा भए गिेका जिपद ्प्रजिकायविा भएका प्रयासहरु उल्लेख भएका । 

७.  

स्थानीय िहहरुका जिपद ्

िोजखि व्यिस्थापन 

सम्बन्िी योिना िथा 

कायवयोिनाहरू 

 

 

 

 

स्थानीय जनकायले गिेका प्रयास ि सफलिाका कथाहरू एि ंगाउस्िििा 

यािना जनिावण गने प्रजिया स्थानीय सिजदायका प्राथजिकिाहरू बािे 

िानकािी भएका जिपदक्ा जस्थजि ि स्थानीय स्ििबाट गनव सक्ने सम्भाजिि 

उपायहरूका बािेिा िानकािी । िोजखिहरुको ऐजिहाजसक जिशे्लषण 

(Trend Analysis) गनव सहि भएको । 

 

८.  

जिपद ्िोजखि न्यनूीकिणका 

लाजग िाजष्िय िणनीजि, 

२०६६ 

िाजष्िय स्िििा ियाि भएका नीजिहरुबािे पनूिािलोकन, िानकािी ि 

जिल्ला स्िििा सिायोिन गने प्रजिया बािे स्पष्टिा । 

 

३.२ प्रकोप तथा िोजखम जिशे्लषण 

यस जिल्लािा िहकेा साजिकका ३२ गा.जि.स. िध्ये २७ िटा गा.जि.स. ि साजिक पोखिा उप–िहानगिपाजलकाका ७ 

िटा िडािा गिी िम्िा ३४ िटा िलिायज परिििवन सम्बन्िी स्थानीय अनकूज लन कायवयोिना ियाि भएको 
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जथयो । त्यसैगिी ४ िटा साजिकका गा.जि.स. ि साजिकको पोखिा उप–िहानगिपाजलकाका २३ िटा िडाहरूिा स्थानीय जिपद ्

िोजखि व्यिस्थापन योिना ियाि भएकोिा हाल िी गा.जि.स. एिि ् िडाहरु नेपालको संजििानिा उल्लेजखि व्यिस्था ि 

िगीकिण अनजसाि परिििवन भएको अिस्था छ । यसिी स्थानीय स्िििा बनेका योिनाहरूका जिशे्लषण गिी यस जिल्लाको 

िोजखिहरूको प्राथजिकीकिण गरिएको छ । 

 

जचर सखं्या  2 : जिल्लाको समग्र िोजखम प्रिजमकीकरण (श्रोत: LAPA/LDRMP/ बैठक छलफल) 

कास्की जिल्लािा घटेका जिपदक्ा जचत्र नं २ िा सिाििे गरिएका घटनाहरुलाई जिशे्लषण गदाव सबैभन्दा बिी (३५० पटक भन्दा 

बिी) िजि पजर् याएको जिपदक्ो कािण पजहिो दजेखन्छ । त्यसपजछका िहत्िपणूव िोजखिहरूिा ििि: अजसना, चट्याङ्ग, खडेिी, 

बािी, हािाहुिी, आगलागी, कृजषिा िोग जकिाको प्रकोप, नजद कटान, पानीको िजल सक्ने, जिचाहा प्रिािी, पिजिोग आदी िहकेा 

छन ्। िोजखिहरूको प्राथजिकीकिण िलूिः सिजदायिा आिारिि छलफल ि जिगििा घटेका घटनाका प्रकृजििा आिारिि िही 

प्राथजिकीकिण गरिएको छ । यी िोजखिहरूबाट प्रभाजिि स्थानहरू िल िाजलकािा उल्लेख गरिएको छ । 

 

ताजलका सखं्या  2 :  कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको बाजि पजहिोको प्रिृजतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट 

प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्चिोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा म .न.पा   १, २०, २६, २४, ३२, 

३३, २३,२८, १८, २५ 

२, ३, ११, २७, 

२८, ३०,३१, ३३ 

४, ५, १७, १९, 

२२ 

६१ 

अन्नपूणव िा.पा    १, २, ८, ९ ४,५,६,७,१०,११  २८ 

माछापुच्रे 

िा .पा  

२,७,८,९ ५,१,६,   ३ २३ 

मादी िा.पा १,२,६,७,८,९,१०,१२

, 

११,३,४,५  ३४ 

रुपा िा.पा ३,४,५,६ १,२  २० 
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ताजलका सखं्या  3 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको चटयाङ्गको प्रिृजतको लेखािोखा तथा स्थानीयतििरुले 

तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट प्रिाजित 

िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

२३, २१, ३१ २४, २०,२७, ३०, 

१३, १८ 

१२,१४, २६, २८,२९, 

३३ 

२५ 

अन्नपूणव िा.पा १   ६, ९,११ ७ 

माछापुच्रे िा.पा ४,६ ३, ५ ७, ८ १४ 

मादी िा.पा १, ३, ११, १२ ६,८  १८ 

रुपा िा.पा ५   ६ ४ ७ 

 

ताजलका सखं्या  4 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको आगलागीको प्रिृजतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट 

प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

 ४,६,७,८,१२, १५, 

२२, २७, ३०, ३३ 

१,३,९,११,१३,१४, 

२१, २९,२६ 

२९ 

अन्नपूणव िा.पा  ६ ४ ४ 

माछापुच्रे िा.पा  ५ ३, ४ ४ 

मादी िा.पा ८, ९, १० १२  ३ 

रुपा िा.पा  ३, ५, ६ २ ७ 

 

ताजलका सखं्या  5 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको हािाहुिीको प्रिृजतको लेखािोखा तथा स्थानीयतििरुले 

तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट प्रिाजित 

िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २)  

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका 

२९, ३० २३, ८, १० ,१२, 

१५, २६, २७,३१, 

३३ 

२,३,४,५, ९, ११, 

१४, १६,१९,२० 

३६ 

 

अन्नपूणव िा.पा - २, ९ ११ ५ 

माछापुच्रे िा.पा  ४, ६, ७ १, ९, ३ ९ 
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मादी िा.पा १२ २, ९, १०, ११ ६,५ १३ 

रुपा िा.पा   ३,५,६ २ 

 

 

ताजलका सखं्या  6 :  कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको अजसनाको प्रिृजतको लेखािोखा तथा स्थानीयतििरुले 

तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट प्रिाजित 

िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका 

 

 

२३,१०,११,१९,२०,

२५, ३१,३३ 

२४,२०,२१,२७,३० १८,१२,१४,२६,२९ ४७ 

अन्नपूणव िा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 

माछापुच्रे िा.पा १, ३, ६ २, ४, ८ ७ १९ 

मादी िा.पा १, २, ८ १०, १२ ४ ७, ६ २८ 

रुपा िा.पा ४, ६, ६  २ ७ 

 

ताजलका सखं्या  7 : कास्की जिल्लािा हालसम्ि दजेखएको खडेरीको प्रिजृिको लेखािोखा िथा स्थानीयिहहरुले ििजविा गिी 

कायावन्ियन गिेका योिनाहरुको जिष्लेश्णको आिाििा जिपि् िोजखिहरुबाट प्रभाजिि गाउँपाजलकाका िथा 

िहानगिपाजलकाका िडाहरुको जिििण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन सक्ने 

घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

१३, १९, २१, २५, 

२६, २९, ३०, ३१, 

३३ 

 ४, ६, ७, ८, 

११,१२, १५, २३, 

२४ 

१, ३, ९, ११, 

१३,१४, २०, ३२ 

६१ 

अन्नपूणव िा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 

माछापुच्रे िा.पा १, ३, ६ २, ४, ८ ७ १९ 

मादी िा.पा १, २, ८ १०, १२ ४ ७, ६ २८ 

रुपा िा.पा ४, ६, ६  २ ७ 

 

ताजलका सखं्या  8 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको िोगजकिाको प्रकोपको प्रिजृतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेश्णको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट 

प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 
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पोखरा 

मिानिरपाजलका  

१४, १९, २०, २२,२७, 

३० 

३१, ३३ ८, १४, १७, २३,२६, 

२७, २९, ३०, ३२ 

३७ 

अन्नपूणव िा.पा – ४, ५ १, २, ३ ७ 

माछापुच्रे िा.पा  ३ ८, ९ ३, ४, ७ ११ 

मादी िा.पा – १२ १२ ३ 

रुपा िा.पा १, २, ६ – – १२ 

 

ताजलका सखं्या  9 :  कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको नजद कटानको प्रिृजतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेषणको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट 

प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

 

– 

२२, २३, २५ २१ 

 

७ 

 

अन्नपूणव िा.पा ४, ६ – ५, ७ १० 

माछापुच्रे िा.पा २, ४, ५ – – १२ 

मादी िा.पा – १, ६, ७ ४,५,९,१०, ११, १२ ६ 

रुपा िा.पा – – – – 

 

ताजलका सखं्या  10 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको जिचाहा प्रिजृिको प्रिृजतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेषणको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट 

प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने घरपररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

२२, २३ २१, २५, २६,२७ २९, ३०, ३१, ३२ २० 

अन्नपूणव िा.पा ४, ५ – – ८ 

माछापुच्रे िा.पा ५, ८, ९ – – १२ 

मादी िा.पा – - – - 

रुपा िा.पा – - – - 

 

ताजलका सखं्या  11 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको पानीको िलू सजक्ने प्रिृजतको लेखािोखा तथा 

स्थानीयतििरुले तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेषणको आधारमा जिपत ्
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िोजखमिरुबाट प्रिाजित िाउँपाजलकाका तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च 

िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त िडािरु 

उच्च िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने पररिार 

पोखरा 

मिानिरपाजलका  

१, १२, १६, १७, १३, 

२१, २९, ३०, ३३ 

१९, २२ २५, २६, २७, ३१ ४४ 

अन्नपूणव िा.पा ४, ५ – – ८ 

माछापुच्रे िा.पा – २, ५ – ४ 

मादी िा.पा – २ – – 

रुपा िा.पा – –  ५ १ 

 

ताजलका सखं्या  12 : कास्की जिल्लामा िालसम्तम देजखएको पिज िोगको प्रिृजतको लेखािोखा तथा स्थानीयतििरुले 

तिुवमा िरी कायावन्ियन िरेका योिनािरुको जिष्लेषणको आधारमा जिपत ्िोजखमिरुबाट प्रिाजित िाउँपाजलकाका 

तथा मिानिरपाजलकाका िडािरुको जििरण (अजि उच्छ्च िोजखि ४, उच्छ्च िोजखि २) 

स्थानीय तििरु अजत उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

उच्च 

िोजखमयुक्त 

िडािरु 

मध्यम िोजखमयुक्त 

िडािरु 

प्रिाजित िुन 

सक्ने 

घरपररिार पोखरा 

मिानिरपाजलका  

 ३३ २१  ११, २६, २९, ३० १० 

अन्नपूणव िा.पा – –  ४ ५ 

माछापुच्रे िा.पा –  ५  ७ ७ 

मादी िा.पा – – ४,१०, १२ ५ 

रुपा िा.पा – – – – 

 

त्यसैगिी कास्की जिल्लािा २०६८ सालदजेख हालसम्ि घटेका जिगिका जिपि ्का घटनाहरू ि त्यसबाट प्रभाजिि 

घििजिीहरूको जिििण िल िाजलकािा जदइएको छ । 

 

ताजलका सखं्या  13 : जि.स २०६८ दजेख हालसम्ि घटेका जिपि ्घटनाहरू ि त्यसबाट प्रभाजिि घििजिीहरूको जिििण  

साल 

 

जिपद् 

िोजखम 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७१ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ िम्तमा 

आिलािी  २९ ३२ ५६ ४० १५ २२ १५ २० २१ २५० 

चटयाङ््ि २ ० ० ५ ८ ४ ५ २ २ २८ 
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बाढी /पजिरो  ४१ १७६ ४२ ९७ १९७ १५३ १२५ ४७ ३९ १९७ 

िािािुरी ० २० ५ १० ० २८ २४ २ ४ १०३ 

िू -कम्तप  २७ ० ० ० २८०२ ० ० ० ० २८२९ 

िम्तमा  ९९ २२८ १०३ १५२ ३०२२ २०७ १६९ ७१ ६६ ३४०७ 

 

यसिी िाजथको िाजलका नं. १३ को अध्ययन गदाव बाजि/पजहिो प्रत्येक िषव दोहोरिएको देजखन्छ । यसबाट प्रभाजिि 

घििजिीहरू पजन अन्य जिपदक्ो िजलनािा बिी िहके छन ्। भ–ूकम्प प्रत्येक िषव नदोहोरिए िापजन प्रभाजिि घििजिी संख्या भने बिी 

दजेखन्छ । यसिी भकूम्पको कज नै आकँलन गनव नसजकने ि प्रत्येक िषव दोहोरिने जिपद ्अन्ििगि नपने हुनाले भ-ूकम्प बाहके जिगिको 

ऐजिहाजसक घटनाििलाई केलाउँदा यस जिल्लािा आकँलन गरिएको जिपद ्का घटना ि सोबाट प्रभाजिि हुन सक्ने घििजिी संख्या 

िाजलका नं. १४ िा उल्लेख गरिएको छ  । 

ताजलका सखं्या  14 : कास्की जिल्लािा घट्न सक्ने जिपि ्का घटनाहरू ि त्यसबाट प्रभाजिि हुन सक्ने घििजिी जिििण  

जिपद् आिलािी चटयाङ््ि बाढी /रोपजि  िािािुरी िम्तमा 

प्रभाजिि हुन सक्ने घििजिीहरु २९ ३ ११० १६ १५८ 
 

यसिी िलिायज परिििवनबाट पनव सक्ने िोजखिहरू ि जिगिको जिपदक्ो घटनालाई केलाउँदा कास्की जिल्लािा िािी 

पजहिोको िोजखि बिी िहकेो दजेखन्छ । िसथव जिपद ् पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना ियाि गदाव बािी/पजहिोबाट पनव सक्न े

प्रभािहरूलाई बिी िध्यनिि गनजवपने दजेखन्छ । प्रत्येक स्थानीय िहहरु ि  जिषयगि कायावलयहरूले आफ्नो प्रजिकायव योिनािा 

कम्िीिा १५८ घििजिीलाई लजिि गिी कायवयोिना बनाउनज पने दजेखन्छ । 
 

३.३ िमता जिशे्लषण तथा खाडल पजिचान  

आिश्यकिाको लेखािोखा ि खाडल पजहचानको सन्दभविा पजन िेत्रगि रुपिा नै जिल्लािा भएका श्रोिहरुको अिस्था 

आकँलन गने, त्यसिा थप आिश्यक के हो भन्ने पत्ता लगाउने ि जबगिका जिपद ्सम्बोिनका सन्दभविा दजेखएका खाडलहरु/ 

सिस्याहरु पजहचान गिी त्यसलाई आगािी जिपदक्ो अिस्थािा सम्बोिन गनव सजकने गिी ियािी अिस्थािा िहन प्रजिकायव योिना 

बनाउने कायव भएको छ । जिल्ला जस्थि सबै स्थानीय िहहरु, सबै सिकािी िथा गहै्र सिकािी कायावलयहरु, सबै सजििा जनकायहरुले 

जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ िथा जिपद ्िोजखि न्यनूीकिण िथा व्यिस्थापन जनयिािली, २०७६ लाई 

आत्िसाि ् गिी िोजकएको जिम्ििेािी अनजसाि कायव गनजवपने छ । स्थाजनय िहिा खाद्य िथा गिैखाद्य (खोि िथा उद्धाि) 

सािाग्रीहरुको व्यिजस्थि भण्डािण गने सबै स्थानीयिहले जिपद ्िोजखिको पजहचान गिी पूिवियािी िथा प्रजिकायव योिना बनाई 

कायावन्ियनिा गनजवपने छ । सबै स्थानीय िहहरुले जिपद ्प्रभाजििहरुलाई ित्काल अस्थायी आिासका लाजग जिपद ्पजिव नै खजल्ला 

िथा सजिजिि स्थानको पजहचान गने, जिपद ्ब्यिस्थापनका लाजग िििा अजभबजृद्धका गजिजबजि संचालन गन ेछन ् । िाज्यको 

पजनसंिजचि संिचना अनजसाि जिल्लािा भएका अजिकांि िेत्रगि कायावलयहरु स्थानीय िहिा िहने हुदँा सबै स्थानीय िहहरुललेे 

जिपयगि अििािणा अबलम्िन गिी सबै क्लष्टिलाई सजिय बनाउनज पने छ ।यसका लाजग खोि िथा उद्धाि, सजचना सञ्चाि िथा 

सिन्िय, खाद्यान्न िथा िाहि संकलन िथा जिििण, जििा, स्िास््य, खानेपानी सिसफाई, अस्थायी आिास, संििण आजद 

आिश्यकिाको आिाििा सजिय भइ स्थानीय आपि ्कालीन कायवसंचालन केन्द्रको स्थापना गने िथा प्रभािकािी रुपिा 

संचालनिा ल्याउनज पने छ । 

ताजलका सखं्या  15 : स्थानीय तििरुमा उपलब्ध जिपद् व्यबस्थापन सम्तबन्धी ससं्थाित तथा सरंचनाित व्यिस्थािरुको जििरण 

कायविरु पोखरा 

म.न.पा 

अन्नपुणव िा .पा.  माछापुच्रे िा.पा मादी 

िा.पा 

रुपा 

िा.पा 

https://www.moha.gov.np/post/disaster-risk-reduction-and-management-regulation-2076
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स्थाजनय जिपद् व्यिस्थापन 

समजत िठन 

छ छ छ छ छ 

जिपद् पूितयारी तथा 

प्रजतकायव योिना जनमाणव 

छैन छैन छैन छैन छैन 

खाद्य तथा िैरखाद्य सामाग्री 

िण्डारण 

छ – – – – 

खुला तथा सुरजित िेर 

पजिचान 

छ – – – – 

आपतकाजलन 

कायवसञ्चालन केन्र स्थापना 

तथा सञ्चालन 

छ – – – – 

जिषयित िेर (Cluster) 

िठन 

– – – – – 

ििन संजिता कायवन्ियन छ – – – – 

ताजलम प्राप्त कायवदलिरु – – – – – 

जिपद् व्यिस्थापन सचेतना 

ताजलम 

छ – – – – 

जिपद्लाई जिकास योिनामा 

मुलप्रिाजिकरण 

– – – – – 

जिपद् व्यिस्थापन कोष छ छ छ छ छ 

 

सबै स्थानीय िहहरुले जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िथा न्यजूनकिण ऐन, २०७४ िथा जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िथा 

न्यजूनकिण जनयिािली, २०७६, ि स्थाजनय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यिस्था गिे अनजरुपका कायवहरु सञ्चालन गनजव पने 

दजेखन्छ । जिपद ्व्यिस्थापनिा स्थाजनय सिजदाय नै प्रथि उद्धािक हो । िसथव जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना बनाई जनयजिि 

अध्यािजिक गनजवपन,े सबै स्थानीय िहहरुले खजला िथा सजिजिि िेत्रहरु पजहचान गनजवपने, िाजलि प्राप्त जिपद ्व्यिस्थापन कायवदल 

गठन गनजपन,े जिपदक्ो सियिा प्रयोग गनव सजकने औिाि िथा उद्घािका केही सािान्य औिािहरु स्टेचि, अग्नी जनयन्त्रण सािग्री 

लगायिका आिािभिू सािग्री भण्डािण गनजवपने दजेखन्छ । 

 

३.४ जनकायित िूजमका तथा जिम्तमेिारी  

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिनाको ध्येय जिपद ्बाट उत्पन्न हुन सक्ने िानिीय िथा भौजिक िजिहरुलाई सकेसम्ि 

कि गनजवको साथै जिपदक्ा घटना घटेको अिस्थािा  जिपद ्प्रभाजििहरुलाई ित्काल उद्धाि िथा िाहि उपलब्ि गिाउनज हो । 

कास्की जिल्लािा जिपद ्व्यिस्थापन चिका सबै चिणहरु जििषे गरि जिपि ्को घटना घट्दा हुन सक्ने िानिीय िथा भौजिक 

िजिलाई न्यजजनकिण गनव िथा प्रजिकायवलाई जछटो, छरििो, ब्यिजस्थि िथा ििाफदहेी बनाउन िानिीय सहायिाको िेत्रिा कायविि 

जनकायहरुको पजहचान, पहुचँ आकँलन िथा त्यस्िो िहत्िपणूव सियिा आिश्यक हुने सहयोग िथा प्रभािकािी खोि िथा 

उद्धािलाई सजजनजिि गन ेगरि सिन्िय हुन िरुिी हुने भएकोल ेिी जनकायहरु जिचको कास्की जिल्लािा पहुचँ िथा कायवििहरुको 

प्रकृजिलाई िाजलका नं. १६ िा जचत्रण गरिएको छ । 
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ताजलका सखं्या  16 :  जनकायगि भजूिका िथा जिम्ििेािी 

ि.सं. जनकायको नाम जिम्तमेिार व्यजक्त जिम्तमेिारी 

१.  जिल्ला प्रिासन 

कायावलय, कास्की 

प्रिजख जिल्ला 

अजिकािी 

जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िथा न्यजूनकिण ऐन, २०७४ िथा जिपद ्

िोजखि व्यिस्थापन िथा न्यजूनकिण जनयिािली  ,२०७६ िा 

उल्लेजखि व्यिस्था ििोजिि गजठि जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजिको काि, किवब्य ि जिम्ििेािी  अनजसाि   कायव संचालन गने 

व्यिस्था जिलाउने: 

(क) जिपद ् िोजखि व्यिस्थापन ि उद्धािको कायविा स्थानीय  
जिपद ् ब्यिस्थापन  सजिजिहरु  संग सिन्िय गने िा सिन्िय 

गनव लगाउने । 

(ख) जिल्ला जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना अद्यािजिक 

गिी प्रदिे जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि ि गहृ िन्त्रालय िाफव ि 

संघीय कायवकािी सजिजििा पेि गने । 

(ग) स्थानीय िहहरुिा िहकेा स्थानीय जिपद ् व्यस्थापन  

सजिजिबाट संचाजलि िाहि िथा उद्धािको कायवको अनजगिन 

गने ि संचाजलि कायविा आिश्यक सहयोग गने । 

(घ) सिय–सियिा जिपद ्िाहि उद्धाि कायविा भिैहकेो प्रगजिको 

बािेिा प्रादजेिक  िथा केन्द्रीय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिलाई 

िानकािी जदने । 

(ङ) संघीय कायवकािी सजिजि, गहृ िन्त्रालय िथा प्रदिे जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिबाट प्राप्त जनदिेनका आिाििा कायव 

संचालन गने । 

(च) िाह्य सहयोगका लाजग सिकािी ि गिै सिकािी जनकायहरुका 
िीच सिन्िय िठैकको आयोिना गने । 

(छ) िाह्य सहयोगका लाजग सिकािी जनकाय, िाष्ि संघीय जनकाय, 

िाजष्िय/अन्ििावजष्िय गिै सिकािी संस्था, लगायिका 

जनकायहरुिीच प्रजिकायवको सिीिा गनव िठैक संचालन गने। 

(ि) िजिको जिििण सङ्कलन गने । 
(झ) प्रािजम्भक द्रजि लेखािोखा, बहु जिषयगि प्रािजम्भक द्रजि 

लेखािोखा , आिश्यकिानजसाि थप लेखािोखा गने जनणवय 

गने ि संङ्कजलि ि्याङ्क जिशे्लषण ि सम्प्रेषण गने । 

२.  जिल्ला सिन्िय 

सजिजि, कास्की 

जिल्ला  सिन्िय 

अजिकािी 

(क) सिन्ियात्िक कायविा सहयोग गने । 
(ख) आिास िथा पजनःस्थापना कायव गने । 

(ग) स्रोि (आजथवक, भौजिक, िानजिय श्रोि) परिचालन िथा 

सिन्िय गने । 
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३.  

 

 

 

 

स्थानीय िहहरु 

स्थानीय जिपद ्

ब्यिस्थापन 

सजिजि 

(न.पा/गा.पा) 

 

 

 

 

प्रिजख/अध्यि िा 

जिपद ्सम्पकव  

व्यजि 

(क) जिपद ् िोजखि  व्यिस्थापन ि उद्धािको कायविा सजििा 
जनकाय, िडा जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि, सािजदाजयक जिपद ्

िोजखि व्यिस्थापन सजिजिसंग सिन्िय गिी सोही अनजसाि 

परिचालन गने। 

(ख) जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि, प्रदिे जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजििा जिपद ्लेखािोखाको प्रजििदेन पेि गने । 

(ग) स्थानीय जिपद ् िोजखि व्यिस्थापन योिना अनजसािका 

जिषयगि िेत्र ि सहयोगी जनकायहरु सिन्िय गिी ित्काल 

उद्धाि िथा िाहि कायविि सञ्चालन गने । 

(घ) जिल्ला आपत्काजलन कायव सञ्चालन केन्द्र ि प्रदिेस्िरिय 

आपत्काजलन कायवसञ्चालन केन्द्रिा जिपदक्ा घटना ि  

सोको प्रभाििािे िानकािी गिाउने । 

(ङ) जिपद ्लेखािोखा िागवदिवनले िोकेको िाँचािा फािि छपाइ 
ियािी अिस्थािा िाख्ने । 

(च) लेखािोखाका लाजग आिश्यक िनिजि ियािी अिस्थािा 

िाख्ने । 

(छ) ित्काल प्रािजम्भक द्रजि लेखािोखा गनव लगाउने । 

४.  सजििा जनकाय 

(नेपाली सेना, 

सिस्त्र प्रहिी 

िल,नेपाल, 

संजघय प्रहिी, 

प्रदिे प्रहिी ि नगि 

प्रहिी) 

प्रिजख िथा 

प्रजिजनजि 

(क) प्रिजख जिल्ला अजिकािीको िािहििा िही खोि िथा उद्धाि 

कायवको नेितृ्ि िथा उद्धाि कायव गने । 

(ख) जबिषे सजििा व्यिस्था जिलाउने । 
(ग) जिषयगि सजििीिा िही सहयोग गने । 
 

५.  िािनैजिक 

दलहरू 

दलका प्रिजखहरू (क) सिन्िय । 
(ख) स्रोि संकलनिा सहयोग । 
(ग) िनपरिचालन गने  

 

६.  

 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी 

 

सभापजि 

(क) खाद्य,गिै खाद्यसािाग्री िथा अस्थाई आिास ब्यिस्थापनिा 

सहयोग गने । 

(ख) आपि ्कालीन आिास िथा बन्दोबस्िी (Logistic) 

व्यिस्थापनिा सहयोग गने । 

७.  जिल्ला जस्थि 

जिषयगि 

सिकािी 

कायावलय ि 

स्थानीय 

िहहरुिा िहकेा 

 

 

कायावलय िथा 

िाखा /िहािा

खा प्रिजखहरु 

(क) जिषयगि सजििीिा िजह िेत्रगि अगजिा भजूिका जनिावह गने। 

(ख) सम्बजन्िि कायावलयको आपत्काजलन योिना जनिावण गने। 
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जिषयगि िाखा/ 

िहािाखाहरु 

८.  उद्योग िाजणज्य 

सङ्घ 

अध्यि सजख्खा िथा ियािी खाना RTE िस्िैः जचउिा, भजिा, जिस्कज ट 

आजद, खाद्य सािग्री संकलन जिििण ि व्यिस्थापनिा सघाउने । 

९.  यािायाि 

व्यिसायीहरु 

अध्यि िाहाि िथा उद्धाि कायवका लाजग यािायािका सािनहरु ि िन 

िजि उपलब्ि गिाउने । 

१०.  संचाि िाध्यिहरु नेपाल पत्रकाि 

िहासंघ, सञ्चाि 

किीहरु 

सजह सचूना संकलन जिशे्लषण िथा सम्प्रेषण गने । 

११.  पेिागि व्यिसायी 

सिजिहरु 

अध्यि िाहि, उद्धाि िथा संििण कायविा सहयोग । 

१२.  गिै सिकािी संस्था 

िहासंघ, िाजष्िय 

िथा अन्ििाजष्िय 

गिै सिकािी 

संस्थाहरु 

 

प्रिजख िथा 

प्रजिजनजि 

(क) िानिस्रोि परिचालन गने । 
(ख) स्रोि संकलनिा सहयोग गने । 
(ग) ग.ैस.स. िीच सिन्िय गन।े 
(घ) िििा जिकास िथा सहजिकिण कायव गने । 

१३.  नेपाल पत्रकाि 

िहासंघ 

अध्यि िा 

प्रजिजनजि 

(क) सञ्चाि िाध्यि संग सिन्िय गिी परिचालन गने । 
(ख) सचूना संप्रेिण गने । 

 

३.५ जिषयित िेरका अिुिा तथा सियोिी संस्थाको जििरण 

जिल्ला जिपद ्ब्यिस्थापन सजिजिको जिजि २०७७ असाि ०२ गिे बसेको जिल्ला जबपद व्यिस्थापन सजिजिको बैठकले 

कास्की जिल्लािा साजिक कै १० िटा जिषयगि िेत्रलाई जनिन्िििा जदने ि हाल िाज्य पजनवसंिचना अनजसाि जिल्लािा िहकेा 

जिषयगि िेत्रका अगजिाई गने अजिकांि सिकािी जनकायहरु संिजन्िि गाउँपाजलका/ िहानगिपाजलकािा िाखा/िहािाखाको 

रुपिा िहकेाले गाउँपाजलका नगिपाजलको अगजिाइ िा जिषयगि िेत्र परिचालन गने जनणवय गिेका छ । जिषयगि िेत्रगि रूपिा 

नेितृ्ि प्रदान गने जिल्लाजस्थि सम्बजन्िि जनकायहरू (Cluster Leads) सँग जिली िानिीय गजिजिजि सञ्चालन गनवका लाजग 

जनम्नजलजखि िेत्रहरू (Cluster) गठन गरिएको छ । साथै िी िेत्रसँगसम्िजन्िि सहयोगी जनकायहरुको जिििण जनम्नानजसाि िहकेो 

छ ।  
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जिषयगि िेत्रका अगजिा िथा सहयोगी संस्था 

जिषयित िेरिरु अिुिा ससं्थािरु सदस्यिरु सम्तपकव  व्यजक्त सम्पकव  नं  

 

 

१. सचूना िथा 

सिन्िय 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय ( जिल्ला 

जिपद ् ब्यिस्थापन 

सजिजि) 

- नेपाली सेना 

- सिस्त्र प्रहिी िल, नेपाल 

- नेपाल प्रहिी (संजघय प्रहिी,प्रदिे प्रहिी, 

-  कास्की जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरु सबै 

- स्थानीय  िहहरु अन्िगविका नगि प्रहिी  

 

- नेपाल टेजलकि  

- नेपाल पत्रकाि िहासंघ, कास्की  

- िाजष्िय अनजसन्िान जिभाग जिल्ला 

कायावलय कास्की  

- िल िथा िौषि जिज्ञान जिभाग 

श्र
ीन
ाथ
 प
ौडे
ल

 

9
8
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1
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8
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२. खोि िथा उद्धाि 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय,  

कास्की जिल्ला जस्थि 

स्थानीय िहहरु सबै 

 

- नेपाली सेना  

- सिस्त्र प्रहिी बल, नेपाल  

- संजघय प्रहिी, प्रदिे प्रहिी ि नगि प्रहिी 

- िाजष्िय अनजसन्िान जबभाग जिल्ला 

कायावलय, कास्की 

- नेपाल िेडिस सोसाइटी  ,कास्की  

ग
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३. आिास िथा गैि 

खाद्य सािग्री 

ब्यिस्थापन 

 

संघीय आयोिना 

कायावन्ियन इकाई , 

कास्की ि नेपाल िेडिस 

सोसाइटी, कास्की िाखा 

 

- जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की 

- कास्की जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरु सबै 

- उद्योग िाजणज्य संघ  

- हाडवियि एसोजसयसन  

- लायन्स/िोटिी क्लिहरु 

- जडजभिन िन कायावलय 

- िक व्यिसायी सजिजि 

- जनिाणव व्यिसायी संघ 

- गैि सिकािी संघ िहासंघ  

- कम्यजजनटी सपोटव ग्रजप नेपाल  

- असल जछिेकी, नेपाल  

- जसद्धाथव क्लि  

- जिल्ला सिन्िय सजिजि, कास्की 

ड
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िाि

 प
ाण्डे

  

९
८
५
६
०
२
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१
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५
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४. खाद्य कृजष िथा 

जिजिकोपािवन 

स्थानीय िहअन्िगविका 

कृजष जिकास 

िाखा /िहािाखाहरु  

- जिल्ला सिन्िय सजिजि ,कास्की  

-  नेपाल खाद्य संस्थान 

- नेपाल िेडिस सोसाईटी  

- उद्योग िाजणज्य संघ  

- गै.स.स िहासंघ  

- कृजष  सािाग्री कम्पनी जलजिटेड  

- साल्ट िेजडङ जल  

- आिा जिलन केन्द्र  

- जददीबजहनी बचाउ कास्की 

- िजहला सिजिकिण सिोकाि 

संघ, नेपाल 

-  कोजपला नेपाल  

- नािी सेिा केन्द्र  

- बाल िथा िजहला सिजिकिण 

सिाि नेपाल  

- इिाच नेपाल  

- िजहला जसप जिकास संस्था 

स्थ
ान
ीय
 ि
ह
अ
न्ि
ग
वि
क
ा कृ

जष
 जि

क
ास
 

ि
ाख
ा

/
ि
ह
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ाख
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ि
ज ख
ह
रु

 

 

५. सहयोग सािाग्री 

िथा िाहि जिििण 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय, कास्की 

- कास्की जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरु 

सबै 

- नेपाल िेडिस सोसाईटी 

-  िस व्यिसायी सजिजिहरु 

-  िक व्यिसायी सजिजि  

- जिल्ला सिन्िय सजिजि, कास्की  

- उद्योग िाजणज्य संघ  

- गै.स.स िहासंघ  

- लायन्स िथा िोटिी क्लिहरु 

- जनिावण व्यिसायी सजिजिहरु  

- हाडवियि एिोजसयिन 

ग
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६. खानेपानी िथा 

सिसफाई 

खाने पानी िथा सिसफाई 

जडजभिन कायावलय 

- कास्की जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरु 

सबै (स्िास््य िाखा /िहािाखाहरु ) 

- गै.स.सं िहासंघ  

- नेपाल िेडिस सोसाइटी जिल्ला  

- जििा जिकास िथा सिन्िय इकाई  

- स्िास्थय कायावलय, कास्की 

- िल उत्पन्न प्रकोप जनयन्त्रण 
कायावलय 

- बाबा फाउण्डेसन 

- जब्रटस गोखाव िेलफेयि 

- सािजदाजयक िन उपभोि िहासंघ 
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७. स्िास््य िथा पोषण 
स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- कास्की जिल्ला जस्थि स्थानीय िहहरु 

सबै (स्िास््य िाखा /िहािाखाहरु ) 

- पोखिा स्िास््य जिज्ञान प्रजिष्ठान  

- जिल्ला आयजबेद अस्पिाल 

-  जनिी अस्पिालहरु 

-  नौलो घजम्िी  

- नेपाल आिा स्िास््य सेिा 

नेपाल परििाि जनयोिन संघ  

- औषजि व्यिसायी संघ  

- कम्यजूनटी सपोट ग्रजप 
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८. संििण 
स्थानीय िहका सािाजिक 

जिकास जिभाग /िाखाहरु  

- नेपाल प्रहिी (संजघय प्रहिी, प्रदिे प्रहिी ( 

- िदृ्धाश्रिहरु  

- िालगहृ संिाल  

- गै.स.स िहासंघ 

- गण्डकी िजहिा संघ  

- िाजष्िय अपाङ्ग िहासंघ 

-  ईन्सेक 

-  कास्की नेत्रजहन संघ 

- कम्यजूनटी सपोट ग्रजप 

- ज्येष्ठ नागरिक िहासंघ 

- िजि सिहू, पोखिा कायावलय 

-
 
क
ास्क

ी जि
ल्
ल
ा 

जस्थ
ि
 स्थ
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ीय
 ि
ह
ह
रु
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ै (स
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) 

 

 

९. आपत्काजलन जििा 

कास्की स्थानीय िहहरुका 

जििा 

िाखा/िहािाखाहरु,  

जििा जिकास िथा 

सिन्िय इकाई  

- जसजटईजभजट  

- जििक िहासंघ  

- ने.िा.जि.सं  

- ने.जि.सं  

- अ.ने.जि.सं  

- जििा जिका केन्द्र 

- ििविोन जििा प्रजिष्ठान 

- जचल्रेन नेपाल  
 

- जििा उपिि नेपाल  

- जसद्धाथव क्लि साथी 

- नेपाल गोनेसा  

- प्याब्सन, एन प्याब्सन 

- जहसान  

- सािजदाजयक जसकाई केन्द्र 

-  जिद्याथी संगठनहरु  

- नौले घजम्िी नेपाल  

- असल जछिेकी नेपाल 
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१०. पिज स्िास््य 

जस्थि स्थानीय िहहरु सबै 

(पिज  जिकास 

िाखा /िहािाखाहरु ) 

- नेपाल भेटनिी एसोजसयसन 

- जहिालयन एजनिल िेस्क्यज िष्ट  

- सािथव, जसप्रेड, 

- नेल्टा, नेभ्ला कास्की  

- AHTCS पोखिा 
स्थ
ान
ीय
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ह
ह
रु
 

प
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ज  जि

क
ास
 

ि
ाख
ा

/
ि
ह
ा
ि
ा

ख
ा प्र
ि
ज ख
ह
रु 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

40 

पररच्छेद-४ 

जिपद्को प्रकृजतमा आधाररत प्रजतकायव योिना 

(आिश्यकताको लेखािोखा तथा अन्तरपजिचान) 

४.१ जिषयित िेर : आपतकाजलन सूचना तथा  समन्िय 

अिुिाई िने जनकाय: जिल्ला प्रिासन कायावलय 

ताजलका सखं्या  17 : अिुिा जनकायिरुको सजूच (आपतकालीन सचूना तथा समन्िय) 

नेितृ्ि प्रदान गने जनकाय (Cluster Leads): जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की 

ि .सं  
जिल्लाका िेरित 

साझेदारिरुको नाम 
सम्तपकव  व्यजक्त पद टेजलफोन नं 

इमेल 

ठेिाना 

१ 
जिल्ला प्रिासन कायावलय ,

कास्की 
गजरुदत्त िकाल 

सहायक प्रिजख 

जिल्ला अजिकािी  
९८५६०३७५०१  

२ नेपाली सेना ,  भगििी दल गण  िदन िगं काकी 
प्रिजख सेनानी 

गणपजि 
९८५६०४४५०३  

३ जिल्ला प्रहिी कायावलय दान बहादजि काकी प्रहिी उपिीिक ९८५६००५५५५  

४ 
सिस्त्र प्रहिी बल नेपाल २४ नं 

हे  .क्िा.   काजलका,   कास्की  
प्रेिध्िि िाह 

सिस्त्र प्रहिी 

उपिीिक गणपजि 
९८५१२७२०४७  

५ 
िाजष्िय अनजसन्िान जिल्ला 

कायावलय ,  कास्की  
िहिे गजरुङ 

उप अनजसन्िान 

जनदिेक 
९८५६०६५१०१  

६ 
जिल्ला सिन्िय सजिजि  ,  

कास्की 

िोिण बहादजि 

बाजनयाँ 
सदस्य ९८५६०७७१३६  

७ 
िल िथा िौषि जिज्ञान जिभाग ,

हािापानी कायावलय 
िािािाि िकाल कायावलय प्रिजख ९८४१६५२७१९  

८ नेपाल टेजलकि 
िलेैस बहादजि 

अिात्य 
कायावलय प्रिजख ०६१- ५२०४४४    

९ 
नेपाल पत्रकाि िहासंघ ,  

कास्की 
जदपेन्द्र श्रेष्ठ अध्यि ९८५६०२६७४५  

१० पोखिा िहानगिपाजलका िानबहादजि जि .सी.  प्रिजख ९८५६०३०६१२  

११ िादी गाउँपाजलका िदे िहादजि गजरुङ प्रिजख ९८५६०७२६०१  

१२ रुपा गाउँपाजलका नििाि ओझा प्रिजख   

१३ िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका कणवबहादजि गजरुङ प्रिजख   

१४ अन्नपणूव गाउँपाजलका यजििाि कजँ िि प्रिजख   
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४.१.१ मुख्य जिपद्को जकजसम : बािीपजहिो, चट्याङ्ग, भकूम्प, अजसना, खडेिी आगलागी, हािाहुिी, नजद कटान, 

िहािािी  

४.१.२ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था : 

 यस जिल्लािा हुने गिेका बािीपजहिो, चट्याङ्ग, भकूम्प, अजसना, खडेिी आगलागी लगायि प्रकोपबाट हुने 

जिपदक्ो िोजखिबाट सम्भाव्य प्रभाजिि ३०० परििािका १५०० िना हुन सक्नेछन ्। 

 गाउँपाजलकाहरुिा िहकेा सञ्चाि उपकिणहरु अिरुद्ध िा नष्ट भई सचूना आदान प्रदानिा सिस्या आउन सक्छ।  

 सचूना िथा ि्याङ्क सङ्कलनिा कजठनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । 

 बािी िथा भकूम्पको कािण भौजिक पिूाविािहरु िस्िै भिन, पजल, कलभटव सडक, जिद्यजि प्रसािण लाइन िजि 

हुन सक्छ । 

 आगलाजग िथा िङ्गली िनाििका कािण भौजिक संिचना घिगोठ, िनिाल िथा िानिीय िजि हुन सक्छ । 

 सचूना िथा ि्याङ्क सङ्कलनिा दि िनिजिको अभाि हुन सक्छ । 

 िहािािी िन्य सम्भाव्य िोगहरु दखेा पनव सक्छन । 

 कृजष िालीिा िोगिन्य िथा जकट िन्य प्रकोप हुन सक्नेछ । 

४.१.३ जिषयित उदे्दश्य  

 सचूना संकलन एि ंव्यिस्थापनका लाजग स्थानीय िहहरुले जिपद ्लेखािोखा िागवदिवन अनजसािको िाँचा िथा 

सचूना संकलन एि ंव्यिस्थापनका लाजग िनिजि ियािी अिस्थािा िाख्ने ।  

 स्थानीय िह गा.पा/ न.पा.िा सचूना िथा सम्पकव  व्यजि िोक्ने । 

 जिजभन्न जकजसिका प्रकोपहरुका कािण हुन सक्न े जिपदक्ो िोजखि सम्बन्िी पिूव िानकािी सञ्चाि िाध्यि 

िाफव ि जदने व्यिस्था जिलाउने । 

 जिपदक्ो सियिा गजठि सबै जिषयगि िेत्रहरुको उपयजि परिचालन िथा सिन्िय कायि गने । 

 प्राप्त सचूनाहरु संकलन िथा जिशे्लषण गिी जिल्ला आपि्काजलन कायव सञ्चालन केन्द्र ि जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि िाफव ि सम्प्रेषण गने । 

४.१.४ रणनीजत  

 स्थानीय िहिा हुनसक्ने संभाजिि जिपदक्ो सचूनाहरु, जिषयगि िेत्रहरु, सजििा जनकाय, स्थानीय िािनीजिक 

दल, नेपाल िेडिस सोसाइटी, संचाि िाध्यिहरु, स्थानीय सिजदायसँग सिन्िय गिी प्रभाजिि िेत्र िथा जिल्ला 

जिपद ्व्यिस्थापन सजिजििा सूचना सम्प्रेषण गने । 

 संभाजिि प्रकोप हुनसक्ने अिजिभि ि जिपदक्ो सियिा स्थानीय सिाचाि िाध्यि (एफ.एि िेजडयो, जट.भी, 

पजत्रका) िाफव ि प्रसािण िथा प्रकािन गने । 

 जिपदक्ो सियिा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि िाफव ि सिकािी िथा गिैसिकािी संस्थाहरुलाई सजिय 

बनाउन भजूिका जनिावह गने  ।
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ताजलका सखं्या  18 : जिपद् अिस्थामा आधाररत आपतकाजलन प्रजतकायव योिना  

जिपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा िररने 

आपत ्काजलन कायव (जिपद्को 

प्रकृजतको आधारमा) 

