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मनसनु प्रतिकार्य र्ोजना २०७८¸ कास्की 
 
पषृ्ठभमूम 
 
तिपद् व्यिस्थापनका सबै तिर्ाकलापको समन्वर्ात्मक र प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गरी प्राकृतिक 
िथा गैह्र प्राकृतिक तिपद् बाट स सबयसारारोको जज्यानान र साियजमनकन नीजज िथा व्यतिगतगि सपत्ति ए ं ि म 
सासृ्कतिक सपत्दा र भौतिक स रचनाको स रक्षो गनुय रायानको दामर्त्व रहन्छ । नेपाल भूकपत्ीर् तिपद् 
जोजिमको आरारमा ंघारौन जल्त्पन्न प्रकोप जोजिमका दृष्टिकोोमा ३० औ र सबै िाले तिपद् 
जोजिमका आरारमा २२ औ स्थानमा छ । कास्की जजल्ला नपेालमा सबैभन्दा रेरै पानी पन ेजजल्लाको 
रुपमा रहकेो हुदााँ जलजन्य प्रकोपको जोजिम अन्य प्रकोपको िुलनामा बति भंको अनमुान गनय सतकन्छ 
। र्सै्त र्हााँको भूिनोट सन माट सोको प्रकृतिन अिैज्ञामनक सडक प्रोालीन जनस्तरमा तिपद्को जोजिमका 
तिषर्मा नू्यन चेिना स्तरन र तिकास मनमायोका तिर्ाकलापहरु िीचको कमजोर समन्वर्का कारो 
िषायर्ामको प्रारम्भसाँगै बािीन पहहरोन डुबानन हािाहुरीन चट् र्ाङ् गन आगलागीन जस्ता तिपद्हरु स भािना 
रहन्छ । िसथय र्स्ता तिपद्का घट सनाका कारो र्स जजल्लामा समर् समर्मा भंको जनरनको क्षतिको 
प्रिृति समेिको अध्यर्न गदाय र्स्तो क्षतिलाई नू्यमनकरो गनय िथा तिपद् व्यिस्थापनका महत्वपोूय 
चरोको रुपमा रहकेा तिपद् जोजिम नू्यमनकरोन िोजन ्द्दार र पुनलायभ लगार्िका कार्यहरु र्सै 
कार्यर्ोजना अनुसार हुने गहर र्स के्षत्रमा कार्यरि मनकार्हरुबाट स प्राप्त तििरोको आरारमा तिपद् 
व्यिस्थापन चिका सिै चरो र के्षत्रमा कार्य गने गहर मनसुन पूियिर्ारी िथा प्रतिकार्य कार्यर्ोजना 
िजुयमा गनयको लामग गि बषयको कार्यर्ोजना‚ तिपद पूियिर्ारी िथा प्रतिकार्य र्ोजना‚ स्थानीर् िहहरुका 
स्थानीर् तिपद जोजिम ननू्यनीकरो िथा जलिारु् अनकुुलन र्ोजना‚ तिपद व्यिस्थापनमा राष्ट्रिर् कार्य 
नीति ंि  प्रतिकार्य िााँचा समेिबाट स प्राप्त पृष्ठपोषो समेिका आरारमा जजल्लामा रहकेा सुरक्षा 
मनकार्हरु‚ सरकारी िथा गैर सरकारी स घ/स स्थाहरु‚ स्थानीर् तिपद व्यिस्थापन सममतिहरु िथा 
समदुार्हरुको तिद्यमान क्षमिाको अमरकिम ््पर्ोग गन ेगरी मनसुन पूियिर्ारी िथा प्रतिकार्य र्ोजना 
२०७८ िर्ार गहरंको छ । 
्दे्दश्य 
मनसुन प्रतिकार्य र्ोजनाका ्दे्दश्यहरु देहार् अनुसार रहकेा छन् – 
१. गमी मौसमको शरुुआि स ग ैमनसुन सुरु भ ैसृजना हुन सक् ने सम्भातिि जोजिमको तबश्लेषो गने 

। 
२. तिपद् व्यिस्थापनका महत्वपोूय चरोको रुपमा रहकेा तिपद् जोजिम नू्यमनकरोन िोजन ्द्दार र 

पुनलायभ लगार्िका कार्यहरुलाई र्ोजनाबद्ध रुपमा ति छट सो छहरिो र तिश्वसनीर् बना्ने । 
३. जजल्ला/स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन सममति¸ सरोकारिाला मनकार् िथा स घ स स्थाहरूसाँग 

प्रभािकारी समन्वर्को सुमनति िििा गरी मनसुन पूियिर्ारी िथा प्रतिकार्यलाई प्रभािकारी बना्ने । 
 

मखु्य चनुौतिहरु 
१. जोजिमबाट स प्रभातिि हुन सक् ने क्षिीको के्षत्र िथा जनस ख्याको पहहचान गने । 
२. तिपद् व्यिस्थापनको लामग आिश्यक जनशतिगत व्यिस्थापन गने । 
३. ित्काल ्द्दारको लामग आिश्यक श्रोि िथा सामग्रीको व्यिस्थापन गने । 
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मनसनु प्रतिकार्य र्ोजना  
 

ति स.न . तिर्ाकलाप जजम्मिेार मनकार् सहर्ोगी मनकार् समर् कैमिर्ि 

१.  
बािीन पहहरो िथा डुिानको जोजिममा रहकेा िस्तीहरुको 
पहहचान गरी पूिय सूचना हदने र सरुति क्षि रहन सामाजजक दरुी 
कार्म गरी स चार माध्यमा प्रचार प्रसार गने 

- जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति । 
- जजल्ला सुरक्षा सममति । 
- स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन 

सममतिहरु  

स्थानीर् समदुार्न पत्रकार 
महास घन कास्की (सुचना िथा 
स चार सेिा प्रदार्क स स्थाहरु) 

मनसुन अिमर 
भर मनरन्तर 

 

२.  

