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पहरच्छदे १     

विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०७९ पहरचय 

1.1. जजल्लाको सकं्षिप्त पहरचय 
कास्की जजल्ला नेपालको संघीय संरचना अनसुार गण्डकी प्रदेश अन्तगवतको एक रिणीय पयवटकीय 

जजल्ला िो । यो जजल्ला अन् नपूणव हिि श्रृङ्िला तथा िाछापचु्छ्र ेहििालको काििा रिकेो छ । भौगोक्षलक, 
सााँसृ्कवतक एि ंिातािरणीय विवििताको कारण यस जजल्ला अनपुि पयवटकीय केन्द्रको रुपिा विश्विा प्रक्षसद्ध 
छ । यो जजल्ला िते्रफल तथा जनसंख्याको आिारिा ७७ जजल्लािरुिध्ये क्रिश: सत्ताइसौं र उन्नाइसौं स्थानिा 
रिकेो छ । नेपालकै सनु्दर र सफा नगरको रुपिा पहरक्षचत पोिरा ििानगरपाक्षलका अन्तगवतको पोिरा शिर 
यस जजल्लाको सदरिकुाि िो । आ.ब. २०७२/०७३ िा पूणव सािर जजल्ला घोषणा भएको धथयो । नेपालको 
राजिानी काठिाडौं देजि कहरब २०० वकलोधिटर पक्षिििा रिकेो यो जजल्ला प्राकृवतक रूपले अत्यन्त िनोरि 
स्थान िो । 
जजल्लाको नािाकरण 
 

कास्की जजल्लाको नािाकरणका सम्वन्धिा कश्यप ऋवषको तपोभूिी रिकेो यस ठाउाँलाई "काश्यपकुट्ट" शब्द 
हदइएको र तिााँ "कास्यप संहिता" नािक अिलु्य आयुिेहदक ग्रन्थिा "काश्यपकुट्ट" शब्द जिईदै अपभ्रंस भई 
कास्यपबाट "कास्की" बनेको वकिं िदस्वन्त एकातफव  छ भने अकोतफव  प्राकृवतक िधनज स्रोतको भण्डारलाई 
"काष" र त्यसबाट "काषकी" हुदै कास्की रिन गएको कथन पधन छ । त्यस्तै सोह्रौं शताब्दब्दिा राजा कुलिण्डन 
शािबाट शाक्षसत यो राज्य वि. सं. १८४२ जेष्ठिा राजा क्षसद्ध नारायण शािको राज्यकालिा नेपाल एकीकरणिा 
गाधभएको पाइन्छ । जजल्लाको िध्यभागिा रिकेो कास्कीडााँडा र कास्कीकोटबाट नै कास्की जजल्ला नाि 
रिन गएको कुरा नेपाल एकीकरणको सन्दभविा धनकै प्रचक्षलत शब्द "हत्रशणि" िध्येको एउटा राज्य कास्की 
भएबाट यो भाग ऐवतिाक्षसक भएको पषु्ट्याईं धिल्दछ । भाषाविदिरूका आिारिा गरुूङ्ग ति ुभाषािा "कास" 
भन् नाले कछाड र "क्षशि" भन् नाले लगाउने अथावत "कास क्षशि" कछाड लगाउनेिरू बस्ने ठाउाँ शब्दबाट 
जिइाँदै कास्कीको नािाकरण हुन गएको कुरा गरुूङ्ग भाषाविदिरूको भनाई रिकेो पाइन्छ । तर ठोस आिार 
र तकव िरूको आिारिा प्रिाणणकरण भने हुन सकेको छैन । 
 

 जजल्लाको भौगोक्षलक अिस्था 
 

विश्व िानक्षचत्रिा यस जजल्लाको अिस्थस्थवत २८ °०६" उत्तरी अिांशदेजि २८°३६" उत्तरी अिांशसम्म र ८३०४०" 
पूिव देशान्तरदेजि ८४०१२" पूिी देशान्तरसम्म फैक्षलएको छ । यस जजल्लाको क्षसिानािा पूिविा तनहुाँ र लिजङु, 
पक्षिििा पिवत र म्याग्दी, उत्तरिा िनाङ्ग र िसु्ताङ, दक्षिणिा स्याङ्जा जजल्ला पदवछन् । यस जजल्लाको कुल 
िेत्रफल २,०१,७०० िके्टर रिकेो छ । यो जजल्लाको आकार िृत्ताकार छ भने फैलाबट कहरब ७० वकलोधिटरको 
ििाइ दरूीिा पूिव–पक्षिि एिं उत्तर-दक्षिण फैक्षलएको छ । सिदु्र सतिदेजि िादी नदीको वकनारिा कहरब ४५० 
धिटर िोचो भाग देजि सेती नदीको कोत्रे स्थस्थत गल्छी कहरब ५५० धिटर र िोदी नदीको विरेठााँटी नजजक लगभग 
९५० धिटर उचाइिा अिस्थस्थत छन् । उत्तरको अग्लो अन् नपूणव हििश्रृङ्िला सिै हिउाँले ढाकी रिन्छ र 
७,००० धिटरभन्दा बढी उचाइका ११ िटा विधभन् न हििक्षशिरिरू छन् । यी िध्ये अन् नपूणव प्रथि (८,०९१) धिटर 
यसै जजल्लाको उत्तर-पक्षिि क्षसिानािा पछव भने अवत िनिोिक कुिारी चचुरुा भजजिन वपक िाछापचु्छ्र ेहििाल 
(६,९९३ धिटर) जजल्लाको उत्तरी िध्य-भागिा पदवछ । उत्तर तफव को िनिोिक हििाच्छाहदत श्रृङ्िला, सेती 
नदीको गहिरो गल्छी, उपत्यका र ताल-तलैया यस जजल्लाका आभूषण हुन् । 
 
 
 
 

http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2
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%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE_%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%83%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%96%E0%A4%B2%E0%A4%BE&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
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
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जजल्लाको जनसखं्या 
 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारस्वभावक नवतजा अनसुार यस जजल्लाको जनसंख्या ५,९९,५०४ 
(३,०६,७४० िहिला र २,९२,७६४ परुुष) रिकेो छ । यस जजल्लािा ब्राह्मण, िेत्री, गरुुङ, िगर, नेिार, थकाली, 
विश्वकिाव, पहरयार, धिजार आहद जातका िाधनसिरु िखु्य रुपिा बसोबास गदवछन् । 

1.2. कास्की जजल्लाका स्थानीय तििरुको सकं्षिप्त पहरचय 
संघीय संरचना अनसुारको पनुवसंरचना हुाँदा यस जजल्लािा देशकै ठूलो ििानगरपाक्षलकाको रुपिा पहरक्षचत 
पोिरा ििानगरपाक्षलका तथा िाछापचु्छ्र,े अन् नपूणव, िादी र रुपा गााँउपाक्षलकािरु सहितको पााँच स्थानीय तििरु 
कायि भएका छन।् 
 

 १.२.१ पोिरा ििानगरपाक्षलका 
 

क. पहरचय 
वि सं २०५२ िाघ १८ गते उपििानगरपाक्षलका घोवषत पोिरालाई सङ्घीय िाधिला तथा स्थानीय 

विकास िन्त्रालयले वि.सं २०७३ फालु्गन २७ गतेको धनणवयानसुार ििानगरपाक्षलका घोषणा गरेको िो । यस 
ििानगरपाक्षलकाको िेत्रफल ४६४.२४ िगव वक. िी. रिकेो छ भने कुल जनसङ्ख्या ४,१४,१४१ रिकेो छ । 
ििानगरपाक्षलकाको केन्द्र सावबक पोिरा उपििानगरपाक्षलकाको कायावलय रिकेो स्थान  पोिरा -९, न्यूरोड 
स्थस्थत कायावलयिै रिकेो छ । पोिरा ििानगरपाक्षलका साविकका पोिरा उपििानगरपाक्षलका, लेिनाथ 
नगरपाक्षलका, िौजा, चापाकोट, भदौरे तिागीको (३,९) िडािरू, कास्कीकोट, िाझठानाको (१,४,९) िडािरू 
काक्षलकाको (१,५) िडािरू र परुन्चौर गाउाँ विकास सधिवत धिक्षल कुल ३३ िटा िडािा विभाजजत छ । पोिरा 
ििानगरपाक्षलकाको क्षसिानािा पूिी तफव  रुपा गााँपाक्षलका र तनहुाँ जजल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपाक्षलका, 
पक्षिििा अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका, पिवत र स्याङ्जा जजल्ला रिकेा छ । उत्तरी क्षसिानािा िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका 
र िादी गाउाँपाक्षलका तथा दक्षिणिा स्याङ्जा र तनहुाँ जजल्ला रिकेा छन् । 
 िेत्रफलको हिसािले सबैभन्दा ठूलो पोिरा ििानगरपाक्षलका एक पयवटकीय नगहरको रुपिा पहरक्षचत 
छ । यस ििानगरपाक्षलका धभत्र रिकेा फेिा ताल, ििने्द्र गफुा, पातले छााँगो, सराङकोट जस्ता प्राकृवतक 
सम्पदािरु रिकेा छन ्। जसले जजल्लाको सौन्दयवता र पहिचान बढाएको छ । कास्की जजल्लाको सदरिकुाि 
र गण्डकी प्रदेशको राजिानी सिेत रिकेो पोिरा ििानगरपाक्षलका प्रशासधनक दृष्टिकोणले पधन िित्व बोकेको 
शिर िो । पोिरा प्राकृवतक छटाले भहरपूणव पयवटकीय शिर भएकोले विश्वका विधभन् न िलुुकिरुबाट तथा 
आन्तहरक पयवटकिरु आउने गरेको पाईन्छ । 
 
ि. िखु्य विपदिरु 

यस ििानगरपाक्षलकािा पने विपदिरु बाढीपहिरो, आगोजनी, भूकम्प, सडक दघुवटना, तालिा डुबु्न, चट्याङ, 
िािाहुरी, जधिन भास्सिन ुआहद हुन । 

१.२.२ रुपा गाउाँपाक्षलका 

क. पहरचय 
कास्की जजल्लािा गठन भएका पााँच स्थानीय ति िध्ये िेत्रफल तथा जनसंख्याको हिसाबले यो सबभैन्दा सानो 
स्थानीय ति िो । यस गााँउपाक्षलका अन्तगवत साविकका थमु्की, क्षसद्ध¸ देउराली¸ रुपाकोट गा.वि.स िरुको सबै र 
साविक िंसपुर गा.वि स.का (िडा नं. ५ र ८ बािकेका) भु-भाग सिेटेको कास्कीको दक्षिण पूिी भागिा अिस्थस्थत 
छ । यस गााँउपाक्षलका भैगोक्षलक विविितािा एकता कायि रिकेो, प्रकृवतक हिसाबले सनु्दर र विकासका अनेक 
सभावािनािरु भएको गाउाँपाक्षलका िो । यस लेििा यिााँको अिस्था र  विकासका लाधग गााँउपाक्षलकाबाट भएका 
प्रयासिरुलाइ अत्यन्त छोटो रुपिा प्रस्ततु गने प्रयास गहरएको छ  । 
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यस गााँउपाक्षलका उत्तरिा कास्की जजल्लाको िादी गााँउपाक्षलका पक्षिििा पोिरा ििानगरपाक्षलका दक्षिणिा 
तनहु जजल्लाका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपाक्षलका तथा पूिविा लिजडु जजल्लाको िध्यनपेाल नगरपाक्षलकाको 
विचिा अिस्थस्थत छ ।  जम्मा िेत्रफल ९४.८१ िगव वक धि  भएको यस गााँउपाक्षलकािा अधिकांश भूभाग  िन र 
पािािरु छन् भने केिी फाट र टारिरु पधन रिकेा छन् । 
 

ि. िखु्य प्रकोपिरुल ेधनम्त्याउन ेविपदिरु 
 यस रुपा गाउाँपाक्षलकािा पने विपदिरु बाढीपहिरो, आगोलाधग, भूकम्प, चट्याङ, िािाहुरी, सडक 
दघुवटना, अक्षसना आहद हुन । 
 

१.२.३ िाहद गाउाँपाक्षलका 
क. पहरचय 
कास्की जजल्लाको उत्तर पिूविा अबस्थस्थत िादी गाउाँपाक्षलका साविकका नािाजुवङ, पाच,े क्षसल्दजरेु, थिुाकोडांडा, 
भाचोक, धिजरेुडााँडा, सैिराङ, काक्षलका ६–९ िडािरु, िाझठाना २ र ३, िंसपरु गाविसका ५ र ८ सिेटी १२ िटा 
िडािरु कायि हुने गहर नेपाल सरकारले धिवत २०७३ फालु्गण २७ गते नेपाल राजपत्रिा प्रकाशन गरी 
आधिकाहरक रुपिा िादी गाउाँपाक्षलका घोषणा गहरएको िो । यो गाउाँपाक्षलका उत्तर तफव को प्रक्षसद्ध अन् नपूणव 
हििश्रृंिलाको काििा अबस्थस्थत छ । अन् नपूणव दोस्रो र चौथो हििालको दक्षिणी ढालबाट उत्पक्षत्त भएको 
सप्तगण्डकी नदीको सिायक नदीको रुपिा रि ेको िादी नदी यस गाउाँपाक्षलकाको सिृधद्धको प्रििु आिार 
रिकेाले यसै नदीको नािबाट िादी गाउाँपाक्षलका नाि र िन गएको िो । वि.सं. २०३२ अगाहड िाल िादी 
गाउाँपाक्षलकाका िादी नदी पूिवका बरालडांडा गााँउबािके सबै भाग लिजङु जजल्ला अन्तगवत रिकेा धथए । 
 

ि. िखु्य विपदिरु 
यस िादी गाउाँपाक्षलकािा पने विपदिरु बाढीपहिरो, आगोलाधग, भूकम्प, चट्याङ, िािाहुरी, सडक दघुवटना, 
अक्षसना आहद हुन । 
 

१.२.४ िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका  
क. पहरचय 

नेपाल सरकारको स्थानीय ति गठन आदेश, २०७३ बिोजजि कास्की जजल्लािा गठन भएका पााँच 
स्थानीय ति िध्ये यो तेस्रो ठुलो स्थानीय ति िो । यस िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका सिुद्र सतिबाट न्यूनति १०२६ 
धिटर उचाइ  देजि अधिकति िाछापचु्छ्र ेहििाल ६९९८ धिटर उचाइ सम्म उत्तर–दक्षिण फैक्षलएर रिकेो छ । 
िाछापचु्छ्र ेर अन् नपूणव हििालको दक्षिणी काििा अिस्थस्थत प्राकृवतक सौन्दयवताले भहरपूणव यस गाउाँपाक्षलकाको 
अधिकांश स्थानबाट िनोरि हििशृङ्िला तथा िहरया पिाडिरूको दृश्यािलोकन गनव सवकन्छ। िाछापचु्छ्र े
हििाल यसै गाउाँपाक्षलकािा रिकेाले यस गा.पा. को नाि िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका रिकेो िो। कूल िेत्रफल ५४४.५८ 
िगव वक.धि. रिकेो यस गाउाँपाक्षलका विश्व िानक्षचत्रिा ८३ हडग्री ४३’ देजि ८३ हडग्री ९२’ पूिी देशान्तर र २८ हडग्री 
१८’ देजि २८ हडग्री ३९’ उत्तरी अिांशिा रिकेो छ । साविकका धनम् न ८ (आठ) िटा गाउाँ विकास सधिवतलाई 
धिलाएर बनेको यस िाछापचु्छ्र े गाउाँपाक्षलकाको पूिविा िादी गाउाँपाक्षलका, पक्षिििा अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका, 
उत्तरिा िनाङ जजल्ला र दक्षिणिा पोिरा लेिनाथ ििानगरपाक्षलका र अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका रिकेो छ । 
ि. िखु्य प्रकोपिरुल ेधनम्त्याउन ेविपदिरु 

यस िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलकािा पने विपदिरु बाढी,पहिरो, आगोलाधग, भूकम्प, चट्याङ, िािाहुरी, सडक 
दघुवटना, अक्षसना आहद रिकेा छन् । 
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१.२.५ अन् नपणूव गाउाँपाक्षलका 
क. पहरचय  

नेपाल सरकारको स्थानीय ति गठन आदेश, २०७३ बिोजजि कास्की जजल्लािा गठन भएका पााँच स्थानीय 
ति िध्ये यो दोस्रो स्थानीय ति िो । वि. सं. २०७३ फालु्गन २७ गते गाउाँपाक्षलका घोषणा भएको  अन् नपूणव 
गाउाँपाक्षलकाको िेत्रफल ४१७.७४  िगव वक. िी. रिकेो छ भने कुल जनसंख्या २३,५६५ छ | अन्पूणव गाउाँपाक्षलका 
वढकुरपोिरी, भदौरेतिागी (१ र २), सल्यान, लुम्ल,े दाङक्षसङ र घान्द्रकु गा वि स धिक्षल कुल ११ िडािा 
विभाजजत छ । अन् नपूणव  गाउाँपाक्षलकाको पूिी क्षसिानािा िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका, पक्षिििा म्याग्दी   जजल्ला 
रिकेो छ उत्तरी क्षसिानािा िनंग  तथा दक्षिणिा   पिवत र पोिरा-लेिनाथ ििानगरपाक्षलका रिकेो छ | 
गाउाँपाक्षलकाको अग्रणी  िेत्रिरुिा पयवटन, कृवष र पशपुालन रिकेो छ । नौडााँडा, कााँडे, नयााँपलु, वबरेठााँवट र 
स्याउक्षलबजार यस  गाउाँपाक्षलकाको िखु्य बजार िते्र रिकेो छ । िखु्य पयवटकीय िेत्रिा अन् नपूणव आिार 
क्षशविर, िाछापचु्छ्र ेआिार क्षशविर, घोडेपानी, घान्द्रकु, पन्चासे, इशरु, हिड्न ताल, नक्षसिकव  रिकेा छन् । राष्ट्रिय 
सडक को लम्बाई जम्मा २४ वक.धि.,जजल्ला सडक को लम्बाई जम्मा ५८.५२ वक. धि.,गाउाँपाक्षलका स्तरीय सडक 
सिेत कुल लम्बाई कहरब २३७.४१  वक.धि. सडकको अिस्था रिकेो छ । जावत, भाषा, संसृ्कवत तथा ििवको 
दृष्टिकोणले साझा फुलबारी झै रिकेो यस गाउाँपक्षलका धभत्र िगर, िेत्री, नेिार, थकाली, गरुुङ, ब्राह्मण, धगरी, 
िड्का, विश्वकिाव, दजी, वकसान लगायतका जावतको बसोबास रिकेो छ ।आफ् नो जावतय परम्परा र संसृ्कवतलाई 
अनसुरण गदै आएका यिााँका िानीसिरु  नेपाली भाषाको प्रयोग गदवछन् । साथै हिन्द ुििव िाने्निरुको बाहुल्यता 
रि ेपधन बौद्ध इसाई र इस्लाि ििावबलम्बीिरु पधन रिकेा छन् । 

अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका अन्तगवत पने विविि िालका पयवटकीय दृश्यिरुलाई उजागर गनुवपदाव अन् नपूणव 
हििाल लगायतका रिणीय िाधििक तथा ऐवतिाक्षसक िरोिरिरु यस गाउाँपाक्षलका धभत्र पदवछन् । जसले अन् नपूणव 
गाउाँपाक्षलकाको शोभा बढाइरिकेो छन् । यस गाउाँपाक्षलका अन्तगवत रिकेो गरुााँसे जङ्गललाई राष्ट्रिय गुरााँस 
बगैाँचा धनिावण गने पहरकल्पना गहरएको छ । नेपालकै लािो अन् नपूणव पदिागवले सिेत यस गाउाँपाक्षलकालाई 
छोएको छ । अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका कास्की जजल्लाको िात्र नभएर गण्डकी प्रदेश कै गिनाको रुपिा क्षलन 
सवकन्छ । 
ि. िखु्य प्रकोपिरुल ेधनम्त्याउन ेविपदिरु 

यस अन् नपूणव गाउाँपाक्षलकािा पने विपदिरु बाढीपहिरो, आगोलाधग, भूकम्प, चट्याङ, िािाहुरी, सडक 
दघुवटना, अक्षसना आहद हुन । 

 
१.३ विपदको पषृ्ठभधूि 

नेपाल विश्वका १९८ िलुुक िध्ये भू-कम्पीय जोजििको हिसाबले ११ औ, पानीजन्य प्रकोपबाट हुने 
ितीका हिसाबले ३० औ (स्रोतः य ुएन वि.क्षस.वप.आर २००४, जिवन िाच, िानि विकास प्रवतिेदन २००९) र 
जलिाय ु पहरितवनको जोजििका हिसाबले (चौंथो) स्थानिा रिकेो छ । नपेालको ग्रािीण िते्रिा रिकेा 
सिुदायिरू जलिाय ुपहरितवनको असरबाट प्रत्यि प्रभावित भएका छन् र जीविकोपाजवनका स्रोतिा सिेत 
प्रत्यि रुपिा असर पाहररिकेो छ ।नेपालिा जलिाय ुपहरितवन एउटा वततो सत्यका रुपिा आएको छ । यसको 
नकारात्मक असर नेपाल जस्ता विकासोन्मिु िलुुकिरुिा पहररिकेो छ ।गृि िन्त्रालय र यु.एन.हड.पी को श्रोत 
अनसुार नेपालिा िरेक िषव ४२० िटा विपद्का घटनािरू घट्ने, १ िजार जनाको िृत्य ुहुने, ८० जना िराउने, 
१ लाि ३५ िजार प्रभावित हुने, १६ िजार पहरिार विस्थावपत हुने र ठूलो संख्यािा भौवतक िती हुने तथ्ाकं छ 
। त्यसैगरी नेपालका २ िजार ३ सय १५ िटा हििताल िध्ये २२ िटा विष्फोट हुने ितरािा रिकेा छन ्
(ICIMOD/UNEP२०००)। विपदको हिसाबले नपेाल संसारिा अवत संिदेनशील (Hot Spot) िेत्रिा 
अिस्थस्थत छ । 
     नेपालको जनसंख्याको ठूलो हििा बहुप्रकोपका घटनािरुबाट प्रभावित भैरिकेो छ भने विपदका घटनािरु 
हदनानहुदन िढदै गैरिकेा छन् । पक्षछल्लो ४५ िषव (सन् १९७१ देजि २०१५) को अिधििा नेपालिा ४०,००० 
भन्दा बढी व्यणििरुले विपद्का कारण आफ् नो ज्यान गिुाएका छन् । यो संख्या िरेक हदन २ जनाको ज्यान 
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गए भन्दा बढी िो । िखु्य विपद्िरुिा िाढीपहिरो, भकूम्प, आगजनी, चट्याङ, क्षशतलिर, हििपात,  हििपहिरो,  
आाँिीबेिरी,अक्षसनापानी र हििताल विस्फोटन जस्ता घटनािरु पदवछन् । यसका अलािा बढदो विकास प्रवक्रया 
साँगै िातािरण प्रदषूण, िन विनाश,  बााँि तथा तटबन्ध वबस्फोटन, पलु भष्टिने,  िानी, ििाई,  सडक,  जल 
िा औद्योधगक दघुवटना आहद जस्ता गैर प्राकृवतक विपद्िरु सिेत भोगु्न पहररिकेो छ । 
    कास्की जजल्लाको विपद्को इवतिास दृष्टिगत गने िो भने विशेष गरी बाढी,  पहिरो,अक्षसना,  चटयाङ्ग, 
आगजनी,  भू-िय,  हुरीबतास,  भू-कम्प र ििािारी प्रििु रुपिा देजिन्छन् । पक्षछल्ला घटनालाई केलाउने िो 
भने २०७० सालिा सेती नदीिा आएको भीषण बाढी,  २०७२ सालिा लुम्ले, भदौर तािागी गाविसिा गएको 
भीषण पहिरो,  २०७२ सालिा गएको विनाशकारी भू-कम्प,  २०७३ सालको कृष्ण पहिरो,  २०७४ सालिा गएका 
हरभान पहिरा र २०७५ सालका िगेनास ताल डुङ्गा दघुवटना िखु्य घटनाका रुपिा रिकेा छन् । त्यसैगरी िषनेी 
जधिन भाक्षसदै जाने यस जजल्लाको िखु्य जोजिि रिकेो छ । िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कन नगरी गहरने 
भौवतक संरचना धनिावण तथा सञ्चाक्षलत विकास आयोजनाका कारणले भू-िय तथा पहिरोलाई अझै टेिा 
हदईरिकेो छ ।पोिरा उपत्यका र आसपासका केिी भाग बािके यस जजल्लाको समू्पणव भू-भागको बनािट 
धभरालो वकक्षसिको छ । यस्तो बनािटका कारणले बषावतको सियिा भू-िय तथा बाढी पहिरो गई िानिीय तथा 
जनिनको सिेत िती हुन ेगरको छ । िादी नदी सतेी नदी र यसका शािा नदीिरूको भू-बनािटका कारणले 
कुनै पधन बेला ठूलो विपद् आउन सक् न ेितरा टड्कारो रुपिा छ । विगत दईु दशकदेजि जल्दोबल्दो सिस्याका 
रूपिा देजिएको जलिाय ुपहरितवनको प्रभाि क्षसङ्गो िानि सिदुाय र प्रकृवतका लाधग साझा चनुौतीका रूपिा 
अगाहड आएको सन्दभविा कास्की जजल्लािा पधन  िातािरणिा अिाभाविक पहरितवन हुाँदै गईरिकेो छ । 
जलिायिुा आएको यस्तो अिाभाविक पहरितवनका कारण सािाजजक, आधथिक, पयाविरणीय र विकासका 
संरचनािरूिा नकारात्मक असर पगुेको कुरा विधभन् न तथ्ांक र प्रिाणिरूले पषु्टि गरेका छन् । ितविान सियिा 
जलिाय ुपहरितवनको असर िरुप विपद्का घटनािरू बढेका छन् र त्यसलाई सािना गने ििताको विकास 
राष्ट्रिय र स्थानीय आिश्यकताको रूपिा देिा परको छ । नेपालिा विपद् व्यिस्थापनका लाधग राष्ट्रिय तिका 
कायवक्रि तय हुाँदै गदाव विधभन् न जजल्ला र स्थानीय तििरुिा सिेत योजना र कायवक्रिको तयारी र कायावन्वयनका 
प्रवक्रया अगाहड बवढसकेका छन् । 

विपद व्यिस्थापनको िते्रिा नेपालले वि. सं. २०३९ िा दैिी प्रकोप (उद्दार) ऐन लाग ुगरी कायव सञ्चालन 
गरेको धथयो त्यसका अलिा  विपद् जोजिि व्यिस्थापन राष्ट्रिय रणनीवत, २०६६ ले ह्योगो कायवढााँचा २००५ –
२०१५ ले विषयगत विकास योजना धनिावण र कायावन्वयन प्रवक्रयािा विपद् जोजिि न्यूनीकरणलाई 
िूलप्रिािीकरण गनव प्रेहरत गनुवका साथै संस्थागत सयंन्त्र विकास र सदुृढीकरण गनव, ििता अधभबृधद्ध गनव, 
आपिक्षलन पूिवतयारी, प्रवतकायव तथा  पनुलावभ कायवक्रिलाई प्रभािकारी बनाई उत्थानशील नेपाल बनाउाँने 
सोच रािकेो धथयो । उि  रणनीवतले राष्ट्रिय, प्रदेश¸ जजल्ला र पाक्षलका स्तरसम्म विपद् जोजिि न्यूनीकरणका 
लाधग जजम्मेिार संस्थाको सांगठधनक संरचना र अििारणाको पहर कल्पनाका साथै उसले िेल्न ुपने भूधिका 
सिे त स्पि व्यिस्था गहरएको धथयो । नेपाल सरकारबाट िीकृत गहरएको रणनीवतिा पधन जोजिि न्यूनीकरण 
सम्बन्धी अििारणािरूलाई आपिालीन पूिवतयारी    (Preparedness) प्रवतकायव (Response)तथा   
पूनलावभ (Recovery) सम्बन्धी  कायवक्रििा  व्यिस्थस्थत रुपिा सिािेश गने उल्लेि गहरएको धथयो । विश्वव्यापी 
रुपिा ह्योगो संरचना (२००५–२०१५) पिात् आगािी १५ िषवका लाधग विपद् जोजिि न्यूनीकरणका लाधग 
SENDAI कायव ढााँचा २०१५–२०३० लाग ु भइसकेको छ । यसले विपद्जोजिि तथा यसबाट जीिन, 
जीविकोपाजवन र िास्थ्य तथा आधथिक, भौवतक, सािाजजक, सांसृ्कवतक तथा िातािरणीय सम्पक्षत्त, व्यणि, 
व्यिसाय, सिुदाय तथा देशिरूिा हुने िती नोक्सानीलाई अत्यधिक रुपिा न्यनू गने लक्ष्य रािेको छ । विपद् 
जो जििका व्यिस्थापन कायवका लाधग यसले सरकारलाई प्रििु रुपिा जजम्मिेार िानेको छ । यसका लाधग 
स्थानीय धनकाय, धनजी िेत्र तथा सरोकारिालािरूसाँग सिेत जजम्मेिारी बााँडफााँड गहरन ु पने उल्लेि छ ।  
विपद्जोजिि न्यूनीकरणका लाधग SENDAI कायव ढााँचा २०१५–२०३० एउटा अन्तरावष्ट्रिय िागवदशवन गने 
विश्वब्यापी दस्तािेज िो । यी विषयिरूलाई िागवदशवनका रूपिाक्षलई SENDAI कायवढांचा  २०१५–२०३० िा 
आिाहरत रिी नेपाल सरकारले पधन  विपद् जोजिि न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीवतक कायवयोजना  २०१८–२०३० 
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तयार गरी वि.सं. २०७५ देजि लाग ूगहरसकेको छ । यो रणनीवतक कायवयोजनाको लाधग चार प्राथधिकता प्राप्त 
िेत्रिरू र अठार प्राथधिकता प्राप्त कायविरू तय गहरएका छन् । पाक्षलकािरुले पधन विपद्जोजिि न्यूधनकरण 
राष्ट्रिय कायवयोजना २०२०– २०३० धनिावण गहर कायवन्वयन गनव पने देजिन्छ । 

विपद् बाट जोगाउन र प्रकोप सृजजत विपद्को सियिा प्रभािकारी रुपिा िानिीय सिायता पहरचालन 
गनव र सम्बस्वन्धत धनकायिरुको जजम्मेिारीलाई प्रि वकटान गनवका लाधग विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजनाले िित्वपूणव भूधिका धनिावि गदवछ । आपत्कालिा गहरने प्रभािकारी िानिीय प्रवतकायविा संलग्न 
धनकायिरूको पूिवतयारीको स्तर र उनीिरुको ििता तथा सबै तििा उपलब्ध स्रोत सािनको ठूलो प्रभाि पदवछ 
। तसथव, प्राकृवतक तथा िानि क्षसजजित जनुसकैु िालका विपद्का घटनाबाट हुन सक् न ेजीउिनको ितीलाई 
न्यून गनवका लाधग विपद्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना एउटा िित्वपूणव पि िो । यसले विपद्को सािना गने 
िितालाई िृधद्ध गने र सिदुायिरुलाई विपद् उत्थानशील गराउने कायविा िद्दत पुर्याउदछ । यसै सन्दभविा गृि 
िन्त्रालयले तयार गरेको "विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविा िागदवशन, २०६७" को आिारिा 
जजल्ला स्थस्थत सरोकारिालासाँग सिेत छलफल अन्तरवक्रया गहर विपद् न्यूनीकरण र सािना गने ििताको 
विकास गनव जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतले विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०६८ साल देजि न ै
तजुविा गरी अभ्यास गदै आएको छ । सोिी योजनालाई सियसापेि राज्यको पनुवसंरचना बिोजजि पनुरािलोकन 
तथा अद्यािधिकरण गने क्रििा "विपद् पूितवयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविा िागवदशवन २०६७" ले धनिावरण 
गरेका विधि तथा प्रवक्रया परूा गरी "विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०६८ (२०७१ पहिलो, २०७३ दोस्रो, 
२०७४ तेस्रो, २०७६ चौथो¸ २०७७ पााँचौ, २०७८ छैटौं) सातौं पटक अद्यािधिक गहर जजल्ला विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रवतकायव योजना, २०७९ तजुविा गहरएको छ । 

विपद् व्यिस्थापनका विधभन् न चरणिा गहरने काििरू िध्ये विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायवयोजना 
विपद् जोजिि व्यिस्थापनको एक िित्वपूणव अंश िो । यसले विपद् पहिले विपद्को सियिा र विपद्को 
तिाक्षलन प्रभाि सिाप्त नभएसम्म गहरने कायवलाई प्राथधिकता हदन्छ । विपद् पूिवतयारी कायवले विपद् अधघ 
गहरने कायलावई प्राथधिकतािा रािकेो हुन्छ । आपतकाक्षलन कायवयोजनाले विपद्को सियिा विपद् बाट उत्पन् न 
असिज अिस्थािा आिारभूत िानिीय सेिा उपलब्ध गराउने कायवलाई िित्व हदएको हुन्छ । विपद् बाट उत्पन् न 
असिज अिस्थािा प्रभावितको िोज तथा उद्दार गरी िानिजीिनको रिा र िास्थ्य सुरिा गनुव यस योजनाको 
प्रििु उद्देश्य रिकेो छ । एक िण अथिा केिी हदन िात्रको विपद्ले लािो सिय लगाएर आजजित उपलष्टब्धलाई 
तिस निस बनाई सिग्र विकासको स्थस्थवतलाई पक्षछ िकेल्न सक् न ेभएकाले विपद् जोजिि व्यिस्थापन तथा 
जलिाय ुपहरितवन अनकुलनको अििारणालाई विकास प्रवक्रयािा िूलप्रिािीकरण गदै विपद् तथा जलिाय ु
उत्थानक्षशल सिुदायको धनिावण गनुव आजको आिश्यकता भएको छ ।  
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पहरच्छदे २ 

उदे्दश्य तथा आिश्यकता 

2.1. विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०७९ का उद्देश्यिरु   
क. विपद् प्रभावित व्यणि, पहरिार र सिुदायलाई तिाल उद्दार गरी िानिीय सियोग उपलब्ध गराउन 

सधुनक्षित गनव, 
ि. उपलब्ध न्यूनति सािन स्रोतको अधिकति उपयोग गदै सािन स्रोतको िोजी गरी नेपाल सरकारबाट 

भएका धनणवयको कायावन्वयन गनव, 
ग. सरोकारिाला धनकाय तथा संघ संस्थािरूसाँग प्रभािकारी सिन्वयको सधुनक्षितता गरी विपद् पूिवतयारी 

तथा प्रवतकायवलाई प्रभािकारी बनाउन, 
घ. जोजिि नक्सांकन गरी सिदुायिा रिकेो संकटासन्नताको पहिचान, स्तरीकरण तथा ििता विश्लेषण 

गरी जोजिि न्यूनीकरण गने िालका वक्रयाकलापिरू कास्की जजल्लाका सकंटासन्न पाक्षलकािरुिा 
सञ्चालन गनव, 

ङ. आिश्यकता अनसुार विकास प्रकृयािा विपद् जोजिि न्यूनीकरणलाई िूलप्रिािीकरण गदै विपद् पूिव, 
विपद्को सियिा / विपद् पिात गनुवपने कायवलाई प्राथधिकीकरण गनव । 

च. ििािारी (सरुिा रोग/कोधभड-१९) को सियिा िानिीय सरुिाका लाधग उपलव्ि स्रोत सािनको 
पहरचालन गदै ३ तिका सरकार बीच भएका धनणवयिरु सिन्वय गदै कायावन्वयन गनव । 

2.2.  योजना तजुविा विधि तथा प्रवक्रया 
 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविा गने क्रििा गृि िन्त्रालयद्वारा जारी गहरएको विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रवतकायव योजना तजुविा िागवदशवन, २०६७ लाई िूलआिार िाधनएको छ । जसको िाका  धनम् नअनसुार रिकेो 
छ : 

क. िानिीय सिायतािा कायव गने साझेदारिरुको पहिचान, 
ि. विद्यिान सूचना/अधभलेिको पनुरािलोकन¸ 
ग. साझेदारिरुको बैठक आयोजना¸ 
घ. अस्वन्ति कायवशालाको आयोजना¸ 
ङ. विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविा¸ 
च. कायवयोजना कायावन्वयन¸ 
छ. सिन्वय र  
ज. पनुरािलोकन 

उपरोि िागवदशवनको िाकालाई अनशुरण गने क्रििा विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना, २०७७ लाई 
सियसापेि पनुरािलोकन तथा अद्यािधिक गरी विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना-२०७९ तजविुा गनवका 
लाधग सिवप्रथि जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतको बठैकले सिायक प्रििु जजल्ला अधिकारीको संयोजकत्विा 
जजल्ला विपद पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना धनिाणव कायवदल गठन गहर उि कायवदललाई जजल्ला विपद् 
पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना धनिावण गनवको लाधग जजम्मा हदइएको धथयो । उि कायवदलले जजल्लािा रिकेा 
विपद्को िेत्रिा कायव गने सरकारी, गैर सरकारी, राजनैवतक दल, िुधद्धजजिी, सञ्चारकिी तथा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सधिवतसाँग सिन्वय गरी आिश्यक सचूना तथा जानकारी सकंलन गहर विद्यिान सूचनािरुलाई 
अद्यािधिक गने कायव भयो । जजल्ला विपद् व्ययिस्थापन सधिवतबाट विधभन् न १० िटा विषयगत िेत्र (Cluster 
Approach) को पहिचान गहर संयोजन गने¸ िेत्रगत कायावलय र जजम्मिेारी सिेत तोक् ने काि भयो । यसरी 
पहिचान भएका १० िटै विषयगत िेत्रसाँग सम्बस्वन्धत सरोकारिालािरुको बैठक, जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधिवतको बैठक तथा जजल्ला स्तरीय सरोकारिालािरुको कायवशाला गोष्ठीिा व्यापक छलफल र अन्तरवक्रया 
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गरी प्राप्त भएका सूचना, सझुाि र धनणवयिरु सितेको आिारिा यस अधघ तयार गहरको योजनालाई नै 
अद्यािधिक गरी िस्यौदा िाधथ धिवत २०७९ असार ०३ गतेको जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतको बैठकिा 
छलफल एिं वबश्लेषण भई प्राप्त भएका राय सझुाििरुलाई सिेत सिािेश गरी छैटौं अद्यािधिक योजना, २०७९ 
पाहरत यस योजनालाई आिार िाधन स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधिवतिरुले आ-आफ् नो िेत्रिा विपद् पिूवतयारी 
तथा प्रवतकायव सम्वन्धी कृयाकलापिरु सञ्चालन गने धनणवय गहरएको । 
 