आपतकाजलन अिस्था संिोधन िनव 

िरीने पूिवतयारी कायव 

कायव संिोधन िनव खाडलको 

पजिचान 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

अनुमाजनत 

लाित 

०- २४ 

घण्टा  

- ित्कालै गाउँपाजलका िथा 
नगिपाजलकाका सचूना 

अजिकािीहरुबाट सचूना जलन े

- IRA गन े

- स्थानीय जिपद ्व्यिस्थापन 
सजिजिहरुको सिन्ियिा सजििा 

जनकाय परिचालन गने 

- सम्भाव्य प्रभाजिि सिजदायहरुलाई 
सचूना एफ.एि. िेजडयो ि टेजलफोन 

िाफव ि केजन्द्रय जनकायिा सचूना 

प्रिाह गने  /गनव लगाउने  

- घाइिेहरुको उपचािको लाजग 
आिश्यक सिन्िय गने 

- उद्वाि गरिएका व्यजिहरुको लागि 

ियाि गने 

- प्रजििदेन सम्बजन्िि जनकायिा 
पठाउन े

- स्थानीय िहिा िहकेो सिोकाििाला 
जनकायको सम्पकव  व्यजिको टेजलफोन 

नम्बि अद्यािजिक गने । 

- प्रभाजिि हुने सिजदायहरुलाई िेगाफोन ि 
साईिन िाफव ि िानकािी गिाउने । 

- प्रत्येक सिजदायिा सचूना बािे अपडेट 

गिाई िाख्ने । 

- प्रभाजिि सिजदायिा पहुचँ योग्य िेजडयो ,
एफ.एि .सँग सम्पकव िा िजह जनिन्िि  

सचूना सम्प्रेषण गने । 

- प्रभाजिि व्यजिहरुलाई उपचािको लाजग 

जिजिि व्यिस्थापन गने । 

- उद्वाि गरिएको व्यजि )घाइिे ि जिस्थाजपि 

( हरुको लगि ियाि गिी सम्बजन्िि 

जनकायिा पठाउने । 

- स्थानीय िहको नयाँ संिचना 

- बाटो कल्भटवहरुिा िजि हुन 
सक्ने 

- प्राजिजिक कािणले फोन 
सम्पकव िा जिलाई हुने । 

- अनजिान भन्दा बिी िोजखिको 

जिपद ्आउन सक्ने । 

- जिजिि व्यिस्थापनका लाजग 
उजचि ठाँउ छनौटिा कजठनाई 

हुन सक्ने । 

- सिन्िय ि सहयोगिा जिलो 
भएिा प्राथजिक उपचाि जिजिि 

सञ्चालनिा जिलाई हुने । 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय, 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी, 

स्थानीय सञ्चाि 

िाध्यिहरु 

१ लाख 
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२४-४८ घण्टा 

- जिपद ्बाट प्रभाजििहरुको लगि 
ियाि गने 

- अस्थायी जिजिि व्यिस्थापन गने 

- ििृ िनािि )घिपालजिा चौपाया( को 

दजगवन्ि व्यिस्थापन गनव 

- अस्थायी जिजिि सजििा व्यिस्थापन 

कायव गने 

- ियाि गरिएको लगिका आिाििा िाहि 

जिििणका लाजग जिषयगि िेत्र 

परिचालन गने 

- अस्थायी जिजिििा सजििा व्यिस्था गनव 

सजििा जनकायहरुलाई परिचालन गने । 

- पाजलकाहरुले िनिजि ियाि 

गनजवपने 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय  , स्थानीय  

जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि,जि.स .स. 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय 

७ लाख 

 

४८ - ७२  

घण्टा 

- खोि िथा उद्दाि कायव जनिन्िििा जदने 

- दजगवन्ि व्यिस्थापन गने । 

- व्यजिगि िजि भएको सम्पजिको 

जिििण संकलन गने । 

- MIRA फािाि भने 

- व्यजिको िजि भएका जिििणलाई 

सम्प्रेषण गिी सम्बजन्िि जनकायिा 

पठाउने । 

- सजििा जनकायलाई जिपद ्सम्बन्िी िििा 
अजभिजृद्ध िाजलि जदने । 

- सियि ैव्यिस्थापन गनव 
नसक्दा दजगवन्ि फैलन सक्ने । 

- दि िनिजि नभएि गलि 

ि्याङ्क आउन सक्ने । 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय  ,कास्की,  

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु  ,सजििा 

जनकायहरु 

२५ लाख 

३- ७  जदन - उद्वाि कायविा जनिन्िििा प्रदान गने । 

- जिजिि व्यिस्थापनिा सहयोग गने । 

- स्िास््य जिजिि सञ्चालन गने । 

- सजििा जनकायिा सिन्िय गने । 

- सािजदाजयक भिन िथा सजिजिि आश्रय 

स्थलको पजहचान गिी ियािी अिस्थािा 

िाख्न े। 

- जिषयगि िेत्रलाई ियािी अिस्थािा 

िाख्न े। 

- सिन्िय ि उद्वाि कायव हुन 
नसकेिा िनिनको िजि हुन 

सक्ने । 

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु  ,सजििा 

जनकायहरु, जिषयगि 

िेत्रहरु 

 

एक सािा दजेख 

१ िजहनासम्ि 

- सिन्िय ि सजििा व्यिस्थापन । 

- स्िास््य जिजिि सञ्चालन सहयोग । 

- DDMC को बैठक बस्ने । 

- सजििा सजिजिको बैठक िस्ने । 

- खाद्य जिषयगि िेत्रलाई िाहिका  लाजग 
परिचालन गने । 

- सियिा खाद्य सािग्री 
उपलब्ि गिाउन नसक्दा 

भोकििी कज पोषण िजृद्ध हुने । 

- िहािािी फैलन सक्ने । 

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु  ,सजििा 

जनकायहरु ,सिजदाय  
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- उपचाि कायावलाई जनिन्िििा जदने 
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ताजलका सखं्या  19 : कायावन्ियन योिना सजितको प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायव  

ि .सं.  
प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको 

सूजच 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

कायावन्ियन िने तररका  

( बैठक ,ताजलम   ,

कायवशाला आजद) 

समय जसमा 

कायव ताजलका( ) 

१. स्थानीय िहहरुको जिपद ्पिूवियािी िथा 

प्रजिकायव योिना जनिावण गने स्थानीय िहहरु 

संकटासन्निा ,  िोजखि 

नक्साङ्कन िथा िििा 

जिशे्लषण  

िषे्ठ जभत्र 

२. िहानगिपाजलका िथा गाउँपाजलकाहरुिा 

सचूना सम्पकव  व्यजिहरुलाई 

अजभिजजखकिण गने िथा आिश्यक फोन 

नम्बिहरु उपलब्ि गिाउने 

स्थानीय िह बैठक   कायविाला  ज्येष्ठ जभत्र 

३. स्थानीय िहहरुिा जिषयगि िेत्रहरु िथा 

स्थानीय आपिकाजलन कायव सञ्चालन 

केन्द्रहरुको आपिकाजलन सम्पकव  नं 

अद्यािजिक गने 

स्थानीय िह बैठक   यविालाका  जनिन्िि 

४ सञ्चािकिीहरुलाई  

www.hydrology.gov.np, 

www.drrportal.gov.np, flood 

forecast का बािे िानकािी गिाउने 

DEOC, जिल्ला 

प्रिासन कायावलय ,  

गाउँपाजलका ,

नगिपाजलका 

बैठक कायविाला ज्येष्ठ जभत्र 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

46 

४.२   जिषयित िेर:  आपतकाजलन खोि तथा उद्वार 

ताजलका सखं्या  20 : जिषयित िेर (आपतकाजलन खोि तथा उद्वार) को अिुिा तथा सियोिी ससं्थाको सचूी 

नेतृ्ि प्रदान िने जनकाय (Cluster Leads ) :  जिल्ला प्रशासन कायावलय  ,  कास्की  

ि.सं. 
जिल्लाका िेरित 

साझेदारिरुको नाम 
सम्तपकव  व्यजक्त पद टेजलफोन नं इमेल ठेिाना 

१ जिल्ला प्रिासन 

कायावलय , कास्की  
गजरुदत्त िकाल 

सहायक प्रिजख जिल्ला 

अजिकािी  
९८५६०३७५०१ daokaski@gmail.com  

२ नेपाली सेना ,भगििी 

दल गण 
िििे िन्िािा सेनानी  ९८४६०३७७५५ 

ajaybijayapur@gmail.

com  

३ जिल्ला प्रहिी कायावलय िाि कज िाि 

के .सी.  
प्र .ना..उ  ९८५६०३५५१२ dpokaski@gmail.com  

४ सिस्त्र प्रहिी बल नेपाल 

२४ नं हे  .क्िा .

काजलका कास्की 

िम्भज जििि 

िाह 
स .प्र..जन  ९८५११२८४८१ 

subashpulami18@gm

ail.com  

५ िाजष्िय अनजसन्िान 

जिल्ला कायावलय ,

कास्की 

केिि न्यौपाने 
प्रिजख अनजसन्िान 

अजिकृि 
९८५१०८००२३ 

nidokaski@gmail.co

m  

६ जिल्ला सिन्िय 

सजिजि,  कास्की  
नििाि ििाल 

जिल्ला सिन्िय 

अजिकािी 
९८५६०२८०९४ 

ddckaski@gmail.com 

७  

पोखिा िहानगिपाजलका 
नािायण ििाव 

जिपद ्िथा सजििा िाखा 

प्रिजख 
९८५६०२०८२० 

 

legalsection108@gmai

l.com  

८ नेपाल िेडिस 

सोसाइटी,  कास्की  

खिेिाि 

सापकोटा 
उपजनदिेक ९८४६०४५२७० 

nrskaski@gmail.com  

९ िादी गाउँपाजलका नािायण प्रसाद 

सापकोटा 

प्रिजख प्रिासकीय 

अजिकृि 
९८५६०२२५२७ 

madirurmun@gmail.c

om  

१० रुपा गाउँपाजलका जिष्णज प्रसाद 

पोखिेल 

प्रिजख प्रिासकीय 

अजिकृि 

९८५६०७२१०१ ruparumun@gmail.co

m  

११ िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका कज िान जसं गजरुङ प्रिजख प्रिासकीय 

अजिकृि 

९८५६०१७३१० mpgaupalika@gmail.

com  

१२ अन्नपणूव गाउँपाजलका यजििाि 

अजिकािी  

प्रिजख प्रिासकीय 

अजिकृि 

९८५६०५४३०० apgaupalika@gmail.c

om  

 

४.२.१ मुख्य जिपद्को जकजसम : बाढीपजिरो, चट्याङ््ि, आिोलािी आदी ।

mailto:daokaski@gmail.com
mailto:ajaybijayapur@gmail.com
mailto:ajaybijayapur@gmail.com
mailto:dpokaski@gmail.com
mailto:subashpulami18@gmail.com
mailto:subashpulami18@gmail.com
mailto:nidokaski@gmail.com
mailto:nidokaski@gmail.com
mailto:ddckaski@gmail.com
mailto:legalsection108@gmail.com
mailto:legalsection108@gmail.com
mailto:nrskaski@gmail.com
mailto:madirurmun@gmail.com
mailto:madirurmun@gmail.com
mailto:ruparumun@gmail.com
mailto:ruparumun@gmail.com
mailto:mpgaupalika@gmail.com
mailto:mpgaupalika@gmail.com
mailto:apgaupalika@gmail.com
mailto:apgaupalika@gmail.com


 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

47 

 

४.२.२ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था : 

(बािी, भकूम्प, आगलागीबाट हुन सक्ने सम्भाजिि िानिीय असि): 

 प्रभाजिि ३०० घिपरििािका करिब १५०० िनालाई ित्काल उद्वाि गनजवपने अिस्था हुन सक्नेछ । 

 बािीपजहिोबाट भौजिक संिचनाहरु, घि, बाटो, पजल कलभटव आजद भजत्कन सक्छ, यािायाि अिरुद्ध 

हुन सक्ने । 

 िाजनसहरु िपेत्ता हुने, पजरिने, िगाउने, नदी जिचिा फस्ने, घाइिे हुने िथा िानिीय िजि हुनसक्ने । 

 सहि उन्िजख िस्िीहरु भकूजम्पय िोजखििा पने । 

 सचूना सम्पकव  जबच्छ्छेद हुने ि कायि गनव कजठन हुने । 

 आिास िथा व्यजिगि सम्पजत्त अस्थायी रुपिा िजि, बाल-बाजलका, िजहला, िदृ्ध-िदृ्धा िथा फिक 

िििा (अपाङ्ग) भएका िाजनसहरु िजख्य रुपिा प्रभाजिि हुने । 

 जिद्यालयिा किा कोठा, प्रहिी चौकी ि स्िास््य केन्द्र िस्िा उपलब्ि सािविजनक संस्थाहरु िाजथ चाप 

पने । 

 सािजदाजयक संस्थागि ठाँउहरुिा अस्थायी आिासिा बसेको सियिा चोिी, लजटपाट, बलात्काि ि िानि 

बेचजबखन िस्िा घटनाहरु हुन सक्ने । 

४.२.३ जिषयित उदे्दश्य : 

 प्रभाजििहरुको ित्काल िीिन बचाउनज । 

 सम्भाजिि िानिीय िजि कि गनजव । 

 सजििीि  स्थानको खोिी गने । 

 जिपद ्िा पिेका सिजदायलाई उद्वाि गिी सजिजिि आश्रय स्थलिा िाख्ने । 

 जिपद ्को सियिा प्रभाजिि सिजदाय िथा सजििा पोष्टहरुिा खोि िथा उद्वािका  लाजग आिश्यक 

सािाग्रीहरुको प्रबन्ि जिलाउने । 

 जिपद ्िा पिेकाहरुलाई उद्वािका लाजग खोिी गनजव, जििेष गिी िजहला, िालिाजलका, िषे्ठ नागरिक, 

अपांग िथा असहायहरुलाई खोिी कायविा प्राथजिकिा जदने । 

 जिपद ्िा कािणले िीिन िोजखििा पिेका व्यजिहरुको प्राथजिकिा अनजसाि उद्वाि गने । 

 जिपद ्िा पिेकालाई सियि ैआिािभिू आिश्यकिाका िाहि सािग्री जिििण गने । 

४.२.४ मानिीय सियोिको मापदण्ड  

 जिपदक्ो लगत्त ैउपकिण सजहि खोिी िथा उद्वाि (Search & Rescue) टोली खटाउने । 

 सिन्िय बैठक ि प्रजििदेनका बािेिा िानकािी गिाउने । 

 सजजििाबाट एकदि ैिजञ्चि सिहू/संकटासन्न अिस्थािा िहकेा व्यजि लगायि सबैलाई गरिएको उद्वाि 

ि जिििण गरिएका सहयोग सम्बन्िी गजिजिजिको अनजगिन । 
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 अिस्था हिेी (आिश्यकिािा आिारिि िहिे) MIRA (Multicluster Initial Rapid 

Assessment) जटि खटाउने । 

 पजहलो हप्तािा परिजस्थजिका बािेिा दजैनक ि त्यस पजछ हिेक दजई हप्ता पजछ प्रजििदेन पेि गने । 

 जिजिि सिन्िय िथा जिजिि व्यिस्थापन (Camp Coordination & Camp Management) को 

अनजगिन िथा प्रजििदेन ियाि गने  (फािाि सजहिको संयन्त्र) । 

 पजहलो हप्तािा हिेक जदन ि प्रकोप भएको २४ घण्टा जभत्र सिाचाि संचाि िाध्यििा पठाउने । 

 जनयन्त्रण िथा िानिीय सहयोग सम्बन्िी िापदण्ड कायि गने सांस्कृजिक, सािाजिक िथा आजथवक 

रुपिा स्िीकाि गनव सजकने सािग्री-दािा/ सहयोग उपलब्ि गिाउने (जनकायबाट प्रत्यि जिििण होइन) । 

 स्थानीय जिपद ्उद्वाि सजिजिलाई सजिय पाने (अनजगिन िथा िजल्याङ्कन ि प्रजििदेन) ।
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ताजलका सखं्या  21 : खोि तथा उद्वार िेरको आपतकाजलन पूिवतयारी योिना  

जिपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा िररने 

आपत ्काजलन कायव )जिपद्को 

प्रकृजतका आधारमा(  

आपतकाजलन अिस्था संिोधन िनव िरीने 

पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव सम्तबोधन 

िनव खाडलको पजिचान 

मुख्य 

जिम्तमेिार 

जनकाय 

पूिवतयारी 

कायवका लाजि 

अनुमाजनत 

लाित 

पजहलो जदन 

 

- प्राप्त सचूनाको आिाििा सिन्िय 

गिी संयजि टोली परिचालन गिी 

उद्वाि िथा प्राथजिक उपचाि गने । 

- ठूला जिपदह्रुको सािना गने 
घटना आदिे प्रणाली (Incident 

Command System)  को 

लागज गने  

- पीजडि घाइिेहरुको सम्बन्ििा 
ित्काल घटना स्थलि ैउपचािको 

व्यिस्था जिलाउने ि जिजकस्ि 

घाइिेलाई अस्पिाल पठाउने  

- आपि ्कालीन एम्बजलेन्स सेिा, 

प्राथजिक उपचाि ि घाइिेका 

लाजग यािायािको व्यिस्था 

ित्काल जिलाउने आगो लागेको 

ठाउँिा आगो जनभाउने िथा 

जनयन्त्रण गने 

- जिगिका जिपद ्सम्बन्िी घटनाको सचूना 
संकलन, सम्भाजिि जिपदक्ो पजहचान, अनजगिन  

गने ि उद्वाि गनजव पने स्थलको एजकन गने,  जिपद ्

िोजखि बािे नक्साङ्कन गने ि सिन्ियात्िक 

छलफल गनेखोिी िथा उद्वाि एि ंिजिको 

जनिाविण िथा आिश्यकिालाई लेखािोखा गने 

कायविा सिकािी  /गिैसिकािी संघ संस्था ,

स्थानीय िहहरु,जनिी संस्था िथा सिजदायिा 

आिारिि संगठनहरुको भजूिकालाई स्पष्ट गरिने 

छ । 

- सम्पकव  व्यजि लगायि खोिी िथा उद्वाि 

आिश्यकिाको जनिाविण सञ्चालन गने, 

जिम्ििेाि जनकायहरुको पजहचान गिी पजहचान 

गरिएका जनकायहरुलाई औपचारिक रुपिा 

जिम्ििेाि प्रदान गरिने छ । 

- खोिी िथा सहि उद्वािका लाजग आिश्यक पने 

ठूला उपकिण िथा औिािहरुको परिचालन 

िथा उपयोग जनदजेिकाहरुको जिकास गरिने ि 

- संयजि रुपिा नक्साङ्कनको 

अभाि िहकेो , यसका 

जग सबै जनकायहरुलाई ला

जिम्ििेाि बनाउनज पने  

- िाजलि प्राप्त कायवदलको 
आिश्यकिा छ 

- Disaster Prone 

इलाकाको पजहचान गिी 

िोजखिको स्िि जनिाविण 

िथा Hazard Map 

बनाउनज पने । 

- जिल्ला िहका िाजलि प्राप्त 
खोि िथा उद्वाि 

सदस्यहरुले स्थानीय िहिा 

खोि िथा उद्वािका लाजग 

स्ियंसेिकको जिकास 

जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय, 

सजििा 

जनकायहरु , 

स्थानीय  

िहहरु 

४० लाख 
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- न्यनूिि सडक सम्पकव  
पजन :स्थापना गने  

- जभड व्यिस्थापन गिी स्थान 
खाली गने  

- पीजडिहरुलाई नजिकको 
अस्थायी जिजििहरुिा पठाउने  

जिपदक्ो लाजग आिश्यक पने िनिजिलाई 

उच्छ्च सिकव िा (High Alert) िा िाख्ने ।  

- जिल्ला ि स्थानीय जिपद ्प्रजिकायवका लाजग 
खोि िथा उद्वाि सिजहको िििा जिकास गने ि 

प्रत्येक जिपद ्प्रभाजिि सिजदायिा आिश्यकिा 

अनजसाि सिजह गठन गिी िििा जिकास गने ।  

- सजििा सम्बजन्ि सबै जनकायले खोि एि ंउद्वािका 
लाजग भण्डािण गरिएका सािग्रीहरुको 

अिस्थाको िाँच गने , उद्दाि गने िथा थप 

आिश्यकिा अनजसाि ियािी गने । 

- जिनिटै सजििा जनकायहरुिा जिल्ला िथा 
स्थानीय िहिा जनजदवष्ट स्टाफ ि दिकल सजहिको 

जिपद ्व्यिस्थापनका पणूव सािग्री सजहिको 

एकाइ टोली ियािी अिस्थािा िाख्ने । 

- जिल्लाहरुका लाजग 
आिश्यक आपिकालीन 

सािग्रीहरु  

- प्रत्येक स्थानीय िहको 
जिपद ्पिूव ियािी िथा 

प्रजिकायव योिना जनिावण 

- बाढी / पजिरो  

- OBM डजङ्गा १  ,ििि 

१डजङ्गा  

- आिलािी  

- फायि एजक्सटंग्यिूि  
)एजबजस (१५ , Fire Proof 

Suit   , (Jacket Trouser) 

११ िोि 

दोश्रो जदन 

 

- पजहलो जदनको कायव 
िलू्याङ्कनको आिाििा थपघट 

गिी टोली परिचालन गने ।  

- आिश्यकिाको पजहचान गिी 

सिन्ियात्िक उद्वाि ि जिजिष्ट 

व्यजिहरुको सजििाथव टोली जनिन्िि 

परिचलन गने । 

- जिषयगि िेत्रले घटनाको िस्िजगि 
जिििण ियाि पाने । 

- प्रािजम्भक खोिी, बहृि ्खोिी िथा उद्वाि 
(Search and Rescue) िहरुिा का जट

परिचालनको िौििरिका ि सजििाको व्यिस्था 

प्रभािकािी रुपिा गनवका लाजग जिगिका 

जसकाइहरुलाई आत्िसाि ्गनव अजभिजजखकिण 

गरिने छ । 

- जिपदक्ो सियिा प्रजिकायविा सहयोग उपलब्ि 
गिाउने एजककृि प्रणालीको जिकास गने । यस 

प्रणालीिा संजघय स्िि, प्रदिे स्िि, जिल्ला स्िि ि 

स्थानीय िहस्िििा जियाजिल जनकायहरुिध्ये 

- स्थानीय िहिा िहकेा 
स्ियंसेिकको सचूी 

जिल्लाको खोि िथा उद्वाि 

जिषयगि कायावलयिा 

उपलब्ि नभएको  

- जिल्ला ि स्थानीय िहिा 
िहकेा खोि िथा उद्वाि 

कायवदल जबच उद्वािका लाजग 

संयजि प्रयास ि प्रभािकािी 

संयन्त्रको जिकास नभएको  

 

५ लाख 
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- खोि िथा उद्वाि ि िाहिका 
सािग्रीहरुका सम्बन्ििा यािायाि 

िथा िजिानी सजजििाको प्रबन्ि गनव 

स्थानीय िहिा िहकेा 

स्ियंसेिकहरुको आिश्यकिा 

अनजसाि सहयोग जलइने । 

कायव िेत्र अनजरुप हिेकको भजूिका िथा  

जिम्ििेािी प्रष्ट जनिाविण गने ि अन्िि 

नआपिकाजलन परिजस्थजििा सजििा संयन्त्रले 

उपलब्ि गिाउने प्रजिकायव सहयोगिा नेपाली 

सेना, नेपाल प्रहिी सिस्त्र प्रहिी बल, नेपालको 

िानिीय िथा संस्थागि स्रोिहरु परिचालन गने 

संयन्त्रको जिकास गरिएको हुनेछ । 

- प्राथजिक उपचाि, सािान्य खोिी िथा उद्वािका 
(Search and Rescue)  आिश्यक उपकिणको 

भण्डािण गने ि सिजदायहरुको िििा अजभिजृद्ध 

गद ै लैिाने व्यिस्था जिलाइएको हुनेछ । िेडिस ,

स्थानीय क्लब िथा उद्वािसँग सम्बजन्िि अन्य 

संघ संस्थाहरुलाई सािाजिक सेिाको िेत्रिा 

ित्काल परिचालन गने व्यिस्था सजजनजिि 

गरिएको हुनेछ । 

- जिपद ्संभाव्य िेत्रहरुिा यािायाि सेिा िथा 
सजजििाहरुलाई सजदृि पारिनेछ । 

- नेपाल सिकािले आिश्यक पिेको बेलािा उपयोग 

गनव सजकने भजन बैकजल्पक स्थानीय िहिा उद्वाि 

सािग्रीको व्यिस्थापन िथा जिििणका लाजग 

सिजदायिा आिारिि  सङ्गठन, गहै्र/ सिकािी 

संस्था िथा अन्य सिोकाििालाको उपयोगका 

जनजम्ि संयन्त्रको जिकास गरिएको हुनेछ । 

- स्थानीय िहिा िहकेा खोि 
िथा उद्वाि कायवदल ि जिल्ला 

िहिा िहकेा खोझ िथा 

उद्वािका जिम्ििेाि जनकायिा 

जनजिि व्यजिहरुको 

नािािली ि जनयजिि रुपिा 

एक आपसिा जसकाई 

अनजभि ि भािी योिनाका 

बािेिा छलफल अजनिायव 

गिी िेकडव िाख्ने  
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पजहलो हप्ता 

- उद्वाि गरिएकाहरुको जनिन्िि 
उपचाि िथा पजनवस्थापना स्थलिा 

पठाउने । 

- घाइिहेरुको प्राथजिकिाका आिाििा जछटो 

छरििो उपचािका लाजग स्िास््य संस्थाहरुसँग 

सिन्िय गिी पनवसक्ने संभाजिि जिपदल्ाई 

िध्यनिि गिी ियाि गने 

एम्बजलेन्सहरुलाई 

परिचालनिा सिन्ियात्िक 

कजठनाई 

जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ,

सजििा 

जनकायहरु 

आिश्यक 

नभएको 

पजहलो 

िजहना 

- जिपद ्घटनाको खोि िथा उद्वाि 
प्रयासको जिशे्लषण सजहि DDRC 

िा प्रजििदेन पेि गने 

- जिषयगि िेत्रका सदस्यहरुलाई सचूना संकलन ,
जिशे्लषण ि प्रजििदेन ियािीका लाजग िाजलि ि 

प्रजििदेनका लाजग जिम्िेिािी िोक्ने 

जिपदक्ो कािण MSR 

अिरुद्ध हुने सम्भािना िहने  

जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ि 

सजििा 

जनकायहरु 

आिश्यक 

नभएको  

दोश्रो िजहना 

- जिपदक्ो चेिािनी जदने केन्द्र िथा 
व्यिस्थापन गने केन्द्रहरु, 

आिश्यक ठाजनएका िथा 

भजत्कएका िथा िहत्िपूणव 

लेखािोखा गिी ििवि िथा  पजन: 

जनिावण गनवका लाजग आिश्यक 

प्रकृया गने । 

- जिपदक्ो चेिािनी जदने केन्द्र िथा व्यिस्थापन गने 
केन्द्रहरुको जिििण अद्यािजिक िाख्ने 

 जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ि 

सजििा 

जनकायहरु 

आिश्यक 

नभएको 

िेश्रो िजहना 

- जिल्ला जिपद ्पिूवियािी िथा 
प्रजिकायव योिना सिय सापेि 

परििािवन गने 

- सचूना ि सिन्िय जदगो बनाउने 

- जिल्ला जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना 
सिय सापेि परििािवन गनवको जनजम्ि 

सिन्ियकिाव िोक्ने  

- िेकडव प्रणाली चजस्ि िाख्ने 

 जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ि 

सजििा जनकाय 

आिश्यक 

नभएको  
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ताजलका सखं्या  22 : कायावन्ियन योिना सजित प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायव (खोि तथा उद्वार) का लाजि पोखरा 

मिानिरपाजलका अन्तिवतको स्िास््य मिाशाखा र मातितका कायावलयिरुका सम्तपकव  व्यजक्त, सम्तपकव  नं र इमेल ठेिाना 

ि.सं. 

स्िास््य िहािाखा ि 

िािहिका कायावलयहरुको 

नाि 

ठेगाना सम्पकव  व्यजि सम्पकव  न ं इिेल 

अस्पताल 

१ जििजिा अस्पिाल पो.ि.न.पा. ३० 
प्रजिभा 

कोइिाला 
9856038179 Hosp30.shisuwa@gmail.com 

शिरी स्िास््य प्रिधवन केन्र 

१ 
िहिी स्िास््य प्रबिवन 

केन्द्र 
पो.ि.न.पा. ९ नििाि पौडेल 9846148296 UHPCO8.nayabazar@gmail.com 

प्राथजमक स्िास््य केन्र 

१ अिवला प्रा.स्िा.के. पो.ि.न.पा-१६ िहने्द्र गजरुङ 9819149663 PHCC16.armala@gmail.com 

२ कृजस्ि प्रा.स्िा.के. पो.ि.न.पा-२१ प्रिाप पौडेल 9856011460 PHCC21.kristi@gmail.com 

शिरी स्िास््य केन्र 

१ िहिी स्िास््य केन्द्र, बगि पो.ि.न.पा १ किला गौिि 9846200726 UHCO1.bagar@gmail.com 

२ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

गणिे टोल 
पो.ि.न.पा ४ सजिन पौडेल 9856004210 UHCO4.ganeshtol@gmail.com 

३ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

िालेपाटन 
पो.ि.न.पा ५ आजिक सजिेदी 9860646635 UHCO5.malepatan@gmail.com 

४ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

नयाँबिाि 
पो.ि.न.पा ९ 

अन्िज ििाव 

कोइिाला 
9847656844 JHCO9.nayabazar@gmail.com 

५ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

िािबिाि 
पो.ि.न.पा १० सिजन्द्र के.सी. 9805453041 UHC10.amarsingh@gmail.com 

६ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

कजँ डहि 
पो.ि.न.पा १३ जलला गजरुङ 9846463817 UHC13.kudhar@gmail.com 

७ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

िझेिीपाटन 
पो.ि.न.पा १४ सरििा थापा 9846947630 UHC14.majheripatan@gmail.com 

८ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

नयाँगाउँ 
पो.ि.न.पा १५ कृष्ण िास्िोला 9846383626 UHC15.nayagaun@gmail.com 

९ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

जबिौटा 
पो.ि.न.पा १७ जनिवला अयावल 9846090805 UHC17.birauta@gmail.com 

१० 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

पजरुन्चौि 
पो.ि.न.पा १९ 

किल िोहन 

पौडेल 
9856033958 UHC19.purunchaur@gmail.com 

११ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

भण्डािजिक 
पो.ि.न.पा २९ जििाल पौडेल 9846773070 UHC29.bhandardik@gmail.com 

१२ िहिी स्िास््य केन्द्र, खजजद पो.ि.न.पा ३० 
जलला िाया 

िहि 
9846771362 UHC3O.khudi@gmail.com 
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१३ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

पचभैया 
पो.ि.न.पा ३१ जप्रजि गजरुङ 9846388196 UHC31.pachabhaiya@gmail.com 

१४ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

अचवलथि 
पो.ि.न.पा ३१ िनिाया िते्री 9846524352 UHC31.archalthar@gmail.com 

१५ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

दजगाविजन्दि 
पो.ि.न.पा ३२ 

अििृा 

अजिकािी 
9846751752 HC32.durgamandir@gmail.com 

१६ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

िालेपाटन 
पो.ि.न.पा ३२ 

िोभा 

बजिाथोकी 
9856061655 UHC32.malepatan@gmail.com 

१७ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

िल्लो गगनगौडा 
पो.ि.न.पा ३२ जििा बस्निे 9846343374 UHC32.talogagangaunda@gmail.con 

१८ 
िहिी स्िास््य केन्द्र, 

लािगादी 
पो.ि.न.पा ३३ 

सिोि 

लाजिछान े
9825137178 UHC33.lamgadhi@gmail.com 

स्िास््य चौकी 

१ काहु ँस्िास््य चौकी पो.ि.न.पा ११ जदिान श्रेष्ठ 9856078566 HP11.kahun@gmail.com 

२ 
आिावजििय स्िास््य 

चौकी 
पो.ि.न.पा १३ 

जगरििािी 

अजिकािी 
9846020394 HP13.arbabijaya@gmail.com 

३ 
सिाङ्गकोट स्िास््य 

चौकी 
पो.ि.न.पा १८ गणिे खड्का 9846112979 HP18.sarangkot@gmail.com 

४ िल्लाकोट स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा १९ 
टोल प्रसाद 

अजिकािी 
9846635678 HP19.tallakot@gmail.com 

५ लािाचौि स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा १९ 
श्याि सजन्दि 

आचायव 
9856080333 P19.lamachaur@gmail.com 

६ िौिा स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २० 
िीिन कज िाि 

जििािी 
9857330520 P20.mauja@gmail.com 

७ भलाि स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २० िहिे ििैी 9846041599 HP20.bhalam@gmail.com 

८ 
जनिवलपोखिी स्िास््य 

चौकी 
पो.ि.न.पा २१ 

िेिाखि 

लम्साल 
9856035280 HP21.nirmalpokhari@gmail.com 

९ 
पोखिा स्िास््य चौकी, 

पजम्दी भजम्दी 
पो.ि.न.पा २२ 

िजलसीिाि 

बिाल 
9846035938 HP22.pumdhibhumdi@gmail.com 

१० चापाकोट स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २३ 
हरिन्द्र दिेी 

पौडेल 
9846105502 HP23.chapakot@gmail.com 

११ भदौिे स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २३ 
लाल बहादजि 

थापा 
9847757218 HP23.bhadaure@gmail.com 

१२ 
कास्कीकोट स्िास््य 

चौकी 
पो.ि.न.पा २४ जदपेन्द्र िेग्िी 9869081443 HP24.kaskikot@gmail.com 

१३ हमे्िा स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २५ कज स्ििाि सजिेदी 9856048565 HP2S.hemia@gmail.com 

१४ िाखी स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २६ 
ििजिाया पौडेल 

जत्रपाठी 
9856036746 HP26.rakhi@gmail.com 

१५ लेखनाथ स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २७ 
रििा भट्टिाई 

िाँस्िोला 
9846281413 HP27.lekhnath@gmail.com 
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१६ िाझठाना स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २८ सत्यिाि साखी 9846241740 HP28.maihthana@gmail.com 

१७ काजलका स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा २८ जडल िाया पजन 9847381283 HP28.kalika@gmail.com 

१८ बेगनाि स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा ३१ 
बजजद्धसागि 

जििािी 
9856013467 HP31.begnas@gmail.com 

१९ भििपोखिी स्िास््य चौकी पो.ि.न.पा ३३ प्रकाि पौडेल 9846318926 HP33.bharatpokhari@gmail.com 

आयुिेदालय 

१ जििजिा आयजिेदालय पो.ि.न.पा ३० प्रकाि िेत्री 9856036956 Ayuro1.shisuwa@gmail.com 

२ बेगनाि आयजिेदालय पो.ि.न.पा ३१ िािकृष्ण भजिेल 9846040600 Ayuro2.begnas@gmail.com 

अन्य 

१ अजनिा जगिी िहानगि डट्स  9846114043  

२ सिस्ििी अजिकािी िहानगिपाजलका  9846051993  

३ िाजन्ि सजनाि िहानगिपाजलका  9846081368  

४ जसिा ििाव िहानगिपाजलका  9846263210  

१ जकजिव सागि बिाल NHSSP HSS Officer 9856034125 kirti@nhssp.org.np 
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४.३ जिषयित िेर : आपत ्काजलन आिास तथा िैर खाद्य 

ताजलका सखं्या  23 : जिषयित िेर (आपतकाजलन आिास तथा िैर खाद्य) को अिुिा साथै सियोिी ससं्थाको सचूी 

नेतृ्ि प्रदान िने जनकाय (Cluster Leads) : 

नेपाल रेडिस सोसाइटी शाखा/ सघंीय आयोिना कायावन्िय ईकाइ, कास्की 

ि.सं. जिल्लाका िेरित 

साझेदारिरुको नाम 

सम्तपकव  व्यजक्त टेजलफोन नं इमेल ठेिाना 

1.  संघीय आयोिना कायावन्ियन 

ईकाइ, कास्की  

झपट बहादजि थापा   

2.  नेपाल िेडिस सोसाइटी, जिल्ला 

िाखा कास्की 

डोलिाि पाण्डे ९८५६०२५१२५  

3.  जिल्ला प्रिासन कायावलय, 

कास्की 

गजरुदत्त िकाल ९८५६०३७५०१ daokaski@gmail.com 

4.  जिल्ला सिन्िय सजिजि, कास्की  िोिणबहादजि 

बाँजनया 

०६१४६३५६३ 

४६५०७४ 

ddckaski@gmail.com 

5.  संघीय परियोिना कायावन्ियन 

ईकाइ, कास्की  

 ०६१४६५०७० dudbckaski@gmail.com 

6.  जडजभिन िन कायावलय जिलक थापा ९८४६०५१७७७  

7.  पोखिा िहानगिपाजलका  नािायण ििाव ९८५६०२०८२०  

8.  गिै सिकािी संस्था िहासंघ पद ्ििाि पहािी ०६१४६६९९२ 

९८४६०८६९९९ 

 

9.  जस.एस.िी. (CSG) पोखिा जदजलप गजरुङ ०६१५९९०३ dilp70@gmail.com 

10.  पोखिा हाडवियि एिोजसयसन कृष्ण िजिािी आचायव ०६१५२२९०२ 

९८५६०२०४२९ 

prikaski@gmail.com 

11.  असल जछिकेी  िािज अजिकािी ९८५६०२६४९०  

12.  जनिावण व्यिसायी संघ सजिेि श्रेष्ठ ९८५६०२१२६६  

13.  िक व्यिसायी सजिजि कृष्ण हिी जि.सी. ९८५६०६६५०१  

14.  िोटिी क्लबहरु सम्बजन्िि 

अध्यिहरु 

  

15.  पोखिा उद्योग िाजणज्य संघ दािज अजिकािी   

16.  जसद्धाथव क्लब    

 

४.३.१ मुख्य जिपद्को जकजसम : बािीपजहिो, आगलागी, चट्याङ्ग, हािाहुिी 
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४.३.२ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था : 

िोजखममा पने अनुमानीत िनसंख्या : उच्छ्च िोजखििा िहकेा गाउँपाजलका िथा िहानगिपाजलकाका िडाहरुिा उल्लेजखि 

जिपदक्ा कािण ३०० परििािको लाजग अस्थायी जिजििको व्यिस्थापन गनजवपने अिस्था आउन सक्ने आकँलन गरिएको छ । 

 व्यजिगि घिहरु, सािविजनक ि सािजदाजयक भिनहरु िजि/नष्ट भएको हुनेछ । 

 जिपदले् जिस्थाजपि भई खजल्ला स्थानिा िसोिास गनजवपने अिस्था सजृिि हुनेछ । 

 यािायाििा अिरुद्ध भई आिििािििा कजठनाई हुन सक्नेछ । 

 सजिजिि आश्रय स्थल िथा गिै खाद्य सािग्रीको अभाि हुन सक्नेछ । 

 अपाङ्गिा, िालिाजलका, जििषे परिजस्थजिका िजहला, िषे्ठ नागरिकलाई दजैनक िीिन जनिावहिा अप्ठ्यािो परिजस्थजि 

सिृना हुनेछ । 

 जिद्यालय, प्रहिी चौकी िथा स्िास््य केन्द्रहरु, सािविजनक भिन, सािजदाजयक आश्रयस्थल िस्िा सािविजनक 

संिचनाहरुिा जिस्थाजपि िाजनसहरुको बसोबासको लाजग दिाि पने । 

४.३.३ जिषयित उदे्दश्यिरु  :  

 ित्काल गिै खाद्य सािग्री जत्रपाल, कम्िल आदीको व्यिस्थापन गनव । 

 सजििीि आिासको लाजग स्थान िथा आश्रयस्थल पजहचान गिी जिजििहरु ि अस्थायी भौजिक संिचना जनिावण गने । 

 जिपदक्ा कािणले घििाि जिजहन िाजनसहरुका जनजम्ि स्थायी सिािानको खोिीका लाजग प्रयत्न गने । 

४.३.४ रणनीजत  :  

 जिपदक्ो सियिा भौजिक िथा िानिीय िजि न्यजूनकिणका लाजग ित्काल उपलब्ि स्थानीय श्रोि ि सािनको उच्छ्चिि 

प्रयोग गिी आकजस्िक जिजिि व्यिस्थापन गनव स्थानीय जनकाय िथा सिोकाििालाहरुको सिन्ियिा स्थानीय स्ििका 

स्ियंसेिकहरुलाई व्यिस्थापन ि परिचालन गनव । 

 जिपद ्प्रभाजिि व्यजि/परििािहरुका लाजग सियिा नै िाहि प्रजिकायव सिहूको पह चँ सजजनजिि गिी गिै खाद्य सािग्रीको 

उपलब्ििा िथा सजिजिि स्थलहरुिा अस्थायी आिासको व्यिस्था गिी जिपदक्ो अिस्थाबाट िनिीिन सािान्य  

बनाउन े। 

 जिपदब्ाट पणूव रुपिा प्रभाजिि हुनसक्ने पिूावनिूान गरिएका परििािलाई ित्काल अस्थायी आिासको व्यिस्था गने ि 

आिश्यकिा एि ंश्रोिको उपलब्ििाको आिाििा गिैखाद्य सािग्री उपलब्ि गिाउने । 

४.३.४ मापदण्ड (Sphere अनुसार) 

 एक व्यजिको लाजग ३.५ िगव जिटि िेत्रफल हुनज पदवछ । पानी निम्ने जभिालोपन १ % दजेख ६ % सम्ि हुनजपने । 

 प्रजि परििािका लाजग न्यनूिि ४५ िगव जिटि भजँइ िेत्र हुनज पनेछ । 

 प्रभाजििहरुका लाजग ियाि गरिने बस्िी िेत्र िषावयाििा आउने पानीको सिह भन्दा ३ जिटि उचाइिा हुनज पदवछ । 

 छनौट गरिएको ठाँउिा स्िच्छ्छ हािा िथा हािा िािपाि गनव सक्ने हुनज पदवछ । 

 गिी ठाँउ िथा िाडो ठाँउका लाजग स्िास््यिा प्रजिकूल असि नपने सािग्रीहरुको प्रयोग गिी आिासको व्यिस्था 

गरिनजपदवछ । 

 बस्िी बसाउने ठाँउ सडक दजेख ५ जक.जि. भन्दा टािा हुनज हुदनै ि प्रिस्ि खाली ठाँउिा भएको हुनज पदवछ । 
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आिास जनमावणको खाका  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

घरायसी सामानका लाजि 

- १ िटा जबको भएको पकाउने भाँडो 

- १ डेक्ची 

- १ चक्कज  

- २ िटा डाडजपन्य ू

- २ िटा पानी थाप्ने िाि (भाडा) १ दजेख २० जलटिसम्ि 

- एक व्यजिका लाजग १ िटा जगलास, १ िटा खाने प्लेट  

ताजलका सखं्या  24 : एक अस्थायी सेल्टिको लाजग अनजिानीि लागि 

जत्रपाल १ थान रु ३०००।०० 

प्लाजस्टक  २० जिटि रु २०००।०० 

बाँस ८ िटा  रु २४००।०० 

डोिी  ५० जिटि रु ५७०।००  

काँटी  ३ के.िी. रु ३३०।०० 

व्याण्डीङ िायि १ के.िी. रु २००।०० 

िजिानी व्यिस्थापन  रु १५००।०० 

दि जिस्त्री (३ िना)  रु ४५००।०० 

िम्तमा रु १५,५००।००  

क्याम्तप जडिाइन 

एकाई     १ परििाि    ४ दजेख ६ िना 

 

क्लस्टि              १६ परििाि    ८० िना  

 

ब्लक     १६ क्लस्टिहरु              १२५० िना 

 

सेक्टि     ४ ब्लकहरु    ५००० िना 

 

क्याम्प     ४ सेक्टिहरु    २०००० िना 
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ताजलका सखं्या  25 : तोजकएको जिपद् अिस्थामा आधाररत आपतकालीन प्रजतकायव योिना (जिषयित िेर: आपतकालीन आिास तथा िैर खाद्य) 

जिपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा िररने आपतकाजलन 

कायव 

(जिपद्को प्रकृजतमा आधाररत) 

आपतकाजलन अिस्था संिोधन िनव 

िरीने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोधन िनव 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

पूिवतयारी 

कायवका लाजि 

अनुमाजनत 

लाित 

पजहलो जदन 

(०-२४ 

घण्टा) 

- िेत्रगि सदस्यहरुसँग सञ्चाि िथा 
सिन्ियात्िक बैठक 

- प्रािजम्भक सचूना िथा ि्याङ्क संकलन 

जिषयगि िेत्रगिका जनकायहरुको 

सम्पकव  नं अद्यािजिक गरिएको हुनेछ  

IRA फािाि ि 

िनिजि ियाि 

गरिएको हुनजपने 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी जिल्ला 

िाखा ि सम्बजन्िि 

पाजलका 

 

दोस्रो जदन 

(२४-४८ 

घण्टा) 

- नेपाल िेडिस सोसाइटीको लेखािोखा 
सम्बन्िी फािािको प्रयोग गिी द्रजि 

लेखािोखा गने । 

- IRA= Initial Rapid Assessment 

- प्रािजम्भक द्रजि लेखािोखा औिािका 

प्रिीकहरु उपलब्ि गिाउने 

- िनिजि, सािग्री ि कोष व्यिस्थापन । 

३०० घििजिीका लाजग आिश्यक पने 

लेखािोखा सम्बन्िी फाििको 

व्यिस्था भएको हुनज पनेछ । 

 