१.औजार सहहिको आिश्यक न्युनिम सामाग्री सहहि िोज 
िथा ्द्धार कार्यमा ितट सन िर्ारी अिस्थामा रहने  
२.आ-आफ् नो Heavy Equipments आिश्यक पनाय साथ 
प्रर्ोगमा ल्या्न ममल्ने र सक् न ेगरी ्परू्त स्थानमा राख् ने। 

- हडमभजन सडक कार्ायलर्न कास्की 
- स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन सममति  

-जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन 
सममति। 
- स्थानीर् िहहरु सबै  

मनसुन अिमर 
भर मनरन्तर 

 

३.  

आ-आफ् नो स्तरमा मनसुन प्रतिकार्य पूिय िर्ारी र्ोजना 
िजुयमा िा अध्यािमरक गरी िेभसाइट स  समेिमा रािी राष्ट्रिर् 
तिपद् जोजिम न्यूमनकरो िथा व्यिस्थापन प्रामरकरो िथा 
NEOC  मा जानकारीका लामग  पठा्ने। 

-जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति 
-स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन सममति 
-जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

जजल्लामा रहकेा तिपद्साँग कार्य 
गन ेसरकारी िथा गैह्र सरकारी 
स घ स स्थाहरु 

-मनसुन अिमर 
भर मनरन्तर 

 

४.  
राहि सामाग्रीहरु जजल्ला ंि  स्थानीर्स्तरमा भण्डारोको 
व्यिस्था ममला्ने । 

-जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति 
-स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन सममति 

- िाद्य स स्थानन 
- पोिरा /लेिनाथ ्द्योग 
बातिगोयान स घन चेम्बर अि कमशय 
कास्की 

-मनरन्तर  

५.  तिपद् व्यिस्थापन कोषमा न्यूनिम रकम राख् ने।  -जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, कास्की  
-स्थानीर् िह 

-गृह मन्त्रालर् 
-स मघर् माममला िथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालर् 

-मनरन्तर  

६.  
्द्दार सामग्री सहहिको सुरक्षा मनकार्को जनशतिगत तिपद् 
व्यिस्थापनको तिमभन् न चरोमा आिश्यकिा अनसुार िुरुन्त 
ितट सन सक् न ेगहर िर्ारी अिस्था रहने 

- जजल्ला सुरक्षा सममति - गृह मन्त्रालर् -मनरन्तर  

७.  नदीको बहाि मापन गरी जानकारी हदने 
- हािापानी िथा मौसम तिज्ञान 

कार्ायलर्न कास्की 
- जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् -मनरन्तर  

८.  तिपद् सम्बन्धी Focal  Person िोक् ने - जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्न सुरक्षा 
मनकार्न स्थानीर् िह 

- स चार क्षेत्र - ित्काल िोक् ने 
DAOको 
िेभसाइट समा 
प्रकाशन गने  
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९.  
जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममतिको मनोयर्ानसुार दक्ष 
जनशतिगतन स्वर्म सेिक िर्ार गन ेिथा राहि ंिम् ्द्दार 
सामाग्रीहरुको भण्डारो गने । 

- जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति 
-स्थानीर् िह सबै 
- अन्य सरकारी कार्ायलर्हरु  
- स्वर्मसेिी स स्थाहरु 

- गृह मन्त्रालर्न 
- स्वास्थ्य त िथा जनस ख्या 
मन्त्रालर् 

-मनसुन अिमर 
भर 

 

१०.  

मनसुनका कारो तिपद् जोजिमका घट सना घटे सको िण्डमा 
प्रभातिि गभयििी, सुते्करी महहला, बालबाति लका, बृद्धबृद्धा िथा 
असत व्यतिगतहरुलाई ्च्च प्राथममकिा हदई ंतककृि रुपमा 
िथ्ा क अध्यािमरक गरी अिस्थाबारे जानकारी ति लने । 

-नेपाल प्रहरी 
-स्थानीर् िहहरु 

जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति  
 

तिपद्को घट सना 
घटे सपिाि 
मनरन्तररुपमा 

 

११.  
मनसुनको कार्य र्ोजना कार्ायन्वर्नको प्रगिी प्रतििेदन 
िर्ार पाने र िालुक मनकार्मा पेश गने । 

स्थानीर् तिपद् व्यिस्थापन सममति र 
तिषर्गि क्षेत्र अगिुा कार्ायलर्हरु जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममति आतश्वन  

१२.  तिपद् सूचना समन्वर् िथा ्द्दार 
प्र.जज.अ िथा स्थानीर् िहका 
प्रमिुहरु DCMC¸ सुरक्षा मनकार्का 
प्रमिुहरु 

 आतश्वन  

  
 
जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्न कास्कील ेनिेतृ्व ति लई सपत्ादन गहरन ेमखु्य तिर्ाकलापहरु  
 
ति स.न . तिर्ाकलाप जजम्मिेार मनकार् सहर्ोगी मनकार् समर्ािमर कैमिर्ि 

१ जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्मा Focal person िोके्न जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्न कास्की - ित्काल  