2.3. अपके्षित नवतजा 
 

यस योजनाले िोजेका पहरणाििरू िखु्यतया धनम् न क्षलजित विषय िस्तसुाँग सम्बस्वन्धत छन् : 
क. प्रकोपको सियिा प्रभावित सिुदायलाई तिाल सियोग गनव सजजलो हुनेछ । 
ि. जजल्लािा िानिीय िेत्रिा कायवरत संघ संस्थािरूको पहिचान तथा श्रोत सािनको आंकलन हुनेछ । 
ग. विषयगत िेत्रिरूको आकस्थिक योजना धनिावण भई प्रवतकायवका लाधग सरल दस्तािेज धनिावण हुनेछ । 
घ. विपद् प्रभावितिरूलाई तिाल उद्दार तथा राित सेिा पुर्याउन सरल उपायिरू अिलम्बन गनव सिज हुनेछ 

। 
ङ. विपद् जोजिि न्यूनीकरण गनव सरोकारिालािरू बीच सिन्वयात्मक संयन्त्रको धनिावण भई प्रकोपको 

सिय र प्रकोप पिात तिाल प्रवतकायव गनव सिज हुनेछ । 
च. विपद्को सियिा स्थानीय धनकाय तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधिवतको सिन्वय र सिकायविा 

प्रभािकारी प्रवतकायवका गवतविधिलाई अधघ बढाइने छ । 
छ. ििािारी र सरुिा रोगिरुको रोकथाि िचाउका लाधग आकस्थिक योजना धनिावण भई प्रवतकायवका लाधग 

सिज रुपिा कायावन्वयन हुनेछ । 
2.4.  विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाल ेप्राप्त गनव िोजकेा पहरणाििरू 
 
 

यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाले प्राप्त गनव िोजेका पहरणाििरू िखु्यतया धनम् न क्षलजित  
छन् :  

क. स्थानीय पूिाविारको िस्तु स्थस्थवत वििरण, 
ि. प्रभावित हुन सक् ने सिदुायको संख्या र अिस्थस्थवत, 
ग. उपलब्ध ििता (विपद्साँग जधु्ने र प्रवतकायविा उपलब्ध हुन सक् न)े, 
घ. विपद् जोजिि विश्लेषण, 
ङ. पूिव चेतािनी प्रणाली, 
च. िोज तथा उद्दार व्यिस्था, 
छ. आश्रय घर (सेल्टर) िा क्याम्प व्यिस्थापन प्रणाली, 
ज. राित व्यिस्था र वितरण, 
झ. िाद्य सािग्री र गैर िाद्य सािग्रीको भण्डार अिस्था, 
ञ. प्रवतकायविा संलग्न साझेदारिरको भूधिका र जजम्मेिारीको धनिावरण, 
ट. िरेक धनकायिा सम्पकव  व्यणिको पहिचान र सञ्चार सम्पकव को व्यिस्था, 
ठ. िानिीय सिायताकिीले गने सियोग (के, कसले, कहिल,े किााँ,कसरी उपलब्ध गराउने िो सोको पहिचान), 
ड. सरोकारिाला सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी ििता अधभिृधद्ध हुने । 
ढ. ििािारी सरुिा रोगको सियिा प्रवतकायव गनव सक् न ेििताको विकास । 
2.5. पिूवतयारीका लाधग सािान्य िान्यतािरू 
पूिवतयारी कायव गदाव सबै साझेदारिरूले अपनाउन ुपने सािान्य क्षसद्धान्तिरू देिाय बिोजजि हुने छन् :  

क. जजल्ला प्रशासन कायावलय तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत िाफव त् एकद्धार नीवत अनरुुप  
सम्बस्वन्धत पाक्षलका सहित  सिग्र सिन्वयको काि हुने छ । 
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ि. प्रििु जजल्ला अधिकारी िा  जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतले सिन्वयका लाधग अन्य संघ 
संस्थािरूको सियोग क्षलन सवकनेछ । 

ग. विषयगत सिन्वय गने तथा सिन्वय गदाव िखु्य िाग िा आिश्यकता पूरा िोस् भन् ने ध्यान पयुावउनु 
पदवछ। 

घ. गैरसरकारी संस्थािरू विपद् पूिवतयारी एिं उद्दार कायवका लाधग दि जनशणि, आधथिक, भौवतक सवुििा 
तथा स्थानीय सञ्जालिा आिाहरत भएकाले त्यस्ता संस्थािरू ििता अनसुार प्रभािकारी रुपिा 
पहरचालन हुने छन् । 

ङ. पूिव धनिावहरत रुपिा सिन्वय, सियोग, सिझदारी, सिकायव, धनदेशन र धनयन्त्रण कायि हुनेछ । 
 

2.6.  योजनाको सीधितता 
यस योजनाका आिारभतू सीधिततािरु धनम् नानसुार रिकेा छन् :- 

क. स्थानीय ति जजल्ला स्थस्थत कायावलयिरु तथा जजल्ला प्रशासन कायावलय सम्म प्रकोपले पारको ितीको 
सबै वििरण पूणव नहुन सक्दछ तसथव आगािी हदनिरूिा धनयधित रुपिा जानकारीिरू एिं तथ्ांकिरू 
अद्यािधिक र पहरिाजवन गनव आिश्यक देजिएको छ । 

ि. जोजिि तथा प्रकोपिरूको स्तरीकरण जलिाय ु पहरितवन सम्बन्धी स्थानीय अनकूुलन योजनालाई 
आिार िानी गहरएको छ जनु विपद्को तिरबाट केिी फरक हुन सक्छ । साथै यो पूणवतया सिुदायिा 
आिाहरत छलफलिा आिाहरत रिकेोले िजै्ञाधनक तथा भू-गभीय अनसुन्धानबाट केिी फरक हुन सक्छ 
। 

ग. सभावावित विपद् प्रभावित घरिरुीिरू विगतिा रडक्रस सोसाइटीद्वारा बााँहडएको राितको सङ्ख्यालाई 
आिार िाधनएकोले िास्तविकतािा फरक पधन हुन सक् नछे ।  

घ. योजना तजुविा गने क्रििा सरोकारिाला सबै िेत्र तथा धनकायसाँग पूणव रुपले पगु् न ेसवकएको छैन  
 

2.7.   विपद् ब्यिस्थापन तथा जोजिि न्यनूीकरणका लाधग भएका िौजदुा काननूी तथा 
  ससं्थागत व्यिस्था  : 

 

२.७.१ स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ 
 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तिको विकासका लाधग विकेन्द्रीकरणको अििारणलाई 
प्रिद्धवन गरेको छ । जस अनसुार धनम् न क्षलजित विषयिरु स्थानीय सरकारले गनव सक् न ेस्पि पारेको छ । 
 

क. विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीवत, कानून, िापदण्ड, योजनाको कायावन्वयन, अनगुिन र 
धनयिनको व्यिस्था गरेको छ । 

ि. स्थानीययस्तरिा विपद् पिूव तयारी तथा प्रवतकायव योजना, पूिव सूचना प्रणाली, िोज तथा उद्दार राित 
सािग्रीको पूिव भण्डारण, वितरण र सिन्वय, 

ग. स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको धनयन्त्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र धनयिन, 
घ. विपद् जोजिि िते्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीिरुको पहिचान र स्थानान्तरण, 
ङ. विपद् व्यिस्थापनिा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सिदुाय, सङ्घ संस्था तथा धनजी िेत्रसाँग सियोग, 

सिन्वय र सिकायव, 
च. विपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत सािनको पहरचालन 
छ. विपद् जोजिि न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुविा कायावन्वयन, अनगुिन र 

धनयिन, 
ज. विपद् पिात् स्थानीयस्तरको पनुवस्थापना र पनुधनििाण, 
झ. स्थानीय स्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्ाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान¸ 
ञ. स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 
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ट. सिुदायिा आिाहरत विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवक्रिको सञ्चालन, 
ठ. विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

२.७.२ विपद् जोजिि न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४  प्रथि संशोिन २०७५ सहित 

विपद् जोजिि न्यूनीकरण तथा ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ तयार भै लागू भएको छ । यो ऐनले दैिी प्रकोप 
उद्दार ऐन, २०३९ लाई विस्थावपत गरको िो । यो ऐनले विपद्लाई एउटा सिस्याको रूपिा ग्रिण गरी विपद् 
व्यिस्थापनको लाधग सिुदायस्तर देजि  स्थानीय ति हुाँदै संघीय सरकारसम्मको संस्थागत संरचना व्यिस्था तथा 
सबैको अधिकार, कायव र कतवव्यको सिते उल्लेि गरको छ । यसले विपद् जोजिि पूिव तयारी, न्यूनीकरण, 
प्रवतकायव, पनुवस्थापना र पनुधनििावणको सितेको व्यिस्था गरको छ । यसले विपद्को सािना गनवको लाधग 
सरकारी गैरसरकारी सरुिा धनकाय र नागहरक सिाजको सिते काि कतवव्यको उल्लिे गरको छ । यसै गरी 
विपद् व्यिस्थापन कोष र स्थायी धनकाय विपद जोजिि न्यूनीकरण तथा ब्यिस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणको 
ब्यिस्था गनुवको साथै विपद्को सियिा प्राधिकरणले  कुनै पधन धनकाय िा संस्थाको किवचारीलाई िाग गरेिा 
िटाउन ुपन ेिाध्यात्मक ब्यिस्था पधन यस ऐनिा गहरएको छ । साथै यस ऐनिा देशको कुनै िेत्र िा परैु देशलाई 
नेपाल सरकारले विपद् संकटग्रस्त िेत्र घोषणा गनव सक् न े ब्यिस्था पधन गहरएको छ । विपद्को सियिा 
नकारात्मक वक्रयाकलाप गनेलाई सजायं र िती हुनेलाई िती पूतीको ब्यिस्था गनुवकासाथै राम्रो काि गनेलाई 
परुस्कारको ब्यिस्था पधन यस ऐनिा सिेवटएको छ । 
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२.७.३ जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतको काि, कतवव्य र अधिकार 

जजल्ला विपद व्यिस्थापन सधिवतको काि, कतवव्य र अधिकार देिाय बिोजजि रिकेो छ : 
क. पहरषद, कायवकारी सधिवत तथा प्रदेश विपद सधिवतबाट िीकृत नीवत योजना तथा कायवक्रि कायावन्वयन 

गनव सियोग गने गराउने । 
ि. जजल्लाको विपद प्रवतकायव योजना तयार गरी लाग ुगने गराउने । 
ग. जजल्ला स्तरिा रिकेो आपत् कालीन कायव सञ्चालन केन्द्रको  सञ्चालन गने । 
घ. उपलब्ध श्रोतको उच्चति प्रयोग तथा प्रिाि गहर विपद् प्रभावित िेत्रिा िोजी तथा उद्दार गने । 
ङ. नेपाल सरकारबाट िीकृत िापदण्ड अनसुार राित वितरण गने गराउने तथा जजल्ला स्थस्थत सरकारी तथा 

गैरसरकारी कायावलयलाई सोिी अनसुार राित वितरण गनव लगाउने । 
च. विपद् प्रभावित िते्रिा आिश्यकता अनसुार  यातायात तथा िाधनसिरुको आित जाितिा धनयन्त्रण गने। 
छ. विपदको कारण क्षसजजित फोिर तथा अन्य अनािश्यक िस्त ुिटाउने तथा िटाउन लगाउने ।  
ज. विपदको सियिा िृत्य ुभएका िाधनसका शि तथा जनािरको ब्यिस्थापन गन े। 
झ. आपत् कालीन अिस्थािा विपद प्रभावित ब्यणििरुको लाधग आश्रय गृिको ब्यिस्था गने । 
ञ. विपद्को सियिा तिाल पहरचालन हुन सक् न ेगरी सरुिा धनकायलाई दरुुस्त राख् न लगाउने । 
ट. विपद प्रभावित िेत्रिा िानेपानी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषिी उपचार जस्ता अत्यािश्यक िस्तुको प्रिन्ध 

गने। 
ठ. विपद् प्रभावित िेत्रिा तिाल आिश्यक पने अस्थाई भौवतक संरचनािरुको धनिावण गनव लगाउने 
ड. विपदको अिस्थािा स्थानीय स्तरिा उपलब्ध सरकारी गैरसरकारी एिं धनजी यातायातका सािन, यन्त्र, 

सरसिान, िाद्य सािान आहद कानून बिोजजि धनयन्त्रणिा क्षलई प्रयोग गने िा गनव लगाउने  
ढ. विपद्को जोजिििा रिकेा िा विपद प्रभावित िेत्रिा रिकेा असूरक्षित भिनिरु भिाउन लगाउने । 
ण. असूरक्षित भिन तथा स्थानिा रिकेा विपद प्रभावित ब्यणििरुलाई सूरक्षित स्थानिा स्थानान्तरण गने। 
त. विपद् प्रभावित िेत्रिा ियसंेिक, विशेषज्ञ तथा परािशवदातालाई पहरचालन गने र सोको सुपरीिेिण गने 

। 
थ. राष्ट्रिय िा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरुबाट गहरने उद्दार तथा राित एिं सियोग आहद कृयाकलापिा 

सिन्वय गने । 
द. विपदको सियिा िोज, उद्दार तथा राित र पनुलावभ सम्वन्धी कायवको लाधग स्थानीय ति लगायत 

सम्बस्वन्धत धनकायिरुसाँग सिन्वय गने । 
ि. विपद पिात आउन सक् न ेसिायक प्रकोपिरुको न्यूनीकरणका लाधग आिश्यक कायविरु गने । 
न. विपद प्रभावित िेत्रिा सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणा गनव पने अिस्था रििेा नेपाल सरकार सिि क्षसफाहरस 

गने, विपद सम्वन्धी सूचना प्रिाि गने । 
प. उद्दार तथा राित कायवक्रिको प्रगवत वििरण प्राधिकरणिा पठाउने । 
फ. विपद् ब्यिस्थापन सम्बन्धिा तोवकए बिोजजिका अन्य काि गने, गराउने । 

२.७.४ स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधिवतको काि, कतवव्य र अधिकार  

क. स्थानीय विपद् व्यिस्थापन योजना तजुविा गरी कायावन्वयन गने । (पहरषद्, कायवकारी सधिवत र प्रदेश 
विपद् व्यिस्थापन सधिवतका नीवत, योजना, कायवक्रि अनरुुप) 

ि. स्थानीय तिलाई विपद् व्यिस्थापनका लाधग बजेट वबधनयोजन गनव लगाउने । 
ग. सबै पिको सिन्वय र संलग् नतािा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गन,े गराउने । 
घ. स्थानीय तिका पदाधिकारी¸ किवचारी, ियंसेिक, सािाजजक पहरचालक तथा सिुदायलाई विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धिा प्रक्षशिण हदने व्यिस्था धिलाउने । 
ङ. भौवतक संरचना धनिावण गदाव भिनसंहिता लगायत अन्य िीकृत धनदेक्षशका िा िापदण्डको पालना गराउने 

। 
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च. िडा िा सिुदाय स्तरिा विपद् पूिव तयारी तथा प्रवतकायव सधिवत गठन गने ।  
छ. विपद् प्रवतकायवका लाधग आपत् कालीन निूना अभ्यास गने, गराउने । प्रभावित िेत्रिा उद्दार तथा राितको 

व्यिस्था गन े। 
ज. अनगुिन गन े(ऐन बिोजजि कायव गरे नगरेको सािवजधनक संस्था तथा व्यिसायीक प्रवतष्ठानको) 
झ. स्थानीय तििा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिव चेतािनी प्रणालीको विकास र संचालन गने, 

गराउने। 
ञ. स्थानीय स्तरिा आपतकालीन कायव संचालन केन्द्रको स्थापना र संचालन गने । 
ट. विपद् परी िराएका, वबगे्रका िा नि भएका कागजातको यवकन तथ्ाङ्क अद्यािधिक गरी राख् न लगाउने। 
ठ. विपद् प्रभावित घर पहरिारको पहिचान, स्तर धनिावरण तथा पहरचयपत्र वितरण गने, गराउने 
ड. विपद्को सियिा प्रयोग गनव सवकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणिरु तयारी िालतिा राख् न 

लगाउने। 
ढ. विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।(कायवकारी सधिवत, प्रदेश विपद्, व्यिस्थापन सधिवत 

तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतको धनणवय अनसुार) 
 

२.७.५ विपद ब्यिस्थापनसाँग सम्बस्वन्धत िखु्य नीवत धनयिािली र धनदेक्षशकािरु  
 

क. विपद् जोजिि व्यिस्थापन राष्ट्रिय रणनीवत, २०६६ 
ि. स्थानीय विपद् जोजिि व्यिस्थापन योजना तजुविा धनदेक्षशका, २०६८ 
ग. उत्थानशील स्थानीय सिदुायका लाधग राष्ट्रिय रणनीवत, २०७४ 
घ. विपद जोजिि न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीवतक कायवयोजना, २०१८-२०३० 
ङ. प्रकोप पीहडत उद्दार र राित सम्वन्धी िापदण्ड, २०७४ ( छैठौं संशोिन) 
च. राष्ट्रिय विपद् प्रवतकायव कायवढााँचा, २०७०(प्रथि संशोिन २०७५) 
छ. विपद् जोजिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन धनयिािली, २०७६ 

थप जानकारीको लाधग www.drrportal.gov.np 

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

विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना 

3.1. सन्दभव सािग्री पनुरािलोकनको नवतजा :  
 

कास्की जजल्लािा विधभन् न धनकायिरूबाट विधभन् न सियिा विपद् सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान एिं योजना 
सम्बन्धीप्रवतिदेनिरू प्रकाशन भएका छन् । यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविाका लाधग विधभन् न 
सन्दभवसािग्रीिरूको अध्ययन गहरएको छ । केिी िित्वपूणव सािग्रीिरू र त्यसबाट प्राप्त गहरएका असल 
अभ्यासिरू तलको ताक्षलकािा प्रस्ततु गहरएको छ । 

ताक्षलका न ं १  सन्दभव सािग्रीिरूको वििरण  

क्र.स.ं प्रवतिदेन/प्रकाशनका नाि क्षसकाइ/असल अभ्यासिरू 

1.  
विपद पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना,२०७६ ,२०७७ र २०७८ 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको 
अधभििुीकरण गरी सम्बस्वन्धत से्टकिोल्डरिरु सचते भई 
थप ििता अधभबृधद्ध गनव लागेको । 

2.  
विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना,२०७१ ¸२०७३ र  २०७४ 

जजल्ला स्तरका विपद् जोजिि स्तरीकरण, विषयगत 
अभ्यासिरू सरुुिात हुन िोजका र जजल्ला धभत्र रिका 
िितािरू उल्लेि भएका  

3.  
विपद पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना, २०६८ 

सिग्र जजल्लाको विपद् जोजििका अबस्थािरु  बारे 
असल क्षचत्रण । 

4.  
नेपाल रडक्रस सोसाइटीका िावषिक 
प्रवतिेदनिरू 

जजल्लािा भए गरेका विपद् प्रवतकायविा भएका प्रयासिरु 
उल्लेि भएका । 

5.  
स्थानीय विपद जोजिि व्यिस्थापन 
कायव योजनािरू 

तिालीन स्थानीय धनकायले गरेका प्रयास र सफलताका 
कथािरू एिि् गााँउस्तरिा योजना धनिावण गने प्रवक्रया 
स्थानीय सिदुायका प्राथधिकतािरू बारे जानकारी 
भएका विपद्का स्थस्थवत र स्थानीय स्तरबाट गनव सक् न े
सभावावित उपायिरूका बारेिा जानकारी । जोजिििरुको 
ऐवतिाक्षसक विश्लेषण Trend Analysis गनव सिज 
भएका । 

6.  
विपद जोजिि न्यूनीकरणका लाधग 
राष्ट्रिय रणनीवत, २०६६ 

राष्ट्रिय स्तरिा तयार भएको नीवतबारे पूनरािलोकन 
जानकारी र जजल्ला स्तरिा सिायोजन गने प्रवक्रया बारे 
स्पिता । 

 

3.2.  प्रकोप तथा जोजिि विश्लषेण 
    यस कास्की जजल्लािा रिकेा साविक ३२ गाविस िध्ये २७ िटा गाविस र साविक पोिरा उप-
ििानगरपाक्षलकाको ७ िटा िडािा गरी जम्मा ३४ िटा जलिाय ु पहरबतवन सम्बन्धी स्थानीय अनूकुलन 
कायवयोजना तयार भएको धथयो । त्यसैगरी ४ िटा साविक गाविस र साविक पोिरा उप-ििानगरपाक्षलकाको 
२३ िटा िडािरूिा स्थानीय विपद् जोजिि व्यिस्थापन योजना तयार भएको धथयो । िाल ती गाविस एिि् 
िडािरु नयााँ राज्यको पनुसंरचना अनसुार पहरितवन भएको अिस्था छ ।  यसरी स्थानीय स्तरिा बनेका 
योजनािरूका विश्लेषण गरी यस जजल्लाको जोजिििरूको प्राथधिकीकरण गहरएको छ । 

क्षचत्र न ं१ जजल्लाको सिग्र जोजिि प्रथधिकीकरण  
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 श्रोत- LAPA/LDRMP बठैक छलफल 

 
िाधथको क्षचत्रलाई विश्लेषण गदाव यस जजल्लािा सबैभन्दा िती पहिरोले परु्याएको देजिन्छ  । त्यसपक्षछका 
िित्वपूणव जोजिििरूिा अक्षसना, चट्याङ्ग, िडेरी, बाढी, िािाहुरी, आगजनी रिकेा छन् ।जोजिििरूको 
प्राथधिकीकरण िूलतः सिदुायिा आिाहरत छलफल र विगतिा घटेका घटनाका प्रकृवतिा आिाहरत रिी 
प्राथधिकीकरण गहरएको छ। यी जोजिििरूबाट प्रभावित स्थानिरू तल ताक्षलकािा हदइएको छः 
 
कास्की जजल्लािा आजसम्म परेका विपद्िरुको इवतिासको लिेाजोिा स्थानीय पाक्षलकािरुिा बनकेा 
योजनािरुको विश् लषेणको आिारिा जोजिििरुबाट प्रभावित ििानगरपाक्षलका तथा गाउाँपाक्षलकाका िडािरु : 

ताक्षलकािरु २ 
१.   बावढ पहिरो  

स्थानीय ति 
अवत उच्चजोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि 
जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

१, २०, २६, २४, ३२, ३३, 
२३,२८, १८, २५ 

२, ३, ११, २७, २८, 
३०,३१, ३३ 

४, ५, १७, १९, 
२२ 

६१ 

अन् नपणूव गा.पा १, २, ८, ९ ४,५,६,७,१०,११  २८ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा २,७,८,९ ५,१,६, ३ २३ 

िादी गा.पा १,२,६,७,८,९,१०,१२, ११,३,४,५  ३४ 
रुपा गा.पा ३,४,५,६ १,२  २० 
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२. चट्याङ्ग  

स्थानीय ति अवत उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न े

घरपहरिार 
पोिरा 

ििानगरपाक्षलका 
२३, २१, ३१ २४, २०,२७, ३०, १३, 

१८ 
१२,१४, २६, २८,२९, 

३३ 
२५ 

अन् नपणूव गा.पा १  ६, ९,११ ७ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा ४,६ ३, ५ ७, ८ १४ 

िादी गा.पा १, ३, ११, १२ ६,८  १८ 
रुपा गा.पा ५ ६ ४ ७ 

३. आगजनी 

स्थानीय ति 
अवत उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

 ४,६,७,८,१२, १५, २२, 
२७, ३०, ३३ 

१,३,९,११,१३,१४, २१, 
२९,२६ 

२९ 

अन् नपणूव गा.पा  ६ ४ ४ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा  ५ ३, ४ ४ 
िादी गा.पा ८, ९, १० १२  ३ 
रुपा गा.पा  ३, ५, ६ २ ७ 

 
४. िािाहुरी  

स्थानीय ति 
अवत उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

२९, ३० 
२३, ८, १० ,१२, १५, 
२६, २७,३१, ३३ 

२,३,४,५, ९, ११, १४, 
१६,१९,२० 

३६ 
 

अन् नपणूव गा.पा - २, ९ ११ ५ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा  ४, ६, ७ १, ९, ३ ९ 
िादी गा.पा १२ २, ९, १०, ११ ६,५ १३ 
रुपा गा.पा   ३,५,६ २ 

 
५. अक्षसना 

स्थानीय ति अवत उच्च 
जोजिियिु िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

२३,१०,११,१९,२०,२५, 
३१,३३ 

२४,२०,२१,२७,३० १८,१२,१४,२६,२९ ४७ 

अन् नपणूव गा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा १, ३, ६ २, ४, ८ ७ १९ 
िादी गा.पा १, २, ८ १०, १२ ४ ७, ६ २८ 
रुपा गा.पा ४, ६, ६  २ ७ 
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६. िडेरी  

 स्थानीय ति अवत उच्च 
जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

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 

अन् नपणूव गा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 

िाछापचु्छ्र ेगा.पा १, ३, ६ २, ४, ८ ७ १९ 

िादी गा.पा १, २, ८ १०, १२ ४ ७, ६ २८ 
रुपा गा.पा ४, ६, ६  २ ७ 

 
७. रोग वकराको प्रकोप 
स्थानीय ति अवत उच्च 

जोजिियिु िडािरु 
उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

१४, १९, २०, २२,२७, 
३० 

३१, ३३ ८, १४, १७, २३,२६, 
२७, २९, ३०, ३२ 

३७ 

अन् नपणूव गा.पा – ४, ५ १, २, ३ ७ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा ३ ८, ९ ३, ४, ७ ११ 
िादी गा.पा – १२ १२ ३ 
रुपा गा.पा १, २, ६ – – १२ 

 
८. नदी कटान  
स्थानीय ति अवत उच्च 

जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

 
– 

२२, २३, २५ २१ 
 

७ 
 

अन् नपणूव गा.पा ४, ६ – ५, ७ १० 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा २, ४, ५ – – १२ 
िादी गा.पा – १, ६, ७ ४,५,९,१०, ११, १२ ६ 
रुपा गा.पा – – – – 
 

९. धिचािा प्रजाती 
स्थानीय ति अवत उच्च 

जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

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

अन् नपणूव गा.पा ४, ५ – – ८ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा ५, ८, ९ – – १२ 
िादी गा.पा – - – - 
रुपा गा.पा – - – - 
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१०. पानीको िलू सकु् न े
स्थानीय ति अवत उच्च जोजिियिु 

िडािरु 
उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि 
जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेपहरिार 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

१, १२, १६, १७, १३, २१, २९, 
३०, ३३ 

१९, २२ २५, २६, २७, ३१ ४४ 

अन् नपणूव गा.पा ४, ५ – – ८ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा – २, ५ – ४ 
िादी गा.पा – २ – – 
रुपा गा.पा – – ५ १ 

११. पश ुरोग  
स्थानीय ति अवत उच्च 

जोजिियिु 
िडािरु 

उच्च जोजिियिु 
िडािरु 

िध्यि जोजिियिु 
िडािरु 

प्रभावित हुन 
सक् न ेघरपहरिार 

पोिरा ििानगरपाक्षलका ३३ २१ ११, २६, २९, ३० १० 
अन् नपणूव गा.पा – – ४ ५ 
िाछापचु्छ्र ेगा.पा – ५ ७ ७ 
िादी गा.पा – – ४,१०, १२ ५ 
रुपा गा.पा – – – – 

 
    

3.3.   ििता विश् लषेण तथा िाडल पहिचान :  
 

आिश्यकताको लेिाजोिा र िाडल पहिचानको सन्दभविा पधन िेत्रगत रुपिा नै जजल्लािा भएका 
श्रोतिरुको अिस्था आाँकलन गने, त्यसिा थप आिश्यक के िो भन् ने पत्ता लगाउने र वबगतका विपद् सम्बोिनका 
सन्दभविा देजिएका िाडलिरु सिस्यािरु पहिचान गरी त्यसलाई आगािी विपद्को अिस्थािा सम्बोिन गनव 
सवकने गरी तयारी अिस्थािा रिने गरी प्रवतकायव योजना बनाउने काि भएको छ । सबै स्थानीय तिले विपद् 
व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ लाई आत्मसात गरी तोवकएको जजम्मेिारी अनसुार कायव गनुवपने छ । स्थानीय तििा 
िाद्य तथा गैरिाद्य (िोज तथा उद्दारका) सािाग्रीिरुको व्यिस्थस्थत भण्डारण गने सबै स्थानीयतिले विपद् 
जोजििको पहिचान गरी पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना बनाई कायावन्वयनिा ल्याउनपुने । सबै स्थानीय तिले 
विपद् प्रभावितिरुलाई तिाल अस्थायी आिासका लाधग विपद् पूिव नै िलु्ला तथा सूरक्षित स्थानको पहिचान 
गनुवपने ।स्थानीय तिले विपद् ब्यिस्थापनका लाधग ििता अधभबृधद्धका गवतवबधि संचालन गनुवपने । जस्तैः  
विपद् व्यिस्थापन, आिारभतु िोज तथा उद्दार, घरपहरिार सिुदाय तथा विद्यालयको आपतकाक्षलन योजना 
लगायतका ताक्षलिको आयोजना गने । सरकारको नयााँ संरचना अनसुार जजल्लािा भएका सबै िेत्रगत 
कायावलयिरु स्थानीय तििा रिने भएको हुाँदा सब ैस्थानीय तिले विषयगत अििारण (Cluster Approach) 
अबलम्वन गरी सबै क्लिरलाई सवक्रय बनाउने । जसिाः िोज तथा उद्दार, सूचना सञ्चार तथा सिन्वय¸ 
िाद्यान्न तथा राित, क्षशिा, िास्थ्य, िानेपानी¸ सरसफाई, अस्थायी आिास, संरिण आहद आिश्यकताको 
आिारिा सवक्रय बनाउने । स्थानीय आपत् कालीन कायवसंचालन केन्द्रको स्थापना गरी प्रभािकारी रुपिा 
सञ्चालनिा ल्याउने । 
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ताक्षलका ४ 

कायविरु 
पोिरा 

ििानगरपाक्षलका 
अन्नपणुव 
गा .पा.  

िाछापचु्छ्र े
गा.पा 

िादी 
गा.पा रुपा गा.पा 

स्थानीय विपद व्यिस्थापन सिवत 
गठन छ छ छ छ छ 

विपद पिूतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना धनिाणव 

छैन छैन छैन छैन छैन 

िाद्य तथा गरैिाद्य सािाग्री भण्डारण छ – – – – 
िलुा तथा सरूक्षित िते्र पहिचान छ – – – – 

आपतकाक्षलन कायवसञ्चालन केन्द्र 
स्थापना तथा सञ्चालन 

छ – – – – 

विषयगत िते्र (Cluster) गठन – – – – – 
भिन सहंिता कायवन्वयन छ – – – – 
ताक्षलि प्राप्त कायवदलिरु – – – – – 

विपद व्यिस्थापन सचतेना ताक्षलि छ – – – – 
विपद व्यिस्थापन कोष छ छ छ छ छ 
 
सबै स्थानीय तिले विपद जोजिि व्यिस्थापन तथा न्यूधनकरण ऐन¸ २०७४ तथा स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन¸ २०७४ ले व्यिस्था गरे अनरुुपका कायविरु सञ्चालन गनुव पन े देजिन्छ । विपदको स्थानीय 
सिुदाय नै प्रथि उद्दारक िो । तसथव विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना बनाई धनयधित अध्यािधिक 
गनुवपने̧  सबै स्थानीय तििा िलुा तथा सूरक्षित िते्रिरु पहिचान गनुवपने, ताक्षलि प्राप्त विपद् व्यिस्थापन 
कायवदल गठन गनुपने, विपद्को सियिा प्रयोग गनव सवकने उद्घारका सािाग्री तथा केिी सािान्य औजारिरु 
से्टचर, अग्नी धनयन्त्रण लगायतका आिारभतू सािग्री भण्डारण गनुवपने देजिन्छ । 

 
3.4.  धनकायगत भधूिका तथा जजम्मिेारी 
 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको ध्येय विपद् बाट उत्पन् न हुन सक् न ेिानिीय तथा भौवतक 
ितीिरुलाई सकेसम्म कि गनुवको साथसाथै विपद्का घटना भैिालेिा विपद् प्रभावितलाई तिाल उद्दार तथा 
राित सियोग उपलब्ध गराउन ुिो । यस जजल्लािा विपद्को अिस्थािा हुन सक् न ेिानिीय तथा भौवतक ितीलाई 
न्युधनकरण गनव तथा प्रवतकायवलाई क्षछटो, छहरतो, ब्यिस्थस्थत तथा जिाफदेिी बनाउन िानिीय सिायताको 
िेत्रिा कायवरत धनकायिरुको पहिचान र पहुाँच आाँकलन र त्यस्तो िित्वपूणव सियिा कसरी सियोग गनव 
सवकन्छ भन् ने कुरा यवकन गनव अवत आिश्यक हुन्छ । त्यसैले, ती धनकायिरुको जजल्लािा पहुाँच तथा 
कायवक्रिको प्रकृवतलाई देिाय बिोजजि उल्लेि गहरएको छ : 
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ताक्षलका न.ं ५ 
क्र.सं. धनकायको नाि जजम्मेिार व्यणि जजम्मेिारी 

१.  जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, कास्की 

प्रििु जजल्ला 
अधिकारी 

विपद् जोजिि व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ ले गरेको व्यिस्था बिोजजि गवठत 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापनसधिवतको सािान्य कायव शतविरु : 

 विपद् जोजिि व्यिस्थापन र उद्दारको कायविा स्थानीय  विपद्  ब्यिस्थापन  
सधिवतिरु साँग सिन्वय गने िा सिन्वय गनव लगाउने  

 जजल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना अद्यािधिक गरी प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, गृि िन्त्रालय िाफव त संघीय कायवकारी सधिवतिा पेश 
गन े। 

 स्थानीय तििरुिा रिकेा स्थानीय विपदव्यस्थापन  सधिवतबाट संचाक्षलत 
राित तथा उद्दारको कायवको अनगुिन गन ेर संचाक्षलत कायविा आिश्यक 
सियोग गने  

 सिय-सियिा विपद् राित उद्दार कायविा भैरिकेो प्रगवतको बारेिा प्रदेश 
तथा केन्द्रीय विपद् व्यिस्थापन सधिवतलाई जानकारी हदने । 

 संघीय कायवकारी सधिवत, गृि िन्त्रालय तथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
सधिवतबाट प्राप्त धनदेशवनका आिारिा कायव संचालन गने । 

 बाह् य सियोगका लाधग सरकारी र गैरसरकारी धनकायका बीच सिन्वय 
बैठकको आयोजना गने । 

 बाह् य सियोगका लाधग सरकारी धनकाय,  रािसंघीय धनकाय, 
राष्ट्रिय/अन्तरावष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, लगायतका धनकायिरु बीच 
प्रवतकायवको सिीिा गनव बैठक संचालन गन े। 

 ितीको वििरण सङ्कलन गन े। 
 प्रारस्वभावक द्रतु लेिाजोिा, बहु विषयगत प्रारस्वभावक द्रतु लेिाजोिा , 

आिस्यकता अनसुार थप लेिा जोिा गन े धनणवय गने र संङ्कक्षलत 
तथ्ाङ्क विश्लेषण र सम्प्रेषण गन)े  

२.  
जजल्ला सिन्वय 
सधिवत, कास्की 

स्थानीय सिन्वय 
अधिकारी 

 सिन्वयात्मक कायविा सियोग गन े। 
 आिास तथा पुनःस्थापना कायव गन े। 
 स्रोत (आधथिक, भौवतक, िानिीय श्रोत) पहरचालन तथा सिन्वय गने । 

३.  

 
 
 
 
स्थानीय तििरु 
(स्थानीय विपद् 
ब्यिस्थापन 
सधिवत 
न.पा/गा.पा 

 
 
 
 
प्रििु/अध्यि िा 
विपद् सम्पकव  
व्यणि 

 विपद् जोजिि  व्यिस्थापन र उद्दारको कायविा सुरिा धनकाय, िडा विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, सािदुाधयक विपद् जोजिि व्यिस्थापन सधिवतसाँग 
सिन्वय गरी सोिी अनसुार पहरचालन गन।े 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सधिवतिा विपद् 
लेिाजोिाको प्रवतिेदन पेश गने । 

 स्थानीय विपद् जोजिि व्यिस्थापन योजना अनसुारका विषयगत िेत्र र 
सियोगी धनकायिरु सिन्वय गरी तिाल उद्दार तथा राित कायवक्रि 
सञ्चालन गन े। 

 जजल्ला आपतकाक्षलन कायव सञ्चालन केन्द र प्रदेश स्तरीय आपतकाक्षलन 
कायवसञ्चालन केन्द्रिा विपद्का घटना र  सोको प्रभाि िारे जानकारी 
गराउने । 

 विपद् लेिाजोिा िागवदशवनले तोकेको ढााँचािा फाराि छपाइ तयारी 
अिस्थािा राख् ने । 

 लेिाजोिाका लाधग आिश्यक जनशणि तयारी अिस्थािा राख् ने । 
 तिाल प्रारस्वभावक द्रतु लेिाजोिा गनव लगाउने । 

४.  