सििेण टोलीबाट 

प्रािजम्भक प्रजििदेन 

ियाि हुने 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी जिल्ला 

िाखा ि सम्बजन्िि 

पाजलका  

१५ हिाि 

पजहलो हप्ता - जिस्थाजपिको सङ्ख्या ि िानकािी जलने । 
पजहचान भएकालाई अस्थायी आिासिा 

बसोबास गिाउने 

- आश्रय घि जनिावण गनवका लाजग दि 

िनिजि परिचालन ि स्फेयि (Sphere) को 

िापदण्डको पालना गने । 

जिल्लाका जिजभन्न परििािका लाजग 

अस्थायी बसोबासका लाजग सजििीि 

स्थान पजहचान ि उपलब्ििा भएको । 

जत्रपालहरु नेिेसो िथा 

स्थानीय सािजदायीक 

बनािट, िलापला 

रुख, बाँस, जनगालाको 

व्यिस्थापन गिी सेिा 

सजरु गने  

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

स्थानीइ िहहरु, 

िडिस िथा िेत्रगि 

जनकायहरु  

२९० 

परििािका 

लाजग प्रजि 

परििाि 

१५५०० का 

दिले पने 

आिश्यक 

सािग्रीहरु  
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दोस्रो हप्ता - प्रािजम्भक लेखािोखाकाको प्रजििदेन ियाि 
पानवका लाजग आिाि िेखा ि ि्याङ्कको 

सिीिा गने । 

- प्रभाजिि परििािको अनजगिन गनवका लाजग 

प्रभाजिि गाउँपाजलका िथा नगिपाजलका सँग 

सम्बजन्िि ि्याङ्कको िानकािी िाग गने  

- प्रभाजिि िेत्रिा जिद्यिान सेिा उपलब्ि 
गिाउने संस्थाहरुको सिीिा गने 

- आश्रय घि जनिावण सािग्री व्यिस्थापन ि 

सिन्िय गने  

- स्थानीय स्िििा िििा जिकासका 
लाजग कायव भएको 

- प्रजििदेन िथा सििेण, ि्याङ्क 
सम्बजन्िि िाजलिहरु सञ्चालन 

भएका 

- सहभाजगिात्िक िरिका सचूना 
ि्याङ्कको प्रिाणीकिण 

िडा सजचिहरुलाई 

सििेण िथा प्रजििदेन 

सम्बन्िी िाजलि िथा 

अजभिजजखकिण 

कायविि सञ्चालन 

गनजव पने  

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

स्थानीय िह, िेडिस 

िथा िेत्रगि 

जनकायहरु  

३ लाख 

पजहलो 

िजहना 

- आिश्यकिा अनजसाि ओछ्याउने, ओड्ने, 

लगाउने कपडा िथा खाना पकाउने, दाने 

भाँडाकजँ डा जिना भदेभाि जिििण गने (गिै 

खाद्य सािग्री जिििण) 

- आश्रय स्थल जनिावण 

- िजिानीको व्यिस्था 

३०० सेट गिै खाद्य सािग्री भण्डािण िेडिस, सहिी भिन 

जडजभिन कायावलयको 

अगजिाइिा  

सहिी जिकास िथा 

भिन जडजभिन 

कायावलय, जिल्ला 

जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि, स्थानीय िह, 

िेडिस िथा िेत्रगि 

जनकाय 

४५  लाख 

दोस्रो िजहना - आिास िथा गिै खाद्य, िेत्रगि जनकाय 

लगायि सिोकाि जनकायजबच छलफल गिी 

सहभाजगिािलूक अनजगिन िथा िलू्याङ्कन 

सजिजि गठन भएको । 

- आिास िाहि कायवको व्यिस्थापन भएको 

हुने । 

जनिन्िि सञ्चालन  जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

स्थानीय िह, िेडिस 

सोसाइटी अन्िगविका 

उपिाखा ि स्थानीय 

जनकायहरु 

२४ हिाि 
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सो भन्दा 

बिी 

- जिजिि व्यिस्थापन सजिजि गठन गिी अन्य 

पजनवलाभका काि गने । 

- जिजभन्न दाि ृजनकाय स्थानीय संघसंस्था ि 
सिकािी जनकायसँग सिन्िय गिी स्रोि 

िजटाउने । 

केही हद सम्ि सािग्री िौज्दाि िहकेो पजनवलाभ कायवििका 

लाजग बिटे िथा 

सािग्रीको अभाि 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

जि.स.स, स्थानीय िह 

िथा िेत्रगि 

जनकायहरु 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि िाफव ि 

केन्द्रसँग िाग 

गने ि स्रोि 

िजटाउन पहल 

गने  

 

कज नै पजन जिपद ्(आगलागी, भ-ूकम्प, बािी, पजहिो, हािाहुिी) पिाि िाजनसहरु जिस्थाजपि हुन सक्ने जिल्ला सदििजकाि िथा िडाहरुिा सजििीि खजल्ला स्थान पजहचान गरिनज पदवछ । 

त्यस्िा स्थलहरुको सचूी प्रत्येक िडाहरुले पजहचान गिी जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिलाई िानकािी गिाउनज पदवछ । त्यस्िा स्थलहरुको न्यनूिि भौजिक पिूाविाि (खाने पानी 

िथा बाटो) का लाजग स्थानीय िहको िणनैजिक िंगले जिपद ्पिूवियािीको रुपिा कायव अजघ बिाउनज पदवछ । 
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ताजलका सखं्या  26 : आपतकालीन आिास तथा िैर खोद्यको योिना सजितको प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

ि.सं. 
प्राथजिकिा प्राप्त पिूवियािी कायवको 

सजूच 

िजख्य जिम्ििेाि 

जनकाय 

कायावन्ियन गने िरिका 

(बैठक, कायविाला, 

िाजलि आजद) 

सिय जसिा 

(कायव िाजलका) 

१. साझदेाि संस्थाहरुसँग भएको िाहि 

सािग्रीहरुको परििाण ियाि गने 

(नगद ि जिन्सी) 

जिल्ला स्थानीय 

जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि ि नेपाल 

िेडिस सोसाइटी 

बैठक िथा छलफल िनसनूपिूव 

२. गाउँपाजलकाहरुले ५० घिपरििाि 

लाई पजग्ने ि िहानगिले १०० 

घिपरििािलाई पजग्ने गहै्र खाद्य 

सािाग्रीहरु व्यिस्था गिी िाख्ने । 

ने.िे.सो. ले १०० घिपरििािलाई 

िाख्ने 

" गोदाि व्यिस्थापन 

सम्बन्िी िाजलि 

िनसनूपिूव 

३. िाहि सािग्रीहरु जिििण प्रकृया 

एकद्वाि प्रणाली िाफव ि गनव सहिजि 

िजटाई िाख्ने  । 

जिल्ला स्थानीय 

जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि  

बैठक िथा छलफल िनसनूपिूव 

४. गहै्र खाद्य सािाग्री उपलव्ि गिाउन 

सक्ने जििेिाहरु पजहचान गिी 

उनीहरुसंग आपिकाजलन 

अिस्थािा सािान उपलव्ि गिाउने 

सम्झौिा गने 

नेपाल िेडिस ि 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय 

बिाि सििेण ि 

जलजखि सम्झौिा 

िनसनूपिूव 

५. गिै खाद्य सािग्रीको जिििणको 

प्रजिया ियाि गने  

" छलफल िनसनूपिूव 

६. जिजिि व्यिस्थापनको लाजग 

आिश्यक ठाउँहरु पजहचान गिी 

िाख्ने 

िहिी जिकास 

जडजभिन कायावलय, 

स्थानीय िहका 

प्राजिजिक िाखा 

सिजदायिा छलफल िनसनूपिूव 
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४.४ जिषयित िेर : खाद्य कृजष तथा िीजिकोपािवन  

अिुिाई िने जनकाय : स्थानीइ िह अन्ििगिका कृजष जिकास जिभाग/िाखाहरु 

मुख्य जिषद्को जकजसम: बािीपजहिो, अजसना, भकूम्प, खडेिी, आगलागी, बन्यिन्िजबाट बाली नोक्सानी, िोग जकिा 

संििण 

ताजलका सखं्या  27 : जिषयित िेर (खाद्य कृजष तथा िीजिकोपािवन) को अिुिा तथा सियोिी ससं्थाको सचूी 

नेतृ्ि प्रदान िने जनकाय (Cluster Leads): मिानिरपाजलका र िाउँपजलकािरुका कृजष जिकास 

शाखािरु/मिाशाखािरु  

ि.सं. जिल्लाका िेत्रगि साझदेािहरुको नाि सम्पकव  व्यजि टेजलफोन नं इिले ठेगाना 

१ िहानगिपाजलका िथा गा.पा कृजष 

िहािाखा 

सम्बजन्िि िहानगि िथा 

गा.पा.का िहािाखा प्रिजख, 

का.प्रिजख 

९८५६०२४५०१  

२ जिल्ला सिन्िय सजिजि, कास्की  श्री नििाि बिाल ९८५६०२८०९४  

३ पोखिा िहानगिपाजलका श्री ध्रजिकज िाि पोख्रले ९८५६००७१११  

४ पोखिा उद्योग िाजणज्य संघ अध्यि श्री दािज अजिकािी  ९८५६०२६२४९  

५ लेखनाथ उद्योग िाजणज्य संघ अध्यि श्री कृष्ण हिी भण्डािी ९८५६०२४६३९  

६ नेपाल िेडिस सोसाइटी  सयूवप्रसाद िकाल ९८४६०४३९५०  

७ ग.ैस.स. िहासंघ श्री पदि पहािी  ९८४६०८६९९९  

८ नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कायावलय, 

पोखिा 

श्री भोििाि पाण्डे ९८५६०२५५६९  

९ कृजष सािग्री कम्पनी जल. िाखा का. 

पोखिा 

श्री िजिली िोहन िेग्िी  ९८४६०८७८२९  

१० साल्ट िजडङ कपोिेिन जल. श्री सजिेििाि भण्डािी  ९८५६०२२६००  

११ जददी बजहनी बचाउ कास्की  िोभा पहािी  ९८४६५९५०४४  

१२ बजहनी एडजकेयि फाउण्डेिन   सजिेन्द्र परियाि ९८५६०२६५६०  

१३ िजहला सिजिकिण सिोकाि संस्था 

नेपाल 

सीिा बिाल ९८४९८३३३०७  

१४ कोजपला नेपाल जिना जसलिाल ९८५६०३८७१४  

१५ नािी सेिा केन्द्र  उषा बरुिाल ९८४६०३५९०६  

१६ बाल िथा िजहला सिजिकिण नेपाल भजिन पिािजली  ९८४६०६१९४८  

१७ ई िाच नेपाल सजजििा बस्नेि ९८४६०८०५२७  

१८ िजहला जसप जबकास संस्था जिना खड्का  ९८५६०२१६८६  

१९ जल. िडव भिि भण्डािी ९८५६०७३१००  

४.४.१ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था :  

 ित्कालै आिश्यक सजख्खा खानाको अभाि । 
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 भण्डािण गरिएको खाद्यान्न नष्ट भएको अिस्था । 

 खाद्यान्नको अभाि, खाद्यान्नको पहुचँिा बािा । 

 पारििारिक स्िििा खान पकाउने ईन्िन िथा पानीको अभाि । 

 जिउँ जििन नष्ट हुनज । 

४.४.२ जिषयित उदे्दश्य : 

 प्रभाजिि ब्यजिहरुका लाजग सियिा नै सजख्खा खाना, खाद्यान्न िथा खाद्यान्न पहुचँको सजजनिििा गने । 

 दजैनक िीिनयापनको आिश्यक सािग्रीहरु(खाद्य सिसािानहरु)को ब्यिस्थापन गने । 

 पजहचान भएका िाहि िथा उद्धाि सािग्रीको संकलन, भण्डािण ि जिििण गने । 

 भण्डािण िेत्रको पजहचान ि सजजनजिििा गने । 

 प्रभाजििहरुको िीिनलाई सिल बनाउनिा सहयोग गने । 

४.४.३ जिषयित रणनीजत : 

 स्थानीय िह (जिल्ला सिन्िय सजिजि.,न.पा.िथा गा.पा.)िा आपत्काजलन कोष स्थापनाका लाजग पहल गने । 

 खाद्य सािग्री आपजूिवका लाजग गसैस, सािाजिक संघसंस्थाहरुको सहभाजगिा िथा सहकायव । 

 खाद्य सािग्री आपजूिवका लाजग स्थानीय उद्योग बाजणज्य संघहरुबाट, स्थानीय ब्यापािी िथा ब्यिसायीहरुलाई 

खाद्य सािग्री सजञ्चजिका लाजग अनजिोि गने । 

 खाद्य संस्थानिा पिूवियािी स्िरुप चािल, पीठो लगायिका आिश्यक खाद्यन्न सिाग्री िौज्दाि िाख्ने । 

 साल्ट टेजडंगलाई जचनी ि नजन िौज्दाि िाख्न अनजिोि गने । 

 िजिानीको लाजग स्थानीय जनकायहरु सिन्िय गने । 

 जिजभन्न संघ संस्थािा िहकेो िौज्दाि खाद्यान्नको जिििण िाख्ने । 

 ४.४.४ मानजिय सियोिको मापदण्ड : 

प्रभाजिि व्यजिहरुको पहुचँ जनम्न िस्िजिा हुनेछ ; 

 स्फेयि िापदण्ड अनजसाि प्रजिव्यजि प्रजिजदन न्यनूिि २१०० जकलोक्यालोिी खाद्यान्न उपलव्घ गिाउन प्रयास 

गने । 

 प्रभाजिि िाजनसहरूका लाजग हाल जिद्यिान िथा उपलब्ि भएका ि पहुचँ योग्य खाद्य पदाथविा परिपिूकको 

रूपिा एक अथिा दजई खाद्य पदाथवहरू पिूक िासनको रूपिा उपलब्ि गिाउने, 

 जनजिि सिहूका व्यजिहरू (स–साना बालबच्छ्चा, एचआ्ईभी एडस ्संिजिि व्यजि, कज पोजषि व्यजिहरू 

आजद)को आिश्यकिालाई पिूा गनवका लाजग सािान्य िासनका अजिरिि परिपिूक िासनको व्यिस्था गने । 

(क) मापदण्ड बमोजिमको खाद्य जकट (Kit) जसफाररश : 

चािल : प्रजिजदन प्रजिव्यजि ४१० ग्राि (स्फेयि िापदण्ड अनजसाि) 

दाल : प्रजिजदन प्रजिव्यजि ६० ग्राि (स्फेयि िापदण्ड अनजसाि) 

िनस्पजि िेल : प्रजिजदन प्रजिव्यजि ३० जि.जल. (स्फेयि िापदण्ड अनजसाि) 
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नजन : प्रजिजदन प्रजिव्यजि ५ ग्राि (स्फेयि िापदण्ड अनजसाि) 

ििकािी : उपलव्घिाको आघाििा 

स्थानीय परिजस्थजि बिोजिि खाद्यान्न जिििणको िात्रा जनिावरिि गरिनेछ । िि पजन िजरुिा घिायसी स्िििा जिििण 

गरिने ि अजन्िि लेखािोखाबाट प्राप्त ि्याङ्कको आिाि िथा व्यजि ि परििाि संख्याका िापदण्ड बनाई जिििण 

गरिनेछ ।
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ताजलका सखं्या  28 : जिपद्को समयमा िररने जियाकलाप  

समयािजध जिपद्को अिस्थामा िररने आपतकाजलन 

कायव 

(जिपद्को प्रकृजतमा आधाररत) 

आपतकाजलन अिस्था संिोधन 

िनव िरीने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोधन िनव  

मुख्य जिम्तमेिार जनकाय अनुमाजनत 

लाित 

० दजेख २४ 

घण्टा जभत्र 

- जिपद ्िा पिेका घििजिी िथा िनसंख्या 
पजहचान ि प्रािजम्भकसचूना / ि्यांक 

संकलन िथा अध्यािजिक गने (जनिन्िि) 

- प्रािजम्भक द्रजि सििेण सम्पन्न गने । 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य जनकाय िथा सजिजिसंग सिन्िय गने 

- जबषयगि िेत्रको बैठक 

- सम्िजन्िि जनयकायसंग सम्पकव  
सिन्िय 

- सजख्खा खाना जिििण 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण 

 

िाहि सािग्रीको 

आकंलन 

सािग्री िजिानी 

 

 

सम्िजन्िि    स्थानीय    िहका 

कृजष िाखाहरु., जिल्ला जिपद ्

ब्यिस्थापन सजिजि, स्थानीय 

जिपद ्ब्यिस्थापन सजिजि, 

उद्योग बाजण( ज्य संघ, नेपाल 

िेडिि, गसैसहरु 

 

 

२४ दजेख 

४८ घण्टा 

जभत्र 

- ि्यांक संकलन िथा अध्यािजिक गने । 

- सचूना संकलन गनव । 

- अन्य जनकाय िथा सजिजिसंग सिन्िय गने 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण कायवलाई 

जनिन्िििा जदने 

- खाद्यान्न लगाएिका सािग्रीहरु 
संकलन गिी िाख्ने 

 

खाद्यान्न 

सािग्रीहरुको 

उलब्ििा सािग्री 

िजिानी ब्यिस्था 

 

उद्योग बाजणज्य संघ, यािायाि 

ब्यािसायी  संघ,स्थानीय  

िहका कृजष िाखाहरु, खाद्य 

संस्थान, गसैसहरु 

 

 

४८ दजेख 

७२ 

घण्टाजभत्र 

- ि्यांक संकलन िथा अध्यािजिक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य  जनकाय िथा सजिजिसंग सिन्िय गने 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण कायवलाई 

जनिन्िििा जदने 

- खाद्यान्न लगाएिका सािग्रीहरु 
संकलन गिी िाख्ने 

खाद्यान्न सािग्रीको 

उपलब्ििा 

 

उद्योग बाजणज्य संघ, यािायाि 

ब्यािसायीहरु,स्थानीयिहका 

कृजष िाखाहरु, खाद्य 

संस्थान,गसैसहरु 
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७२ घण्टा 

दजेख ७ जदन 

जभत्र 

- ि्यांक संकलन िथा अध्यािजिक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य  जनकाय िथा सजिजिसंग सिन्िय गने 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण कायवलाई 

जनिन्िििा जदने 

- खाद्यान्न लगाएिका सािग्रीहरु 
संकलन गिी िाख्ने 

खाद्यान्न सािग्रीको 

उपलब्ििा 

 

उद्योग बाजणज्य संघ, यािायाि 

ब्यािसायी संघ,स्थानीयिहका 

कृजष िाखाहरु , खाद्य 

संस्थान, गसैसहरु 

 

७ जदन दजेख 

२ जदन जभत्र 

- ि्यांक संकलन िथा अध्यािजिक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य जनकाय िथा सजिजिसंग 

- सिन्िय गने 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण कायवलाई 

जनिन्िििा जदने 

- खाद्यान्न लगाएिका सािग्रीहरु 
संकलन गिी िाख्ने 

खाद्यान्न सािग्रीको 

उपलब्ििा 

उद्योग बाजणज्य संघ, यािायाि 

ब्यािसायी संघ,स्थानीयिहका 

कृजष िाखाहरु, खाद्य संस्थान, 

गसैसहरु 

 

२ सािा 

दजेख १ 

िजहना जभत्र 

- कृजष िेत्रिा पिेको असिको बािेिा 

लेखािोखा गने, ि्यांक ियाि गिी 

प्रजििदेन ियाि गने 

- पकाएि खाने खाद्यान्न सािग्रीहरुको 
प्याकेजिगं िथा जिििण कायवलाई 

जनि न्िििा जदने 

- पजनस्र्थापनका लाजग पहल गने 

बीउ  लगाएि  अन्य 

कृजष उत्पादन  िथा 

िीजिकोपािवनको लाजग 

िाहि कायविि 

सञ्चालनका लाजग 

योिना ियािी बिटे 

िाग िथा सञ्चालन 

उद्योग बाजणज्य 

संघ,स्थानीयिहका कृजष 

िाखाहरु, खाद्य संस्थान, 

गसैसहरु, सम्िजन्िि जिभाग 

िथा िन्त्रालय 

 

ताजलका सखं्या  29 : खाद्य कृजष तथा िीजिकोपािवनको पूिवतयारी कायव 

प्राथजमकता प्राप्त कायव जिम्तमेिार जनकाय समय 

नगद, कोषको व्यिस्था, स्थानीय िहले गने गा.पा. ५०, न.पा. १०० ि ने.िे.सो. ५० परििाि जनिन्िि 

स्थानीय िह/जिल्लािा भएको स्रोिको आकंलन गने स्थानीय िह 

सहयोगी जनकाय पजहचान गने स्थानीय िह 
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४.५ जिषयित  िेर: सियोि सामग्री तथा राित जितरण 

अिुिाई िने संस्था :  जिल्ला प्रिासन कायावलय 

मुख्य जिपद्को जकजसम : बािीपजहिो, भजकम्प, हािाहुिी ि आगलागी, अजसना आदी । 

ताजलका सखं्या  30 : जिद्यमान श्रोत तथा िमताको सचूी (जिषयित िेर: सियोि सामग्री तथा राित जितरण) 

ि.सं. सियोिी संस्थाको नाम सम्तपकव  व्यजक्तको 

नाम/पद 

लजिजस्टक व्यिस्थापन 

1.  जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की श्रीनाथ  पौडेल आिश्यक उपलब्ि सािग्री 

2.  जिल्ला सिन्िय सजिजि नििाि बिाल आिश्यक उपलब्ि सािग्री 

3.  नेपाल िेडिस सोसाइटी  डोलिाि पाण्डे आिश्यक उपलब्ि सािग्री 

4.  उद्योग िाजणज्य संघ दािज अजिकािी  आिश्यकिा अनजसाि 

5.  जनिावण व्यिसायी संघ अध्यि आिश्यकिा अनजसाि 

6.  यािायाि व्यिसायी संघ अध्यि िजिानी व्यिस्था 

7.  ग.ैस.स िहासंघ पदि िाि पहािी सािान्य सहयोग 

8.  हाडवियवस एिोजसयसन अध्यि पजन:जनिावणका लाजग आिश्यक भौजिक सािग्री  

9.  िहानगि िथा गाउँपाजलकाहरु प्रिजखहरु आिश्यक उपलब्ि सािग्री  

४. १.५   जिपद्को अनुमाजनत अिस्था: 

िोजखििा पने अनजिाजनि िनसंख्याः उच्छ्च िोजखििा िहकेा गाँउ पाजलका िथा ि.न.पा. का ३०० घि परििािका 

१५०० परििाि प्रभाजिि हुन सक्ने आकँलन गरिएको छ  । 

 व्यजिगि घिहरु, सािविजनक ि  सािजदाजयक भिनहरु िजि/नष्ट भएको हुनेछ । 

 जिपदले् जिस्थाजपि भई खजल्ला स्थानिा िसोिास गनजवपने अिस्था सजृिि हुनेछ । 

 यािायाििा अिरुद्ध भइ आिििािििा कजठनाई हुन सक्नेछ । 

 सजिजिि आश्रय स्थल िथा गिै खाद्य सािाग्रीको अभाि हुनसक्नेछ । 

 अपाङ्किा,िालिाजलक, जििेष परिजस्थजिका िजहला, िषे्ठनागरिकलाई दजैनक िीिन जनिावहिा अप्ठ्यािो 

परिजस्थजि सिृना हुन्छ । 

 जिद्यालय, प्रहिी चौकी िथा स्िास््य केन्द्रहरू, सािविजनक भिन, सािजदाजयक आश्रयस्थल िस्िा सािविजनक 

संिचनाहरूिा जिस्थाजपि िाजनसहरूको बसोिासको लाजग दबाि पने । 

४.५.२ जिषयित उदे्दश्यः 

 जिपद ्प्रभाजिि परििािलाई आिश्यक आिािभजि सािाग्री िथा िाहि जिििणलाई एकद्धाि प्रणाजल िाध्यििाट 

जिििण गने 

 नेपाल सिकाि िथा स्पेयि िापदण्ड अनजसािका िाहाि सािाग्री जिििण गरिने छ । 

 सिािसेी िथा आिश्यकिाका आिाििा िाहि सािाग्री जिििण गरिने छ । 

४.५.३ रणनीजत 

 स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको सिन्ियिा एकद्धाि प्रणाजल िाध्यििाट िाहि सािाग्री जिििण गने  ।



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

69 

ताजलका सखं्या  31 : जिपद् अिस्थामा आधाररत आपतकालीन प्रजतकायव योिना 

जिपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा िररने आपतकाजलन 

कायव 

(जिपद्को प्रकृजतमा आधाररत) 

आपतकाजलन अिस्था संिोधन 

िनव िरीने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोधन िनव 
मुख्य जिम्तमेिार जनकाय 

अनुमाजनत 

लाित 

० दजेख २४ 

घण्टा सम्ि 

- स्थाजनय  जिपद ् व्यिस्थापन  सजिजि  
िाफव ि प्रभाजििहरु िजहला िालिाजलका 

ज्येष्ठ नागरिक गभवििी अपाङ्ग 

व्यजिहरुको जिस्ििृ जिििण संकलन गने 

- िाहि प्रदान गनवकोलाजग ि्यांक अनजसाि 

लगि 

- इजस्टिटे ियाि गने 

- स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको 
सान्ियिा िाहि जिििण गने ।  

  

- घि िजि भएकाहरुको लाजग 

उपलव्ि  िाहिको  िापदण्डिािे 

स्पष्ट हुने ि सिलैाई िानकािी 

गिाउने िाहि  िापदण्डको 

यजकन जिििण 

उपलव्ि हुन कजठनाई 

हुने 

स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जिल्ला प्रिासन 

कायावलय, ने.िे.सो, ग.ैस.स, 

उद्योि िाजणज्य संघ 

 

 

पजहलो 

िजहना 

- िजिको जिस्ििृ लेखािोखा गने 

- िाहि  जिििणलाई  जनिन्िििा  जदने  िथा 
जदिवकाजलन सिािानका लाजग िकैल्पीक 

स्रोि िथा उत्पादनिजलक कायविा सहभाजग 

गने सहयोग गने 

- िाली जििा गिेको भए िजिपजूिव जदने 

- प्रभाजिि हरुलाई यािायाि, सञ्चाि िथा 

जििजि िडान गने 

- प्रभाजिि     स्थानको     कृषी 
प्रणालीिािे  िानकािी  िाख्ने  ि 

जिउ जििनहरु भण्डािण गिी िाख्ने 

- िाजलि    संचालनका    लागी 
आिश्यक स्रोि  ि  सािनको 

अजग्रि व्यिस्थापन गने 

- बाली जििा गनव  

जकसानलाई उत्प्रेरिि गने 

जिजभन्न िाजििहरु 

सञ्चालन गने स्रोि ि 

सािनको अजग्रि 

व्यिस्था गनव चजनैजि 

हुने 

स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि, सािजदाजयक 

िन,सडक कायावलय, नेपाल 

जिद्यजि प्राजिकिण, नेपाल 

टेजलकि 
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दोस्रो ि िेश्रो 

िजहना 

- खजेि िाली पणूव िा आजंिक रुपिा नष्ट 

भएका परििािहरुलाई कृजष कायावलय सँग 

सिन्िय गिी सहुजलयि रुपिा जिउ जििन 

उपलव्ि गिाउने 

- जछटो उत्पादन हुने प्रिािीका जिउजििनहरु 
उपलब्ि गिाउने 

- घिेलज कायावलय संग जिलेि आय आिवन 

गनव सजकने िाजलिहरु जदने 

- िाजलि सञ्चालन िथा जिउ 
जििनको लाजग आिस्यक सिन्िय 

िथा स्रोि व्यिस्थापन गने 

 

जिल्ला प्रिासन कायावलय, 

स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि  जिल्ला िन 

कायावलय घिेलज ग.ैस.स िेजत्रय 

कृषी प्रयोगिाला 
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४.६ जिषयित िेर : खानेपानी तथा सरसफाई    

ताजलका सखं्या  32 : जिषयित िेर (खानेपानी तथा सरसफाई) को अिुिा साथै सियोिी ससं्थाको सचूी 

नेतृ्ि प्रदान िने जनकाय (Cluster Leads): खानेपानी िथा सिसफाइ जडजभिन कायावलय 

ि.सं. जिल्लाका िेत्रगि साझदेािहरुको नाि सम्पकव  व्यजि टेजलफोन नं/ इिले ठेगाना 

१ खानेपानी िथा सिसफाइ जड. कायावलय जकिण पौडेल ९८५६०५३११० 

२ नेपाल िेडिस सोसाइटी, कास्की  डोलिाि पाण्डे ९८५६०२५१२५ 

३ स्िास््य कायावलय, कास्की  याि बिाल ९८४६२८११७२ 

४ पोखिा िहानगिपाजलका हिेन्ि ििाव पौडेल ९८५११८९३९४ 

५ जिल्ला जििा जिकास िथा सिन्िय ईकाइ दीपेन्द्र िकाल ९८५६०४३७७७ 

६ गिै सिकािी संस्था िहासंघ पद ्ििाि पहािी ९८४६०८६९९९ 

७ जब्रजटि गोखाव िेलफेयि िोजहि कज िाि िजम्बाहाम्फे ९८४२०५८९९६ 

८ सेभ आिि जहिालय फस्ट, नेपाल जदल बहादजि नेपाली ९८४६००२०२१ 

९ सजयवचन्द्र जिकास सिाि केदाि कोइिाला ९८४६०३०८९९ 

१० जल बडव भिि भण्डािी ९८५६०७३१०० 

११ िाछापजच्छ्रे जिकास संघ जदल बहादजि भण्डािी  ९८४६०२६६४४ 

१२ गाउँपाजलका/िहानगिपाजलकाहरुका 

स्िस््य जिभाग/िाखाहरु 

सम्बजन्िि पाजलकाहरुका 

स्िस््य िाखा प्रिजखहरु 

 

 

४.६.१ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था : 

 खानेपानीका संिचनाहरू (इनटेक, ट्याङ्की, पाइपलाइन) िथा चपीहरू िजि ग्रस्ि भएको हुने छ । खानेपानी 

प्रदजजषि भएको हुने छ । 

 िजद्धपानी, सिसफाई ि स्िच्छ्छिाको किीका कािण िोगको प्रकोप फैजलई जिपदक्ो िोजखि बिेको हुने छ । 
 

४.६.२ जिषयित उदे्दश्यः  

 जिस्थाजपि सिजदायका लाजग (२०० घि परििाि) खास गिी जिजिििा बस्ने िाजनसहरूका लाजग सजिजिि 

खानेपानी, स्िास््य जििा िथा अस्थाई रुपिा सिफाई एिि ्नजहाउने सजजििाहरूिा पहुचँ उपलब्ि छ भन्ने 

कज िाको सजजनजिि गने । 

 जिस्थाजपि िाजनसहरूलाई आिािभिू स्िास््य सम्बन्िी सािग्री उपलब्ि गिाइएको छ ि खानेपानी, सिसफाई 

िथा स्िास््यसँग सम्बजन्िि व्यािहारिक प्रचलनहरूका बािेिा उजचि रुपिा िानकािी उपलब्ि गिाइएको छ 

भन्ने कज िा सजजनजिि गने । 

 जििेष व्यिस्था गरिनज पने सिहू : िजहला (सजत्केिी, गभवििी), बालबाजलका, बदृ्ध ि फिक िििा भएका 

िाजनसहरू बस्ने जिजििहरूिा सफा सजग्घि कायि गनव जिनको सििीकिण गरिएको छ भन्ने कज िा सजजनजिि गने । 

४. ३.६   रणनीजत  

 प्रकोपबाट प्रभाजिि घि परििािहरूलाई सजिजिि खानेपानी िथा सिसफाइका सजजििाहरू उपलब्ि गिाई पानी ि 

सिसफाइिन्य िोगहरू फैलन नजदई जिनको िोकथाि गने । 
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४.. ४.६   न्यूनतम मापदण्ड  (Minimum Standards): 

 “खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्िी Sphere Standards अनजसाि” 

 

सुरजित पानी 

 जपउने पानी ५ जलटि प्रजि व्यजि प्रजि जदन, अन्य कािका लाजग १५ जलटि प्रजि व्यजि प्रजि जदन गिी िम्िा २० 

जलटि प्रजि व्यजि प्रजिजदन, पानी संकलन गनव िाने स्थान ५०० जिटि भन्दा टािा हुन नहुने ि पानी ल्याउन ३० 

जिनेट भन्दा बिी सिय नलाग्ने, पानी भनव ि भण्डािण गनवका लाजग प्रजि परििाि २ िटा बाजल्टन उपलव्ि गिाउने । 

सािविजनक िािािा प्रजििािा ०.२ जलटि प्रजि सेकेण्ड प्रजि २० परििािको लाजग पानी उपलब्ि गिाउने । 

चपी  

 १ चपी प्रजि २५ दजेख ३० व्यजि, १ चपी प्रजि १० िना फिक िििा भएका व्यजि 

 यी पिूाविाि ियाि गदाव खानेपानीका श्रोिहरू प्रदजूषि नहुने गिी गनजव पने ि िजहला, बालबाजलका िथा फिक िििा 

भएकाहरूलाई सहि हुने गिी गरिनज पने छ । 

नुिाउने स्थान 

 जिपद ्आइलागकेो पजहलो ३ जदन ४० िजहलाका लाजग १ स्नान गहृ ियाि गने, त्यसपजछ २० िनाको लाजग १ 

स्नान गहृ ियाि गने । 

िाइजिन जकट 

 १ सेट प्रजि परििाि, 

 प्रत्येक चपीिा साबजन, हाजपवक, ब्रस, जफनेल, िाजल्टन ि िग िाख्ने, 

 प्रजि व्यजि प्रजि िजहना २५० ग्राि नजहाउने ि २०० ग्राि कपडा िजने साबजन उपलव्ि गिाउने, 

 ठोस फोहोि व्यिस्थापनका लाजग प्रजि १० घिका लाजग १०० जलटि िििाको १ कन्टेनि १०० जिटि जभत्रको 

दजिीिा िाख्ने । 
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ताजलका सखं्या  33 : आपतकालीन पिूवतयारी योिना (जिषयित िेर: खानेपानी तथा सरसफाई) 

जिपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा िररने 

आपतकाजलन कायव 

(जिपद्को प्रकृजतमा आधाररत) 

आपतकाजलन अिस्था संिोधन िनव 

िरीने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोधन िनव 

अन्तर पजिचान 

मुख्य जिम्तमेिार जनकाय 
अनुमाजनत 

लाित 

० दजेख २४ 

घण्टा 

- DDMC बैठकिा सहभागी 

- Wash Cluster को बैठक 

- DDMC Cluster    हरूसँग सिन्िय 

बैठक, नेपाल िेडिस सोसाइटीबाट 

- MIRA सचूना प्राप्त गने  

- सम्पणूव क्लस्टिहरूका फोन नं. अपडेट 

भएका हुने छ 

- दू्रि सििेण फािि ियाि गने ि 
स्ियिसेिकहरूलाइ अजभिजखीकिण 

गन े

- स्ियिसेिकहरूलाइ िाजलि ि सचूना 
प्रिाह गने 

- स्थानीय रुपिा सचूना केन्द्र स्थापना 
गन े

- फाििहरू ियािी 
अिस्थािा िहकेा 

िि िजद्रण गरिएका 

छैन 

- सम्बजन्िि िडा 
कायावलयसँग 

आिश्यक सिन्िय 

सहकायव गने 

जनकायगि 

सिोकाििालाहरू खापा 

िथा सस जडजभिन 

कायावलय कास्की 

रु. १० हिाि 

 

२४-४८ 

घण्टा 

- DDMC सिन्िय बठकिा सहभागी 

- प्राप्त सचूना जिशे्लषण 

- उपलब्ि श्रोिका आिाििा प्रथि चिणका 

प्रजिकायवका थालनी 

- स्ियिसंेिकहरू परिचालन 

- िजद्ध खानेपानी उपलब्ि गिाउने 

- हाइजिन जकट बक्स उपलव्ि गिाउन 

- सचूना जिििण सब िेत्रलाई 

- V-WASH-CC बैठकद्वािा 

- D-WASH-CC लाई िानकािी गिाउन 

- दि िन िजिका जिििण ियािी 

- हाइजिन जकट बक्सको अजग्रि 

व्यिस्थापन 

- िकैजल्पक खानेपानीका श्रोिको अजग्रि 

अध्ययन िथा संििण स्थानीय 

िेजडयाहरूबाट िानकािीिलूक 

सन्दिेहरूका प्रसािण गने 

- खा.पा. िथा स.स. सम्बन्िी 
ि्याङ्कहरूका 

- जिपद ्
व्यिस्थापनिा 

संलग्न 

व्यजिहरूका 

अभाि हुन 

- पानीको श्रोिका 
अभाि 

- आजथक श्रोिका 

पजहचान भएका 

छैन 

जनकायगि सिोकाििालाहरू, 

खापा िथा सस जडजभिन 

कायावलय कास्की 

रु. १० लाख 
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- स्थानीय श्रोिका परिचालन िथा जिििण 

- अस्थायी चपीहरूका व्यिस्था 

- अजभलेखका अद्यािजिक गने ि सचूना 

श्रोि 

- व्यजिका व्यिस्था 

- Super Structure  चपी  िथा  प्यान,  

पाइप, प्लाजष्टक आजद सािग्रीहरूका 

अजग्रि भण्डािण गने  

- प्राजिजिक 
टोलीको गठन  

 

पजहलो हप्ता 

- MIRA प्रयोग गने 

- िास्िजिक िजिका आिाििा जिपद ्

व्यिस्थापनका लाजग योिना ियाि पाने 

- पानी िद्धीकिण गने सािग्री जिििण 

- िकैजल्पक   श्रोिबाट   खानेपानीको 
व्यिस्था 

- सािािण ििवि गने सजकन खानेपानी 
श्रोिहरूका ििवि 

- िजिका िास्िजिक ि्यांक संकलन 
(खानेपानी िथा सिसफाइ सम्बजन्िि) 

- अस्थायी िौचालयका जिस्िाि 

- बाजल्टन, साबजन, िग आजद सािगीहरूका 

व्यिस्थापन ि जिििण 

- स्िास््य सम्बन्िी िानकाि व्यजिबाट 

पिाििव जदन 

- ठोस ि ििल फोहोि िलैा व्यिस्थापन गने 

- खानेपानी िथा सिसफाइका िेत्रिा 
काि गने 

- संघ/सस्थाहरूसँग सिन्िय िथा 
सहकायव भएको हुने छ । अस्थायी 

िौचालय जनिावण िथा खानेपानी  

िािा  जनिावणका  लाजग आिश्यकपन 

सािग्रीको व्यिस्था भएको हुने छ । 

- पानी िद्धीकिणका सािग्री ि ििवि 
संभाि सािग्रीको व्यिस्थापन गने । 

- बाजल्टन, साबजन, िग आजद 

सािग्रीहरूका भण्डािण गने । 

- स्िास््य  सम्बन्िी  िानकाि  
व्यजिहरूको पजहचान गिी सम्पक नं. 

सजहि अजभलेख िाख्ने । 

- पयावप्त िात्रािा 
जनिावण सािग्रीको 

अभाि िहकेा छ 

- घटना स्थलसम्ि 
जछटा सािग्री 

िजिानी गनव 

कजठनाइ आइपनव 

सक्ने 

- िकिका 
अपयावप्तिा 

 

- खानेपानी िथा सिसफाइ 
जड. कायावलय 

- पो.ि.न.पा. 

- गाउँपाजलकाहरु 

- ने.िे.सो. 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- जनकायगि 
सिोकाििालाहरू 

रु. १५ लाख 
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पजहलो 

िजहना 

- DDMC का बैठकिा पजनः छलफल 

- अनजगिन टोली गठन िथा परिचालन 

- स्िास््य  िथा  सिसफाई  प्रिवद्धनका 
लाजग   स्थानीय   स्ियंिसेिक   ि िजहला 

स्िास््य स्ियम्सेिकहरूलाइ 

अजभिजखीकिण 

- स्िास््य जििा सम्बन्िी िनचेिनािलूक 
कायहरू 

- ििेका चौपायाहरूका उजचि व्यिस्थापन  

- अनजगिन सजिजि गठन गने 

- स्िास््य िथा सिसफाइ प्रिद्धनका 
लाजग स्थानीय स्ियि सेिक ि िजहला 

स्िास््य स्ियंिसेिकहरूलाइ  

अजभिखीकिण कायविि सञ्चालन 

भएको हुने छ । 

- IEC सािग्री जनिावण छपाइ गिेि 

िनसिजदायिा जिििण गिी व्यिहाि 

परिििवनका लाजग जििा िथा 

चेिनािलूक कायवििहरू सञ्चालन 

भएको हुने छ । 

सिोकाििालाहरू

को कि चासा हुन 

सक्ने, आजथवक 

अपयावप्तिा 

पो.ि.न.पा., गाउँपाजलका, 

स्िास््य कायावलय,कास्की, 

जनकायगि सिोकाििालाहरू, 

खापा िथा सस जडजभिन 

कायावलय कास्की 

रु.५ लाख 

 

दोस्रो िजहना 

- पजनबावसका व्यिस्थापन सँग सँग ैअन्य 

क्लष्टिसँग सिन्िय गिी Wash का 

पिूाविािहरूका पजनःजनिाण गने 

- योिनाहरूका प्राथजिकीकिण गने

 ि सम्बजन्िि जनकायसँग सिन्िय 

गने । 
आजथवक 

अपयावप्तिा 

जिसस, ि.न.पा. िथा 

गाउँपाजलका, 

खापा िथा सस जडजभिन 

कायावलय, 

स्िास््य कायावलय कास्की 

स्थलगि 

अध्ययन 

अनजसाि 

िेस्रो िजहना 

- पजनजनिावण, पजनस्थापना िथा पिूवियािीका 

कायवििहरू िििः गद ैलैिाने 

- प्रभाजिि िेत्रहरूिा अन्य योिनाहरू 

पजन प्राथजिकीकिण गिेि लैिाने ि अब 

बन्ने संिचनाहरू जिपदस्ँग सािना गनव 

सक्न खालको बनाउने 

ित्कालको 

प्राथजिकिा जभत्र 

नपनव सक्ने 

जि.स.स., ि.न.पा. िथा 

गाउँपाजलका, 

खापा िथा स. जडजभिन 

कायावलय, कास्की 

आिश्यकिा 

अनजसाि 

सो िन्दा माजथ:  पजन: जनिावण, पजनवस्थापना िथा पिूवियािीका कायवििहरुिा DRR लाई िलूप्रिाहीकिण गद ैलैिाने । 
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ताजलका सखं्या  34 : जनकायित स्रोतको आकंलन (Capacity Mapping) (जिषयित िेर: खानेपानी तथा सरसफाई 

ि.सं. संस्थाको नाम मानिीय स्रोत िौजतक सामग्री अन्य स्रोत कैजफयत 

1.  

खापा िथा सस जडजभिन कायावलय ५ िना प्राजिजिक १००० जिटि पाइप, १००० जलटि 

िििाका २ िटा जहलटेक टैंक, २५ 

िटा प्यान सेट, जब्लजचङ पाउडि ५० 

के.िी., जपयजस ५० थान, िाटि गाड 

२५ थान  

पानी पिीिणको 

व्यिस्था 

खानेपानी िथा स.स. जड. 

कायावलय, 

नेपाल िेडिस सोसाइटी, कास्की 

2.  नेपाल िेडिस सोसाइटी, कास्की  २ िना प्राजिजिक ५० िाजल्टन (१० जल.)  िेडिस कास्कीको स्टोिबाट प्राप्त 

हुने 

3.  स्िास््य कायावलय, कास्की  स्िास््यकिी ५ िना, 

स्ियंसेजिका 

ICE Material, Aqua 1000 tab पानी  परििणको 

व्यिस्था 

जिल्ला स्िास््य कायावलय, 

स्थानीय िह  स्िास््य िाखा 

4.  पोखिा िहानगिपाजलका िानिीय श्रोि ियािी 

अिस्थािा 

औषिीहरु ियािी अिस्थािा   

5.  स्थानीय िहहरु अन्िगविका जििा 

िाखा 

सम्बन्िीि पाजलकािा िहकेा 

जििकहरु परिचालन 

जिद्यालिा भएको िजद्ध जपउने पानी  सम्बन्िीि जिद्यालयका प्र.अ. 