२ 

मनसुनबाट स ्त्पन्न हुन सक् ने बािी पहहरो जस्ता तिपदलाइय मध्यनजर गरी आफ्नो 
कार्यक्षेत्र मभत्र पने सम्भातिि जोजिम र्तु स्थानहरुको अध्यर्न ंि  पहहचान गरी 
सोही अनसुार जनशतिगत गने िथा आिश्यक तिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सामाग्री 
िथा ्पकरोहरु िर्ारी अिस्थामा राख्ने/राख्न लगा्ने ।  

- जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् र   
जजल्ला प्रहरी अन्तरगिका 
ईकाइहरु  

 ित्काल  

३ 
प्रकोप जन्य घट सनाहरुको सूचना स कलन िथा ्द्धार प्रति कार्यलाइय ति छट सो छहरिो 
बना्नका लामग जजल्ला मभत्र रहकेा स्थामनर् िहमा िडास्तरसम्म मनिायति चि 
जनप्रतिमनमर लगार्ि सम्वन्धन्धि व्यतिगतहरुको नाम र सपत्कय  सूति च स कलन गन े। 

- जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् र   
जजल्ला प्रहरी अन्तरगिका 
ईकाइहरु 

स्थानीर् िहहरु सबै ित्काल  
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४ 
तिपद्का समर्मा तिस्थातपिहरुलाइय सुरति क्षि स्थानहरुमा स्थानान्तरो गनय सतकने 
िुला स्थानहरुको पहहचान गरी त्यस्ता स्थानहरुको अमभलेि र स्थानको क्षमिा 
अध्यािमरक गने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की 
जजल्ला तिपद् 
व्यिस्थापन सममति  

ित्काल  

५ 
तिपद्को समर्मा गहरने िोज िथा ्द्धार  पुन:स्थापना ंि  व्यिस्थापन कार्यलाइय 
सहज िथा प्रभािकारी  बना्नका लामग जजल्लामा रहकेा सरकारी िथा गैर-सरकारी 
मनकार्हरुको तििरो अध्यािमरक गन े। 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की जजल्ला तिपद् 
व्यिस्थापन सममति  

ित्काल  

६ 
जजल्ला अन्तगयि र्ािार्ाि िथा सिारी सारनको सहज पहुाँच भौगोति लक 
दृिीकोोले सुरति क्षि र तिपद् प्रभातिि इयलाकाको नजजक हुने गरी तिपद् ्द्धार िथा 
राहि सामाग्री स्थानको रेकडय  अध्यािमरक गन े। 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की । 
जजल्ला तिपद् 
व्यिस्थापन सममति  

ित्काल  

७ 
जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् र अन्तरगिका इकाइहरु िथा अन्य मनकार्हरुमा तिपद् 
प्रतिकार्यमा प्रर्ोग हुने चाल ुअिस्थामा रहकेा सामग्री हरुको अमभलेि अध्यािमरक 
गन े। 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की  ित्काल 
 
 
 

८ 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की िथा मािहि प्रहरी इयकाइयहरु समेिले तिपद्लाइय 
मध्यनजर गरी मनसुनबाट स हुन सक् न ेक्षति न्युमनकरो गनय मन नानसुार कार्य गन े। 

– जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् िथा मािहिका प्रहरी कार्ायलर्मा िाति लम दक्ष प्रहरी कमयचाहर 
१० जना र अन्य ३० जना सहर्ोमग जनशतिगतलाइय मनसुनबाट स हुन सक् न ेसम्भातिि 
घट सनामा स्थानीर् स्तरमा ्पलब्ध ्द्धार सामाग्री सहहि ित्काल पहरचालन हुने गरी 
िर्ारी अिस्थामा राख् ने । 

– सरोकारिाला अन्य मनकार्हरुसाँग समन्वर् गरी मुख्य नदीहरुमा बढ्न सक् ने बािीको 
अनगुमन गरी पुिय सूचना प्रोालीलाइय प्रभािकारी िना्ने र सोको जानकारी जजल्ला 
तिपद् व्यिस्थापन सममतिलाइय मनरन्तर रुपमा हदने । 

– जोजिम रहकेा िस्तीहरुको पहहचान गहर तिपद् प्रतिकार्यका लामग जजल्ला तिपद् 
व्यिस्थापन सममति साँग समन्वर्न गहर कार्य गने। 

– जजल्लामा तिपद व्यिस्थापनका लामग ्पलब्ध ्पकरोहरु ंि  औजारका साथसाथै 
स्थानीर् स्तरमा ्पलब्ध ्द्धार सामाग्री सहहि ित्काल ितट सन सक् न े गरी प्रहहर 
जनशतिगतलाई िर्ारी अिस्थामा राख् ने । 

जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की 

- जजल्ला तिपद् 
व्यिस्थापन सममति 
- नेपाली सेनान 
- सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपाल । 

िर्ारी 
अिस्थामा 
राजिंको । 

 

९ 
तिपद् व्यिस्थापनका लामग Contingency plan िर्ार गरी ्द्धार ट सोलीलाइय 
आिश्यकिा अनसुार  Dry practice गन े। जजल्ला प्रहरी कार्यलर्न कास्की । 

जजल्ला तिपद 
व्यिस्थापन सममति    
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 पहरचालन गनय िर्ारी अिस्थामा राजिंको िाति लम प्राप्त दक्ष जनशतिगतको  तििरो 
कार्ायलर्को नाम प्र.ना.् प्र.मन प्र.ना.मन प्र.स.मन प्र.ह प्र.ज जम्मा 
जज.प्र.का कास्की  १ जना १ जना १ जना ४ जना १८ जना २५ जना 
ि.प्र.का बदैाम   १ जना १ जना २ जना ७ जना ११जना 

ि.प्र.का रामबजार   १ जना १ जना २ जना ७ जना ११ जना 
ि.प्र.का िगर   १ जना १ जना २ जना ७ जना ११ जना 