सुरिा धनकाय 
(नेपाली सेना, 
सशस्त्र 
प्रिरी,संधघय प्रिरी, 
प्रदेश प्रिरी र नगर 
प्रिरी) 

प्रििु तथा 
प्रवतधनधि 

 प्रििु जजल्ला अधिकारीको िातितिा रिी िोज तथा उद्दार कायवको नेतृत्व 
तथा उद्दारकायव गन े। 

 विशेष सुरिा व्यिस्था धिलाउने । 
 विषयगत सधितीिा रिी सियोग गने । 
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५.  राजनैवतक 
दलिरू 

दलका प्रिुििरू 
 सिन्वय । 
 स्रोत संकलनिा सियोग । 
 जनपहरचालन गने  

 
६.  

नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी सभापवत 

 िाद्य,गैर िाद्यसािाग्री तथा अस्थाई आिास ब्यिस्थापनिा सियोग गन।े 
 आपत् कालीन आिास तथा बन्दोबस्ती (Logistic) व्यिस्थापनिा सियोग 

गन े। 

७.  

जजल्ला स्थस्थत 
विषयगत 
सरकारी 
कायावलय र 
स्थानीय तििा 
रिकेा विषयगत 
शािािरु 

कायावलय तथा 
शािा प्रििुिरु 

 विषयगत सधितीिा रहि िेत्रगत अगिुा भूधिका धनिावि गने। 
 सम्बस्वन्धत कायावलयको आपिाक्षलन योजना धनिावण गने। 

 

८.  उद्योग िाणणज्य 
सङ्घ 

अध्यि सुख्खा तथा तयारी िाना जसै्तः क्षचउरा, भजुा, विसु्कट आहद, िाद्यसािग्री 
संकलन वितरण र व्यिस्थापनिा सघाउने । 

९.  
यातायात 
व्यिसायीिरु अध्यि 

रािात तथा उद्दार कायवका लाधग यातायातका सािनिरु र जन शणि 
उपलब्ध गराउने 

 सञ्चार िाध्यि 
नेपाल पत्रकार 
ििासंघ, सञ्चार 
किीिरु 

सहि सूचना संकलन विष्लेण तथा सम्प्रेषण गने । 

१०.  
पेशागत व्यिसायी 
सिवतिरु 

अध्यि राित, उद्दार तथा संरिण कायविा सियोग । 

११.  

गैर सरकारी संस्था 
ििासंघ, राष्ट्रिय 
तथा अन्तराष्ट्रिय 
गैर सरकारी संस्था 

 
प्रििु तथा 
प्रवतधनधि 

 िानिस्रोत पहरचालन गने 
 स्रोत संकलनिा सियोग गने 
 गै.स.स. बीच सिन्वय 
 ििता विकास तथा सिजजकरण कायव गने । 

१२.  नेपाल पत्रकार 
ििासंघ 

सभापवत  सञ्चार िाध्यिसाँग सिन्वय गरी पहरचालन गने । 
 सूचना संपे्रशण गन े। 

 
3.5. विषयगत िते्रका अगिुा तथा सियोगी ससं्थाको वििरण 
 

जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन सधिवतको धिवत २०७६ बैशाि १२ गते को बैठकले कास्की जजल्लािा साविक 
कै १० िटा विषयगत िेत्रलाई धनरन्तरता हदने र िाल राज्य पनुवसंरचना अनसुार जजल्लािा रिकेा विषयगत 
िेत्रका अगिुाई गने अधिकांश सरकारी धनकायिरु सम्बस्वन्धत गााँउपाक्षलका/ ििानगरपाक्षलकािा 
शािा/ििाशािाको रुपिा रिकेाले गााँउपाक्षलका नगरपाक्षलको अगिुाइ िा विषयगत िेत्र पहरचालन गने धनणवय 
गरेका छ । विषयगत िेत्रगत रूपिा नतेृत्व प्रदान गने जजल्लास्थस्थत सम्बस्वन्धत धनकायिरू (Cluster Leads) 
साँग धिली िानिीय गवतविधि सञ्चालन गनवका लाधग धनम् नक्षलजित िेत्रिरू (Cluster) गठन गहरएको छ । 
साथै ती िेत्रसाँग सम्बस्वन्धत सियोगी धनकायिरुको वििरण धनम् नानसुार रिकेो छ ।  
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ताक्षलका न.ं ६ 

विषयगत िेत्रिरु अगिुा 
संस्थािरु 

सदस्यिरु सम्पकव  व्यणि सम्पकव  नं  

सचूना तथा 
सिन्वय 

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय 
(जजल्ला 
विपद् 
ब्यिस्थापन 
सधिवत) 

- नेपाली सेना 
- सशस्त्रप्रिरी िल, 

नेपाल 
- नेपाल प्रिरी (संधघय 

प्रिरी,प्रदेश प्रिरी, 
नगर प्रिरी ) 

- गााँउपाक्षलका तथा 
नगरपाक्षलका 

- नेपाल टेक्षलकि  
- नेपाल पत्रकार ििासंघ कास्की  
- राष्ट्रिय अनसुंिान कायावलय 

कास्की  
- जल तथा िौसि विज्ञान विभाग 

क्षशि प्रसाद 
हरजाल 

९८५६०३७५०१ 
daokaski@
gmail.com 

िोज तथा 
उद्दार 

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय, 
गााँउपाक्षलका, 
नगरपाक्षलकािर
ु ु

- नेपाली सेना  
- सशस्त्र प्रिरी बल, 

नेपाल  
- संधघय प्रिरी, प्रदेश 

प्रिरी र नगर प्रिरी 

- राष्ट्रिय अनसुन्धान जजल्ला 
कायावलय, कास्की 

- नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

क्षशि प्रसाद 
हरजाल 

९८५६०३७५०१ 
daokaski@
gmail.com 

आिास तथा 
गैर िाद्य 
सािग्री 
ब्यिस्थापन 

संघीय 
आयोजना 
कायावन्वयन 
इकाई कास्की 
र नेपाल 
रेडक्रस 
सोसाइटी, 
कास्की शािा 
 

- स्थानीय तििरु 
- उद्योग िाणणज्य संघ 

िाडव ियर 
एसोक्षसयसन  

- लायन्स/रोटरी 
क्लििरु 

- जजल्ला प्रशासन 
कायावलय कास्की 

- हडधभजन िन 
कायावलय 

- ट्रक व्यिसायी 
सधिवत 

-  

- धनिाणव व्यिसायी संघ 
- गैर सरकारी संघ ििासंघ  
- कम्यधुनटी सपोटव  ग्रुप नेपाल 
- असल क्षछिेकी नेपाल  
- क्षसद्धाथव क्लि  
- जजल्ला सिन्वय सधिवत, कास्की 

डोलराज पाणे्ड 
९८५६०२५१२५ 
नारायण प्रसाद 
भण्डारी 
९८४१२९५२५३ 
 

nrcskaski@
gmail.com 

 
 

िाद्य कृवष 
तथा 
जजविकोपाजवन 

स्थानीय तिका 
कृवष विकास 
विभाग/शािाि
रु 

- जजल्ला सिन्वय 
सधिवत 

-  नेपाल िाद्य संस्थान 
- नेपाल रेडक्रस 

सोसाईटी  
- उद्योग िाणणज्य संघ  
- बहिनी एजकेुयर  
- गै.स.स ििासंघ  
- कृवष सािाग्री कम्पनी 

क्षलधिटेड  
- साल्ट ट्रहेडङ क्षल  िडव   
- आिा धिलन केन्द्र  

- हददीबहिनी बचाउ कास्की 
- िहिला सशणिकरण सरोकार संघ 

नेपाल 
-  कोवपला नेपाल  
- नारी सेिा केन्द्र  
- बाल तथा िहिला सशणिकरण 

सिाज नेपाल  
- इिाच नेपाल  
- िहिला क्षसप विकास संस्था 

स्थानीय 
तििरुका 
विभाग/शािा 
प्रििुिरु 

 

सियोग 
सािाग्री तथा 
राित वितरण 

स्थानीय तििरु - जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, कास्की  

- नेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

-  िस व्यिसाय 
सधिवत 

-  ट्रक व्यिसायी 
सधिवत  

- जजल्ला सिन्वय सधिवत, कास्की   
- उद्योग िाणणज्य संघ  
- गै.स.स ििासंघ  
- लायन्स तथा रोटरी क्लििरु 
- धनिावण व्य. सधिवतिरु िाडव ियर 

एशोक्षसयशन 

क्षशि प्रसाद 
हरजाल 

९८५६०३७५०१ 
९८५६०२४५०१ 
daokaski@
gmail.com 
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िानेपानी तथा 
सरसफाई 

िाने पानी तथा 
सरसफाई 
हडधभजन 
कायावलय 

- ििानगरपाक्षलका 
तथा गााँउपाक्षलका 
(िास्थ्य शािा) 

- गै.स.सं ििासंघ  
- नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी जजल्ला  
- क्षशिा सिन्वय इकाई 

सेफ आिर हि. ट्रि 
नेपाल 

- जल उत्पन् न प्रकोप धनयन्त्रण 
कायावलय 

- बाबा फाउणे्डसन 
- वब्रवटस गोिाव िेलफेयर 
- सािदुाधयक िन उपभोि ििासंघ 
- िास्थय कायावलय, कास्की 

 ९८५६०५३११० 

िास्थ्य तथा 
पोषण 

िास्थ्य 
कायावलय 
कास्की 

- ििानगरपाक्षलका 
तथा गााँउपाक्षलका 
(िास्थ्य 
शािा,िास्थ्य विभाग  

- पोिरा िास्थ्य 
विज्ञान प्रवतष्ठान  

- जजल्ला अस्पताल, 
- जजल्ला आयुबेद 

अस्पताल 
-  धनजी अस्पतालिरु 

-  नौलो घुम्ती  
- नेपाल आशा िास्थ्य सेिा 
- पहरिार धनयोजन संघ  
- औषधि व्यिसायी संघ  
- मू्यधनटी सपोट ग्रपु 
-  जज. व्याय एड्स रोग धनयन्त्रण 

संघ 

 ९८५६०४८३५० 
dphokaski
@gmail.co
m 

सरंिण 

स्थानीय तिका 
सािाजजक 
विकास 
विभाग/शािाि
रु 

- नेपाल प्रिरी (संधघय 
प्रिरी, प्रदेश प्रिरी र 
नगर प्रिरी)  

- िृद्धाश्रििरु  
- िालगृि संजाल  
- गै.स.स ििासंघ 
- गण्डकी िहिरा संघ  

- राष्ट्रिय अपाङ्ग ििासंघ 
-  ईन्सेक 
-  कास्की नेत्रहिन संघ 
-  क्षस.एस. जज  
- जे्यष्ठ नागहरक ििासंघ 
- शणि सिूि, पोिरा कायावलय 

स्थानीय तििरु 
विभाग/शािा 
प्रििुिरु 

 

आपिाक्षलन 
क्षशिा 

क्षशिा विकास 
सिन्वय 
इकाई, कास्की 
स्थानीय 
तििरुका क्षशिा 
विभाग/शािाि
रु 

- CTEVT 
- क्षशिक ििासंघ  
- ने.रा.क्षश.सं  
- ने.क्षश.सं  
- अ.ने.क्षश.सं  
- क्षशिा विकास केन्द्र 
- जजवजोन क्षशिा 

प्रवतष्ठान 
- क्षचल्रने नेपाल  

- क्षशिा उपक्रि नेपाल  
- क्षसद्धाथव क्लि  
- साथीनेपाल  
- गोनेसा  
- प्याब्सन, एन प्याब्सन 
- हिसान  
- सािदुाधयक क्षसकाई केन्द्र 
-  विद्याथी साँगठनिरु  
- नौलो घुम्ती नेपाल  
- असल क्षछिेकी नेपाल 

स्थानीय तििरु 
विभाग/शािा 
प्रििुिरु 

 

पश ुिास्थ्य 

स्थानीय 
तििरुका पशु 
विकास 
विभाग /
शािािरु 

- नेपाल भेटनरी 
एसोक्षसयसन 

- हििालयन एधनिल 
रेस्क्क्य ुट्रि  

- सािथव, क्षसप्रेड, 
- नेल्टा, नेभ्ला कास्की  
- AHTCS पोिरा 

स्थानीय तििरु 
विभाग/शािा 
प्रििुिरु 
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पहरच्छदे-४  

विपद्को प्रकृवतिा आिाहरत प्रवतकायव योजना 

4.1. विषयगत िते्र : आपतकाक्षलन सूचना र िोज तथा उद्दारिा सिन्वय 
 

अगिुाई गन ेधनकाय: जजल्ला प्रशासन कायावलय, कास्की 
 

ताक्षलका न ं.७  विषयगत िते्र आपतकालीन सचूना तथा सिन्वयको अगिुा तथा सियोगी ससं्थाको 

सचूी 

क्र.सं िेत्रगत साझेदारिरुको नाि सम्पकव  व्यणि टेक्षलफोन न ं
१ जजल्ला प्रशासन कायावलय ,कास्की स.प्र.जज.अ. ९८५६०३७५०१ 
२ नेपाली सेना ,भगिती दल गण प्रििु सेनानी गणपवत  
३ जजल्ला प्रिरी कायावलय प्रिरी उपरीिक ९८५६००५५५५ 
४ सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल २४ नं ि े .क्वा .काक्षलका 

कास्की 
प्रिरी उपरीिक गणपवत ९८५१२७२०४७ 

५ राष्ट्रिय अनुसन्धान जजल्ला कायावलय ,कास्की अनुसन्धान उप धनदेशक ९८५६०६५१०१ 
६ जजल्ला सिन्वय सधिवत कास्की सदस्य ९८५६०७७१३६ 
७ जल तथा िौसि विज्ञान विभाग ,िािापानी 

कायावलय पोिरा 
कायावलय प्रििु ९८५६०७९२९९ 

८ नेपाल टेक्षलकि कायावलय प्रििु 9851020004 
९ नेपाल पत्रकार ििासंघ ,कास्की अध्यि ९८५६०३२२८८ 
१० पोिरा ििानगरपाक्षलका प्रििु ९८५६००३०३५ 
११ िादी गाउाँपाक्षलका प्रििु ९८५६०७२६०१ 
१२ रुपा गाउाँपाक्षलका प्रििु ९८५६०८४००९ 
१३ िाछापुच्छ्र ेगाउाँपाक्षलका प्रििु ९८५६०१७३११ 
१४ अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका प्रििु ९८५६००१७०० 

 
४.१.१ िखु्य विपद्को वकक्षसि: बाढीपहिरो¸ चट्याङ्ग, भकूम्प, िडेरी¸ आगजनी, िािाहुरी, 
नहदकटान तथा ििािारी 

 
विपद्को अनिुाधनत अिस्था: 

 यस जजल्लािा हुने गरेका बाढीपहिरो चट्याङ्ग, भूकम्प, अक्षसना, िडेरी आगजनी लगायत 
प्रकोपबाट हुने विपद्को जोजििबाट सभावाव्य प्रभावित ३०० पहरिारका १५०० जना हुन 
सक् नछेन् । 

 गाउाँपाक्षलकािरुिा रिकेा सञ्चार उपकरणिरु अबरुद्ध िा नि भई सूचना आदानप्रदानिा 
सिस्या आउन सक्छ । 

 सूचना तथा तथ्ाङ्क सङ्कलनिा कवठनाइ उत्पन् न हुन सक्छ । 
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 बाढी तथा भकूम्पको कारण भौवतक पूिाविारिरु जस्तै भिन, पलु, कलभटव सडक, विदु्यत 
प्रशारण लाइन िती हुनसक्छ । 

 आगलाधग तथा जङ्गली जनािरका कारण भौवतक  संरचना घरगोठ, िनिाल तथा िानिीय 
िती हुनसक्छ । 

 सूचना तथा तथ्ाङ्क सङ्कलनिा दि जनशणिको अभाि हुनसक्छ । 
 ििािारी जन्य सभावाव्य रोगिरु देिा पनव सक्छन । 
 कृवषिालीिा रोगजन्य तथा वकट जन्य प्रकोप हुन सक् नछे । 

 
४.१.२ विषयगत उद्देश्य : 

 सूचना संकलन एिं व्यिस्थापनका लाधग स्थानीय तििरुले विपद् लेिाजोिा िागवदशवन 
अनसुारको ढााँचा तथा सूचना संकलन एिं व्यिस्थापनका लाधग जनशणि तयारी अिस्थािा 
राख् ने ।  

 स्थानीय ति गा.पा/ न.पा.िा सूचना तथा सम्पकव  व्यणि तोक् न े
 विधभन् न वकक्षसिका प्रकोपिरुका कारण हुन सक् न ेविपद्को जोजिि सम्बन्धी पूिव जानकारी 

सञ्चार िाध्यि िाफव त हदने व्यिस्था धिलाउने । 
 विपद्को सियिा गवठत सबै विषयगत िेत्रिरुको उपयुि पहरचालन तथा सिन्वय कायि 

गने । 
 प्राप्त सूचनािरु संकलन तथा विश्लेषण गरी जजल्ला आपतकाक्षलन कायवसञ्चालन केन्द्र र 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत िाफव त सम्प्रेषण गने । 
४.१.३. रणनीवत   

 स्थानीय तििा हुनसक् न े संभावित विपद्को सूचनािरु, विषयगत िेत्रिरु, सरुिा धनकाय, 
स्थानीय राजनीवतक दल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सञ्चार िाध्यििरु, स्थानीय सिुदायसाँग 
सिन्वय गरी प्रभावित िते्र तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतिा सूचना सम्प्रषेण गने । 

 संभावित प्रकोप हुनसक् न ेअिधिभर र विपद्को सियिा स्थानीय सिाचार िाध्यि (एफ.एि 
रेहडयो, वट.भी, पहत्रका) िाफव त प्रसारण तथा प्रकाशन गने । 

 विपद्को सियिा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत िाफव त सरकारी तथा गैरसरकारी 
संस्थािरुलाई सवक्रय बनाउन भूधिका धनिावि गने  
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ताक्षलका न ं८ विपद् अिस्थािा आिाहरत आपतकाक्षलन प्रवतकायव योजना  :  
विपद्को 
घटना 

पिातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थािा 
गहरने आपतकाक्षलन 

कायव 

आपतकाक्षलन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

कायव संबोिन गनव 
िाडलको पहिचान 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

अनिुाधनत 
लागत 

०-२४ घण्टा 

तिालै गाउाँपाक्षलका 
तथा नगरपाक्षलकाका 
सूचना 
अधिकारीिरुबाट 
सूचना क्षलने 

- IRA गन े
- स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन सधिवतको 
सिन्वयिा सुरिा 
धनकाय पहरचालन 
गने 

- सभावाव्य प्रभावित 
सिुदायिरुलाई 
सूचना एफ एि 
रेहडयो र टेक्षलफोन 
िाफव त केन्द्रीय 
धनकायिा सूचना 
प्रिाि गने/गनव 
लगाउने 

- घाइतेिरुको 
उपचारको लाधग 
आिश्यक सिन्वय 
गने 

- उद्वार गहरएका 
व्यणििरुको लागत 
तयार गने 

- प्रवतिेदन सम्बस्वन्धत 
धनकायिा पठाउने 

- स्थानीय तििा रिकेो 
सरोकारिाला धनकायको 
सम्पकव  व्यणिको 
टेक्षलफोन नम्बर 
अद्यािधिक गने  

- प्रभावित हुने 
सिुदायिरुलाई िेगाफोन 
र साईरन िाफव त 
जानकारी गराउने । 

- प्रत्येक सिुदायिा 
सूचना बारे अपडेट गराई 
राख् न े। 

- प्रभावित सिुदायिा 
पहुाँच योग्य रेहडयो ,
एफ.एि .साँग सम्पकव िा 
रहि धनरन्तर सूचना 
सम्प्रेषण गने । 

- प्रभावित व्यणििरुलाई 
उपचारको लाधग क्षशविर 
व्यिस्थापन गन े। 

- उद्वार गहरएको व्यणि 
घाइते र विस्थावपत 
िरुको लगत तयार गरी 
सम्बस्वन्धत धनकायिा 
पठाउने । 

- स्थानीय तिको नयााँ 
संरचना 

- बाटो कल्भटविरुिा िती 
हुन सक् ने 

- प्राविधिक कारणले फोन 
सम्पकव िा वढलाई हुने । 

- अनिुान भन्दा बढी 
जोजििको विपद् आउन 
सक् न े। 

- क्षशविर व्यिस्थापनका 
लाधग उक्षचत ठााँउ 
छनौटिा कवठनाई हुन 
सक् न े। 

- सिन्वय र सियोगिा 
वढलो भएिा प्राथधिक 
उपचार क्षशविर 
सञ्चालनिा वढलाई हुने 
। 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत, 

- स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत, 

- जजल्ला प्रिरी 
कायावलय, 

- नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

- स्थानीय सञ्चार 
िाध्यििरु 

१ लाि 

२४-४८ घण्टा 

- विपद् बाट  
प्रभावितिरुको लगत 
तयार गने 

- अस्थायी क्षशविर 
व्यिस्थापन गने 

- िृत जनािर 
घरपालुिा चौपाया को 
दगुवन्ध व्यिस्थापन 
गनव 

- अस्थायी क्षशविर सरुिा 
व्यिस्थापन कायव गने 

- तयार गहरएको लगतका 
आिारिा राित 
वितरणका लाधग 
विषयगत िेत्र पहरचालन 
गने 

- अस्थायी क्षशविरिा सुरिा 
व्यिस्था गनव सुरिा 
धनकायिरुलाई 
पहरचालन गन े। 

- पाक्षलकािरुले जनशणि 
तयार गनुवपने 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय ,
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत,जज.स.स., 
जजल्ला प्रिरी 
कायावलय 

७ लाि 
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४८-७२ घण्टा 

- िोज तथा उद्दार कायव 
धनरन्तरता हदने 

- दगुवन्ध व्यिस्थापन 
गन े। 

- व्यणिगत िती भएको 
सम्पवतको वििरण 
संकलन गन े 

- MIRA फाराि भने 

- व्यणिको िती भएका 
वििरणलाई सम्प्रेषण गरी 
सम्बस्वन्धत धनकायिा 
पठाउने । 

- सुरिा धनकायलाई विपद् 
सम्बन्धी ििता अधभिृधद्ध 
ताक्षलि हदने 

- सियिै व्यिस्थापन गनव 
नसक्दा दगुवन्ध फैलन 
सक् न े। 

- दि जनशणि नभएर 
गलत तथ्ाङ्क आउन 
सक् न े। 

- जजल्ला प्रशासन 
कायावलय ,
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत ,सुरिा 
धनकाय 

२५ लाि 

विपद्को 
घटना 
पिातको 
अिधि 

- विपद्को अिस्थािा 
गहरने आपतकाक्षलन 
कायव 

- आपतकाक्षलन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

- कायव संबोिन गनव 
िाडलको पहिचान 

- िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

अनिुाधनत 
लागत 

३-७ हदन 
७२ घण्टा 
देजि ७ हदन 

- उद्वार कायविा 
धनरन्तरता प्रदान गने 

- क्षशविर व्यिस्थापनिा 
सियोग गने 

- िास्थ्य क्षशविर 
सञ्चालन गनव 

- सुरिा धनकायिा सिन्वय 
गने 

- सािदुाधयक भिन तथा 
सूरक्षित आश्रय स्थलको 
पहिचान गरी तयारी 
अिस्थािा राख् ने 

- विषयगत िेत्रलाई तयारी 
अिस्थािा राख् ने 

- सिन्वय र उद्वार कायव 
हुन नसकेिा जनिनको 
िती हुन सक् ने 

- स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत ,सुरिा 
धनकाय ,विषयगत 
िेत्र 

 

एक साता 
देजि १ 
िहिनासम्म 

- सिन्वय र सुरिा 
व्यिस्थापन 

- िास्थ्य क्षशविर 
सञ्चालन सियोग 

- DDMC को बैठक बस्ने 
- सुरिा सधिवतको बैठक 

बस्ने 
- िाद्य विषयगत िेत्रलाई 

राितका  लाधग 
पहरचालन गने 

- उपचार कायावलाई 
धनरन्तरता हदने 

- सियिा िाद्य सािग्री 
उपलब्ध गराउन नसक्दा 
भोकिरी कुपोषण िृधद्ध 
हुने 

- ििािारी फैलन सक् ने 

- स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत ,सुरिा 
धनकाय ,सिदुाय 

 

 
ताक्षलका न ं९ - कायावन्वयन योजना सहितको प्राथधिकता प्राप्त पिूवतयारी कायव 

क्र.सं. प्राथधिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूक्षच 
िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय कायावन्वयन गने तहरका सिय क्षसिा 

१. स्थानीय तििरुको विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना धनिावण गने 

स्थानीय तििरु संकटासन्नता ,जोजिि नक्साङ्कन 
तथा ििता विश्लेषण 

जेष्ठ धभत्र 

२. 
ििानगरपाक्षलका तथा गाउाँपाक्षलकािरुिा सूचना 
सम्पकव  व्यणििरुलाई अधभिजुिकरण गने तथा 
आिश्यक फोन नम्बरिरु उपलब्ध गराउने 

स्थानीय ति बैठक ,कायवशाला जे्यष्ठ धभत्र 

३. 
स्थानीय तििरुिा विषयगत िेत्रिरु तथा स्थानीय 
आपतकाक्षलन कायव सञ्चालन केन्द्रिरुको 
आपतकाक्षलन सम्पकव  नं अद्यािधिक गने 

स्थानीय ति बैठक ,कायवशाला धनरन्तर 

४ 

सञ्चारकिीिरुलाई  
www.hydrology.gov.np, 
www.drrportal.gov.np, flood forecast 
का बारे जानकारी गराउने 

DEOC, जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय ,
गाउाँपाक्षलका ,
नगरपाक्षलका 

बैठक कायवशाला जे्यष्ठ धभत्र 
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4.2. विषयगत िते्र :  आपतकाक्षलन िोज तथा उद्वार  
 

४.२.१ िखु्य विपद्को वकक्षसि : 

बाढीपहिरो, चट्याङ्ग,  भूकम्प, आगजनीबाट हुन सक् न ेसभावावित िानिीय असर): 
 प्रभावित ३०० घरपहरिारका कहरब १५०० जनालाई तिाल उद्वार गनुवपने अिस्था हुन सक् नेछ 

। 
 बाढीपहिरोबाट भौवतक संरचनािरु, घर, बाटो, पलु कलभटव आहद भष्टिन सक्छ, यातायात 

अिरुद्ध हुनसक् ने । 
 िाधनसिरु िेपत्ता हुन,े पहुरने, बगाउने, नदी बीचिा फस्ने, घाइते हुन े तथा िानिीय िती 

हुनसक् न े। 
 शिर उन्मिु िस्तीिरु भकूष्टम्पय जोजिििा पने । 
 सूचना सम्पकव  वबच्छदे हुने र कायि गनव कवठन हुने । 
 आिास तथा व्यणिगत सम्पक्षत्त अस्थायीरुपिा िती, बाल-बाक्षलका, िहिला, िृद्ध-िृद्धा तथा 

फरक ििता (अपाङ्ग) भएका िाधनसिरु िखु्य रुपिा प्रभावित हुने । 
 विद्यालयिा किा कोठा, प्रिरी चौकी र िास्थ्य केन्द्र जस्ता उपलब्ध सािवजधनक संस्थािरु 

िाधथ चाप पने । 
 सािदुाधयक संस्थागत ठााँउिरुिा अस्थायी आिासिा बसेको सियिा चोरी, लुटपाट, बलािार 

र िानि बेचवबिन जस्ता घटनािरु हुन सक् न े। 
४.२.२ विषयगत उद्देश्य : 

 प्रभावितिरुको तिाल जीबन बचाउन ु। 
 सभावावित िानिीय िती कि गनुव । 
 सरुक्षित  स्थानको िोजी गने । 
 विपद् िा परेका सिदुायलाई उद्वार गरी सूरक्षित आश्रय स्थलिा राख् ने । 
 विपद् को सियिा प्रभावित सिदुाय तथा सरुिा पोििरुिा िोज तथा उद्वारका  लाधग 

आिश्यक सािाग्रीिरुको प्रबन्ध धिलाउने । 
 विपद् िा परेकािरुलाई उद्वारका लाधग िोजी गनुव, विशेष गरी िहिला, बालबाक्षलका, जेष्ठ 

नागहरक, अपांग तथा असिायिरुलाई िोजी कायविा प्राथधिकता हदने । 
 विपद् िा कारणले जीिन जोजिििा परेका व्यणििरुको प्राथधिकताअनसुार उद्वार गने । 
 विपद् िा परेकालाई सियिै आिारभूत आिश्यकताका राित सािग्री वितरण गने । 

४.२.३ िानिीय सियोगका िापदण्ड : 

 विपद्को लगत्तै उपकरण सहित िोजी तथा उद्वार (Search & Rescue) टोली िटाउने । 
 सिन्वय बैठक र प्रवतिदेनका बारेिा जानकारी गराउने । 
 सवुबिाबाट एकदिै बस्सञ्चत सिूि/संकटासन्न अिस्थािा रिकेा व्यणि लगायत सबैलाई 

गहरएको उद्दार र वितरण गहरएका सियोग सम्बन्धी गवतविधिको अनगुिन । 
 अिस्था िरेी MIRA (Multicluster Initial Rapid Assessment) वटि िटाउने । 
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 पहिलो िप्तािा पहरस्थस्थवतका बारेिा दैधनक र त्यस पक्षछ िरेक दईु िप्ता पक्षछ प्रवतिेदन पेश 
गने। 

 क्षशविर सिन्वय तथा क्षशविर व्यिस्थापन (Camp Coordination & Camp 
Management) को अनगुिन तथा प्रवतिेदन तयार गने (फाराि सहितको सयंन्त्र) 

 पहिलो िप्तािा िरेक हदन र प्रकोप भएको २४ घण्टा धभत्र सिाचार सञ्चार िाध्यििा पठाउने 
। 

 धनयन्त्रण तथा िानिीय सियोग सम्बन्धी िापदण्ड कायि गने सांसृ्कवतक, सािाजजक तथा 
आधथिक रुपिा िीकार गनव सवकने सािग्री-दाता/ सियोग उपलब्ध गराउने (धनकायबाट 
प्रत्यि वितरण िोइन) । 

 स्थानीय विपद् उद्वार सधिवतलाई सवक्रय पाने (अनगुिन तथा िलु्याङ्कन र प्रवतिेदन) । 
ताक्षलका न ं१० िोज तथा उद्वार िते्रको आपतकाक्षलन पिूवतयारी योजना 

अिधि विपद्को अिस्थािा गहरने 
आपतकाक्षलन कायव 

आपतकाक्षलन अिस्था संबोिन 
गनव गहरने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव सम्बोिन 
गनव िाडलको पहिचान 

िखु्य 
जजम्मेिार 
धनकाय 

पूिवतयारी 
अनिुाधनत 
लागत 

पहिलो 
हदन 
(०-२४ 
घण्टा) 

- प्राप्त सूचनाको आिारिा 
सिन्वय गरी संयुि टोली 
पहरचालन गरी उद्वार तथा 
प्राथधिक उपचार गने । 
- ठूला विपद्िरुको 

सािना गने घटना 
आदेश प्रणाली 
Incident 
Command System 
लागु 

- पीहडत घाइतेिरुको 
सम्बन्धिा  

- तिाल घटना स्थलिै 
उपचारको व्यिस्था 
धिलाउने र क्षशवकस्त 
घाइतेलाई अस्पताल 
पठाउने  

- एम्बलुेन्स सेिा ,
आपतकालीन प्राथधिक 
उपचार र घाइतेका 
लाधग यातायातको 
व्यिस्था तिाल 
धिलाउने  

- आगो लागेको ठाउाँिा 
आगो धनभाउने तथा 
धनयन्त्रण गने 

- सडक सम्पकव  न्यूनति 
पुन:स्थापना गने 

- विगतका विपद् सम्बन्धी 
घटनाको सूचना संकलन ,
सभावावित विपद्को पहिचान 
एिं अनगुिन गन ेर उद्वार गनुव 
पने स्थलको एवकन गने ,
विपद् जोजिि बारे 
नक्साङ्कन गन ेर 
सिन्वयात्मक छलफल गने 

- िोजी तथा उद्वार एिं ितीको 
धनिावरण तथा 
आिश्यकतालाई लेिाजोिा 
गन ेकायविा सरकारी ,
गैर/सरकारी साँगठन ,स्थानीय 
धनकाय ,धनजी िेत्र तथा 
सिुदायिा आिाहरत 
साँगठनिरुको भूधिकालाई 
स्पि गहरने छ  

- सम्पकव  व्यणिलगायत िोजी 
तथा उद्वार आिश्यकताको 
धनिावरण सञ्चालन गने 
जजम्मेिार धनकायिरुको 
पहिचान गरी पहिचान 
गहरएका धनकायिरुलाई 
औपचाहरक रुपिा जजम्मेिार 
प्रदान गहरने छ । 

- िोजी तथा सिज उद्वारका 
लाधग आिश्यक पन ेठूला 
उपकरण Heavy 
Equipment तथा 

- संयिु रुपिा 
नक्साङ्कनको अभाि 
रिकेो ,यसका लाधग 
सबै धनकायिरुलाई 
जजम्मेिार बनाउनु पने  

- ताक्षलि प्राप्त 
कायवदलको 
आिश्यकता छ 

- Disaster Prone 
इलाकाको पहिचान 
गरी जोजििको स्तर 
धनिावरण तथा Hazard 
Map बनाउन ुपने । 

- जजल्ला तिका ताक्षलि 
प्राप्त िोज तथा उद्वार 
सदस्यिरुले स्थानीय 
तििा िोज तथा 
उद्वारका लाधग 
ियंसेिकको विकास 

- जजल्लािरुका लाधग 
आिश्यक 
आपतकालीन 
सािग्रीिरु  

- प्रत्येक स्थानीय तिको 
विपद् पूिव तयारी तथा 
प्रवतकायव योजना 
धनिावण 

- बाढी /पहिरो  

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय, 
सुरिा 
धनकाय ,
स्थानीय 
सरकार 

४० लाि 
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- धभड व्यिस्थापन गरी 
स्थान िाली गने  

- पीहडतिरुलाई 
नजजकको अस्थायी 
क्षशविरिरुिा पठाउने  

औजारिरुको पहरचालन तथा 
उपयोग धनदेक्षशकािरुको 
विकास गहरने र विपद्को 
लाधग आिश्यक पने 
जनशणिलाई उच्च सतकव ता 
High Alert िा राख् ने । 

- जजल्ला र स्थानीय विपद् 
प्रवतकायवका लाधग िोज तथा 
उद्वार सिुिको ििता विकास 
गन ेर प्रत्येक विपद् प्रभावित 
सिुदायिा आिश्यकता 
अनसुार सिुि गठन गरी 
ििता विकास गने  

- सुरिा सम्बस्वन्ध सबै धनकायले 
िोज एिं उद्वारका लाधग 
भण्डारण गहरएका 
सािग्रीिरुको अिस्थाको जााँच 
गन े,उद्वार सािग्रीको थप 
आिश्यकता अनसुार तयारी 
गन े 

- वतनिटै सुरिा धनकायिरुिा 
जजल्ला तथा स्थानीय तििा 
धनहदि ि स्टाफ र दिकल 
सहितको विपद् 
व्यिस्थापनका पूणव सािग्री 
सहितको एकाइ टोली तयारी 
अिस्थािा राख् ने । 

- OBM डुङ्गा १ ,रिर 
डुङ्गा १ 

- आगजनी  
- फायर एक्सक्सटंग्यूजर 

एवबक्षस १५ ,Fire 
Proof Suit(Jacket 
Trouser) ११ जोर 

दोश्रो 
हदन 
)२४-४२ 
घण्टा) 

- पहिलो हदनको कायव 
िूद््ांकनको आिारिा 
थपघट गरी टोली 
पहरचालन आिश्यकताको 
पहिचान गरी 
सिन्वयात्मक उद्वार र 
विक्षशि व्यणििरुको 
सुरिाथव टोली पहरचलन 
धनरन्तर  

- विषयगत िेत्रले घटनाको 
िसु्तगत वििरण तयार 
पाने 

- िोज तथा उद्वार र 
राितका सािग्रीिरुका 
सम्बन्धिा यातायात तथा 
ढुिानी सवुििाको प्रबन्ध 
गनव स्थानीय तििा रिकेा  

-  

- प्रारस्वभावक िोजी Search & 
Rescue तथा उद्वार ,बृित् 
िोजी तथा उद्वारका वटििरुिा 
पहरचालनको तौरतहरका र 
सुरिाको व्यिस्था प्रभािकारी 
रुपिा गनवका लाधग विगतका 
क्षसकाइिरुलाई आत्मसात् गनव 
अधभिजुिकरण गहरने छ । 