 

ताजलका सखं्या  35 : पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना (जिषयित िेर : खानेपानी तथा सरसफाई) 

ि.सं प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूची मुख्य जिम्तमेिार जनकाय कायावन्िय िने तररका (बैठक, 

कायवशाला, ताजलम आजद) 

समय सीमा (कायव 

ताजलका) 

1_  िौज्दाि सािग्रीहरूको अद्यािजिक अजभलेखीकिण  

  

खापा िथा सस जडजभिन कायावलय, 

स्थानीय िहहरु 

बैठक िथा सिन्िय, सम्पकव  

व्यजिहरूको सचूी 

जिपद ्पिूव िथा जिपद ्

व्यिस्थापन नहुन्िले 

2_  थप आिश्यक खानेपानी, सिसफाई िथा 

स्िच्छ्छिासँग सम्बजन्िि सािग्रीहरूको 

अजग्रि भण्डािण 

जि.स.स., न.पा., गाउँपाजलका िथा 

अन्य संस्थाहरू, खापा िथा सस 

जडजभिन कायावलय 

आिश्यक सािग्रीहरूको पजहचान, 

जबिेिा िथा उपलब्ि हुन स्थान छनौट, 

खरिद गिी उजचि भण्डािण 

जिपद ्सजरु हुनज पिूव 
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3_  िििा जिकास  

  

    

जिल्ला स्िास््य कायावलय, नेपाल 

िेडिस सोसाइटी, 

खापा िथा सस जडजभिन कायावलय 

अजभिजखीकिण, प्रजििण, श्रोि 

सािनको प्रिन्ि 

जिपद ्सजरु हुनज पिूव ि 

िषाविको अिजििा 

 

4_  िनचेिना अजभिजृद्ध कायविि जिल्ला स्िास््य कायावलय, 

खापा िथा सस जडजभिन कायावलय 

संचाि िाध्यिहरू, स्ियम्सेिक 

परिचालन, सन्दिेिलूक सािग्रीहरूको 

जिििण 

जिपदक्ो सिय भि 

5_  WASH Cluster/ D-WASH-CC सदस्यहरू 

जबच सिन्िय ि सहकायव 

जि.स.स., िेडिस, ग.ैस.स.िहासंघ, 

खापा िथा सस जडजभिन कायावलय 

बैठक आिश्यकिा अनजसाि 

6_  अनजगिन िथा िलू्याङ्कन जि.स.स., खापा िथा सस जडजभिन 

कायावलय, स्थानीय िहहरु 

सचूना व्यिस्थापन, बैठक, स्थलगि 

भ्रिण, जनिीिण 

जिपद ्अजघ ि जिपदक्ा 

सियिा ि पजछ 

 

नोट :  WASH Sector सम्बन्िी जिपदक्ो सियिा िाजथ उजल्लजखि पिहरू बाहके अन्य कज िाहरूको जनणवय जिल्ला खानेपानी सिसफाई िथा स्िच्छ्छिा सिन्िय सजिजिले (D-

WASH-CC) गिे बिोजिि हुनेछ । जिपदक्ो सियिा िाजथ उजल्लजखि संघ/संस्था बाहके अन्य कज नै संस्था सहयोगका लाजग ियाि भएिा D-WASH-CC/DDMC को 

जनणवयबिोजिि जनजिि सियको लाजग WASH Cluster Lead Agency खापा िथा सस जडजभिन कायावलयसँग सिन्िय गिी सदस्यको हजैसयििा िाख्न सक्नेछ  ।
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 ४.७ जिषयित िेर: स्िास््य तथा पोषण  (Health and Nutrition) 

ताजलका सखं्या  36 : जिषयित िेर (स्िास््य तथा पोषण) को अिुिा साथै सियोिी ससं्थाको सचूी 

जिषयगि िेत्र अगजिा स्िास््य कायावलय कास्की 

 

ि.स 

जिल्लाका िेरित साझेदारी (Cluster 

Partners)   को नाम 

सम्तपकव  व्यजक्त सम्तपक नं. 

१.  स्िास््य कायावलय, कास्की प्रिजख,  

बाबजिाि आचायव 

९८५६०४८३५०, 

९८५६०३३४२४ 

२.  पोखिा स्िस््य जिज्ञान प्रजिष्ठान कास्की डा. अिजवन आचायव ९८५६०३७२४३ 

३.  स्िास््य िहािाखा, पोखिा िहानगिपाजलका हिेन्ि ििाव ०६१५४०२७८,९८५

११८९३९४ 

४.  स्िास््य िाखा, अन्नपणूव गाउँपाजलका प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि, 

यजबिाि अजिकािी 

९८५६०५४३०० 

५.  स्िास््य िाखा, िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि, 

कज िान जसंह गजरुङ 

९८५६०१७३१० 

६.  स्िास््य िाखा, िादी गाउँपाजलका प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि, 

नािायण सापकोटा 

९८५६०७२६०० 

७.  स्िास््य िाखा, रुपा गाउँपाजलका प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि, 

जिष्णजप्रसाद पोख्रले 

९८५६०७२१०१ 

८.  िजणपाल जििण अस्पिाल डा. सयूव चौििी ९८०२८३८५५५ 

९.  गण्डकी िजडकल कलेि िजिन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ९८५६०२०७४० 

१०.  आसा स्िास््य सेिा कृष्ण बस्िोला ९८४६३८३६८० 

११.  नौलो घजम्िी नेपाल खड्क बहादजि िानाभाट ९८५६०२७८७६ 

१२.  नेपाल िेडिस सोसाइटी खिेिाि सापकोटा ९८५६०११३०० 

१३.  कम्यजजनजट सपोट ग्रजप जदजलप गजरुङ ९८४६५८५१३३ 

१४.  िनस्िास््य परिपेि्ि नेपाल आजिक बास्िोला ९८४६०२४५९९ 

१५.  जिभाय आिोद श्रेष्ठ ९८५६०५५४१० 

१६.  साहािा क्लब जििभद्र आचायव ९८५६०२६५९६ 
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४.७.१ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था   

जिपद ्पिाि ्ठजलो िात्रािा िनिनको िजि हुन पजग्छ । उद्धाि कायवसग ैित्काल आकजस्िक स्िास््य सेिाको 

आिश्यकिा हुन्छ । जिपदक्ो प्रकृजि अनजसाि असिहरू पजन फिक ि जभन्न हुन सक्छन ्। सिग्रिा िाजनसहरूिा चोटपटक 

लाग्नज, व्यजि िथा घिहरू डजिानिा पनजव, घि िथा अन्य संिचना भजत्कएि च्छ्यजपनज िा पजरिनज, पजहिोिा पजरिनज, आगोलागी 

हुनज, सडक दजघवटना हुनज साथै जिजभन्न प्रकािका िहािािी फैजलनज आजद । यस प्रकािका िहािािी िथा प्रकृजि प्रकोपको 

अिस्थािा िेिै िात्रािा िाजनसहरू जबस्थाजपि हुन्छन ्ि प्रजिकूल िािाििणसँग सम्पकव का कािण जबिेष गिी संकटाजभिजख 

िगव, गभवििी, सजत्केिी, बालबाजलका, बदृ्धबदृ्धा, अपांगहरूको स्िास््यिा प्रजिकूल असि पदवछ । खानेपानको असजििाका 

कािण िजहला िथा बालबाजलकाको पोषण जस्थजििा जगिािट आउने, सिसफाइको किीले जबजभन्न प्रकाि का सरुिा 

िोगहरू (झाडापखाला, आउँ, दादजिा, छालाको संििण, श्वास प्रश्वास साथ ैजिजभन्न प्रकािका कीटिन्य िोग) हुने ि सिग्र 

स्िास््यका सचूाकं हरू प्रभाजिि हुने हुन्छ । प्राकृजिक प्रकोपका कािण स्िास््य संिचना नष्ट भ ैप्राप्त भएका औषजि िथा 

उपकिणको अभाििा अजि आिश्यक स्िास््य सेिा प्रदान गनव कजठनाई हुन सक्छ । स्िास््य संस्थािा जबिािीको चाप 

बि्न गई स्िास््य संस्थािा दबाब सिृना हुदँा सिग्र स्िास््य सेिा साथै गभवििी, सजत्केिी िथा बाल स्िास््य सििे 

प्रभाजिि हुन्छ । 

४.७.२ मानिीय सियोि सम्तबन्धी मापदण्ड  

क. प्रािजम्भक लेखािोखा सञ्चालन गरिएकै सियिा स्िास््य सम्बन्िी आिम्भ सजरुहुन्छ । 

ख. सिजदायको िहिा िोग िथा चोटपटकको उपचाि जिद्यिान प्राथजिक स्िास््य केन्द्रले गन ेएि ंथोिै संख्याका 
गम्भीि आिश्यक जबिािीहरूलाई जसफारिस गिी अन्य िाजथल्लो स्िास््य संस्थाहरूिा पठाई आपिकालीन 

स्िास््य सेिा कायवििको कायावन्ियन गरिने छ । 

ग. जसफारिस गिी पठाइने अन्य स्िास््य संस्थाहरूिा पजग्नका लाजग जबिािीहरूका लाजग उपयजि यािायािको 

प्रबन्ि गरिने छ  । 

४.७.३ जिषयित उदे्दश्य  

१. जिपद ्सम्बन्िी सचूनाहरू संकलन गिी िाजथल्लो जनकाय िथा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिलाई िानकािी 
गिाई सोको जिशे्लषण गने एि ंआिश्यकिा अनजसाि RDT खटाई अनजसन्िान गिी िहािािी िथा जिपद ्घोषणा 

गने । 

२. जिपद ्पजछ हुन सक्ने िहािािी िोगको प्रकोपलाई न्यनूीकिण गनव आि संचािका िाध्यि प्रयोग गिी िनचेिना 

अजभिजृद्ध गने । 

३. जिपद ्सम्बन्िी सिस्यािा िाजथल्लो जनकाय (स्िास््य िन्त्रालय, स्िास््य सेिा जिभाग, इजपजडजियोलोिी िथा 

िोग जनयन्त्रण िहािाखा, प्रादजेिक स्िास््य जनदिेनालय, स्िास्य प्रजिष्ठान/जििण अस्पिाल आजद) लाई 

िानकािी गिाई आिश्यक श्रोि ि सािनको सहयोग अजपल गने । 

४. बालबाजलका िथा गभवििी िजहलालाई जनयजिि खोप िथा अन्य सेिा सजजनजिि गने । 

५. बालबाजलका िथा गभवििी िजहला ि सजत्केिी आिालाई कज पोषण हुनबाट बचाउन पोषण प्रबद््रिन गने ि 

आकजस्िक पोषण कायविि सञ्चालन गिी सो को सजपिीििेण, अनजगिन िथा िलू्याङ्कन गने । 
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६. जनयजिि गभवििी िथा सजत्केिी िाँचलाई थप सजदृिीकिण गने । 
७. प्रसजजि किको अनजगिन िथा सेिाको िलू्याङ्कन गिी संस्थागि प्रसजजि गिाउने कायवलाई सजदृि ि जनिन्िििा जदन े

साथै जिपदक्ो सियिा संिचना जबजग्रएिा िजरुन्ि बैकजल्पक व्यबस्था गिी सेिालाई सजचारु गने । 

८. जिपद ्पिाि ्जिजभन्न िोगको िहािािी हुनसक्ने हुदँा िषे्ठ नागरिक, अपाङ्ग, िजहला िथा बालबाजलका साथै 

सबवसाििणहरूले पाउने अत्यािश्यक स्िास््य सेिा प्रदान गने । 

९. स्िास््य िथा पोषण सम्बन्िी जियाकलापिा जिजभन्न सिकािी िथा गिैसिकािी संघसंस्था, सिकािी िथा जनिी 
अस्पिाल ि स्थानीय जनकायहरूसँग सिन्िय ि सहकायव गने । 

१०. जिपदक्ा सियिा गरिएका प्रजिकायव िथा अन्य जियाकलापहरूको अजभलेख िाख्ने िथा प्रजििदेन गने ब्यिस्था 

जिलाउने । 

४.७.४ रणनीजत  

जिपद ्पजछको अिस्थािा आकजस्िक उद्धाि पिाि ्जबजभन्न िहािािी िोगको प्रकोप हुन सक्ने िोजखिलाई 

न्यनूीकिण गिी िषे्ठ नागरिक, अपाङ्ग, िजहला िथा बालबाजलकाहरूले पाउने अत्यािश्यक स्िास््य सेिा प्रदान 

गिी स्िास््य सेिालाई जनयजिि सञ्चालन  गने । 
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ताजलका सखं्या  37 : तोजकएका जिपद् अिस्थामा आधाररत आपत ्कालीन प्रजतकायव योिना (क) जिषयित िेर : स्िास््य तथा पोषण 

जिपद्का घटना 

पश्चात ्अिजध 

जिपद्का अबस्थामा िररने 

आपत ्कालीन कायव (जिपद्का 

प्रकृजतका आधारमा) 

आपतकालीन अिस्थामा 

सम्तबोधन िने िररने पूिवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोधन िने अन्तर 

पजिचान 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

प्र्येक पूिवतयारी 

कायवका लाजि 

अनुमाजनत लाित 

०–२४ घण्टा पजहलो 

जदन 

- स्थानीय स्िििा िहकेो

 CRRT  ि घटनास्थलिा  उद्धाि  

टोलीसँग  RRT िजरुन्ि पठाउने । 

- आिश्यकिा अनजसाि घटना 

स्थलिा िह े को RDT को 

Backup का लाजग RRT िजरुन्ि 

पठाउने । 

- स्थानीय स्िििा िहकेा जिजभन्न 

क्लि, िजहल  स्िास््य  

स्ियंसेजिका,  आिा  सिहू 

आजदलाई सिन्िय गिी जछटो उद्धाि 

िथा जबिािीहरूको उपचाि गन े

व्यबस्था जिलाउने । 

- जबिषे उपचाि गनजव पन े

जबिािीहरूलाई स्ििीय उपचािका 

लाजग प्रेषण गने । 

- सम्बजन्िि स्थानिा सचूना प्रिाह 

गिी CRRT ि RRT लाई 

Onside Coaching गन े

- जनदजेिि भए अनजसाि 

अत्यिश्यक औषिी िथा अन्य 

सािग्रीको िौज्दाि आपजजिव 

- स्िास््यकिी खटाई िजटलिाका 

आिाििा उपचािका लाजग 

पजिवियािी गिे 

- Regular 

District/Community 

Rapid Response Team 

Meeting . 

- Mobilize district 

Stakeholder according 

Resource Mapping 

- ियािी अिस्थािा हुदँा 

हुद ै पजन सिन्िय एि ं

सचूना प्रिाहिा कजठनाई 

हुन सक्छे । 

- भौगोजलक जिकटिाका 

कािण  औषजि  िथा 

CRT ि RRT घटना  

स्थलिा उद्धाि टोली पजग्न  

कजठनाइ  हुन सक्ने । 

 

 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

- पोखिा 

िहानगिपाजलका 

- अन्नपजणव 

गाउँपाजलका 

- िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

- िादी गाउँपाजलका 

- रुपा गाउँपाजलका 

- स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु 

 

रु.५०,०००।– 
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- िेत्र िथा केन्द्रिा िानकािी पठाउने 

ि सिन्िय कायि गने । 

(Health & Natrition 

cluster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४–४८ घण्टा दोश्रो 

जदन 

- भौजिक िथा िानिीय िजिको 

अजघल्लो जदनिा गरिएका कायवको 

सिीिा गने । 

- स्िास््यसँग अन्िि सम्बन्ि िहकेो 

जिजभन्न अस्पिाल, संघ 

संस्थाहरूसँग छलफल एि ं

अन्ििजिया । 

- िानिीय िथा भौजिक श्रोि ि 

सािनको नक्साङ्कन गने ि 

आिश्यक व्यबस्था गने । 

- स्ियंसेिकहरू परिचालन गने । 

- अन्य  अत्यािश्यक  सेिाहरू 

जबना अििोि सजचारु गने । 

 

 

 

 

 

- दि िनिजिको किी 

हुन सक्ने । 

- भौजिक श्रोि ि सािनको 

अभािन हुन सक्ने । 

- Resource Mapping 

- ियािी     अिस्थािा 

हुदँाहुद ै पजन  जिपदक्ो 

घटनाका सियिा 

प्रभािकािी कजठनाई हुन 

सक्ने 

 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

- पोखिा 

िहानगिपाजलका 

- अन्नपजणव 

गाउँपाजलका 

- िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

- िादी गाउँपाजलका 

- रुपा गाउँपाजलका 

- स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु 
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पजहलो हप्ता 

- उद्धाि सजिजिका सदस्य िथा 

स्थानीय स्िििा िहकेो CRT ि 

RDT को कायव जिभािन गने । 

- िहािािी फैलाउन सक्ने सम्भाजिि 

श्रोि पजहचान गिी छज ट्याउने । 

- अपजग भएका िानिीय श्रोि, 

आषजि िथा सािगी व्यबस्थापन 

गने । 

- आिश्यकिा अनजसाि प्रदिे िथा 

केन्द्रसँग सहयोग िाग गने । 

- स्थानीय स्िििा िहकेा जिजभन्न 

क्लि,िजहला स्िास््य स्िय 

सेिीका, आिा सिहू आजदलाई 

सिन्िय गिी जिभािन िथा 

अजभिजखीकिण गने । 

- जिजभन्न िोगहरूबािे पत्रपजत्रका 

िथा िेजडयो, एफएिहरूबाट 

सचूनािलूक सन्दिे प्रकािन 

/प्रिािण गने । 

- सािविजनक स्थलबाट 

खानेपानीको निनूा संकलन 

पिीिण गने । 

- प्रसजूि किका पजनःजनिावण गने ि 

सेिा सजचारु गने ब्यिस्था 

जिलाउने । 

- अन्य अत्यािश्यक सेिाहरू जिना 

अििोि सजचारु गने । 

- जिपद ्बाट प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव गने 

व्यबस्था जिलाउने । 

सियिा नै जिपद ्बाट 

प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव 

गनव नसजकएिा जबचलन 

आउन सक्ने । 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

- पोखिा 

िहानगिपाजलका 

- अन्नपजणव 

गाउँपाजलका 

- िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

- िादी गाउँपाजलका 

- रुपा गाउँपाजलका 

- स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु 

 

 

 

 

 

 

 

रु.२,००,०००।– 

दोश्रो हप्ता 

- जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि 

िथा सिोकाििाला जनकाय ि 

व्यजिहरूसँग सिन्िय एि ंसिीिा 

बैठक स्थानीय स्िििा िहकेा 

- जिपद ्बाट प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव गने 

व्यबस्था जनिन्िििा जदने । 

- सियिा नै जिपद ् बाट 

प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 
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जिजभन्न क्लि, िजहला स्िास््य 

स्ियंसेिीका, आिा सिहू आजदका 

कायव सम्पादन अद्यािजिक गने ि 

थप आिश्यक पन स्रोि ि सािनका 

पजहचान गनव । 

- ितृ्यज भएका एिं घाइिे भएका 

व्यजिहरूको ि्याङक 

अद्यािजिक गने । 

गनव नसजकएिा जिचलन 

आउन सक्ने । 

- जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

- पोखिा 

िहानगिपाजलका 

- अन्नपजणव 

गाउँपाजलका 

- िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

- िादी गाउँपाजलका 

- रुपा गाउँपाजलका 

- स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु 

 

पजहलो िजहना 

- जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि 

िथा सिोकाििालाहरूसँग सिन्िय 

एि ंसिीिा बैठक गने । 

- ५ िषव िजजनका बालबाजलका, 

गभवििी िथा सजत्केिी िजहलाहरूको 

- जिपद ्बाट प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििवको  

व्यबस्थालाई जनिन्िििा जदने । 

- ितृ्यज भएका एिं घाइिे भएका 

व्यजिहरूको ि्याङक 

अद्यािजिक गने । 

- सियिा नै जिपद ् बाट 

प्रभाजिि भएकाहरूको 

लाजग िनोसािाजिक 

पिाििव गने नसजकएिा 

जिचलन आउन सक्ने । 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 
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पोषण अिस्था लेखािोखा िथा 

पिाििव  गने । 

- अजि आिश्यक सेिा िथा 

सािनका पहुचँका िलू्याङकन गन े

। 

- स्िास््यसम्बन्िी प्रजिकायव 

जियाकलापहरूका सजपिीििेण, 

अनजगिन, िलू्याङ्कन गने । 

- घजम्िी टाली परिचालन गिी 

अत्यािश्यक स्िास््य सम्बन्िी 

िनचेिना अजभिजृद्ध गने । 

- भत्केका संिचनाहरूका ििवि िथा 

संहािको व्यबस्था जिलाउने । 

- स्थानीय स्िििा िहकेा जिजभन्न 

क्लि, िजहला स्िास््य 

स्ियंसेिीका, आिा सिहू आजदका 

परिचालन गने । 

- पोखिा 

िहानगिपाजलका 

- अन्नपजणव 

गाउँपाजलका 

- िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

- िादी गाउँपाजलका 

- रुपा गाउँपाजलका 

- स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिहरु 
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दोश्रो िजहना ि 

सो भन्दा बिी 

सियका लाजग 

- जनयजिि रुपिा जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि िथा 

सिोकाििालाहरूसँग सिन्िय एि ं

सिीिा बैठक गने । 

- स्िास््य संस्थाहरुबाट जदइने 

जनयजिि उपचािका साथै खोप, 

परििाि जनयोिन, पोषण, जिजभन्न 

प्रकािका सरुिा िोगहरू जनयन्त्रण 

कायवििहरूलाई बिी प्राथजिकिा 

जदई जनिन्िि सजचारु रुपले सञ्चालन 

गने । 

- घाईिे िथा प्रभाजिि िाजनसहरूका 

िनिीिन सािान्यीकिण गनवका 

लाजग जिजिि कायवििहरू 

सञ्चालन गने । 

- भािी जदनहरूिा हुन सक्न दिैी 

प्रकोप िथा प्राकृजिक प्रकोप ि 

िहािािीिन्य िोगहरूलाई 

न्यनीकिण गने काययोिना बनाई 

जिकल्पहरूको खोिी गने । 

- जिपद ्बाट प्रभाजििहरूका लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव गने 

व्यिस्थालाई जनिन्िििा जदने । 

- िीणव स्िास््य संस्थाहरूका 

लागि संकलन गने ि सम्बजन्िि 

जनकायिा पेि गने । 

- ५ बषव िजजनका बालबाजलका, 

गभििी िथा सजत्केिी 

िजहलाहरूका पोषणको अबस्था 

लेखािोखा गिी लाभाजन्िि 

भएका  व्यजिको  िलू्याङ्कन 

गने । 
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- अजि आिश्यक सेिा िथा 

सािनकको पहुचँको िलू्याङकन 

गने । 

- स्िास््य सम्बन्िी प्रजिकायव 

जियाकलापहरूका सजपिीििेण, 

अनजगिन, िलू्याङ्कन गने । 

- घजम्िी टोली परिचालन गिी 

अत्यािश्यक स्िास््य सम्बन्िी 

िनचेिना अजभिजृद्ध गने । 
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४.८  जिषयित िेरः संरिण  

 अिुिाइ िने जनकायः सबै स्थानीयतिका मजिला तथा बालबाजलका शाखा 

ताजलका सखं्या  38 : जिषयगि िेत्र (संििण) को अगजिा साथै सहयोगी संस्थाको सचूी 

जिषयगि िेत्र अगजिा  सम्बजन्िि गा.पा. िथा ि.न.पा. को सािाजिक जिकास िाखा 
 

ि.सं. 

 
जिल्लाका िेरित साझेदारिरूका नाम 

 
सम्तपक व्यजक्त सम्तपक नं. 

१.  पोखिा िहानगिपाजलका गा.पा. िथा ि.न.पा. िाखा/िहािखा प्रिजख  

२.  जिल्ला प्रहिी कायावलय िीिन कज िाि श्रेष्ठ 9856005555 

३.  गहै्र सिकािी संस्था िहासंघ, ित्नचोक पदििाि पहािी 9846086999 

४.  गण्डकी बजहिा संघ, सयूविोहन बिाल 9746088664 

५.  िाजष्िय अपाङ्ग िहासंघ आइलाल साई 9814150369 

६.  कास्की नेत्रजहन संघ लक्ष्िण सजिदेी 9856061314 

७.  िजि सिहू पोखिा सरििा पौडेल 9846035006 

८.  जस.एस.िी. नेपाल जदजलप गजरुङ 9856011300 

९.  अन्नपणूव गाउँपाजलका स्िास््य िाखा प्रिजख 9846030158 

१०.  रुपा गाउँपाजलका स्िास््य िाखा प्रिजख 9804157525 

११.  िाछापजच्छ्रे गाउँपाजलका स्िास््य िाखा प्रिजख 9856098775 

१२.  िादी गाउँपाजलका स्िास््य िाखा प्रिजख 9856077524 

४.८.१ जिपद्को अनुमाजनत अिस्था: 
क. ३०० घिपरििािका करिि १५०० िना प्रभाजिि हुन सक्ने । 
ख. िनिनको िजि, घाइिे बाल–बाजलका, जबछोजडएका बाल–बाजलका, एकल िजहलाहरू, अनाथ, टजहुिा 

बालबाजलकfहरू ि अपांगिा भएका ब्यजिहरुको सङ्ख्यािा िजृद्ध हुने । 

ग. जिपद ्प्रभाजििहरुिा प्रजि हुने जहसंा ि अन्य आपिाजिक गजिजिजिहरू (लजटपाट, चोिी, हत्या, डकैिी, 

अपहिण,बलात्काि) बि्ने सम्भािना िहने । 

घ. गभवििी, सजत्केिीहरू िथा अपाङ्गिा भएका व्यजिहरु ििी प्रभाजिि हुन सक्ने सिय भन्दा पजहले 

सजत्केिी हुने संभािना । 

ङ.  जलङ्गिा आिारिि जहसंािा बजृद्ध हुन सक्ने जििषेगिी बाजलका ि जकिोिीहरु िोजखििा पनव सक्ने । 

च.  िोषण, भदेभाि बि्ने,सिाििा कलह ि अिाजन्िको िािाििण सिृना हुने । 

छ.  िानजसक आघाि, साहािा जिजहन हुनेहरुको संख्यािा बजृद्द हुने । 

ि.  गरिबी बि्ने, बेचजिखन िथा ओसाि पसाि हुन सक्ने । 

झ.  यौनिन्य जहसंा हुन सक्ने । 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

89 

४.८.२ जिषयित संरिण िेर स्थापनाको उदे्दश्यः 

क. आपिकालीन परिजस्थजिबाट उत्पत्र जहसंा, िोषण, दजव्र्यिहाि, हलेा िथा िोजखििा िहकेा िा 

िोजखििा िहने संभाब्य ब्यजिहरू जबिषेगिी िजहला िथा बालबाजलकाहरुलाई जहसंा ि 

दजव्यविहािबाट संििण गने ि त्यस्िा दजव्र्यबहािबाट प्रभाजिि व्यजिहरूका लाजग सेिा सम्बन्िी 

प्राििानहरूिा पहुचँका लाजग सहयोग गने । 

ख. यौन दजव्र्यिहाि, िोषण िथा जहसंाको िोकथाि ि जिनको अनजगिन ि प्रजििदेन गने । 

ग. िोजखििा िहकेा सिहूहरूका लाजग िानि अजिकाि सम्बन्िी िाजष्िय, अन्ििावजष्िय िानिीय कानजनले 

प्रत्याभिू गिेका िौजलक अजिकािहरूको सिंिण गने । 

घ. बालबाजलका, िजहला, जबिेष िििाका व्यजि ि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सजिजिि आश्रय िा 

िािाििणको ब्यिस्था भए नभएको जनगिानी िाख्ने ि जसफारिस गने । 

ङ. िोजखििा िहकेा सिहूहरूको संििण सजजनजििका लाजग आपिकालीन सहयोगको न्यायोजचि 

जिििणिा सहयोग उपलब्ि गिाउने । 

च. बाल िथा िजहला ितै्री स्थान िथा िनोसािाजिक पिाििव सम्बन्िी सहयोगको स्थापना गिी सजिजिि 
बािाबिण सजजनजिि गने । 

छ. जबछोड भएका सबै बालबाजलका ि खास गिी पाँच िषवको उिेि भन्दा िजजनका केटाकेटी पजहचान, दिाव 

िथा स्िास््य सम्बन्िी िाँचका बािेिा सहयोग ि संििणका सजजििा सजहि परििािको खोिी गने 

कायविा सहयोग गने बािाबिण सजजनजिि गने । 

४.८.३   संरिण समुिले िने मुख्य–मुख्य जियाकलापिरु 

क. सिोकाििालाहरुसंग सिन्िय बैठक, बहस, पैििी, संचालन गने । 
ख. जहसंा ि दजब्र्यबहािबाट िजहला, बालबाजलका, अपागिंा भएका व्यजि ि िषे्ठ नागरिकको संििणको 

लाजग आिश्यक जनगिानी, िनोसािाजिक सेिा लेखािोखा िथा अनजगिन प्रजिबेदन ियािी, सम्प्रेषण 

गन,े पैििी ि सजििा गने  । 
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ताजलका सखं्या  39 : जिपद्को अिस्थामा आधाररत आपतकालीन प्रजतकायव योिना 

जिपद्को घटना 

पश्चातको 

अिजध 

जिपद्को अिस्थामा 

िरीने आपतकालीन 

कायव (जिपद्को 

प्रकृजतमा आधाररत) 

आपतकालीन अिस्था संिोधन 

िनव िरीने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

संिोधन िनव अन्तर 

पजिचान 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

पूिवतयारी कायवका 

लाजि अनुमाजनत 

लाित 

० देजख १ 

घण्टा जिर 

स्थानीय स्िििा िहकेा सम्पकव  

जनकाय/संयन्त्र/ ब्यजिहरु 

द्वािा  सम्बजन्िि सबै िखू्य 

जनकायहरुिा सचूना जलनजदने 

जिपद ्िा िोजखिको सचूना जदन सजकने 

ब्यजिको नाि,थि ि सम्पकव  नम्िि 

फलेक्स ब्यानि बनाई सबैको निि पने 

साबविजनक स्थलहरुिा  टाँसगिी िो 

सजकैले सचूना जदन सक्न े ब्यबस्था 

जिलाउने ि जिल्ला स्ििका सिोकाि 

िालाहरुलाई सम्पकव  गनव सहि हुनेगिी 

सम्पकव  नं.हरु उपलब्ि गिाउने ब्यिस्था 

जिलाउने । 

स्थानीय स्ििका सम्पकव  

ब्यजिहरुलाई 

अजभिखूीकिण ि हािेपचाव 

छपाइ जनिावणको लाजग श्रोि 

अभाि हुन सक्ने 

सम्िजन्िि स्थानीय 

िहहरुिा िहकेा 

िजहला िथा 

बालिाजलका िाखा,  

पिूव सचूना िथा जिपद ्

पिूव ियािी सम्बन्िी 

पजनविािगी 

(२०००००) हािे पचाव 

छपाईिा रु 

१ घण्टा  देजख 

७ 

सजिजिि आश्रय स्थलको 

सजजनजििािा सहयोग सचूना 

संकलक/अनजगिनकिाव ि 

जनगिानी किावको उपजस्थिी ि  

कायव गने । 

जिल्ला जिपद ्ब्यिस्थापन सजिजिबाट 

पजहचान गरिएका सजिजिि िागव, स्थान 

,आश्रय स्थल ि योिनाको िानकािी 

जदने । 

किवचािीहरुलाई सिािी 

सािन ब्यिस्थापन 

किवचािीहरुलाई 

सिािी सािन 

ब्यिस्थापन 

जिपद ्प्रभाजििहरुलाई 

जनिावण भएका सजिजिि 

स्थानहरुिा िाख्ने  

 

 

७ घण्टा देजख 

२४ घण्टा जिर 

स्थानीय िजहला सहकािी 

संस्थाहरु, गाउँ बाल संििण 

सजिजिहरु, जनगिानी सिहूहरु ि 

बाल क्लबहरु परिचालन गिी 

 द्रजि सबेिण फािाि जिपद ् पजहला नै 
ियाि गिी िथा उपलब्ि गिाई िाख्ने । 

बिटे िथा िनिजिको किी 

बालबाजलका िषे्ठ नागरिक ि 

अपांगिा भएका ब्यजिहरुको 

लाजग उपयजि 

पोखिा 

िहानगिपाजलका 

(सािाजिक जबकास 

िहािाखा),  

६००००। 

(फाििको 

अजभिखूीकिण) 
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सङ्कटाजभिजख सिजहहरु 

पजहचानगिी सम्बजन्िि सब ै

सम्पकव  जनकायहरुिा 

आबश्यक सहयोगको लाजग 

जसफारिस ि सिन्िय गन े। 

 संभाब्य प्रभाजिि स्थानहरुिा स्थानीय 
स्िििा पजहचान गरिएका बाल संििण 

सजिजिहरु, जनगिानी सिहू, 

सिोकाििाला जनकायहरुलाई ियािी 

अबस्थािा िाख्ने । 

 िजहला सिहूहरुलाई जिपद ् सम्बन्िी 
अजभिजजखकिण संचालन गने । 

आश्रयस्थलको प्रभािकािी 

ब्यिस्थापन हुन नसकेको । 

अन्नपजणव गाउँपाजलका 

िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

िादी गाउँपाजलका 

रुपा गाउँपाजलका 

(सािाजिक जिकास 

िाखा) 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी,  

 

२४ घण्टा देजख 

४८ घण्टा जिर 

िानबीय सहयोगको अनजगिन 

ि सजिाि गनव आबश्यक 

जबषयिा सजझाि संकलनको 

लाजग टोली परिचालन गने । 

स्थानीय स्ििि ै जबजभन्न उपसजिजिहरु 

जनिावण गिी पबूव ियािी अबस्थािा िाख्ने 

। 

यािायाि िथा सञ्चाि 

खचवको अभाि िहन सक्ने । 

पोखिा 

िहानगिपाजलका 

(सािाजिक जबकास 

िहािाखा),  

अन्नपजणव गाउँपाजलका 

िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

िादी गाउँपाजलका 

रुपा गाउँपाजलका 

(सािाजिक जिकास 

िाखा) 

नेपाल िेडिस 

सोसाइटी, 

 

१५०००० 

आिश्यकिाको 

आिाििा । 
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४८ घण्टा देजख 

७२ घण्टा जिर 

- जहसंा दजब्र्यबहािबाट 

संििणको लाजग जनयजिि 

रुपिा टोली िा ब्यजि 

परिचालन गने । 

- िनोसािाजिक 
पिाििवकिावहरु परिचालन 

गन े। 

- जहसंािा पिेका िजहलाहरु 
लाई अल्पकाजलन आश्रय 

ि आिश्यकिा अनजसाि 

काननूी सहायिा प्रदान गन े

। 

 

जबपदक्ो सियिा अप्रत्याजिि सेिा 

जदनजपने भएको हुदँा आबश्यक, 

श्रोिसािन ि दि िनिजिको नाि 

जलष्ट जिििण संकलन गरिि िाख्ने । 

  

जिल्ला िजहला 

काननूी सहायिा 

सजिजि 

 

करिब २००००० 

(आिश्यकिा 

अनजसाि) 

 

 

 

७२ घण्टा देजख 

७ 

जदन जिर 

 

गभवििी, सजत्केिी, जबिािी, 

अिि, िषे्ठ नागरिक ि 

अपांगिा भएका ब्यजिहरु, 

अनाथ, असहायहरुलाई 

सहायिाको लाजग आबश्यक 

सिन्ियकािी भजूिका जनबावह 

गनव जनयजिि रुपिा स्ििंसेिक 

परिचालनको ब्यबस्था 

जिलाउने । अपांगिा सहायक 

सािाग्री उपलब्ि गिाउने 

प्रभाजििहरु सेल्टििा बस्नजपन े

अबजिभि दजैनक आलोपालो गिी 

खजटने स्ियंसेिकको ब्यबस्था 

अनजिाजनि सम्भाजिि संख्यािा 

अपांगिा सम्बजन्ि सहायक 

सािाग्रीहरु खरिद िा प्राप्तगिी 

स्टोिगिी िाख्ने । 

सहायिा/िाहि सािाग्री 

खरिदको लाजग िकिको 

अभाि िहन सक्ने । 

 

पोखिा 

िहानगिपाजलका 

(सािाजिक जबकास 

िहािाखा),  

अन्नपजणव गाउँपाजलका 

िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

िादी गाउँपाजलका 

रुपा गाउँपाजलका 

(सािाजिक जिकास 

िाखा),स्िास््य 

करिब २ लाख 

पचासहिाि 

करिब ५० हिाि 

(श्रोिको खोिी ) 
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कायालवय कास्की, 

िनस्िास््य 

जनदिेनालय  

 

७ जदन देजख २ 

साता जिर 

प्रभाजिि बालबाजलका िथा 

िजहलाहरुलाई िनोसािाजिक 

सेिािा जनिन्िििा जहसंा 

दजव्यविहाि संििणको लाजग 

जनयजिि रुपिा टोली 

परिचालन गने । 

  पोखिा 

िहानगिपाजलका 

(सािाजिक जबकास 

िहािाखा),  

अन्नपजणव गाउँपाजलका 

िाछापजच्छ्रे 

गाउँपाजलका 

िादी गाउँपाजलका 

रुपा गाउँपाजलका 

(सािाजिक जिकास 

िाखा) 

, ओिेक नेपाल, 

िाइिी नेपाल, 

जिल्ला काननूी 

सहयािा 

सजिजि, 

३००००० 

२ साता देजख १ 

मजिना  जिर 

बालितै्री सजिजिि स्थल 

जनिावण ि उपयोग काननूी  

िथा  िनोसािाजिक  सेिािा 

 

सहयोगी सिोकाििालाको पजहचानि 

सचेिनाको लाजग आिश्यक 

जबिषे आयिजलक 

जियाकलापिा स्थायी 

सदस्य बाहकेकालाई 

 

सिोकाििाला सबै 

जनकायहरु(प्लान 

 

४००००० 
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जनिन्िििाका साथै 

 जबिषे  प्रकृजिका 

िजद्दाहरुलाई  जिल्ला  सेिा  

केन्द्र  िथा सम्बजन्िि 

जनकायहरुिा जसफारिस गने 

िथा अस्थायी आिासिा 

सम्भाजिि जहसंा जबरुद्ध 

सचेिना कायविि सञ्चालन 

गन,े 

जिपद ् बाट प्रभाजििहरुको 

अजभलेख िाख्न,े 

जनयजिि बैठकहरु संचालन 

गन ेअनजगिन िथा प्रजिबेदन 

गन े

पाठ्यिि िथा  सहिकिाव ि 

कायविेत्र जनिाविण गने 

कायविि निाजखने ि 

प्रभाि िेत्र भन्दापजन 

आफ्नो िेत्रलाई 

प्राथजिकिा जदने ि 

सिन्ियको किी । 

नेपाल, सेभ द 

जचल्रेन, यजूनसे फ, 

केएि नेपाल) 

आिश्यकिा 

अनजसाि 
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४.९  जिषयित िेर : जशिा 

ताजलका सखं्या  40 : जिषयित िेर (जशिा) को अिुिा साथै सियोिी ससं्थाको सचूी 

जिषयगि िेत्रका अगजिा  :जिल्ला जििा जिकास सिन्िय इकाई  

अगजिाइ गने जनकायः स्थानीय िहिा िहकेा जििा िाखाहरु 

ि .सं  िेरित साझेदारिरका नाम सम्तपक व्यजक्त टेजलफोन न इमेल 

ठेिाना 

१.  - स्थानीय िहहरुका जििा िाखािहािाखाहरु /
िहािाखा प्रिजख/जििा िाखा 

- जििा जिकास सिन्िय इकाई, कास्की 
- िजैिक िाजलि केन्द्र 
- CTEVT ि यससग सम्बजन्िि संस्थाहरू 

िरिष्ठ प्रजििक 

प्राचायव 

९८५६०२८६१४ 

०६१५२१०९७ 

२.  - जििक िहासंघ, नेिाजिसं, नेजिसं, 

अनेजिसं, नेजिप 

  

 

३.  प्याप्सन, एनप्याप्सन, जहसान, यजजनप्स जदनेि कज िाि श्रेष्ठ, 

िाि िहादजि िोची, 

िाििी ििाव, 

िजव्र ििाव 

९८५६०३१६४८ 

९८५६०२१२९९ 

९८४६०२३७३५ 

९८५६०३७२१५ 

४.  गिैसिकािी संस्था िहासंघ,  

जिल्ला कायव सजिजि 

पदििाि पहािी ९८४६०८६९९९ 

५.  जिद्याथी संघ ,संगठनहरू अध्यि, सभापजि  

६.  सािजदाजयक अध्ययन केन्द्र अध्यि  

७.  जििा जिकास केन्द्र अनन्ि लम्साल ९८५६०३१८५१ 

८.  जचल्रेन नेपाल िािचन्द्र पौडेल ९८५६०२४८७९ 

९.  जििा उपिि नेपाल अििृप्रसाद जििािी ९८५६०३४०९० 

१०.  जसदाथव क्लब जिनोद श्रेष्ठ ९८०४१०५९५३ 

११.  साथी नेपाल सजजनिा भजिेल ९८४६१४४९३८ 

१२.  गोनेसा िाि प्र. सजिदेी ९८५६०२६०४४ 

१३.  नौलो घजम्िी नेपाल खड्क बहादजि 

िानाभाट 

९८५६०२७८७६ 

अिुिाइ िने जनकायः स्थानीय तिमा रिेका जशिा शाखािरु 

४.९.१ मुख्य जिपद्को जकजसमः बाढी पजिरो, आिो लािी, चट्याङ््ि 

४.९.२  जिपद्को अनुमाजनतत अिस्थाः 

क. भजकम्प, आगलागी ि िािीका कािण जिद्यालयिा फजनवचि, पठन पाठन सािाग्री, अजभलेख सािाग्री, 

प्रयोगिाला सािाग्रीिा आजिंक िा पजणव रूपिा िजि हुन सक्ने । 
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ख. भजकम्प,हािाहुिी,आगलागीका कािण जििक िथा जिद्याथीहरूको ज्यान िोजखििा पनव सक्ने । 

ग. जिद्यालयलाई आपिकाजलन अिस्थािा आश्रय स्थलको रुपिा प्रयोग गदाव जिद्यालयको िरिपरि 

िहािािी िस्िा सिस्याहरु उत्पन्न हुने । 

घ. जिद्याथीहरुलाई जिद्यालय िाँदा आउदाँ ि जिद्यालय परिसििा ि िाटोिा िहकेा रुखहरु िलेि च्छ्याप्ने ि 

चोटपटक लाग्ने सम्भािना हुने । 

ङ. जिद्याथीहरुलाई जिद्यालय िादाँ आउदाँ बस, िक, गाडी, िोटि साईकल आजद बाहनहरुबाट दजघवटना 

हुने । 

च. जििकहरु स्ियं जिपद ्बाट प्रभाजिि भई जिद्यालय आउन नसक्ने अिस्था । 

छ. जिद्याथीहरु जििण जसकाइिा अनजपजस्थजि, अनजत्तीणव हुने, जिद्यालय छाड्ने । 

ि. जिद्याथीहरु िा िनोिजै्ञाजनक सिस्या जसिवना हुने । 
झ. बािीका कािणले जिद्यालय िाने बाटोघाटो अिरुद्ध हुने । 

ञ. जिद्यालयिा खानेपानीका  स्रोि प्रदजजषि हुदाँ, झाडापखाला, सरुिा िोग ज्ििो आजदले प्रभाजिि हुने । 
 

 ४.९.३ जिषयित उदे्दश्यः 

क. प्राकृजिक जिपद ्बाट प्रभाजिि जिद्यालय िाने उििेका केटाकेटी िथा जििकहरूलाई गजणस्ििीय जििा 
सजजनजिि गनवका लाजग ि उनीहरूलाई सजिजिि रूपिा जसकाउने एि ंजसक्ने िािाििण ियाि गने । 

ख. आपिकालीन परिजस्थजििा पजहलो प्रजिकायव उपलब्ि गिाउने व्यजिका रूपिा सिोकाििालाहरूको 

िििा बजृद्ध गने । 

ग. बालबाजलकाको अध्ययन अध्यापनलाई आपिकाजलन अिस्थािा पजन सजिजिि िरिकाले सजचारु गने । 

घ. बालबाजलका, जििक किवचािी िथा अजिभािकको आपत्काजलन अिस्थािा जिपद ् िोजखि 

न्यजूनकिणका लाजग िििा अजभिजृद्ध गने । 

ङ. प्रभािकािी आपि ्कालीन पिूवियािी िथा प्रजिकायवलाई सहिीकिण गनवका जनजित्त िेत्रगि कायवसिहूका 

सदस्यहरू (Cluster Members) का बीचिा प्रभािकािी सिन्िय, अनजगिन िथा सचूनाको 

आदानप्रदान सजनजिि गने । 

च. जबद्यालयको  भौजिक सिंचना ि अजभलेख सजिजिि गने । 

छ. जिपद ्बाट भएको भौजिक िजिको पजनवस्थापना िथा पजनजनिावण  गने । 
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ताजलका सखं्या  41 : तोजकएको जिपद्को अिस्थामा आधाररत आपत ्कालीन प्रजतकायव योिना (जिषयित िेर : जशिा) 

जिपत ्को 

घटना पश्चात ्

 

जिपद्का अिस्थामा िररने 

आपतकालीन कायव (जिपद्का 

प्रकृजतमा आधाररत) 

 

आपत ्कालीन 

अिस्था सम्तबोधन िने 

िररने पूिवतयारी 

 

पूिवतयारी कायव सम्तबोधन 

िनव अन्तर पजिचान 

 

मुख्य जिम्तमेिार 

जनकाय 

 

अनुमाजनत 

लाित 

पजिलो जदन  

(० – २४ घण्टा) 

- DDMC बैठकिा  सहभागी  हुने  ।  

- Education Cluster का बैठक िस्न े

। 

- सचूना संकलन गने । 

- घाइिे भएका जििक जिद्याथी िथा 
अन्य सिजदायका व्यजिहरूका लाजग 

जिद्यालय अस्थायी बसोबासको 

व्यिस्था जिलाउने । 

- ित्कालै प्राथजिक उपचाि 

िथाअस्पिाल िा अन्य स्िास््य 

केन्द्रसम्ि  पठाउन व्यिस्था गने । 

- सम्पणूव क्लष्टि 
सदस्यहरूका फोन नं. 