ई.प्र.का ति शसिुा   १ जना १ जना २ जना ७ जना ११ जना 
जम्मा  १ जना ५ जना ५ जना १२ जना ४६ 

जना 
६९ जना 

 
जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् कास्कीमा भंका  ्द्दार सामाग्रीहरुको तििरो 
 

ति स.न . मौज्दाि सामाग्रीहरु इकाई पहरमाो 

1.  Fire Fighter Saftey Clothes Set थान ४ 
2.  Torch Light थान ७ 
3.  Wood Cutter थान ३ 
4.  कोदालो थान ९ 
5.  गल थान ११ 
6.  गैची थान २२ 
7.  घन थान ७ 
8.  ति छनो थान २ 
9.  ट्यिु थान ५ 
10.  ठुलो झोला थान ३ 
11.  डोरी (मम.) ममट सर ४०५ 
12.  थ्रो व्याग थान १५ 
13.  प्लाष्टिक बटु स जोर ५ 
14.  बन्चरो थान ३ 
15.  ग्ााँस माक्स पीस ४ 
16.  मेघािोन थान १ 
17.  मेट सल िार्र कट सर थान २ 
18.  लाईि यानाकेट स थान ५४ 
19.  िाल्टी थान ४ 
20.  िेल्चा थान २४ 
21.  साबेल थान ९ 
22.  सेफ्टी िेल्ट थान ६ 
23.  स्ट्रचेर थान १४ 
24.  स्लितपङ व्याग थान ४ 
25.  हति साँर्ा/ चकु्क थान १६ 
26.  हले्मेट स थान ७ 
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 सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल न  २४ ह.ेक्वा काति लका गो मालपेाट सन पोिराल ेनिेतृ्व ति लई सपत्ादन गहरन ेमखु्य तिर्ाकलापहरु  
 

ति स.न . तिर्ाकलाप जजम्मेिार मनकार् सहर्ोगी मनकार् समर्ािरी कैमिर्ि 

१ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका र्मुनट सहरुमा आरारभुि ्पकरोहरु 
सहहि ्द्धार ट सोली िर्ारी अिस्थामा राखे्न। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन पोिरा  

जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन 
सममति 

ित्काल  

२ 
तिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धन्ध िाति लम प्राप्त नगरेका सशस्त्र प्रहरी 
कमयचारीहरुलाइय आिश्यकिा अनुसार तिपद् पिािको िोज िथा 
्द्धार सम्बन्धन्ध अनुति शक्षो िाति लम कार्यिम स चालन गने  

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन पोिरा। 

 आिश्यकिा 
अनुसार  

 

३ 
मनसुनको समर्मा हुन सक् ने  स भातिि तिपद् को प्रतिकार्य 
सम्बन्धी कार्य प्रभािकारी सपत्ादनको लामग सरोकारिाला मनकार्हरु 
बीच समन्वर् गने । 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन 

 मनरन्तर  

४ 
स्थानीर् स्तरमा रहकेा तिद्यालर्नक्लबनमहहला समहुनबन ्पभोता 
समहु आहदमा तिपद् जोजिम न्यमुनकरो िथा पुिय िर्ारी सम्बन्धन्ध 
अनुति शक्षो/ िाति लम स चालन गने   

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन 

जजल्ला तिपद व्यिस्थापन 
सममति  
स्थानीर् िहहरु 
हडमभजन िन कार्ायलर्  

आिश्यकिा 
अनुसार   

५ 

राष्ट्रिर् आपिकालीन कार्य स चालन केन्द्र प्रादेति शक आपिकालीन 
कार्य स चालन केन्द्रहरु िथा जजल्ला आपिकालीन कार्य स चालन 
केन्द्रहरुमा आिश्यकिा अनुसार स चार िाति लम प्राप्त जनशतिगतहरु 
पहरचालन गने। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 
प्ररान कार्ायलर्  
बाहहनीहरु  
जजल्ला स्लस्थि सशस्त्र प्रहरी 
बलन नेपाल  

  

६ प्रत्येक र्मुनट समा तिपद् व्यिस्थापन ट सोली ्पलब्ध ्द्धार सामाग्रीहरु 
सहहि िर्ारी अिस्थामा राखे्न। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन  

सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपालका पपूत्ोय 
कार्ायलर्हरु । 

तिपद् पच्क्क्षाि 
िुरुन्त 
प्रतिकार्यको 
लामग 
पहरचालन हुन  
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७ 
जल िथा मौसम तिज्ञान तिभागनजल तिज्ञान महाशािा/बािी पूिय 
अनुमान शािाबाट स प्रकाति शि हुने बािी भतिष्यिाोी सम्बन्धी सूचना 
स कलन गहर मािहिका र्ूमनट सहरुलाई सूति चि गने। 

सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल न  २४ ह.ेक्वा 
काति लका गो मालेपाट सन 

जजल्ला तिपद व्यिस्थापन 
सममति  
हािापानी िथा मौसम तिज्ञान 
कार्ायलर्न  पोिरा 

सशस्त्र प्रहरी बल 
नेपालका सपूत्ोय 
र्मुनट सहरु । 

बािी पूिय 
अनुमान गरी 
आिश्यकिा 
अनुसार  िर्ारी 
गने । 

 
 
तिपद्को समर्मा िरुुन्त पहरचालन गनय िर्ारी अिस्थामा राजिंको सशस्त्र प्रहरी बल ििय  जनशतिगतको तििरो ।  

   
सप्रमन सप्रनामन सप्रसमन सप्रबह सप्रह सप्रसह सप्रज जम्मा  कैमिर्ि 

१ १ २ १ ३ ४ २५ ३७ गोिािोर ५ जना  

  



सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल¸ काति लका गो मालपेाट सन पोिरामा रहकेा ्द्दार सामाग्रीहरुको तििरो  
  

ति स.न. तबिरो ंकाई जम्मा पहरमाो 

1.  Water Rescue Helmet (Multi Purpose) िट सा 24 

2.  Nylon Rope िट सा 5 

3.  Water Proof Jacket िट सा 90 

4.  Fire fighting Helmet with face shield िट सा 5 

5.  Fire boot िट सा 40 

6.  Savel िट सा 5 

7.  Pick िट सा 22 

8.  Megaphone िट सा 1 

9.  Safety Vest िट सा 115 

10.  Safety Helmet िट सा 195 

11.  Gas Mask िट सा 5 

12.  Fire fighting िट सा - 

13.  Inflatable Rescue boat withourt board 
engine 

िट सा 1 

14.  Rescue Raft िट सा 1 

15.  Hand Pump िट सा 2 

16.  Paddle िट सा 25 

17.  Life Jacket िट सा 90 

18.  Water Gloves िट सा 5 

19.  Kayak िट सा 2 

20.  Air Compressor िट सा 1 

21.  Deep Water Diving suit िट सा 5 

22.  Multi utility knife िट सा 2 

23.  Gal िट सा 4 

24.  Rescue throw bag िट सा 20 

25.  Steel Tanks (Cylinder)  िट सा 6 

26.  Stretcher िट सा 10 

27.  Water boot िट सा 40 
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नपेाली सनेा ििय को जजम्मिेारी 
 

भगििी दल गो िूलबारी व्यारेक पोिरा बाट स जजल्ला तिपद् व्यिस्थापन सममतिको समन्वर्मा आिश्यकिा 
अनुसार िाति लम प्राप्त िथा सरुक्षाको लामग गरी १ गलु्म सम्मको िौज िर्ारी हालिमा रहने ।  
 

जनशतिगतको तििरो  
अमरकृि पहदक तबल्लादार अन्यदजाय जम्मा 

1 3 42 24 70 

 भगििीदल गोमा भंका रहकेा ्द्दार सामाग्रीहरुको तििरो  

ति स.न. तबिरो ंकाई जम्मा पहरमाो 

1.  नाईलन रोप िट सा 3 
2.  गाग्री िट सा 4 
3.  िाट सर प्रिु यानाकेट स िट सा 34 
4.  िार्र िईतट सङ्ग हलेमेट स तिथ िेश ति सल्ड िट सा 2 
5.  िार्र बठु िट सा 2 
6.  सािेल िट सा 10 

7.  तपक िट सा 10 

8.  मेगािोन िट सा 1 

9.  सेफ्टी भेि िट सा 2 

10.  हलेमेट स िट सा 27 

11.  िेस मास्क/ग्ास मास्क िट सा 4 

12.  िार्र िाईतट सङ्ग  िट सा - 
 
जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्न कास्कीमा रहकेा ्द्दारमा प्रर्ोग गहरन ेसामाग्रीहरुको तििरो ।  
ति स .न .  सामानको नाम ंकाई जम्मा पहरमाो 
1.  सेफ्टी हलेमेट स थान 7 
2.  नाइलन डोरी रोल 4 
3.  िार्र िार्तट सङ्ग बुट स जोर 2 
4.  रिर बटु स जोर 1 
5.  लाइि यानाकेट स थान 30 
6.  रिर /िमय  म्यारसे थान 5 
7.  हत्रपाल थान 17 
8.  स्ट्रचेर थान 2 
9.  त्रेि व्याग थान 17 
10.  स्लितपङ्ग व्याग थान 7 
11.  ग्ााँस िार्र थान 7 
12.  रेनकोट स थान 8 
13.  गल थान 2 
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14.  गैची थान 20 

15.  हडेलाइट स थान 4 

16.  चेन स मेति सन थान 1 

17.  सचय लाइट स थान 2 
18.  टे सण्ट ठूलो थान 7 
19.  ंर्र माक्स थान 10 
20.  िार्र िाइतट सङ्ग हलेमेट स थान 5 
21.  अक्सक्सजन ग्ााँस िक्स थान 7 
22.  आलममुनर्म भराङ थान 1 
23.  सािेल थान  
24.  िार्र यानाकेट स थान 3 
25.  घन थान 1 

 
सरुक्षा मनकार् िथा पाति लका प्रमिु िथा सपत्कय  व्यतिगतको मोिाईल नम्बर 
  
स्थानीर् प्रशासन 

ति स.न . कार्ायलर्को नाम कार्ायलर् प्रमिु सपत्कय  न . सपत्कय  व्यतिगत सपत्कय  न . 

१.  जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्न कास्की 

प्र.जज.अ. 
थानेश्वर गौिम 

9856007777 श्रीनाथ पौडेल 
स.प्र.जज.अ. 