- विपद्को सियिा प्रवतकायविा 
सियोग उपलब्ध गराउने 
एवककृत प्रणालीको विकास गने 
। यस प्रणालीिा राष्ट्रिय ,जजल्ला 
स्तरीय ,ििानगर/गाउाँ तथा िडा 
तििा वक्रयाक्षशल 
धनकायिरुिधे्य कायव िेत्र 
अनरुुप िरेकको भूधिका तथा 
जजम्मेिारी प्रि धनिावरण गने र 
अन्तर धनकाय सिन्वयका लाधग 
आिश्यक प्रवतिेदन हदने 
व्यिस्था धिलाएको हुने छ । 

- स्थानीय तििा रिकेा 
ियंसेिकको सूची 
जजल्लाको िोज तथा 
उद्वार विषयगत 
कायावलयिा उपलब्ध 
नभएको  

- जजल्ला र स्थानीय तििा 
रिकेा िोज तथा उद्वार 
कायवदल वबच उद्वारका 
लाधग संयुि प्रयास र 
प्रभािकारी संयन्त्रको 
विकास नभएको  

- स्थानीय तििा रिकेा 
िोज तथा उद्वार कायवदल 
र जजल्ला तििा रिकेा 
िोझ तथा उद्वारका 
जजम्मेिार धनकायिा 
धनक्षित व्यणििरुको 
नािािली र धनयधित 
रुपिा एक आपसिा 

 ५ लाि 
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- ियंसेिकिरुको 
आिश्यकता अनसुार 
सियोग क्षलइने  

- आपतकाक्षलन पहरस्थस्थवतिा 
सुरिा संयन्त्रले उपलब्ध गराउने 
प्रवतकायव सियोगिा नेपाली 
सेना ,नेपाल प्रिरी ,सशस्त्र प्रिरी 
बलको िानिीय तथा सस्थागत 
स्रोतिरु पहरचालन गन े
संयन्त्रको विकास गहरएको 
हुनेछ । 

- प्राथधिक उपचार ,सािान्य 
िोजी तथा उद्दारका Search & 
Rescue आिश्यक उपकरणको 
भण्डारण गन ेर सिदुायिरुको 
ििता अधभिृधद्ध गदै लैजाने 
व्यिस्था धिलाइएको हुनेछ । 

- रेडक्रस ,स्थानीय क्लब तथा 
उद्वारसाँग सम्बस्वन्धत अन्य संघ 
संस्थािरुलाई सािाजजक सेिाको 
िेत्रिा तिाल पहरचालन गने 
व्यिस्था सुधनक्षित गहरएको 
हुनेछ । 

- विपद् संभाव्य िेत्रिरुिा 
यातायात सेिा तथा 
सुवििािरुलाई सुदृढ पाहरनेछ । 

- नेपाल सरकारले आिश्यक 
परेको बेलािा उपयोग गनव 
सवकने भनी बैकस्वल्पक स्थानीय 
तििा उद्वार सािग्रीको 
व्यिस्थापन तथा वितरणका 
लाधग सिुदायिा आिाहरत 
सङ्गठन ,गैर/सरकारी संस्था 
तथा अन्य सरोकारिालाको 
उपयोगका धनस्वम्त संयन्त्रको 
विकास गहरएको हुनेछ । 

क्षसकाई अनभुि र भािी 
योजनाका बारेिा 
छलफल अधनिायव गरी 
रेकडव  राख् ने  

पहिलो 
िप्ता 

- उद्वार गहरएकािरुको 
धनरन्तर उपचार तथा 
पुनवस्थापना स्थलिा 
पठाउने । 

- घाइतेिरुको प्राथधिकताका 
आिारिा क्षछटो छहरतो 
उपचारका लाधग िास्थ्य 
संस्थािरुसाँग सिन्वय गरी 
पनवसक् न ेसंभावित विपद्लाई 
िध्यनजर गरी तयार गने 

- एम्बलुेन्सिरुलाई 
पहरचालनिा 
सिन्वयात्मक कवठनाई 

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय ,
सुरिा 
धनकाय 

आिश्यक 
नभएको 

पहिलो 
िहिना 

- विपद् घटनाको िोज 
तथा उद्वार प्रयासको 
विश्लेषण सहित DDRC 
िा प्रवतिेदन पेश गने 

- विषयगत िेत्रका सदस्यिरुलाई 
सूचना संकलन ,विश्लेषण र 
प्रवतिेदन तयारीका लाधग ताक्षलि 
र प्रवतिेदनका लाधग जजम्मेिारी 
तोक् ने 

- विपद्को कारण MSR 
अिरुद्ध हुने सभावािना 
रिने  

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय र 
सुरिा 
धनकाय 

आिश्यक 
नभएको  
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दोश्रो 
िहिना 

- विपद्को चेतािनी हदने 
केन्द्र तथा व्यिस्थापन 
गन ेकेन्द्रिरु ,आिश्यक 
ठाधनएका तथा भष्टिएका 
तथा िित्वपूणव 
लेिाजोिा गरी ििवत 
तथा पुन:धनिावण गनवका 
लाधग आिश्यक प्रकृया 
गने 

- विपद्को चेतािनी हदने केन्द्र 
तथा व्यिस्थापन गने 
केन्द्रिरुको वििरण अद्यािधिक 
राख् ने 

-  

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय र 
सुरिा 
धनकाय 

आिश्यक 
नभएको 

तेश्रो 
िहिना 

- जजल्ला विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रवतकायव योजना 
सिय सापेि पहरिाजवन 
गने 

- सूचना र सिन्वय हदगो 
बनाउने 

- जजल्ला विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रवतकायव योजना सिय सापेि 
पहरिाजवन गनवको धनस्वम्त 
सिन्वयकताव तोक् ने  

- रेकडव  प्रणाली चसु्त राख् ने 

 

जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय र 
सुरिा 
धनकाय 

आिश्यक 
नभएको  

 
4.3. विषयगत िते्र - आपतकाक्षलन आिास तथा गैर िाद्य 
४.३.१ िखु्य विपद्को वकक्षसि: बाढीपहिरो, आगजनी, चट्याङ्ग, िािाहुरी 

४.३.२ विपद्को अनिुाधनत अिस्था: 

जोजिििा पन ेअनिुानीत जनसखं्या : उच्च जोजिििा रिकेा गाउाँपाक्षलका तथा ििानगरपाक्षलकाका 
िडािरुिा उल्लेजित विपद्का कारण ५०० पहरिारको लाधग अस्थायी क्षशविरको व्यिस्थापन गनुवपने 
अिस्था आउन सक् न ेआाँकलन गहरएको छ । 

 व्यणिगत घरिरु, सािवजधनक र सािदुाधयक भिनिरु िती/नि भएको हुनेछ । 
 विपद्ले विस्थावपत भई िलु्ला स्थानिा बसोबास गनुवपने अिस्था सृजजत हुनेछ । 
 यातायातिा अिरुद्ध भई आितजाितिा कवठनाई हुन सक् नछे । 
 सूरक्षित आश्रय स्थल तथा गैर िाद्य सािग्रीको अभाि हुनसक् नछे । 
 अपाङ्गता, बालबाक्षलका, विशेष पहरस्थस्थवतका िहिला, जेष्ठनागहरकलाई दैधनक जीिन 

धनिावििा अप्ठ्यारो पहरस्थस्थवत सृजना हुनेछ । 
 विद्यालय, प्रिरी चौकी तथा िास्थ्य केन्द्रिरु, सािवजधनक भिन, सािदुाधयक आश्रयस्थल 

जस्ता सािवजधनक संरचनािरुिा विस्थावपत िाधनसिरुको बसोबासको लाधग दिाि पने । 
४.३.३ विषयगत उद्देश्यिरु : 

 तिाल गैर िाद्य सािग्री हत्रपाल कम्मल आहदको व्यिस्थापन गनव । 
 सरुक्षित िासको लाधग स्थान तथा आश्रयस्थल पहिचान गरी क्षशविरिरु र अस्थायी भौवतक 

संरचना धनिावण गने । 
 विपद्का कारणले घरिार विहिन िाधनसिरुका धनस्वम्त स्थायी सिािानको िोजीका लाधग 

प्रयत् न गने  
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४.३.४ रणनीवत : 

 विपद्को सियिा भौवतक तथा िानिीय िती न्यूधनकरणका लाधग तिाल उपलब्ध स्थानीय 
श्रोत र सािनको उच्चति प्रयोग गरी आकस्थिक क्षशविर व्यिस्थापन गनव स्थानीय धनकाय 
तथा सरोकारिालािरुको सिन्वयिा स्थानीय स्तरका ियंसेिकिरुलाई व्यिस्थापन र 
पहरचालन गनव । 

 विपद् प्रभावित व्यणि/पहरिारिरुका लाधग सियिा नै राित प्रवतकायव सिूिको पहाँच सधुनक्षित 
गरी गैर िाद्य सािग्रीको उपलब्धता तथा सरुक्षित स्थलिरुिा अस्थायी आिासको व्यिस्था गरी 
विपद्को अिस्थाबाट जनजीिन सािान्य बनाउने  

 विपद् बाट पूणव रुपिा प्रभावित हुनसक् ने पूिावनुिान गहरएका पहरिारलाई तिाल अस्थायी 
आिासको व्यिस्था गने र आिश्यकता एिं श्रोतको उपलब्धताको आिारिा गैरिाद्य सािग्री 
उपलब्ध गराउने । 

४.३.५ िापदण्ड (से्फयर अनसुार) 

 एक व्यणिको लाधग ३.५ िगव धिटर िेत्रफल हुनु पदवछ । पानी नजम्ने धभरालोपन १ % देजि ६ 
% सम्म हुनपुने । 

 प्रवत पहरिारका लाधग न्यूनति ४५ िगव धिटर भुाँइ िेत्र हुनु पनेछ । 
 प्रभावितिरुका लाधग तयार गहरने बस्ती िेत्र िषावयाििा आउने पानीको सति भन्दा ३ धिटर 

उचाइिा हुन ुपदवछ । 
 छनौट गहरएको ठााँउिा िच्छ िािा तथा िािा िारपार गनव सक् न ेहुनु पदवछ । 
 गिी ठााँउ तथा जाडो ठााँउका लाधग िास्थ्यिा प्रवतकूल असर नपने सािग्रीिरुको प्रयोग गरी 

आिासको व्यिस्था गहरनपुदवछ । 
 बस्ती बसाउने ठााँउ सडक देजि ५ वक.धि. भन्दा टाढा हुन ुहुदैन र प्रशस्त िाली ठााँउिा भएको 

हुनु पदवछ । 
  



विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७९ //  कास्की // 

43 | P a g e  
 

आिास धनिावणको िाका  
 

घरायसी सािानका लाधग 
- १ िटा वबको भएको पकाउने भााँडो 
- १ डेक्ची 
- १ चकु्क 
- २ िटा डाडुपन्यू 
- २ िटा पानी थाप्ने जार (भाडा) १ देजि २० क्षलटरसम्म 
- एक व्यणिका लाधग १ िटा धगलास, १ िटा िाने प्लेट  

 
ताक्षलका ११  एक अस्थायी सले्टरको लाधग अनिुानीत न्यनूति लागत 

हत्रपाल १ थान रु ३५००।०० 
प्लास्वस्टक २० धिटर रु २०००।०० 

बााँस ८ िटा रु २४००।०० 
डोरी ५० धिटर रु ५७०।०० 
कााँटी ३ के .जी.  रु ३३०।०० 

व्याण्डीङ िायर १ के .जी.  रु २००।०० 
ढुिानी व्यिस्थापन  रु २५००।०० 

दि धिस्त्री ३ जना रु ४५००।०० 
जम्मा रु १६,५००।०० 

 

ताक्षलका न ं १२     तोवकएको विपद् अिस्थािा आिाहरत आपतकालीन प्रवतकायव योजना 

क्याम्प डिजाइन 

एकाई     १ परिवाि    ४ दखेि ६ जना 

 

क्लस्टि              १६ परिवाि    ८० जना  

 

ब्लक     १६ क्लस्टिहरु              १२५० जना 

 

सेक्टि     ४ ब्लकहरु    ५००० जना 

 

क्याम्प     ४ सेक्टिहरु    २०००० जना 
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विषयगत िते्र :आपतकालीन आिास तथा गरै िाद्य 

घटना 
पिातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थािा गहरने 
आपतकाक्षलन कायव 
विपद्को प्रकृवतिा आिाहरत 

आपतकाक्षलन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गनव 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

अनिुाधनत 
लागत 

पहिलो 
हदन 

)०-२४ 
घण्टा(  

- िेत्रगत सदस्यिरुसाँग सञ्चार 
तथा सिन्वयात्मक बैठक 

- प्रारस्वभावक सूचना तथा तथ्ाङ्क 
संकलन 

विषयगत िेत्रगतका 
धनकायिरुको सम्पकव  नं 
अद्यािधिक गहरएको 
हुनेछ । 

IRA फाराि र 
जनशणि तयार 
गहरएको हुनुपने 

नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी जजल्ला 
शािा र सम्बस्वन्धत 
पाक्षलका 

 

दोस्रो 
हदन 

)२४-४८ 
घण्टा(  

- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको 
लेिाजोिा सम्बन्धी फारािको 
प्रयोग गरी द्रतु लेिाजोिा गने  

- IRA= Initial Rapid 
Assessment 

- प्रारस्वभावक द्रतु लेिाजोिा 
औजारका प्रतीकिरु उपलब्ध 
गराउने 

- जनशणि, सािग्री र कोष 
व्यिस्थापन 

३०० घरिुरीका लाधग 
आिश्यक पने 
लेिाजोिा सम्बन्धी 
फारिको व्यिस्था 
भएको हुनु पनेछ । 

सिेिण टोलीबाट 
प्रारस्वभावक 
प्रवतिेदन तयार 
हुने 

नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी जजल्ला 
शािा र सम्बस्वन्धत 
पाक्षलका  

१६ िजार 

पहिलो 
िप्ता 

- विस्थावपतको सङ्ख्या र 
जानकारी क्षलने । पहिचान 
भएकालाई अस्थायी आिासिा 
बसोबास गराउने 

- आश्रय घर धनिावण गनवका लाधग 
दि जनशणि पहरचालन र 
से्फयर Spherको 

िापदण्डको  k  पालना गन े। 

जजल्लाका विधभन् न 
पहरिारका लाधग 
अस्थायी बसोबासका 
लाधग सुरक्षित स्थान 
पहिचान र उपलब्धता 
भएको  

हत्रपालिरु नेरेसो 
तथा स्थानीय 
सािदुायीक 
बनािट, 
ढलापला रुि, 
बााँस, धनगालाको 
व्यिस्थापन गरी 
सेिा सुरु गने  

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, 
स्थानीय तििरु, 
रडक्रस तथा िेत्रगत 
धनकायिरु  

५०० 
पहरिारका 
लाधग प्रवत 
पहरिार 
१६५०० का 
दरले पने 
आिश्यक 
सािग्रीिरु 

दोस्रो 
िप्ता 

- प्रारस्वभावक लेिाजोिाकाको 
प्रवतिेदन तयार पानवका लाधग 
आिार रेिा र तथ्ाङ्कको 
सिीिा गने  

- प्रभावित पहरिारको अनुगिन 
गनवका लाधग प्रभावित 
गाउाँपाक्षलका तथा नगरपाक्षलका 
साँग सम्बस्वन्धत तथ्ाङ्कको 
जानकारी िाग गने  

- प्रभावित िेत्रिा विद्यिान सेिा 
उपलब्ध गराउने संस्थािरुको 
सिीिा गने 

- आश्रय घर धनिावण सािग्री 
व्यिस्थापन र सिन्वय गने  

- स्थानीय स्तरिा 
ििता विकासका 
लाधग कायव भएको 

- प्रवतिेदन तथा 
सिेिण, तथ्ाङ्क 
सम्बस्वन्धत 
ताक्षलििरु 
सञ्चालन भएका 

- सिभाधगतात्मक 
तहरका सूचना 
तथ्ाङ्कको 
प्रिाणीकरण 

िडा 
सक्षचििरुलाई 
सिेिण तथा 
प्रवतिेदन 
सम्बन्धी ताक्षलि 
तथा 
अधभिजुिकरण 
कायवक्रि 
सञ्चालन गनुव 
पने  

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, 
स्थानीय ति, 
रेडक्रस तथा िेत्रगत 
धनकायिरु  

३ .५ लाि  

पहिलो 
िहिना 

- आिश्यकता अनसुार 
ओछ्याउने, ओड्ने, लगाउने 
कपडा तथा िाना पकाउने, 
दाने भााँडाकुाँ डा विना भेदभाि 

३०० सेट गैर िाद्य 
सािग्री भण्डारण 

रेडक्रस, सिरी 
भिन हडधभजन 
कायावलयको 
अगिुाइिा  

सिरी विकास तथा 
भिन हडधभजन 
कायावलय, जजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन 

४७  लाि 
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वितरण गने )गैर िाद्य सािग्री 
वितरण(  

- आश्रय स्थल धनिावण 
- ढुिानीको व्यिस्था 

सधिवत, स्थानीय 
ति, रेडक्रस तथा 
िेत्रगत धनकाय 

दोस्रो 
िहिना 

- आिास तथा गैर िाद्य, िेत्रगत 
धनकाय लगायत सरोकार 
धनकायवबच छलफल गरी 
सिभाधगतािूलक अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन सधिवत गठन 
भएको । 

- आिास राित कायवको 
व्यिस्थापन भएको हुने । 

धनरन्तर सञ्चालन  

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, 
स्थानीय ति, 
रेडक्रस सोसाइटी 
अन्तगवतका 
उपशािा र स्थानीय 
धनकायिरु 

२८ िजार 

सो भन्दा 
बढी 

- क्षशविर व्यिस्थापन सधिवत 
गठन गरी अन्य पुनवलाभका 
काि गन े। 

- विधभन् न दातृ धनकाय स्थानीय 
संघसंस्था र सरकारी 
धनकायसाँग सिन्वय गरी स्रोत 
जटुाउने । 

केिी िद सम्म 
सािग्री िौज्दात 
रिकेो 

पुनवलाभ 
कायवक्रिका 
लाधग बजेट तथा 
सािग्रीको अभाि 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत, 
जज .स.स , स्थानीय 
ति तथा िेत्रगत 
धनकायिरु 

 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत िाफव त केन्द्रसाँग िाग गने र स्रोत जटुाउन पिल गने 
 
कुनै पधन विपद् (आगजनी, भू-कम्प, बाढी, पहिरो, िािाहुरी) पिात िाधनसिरु विस्थावपत हुन सक् ने 
जजल्ला सदरिकुाि तथा िडािरुिा सरुक्षित िलु्ला स्थान पहिचान गहरन ुपदवछ । त्यस्ता स्थलिरुको 
सूची प्रत्येक िडािरुले पहिचान गरी जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतलाई जानकारी गराउन ुपदवछ । 
त्यस्ता स्थलिरुको न्यूनति भौवतक पूिाविार (िान े पानी तथा बाटो) का लाधग स्थानीय तिको 
रणनैवतक ढंगले विपद् पूिवतयारीको रुपिा कायव अधघ बढाउन ुपदवछ । 
 

ताक्षलका न ं१३   : आपतकालीन आिास तथा गैर िाद्यको योजना सहितको प्राथधिकता प्राप्त पिूवतयारी 

कायव 

क्र .सं.  प्राथधिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूक्षच िखु्य जजम्मेिार धनकाय 
कायावन्वयन गने 
तहरका  

सिय क्षसिा 
)कायव 

ताक्षलका(  

१. 
साझेदार संस्थािरुसाँग भएको राित 
सािग्रीिरुको पहरिाण तयार गने  नगद र 
जजन्सी 

जजल्ला स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत र 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

बैठक तथा छलफल िनसूनपूिव 

२. 

गाउाँपाक्षलकािरुले ५० घरपहरिार लाई पुग्ने 
र ििानगरले १०० घरपहरिारलाई पुग्ने गैह्र 
िाद्य सािाग्रीिरु व्यिस्था गरी राख् ने । 
नेपाल रेडक्रस सोसाइवटले १०० 
घरपहरिारलाई राख् ने 

जजल्ला स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत र 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी 

गोदाि व्यिस्थापन 
सम्बन्धी ताक्षलि 

िनसूनपूिव 

३. 
राित सािग्रीिरु वितरण प्रकृया एकद्वार 
प्रणाली िाफव त गनव सििवत जुटाई राख् ने  
। 

जजल्ला स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

बैठक तथा छलफल िनसूनपूिव 
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४. 

गैह्र िाद्य सािाग्री उपलव्ि गराउन सक् न े
विके्रतािरु पहिचान गरी उनीिरुसाँग 
आपतकाक्षलन अिस्थािा सािान उपलव्ि 
गराउने सम्झौता गने 

नेपाल रेडक्रस र 
जजल्ला प्रशासन 
कायावलय 

बजार सिेिण र 
क्षलजित सम्झौता 

िनसूनपूिव 

५. गैर िाद्य सािग्रीको वितरणको प्रवक्रया 
तयार गने 

नेपाल रेडक्रस र 
जजल्ला प्रशासन 
कायावलय 

छलफल िनसूनपूिव 

६. 
क्षशविर व्यिस्थापनको लाधग आिश्यक 
ठाउाँिरु पहिचान गरी राख् ने 

शिरी विकास हडधभजन 
कायावलय, स्थानीय 
तिका प्राविधिक शािा 

सिुदायिा छलफल िनसूनपूिव 

 
4.4.  विषयगत िते्र : िाद्य कृवष तथा जीविकोपाजवन 
अगिुाई गन ेधनकाय : स्थानीय ति अन्तरगतका कृवष विकास विभाग/शािािरु 
िखु्य विपद्को वकक्षसि: बाढीपहिरो, अक्षसना, भूकम्प, िडेरी, आगजनी, बन्यजन्तुबाट बाली नोक्सानी, 
रोग वकरा संक्रिण 
नतेृत्व प्रदान गन े धनकाय (Cluster Leads): ििानगरपाक्षलका र गाउाँपक्षलकािरुका कृवष 
विकास शािािरु/ििाशािािरु 

४.४.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्थाः 

 तिालै आिश्यक सखु्खा िानाको अभाि । 
 भण्डारण गहरएको िाद्यान्न नि भएको अिस्था । 
 िाद्यान्नको अभाि, िाद्यान्नको पहुाँचिा बािा । 
 पाहरिाहरक स्तरिा िान पकाउने ईन्धन तथा पानीको अभाि । 
 बीउ विजन नि हुन ु। 

 
४.४.२ विषयगत उद्देश्यः 

 प्रभावित ब्यणििरुका लाधग सियिा न ै सखु्खा िाना, िाद्यान्न तथा िाद्यान्न पहुाँचको 
सधुनितता गन े। 

 दैधनक जीिनयापनको आिश्यक सािग्रीिरु(िाद्य सरसािानिरु)को ब्यिस्थापन गने । 
 पहिचान भएका राित तथा उद्दार सािग्रीको सकंलन, भण्डारण र वितरण गने । 
 भण्डारण िेत्रको पहिचान र सधुनक्षितता गन े। 
 प्रभावितिरुको जीिनलाई सरल बनाउनिा सियोग गने । 
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४.४.३ विषयगत रणनीवतः 

 स्थानीय ति (जजल्ला सिन्वय सधिवत.,न.पा.तथा गा.पा.) िा आपिाक्षलन कोष स्थापनाका 
लाधग पिल गने । 

 िाद्य सािग्री आपूवतिका लाधग गैसस, सािाजजक संघसंस्थािरुको सिभाधगता तथा सिकायव  
 िाद्य सािग्री आपूवतिका लाधग स्थानीय उद्योग बाणणज्य संघिरुबाट, स्थानीय ब्यापारी तथा 

ब्यिसायीिरुलाई िाद्य सािग्री सस्सञ्चवतका लाधग अनरुोि गने । 
 िाद्य संस्थानिा पूिवतयारी िरुप चािल, पीठो लगायतका आिश्यक िाद्यन्न सिाग्री िौज्दात 

राख् ने । 
 साल्ट ट्रहेडङलाई क्षचनी र ननु िौज्दात राख् न अनरुोि गने । 
 ढुिानीको लाधग स्थानीय धनकायिरुले सिन्वय गने । 
 विधभन् न संघ संस्थािा रिकेो िौज्दात िाद्यान्नको वििरण राख् ने । 

 ४.४.४ िानिीय सियोगको िापदण्ड: 

प्रभावित व्यणििरुको पहुाँच धनम् न िस्तुिा हुनेछ : 
 से्फयर िापदण्ड अनसुार प्रवतव्यणि प्रवतहदन न्यनूति २१०० वकलोक्यालोरी िाद्यान्न 

उपलव्घ गराउन प्रयास गने । 
 प्रभावित िाधनसिरूका लाधग िाल विद्यिान तथा उपलब्ध भएका र पहुाँच योग्य िाद्य 

पदाथविा अन्य थप एक अथिा दईु िाद्य पदाथविरू परूक रासनको रूपिा उपलब्ध गराउने, 
 धनक्षित सिूिका व्यणििरू (स-साना बालबच्चा, एच्आईभी एडस् संक्रधित व्यणि, 

कुपोवषत व्यणििरू आहद)को आिश्यकतालाई पूरा गनवका लाधग सािान्य रासनका 
अवतहरि पहरपूरक रासनको व्यिस्था गने । 

क.  िापदण्ड बिोजजिको िाद्य वकट (Kit) क्षसफाहरश : 
चािल :  प्रवतहदन प्रवतव्यणि ४१० ग्राि (से्फयर िापदण्ड अनसुार) 
दाल :  प्रवतहदन प्रवतव्यणि ६० ग्राि (से्फयर िापदण्ड अनसुार) 
िनस्पवत तेल :  प्रवतहदन प्रवतव्यणि ३० धि.क्षल. (से्फयर िापदण्ड अनसुार) 
ननु :  प्रवतहदन प्रवतव्यणि ५ ग्राि (से्फयर िापदण्ड अनसुार) 
तरकारी :  उपलव्घताको आघारिा 
स्थानीय पहरस्थस्थवत बिोजजि िाद्यान्न वितरणको िात्रा धनिावहरत गहरनेछ । तर पधन शुरुिा 
घरायसी स्तरिा वितरण गहरने र अस्वन्ति लेिाजोिाबाट प्राप्त तथ्ाङ्कको आिार तथा 
व्यणि र पहरिार संख्याका िापदण्ड बनाई वितरण गहरनेछ । 
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ताक्षलका नं   : १४ विपद्को सियिा गहरन ेवक्रयाकलाप 
सियािधि विपद्को अिस्थािा 

गहरने आपतकाक्षलन 
कायव 

आपतकाक्षलन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गनव  

िखु्य जजम्मेिार धनकाय अनिुाधनत 
लागत 

० देजि २४ 
घण्टा धभत्र 

- विपद् िा परेका घरिुरी 
तथा जनसंख्या 
पहिचान र प्रारस्वभावक 
सूचना  /तथ्ांक 

संकलन तथा 
अध्यािधिक गन े

)धनरन्तर(  
- प्रारस्वभावक द्रतु सििेण 

सम्पन्न गने । 
- सूचना संकलन गने 
- अन्य धनकाय तथा 

सधिवतसाँग सिन्वय 
गने 

- वबषयगत िेत्रको 
बैठक 

- सम्बस्वन्धत 
धनयकायसाँग सम्पकव  
सिन्वय 

- सुख्खा िाना 
वितरण 

- पकाएर िाने 
िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण 

राित 
सािग्रीको 
आंकलन 
सािग्री ढुिानी 
 
 

सम्बस्वन्धत    स्थानीय    
तिका कृवष शािािरु., 
जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन 
सधिवत, स्थानीय विपद् 
ब्यिस्थापन सधिवत, उद्योग 
बाणणज्य संघ, नेपाल 
रेडक्रस, गैससिरु 
 

 

२४ देजि ४८ 
घण्टा धभत्र - तथ्ांक संकलन तथा 

अध्यािधिक गने । 
- सूचना संकलन गनव । 
- अन्य धनकाय तथा 

सधिवतसाँग सिन्वय 
गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण कायवलाई 
धनरन्तरता हदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सािग्रीिरु संकलन 
गरी राख् ने 

 
िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
उलब्धता 
सािग्री ढुिानी 
ब्यिस्था 
 

उद्योग बाणणज्य संघ, 
यातायात ब्यािसायी  
संघ,स्थानीय  तिका कृवष 
शािािरु, िाद्य संस्थान, 
गैससिरु 
 

 

४८ देजि ७२ 
घण्टाधभत्र - तथ्ांक संकलन तथा 

अध्यािधिक गने 
- सूचना संकलन गने 
- अन्य  धनकाय तथा 

सधिवतसाँग सिन्वय 
गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण कायवलाई 
धनरन्तरता हदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सािग्रीिरु संकलन 
गरी राख् ने 

िाद्यान्न 
सािग्रीको 
उपलब्धता 
 

उद्योग बाणणज्य संघ, 
यातायात 
ब्यािसायीिरु,स्थानीयतिका 
कृवष शािािरु, िाद्य 
संस्थान,गैससिरु 
 

 

७२ घण्टा 
देजि ७ हदन 
धभत्र 

- तथ्ांक संकलन तथा 
अध्यािधिक गने 

- सूचना संकलन गने 
- अन्य  धनकाय तथा 

सधिवतसाँग सिन्वय 
गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण कायवलाई 
धनरन्तरता हदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सािग्रीिरु संकलन 
गरी राख् ने 

िाद्यान्न 
सािग्रीको 
उपलब्धता 
 

उद्योग बाणणज्य संघ, 
यातायात ब्यािसायी 
संघ,स्थानीयतिका कृवष 
शािािरु , िाद्य संस्थान, 
गैससिरु 

 

७ हदन देजि 
२ साता 
धभत्र 

- तथ्ांक संकलन तथा 
अध्यािधिक गने 

- सूचना संकलन गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण कायवलाई 
धनरन्तरता हदने 

िाद्यान्न 
सािग्रीको 
उपलब्धता 

उद्योग बाणणज्य संघ, 
यातायात ब्यािसायी 
संघ,स्थानीयतिका कृवष 
शािािरु, िाद्य संस्थान, 
गैससिरु 
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- अन्य धनकाय तथा 
सधिवतसाँग सिन्वय 
गने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सािग्रीिरु संकलन 
गरी राख् ने 

२ साता 
देजि १ 
िहिना धभत्र 

- कृवष िेत्रिा परेको 
असरको बारेिा 
लेिाजोिा गने, 
तथ्ांक तयार गरी 
प्रवतिेदन तयार गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सािग्रीिरुको 
प्याकेजजिंग तथा 
वितरण कायवलाई धनर 
न्तरता हदने 

- पुनस्र्थापनका लाधग 
पिल गने 

बीउ  लगाएत  
अन्य कृवष 
उत्पादन  तथा 
जीविकोपाजवनको 
लाधग राित 
कायवक्रि 
सञ्चालनका 
लाधग योजना 
तयारी बजेट िाग 
तथा सञ्चालन 

उद्योग बाणणज्य 
संघ,स्थानीयतिका कृवष 
शािािरु, िाद्य संस्थान, 
गैससिरु, सम्बस्वन्धत विभाग 
तथा िन्त्रालय 

 

 

ताक्षलका न ं१५   : िाद्य कृवष तथा जीविकोपाजवनको पिूवतयारी कायव 
प्राथधिकता प्राप्त कायव जजम्मेिार धनकाय सिय 

नगद, कोषको व्यिस्था, स्थानीय तिल ेगन े गाउाँपाक्षलका / नगरपाक्षलका / नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी  

धनरन्तर 

स्थानीय त  स्थानीय ति 
सियोगी धनकाय पहिचान गन े स्थानीय ति 

 
4.5.  विषयगत िते्र : सियोग सािग्री तथा राित वितरण 
अगिुाई गन ेससं्था :  जजल्ला प्रशासन कायावलय 
िखु्य विपद्को वकक्षसि : बाढीपहिरो, भू-कम्प, िािाहुरी र आगजनी, अक्षसना आहद । 

 

ताक्षलका न ं१६ विद्यिान श्रोत तथा ििताको सचूी 

विषयगत िते्र  सियोग सािग्री तथा राित वितरण 

क्र .सं.  सियोगी संस्थाको नाि 
सम्पकव  व्यणिको नाि / 

पद 
लजजस्वस्टक व्यिस्थापन 

1.  जजल्ला प्रशासन कायावलय, कास्की क्षशि प्रसाद हरजाल आिश्यक उपलब्ध सािग्री 
2.  जजल्ला सिन्वय सधिवत निराज बराल आिश्यक उपलब्ध सािग्री 
3.  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोलराज पाणे्ड आिश्यक उपलब्ध सािग्री 
4.  उद्योग िाणणज्य संघ नारायण कोइराला आिश्यकता अनुसार 
5.  धनिावण व्यिसायी संघ अध्यि आिश्यकता अनुसार 
6.  यातायात व्यिसायी संघ अध्यि ढुिानी व्यिस्था 
7.  गैर सरकारी संस्था ििासंघ पदि राज पिारी सािान्य सियोग 

8.  िाडव ियवस एशोक्षसयसन अध्यि 
पुनधनिावणका लाधग आिश्यक भौवतक 
सािग्री  

9.  ििानगर तथा गाउाँपाक्षलकािरु प्रििुिरु आिश्यक उपलब्ध सािग्री 
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४.५.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्था 

जोजिििा पने अनिुाधनत जनसंख्याः उच्च जोजिििा रिकेा गााँउ पाक्षलका तथा ि.न.पा. का ३०० 
घर पहरिारका १५०० पहरिार प्रभावित हुन सक् ने आाँकलन गहरएको छ  । 

 व्यणिगत घरिरु, सािवजधनक र  सािुदाधयक भिनिरु िती/नि भएको हुनेछ । 
 विपद्ले विस्थावपत भई िलु्ला स्थानिा बसोबास गनुवपने अिस्था सृजजत हुनेछ । 
 यातायातिा अबरुद्ध भई आितजाितिा कवठनाई हुन सक् नछे । 
 सूरक्षित आश्रय स्थल तथा गैर िाद्य सािाग्रीको अभाि हुनसक् नछे । 
 अपाङ्गता, बालबाक्षलका, विशेष पहरस्थस्थवतका िहिला, जेष्ठ नागहरकलाई दैधनक जीिन 

धनिावििा अप्ठ्यारो पहरस्थस्थवत सृजना हुन्छ । 
 विद्यालय, प्रिरी चौकी तथा िास्थ्य केन्द्रिरू, सािवजधनक भिन, सािदुाधयक आश्रयस्थल जस्ता 

सािवजधनक संरचनािरूिा विस्थावपत िाधनसिरूको बसोिासको लाधग दबाि पन े। 
४.५.२ विषयगत उद्देश्य 

 विपद् प्रभावित पहरिारलाई आिश्यक आिारभतु सािाग्री तथा राित वितरणलाई एकद्धार प्रणाक्षल 
िाध्यिबाट वितरण गने  

 नेपाल सरकार तथा स्पेयर िापदण्ड अनसुारका रािात सािाग्री वितरण गहरने छ । 
 सिािेसी तथा आिश्यकताका आिारिा राित सािाग्री वितरण गहरने छ । 

 

४.५.३ रणनीवत 

    स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधिवतको सिन्वयिा एकद्धार प्रणाक्षल िाध्यिबाट राित सािाग्री 
वितरण गने  
 

ताक्षलका न ं१७  विपद् अिस्थािा आिाहरत आपतकालीन प्रवतकायव योजना 

घटना 
पिातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थािा गहरने 
आपतकाक्षलन कायव 

)विपद्को प्रकृवतिा 
आिाहरत(  

आपतकाक्षलन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गनव 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

अनिुाधनत 
लागत 

० देजि 
२४ 
घण्टा 
सम्म 

- स्थानीय  विपद्  
व्यिस्थापन  सधिवत  
िाफव त प्रभावितिरु िहिला 
बालबाक्षलका जे्यष्ठ 
नागहरक¸ गभविती¸ अपाङ्ग 
व्यणििरुको विसृ्तत 
वििरण संकलन गने  

- घर िती भएकािरुको 
लाधग उपलव्ि  
राितको  िापदण्डिारे 
स्पि हुने र सबैलाई 
जानकारी गराउने 

राित  
िापदण्डको 
एवकन 
वििरण 
उपलव्ि हुन 
कवठनाई हुने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत¸ जजल्ला 
प्रशासन 
कायावलय,ने.रे.सो, 
गै.स.स, 

 

पहिलो 
िहिना 

- ितीको विसृ्तत 
लेिाजोिा गने 

- राित  वितरणलाई  
धनरन्तरता  हदने  तथा 
हदिवकाक्षलन सिािानका 

- प्रभावित     स्थानको     
कृषी प्रणालीिारे  
जानकारी  राख् ने  र 
विउ विजनिरु 
भण्डारण गरी राख् ने 

विधभन् न 
ताधिििरु 
सञ्चालन 
गने स्रोत र 
सािनको 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत, 
सािदुाधयक 
िन,सडक 
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लाधग िैकल्पीक स्रोत तथा 
उत्पादनिलुक कायविा 
सिभाधग गन ेसियोग गने 

- िाली वििा गरेको भए 
ितीपूवति  हदने 

- प्रभावित िरुलाई 
यातायात, सञ्चार तथा 
वििुत जडान गने 

- ताक्षलि    
संचालनका    लागी 
आिश्यक स्रोत  र  
सािनको अधग्रि 
व्यिस्थापन गने 

- बाली बीिा गनव  
वकसानलाई उते्प्रहरत 
गने 

अधग्रि 
व्यिस्था गनव 
चनुैवत हुने 

कायावलय, नेपाल 
विद्यतु प्राधिकरण, 
नेपाल टेक्षलकि 

दोस्रो र 
तेश्रो 
िहिना 

- िेवतिाली पूणव िा आंक्षशक 
रुपिा नि भएका 
पहरिारिरुलाई कृवष 
कायावलय साँग सिन्वय 
गरी सहुक्षलयत रुपिा विउ 
विजन उपलव्ि गराउने 