अपडेट गने सििेण फािि 

ियाि गने ि सबैलाई 

अजभिजखीकिण गने । 

- स्ियिसेिकहरूलाई 
(जििक, जिद्याथी िाजलि 

अिस्थािा िाख्ने । 

- स्थानीय रुपिा 
जिद्यालयलाई सचूना 

केन्द्रका रुपिा स्थापना ि 

िाजलि प्रदान गने । 

- प्रभाजिि िेत्रिा 
जिद्यालयस्िििा प्राथजिक 

उपचाि सम्बन्िी िाजलि 

िथा प्राथजिक उपचािका 

सािग्री उपलब्ि गिाउन । 

- फाििहरू ियािी 
अिस्थािा िाख्ने । 

- सिोकािबाला सँग 
सिन्िय गने । 

- प्रकोप व्यिस्थापन  
सजिजि  गठन  ि  कोष 

व्यिस्थापन 

स्थानीय िहहरु )जििा 

िाखा ,िहािाखा( , 

जिल्ला जििा जिकास 

सिन्िय इकाई, नेपाल 

िेडिस सोसाइटी, 

जिद्यालय  

 

 

दोस्रो जदन (२४–

४८ घण्टा) 

- DDMC सिन्िय बैठक । 

- प्राप्त सचूना जिशे्लषण उपलब्ि 

- स्थानीय संचाि 
िाध्यिहरुबाट 

जिपद ्व्यिस्थापनिा संलग्न 

हुन सक्न ेजिद्यालयहरूका 
स्थानीय िहहरु )जििा 

िाखा ,िहािाखा( , 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

98 

श्रोिका आिाििा प्रथि चिणका 

प्रजिकायवका थालनी स्ियिसेिक 

जििक-जिद्याथी परिचालन गने । 

- सचूना प्रिाह िथा 

िनचेिनािलूक सन्दिे प्रचाि प्रसाि 

गने । 

- स्थानीय श्रोिको परिचालन

 िथा जिििणको व्यिस्था जिलाउने । 

- घटनाको िस्िजगि जिििण 

ियाि गने । 

िानकािीिजलक सन्दिेहरू 

प्रसािण गने । 

- ि्याङक अजभलेखलाई 

अध्यािजिक गने ि सचूना 

स्रोि व्यजिका व्यिस्था गने 

। 

- प्रभाजिि जिद्यालयहरूका 
जिििण ियाि गने । 

पजहचान ि ियािी गन े। 

िा.जि. ि उ.िा.जि. िा प्रजि 

जिद्यालय १०० िना सम्ि 

अटन गिी उपयजि 

व्यिस्थापन गने । 

जिल्ला जििा जिकास 

सिन्िय इकाई, नेपाल 

िेडिस सोसाइटी, 

जिद्यालय  

 

पजिलो िप्ता - MIRA ि्याङक जिशे्लषण 

िथा सिोकाििालाहरूलाई िानकािी 

जदने । 

- िास्िजिक िजिका आिाििा 

जिपद ् व्यिस्थापनका लाजग योिना 

ियाि पाने । 

- सम्भाजिि स्रोिको परिचालन 

गने । 

- दोस्रो हप्तािा जिद्यालयिा 

जििण जसकाइ जियाकलाप जनयजिि 

रुपिा सञ्चालन गनव जिद्यालय खाली 

गनव पहल गने । 

- सम्भाजिि 

जनकायहरुसँग सिन्िय गने । 

- आिश्यक िनिजि 

परिचालन गने । 

- सम्भाजिि 

जिद्यालयहरूिा 

आपि ्कालीन 

व्यिस्थापनका लाजग  

योिना जनिावण  गने गिाउने । 

 स्थानीय िहहरु )जििा  

िाखा  ,िहािाखा( , 

जिल्ला जििा जिकास 

सिन्िय इकाई, नेपाल 

िेडिस सोसाइटी, 

जिद्यालय  

 

 

पजिलो 

मजिना 

- DDMC का बैठकिा पजन 

छलफल गने । 

- अनजगिन टोली गठन िथा 

परिचालन गने । 

- सम्बजन्िि सिोकाििालाहरू 

- अनजगिन सजिजि

 गठन गिी 

स्ियि ्सेिकहरुलाई 

अजभिजखीकिण कायविि 

सञ्चालन गने । 

- सिोकाििालाहरूका 

कि 

चासो हुन सक्ने । 

- आजथवक अपयावप्तिा 

। 

स्थानीय िहहरु )जििा 

िाखा ,िहािाखा( , 

जिल्ला जििा जिकास 

सिन्िय इकाई, नेपाल 
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लाइ अजभिजखीकिण कायविि 

सञ्चालन गने । 

- प्रजििदेनले औल्याएका 

सिस्याहरुको आिाििा सहयोग प्रदान 

गने । 

 

- िजि हुन सक्न 

जिद्यालयका परिचालन गने 

। 

- गाउँपाजलकागि 

सजिजिि स्थानको परिचालन 

गन े

- अस्थायी जसकाइ 

केन्द्र जनिावणका लाजग 

ियािी गने । 

िेडिस सोसाइटी, 

जिद्यालय  

 

दोस्रो मजिना - िनोसािाजिक पिाििव िाफव ि 

पिूव अिस्थािा ल्याउने । 

- अस्थायी जसकाइ केन्द्रको 

जनिावण गिी 

- पठनपाठन सञ्चालन गने । 

- पजनःजनिावण िथा पजनस्थापना 

गने । 

- योिनाहरूका 

प्राथजिकीकिण गने ि 

सम्बजन्िि जनकायसँग 

सिन्िय गने । 

आजथवक अपयावप्तिा स्थानीय िहहरु )जििा 

िाखा ,िहािाखा( , 

जिल्ला जििा जिकास 

सिन्िय इकाई, नेपाल 

िेडिस सोसाइटी 

स्थलगि 

अध्ययन 

अनजसाि 

 

ताजलका सखं्या  42 : जनकायित श्रोतको आकँलन (Capacity Mapping) (जिषयित िेर : जशिा) 

ि.सं. संस्थाका नाम मानिीय श्रोत िौजतक सामिी कैजफयत 

१.  पोखिा िहानगिपाजलकाको 

जििा जिकास िहािाखा 

१५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 

भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

२.  अन्नपणूव गाँउपाजलका जििा 

जिकास िाखा 

५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 
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भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

३.  िाछापजच्छ्रे गाँउपाजलका जििा 

जिकास िाखा 

५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 

भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

४.  िादी गाँउपाजलका जििा 

जिकास िाखा 

५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 

भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

५.  रुपा गाँउपाजलका जििा 

जिकास िाखा 

५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 

भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

६.  जिल्ला जििा जिकास सिन्िय 

इकाई 

५ िना प्राजिजिक पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव 

सािग्रीहरु 

अन्य सहयोगी संघ/संस्थाहरूसँग 

सििे सिन्िय गिी आिश्यक 

भौजिक सािग्रीको व्यिस्था गनव 

सिन्िय गने । 

७.  ११० िटा उच्छ्च िाध्यजिक 

जिद्यालय 

जििक, जििाथी, अजभभािक, 

जििालय व्यिस्थापन सजिजि, जििक 

अजभभािक संघका पदाजिकािीहरु 

पाठ्यपजस्िक िथा अन्य सन्दभव सािग्रीहरु  

८.  १६८ िटा िाध्यजिक जिद्यालय जििक, जििाथी, अजभभािक, 

जििालय व्यिस्थापन सजिजि, जििक 

अजभभािक संघका पदाजिकािीहरु 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, खानेपानीको 

िािा, िौचालय, सचूना प्रजिजिका 

सािनहरु 
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९.  ७९ िटा जनम्न िाध्यजिक 

जिद्यालय 

जििक, जििाथी, अजभभािक, 

जििालय व्यिस्थापन सजिजि, जििक 

अजभभािक संघका पदाजिकािीहरु 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, खानेपानीको 

िािा, िौचालय, सचूना प्रजिजिका 

सािनहरु 

 

१०.  ३० िटा क्याम्पस जििक, जििाथी, क्याम्पस 

व्यिस्थापन सजिजि 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, खानेपानीको 

िािा, िौचालय, सचूना प्रजिजिका 

सािनहरु 

 

११.  ३१ िटा सािजदाजयक अध्ययन 

केन्द्र 

सािजदाजयक अध्ययन केन्द्र  

व्यिस्थापन सजिजि 

भिन, फजनवचि  

 

ताजलका सखं्या  43 : कायावन्ियन योिना सजित प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायव (जिषयित िेर : जशिा) 

ि.सं. प्राथजमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवका 

सूची 

मुख्य जिम्तमेिार जनकाय कायावन्ियन िने तरीका (बैठक, 

कायावशाला, ताजलम आजद) 

समयािजध 

१.  आपि ्काजलन अिििण योिना जनिावण 

(Evacuation Plan) 

स्थानीय िहहरुका जििा 

िाखा/िहािाखा ि अन्िगविका 

जिद्यालयहरु 

VCA िाजषवक रुपिा 

२.  जिद्यालयहरूिा भएका भौजिक 

अिस्थाहरूका पजहचान गने 

जििा सिन्िय इकाई कास्की स्थानीय 

िहहरु 

प्राजिजिक िलू्याङ्कन १ पटक 

३.  िििा जिकास िाजलि िथा िनचेिन 

अजभिजृद्ध गने 

स्थानीय िहहरु, िेडिस सोसाइटी, 

जि.स.स. 

 

अजभिजखीकिण, प्रजििण, श्रोिसािनको 

व्यिस्था गन े

जनिन्िि 

४.  िनचेिना अजभिजृद्ध कायविि ने.िे.सो.,  

स्थानीय िहहरु  

संचाि िाध्यिहरू, स्ियिस्ेिक परिचालन 

सन्दिेिलूक सािग्रीहरूका जिििण, प्रचाि 

प्रसाि 

जिद्यालयिा प्रत्येक 

िषवको २ पटक 
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५.  Education Cluster का बैठक िथा 

अन्ििजिया 

जि.स.स. स्थाजनय जिपद ्व्य सजिजि 

स्थाजनय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि 

बैठक प्रत्येक िठे िजहनािा 

६.  निजना कृजत्रि घटना अभ्यास 

 

स्याजनय िहहरुका स्थाजनय जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि ि अन्िगविका 

जिद्यालयहरु 

अजभिजजखकिण प्रजििण ििैाख, दिैं जिदा पजछ 

( २ पटक) 

७.  अनजगिन िथा िलू्याङकन जिल्ला ससिन्िय सजिजि, स्थाजनय 

जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिहरु 

 

सचूना व्यिस्थापन, बैठक, स्थलगि 

भ्रिण, अनजगिन िथा जनिीिण 

जनिन्िि 
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४.१० जिषयित िेर : पशु स्िास््य 

ताजलका सखं्या  44 : जिषयित िेर (पशु स्िास््य) को अिुिा साथै सियोिी ससं्थािरुको सचूी 

जिषयित िेर अिुिा : सम्तबजनधत मिानिर र िा.पा.का पशु जिकास सेिा मशाखािरु/शाखािरु 

ि.सं जिल्लाका िेत्रगि साझदेािहरुको नाि सम्पक व्यजि टेजलफोन नम्बि ईिेल िथा ठेगाना 

१.  पोखिा िहानगिपाजलकाको पिज 

जिकास िहािाखा 

िहािाखा प्रिजख िा िाखा प्रिजख pokharamun@gmail.com 

९८५६०२५८४० 

२.  अन्नपणूव गाँउपाजलका पिज जिकास 

िाखा 

प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि िा 

िाखा प्रिजख 

apgaunpalika@gmail.com 

९८५६०५४३०० 

३.  िाछापजच्छ्रे गाँउपाजलका पिज जिकास 

िाखा 

प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि िा 

िाखा प्रिजख 

mpgaunpalika@gmail.com 

९८५६०१७३१० 

४.  िादी गाँउपाजलका पिज जिकास िाखा प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि िा 

िाखा प्रिजख 

madirmun@gmail.com 

९८५६०७२६०० 

५.  रुपा गाँउपाजलका पिज जिकास िाखा प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि िा 

िाखा प्रिजख 

ruparmun@gmail.com 

९८५६०७२१०१ 

६.  नेपाल भटेेिीनिी एसोजसएसन डा. केदाििाि पाण्डे ९८४६०२०२८२ 

७.  नेल्टा, कास्की बसन्िी कोइिाला ९८४६०२६५७२ 

८.  नेभ्ला कास्की जदपक िानाभाट ९८४६०२०८८५ 

९.  AHTCS पोखिा जिष्णज गजरुङ ०६१-५२६४५५, ९८४६१२८६०३ 

१०.  जहिालयन एजनिल िेष्क्यज टष्ट 

(HART) 

खगशे्वि ििाव ९८५१००३५१४, 

९८४६५३१०६९ 

४. १.१०   जिपद्  अिस्था  

क. जिपदक्ो सियिा पिजहरूको आिास स्थलहरू भत्कन सक्ने । 

ख. ििेका पिजहरूको उजचि व्यिस्थापन नहुने िसका कािण दजगवन्ि िथा अनेक िोगहरूको सङ्ििणिा बजृद्ध हुन सक्ने । 

ग. पिजहरूलाई उजचि आहाि िथा आिासको ब्यिस्था नहुन सक्ने । 

घ. घाइिे पिजहरूको स्याहाि सम्भाि िथा उजचि औषिोपचाि नहुन सक्ने । 

 

जिपद्को अिस्थामा आधाररत जिषयित उदे्दश्य: 

समजिित उदे्दश्य : 

ििृ पिजहरूको उजचि व्यिस्थापन िथा घाइिे ि प्रभाजिि पिजहरूको औषिोपचािका साथै उजचि संििण गिी सम्भाजिि 

सङ्ििणको खििा न्यनूीकिण गनजव ।

mailto:pokharamun@gmail.com
mailto:apgaunpalika@gmail.com
mailto:mpgaunpalika@gmail.com
mailto:madirmun@gmail.com
mailto:ruparmun@gmail.com
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ताजलका सखं्या  45 : जिपद्को अिस्थामा िररने आपतकलीन कायव (जिषयित िेर : पशु स्िास््य) 

जिपद्का 

घटना 

पश्चातक्ो 

अिधी 

जिपद्का अिस्थामा िररने 

आपतकालीन कायव 

(जिपद्को प्रकृजतको 

आधारमा) 

आपतक्ालीन 

अिस्था संसोधन िने 

िररने पूिव तयारी कायव 

पूिव तयारी कायव 

संसोधन िनव अन्तर 

पजिचान 

मुख्य जिम्तमेिार जनकाय 

 

प्र्येक पूिव 

तयारी कायवका 

लाजि 

अनुमाजनत 

लाित 

पजहला जदन - आपिकालीन पिजका 

उपचाि 

- ििृ पिजको व्यिस्थापन 

Emergency Center 

जनिावण 

पिूव ियािी बैठकहरु 

सञ्चालन गिी 

प्रभाजिि 

िेत्रिा सििेण गने । 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बजन्िि िहानगि ि गा.पा. का पिज 

जिकास सेिा िाखाहरु/िहािाखाहरु 

िाग ि 

आिश्यकिा 

अनजसाि 

दोस्रा जदन - आपिकालीन पिजका 

उपचाि  

- ििृ पिजको व्यिस्थापन 

Emergency Center 

जनिावण 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बजन्िि िहानगि ि गा.पा. का 

पिज जिकास सेिा िाखाहरु/  

िहािाखाहरु 

पजहला हप्ता - ि्याङ्क संकलन 

- पिज िजि जिििण संकलन 

- िानि िजि िथा भौजिक 
िजि जिििण 

- घि गोठ िजि जिििण 
संकलन 

Emergency Center 

जनिावण 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बजन्िि िहानगि ि गा.पा. का 

पिज जिकास सेिा िाखाहरु/ 

िहािाखाहरु 

पजहला िजहना - कायविि जिकास गनव 
योिना बनाउन 

- संघ संस्थाहरुसँग सिन्िय 
गन े

- कायवयोिना जनिावण गने 

Emergency Center 

जनिावण 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बजन्िि िहानगि ि गा.पा. का 

पिज जिकास सेिा िाखाहरु 
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कोजिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संिाजित िोजखम रोकथाम तथा जनयन्रण 

कायवयोिना  

बन्दािन्दी (लकडाउन) को आदेश िा  जिशेष जनदेशन कायम रिदँाको अिस्थाका लाजि 

 

जिश्वव्यापी रुपिा फैजलएको कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) को संििण नेपालिा पजन जिव्र रुपले फैलन सक्ने िोजखिको 

उच्छ्च सम्भािनालाई िध्यनिि गद ैसोको िोकथाि िथा जनयन्त्रण गनव उपयजि नीजि, योिना, कायविि िथा परियोिना 

एि ंकायवयोिना ििजविा गिी ित्काल कायावन्ियन गनव अजनिायव भएको छ ।  

एकािफव  कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) को संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रणिा नेपालका िीनै िहका सिकाि, जनिी िेत्र 

ि नागरिक सिाि सििेले आ-आफ्नो स्िि ि स्थानबाट भजूिका जनिावह गद ैयसका कािण हुनसक्ने िजि न्यजूनकिणिा 

पहलकदिी जलई कायवसञ्चालन गनजवपने जस्थजि ि अकोिफव  सञ्चाजलि कायवहरु िथा जिम्ििेािी जिच आिश्यक सिन्िय 

एि ंप्रभािकािी सहिीकिणको आिश्यकिा छ । 

सोजह अनजरुप जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्कीले उि िोगको संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रणका लाजग नेपाल सिकाि, 

गण्डकी प्रदिे सिकािबाट प्राप्त आदिे िथा जनदिेनहरुको कायावन्ियन गद ैस्थानीय िहहरुसँग सििे आिश्यक सिन्िय 

गद ैयस सम्बन्िी नीजि, योिना िथा कायवििहरुको प्रभािकािी कायावन्ियन गनजव अजहलेको प्रिजख जिम्ििेािी हुन आएको 

छ ।  

यसिी प्राप्त अजिकाि िथा जिम्ििेािीको अििि: कायावन्ियनिाफव ि यथाजिघ्र कोजभड-१९ (कोिाना भाइिस) िोगको 

परििण, संिजििहरुको पजहचान, जििािीहरुको उपचाि िथा िहािािीको अिस्थािा अलपत्रिा पिेका िथा िोजखियजि 

ििदजि, असहाय, अपाङ्ग, िालिाजलका एि ंज्येष्ठ नागरिक ि जिपन्नहरुलाई िाहि जिििणको व्यिस्थापन गद ैिहािािी 

जनयन्त्रण िथा न्यजूनकिणको यस्िो जिषि परिजस्थजििा पजन जिल्लाको िाजन्ि, सजििा िथा अिनचयन कायि गने 

भजूिकाका अजिरिि कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) को संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रणका नीजि िथा कायवििहरुको 

कायावन्ियनिा िीनै िहका सिकािहरुजिच उपयजि सिन्िय, प्रभािकािी संचाि िथा स्पष्ट कायवजिम्ििेािीलाई योिनाबद्ध 

िङ्गबाट जनदजेिि गनव जिल्ला स्ििबाट कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) को संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रण सम्बन्िी 

गनवपने िजख्य कायवहरु, सम्पादन गने जिम्ििेाि जनकाय/अजिकािी िथा सहयोगी जनकाय/अजिकािी, कायवसम्पादनको 

अिजि ि अनजगिन िथा सिन्िय गने जनकाय/अजिकािी सििे उल्लेख गिी बन्दािन्दी (लकडाउन) को आदिे िा  जििषे 

जनदिेन कायि िहदँाको अिस्थािा िथा िहािािी जनयन्त्रण पिाि ्अको िहािािीको पूिवियािी िथा प्रजिकायवलाई 

प्रभािकािी बनाउन छज ट्टाछज टै्ट कायवयोिना बनाई लाग ूगरिएको छ ।
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 कोजिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संिाजित िोजखम रोकथाम तथा जनयन्रण कायवयोिना, २०७६ 

ताजलका सखं्या  46 : सिंाजित िोजखम रोकथाम तथा जनयन्रण कायवयोिना, २०७६ 

ि.

सं. 

 प्रमुख कायविरु जियाकलापिरु जिम्तमेिार 

जनकाय/अजधकारी 

सियोिी 

जनकाय/अजध

कारी 

कायावन्ियन 

िुने 

समयािजध 

अनुिमन र समन्िय िने 

जनकाय/ अजधकारी 

कैजफयत 

1.  

िाजन्ि सजििा 

व्यिस्थापन 

१.१ कोजभड-१९ (कोिोना 

भाईिस) को संििण 

िोकथाि िथा जनयन्त्रणका 

कायवहरु संचालन भइिहदा 

जिल्ला जभत्रको िान्िी 

सजििा ि नागरिकको 

सजिजिि िीिनयापनलाइ 

सजजनजिि गने 

जिल्ला सजििा 

सजिजि 

सजििा जनकायहरु जनिन्िि गहृ िन्त्रालय, 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

आन्िरिक िाजिला िथा कानजन 

िन्त्रालय 

 

2.  

कोजभड-

१९(कोिोना 

भाईिस) को 

संििण िोकथाि 

िथा जनयन्त्रण 

सम्बन्िी पिूव 

ियािी िथा 

िोकथाि 

व्यिस्थापन 

२.१ िेजडयो¸ जटभी¸ पत्र पजत्रका 

िथा सािाजिक संिाल 

िाफव ि सिकािी¸ जनिी 

िथा स्ियि ्सेिी 

संगठनहरुबाट िािी 

भएका िनचेिना 

सम्बन्िी आजिकारिक 

सचूना िथा िानकािीहरु 

सम्बजन्िि सबैिा प्रिाह 

गने व्यिस्था जिलाउने 

 

सिकािी िथा गिै 

सिकािी जनकाय 

िथा 

संस्थाहरु,संचाि(िेजड

यो, 

TV,पत्र,पजत्रकाहरु) 

 

 २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला जस्थि सजििा जनकायहरु सिकािी¸ 

जनिी िथा 

स्ियि ्सेिी 

संगठनकहरु

का 

आजिकािीक 

जनकायका 

web page, 

सचूना पाटी 
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२.२ गलि सचूना प्रसािण िथा 

प्रिाह गनेलाई जनयन्त्रणिा 

जलई काििाही गने 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय कास्की 

 जिल्ला प्रिासन कायावलय, 

कास्की 

ििजविा भएका 

२.३ िास्क¸ sanitizer¸ 

medical kits 

लगायिका उपभोग्य 

बस्िजहरुको उपलब्ििा ि 

जिििणको प्रभािकािी 

व्ििस्था गनव आिश्यक 

लाजग inventory योिना 

ियाि गने 

 

स्िास््य 

जनदिेनालय¸ 

पोखिा 

स्िास््य कायावलय¸ 

कास्की, 

स्थानीय िहहरु 

(स्िास््य 

िहािाखा¸ 

िाखा) 

 

पोखिा स्िास््य 

जिज्ञान प्रजिष्ठान¸ 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय 

कास्की¸ 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्योग िाजणज्य 

संघ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

सािाजिक जिकास िन्त्रालय¸ 

 

Inventory 

Plan जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ि 

सािाजिक 

जिकास 

िन्त्रालयलाई 

उपलब्ि 

गिाउने । 

(अनजसचूी 

१६) 

२.४  सािविजनक स्थल, 

सािविजनक यािायाि 

कायावलय प्रििे 

जिन्दजहरुिा ज्ििो िापन 

गन,े हाि सफा गने, 

स्याजनटाईिि प्रयोगगने 

लगायिका सिसफाई 

सािग्रीहरुको प्रिन्ि गने 

िथा कायव स्थल, 

िौचालय आजदिा 

सिकािी िथा जनजि 

कायावलयहरु। 

पोखिा स्िास््य 

जिज्ञान प्रजिष्ठान¸ 

जिल्ला प्रिासन 

काययावलय 

कास्की¸ 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्योग िाजणज्य 

संघ 

यािायाि 

व्यिसायीहरु 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

सािाजिक जिकास िन्त्रालय¸ 
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जनयजिि रुपिा 

Disinfection गने 

व्यिस्था जिलाउने 

२.५ िनिजि व्यिस्थापन िथा 

परिचालन  

– सिकािी किवचािी 

– सजििाकिी 

– स्ियि ्सेिक 

– जचजकत्सक िथा 

स्िास््यकिी  

– जिजभन्न िेत्रका 

जििेषज्ञहरु  

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय 

कास्की/सिोकाििा

ला जनकाय 

सजििा जनकाय 

िथा  अन्य 

जिषयगि 

कायावलयहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय, 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸सािाजिक जिकास 

िन्त्रालय 

 

२.६ क्िािेन्टाईन स्थल 

पजहचान¸ स्थापना ि 

संचालनको ियािी गने 

(क्िािेन्टाइन स्थलहरुको 

सचूी ( अनसूचूी १७) 

पोखिा स्िास््य 

जनदिेनालय 

स्थानीय िहहरु, 

स्िास््य कायावलय 

कास्की, 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्योग िाजणज्य 

संघ, 

होटल व्यिसायी 

संघ, 

सािदूाजयक 

अस्पिालहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸सािाजिकजिकासि

न्त्रालय 

 

 

पोखिा 

स्िास््य 

जिज्ञान 

प्रजिष्ठान¸ 

स्थानीय 

िहहरु 
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पोखिा/लेख

नाथ  उद्योग 

िाजणज्य संघ 

होटल 

व्यिसायी 

संघले 

सम्भाजिि 

स्थलहरुको 

सचूी जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय 

कास्कीिा 

उपलब्ि 

गिाउने 

२.७ Isolation wards/ 

स्थलहरु पजहचान¸ 

स्थापना ि संचालनको 

ियािी गने (Isolation 

wards/ स्थलहरुको सचूी 

: (अनजसचूी १८) 

स्िास््य 

जनदिेनालय 

स्िास््य कायावलय 

कास्की, स्थानीय 

िहहरु 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

 

 

सिकािी िथा 

जनजि 

अस्पिालहरु 

स्थानीय िहहरु 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्धोग िाजणज्य 

संघ 

होटल व्यिसायी 

संघ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸सािाजिक जिकास 

िन्त्रालय । 

पोखिा 

स्िास््य 

जिज्ञान 

प्रजिष्ठान¸ 

सिकािी िथा 

जनजि 

अस्पिालहरु 

स्थानीय 

िहहरु 
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पोखिा/लेख

नाथ  उद्योग 

िाजणज्य संघ 

होटल 

व्यिसायी 

संघ हरुले  

सम्भाजिि 

स्थलहरुको 

सचूी जिल्ला 

प्रिासन 

कायावलय 

कास्कीिा 

उपलब्ि 

गिाउने 

२.८ अत्यािश्यक सेिा प्रिाह 

व्यिस्थापनको  ियािी 

गन े

– सेिाप्रदायक 

जनकायहरुको सचूी 

ियाि गिी सेिा 

प्रिाहको व्यिस्था 

जिलाउने  

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की, 

उद्योग िाजणज्य िथा 

उपभोिा जहि 

संििण 

जनदिेनालय, 

घिेलज िथा साना 

उद्योग कायावलय, 

नेपाल आयल 

जनगि 

सजििा जनकायहरु, 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्योग िाजणज्य 

संघ, 

होटल व्यिसायी 

संघ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸सािाजिक जिकास 

िन्त्रालय, 

उद्योग पयवटन िन िथा 

ििाििण िन्त्रालय। 

अत्यािश्यक 

सेिाहरुको 

सचूी 

(अनजसचूी 

१९) 
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२.९ अत्यािश्यक सेिा 

िाहकेका सेिा प्रिाहिा 

बन्दिे लगाउने 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु 

सजििा जनकायहरु 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्योग िाजणज्य 

संघ 

होटल व्यिसायी 

संघ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय, गण्डकी प्रदिे । 

 

 

२.१० नेपाल सिकािबाट प्राप्त 

जनदिेन¸ िागवदिवनको 

पणूव कायावन्ियनको 

व्यिस्था जिलाउने 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु। 

आन्िरिक 

िाजिला िथा 

काननू 

िन्त्रालय¸सािा

जिक जिकास 

िन्त्रालय,ग.प्र 

स्थानीय िहहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय 

 

२.११ कायवयोिना 

कायावन्ियनिा अििोि 

गने व्यजि¸सिहू ि 

जनकायलाई गरिने 

कायविाहीको प्रकाि ि 

स्िि जनिाविण गिी अग्रीि 

सचूना िािी गने 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु। 

 

आन्िरिक 

िाजिला िथा 

काननू िन्त्रालय¸ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय¸ 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय 

अििोि गने 

व्यजि¸सिहू ि 

जनकायलाई 

गरिने 

कायविाहीको 

प्रकाि ि स्िि 

(अनजसचूी 

२०) 

3.  

अजभलेख 

व्यिस्थापन 

३.१ कास्की  जिल्ला प्रििे गने 

नाकाहरुबाट जभजत्रने िा 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय कास्की । 

अध्यागिन 

जिभाग¸ 

काजलका स्थान¸ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की। 

 

जिदिेी 

पयवटकहरुको 

अजभलेख 
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बाजहरिने जिदिेी 

पयवटकहरुको अजभलेख 

कास्की जिल्ला 

प्रििे गने 

नाकाहरुिा स्थाजपि 

हले्थ डेस्कहरु। 

पयवटन प्रहिी 

कास्की¸ 

अध्यागिन 

कायावलय¸ 

पोखिा 

पयवटन कायावलय¸ 

पोखिा 

िाख्ने फािि 

(अनजसचूी 

२१) 

३.२ जिदेि िसेि फकी कास्की 

जिल्ला प्रिेि गने 

नेपाली नागरिकहरुको 

अजभलेख  

कास्की जिल्ला 

प्रििे गने 

नाकाहरुिा स्थाजपि 

हले्थ डेस्कहरु 

सजििा जनकायहरु २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

 

अनजसचूी २२ 

३.३ जिल्ला प्रििे गने सिािी 

सािनहरु 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

 

अनजसचूी २३ 

३.४ जिल्ला प्रििे गने सिािी 

िथा यात्रजहरुको जिििण 

(िजहला¸ पजरुष) 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

 

अनजसचूी २३ 

३.५ जिल्ला प्रििे गने स्थानिा 

हले्थ डेस्क स्थापना गने। 

स्िास््य 

जनदिेनालय 

स्िास््य 

कायावलय,कास्की 

सजििा जनकायहरु िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे 

साजििक जिकास 

िन्त्रालय¸गण्डकी प्रदिे। 

जिल्ला प्रिासन 

कायवलय,कास्की। 
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३.६ सिकािी िथा जनजि 

अस्पिाल एिि ्स्िास््य 

संस्थाहरुको अजभलेख 

स्िास््य 

जनदिेनालय, 

स्िास््य कायावलय¸ 

कास्की। 

सिकािी िथा 

जनजि 

अस्पिालहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

सािाजिक जिकास िन्त्रालय, 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

अनजसचूी २४ 

३.७ खाद्यान्न¸ इन्िन¸ औषजि¸ 

ििकािी िथा फलफूल 

िन्य िस्िजहरुको 

जिििणिा संलग्न जिििक 

(ठूला िथा खजद्रा सििे) 

को जिििण 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ 

कास्की 

पोखिा/लेखनाथ  

उद्धोग िाजणज्य 

संघ 

खाद्य¸फलपलू 

लगायिका 

जिषयगि संघहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

 अनजसचूी २५ 

३.८ होटेल¸ 

िोटेल¸रिसोटव¸होिस्टे ि 

स्िि:स्फूिवरुपिा उपलब्ि 

हुन सक्ने आिाि 

गहृहरुको Occupancy 

अिस्था सजहिको जिििण 

(क्िािेन्टाईन िथा 

Isolation स्थल 

प्रयोिनको लाजग) 

होटल व्यिसायी 

संघ 

HAN, TAAN, 

REBAN 

 २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, 

उद्योग िाजणज्य, िन िथा 

िािाििण िन्त्रालय, 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

अनजसचूी २६ 
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३.९ सिकािी/जनिी बैंक ि 

जित्तीय सस्थाहरुको 

जिििण 

नेपाल िाष्ि 

िैंक¸पोखिा 

सिकािी/जनिी 

बैंक ि जित्तीय 

सस्थाहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

 

अनजसचूी २७ 

३.१० िेत्रगि ि जिषयगि सेिा 

प्रिाह¸ जिपद ्व्यिस्थापन 

िथा सिन्ियिा संलग्न 

हुने जनकायहरुका 

कायावलय प्रिजख िथा 

िोजकएका Focal 

person हरुको जिििण 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

 

िेत्रगि ि 

जिषयगि सेिा 

प्रिाह गने 

कायावलयहरु¸ 

स्थानीय िहहरु 

२०७६ चैत्र 

१० ि ११ 

 अनजसचूी २८ 

4.  

कोजभड-१९ को 

संििण 

जनयन्त्रण ि 

िोकथाि कायव 

सम्बद्द नेपाल 

सिकाि/गहृ 

िन्त्रालयबाट 

प्राप्त आदिे¸ 

जनदिेनको 

प्रभािकािी  

कायावन्ियन 

गने/गिाउने 

व्यिस्था 

जिलाउने 

४.१ सिकािी िथा जनजि 

िेत्रबाट प्रिाह हुने 

अत्यािश्यक सेिा 

प्रिाहको प्रिन्ि जिलाउने  

४.२ सिकािी िथा जनजि 

िेत्रबाट प्रिाह हुने 

अत्यािश्यक सेिा 

िाहकेका सेिा प्रिाहिा 

पणूव रुपिा बन्दिे लगाउने 

।  

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

सजििा जनकायहरु २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय, 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय,गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸ गण्डकी प्रदिे। 

 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

115 

5.  

नेपाल 

सिकाि/गहृ 

िन्त्रालयबाट 

प्राप्त आदिे¸ 

जनदिेनको 

कायावन्ियन िथा 

प्रजििदेनलाई 

सम्भि भएसम्ि 

Automated 

system िाफव ि 

update गनव 

अिश्यक हुने 

Database 

स्थापना ि 

संचालनको 

ियािी 

५.१ कोजभड-१९को संििण 

जनयन्त्रण ि िोकथाि िा 

संलग्न जनकायहरुबाट 

दजैनक रुपिा संचाजलि 

कायवहरुलाइ गहृ 

िन्त्रालयको DRS िा 

update गने व्यिस्था 

जिलाउने। 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

गहृ िन्त्रालय, 

सजििा जनकायहरु 

। 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

  

6.  

कोजभड-१९ बाट 

संिजििहरुको 

उपचाििा संलग्न 

हुने सम्भाव्य 

जचजकत्सक/ 

स्िास््य 

किीहरुको 

६.१ सिकािी िथा जनिी  

अस्पिाल िथा स्िास््य 

संस्था¸स्ियि ्सेिी 

संस्थाहरु¸ Retired 

जचजकत्सक/स्िास््यकिी

हरुको जिििण ियाि गने  

स्िास््य कायावलय¸ 

कास्की। 

सिकािी िथा 

जनिी  अस्पिाल 

िथा स्िास््य 

संस्था¸स्ियि ्से

िी संस्थाहरु¸ 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की 

 

अनजसचूी २९ 
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Roster ियािी 

गन े

7.  

स्िास््यकिीको 

Roster बाट 

प्राथजिकिा िि 

जनिाविण (P1, 

P2, P3, P4, . . 

. )अन्िगविको 

सचूी ियाि गिी 

अिश्यकिा 

अनजसाि उपयोग¸ 

परिचालन गने¸ 

योिनाको ियfिी 

गने । 

 स्िास््य 

जनदिेनालय, 

पोखिा। 

स्िास््य कायावलय¸ 

कास्की 

जिल्ला जस्थि 

अस्पिालहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

सािाजिक जिकास िन्त्रालय, 

जिल्ला प्रिासन कायावलय¸ 

कास्की गण्डकी प्रदिे। 

 

 

अनजसचूी ३० 

8.  

दजैनक रुपिा 

उपभोग्य 

अत्यािश्यक 

िस्िजहरुको 

उपलब्ििाको 

अनजिान¸ जििी 

जिििणलाई 

सजजनजिि गनव 

आिश्यक 

८.१ सेिा प्रदायकहरुको दजैनक 

रुपिा उपभोग्य अत्यािश्यक 

िस्िज िथा सेिा गिी उपलब्ि 

गिाउने िििाको प्रिेपण गिी 

परिचालन गनव व्यिस्था 

जिलाउने । 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

 

सजििा जनकायहरु 

उद्योग िाजणज्य 

संघ¸पोखिा 

खाद्य¸ फलफज ल 

लगायिका 

जिषयगि संघहरु। 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸ गण्डकी प्रदिे। 

उद्योग िाजणज्य िथा उपभोिा 

जहि संििण 

जनदिेनालय,पोखिा । 

 

८.२ सेिा प्रदायक ि सेिा 

प्रिाहको सि िात्रा ि 

गजणस्ििको अनजगिन गनव । 
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व्यिस्थापनको 

ियािी गने। 

८.३ िजख्य सजिजि ि जिषयगि 

उपसजिजि िाफव ि 

प्रभािकािी अनजगिन गने 

(यस कायवयोिनाको 

अनजसजची ३२ 

बिोजििको) 

८.४ जनयि जिपरिि भए गिेको 

पाईएिा काननू बिोजिि 

िजरुन्ि काििाही गने 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय कास्की। 

9.  

सािविजनक सेिा 

अन्िगविका 

जिद्यजि¸ 

टेजलफोन¸ 

खानेपानी¸ 

सिसफाई¸ 

Internet¸ TV¸ 

Radio 

लगायिका 

सेिाहरुको 

व्यिस्थापन 

जिलाउने । 

९.१ सािविजनक सेिा 

अन्िगविका जिद्यजि¸ 

टेजलफोन¸ खानेपानी¸ 

सिसफाई¸ Internet¸ 

TV¸ Radio लगायिका 

अन्य सेिाहरुको 

जनयजिि, भिपदो ि 

सिवसजलभ जिििण िथा 

प्रिाहको व्यिस्था 

जिलाउने।  

सम्बजन्िि जिषयगि 

कायावलयहरु–  

जिद्यजि¸ खानेपानी¸ 

टेजलफोन¸ISPs, 

Media House, 

TV, Radio 

संचालक संस्थाहरु 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ 

कास्की 

उद्योग िाजणज्य 

िथा उपभोिा 

जहि संििण 

जनदिेनालय 

सबै स्थानीय 

िहहरु 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

जिल्लि 

प्रिासन 

कायवलय,का

स्की। 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸जिल्ला प्रिासन 

गण्डकी प्रदिे। 

कायावलय¸कास्की¸ 

 

10.  

१०.१. नेपाल 

सिकािको 

जनणवयबाट प्राप्त 

जनदिेनहरुको 

कायावन्ियनको 

अनजगिनको 

१०.१.१ बिाि अनजगिन िथा 

जनयिन सजिजि िाफव ि 

प्रभािकािी अनजगिन गने 

 

बिाि अनजगिन िथा 

जनयिन सजिजि 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ 

कास्की। 

उपभोिा जहि 

संििण सम्बद्द 

जनकाय । 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸ गण्डकी प्रदिे। 

जिल्ला प्रिासन कायावलय 

कास्की। 

बिाि 

अनजगिन िथा 

जनयिन 

सजिजि 

(अनजसचूी 

३१) 
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प्रभािकािी 

व्यिस्थापन गने । 

१०.२.अत्याि

श्यक िस्िज िथा 

सेिा जिजि 

जिििण हुने 

स्थलहरुको 

जनयजिि 

अनजगिनको 

व्यिस्था 

जिलाउने 

१०.२.१  बिाि अनजगिन िथा 

जनयिन सजिजि प्रजि 

ििाफदहेी िहने 

गिी (औषजि, खाद्यान्न, 

इन्िन, ििकािी 

फलफूलिथा िाछा िासज 

िस्िा सेिा सम्बन्िी 

अनजगिन िथा जनयिन) 

उपसजिजि गठन गिी 

अनजगिनलाई थप 

प्रभािकािी बनाउने  

सम्बजन्िि उप 

सजिजिहरु 

बिाि अनजगिन 

िथा जनयिन 

सजिजि 

जिल्ला प्रहिी 

कायावलय¸ 

कास्की 

उपभोिा जहि 

संििण सम्बद्द 

जनकाय 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

िजख्य िन्त्री िथा िन्त्रीपरिषदक्ो 

कायावलय, गण्डकी प्रदिे। 

आन्िरिक िाजिला िथा काननू 

िन्त्रालय¸ गण्डकी प्रदिे। 

जिल्ला प्रिासन कायावलय 

कास्की। 

उप 

सजिजिहरुको 

गठन संिचना 

अनजसचूी ३२ 

िा उल्लेख 

भए बिोजिि 

हुने 

11.  

सजपथ िजल्यका 

पसलहरु 

संचालन गने 

व्यिस्था 

जिलाउने 

११.१ स्थानीय िह िथा 

व्यिसायीहरुका छािा 

संगठन सँग सिन्िय ि 

छलफल गिी सजपथ 

िजल्यका पसलहरु 

संचालन गने स्थानहरु 

एजकन गने 

११.२ सजपथ िजल्यका पसलहरु 

संचालन गने   सिकािी 

िथा जनिी सेिा प्रदायक 

संस्था, कम्पनीको नाि, 

ठेगाना ि उपलब्ि िस्िज 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की । 

 

खाद्य संस्थान, 

साल्ट िेजडङ 

जल.। 

इच्छ्छज क अन्य 

सिकािी िथा 

जनिी संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य 

संघ,कास्की । 

 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

उद्योग िाजणज्य िथा उपभोिा 

जहि संििण जनदिेनालय 

सजपथ िजल्यका 

पसलहरु 

संचालन गने   

सिकािी िथा 

जनिी सेिा 

प्रदायक 

संस्था, 

कम्पनीको 

नाि, ठेगाना ि 

उपलब्ि िस्िज 

िथा सेिाको 

जिििण 
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िथा सेिाको जिििण 

ियाि गने 

12.  

कोजभड-

१९(कोिोना 

भाइिस) 

outbreak 

भएको 

अिस्थाको 

व्यिस्थापन 

१२.१ नेपाल सिकािबाट प्राप्त 

जनदिेन िथा िागवदिवन 

बिोजििको कायावन्ियन 

कायव योिना बनाइ लाग ू

गन े

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की। 

 

सजििा जनकायहरु। 

जिषयगि 

कायावलयहरु। 

स्थानीय िहहरु। 

 गहृ िन्त्रालय  

१२.२ आिश्यकिा अनजसाि 

जनषिेाज्ञा िािी गनव 

सजकने 

     

13.  

सचूना प्रिाह 

व्यिस्थापन 

१३.१ जिल्लािा भएका 

गजिजिजिहरुको सचूना 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय कास्कीको 

web site िाफव ि 

सािविजनक गने 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय¸ कास्की 

 २०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

गहृ िन्त्रालय  

14.  

आजथवक स्रोि 

व्यिस्थापन 

१४.१ जिल्ला प्रिासन 

कायावलय कास्कीबाट 

स्िीकृि भई िािी 

गरिएको कोजभड-

१९िोकथाि िथा 

जनयन्त्रण 

कायवयोिना,२०७६ 

कायावन्ियनका लाजग 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय कास्की । 

अथव िन्त्रालय आ.ि. 