9856024501 

२.  
भगििीदल गो 
िूलबारी व्यारेक 

पोिरा 

सेनानी 
हदिाकर काकी 

9843007988   

३.  
सशस्त्र प्रहरी बल 

नेपाल काति लका गो 
पोिरा 

स.प्र.्. 
जनकराज 

बसे्नि 
9851272047   

४.  
जजल्ला प्रहरी 

कार्ायलर्न कास्की 

प्र.्. 
जीिनकुमार 

शे्रष्ठ 
9856005555   

 
स्थानीर् िहहरु 
ति स.न . स्थानीर् िह प्रमिु/अध्यक्ष सपत्कय  नम्बर सपत्कय  व्यतिगत सपत्कय  नम्बर 

१ 
पोिरा 
महानगरपाति लका 

मान बहादरु 
जज.सी 

9856003035 महशे बराल 9856007111 

२ अन्नपोूय गाा्ँ पाति लका रु्िराज कुिाँर 9856001700 रु्िराज 
अमरकारी 

9856054300 

३ माछापुच्क्र े
गााँ्पाति लका 

कोय बहादरु 
गरुुङ्ग 

9856017311 िेमराज 
देिकोट सा 

9856017310 

४ मादी गााँ्पाति लका 
िेद बहादरु 
गरुुङ्ग 9856072601 

नारार्ो 
सापकोट सा 9856072600 

५ रुपा गााँ्पाति लका निराज ओझा 9856084009 सन्तोष िु गाना 9856072101 
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मनष्कषय 
 
जजल्लाको भौगोति लक¸ प्राकृतिक िथा िािािरोीर् अिस्था समेिले मनसुनमा प्रभाि पारी रहकेो हुन्छ । 
िषायिको समर्मा  हुने सम्भातिि जोजिमहरुको पहहचान गरी सो बा हुने क्षतिको िारेमा सचेि गराई 
जोजिमबाट स सुरति क्षि गरा्ने¸ शान्धन्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गरा्न सम्बद्ध सबै मनकार्हरुको समन्वर्मा 
्ल्लेजिि कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नबाट स -  मनसनुका कारो ्त्पन्न हुनसक् ने तिपदमा प्रतिकार्यका लामग 
सम्बद्ध मनकार्हरु िर्ारी अिस्थामा रहन ेछन ्। मनसुनका कारो ्त्पन् न हुने जोजिमको पूिायनुमान गरी 
नू्यनीकरोमा सहर्ोग पुग्नेछ । ्द्धारको लामग सरकारी िथा गैरसरकारी मनकार्हरुको अमरकिम 
पहरचालन भंको हुने छ ।  तिपद्को घट सना घटे सको अिस्थामा सम्बद्ध मनकार्ल ेिेल्न सक् ने भूममका 
स्पि हुनेछ । आगामी सर्मको लामग पृष्ठपोषो िथा मागयदशयन हुनेछ । 
 
 
कास्की जजल्लाको स्थानीर् िहहरु 
 

 
 



अनुसूची १ 
 

कास्की जजल्लामा हुनसक् न ेसम्भातिि बािी / परैो जोजिम स्थलहरुको तििरो  
 

बािी जोजिमर्तु स्थानहरुको तििरो: (दरुी सशस्त्र प्रहरी गोलाई आरार तिन्द ुमामन िर्ार भंको) 
(क) अति ्च्च जोजिमर्तु स्थानहरु पोिरा महानगरपाति लका 

ति स .न .  िडा न . अति ्च्च जोजिमर्तु 
स्थानहरु 

दरुी सपत्कय  व्यतिगत कैमिर्ि 

1  
 
 
१ 

बगर 
 
 

४ तक.मम. 
शारदा पराजुली 9646046000 सेिी नहद िथा भारी बषायले गदाय िािीको जोजिम 

2  हहरचोक 
3  ति समपानी 

4  टु सहडिेल 

5  १० रामघाट स  
५ तक.मम  

राजकुमार गरुुङ 9656020981 सेिी नहद थमुनन गई डुिान पन ेिथा बािीको 
जोजिम 

6  18 काहुाँिोलान बुिुिा  ७ तक.मम. दशयन लामा 9656081889 काहुाँिोलाले गदाय बािीको जोजिम 

7  
३२ 

िल्लो गगनगौडान  
१६ तक.मम. अक्कल बहादरु काकी 9656088984 

सेिी नहरका कारो बषाय हुदााँ बािी िथा कट्नाको 
जोजिम 8  मजिुा 

9  

२३ 

चापाकोट सन 
 
 

२१ तक.मम. 
तबष्ण ुप्रसाद पराजलुी 9606688826 हपयन  निहरे िोला िथा भारी बषायले गदाय बािीको 

जोजिम 

10  िामागी 
11  भदौरे 

12  पामे 

13  २५ हेजा ७.९ तक.मम. शोभािर तिममल्सिना 9656026806 
घटे्ट िोला िथा भारी बषायका कारो बािीको 

जोजिम 
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(ि) ् च्च जोजिमर्तु स्थानहरु पोिरा महानगरपाति लका 

ति स .न .  िडा न . 
अति ्च्च जोजिमर्तु 

स्थानहरु दरुी सपत्कय  व्यतिगत कै. 

1  
२ 

बागु्लङ्ग बसपाकय  
२.५  तक.मम  रामेश्व मल्ल 9646115812 िोला िथा नदीको जोजिम नभंिापमन भारी बषायले 

गदाय िािीको जोजिम 2  तबन्ध्यािाति सनी 
3  ममरूिा 
4  

३ 
नहदपुर 

४ तक.मम. रतबन्द्र बहादरु प्रज ु9656020146 
सेिी नदी नजजक रहिेापमन नदीको जोजिम नरहकेो 

िथा भारी बषायले गदाय िािीको जोजिम 
5  पाति लिेचोक 

6  िेसायपट्टी 

7  
२७ 

ति ससिुा 
१३ तक.मम. पुोय कुमार गरुुङ 9656080240 सेति नदीन नहर िथा भारी बषायले गदाय िािी र पहहरोको 

जोजिम 8  हरठे्ठपानी 
9  

३० 
िुङ्गेपाट सन 

१५ तक.मम. श्रीराम पोख्ररेल 9646080669 सेिी नहर िथा भारी बषायले गदाय िािीको जोजिम 10  मामथल्लो गगनगौडा 
11  िुदी 
12  