- क्षछटो उत्पादन हुने 
प्रजातीका विउविजनिरु 
उपलब्ध गराउने 

- घरेल ुकायावलयसाँग धिलेर 
आय आजवन गनव सवकने 
ताक्षलििरु हदने 

- ताक्षलि सञ्चालन 
तथा बीउवबनको 
लाधग आिस्यक 
सिन्वय तथा स्रोत 
व्यिस्थापन गने 

 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवत  जजल्ला 
िन 
कायावलय घरेल ु
गै .स.स  
िेहत्रय कृवषि  
प्रयोगशाला 
 

 

 

4.6. विषयगत िते्र- िानपेानी तथा सरसफाई 
 

ताक्षलका न ं१८  

विषयगत िते्र (िानपेानी तथा सरसफाई) को अगिुा साथ ैसियोगी ससं्थाको सचूी 

नेतृत्व प्रदान गने धनकाय )Cluster Leads:( िानपेानी तथा सरसफाइ हडधभजन कायावलय 
क्र .सं.  जजल्लाका िते्रगत साझदेारिरुको नाि सम्पकव  व्यणि सम्पकव  न.ं 

१ 
िानपेानी तथा सरसफाइ हडधभजन 
कायावलय 

 ९८५६०५३११० 

२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्की डोलराज पाणे्ड ९८५६०२५१२५ 
३ िास्थ्य कायावलय, कास्की बाबुराि आचायव ९८४६२८११७२ 
४ पोिरा ििानगरपाक्षलका ििेन्त शिाव पौडेल ९८५११८९३९४ 
५ जजल्ला क्षशिा विकास तथा सिन्वय ईकाइ  ९८५६०४३७७७ 
६ गैर सरकारी संस्था ििासंघ पद् िराज पिारी ९८४६०८६९९९ 

७ वब्रवटश गोिाव िलेफेयर 
रोहित कुिार 
तुम्बािाम्फे ९८४२०५८९९६ 

८ सेभ आिर हििालय फस्ट, नपेाल हदल बिादरु नेपाली ९८४६००२०२१ 
९ सुयवचन्द्र विकास सिाज केदार कोइराला ९८४६०३०८९९ 
१० क्षल बडव  भरत भण्डारी ९८५६०७३१०० 
११ िाछापुच्छ्र ेविकास संघ हदल बिादरु भण्डारी ९८४६०२६६४४ 
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४.६.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्था : 

 िानेपानीका संरचनािरू (इनटेक, ट्याङ्की, पाइपलाइन) तथा चपीिरू िवतग्रस्त भएको हुने 
छ । िानेपानी प्रदवुषत भएको हुने छ । 

 शुद्धपानी, सरसफाई र िच्छताको किीका कारण रोगको प्रकोप फैक्षलई विपदको जोजिि 
बढेको हुने छ । 

४.६.२ विषयगत उद्देश्यः 

 विस्थावपत सिुदायका लाधग (करीब ३०० घर पहरिार) िास गरी क्षशविरिा बस्ने िाधनसिरूका 
लाधग सूरक्षित िानेपानी, िास्थ्य क्षशिा तथा अस्थाई रुपिा सरफाई एिि् निुाउने 
सवुििािरूिा पहुाँच उपलब्ध छ भन् ने कुराको सधुनक्षित गने । 

 विस्थावपत िाधनसिरूलाई आिारभूत िास्थ्य सम्बन्धी सािग्री उपलब्ध गराइएको छ र 
िानेपानी, सरसफाई तथा िास्थ्यसाँग सम्बस्वन्धत व्याििाहरक प्रचलनिरूका बारेिा उक्षचत 
रुपिा जानकारी उपलब्ध गराइएको छ भन् ने कुरा सधुनक्षित गने । 

 विशेष व्यिस्था गहरन ुपने सिूि : िहिला (सिेुरी, गभविती), बालबाक्षलका, बृद्ध र फरक 
ििता भएका िाधनसिरू बस्ने क्षशविरिरूिा सफा सगु्घर कायि गनव वतनको सशिीकरण 
गहरएको छ भन् ने कुरा सधुनक्षित गने । 

४.६.३ रणनीवत 

 प्रकोपबाट प्रभावित घर पहरिारिरूलाई सूरक्षित िानेपानी तथा सरसफाइका सवुििािरू 
उपलब्ध गराई पानी र सरसफाइजन्य रोगिरू फैलन नहदई वतनको रोकथाि गने । 

४.६.४ न्यनूति िापदण्ड (Minimum Standards): 

 “िानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी Sphere Standards अनसुार” 
सूरक्षित पानी 

 वपउने पानी ५ क्षलटर प्रवत व्यणि प्रवत हदन, अन्य कािका लाधग १५ क्षलटर प्रवत व्यणि प्रवत 
हदन गरी जम्मा २० क्षलटर प्रवत व्यणि प्रवतहदन, पानी संकलन गनव जाने स्थान ५०० धिटर 
भन्दा टाढा हुन नहुने र पानी ल्याउन ३० धिनेट भन्दा बढी सिय नलाग् न,े पानी भनव र 
भण्डारण गनवका लाधग प्रवत पहरिार २ िटा बास्वल्टन उपलव्ि गराउने । सािवजधनक िारािा 
प्रवतिारा ०.२ क्षलटर प्रवत सेकेण्ड प्रवत २० पहरिारको लाधग पानी उपलब्ध गराउने । 

चपी  

 १ चपी प्रवत २५ देजि ३० व्यणि, १ चपी प्रवत १० जना फरक ििता भएका व्यणि 
 यी पूिाविार तयार गदाव िानेपानीका श्रोतिरू प्रदवूषत नहुने गरी गनुव पने र िहिला, 

बालबाक्षलका तथा फरक ििता भएकािरूलाई सिज हुने गरी गहरन ुपने छ । 
निुाउन ेस्थान 

 विपद् आइलागेको पहिलो ३ हदन ४० िहिलाका लाधग १ स्नान गृि तयार गने, त्यसपक्षछ २० 
जनाको लाधग १ स्नान गृि तयार गने । 
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िाइजजन वकट 

 १ सेट प्रवत पहरिार, 
 प्रत्येक चपीिा साबुन, िावपिक, ब्रस, धफनेल, िास्वल्टन र िग राख् ने, 
 प्रवत व्यणि प्रवत िहिना २५० ग्राि निुाउने र २०० ग्राि कपडा िनुे साबुन उपलव्ि गराउने, 
 ठोस फोिोर व्यिस्थापनका लाधग प्रवत १० घरका लाधग १०० क्षलटर ििताको १ कन्टनेर १०० 

धिटर धभत्रको दरुीिा राख् न े। 
 

ताक्षलका न ं१९ :आपतकालीन पिूवतयारी योजना 

विषयगत िते्र  :िानपेानी तथा सरसफाई 
घटना 
पिातक
ुो 
अिधि 

विपद्को अिस्थािा गहरन े
आपतकाक्षलन कायव 

आपतकाक्षलन अिस्था 
सबंोिन गनव गहरने पूिवतयारी 
कायव 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गनव अन्तर 
पहिचान 

िखु्य जजम्मिेार 
धनकाय 

अनुिाधनत 
लागत 

० देजि 
२४ 
घण्टा 

- DDMC बैठकिा सिभागी 
- DDMC Cluster    िरूसाँग 

सिन्वय बैठक, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटीबाट 

- MIRA सूचना प्राप्त गने  

- सम्पूणव क्लस्टरिरूका 
फोन नमं्बर अपडेट भएका 
हुने छ 

- द्रतू सििेण फारि तयार 
गन ेर ियिसेिकिरूलाइ 
अधभििुीकरण गने 

- ियिसेिकिरूलाइ 
ताक्षलि र सूचना प्रिाि 
गने 

- स्थानीय रुपिा सूचना 
केन्द्र स्थापना गने 

- फारििरू तयारी 
अिस्थािा रिकेा 
तर िुद्रण गहरएका 
छैन 

- सम्बस्वन्धत िडा 
कायावलयसाँग 
आिश्यक सिन्वय 
सिकायव गने 

धनकायगत 
सरोकारिालाि
रू िापा तथा 
सस हडधभजन 
कायावलय 
कास्की 

रु .१५ 
िजार 
 

२४ - ४८ 
घण्टा 

- DDMC सिन्वय बठकिा 
सिभागी 

- प्राप्त सूचना विश्लेषण 
- उपलब्ध श्रोतका िारिा प्रथि 

चरणका प्रवतकायवको थालनी 
- ियिसेिकिरू पहरचालन 
- शदु्ध िानेपानी उपलब्ध 

गराउने 
- िाइजजन वकट बक्स उपलव्ि 

गराउन 
- सूचना वितरण सब िेत्रलाई 

जानकारी गराउने 
- स्थानीय श्रोतका पहरचालन 

तथा वितरण 
- अस्थायी चपीिरूका व्यिस्था 

- दि जन शणिका वििरण 
तयारी 

- िाइजजन वकट बक्सको 
अधग्रि व्यिस्थापन 

- िैकस्वल्पक िानेपानी 
श्रोतको अधग्रि अध्ययन 
तथा संरिण स्थानीय 
रेहडयािरूबाट 
जानकारीिूलक 
सने्दशिरूका प्रसारण गन े
व्यणिका व्यिस्था 

- Super Structure  
चपी  तथा  प्यान,  पाइप, 
प्लाष्टिक आहद 
सािग्रीिरूका अधग्रि 
भण्डारण गने  

- विपद 
व्यिस्थापनिा 
संलग्न व्यणििरूका 
अभाि हुन 

- पानीको श्रोतका 
अभाि 

- आधथक श्रोतका 
पहिचान भएका 
छैन 

- प्राविधिक टोलीको 
गठन  

 

धनकायगत 
सरोकारिालािरू, 
िापा तथा सस 
हडधभजन 
कायावलय कास्की 

रु .१२ 
लाि 
 

पहिलो 
िप्ता - MIRA प्रयोग गने 

- िानेपानी तथा 
सरसफाइका िेत्रिा काि 
गने 

- पयावप्त िात्रािा 
धनिावण सािग्रीको 
अभाि रिकेा छ 

- िानेपानी 
तथा 

रु १ लाि 
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- िास्तविक ितीका आिारिा 
विपद् व्यिस्थापनका लाधग 
योजना तयार पाने 

- पानी शद्धीकरण गन ेसािग्री 
वितरण 

- िैकस्वल्पक   श्रोतबाट   
िानेपानीको व्यिस्था 

- सािारण ििवत गने सवकन 
िानेपानी श्रोतिरूका ििवत 

- ितीका िास्तविक तथ्ांक 
संकलन िानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बस्वन्धत 

- अस्थायी शौचालयका 
विस्तार 

- बास्वल्टन, साबनु, जग आहद 
सािगीिरूका व्यिस्थापन र 
वितरण 

- िास्थ्य सम्बन्धी जानकार 
व्यणिबाट परािशव हदन 

- ठोस र तरल फोिोर िैला 
व्यिस्थापन गने 

- संघ सस्थािरूसाँग 
सिन्वय तथा सिकायव 
भएको हुने छ ।  

- अस्थायी शौचालय 
धनिावण तथा िानेपानी  
िारा  धनिावणका  लाधग 
आिश्यकपने सािग्रीको 
व्यिस्था भएको हुने छ । 

- पानी शद्धीकरणका 
सािग्री र ििवत संभार 
सािग्रीको व्यिस्थापन 
गन े। 

- बास्वल्टन, साबनु, जग 
आहद सािग्रीिरूका 
भण्डारण गन े। 

- िास्थ्य  सम्बन्धी  
जानकार  व्यणििरूको 
पहिचान गरी सम्पक नं .
सहित अधभलेि राख् ने  ।  

- घटना स्थलसम्म 
क्षछटा सािग्री 
ढुिानी गनव 
कवठनाइ आइपनव 
सक् ने 

- रकिका 
अपयावप्तता 

 

सरसफाइ 
हड  .कायावलय  

- पो .ि.न.पा.  
- गाउाँपाक्षलकाि

रु 
- नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी 
- िास्थ्य 

कायावलय, 
कास्की 

- धनकायगत 
सरोकारिाला
िरू 

पहिलो 
िहिना 

- DDMC का बैठकिा पुनः 
छलफल 

- अनगुिन टोली गठन तथा 
पहरचालन 

- िास्थ्य  तथा  सरसफाई  
प्रिवद्धनका लाधग   स्थानीय   
ियंिसेिक   र िहिला 
िास्थ्य ियि् 
सेिकिरूलाइ 
अधभििुीकरण 

- िास्थ्य क्षशिा सम्बन्धी 
जनचेतनािूलक  कायिरू 

- िरेका चौपायािरूका उक्षचत 
व्यिस्थापन  

- अनगुिन सधिवत गठन 
गने 

- िास्थ्य तथा सरसफाइ 
प्रिद्धनका लाधग स्थानीय 
ियि सेिक र िहिला 
िास्थ्य 
ियंिसेिकिरूलाइ  
अधभििीकरण कायवक्रि 
सञ्चालन भएको हुने छ 
। 

- IEC सािग्री धनिावण 
छपाइ गरेर 
जनसिुदायिा वितरण 
गरी व्यििार पहरितवनका 
लाधग क्षशिा तथा 
चेतनािूलक कायवक्रििरू 
सञ्चालन भएको हुने छ 
। 

सरोकारिालािरूको 
कि चासा हुन 
सक् ने, आधथिक 
अपयावप्तता 

पाक्षलकािरु, 
िास्थ्य 
कायावलय 
कास्की, 
धनकायगत 
सरोकारिालािरू, 
िा.पा. तथा 
स.स. हडधभजन 
कायावलय कास्की 

रु. ६ लाि 
 

दोस्रो 
िहिना 

- पुनबावसका व्यिस्थापन साँग 
साँगै अन्य क्लिरसाँग 
सिन्वय गरी Wash का 
पूिाविारिरूका पुनःधनिाण 
गने 

- योजनािरूका
 प्राथधिकीकरण गने
 र सम्बस्वन्धत 
धनकायसाँग सिन्वय गने । 

आधथिक अपयावप्तता 

जजसस, ि .न.पा .
तथा 

गााँउपाक्षलका , 
िापा तथा सस 
हडधभजन 
कायावलय, 
िास्थ्य 
कायावलय कास्की 

स्थलगत 
अध्ययन 
अनसुार 
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तसे्रो 
िहिना 

- पुनधनिावण, पुनस्थापना तथा 
पूिवतयारीका कायवक्रििरू 
क्रिशः गदै लैजाने 

- प्रभावित िेत्रिरूिा अन्य 
योजनािरू पधन 
प्राथधिकीकरण गरेर 
लैजाने र अब बन् ने 
संरचनािरू विपदसाँग 
सािना गनव सक्न िालको 
बनाउने 

तिालको 
प्राथधिकता धभत्र 
नपनव सक् ने 

जज .स.स. , 
ि .न.पा .तथा 
गााँउपाक्षलका, 
िापा तथा स .
हडधभजन 
कायावलय, 
कास्की 

आिश्यक
ता अनसुार 

 

ताक्षलका न ं२०   : धनकायगत स्रोतको आंकलन (Capacity Mapping)  

विषयगत िते्र : िानपेानी तथा सरसफाई 
क्र .सं.  संस्थाको नाि िानिीय स्रोत भौवतक सािग्री अन्य स्रोत कैधफयत 

१.  िापा तथा सस 
हडधभजन कायावलय 

५ जना प्राविधिक १००० धिटर ज््मएभ् पाइप, 
१००० क्षलटर ििताका २ 
िटा हिलटेक टैंक, २५ िटा 
प्यान सेट, स्विक्षचङ पाउडर 
५० के .जी. , वपयुस ५० थान, 
बाटर गाड २५ थान 

पानी 
परीिणको 
व्यिस्था 

िानेपानी तथा स .स .
हड .कायावलय , 

नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, कास्की 

२.  नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, कास्की  

२ जना प्राविधिक ५० िास्वल्टन )१० क्षल(.   रेडक्रस कास्कीको 
स्टोरबाट प्राप्त हुने 

३.  िास्थ्य कायावलय, 
कास्की  

िास्थ्यकिी ५ जना, 
िंयसेविका 

ICE Material, Aqua 
१००० tab 

पानी  
पहरिणको 
व्यिस्था 

जजल्ला िास्थ्य 
कायावलय, स्थानीय ति  
िास्थ्य शािा 

४.  पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

िानिीय श्रोत तयारी 
अिस्थािा 

औषिीिरु तयारी अिस्थािा   

५.  जजल्ला क्षशिा विकास 
सिन्वय ईकाइ 

सम्बन्धीत पाक्षलकािा 
रिकेा क्षशिकिरु 
पहरचालन 

विद्यालिा भएको शदु्ध वपउने 
पानी 

 सम्बन्धीत विद्यालयका 
प्र .अ.  

६.  गाउाँपाक्षलकािरु - - - - 

 

ताक्षलका न ं२१   : पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजन 

विषयगत िते्र   : िानपेानी तथा सरसफाई 

क्र .सं  
प्राथधिकता प्राप्त पूिवतयारी 
कायवको सूची 

िखु्य जजम्मेिार धनकाय कायावन्वय गने तहरका सिय सीिा 

1_  
िौज्दात सािग्रीिरूको 
अद्यािधिक अधभलेिीकरण  
  

िापा तथा सस हडधभजन 
कायावलय, 
स्थानीय तििरु 

बैठक तथा सिन्वय, सम्पकव  
व्यणििरूको सूची 

विपद पूिव तथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
नहुन्जेल 

2_  

थप आिश्यक िानेपानी, 
सरसफाई तथा िच्छतासाँग 
सम्बस्वन्धत सािग्रीिरूको  
अधग्रि भण्डारण 

जज.स.स, नगरपाक्षलका 
गााँउपाक्षलका तथा अन्य संस्थािरू, 
िा.पा. तथा स.स. हडधभजन 
कायावलय 

आिश्यक सािग्रीिरूको 
पहिचान, वबके्रता तथा उपलब्ध 
हुन स्थान छनौट, िहरद गरी 
उक्षचत भण्डारण 

विपद सुरु हुन ु
पूिव 
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3_  
ििता विकास  
  
    

जजल्ला िास्थ्य कायावलय, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी, 
िापा तथा सस हडधभजन 
कायावलय 

अधभििुीकरण, प्रक्षशिण, श्रोत 
सािनको प्रिन्ध 

विपद सुरु हुन ु
पूिव र 
िषावतको 
अिधििा 
 

4_  जनचेतना अधभिृधद्ध कायवक्रि िास्थ्य कायावलय कास्की 

सञ्चार िाध्यििरू, 
ियम्सेिक पहरचालन, 
सने्दशिूलक सािग्रीिरूको 
वितरण 

विपद्को सिय 
भर 

5_  
WASH Cluster/ D-
WASH-CC सदस्यिरू 
वबच सिन्वय र सिकायव 

जज .स.स. , रेडक्रस, 
गै .स.स.ििासंघ , िापा तथा सस 
हडधभजन कायावलय 

बैठक आिश्यकता 
अनसुार 

6_  अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
जज .स.स. , िापा तथा सस 
हडधभजन कायावलय, स्थानीय 
तििरु 

सूचना व्यिस्थापन, बैठक, 
स्थलगत भ्रिण, धनरीिण 

विपद अधघ र 
विपदका 
सियिा र पक्षछ 

 
नोट :  WASH Sector सम्बन्धी विपद्को सियिा िाधथ उस्सल्लजित पििरू बािके अन्य 

कुरािरूको धनणवय जजल्ला िानेपानी सरसफाई तथा िच्छता सिन्वय सधिवतले (D-
WASH-CC) गरे बिोजजि हुनेछ । विपद्को सियिा िाधथ उस्सल्लजित संघ/संस्था बािके 
अन्य कुनै संस्था सियोगका लाधग तयार भएिा D-WASH-CC/DDMC को 
धनणवयबिोजजि धनक्षित सियको लाधग WASH Cluster Lead Agency िा.पा. तथा 
स.स. हडधभजन कायावलयसाँग सिन्वय गरी सदस्यको िैक्षसयतिा राख् न सक् नछे । 

4.7. विषयगत िते्र   : िास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition) 
४.७.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्था 

विपद् पिात ् ठुलो िात्रािा जनिनको िती हुन पगु्छ । उद्दार कायवसगै तिाल आकस्थिक 
िास्थ्य सेिाको आिश्यकता हुन्छ । विपद्को प्रकृवत अनसुार असरिरू पधन फरक र धभन्न हुन सक्छन् 
। सिग्रिा िाधनसिरूिा चोटपटक लाग्नु, व्यणि तथा घरिरू डुिानिा पनुव, घर तथा अन्य संरचना 
भष्टिएर च्यावपन ुिा पहुरन,ु पहिरोिा पहुरन,ु आगजधन हुनु, सडक दघुवटना हुन ुसाथै विधभन् न प्रकारका 
ििािारी फैक्षलन ु आहद । यस प्रकारका ििािारी तथा प्रकृवत प्रकोपको अिस्थािा िेरै िात्रािा 
िाधनसिरू वबस्थावपत हुन्छन् र प्रवतकूल िातािरणसाँग सम्पकव का कारण विशेष गरी संकटाधभििु िगव, 
गभविती, सिेुरी, बालबाक्षलका, बृद्धबृद्धा, अपांगिरूको िास्थ्यिा प्रवतकूल असर पदवछ । िानेपानीको 
असरुिाका कारण िहिला तथा बालबाक्षलकाको पोषण स्थस्थवतिा धगरािट आउने, सरसफाइको कधिले 
वबधभन्न प्रकारका सरुिा रोगिरू (झाडापिाला, आउाँ, दादरुा, छालाको संक्रिण, श्वास प्रश्वास साथै 
विधभन् न प्रकारका कीटजन्य रोग) हुने र सिग्र िास्थ्यका सूचाकं िरू प्रभावित हुने हुन्छ । प्राकृवतक 
प्रकोपका कारण िास्थ्य संरचना नि भै प्राप्त भएका औषिी तथा उपकरणको अभाििा अवत 
आिश्यक िास्थ्य सेिा प्रदान गनव कवठनाई हुन सक्छ । िास्थ्य संस्थािा वबरािीको चाप बढ्न गई 
िास्थ्य संस्थािा दबाब सजृना हुाँदा सिग्र िास्थ्य सेिा साथै गभविती, सिेुरी तथा बाल िास्थ्य सिेत 
प्रभावित हुन्छ । 
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४.७.२ िानिीय सियोग सम्बन्धी न्यनूति िापदण्ड 

क. प्रारस्वभावक लेिाजोिा सञ्चालन गहरएकै सियिा िास्थ्य सम्बन्धी आरभाव सरुु हुन्छ । 
ि. सिुदायको तििा रोग तथा चोटपटकको उपचार विद्यिान प्राथधिक िास्थ्य केन्द्रले गने एिं 

थोरै संख्याका गभावीर आिश्यक वबरािीिरूलाई क्षसफाहरस गरी अन्य िाधथल्लो िास्थ्य 
संस्थािरूिा पठाई आपतकाक्षलन िास्थ्य सेिा कायवक्रिको कायावन्वयन गहरने छ । 

ग. क्षसफाहरस गरी पठाइने अन्य िास्थ्य संस्थािरूिा पगु् नकेा लाधग वबरािीिरूका लाधग उपयुि 
यातायातको प्रबन्ध गहरने छ   

४.७.३ विषयगत उद्देश्य 

१. विपद् सम्बन्धी सूचनािरू संकलन गरी िाधथल्लो धनकाय तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधिवतलाई जानकारी गराई सोको विश्लेषण गने एिं आिश्यकता अनसुार RDT िटाई 
अनसुन्धान गरी ििािारी तथा विपद् घोषणा गने । 

२. विपद् पक्षछ हुन सक् ने ििािारी रोगको प्रकोपलाई न्यनूीकरण गनव आि सञ्चारका िाध्यि प्रयोग 
गरी जनचेतना अधभिृधद्ध गने  

३. विपद् सम्बन्धी सिस्यािा िाधथल्लो धनकाय (िास्थ्य िन्त्रालय, िास्थ्य सेिा विभाग, 
इवपहडधियोलोजी तथा रोग धनयन्त्रण ििाशािा, प्रादेक्षशक िास्थ्य धनदेशनालय, िास्य 
प्रवतष्ठान/क्षशिण अस्पताल आहद) लाई जानकारी गराई आिश्यक श्रोत र सािनको सियोग 
अवपल गने । 

४. बालबाक्षलका तथा गभविती िहिलालाई धनयधित िोप तथा अन्य सेिा सुधनक्षित गने । 
५. बालबाक्षलका तथा गभविती िहिला र सिेुरी आिालाई कुपोषण हुनबाट बचाउन पोषण प्रििवन 

गने र आकस्थिक पोषण कायवक्रि सञ्चालन गरी सो को सपुरीिेिण, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
गने । 

६. धनयधित गभविती तथा सिेुरी जााँचलाई थप सुदृढीकरण गने । 
७. प्रसवुत किको अनगुिन तथा सेिाको िूल्याङ्कन गरी संस्थागत प्रसवुत गराउने कायवलाई सदुृढ 

र धनरन्तरता हदने साथै विपद्को सियिा संरचना वबधग्रएिा तरुुन्त बैकस्वल्पक व्यबस्था गरी 
सेिालाई सचुारु गने । 

८. विपद् पिात् विधभन् न रोगको ििािारी हुनसक् न े हुाँदा जेष्ठ नागहरक, अपाङ्ग, िहिला तथा 
बालबाक्षलका साथै सबवसािरणिरूले पाउने अत्यािश्यक िास्थ्य सेिा प्रदान गने । 

९. िास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी वक्रयाकलापिा विधभन् न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, 
सरकारी तथा धनजी अस्पताल र स्थानीय धनकायिरूसाँग सिन्वय र सिकायव गने । 

१०. विपद्का सियिा गहरएका प्रवतकायव तथा अन्य वक्रयाकलापिरूको अधभलेि राख् ने तथा प्रवतिदेन 
गने ब्यिस्था धिलाउने । 

४.७.४ रणनीवत 

विपद् पक्षछको अिस्थािा आकस्थिक उद्दार पिात ् वबधभन्न ििािारी रोगको प्रकोप हुन सक् न े
जोजििलाई न्यूनीकरण गरी जेष्ठ नागहरक, अपाङ्ग, िहिला तथा बालबाक्षलकािरूले पाउने 
अत्यािश्यक िास्थ्य सेिा प्रदान गरी िास्थ्य सेिालाई धनयधित सञ्चालन  गने । 
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ताक्षलका न ं.२२   : तोवकएका विपद् अिस्थािा आिाहरत आपतक्ालीन प्रवतकायव योजना 

 विषयगत िते्र   : िास्थ्य तथा पोषण 
विपद्का 
घटना पिात् 
अिधि 

विपदका अबस्थािा 
गहरने आपत् कालीन 
कायव  

आपतकालीन 
अिस्थािा सम्बोिन 
गन ेगहरने पूिवतयारी 
कायव 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गन े
अन्तर पहिचान 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

पूिवतयारी 
अनिुाधनत 
लागत 

०–२४ घण्टा 
पहिलो हदन 

- स्थानीय 
स्तरिाघटनास्थलिा  
उद्दार  टोलीसाँग  RRT 
तुरुन्त पठाउने । 

- आिश्यकता अनसुार 
घटना स्थलिा रिकेो 
RDT को Backup 
का लाधग RRT तुरुन्त 
पठाउने  

- स्थानीय स्तरिा रिकेा 
विधभन् न क्लि, िहिला  
िास्थ्य  ियंसेविका,  
आिा  सिूि 
आहदलाई सिन्वय 
गरी क्षछटो उद्दार तथा 
वबरािीिरूको उपचार 
गन ेव्यबस्था धिलाउने  

- विशेष उपचार गनुव पने 
वबरािीिरूलाई स्तरीय 
उपचारका लाधग पे्रषण 
गन े 

- प्रदेश तथा केन्द्रिा 
जानकारी पठाउने र 
सिन्वय कायि गने  

- सम्बस्वन्धत स्थानिा 
सूचना प्रिाि गरी 
CRRT र RRT लाई 
Onside 
Coaching गने 

- धनदेक्षशत भए 
अनसुार अत्यिश्यक 
औषिी तथा अन्य 
सािग्रीको िौज्दात 
आपुवति  

- िास्थ्यकिी िटाई 
जवटलताका 
आिारिा उपचारका 
लाधग पुिवतयारी गने 

- Regular 
District/Comm
unity Rapid 
Response Team 
Meeting . 

- Mobilize 
district 
Stakeholder 
according 
Resource 
Mapping  

- तयारी 
अिस्थािा हुाँदा 
हुदै पधन 
सिन्वय एिं 
सूचना प्रिाििा 
कवठनाई हुन 
सक् न े। 

- भौगोक्षलक 
विकटताका 
कारण  औषधि  
तथा CRT र 
RRT घटना  
स्थलिा उद्दार 
टोली पुग् ने  
कवठनाइ  हुन 
सक् न े। 

 
 

- िास्थ्य कायावलय, 
कास्की 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

- पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

- अन्नपुणव 
गाउाँपाक्षलका 

- िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 

- िादी गाउाँपाक्षलका 
- रुपा गाउाँपाक्षलका 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सधिवतिरु 

 
 
 
 

 
रु.५०,००० 

 
 
 
 
२४–४८ 
घण्टा दोश्रो 
हदन 

- भौवतक तथा िानिीय 
िवतको अधघल्लो 
हदनिा गहरएका 
कायवको सिीिा गने । 

- िास्थ्यसाँग अन्तर 
सम्बन्ध रिकेो विधभन् न 
अस्पताल, संघ 
संस्थािरूसाँग छलफल 
एिं अन्तरवक्रया । 

- िानिीय तथा भौवतक 
श्रोत र सािनको 
नक्साङ्कन गन ेर 
आिश्यक व्यबस्था 
गन े। 

- अन्य  अत्यािश्यक  
सेिािरू वबना 
अिरोि सुचारु गन े 

 
 
 
 

 

- दि 
जनशणिको 
किी हुन सक् ने  

- भौवतक श्रोत र 
सािनको 
अभािन हुन 
सक् न े। 

- Resource 
Mapping 
तयारी     
अिस्थािा 
हुाँदाहुदै पधन 
विपद्को 
घटनाका 
सियिा 

- िास्थ्य कायावलय, 
कास्की 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

- पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

- अन्नपुणव 
गाउाँपाक्षलका 

- िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 

- िादी गाउाँपाक्षलका 
- रुपा गाउाँपाक्षलका 
- स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन 
सधिवतिरु 

 
 
 
 
 
 
 
रु.५०,०००
। 
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- ियंसेिकिरू 
पहरचालन गन े। 

प्रभािकारी 
कवठनाई हुन 
सक् ने 

 
पहिलो 
िप्ता 

- उद्दार सधिवतका 
सदस्य तथा स्थानीय 
स्तरिा रिकेो CRT र 
RDT को कायव 
विभाजन गने । 

- ििािारी फैलाउन 
सक् न ेसभावावित श्रोत 
पहिचान गरी 
छुट्याउने । 

- अपुग भएका िानिीय 
श्रोत, औषधि तथा 
सािगी व्यबस्थापन 
गन े। 

- आिश्यकता अनसुार 
प्रदेश तथा केन्द्रसाँग 
सियोग िाग गन े। 

- स्थानीय स्तरिा रिकेा 
विधभन् न क्लि,िहिला 
िास्थ्य िय सेिीका, 
आिा सिूि आहदलाई 
सिन्वय गरी विभाजन 
तथा अधभििुीकरण 
गन े। 

- विधभन् न रोगिरूबारे 
पत्रपहत्रका तथा 
रेहडयो, 
एफएििरूबाट 
सूचनािूलक सने्दश 
प्रकाशन  

-  सािवजधनक 
स्थलबाट 
िानेपानीको निूना 
संकलन परीिण गने  

- प्रसूवत किका 
पुनःधनिावण गने र 
सेिा सुचारु गन े
ब्यिस्था धिलाउने । 

- अन्य अत्यािश्यक 
सेिािरू विना 
अिरोि सुचारु गन े 

- विपद् बाट 
प्रभावितिरूका लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशव गने व्यबस्था 
धिलाउने  

सियिा नै 
विपद् बाट  
प्रभावितिरूका 
लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशव गनव 
नसवकएिा 
वबचलन आउन 
सक् न े। 

- िास्थ्य कायावलय, 
कास्की 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

- पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

- अन्नपुणव 
गाउाँपाक्षलका 

- िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 

- िादी गाउाँपाक्षलका 
- रुपा गाउाँपाक्षलका 
- स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन 
सधिवतिरु 

 
 
 
 
 
 
 
रु.२,००,०
००। 

दोश्रो िप्ता - जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 
तथा सरोकारिाला 
धनकाय र 
व्यणििरूसाँग सिन्वय 
एिं सिीिा बैठक 
स्थानीय स्तरिा रिकेा 
विधभन् न क्लि, िहिला 
िास्थ्य ियंसेिीका, 
आिा सिूि आहदका 
कायव सम्पादन 
अद्यािधिक गने र थप 
आिश्यक पन स्रोत र 
सािनका पहिचान 
गनव । 

- विपद् बाट  
प्रभावितिरूका लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशव गने व्यबस्था 
धनरन्तरता हदने । 

- िृत्य ुभएका एिं 
घाइते भएका 
व्यणििरूको 
तथ्ाङक 
अद्यािधिक गने । 

- सियिा नै 
विपद् बाट  
प्रभावितिरूका 
लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशव गनव 
नसवकएिा 
विचलन आउन 
सक् न े। 

- िास्थ्य कायावलय, 
कास्की 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

- पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

- अन्नपुणव 
गाउाँपाक्षलका 

- िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 

- िादी गाउाँपाक्षलका 
- रुपा गाउाँपाक्षलका 
- स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन 
सधिवतिरु 

रु .५ ००० 

 
पहिलो 
िहिना 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 
तथा 
सरोकारिालािरूसाँग 
सिन्वय एिं सिीिा 
बैठक गन े। 

- विपद् बाट  
प्रभावितिरूका लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशवको  
व्यबस्थालाई 
धनरन्तरता हदने । 

- सियिा नै 
विपद् बाट  
प्रभावित 
भएकािरूको 
लाधग 
िनोसािाजजक 

- िास्थ्य कायावलय, 
कास्की 

- जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

- पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 
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- ५ िषव िधुनका 
बालबाक्षलका, गभविती 
तथा सुिेरी 
िहिलािरूको पोषण 
अिस्था लेिाजोिा 
तथा परािशव  गने । 

- अवत आिश्यक सेिा 
तथा सािनका 
पहुाँचका िूल्याङकन 
गन े। 

- िास्थ्यसम्बन्धी 
प्रवतकायव 
वक्रयाकलापिरूका 
सुपरीिेिण, अनगुिन, 
िूल्याङ्कन गने । 

- घुम्ती टाली पहरचालन 
गरी अत्यािश्यक 
िास्थ्य सम्बन्धी 
जनचेतना अधभिृधद्ध 
गन े। 

- भिेका 
संरचनािरूका ििवत 
तथा संभारको व्यबस्था 
धिलाउने । 

- स्थानीय स्तरिा रिकेा 
विधभन् न क्लि, िहिला 
िास्थ्य ियंसेविका, 
आिा सिूि आहदका 
पहरचालन गन े। 

- िृत्य ुभएका एिं 
घाइते भएका 
व्यणििरूको 
तथ्ाङक 
अद्यािधिक गने । 

परािशव गने 
नसवकएिा 
विचलन आउन 
सक् न े। 

- अन्नपुणव 
गाउाँपाक्षलका 

- िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 

- िादी गाउाँपाक्षलका 
- रुपा गाउाँपाक्षलका 
- स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन 
सधिवतिरु 
 

 
 
 
रु ५००० 

 
 
 
 
 
 
दोश्रो िहिना 
र 
सो भन्दा 
बढी 
सियका 
लाधग 

- धनयधित रुपिा 
जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 
तथा 
सरोकारिालािरूसाँग 
सिन्वय एिं सिीिा 
बैठक गन े। 

- िास्थ्य संस्थािरुबाट 
हदइने धनयधित 
उपचारका साथै िोप, 
पहरिार धनयोजन, 
पोषण, विधभन् न 
प्रकारका सरुिा 
रोगिरू धनयन्त्रण 
कायवक्रििरूलाई बढी 
प्राथधिकता हदई 
धनरन्तर सुचारु रुपले 
सञ्चालन गन े। 

- विपदबाट 
प्रभावितिरूका लाधग 
िनोसािाजजक 
परािशव गने 
व्यिस्थालाई 
धनरन्तरता हदने । 

- जीणव िास्थ्य 
संस्थािरूका लागत 
संकलन गन ेर 
सम्बस्वन्धत धनकायिा 
पेश गन े। 

- ५ बषव िधुनका 
बालबाक्षलका, 
गभिती तथा सुिेरी 
िहिलािरूका 
पोषणको अबस्था 
लेिाजोिा गरी 
लाभाष्टन्वत भएका  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु ५००० 
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- घाईते तथा प्रभावित 
िाधनसिरूका 
जनजीिन 
सािान्यीकरण गनवका 
लाधग विविि 
कायवक्रििरू 
सञ्चालन गन े। 

- भािी हदनिरूिा हुन 
सक्न दैिी प्रकोप तथा 
प्राकृवतक प्रकोप र 
ििािारीजन्य 
रोगिरूलाई 
न्यनीकरण गने 
काययोजना बनाई 
विकल्पिरूको िोजी 
गने । 

- अवत आिश्यक सेिा 
तथा सािनकको 
पहुाँचको िूल्याङकन 
गन े। 

- िास्थ्य सम्बन्धी 
प्रवतकायव 
वक्रयाकलापिरूका 
सुपरीिेिण, अनगुिन, 
िूल्याङ्कन गने । 

- घुम्ती टोली पहरचालन 
गरी अत्यािश्यक 
िास्थ्य सम्बन्धी 
जनचेतना अधभिृधद्ध 
गन े। 

व्यणिको  
िूल्याङ्कन गने । 

 

4.8.  विषयगत िते्रः सरंिण  
अगिुाइ गने धनकायः सबै स्थानीय तिका िहिला तथा बालबाक्षलका शािा 

ताक्षलका न.ं २४   

विषयगत िेत्र (संरिण) को अगिुा साथै सियोगी संस्थाको सूची 

विषयगत िेत्र अगिुा  सम्बस्वन्धत गा.पा. तथा ि.न.पा. को सािाजजक विकास शािा 
क्र.सं. जजल्लाका िते्रगत साझदेारिरूका नाि सम्पक व्यणि सम्पक न.ं 

१.  पोिरा ििानगरपाक्षलका/गाउाँपाक्षलकािरु गा.पा. तथा ि.न.पा. 
शािा/ििाशिा प्रििु 

 

२.  जजल्ला प्रिरी कायावलय अजय के.सी ९८५६००५५५५ 
३.  गैह्र सरकारी संस्था ििासंघ, रत्नचोक पदिराज पिारी ९८४६०८६९९९ 
४.  गण्डकी बहिरा संघ सूयविोिन बराल ९७४६०८८६६४ 
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५.  राष्ट्रिय अपाङ्ग ििासंघ आइलाल साई ९८१४१५०३६९ 
६.  कास्की नेत्रहिन संघ लक्ष्मण सुिदेी ९८५६०६१३१४ 
७.  शणि सिूि पोिरा सहरता पौडेल ९८४६०३५००६ 
८.  क्षस.एस.जी. नेपाल हदक्षलप गरुुङ ९८५६०११३०० 
९.  गा.पा. िास्थ्य शािा प्रििु, अन् नपूणव गा.पा. ऋवषराि पौडेल ९८४६०३०१५८ 
१०.  गा.पा. िास्थ्य शािा प्रििु, रुपा गा.पा. आनन्द राज जोशी ९८०४१५७५२५ 

११.  गा.पा. िास्थ्य शािा प्रििु, िाछापुच्छ्र े
गा.पा. 