२०७६/७७ 

जभत्र ि 

आिश्यकिा 

अनजसाि 

जनिन्िि 

नेपाल सिकाि  
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आिश्यक आजथवक स्रोि 

उपलब्ि हुनका लाजग 

संघीय अथविन्त्रालयलाई 

अनजिोि गने ।   

१४.२. कोजभड-१९ (कोिोना 

भाइिस) को संििण 

िोकथाि िथा 

जनयन्त्रणका लाजग 

संघ,गण्डकी प्रदिे ि 

कास्की जिल्लाजस्थि 

स्थानीय िहहरुबाट 

छज ट्याएको कोषिाफव ि 

खचव गनव आिश्यक 

सिन्िय गने । 

जिल्ला प्रिासन 

कायावलय, कास्की । 

संघीय अथव 

िन्त्रालय। 

गहृ िन्त्रालय। 

आजथवक िाजिला 

िथा योिना 

िन्त्रालय। 

जिल्लाजस्थि सबै 

स्थानीय िहहरु । 

२०७६ चैत्र 

१० दजेख 

जनिन्िि 

नेपाल सिकाि, 

गण्डकी प्रदिे सिकाि, 

कास्की जिल्लाजस्थि स्थानीय 

िहका कायवपाजलकाहरु । 
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कोजिड-१९ (कोरोना िाइरस) को संिाजित िोजखम रोकथाम तथा जनयन्रण 

कायवयोिना  

पररचय 

कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) िोग जचनको बजहान प्रान्िबाट फैजलएको कोजभड-१९ हाल जिश्वभिी जिश्वव्यापी 

िहािािीको रुपिा फैजलएको छ । जिश्विा कोजभड-१९ का कािण आिसम्ि १,५१,२१,८२४ िना संिजिि भएका 

छन ्भने  ६,२०,२९२ िनाको ितृ्य ूभसैकेको छ । नेपालिा पजन १८,०९४ िना संिजिि भसैकेका छन ्भने ४२ 

िनाको ितृ्यज भएको छ । संििण दि िि्दोिििा िहकेो छ । ज्ििो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेनव गाह्रो हुन ेिस्िा 

िजख्य लिणहरु दजेखन्छन ्। 

कोजभड-१९ िजख्यि श्वास प्रश्वासबाट जनस्कने, जछटाहरुबाट जििािीहरुसंगको प्रत्यि सम्पकव बाट ि जििािीले प्रयोग 

गिेको िा छोएको िस्िजसंगको अप्रत्यि सम्पकव बाट पजन सनव  सक्दछ । िसथव यो िोगबाट िच्छ्न सिय सियिा सािजन 

पानीले जिजचजिजच हाि िजने िा अल्कोहल भएको स्यानीटाइिि प्रयोग गने खोक्दा, हाच्छ्छय ूगदाव नाकिजख जटस्यज 

पेपि, रुिाल िा कज जहनाले छोप्ने, हाि जिलाउने िा अकंिाल नगनेि ्, जभडभाडिा निाने गनजवपदवछ । सजििाको लाजग 

िाक्स, पञ्िा, सेनीटाइििको प्रयोग गनजवपदवछ । ज्ििो आएिा, खोकी लागिेा िा स्िाि फेनव गाह्रो भएिा नजिकको 

स्िास््य केन्द्रिा सम्पकव  गिी जचजकत्सकको सल्लाह जलनजपदवछ । 

१) जिषयित िेरः जिल्लाित कोजिड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्र (DCCMC) क पदाजधकारी तथा 

सियोिी संस्थाको सूची 

ि .स.  जिल्लाको िेत्रगि साझदेाि जनकाय सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नं. 

१.  प्रिजख जिल्ला अजिकािी, 

जिल्ला प्रिासन कायावलय,कास्की 

श्री ज्ञानप्रसाद िकाल ९८५६००७७७७ 

२.  प्रिजख सेनानी,  

नेपाली सेना भगििी दल गण, कास्की  

श्री िदनिङं काकी ९८४५०४४५०३ 

३.  प्रहिी उपिीिक,  

जिल्ला प्रहिी कायावलय, कास्की 

श्री दानबहादजि काकी ९८५६००५५५५ 

४.  सिस्त्र प्रहिी उपिीिक,   

सिस्त्र प्रहिी िल नं. २४ काजलका गण, 

कास्की 

श्री प्रेिध्िि िाह ९८५१२७२०४७ 

५.  उप अनजसन्िान जनदिेक, 

 िा .अ.जि जिल्ला कायावलय , कास्की 

श्री भजिी पाठक ९८५६०६५१०१ 

६.  जिल्ला सिन्िय अजिकािी,  

जिल्ला सिन्िय सजिजि, कास्की  

श्री नििाि बिाल ९८५६००६२२२ 

७.  जनदिेक पोखिा स्िास््य जिज्ञान प्रजिष्ठान डा.अिजवन आचायव ९८५६०३७२४३ 

८.  जनदिेक स्िास््य जनदिेनालय डा. जिनोद जिन्दज ििाव ९८५६०३३९३३ 

९.  प्रिजख, स्िास््य कायावलय, कास्की श्री बाबजिाि आचायव ९८५६०४८३५० 

 आिजन्त्रि सदस्यहरु   

१०.  सभापजि, नेपाल िेडिस सोसाइटी ,कास्की श्री डोलिाि पाण्डे ९८५६०२५१२५ 
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११.   सहायक प्रिजख जिल्ला अजिकािी, जिल्ला 

प्रिासन कायावलय, कास्की 

श्री श्रीनाथ पौडेल ९८५६०२४५०१ 

१२.  सहायक प्रिजख जिल्ला अजिकािी ,जिल्ला 

प्रिासन कायावलय, कास्की 

श्री गजरुदत्त िकाल ९८५६०३७५०१ 

१३.  िजणपाल जििण अस्पिाल, िे.सज डा. श्री सयूव चौििी ९८०२८३८५५५ 

१४.  पोखिा िहानगिापालीका,अजिकृि, कास्की श्री भिििाि पौडेल ९८५६०५८२८८ 

१५.  जिल्ला प्रिासन कायावलय, प्रिासकीय 

अजिकृि, कास्की 

श्री जलला िल्लभ 

न्यौपान े

९८२७४७३६४१ 

 

२) जिपद्को अनुमानीत जििरण (संख्या) : 

कोिोना (कोजभड-१९) को जिपद ्बाट जिल्लािासी सि ैनागिीकहरु संिजिि हुन सक्ने भएिा पजन जिश्वका 

जिजभन्न दिेहरुको ि्याङक हदेाव ज्येष्ठ नागिीक िथा अन्य नसने िोगहरुबाट पीजडि िाजनसहरु ििी प्रभाजिि 

भएको पाइन्छ । नेपालको आंकडा हदेाव उत्पादनिील उििे सिजहका १९-४९ का ििी व्यजिहरु प्रभाजिि भएको 

पाइन्छ ।  

कास्की जिल्लाको कूल िनसंख्या किीि ५८१६९२ िहकेो ि अव्यिजस्थि िसोिास िेत्र, िहिी सिजदायिा 

िसोिास गने ि हाल िदैिेीक िोिगाििा गएका व्यजिहरु िन्दािन्दीको कािणले गदाव ििेोिगाि भई आफ्नो 

घििा फकव नेको िनसंख्या उल्लेख्य भएको हुदंा कोजभड-१९ सिजदाय स्िििा संििण हुन सक्ने सभ्भािना जिव्र 

दजेखन्छ । प्राकृजिक प्रकोपले जनम्याउने जिपद ्िस्िै कोजभड-१९ ले पजन स्िास््य िथा पोषणको िेत्रिा सििे 

भयािह अिस्था जसिवना नहोला भन्न सजकन्न ।  कोजभड-१९ को संििणबाट ज्येष्ठ नागरिक, असि, अपाङ्ग, 

जदघविोगी, गभवििी, सजत्केिी ि िालिाजलकाहरु िजि प्रभाजिि हुन सक्ने सम्भािना भएको हुदंा ँ संिजिि िथा 

प्रभाजििहरुलाई जिपदक्ो पिूवियािी िथा प्रजिकायविा जिल्लािा अिजस्थि िनसंख्याको ३ प्रजिििले हुन 

आउने १७,४४० िनालाई प्रजिकायव सेिा जदनजपने दजेखन्छ । यसका लाजग जनम्नानजसािको पिूवियािी हुनज 

आिश्यक दजेखन्छ । 

१) आिश्यकिा अनजसाि नेपाल सिकािले िोकेको िापदण्ड क्िािेन्टाइन स्थलहरुको व्यिस्थापन गने, 

२) आइसोलेसन कि सजहिको कोिोना डेजडकेटेड अस्पिालको व्यिस्था गन,े 

३) आिश्यक स्िास््य उपकिण िथा अन्य सािग्रीको व्यिस्था गन,े 

४) आिश्यक पिीिणका लाजग िेजसन, जकट िथा रियिने्टको व्यिस्था गन,े 

५) पिीिण िथा उपचािको लाजग आिश्यक िनिजिको व्यिस्था गन,े 

६) एम्बजलेन्स िथा अन्य सिािी सािनको व्यिस्था गन,े 

७) कोिोना संिजििको ितृ्यज भएिा िि व्यिस्थापनका लाजग आिश्यक िनिजि, स्थान, सािग्री ि 

सािनको व्यिस्था गने, 

८) सजििा सािग्री िथा िनिजिको व्यिस्था गने, (सजििा जनकाका प्रजिजनजि, जपजपई, सेनीटाइनि, िाक्स, 

ग्लोब्स, सािजन, टािले, गििजट) 

९) जफभि जक्लजनकको स्थापना ि सोका लाजग आिश्यक सािग्रीको व्यिस्था गने, 

१०)  िि दाहस्थल िोक्ने िथा िि व्यिस्थापन सम्बन्िी सञ्चालन गने । 
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३) मानिीय सियोि सम्तिन्धी न्यूनतम मापदण्डः 

1. संिािक िोग ऐन, २०२० बिोजिि आिश्यक व्यिस्थाहरु कायावन्ियन गने, 

2. केजन्द्रय कोजभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्र ि प्रदिेस्ििीय कोजभड-१९ संकट व्यिस्थापन केन्द्रबाट प्राप्त 

आदिे, जनदिेन, िापदण्ड ि व्यिस्थाहरु कायावन्ियन गने, 

3. संिजििको सम्पकव िा िहकेाहरुको िेजसङ गने, 

4. स्िाि संकलन िथा पिीिण गने, 

5. पिाििव सेिा उपलब्ि गिाउने, 

6. सािाजिक दजिी कायि गन ेगिाउने, 

7. व्यजिगि सजििा सािग्रीको व्यिस्था ि प्रयोग गने गिाउने, 

8. संिजििहरुको उपचाि अजभलेख ि िाजथल्लो जनकायहरुिा प्रजििदेन गने, 

9. क्िािेन्टाइनिा िहकेो व्यजि संिजिि भए अस्पिालको आइसोलेसन ल्याउने,  

10. कोजभडिैत्री एम्बजलेन्स िथा अन्य सिािी सािनको व्यिस्था गने, 

11. कोजभड-१९ िोगको संििण िोकथाि िथा न्यजूनकिणिा प्रयोग भएका सािग्रीको जनयिानजसाि 

जनिवलीकिणको व्यिस्था गने, 

12. स्िास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालयले जदएको जनदिेनको पालना गने । 

४) जिषयित उदे्दश्यिरु: 

१) कोजभड-१९ सम्िन्िी िनचेिना अजभबजृद्ध  गन े। 

२) कोजभड-१९ सम्िन्िी सचूना िथा ि्याङक संकलन ि सम्िजन्िि जनकायिा प्रजििदेन गन े। 
३) कोजभड-१९ जिपद ्पजछ हुनेसक्ने अन्य प्रकोप न्यनूीकिणका लाजग सेिा प्रदान िथा सचेिना कायव 

सञ्चालन गने । 

४) अजि िोजखििािहकेा ज्येष्ठ नागरिक, अिि, अपाङ, जदघविोगी, गभवििी, सजत्केिी ि िालिाजलका ि 

अन्य नसने िोगको  जनयजिि औषिी खाने व्यजिहरुको व्यस्थापन गने । 

५) कोजभड-१९ जिपद ्पिूवियािी प्रजिकायवको साथै अन्य जियाकलापको अजभलेजखकिण ि प्रजििदेन गने । 

५)  रणनीजत: 

कोजभड-१९ (कोिोना भाइिस) को संििण िोकथाि िथा जनयन्त्रणका लाजग ििजविा भई कायावन्ियनका लाजग प्राप्त 

भएका नीजि, योिना, कायविि िथा परियोिना अन्िगविका जियाकलापहरु सञ्चालन गनव, उपलब्ि 

सािनस्रोिको िहत्ति उपयोगलाई सजजनजिि गनव संघ, प्रदिे ि स्थानीय िह िथा सिजदायस्िि सम्िका 

जनकाय,कायावलय िथा संघसंस्थाहरुको जिचिा प्रभािकािी सिन्िय िथा सम्पकव  स्थापना गनजवपने हुन्छ । त्यसैगिी 

संकास्पद जििािी, व्यजि िसलाई कोजभड-१९ को लाजग प्रयोगिाला पिीिण गदाव नजििा जनणावयक नभएको िा 

जक्लजनकल जचन्ह िथा लिण िसेजकै भएिा पजन प्रयोगिाला पिीिणबाट कोजभड-१९ भाइिस संिजिि भजन 

प्रिाजणि भएका व्यजिहरु ि यसको िोजखििा िहकेा अन्य व्यजिहरुलाई प्रजिकायव गनजवपने हुन्छ । यसका लाजग 

नागरिकहरुको िीउ, िनको सजििा, संिजििहरुको उपचाि, दजैनक उपभोग्य िस्िज िथा अत्यािश्यक सेिा 

सञ्चालन, िाहि व्यिस्थापन, क्िािेजन्टन िथा आइसोलेसन व्यिस्थापन, स्िास््य सेिाको प्रभािकािी जिििण 

िस्िा जिषयहरुको व्यिस्थापनका लाजग अिलम्बन गनजवपने उपयजि िणनीजि यसप्रकाि छ । 
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कोजिड-१९ 

संकास्पद 

पश्चात 

कोजिड-१९ को अिस्थामा 

िररने आपतेकालीन कायव 

आपतकालीन अिस्थामा 

सम्तिोधन िनव िररने 

पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव सम्तिोधन 

िनव खाडलको पजिचान 

मूख्य जिम्तमेिारी जनकाय

 लाित 

प्र्येक पूिवतयारी 

कायवका लाजि 

अनुमाजनत 

०-२४ घण्टा 

- िकंास्पद  व्यजि  िा  िाजहि 

बाट आएका िाजनसलाई 

िोजकएका क्िािेन्टाइनिा 

िाख्ने । 

- अजभलेखीकिण गिी 

िाजथल्लो जनकायिा 

प्रजििदेन गने । 

- क्िािेन्टाइन स्थल 

जनिावण गने । 

- खाने िस्ने, आिश्यक 

सािग्री व्यिस्थापन गने । 

- स्िास््य पिीिणको 

व्यिस्थापन गने । 

- सिन्ियको अभाि िहन 

सक्ने । 

- गजणस्ििीय  सेिा  जदने 

बािाििण अभाि । 

CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
१ किोड 

२४-४८ घण्टा 

- आि  नागरिकलाई  कोजभड-

१९ सम्िन्िी सचेिना प्रदान 

गने । 

- स्ियंसेिक परिचालन गने । 
- स्िास््यकिीहरुको 

व्यिस्थापन, अन्ििजिया ि 

सेिा प्रदान गने । 

- कोजभड -१९ को िोकथाि , 

जनयन्त्रणलाई प्राथजिकिा 

जदई अन्य स्िास््य सेिा   

सञ्चालन गने । 

- दि िनिजिको प्रभािकािी 

परिचालन िथा व्यिस्थापन 

सािन स्रोिको प्रयाप्त 

उपलब्ििा  
CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
२ किोड 

पजिलो िप्ता 

- RRT को गठन िथा 

अजभिजजखकिण 

- संिजििसंग सम्पकव  भएका 

- व्यजिहरुको टेजसङ् गने कायव 

सञ्चालन गने । 

- RDT परिचालन िेजसङ 

कायव प्रािम्भ गने । 

 

- उत्प्रेिणाको किी 
- सािन स्रोि िथा िनिजि 

परिचालनिा कठीनाई 
CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
१ लाख 

दोस्रो िप्ता 

- कोिोना   सम्िन्िी   

सिोकाििालाहरुसंग 

सिन्िय, सिीिा बैठक, 

परिचाजलि      

िनिजिहरुको कायवसम्पादन 

अध्यािजिक िथा आिश्यक 

- प्रभाजििहरुको   लाजग 

िनोसािाजिक पिाििव 

सञ्चालन गने ।  

- संिजिि        िथा 

ििृकहरुको ि्याङ्क 

अध्यािजिक गने । 

- सियि ैिनोसािाजिक 
पिाििव जदन नसजकएको 

CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
५० लाख 
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स्रोि सािनहरुको थप 

व्यिस्थापन गने । 

१ मजिना 

- CCMC िथा सिोकालिाला 

हरु संगको सिन्िय िथा 

सिीिा बैठकको जनिन्िििा 

- कोजभड-१९    का    कािणले 
िनिानसिा क्िािेन्टाइन िथा 

आइसोलेसनले पानव गएको 

िनोबैज्ञाजनक प्रभाि िािे 

सििेण गने । 

- जनिन्िििा जदने । 
- सििेण  सफ्टियिको 

जनिावण गिी कायावन्ियन गने । 

- िनोसािाजिक 
पिाििवकिावको किी 

- सििेण सफ्टियि 

- जनिावणिा कठीनाई CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
४० लाख 

मिामारी 

अिजधिर 

- जिल्ला सजििा सजिजिबाट 

स्िीकृि भएको कोजभड-१९ 

(कोिोना भाइिस) को 

सम्भाजिि िोजखि िोकथाि 

िथा जनयन्त्रण कायवयोिना 

कायावन्ियन गने । 

- िकंास्पद  व्यजिहरुलाई  

क्िािेन्टाइन िथा संिजिि 

व्यजिलाई आइसोलेसनिा 

िाखी उपचाििा जनिन्िििा 

जदन अजभलेख िाख्ने िथा  

प्रजििदेन पठाउने जनिन्िििा 

जदने । 

- CCMC, सिोकाििालाको  

सिन्िय ि सजििा बैठक 

जनयजिि गने । 

- RRT  परिचालन ि िेसीङ 

कायवलाई जनिन्िििा जदने । 

- कोजभड-१९    को    संििण 

- िेत्राजिकाि    अनजसाि 

िोजकएको िनिजि सािन 

स्रोि ि जियाकलापहरुको 

परिचालनिा जनिन्िििा जदन े

। 

- कोजभड-१९ को संििण 
अिजि लािो भएकोले स्रोि 

सािन,िनिजि 

परिचालनिा सिन्िय 

अभािका कािण अस्पष्ठिा 

असहििा उत्पन्न हुन सक्ने । 

CCMC ि जिल्लागि 

CCMC िथा LCCMC 
५ किोड 
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जनयन्त्रणका लाजग स्िास््य 

िथा िनसंख्या िन्त्रालयले  

जदएको जनदिेनको पालना 

गने । 

- िनिजि िथा स्रोि सािनको 

परिचालनिा जनिन्िििा जदने । 

- सििेणको परिणाि 

सिोकाििाल संग छलफल 

गने । 
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पररच्छेद ५ 

योिना कायावन्ियन, पुनरािलोकन तथा अजिलेखीकरण 

५.१ यावन्ियन तथा पुनरािलोकन रणनीजतका  

५.१.१ जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाको जियाजशलता: 

यो जिपद ् पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना जिल्लास्ििको जिपद ् व्यिस्थापनका लाजग उपलव्ि भौजिक, 

िानिीय ि आजथवक श्रोिहरूलाई आकंलन गिी साथै नेपाल सिकािको जिपद ्िोजखि व्यिस्थापनको िणनीजि ि उद्धािका 

न्यनूिि आिािभिू पिहरूलाई दृजष्टगि गिी ियाि भई जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिबाट अनजिोदन भएको हो । 

जिल्लाजभत्र जिपदस्म्बन्िी कज नै घटना घटेको िानकािी हुनासाथ यस योिनािा उल्लेजखि जबषयगि सजिजिहरू िथा 

सम्पकव  व्यजिहरू ि सिोकाििालाहरू स्ििः सजिय हुने छन ्। 

५.१.२ जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाको कायावन्ियन: 

जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिनाको प्रभािकािी कायावन्ियन अपरिहायव हुन्छ ।जिल्लािा कायविि िानिीय 

सहायिािा संलग्न साझदेाि जनकायहरूले जिजभन्न जिषयगि िेत्रिा आबद्ध िही यो जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायव योिना 

कायावन्ियन गनव सघाउने छन ्। साथै गाउँपाजलका िथा नगिपाजलका ि त्यहाँ कायविि संघसंस्थाहरूले पजन जिषयगि यो 

िनाहरू कायावन्ियन गनव जनजिि व्यजि/किवचािी (Focal Person) खटाउनजका साथै आिश्यकिा अनजसाि स्ियिसे्िक 

परिचालन गिी आिश्यक सहयोग गने छन ्। 

५ .३.१ .  जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाको अद्यािजधक तथा जनयजमत सजमिा: 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिले यसका पदाजिकािीहरूिध्येबाट उपयजि व्यजिहरू छनौट गिी एक 

कायवदल बनाई जिपद ्पिूवियािी िथा प्रजिकायवयोिना कायावन्ियनको जनयजिि अनजगिन, सिीिा िथा अद्यािजिक सिग्र 

गने छ । यो िना पजनिािलोकनका हकिा जनम्नानजसाि गरिने छ । 

ताजलका सखं्या  47 : योिना पुनरािलोकन िररने अिजध 

योिना 

पुनरािलोकन 

िररन अिजध 

जिम्तमेिार जनकाय िनुवपने मुख्य काय (बैठक िने 

ििेट व्यिस्था आजद) 

अकाव योिना पुनरािलोकन 

िा अद्यािजधक िने िैठकको 

अनुमाजनत जमजत 

िषविा १ पटक जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि 

बैठकका आयोिना गने, 

सिन्िय, 

पत्राचाि िथा बिटेका व्यिस्था 

प्रत्येक िषवका िैिाख िजहनािा 
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५ .२  नप्रजतिेदन तथा अजिलेख  

५ .१.२ .  संचार तथा प्रजतिेदन 

प्रजिकायवका लाजग गजठि जिषयगि अगजिाहरूले जिपदस्म्बन्िी प्रजििदेन जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजिलाई उपलब्ि गिाउनज पनेछ । यस्िो प्रजििदेन जिपदक्ो अिजििा सकेसम्ि दजैनक रुपिा ियाि गनजवपदवछ । साथ ै

जिपदक्ो बािेिा स्थलगि अनजगिन टोलीले ियाि गिेको प्रजििदेन जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिको बैठकिा 

प्रस्िजि गनेछ । जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि िथा जबषयगि अगजिाहरूले यस्िा प्रजििदेन िथा सचूनाहरू िानिीय 

सहायिाका लाजग कायव गने सिोकाििालाहरू, सिकािी जनकायहरू, िनप्रजिजनजिहरु दाि ृजनकाय िथा अन्ििाजष्िय 

सिजदायलाई िानकािी गिाउन ेछन ्। जिषयगि िेत्रहरुले ३/३ िजहनािा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिलाई आफ्नो 

िेत्रको पिूवियािी अिस्थाको बािेिा अद्यािजिक जिििण उपलब्ि गिाउनजपनेछ । 

५ .२.२ .  संस्थाित व्यिस्था 

जिपद ्िोजखि न्यजूनकिण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को प्राििान बिोजिि जिपद ्व्यिस्थापनका लाजग 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि ि स्थानीय िहस्ििको स्थानीय जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि िहने व्यिस्था छ । 

प्रजिकायव योिनाको संस्थागि रुपिा कायावन्ियन, अनजगिन िथा िलू्याङ्कन गने कायवको संयोिन जिल्लास्िििा 

जिल्ला प्रिासन कायावलय ि जिल्ला सिन्िय सजिजिको सििे सहयोग जलई सम्बजन्िि गाउँपाजलका िथा 

िहानगिपाजलकाहरूले गनेछन ्। 
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अनुसुची १ :  :कास्की जिल्लामा जिजिन्न संस्थािरूसँि िएका उद्धार सामग्रीिरूको जििरण  

क) जिपद् उद्धार तथा राित सामानिरुको जििरण 

जस.नं. सािानको नाि परििाण एकाई कैजफयि 

१.  सेफ्टी हलेिटे ७ थान  

२.  नाइलन डोिी ४ िोल  

३.  फायि फायजटङ्ग बजट ३ िोि  

४.  ििि बजट १ िोि  

५.  लाइफ ज्याकेट ३० थान  

६.  ििििफिव म्यािेस १४ थान  

७.  जत्रपाल ४८ थान  

८.  स्िेचि २ थान  

९.  त्रेष्ट व्याग १७ थान  

१०.  जस्लजपङ्ग व्याग ७ थान  

११.  ग्याँस फायि ७ थान  

१२.  िेनकोट ८ थान  

१३.  गल २ थान  

१४.  गचैी ९ थान  

१५.  हडेलाइट ४ थान  

१६.  सचव लाइट २ थान  

१७.  टेण्ट ठूलो २८ थान  

१८.  एयि िाक्स १० थान  

१९.  फायि फाइजटङ्ग हलेिटे ७ थान  

२०.  अजक्सिन ग्याँस िक्स ७ थान  

२१.  आलिजजनयि भिाङ १ थान  

२२.  सािले ९ थान  

२३.  फायि ज्याकेट ३ थान  

२४.  घन १ थान  
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ख) ििितीदल िण फूलबारी ब्यारेकमा िएका जिपद् व्यिस्थापनका सामाग्रीिरु 

ि.स. 
सािानको 

नाि 

ईकाई िौज्दाि संख्या सािानको अिस्था कैजफयि 

१.  फायि एक्सटीङ गजईसि थान २   

२.  हलेोजिन लाईट गोटा २ बेसाबजि  

३.  क्याजिङ िोप िोल ४   

४.  नाईनल िोप िोल १   

५.  सेजफ्ट हलेिटे गोटा २०   

६.  
फायि फाईजटङ 

ज्याकेट सेट 

सेट २   

७.  फयि फाईजटङ हलेिटे गोटा २   

८.  फयि फाईजटङ बजट िोि २   

९.  अजक्सिन िाक्स गोटा ४   

१०.  बाटि प्रजफ ज्याकेट गोटा ३६   

११.  जपक गोटा १०   

 

ि) सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल नं २४ िण िे. क्िा, काजलका कास्की िण्डकी जिपद् व्यिस्थापन जटममा 

रिेका सामग्रीिरु :- 

1.  Water search and rescue equipment  

 

जस.नं सामाग्रीको नाम संख्या कैजफयत 

१.  Hand Pump 3  

२.  Inflatable Rescue Boat Withour Board enginge 1  

३.  Life Jacket 92  

४.  Life Line Rope 2  

५.  Paddle ( Out fitter Paddle/Command Paddle) 20  

६.  Rescue Throw Bag 36  

७.  Rescue Raft (us-ws 127300gb819) 2  

८.  Saftey Helmet(For Water Rescue) 12  

९.  Water Boot 48  
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2. Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) Equipments 

जस .न.  सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  300 mm chipping hammer drill   

2.  300 mm chipping hammer drill (pull point bit)   

3.  400 mm Electric chain Saw 2   

4.  400 mm Power cutter (Landy) 4   

5.  400 mm Power cutter (Makita) 1   

6.  400 mm power cutter blade(iron) 65   

7.  400 mm Rotary Hammer Drill 3   

8.  500 mm Blower With Ventilation Duct. 3   

9.  Aluminum Ladder 4   

10.  Bolt Cutter 3   

11.  Electric Cord (Motion Type Turn able plug) 3   

12.  Gal 4   

13.  Generator 2   

14.  Hammer 5 K.G 4   

15.  Hand Mike 1   

16.  Hydraulic Bottle jack (32 Tons Capacity) 3   

17.  Pick With Handel 17   

18.  Pulling / Lifting 2   

19.  Quake alarm 1   

20.  Reciprocating Saw 3   

21.  Reciprocating saw blade 75   

22.  Safety Goggles 50   

23.  Safety Helmet 295  

24.  Reciprocating Saw Blade ( Metal Cutting) 24  

25.  Reciprocating Saw Blade ( Wood Cutting) 27  

26.  Saw Chain 700 mm  Petrol 4  

27.  Shovel TATA Steel 15  

28.  Small hammer 3  

29.  Sparyer 9 Lit Steel 2  
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3. Fire fighting equipment 

जस .न.  सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  Austrian Fire Gloves 10  

2.  Fire Blanket 4  

3.  Fire Boot 105  

4.  Fire fighting Suit 4  

5.  Fire helmet 5  

6.  Fire Rescue Rope 3  

7.  Fire Safety Glasses 5  

8.  Fire Rescue 10  

9.  Gas Mask (With and Without Oxygen ) 5  

10.  Gloves 90  

11.  Light ( head Lamps)/charger 18/2  

12.  Fire helmet light strip 1  

13.  Metal Bucket 18  

14.  Multi gas detector 1  

15.  PVC Boot 15  

16.  PVC Labor Gum boots 50  

17.  Self Cntainned Breathing Apparatus With 

Oxygan 

5  

 

4. Rappeling and climbing equipment 

जस.न. सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  Big Pulley 4  

2.  Broun Jelko Tripod 1  

3.  Back bord 1  

4.  Carabiner 66  

5.  Carabiner Plain(steel&twist) 6  

6.  Chest Harness 9  

7.  Dynamic Rope 2  

8.  Figure 8  Carabiner 13  
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9.  Foot Wear (Rock shoes) 2  

10.  Jammer 12  

11.  Mitten Leather Glove 17  

12.  Multi  utility Knife/knife 1-Feb  

13.  Rock Hammer 2  

14.  Safty helmet(Rock helmet) 6  

15.  Seat harness 11  

16.  Small Pulley 2  

17.  Static Rope 3  

18.  Static Rope (Germany) 1  

19.  Tubler selling (60/90/120)MM 19  

20.  Trekking Bag 2  

21.  rope descender 1  
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5. Deep Water Diving Equipment  

जस.न सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  Air Compressor 1  

2.  Armed Belt & Coupling line 2  

3.  Back Inflation Diving System 4  

4.  Boots 4  

5.  Communication Set Battery 4  

6.  Deep Water 

 Equipment 

2  

7.  Depth Gauge 2  

8.  Diver Communication Unit single channel 4  

9.  Divers Backpack 3  

10.  Divers Full Face scuba Dive Mask With Diver 

Communication unit 

4  

11.  Divers Kayak 3  

12.  Divers Kayak paddle 1  

13.  Dry Suit 3  

14.  Duffle Dive Bag 4  

15.  Fins 4  

16.  Float Marker Buoy 2  

17.  Gloves 4  

18.  Hood 4  

19.  Knives 3  

20.  Life line 3  

21.  Manifold Assembly 2  

22.  Mask 4  

23.  Pressure Gauge 4  

24.  Pressure Gauge Tube For Breathing 4  

25.  Pro  Valve For Cylinder 4  

26.  Regulator 4  

27.  Search Light 4  

28.  Search Light Battery 6  

29.  Sinker 2  
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30.  Snorkel 4  

31.  Steel Tanks 4  

32.  under  Water Communication Accessories 

(Digital Single channel 

4  

33.  Weight Belt and Weight 3  

34.  Wetsuit ( Full size) 7  
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6. M.F.R equipment 

जस.न. सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  Ear Protection 200  

2.  First Aid kits 2  

3.  Knee Pad 1  

4.  Stretcher Folding 12  

 

7. अन्य सामग्रीिरु 

जस.न. सामाग्रीिरुको नाम संख्या कैजफयत 

1.  २० जफट लम्बाई ८ जफट हाईट ि ८ जफट चौडाइ भएको 

कन्टेनि  

1  

2.  Mag  Light Big(2BTY) 1  

3.  Mini Mag Light 2  

4.  Motorola Radio Set 2 (set)  

5.  Raincoat 10  

6.  Tent ( small) 3  

 

घ)  जिल्ला प्रिरी कायावलय कास्कीमा रिेका दैजिप्रकोप उद्धारका सामानिरुको जििरण  

जस.न.ं सािानको नाि इवकाइव िौज्दाि संख्या सािानको 

अिस्था 

कैजफयि 

१. लाइवफ ज्याकेट थान ३० साबजि  

२. थ्रो ब्याग थान १५ साबजि  

३. सेफ्टी बेल्ट थान २ साबजि  

४. सेफ्टी हले्िटे थान ३ साबजि  

 िोप लकि( डोरििा चड्ने) थान १ साबजि  

६. पानी बजट थान ५ साबजि  

७. फायि एजस्टङगसेि थान ७ साबजि  

८. स्िेचि थान ९ साबजि  

९. थद थान ६ साबजि  

१० हािे आिा थान ३ साबजि  
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११. गचैी थान १३ साबजि  

१२. घन थान २ साबजि  

१३. बोल्ट कटि थान २ साबजि  

१४. बेल्चा थान ९ साबजि  

१५. डोिी सेिो िोल २ साबजि  

१६. गाडी िान्ने िसेीन थान २ साबजि  

१७. पानी बसावदी थान ४ साबजि  

१८. जस्लजपङ ब्याग थान ४ साबजि  

१९. झोला (जिपद)् थान ३ साबजि  

ङ् .नेपाल रेडिस सोसाइवटी कास्की जिल्ला शाखासँि रिेका प्राथजमक उपचार सामाग्री तथा िनशजक्त र 

अन्य सामाग्री जििरण । 

ि .सं  सामाग्रीको नाम  पररमाण  कैजफयत 

१.  जत्रकोण पठ्ठी १०० थान  

२.  िोलि ५ थान  

३.  गिप्याड १० िोल  

४.  कँैची १० थान  

५.  सजभवकल कलि  ६ थान  

६.  काम्रो ५ सेट  

७.  ब्याक बोडव  २ थान  

८.  एड्िेजसभ टेप ५ सेट  

९.  पञ्िा २०० थान  

१०.  बेटाजडन ५ बोिल  

ताजलम प्राप्त िनशजक्त 

१.  प्राथजिक उपचाि प्रजििक  ६० िना  

२.  प्राथजिक उपचाि स्ियंसेिक ४०० िना  

३.  जिपद् व्यिस्थापन प्रजििक  १० िना  

४.  NDRT ५ िना  

५.  DDRT २७ िना  

६.  अन्य स्ियंसेिकहरु ६०० िना  

७.  िेल्टि जनिावण प्रजििक  ४ िना  

८.  एम्बजलेन्स ३ िटा  
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नेपाल रेडिस सोसाइवटी कास्की िैह्रखाद्य सामाग्री जििरण 

ि .सं  सामाग्री जििरण संख्या कैजफयत 

१.  कम्बल २०० थान  

२.  भाडा सेट  १०० थान  

३.  जत्रपाल १०० थान  

४.  डोिी १००० जिटि  

५.  साडी १०० थान  

६.  पप्लीन,िीन,जप्रन्ट, टेरिकटन १,७०० जिटि  

७.  िाल्टी िकन सजहि  १०० थान  

८.  प्याकेजिङ्ग बोिा १०० थान  

९.  सेल्टि टजल सािाग्री जिििण 

१०.  गैचँी १० थान  

११.  िेल्चा १० थान  

१२.  डोिी ५०० जिटि  

१३.  आिा १० थान  

१४.  ह्याम्िि १० थान  

१५.  गिबजट १० थान  

१६.  िेनकोट १० थान  

१७.  टेन्ट १० थान  

१८.  स्िेचि १० थान  

१९.  भयावङ १ थान  

२०.  ब्याग १० थान  

 

नेपाल रेडिस सोसाइवटी जिपद् राित सामाग्री प्याकेि प्रजत पररिार ( िैह्रा खाद्य राित सामाग्री) 

ि .सं  राित सामाग्री  प्रजत पररिार पाउने संख्या कैजफयत 

१.  कम्बल १ थान  

२.  जत्रपाल १ थान  

३.  भाडा सेट  १ सेट  

४.  डोिी १० जि.  

५.  साडी १ थान  

६.  सजटीङ कपडा ४ जि  
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७.  जप्रन्ट कपडा ७ जि  

८.  सादा कपडा ५ जि  

९.  टेरिकटन कपडा  ४ जि  

१०.  बाल्टी खाली १ थान  

११.  प्याकेिीङ्ग बोिा १ थान  

 

खाद्य राित सामाग्री 

ि .सं  राित सामाग्रीको जििरण  पररमाण  कैजफयत 

१.  चािल २५ के .िी.   

२.  दाल २ के .िी.   

३.  नजन १ के .िी.   

४.  िेल १ /२ जल.   

५.  आलज २ के .जि.   

६.  ियािी खाना जचउिा , जिस्कज ट, चाउचाउ, पानी ित्काजलन अिस्थािा  

 

च) पोखरा मिानिरपाजलकामा रिेको सामाग्रीिरु 

ि.स ं सामाग्रीको नाम पररमाण कैजफयत 

१.  दिकल ४ िटा  

२.  आगोिा लगाउने कपडा (Fire Proof) १५ िोि  

३.  अदि िनिजि ३० िना  

४.  जटप्पि िक ३२  

५.  डोिि ४  

६.  गैचँी २०  

७.  बेल्चा २०  

८.  गिबजट २०  

९.  गल २०  

१०.  घन ५ गोटा  

११.  आसी १५  

१२.  िािकाट्ने कैची १५  

१३.  हले्िटे २५  

१४.  स्िास््य केन्द्रहरु ३३  
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१५.  खजल्ला ठाँउ ४७  

१६.  सािाजिक बहुउद्दशे्यीय भिन २०  

छ) सडक जििाि िेिी इवजक्िप्मेन्ट जडजििन, पोखरामा रिेका सामाग्रीिरु 

सािाग्रीको नाि परििाण कैजफयि 

स्काभटेि १ थान  

लोडि २ थान  

िोलि १ थान  

जटपि िक २ थान  

िाउन्टेन िेन िक १  

 

ि) संघीय सडक सुपरीिेिण तथा अनुिमन कायावलय सडक जडजििनमा रिेको सामाग्री 

सािाग्रीको नाि परििाण कैजफयि 

जिजन जटपि १  

बेल्चा २० थान  

गैचँी १५ थान  

झ) अन्नपूणव िाउँपाजलका कास्की जिपद् उद्दार तथा राित सामाग्री तथा साधन जििरण 

ि.सं. सािाग्रीको नाि/जिििण परििाण/संख्या कैजफयि 

१.  टेन्ट ३ थान  

२.  कम्बल १० थान  

३.  पाल ७ थान  

४.  Canoby ७ थान  

५.  जप जप इ सेट १५ सेट  

६.  सजिवकल िास्क १६०० थान  

७.  पञ्िा १६०० थान  

८.  सेजनटाइविि (५०० जि.ली .) ५६ थान  

९.  Hand Wash liquid 220 

m.l 

५० थान  

१०.  बजट १५ थान  

११.  सेफ्टी पञ्िा २० थान  

१२.  Hand wash Point १ थान  

१३.  थिोजिटि ६ थान  
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१४.  एन ९५ िास्क १०० थान  

१५.  साबजन ६० थान  

१६.  क्लोरिन २० जलटि  

१७.  चािल ५०० बोिा  

१८.  दाल ११०० जकलो  

१९.  नजन २००० जकलो  

२०.  िेल ५५० जलटि  
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ञ) मादी िाउँपाजलका जिर जिपद् प्रजतकायव तथा उद्दारमा प्रयोि िररने सामाग्रीिरुको जििरण (िडा 

कायावलयमा िस्तान्ररण िएको) 

ि.स.ं सामाग्रीको नाम पररमाण  

१.  स्टेचि १२ थान  

२.  गचैी २४ थान  

३.  बेल्चा २४ थान  

४.  िाबेल २४ थान  

५.  आिन िनजष २४ थान  

६.     

७.  गम्बजट ६० िोडी  

८.  ज्याकेट १२० थान  

९.  हले्िटे १२० थान  

१०.  पञ्िा २८८ थान  

११.  गल १२ थान  

१२.  घन १२ थान  

१३.  फोरुिा १२ थान  

१४.  हसीया १२ थान  

१५.  फायि जगिि १२ थान  

१६.  फायि जगिि १२ थान  

१७.  जत्रपाल २४ थान  

 

ट) रुपा िाउँपाजलका कास्की जिपद् उद्दार तथा राित सामाग्री तथा साधन जििरण 

ि.सं. सामाग्रीको नाम/जििरण पररमाण/संख्या कैजफयत 

१ बेल्चा ८ गोटा  

२ गचैी ८ गोटा  

३ कोदालो ६ गोटा  

४ हले्िटे २ गोटा  

५  पञ्िा ४ थान  
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अनुसूजच  २  : जिल्ला जस्थत संघीय कायावलयिरुको कायावलय प्रमुख र सूचना अजधकारीको नामािली र सम्तपकव  जििरण 

जस.नं कायावलयको नाि कायावलय 

प्रिजखको नाि थि 

सम्पकव  नं. कायावलयको 

नं. 

सचूना अजिकािीको 

नाि थि 

सम्पकव  नं. इविले ठेगाना 

१ अजख्ियाि दजरुपयोग 

अनजसन्िान आयोगको 

कायावलय 

िािने्द्रिाि के.सी. ९८४६७२८३०

० 

061522701 िघेनाथ रििाल  ciaapkr@gmail.com 

२ अध्यागिन कायावलय प्रजिला गौिि ९८५६०७४६६

६ 

०६१४६५१६

७ 

िािज लाजिछाने 9847612911 pokharaimmigration@gamil.

com 

३ इलाका प्रिासन 

कायावलय लेखनाथ 

कृष्ण चन्द्र पौडेल  061504123 केदाि नाथ 

लाजिछाने 

9846120398 aaolekhnath@gmai.com 

४ उच्छ्च अदालि पोखिा   061504123   infoacpokhara@acourt.gov.n

p 

५ उच्छ्च सिकािी िजकल 

कायावलय 

  061464017   punarabedanpkr@gamil.com 

६ किवचािी सञ्चय कोष जदजलप िाि पौडेल 9851228960 061468049 िाि प्र.अजिकािी 9851140517 pokhara@epfnepal.com.np 

७ कािागाि कायावलय 

कास्की 

गणिे गौिि 9856083477 061463057 झम्कनाथ पौडेल 9856021011 karagarkaski@gmail.com 

८ काजलका गण प्रेि ध्िि िाह 9851272047 061541088 जिश्वबन्िज पौडेल 9847063742 btn.apfkalika@gmail.com 

९ कृजष जिकास बैङ्क 

जलजिटेड गगनेगौडा 

जभि प्रसाद सजबेदी 9556034434 061561733 जभि बहादजि 

िानाभाट 

9846084157 gagangauda.branch@adbl.go

v 

१० कोष िथा लेखा 

जनयन्त्रक कायावलय 

कास्की 

िाििी प्रसाद ििाव 9857644000 061466569 जिि प्रसाद पौडेल 9851038121 dtco.kaski@gmail.com 
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११ िेजत्रय ियिोग केन्द्र 

पोखिा 

अरुण कज िाि झा 9856026052 061521620 अरुण कज िाि झा 9856026052 rtcpkr@gamil.com 

१२ खाद्य प्रजिजि िथा गजण 

जनयन्त्रण 

कायावलय,पोखिा 

प्रिान्ि पोखिेल 9856050424 061550424 प्रिान्ि पोखिेल 9856050424 ftqcdopokhara@gmail.com 

१३ गण्डकी प्रदिे िाजफक 

प्रहिी कायावलय 

प्रहिी उपरििक 

जिनोद जघजििे 

9856000103 985600020

3 

टेक िहादजि काकी 9851281191 statetrafficgandaki@nepalpo

lice.gov.np  

statetrafficgandaki@gmail.c

om 

१४ गजणस्िि िथा नापिौल 

कायावलय 

सन्िोष ििाव 9851136906 061426797 यजििाि अजिकािी 9846816920 metrologypkr@gmail.com 

१५ िलस्रोि िथा जसँचाइव 

जिकास जडजभिन 

कायावलय 

जकिण आचायव 9856088277 061533267 सजिन खड्का 9841196200 wriddo.kaski@gamil.com 

१६ जिल्ला प्रहिी 

कायावलय,  

कास्की 

िीिन कज िाि श्रेष्ठ 9856005555 061465167 सजिास हिाल 9856035512 dpokaski@gamil.com 

१७ जिल्ला आयोिना 

कायावन्ियन इकाइव भिन 

उिेि कज िाि 

चौििी 

9856084735 061528576 दिेकी िकाल 9846100797 dlplukaski@gamil.com 

१८ जिल्ला जनिावचन 

कायावलय 

रुद्र न्यौपाने जन. 9856010500 061462674 रुद्र न्यौपाने 9856010500 ec.do.kaski 

१९ जिल्ला प्रिासन 

कायावलय 

ज्ञान प्रसाद िकाल 98560०७७७७ 061463076 श्रीनाथ पौडेल 9856024501 daokaski@gmail.com 

२० जिल्ला सिन्िय सजिजि नििाि बिाल 9856006222 061463562 दजगाव प्रसाद खनाल 9856025408 ddckaski@gmail.com 

mailto:statetrafficgandaki@nepalpolice.gov.np
mailto:statetrafficgandaki@nepalpolice.gov.np
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२१ जिल्ला सिकािी िजकल 

कायावलय 

गजरुप्रसाद िाग्ले 9856065196 061467336 पजणव प्रसाद ििाव 9851188984 kaskiattorneyoffice@gmail.c

om 

२२ जडजभिन िन कायावलय िािकािी श्रेष्ठ 9856037507 061520171 िाजलकिाि पिािजली 9846031411 dfokaski@gmail.com 

२३ जडजभिन सडक 

कायावलय 

सजजनल बाबज पन्ि 9856080028  कल्याण खड्का 981220405 dropokhara@gmail.com 

२४ नागरिक लगानी कोष अजनल कज िाि 

िकाल 

061538030 061538030 पजरुषोत्ति भट्टिाइव 9866273301 citpokhara@gmail.com 

२५ नापी कायावलय कास्की खीिलाल गौिि 9856012368 061467452 पणूवहिी सजबेदी 9846249603 surveyofficekaski@gmail.co

m 

२६ नापी कायावलय लेखनाथ गगने िकाल 9856000209 061561209 श्री जिि प्रसाद 

पौडेल 

9856000210 surveyofficelekhnath@gmail

.com 

२७ नेपाल खाद्य संस्थान भोििाि पाण्डे 9858025569 061465259 भगिान भण्डािी 9846081702 nfcpokhara@gmail.com 

२८ नेपाल खानेपानी 

संस्थान 

आजषि काकी 9856010255 061465237 जदनेश्वि प्रसाद यादि 9856011255 dineshworyadhav@gmail.co

m 

२९ नेपाल टेजलकि श्री निेन्द्र िान जसंह 

िहिवन 

9851031586 061520444 प्रिेि थापा 9851144444 prakshet.thapa@ntc.net.np 

३० नेपाल िष्टको कायावलय जभि प्रसाद गौडेल 9856029613 061466280 जभि प्रसाद गौडेल   

३१ नेपाल बैङ्क जलजिटेड जिलजिा श्रेष्ठ 9856031163 061528819 दजगाव प्रसाद अयावल  pck@nepalbank.com.np 

३२ नेपाल िाष्ि बैक पोखिा 

कायावलय 

 

जडल्लीिाि 

पोखिेल 

9841727075 061463543 िसन्ि िहादजि थापा 9856041273 nr6pkr@gmail.com 

३३ नेपाल िायजसेिा जनगि बन्िजिाि न्यौपान े 9846385133 061465021 प्रजदप गिेै 9860833085 

061463097 

pkr@nac.com.np 

prdpgaire89@gmail.com 
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३४ नेपाल जिद्यजि प्राजिकिण 

पोखिा जिििण 

सजिेन्द्र कज िाि साह 9856024435 061520471 भोि कज िाि जसटौला 9841269961 Pokhara@nea.org.np 

३५ पोखिा औद्योजगक िेत्र भजषण कज िाि 

उपाध्याय 

9851273360 061520205 जहिालय भण्डािी 9847833654 pidmo10@gmail.com 

३६ पोखिा स्िास््य जिज्ञान 

प्रजिष्ठान प.िे .