३१ 

बेगनासिाल 

१९ तक.मम. कमल थापा 9651086608 
नदी र िोलाको जोजिम कम रहिेापमन बषायको 

समर्मा बग्ने भेल िथा छहरा गदाय िािीको जोजिम 
13  बेगनासडााँडा 
14  मोहहरर्ा 
15  लाममस्वााँरा 
 

(ग) मध्यम जोजिमर्तु स्थानहरु पोिरा महानगरपाति लका 

ति स .न .  िडा न . 
अति ्च्च जोजिमर्तु 

स्थानहरु 
दरुी सपत्कय  व्यतिगत  

1  

४ 

गैह्रापाट सन 

४ तक.मम. श कर  प्रसाद बास्तोला 9656020655 भारी बषायले गदाय भेल आई बािीको जोजिम 
2  ति चप्लेिुङ्गा 
3  ति सदाथयचोक 
4  महने्द्रपुल 
5  

५ 
मालेपाट सन 

 ५०० मम. रन बहादरु नेपाली 9646068926 भारी बषायले गदाय भेल आई बािीको जोजिम 6  पर्स्ायङ्ग 
7  जजरो तक.मम. 
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8  

१७ 

तबरौट सा 

५ तक.मम. तिथयराज अमरकारी 9656020469 िुस्रे िोला िथा भारी बषायले गदाय िािीको 
जोजिम 

9  छोरेपाट सन 
10  घााँरीपाट सन 
11  रािोपैह्रा 
12  तिनकुने 
13  दोतबल्ला 
14  ड्यामसाईड 
15  

१९ 
लामाचौर 

९ तक.मम. शोभाकान्त पौडेल 9656026816 सादी िोलाले गदाय बािीको जोजिम 
16  पुरनचौर 

 
पहहरो जोजिमर्तु स्थानहरुको तििरो: 

 
(क) अति ्च्च जोजिमर्तु स्थानहरु पोिरा महानगरपाति लका 

ति स .न .  िडा न . 
अति ्च्च जोजिमर्तु 

स्थानहरु 
दरुी सपत्कय  व्यतिगत कै. 

1  
२० 

मौजा 
१४ तक.मम. ति सम गरुुङ 9656028028 मभरालो भंकोले पहहरोको जोजिम 

2  भलाम 
3  

२६ 
तबजर्पुर 

१३ तक.मम. नारार्ो प्रसाद बराल 9656000662 पहहरोको जोजिम 4  कन्ननीडााँडा 
5  जल्रारे 

6  24 कास्कीकोट स १४ तक.मम. ओम प्रसाद सुबेदी 9656026521 अग्लो स्थानमा रहकेोले पहहरोको जजिम 

7  ३३ भरिपोिरी २४ तक.मम. ति शि प्रसाद आचार्य 9656064488 पहहरोको जोजिम 
8  

१८ 
साराङ्गकोट स 

८ .८ तक.मम. रो बहादरु  थापा 965600800 पहहरोको जोजिम 
9  लामागा ा्ँ 

अन्नपोूय गा ा्ँपाति लका 
10  

१ 
ति सपत्ाली 

२९ तक.मम. भरिज ग कुाँ िर  9656001801 पहहरोको जोजिम 
11  ना्डााँडा 
12  २ तिकुरपोिरी २३ तक.मम. चडुामोी अमरकरी 9656001802 पहहरोको जोजिम 
13  ३ पा्दरु २७ तक.मम. चन्द्र बहादरु गरुुङ्ग 9656001808 पहहरोको जोजिम 
14  6 आङ्िाङ् ४४ तक.मम. तबजर् गुरुङ्ग 9656001808 पहहरोको जोजिम 
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15  बाङ्कोट स पहहरोको जोजिम 
16  तिरेठााँट सी पहहरोको जोजिम 
17  दाङति सङ् पहहरोको जोजिम 
18  ९ तििेिुङ्गा ४५ तक.मम. बल बहादरु क्षेत्री 9656001806 पहहरोको जोजिम 

माछापचु्क्र ेगा ा्ँपाति लका 
19  

२ 
चौर २५ तक.मम. 

तबिम गरुुङ्ग 9656085028 
पहहरोको जोजिम 

20  भजुुयङ् िोला  पहहरोको जोजिम 
21  सादीिोला  पहहरोको जोजिम 
22  

७ 
रपुत्स 

२४ तक.मम. सम बहादरु गरुुङ्ग 9646898612 
पहहरोको जोजिम 

23  दे्राली पहहरोको जोजिम 
24  झ ग्रे पहहरोको जोजिम 
25  ८ लमु्रे २० तक.मम. कृष्ण प्रसाद दिाडी 9646568664 पहहरोको जोजिम 
26  

९ 
हरभान 

१८ तक.मम. दगुाय बहादरु क्षेत्री 9656051222 पहहरो गई मदी िोला थुमनन सक् ने जोजिम 27  सेिीिोला 
28  ल्वाङ्गघलेल 

मादी गा ा्ँपाति लका 
29  

१ 
पाचे 

४२ तक.मम. सुरज गुरुङ्ग 9656082201 
पहहरोको जोजिम 

30  ति सक्लेस पहहरोको जोजिम 
31  जिलाङ् पहहरोको जोजिम 
32  

२ 
नामाजुयन 

३० तक.मम. ंकजङ्ग गरुुङ्ग 9656082202 
पहहरोको जोजिम 

33  िाङतिङ् पहहरोको जोजिम 
34  घ्या रुङ् पहहरोको जोजिम 
35  

६ 
िप्राङ 

२३ तक.मम. पस बहादरु बास्तोला 9656082206 
पहहरोको जोजिम 

36  ति सल्दजुरेु पहहरोको जोजिम 
37  ७ छाचोक १६ तक.मम. लाल बहादरु गरुुङ्ग 9656082208 पहहरोको जोजिम 
38  