 ९८५६०९८७७५ 

१२.  गा.पा. िास्थ्य शािा प्रििु, िादी गा.पा.  ९८५६०७७५२४ 
 

४.८.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्थाः 

क. ३०० घरपहरिारका कहरि १५०० जना प्रभावित हुन सक् न े
ि. िनजनको िती, घाइते बाल–बाक्षलका, वबछोहडएका बाल–बाक्षलका, एकल िहिलािरू, अनाथ, टुहुरा 

बालबाक्षलकfिरू र अपांगता भएका ब्यणििरुको सङ्ख्यािा िृधद्ध हुने । 
ग. विपद् प्रभावितिरुिा प्रवत हुने हििंसा र अन्य आपराधिक गवतविधििरू (लुटपाट, चोरी, ित्या, 

डकैती, अपिरण,बलािार) बढ्ने सभावािना रिने । 
घ. गभविती, सिेुरीिरू तथा अपाङ्गता भएका व्यणििरु िढी प्रभावित हुन सक् न ेसिय भन्दा 

पहिले सिेुरी हुने संभािना । 
ङ. क्षलङ्गिा आिाहरत हििंसािा बृधद्ध हुन सक् ने विशेषगरी बाक्षलका र वकशोरीिरु जोजिििा पनव 

सक् न े। 
च.  शोषण, भेदभाि बढ्ने,सिाजिा कलि र अशास्वन्तको िातािरण सृजना हुने । 
छ.  िानक्षसक आघात, सािारा विहिन हुनेिरुको सखं्यािा बृहद्द हुने । 
ज.  गहरबी बढ्ने, बेचवििन तथा ओसार पसार हुन सक् ने । 
झ.  यौनजन्य हििंसा हुन सक् न े। 

४.८.२ विषयगत सरंिण िते्र स्थापनाको उद्देश्यः 

क. आपतकालीन पहरस्थस्थवतबाट उत्पन् न हििंसा, शोषण, दवु्यवििार, िलेा तथा जोजिििा रिकेा िा 
जोजिििा रिने संभाब्य ब्यणििरू विशेषगरी िहिला तथा बालबाक्षलकािरुलाई हििंसा र 
दवु्यवििारबाट संरिण गने र त्यस्ता दवु्यवििारबाट प्रभावित व्यणििरूका लाधग सेिा सम्बन्धी 
प्राििानिरूिा पहुाँचका लाधग सियोग गने । 

ि. यौन दवु्र्यििार, शोषण तथा हििंसाको रोकथाि र वतनको अनगुिन र प्रवतिदेन गने । 
ग. जोजिििा रिकेा सिूििरूका लाधग िानि अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तरावष्ट्रिय िानिीय 

काननुले प्रत्याभूत गरेका िौक्षलक अधिकारिरूको सरंिण गने । 
घ. बालबाक्षलका, िहिला, विशेष ििताका व्यणि र ज्यषे्ठ नागहरकिरुलाई सूरक्षित आश्रय िा 

िातािरणको ब्यिस्था भए नभएको धनगरानी राख् ने र क्षसफाहरस गने । 
ङ. जोजिििा रिकेा सििूिरूको संरिण सधुनक्षितका लाधग आपतकाक्षलन सियोगको न्यायोक्षचत 

वितरणिा सियोग उपलब्ध गराउने । 
च. बाल तथा िहिला ितै्री स्थान तथा िनोसािाजजक परािशव सम्बन्धी सियोगको स्थापना गरी 

सूरक्षित बाताबरण सधुनक्षित गने । 
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छ. वबछोड भएका सब ै बालबाक्षलका र िास गरी पााँच िषवको उिेर भन्दा िधुनका केटाकेटी 
पहिचान, दताव तथा िास्थ्य सम्बन्धी जााँचका बारेिा सियोग र संरिणका सवुबिा सहित 
पहरिारको िोजी गने कायविा सियोग गने बाताबरण सधुनक्षित गने । 
 

४.८.३ संरिण सििुले गन ेिखु्य-िखु्य वक्रयाकलापिरु 

क. सरोकारिालािरुसाँग सिन्वय बैठक, बिस, पैरिी, संचालन गने । 
ि. हििंसा र दवु्यवििारबाट िहिला, बालबाक्षलका, अपागतंा भएका व्यणि र जेष्ठ नागहरकको 

संरिणको लाधग आिश्यक धनगरानी, िनोसािाजजक सिेा लेिाजोिा तथा अनगुिन प्रवतिेदन 
तयारी, सम्प्रेषण गने, पैरिी र सधििा गने  । 

ताक्षलका न ं.२५  

विपद्को अिस्थािा आिाहरत आपतकाक्षलन प्रवतकायव योजना 
घटना 
पिातको 
अिधि 

विपद्को अिस्थािा 
गहरने आपतकालीन 
कायव  

आपतकालीन अिस्था 
संबोिन गनव गहरने 
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 
अन्तर 
पहिचान 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

पूिवतयारी 
अनुिाधनत 
लागत 

० देजि १ 
घण्टा धभत्र 

स्थानीय स्तरिा रिकेा 
सम्पकव  धनकाय/संयन्त्र/ 
ब्यणििरु द्वारा  सम्बस्वन्धत 
सबै िूख्य धनकायिरुिा 
सूचना क्षलनहदने 

विपद् िा जोजििको सूचना 
हदन सवकने ब्यणिको 
नाि,थर र सम्पकव  नम्वर 
फलेक्स ब्यानर बनाई सबैको 
नजर पने साबवजधनक 
स्थलिरुिा  टााँसगरी जो 
सकैुले सूचना हदन सक् ने 
ब्यबस्था धिलाउने र जजल्ला 
स्तरका सरोकार िालािरुलाई 
सम्पकव  गनव सिज हुनेगरी 
सम्पकव  नं.िरु उपलब्ध गराउने 
ब्यिस्था धिलाउने । 

 
स्थानीय स्तरका 
सम्पकव  
ब्यणििरुलाई 
अधभिूिीकरण र 
िातेपचाव छपाइ 
धनिावणको लाधग 
श्रोत अभाि हुन 
सक् ने  

 
सम्बस्वन्धत स्थानीय 
तििरुिा रिकेा 
िहिला तथा 
बालिाक्षलका शािा,  

 
पूिव सूचना तथा 
विपद् पिूव 
तयारी सम्बन्धी 
पुनवताजगी 
२००००० िाते 
पचाव छपाईिा 
रु 

१ घण्टा  
देजि ७ 

सूरक्षित आश्रय स्थलको 
सुधनक्षितािा सियोग 
सूचना 
संकलक/अनुगिनकताव र 
धनगरानी कतावको 
उपस्थस्थती र  कायव गने  

जजल्ला विपद् ब्यिस्थापन 
सधिवतबाट पहिचान गहरएका 
सूरक्षित िागव, स्थान ,आश्रय 
स्थल र योजनाको जानकारी 
हदने । 

किवचारीिरुलाई 
सिारी सािन 
ब्यिस्थापन 

किवचारीिरुलाई 
सिारी सािन 
ब्यिस्थापन 

विपद् 
प्रभावितिरुलाई 
धनिावण भएका 
सूरक्षित 
स्थानिरुिा 
राख् ने  

 
 
७ घण्टा 
देजि २४ 
घण्टा धभत्र 

स्थानीय िहिला सिकारी 
संस्थािरु, गाउाँ बाल 
संरिण सधिवतिरु, 
धनगरानी सिूििरु र बाल 
क्लबिरु पहरचालन गरी 
सङ्कटाधभिुि सििुिरु 
पहिचानगरी सम्बस्वन्धत सबै 
सम्पकव  धनकायिरुिा 
आबश्यक सियोगको 
लाधग क्षसफाहरस र सिन्वय 
गने 

 द्रतु सबेिण फाराि विपद् 
पहिला नै तयार गरी तथा 
उपलब्ध गराई राख् ने । 

 संभाब्य प्रभावित स्थानिरुिा 
स्थानीय स्तरिा पहिचान 
गहरएका बाल संरिण 
सधिवतिरु, धनगरानी सिूि, 
सरोकारिाला धनकायिरुलाई 
तयारी अबस्थािा राख् ने 

 िहिला सिूििरुलाई विपद् 
सम्बन्धी अधभिजुिकरण 
संचालन गने । 

बजेट तथा 
जनशणिको किी 
बालबाक्षलका जेष्ठ 
नागहरक र 
अपांगता भएका 
ब्यणििरुको लाधग 
उपयिु 
आश्रयस्थलको 
प्रभािकारी 
ब्यिस्थापन हुन 
नसकेको । 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 
सािाजजक वबकास 
ििाशािा, अन्नपणुव 
गाउाँपाक्षलका 
िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका िादी 
गाउाँपाक्षलका रुपा 
गाउाँपाक्षलका 
सािाजजक विकास 
शािा नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, 

६००००। 
(फारिको 
अधभिूिीकरण) 
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२४ घण्टा 
देजि ४८ 
घण्टा धभत्र 

िानबीय सियोगको 
अनुगिन र सुिार गनव 
आबश्यक वबषयिा सुझाि 
संकलनको लाधग टोली 
पहरचालन गने । 

 
स्थानीय स्तरिै वबधभन्न 
उपसधिवतिरु धनिावण गरी पूबव 
तयारी अबस्थािा राख् ने  

 
यातायात तथा 
सञ्चार िचवको 
अभाि रिन सक् ने 
। 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 
सािाजजक वबकास 
ििाशािा, अन्नपणुव 
गाउाँपाक्षलका 
िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका िादी 
गाउाँपाक्षलका रुपा 
गाउाँपाक्षलका 
सािाजजक विकास 
शािा नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, 

 
१५०००० 
आिश्यकताको 
आिारिा । 

४८ घण्टा 
देजि 
७२ घण्टा 
धभत्र 

- हििंसा दबु्र्यबिारबाट 
संरिणको लाधग 
धनयधित रुपिा टोली 
िा ब्यणि पहरचालन 
गने । 

- िनोसािाजजक 
परािशवकताविरु 
पहरचालन गने । 

- हििंसािा परेका 
िहिलािरु लाई 
अल्पकाक्षलन आश्रय र 
आिश्यकता अनुसार 
कानूनी सिायता प्रदान 
गने  

 
वबपद्को सियिा 
अप्रत्याक्षशत सेिा हदनुपने 
भएको हुाँदा आबश्यक, 
श्रोतसािन र दि 
जनशणिको नाि क्षलि 
वििरण सकंलन गहरर 
राख् ने । 

  
जजल्ला िहिला 
कानूनी सिायता 
सधिवत 

 
कहरब 
२००००० 
(आिश्यक
ता अनुसार) 

 
 
 
७२ घण्टा 
देजि ७ 
हदन धभत्र 
 

गभविती, सुिेरी, वबरािी, 
अशि, जेष्ठ नागहरक र 
अपांगता भएका ब्यणििरु, 
अनाथ, असिायिरुलाई 
सिायताको लाधग 
आबश्यक सिन्वयकारी 
भूधिका धनबावि गनव 
धनयधित रुपिा ििंसेिक 
पहरचालनको ब्यबस्था 
धिलाउने । अपांगता 
सिायक सािाग्री उपलब्ध 
गराउने 

प्रभावितिरु सेल्टरिा 
बस्नपुने अबधिभर दैधनक 
आलोपालो गरी िवटने 
ियंसेिकको ब्यबस्था 
अनुिाधनत सभावावित 
संख्यािा अपांगता 
सम्बस्वन्ध सिायक 
सािाग्रीिरु िहरद िा 
प्राप्तगरी स्टोरगरी राख् ने । 

सिायता/राित 
सािाग्री 
िहरदको लाधग 
रकिको 
अभाि रिन 
सक् ने । 

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 
सािाजजक वबकास 
ििाशािा, अन्नपणुव 
गाउाँपाक्षलकािाछापुच्
र ेगाउाँपाक्षलकािादी 
गाउाँपाक्षलकारुपा 
गाउाँपाक्षलका 
सािाजजक विकास 
शािा, िास्थ्य 
कायालवय कास्की, 
जनिास्थ्य 
धनदेशनालय 

कहरब २ 
लाि 
पचासिजार 
कहरब ५० 
िजार 
(श्रोतको 
िोजी ) 

७ हदन 
देजि २ 
साता धभत्र 

प्रभावित बालबाक्षलका तथा 
िहिलािरुलाई 
िनोसािाजजक सेिािा 
धनरन्तरता हििंसा दवु्यवििार 
संरिणको लाधग धनयधित 
रुपिा टोली पहरचालन गने 
। 

  ७ हदन देजि २ 
साता धभत्र 
प्रभावित 
बालबाक्षलका तथा 
िहिलािरुलाई 
िनोसािाजजक 
सेिािा धनरन्तरता 
हििंसा दवु्यवििार 
संरिणको लाधग 
धनयधित रुपिा 

३००००० 
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टोली पहरचालन 
गने । पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 
सािाजजक 
वबकास 
ििाशािा, 
अन्नपणुव 
गाउाँपाक्षलका 
िाछापुच्छ्र े
गाउाँपाक्षलका 
िादी गाउाँपाक्षल 

२ साता 
देजि १ 
िहिना  
धभत्र 

बालिैत्री सूरक्षित स्थल 
धनिावण र उपयोग कानूनी  
तथा  िनोसािाजजक  
सेिािा 
धनरन्तरताका साथै विशेष  
प्रकृवतका िदु्दािरुलाई  
जजल्ला  सेिा  केन्द्र  तथा 
सम्बस्वन्धत धनकायिरुिा 
क्षसफाहरस गने तथा 
अस्थायी आिासिा 
सभावावित हििंसा वबरुद्ध 
सचेतना कायवक्रि 
सञ्चालन गने, 
विपद्बा प्रभावितिरुको 
अधभलेि राख् ने, 
धनयधित बैठकिरु 
संचालन गने अनुगिन 
तथा प्रवतबेदन गने 

 
सियोगी सरोकारिालाको 
पहिचानर सचेतनाको 
लाधग आिश्यक पायक्रि 
तथा  सिजकताव र 
कायविेत्र धनिावरण गने 

विशेष 
आयिलुक 
वक्रयाकलापिा 
स्थायी सदस्य 
बािकेकालाई 
कायवक्रि 
नराजिने र 
प्रभाि िेत्र 
भन्दापधन 
आफ् नो 
िेत्रलाई 
प्राथधिकता 
हदने र 
सिन्वयको 
किी । 

 
सरोकारिाला सबै 
धनकायिरु प्लान 
नेपाल, सेभ द 
क्षचल्रने, यूधनसे 
फ, केएर नेपाल 

 
४००००० 
आिश्यकता 
अनुसार 

 
  



विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७९ //  कास्की // 

66 | P a g e  
 

4.9. विषयगत िेत्र   : क्षशिा 
ताक्षलका न ं.२६   : विषयगत िते्र (क्षशिा) को अगिुा साथ ैसियोगी ससं्थाको सचूी 

क्र .सं  िेत्रगत साझेदारिरका नाि सम्पक व्यणि टेक्षलफोन न इिेल 
ठेगाना 

१.  

- स्थानीय तििरुका क्षशिा शािा/ििाशािािरु 
क्षशिा शािा/ििाशािा प्रििु 

- क्षशिा विकास सिन्वय इकाई, कास्की 
- शैक्षिक ताक्षलि केन्द्र 
- CTEVT र यससग सम्बस्वन्धत संस्थािरू 

िहरष्ठ प्रक्षशिक 
प्राचायव 

९८५६०२८६१४ 
०६१५२१०९७ 

२.  - क्षशिक ििासंघ, नेराक्षशसं, नेक्षशसं, अनेक्षशसं,  
नेक्षशप 

  
 

३.  प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान, युधनप्स 
हदनेश कुिार शे्रष्ठ, राि ििादरु 

िोची, 
रािजी शिाव, िुव्र शिाव 

९८५६०३१६४८ 
९८५६०२१२९९ 

४.  गैरसरकारी संस्था ििासंघ, जजल्ला कायव सधिवत पदिराज पिारी ९८४६०८६९९९ 
५.  विद्याथी संघ ,साँगठनिरू अध्यि, सभापवत  
६.  सािदुाधयक अध्ययन केन्द्र अध्यििरू  
७.  क्षशिा विकास केन्द्र केन्द्र प्रििु ९८५६०३१८५१ 
८.  क्षचल्रने नेपाल प्रििु ९८५६०२४८७९ 
९.  क्षसदाथव क्लब प्रििु ९८०४१०५९५३ 
१०.  साथी नेपाल प्रििु ९८४६१४४९३८ 
११.  गोनेसा प्रििु ९८५६०२६०४४ 
१२.  नौलो घुम्ती नेपाल प्रििु ९८५६०२७८७६ 

 

४.९.१ विपद्को अनिुाधनत अिस्थाः 

भू-कम्प, आगजनी र िाढीका कारण विद्यालयिा फधनिचर, पठन पाठन सािाग्री, अधभलेि सािाग्री, 
प्रयोगशाला सािाग्रीिा आक्षशिंक िा पणुव रूपिा िती हुन सक् न े। 

क. भू-कम्प, िािाहुरी, आगजनीका कारण क्षशिक तथा विद्याथीिरूको ज्यान जोजिििा पनव सक् ने, 
ि. विद्यालयलाई आपतकाक्षलन अिस्थािा आश्रय स्थलको रुपिा प्रयोग गदाव विद्यालयको िहरपहर 

ििािारी जस्ता सिस्यािरु उत्पन् न हुने । 
ग. विद्याथीिरुलाई विद्यालय जााँदा आउदााँ र विद्यालय पहरसरिा र िाटोिा रिकेा रुििरु ढलेर 

च्छ् याप्ठ् न ेर चोटपटक लाग् न ेसभावािना हुने । 
घ. विद्याथीिरुलाई विद्यालय जादााँ आउदााँ बस, ट्रक, गाडी, िोटर साईकल आहद बािनिरुबाट 

दघुवटना हुने । 
ङ. क्षशिकिरु ियं विपद् बाट  प्रभावित भई विद्यालय आउन नसक् ने अिस्था । 
च. विद्याथीिरु क्षशिण क्षसकाइिा अनपुस्थस्थवत, अनतु्तीणव हुने, विद्यालय छाड्ने । 
छ. विद्याथीिरुिा िनोिैज्ञाधनक सिस्या क्षसजवना हुने । 
ज. बाढीका कारणले विद्यालय जाने बाटोघाटो अिरुद्ध हुने । 
झ. विद्यालयिा िानेपानीका  स्रोत प्रदवुषत हुदााँ, झाडापिाला, सरुिा रोग ज्वरो आहदले प्रभावित 

हुने । 
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४.९.३ विषयगत उद्देश्यः 

क. प्राकृवतक विपद् बाट  प्रभावित विद्यालय जाने उिेरका केटाकेटी तथा क्षशिकिरूलाई गणुस्तरीय 
क्षशिा सधुनक्षित गनवका लाधग र उनीिरूलाई सूरक्षित रूपिा क्षसकाउने एिं क्षसके्न िातािरण तयार 
गने । 

ि. आपतकालीन पहरस्थस्थवतिा पहिलो प्रवतकायव उपलब्ध गराउने व्यणिका रूपिा 
सरोकारिालािरूको ििता बृधद्ध गने । 

ग. बालबाक्षलकाको अध्ययन अध्यापनलाई आपतकाक्षलन अिस्थािा पधन सूरक्षित तहरकाले सचुारु 
गने । 

घ. बालबाक्षलका, क्षशिक किवचारी तथा अविभािकको आपिाक्षलन अिस्थािा विपद् जोजिि 
न्यूधनकरणका लाधग ििता अधभिृधद्ध गने । 

ङ. प्रभािकारी आपत् कालीन पूिवतयारी तथा प्रवतकायवलाई सिजीकरण गनवका धनधित्त िेत्रगत 
कायवसिूिका सदस्यिरू (Cluster Members) का बीचिा प्रभािकारी सिन्वय, अनगुिन 
तथा सूचनाको आदानप्रदान सधुनक्षित गने । 

च. वबद्यालयको  भौवतक सरंचना र अधभलेि सूरक्षित गने । 
छ. विपद् बाट भएको भौवतक ितीको पनुवस्थापना तथा पनुधनिावण  गने । 

  



विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७९ //  कास्की // 

68 | P a g e  
 

ताक्षलका न.ं२७   : तोवकएको विपदको अिस्थािा आिाहरत आपतकाक्षलन प्रवतकायव योजना 

विषयगत िते्र   : क्षशिा 

विपद्को 
घटना 
पिात् 

विपदका अिस्थािा 
गहरने आपतकालीन 
कायव 

आपत् कालीन 
अिस्था सम्बोिन 
गन ेगहरने पूिवतयारी 

पूिवतयारी कायव 
सम्बोिन गनव अन्तर 
पहिचान 

िखु्य जजम्मेिार 
धनकाय 

अनिुान
िुत 
लागत 

पहिलो 
हदन (०–
२४ घण्टा) 

-  DDMC बैठकिा  
सिभागी  हुने  ।  

- Education Cluster 
का बैठक बस्ने । 

- सूचना संकलन गने । 
- घाइते भएका क्षशिक 

विद्याथी तथा अन्य 
सिुदायका व्यणििरूका 
लाधग विद्यालय अस्थायी 
बसोबासको व्यिस्था 
धिलाउने । 

- तिालै प्राथधिक 
उपचार तथा 

- अस्पताल िा अन्य 
िास्थ्य केन्द्रसम्म  
पठाउन व्यिस्था गने । 

- सम्पूणव क्लिर 
सदस्यिरूका फोन नं. 
अपडेट गन ेसिेिण 
फारि तयार गने र 
सबैलाई अधभििुीकरण 
गन े। 

- ियिसेिकिरूलाई 
(क्षशिक, विद्याथी ताक्षलि 
अिस्थािा राख् ने 

- स्थानीय रुपिा 
विद्यालयलाई सूचना 
केन्द्रका रुपिा स्थापना 
र ताक्षलि प्रदान गने । 

- प्रभावित िेत्रिा 
विद्यालयस्तरिा प्राथधिक 
उपचार सम्बन्धी ताक्षलि 
तथा प्राथधिक उपचारका 
सािग्री उपलब्ध गराउन । 

- फारििरू तयारी 
अिस्थािा राख् ने । 

- सरोकारबाला साँग 
सिन्वय गन े। 

- प्रकोप व्यिस्थापन  
सधिवत  गठन  र  
कोष व्यिस्थापन 

स्थानीय तििरु 
)क्षशिा शािा , 

ििाशािा(, 
जजल्ला क्षशिा 
विकास सिन्वय 
इकाई, नेपाल 
रेडक्रस 

सोसाइटी, 
विद्यालय 

 

दोस्रो हदन 
(२४–४८ 
घण्टा) 

- DDMC सिन्वय बैठक 
। 

- प्राप्त सूचना विश्लेषण 
उपलब्ध श्रोतका 
आिारिा प्रथि चरणका 
प्रवतकायवका थालनी 
ियिसेिक क्षशिक-
विद्याथी पहरचालन गन े। 

- सूचना प्रिाि तथा 
जनचेतनािूलक सने्दश 
प्रचार प्रसार गने । 

- स्थानीय श्रोतको 
पहरचालन तथा 
वितरणको व्यिस्था 
धिलाउने । 

- घटनाको िसु्तगत 
वििरण तयार गने । 

- स्थानीय सञ्चार 
िाध्यििरुबाट 
जानकारीिलुक 
सने्दशिरू प्रसारण गने 

- तथ्ाङक अधभलेिलाई 
अध्यािधिक गने र 
सूचना स्रोत व्यणिका 
व्यिस्था गन े। 

- प्रभावित विद्यालयिरूका 
वििरण तयार गने । 

विपद व्यिस्थापनिा 
संलग्न हुन सक् ने 
विद्यालयिरूका पहिचान 
र तयारी गने । िा.वि. र 
उ.िा.वि. िा प्रवत 
विद्यालय १०० जना 
सम्म अटन गरी उपयुि 
व्यिस्थापन गन े। 

स्थानीय तििरु 
)क्षशिा शािा , 

ििाशािा(, 
जजल्ला क्षशिा 
विकास सिन्वय 
इकाई, नेपाल 
रेडक्रस 

सोसाइटी, 
विद्यालय 
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पह
िल

ो ि
प्त

ा 
- MIRA तथ्ाङक 

विश्लेषण तथा 
सरोकारिालािरूलाई 
जानकारी हदने । 

- िास्तविक ितीका 
आिारिा विपद् 
व्यिस्थापनका लाधग 
योजना तयार पाने । 

- सभावावित स्रोतको 
पहरचालन गन े। 

- दोस्रो िप्तािा 
विद्यालयिा क्षशिण 
क्षसकाइ वक्रयाकलाप 
धनयधित रुपिा 
सञ्चालन गनव विद्यालय 
िाली गनव पिल गन े। 

- सभावावित धनकायिरुसाँग 
सिन्वय गन े। 

- आिश्यक जनशणि 
पहरचालन गन े। 

- सभावावित विद्यालयिरूिा 
आपत् कालीन 
व्यिस्थापनका लाधग  
योजना धनिावण  गने 
गराउने । 

 स्थानीय तििरु 
)क्षशिा शािा , 

ििाशािा(, 
जजल्ला क्षशिा 
विकास सिन्वय 
इकाई, नेपाल 
रेडक्रस 

सोसाइटी, 
विद्यालय 

 
पह

िल
ो ि

हि
ना

 

- DDMC का बैठकिा 
पुन छलफल गन े। 

- अनगुिन टोली गठन 
तथा पहरचालन गन े। 

- सम्बस्वन्धत 
सरोकारिालािरू लाइ 
अधभििुीकरण कायवक्रि 
सञ्चालन गन े। 

- प्रवतिेदनले औल्याएका 
सिस्यािरुको आिारिा 
सियोग प्रदान गने । 

 

- अनगुिन सधिवत गठन 
गरी ियि् सेिकिरुलाई 
अधभििुीकरण कायवक्रि 
सञ्चालन गन े। 

- िती हुन सक्न 
विद्यालयका पहरचालन 
गन े। 

- गााँउपाक्षलकागत सूरक्षित 
स्थानको पहरचालन गने 

- अस्थायी क्षसकाइ केन्द्र 
धनिावणका लाधग तयारी 
गन े। 

- सरोकारिालािरूका 
कि 

चासो हुन सक् ने । 
- आधथिक अपयावप्तता । 

स्थानीय तििरु 
क्षशिा शािा, 
ििाशािाद 
जजल्ला क्षशिा 
विकास 
सिन्वय 
इकाई, नेपाल 
रेडक्रस 
सोसाइटी 

 

दो
स्र

ो ि
हि

ना
 

- िनोसािाजजक परािशव 
िाफव त पूिव अिस्थािा 
ल्याउने । 

- अस्थायी क्षसकाइ 
केन्द्रको धनिावण गरी 

- पठनपाठन सञ्चालन 
गन े। 

- पुनःधनिावण तथा 
पुनस्थापना गने । 

- योजनािरूका 
प्राथधिकीकरण गने र 
सम्बस्वन्धत धनकायसाँग 
सिन्वय गन े। 

आधथिक 
अपयावप्तता 

स्थानीय तििरु 
क्षशिा शािा, 
ििाशािा,जज
ल्ला क्षशिा 
विकास 
सिन्वय 
इकाई, नेपाल 
रेडक्रस 
सोसाइटी 

स्थलगत 
अध्ययन 
अनसुार 
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ताक्षलका न ं.२८ :ताक्षलका धनकायगत श्रोतको आाँकलन (Capacity Mapping) 

विषयगत िते्र   : क्षशिा 
क्र.सं. संस्थाका नाि िानिीय श्रोत भौवतक सािगी कैधफयत 

१.  पोिरा 
ििानगरपाक्षलकाको 
क्षशिा विकास 
ििाशािा 

   

२.  अन् नपूणव गााँउपाक्षलका 
क्षशिा विकास शािा 

   

३.  िाछापुच्छ्र े
गााँउपाक्षलका क्षशिा 
विकास शािा 

   

४.  िादी गााँउपाक्षलका 
क्षशिा विकास शािा 

   

५.  रुपा गााँउपाक्षलका 
क्षशिा विकास शािा 

   

६.  जजल्ला क्षशिा विकास 
सिन्वय इकाई 

५ जना प्राविधिक पायपुस्तक तथा अन्य 
सन्दभसािग्री 

अन्य सियोगी 
संघ/संस्थािरूसाँग 
सिन्वय गरी आिश्यक 
भौवतक सािग्रीको 
व्यिस्था गनव सिन्वय 
गन े 

७.  ११० िटा उच्च 
िाध्यधिक विद्यालय 

क्षशिक, विदयाथी, अधभभािक, 
वि.व्य.स., क्षश.अ.सं. पदाधिकारी 

  

८.  १६८ िटा िाध्यधिक 
विद्यालय 

क्षशिक, विदयाथी, वि.व्य.सं. 
पदाधिकारी, क्षश.अ. संघका 
पदाधिकारी, सा.अ.के. व्यिस्थापन 
सधिवत 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 
िानेपानीको िारा, 
शौचालय, सूचना प्रविधिका 
सािन 

 

९.  ७९ िटा धनम् न 
िाध्यधिक विद्यालय 

क्षशिक, विदयाथी, वि.व्य.सं. 
पदाधिकारी क्षश.अ. संघका 
पदाधिकारी, सा.अ.के. व्यिस्थापन 
सधिवत, 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 
िानेपानीको िारा, 
शौचालय, सूचना प्रविधिका 
सािन 

 

१०.  ३० िटा क्याम्पस क्षशिक, विद्याथी, क्याम्पस 
व्यिस्थापन सधिवत 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 
िानेपानीको िारा, 
शौचालय, सूचना प्रविधिका 
सािन 

 

११.  ३१ िटा सािदुाधयक 
अध्ययन केन्द्र 

सािदुाधयक अध्ययन केन्द्र 
व्यिस्थापन 

भिन फधनिचर  
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ताक्षलका न.ं २९ : कायावन्वयन योजना सहित प्राथधिकता प्राप्त पिूवतयारी कायव  

विषयगत िते्र   : क्षशिा 
क्र.सं. प्राथधिकता प्राप्त पूिवतयारी 

कायवका सूची 
िखु्य जजम्मेिार धनकाय कायावन्वयन गने तहरका 

(बैठक, कायावशाला, ताक्षलि 
आहद) 

सियािधि 

१.  आपत् काक्षलन अितरण योजना 
धनिावण (Evacuation Plan) 

आपत् काक्षलन अितरण योजना 
धनिावण Evacuation Plan 

स्थानीय तििरुका क्षशिा 
शािा/ििाशािा र अन्तगवतका 

विद्यालयिरु VCAिावषिक 
रुपिा 

VCA िावषिक रुपिा 

२.  विद्यालयिरूिा भएका भौवतक 
अिस्थािरूका पहिचान गने 

क्षशिा सिन्वय इकाई कास्की 
स्थानीय तििरु 

प्राविधिक िूल्याङ्कन १ पटक 

३.  ििता विकास ताक्षलि तथा 
जनचेतन अधभिृधद्ध गने 

स्थानीय तििरु, रेडक्रस 
सोसाइटी, जज.स.स. 
 