अस्पिाल 

डा .अिजवन ििाव 9856037243 061520310 नािायण प्रसाद 

आचायव 

9856022350 wrhpokh@gmail.com 

३७.  प्रिानिन्त्री कृजष 

आिजजनकीकिण 

परियोिना,कायावन्ियन 

इकाइव ििकािी सजपििो 

पोखिा 

बसन्ि कज िाि श्रेष्ठ 

 

985007100 061462488  9856007101 pmampszonekaski4@gmail.

com 

३८ भगिजि दल गण 

फज लबािी व्यािेक पोखिा 

िदन िगं काकी 9845044503 520170 िजस्िा जघजििे  bhagawatidalbn@gmail.com 

३९ ित्स्य अनजसन्िान केन्द्र िहम्िद इक्िाल 

हुसेन 

9856061089 061560089  9848719997 sunitachand555@gamil.com 

४० िालपोि कायावलय 

कास्की 

बसन्ि पन्थी 9856070069 061464551 सजजनिा चन्द 9846394527 lamdrevenue.kaski@gmail.c

om 

४१ िालपोि कायावलय 

लेखनाथ 

िजजि नािायण 

भण्डािी 

9856061270 061561270 

061561271 

केिि सजिदेी   

४२ िािस्ि न्यायाजिकिण िाजन्िकज िािी ििाव 9846119636 061461370  9847529589 umaadhikari400@gmail.com 

४३ िाजष्िय जचया िथा कजफ 

जिकास बोडव 

चन्द्र पजिी 9857036415 061550422 उिादजेि अजिकािी 9853678605 coffeepokhara123@gmail.co

m 

४४ िाजष्िय परििा बोडव जिष्णजनािायण श्रेष्ठ 9856034314 061466612 नगने्द्र सजिदेी 9867977851 hsebpkr@gmail.com 
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061466613 

४५ िेजडयो  नेपाल प्रदिे 

प्रसािण कायावलय 

सजिेन्द्र प्रसाद यादि 9842062684 061520457 िजलसीिाि िोस्िी 9856021646 rnepokhara@gmail.com 

४६ लोक सेिा आयोग, 

पोखिा 

िोयानािायण 

सजिदेी 

9856075395 061463506 सजिेन्द्रबाबज जििािी  western@psc.gov.np 

४७ िहिी जिकास िथा 

भिन जनिावण जिभाग 

संघीय आयोिना 

कायावन्ियन इकाइव 

कास्की 

झपट िहादजि थापा 9856046050 

9851004628 

061465070  9846052401 dudbckaski@gmail.com 

 

४८ श्रि िथा िोिगाि 

कायावलय पोखिा 

गणिे प्रसाद श्रेष्ठ 9867709255 061466822 िाि कृष्ण जगिी 9846323224 labourpkr@gmail.com 

pokhara@leo.gov.np 

४९ संजघय प्रहिी इवकाइव 

कायवलय 

   छन्द नािायण श्रेष्ठ 9856032983 zpogandaki3@gmail.com 

५० संघीय खानेपानी िथा 

िल व्यिस्थापन 

आयोिना 

जििने्द्र झा 9841634041 061463086 िािचन्द्र पौडेल 9846044814 wss.kaski@gmail.com 

५१ हुलाक जनदिेनालय 

पोखिा 

जदिाकि लजइटेल 9856079900 061465235 जििहिी आचायव 9856079900 hulakpaschimanchal@gmail.

com 

५२ हभेी इवजक्िपिने्ट 

जडजभिन 

िहिे कज िाि इसि 9840065149 061465239 सिीिा सजिदेी ििाव 9846044403 dedpokhara@gmail.com 

५३ कास्की जिल्ला 

अदालि 

िाकािाि पौडेल 9851168678 061462755 जचिौकािी बिास 9846052976 info.dckaski 

@supremecourt.gov.np 
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अनुसुची ३ : जिल्ला जस्थत रािनीजतक दलका प्रमुखिरुको नाम र सम्तपकव  नम्तबर 

ि.सं. पाटीको नाम सम्तपकव  व्यजक्त पद सम्तपकव  नं. 

१ नेपाली कांग्रेस  कृष्ण के.सी सभापजि 9856021222 

२ ने.क.पा कृष्ण थापा अध्यि 9856021202 

३ िा.प्र.पा िहने्द्रबहादजि काकी अध्यि 9856011196 

४ ने.क.पा िाले टेकनाथ भण्डािी उप-सजचि 9856064208 

५ िाजष्िय िनिोचाव िकंि बिाल इञ्चािव 9856027063 

६ सिाििादी पाटी जगिीप्रसाद गजरुङ संयोिक 9856027203 
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अनुसुची ४ : जिल्ला समन्िय सजमजत  

ि.स.ं नाम पद सम्तपकव  नं. कैजफयत 

१ बैनबहादजि िेत्री अजिकािी प्रिजख 9856038783  

२ साजित्री भण्डािी उप-प्रिजख 9846320587  

३ गजिा दिेी अजिकािी सदस्य 9846260528  

४ िगने िाया गजरुङ सदस्य 9846325938  

५ सीिा दिेी जि.क. सदस्य 9866009647  

६ रुप िहादजि िाल थापा सदस्य 9846523053  

७ िोिण िहादजि बाजनया सदस्य 9856028891  

८ िहृस्पजि सापकोटा सदस्य 9846197726  

९ जिष्णज प्रसाद पौडेल सदस्य 9846056717  

१० नििाि बिाल कायावलय प्रिजख 9856028094  
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अनुसुची ५: पोखरा मिानिरपाजलका निर प्रमुख/उप-प्रमुख एिं िडा अध्यिज्यूिरुको नाम र सम्तपकव  नं. 

ि.सं. िडा न.ं साजिक िडा /गा.जि.स प्रिजख/उप-प्रिजख िडा अध्यिज्यकूो नाि 

थि 

दिाव  सम्पकव  नं. कैजफयि 

प्रिजख प्रिजख िहानगिपाजलका कायावलय श्री िानिहादजि जि.सी. नगि प्रिजख 98560303035 0615339091 

उपप्रिज

ख 

उप-

प्रिजख 

िहानगिपाजलका कायावलय श्री िन्िजदिेी गजरुङ उप-प्रिजख 9856003034 061527096 

१ १ पोखिा-१,बगि श्री िािदा पिािजली िडा अध्यि 9856003001 061412092 

२ २ पोखिा-२ जबन्दिाजसजन श्री िािशे्वि िल्ल िडा अध्यि 9856003002 061522092 

३ ३ पोखिा-३, नजदपजि श्री िजिन्द्र िहादजि प्रिज िडा अध्यि 9856003003 061520148 

४ ४ पोखिा-४, गहै्रापाटन श्री िकंि बास्िोला िडा अध्यि 9856003004 061524669 

५ ५ पोखिा-५, िालेपाटन श्री िन िहादजि नेपाली िडा अध्यि 9856003005  

६ ६ पोखिा-६, बैदाि श्री िगििहादजि पहािी िडा अध्यि 9856003006 061465226 

७ ७ पोखिा-७, ित्नचोक श्री िािचन्द्र बिाल िडा अध्यि 9856003007 061528245 

८ ८ पोखिा-८, जसिवना चोक श्री रुद्रनाथ बिाल िडा अध्यि 9856003008 061551180 

९ ९ पोखिा-९, नयाँ बिाि श्री िाििाि लाजिछाने िडा अध्यि 9856003009 061521235 

१० १० पोखिा-१० िािबिाि श्री िाि  कज िाि गजरुङ िडा अध्यि 9856003010 061430408 

११ ११ पोखिा ११ २१ फज लबािी ि काँहु श्री िोहन प्रसाद बास्िोला िडा अध्यि 9856003011 061537436 

१२ १२ पोखिा-१२, िाटेपानी श्री िािबहादजि काकी िडा अध्यि 9856003012 061522472 

१३ १३ पोखिा-१३ ि २२ जियापाटन ि 

आिाव 

श्री लेखबहादजि िािाङ्ग ( दिवन लािा) िडा अध्यि 9856003013 061535934 

१४ १४ पोखिा १४ ि १८ िझिेीपाटन ि 

जछनेडाडा 

श्री प्रेि बहादजि काकी िडा अध्यि 9856003014 061501016 

१५ १५ पोखिा-१५, कोल्पाटन श्री प्रकाि पौडेल िडा अध्यि 9856003015 061431474 

१६ १६ पोखिा-१६ ि २९ बाटजलेचौि/अिवला श्री िीिन प्रसाद आचायव िडा अध्यि 9856003016 9846053178 
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१७ १७ पोखिा-१७,जििौटा श्री जिथविाि अजिकािी िडा अध्यि 9856003017 061461917 ि 

061461318 

१८ १८ पोखिा-२६ सिाङकोट श्री िण िहादजि थापा िडा अध्यि 9856003018  

१९ १९ पोखिा-१९ ि पजिन्चौि १ दखेी९, 

लािाचौि ि पजिन्चौि 

श्री िोभािोहन पौडेल िडा अध्यि 9856003019 061440813 

२० २० पोखिा-२० ि िौिा १ दखेी ९ 

भलाि ि िौिा 

श्री जसििहादजि गजरुङ िडा अध्यि 9856003020 061536038/980

6722012 

२१ २१ पोखिा-२४ ि २४ जनिवल पोखिी ि 

कृष्िी 

श्री खगिाि आचायव िडा अध्यि 9856003021 061-52242 

२२ २२ पोखिा-२५ पजम्दी भजम्दी श्री जित्रलाल बिाल िडा अध्यि 9856003022  

२३ २३ चापाकोट -1 दखेी ९ ि भदौिे िािागी 

३ दखेी ९ 

श्री जिष्णज प्रसाद पिािजली िडा अध्यि 9856003023  

२४ २४ कास्कीकोट-२ दखेी ९, 

कास्कीकोकट 

श्री ओि प्रसाद सजिदेी िडा अध्यि 9856003024 061621884 

२५ २५ पोखिा-२७ ि २९, याम्दी िल्लो 

हमे्िा, हिेिा 

श्री िोभाकि  िडा अध्यि 9856003025  

२६ २६ लेखनाथ-३, ४ ि ५ अघौ ि िल्िािे श्री नािायण प्रसाद बिाल िडा अध्यि 9856003026 061400111 

अजफस 

२७ २७ लेखनाथ-२,६ ि ७ अघौ ि जििजिा श्री पणूवकज िाि गजरुङ िडा अध्यि 9856003027 ९८५१०९२५८२ 

२८ २८ िाझठाना-१, ४ दखेी ९ काजलका-१ 

दखेी ५ 

श्री जनिवल जदयाली सजनाि िडा अध्यि 9856003028 061560002 

२९ २९ लेखनाथ-१ बिालथि श्री चेिबहादजि गजरुङ िडा अध्यि 9856003029  

३० ३० लेखनाथ-८ ि १२ जििजिा ि 

बिालथि 

श्री श्रीिाि पोख्रले िडा अध्यि 9856003030 061560352 

३१ ३१ लेखनाथ-९ दखेी ११, बेगनासिाल श्री किलबहादजि थापा िडा अध्यि 9856003031 061560126 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

152 

३२ ३२ लेखनाथ-१३ दखेी १५ िािको 

चौिािा 

श्री अक्कल िहादजि काकी िडा अध्यि 9856003032 531546 

३३ ३३ लेखनाथ-१६ दखेी १८ 

काजलकास्थान ि िजनयल डाँडा 

श्री जििप्रसाद आचायव िडा अध्यि 9856003033 9846027934 

३४  िडा नं .६ पजष्पा घले पहािी  का.प.स. 9856003036  

३५  िडा नं .६ बजििाि भजिेल जभिसेन का.प.स. 9856003037  

३६  िडा नं .७ ओिप्रसाद गौचन का.प.स. 9856003038  

३७  िडा नं .१४ योिोिा भट्टिाइव के.सी. का.प.स. 9856003039  

३८  िडा नं .१७ िाजिका िाही योगी का.प.स. 9856003040  

३९  िडा नं .२० िनबजिा जि.क. का.प.स. 9856003041  

४०  िडा नं .२४ सन्िजदिेी सजिदेी  का.प.स. 9856003042  

४१  िडा नं .३१ चिजिे जि.क. का.प.स. 9856003043  

 

मिानिर जस्थत प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत र मिाशाखा प्रमुखको नामािली 

ि.स.ं नाम थर पद जििाि मोबाइल नं. कायावलयको नं 

१ श्री िहिे ििाल प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि कायावलय प्रिजख 9856007111 061-521105 

२ श्री भिििाि पौडेल सचूना अजिकािी प्रिासन िहािाखा 9856055288  

३ श्री िनहरि िजङ्गाना िहािाखा प्रिजख  आजथवक प्रिासन 

िाहािाखा 

9851121957  

४ श्री गगंा गजरुङ िहािाखा प्रिजख  जििा िहािाखा 9846019433 061-532301 

५ श्री हिेन्ि ििाव पौडेल िहािाखा प्रिजख  स्िस््य िहािाखा 9851189394 061-540278 

६ श्री जनिवला ििाव िहािाखा प्रिजख  सािाजिक जिकास 

िहािाखा 

9857625253 061-525640 
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७ श्री नािायण प्रसाद ििाव िहािाखा प्रिजख काननू, फैसला 

कायावन्ियन ि जिपद ्

व्यिस्थापन िथा सजििा 

िहािाखा 

9856020820 061-540440 

८ इ .श्री सजिेन्द्र पाण्डे िहािाखा प्रिजख  िािाििण िथा फोहोि 

िलैा व्यिस्था 

िहािाखा 

9856035904 061-550229 

९ श्री िनहि कडरिया िहािाखा प्रिजख  कृजष िहािाखा 9856043320  

१० श्री पणूव िहादजि गजरुङ िहािाखा प्रिजख  भकूम्प सजििा िथा घि 

नक्िा िहािाखा 

9856023230  

११ श्री जििप्रसाद िाग्ले िहािाखा प्रिजख  पिज जिकास सेिा 

िहािाखा 

9847627799  

१२ श्री िािदािोहन काफ्ले िहािाखा प्रिजख िहिी जिकास िथा 

पिूाविाि जिकास 

9856023491 061-550064 

१३ श्री िाििी के.सी.  बारुण यन्त्र 9856034700  

१४ श्री अिोक द्धािे िाखा प्रिजख आइव टी िाखा 9846000940  

१५ श्री चन्द्राििी िाग्ले  नक्सा   

 

िडा कायावलयका िडा सजचििरुको जििरण : 

ि.स.ं िडा नं. साजिक िडा /िा.जि.स िडा सजचि नाम थर सम्तपकव  नं. 

१ १ पोखिा-१, बगि िािदा सापकोटा 9846280118 

२ २ पोखिा-२ जिन्दिाजसनी याचना श्री खिास 9846150619 

३ ३ पोखिा-३ नजदपजि जिना बिाल पौडेल 9846036505 

४ ४ पोखिा-४, गहै्रापाटन केिििाि कोइिाला 9816604239 
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५ ५ पोखिा-५, िालेपाटन जिष्णजप्रसाद ििाव 9846055020 

६ ६ पोखिा-६ बैदाि सजििा िजङ्गाना 9846050399 

७ ७ पोखिा-७ ित्नचोक कज लिाि पौडेल 9857624824 

८ ८ पोखिा-८ जसिवना चोक कज लप्रसाद पौडेल 9846211141 

९ ९ पोखिा-९ नयाँ बिाि लोक दिवन कोइिाला 9846020176 

१० १० पोखिा-१० िािबिाि िहने्द्र बहादजि खिास 9846048744 

११ ११ पोखिा-११ ि २१ फज लबािी ि काँहु सयूव िोहन पौडेल 9846038778 

१२ १२ पोखिा-१२  िाटेपानी िञ्िज िजङ्गाना 9849835677 

१३ १३ पोखिा-१३ ि २२ जियाँपाटन ि आिाव अन्िज गजरुङ 9846047920 

१४ १४ पोखिा-१४ ि १८ िझिेीपाटन ि जछनेडाडा अिजवन प्रसाद पौडेल 9846048330 

१५ १५ पोखिा-१५ कोलपाटन चोलाकान्ि पौडेल 9856035723 

१६ १६ पोखिा-१६ ि २८ बाटजलेचौि/अिवला कृष्ण प्रसाद गौिि 9846773261 

१७ १७ पोखिा-१७ जबिौटा इश्विीप्रसाद पोख्रले 9856023679 

१८ १८ पोखिा-१८ सिाङकोट िािने्द्र पौडेल 9856036175 

१९ १९ पोखिा-१९ ि पजिन्चौि १ दखेी ९ लािाचौि ि 

पजिन्चौि 

बजबिा आचायव 9856034369 

२० २० पोखिा-२० ि िौिा १ दखेी ९ भलाि ि िौिा किल िहादजि बस्नेि 9856010900 

२१ २१ पोखिा-२३ ि २४ जनिवल पोखिी ि कृस्िी प्रिोद कज िाि गजरुङ 9849888457 

२२ २२ पोखिा-२५, पजम्दी भजम्दी िािप्रसाद पौडेल 9856036175 

२३ २३ चापाकोट-१ दखेी ९ ि भदौिे िािागी ३ दखेी ९ 

चापाकोट ि भदौिे 

ििे बहादजि कजँ िि 9814788187 

२४ २४ कास्कीकोट-१ दखेी ९ कास्कीकोट नािायण प्रसाद अजिकािी 9856038283 

२५ २५ पोखिा-२७ ि २९ याम्दी िल्लो हिेिा हिेिा 

जिलन चोक 

हरिकृष्ण आचायव 9856038283 

२६ २६ लेखनाथ-३, ४ ि ५ अघौ ि िल्िािे जिष्णज प्रसाद लाजिछाने 9846284993 
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२७ २७ लेखनाथ-२, ६ ि ७ अघौ ि जिबजिा जललािजण भण्डािी 9856036313 

२८ २८ िाझठाना-१,४ खेखी ९ काजलका-१ दखेी 

५,िाझठँाना ि काजलका 

झकंनाथ पौडेल 9857650107 

२९ २९ लेखनाथ-१, भण्डाििीक िािचन्द्र पौडेल 9856033242 

३० ३० लेखनाथ-८ ि १२ जििजिा ि बिालथि दजगावदिेी न्यौपाने 9846026475 

३१ ३१ लेखनाथ-९ दखेी ११, बेगनासिाल किला गजरुङ 9846779999 

३२ ३२ लेखनाथ-१३ दखेी १५, िािाको चौिािी िािि प्रसाद जििािी 9849614493 

३३ ३३ लेखनाथ १६ दखेी १८ काजलकास्थान ि िजनयाल 

डाँडा 

जडल्ली िाि जगिी 9846323581 
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अनुसुची ६ :  िाउँपाजलकाको प्रमुख/उप–प्रमुख िडाध्यििरुको नाम र सम्तपकव  नं. 

क) माछापुच्रे िाउँपाजलका 

ि सं पद नाम 

कायावलयको फोन 

नं. र व्यजक्तको 

मोिाइल नं. 

शाखा प्रमुखको नाम शाखा 

कायावलयको 

फोन नं र 

व्यजक्तको 

मोबाईल नं 

कैजफयत 

१ अध्यि श्री कणवबहादजि गजरुङ ९८५६०१७३११ श्री यजििाि पौडेल, अजिकृि 

छैठौं 

प्रिासन, योिना 

िथा अनजगिन 

९८५६०१०८४० 
 

२ उपाध्यि श्री कृष्ण कज िािी पौडेल 

दिाडी 

९८५६०१७३१२ श्री िोहन प्रसाद, अजिकृि छैठौं सािाजिक िथा 

आजथवक जिकास 

िाखा 

९८५६०३३७१० 
 

३ प्रिजख प्रिासकीय 

अजिकृि 

श्री कज िान जसंह गजरुङ ९८५६०१७३१० ई. श्री िलैेन्द्र िेत्री, ईजन्िजनयि पिूाविाि जिकास 

िथा िािाििण 

व्यिस्थापन 

िाखा 

९८५६०३३७१० 
 

४ सचूना अजिकािी श्री यजििाि पौडेल ९८५६०१०८४० श्री कृष्ण प्रसाद भण्डािी, िाखा 

अजिकृि (सािौं) 

जििा, यजिा िथा 

खलेकज द िाखा 

९८५६०३३२६० 
 

५ जिपद ्व्यिस्थापन 

िाखा प्रिजख 

श्री िोहन प्रसाद पौडेल ९८२७१२४३८२ श्री सीिा ििाव पौडेल, लेखा 

अजिकृि (सािौं) 

आजथवक प्रिासन 

िाखा 

९८५६०६८७८४ 
 

    
श्री गोजिन्द प्रसाद आचायव, 

स्िास््य संयोिक 

स्िास््य िाखा ९८४६०८६२२७ 
 

    
श्री िािचन्द्र पौडेल, सहायक 

पाँचौं 

पिज सेिा िाखा ९८५६०३४४१३ 
 

    
श्री सजिन दिेकोटा, प्राजिजिक 

सहायक 

कृजष िाखा ९८४६४४११८ 
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िडा अध् यििरुको नाम थर 

ि. सं. िडा नं. नाम 
कायावलयको फोन 

नं. / मोिाइल नं. 

िडा सजचि र सूचना 

अजधकारीको नाम 

कायावलयको फोन 

नं र व्यजक्तको 

मोिाईल नं 

शाखा 

प्रमुखको नाम 
शाखा कैजफयत 

१.  १ श्री जििेन्द्र गजरुङ ९८५६०१७३०१  श्री जिष्णजबहादजि अजिकािी, 

सहायक पाँचौं 

९८५६०८३२०३       

२.  २ श्री जििि गजरुङ ९८५६०१७३०२ श्री िाििाया भट्टिाई, सहायक 

पाँचौं 

९८४६९४९४०१       

३.  ३ श्री सयूवप्रसाद 

लम्साल 

९८५६०१७३०३ श्री एकनाथ पौडेल ९८४६५१३५१८       

४.  ४ श्री पणूवबहादजि िाही ९८५६०१७३०४  श्री भिदिे अजिकािी, 

कायावलय सहायक 

९८४६१५०९०७       

५.  ५ श्री िजिबहादजि गजरुङ ९८५६०१७३०५  श्री जटका प्रसाद लाजिछाने, 

कायावलय सहायक 

९८४६०३१५३०       

६.  ६ श्री हरििचन्द्र 

िजङ्गाना 

९८५६०१७३०६ श्री िेिा पौडेल, नायि सजब्बा ९८५६०८८३५७       

७.  ७ श्री सिबहादजि गजरुङ ९८५६०१७३०७ श्री किलापिी अजिकिी, 

नायि सजब्बा 

९८५६०३४३४०       

८.  ८ श्री कृष्ण प्रसाद 

दिाडी 

९८५६०१७३०८ श्री अििृ लाजिछाने, सहायक 

पाँचौं 

९८६७७७२६८४       

९.  ९ श्री दजगावबहादजि िेत्री ९८५६०१७३०९ श्री अििृ लाजिछाने,सहायक 

पाँचौं 

९८६७७७२६८४       
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ख) मादी िाउँपाजलका 

ि. सं. पद नाम 

कायावलयको फोन 

नं. र व्यजक्तको 

मोिाइल नं. 

शाखा 

प्रमुखको 

नाम 

शाखा 

कायावलयको फोन 

नं. र व्यजक्तको 

मोबाइल नं. 

कैजफयत 

१.  प्रिजख िदेबहादजि गजरुङ ९८५६०७२६०१ लक्ष्िी 

कोइिाला 

लेखा िाखा ९८५६०७७२६० 
 

२.  उपप्रिजख जिष्णजिाया आचायव 

पौडेल 

९८५६०७२६०२ अिजवन साई सहकािी 

िाखा 

९८४६०४१३४१ 
 

३.  प्रिजख 

प्रिासकीय 

अजिकृि 

नािायण प्रसाद 

सापकोटा 

९८५६०७२६०० सजबोि खनाल योिना िाखा ९८६५५४२८४७ 
 

४.  सजचना अजिकािी सजजनल िकाल ९८४५५४४९८६ गोपाल चन्द्र 

बिाल 

स्िास््य ९८४६०४८०८८८ 
 

५.  जिपद ्

व्यिस्थापन 

िाखा प्रिजख 

सजजनल िकाल ९८४५५४४९८६ सम्झना 

पोख्रले 

जििा िाखा ९८४६२१८५९१ 
 

 

िडा अध्यििरुको नाम र थर 

ि. सं. िडा नं. नाम 

कायावलयको 

फोन नं. / 

मोिाइल नं. 

िडा सजचि र 

सूचना 

अजधकारीको 

नाम 

कायावलयको 

फोन नं. र 

व्यजक्तको 

मोिाइल नं. 

शाखा 

प्रमुखको 

नाम 

शाखा 

कायावलयको 

फोन नं. र  

व्यजक्तको 

मोिाइल नं. 

कैजफयत 
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१.  १ सजिि कज िाि गजरुङ ९८५६०७२२०१ िाजि प्रसाद 

गोसाइ 

९८४४८७४४६        

२.  २ एक िगं गजरुङ ९८५६०७२२०२ बसन्ि िगि ९८२१३४१२०९        

३.  ३ िनबहादजि गजरुङ ९८५६०७२२०३ पिन सजिदेी ९८६३३६३५५८        

४.  ४ सत्यिाि 

सापकोटा 

९८५६०७२२०४ बलिाि 

सापकोटा 

९८४६३८८४०६        

५.  ५ ििनबहादजि गजरुङ ९८५६०७२२०५ बजजद्धिाि 

लाजिछाने 

९८४६०६४२८३        

६.  ६ पसबहादजि 

बास्िोला 

९८५६०७२२०६ सयूवबहादजि पाण्डे ९८५६०२६७०८        

७.  ७ लाल बहादजि 

गजरुङ 

९८५६०७२२०७ पणूवकली 

लाजिछाने 

९८४६६०५८९८        

८.  ८ यिबहादजि गजरुङ ९८५६०७२२०८ सिोि थापा ९८५६०११७५४        

९.  ९ िोिणबहादजि 

गजरुङ 

९८५६०७२२०९ कृष्ण पौडेल ९८४६५७२७३१        

१०.  १० कज लप्रसाद गजरुङ ९८५६०७२२१० जिष्णज सजिदेी ९८५६०३३१८५        

११.  ११ जित्रबहादजि गजरुङ ९८५६०७२२११ यजििाि 

जिजिल्सेना 

९८४६००४४९२        

१२.  १२ जचत्रबहादजि गजरुङ ९८५६०७२२१२ हिेन्ि िकाल ९८४६६३७५५५        

 

घ) रुपा िाउँपाजलका 

ि.सं. पद नाम 
कायावलयको फोन नं. र 

व्यजक्तको मोिाइल नं. 
शाखा कैजफयत 

१.  अध्यि नििाि ओझा ९८५६०८४००९ 
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२.  उपाध्यि लालसजब्बा गजरुङ ९८५६०८४००८ 
  

३.  प्रिजख प्रिासकीय अजिकृि जिष्णज प्रसाद पोखिेल ९८५६०७२१०१ 
  

४.  सजचना अजिकािी खजनलाल लाजिछाने ९८५६०७२१०१ प्रिासन 
 

५.  जिपद ्व्यिस्थापन िाखा प्रिजख रुद्रबहादजि थापा ९८५६०७३१०२ 
  

िडा अध्यििरुको नाम र थर 

ि.सं. िडा नं. नाम 

कायावलयको 

फोन नं. 

/मोिाइल नं. 

पद नामथर सम्तपकव  नं. शाखा कैजफयत 

१.  १ जदपक कज िाि आले ९८५६०८४००१ िडा सजचि सजिन जििािी ९८४६३८१८८८     

२.  २ जहिा कज िािी रुपा 

खिेी 

९८६४४३४७३५ िडा सजचि िािने्द्र सजिदेी ९८४६५७१४८९     

३.  ३ िाििी अजिकािी ९८५६०८४००३ िडा सजचि कृष्ण प्रसाद ििाव ९८४७६२६७१०     

४.  ४ िजकज न्द बहादजि बंिी ९८५६०७४००४ िडा सजचि अरुण अजिकािी ९८५६०३३४५४     

५.  ५ टेकबहादजि गजरुङ ९८५६०८४००५ िडा सजचि सीिा सापकोटा 

सजिदेी 

९८४६२६३५५१     

६.  ६ नािायण गजरुङ ९८५६०८४००६ िडा सजचि साजित्री पौडेल ९८४६२६४०९०     

७.  ७ दयासागि सजिदेी ९८५६०८४००७ िडा सजचि िहिे लाजिछाने ९८४६१६६७९२     

ङ्) अन्नपूणव िाउँपाजलका 

 

ि.सं. 

मुख्य जिम्तमेिार व्यजक्तिरुको जििरण शाखा प्रमुखिरुको जििरण कैजफयत 

पद नाि कायावलयको फोन नं. ि 

ब्यजत्तको िोिाइल नं. 

िाखा प्रिजखको 

नाि 

िाखा कायावलयको फोन नं. ि 

ब्यजत्तको िोिाइल नं. 

1.  प्रिजख यजििाि 

कजं िि 

९८५६००१७०० सरििा गौिि आजथवक 

प्रिासन 

९८५६०४४५३० 
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2.  उपप्रिजख सगजन गजरुङ ९८५६००१७२० ठाकज ि प्रसाद 

अजिकािी 

प्रिासन ९८५६०५४२९९ 
 

3.  प्रिजख प्र अ यजििाि 

अजिकािी 

९८५६०५४३०० ऋजषिाि पौडेल स्िास््य ९८४६०३०१९८ 
 

4.  सचूना 

अजिकािी 

बलिाि 

भजगाई 

९८४६०५९५२६ बलिाि भजगाई जििा ९८४६०५९५२६ 
 

5.  जिपद ्

ब्यिस्थापन 

िाखा प्रिजख 

लक्ष्िण 

बस्िाकोटी 

९८४६०४४७१२ ऋजषिाि दाहाल पिज, कृजष ९८५६०७६८०० 
 

 

 

ि. सं. 

िडाध्यिको जििरण िडा सजचि र सूचना अजधकारीको 

जििरण 

शाखा प्रमुखिरुको जििरण कैजफयत 

िडा 

नं. 

नाि कायावलयको फोन 

नं. ि ब्यजिको 

िोिाइल न 

िडा सजचि ि 

सचूना 

अजिकािीको नाि 

कायावलयको फोन 

नं. ि ब्यजिको 

िोिाइल नं. 

िाखा 

प्रिजखको 

नाि 

िाखा कायावलयको फोन 

नं. ि ब्यजिको 

िोिाइल नं. 

1.  १ भिि िगं कजं िि ९८५६००१७०१ िजजििाि परियाि ९८४६०४४२०७ 
    

2.  २ चजडािणी 

अजिकािी 

९८५६००१७०२ खजिा दिेी िेग्िी ९८४६८५८०८४ 
    

3.  ३ चन्द्र बाहादजि 

गजरुङ 

९८५६००१७०३ िजजििाि भण्डािी ९८४६०३५७१४ 
    

4.  ४ भिि बहादजि के 

सी 

९८५६००१७०४ बजलन्द बहादजि 

भण्डािी 

९८५६०३२६७१ 
    

5.  ५ जिबनाथ 

पौडेल 

९८५६००१७०५ यजििाि गजरुङ ९८१७१५२१५० 
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6.  ६ जचत्र बहादजि 

गजरुङ 

९८५६००१७०६ डण्डपाणी 

अजिकािी 

९८४६०३८६१६ 
    

7.  ७ घनश्याि 

चापागाई 

९८५६००१७०७ नािायण िेत्री ९८५६०३८६६० 
    

8.  ८ जबिय गजरुङ ९८५६००१७०८ जकिण प्रसाद ििाव ९८४६०७७६३९ 
    

9.  ९ बल बहादजि 

िेत्री 

९८५६००१७०९ गोजिन्द अयावल ९८१७१३२४५४ 
    

10.  १० कज िाि प्रसाद 

गजरुङ 

९८५६००१७१० जकिण प्रसाद ििाव ९८४६०७७६३९ 
    

11.  ११ जहि बहादजि 

गजरुङ 

९८५६००१७११ जकिण प्रसाद ििाव ९८४६०७७६३९ 
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अनुसुची ७: कास्की जिल्लाको सुरिा सजमजतको जििरण 

ि सं. नाम पद कायावलय सम्तपकव  नं. 

1.  ज्ञान प्रसाद 

िकाल 

प्रिजख जिल्ला अजिकािी जिल्ला प्रिासन कायावलय ९८५६००७७७७ 

2.  िदन िगं काकी प्रिजख सेनानी नेपाली सेना, भगििी दल गण ९८४५०४४५०३ 

3.  दानबहादजि काकी प्रहिी उपिीिक जिल्ला प्रकािी कायावलय ९८५६००५५५५ 

4.  िजिािी बस्नेि सिस्त्र प्रहिी उपिीिक सिस्त्र प्रहिी बल काजलका गण ९८५१२७२०४७ 

5.  भजूि प्रसाद 

पाठक 

उप अनजसन्िान जनदिेक िाजष्िय अनजसन्िान जिल्ला कायावलय, 

कास्की 

९८५६०६५१०१ 

6.  श्रीनाथ पौडेल सहायक प्रिजख जिल्ला 

अजिकािी 

जिल्ला प्रिासन कायावलय ९८५६०२४५०१ 
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अनुसुची ८ : कास्की जिल्लामा रिेका सुरिा जनकायिरुको जििरण 

क) नेपाली सेना 

जस.नं. कायावलयको नाम दिाव नामथर कायावलयको 

नं. 

सम्तपकव  नं. कैजफयत 

1.  पजिि पिृना ह.ेक्िा 

जिियपजि कास्की 

उपिथी कािी बहादजि 

खत्री 

०६१४११६७१ ९८५१२१५९५५ 
 

2.  भगििी  दल गण 

फज लिािी 

प्र.सेनानी िदन िगं काकी ०६१५३११६० ९८४५०४४५०३ 
 

3.  िेञ्िि गण एयिपोटव प्र.सेनानी िौिन्य संसेि 

िििा 

०६१५४१०८७ ९८५६०२६२५५ 
 

4.  काजलभन्िन गण 

जिियपजि 

  
०६१४१११८३ 

  

ख) सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल  

जस.नं. कायावलयको नाम दिाव नामथर कायावलयको नं. सम्तपकव  नं. कैजफयत 

१.  नं. ४ िजजिनाथ बाजहनी 

िजख्यालय कास्की 

सप्रनािजन बाबजिाि पाण्डे ०६१४६५२०० ९८५१२७२०१३ 
 

स प्र ब उ अजभ कज िाि 

खत्री 

 
९८५११११४९९ 

  

सप्रउ भिि खजनया 
 

९८५११२५१०८ 
  

सप्रउ िनक पजिी 
 

९८४५०२१३७७ 
  

२.  हुल िथा दगंा 

व्यिस्थापन जििालय 

लािापाटन 

सप्रबउ िािने्द्र बस्नेि ०६१४३१३४२ ९८५१२७२०१८ 
 

सप्रउ जनलकृष्ण 

अजिकािी 

 
९८५१२६०३२० 

  

३.  नं. २४ गण ह.ेक्िा. 

काजलका कास्की 

सप्रउ िजिािी बस्नेि ०६१५४१०८८ ९८५१२७२०४७ 
 

४.  नं. ३४ गजल्ि ह.ेक्िा. 

कास्की 

सप्रनाउ लाल बहादजि 

िाही 

९८५१२७२५२४ ९८५१२७२५२३ 
 

५.  हाईरोपािि सजििा बे ि 

िादी 

सप्रजन कृष्ण दाहाल 
 

९८५१२५८६३६ 
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ि) राजष्िय अनुसन्धान कायावलय 

जस.नं. कायावलयको नाम दिाव नामथर कायावलयको 

नं. 

सम्तपकव  नं. कैजफयत 

1.  िाजष्िय अनजसन्िान 

कायावलय पादी 

अनजसान्िान  

जनदिेक 

कज लदिे 

थापा 

०६१ ४६५१०१ ९८५१०८७४४१ 
 

2.  िाजष्िय अनजसन्िान 

कायावलय पादी 

उ.अ.जन. भजजि प्रसाद 

पाठक 

 
९८५६०६५१०१ 

 

घ) नेपाल प्रिरी  

जस.नं. कायावलयको नाम दिाव नामथर कायावलयको नं. सम्तपकव  नं. कैजफयत 

१.  ४ नं. प्रदिे प्रहिी 

कायावलय 

प्रनािजन जिनोद ििाव जघजििे ०६१ ५६२५०० ९८५६०८४४४४ 
 

२.  संजघय प्रहिी 

कायावलय 

प्रबउ पजिा जसंह ०६१ ५२१०९९ ९८५६०९४४४४ 
 

३.  प्रहिी गण िजख्यालय 

पोखिा 

प्रउ लालिजन आचायव ०६१ ४६४३५९ ९८५६०९०१६० 
 

४.  गण्डकी प्रदिे 

िाजफक कायावलय 

गगनेगौडँा 

प्रउ जबिेन्द्रिाि बस्याल ९८५१२८०१९५ 
  

५.  जिप्रका कास्की प्रउ दान बहादजि काकी ९८५६००५५५५ 
  

६.  जिल्ला िाजफक 

कायावलय कास्की 

     

७.  िप्रका बैदाि कास्की प्रनाउ कोिल िाह ९८५६०८०१६७ 
  

८.  िप्रका िािबिाि 

कास्की 

प्रजन जदपक केसी ९८५६०७५९९९ 
  

९.  िप्रका बगि कास्की प्रजन जदपक थापा ९८५६०११९९० 
  

१०.  जबसज गाडव पोखिा प्रजन प्रिाप पौडेल ९८५१२८३१८४ 
  

११.  ईप्रका हिंपजि कास्की 

(िजकाि डांडाको 

नाक) 

प्रनाउ िोहन कज िाि खाण ९८५६०६११६९ 
  

१२.  ईलाका प्रहिी 

कायावलय िादी ख 

प्रनाजन जखि बहादजि खत्री ९८४७६२८०६५ 
  

१३.  पटवक प्रहिी बैदाि 

कास्की 

प्रजन भगिजि 

जिजिजल्सना 

९८५६०९०१७४ 
  

१४.  जििाप्रका कास्की प्रजन िजिारि जिश्र ९८५६०१८३३३ 
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१५.  िप्रका गगनेगौडा 

कास्की 

प्रनाजन िघेिाि गजरुङ ९८५१२८३८५५ 
  

१६.  कासज गाडव कास्की प्रनाजन िोजहणी जििाल ९८४५८८०२०० 
  

१७.  पजबेअ िथा सजप्रई 

कास्की 

प्रनाजन थानेश्वि चपाई ९८५७६९००४ 
  

१८.  जिअस िथा सजप्रई 

कास्की 

प्रह जटकिाि िजङ्गाना 
   

१९.  प्रजिअजन गाडव 

कास्की 

प्रह सजयव बहादजि पाण्डे ९८४७४९९२०२ 
  

२०.  ईप्रका हिंपजि कास्की 

िालिसेी 

प्रसजन नािायण िानाभाट ९८४६०५५६७४ 
  

२१.  प्रचौ िान्द्रजक कास्की प्रसजन िजल कज िाि गजरुङ ९८४६०८८५५६ 
  

२२.  प्रचौ जबिेठाँटी 

कास्की 

प्रनाजन पजणव बहादजि नेपाली ९८४७६३५९०९ 
  

२३.  प्रचौ भदौिे कास्की प्रनाजन होि बहादजि थापा ९८५६०९०५३७ 
  

२४.  प्रचौ िम्पजस कास्की प्रसजन भजिन बहादजि िेत्री ९८४३१७८६०१ 
  

२५.  प्रचौ घाचोक कास्की प्रनाजन भटे्टिाि गजरुङ ९८४६३७०८६९ 
  

२६.  प्रचौ सादीखोला 

कास्की 

प्रसजन केि बहादजि 

कज िाल 

९८४६०८७०१९ 
  

२७.  प्रचौ सािाङकोट 

कास्की 

प्रसजन िजबन्द्र उपाध्याय ९८५१०७८६८३ 
  

२८.  प्रचौ छोिेपाटन 

कास्की 

प्रनाजन िाििाि पौडेल ९८५५०३५५९९ 
  

२९.  प्रचौ साििजहाने 

कास्की 

प्रसजन अजनल कज िाि 

कलिाि 

९८५६०३४८६७ 
  

३०.  प्रचौ पाि ेकास्की प्रनाजन िाििे भट्टिाई ९८४६४६३७३२ 
  

३१.  प्रचौ नयाँपजल कास्की प्रसजन नािायण भण्डािी ९८५६०९०७५७ 
  

३२.  प्रचौ भििपोखिी 

कास्की 

प्रसजन िाििे प्रसाद िाडी ९८२४१९२००२ 
  

३३.  प्रचौ सजन्दिीडांडा 

कास्की 

प्रसजन कज ल बहादजि सारु ९८४८१७७४६५ 
  

३४.  प्रचौ िनिाकोचौिािा 

कास्की 

प्रसजन जबल बहादजि िगि ९८४९१६१८२० 
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३५.  अप्र पोष्ट रिजपटि 

टािि सािाङकोट 

कास्की 

प्रह अन्िन बाबज थापा ९८४६२७०८४६ 
  

३६.  अप्र पोष्ट बालसजिाि 

गहृ सािाङकोट 

कास्की 

प्रसजन अिजवन ििाव ९८५७६९००३६ 
  

३७.  अप्र पोष्ट 

जबन्दबाजसनी कास्की 

प्रह सजजनल लािा ९८२५१८४४१५ 
  

३८.  अप्र पोष्ट नदीपजि 

कास्की 

प्रह प्रेि बहादजि थापा ९८४४८१३९७३ 
  

३९.  अप्र पोष्ट िजल्सीघाट 

कास्की 

प्रह किल श्रेष्ठ ९८४७९०१२७४ 
  

४०.  अप्र पोष्ट सिृनाचोक 

कास्की 

प्रसजन िले बहादजि 

परियाि 

९८४६४४८८२४ 
  

४१.  अप्र पोष्ट पृ् िीचोक 

कास्की 

प्रसजन अििृ जगिी ९८११४०६३०८ 
  

४२.  अप्र पोष्ट 

अस्पिालचोक 

कास्की 

प्रह केिि पजन ९८४७८३०७८४ 
  

४३.  अप्र पोष्ट औद्योजगक 

िेत्र कास्की 

प्रसजन िजल बहादजि घि ९८६७६१३२७४ 
  

४४.  अप्र पोष्ट चाउथे प्रसजन किला कज िािी 

िेत्री 

९८४०२८७४३५ 
  

४५.  अप्र पोष्ट जसल्दजिजिे 

कास्की 

प्रसजन जडल बहादजि 

भण्डािी 

९८४६१५२०३३ 
  

४६.  अप्र पोष्ट टजटजङ्गा प्रह नगने्द्र कटु्टिाल ९८४८१७५६९४ 
  

४७.  अप्रपोष्ट रुपाकोट प्रह हिी कज िाि सजनाि ९८४७९३४६०५ 
  

४८.  अप्रपोष्ट बसपाकव  प्रह भाजगिाि यादि ९८६८१६५३२७ 
  

४९.  अप्रपोष्ट हमे्िा प्रसजन भिाजन ििाव ९८४१८७६५४५ 
  

५०.  अप्रपोष्ट खोिाकोिजख प्रसजन अिजवन ििाव ९८५७६९००३७ 
  

५१.  अ प्र पोष्ट चोि साघज 
     

५२.  अ प्र पोष्ट िाम्दी प्रसजन याि प्रसाद गौिि ९८४७६२५६६३ 
  

५३.  िाछापजच्छ्रे गा.पा प्रह िान बहादजि कजँ िि ९८४६५२२१८१ 
  

५४.  अन्नपजणव गा.पा प्रह कृष्ण बहादजि िेत्री ९८६७६२१२१३ 
  

५५.  जिसासेके कास्की प्रनाजन भिि पौडेल ९८५६०४८०३३ 
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५६.  सासेके बगि कास्की प्रसजन गजणाखि भण्डािी ९८५७०९०३८३ 
  

५७.  सासेके िाटेपानी 

कास्की 

प्रह अिि गजरुङ ९८५६०९००३४ 
  

५८.  सासेके पृ् िी चोक 

कास्की 

प्रह िन बहादजि थापा ९८५६०३९१६६ 
  

५९.  सासेके बैदाि कास्की प्रसजन याजनखि काफ्ले ९८५६०४८०३६ 
  

६०.  सासेके लेखनाथ 

कास्की 

प्रह सन्िोषी जगिी ९८५६०२८७३८ 
  

६१.  सासेके काजलका 

कास्की 

प्रह श्रीिाि िानाभाट ९८५६०४८०३९ 
  

६२.  िजनपाल अस्पिाल 

सिूिाथव 

प्रह जभि बहादजि ९८०५२७७४३१ 
  

६३.  जफस्टेल अस्पिाल प्रि चजडािणी झािी ९८४७५६०४६५ 
  

६४.  पद्यि नजसवङ होि 

पोखिा 

प्रि िािि श्रेष्ठ ९८४६१५७९८२ 
  

६५.  चिक अस्पिाल प्रि सजिि जिसी ९८४६७७०७४५० 
  

६६.  गण्डकी अस्पिाल प्रसजन सजिन जघजििे ९८५६०९०१४८ 
  

६७.  फेिाजसटी अस्पिाल प्रि सेि बहादजि फौिा ९८५७०९०४२१ 
  

६८.  जबिी अस्पिाल प्रि पोल िाि िल्ल ९८०३६१७६६६ 
  

६९.  जस.आि.जभ. 