८ 
रिैंडााँडा 

३० तक.मम. र्ाम बहादरु गरुुङ्ग 9656082206 
पहहरोको जोजिम 

39  नामगररपैंजु पहहरोको जोजिम 
40  ममजरेुडााँडा पहहरोको जोजिम 
41  ९ गोजै ३५ तक.मम. िोरो बहादरु गरुुङ्ग 9656082209 पहहरोको जोजिम 
42  १० भाचोक ३३ तक.मम. कुल प्रसाद गरुुङ्ग 9656082210 पहहरोको जोजिम 
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43  मकैं िोला पहहरोको जोजिम 
44  

१२ 
ति लपेर्ानी 

३४ तक.मम. ति चत्र बहादरु गरुुङ्ग 9656082212 
पहहरोको जोजिम 

45  राचे पहहरोको जोजिम 
रुपा गा ा्ँपाति लका 

46  ३ पोल्याङ्ग ३७ तक.मम. रामजी अमरकारी 9656064008 पहहरोको जोजिम 
47  

४ 
िाल्टे 

३६ तक.मम. मकुुन्द ब शी 9656064004 
पहहरोको जोजिम 

48  ति सद्ब पहहरोको जोजिम 
49  ५ दे्राली २८ तक.मम. टे सक बहादरु गरुुङ्ग 9656064005 पहहरोको जोजिम 
50  

६ 
मभरचोक 

२६ तक.मम. 
नारार्ो गरुुङ्ग 9656064006 पहहरोको जोजिम 

51  रुपाकोट स  पहहरोको जोजिम 
(ि) ् च्च जोजिमर्तु स्थानहरु 

ति स .न .  
नगरपाति लका / 
गा ा्ँपाति लका 

िडा न . 
अति ्च्च जोजिमर्तु 

स्थानहरु 
दरुी सपत्कय  व्यतिगत कै. 

1.  

पोिरा 
महानगरपाति लका 

११ 
मतिगोपाल 

७ तक.मम. मोहन बास्तोला 9656021966 
पहहरोको जोजिम 

2.  काहुाँ पहहरोको जोजिम 

3.  
२८ 

माझाँठाना 
७ तक.मम. मनमयल सनुार हदर्ाली 9646026815 

पहहरोको जोजिम 

4.  काति लका पहहरोको जोजिम 

5.  
३३ 

काति लकास्थान 
९ तक.मम. ति शिप्रसाद आचार्य 9656064488 

पहहरोको जोजिम 

6.  मति लनडााँडा पहहरोको जोजिम 

7.  बरपौिा पहहरोको जोजिम 

8.  

अन्नपूोय 
गा ा्ँपाति लका 

४ 
दे्राली 

३८ तक.मम. भरि के .सी .9656001804  
पहहरोको जोजिम 

9.  सल्यान पहहरोको जोजिम 

10.  हुलाक पहहरोको जोजिम 

11.  ५ झोिाङ् ४० तक.मम. जीिनाथ पौडेल 9656024684 पहहरोको जोजिम 

12.  ६ िािा १५ तक.मम. ति चत्र बहादरु गरुुङ्ग 9656001805 पहहरोको जोजिम 

13.  
७ 

िोल्का 
३४ तक.मम. घनश्याम पौडेल 9656001806 

पहहरोको जोजिम 

14.  लमु्ले पहहरोको जोजिम 

15.  माझाँगा् पहहरोको जोजिम 
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16.  
१० 

तकचे 
२४ तक.मम. कुमार गरुुङ्ग 9656001809 

पहहरोको जोजिम 

17.  िमुतिछाङ्ग पहहरोको जोजिम 

18.  ११ घान्द्रकु ३२ तक.मम. हहम बहादरु गरुुङ्ग  9656001810 पहहरोको जोजिम 

19.  

माछापुच्क्र े
गा ा्ँपाति लका 

५ आन्नदबजार  जमु बहादरु गरुुङ्ग 9656018805 पहहरोको जोजिम 

20.  
१ 

माछापुच्क्र े
३३ तक.मम. तबरेन्द्र गरुुङ्ग 9656014666 

पहहरोको जोजिम 

21.  ममसाय पहहरोको जोजिम 

22.  टु ससे पहहरोको जोजिम 

23.  
६ 

ठुलिुङ्गा 
२० तक.मम. 

हहरशचन्द्र िुङ्गाना 9656086118 पहहरोको जोजिम 

24.  मरिाल  पहहरोको जोजिम 

25.  मादी गा ा्ँपाति लका ११ सैमराङ्ग २८ तक.मम. ति चत्र बहादरु गरुुङ्ग 9656082212 पहहरोको जोजिम 

26.  
रुपा गा ा्ँपाति लका 

१ िल्याङ्गकोट स ३० तक.मम. हदपक कुमार आले 9656064001 पहहरोको जोजिम 

27.  २ ति सकुय िान ३२ तक.मम. हहरकृष्ण ओझा 9656064002 पहहरोको जोजिम 
 

(ग) मध्यम जोजिमर्तु स्थानहरु 
ति स .न .  नगरपाति लका /गा ा्ँपाति लका िडा न . अति ्च्च जोजिमर्तु स्थानहरु दरुी सपत्कय  व्यतिगत  

1.  पोिरा महानगरपाति लका २२ पुम्दीभमु्दी १० तक.मम. ममत्रलाल बराल 9646062855 पहहरोको जोजिम 
 

 