अधभििुीकरण, प्रक्षशिण, 
श्रोतसािनको व्यिस्था गने 

धनरन्तर 

४.  जनचेतना अधभिृधद्ध कायवक्रि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
स्थानीय तििरु  

सञ्चार िाध्यििरू, 
ियि् सेिक पहरचालन 
सने्दशिूलक सािग्रीिरूका 
वितरण, प्रचार प्रसार 

विद्यालयिा 
प्रत्येक िषवको 
२ पटक 

५.  Education Cluster का 
बैठक तथा अन्तरवक्रया 

जज.स.स. स्थानीय विपद् व्य 
सधिवत 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सधिवत 

बैठक प्रत्येक जेठ 
िहिनािा 

६.  निनुा कृहत्रि घटना अभ्यास 
 

स्याधनय तििरुका स्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन सधिवत र 
अन्तगवतका विद्यालयिरु 

अधभिजुिकरण प्रक्षशिण िैशाि, दशैं 
विदा पक्षछ ( २ 
पटक) 

७.  अनगुिन तथा िूल्याङकन अनगुिन तथा िूल्याङकन 
जज.स.स. स्थानीय विपद् व्य. 
सधिवत, क्षश.स.ईसूचना 
व्यिस्थापन, बैठक, स्थलगत 
भ्रिण, अनगुिन तथा 
धनरीिणधनरन्तर 

सूचना व्यिस्थापन, बैठक, 
स्थलगत भ्रिण, अनगुिन तथा 
धनरीिण 

धनरन्तर 

 

4.10.  विषयगत िेत्र   : पशु िास्थ्य 
ताक्षलका न ं.३०  

विषयगत िते्र (पश ुिास्थ्य) तथा सियोगी ससं्थािरुको सचूी 
क्र.सं जजल्लाका िेत्रगत साझेदारिरुको 

नाि 
सम्पकव  व्यणि सम्पकव  नम्बर 

१.  स्थानीय तििरु सम्बस्वन्धत ििाशािा प्रिुि/शािा 
प्रििुिरु 

 

२.  नेपाल भेटेरीनरी एसोक्षसएसन डा. केदारराज पाणे्ड ९८४६०२०२८२ 
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३.  नेल्टा, कास्की बसन्ती कोइराला ९८४६०२६५७२ 
४.  नेभ्ला कास्की हदपक रानाभाट ९८४६०२०८८५ 
५.  AHTCS पोिरा विष्ण ुगरुुङ  

६.  हििालयन एधनिल रेष्क्य ुट्रि 
(HART) 

िगेश्वर शिाव ९८५१००३५१४, ९८४६५३१०६९ 

 

४.१०.१ विपद्को अिस्था 

क. विपद्को सियिा पशुिरूको आिास स्थलिरू भिन सक् न े। 
ि. िरेका पशुिरूको उक्षचत व्यिस्थापन नहुने जसका कारण दगुवन्ध तथा अनेक रोगिरूको 

सङ्क्रिणिा बृधद्ध हुन सक् न।े 
ग. पशुिरूलाई उक्षचत आिार तथा आिासको ब्यिस्था नहुन सक् न े। 
घ. घाइते पशुिरूको स्यािार सभावार तथा उक्षचत औषिोपचार नहुन सक् ने । 
 

 
विपद्को अिस्थािा आिाहरत विषयगत उद्देश्य 
सिष्टिगत उद्देश्य : 
िृत पशुिरूको उक्षचत व्यिस्थापन तथा घाइते र प्रभावित पशुिरूको औषिोपचारका साथै उक्षचत 
संरिण गरी सभावावित सङ्क्रिणको ितरा न्यूनीकरण गनुव । 
 

ताक्षलका न ं.३१   : विपद्को अिस्थािा गहरन ेआपतकलीन कायव 

विषयगत िते्र   : पश ुिास्थ्य 
घटना 
पिात् को 
अििी 

विपद्का अिस्थािा 
गहरने आपतकालीन 
कायव  

आपत् कालीन 
अिस्था गहरने पूिव 
तयारी कायव 

पूिव तयारी 
कायव संसोिन 
गनव अन्तर 
पहिचान 

िखु्य जजम्मेिार धनकाय 
 

अनिुाधनत 
लागत 

पहिला 
हदन 

- आपतकालीन 
पशकुा उपचार 

- िृत पशुको 
व्यिस्थापन 

EmergencyCe
nter 
धनिावण 

पूिव तयारी 
बैठकिरु 
सञ्चालन 
गरी 
प्रभावित 
िेत्रिा सिेिण 
गन े। 

DLSO/NVA/NGO/ING
O 
सम्बस्वन्धत ििानगर र गा.पा. 
का पश ुविकास सेिा 
शािािरु/ििाशािािरु 

िाग र 
आिश्यकता 
अनसुार 

दोस्रा हदन - आपतकालीन 
पशकुा उपचार  

- िृत पशुको 
व्यिस्थापन 

Emergency
 
Center 
धनिावण 

DLSO/NVA/NGO/ING
O 
सम्बस्वन्धत ििानगर र 
गा.पा. का पश ुविकास 
सेिा शािािरु/  
ििाशािािरु 

पहिला 
िप्ता 

- तथ्ाङ्क
 संकलन 

- पश ुिती वििरण 
संकलन 

- िानि िती तथा 
भौवतक िती वििरण 

Emergency
 
Center 
धनिावण 

DLSO/NVA/NGO/ING
O 
सम्बस्वन्धत ििानगर र 
गा.पा. का पश ुविकास 
सेिा शािािरु/ 
ििाशािािरु 
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- घर गोठ िती 
वििरण संकलन 

पहिला 
िहिना 

- कायवक्रि विकास 
गनव योजना बनाउन 

- संघ संस्थािरुसाँग 
सिन्वय गने 

- कायवयोजना धनिावण 
गने 

Emergency
 
Center 
धनिावण 

DLSO/NVA/NGO/ING
O 
सम्बस्वन्धत ििानगर र 
गा.पा. का पश ुविकास 
सेिा शािािरु 
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पहरच्छदे ५ 
योजना कायावन्वयन, पुनरािलोकन तथा अधभलजेिकरण 

5.1.  कायावन्वयन तथा पनुरािलोकन रणनीवत 
५.१.१ .विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको वक्रयाशीलता 

यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना जजल्लास्तरको विपद् व्यिस्थापनका लाधग उपलव्ि 
भौवतक, िानिीय र आधथिक श्रोतिरूलाई आंकलन गरी नेपाल सरकारको विपद् जोजिि 
व्यिस्थापनको रणनीवत र उद्दारका न्यूनति आिारभूत पििरूलाई दृष्टिगत गरी जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवतबाट अनिुोदन भएको िो । जजल्लाधभत्र विपद्सम्बन्धी कुनै घटना घटेको जानकारी 
हुनासाथ यस योजनािा उल्लेजित वबषयगत सधिवतिरू तथा सम्पकव  व्यणििरू र सरोकारिालािरू 
ितः सवक्रय हुने छन् । 
५.१.२ .विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको कायावन्वयन योजना 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावन्वयन अपहरिायव हुन्छ । जजल्लािा 
कायवरत िानिीय सिायतािा संलग्न साझेदार धनकायिरूले विधभन् न विषयगत िेत्रिा आबद्ध रिी यो 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना कायावन्वयन गनव सघाउने छन् । साथै गाउाँपाक्षलका तथा 
नगरपाक्षलका र त्यिााँ कायवरत संघसंस्थािरूले पधन विषयगत योजनािरू कायावन्वयन गनव धनक्षित 
व्यणि/किवचारी (Focal Person) िटाउनकुा साथै आिश्यकता अनसुार ियं सेिक पहरचालन 
गरी आिश्यक सियोग गने छन् । 
५.१.३ .विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको धनयधित सिीिा तथा अद्यािधिक 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतले यसका पदाधिकारीिरूिध्येबाट उपयुि व्यणििरू छनौट 
गरी एक कायवदल बनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायवयोजना कायावन्वयनको धनयधित अनगुिन, 
सिीिा तथा अद्यािधिक सिग्र गने छ । योजना पुनरािलोकनका िकिा धनम् नानसुार गहरने छ । 

ताक्षलका न ं.३४   : योजना पनुरािलोकन गहरन ेअिधि 
योजना पनुरािलोकन 
गहरन ेअिधि 

जजम्मिेार धनकाय गनुवपन ेिखु्य काय (बठैक गने िजटे 
व्यिस्था आहद) 

अको यजना पनुरािलोकन िा 
अद्यािधिक गन ेबठैकको 
अनिुाधनत धिवत 

िषविा १ पटक जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवत 

बैठकका आयोजना गने, 
सिन्वय,पत्राचार तथा बजेटका 
व्यिस्था 

प्रत्येक िषवका िैशाि िहिनािा 
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5.2. प्रवतिदेन तथा अधभलिेन 
५.२.१ .प्रवतिदेन तथा सञ्चार 

प्रवतकायवका लाधग गवठत विषयगत अगिुािरूले विपद्सम्बन्धी प्रवतिदेन जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवतलाई बझुाउन ुपने छ । यस्तो प्रवतिेदन विपद्को अिधििा सकेसम्म दैधनक रुपिा 
तयार गनुव पदवछ । साथै विपद्को बारेिा स्थलगत अनगुिन टोलीले तयार गरेको प्रवतिदेन जजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सधिवतको बैठकिा प्रस्ततु गने छ । जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवत तथा 
वबषयगत अगिुािरूले यस्ता प्रवतिेदन तथा सूचनािरू िानिीय सिायताका लाधग कायव गने 
सरोकारिालािरू, सरकारी धनकायिरू, जनप्रवतधनधििरु दातृ धनकाय तथा अन्तरावष्ट्रिय सिुदायलाई 
जानकारी गराउनेछन् । विषयगत िेत्रिरुले ३/३ िहिनािा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिवतलाई 
आफ् नो िेत्रको पूिवतयारी अिस्थाको बारेिा अद्यािधिक वििरण उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

 विपद् जोजिि न्यूधनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ को प्राििान बिोजजि जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सधिवतले विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी उद्धार तथा राित कायवक्रिको प्रगवत वििरण  
राष्ट्रिय विपद् जोजिि न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन प्राधिकरणिा पठाउने धनयधित पठाउन ुपनेछ ।  

५.२.२ .ससं्थागत व्यिस्था 

विपद् जोजिि न्यूधनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ को प्राििान बिोजजि विपद् व्यिस्थापनका 
लाधग जजल्ला स्तर र स्थानीय स्तरिा छुट्टा-छुटै्ट संस्थागत संरचना तयार भएको छ । प्रवतकायव 
योजनाको संस्थागत रुपिा कायावन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गने कायवको संयोजन जजल्ला 
स्तरिा जजल्ला प्रशासन कायावलय र गाउाँपाक्षलका तथा ििानगरपाक्षलकािा जजल्ला सिन्वय सधिवतको 
सिेत सियोग क्षलई सम्बस्वन्धत गाउाँपाक्षलका तथा ििानगरपाक्षलकािरूले गने छ  । 
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अनसुूची १ 

कास्की जजल्लािा विधभन् न ससं्थािरूसाँग भएका उद्धार सािग्रीिरूको वििरण 
 

जजल्ला प्रशासन कायावलय, कास्कीिा रिकेा उद्दारिा प्रयोग गहरन ेसािाग्रीिरुको वििरण । 

क्षस .नं.  सािानको नाि एकाई जम्मा पहरिाण 
१.  सेफ्टी िलेिेट थान ७ 

२.  नाइलन डोरी रोल ४ 
३.  फायर फायवटङ्ग बुट जोर २ 
४.  रिर बटु जोर १ 
५.  लाइफ ज्याकेट थान ३० 
६.  रिर /फिव  म्याट्रसे थान ५ 
७.  हत्रपाल थान १७ 
८.  स्क्ट्रचेर थान २ 
९.  ते्रि व्याग थान १७ 
१०.  स्थस्लवपङ्ग व्याग थान ७ 
११.  ग्यााँस फायर थान ७ 
१२.  रेनकोट थान ८ 
१३.  गल थान २ 
१४.  गैची थान २० 

१५.  िडेलाइट थान ४ 

१६.  चेन स िेक्षसन थान १ 

१७.  सचव लाइट थान २ 
१८.  टेण्ट ठूलो थान ७ 
१९.  एयर िाक्स थान १० 
२०.  फायर फाइवटङ्ग िलेिेट थान ५ 
२१.  अक्सक्सजन ग्यााँस िक्स थान ७ 
२२.  आलिधुनयि भराङ थान १ 
२३.  सािेल थान  
२४.  फायर ज्याकेट थान ३ 
२५.  घन थान १ 
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भगितीदल गण फूलबारी ब्यारेकिा भएका विपद् व्यिस्थापनका सािाग्रीिरु 

क्षस .न.  वबिरण एकाई जम्मा पहरिाण 

१.  नाईलन रोप िटा ३ 
२.  गाग्री िटा ४ 
३.  िाटर पु्रफ ज्याकेट िटा ३४ 
४.  फायर फईवटङ्ग िलेिेट विथ फेश क्षसल्ड िटा २ 
५.  फायर बुठ िटा २ 
६.  सािेल िटा १० 

७.  वपक िटा १० 
८.  िेगाफोन िटा १ 
९.  सेफ्टी भेि िटा २ 
१०.  िलेिेट िटा २७ 
११.  फेस िास्क /ग्यास िास्क  िटा ४ 
१२.  फायर फाईवटङ्ग  िटा - 

सशस्त्र प्रिरी बल नपेाल¸ काक्षलका गण िालपेाटन पोिरािा रिकेा उद्दार सािाग्रीिरुको वििरण 

 क्षस .न.  वबिरण एकाई जम्मा पहरिाण 

१.  Water Rescue Helmet (Multi Purpose) िटा २४ 

२.  Nylon Rope िटा ५ 

३.  Water Proof Jacket िटा ९० 

४.  Fire fighting Helmet with face shield िटा ५ 

५.  Fire boot िटा ४० 

६.  Savel िटा ५ 

७.  Pick िटा २२ 

८.  Megaphone िटा १ 

९.  Safety Vest िटा ११५ 

१०.  Safety Helmet िटा १९५ 

११.  Gas Mask िटा ५ 

१२.  Fire fighting िटा - 

१३.  Inflatable Rescue boat withourt board engine िटा १ 

१४.  Rescue Raft िटा १ 

१५.  Hand Pump िटा २ 

१६.  Paddle िटा २५ 

१७.  Life Jacket िटा ९० 

१८.  Water Gloves िटा ५ 

१९.  Kayak िटा २ 

२०.  Air Compressor िटा १ 

२१.  Deep Water Diving suit िटा ५ 

२२.  Multi utility knife िटा २ 
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२३.  Gal िटा ४ 

२४.  Rescue throw bag िटा २० 

२५.  Steel Tanks (Cylinder)  िटा ६ 

२६.  Stretcher िटा १० 

२७.  Water boot िटा ४० 

 नपेाल रेडक्रस सोसाइवटी कास्की रिकेा उद्दार सािाग्रीिरुको वििरण 
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पोिरा ििानगरपाक्षलकािा रिकेो सािाग्रीिरु 
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क्र.सं सािाग्रीको नाि पहरिाण कैधफयत 
१.  दिकल ४ िटा  
२.  आगोिा लगाउने कपडा (Fire Proof) १५ जोर  
३.  अदि जनशणि ३० जना  
४.  वटप्पर ट्रक ३२  
५.  डोजर ४  
६.  गैाँची २०  
७.  बेल्चा २०  
८.  गिबटु २०  
९.  गल २०  
१०.  घन ५ गोटा  
११.  आसी १५  
१२.  तारकाट्ने कैची १५  
१३.  िले्मेट २५  
१४.  िास्थ्य केन्द्रिरु ३३  
१५.  िुल्ला ठााँउ ४७  
१६.  सािाजजक बहुउद्देश्यीय भिन २०  

 
सडक विभाग िभेी इवस्सक्वप्मने्ट हडधभजन, पोिरािा रिकेा सािाग्रीिरु 
सािाग्रीको नाि पहरिाण कैधफयत 
स्काभेटर १ थान  
लोडर २ थान  
रोलर १ थान  
वटपर ट्रक २ थान  
िाउन्टने के्रन ट्रक १  

 
सघंीय सडक सपुरीििेण तथा अनगुिन कायावलय सडक हडधभजनिा रिकेो सािाग्री 
सािाग्रीको नाि पहरिाण कैधफयत 
धिधन वटपर १ िटा  
बेल्चा २० थान  
गैाँची १५ थान  
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अन् नपणूव गाउाँपाक्षलका कास्की विपद् उद्दार तथा राित सािाग्री तथा सािन वििरण 
क्र.सं. सािाग्रीको नाि/वििरण पहरिाण/संख्या कैधफयत 
१.  टेन्ट ३ थान  
२.  कम्बल १० थान  
३.  पाल ७ थान  
४.  Canoby ७ थान  
५.  वप वप इ सेट १५ सेट  
६.  सजजिकल िास्क १६०० थान  
७.  पञ्जा १६०० थान  
८.  सेधनटाइवजर (५०० धि.ली .) ५६ थान  
९.  Hand Wash liquid २२० m.l ५० थान  
१०.  बुट १५ थान  
११.  सेफ्टी पञ्जा २० थान  
१२.  Hand wash Point १ थान  
१३.  थिोधिटर ६ थान  
१४.  एन ९५ िास्क १०० थान  
१५.  साबुन ६० थान  
१६.  क्लोहरन २० क्षलटर  
१७.  चािल ५०० बोरा  
१८.  दाल ११०० वकलो  
१९.  ननु २००० वकलो  
२०.  तेल ५५० क्षलटर  

 
 िादी गाउाँपाक्षलका धभत्र विपद प्रवतकायव तथा उद्दारिा प्रयोग गहरन ेसािाग्रीिरुको वििरण ( िडा 
कायावलयिा िस्तान्त्ररण भएको) 
क्र.स.ं सािाग्रीको नाि पहरिाण  

१.  से्टचर १२ थान  
२.  गैची २४ थान  
३.  बेल्चा २४ थान  
४.  जाबेल २४ थान  
५.  आरन िनुष २४ थान  
६.     
७.  गम्बटु ६० जोडी  
८.  ज्याकेट १२० थान  
९.  िले्मेट १२० थान  
१०.  पञ्जा २८८ थान  
११.  गल १२ थान  
१२.  घन १२ थान  
१३.  फोरुिा १२ थान  
१४.  िसीया १२ थान  
१५.  फायर धगजर १२ थान  
१६.  फायर धगजर १२ थान  
१७.  हत्रपाल २४ थान  
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ट) रुपा गाउाँपाक्षलका कास्की विपद उद्दार तथा राित सािाग्री तथा सािन वििरण 
क्र.स.ं सािाग्रीको नाि/वििरण पहरिाण/संख्या कैधफयत 
१ बेल्चा ८ गोटा  
२ गैची ८ गोटा  
३ कोदालो ६ गोटा  
४ िले्मेट २ गोटा  
५  पञ्जा ४ थान  
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अनसुचूी २  
जजल्ला स्थस्थत सघंीय कायावलयिरुको कायावलय प्रििु र सचूना अधिकारीको नािािली र सम्पकव  वििरण 

क्र.सं. 
कायावलयको नाि कायावलय प्रििुको नािथर 

कायावलय 
प्रििुको सम्पकव  

नं 

सूचना अधिकारीको 
नािथर 

सूचना 
अधिकारीको 
सम्पकव  नं 

कायावलयको ईिेल 

१ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग पोिरा 
कायावलय  

पािवती शिाव 9856077190 देिी प्रसाद थपलीया 9856077189 ciaapkr@gmail.com 

२ अध्यागिन कायावलय अधनल राज कोइराला 9856074666  सोिनाथ आचायव 9846039205 pokhara@nepalimmigration.gov.np 
pokharaimmigration@gmail.com 

३ आन्तहरक राजश्व कायावलय रिेश शिाव 9856034449 िदन बिादरु के.सी 9856047560 iro22@ird.gov.np  

४ इलाका प्रशासन कायावलय कास्की  गरुुदत्त ढकाल 9856002245     aaolekhnaath@gmail.com  

५ किवचारी संचयकोष पोिरा कायावलय  नरेन्द्र पौडेल 9851228960     pokhara@epfnepal.com.np  

६ कास्की जजल्ला अदालत    61462755 धनल प्रसाद पनेरु   info@supremecourt.gov.np 
७ कृवष ज्ञान केन्द्र पोिरा साक्षलकराि अधिकारी 9856028444 िञ्ज ुअधिकारी 9856001314 akckashki@gmail.com  

८ कृवष विकास बैक क्षलधिटेड ििशे प्रसाद पौडेल 9856025594 बासदेुि पौडेल 9846036595   
९ कृवष सािग्री कम्पनी क्षलधिटेड  ठाकुर प्रसाद बास्तोला  9856017662   061 570416 pokhara@kscl.gov.np 
१० कोष तथा लेिा धनयन्त्रक कायावलय, कास्की रािजी प्रसाद शिाव  9857644000     info@drcokaski.gov.np  

११ िाद्य प्रविधि तथा गणु धनयन्त्रण हडधभजन 
कायावलय, कास्की 

क्षशिजी बराल 9856048998 क्षशिजी बराल 9856048998 ftqcdopokhara@gmail.com  

१२ िाद्य व्यिस्था तथा व्यापार कम्पनी क्षल. पोिरा नविन बस्क् नते 9856086767 रञ्जना कुाँ िर 9748212457 nfcpokhara@gmail.com  

१३ गण्डकी आयुिेद औषिालय डा. कुिार कासुला 9856005528 नविन वकरण भसुाल 9856048799 gandakiayurveda@gmail.com  

१४ गणुस्तर तथा नापतौल कायावलय, पोिरा धनधित्त प्रििु  9856021787 उज्जिल अधिकारी 9864420240 metrologypkr@gmail.com  

१५ घरेल ुतथा साना उद्योग कायावलय , कास्की शेषकान्त पौडेल 9856010119 किल बिादरु के.सी 9856036315 csiokaski2015@gmail.com  

१६ जलश्रोत तथा क्षसाँचाई विकास हडधभजन कास्की वकरण आचायव 9856088278     wriddo.kaski@gmail.com 
१७ जजल्ला ट्राधफक प्रिरी कायावलय, कास्की  प्र.धन. प्रकाश शाि 9856018333 क्षशि पाठक  9846087297 dtpokaski@gmail.com  

१८ जजल्ला प्रशासन कायावलय कास्की प्र.जज.अ जयनारायण आचायव 985600777 क्षशि प्रसाद हरजाल 9856037501 daokaski@moha.gov.np  
daokaski@gmail.com  

१९ जजल्ला प्रिरी कायावलय, कास्की  प्रिरी उपरीिक अजय के.सी 9856005555 प्र.ना.उ सुन्दर वतिारी 9856035512 dpokaski@gmail.com  

२० जजल्ला सिन्वय सधिवतको कायवलय कास्की निराज बराल 9856006222 गोवप कृष्ण अयावल 9856025408 ddckaski@gmail.com  
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२१ जजल्ला सरकारी िवकल कायावलय कास्की रुद्रप्रसाद सुिेदी 9856065196 बसन्त अयावल 9843150301 dgao.kaski@ag.gov.np 
२२ हडधभजन बन कायावलय कास्की केदार बराल 9856037507 शाक्षलकराि पराजलुी 9846031411 dfokaski@gmail.co  

२३ तथ्ाङ्क कायावलय, कास्की जगलुाल बस्याल 9846073871       
२४ नागहरक लगानी कोष तेज नाथ पाणे्ड 9843451794 जीिन राज जोशी  9841564894 citpokhara@gmail.com  

२५ नापी कायावलय कास्की  हदनेश काफ्ले  9856012368 प्रदीप कुिार शे्रष्ठ 9856030897 surveyofficekaski@gmail.com  

२६ नापी कायावलय लेिनाथ कास्की राि कुिार बस्क् नेत 9856000209 वतलक राज जोशी 9856000210 surveyofficelekhnath@gmail.com  

२७ नेपाल आयल धनगि प्रादेक्षशक कायावलय पोिरा इन्द ुशिाव 9856025862       
२८ नेपाल टेक्षलकि, दरुसञ्चार कायावलय कास्की  रवि िानन्धर 9851020004 विकास राज वतधिख्तिना 9851109303 nt.pokhara@ntc.net.np  

२९ नेपाल वबिुत प्राधिकरण, पोिरा वितरण केन्द्र ई. ऋवष कुिार बरनिाल 9856024435 श्री िहरिाया के.क्षस. 9846318415 pokhara@nea.org.np, 
pokharadcs.nea@gmail.com 

३० नेपाल राि बैंक प्रादेक्षशक कायावलय पोिरा  रािशरण िरेल 9841365760       
३१ नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, 

विकेन्द्रीकृत आयोजना सियोग इकाई 
डा. रेशि राज ज्ञिाली 9856047120 डा. शोभा बराल ९८५६०४७१२०, 

९८६०७८०४६५ 
dlsupokhara@gmail.com  

३२ पहरिा व्यिस्थापन कायावलय कास्की पोिरा विष्णु नारायण शे्रष्ठ 9856034314 तुलसी राि अिस्थी  9867977851 hsebpkr@gmail.com, 
neb@gmail.com 

३३ पशुपन्छी रोग अनेिेषण प्रयोगशाला 
पोिरा,कास्की 

ब.प.क्षच.डा.केदार राज पाणे्ड 9856077456 प.क्षच. डा.गणेश के.सी. 9856080909 rvl.pokhara@gmail.com  

३४ पक्षििाञ्चल िेत्रीय अस्पताल कास्की  डा. भरत बिादरु ित्री  9856037243 नारायण आचायव  9856014440 wrhpokh@gmail.com  

३५ पूिाविार विकास कायावलय कास्की  ििने्द्र बिादरु बानीाँया 9856027721 अनपु थापा 9856027720  
9802826219 

idokaski2075@gmail.com  

३६ पोिरा औद्योधगक व्यिस्थापन कायावलय, कास्की वकशोर कुिार पाणे्ड 9851273360 राजेश कुिार शाि 9867827667 pidmo10@gmail.com  

३७ पोिरा प्राविधिक क्षशिालय िकव  लाल शे्रष्ठ 9856035528 बद्रीनाथ अधिकारी 9856047440 pstpokhara@gmail.com  

३८ पोिरा ििानगरपाक्षलका कास्की  विरेन्द्र देि भारती 9856007111 भरत पौडेल 9856058288 info@pokharamun.gov.np  

३९ प्रदेश धनिावचन कायावलय, गण्डकी प्रदेश हुिनाथ पराजुली  9841115458 रुद्रनाथ न्यौपाने  9856010500 ec.deo.kaski@gmail.com  

४० प्रिानिन्त्री कृवष आिुधनवककरण पहरयोजना 
पहरयोजना कायावन्वयन ईकाई कास्की  

अजय अधिकारी  9856007100 धनशा कडेाँल 9856007101 pmamp.piu.morang@gmail.com;  

४१ भगिवतदल गण फूलबारी व्यारेक पोिरा  प्रििु सेनानी हदिाकर काकी 9843007988       
४२ ित्स्य अनसुन्धान केन्द्र कास्की  डा. अकिल िसेन 9856061089 िेचन प्रसाद यादि 9847540318 frcpokhara@gmail.com  

४३ िाछापुच्छ्र ेगाउाँपाक्षलका विष्ण ुप्रसाद पोिरेल 9856017310 युिराज पौडेल 9856017314 mpgaupalika@gmail.com  
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४४ िादी गाउाँपाक्षलका  9856072600 सुबोि िनाल 9865542847 madimunkaski@gmail.com  

४५ िालपोत कायावलय कास्की राजेन्द्र प्रसाद पौडेल 9856070069 िोिन के सी 9841567335 landrevenue.kaski@gmail.com  

४६ राष्ट्रिय पशु प्रजनन कायावलय, पोिरा Dr.Narayan Prasad 
Sharma 

9856040489 Dr.Jagatbadhu 
Nepali 

9841469743 nlbc.pokhara@gmail.com  

४७ राष्ट्रिय वििा कम्पनी क्षलधिटेड विनोद साप्ठ्कोटा 9856014141   521068 pokhara@rbcl.gov.np  

४८ राष्ट्रिय वििा संस्थान पृथ्वीचोक रिेश थापा िगर 9840065760   552267 info.pokhara@rbs.gov.np  

४९ राष्ट्रिय सिाचार सधिवत बासदेुि पौडेल 9841531150 िहर प्रसाद बास्तोला 9856028822   
५० रुपाताल संरिण एवककृत विकास पहरयोजना वबदरु िान शे्रष्ठ 9856061484 कृष्ण बिादरु वि क 9856029353 rupatalsamrakchan@gmail.com  

५१ रेहडयो नेपाल पोिरा शािा श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादि 9846163677     rnepokhara@gmail.com 
५२ लोक सेिा आयोग पोिरा कायावलय ,पोिरा श्री लाल बिादरु काकी 9856075395 टंक प्रसाद पंन्थी 9856085145 pokhara@psc.gov.np, 

pscpkr@gmail.com 
५३ िन वबउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र धनिवला क्षसिंि भण्डारी 9856007057     seed.pkr2075@gmail.com  

५४ िागिानी अनसुन्धान केन्द्र कास्की  डा. सुधनल अयावल 9856038550 सरोज अधिकारी  9856032191 arsmalepatan@gmail.com  

५५ िृित जलािार व्यिस्थापन केन्द्र गण्डकी  सुजन ििजवन 9856063407 अिर अधिकारी 9856063405 gandakibasin@gmail.com  

५६ क्षशिा विकास तथा सिन्वय ईकाइ नारायण प्रसाद सुिेदी  9856011440 भरत राज बराल 9846032951 deokaski123@gmail.com  

५७ श्रि कायावलय पोिरा  सुरेश ढकाल  9856030825 लक्ष्मण बराल 9856034375 pokhara@leo.gov.np 
५८ संघीय आयोजना कायावन्वयन ईकाइ कास्की  सुरोज पौडेल 9856046050 राि कृष्ण धगरी  9846052401 dudbckaski2076@gmail.com  

५९ संघीय िानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन 
आयोजना पोिरा  

नारायण प्रसाद काफ्ले 9856064307 कृष्ण प्रसाद बास्तोला 9857635812 fwssmppokhara@gmail.com  

६० सडक हडधभजन पोिरा पारसिणी ििाल 9857821700       
६१ सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल नं. २४ गण ि.ेक्वा 

काक्षलका कास्की 
सशस्त्र प्रिरी उपरीिक विजय 
कुिर के.सी. 

9851272047 सशस्त्र प्रिरी नायि 
उपरीिक श्रीराि कुाँ िर 

9851260259 btn.apfkalika@gmail.com  

६२ साल्ट ट्रहेडङ्ग क्षलधिटेड बसदेुि उपाध्याय 9856022600 सागर शेरचन 9846026580 stc_pkr@yahoo.com  

६३ िास्थ्य कायावलय कास्की बद्रीराज आचायव 9856048350 विष्ण ुप्रसाद पौडेल 9856048365 dphokaski@gmail.com  

६४ हुलाक धनदेशनालय ,पोिरा वकतवन राज पौडेल 9856079900 तुलसी आचायव 9856005455 hulakpaschimanchal@gmail.com  

६५ िधेभ इस्सक्वपिेन्ट कायावलय पोिरा नारायण राज आचायव  9841340339 राज ुप्रसाद नेपाल 9841573841 hedpokhara@gmail.com  
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mailto:btn.apfkalika@gmail.com
mailto:stc_pkr@yahoo.com
mailto:dphokaski@gmail.com
mailto:hulakpaschimanchal@gmail.com
mailto:hedpokhara@gmail.com


विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७८ //  कास्की // 

86 | P a g e  
 

अनसुचुी ३   
जजल्ला स्थस्थत राजनीवतक दलका प्रििुिरुको नाि र सम्पकव  नम्बर 

क्र.सं. पाटीको नाि सम्पकव  व्यणि पद सम्पकव  नं. 
१ नेपाली कांग्रेस  वकशोरदत्त बराल सभापवत ९८५६०२६३१५ 
२ ने.क.पा (एिाले) िन बिादरु गरुुङ अध्यि ९८५६०२१४२४ 
३ ने.क.पा िाओिादी केन्द्र ििान क्षसिंि गरुुङ  अध्यि ९८५६०३२१३४ 
४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी नारायण गरुुङ अध्यि ९८५६०२९१७८ 
५ नेकपा एस िनराज आचायव अध्यि ९८५१०५२४७१ 
६ राष्ट्रिय जनिोचाव रवि िोिन ढकाल  इञ्चाजव ९८४६०४९२२६ 
७ जनता सिाजिादी पाटी धगरीप्रसाद गरुुङ संयोजक ९८५६०२७२०३ 

 
अनसुचुी ४  

जजल्ला सिन्वय सधिवत कास्कीका पदाधिकारीको नाि तथा सम्पकव  
क्र.सं. नाि पद सम्पकव  नं. 
१ क्षललािर पौडेल प्रििु ९८५६०२६५१८ 
२ सरीता िाल उप-प्रििु ९८५६०३८१८७ 
३ गणेश बिादरु घती जजसी सदस्य ९८६६६६९७३८ 
४ बाक्षलका सुबेदी सदस्य ९८४६७१०४१० 
५ राज ुअधिकारी सदस्य ९८५६०७२५०० 
६ लक्ष्मी दिै सदस्य ९८१६६३६३२४ 
७ क्षसता देिी वि.क सदस्य ९८५६०७७१३३ 
८ सुकिाया नेपाली सदस्य ९८०६५०५७४० 
९ िकव  बिादरु गरुुङ सदस्य ९८६६२८१६६७ 
१० निराज बराल जजल्ला सिन्वय अधिकारी ९८५६०२८०९४ 
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अनसुचुी ५   
पोिरा ििानगरपाक्षलका नगर प्रििु/उप-प्रििु एि ंिडा अध्यिज्यिूरुको नाि र सम्पकव  न.ं 

 

िडा नं. साविक िडा /गा.वि.स 
प्रििु/उप-प्रििु िडा 
अध्यिज्यूको नाि थर 

दताव सम्पकव  नं. कैधफयत 

प्रििु ििानगरपाक्षलका कायावलय िनराज आचायव नगर प्रििु ९८५६००३०३५ ०६१५३३९०९१ 
उप-प्रििु ििानगरपाक्षलका कायावलय िञ्जदेुिी गरुुङ उप-प्रििु ९८५६००३०३४ ०६१५२७०९६ 

१.  पोिरा-१,बगर शािारा प्रिान िडा अध्यि ९८५६००३००१ ०६१४१२०९२ 
२.  पोिरा-२ वबन्दिाक्षसधन हदिस िान प्रिानांग िडा अध्यि ९८५६००३००२ ०६१५२२०९२ 
३.  पोिरा-३, नहदपुर प्रकाश िान उदास िडा अध्यि ९८५६००३००३ ०६१५२०१४८ 
४.  पोिरा-४, गैह्रापाटन देिकृष्ण पराजुली िडा अध्यि ९८५६००३००४ ०६१५२४६६९ 
५.  पोिरा-५, िालेपाटन विष्ण ुप्रसाद बराल िडा अध्यि ९८५६००३००५  
६.  पोिरा-६, बैदाि विष्ण ुबिादरु भट्टराई िडा अध्यि ९८५६००३००६ ०६१४६५२२६ 
७.  पोिरा-७, रत्नचोक राि िोिन आचायव िडा अध्यि ९८५६००३००७ ०६१५२८२४५ 
८.  पोिरा-८, क्षसजवना चोक रुद्रनाथ बराल िडा अध्यि ९८५६००३००८ ०६१५५११८० 
९.  पोिरा-९, नयााँ बजार हदपेन्द्र िसावनी िडा अध्यि ९८५६००३००९ ०६१५२१२३५ 
१०.  पोिरा-१० रािबजार राजेश गरुुङ िडा अध्यि ९८५६००३०१० ०६१४३०४०८ 
११.  पोिरा ११ २१ फुलबारी र कााँहु पे्रि प्रसाद किावचायव िडा अध्यि ९८५६००३०११ ०६१५३७४३६ 
१२.  पोिरा-१२, िाटेपानी सन्तोष बास्तोला िडा अध्यि ९८५६००३०१२ ०६१५२२४७२ 
१३.  पोिरा-१३ र २२ धियापाटन र आिाव वकरण बराल िडा अध्यि ९८५६००३०१३ ०६१५३५९३४ 
१४.  पोिरा १४ र १८ िझेरीपाटन र 

क्षछनेडाडा 
बोि बिादरु काकी िडा अध्यि ९८५६००३०१४ ०६१५०१०१६ 

१५.  पोिरा-१५, कोल्पाटन तोरण बिादरु बाधनया िडा अध्यि ९८५६००३०१५ ०६१४३१४७४ 
१६.  पोिरा-१६ र २९ बाटुलेचौर/अिवला अिृत शिाव वतधििीना िडा अध्यि ९८५६००३०१६ ९८४६०५३१७८ 
१७.  पोिरा-१७,विरौटा राधिका कुिारी शािी िडा अध्यि ९८५६००३०१७ ०६१४६१९१७ र 

०६१४६१३१८ 
१८.  पोिरा-२६ सराङकोट क्षशि प्रसाद वतधिख्तिना िडा अध्यि ९८५६००३०१८  
१९.  पोिरा-१९ र पुरन्चौर १ देिी९, 

लािाचौर र पुरन्चौर 
पुष्पेन्द्र पाणे्ड िडा अध्यि ९८५६००३०१९ ०६१४४०८१३ 

२०.  पोिरा-२० र िौजा १ देिी ९ भलाि 
र िौजा 

गङ्गा बिादरु ित्री िडा अध्यि ९८५६००३०२० ०६१५३६०३८/९८
०६७२२०१२ 

२१.  पोिरा-२४ र २४ धनिवल पोिरी र 
कृष्ती 

हदपक प्रसाद सुिेदी िडा अध्यि ९८५६००३०२१ ०६१-५२२४२ 

२२.  पोिरा-२५ पुम्दी भमु्दी हििलाल बराल िडा अध्यि ९८५६००३०२२  
२३.  चापाकोट  १ देिी ९ र भदौरे तािागी 

३ देिी ९ 
राि काजी गरुुङ िडा अध्यि ९८५६००३०२३  

२४.  कास्कीकोट-२ देिी ९, 
कास्कीकोकट 

भरत बिादरु अधिकारी िडा अध्यि ९८५६००३०२४ ०६१६२१८८४ 

२५.  पोिरा-२७ र २९, याम्दी तल्लो 
िमे्जा, ििेजा 

िोवतलाल वतम्सीना िडा अध्यि ९८५६००३०२५  

२६.  लेिनाथ-३, ४ र ५ अघौ र जल्िारे नरेन्द्र थापा िडा अध्यि ९८५६००३०२६ ०६१४००१११ अ 
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२७.  लेिनाथ-२,६ र ७ अघौ र क्षशशुिा पूणव कुिार गरुुङ िडा अध्यि ९८५६००३०२७ ९८५१०९२५८२ 
२८.  िाझठाना-१, ४ देिी ९ काक्षलका-१ 

देिी ५ 
श्रीकृष्ण लाधिछाने िडा अध्यि ९८५६००३०२८ ०६१५६०००२ 

२९.  लेिनाथ-१ बरालथर श्रीप्रसाद गरुुङ िडा अध्यि ९८५६००३०२९  
३०.  लेिनाथ-८ र १२ क्षशशिुा र बरालथर दगुाव प्रसाद सिुेदी िडा अध्यि ९८५६००३०३० ०६१५६०३५२ 
३१.  लेिनाथ-९ देिी ११, बेगनासताल ढकनाथ कडेल िडा अध्यि ९८५६००३०३१ ०६१५६०१२६ 

३२.  लेिनाथ-१३ देिी १५ राजको 
चौतारा 

अक्कल बिादरु काकी िडा अध्यि ९८५६००३०३२ ५३१५४६ 

३३.  लेिनाथ-१६ देिी १८ काक्षलकास्थान 
र िधनयल डााँडा 

राि चन्द्र अधिकारी िडा अध्यि ९८५६००३०३३ ९८४६०२७९३४ 

 
ििानगर स्थस्थत प्रििु प्रशासकीय अधिकृत र ििाशािा प्रििुको नािािली 

क्र.सं. नाि थर पद विभाग िोबाइल न.ं कायावलयको नं 
१ श्री बलराि हरज्याल प्रििु प्रशासकीय 

अधिकृत 
कायावलय प्रििु ९८५६००७१११ ०६१-५२११०५ 

२ श्री भरतराज पौडेल अधिकृत आठौं  
सूचना अधिकारी 

प्रशासन ििाशािा ९८५६०५५२८८  

३ श्री दयाराि पौडेल विभागीय प्रििु  आधथिक प्रशासन िािाशािा   
४ श्री ििे प्रसाद आचायव विभागीय प्रििु क्षशिा ििाशािा ९८४६२१९४३३ ०६१-५३२३०१ 
५ श्री ििेन्त शिाव पौडेल विभागीय प्रििु िस्थ्य ििाशािा ९८५११८९३९४ ०६१-५४०२७८ 
६ श्री धनिवला शिाव विभागीय प्रििु सािाजजक विकास ििाशािा ९८५७६२५२५३ ०६१-५२५६४० 
७ श्री नारायण प्रसाद 

शिाव 
विभागीय प्रििु कानून, फैसला कायावन्वयन र 

विपद व्यिस्थापन तथा सुरिा 
ििाशािा 

९८५६०२०८२० ०६१-५४०४४० 

८ इ .श्री सरेुन्द्र पाणे्ड विभागीय प्रििु िातािरण तथा फोिोर िैला 
व्यिस्था ििाशािा 

९८५६०३५९०४ ०६१-५५०२२९ 

९ श्री िनिर कडहरया विभागीय प्रििु कृवष ििाशािा ९८५६०४३३२०  
१० श्री पूणव ििादरु गरुुङ विभागीय प्रिुि भूकम्प सुरिा तथा घर नक्शा 

ििाशािा 
९८५६०२३२३०  

११ श्री क्षशिप्रसाद िाग्ले विभागीय प्रििु पश ुविकास सेिा ििाशािा ९८४७६२७७९९  
१२ श्री शारदािोिन 

काफ्ले 
विभागीय प्रििु शिरी विकास तथा पूिाविार 

विकास 
९८५६०२३४९१ ०६१-५५००६४ 

१३ श्री रािजी के.सी.  बारुण यन्त्र ९८५६०३४७००  
१४ श्री अशोक द्धारे  आइव टी शािा ९८४६०००९४०  
१५ श्री चन्द्रािती िाग्ले  नक्सा   
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अनसुचुी ६ गाउाँपाक्षलकाको प्रििु/उप–प्रििु िडाध्यििरुको नाि र सम्पकव  नं. 
 

क. िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका 

क्र 
सं 

पद नाि िोिाइल न.ं शािा प्रििुको नाि शािा िोबाईल नं 

१ अध्यि श्री धिन बिादरु गरुुङ ९८५६०१७३११ श्री युिराज पौडेल, 
अधिकृत छैठौं 

प्रशासन, योजना तथा 
अनगुिन 

९८५६०१०८४० 

२ उपाध्यि श्री क्षसता अधिकारी ९८५६०१७३१२ श्री िोिन प्रसाद पौडेल 
अधिकृत छैठौं 

सािाजजक तथा 
आधथिक विकास शािा 

९८५६०३३७१० 

३ प्रििु 
प्रशासकीय 
अधिकृत 

श्री वबष्ण ुप्रसाद पोख्रेल ९८५६०१७३१० श्री शैलेन्द्र िेत्री पूिाविार विकास तथा 
िातािरण व्यिस्थापन 
शािा 

९८५६०३३७१० 

४ सूचना 
अधिकारी 

श्री यिुराज पौडेल ९८५६०१०८४० श्री कृष्ण प्रसाद 
भण्डारी, शािा 
अधिकृत सातौ 

क्षशिा, युिा तथा 
िेलकुद शािा 

९८५६०३३२६० 

५ विपद 
व्यिस्थापन 
शािा 
प्रििु 

श्री िोिन प्रसाद पौडेल ९८२७१२४३८२ श्री सीता शिाव पौडेल, 
लेिा अधिकृत सातौं 

आधथिक प्रशासन 
शािा 

९८५६०६८७८४ 

 
िडा अध्यििरुको नाि थर 

क्र  .सं.  िडा नं. नाि िोिाइल नं. 
१.  १ इन्द्र गरुुङ ९८५६०१७३०१ 
२.  २ गणेश आचायव ९८५६०१७३०२ 
३.  ३ िहरश् चन्द्र लम्साल ९८५६०१७३०३ 
४.  ४ ििुसुिनअधिकारी ९८५६०१७३०४ 
५.  ५ नारायण प्रसाद पौडेल ९८५६०१७३०५ 
६.  ६ टेकनाथ गौति ९८५६०१७३०६ 
७.  ७ बैकुण्ठ प्रसाद भण्डारी ९८५६०१७३०७ 
८.  ८ राि बिादरु गरुुङ ९८५६०१७३०८ 
९.  ९ िरी बिादरु िेत्री ९८५६०१७३०९ 
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ि. िादी गाउाँपाक्षलका 

क्र  .सं.  पद नाि िोिाइल नं. शािा प्रििुको 
नाि 

शािा िोबाइल नं. 

१.  प्रििु देिीजंग गरुुङ ९८५६०७२६०१ लक्ष्मी कोइराला लेिा शािा ९८५६०७७२६० 

२.  उपप्रििु कल्पना गरुुङ ९८५६०७२६०२ अजुवन साई सिकारी 
शािा 

९८४६०४१३४१ 

३.  प्रििु 
प्रशासकीय 
अधिकृत 

नारायण प्रसाद 
सापकोटा 

९८५६०७२६०० सुबोि िनाल योजना शािा ९८६५५४२८४७ 

४.  सुचना 
अधिकारी 

सुबोि िनाल ९८५६०७२२१४ गोपाल चन्द्र बराल िास्थ्य ९८४६०४८०८८८ 

५.  विपद 
व्यिस्थापन 
शािा प्रििु 

सुबोि िनाल ९८५६०७२२१४ िगेन्द्र लाधिछाने क्षशिा शािा ९८४६२१८५९१ 

 
िडा अध्यििरुको नाि र थर 

क्र  .सं.  िडा नं. नाि िोिाइल नं. 
१.  १ देिी जंग गरुुङ ९८५६०७२२०१ 
२.  २ भोज बिादरु गरुुङ ९८५६०७२२०२ 
३.  ३ विकास गरुुङ ९८५६०७२२०३ 
४.  ४ क्षशि प्रसाद साप्ठ्कोटा ९८५६०७२२०४ 
५.  ५ हुिनाथ अधिकारी ९८५६०७२२०५ 
६.  ६ हडल बिादरु िेत्री ९८५६०७२२०६ 
७.  ७ दगुाव बिादरु गरुुङ ९८५६०७२२०७ 
८.  ८ पे्रि बिादरु गरुुङ ९८५६०७२२०८ 
९.  ९ िनोज कुिार गरुुङ ९८५६०७२२०९ 
१०.  १० कृष्ण बिादरु गरुुङ ९८५६०७२२१० 
११.  ११ चलक्षचत्र गरुुङ ९८५६०७२२११ 
१२.  १२ कृष्ण राज दािाल ९८५६०७२२१२ 
 

ग. रुपा गाउाँपाक्षलका 

क्र .सं.  पद नाि िोिाइल न.ं 
१.  अध्यि निराज ओझा ९८५६०८४००९ 
२.  उपाध्यि लालसुब्बा गरुुङ ९८५६०८४००८ 
३.  प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढंुगाना ९८५६०७२१०१ 
४.  सुचना अधिकारी सष्टन्दप पौडेल ९८५६०७३१०६ 
५.  विपद व्यिस्थापन शािा प्रिुि रुद्रबिादरु थापा ९८५६०७३१०२ 

 

  



विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७८ //  कास्की // 

91 | P a g e  
 

िडा अध्यििरुको नाि र सम्पकव  

क्र .सं.  िडा नं. नाि िोिाइल न.ं 
१.  १ राि बिादरु गोदार ९८५६०८४००१ 
२.  २ राजन सुिेदी ९८६४४३४७३५ 
३.  ३ हदपेन्द्र गौति ९८५६०८४००३ 
४.  ४ िकुुन्द बिादरु बंशी ९८५६०७४००४ 
५.  ५ राजन िनाल ९८५६०८४००५ 
६.  ६ नारायण गरुुङ ९८५६०८४००६ 
७.  ७ कृष्णराज सिुेदी ९८५६०८४००७ 
 
घ. अन् नपणूव गाउाँपाक्षलका 

 
क्र .सं.  

िखु्य जजम्मेिार व्यणििरुको वििरण शािा प्रििुिरुको वििरण 

पद नाि िोिाइल न.ं शािा प्रििुको नाि शािा िोिाइल न.ं 
१.  प्रििु विष्ण ुबिादरु केसी ९८५६००१७०० सहरता गौति आधथिक प्रशासन ९८५६०४४५३० 
२.  उपप्रििु चन्द्रकला अधिकारी ९८५६००१७२० ठाकुर प्रसाद अधिकारी प्रशासन ९८५६०५४२९९ 
३.  प्रििु प्र अ िेिराज देिकोटा ९८५६०५४३०० ऋवषराि पौडेल िास्थ्य ९८४६०३०१९८ 
४.  सूचना 

अधिकारी 
बलराि भुगाई ९८४६०५९५२६ बलराि भुगाई क्षशिा ९८४६०५९५२६ 

५.  विपद 
ब्यिस्थापन 
शािा प्रििु 

लक्ष्मण बस्ताकोटी ९८४६०४४७१२ ऋवषराि दािाल पशु, कृवष ९८५६०७६८०० 

िडा अध्यििरुको नाि र सम्पकव  

क्रस िडा नं. नाि िोिाइल न 

१.  १ तुलसी प्रसाद अधिकारी ९८५६००१७०१ 
२.  २ वपताम्बर भण्डारी ९८५६००१७०२ 

३.  ३ फणणन्द्र प्रसाद पौडेल ९८५६००१७०३ 
४.  ४ आइन्दल गरुुङ ९८५६००१७०४ 
५.  ५ जजबनाथ पौडेल ९८५६००१७०५ 
६.  ६ एकदेि देबकोटा ९८५६००१७०६ 
७.  ७ भरतिान गरुुङ ९८५६००१७०७ 
८.  ८ विजय गरुुङ ९८५६००१७०८ 
९.  ९ रिेश गुरुङ ९८५६००१७०९ 
१०.  १० गौति गरुुङ ९८५६००१७१० 
११.  ११ हिि बिादरु गरुुङ ९८५६००१७११ 
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अनसुचुी ७  

कास्की जजल्लाको सरुिा सधिवतको वििरण 
क्षस .नं.  कायावलयको नाि कायावलय प्रििु सम्पकव  नं. 

१ जजल्ला प्रशासन कायावलय, कास्की प्र.जज.अ. जय नारायण 
आचायव 

९८५६००७७७७ 

२ भगितीदल गण फूलबारी व्यारेक पोिरा सेनानी हदिाकर काकी ९८४३००७९८८ 
३ जजल्ला प्रिरी कायावलय, कास्की प्र .उ.  अजय के.सी ९८५६००५५५५ 
४ सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल काक्षलका गण पोिरा स .प्र.उ.  विजय कुिार के.सी ९८५१२७२०४७ 
५ राष्ट्रिय अनसुन्धान विभाग जजल्ला कायावलय कास्की उप अनुसन्धान धनदेशक 

िनोज ढकाल 
९८५६०६५१०१ 

 

अनसुचुी ८  
कास्की जजल्लािा रिकेा सरुिा धनकायिरुको वििरण 

नपेाली सनेा 

क्षस .नं.  कायावलयको नाि दजाव नािथर कायावलयको नं. सम्पकव  नं. 
1.  पक्षिि पृतना ि.ेक्वा विजयपुर 

कास्की 
उपरथी बाबुराि शे्रष्ठ ०६१४११६७१ ९८५१२१५९५५ 

2.  भगिती दल गण फुलिारी प्र.सेनानी हदिाकर काकी ०६१५३११६० ९८४५०४४५०३ 
3.  रेञ्जर गण एयरपोटव प्र.सेनानी सन्तोष चन्द ०६१५४१०८७ ९८५११५९०७४ 
4.  रणचण्डी गण  विजयपुर प्र. सेनानी रुपक कुिार थापा ०६१४१११८३ ९८५११२१०२२ 
5.  गौरीबक्स गण विजयपुर  प्र.सेनानी कुलचन्द्र शे्रष्ठ  ९८४३२०५५७५ 

 

सशस्त्र प्रिरी बल नपेाल 

क्षस .नं.  कायावलयको नाि दजाव नािथर कायावलयको नं. सम्पकव  नं. कैधफयत 
१.  नं. ४ िणुिनाथ बाहिनी 

िखु्यालय कास्की 
सप्रनािधन शभावु सुिेदी ०६१४६५२०० ९८५१२७२०१३  

२.  हुल तथा दंगा व्यिस्थापन 
क्षशिालय लािापाटन 

सप्रबउ सुयव कुिार शे्रष्ठ ०६१४३१३४२ ९८५१२७२०१८  

सप्रउ   ९८५१२६०३२०   
३.  नं. २४ ि.ेक्वा. गण 

काक्षलका कास्की 
सप्रउ विजय कुिार के.सी ०६१५४१०८८ ९८५१२७२०४७  

४.  नं. २४ गण ि.ेक्वा. 
काक्षलका कास्की 

सप्रनाउ  ९८५१२७२०२४ ९८५१२७२०२४  

५.  सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल 
िद्दती सेिा गलु्म कास्की 

सप्रधन लाल बिादरु बस्नेत  ९८५१२५८०६१  

६.  औिोधगक िेत्र बेश पोिरा  सप्रधन लाप्सङ तािाङ    
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राष्ट्रिय अनसुान्धान विभाग 

क्षस .नं.  कायावलयको नाि दजाव नािथर कायावलयको नं. सम्पकव  नं. 
१.  राष्ट्रिय अनसुन्धान कायावलय पादी अनसुन्धान अधिकृत िेघराज कडेल   ९८४१६४९९७३ 
२.  राष्ट्रिय अनसुन्धान कायावलय पादी उप अनसुन्धान धनदेशक िनोज ढकाल  ९८५६०६५१०१ 

 

नपेाल प्रिरी 

क्षस .नं.  कायावलयको नाि दजाव नािथर कायावलयको नं. सम्पकव  नं. 
१.  गण्डकी प्रदेश प्रिरी कायावलय प्रनािधन रािदत्त जोशी ०६१ ५६२५०० ९८५६०८४४४४ 
२.  संधघय प्रिरी इकाई पोिरा प्रबउ सुदसवन प्रसाद 

कोइराला 
०६१ ५२१०९९ ९८५६०९४४४४ 

३.  प्रिरी गण िुख्यालय पोिरा प्रउ जनादवन जजसी ०६१ ४६४३५९ ९८५६०९०१६० 
४.  गण्डकी प्रदेश ट्राधफक कायावलय 

गगनेगौाँडा 
प्रउ गोविन्द  अधिकारी ९८५१२८०१९५  

५.  जजप्रका कास्की प्रउ अजय केसी ९८५६००५५५५  
६.  जजल्ला ट्राधफक कायावलय कास्की प्र धन प्रकाश शाि ९८५६०१८३३३  
७.  िप्रका बैदाि कास्की प्रनाउ युिराज भण्डारी ९८५६०८०१६७  
८.  िप्रका रािबजार कास्की प्रधन वकरण राित ९८५६०७५९९९  
९.  िप्रका बगर कास्की प्रधन ििशे आचायव ९८५६०११९९०  
१०.  वबस ुगाडव  पोिरा प्रधन िहरओि िड्का  ९८५१२८३१८४  
११.  ईप्रका िंशपुर कास्की िकुाि डांडाको 

नाक 
प्रनाउ ििने्द्र िराक्षसनी ९८५६०६११६९  

१२.  ईलाका प्रिरी कायावलय िादी ि प्रनाधन  ९८४७६२८०६५  
१३.  पटवक प्रिरी बैदाि कास्की प्रधन विराट शिाव पौडेल ९८५६०९०१७४  
१४.  िप्रका गगनेगौडा कास्की प्रनाधन  ९८५१२८३८५५  

 
अनसुचुी ९ 

सञ्चार िाध्यििरु  
क्र .सं.  दैधनक पहत्रका सम्पादक / प्रकाशक िोिाइल न.ं कैधफयत 
१.  आदशव सिाज कृष्ण बााँस्तोला ६१५३१२००   
२.  सिािान रािकृष्ण ज्ञिाली ६१५३८९७७   
३.  पोिरा िटलाइन हत्रभिुन पौडेल ६१५३२१२२   
४.  हििदतु रवबन्द्र बााँस्तोला ६१५४०८७०   
५.  पोिरा पत्र रतन गरुुङ ६१५३२५०८   
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विपद्को सियिा उपयोगिा ल्याउन सवकन ेकास्की जजल्लाका विधभन् न स्थानिरूिा भएका 

िके्षलप्याडिरूको वििरण 
क्र .सं.  गाउाँपाक्षलका अिांश र देशान्तर उचाइ 

(धिटर( 
साइज 
(धफट( 

कैधफयत 
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६.  पोिरा ििानगरपाक्षलका., पादी, जजल्ला 

कारागार 
२८०१२'१७'-८३०५७'५४' ८३० ११५X११५ GR ९७३७२०७५ 
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अनसुचूी ११  
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१.  पोिरा–१ उपाशािा बगर विष्णपु्रसाद अधिकारी ९८४६०२८३६६ 
२.  पोिरा–२ र ३ उपाशािा विन्ध्यिाक्षसनी िगेन्द्रराज पराजलुी ९८५६०२५१४५ 
३.  पोिरा–४ उपशािा गैह्रापाटन राजबुिादरु कोइराला ९८४६०३६८७२ 
४.  पोिरा–५ उपशािा, िालेपाटन बुधद्धसागर िनाल ९८४६०२०९४० 
५.  पोिरा–६ उपशािा, बैदाि धगरीराज अधिकारी ९८०४१८११४३ 
६.  पोिरा–७ उपशािा, िासबार दािोदर बराल ९८५६०३३७३७ 
७.  पोिरा–८ उपशािा, क्षसिलचौर राधिका रेग्मी ९८५६०३४३९९ 
८.  पोिरा–९ उपशािा, नयााँबजार राजेन्द्र पिारी ९८५६०२०९०६ 
९.  पोिरा–१० उपशािा, रािबजार सम्मरबिादरु शे्रष्ठ ९८५६०३६१२१ 
१०.  पोिरा–११ उपशािा, काहुाँ दशरथ आचायव ९८५६०३९४०५ 
११.  पोिरा–१२ उपशािा, िाटेपानी सूयवप्रसाद आचायव ९८५६०२५१८९ 
१२.  पोिरा–१३ उपशािा, आिावविजय टेकनाथ बराल ९८४६२९५३९८ 
१३.  पोिरा–१४ उपशािा, क्षछनेडााँडा िथुरा प्रसाद पौडेल ९८५६०२९८६० 
१४.  पोिरा–१५ उपशािा, कोलपाटन किलप्रसाद पौडेल ९८४६०४८९१० 
१५.  पोिरा–१६ उपशािा, जोगीिणी कुलप्रसाद भट्टराई ९८४६०४०२१२ 
१६.  पोिरा–१७ उपशािा, छोरेपाटन झवपन्द्र राज रेग्मी ९८५६०२०७९९ 
१७.  पोिरा–१८ उपशािा, सराङ्कोट गंगािर वतधिख्तिना ९८४६०६४८५७ 
१८.  पोिरा–१९ उपशािा, पुरुन्चौर भरतराज आचायव ९८४६२०८१५० 
१९.  पोिरा–२० उपशािा, भलाि ईश्वरी प्रसाद पोडेल ९८४६०२८३६६ 
२०.  पोिरा–२१ उपशािा, धनिवलपोिरी युिराज पौडेल ९८४६०३६०४७ 
२१.  पोिरा–२२ उपशािा, पुम्दीभमु्दी टेकनाथ बराल ९८५६०२५१५४ 
२२.  पोिरा–२३ उपशािा, भदौरे भिुानीप्रसाद अधिकारी ९८५६०३२८०५ 
२३.  पोिरा–२४ उपशािा, कास्कीकोट ठाकुरप्रसाद हत्रपाठी ९८४६०५७९०९ 
२४.  पोिरा–२५ उपशािा, ििेजा पूणवलाल भण्डारी ९८०४१३४६१२ 
२५.  पोिरा–२६ उपशािा, रािी चन्द्रबिादरु रानाभाट ९८४६७१०८५१ 
२६.  पोिरा–२७ उपशािा,चोक िगेन्द्रराज आचायव ९८४६०२३१७२ 
२७.  पोिरा–२८ उपशािा, िाझठाना सूयवबिादरु जजसी ९८४६०३३८१२ 
२८.  पोिरा–२९ +३०  उपशािा, गगनेगौंडा, पािरिाउस विश्विोिन पौडेल ९८४६०७७३३७ 
२९.  पोिरा–३१ उपशािा, बेगनास रुद्रनाथ अधिकारी ९८५६०८३००० 
३०.  पोिरा–३२ उपशािा, तल्लो गगनेगौडा वकसान पहरयार ९८४६२२४९१६ 
३१.  पोिरा–३३ उपशािा, भरतपोिरी यज्ञप्रसाद अधिकारी ९८४६०३३८१० 
३२.  िादी गाऊाँ पाक्षलका िडा नं  .१+२  उपशािा, नािाजुवङ, 

िादी 
जसबिादरु गरुुङ ९८४६०२५४९१ 

३३.  िादी गा.पा. िडा नं. ३,४,५ र ११ उपशािा, तारकाङ चन्द्रप्रसाद सापकोटा ९८४६०४८११७ 
३४.  िादी ६ र ७ उपशािा, क्षसल्दजुरेु जीिन भजुेल ९८५६०२२१३६ 
३५.  िादी ८,९,१० र १२ उपशािा, धिजरेुडाडा विष्णिुरी अधिकारी ९८५६०८२९६३ 



विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना¸ २०७८ //  कास्की // 

96 | P a g e  
 

३६.  रूपा १ +२  उपशािा, थुम्की वतलकबिादरु िड्का ९८४६६२२२१५ 
३७.  रूपा ३,४,५ उपशािा, देउराली ििने्द्रकुिार शे्रष्ठ ९८०५८७९९११, 

९८६०८६६४६८ 
३८.  रूपा ६ उपशािा, रूपाकोट रािचन्द्र सापकोटा ९८५६०२७४८७ 
३९.  रूपा ७ उपशािा, िंसपुर तीथवराज न्यौपाने ९८५६०२२९६२ 
४०.  िाछापुच्छ्र–े१ +२  उपशािा, सादीिोला िेिराज आचायव ९८४६७१५२४३ 
४१.  िाछापुच्छ्र–े३ उपशािा, घाचोक बधुद्धबिादरु धिजार ९८५६०३५५४० 
४२.  िाछापुच्छ्र े–४ उपशािा, लािाचोक नारायणप्रसाद पौडेल ९८४६०६६१६० 
४३.  िाछापुच्छ्र े–५ उपशािा, हरभान सूयव धगरी ९८४६३९४७४६ 
४४.  िाछापुच्छ्र े– उपशािा, धिताल जयलाल दिाडी ९८५६०२२३७९ 
४५.  अन् नपूणव–१,२,४ उपशािा, वढकुरपोिरी िणुिराि भण्डारी ९८४६०३५७१४ 
४६.  अन् नपूणव–४ उपशािा, सल्यानू िानबिादरु के .सी.  ९७४६००७४३७ 
४७.  अन् नपूणव ६–७ उपशािा, लमु्लेू चडुािणण देिकोटा ९७४६००७८१४ 
४८.  अन् नपूणव ८–११ उपशािा, दािङ्सङू धिनाकुिारी गुरुङ ९८१६१८२०१२ 

 

अनसुचूी १२ पाक्षलकास्तरीय विपद् द्रतु सििेण प्रवतिदेन फाराि 

गाउाँपाक्षलका/न.पा................... . 

फारि न.ं१ (० देजि २४ घण्टा)      विपद् परेको धिवत : 
क्र .सं.   

िडा न ं
जनसंख्या प्रभावित पहरिार विस्थावपत पहरिार िवत भएका  

घरिरुी 
सियोगको 
आिश्यकता 
कुन कुन 
िेत्रिा 
देजिएको छ ? 

िृत्यु िराएका घाइते घरिुरी पुरुष िहिला घरिुरी जनसंख्या पूणव आंक्षशक 

१.  १                       
२.  २                       
३.  ३                       
४.  ४                       
५.  ५                       

 
तयार गन े
दस्तित : 
नाि थर : 
पद : 
धिवत : 
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अनसुचूी १३  

कास्की जजल्लािा हुनसक् न ेसभावावित बाढी / परैो जोजिि स्थलिरुको वििरण 

(क) अवत उच्च जोजिियिु स्थानिरु पोिरा ििानगरपाक्षलका 

क्षस .नं.  िडा न.ं अवत उच्च जोजिियिु 
स्थानिरु 

दरुी सम्पकव  व्यणि कैधफयत 

1  
 
 
१ 

बगर 
 
 

४ वक.धि. 
सािारा प्रिान ९८५६००३००१ सेती नहद तथा भारी बषावले गदाव िाढीको जोजिि 

2  िहरचोक 
3  क्षसिपानी 
4  टुहडिेल 

5  १० रािघाट 
 

५ वक.धि  
राजेश गरुुङ ९८५६००३०१० 

सेती नहद थधुनन गई डुिान पन ेतथा बाढीको 
जोजिि 

6  १३ काहुाँिोला, बुढुिा  ७ वक.धि. वकरण बराल ९८५६००३०१३ काहुाँिोलाले गदाव बाढीको जोजिि 
7  

३२ 
तल्लो गगनगौडा,  

१६ वक.धि. अक्कल बिादरु काकी ९८५६०३७९३४ 
सेती निरका कारण बषाव हुदााँ बाढी तथा कट्नाको 

जोजिि 8  िजिुा 
9  

२३ 

चापाकोट, 
 
 

२१ वक.धि. 
रािकाजी गरुुङ्ग ९८५६००३०२३ िपवन  ,ििरे िोला तथा भारी बषावले गदाव बाढीको 

जोजिि 
10  तािागी 
11  भदौरे 
12  पािे 
13  २५ िमे्जा ७.९ वक.धि. िोवतलाल वतधिख्तिना ९८५६००३०२५ घटे्ट िोला तथा भारी बषावका कारण बाढीको जोजिि 

 

(ि) उच्च जोजिियिु स्थानिरु पोिरा ििानगरपाक्षलका 

क्षस .नं.  िडा न.ं अवत उच्च जोजिियिु 
स्थानिरु 

दरुी सम्पकव  व्यणि कै. 

1  
२ 

बागु्लङ्ग बसपाकव  
२.५  वक.धि  हदिसिान प्रिानांग ९८५६००३००२ 

िोला तथा नदीको जोजिि नभएतापधन भारी बषावले 
गदाव िाढीको जोजिि 2  वबन्ध्यािाक्षसनी 

3  धिरूिा 
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4  
३ 

नहदपुर 
४ वक.धि. प्रकाशिान उदास ९८५६००३००३ 

सेती नदी नजजक रितेापधन नदीको जोजिि नरिकेो 
तथा भारी बषावले गदाव िाढीको जोजिि 5  पाक्षलिेचोक 

6  तेसावपट्टी 
7  

२७ 
क्षससिुा 

१३ वक.धि. पूणव बिादरु गरुुङ्ग ९८५६००३०२७ 
सेवत नदी, निर तथा भारी बषावले गदाव िाढी र पहिरोको 

जोजिि 8  हरठे्ठपानी 
9  

३० 
ढुङ्गेपाटन 

१५ वक.धि. दगुाव प्रसाद सिुेदी ९८५६००३०३० सेती निर तथा भारी बषावले गदाव िाढीको जोजिि 10  िाधथल्लो गगनगौडा 
11  िुदी 
12  

३१ 

बेगनासताल 

१९ वक.धि. ढकनाथ कणेल ९८५६००३०३१ 
नदी र िोलाको जोजिि कि रितेापधन बषावको 

सियिा बग्ने भेल तथा छिरा गदाव िाढीको जोजिि 
13  बेगनासडााँडा 
14  िोिहरया 
15  लाधििााँरा 

(ग) िध्यि जोजिियुि स्थानिरु पोिरा ििानगरपाक्षलका 

क्षस .नं.  िडा न.ं 
अवत उच्च जोजिियिु 

स्थानिरु 
दरुी सम्पकव  व्यणि  

1  

४ 

गैह्रापाटन 

४ वक.धि. हदिसिान प्रिान ९८५६००३००४ भारी बषावले गदाव भेल आई बाढीको जोजिि 
2  क्षचप्लेढुङ्गा 
3  क्षसदाथवचोक 
4  ििने्द्रपुल 
5  

५ 
िालेपाटन 

 ५०० धि. विष्ण ुप्रसाद बराल ९८५६००३००५ भारी बषावले गदाव भेल आई बाढीको जोजिि 6  पस्यावङ्ग 
7  जजरो वक.धि. 
8  

१७ 

वबरौटा 

५ वक.धि. राधिका कुिारी शािी ९८५६००३०१७ फुस्रे िोला तथा भारी बषावले गदाव िाढीको 
जोजिि 

9  छोरेपाटन 
10  घााँरीपाटन 
11  रातोपैह्रा 
12  वतनकुने 
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13  दोवबल्ला 
14  ड्यािसाईड 
15  

१९ 
लािाचौर 

९ वक.धि. पुष्पेन्द्र पाणे्ड ९८५६००३०१९ सादी िोलाले गदाव बाढीको जोजिि 
16  पुरनचौर 

 

पहिरो जोजिियिु स्थानिरुको वििरण: 

(क) अवत उच्च जोजिियिु स्थानिरु पोिरा ििानगरपाक्षलका 

क्षस .नं.  िडा न.ं 
अवत उच्च जोजिियिु 

स्थानिरु दरुी सम्पकव  व्यणि कै. 

1  
२० 

िौजा 
१४ वक.धि. गंगा बिादरु के.सी. ९८५६००३०२० धभरालो भएकोले पहिरोको जोजिि 

2  भलाि 
3  

२६ 
वबजयपुर 

१३ वक.धि. नरेन्द्र थापा ९८५६००३०२६ पहिरोको जोजिि 4  कन्ननीडााँडा 
5  जल्िारे 
6  २४ कास्कीकोट १४ वक.धि. भरत बिादरु अधिकारी ९८५६००३०२४ अग्लो स्थानिा रिकेोले पहिरोको जजिि 
7  ३३ भरतपोिरी २४ वक.धि. राि चन्द्र अधिकारी ९८५६००३०३३ पहिरोको जोजिि 
8  

१८ 
साराङ्गकोट 

८ .८ वक.धि. क्षशि प्रसाद वतधिख्तिना ९८५६००३०१८ पहिरोको जोजिि 
9  लािागाउाँ 

अन् नपणूव गाउाँपाक्षलका 
10  

१ 
क्षसम्पाली 

२९ वक.धि. तुलसी प्रसाद अधिकारी ९८५६००१७०१ पहिरोको जोजिि 
11  नाउडााँडा 
12  २ वढकुरपोिरी २३ वक.धि. वपताम्बर भण्डारी ९८५६००१७०२ पहिरोको जोजिि 
13  ३ पाउदरु २७ वक.धि. फणणन्द्र प्रसाद पौडेल ९८५६००१७०३ पहिरोको जोजिि 
14  

८ 
आङ्िाङ् 

४४ वक.धि. एकदेि देिकोटा ९८५६००१७०८ 
पहिरोको जोजिि 

15  बाङ्कोट पहिरोको जोजिि 
16  विरेठााँटी पहिरोको जोजिि 
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17  दाङक्षसङ् पहिरोको जोजिि 
18  ९ वतिेढुङ्गा ४५ वक.धि. रिेश गुरुङ्ग ९८५६००१७०९ पहिरोको जोजिि 

िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका 
19  

२ 
चौर २५ वक.धि. 

गणेश आचायव ९८५६०१७३०२ 
पहिरोको जोजिि 

20  भजुुवङ् िोला  पहिरोको जोजिि 
21  सादीिोला  पहिरोको जोजिि 
22  

७ 
िमु्पस 

२४ वक.धि. बैकुण्ठ प्रसाद भण्डारी ९८५६०१७३०७  
पहिरोको जोजिि 

23  देउराली पहिरोको जोजिि 
24  झंग्रे पहिरोको जोजिि 
25  ८ लमु्रे २० वक.धि. राि बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०१७३०८ पहिरोको जोजिि 
26  

९ 
हरभान 

१८ वक.धि. िहर बिादरु िेत्री ९८५६०१७३०९ पहिरो गई िदी िोला थुधनन सक् ने जोजिि 27  सेतीिोला 
28  ल्वाङ्गघलेल 

िादी गाउाँपाक्षलका 
29  

१ 
पाचे 

४२ वक.धि. देविजंग गरुुङ्ग ९८५६०७२२०१ 
पहिरोको जोजिि 

30  क्षसक्लेस पहिरोको जोजिि 
31  जिलाङ् पहिरोको जोजिि 
32  

२ 
नािाजुवन 

३० वक.धि. भोज बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०७२२०२ 
पहिरोको जोजिि 

33  ताङवतङ् पहिरोको जोजिि 
34  घ्याम् रुङ् पहिरोको जोजिि 
35  

६ 
तप्राङ 

२३ वक.धि. हडल बिादरु िेत्री ९८५६०७२२०६ 
पहिरोको जोजिि 

36  क्षसल्दजुरेु पहिरोको जोजिि 
37  ७ छाचोक १६ वक.धि. दगुाव बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०७२२०७ पहिरोको जोजिि 
38  

८ 
रिैंडााँडा 

३० वक.धि. पे्रि बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०७२२०८ 
पहिरोको जोजिि 

39  नाधगिरपैंजु पहिरोको जोजिि 
40  धिजरेुडााँडा पहिरोको जोजिि 
41  ९ गोजै ३५ वक.धि. िनोज कुिार गरुुङ्ग ९८५६०७२२०९ पहिरोको जोजिि 
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42  
१० 

भाचोक 
३३ वक.धि. कृष्ण बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०७२२१० 

पहिरोको जोजिि 
43  िकैं िोला पहिरोको जोजिि 
44  

१२ 
क्षलपेयानी 

३४ वक.धि. कृष्णराज दािाल ९८५६०७२२१२ 
पहिरोको जोजिि 

45  राम्चे पहिरोको जोजिि 
रुपा गाउाँपाक्षलका 

46  ३ पोल्याङ्ग ३७ वक.धि. हदपेन्द्र गौति ९८५६०८४००३ पहिरोको जोजिि 
47  

४ 
िाल्टे 

३६ वक.धि. िकुुन्द बिादरु बंशी ९८५६०८४००४ 
पहिरोको जोजिि 

48  क्षसद्ब पहिरोको जोजिि 
49  ५ देउराली २८ वक.धि. राजन िनाल ९८५६०८४००५ पहिरोको जोजिि 
50  

६ 
धभरचोक 

२६ वक.धि. 
नारायण गरुुङ्ग ९८५६०८४००६ पहिरोको जोजिि 

51  रुपाकोट  पहिरोको जोजिि 
(ि) उच्च जोजिियिु स्थानिरु 

क्षस .नं.  नगरपाक्षलका / 
गाउाँपाक्षलका 

िडा न.ं अवत उच्च जोजिियिु 
स्थानिरु 

दरुी सम्पकव  व्यणि कै. 

1.  

पोिरा 
ििानगरपाक्षलका 

११ 
िणणपाल 

७ वक.धि. प्रेि प्रसाद किवचायव ९८५६००३०११ 
पहिरोको जोजिि 

2.  काहुाँ पहिरोको जोजिि 
3.  

२८ 
िाझाँठाना 

७ वक.धि. श्रीकृष्ण लाधिछाने ९८५६००३०२८ 
पहिरोको जोजिि 

4.  काक्षलका पहिरोको जोजिि 
5.  

३३ 
काक्षलकास्थान 

९ वक.धि. रािचन्द्र अधिकारी ९८५६००३०३३ 
पहिरोको जोजिि 

6.  िक्षलनडााँडा पहिरोको जोजिि 
7.  बरपौिा पहिरोको जोजिि 
8.  

अन् नपूणव गाउाँपाक्षलका 

४ 
देउराली 

३८ वक.धि. आइन्दल गरुुङ्ग ९८५६००१७०४ 
पहिरोको जोजिि 

9.  सल्यान पहिरोको जोजिि 
10.  हुलाक पहिरोको जोजिि 
11.  ५ झोिाङ् ४० वक.धि. जीिनाथ पौडेल ९८५६०२४८७४ पहिरोको जोजिि 
12.  ६ ढािा १५ वक.धि. एकदेि देिकोटा ९८५६००१७०६ पहिरोको जोजिि 
13.  

७ 
तोल्का 

३४ वक.धि. भरतिान गरुुङ्ग ९८५६००१७०६ 
पहिरोको जोजिि 

14.  लमेु्ल पहिरोको जोजिि 
15.  िाझाँगाउ पहिरोको जोजिि 
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16.  
१० 

वकम्चे 
२४ वक.धि. गौति गरुुङ्ग ९८५६००१७१० 

पहिरोको जोजिि 
17.  तिवुतछाङ्ग पहिरोको जोजिि 
18.  ११ घान्द्रकु ३२ वक.धि. हिि बिादरु गरुुङ्ग  ९८५६००१७१० पहिरोको जोजिि 
19.  

िाछापचु्छ्र ेगाउाँपाक्षलका 

५ आन्नदबजार  जुि बिादरु गरुुङ्ग ९८५६०१७३०५ पहिरोको जोजिि 
20.  

१ 
िाछापचु्छ्र े

३३ वक.धि. इन्द्र गरुुङ्ग ९८५६०१७३०१ 
पहिरोको जोजिि 

21.  धिसाव पहिरोको जोजिि 
22.  टुसे पहिरोको जोजिि 
23.  

६ 
ठुलढुङ्गा 

२० वक.धि. 
टेक नाथ गौति ९८५६०१७३०६ पहिरोको जोजिि 

24.  धिताल  पहिरोको जोजिि 
25.  िादी गाउाँपाक्षलका ११ सैिराङ्ग २८ वक.धि. चलक्षचत्र गरुुङ्ग ९८५६०७२२११ पहिरोको जोजिि 
26.  

रुपा गाउाँपाक्षलका 
१ फल्याङ्गकोट ३० वक.धि. राि बिादरु गोदार ९८५६०८४००१ पहिरोको जोजिि 

27.  २ क्षसकुव तान ३२ वक.धि. राजन सिुेदी ९८५६०८४००२ पहिरोको जोजिि 

(ग) िध्यि जोजिियिु स्थानिरु 
क्षस .नं.  नगरपाक्षलका /गाउाँपाक्षलका िडा न.ं अवत उच्च जोजिियिु स्थानिरु दरुी सम्पकव  व्यणि  

१.  पोिरा ििानगरपाक्षलका २२ पुम्दीभमु्दी १० वक.धि. हििलाल बराल ९८५६००३०२२ पहिरोको जोजिि 
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जजल्ला विपद् व्यिस्थापन योजना तजुविा धनदेक्षशका,२०६९ 
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