जििौटाचोक 

प्रनाजन जलला बहादजि 

कािी 

९८४८२१७३२ 
  

७०.  जस.आि.जभ. 

हल्लनचोक 

प्रसजन जिि कज िाि थापा ९८५६०९०२४७ 
  

७१.  जस.आि.जभ. 

पृ् िीचोक 

प्रसजन िगजदि िैसी ९८४४७०४६५० 
  

७२.  जस.आि.जभ. जि.पी. 

चोक 

प्रसजन बद्रीनाथ ििाव ९८५११२१९९८ 
  

७३.  जस.आि.जभ. 

जिन्ध्यािाजसनी 

प्रसजन िन बहादजि 

भण्डािी 

९८५६०९०२४८ 
  

७४.  जस.आि.जभ. 

भद्रकाली 

प्रसजन कृष्ण बहादजि 

िािाङ 

९८२७१९३४६४ 
  

७५.  जस.आि.जभ. 

अििजसंहचोक 

प्रसजन किल प्रसाद श्रेष्ठ ९८५७६२००९५ 
  

७६.  जस.आि.जभ. 

जिसिूाचोक 

प्रसजन कृष्ण प्रसाद 

िकाल 

९८४५१५५३५३ 
  



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

169 

७७.  जस.आि.जभ. 

लािाचौि 

प्रसजन पदि पाणी गौिि ९८४६६२३४५७ 
  

७८.  ईलाका प्रिासन 

लेखनाथ 

प्रह नािायण  प्रसाद 

थारु 

९८०७७६५२२६ 
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अनुसुची ९:  एफ .एम तथा परपजरकािरु  

ि.सं. दैजनक पजरका सम्तपादक / प्रकाशक मोिाइल नं. कैजफयत 

१.  आदिव सिाि कृष्ण बाँस्िोला ६१५३१२००   

२.  सिािान िािकृष्ण ज्ञिाली ६१५३८९७७   

३.  पोखिा हटलाइन जत्रभजिन पौडेल ६१५३२१२२   

४.  जहिदजि िजबन्द्र बाँस्िोला ६१५४०८७०   

५.  पोखिा पत्र ििन गजरुङ ६१५३२५०८   

६.  गोल्डेन न्यजि गगंािि पिािजली ६१५३९४५५   

७.  आजिष्काि िन बस्नेि ६१५२१६२६   

८.  पोखिा आिाि अनजपप्रकाि पौडेल ६१५३२३३३   

९.  कास्की आिाि हुि ििज ६१५३८६५१   

१०.  हाम्रो कलि सन्िोष अजिकािी ६१५३६५१०   

 

                                                              जट.जभ 

१.  गण्डकी िगन्नाथ पौडेल ६१५२७१०३   

२.  गोल्डेनआइ प्रभज अजिकािी ९८१७११८७६६   

३.  पोखिा घनश्याि लाजिछाने ९८५६०३०१२५   

४.  फेिा हिेिाि अजिकािी ९८४६१५६७९६   

साप्ताहीक 

१.  सिाङकोट सा. यदजनाथ बञ्ििा ६१५२७९९३   

२.  परिज्ञान सा. इश्विी पौडेल ६१४६१९३३   

३.  जहिाली आिाि सा. कृष्ण दिाडी ९८५६०३२१००   

४.  िालिािाही खिि सा. दबेेन्द्र जििाल ६१५२०८६०   

५.  िालितै्री सा. िजबिाि िसौला ९८५६०२४०२५   

६.  आजथवक आिाि सा. िजिना िकाल ६१५२३३२९   

७.  कास्की अजभयान सा. ऋषी बिाल ६१५२१०२६   

८.  आिसी टाइम्स ्सा. िािचन्द्र बिाल ६१५४०६२२   

९.  आि जट आइ सा. हिीकृष्ण ििाव ६१५२४५७०   

१०.  हले्थ अपडेट सा. ऋषीिाि खजििडा ६१४६७१८८   

११.  िन्िभजिी नेपाल सा. हीिाल पौडेल ९८५६०५९५८९   

१२.  पोखिा जभन्िजना िाजसक उदयबहादजि अिात्य ९८०४१४९७७१   

१३.  पोखिा एक्सप्रेस पाजिक ििजना िषाव ििाव ६१५२०९४०   

१४.  प्राप्ती त्रैिासीक जिना गजरुङ ६१५३०५४५   
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जस.नं. एफ एम स्टेशनिरु मेिाििव िमता 

(िाट) 

सम्तपकव  नं. स्टेशन म्तयानेिर 

१.  िाछापजच्छ्रे एफएि ९१ १००० ६१५३२८८३ कञ्चन थापा 

२.  जहिचजली एफएि ९२.२ ५०० ६१५३३३८३ जदजलप िाई 

३.  पोखिा एफएि ९५.८ २५० ६१५३२५८३ सञ्िय िल्ल 

४.  िेजडयो अन्नपणूूव ९३.४ १००० ६१५३२८७७ दीपेन्द्र श्रेष्ठ 

५.  िेजडयो गण्डकी ९०.२ ५०० ६१५२७१०४ एल पी बञ्ििा 

६.  िेजडयो सिाङकोट १०४.६ २५० ६१५२१६२९ कृष्ण थापा 

७.  िेजडयो बािाही ९९.२ १००० ६१४६३२२२ िििे पौडेल 

८.  िेजडयो ििंग १०७.६ १०० ६१५३६५२२ जहिजनजि लौडािी 

९.  सजनौलो एफएि १०२.२ १०० ६१५२२२२२ गगंािि पिािजली 

१०.  अन्नपणूव म्यजजिक एफएि ९९.६ १०० ६१५३२८७७ 
 

११.  जबग एफएि १०१.२ १००० ६१५३५०६५ िािि पनेरु 

१२.  िेजडयो लेखनाथ १०६.६ १०० ६१४११६३३ 
 

१३.  िेजडयो सफलिा १०३.४ १०० ६१४६५९६६ दजगाव अजिकािी 

१४.  िेजडयो छज नजिजनज ८७.९ १०० ६१५२४८११ िजििाि बसौला 

१५.  िेजडयो गोखावली १०६ १०० ६१५२७४१५ 
 

१६.  िेजडयो िननी ९०.६ १००० ६१५३३०१६ जििला भण्डािी 

१७.  िगेा एफएि ९५.४ १०० ९८४६३१११२१ 
 

१८.  िेजडयो सािंगी ९३.८ १०० ६१५४१८८२ 
 

१९.  िेजडयो हमे्िा ८८.५ १०० ६१४००४८८ 
 

२०.  िेजडयो सिदृ्ध नेपाल ९७.४ १०० 
  

२१.  िेजडयो लेकजसटी ९६.२ ५०० ६१५६१६७२ 
 

२२.  नेिनल एफएि ८८.२ १०० ६१५६०५१३ 
 

२३.  िेजडयो साथवक ८९.१ १०० ६१५३८२३५ 
 

२४.  िेजडयो जसटी पोखिा १०५.६ १०० ६१५३३६३६ 
 

२५.  न्यजि एफएि ९१.४ १०० ९८०२८०९१८० 
 

२६.  लाइभ एफएि १०५. १०० 
  

२७.  एपोस्टल एफएि १०२.६ १०० 
  

२८.  जस्पड एफएि ८९.५ १०० 
  

२९.  िेजडयो एस ८९.८ १०० 
  

३०.  िेजडयो जडजिटल ९३.० १०० 
  

३१.  िेजडयो कास्की ९६.५ १०० 
  

३२.  थ्री एञ्िल्स ९४.६ १००० ६१४३१८२३ 
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३३.  िेजडयो काजन्िपजि १०१.८ १००० १५५४१९०२ 
 

३४.  ईििे एफएि ९७.९ ५०० ९८४६०२७७७७ 
 

३५.  ईन्टिनेन्िने्ट एफएि ९१.८ १०० ९८०२८०९१८० 
 

३६.  यजथ एफएि ९६.८ १०० 
  

३७.  िेजडयो नेपाल १०० १००० ६१५२०४०० 
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अनुसुची १०: जिपद्को समयमा उपयोिमा ल्याउन सजकने कास्की जिल्लाका जिजिन्न स्थानिरूमा िएका 

िेजलप्याडिरूको जििरण 

ि.सं

. 

जि

ल्ला 

िाउँपाजलका अिांश र देशान्तर उचाइ 

(जमटर) 

साइि 

(जफट) 

कैजफयत 

१.  कास्की िादी–७, जसल्दिजिे, 

लािाखेि 

28016'15' - 

84005'00' 

९२० ९५X९५ GR 08022718 

२.  कास्की िादी–१२, 

िाझठाना, िाझ िेंसी 

28013'08'-

84009'36' 

६२० ९५X९५ GR 14652130 

३.  कास्की पोखिा ि.न.पा.–

११, फज लबािी 

28013'26'- 

83059'40' 

८७६ ११५X११५ GR 99572272 

४.  कास्की पोखिा ि.न.पा.–६, 

लेकसाइड 

28012'24'-

83057'33' 

९८० ११५X११५ GR 95572085 

५.  कास्की पोखिा ि.न.पा.–१४ 

सेिीदाभान 

28009'35'-

84002'40' 

६३० ११५X११५ GR 03621530 

६.  कास्की पोखिा ि.न.पा., 

पादी, जिल्ला 

कािागाि 

28012'17'-

83057'54' 

८३० ११५X११५ GR 97372075 

७.  कास्की पोखिा–२३, 

भदौिेिािागी, पंचासे 

28014'30'-

83052'37' 

८१२ ९५X९५ GR 88172522 

८.  कास्की लजम्ले, िान्चोक, 

अन्नपणूव–७ 

28017'59'-

83048'26' 

१६५० ९५X९५ GR 81153290 

९.  कास्की सिाङ्गकोट, रिजपटि 

टािि 

28014'42'-

83057'10' 

१२५७ ९५X९५ GR 94972507 

१०.  कास्की ित्निजन्दि पोष्ट 28012'23'-

83057'39' 

८०० ९५X९५ GR 96152077 

११.  कास्की सेिीदोभान पोष्ट 28009'38'-

84001'58' 

६२० ९५X९५ GR 03421545 

 

अनुसूची ११: पोखरा मिानिरपाजलका स्िास््य संस्था प्रमुखिरुको मोिाईल नम्तबर 

ि.सं कमवचारीको नाम पद कायावलय िडा नं मोबाइल नं कैजफयत 

१.  डा. जिलन श्रेष्ठ जन.ि.ेसज. जििजिा अस्पिाल ३० ९८४६१४३५२६ 
 

२.  डा.अजखल बिाल ि.ेअ. कृष्िी प्रा.स्िा.के. २१ ९८४९९१४९०८ 
 

३.  डा. सजिन श्रेष्ठ ि.ेअ. अिवला प्रा.स्िा.के १६ ९८५६०५७००९ 
 

४.  िले िहादजि गजरुङ जस अहिे छैटौ बेगनास स्िा.चौ. ३१ ९८४६०३२८६६ 
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५.  गोजिन्द प्रसाद 

आचायव 

ह.ेअ. छैटौ िल्लाकोट स्िा.चौ १९ ९८४६०८६२२७ 
 

६.  िािने्द्र िेग्िी ह.ेअ. सिाङकोट स्िा.चौ. १८ ९८४६०४९९९६ 
 

७.  झलक नाथ िजंगाना जस.अ.ह.ेि छैटौ िाझठाना स्िा.चौ. २८ ९८५६०२७५३८ 
 

८.  िजिला ििाव ह.ेअ. पाँचौ पोखिा स्िा.चौ., 

पजम्दीभजम्दी 

२२ ९८४१५०५२५२ 
 

९.  जििा दिेी ििाव ह.ेअ. पाँचौ लेखनाथ स्िा.चौ. २७ ९८४६०३१२१७ 
 

१०.  श्रद्धा पौडेल ह.ेअ. पाँचौ कास्कीकोट स्िा.चा २४ ९८४६५२४८४७ 
 

११.  हलेन पन्ि ह.ेअ. पाँचौ हमे्िा स्िा.चौ. २५ ९८४९१५३२७२ 
 

१२.  जडल कज िािी पजन ह.ेअ. पाँचौ िाखी स्िा.चौ. २६ ९८४७३८१२८३ 
 

१३.  िहिे िैिी अजिकृि छैटौ काजलका स्िा.चौ. २८ ९८४६०४१५९९ 
 

१४.  जदिान श्रेष्ठ ह.ेअ. पाँचौ काहु ँस्िा.चौ. ११ ९८५६०७८५६६ 
 

१५.  हरिन्द्र दजेि पौडेल ह.ेअ. पाँचौ चापाकोट स्िा.चौ. २३ ९८४६१०५५०२ 
 

१६.  प्रिाप पौडेल ह.ेअ. पाँचौ जनिवलपोखिी स्िा.चौ. २१ ९८४६११४६० 
 

१७.  जदपेन्द्र सजनाि ह.ेअ. पाँचौ लािाचौि स्िा.चौ. १९ ९८१६६२५७१२ 
 

१८.  ज्ञानज पौडेल ह.ेअ. आिाव जििय स्िा.चौ. १३ ९८४६०३३२३७ 
 

१९.  जििके कज िाि ििाव ह.ेअ. पाँचौ िौिा स्िा.चौ २० ९८६८३७२७१७ 
 

२०.  अििृा पौडेल ह.ेअ. पाँचौ भलाि स्िा.चा २० ९८४६०५२८१९ 
 

२१.  बसन्ि खत्री ह.ेअ. पाँचौ भदौिे स्िा.चौ. २३ ९७४९६१०७५३ 
 

२२.  गोकणव सापकोटा ह.ेअ. पाँचौ भििपोखिी स्िा.चा ३३ ९८४६७०८६७२ 
 

२३.  डा िािकृष्ण भजिले कजििाि पाचौं बेगनास  आयजविदे 

औषिालय 

३१ ९८४६०४०६०० 
 

२४.  प्रकाि िेत्री कजििाि जन. 

छैठौ 

जििजिाआयजविदे 

औषिालय 

३० ९८५६०३६९५६ 
 

२५.  किला गौिि अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र १ १ ९८४६२००७२६ 
 

२६.  आजिक सजिदेी अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र ५ ५ ९८४६२६९९६० 
 

२७.  जलला गजरुङ अ.ह.ि नगि स्िास््य केन्द्र 

१३ 

१३ ९८४६४६३८१७ 
 

२८.  सरििा थापा अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र 

१४ 

१४ ९८४६९४७६३० 
 

२९.  कृष्ण िास्िोला अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र 

१५ 

१५ ९८४६३८३६२६ 
 

३०.  जनिवला अयावल अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र 

१७ 

१७ ९८४६०९०८०५ 
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३१.  जललािाया िहि अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द्र 

३० 

३० ९८४६७७१३६२ 
 

३२.  िनिाया िेत्री अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द ३१ ३१ ९८४६५२४३५२ 
 

३३.  प्रीिी गजरुङ अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द ३१ ३१ ९८४६३८८१९६ 
 

३४.  जििा  बस्नेि अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द ३२ ३२ ९८४६३४३३७४ 
 

३५.  अििृा अजिकािी अ.न.िी नगि स्िास््य केन्द ३२ ३२ ९८४६७५३७५२ 
 

३६.  िोभा बजिाथोकी अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द ३२ ३२ ९८५६०६१६५५ 
 

३७.  श्याि सजन्दि 

आचायव 

जस.अ.ह.ेि नगि स्िास््य केन्द १९ १९ ९८५६०८०३३३ 
 

३८.  सिोि लाजिछाने ह.ेअ. नगि स्िास््य केन्द ३३ ३३ ९८२५१३७१७८ 
 

३९.  ििजिाया 

जिजिल्सीना 

ि.ेअ. नगि स्िास््य प्रिद्धवन 

केन्द्र ८ नयाँ बिाि 

८ ९८४६०७८६४७ 
 

४०.  जििाल पौडेल ह.ेअ. नगि स्िास््य केन्द २९ २९ ९८४६७७३०७० 
 

४१.  सजिन पौडेल ह.ेअ. नगि स्िास््य केन्द ४ ४ ९८४६९२२९०२ 
 

४२.  िञ्िज कोईिाला ह.ेअ. िहिी स्िा.केन्द्र ९ ९ ९८४७६५६८४४ 
 

४३.  सिजन्द्र पौडेल ह.ेअ. िहिी स्िा.केन्द्र १० १० 
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अनुसूची १२: नेपाल रेडिस सोसाइटी, कास्की, उपशाखा एिं सिापजतिरुको नाम, थर ठेिाना र सम्तपकव  

ि.स. उपशाखाको नाम सिापजतको नाम, 

थर 

फोन नम्तबर 

१.  पोखिा–१ उपािाखा बगि जिष्णजप्रसाद अजिकािी ९८४६०२८३६६ 

२.  पोखिा–२+३ उपािाखा जिन्ध्यिाजसनी खगने्द्रिाि पिािजली ९८५६०२५१४५ 

३.  पोखिा–४ उपिाखा गहै्रापाटन िािजबहादजि कोइिाला ९८४६०३६८७२ 

४.  पोखिा–५ उपिाखा, िालेपाटन बजजद्धसागि खनाल ९८४६०२०९४० 

५.  पोखिा–६ उपिाखा, बैदाि जगिीिाि अजिकािी ९८०४१८११४३ 

६.  पोखिा–७ उपिाखा, िासबाि दािोदि बिाल ९८५६०३३७३७ 

७.  पोखिा–८ उपिाखा, जसिलचौि िाजिका िेग्िी ९८५६०३४३९९ 

८.  पोखिा–९ उपिाखा, नयाँबिाि िािने्द्र पहािी ९८५६०२०९०६ 

९.  पोखिा–१० उपिाखा, िािबिाि सम्ििबहादजि श्रेष्ठ ९८५६०३६१२१ 

१०.  पोखिा–११ उपिाखा, काहु ँ दििथ आचायव ९८५६०३९४०५ 

११.  पोखिा–१२ उपिाखा, िाटेपानी सयूवप्रसाद आचायव ९८५६०२५१८९ 

१२.  पोखिा–१३ उपिाखा, आिावजििय टेकनाथ बिाल ९८४६२९५३९८ 

१३.  पोखिा–१४ उपिाखा, जछनेडाँडा िथजिा प्रसाद पौडेल ९८५६०२९८६० 

१४.  पोखिा–१५ उपिाखा, कोलपाटन किलप्रसाद पौडेल ९८४६०४८९१० 

१५.  पोखिा–१६ उपिाखा, िोगीिणी कज लप्रसाद भट्टिाई ९८४६०४०२१२ 

१६.  पोखिा–१७ उपिाखा, छोिेपाटन झजपन्द्र िाि िेग्िी ९८५६०२०७८९ 

१७.  पोखिा–१८ उपिाखा, सिाङ्कोट गगंािि जिजिजल्सना ९८४६०६४८५७ 

१८.  पोखिा–१९ उपिाखा, पजरुन्चौि भिििाि आचायव ९८४६२०८१५० 

१९.  पोखिा–२० उपिाखा, भलाि ईश्विी प्रसाद पोडेल ९८४६०२८३६६ 

२०.  पोखिा–२१ उपिाखा, जनिवलपोखिी यजििाि पौडेल ९८४६०३६०४७ 

२१.  पोखिा–२२ उपिाखा, पजम्दीभजम्दी टेकनाथ बिाल ९८५६०२५१५४ 

२२.  पोखिा–२३ उपिाखा, भदौिे भजिानीप्रसाद 

अजिकािी 

९८५६०३२८०५ 

२३.  पोखिा–२४ उपिाखा, कास्कीकोट ठाकज िप्रसाद जत्रपाठी ९८४६०५७९०९ 

२४.  पोखिा–२५ उपिाखा, हिेिा पणूवलाल भण्डािी ९८०४१३४६१२ 

२५.  पोखिा–२६ उपिाखा, िाखी चन्द्रबहादजि िानाभाट ९८४६७१०८५१ 

२६.  पोखिा–२७ उपिाखा,चोक खगने्द्रिाि आचायव ९८४६०२३१७२ 

२७.  पोखिा–२८ उपिाखा, िाझठाना सयूवबहादजि जि.सी. ९८४६०३३८१२ 

२८.  पोखिा–२९+३० उपिाखा, गगनेगौंडा, 

पाििहाउस 

जिश्विोहन पौडेल ९८४६०७७३३७ 

२९.  पोखिा–३१ उपिाखा, बेगनास रुद्रनाथ अजिकािी ९८५६०८३००० 

३०.  पोखिा–३२ उपिाखा, िल्लो गगनेगौडा जकसान परियाि ९८४६२२४९१६ 
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३१.  पोखिा–३३ उपिाखा, भििपोखिी यज्ञप्रसाद अजिकािी ९८४६०३३८१० 

३२.  िादी गाऊँपाजलका िडा नं. १+२ 

उपिाखा, नािािजवङ, िादी 

िसबहादजि गजरुङ ९८४६०२५४९१ 

३३.  िादी गा.पा. िडा नं. ३,४,५ ि ११ 

उपिाखा, िािकाङ 

चन्द्रप्रसाद सापकोटा ९८४६०४८११७ 

३४.  िादी ६ ि ७ उपिाखा, जसल्दजिजिे िीिन भजिले ९८५६०२२१३६ 

३५.  िादी ८,९,१० ि १२ उपिाखा, 

जििजिेडाडा 

जिष्णजहिी अजिकािी ९८५६०८२९६३ 

३६.  रूपा १+२ उपिाखा, थजम्की जिलकबहादजि खड्का ९८४६६२२२१५ 

३७.  रूपा ३,४,५ उपिाखा, दउेिाली िहने्द्रकज िाि श्रेष्ठ ९८०५८७९९११, 

९८६०८६६४६८ 

३८.  रूपा ६ उपिाखा, रूपाकोट िािचन्द्र सापकोटा ९८५६०२७४८७ 

३९.  रूपा ७ उपिाखा, हसंपजि िीथविाि न्यौपाने ९८५६०२२९६२ 

४०.  िाछापजच्छ्रे–१+२ उपिाखा, सादीखोला खिेिाि आचायव ९८४६७१५२४३ 

४१.  िाछापजच्छ्रे–३ उपिाखा, घाचोक बजजद्धबहादजि जििाि ९८५६०३५५४० 

४२.  िाछापजच्छ्रे –४ उपिाखा, लाहाचोक नािायणप्रसाद पौडेल ९८४६०६६१६० 

४३.  िाछापजच्छ्रे –५ उपिाखा, रिभान सयूव जगिी ९८४६३९४७४६ 

४४.  िाछापजच्छ्रे –७+८ उपिाखा, जििाल ियलाल दिाडी ९८५६०२२३७९ 

४५.  अन्नपणूव–१,२,४ उपिाखा, 

जिकज िपोखिी 

िजजििाि भण्डािी ९८४६०३५७१४ 

४६.  अन्नपणूव–४+५ उपिाखा, सल्यान ू िानबहादजि के.सी. ९७४६००७४३७ 

४७.  अन्नपणूव ६–७ उपिाखा, लजम्ले ू चजडािजण दिेकोटा ९७४६००७८१४ 

४८.  अन्नपणूव ८–११ उपिाखा, दाङ्जसङू जिनाकज िािी गजरुङ ९८१६१८२०१२ 

 

(स्रोि: नेपाल िेडिस सोसाइटी) 

अनुसूची १३ : मादी, अन्नपुणव, माछापुच्रे र रुपा िाँउपाजलकाका स्िास््य संस्था प्रमुखिरुको नामािली 

जस.नं. नाम थर पद स्िास््य संस्था फोन नं. 

१.  ऋजषिाि पौडेल स्िास््य िाखा 

प्रिजख 

अन्नपजणव गाँउपाजलका कायावलय कास्की ९८४६०३०१९८ 

२.  िगं बहादजि 

कज िि 

ह.ेअ. नाउडाँडा स्िास््य चौकी ९८४७५४७५०७ 

३.  िन्दीिा प्रिान अ.ह.ेब. सल्यान स्िास््य चौकी ९८४६२६४९९९ 

४.  जबन्दज आचायव अ.ह.ेब. लजम्ले स्िास््य चौकी ९८४६२८०७६९ 

५.  सन्दिे जघजििे ह.ेअ. दाङजसङ स्िास््य चौकी ९८५६०७०३७७ 
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६.  जििि भजिािी ह.ेअ. घान्द्रजक स्िास््य चौकी ९८४६४४०६७७ 

७.  इन्द्रा न्यौपाने अ.ह.ेब. झोिाङ सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८४६७४१७९४ 

८.  जबपसा िाना अ.ह.ेब. जहले सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८१४१४१९८५ 

९.  िील कज िािी 

थापा 

अ.ह.ेब. िोल्का सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८४६४८२६२० 

१०.  िजिकािी गजरुङ अ.ह.ेब. छोम्रोङ सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८४६२१३३१४ 

११.  हिीलाल 

आचायव 

स्िास््य िाखा 

प्रिजख 

िाछापजच्छ्रे गाँउपाजलका कायावलय 

कास्की 

९८५६०९८७७५ 

१२.  प्रकाि पन्थी ह.ेअ. िाछापजच्छ्रे स्िास््य चौकी ९८४५६५२९५९ 

१३.  नािायण प्रसाद 

भट्टिाई 

ि.स्िा.जन. साजदवखोला स्िास््य चौकी ९८६७८६२९८४ 

१४.  जबश्विोहन 

पोखिेल 

जस.अ.ह.ेब. घाचोक स्िास््य चौकी ९८४६६४०४५६ 

१५.  केिब 

अजिकािी 

जस.अ.ह.ेब. लाहाचोक स्िास््य चौकी ९८४६११८५६२ 

१६.  जबबेक कज िाि 

चौििी 

ह.ेअ. रिभान स्िास््य चौकी ९८६६०५७५५० 

१७.  डा. लक्ष्िी 

गजरुङ 

ि.ेअ. जभडाबािी प्रा.स्िा.के. ९८६९०९२३०४ 

१८.  यजबिाि ििाव ह.ेअ. िम्पजस स्िास््य चौकी ९८५६०२१४१० 

१९.  आनन्द बिाल ह.ेअ. ल्िाङघलेल स्िास््य चौकी ९८५६०५७५२५ 

२०.  िनकिाि 

पौडेल 

जस.अ.ह.ेब. िणीकोडाडा सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८५६०३७४७७ 

२१.  आनन्दलाल 

िोिी 

स्िास््य िाखा 

प्रिजख 

रुपा गाँउपाजलका कायावलय कास्की ९८०४१५७५२५ 

२२.  प्रिोद िजंगाना अ.ह.ेब. थजम्की स्िास््य चौकी ९८५६०६७१२२ 

२३.  नािायण प्रसाद 

ििाव 

अ.ह.ेब. जसद्ध स्िास््य चौकी ९८१९३१३२०० 

२४.  िािा सजबेदी जस.अ.न.िी दउेिाली स्िास््य चौकी ९८१६६२१६३७ 

२५.  दबेीचन्द्र थापा ह.ेअ. रुपाकोट स्िास््य चौकी ९८२५१६०६४७ 

२६.  िोप बहादजि 

थापा 

अ.ह.ेब. थजम्की सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८२५१७५४७७ 

२७.  जदनेि सजबेदी अ.ह.ेब. िालबेिी सािजदाजयक स्िास््य इकाई ९८०२८३२२४७ 

२८.  जबष्णज प्रसाद 

जघजििे 

ह.ेअ. हसंपजि स्िास््य चौकी ९८४६५१८७२४ 
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२९.  िाि बहादजि 

भण्डािी 

स्िास््य िाखा 

प्रिजख 

िादी गाउँपाजलका कायावलय कास्की ९८५६०७७५२४ 

३०.  नोकेन्द्र 

छन्त्याल 

ि ेअ थजजम्सकोटप्रा स्िा के िादी १० 

थजजम्सकोट 

९८०४१६१८९८ 

३१.  जदपक िकाल ह.ेअ जििजिे स्िा.चौ.िादी ८ ९८४५४४०५६० 

३२.  ििने्द्र प्रसाद 

साह 

अ.ह.ेि. िप्राङ स्िा.चौ.िादी ६ ९८०७६१६९८४ 

३३.  पजस्पेन्द्र यादि अ.ह.ेि जसक्लेस स्िा.चौ.िादी १ ९८४२८३२२६१ 

३४.  लजलि 

कज िािगजप्ता 

ह.ेअ याङिाकोट स्िा.चौ.िादी ३ ९८४०२८८६२८ 

३५.  सन्िोष िाह ह ेअ नािािजवङ स्िा.चौ.िादी २ ९८६००२६३०२ 

३६.  स्िजृि िाइ ह ेअ सैििाङ स्िा.चौ.िादी ११ ९८४३७८६६६१ 

३७.  लालिाया  

गजरुङ 

ह.ेअ. भाचोक स्िा.चौ.िादी १० भाचोक ९८६०६१०१४५ 

३८.  िजनषा  गजरुङ अ.ह.ेि जखलाङ सा स्िा ई िादी १ ९८६७६६४३०३ 

३९.  गोिा गजरुङ अ.नािी. घ्याम्राङ सा स्िा ई िादी २ 
 

४०.  नािायण 

सापकोटा 

अ.ह.ेि िािकाङ सा स्िा ई िादी ४ ९८५६००१९२८ 

४१.  जनलि 

बास्िोला 

अ.ह.ेि िाजदबेसी सा स्िा ई िादी ५ ९८४६२६३९१६ 

४२.  उिा गजरुङ अ.ह.ेि चासज सा स्िा ई िादी ६ ९८२६१३३८४७ 

४३.  जसिवना िजंगाना अ.ह.ेि जखलाङ सा स्िा ई िादी ७ ९८४६२८७१७१ 
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अनुसुची १४ : कास्की जिल्लामा िलिायु पररितवन सम्तबजन्ध स्थानीय अनुकुलन कायवयोिना (LAPA) र जिपद् 

िोजखम ब्यिस्थापन कायवयोिना (LDRMP) बनेका साजिकका िाउँपाजलका र मिानिरपाजलकाको िडा 

सम्तबजन्ध जििरण 

S.N. Name of 

VDC/Municipality 

LAPA LDRM

P 

 

Prepared By 

Remarks 

 
Pokhara Lekhnath 

Metrocity 

   
  

 
Ward No. 1 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 2 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 3 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 4 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 5 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 6 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 7 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 8 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 9 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 10 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 11 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 12 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 13 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 14 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 15 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 16 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 17 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 18 

 
1 BDRC   

 
Ward No. 19 

(Lamachaur) 

1 1 CARE 

Nepal/Hariyo Ban 

Program-HBP, 

BDRC 

  

 
Ward No. 20 (Bhalam) 1 

 
MSFP   

 
Ward No. 21 (Kahun) 1 

 
MSFP   

 
Ward No. 23 

(Nirmalpokhari) 

1 1 IDR   

 
Ward No. 24 

(Kristinachnechaur) 

1 
 

CARE Nepal/HBP   
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Ward No. 25 

(Pumdibhumdi) 

1 1 HBP, IDR   

 
Ward No. 26 

(Sarangkot) 

 
1 MDO   

 
Ward No. 27 (Hemja) 1 1 IDR   

 
Ward No. 29 (Hemja) 1 1 CARE Nepal/HBP, 

IDR 

  

1.  Chapakot 1 1 MSFP, MDO   

2.  Bhadaure Tamagi 1 1 MSFP, MDO   

3.  Dhikurpokhari 1 1 ICCA, MDO   

4.  Kaskikot 1 1 MSFP, MDO   

5.  Puranchaur 1 
 

CARE/HBP   

6.  Ghandruk 1 
 

ACAP/HBP   

7.  Dangsing 1 
 

ACAP/HBP   

8.  Lumle 1 
 

IDR   

9.  Reevan 1 
 

IDR 
 

10.  Machhapuchhre 1 
 

ACAP/HBP 
 

11.  Shardikhola 1 
 

ACAP/HBP 
 

12.  Sildajure 1 
 

ACAP/HBP  

13.  Salyan 1 
 

FECOFUN/HBP   

14.  Dhampus 1 
 

MSFP   

15.  Lwang Ghalel 1 
 

ACAP/HBP   

16.  Lahachowk 1 
 

ICCA   

17.  Ghachowk 1 
 

MSFP   

18.  Deurali 
   

  

19.  Dhital 1 
 

ICCA   

20.  Bhachowk 1 
 

ACAP/HBP   

21.  Hansapur 1 
 

MSFP   

22.  Kalika 1 
 

ICCA   

23.  Majhthana 1 
 

ICCA   

24.  Mauja 
   

  

25.  Mijuredanda 1 
 

ACAP/HBP   

26.  Namarjung 1 
 

ACAP/HBP   

27.  Parche 1 
 

ACAP/HBP   
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28.  Rupakot 1 
 

MSFP   

29.  Saimarang 1 
 

ICCA   

30.  Sidda 
   

  

31.  Thumakodanda 1 
 

ICCA   

32.  Thumki 1 
 

MSFP   

33.  Lekhnath Municipality 
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अनुसूची १५ : िाउँपाजलकास्तरीय जिपद् रुत सिेिण प्रजतिेदन फारम िाउँपाजलका/न.पा. 

फारम नं.१ (० देजख २४ घण्टा)      जिपद् परेको जमजत : 

ि.सं.  

िडा नं 

िनसंख्या प्रिाजित पररिार जिस्थाजपत 

पररिार 

िजत िएका  

घरधुरी 

सियोिको 

आिश्यकता 

कुन कुन 

िेरमा 

देजखएको छ 

? 

ितृ्यज हिाएका घाइिे घििजिी पजरुष िजहला घििजिी िनसंख्या पणूव आजंिक 

१.  १                       

२.  २                       

३.  ३                       

४.  ४                       

५.  ५                       

६.  ६                       

७.  ७                       

८.  ८                       

९.  ९            
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अनुसूची १६ : मास्क¸ sanitizer¸medical kits लिायतका अ्यािश्यक स्िास््य सामाग्रीिरुको जििरण 

 

उपलव्ध हनुे सामानहरुको संख्या खलुाउनहुोला   

ि स. उपलब्ध िराउने संस्थाको नाम र ठेिाना मास्क मेजडकल जकट  सेजनटाईिर अन्य कैजफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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अनूसूची १७ : क्िारेन्टाइन स्थलिरुको सूची 

जिल्ला– कास्की             स्थानीय तह: ..................................................... 

ि स. क्िारेन्टाइन स्थल िमता/ बेड सखं्या खपत खाली/बाकी कैजफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनुसूची १८ :आइसोलेसन िाडव/स्थलिरुको सचूी 

जिल्ला– कास्की             अस्पिाल :.............................................. 

ि स. आइसोलेसन िाडव/स्थल आइसोलेसन  िमता/ 

बेड संख्या 

खपत खाली/बाकी कैजफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनुसूची १९ : अ्यािश्यक सेिािरुको सचूी 

नेपाल सिकािद्धािा िािपत्रिा सचूना प्रकािन गरि िोकेका अत्यािश्यक सेिाको सचूीिा उल्लेख भएका सेिाहरु । 
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अनुसूची २० : कायवयोिना कायावन्ियनमा अिरोध िने व्यजक्त¸समूि र जनकायलाई िररने कायविािीको प्रकार र स्तर 

 

जिल्ला– कास्की 

ि स. कसुरको प्रकृजत अिरोध िने व्यजक्त¸समूि र 

जनकायको नाम ठेिाना 

कारिािीको प्रकार जसफाररश िने 

जनकाय/अजधकारी 

कारिािी िने 

जनकाय/अजधकारी 

कैजफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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अनुसूची २१ : जिदेशी पयवटकिरुको अजिलेख 

जिल्ला– कास्की 

ि स. जिदेशी पयवटकको नाम  राजष्ियता रािदानी नं. जिसाको 

प्रकार/जिसा 

अिजध 

नेपाल प्रिेश 

नाका 

क्िारेन्टाइनमा बसेको िए 

 

कैजफयत 

स्थान जिजि  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          
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अनुसूची २२ : जिदेश िसेर फकी कास्की जिल्ला प्रिेश िने नेपाली नािररक 

जिल्ला– कास्की 

ि स. नाम  ठेिाना ना.प्र न. / 

रािदानी नं. 

क्िारेन्टाईन 

स्थल 

प्रिेश नाका/जिन्दु क्िारेन्टाईनमा 

िनाव जमजत 

कैजफयत 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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अनुसूची २३ : जिल्ला प्रिेश सिारी साधनिरु तथा यारु जििरण 

जिल्ला– कास्की 

जस न 

सिारी साधनको जकजसम 

चालकको नाम र िन्तव्य स्थल 
यारु 

संख्या 

क्िारेन्टाइनमा 

िस्न्पने 

व्यजक्तको 

संख्या 

िस/जमजनिस िक 
मालििाक 

सिारी 

जनजि 

सिारी 
दुइपागे्र 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

192 

 

अनुसूची २४ : सरकारी तथा जनजि अस्पताल एिम ्स्िास््य संस्थािरु 

जिल्ला– कास्की 

ि स. अस्पताल एिम ्स्िास््य ससं्थाको नाम ठेिाना प्रकार 

जनजि/सरकारी 

िमता/ 

िेड संख्या 

कैजफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनुसूची २५ : खाद्यान्न¸ इन्धन¸ औषजध¸ तरकारी तथा फलफूल िन्य िस्तुिरुको जितरणमा सलंग्न जितरक (ठूला तथा खुरा समेत) को 

जििरण 

 

जिल्ला– कास्की 

िस्िज िथा सेिा : खाद्यान्न/ इन्िन/ औषजि/ ििकािी िथा फलफूल/अन्य 

ि स. जितरकको नाम ठेिाना प्रकार 

जनजि/सरकारी 

मौज्दात 

 

कैजफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

194 

 

अनुसूची २६ : िोटेल¸ मोटेल¸ररसोटव¸िोमस्टे  स्ितस्फूतवरुपमा उपलब्ध िुन सक्ने आिासिृििरुको Occupancy अिस्था सजितको जििरण 

 

जिल्ला– कास्की 

जकजसि : होटेल/िोटेल/रिसोटव/होिस्टे/अन्य 

ि स.  नाम ठेिाना प्रकार 

 

Occupancy अिस्था 

 

कैजफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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अनुसूची २७ : सरकारी/जनिी बैंक र जित्तीय सस्थािरुको जििरण 

जिल्ला– कास्की 

ि स. बैंक र जित्तीय सस्थािरुको नाम ठेिाना प्रकार 

सरकारी/जनिी 

 

कैजफयत 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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अनुसूची २८ : उपचारमा संलग्न िुने सम्तिाव्य जचजक्सक/ स्िास््य कमीिरुको Roster 

जिल्ला– कास्की 

ि स. जचजक्सक / स्िास््यकमीको नाम कायवरत संस्था सम्तपकव  नं. प्राथजमकता िम जिषेशज्ञता िेर कैजफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        
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अनुसूची २९ : िेरित र जिषयित सेिा प्रिाि¸ जिपद् व्यिस्थापन तथा समन्ियमा संलग्न िुने जनकायिरुका कायावलय प्रमुख तथा तोजकएका 

Focal person िरुको जििरण 

जिल्ला– कास्की 

ि स. कायावलय प्रमुखको नाम ठेिना प्रमुखको नाम सम्तपकव  नं. फोकल पसवनको 

नाम 

सम्तपकव  नं. कैजफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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अनुसूची ३० : बिार अनुिमन तथा जनयमन सजमजत 

 

सयोिक: प्रिजख जिल्ला अजिकािी 

सदस्य: 

सदस्य: 

सदस्य: 

सदस्य: 

सदस्य: 
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अनुसूची ३१ : बिार अनुिमन तथा जनयमन उपसजमजत  (जिषयित) 

 

उप सजमजतको नाम: औषजध िन्य बिार अनुिमन तथा जनयमन उपसजमजत 

सयोिक:   प्रिासकीय अजिकृि, जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की 

सदस्य:   प्रजिजनिी :   पोखिा िहानगिपाजलका स्िास््य िहािाखा 

सदस्य:   प्रजिजनिी :  औषजि व्यिसायी संघ 

सदस्य:   प्रजिजनिी :  उपभोिा जहि संघ 

सदस्य:   प्रजिजनिी :  नेपाल प्रहिी 

 

उप सजमजतको नाम: खाद्य िस्तु बिार अनुिमन तथा जनयमन उपसजमजत 

सयोिक:   प्रिासकीय अजिकृि, जिल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की 

सदस्य:   प्रजिजनिी :   पोखिा िहानगिपाजलका  

सदस्य:   प्रजिजनिी :  खाद्य संस्थान पोखिा 

सदस्य:   प्रजिजनिी :  उपभोिा जहि संघ 

सदस्य:   प्रजिजनिी :  नेपाल प्रहिी 
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उप समममतको नाम: इन्धन आपूमति बिार अनगुमन तथा मनयमन उपसमममत 

सयोिक:   प्रशासकीय अमधकृत, जिल्ला प्रशासन कायािलय, कास्की 

सदस्य:   प्रमतमनधी :   नेपाल आयल मनगम  

सदस्य:   प्रमतमनधी :  पोखरा महानगरपामलका  

सदस्य:   प्रमतमनधी :  उपभोक्ता हहत संघ 

सदस्य:   प्रमतमनधी :  नेपाल प्रहरी 

 

उप समममतको नाम: तरकारी तथा फलफूल बिार अनगुमन तथा मनयमन उपसमममत 

सयोिक:   अमधकृत,         कृहि ज्ञान केन्र 

सदस्य:   प्रमतमनधी :   जिल्ला प्रशासन कायािलय, कास्की 



 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजि, कास्कीद्वारा प्रकाजिि                                

 

जिल्ला जिपद् पिूवियारी िथा प्रजिकायव योिना, २०७७ 

201 सदस्य:   प्रमतमनधी :  पोखरा महानगरपामल 


